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 «بسمه تعالی»

 

 یواشکی دوستت خواهم داشترمان 

 فاطمه سودی بقلم

 است! فروشیاین رمان 

 و قابل پیگرد است. حرامیا دانلود رایگان آن پخش و 
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1      

 

 )عزیزانم رمان واقعی بوده  شخصیتهاش در قید حیات هستند(

 

 یزینه چ دم،یدیم یزیدوخته حواسم جمع نبود. نه چ رونیچشم به ب یدرون تاکس از

 نیو از ب خورهیبپاست که ذره ذره منو م ییدرونم بلوا دونستمی! فقط مدمیشن یم

 .تمام بدنم از درون لرزش داشت کردم،یکه تحمل م ی! بخاطر دلهره و اضطراببرهیم

 

 :خودِ تنهام زمزمه کردم یبودم . برا حالیب یلیخ

 

 یناز

 یکه شد عاشق

  دیخوندن رو هم با ییالال

 !یگرفتیم ادی کنارش

 از عمرت ماندهیباق یها شب

 ها یسادگ نیا به

 !... شنینم صبح
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امروز رو  هی دی! هرطور شده بااریامروز رو دوام ب هیامروز رو بخودت جرات بده!  هی یول 

..... امروز تو دشمن شاد یتونی..... حتما میتونیتو م ی! نازیاریو دوام ب یپا بمون یرو

 .....تالشت رو بکن یهمه  کنمیبهم قول بده... خواهش م نوی..... ا یشینم

 

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

  .سوخت

 

و زبون  فیالجوشن منو ضع یشمر ذ ی فهیروطایقرار بود ....... اگه بنا بود...... امروز ت اگه

 ختنیکشتم و خالص که چشمشون به فرور یم ابونایخ نیهم یفقط خودمو تو نن،یبب

  !فتهیو آوار شدنم ن

 

  ۱۸دفترخانه عقد و ازدواج افتاد شماره  یباال یو چشمم به تابلو ستادیا یتاکس

 

و با تمام زورم بازش  حالیرو فشار بده! ب یتاکس ی رهیدستام نا نداشت دستگ گهید

 .گذاشتم ابونیکردم و پا به خ

 

  .راه رفتن نداشتم ی. ناکشوندمیبزور دنبال خودم م پاهامو

  !فتهین چکسیکه چشمم به چشم ه خواستیفقط مــــــــــرگ مرگ مرگ م دلم

 

 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 نیاز هم
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شده  ایدن الیخیکه کال ب بسپارم که آرزوشو داشتند! من یرو به کسان ایو تمام دن رمیبم

 .بودم

 

 نیا دنیچشم د یچشمام به طوفان سپرده شده بود و حت یتمام آرزوهام جلو منکه

 !هم متنفر بودم یکه با تمام وجودم از زندگ یهم نداشتم چه برسه به زندگ ارویدن

 

ساعت  دمیبه ساعتم کردم. چندبار پلک زدم تا باالخره فهم ی. نگاهدمیمحضر رس یجلو

 !چنده

 

  .هم از وقت مقرر گذشته بود قهیدق 10و االن  میاونجا باش 11بود ساعت  قرار

 

 کهیکردم! در حال ریازش جدا بشم که د ستمین یاصال راض کردیاالن فکر م ایپو حتما

 !نمیسرشو به تنش بب یدوست ندارم حت دونستینم

 

ه از روز اول بارها و بارها گفته کنه! منک یباز میبا زندگ ینجوریدلش اومده بود ا چطور

  !به سامان برسه یزندگ نیعمو نذاره ا دیبودم شا

 

شعله ور شد و احساس  شتریحرفم، آتش خشمم ب نیبه ا ایعکس العمل پو یادآوری از

  !قلبم کردم یتو یسوزش
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من، بخاطر تو  نینازن یگفته بود: عشق من، قلب من، دخترعمو دهیبا قهقهه خند ایپو

و  ستمیا یبابام م یهمه حت یعموجوونم، بخاطر تو مهربون خودم، جلو ی دونهی یکی

 یِ! فقط تــــــــــو تــــــــــو تــــــــــو! تو نازارمیهرجور شده تورو بدست م

عشق و خواستن رو از  نی! ازنمیم شیبه آب و آت اشتنتد یو برا یمن، که تمام عمرم

 ؟؟؟یکنیتمومه. االن با من ازدواج م یهمچمن قبول کن و باورش داشته باش که 

 

  .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

 یکه ناجوانمردانه به باز یمن یمت و شاهد تمام زندگرکه دا دونمیم ایکردم: خدا زمزمه

ظلم نبود! پس خودت خودت  نیکه حق من ا یگرفته شده! مطمئنم خودتم شاهد

  !ندارم یاوریخودت...... فقط خودت کمکم کن که جز تو 

 

 .پله ها گذاشتم یقدم لرزانمو رو نیباز کردم و اول چشمامو

 

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

 

 میمن تمام زندگ ی...... خداکردمیم دایپ یکنم؟؟؟ چه سرنوشت کاریقرار بود چ بعدش

بود و آراشته کردنش اصال امکان  دهیچیسخت بهم پ یروزها نیبهمراه آرزوهام در ا

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

 !دمیمحضر رس

 

 .به داخل انداختم یباز، نگاه مهیدرِ ن یو بدون وارد شدن از ال تادمسیسالن ا یتو

 

 یگوشه ا اخان،یپو رتشونیغ یهمت و ب یبا پسر اُسکل و ب نشونیقهار و زن نازن یعمو

  .فکر بودند ینشسته بودند و همه شون تو

 

 .دیچرخ نگام

 چارهیمامانم........ ب نوایکنار پنجره بودند......... ب بانیهم با مامانم سر در گر بابام

کرد..... آخرش با خشم نان  حتمیبابام.......... چقدر گفت و گفت و گفت ......... چقدر نص

تو  ذارهیبرکت قسم برادرم نم نیسفره انداخت و فقط زمزمه کرد: به ا یرو برداشته تو

حالل  یدونیسفره مونه و خودتم م یقسم که تو یروز نی! به ایپسرش بش یزنِ زندگ

 یشده تورو از زندگ یعموت به هرنحو اد،یبدست م یو چه جور هیتر از هر حالل

کردم و تمام اخالق نحسش کف  یعمر باهاش زندگ هی......... من کنهیپسرش حذف م

..... دوارمی! فقط امتیزندگ نیتو و ا نی........ اگمی...... اصال نمگمینم گهیدستمه. د

  .اشتباه کرده باشم دوارمیام

 

الاقل به ما  ،یکنیبخودت رحم نم یگفت: ناز ختیریکه سرسفره فقط اشک م مامانم

 ینجوریا خودت ! با سرنوشتارهیسرت م ییو چه بال هیعموت چ میدونیرحم کن که م

 !نکن یباز
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 ... کرده بودم یمن خودخواسته با سرنوشتم بدجور باز و

 

گذاشته  میزندگ یهمان عمو که پا رو مدادیلحظه هم اصال اجازه نم نی.... االن و در ااما

باخته مو، عمر هدررفته و  یشدنمو، زندگ کهیت کهیبود، شکست مو، خورد شدنمو، ت

 یزندگ نیو ته دلش خوشحال باشه که به عهدش وفا کرد و ا نهیحال نزارمو با چشم بب

 .ختیرو بهم ر

 

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

 

  .قلبم فشردم و آب دهنمو قورت داده خودمو بخدا سپردم یرو دستمو

 

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

 

  .همه شون بطرفم برگشت ینگاهها

 

 ییبا قدمها دمیکه کال برام ناباورانه بود، د ادمیز رتیدر کمال تعجب و ح یا لحظه

 یاصال نگاه نکهیراست وارد اتاق شدم و بدون ا یافراشته و قد یمحکم و بلند، سر

 کردینگام م نکشیعمو بندازم به محضر دارِ آشنا که از پشت ع یبطرف خونواده 

 !آوردم نییپدر و مادرم پا یبرا احترامهم با  یقشنگ و بلند دادم. سر یسالم
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 !ستادمیا زشیم یگرفته راسخ جلو لیسالمم رو با محبت تحو جواب

 

گفتم: باباجوون، با اجازه تون! انشاا... که  نیرو به مامان بابام کرده محکم و مت فقط

 نیاول کار از دست قوم ضالّ نیپشت و پناهم باشه که هم شهیهم رتونیخ یدعا

 !تون از سرم کم نشه هی. ساشمیخالص م

 

 یگوربگور یمادام العمر من و پسرعمو تیمحرم ی غهیهم ص یبه محضردار که زمان رو

لطفا هرچه زودتر کارو تموم  ،یگفتم: جناب الماس یخونده بود کرده جد اقتمویل یو ب

  .مسموم رو ندارم یهواها یبعض یتنفس تو یکه اصال حوصله  نیکن

 

 گمینم یزیهم روش گذاشته گفت: چ یرو بطرفم چرخوند و خودکار یدفتر محضردار

 نیکه خبر دارم بهتره هم یو اونجور نیرو گرفت متونیچون تصم نم،کینم یو وساطت

اتفاق  نیامروز و ا قیدخترم! تو ال کنمی. برات دعا منیرو تمومش کن یاول کار همچ

 .! االن امضا کنینبود

 

 دهیرو که مخصوص امروز خر ریو چشمگ ییطال یخودکار فمیدست بردم و از ک آرام

  .رو امضا زدم کردمیامضا م دیکه با ییبودم رو درآورده جاها

 

  .هنوزم از کنار باباش تکون نخورده بود ایپو

 

  .بلند شده بطرفمون اومد یالماس یآقا یتموم نشده بودم که با اشاره  هنوز



9 
 

  .رو بهش سپردم دانیو م دمیتمام شدنم کنار کش با

 

وش بودن و حلقه ت شییاهدا یطال کهیکه چندت یکوچک یجعبه  فمیتموم شد، از ک تا

  .گذاشتم زیم یمو هم کنارشون گذاشته بودم رو درآورده رو

 

 یدار شده بود، بحد شهیمدت که اختالفمون ر نیدر ا کردمیو فقط خداروشکر م فقط

 ینداشتم که واقعا جا دنیبار یاشک برا یقطره ا یکرده بودم که امروز حت هیگر

لحظه  نیو ابهتم که تا ا هایبه تمام خوددار زدیگند م هیداشت. وگرنه گر هایشکرگزار

 !خوب خودمو حفظ کرده بودم یلیخ

 

ات.  هیمهر نمیگذاشته آرام گفت: ا زیم یرو رو یسند ایدر فکر بودم پو همچنانکه

  .که به نامت زدم ینیهمون زم

 

 .گذاشتم فمیک یبرداشتم و تو زیم یدهنمو باز کنم، سند رو از رو نکهیا بدون

 

 !دیدار گفت: لطفا سکوت کن محضر

 

گفت:  انیکرده بعداز پا ییکه شروع بخوندن دعا ستادمیبرگشتم و روبروش ا بطرفش

سرراهتون  نهایبهتر دیذاریقدم م رونیکه ب نجای. انشاا... از ادیببر فیتشر دیتونیتمام. م

  .دیخوشبخت بش یحق هردو در زندگ دیو به ام رهیقرار بگ
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  .به بابام کرده بطرف در راه افتادم یآوردم و نگاه نییبراش پا یسر آهسته

 

!! میاز هم جدا بش ینجوریقرار نبود ا یکه از پشت سر گفت: ناز دمیرو شن ایپو یصدا

  !مینیب یرو م گهیهمد یو هرطور شده گاه میلیباشه ما فام یهرچ

 

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

 

 یبشکافم، ول نجایهم تونستمیزخمها داشتم که م یلیحرفا داشتم بهش بگم، خ یلیخ

 .موند یم یابد در دلم باق یو خاکسترشون برا شدنیهمون بهتر که گفته نم

 

 .بطرف در برداشتم یاعتنا به حرفاش دوباره قدم یب

 

رو هم با  هیچندتا هد نیا کنمیخواهش م یبودم که دوباره گفت: ناز دهیبه در رس تازه

 !الزمت بشه یروز دیتو بود که شا یخودت ببر. همش برا

 

  .و با خشمِ تمام نگاش کردم زینتونستم تحمل کنم و تند بطرفش برگشته ت گهید

 

شبه مَرده  ی!!! حالم از هرچیاریاسممو بزبون ن گهیو د یلطف کن شهیگفتم: م یآرام به

رو که  ییهایو چه زندگ ستنیکالم حرفشون با کی یرو توننینم یکه حت خورهیبهم م

داشتم و سرنوشتمو به  مانی! من چقدر ساده و پپه بودم که به حرفات ازنیریبهم م

ندارم که اگه  یازیتو ن یحلب کهیبه دوتا ت النمسپردم! ا نتیدروغ یدستت و حرفها
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و خودشم کمکم  مهیسرم شاهد تمام زندگ یداشته باشم که دارم، خودش باال ییخدا

 ...... !کف دستشون بذاره که شماهارو فقط به اون سپردم ارویبعض یجزا کنهیم

 

  ینیآن مردابِ غمگ مثلِ

 !... نداشت لوفرین که

 من بد بود اما حالِ

 !.. کس باور نداشت چیه

 

 دانم یم خوب

 !.. دهد یمرا دِق م ییتنها که

  هم در چنته اش عشق

 .. بهتر نداشت نیاز ا یزیچ

 

برداشتم که عمو  یاما جالب، برگشته قدم نیدروغ یاز صورتش گرفتم و باآرامش نگاهمو

  !یگفت: نــــــــــاز دهیمحکم و کش

 

  !ستادمیبرگشتن دوباره ا بدون

 

بودم  نداختهیهرچند کوچک هم بطرفش ن یوارد محضر شده بودم اصال نگاه کهیزمان از

  !!کردمیو االن ........ عمرا اگه بهش نگاه م
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مکث کردم و بعد بدون توجه به صدا زدنش دوباره راه افتاده خارج شدم  یلحظه ا فقط

 فیکه اونهمه ازش تعر یاون دختر نهیآمرانه به بابام گفت: ا یلیو خ ییبا پررو دمیکه د

 شیحال یچیکه هنوز ه یرددختر بزرگ ک ینجوری! ایگفتیو دخترم دخترم م یکردیم

 ..... !نگرفته ادی همرو  یو کوچکتر یو بزرگتر ستین

 

موارد به برادر  نگونهینتونستم قدم از قدم بردارم. بابام عمرا در ا گهیو د دمیخشک سرجام

از فرصت  شهی!! عمو همکه همزدیم یحرفش حرف یو رو دادیبزرگترش جواب پس م

دلش  یو هرچ داشتیخودش گذاشته دور برم یرو دیسف شیو اسم ر کردیاستفاده م

 یجلو دیو ....... خودمون که با میبود دمونهم خو شهی......همکردیبارش م خواستیم

 !میستادیا یعمو م

 

نه؟ اول بخودتون و  هیبراتون خال دانیاتاق برگشتم و وارد شده محکم گفتم: باز م بطرف

تمــــــــــــــــــــام  یتو نکهیا! نه نیو بعد قضاوت کن نیبنداز یسراپاتون نگاه

و  میریبگ ادیرو  یکه ما هم کوچکتر میدید تیو درا یبزرگتر یلیسالها از شما خ نیا

که  نیدیازم د یزیتا به امروز جز احترام چ م؟یو احترام بذار میدر حد خودمون باش

شما باعثش بود که  یدیسف شیو ر یبزرگتر نی! همنیگیدلتون خواست م یاالن هرچ

!! خوشم مینداشت یمشکل نیختم شد، وگرنه ما که خودمون کوچکتر نجایعاقبت ما به ا

که اصال  تیمردانگ و رتیکه حاشا به غ یبرد کجایمرد هستش رو  یهرچ یآبرو ادیم

مثل تو  یفرد یاسم قشنگ عمو، که رو فهی! بخــــــــــدا حیازشون نداشت یاثر

 !فهیگذاشته بشه...... حــــــــــ
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 !!!یییییییییبلند گفت: نــــــــــاااااااااااز ایپو

 

گفتم: تــــــــــووووووو خــــــــــفه!  یمحکم بطرفش گرفته جد انگشتمو

پس  یتا بزرگ ش یمامان جوووووووونت رو بخور رِیش دیتــــــــــووووو هنوز با

 !الااااااااااااال

 

شعور،  یزبون درازِ ب یگفت: دختره  ادزنانیسرخ شده بود بلند شده فر کهیدر حال موع

! فکر هم نکن خواستمیم ایپو یبرا نهارویو من بهتر یما نبود قیهزار بار گفتم تو ال

! پسر من بدون تو هم شهینم دایکه لنگه ات پ یو از آسمون افتاد یتحفه بود یادیز

 نی! تمام ادمیبهت قــــــــــول م نویکه ا شهیپسر و همسر عالم م نیخوشبختر

 .....که فیح یشمرده بودم ول وونهید نیا یروزهارو دونه دونه برا

 

 یرو م یسرمه و همچ یاش باال هیدارم که سا ییبلند زده گفتم: منم خدا یپوزخند

! خداروشکر نیهمسپارم  یخودم م ی! فقط شما رو به خداکنهیو خودش قضاوت م نهیب

آرزوم باشه  شیبخوام و بدبخت ایپو یبرا یبد یکه ذره ا ستمیهم ن یکس

 .......یولــــــــــ

 

محضر خط و نشون  وارید یرفتم و دستمو دراز کرده همچنانکه رو واریبطرف د تند

 نمیخــــــــــط، ا نیا دخــــــــــدایگفتم: به ام دمیکش یم یبزرگ

 یهستش و ک یو چه مدل هیچه جور یخوشبخت دمینشــــــــــون! به شما نشون م

که سعادت  یبشه کس ـــورخوشبخت تــــــــــر! تا کـــــــ یو ک شهیخوشبخت م
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و تحمل کنه که حاال خودشو به مردن  نهیبرادر زاده شو نتونه بب یو خوشبخت یو راحت

 !بزنه و هزار نقشه براش بکشه

 

هم فقط با کمک خدا دوام آورده  نجاروی! تا ارفتمیم دیتحمل کنم و با تونستمینم گهید

  !بودم

 

 دید میعمو از پشت سرم داد زد: خواه شدمیتند از اتاق خارج م همچنانکه

 !!!دید میبانــــــــــوووووووو، خواه

 

و  یکه آرزو بدل نــــــــــمون دمیمنم نشونت م دخدایوسط پله ها بلند گفتم: به ام از

شرف دارن به هزاران مثل  ابونیخ یکه افراد تو به،ینمونه غر رونیدستت از گور برام ب

 !توووووووو

 

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

 

و  خوردیبهم م دایواقعا نوبر بود. دندونام داشت شد ییلرزها نیچن نیتابستون و ا وسط

 !فتادمیکم کم داشتم م

 

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

 !میفقط گفتم مستق حالیشده ب سوار
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 ........بد یلی! حالم بد بود........ خدونستمیرو نم شدیبه کجا ختم م میمستق نیا حاال

 

 یبا سرنوشتمو باخته بودم و اسمِ تنهامو دوتا کرده بودم! هرچند تو میزندگ تمام

 دکی دیرو هم با ییجدا هیبه بعد اسم  نیاز ا یثبت نشده بود، ول یزیشناسنامه ام چ

  .دادیبه فنا م مویکه کل زندگ دمیکش یم

 

 دهیکرده حاال خط و نشون هم کش میعمو ترس یبرا وارید یکه رو یواقعا خوشبخت ایآ

طالق هم  هیکرده بود؟؟؟ اصال مطمئن نبودم! از امروز اسم  نیبودم، برام پشت در کم

 ........ باهام همراه بود که

 

بلکه بتونم لرزهامو کنترل کنم و بخودم مسلط بشم.  دمیمحکم در آغوش کش خودمو

 !بشدت سردم بود یول

 

رفتن بخونه  یه بشم. حوصل ادهیگرفتم پ میکه تصم گذشتیم یپارک یاز جلو یتاکس

 .رو نداشتم

 

از گرما رو در بدنم   یاثر یمردادماه بود ول یروزها نیشدم. امروز از گرمتر ادهیپ

 !کردمیو حس نم دمیدینم

 

  !!داشته باشه یریآفتاب نشستم بلکه توف یجلو مکتین نیاول یرو
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پتو زار زار بحال خودم و  ریداشتم خودمو بخونه برسونم و در خلوت اتاقم ز ازین چقدر

  .که با دست خودم بر بادش داده بودم میسرنوشتم بگر

 

و  لیا شیبودم پ دواریکنم که ام کاریچ خواستمیاوضاع خط و نشونم رو م نیبا ا حاال

 !شرمنده نشم ایشمر پو ی فهیطا

 

گرما  یاز ذره ا غیدر یپاک کردم ول مویشونیپ ی. قطرات عرق رودمیبصورتم کش یدست

 !کرده بود خیکه به تن رنجورم نشسته باشه! از سر تا پاهام 

 

 یدراز کردم. دستمو رو مکتین یبراشون نمونده بود رو یینا گهیخسته مو که د یپاها

  .به چشمام نشست یبازوم گذاشتم. اشک یدراز کرده سرمو رو مکتیگاه ن هیتک

 

من از  یول کردم،یراحتتر تحمل م دیشا خوردمیم بهیرو از غر یکار یضربه  نیا اگه

  ...... کینزد یلیاونم فام لیفام

 

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

 

از  شیب یو خنده و خوشحال یشوخ انیدر م یبادمجون پخته و همگ مهیپلو با ق مامان

خودش مهمون  اریبزرگ شده و با اخت زشیعز یبرادر زاده  گفتیحد بابا که م

صورتم  یاز رو ایپو گاهیگاه و ب ینگاهها ی. ولمیخوردیعموجونش شده ناهارمون رو م

 .......رفتیکنار نم
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  .کنهینگام م ینجوریتعجب بود چرا ا یبرام جا اصال

 

از خونه  رونیوقتها ب ینداشتم. هرچند بعض ایبه پو یا گهیو نظر د دید چوقتیه

منکه  یول م،یزدیبا هم م یو قدم میدیدیرو م گهیهمد یدانشگاه اتفاق یجلو مخصوصا

 !بهش نداشتم و اصال در آرزوش نبودم یحس خاص

 

 ینبود، ول بایز یادیداشت. ز لکسیآروم و ر یلیخ یا افهیقشنگش ق نکیبا اون ع ایپو

  .گرفتیمورد پسند دخترا قرار م یلیخ دیداشت که شا یتیجذاب

 

سال ازم بزرگتر بود تا حاال بهش  ۶بزرگ من، که  یپسرعمو نیخب به عنوان اول یول

  .فکر هم نکرده بودم

 

  .دونستمیافتاده بود رو نم یچه اتفاق امروز

سالمش  یو فقط کم مینداشت یادیز یدلخوش ایپو یبزرگم بابا یچون از عمو راستش

راه  یوصدرصد اختالفات شدیتلپ م مونیزندگ یجفت پا تو م،یگرفتیرو بلندتر م

 یرو نم گهیهمد شتریدو سه بار ب یو کال سال میگشت یدور و برشون نم ادیز نداخت،یم

 ....االن ی. ولمیدید

 

 ....بود نحلیبرام ال کردیبمن نگاه م ینطوریچرا داشت ا ایپو االن
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  .بخودم انداختم ینگاه نهیآ یبطرف اتاقم رفتم و تو آرام

 

 ریگلدار که ز دیسف یروسر ،ییمویل یبا دامن شلوار دیشرت گل و گشاد و بلند سف یت

  !شل خورده بود یچانه ام گره

 هیهم مثل بق یخاص ییبایز یکه حت شیآرا نیساده و بدون کوچکتر یلیخ یا افهیق

جمعشون  یروسر ریو قشنگ ز دمیبه موهام کش یجلب توجه نداشتم ...... دست یبرا

 ......کردم

 

 .......داشتیچرا از من چشم برنم ایپو

 

 ...آیند می" آدمها"

 

 مانند می ات زندگی در گاهی

 ،ات خاطره در گاهی

 

 مانند می ات زندگی در که ها آن

 شوند می همسفر

 مانند می خاطرت در که ها آن

 ....سفر برای یا هتجرب
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 "تلخ" گاهی              

 "شیرین" گاهی            

 

 زنی می "لبخند"یادشان با گاهی

 دارد برمی  "لبانت" از لبخند یادشان گاهی

 ...تو اما.                   

 بزن لبخند                   

 هایت خاطره ترین تلخ به         

 

 بدهد رخ دیبا   آمدن اینو   آیند می آدمها

 ....بدانی تو تا                 

 

 بلدند همه را "آمدن"          

 است "ماندن" این             

 دخواه می "هنر" که            

 

 "یبهبهان_نیمیس"             
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                                       ۲ 

 

 یمامان رفتم، ول شیبندازم به آشپزخونه پ ایبطرف پو ینگاه نکهیبدون ا یآرام به

  .و بشدت سردرگم بودم کردیناراحتم م دیچرخیخاص پسرعموم که با من م ینگاهها
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از خونه با  رونیب یو فوق فوقش فقط چند قدم میبا هم نداشت یاصال ارتباط ایو پو من

بزرگم دوستش داشتم و  یکه به عنوان پسرعمو ،یدر حد احوالپرس میشدیهم همراه م

  !!باشه یا گهید زیتونست برام چ یمهربونم نم یکه بجز پسرعمو چ،یه گهید

 

 نیفرق کرده بود..... نگاهاش.... رفتاراش..... حرفاش که طن یامروز............ همچ یول

 یو بعد ازم سوال م دیلرزیکه ته دلم م گفتیم یناز یبرام داشت و جور خاص یخاص

  !حواسمو جمع کنم بلکه بتونم درست جوابشو بدم کردمیم یکرد، که منم سع

 

سه سال ازم  الدیبودم و برادر کوچکترم م یاهیگ ستیترم شش ز یدانشجو ن،ینازن من

خونه  یاسم ته تغار کلشیکه با اون ه گذروندیرو م یدانشگاه شیپ یکوچکتر و دوره 

 .دیکشیم دکیرو 

 

 یبود و به خاطر سخت مانیس دیتول یکارخانه  یمهربون و زحمتکشم بازنشسته  یبابا

 47همش  کهیسال خدمت بازنشسته شده بود در حال ستیکه داشتند در همون ب یکار

پرازمحبتش  ی افهیبلند با ق یجوان و قدو باال ی افهیسال داشت و اصال به ق

 !خوردینم یبازنشستگ

 

 یاوقاتش تلف نشده به بطالت نگذره و کمک نکهیا یبرا ینم بعداز بازنشستگجو بابا

خودش راه انداخته سرشو  یبرا یخونه دست و پا کنه، سوپرمارکت کوچک یبرا یخرج

  .مشغول کرده بود
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حس  شهیاز بابام بزرگتر بود و هم یو تنها برادر بابام، که ده سال ایپو یبابا نمعموجو

داشت که  یو مثال محبت پدرانه نسبت به بابام داشت، اخالق یو بزرگ یطلب استیر

عموجون زرنگم  نیاز ا فتاد،یمامان و بابا اتفاق م نیب ییو دعوا ثیهرآن حرف و حد

 یو صدا خوردیدعواها به چشم م نیخودش و حرفهاش در ا یکه ردپا گرفتینشات م

  .کردیمارو بلند م

 

راه و چاه  دیکه با دیدیم یتند عمو که هنوزم بابامو به چشم بچه ا یاخالقها نیا با

 یو زن و بچه اش جمع کرد، جور یرو نشونش داد و حواسشو نسبت به زندگ یزندگ

آروممون  یو زندگ میدید یماه تا ماه عموجوون و خونواده شو نم گهیشده بود که ما د

برامون نداشت و بلکه سبب شرّ  یسود چیه دارهاید نیکه ا میفروخت ینم یداریرو به د

  .شدیهم م

 

با  شتریکرد، مشکلِ حادّ عموجوونم ب فیو مامانم تعر دمیکه بعدا فهم یاونطور البته

بود که مامان با ناز و ادا و قر و غمزه،  یخدا  ادعا کرده شاک ی شهیمامانم بود و هم

خوشگلم  یبودند، از راه بدر کرده نذاشته بود بابا هیبا هم همسا امیاال میبابارو که از قد

دوران  یازدواج کنه و خوشبختِ عالم بشه که مامان کال در همه  مومبا خواهرزنِ ع

  !بابام بود یباعث بدبخت

 

 یبابارو بدبخت کرده بود!!! چون واقعا زندگ یمامان چه مدل دمیخدا نفهم چوقتِیه من

نازم عاشقانه مامان رو  یبابا دمیدیهمکه م ییو تا اونجا میداشت ییداسروص یآروم و ب

ما  شیپ یو گاه زدیدوست داشت و چنان پراز محبت و عشق مالحت جان صداش م

خنده هامون خونه  یو صدا میکردیکه ذوق م دیچیپ یو به پروبالش م دادیم ریبهش گ

  .داشتیرو برم
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   !تمام گهیو د رفتیبابا در م یخوشگلم هم که جوونش برا مامان

 

و راه و روش  کردیمسائل خونه مون دخالت م یتو یبحد یبزرگِ ما گاه عموجوونِ

مامان و بابام به  یپا یبودم، حت کیمن کوچ یکه وقت کرد،یم میبرامون ترس یزندگ

دادگاه  سییر ینیزبیو ر تیبا درا یخدارو شکر همچ یشده بود! ول دهیدادگاه هم کش

  .برگشته بودند شونیشده هردو سر زندگ ریخختم ب

 

بود که خواهرزن  افتهیشدت  یمامان، مشکل عموجوون با مامانم از زمان یفهایتعر طبق

عموم بعداز ازدواجش نتونسته بود بچه دار بشه و شوهرش دوباره ازدواج کرده سرش 

 !هوو آورده بود

 

هم گناهکارتر شده عمو فقط به  دیزیمن از شمر و  ی چارهیاونروز به بعد مامان ب از

و  میدیعمو بر یاجبارا از خونواده  گهیکه د کردیبه مامان نگاه م شیدزد آسا هیچشم 

 .رفت و آمدها روز به روز کم و کمتر شد

 

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

 

خدام شده و مستقل شده بود، دور از چشم بابا راه است یدر اداره  ایهم که پو حاال

نگاهش بمن رنگ و  کردمیو احساس م کردیمامانش کم کم بخونه مون رفت و آمد م

 .داره یا گهید یبو
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رد کنم، کال خودمو به  یبشه و امروز رو به سالمت ریختم بخ ایپو ینگاهها نکهیا یبرا

  .شنوم یم یزینه چ نمیب یم یزیو اصال نه چ ستمین یزیکه متوجه چ زدمیاون راه م

 

مهمونمون بود بابا هم خوشحال، بعداز شستن ظرفها  ایناهارِ اونروز که پو بعداز

 یبهشت سا ییبایاز ز یباغ بسپارم و کم یدرختها یخودمو به خنکا خواستمیم

ماه استفاده کنم که هوا  بهشتیدر اواسط ارد وهیرنگارنگ درختان م یدرختها و گلها

  .گرم بود یلیقبل خ یبه روزهاهم نسبت 

 

 یبزرگ یاز باغ رو خونه  یگوشه ا یکه بابا بعداز چندسال مستاجر میداشت یبزرگ باغ

 یلیباغ خ نیبود و صدالبته ا ملکمونیو ما ییساخته بود که تنها دارا مونیزندگ یبرا

از  دوردیم کریحس نم چگاهیبه شهر بود که ما ه دهیو اصال چسب کیهم به شهر نزد

 .میشهر یاهویمردم و ه

 

بسازه و عالوه بر  یخودش خونه ا یباغ رو بابابزرگم به بابام داده بود که در اون برا نیا

 کیباغ شر نیکنه که صدرصد حتما عمو هم در ا یدگیداشتن سرپناه، به باغشم رس

  !بود، چون در اصل مال پدربزرگم بود

 

 یتیباغ بزرگ و سه بَر با موقع نیا یکه برا ییجمع از نقشه ها نیب شهیهم هم عمو

وقت و پول صرف خونه و  یاز زحمات بابا که کل یو اصال حرف زدیداشت حرف م یعال

  .بابا بود فیکه حتما همه اش جزو وظا اوردیبه باغ کرده بود بزبون نم یدگیرس
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کوت کامل و فقط در س زدیدر برابر برادرش نم یهم که خداروشکر الم تا کام حرف بابا

  .اوردیهم بزبون نم یکه فقط شنونده بود و اصال اعتراض کردیگوش م

 

 کشه،یباغ نقشه م یبرا نهمهیمامان اعتراض کرده به بابا گفت: اگه برادرت ا یروز یحت

که تو با دسترنج  شهیم نشیخونه و زم نینقشه هاش هم شامل ا شترِیمخصوصا ب

 متیاونم به ق کنهیپول تورو صاف م یو تنها داشته مونه، پس چه کس یخودت ساخت

 م؟یکن یگاوصاف قراره ما کجا زند نیروز؟؟؟ با ا

 

 نینباش زایچ نیبکنه! شما نگران ا تونهینم یچکاریگفت: برادرم ه دهیبابا فقط خند که

و  یخدا ح ی هیسا ری! هنوز که بابام زکنمیرو درستش م یکه خودم به وقتش همچ

 !میکه نگرانش باش میکن ینم میحاضر هستش و اموالش رو تقس

 

راحته  یبشدت از همچ الشیخ دمیفهم ی. فقط مدونستمیداشت نم یچه نقشه ا بابا

  !دادیبخودش راه نم ینگران نیآسوده بود و کوچکتر نهمهیکه ا

 

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

 

چشمامو بستم و نفس عمیقی فرو دادم. آروم شدنی در کار نبود فعال سوختن و ساختن 

 بود.

 

  .گفتمیم ایاز اونروز مهمون اومدن پو داشتمانگشتم اشک زیر چشمامو سترد. 
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   !هم مشغول درسش بود الدیو م کردندیو بابا داشتن صحبت م ایبعداز ناهار، پو اونروز

 

درست کرده بود و اکثر  ییدرختها برام ننو نیباغ رسوندم که بابام ب یبه گوشه  خودمو

دور و  یو به نقشه ها کردمیروش ولو شده استراحت م یبهار یبایز یوقتها در روزها

 !خوندمیهم درس م ی. گاهکردمیدرازم فکر م

 

  .بسته بودم و خودمو تکون داده کم کم خوابم گرفته بود چشمامو

 

  .کردمی....... حتما اشتباه م یبگوشم نشست. ول یشدن کیدنز یصدا

 

چشم باز کردم و از  حالیکه ب کنهیداره قشنگ نگام م یبعد احساسم گفت کس یقیدقا

 کهیداده درحال هیتک ینشست که به درخت ایپو یخوابم نگاهم رو جِیچشمان گ یال

جذاب رو لب،  یعاشقانه و لبخند یبود و با حالت دهیچیاش بهم پ نهیس یدستاشو جلو

  .چشم بمن داشت نکشیاز پشت ع

 

و کم مونده  دمیچنان باال رفت که فکر کنم مثل ترقه از جام جه یقلبم در آن ضربان

  .که خودمو بزور کنترل کردم فتمیب نیبود از ننو کله پا زم

 

برداشتم و  گذاشته بودم رو یکه کنار مویتند روسر دیکوب یقلبم بشدت م کهیحال در

  .سرم انداختم یرو
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سروصدا و اِهن و اوهون  نهمهیخان چه خبررررررررررره؟؟؟ ماشاا... با ا ایگفتم: پو یشاک

دختر  نیایم خبریب ینجوریا ،یصدا زدن هی ،یسرفه ا هی! بابا ییهویها  نیخوریچشم م

 !آخه نیمردم رو زهره ترک کرد

 

تازه  یبود گفت: باور کن ناز ستادهیا کمیخودشو زود بمن رسونده کامال نزد کهیحال در

و چشمات بسته ست، اصال نتونستم  یخوریتکون م یدار ییایرو یبحد دمیو د دمیرس

 !نگات کنم و حظ ببرم شتریصدات کنم و حاال دوست داشتم ب

 

واال! دختر مردم رو  گهینشوندم گفتم: خوبه د یلبام م یرو یبزور لبخند کهیحال در

 ،یمون یو تا آخر عمرت جوون م شهیم یزهره ترک کن بعد خودت حظ ببر که عال

  ! خدارو هزاربار شکرمیبود دهیند گهید شوینجوریا

  

 یچه منظره  یدونینم ینگاهشو بصورتم دوخته گفت: ناز دیخندیبلند م کهیدرحال ایپو

 یباغ و شکوفه ها زیهوس انگ یدرختان سرسبز و کهن، سرسبز نیبود! ب ییبایز

! کنهیو الال م دهیو داره آروم خودشو تکون م دهیننو لم یکه رو ییبایرنگارنگ، دختر ز

 !ینیب یم یچ نیخودت اصال تجسم کن بب

 

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

 

پراحساس رو به جامعه  یبچه  نیعموجوون خشنم ا یعنینبود که!  یباور کردن اصال

 !چشم نخوره دفعهیکه  ادیاونم ز کردمیعمو اسپند دود م یبرا دیداده بود!!! با لیتحو
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 !!!ااآشده ها تیزیچ هیتو واقعا  ایگفتم: پو دهیخند ییهوی

 

 هیتکون داده بدون کم آوردن گفت: آره آره قبول دارم  یسر طنتیتند و با ش ایپو که

 !خوشحالم میلیشده که خ میزیچ

 

 نهمهیو ا یحظ کرد ربرنجیبه من ساده و ش نهمهیگفتم: تو که ا دهیبلند خند نباریا

و چه  یکردیم کاریچ یدیدیننو م یرو نجایلعبت فتان رو ا هیاگه  ،یجوون شد

م متوسط به  افهیق یو حت یمعمول یلیخ یلیمنکه خ میخودمون ؟یگفتیم ییزایچ

 !!!یکرد فیبرام خاطره تعر نهمهیکه ا نییپا

 

خندان داره  یباز شده و با لب ایدستان پو دمید یحرفم تموم نشده لحظه ا نیا که

 ......ادیبطرفم م

 

که کم  شدیم کتریبود و همچنان داشت نزد کمی. پسرعموم نزددیکوبیبشدت م قلبم

 .مونده بود بهم بچسبه

 

 چوقتیپسرعموم بود و ه ای........... نــــــــــه، پویول خواستیم یحساب غیج هی دلم

 .....چوقتیکنه.... ه تمیاذ تونستینم
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سرخ شده بود  یحاال صورتش کم کهیشده درحال دهیدستاش باال اومد و بطرفم کش 

 !کردیهمچنان نگام م

 

تونستم بفهمم چرا  یو اصال نم اوردمیسر در نم یچیاز ه کهیلرزان در حال ییپاها با

تونستم  ینم گهیو د دمیکه متاسفانه به ننو چسب دمیعقب کش یکم کنه،یم نکارارویا

  .عقب برم نیاز ا شتریب

 

گلوم قرار گرفته حالت خفه کردنمو بخودش  ریز ایپو یجفت دستها دمید یا لحظه

  .گرفت

 یتمام صورتم بود با لحن یو نگاه داغش رو کردیبشدت خنده شو کنترل م کهیحال در

خوشگلش بگو  یمن و چهره  یبازم به ناز یحق دار طونک،یش نیمحکم گفت: بب

و  دونمیاسم روش بذار که من م گهیبار د هی ی! حق دارنییبه پا یو معمول ربرنجیش

 یمن تو ی! نازدمیکه فقط قورتت م اریاصال اسمشو بزبونت ب یتخسِ ! حق دار یتو

اسمهارو روش  نیا یقلب منه! تو به چه حق یلنگه نداره و همه  یبزرگ نیبه ا یایدن

در  گهیبار د هی یهــــــــــااااااآاان!!! اصال جرات دار یکشیکه خجالتم نم یذاریم

باغ  نیا یکه پرنده ها و مرغها ارمیسرت م ییچه بال نیمن اظهارنظر کن بب یمورد ناز

  !کنن هیخاکشم بحالت گر ریز یسهله، کرمها

 

بگم  یو اصال بلد نبود بهش چ ونستمدیکرد که واقعا نم ادتریفشار دستاشو ز یکم حاال

  .نشون بدم یو چه عکس العمل
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 یمن...... ناز ی! نازدیکوبیمغزم م یسنج وار تو ایپو یماتم برده بود که فقط صدا یبحد

 .....من..... قلب من

 

شدم و دارم  رهیبخودم اومدم و متوجه شدم همچنان مبهوت به چشماش خ یا لحظه

  .کنمیبه حرفاش فکر م

 

  .خنده اش بلند شد یشد و صدا دهیکش لباش

 

ترسوندمت  یلیخ ی......... نازیگفت: ناز دهیکش یبلند دستاشو کنار یخنده ا با

 گهی. چون دمیترست راض نیخودم که به ا زدلــــــــــم،ینــــــــــه؟؟؟ باشه عز

 !یگیدلت خواست نم یمونه در مورد عشق من هرچ یم ادتی

 

شدم و  الیخیشده بود آب دهنمو قورت داده لرزش قلبمو ب جمع یکه کم حواسم

دلت  یو هرچ یزنیم جیگ ینجوریا ینخورده االن دار ییسرت که جا ایگفتم: پو یعاص

 یداد لمیتحو هیحرفا چ نیمن! ا ای یشد وونهیتو د ای ؟؟؟یکنیخواست بلغور م

هم که  ییتا اونجا ــــــــــه؟؟؟یکدوم خــــــــــر و االغ گهیتو د یِناز دم؟؟؟؟یترس

و فقط و فقط مــــــــــال خودشه  ستین چکسیکه مال ه میدار یناز هیما  دونمیم

 !!!!والسالم

 

رفت و موهامو  میروسر ریاجازه گرفتن، دستش ز ایدرنگ  یبدون لحظه ا ندفعهیا

چموش و زبل  یدختر عمو نیگفت: بب ومدیو دردم م دیکشیم یکم کهیگرفته در حال

 ؟یو نظر داد یمن حرف زد یبازم که در مورد ناز ،یکنیکه اصال هم بحرفام توجه نم
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 یمن تو ی! نازدمیبهت قول م نویکشمت ها، ا یم یاگه در موردش مودب صحبت نکن

! حواستو جمع کن، از یکنیفحش بارونش م ینجوریادب و متانت لنگه نداره که تو ا

تنها مال خودمه فــــــــــــــــــــقط مــــــــــال  یِناز نیاالن به بعد هم ا

 ؟؟؟یفهم شد ریخــــــــــودم!!! ش

 

  !آخـــــم دراومد یمحکمتر فشرد که صدا یموهامو کم نباریا

با  گهیبخشمت! د یکه م هیآخر یآورده دم گوشم زمزمه کرد: دفعه  کترینزد صورتشو

 خــــــــــب؟؟؟. شیاریرو م یاحترام اسم ناز

 

گفتم: چشششششم بــــــــــابــــــــــا  دادمیسرمو تکون م یبا آخ و وا کهیحال در

اوضاع فاتحه ش  نیخل و چل بهمون داده بود که اونم با ا یپسرعمو هیچه خبرته! خدا 

و  ایچه بروب دهیاز راه نرس ستیآدمم ن هیکه شب یریکبیا یدختره  نیخونده ست! ا

کرده! واال خوش بحال  دایو چقده صاحب پ ختهخودش راه اندا یراب یکرّوفرّ

چُــــــــــلمن  یپسر عمو هی. میاوردیشانس ن یطرف چی!!! ما که از هایبعضــــــــــ

!!!!! موهامو ــــــــــآاایجاااااااان پو الااااااآای! واودیشله زرد پر هیکه اونم بخاطر  میداشت

 !بدردنخور یول کن پسرعمو

 

خودتو به  ای یریبگ ادیواقعا  یخوایتو نم یخندان موهامو ول کرده گفت: ناز ندفعهیا

! منِ پسرعموت به جهنم یحرفارو بگ نیمن ا یِبه ناز ادی!؟ چطور دلت میزنیاون راه م

و دل تنگت خواست بهم بگو و فحش بده و بارم کن،  یدوست داشت یهرچ ه،یو قعر هاو

و اصال  لرزهیم یمن شو که قلبم بخاطرش داره بدجور عشقِ الِیخیب ایتوروجوون پو یول

 !در موردش بشنوم یطاقتشو ندارم حرف
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جووووووووونت  یبا ناز یک ایتمسخر گفتم: پو یباال رفت. نگاش کرده با کم ابروهام

 یمانیو ا نیو د یکنیبراش رقص زومبا م ینجوریا یکه االنم دار یاخت شد نهمهیا

 !لیهردمب یــــــعا خجالت داره!! خودتو جمع کن پسره برات نمونده؟ واقــــ

 

سرجاشه!  یمن نباش. همچ مانیو ا نیتو به فکر د یگفت: ناز دیخندیم کهیحال در

 ینم یباق یآسمونا بسته شده پس حرف یعقد پسرعمو و دخترعمو تو یدونیخودتم م

 !مونه! من و تو تمــــــــــام

 

 ... :ازش فاصله گرفتم و محکم گفتم یسرم مرتب کرده قدم یرو مویحرص روسر با

 

دلش  یآسمونا برامون برپا کرده غلط کرده سرخود هرکار یعقد رو تو نیا یهرک اصال

 یکرده  لی....... تو که تحصایپو ی! ولدهیخواسته کرده! بگور پدرش و جد و آبادش خند

بخدا! االن هم............  ستیتو ن قیحرفها ال نی! ایزنیحرفهارو م نیچرا ا یمملکت نیا

 ینجوریتو چرا ا ه؟یحرفا چ نی. اصال تو بگو چت شده؟ استین وبباور کن حالم اصال خ

 !؟ترسمیمن م هاتیخزعبالت و شوخ نیبا ا یگینم ؟یشد

 

پاشو بدرخت  هی کهیداد و در حال هیبزرگ تک یبه درخت دهیحرف عقب کش بدون

. فقط ستین میزیباور کن چ یگفت: ناز زدیش گره م نهیس یگذاشته دستاشو جلو

 !نیهم کردمیم یخودم خواستگار نینازن یداشتم بزبون خودم ازتو دخترعمو
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شده بود و داشتم مثل منگولها  شتریب دمیده تا...... شا دمیچشمام چهارتا..... شا االن

 ؟یچ یعنی. کردمینگاش م

سالمه. تنها  28نگام نکن. من االن سن ازدواجمه و درست  ینجوریگفت: توروخدا ا ایپو

. فکر کنمیم یزندگ االتتیساله دارم با تو و خ هیکه االن  یتو هست ممیانتخاب زندگ

بود؟ نه  یهمشون اتفاق دمتید یدانشگاه م یجلو ای ابونیخ یهروقت تو یکنیم

 تیزندگ یتو یکس ای یعشق نمیدنبالت بودم بب دهمشون طبق نقشه و مدتها بو زم،یعز

موضوع خوشحالم. االنم فقط  نیاز ا میلیو خودت که خ ینه، فقط خودت دمیکه د ستین

 ه؟؟یخودمون. خب نظرت چ ی ونهیآش یتو میباهات ازدواج کنم و بر خوامیم

 

پسر واقعا  نیکنار بکشم. چون ا تونستمیبه چشماش دوخته بودم و اصال نم نگاهمو

 !شده بود وونهید

 

 هیاز  غیدر یزبون وا مونده ام بچرخه، ول نیکنم بلکه ا دایدهنم پ یتو یکردم آب یسع

  !نبود یناقابل که خبر یقطره 

 

 یرو ییهویباورهام بود و  یها ماورا دهیشن نیتونست تحملم کنه چون ا ینم پاهام

  !سرم آوار شده بود

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

  

 ایدادم. فقط گفتم: پو هیبود رو کنارش نشستم و بهش تک کمیکه نزد یدرخت نیاول

 یشدن نکاریاصال ا یدونیم ؟یدار یچه خواسته ا یدونیم ؟یخوایم یازم چ یدونیم
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اسمتم بزبون  گهیبزرگم دل بکَنم و د یکه از پسرعمو یکنیم یچرا کار ست؟ین

 !!؟؟؟ارمین

 

شدن لباسهاش، روبروم  یاز درخت کنده شده بطرفم اومد و بدون توجه به خاک هوی ایپو

 .نشست نیزم یرو

 

به خودِ  میلیبه تن داشت که خ یبا شلوار کتان قهوه ا دیکوتاه سف نیآست رهنیپ

  .ومدنیاش م وونهید

 

دوستت دارم و عاشق  نکهیمگه بخاطر ا ؟یزنیم یکه دار هیحرفا چ نیگفت: ا تند

! من دوستت دارم کننیو ازش دل م کننیام هستم آدمو طرد م دونهی یکی یدخترعمو

  !دمیبهت قول م نوی. اکنمیو باهات ازدواج هم م

 

فکر کنم! خودتم  خواممیتا به امروز من اصال بهت فکر نکردم و نم اجان،یگفتم: پو آروم

خوش عشق . من دوست دارم اول عاشق بشم، دوران ستین یاصال شدن نکاریا یدونیم

رو تجربه کنم و بعد با عشقم ازدواج کنم که اونم تاحاال موردش برام جور نشده! پس 

 ییو نه حرفا میدیشن یزیکه نه چ میرو تمومش کن یجا همچ نیهم ایلطف کن و ب

 !زده شده

 

نگاهش نشست بلند شده محکم گفت:  یبشدت تو یخشم کهیجمع شد و درحال لباش

که  کنمیم یمن دوست دارم فقط با تو ازدواج کنم. من کار و میکنیم نکارویمن و تو ا

هم  یا گهی! حرف دیرو با من تجربه کن یدوران عشق و عاشق نیو ا یتو عاشق من بش
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تنها پسرعموت تموم!  یِتنها یو بدون یکنبمن فکر  دیشنوم. از االن هم فقط با ینم

 .........خــــــــــب یزنینم یا گهیحرف د

 

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

 شیحال میچیرو بده که ه وونهید نیفقط کمکم کنه و جواب ا خواستمیرو م یکی االن

 ........شدینم

 

کنم و بهش  دایپ یجواب کردمیمغزم کنکاش م یو حاال تو کردمیبهتزده نگاش م فقط

 !ووووووونهید یبدم بلکه دست از سرم برداره پسره 

 

بره، که بلند  رهیپشت بمن کرده خواست راهشو بگ یحرفاشو محکم زد و عصب ایپو

 یو اصال اجازه  یو دوخت یدیطرفه بر هی!!! خودت ایپو نمیگفتم: صبر کن بب دهیخند

مثل بابات که بشه عموجوون محترم بنده! خب حالل  یدیهم که بهم نم یریگ میتصم

   !ستین یانتظار گهید رهیزاده به باباش م

من  یکنیچرا فکر م ــــــــــم؟یهم دار یازدواج زورک یکنیبمن بگو چرا فکر م فقط

من اصال نخوام عروس عمو و زن عمو بشم  دیمجبورم باهات ازدواج کنــــــــــم؟ شا

حتما مارو  ارنیب ریگ یما رو هستش و تا فرصت یبرا شهیهم رشونیشمش یکه اونجور

 !پــِـــــــــــــخ یرحم نیوچکترکه بدون ک کننیرو به قبله دراز م

که بهت مشتبه شده با  یدید ینشون دادم ( اصال چه خواب رگلوموی) و با دستم ز

به  یاز پدرمادرهامون عمــــــــــرا راض کیچیه یدونیکه م یدخترعموت ازدواج کن

 یشدن، کم یاداها و اونهمه عصب نیعوض قهر و ا کنمیخواهش م شن؟ینم نکاریا

 !خورمیکه من اصال بدردت نم شبا یتر فکر کن و دنبال دختر مناسب عاقالنه
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نشسته ادامه دادم: اوال من  یکه همونجور کردیبرگشته داشت بحرفام گوش م بطرفم

به  یو تا حاال بهت فکر نکردم. دوما عــــــــــمرا مامان و بابام راض ستمیعاشقت ن

و کامال هم حق به جانب ماست! سوما  هیچ شیعلت واقع یدونیبشن که خودتم م نکاریا

منِ بدبخت  یخرخره  ی! چرا تو سرراست اومدـــــتردخ ــــــــــــــــــــنهمهیا

دوست داشتم با عشق ازدواج کنم و تا به  شهیمن هم گم،یگفتم و بازم م ؟یدیرو چسب

ونم تو همکه نوبره به خــــــــــدا، ا ینشده! عشق زورک بمیسعادت نص نیامروز که ا

از سر کچلمون  دست! االن یحلقم بکن یامروز با ضرب و زورِ چماق تو یدار میتصم

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

 

و منم اصال کم  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 یو فقط آرام سر اوردمین

 

اومده و روزمو خراب کرده بود،  خبریکه ب یبگه، همونطور یزیچ نکهیا بدون

  .زده رفت بشیهم غ یهمونطور

 

 ییهویچرا  ایبودن پو ریکنه و همه متح یمامان بابام هم نرفته بود خداحافظ شیپ یحت

فکرتونو  ادیز ست،ین دیازشون بع ادمیز زایچ نجوریزده، که مامان فقط گفت: ا بشیغ

 !نیمشغولش نکن

 

سرعقل اومده و  ایبودم پو دوارینگفتم. فقط ام یشکیدر مورد اتفاقات افتاده به ه یزیچ

  .دست از سرم برداشته باشه
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روز بعداز  هیکه  کردمیو حرفاشو فراموش م ایکم کم داشتم پو گهیگذشت و د یمدت

 !ادیم دنمونید یشام زنگ زد و اطالع داد برا

 

آماده بشه و  خواستیگرفتم که بابام تند م یخبر رسما چنان شکم درد نیا دنیشن با

نبات بدادم  ییمامان با درست کردن جوشونده و چا یبرسونه! ول مارستانیمنو به ب

و اصال چشمم به صورت  امین رونیها باعث شد کال از اتاقم ب چهیدل پ نیکه ا دیرس

  !فتادین ایپو
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مهرماه بود و دانشگاهها تازه راه افتاده بودند. اونروز صبح که شادمان از خونه  لیاوا

 هیخودمون رسوند تا بق نیکوتاه با ماش یریمنو تا مس شهیاومدم، بابام مثل هم رونیب

 .به دانشگاه برم سیراه رو با سرو ی

 

  .بگوشم خورد یگنالیس یدانشگاه بودم که صدا سیتازه دور شده منتظر سرو بابام

 

. میگذشتیم الیخیو ب میدیشن یم گنالهارویس نیهزاربار از ا ینکردم. روز یتوجه

 !ما نبود یبرا چوقتمیخداروشکر که ه

 

و  شوندیاونم بدون پسوند و پ کردیداشت صدام م یکیکه  دمیاسم خودمو شن یوقت یول

بود  ستادهیا یرنگ یافتاد که کنار سمند مس ایتا برگشتم چشمم به پو ل،یبدون اسم فام

  .کردیبود منو صدا م نیزم یرو میکیو  نیپاش داخل ماش کی کهیو در حال

 

 ی. نفسم هم توادیم رونیکرد و داره از پشتم ب زشیر یاحساس کردم قلبم گرومب واقعا

  !دینفس هم گرفته بودم شد یام گره خورده، تنگ نهیس

 

  .کردندیمنتظر بودند، داشتند نگامون م ستگاهیا یکه تو یچندنفر
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نبود  دیهم بع ایخجالت داشت! از پو یو جا شدیواقعا بد م رفتمینم ایبه سمت پو اگه

ما خل و چل تمام  یببره! عموزاده  نشیکشان بطرف ماشو کشان  رهیبازومو بگ ادیب

 !بود اریع

 

و  غیسه ت یکرده با صورت کیش میلیبطرفش قدم برداشتم که خ یو ناراض آهسته

  .کردیمنو نگاه م زدیبرق م یکه از شاد یدرخشان و چهره ا یچشمان

 

 رهیخ یو نگاهها ریصبح بخ ،یبطرفم اومده بعداز سالم احوالپرس یبرسم دوسه قدم تا

  .اش گفت: اومدم دنبالت برسونمت! از دم درتون دنبالتون بودم

 

 سی. االن سروستمیبزحمت ن یاصال راض ی! ولیدیزحمت کش یلیگفتم: خ آروم

 !دیی. شما بفرمارسونمیراحت خودمو م یلیو خ ادیدانشگاه م

 

حرفارو  نیا ومدمیراهو دنبالت ن نهمهیگفت: ا زدیابروهاشو بهم گره م کهیدرحال ایپو

 !خودمو به اداره برسونم دیکه منم کار دارم و با میبر نیبشنوم. بش

 

چنان مظلومانه و مهربانانه نگام کرد که  ام،یباهات ب تونمیدهن باز کردم بگم نم تا

 ....دهنمو بستم واشیچشماشو با لبخند برام بست که 

 

 !یناز کنمیکرد: خواهش م زمزمه
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رفت و برام  نیماش یهنمو قورت دادم و فقط نگاش کردم که تند بطرف درب جلود آب

   !بازش کرد

 

رفتم که گفت:  نیبراش تکون دادم و بدون حرف بطرف در عقب ماش یسر فقط

 .نیلطف کن و جلو بش کنمیخواهش م

 

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

 

  .جلو نشستم که خودشم تند نشست و راه افتاد ناخواسته

 

 !نشست یرو پر کرده بود که واقعا بدل م نیتمام ماش مشیادکلن قشنگ و مال یبو

 

که  دیدوباره حالمو پرس کردیبطرفم برگشته خوشحال و شادمان نگام م کهیحال در

 زِیعز دمیخر ییبرات چه هلو ینیب یمبارکه؟ م یگیجواب دادم و ادامه داد: چرا نم

رو هم بابام کمک کرده!  هیکردم بق هیپولشو خودم ته شتریمـــــن. البته نصف ب

 !من یِناز یبخودت که تمام من میمبارکت باشه خانومم! مبارکت باشه عشقم! تقد

 

. کم مونده بود داد بزنم: بازم کردمیواقعا چشمام باز شده بود فقط نگاش م کهیحال در

 خل!؟؟ یپسره  یدارینو هستش! چرا دست از سرم برنماز  یکه روز از نو، روز

 

 !پرت کنم ابونیخودمو از دستش به خ خواستیم دلم
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که تورو به  نیماش نیا دنیخر یجانِ من، من برا یناز نیبا اصرار گفت: بب دوباره

جانانه از طرفت  کیتبر هیو االنم منتظر  دمیزحمت کش یلیخ ارمیدانشگاه ببرم و ب

 !رمیبگ یافسردگ دمیو شا خورهینکن که بهم برم وسمیهستم ها! لطفا ما

 

گفته  کیتبر یو نوک زبان ینداشتم، اجبار یادیز یبا سکته کردن فاصله  کهیحال در

و  ریخ یکردم که انشآا... چرخش در کارها فیبراش رد حالیهم ب یریخ یدعا هیحاال 

که  یبلند بش یشده سوار شاس ادهیپ نیماش نیبرات بچرخه و از ا تیو عروس یخوش

 !باعث افتخارمونه

 

گفت: انشاا... عروس خانم خوشگلم رو باهاش با بوق بوق  کردیخندان تشکر م همچنانکه

بدم که حد نداره. در  ادتی یانقده آرزو دارم خودم رانندگ یناز یببرم! ول ونمونیبه آش

 ذارمیم ارتیهم در اخت نویو بعد ماش دمیم ادتیحتما  ارمیکه بدست ب یفرصت نیاول

 !ا؟؟؟یباشه نازک پو ،یو برگرد یکه راحت به دانشگاهت بر

 یینجاینتونستم خودمو نگه دارم و محکم گفتم: االن عمو و زن عمو خبر دارن تو ا گهید

 یکه م ییچون تا اونجا ؟؟؟یکشیخودت نقشه م یآنچنان ی ندهیآ یبرا یو دار

 یرفتن که جنابعال شونمیشناسمشون حتما جلوتر از تو انتخابهاشونو کردن و خواستگار

 !خودش داره یهم برا ییالهای! چه خینیبش قدع یسر سفره  ازهیو فقط ن یول معطل

 

در  ذارمیمن نم ی. ولیگفت: کامال درست حدس زد دادیتکون م یسر کهیحال در

و راهمو  کنمیم کاریدارم چ دونمیدم مبکنن، چون خو یدخالت نیانتخابم کوچکتر
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 یغم ندار یکشم. تا منو دار یهم پا پس نم یانتخاب کردم که لحظه ا

  !زدلــــــــــــــــــــمیعز

 

چون بابام عاشق مامانم شده و با  ا،یپو نیبراش رفته بدون هراس گفتم: بب یغره ا چشم

!!!! لطفا تو هم اشتباه میتحمل نکرد یخاله جوونت ازدواج نکرده تا به امروز ما کم بدبخت

! بهتره مثل یسرکوفت انتخابت رو بخور یو ه یعمر بدبخت بش هیبابامو تکرار نکن که 

و  یو به حرف عمو و زن عمو گوش بد نییپا یسرتو بنداز ربراهآقاپسر خوب و س هی

تو مامان بابا ینهایحرفها و نفر یکه من حوصله  یبرس تیبه زندگ یبره بر هیمثل 

لحظه هم تمومش کن، باور هم کن حالم داره بهم  نیندارم! لطفا تمومش کن هم

 !دیاونم شد خوررررررررهیم

 

گفت: عــــــــــــــــــــمرا!!! من  دهیکش دادیسرشو تکون م یعصب کهیدر حال ایپو

 ی! اصال دوست ندارم بصورت دختره نگاهکنمیکه اونا در نظر گرفتن ازدواج نم یبا کس

بگن و انجام  خوادیدلشون م یهرچ هیبندازم!  فقط تو.... فقط تو ..... فقط تو...! بذار بق

 .هستم یکینوکر تو  مبدن که تا آخر عمر

 

من نخوام  ،یسر من خراب شد یلجباز که از آسمون رو یکردم: آخه پسره  زمزمه

 یو به ک بگم یبه ک دیمن نوکر نخوام با ؟یکن کاریچ یخوایباهات ازدواج کنم م

 !نیو دوست ندارم باهات ازدواج کنم هم خوامیسفارش کنم؟ من نم

 

که  دارمیو نازت رو خر امیم رم،یگفت: نگران نباش. انقده م دیخندیبلند م کهیحال در

 ــــــــــاااااااجــــــــــانمیپو یگیو م یکنیباالخره دستاتو برام باز م
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شو و فقط  یهمچ الیخی! االنم بچمیقربوووووووونت برم که بدون تو ه ییییییییییییکجا

 !کنم کاریدارم چ دونمیو فقط بمن فکر کن که خودم م

! یالهههههههه یکج گفتم: چه پررووووووووووو! قربونم بــــــــــر ییچشم و ابرو با

 ........کج و کوله یاعجوبه  رهیگیم لیچه قشنگ خودشم تحو

 

رو ولومش رو  خوندیم نیماش یکه تو یخنده هاش به آسمون رفت و آهنگ یصدا که

 .خوندیبلند کرد حاال بدون خجالت برام شعرم م

 

  یبفهمم عاشق دیشا ا،یبسته ب یلب با

  یبفهمم عاشق دیشا 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 دیشا ا،یشسته ب یرخ با

 

  یدارد ول یدر نگاهت تازگ یپوش ساده

 یبفهمم عاشق دیشا ا،یدلبسته ب ساده،
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 اسمن؟ی ای ینسترن؟ سوسن ای ،ینرگس

 یبفهمم عاشق دینورسته بیا، شا غنچه،
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 ییکه پراز شوق و خواستن بود و نگاهها ایبلند پو یو خنده ها هایشوخ انیدر م اونروز

هزاررنگ من که همه شو  یبا دعواها و حرفها نداخت،یکه هرلحظه پراز عشق بصورتم م

من نه زن تو  ا،یپو نیشدم که محکم گفتم: بب ادهیمقابل دانشگاه پ دیخریبجوون م

 یاز قشنگت، نه حوصله دارم عمرمو به پا قشنگتر ینه عروس اون خونواده  شم،یم

منو  و یایباشه که دنبالم م یآخر یهدر بدم! پس لطف کن دفعه  ایبعض یهاییزورگو

 !! خدانگهدارتیدیقرار م قهیمض یتو

 

زده گفت:  یکه لبخند داد،یخاص چشم بصورتم داشت و بحرفام گوش م یبا نگاه ایپو

و بخواد  ارهیکه اسم تورو بزبون ب ییاون زورگو کنمیله م رپامیشکنم و ز یاوال م

بهش  یهنوز اونهمه جربزه داره که از عشقش مراقبت کنه و نزاره کس ایناراحتت کنه! پو

کنم که خودت عاشقم  یکار دمیو قول م گمیم تچشمت ابروست، منم به یبگه باال

بهت گفتم! خدا پشت و پناهت  یک نویا نی! ببیصبر کن ینتون یمن لحظه ا یو ب یبش

  !من زدلِیعز
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لحن  یسوخت! ول گناهیب نیبحال ماش با حرص کوبوندم که بعدش دلم نویماش در

مغزم غلغلکم  یبدلم نشسته بود که تمام روز رو حرفهاش فقط تو یجور ایمحکم پو

  داد!یم

 

دور  یو بحد ستادیگفته و قول داده بود سرحرفش ا ایکه پو یگذشت و همونطور روزها

 یکه براش بکار م ینامانوس یحرفها، دعواها، نازها، کلمات و اسام داریخر دهیو برم چرخ

 ستگاهیا یمتوجه شدم ناخواسته هرروز تو یبردم و اخم و تخمهام شد،  که زمان

از  شتریخودش، که هرروز هم ب یدوستداشتن یافه یخاص و ق یمنتظرشم با عطر و بو

برد،  یم یدل از هرکس دیپوش یکه م یکیش یو با لباسها دیرسیروز قبل بخودش م

کنارم نشسته با بگو بخند و  یساعت کیمنو به دانشگاه برسونه و بعدازظهرها هم 

 !بده ادمی یو ناز و نوازشهاش رانندگ یالک یدعواها

 

 ی. عشقم نبود ولخواستمشیم یدوستش داشتم. عاشقش نبودم ول ینبودم ول عاشقش

 چکسیه یقلبمو برو یتاکنون دور و برم نبود و تا به امروز درها یپسر چیکه ه یمن

 !و هرلحظه چشم براه و در انتظارش شدمیباز نکرده بودم، کم کم بهش وابسته م

 

رو  یخاص رو گذرونده بود، که چه راه یدوره ا نکهیو مثل ا دونستیهم واقعا م ایپو

که کم کم دوستش داشته باشم و بدون اون لحظه هام نگذره و فقط  رهیرو بگ شیپ

 !!ادیکِش ب
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در  یچا ای ینیریو ش وهیبا آب م شدمیاز دانشگاه خارج م یبعدازظهرها وقت اکثرا

راحت پشت فرمان  الیدربره و با خ میراه خستگ نیکوچک منتظرم بود که ب یفالسک

  .کنم یو رانندگ نمیبش

 کردمیکه احساس م دادیم ادیرو بهم  یهمچ دالوصفشیزا یباحوصله و شاد چنان

بده و  ادی یبوده که منو کنارش داشته باشه و بهم رانندگ یروز نیهمچ یسالها در آرزو

 !دهیاالن به تمام آرزوهاش رس

 

لحظه  یکرده بودم، که حت نانیچنان بهش اطم دادیکه بهم م ییتمام حرفها و قولها با

 نیاون جرات رو داشته باشه که کوچکتر یکس یروز دیگنج یام نم لهیمخ یتو یا

 ه!ناراحت کن ارویپو یِبهم برسونه و ناز یآزار

 

 خالصــــــــــه

 

و هر روز بعداز تمام  میگذروندیرو کنار هم م یخوب امیاز چشم پدر مادرهامون ا دور

 لیبود رو ازم تحو میشونیبلندباال بر پ یدستمزدش که بوسه ا یشدن آموزش رانندگ

  .کردیم ادهیپ ابونمونیو بعد خودش پشت فرمان نشسته منو سر خ گرفتیم

 

 ینشست و با لبخند یهر روزش تا چشمان خندانش به صورتم م یاتمام آموزشها بعداز

حسابش  دیو با ومدیحساب کار دستم م گهید نداخت،یبه تمام صورتم م یپرمعنا نگاه

  .شدیو قرض هرروزش پرداخته م شدیصاف م

 ......یلیدوستش داشتم ........ خ یلیخ
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 یدر آزمون رانندگ میبود رو بعداز قبول ییایتالیا گل یبایز یشو که گردن هیهد نیاول و

  !کردمیم ریس کرانیب یایدن نیکرد که اونروز فقط در اوج ا ممیتقد

 

که  میرو شروع کرد یکار خطرناک و بدور از عقل میو مطمئن بود میدونستیم خودمون

 دمونیام انیم نیازدواج نخواهند بود. فقط هم در ا نیبه ا یاز پدرمادرها راض چکدامیه

 ای! و صدالبته منکه بعدازخدا به پوکنهیکمکمون م یچه جور مینیبخدا بود که بب

خودشو خوشبخت  یو ناز رسونهیازدواج رو به ثمر م نیکرده بودم که ا دایپ نانیاطم

 !کنهیم

 

خندان  شهیو هم دادیفقط بهم دل و جرات م ،یبدون ترس و هراس از کس ایپو یول

مخصوصا پسرعمو،  لیتمامِ فام نیمن عاشقت شدم! از ب یتو شانس آورد ی: نازگفتیم

همراه  یو من در هر حال ندازه،یگوشت دخترعموشم بخوره استخونش رو دور نم

  .عشق و وجودمه ی مهکه ه ذارمیش نمهستم و تنها نمینازن یدخترعمو

 

و  ایپو دیدعشق ش نیاز ا چکسیکه ه میرفتار کرده بود یخونواده ها هم جور نیب

 یو خودشو آفتاب ومدیطرف خونمون نم گهید ایمن خبردار نشده بود. چون پو یعالقه 

 .بهش حساس نشده بود یخونه هم کس یکه کال تو کردینم

 

و  مارستانیشد و کارش به ب ضیهمون اوان بود که پدربزرگم) پدربابام( بشدت مر در

  .دیشدن کش یبستر
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 یزندگ یماه برا هیکرده حدود  دیکبدش دکترها کال قطع ام ی شرفتهیسرطان پ بخاطر

  .کرده بودند نییبراش وقت تع

 

 ... ادیکه از دستشون برم ییتا جا کردندیم یناراحت بودند و همه سع لیفام کل

 

 !باشه یبچه هاش راض دنیکنه و از د یآخر عمرش رو راحت سپر یروزها نیا

 

 یگفت: ناز ایپو یآروم شد، روز یپدربزرگ رو به خونه اش منتقل کردند و اوضاع کم تا

که  یکه نون رو به تنور داغ بچسبونم و به هدف تهیموقع نیبنظرم االن وقتشه و بهتر

 .و نگاه کن نیدارم برسم! فقط بش

 

بزرگ  یالم شنگه  هیکرد منتظر  هیبروز نداد و فقط توص یزیاصرار کردم چ هرچه

  . ادیبهتر امکان نداشت بوجود ب نیاز ا یفرصت گهیباشم و خودمو کامال آماده کنم که د

 

بابام  ی دهیپر یروز که از دانشگاه بخونه برگشتم، با چشمان سرخ مامان و رنگ و رو هی

 !به سوپرش هم نرفته بود یاونروز حت یو بدحال تیمواجه شدم که از عصبان

 

 یپدربزرگ اتفاق یشده؟ برا یزیون کردم و زمزمه کردم: چمات و مبهوت نگاش فقط

 .......که نیهست ینحالیافتاده؟ چرا ا
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 خزدهی یبگن زهره ترک شده بودم و دست و پا یزیتا دهن باز کنن و چ دونمیم فقط

  !دیلرزیام م

 

 ... داده بود و یسوت اینکنه پو ایخدا

 

که کارت  ایگفت: لباسهاتو عوض کن و ب دییجویرو م لشیسب یگوشه  کهیدر حال بابا

 !دارم

 

و لباس خونه مو تنم کنم، فکر کنم هزاربار مردم و زنده  ادیاون لباسها از تنم درب تا

 !شدم

 

و  کردیمبل نشستم که مامان چشماشو پاک م یرسوندم و گوشه  ششونیپ خودمو

  !شدیحالم بدتر از بد م

 

پدربزرگت  شیبه مغازه زدم که بعد پ یسر به بابام دوختم که گفت: امروز صبح چشم

که خودش زنگ زده من و مامانت رو بخونه اش  میرو کنارش باش یو ساعت میبر

 !خواست

بدش،  تیعمو و زن عموت هم جلوتر از ما اونجا بودند  که بابا با اون وضع م،یرفت تا

که دوست نداره بعداز نبود  یلیوندفامیو پ یحرف در مورد مهرو محبت برادر یبعداز کل

بزرگش  ینوه ها خوادیکرد تا زنده ست دلش م تیگسسته بشه، وص وندیپ نیخودش ا
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عقدتون  یو آرزو داره خودش تو خوادیکه م نیکن اجبا هم ازدو نیباش ایکه تو و پو

  !ما برادرها حل بشه نیهم ب ییاختالفات جز لهیوس نیشرکت کنه بلکه به ا

 

جرات  یچشم به بابا دوخته بودم و جرات اظهارنظر که سهله، حت دهیفقط ماس منکه

  .رو هم نداشتم یحرکت چیه

و  فتهیبرامون ب یچه اتفاق خوادیبعدش م دونستمیو نم فتادمیداشتم پس م واقعا

 طرفشیصدرصد مطمئن بودم  یول رن،یدر موردمون بگ یمیچه تصم خوانیبزرگترها م

  !اعدام با اعمال شاقه بود

 

ادامه داد: هم من و مامانت، هم عمو و زن  دهیو صورتش کش یشونیبه پ یدست بابا

  .میبش وونهیخواسته د نیعموت کم مونده بود از ا

 

 یبرا نهیگز نیشون رو که بهتر هیدختر همسا ایپو یبرگشته به بابا گفت برا عموت

رو پس  تشیصکه بهتره بابا و ستین یشدن نکاریازدواجه رو درنظر گرفتن و اصال ا

  .رهیبگ

 

 تیوص نیا ریبارش بره که بهتره بابا از خ ریقبول کنه و ز نکارویعمرا ا یگفتم ناز منم

  .بگذره

 

کفش  هی یناراحت شده حالش بدتر شده بود، پاشو تو یلیخ کهیپدربزرگت درحال یول

 تیوص یخودشو از اداره به اونجا برسونه تا از ماجرا میو بگ میزنگ بزن ایکرد که به پو
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ازدواج بشنوه و اونموقع  نیمخالفتش رو با ا ایاز دهن خود پو خوادیخبردار بشه که م

 !شهیپس گرفته م تشیوص

  

  .سکوت کرد بابا

 !کردیصورتشو پاک م یمامان انداختم که با دستمال یبصورت داغون و اشک ینگاه

 

  .زدیم رونیحال از تمام بدنم حرارت ب نیزده بودم و در ع خی رسما

 

  !زدینم یو چشماشو بسته حرف فشردیم شیشونیپ یدستشو رو بابا

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

 

زنگ زد که آب  ایو گرگرفته تند به پو یگرفته اش گفت: عموت عصب یبا صدا مامان

نشد که خودشو رسوند و بعداز  یساعت هیهم  ایبزاره و خودشو برسونه! پو نیه زمدستش

به همه مون کرد  یگرفت و از کل ماجرا باخبر شد، نگاه لیهمه رو بااحترام تحو نکهیا

 .......متاسفانه یکنه! ول رازمخالفتش رو اب میکه منتظر بود

 یلیخ زدیبدستش م یبوسه ا کهیدرحال دهیپدربزرگت رو در آغوش کش ایپو متاسفانه

پدربزرگش آرزو بدل بمونه  که  ذارهیو نم کنهیحتما عمل م تشیآماده گفت به وص

  !ازدواج هستش نیو خودشم خواهان ا شهیم دایکمتر پ یمثل ناز یدختر

از دخترعموش  یخواستگار یرو به پدر مادرش کرده خندان گفت بهتره  آماده  حاال

 !نکن نییباشن و وقتش رو تع
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 یبابابزرگت چه جور یفقط خودت تصور کن اوضاع امروز خونه  یزمزمه کرد: ناز بابا

حاضر  یو بگ یرو قبول نکن تیوص نیبه تو هستش که ا دشونیبود! االن همه چشم ام

و  ادیاز دستمون برنم یچکاریه می! ما هم به پدربزرگت بگیازدواج کن ایبا پو یستین

 !میکن لیحمرو بهت ت یازدواج اجبار میتونینم

 

  !ومدیم رونیو ب دیکوبیداشت دامب دامب م قلبم

گفته و سفارشش رو کرده بود  اخانیکه پو یالم شنگه ا گفتم،یم یزیبود که اگه چ االن

 !فتادیبراه م

 

 یول یفی! هرچند حیالهههههههه یبزن گریجزجــــــــــ ایدلم داد زدم: پو یتو

 یهمه  ینجوری! الیمارمولک بدردنخورِ گور یپسره  ارنیخبرت رو ب یالههههههه

  !!!!!!!شکنهیکاسه کوزه ها که آخرش سر من م

کنم که واقعا داشتم  کاریبگم و چ یچ دونستمیکه االن نم چارهیمنِ ب یوآآآآآآآآآآآاآ

  !فتادمیپس م

 

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

 

اما  گفتیم یزیو چ دیچرخ یصاحب مونده ام م یزبون ب نیا دیبود و با وقتش االن

 ؟؟؟یچــــــــــ

 

  !ومدیاز دستم برنم یچکاریه
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  .دادم و آروم بلند شده بطرف اتاقم راه افتادم یجرات بخودم

 

کالم بگو و همه رو خالص کن که  کی! ینگفت یزیچرا چ یاز پشت سرم گفت: ناز بابا

از همه  شتریآخرِ تورو بهشون اطالع بدم! پدربزرگت ب میمنتظرن زنگ بزنم و تصم

 !جوابه نیمنتظره ا

 

  .دندیها هم صداشو شن هیدهنمو چنان قورت دادم که فکر کنم همسا آب

 

 :برگشتم و فقط زمزمه وار گفتم بطرفشون

 

 یاخالق بد باباش بسوزه! هرچ شیبه آت ستیقرار نو  ستین یپسر بد ایمامان پو بابا،

اما ...... اما...... خب...... منم مثل  کنمیمن همون کارو م نیو بگ نیخودتون صالح بدون

 !میراض ایپو

 

و ..... از همون  دنهایکردنها، در کوب هیگر دادها،یحرفم بود که مخالفتها، داد و ب نیهم با

  .لحظه شروع شد

 

  .شدمیم ایخودمو گرفته بودم و عروس پو میمن تصم یول

 مونیزندگ یتو یو اجازه نده کس ستهیپشتم با شهیقول داده بود مثل کوه هم ایپو

  .بود یبرام کاف نیدخالت کنه که هم



55 
 

دوستش داشتم و ........  شترینداشتم و االنم هرچه ب یمشکل ایو خونواده ام با پو من

 ......دوستش داشتم

 

  .ستادمیا یپاش م دیها با یده بودم و با تمام دعواها و قهرو آشتدلمو رک ز حرف

 

پدرمادرش با  یاونم بشدت جلو یبدتر از منه، ول یلیخ ایداشتم اوضاع پو خبر

  !بود ستادهیکارسازشون ا یدهایتهد

 

 یآوردن پا ونیبود و با به م دهیکش اخانیپو زیبه ر زیماجرارو ر نیا ینقشه ها تمام

 !کرده بود ریگ نیهمه رو زم تشیپدربزرگ و وص

 

ازدواج  نیبراه افتادن هرچه زودتر ا یپدربزرگ هم برا یلحظه به لحظه  یاصرارها

اعصاب همه بود و داد همه رو بدتر  یداشت رو یکه از زندگ یبخاطر فرصت کم

  !اوردیدرم

 

نشون  یشبرنگش خود یموها نیمو ب دِیسف یتارها گهیو د رفتیروزبروز آب م مامانم

 .گذشتیم هیروزهاش با گر شتریکه ب دادیم

 

قسم  تشیکه بابام با اندوه تمام نون رو وسط سفره انداخته به برکت و حالل کهیروز

 ره،یسروسامان بگ میزندگ ذارهیعموم نم یعنی شه،ینم یبرام زندگ یزندگ نیخورد ا

 یهم ناراض نهمهیسامان که ا یعشق ب نیزنگ زده گفتم از ا ایبه پو ینصفه شب انیگر
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 یراض نکاریبه ا چکسیکه ه میراه خودمونو بر ومپشت سرش داره دست برداره و هرکد

  .ستین

 

 یتو چکسمیشکسته و چالقش که حرف ه یپا هیبود و مرغش با  ایپو ی....... ولیول

 ! رفتیکَتش نم

 

رو  یفقط روز د،ینرس ییبه جا یکس یهایزار هیو گر حتهاینص دها،یاصرارها، تهد یوقت

پدربزرگ در  یخونه  یسرد یِاریو آبدوغ خ یآبک یلیخ یکه مراسم خواستگار دمید

هم  ییچا هینتونستم  یرختخواب بود براه افتاد که من حت یکه تو زشیحضور خود عز

 .عمو بذارم یخونواده  یجلو

 

کالم بابام همه مات و مبهوت  کیشد با حرف  دهیو مقدارش کش هیکه به مهر صحبت

 ییصدا چکسیاما از ه دیچرخ گهیهمد یصورتها یموندن که فقط نگاههاشون رو

 !ومدیدرن

 

جماعت  نیا نیب یماها که عمر یول ست،ین یادیغمزده گفت: از جوونا انتظار ز بابا

و بم روزگار سردر  رینشده و حدودا از ز دیسف ابیآس یموهامون تو م،یکرد یزندگ

که بادهواست، فقط  کشهیازدواج به کجا م نیآخر ا میو مطمئن میدونیم ی. همگمیاریم

 یدوتا هرچند جوون نیسخت نباشه! ا ادیبعدا ز نکه کارمو میانتخاب کن هیسکه مهر 5

بود  نایاز ا شتریب ایمن انتظارم از پو یعقل بود، ول یکردن که دختر من واقعا بچه و ب

نشونه  ی لهیبوس ینجوریچقده دوستش دارم ا دونهیو که مکه ....... منو، تنها عموش

 !نزنه نیرفتن دخترم زم
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 چوقتیه نیآهسته گفت: عموجوون باور کن کردینشسته فقط نگاه م یکه کنار ایپو

قلبم  میکه واقعا دخترعمومو از صم نیفکر نکن ینجوریبد نبود و لطفا در موردم ا تمین

مواظب و مراقب و  یقلب منه که در هرحال ی مهیشما و ن زدلیعز ی. نازخوامیم

رو داشته باشه. اگه  یکه ارزش و قابل ناز ستین یزیسکه چ 5همراهشم. بااجازه تون 

وام و قرض و قوله  یبا کل ایهستش و تازگ نیزم کهیت هیکه  مییتنها دارا نیاجازه بد

 .زنمیم یاونو به نام ناز دم،یخر

 

مثال  ،یرینگ میسرخود تصم شهی!!!! مــــــــــاااااااایبلند و داد مانند گفت: پو هوی عمو

 ی! همون پنج سکه زننینشستن و دارن حرف م نجایکه ا یوسط دار نیهم ا یبزرگتر

 !نباشه یحرف گهیکه د هیو براتون کاف نهیگز نیعموت بهتر

 

مثال محکم  فشیضع یرو گرفته بود و پدربزرگ با اون صدا مشیاز قبل تصم ایپو یول

 چیحرفشو زدم که ه ایکردم و با پو نیینوه مو خودم از قبل تع ی هیگفت: من مهر

 !ستیتوش ن یکه حرف هیناز ی هیمهر نیهم نباشه. زم یحرف اضافه ا

 

خوشحال شدم و همون  یلیاون جمع بهم داده بود خ یتو ایکه پو یتیاز اهم راستش

 .تموم شد یشده همچ لیو بله برونم تبد یبه مراسم خواستگار یدورهم

 

بابام و عموم که  یبا همراه شهامون،یآزما ی جهیو گرفتن نت یروز بعداز خواستگار سه

که پدربزرگ با اصرار خودش  میو پدربزرگم به محضر رفت شدیاخمهاشون اصال باز نم
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شو گرفته اش برسه که دست نهیرید یدر مراسم عقد نوه هاش باشه و به آرزو خواستیم

 .بره االمحضر ب یاز پله ها کردنیکمکش م

 

 یخونده شد و تا آماده شدن برا ایمنو پو نیمادام العمر ب ی غهیسه نفر ص نیا تیمع در

 .کردند که مورد توافق همه بود نییرو تع یمدت زمان یعقد رسم

 

با  چکسیکه ه میرو راه بنداز یو مراسم عقد رسم میبکن یکار میتا ما بتون متاسفانه

نسبت  یلیهمه هم خ کرد،یزود راه افتادنش نم یبرا یو کمک دادیبهش تن نم یدلخوش

پدربزرگ که حالش  م،یبخور یما تکون نکهیبودند، قبل از ا  نیعقد سرسنگ نیبه ا

 یداشته  نیپوش ا اهیو همه مون س کردبشدت رو به وخامت گذاشته بود فوت 

 .میشد زمونیعز

 

و در تمام مراسم ختم پدربزرگ  دیرسیاز قبل بهم م شتریب یباز هم مثل قبل و حت ایپو

  .و هرلحظه کنارم بود گشتیمثل پروانه دورم م

 

که رسما فشارخونش  شهیم دیمادرش چنان سرخ و سف نکاراشیبا ا کردمیم احساس

  !کنه رونیموند منو از مجلس ب یو کم م رفتیباال م

که نگاه ناراحت مامانم فقط  کردیهم حواله ام م یباز دیدبدینداز  ییمتلکها یگاه یحت

توجه به رفتارها و حرفهاشون همچنان کارا  یب ایپو یول د،یماس یصورتم م یو فقط رو

و مجبورن  کننی: آخرش عادت مکردیو فقط برام زمزمه م دادیو محبتهاشو ادامه م

 ... ان،یکوتاه ب

 



59 
 

 !نده یتیاهم ثهاشونینگران نباش و به حرف و حد اصال

 

از خونه  رونیب شتریب میکردیم یسع ینداشت. ول یرفت و آمدهامون اصال مشکل گهید

 .بلکه اعصابمون آروم باشه مینیرو بب گهیهمد

 

که در کنار  میبه خونه شون رفته بود ادشیز یو با اصرارها ایدوبار همراه پو یکی فقط

بود و  کتریازم کوچ یسال هیکه  ایپاندخترعموم  یعمو و زن عمو، حت یها یکم توجه

خونه  یپا تو گهیگرفتم د میباهام داشته باشه، تصم یدارید ومدین رونیاصال از اتاقش ب

 .شون نذارم

 

 !بود و ........ تمام ایپور کشیو برادر کوچ ایگرفتند پو لیکه منو تحو یکسان تنها

 

 ونیبه م هیارث میتقس یکه توسط عمو مساله  میپدربزرگ رو تازه رد کرده بود چهلم

 .اومد و مطرح شد

 

و  میتقس راثشونیگرفتند م میتصم یهمکه فقط دو برادر و دو خواهر بودند همگ بابام

  .سهم هرکس بخودش واگذار بشه

 یبه عروس کدفعهی ومد،یم ونیبه م ایمن و پو یاز عقد رسم یهم صحبت هرزمان

 !میریم مونیو ما هم سرِ خونه زندگ دنیجا انجام م هیکه همه شو  کردندیموکولش م
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رو به انجام رسوند  دیهم طول کش یسپر کرده قانون احضار ورثه رو که مدت نهیس عمو

مال و اموال  میتقس یپدربزرگ جمع شده در مورد نحوه  یهمه در خانه  یو روز

   .کردندیپدربزرگ صحبت م

 

نظر داد باغ ما  مشیدرموردش تقس یجد یلیکه عمو دهن باز کرده خ یزیچ نیاول

 !!!بود

 

 دیکوب یچشمم به عمو و بابام بود، قلبم بشدت م هی کهینشسته بودم و درحال ایپو کنار

  ....!  عموم اصال انصاف نداشت..... اصالزدیم رونیب شیو از گونه هام آت

 

رو خرج اون باغ  ییبابام بود که من شاهد بودم چه پولها و وامها ییباغ تمام دارا اون

  !کرده و به ثمرش رسونده بود

 

هنوز تموم  اشونیساختن خونمون از بانک مسکن گرفته بود بعض یکه برا ییوامها

  !شدینشده بود و اقساطش هنوزم پرداخته م

 

....... رو داشت،  شینسبت به بابام و زندگ تیو حسن ن یبزرگ یکه اونهمه ادعا یکس

 !ما بود یداشت تمام زندگکه بهش نظر  یزیچ نیاول

 

از تک و تا بندازه آروم رو به عمو گفت: داداش...... لطفا  ادیخودشو ز نکهیبدون ا بابام

 یمن و تمام زندگ ی. اون باغ تمام داشته نیو اصال بهش فکر هم نکن نیباغ بش الیخیب
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براش  ییچه زحمتها نیو شاهد بود نیدیزن و بچه هامه که تا به امروز خودتونم د

چشم شمارو  ینجوریکه به شکل االنش دراومده و ا ختمیر شبرا ییو چه پولها دمیکش

 یدیو د یوام هام شد یونیلیندونه خودت که دوبار ضامن م چکسمیگرفته. آلقل ه

خواهرام  کنمیاون باغ شو که فکر نم الیخیکجاها خرجش کردم، پس فقط لطف کن ب

 !داشته باشن یمورد حرف نیدر ا

 

 نی! بهترکهیدادا کوچ یچ گهیبخودش گرفته گفت: د یزیکامال تمسخرآم ی افهیق عمو

که من براش و دوباره ساختنش  شیعال تیپدر مرحوممون همون باغه با موقع ییدارا

  .نقشه دارم یکل

 هیبزنم و  یکارگاه تراشکار انیو پور ایپو یکه اونجا داره قراره برا یمحشر تیموقع با

روش  ینجوریو درآمدشون راحت بشه! اونم که بزنم به تخته تو ا یاز زندگ المیعمر خ

 !یساقط کن یمنو از زندگ یبچه ها یخوایو م یپنجه انداخت

 

 ایپو گهیداداش! االن د یزنیم یکه دار هیچه حرف نیگفت: ا دهیکش یقینفس عم بابا

در  نیهراندازه از باغ رو که خواست تونمیو م ادیمنم به حساب م یجزو خونواده 

من ،  یایپو گهیو االن د میندار ی! ما فرقنیکن یبذارم نقشه هاتونو عمل ارتونیاخت

 .میتو ندار یایپو

 

زده بود که واقعا  خی یو بدنم بحد دیکه چارستون بدنم لرز دیکش یچنان داد بلند عمو

 .فتادمیداشتم پس م
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مو چه  هیسرما یو به من بگ یپسر من نقشه بکش یبرا با هوار گفت: تو الزم نکرده عمو

ماشاا..! ملک و باغ  مال تو، اونوقت پول و  یهدر بدم! چقده هم زرنگ شد یجور

و  یهم به نام تو تموم بشه نــــــــــه؟؟! بعدش هم لطف کن یاز من که همچ هیسرما

 که یدلت خواست بکن یو هرکار یپسرم بذار یوحاال اسم داماد سرخونه رو هم ر

........! 

 

که مغز خر خورده  یمــــــــــن! من اون گاگول یآآآآآآآقــــــــــا..... نه دادا نه

دخترم  دونهیدوتا پسرام و  ی ندهی! من بخاطر آنیفکر کرد یکه جناب عال ستمین

 !کشمیم رونیب یو اون باغ رو از حلقومت هلپ کنمیالزم باشه م یهرکار

 

 ادیبدن، فر یبگن و نظر یزیاز بابام چ تیحما یمه هام تا دهن باز کردند براع چارهیب

 .صداها در بطن خفه شد یعمو به آسمون رفت و همه 

 

از اونا بود  ییو زمان که بابا هم جز نیکه بشدت سرخ شده و بلند بلند داشت به زم عمو

قسمت  هیکه  میکنیم میباغ رو به سه قسمت تقس نجایفرمود: هم گفتیفحش و ناسزا م

 .......بزنه یهم حق نداره حرف چکسیخواهرا و دوقسمت هم مال ما، ه یبرا

 

 ستیقرار ن یخود، ول یجا یبزرگترم یکه رنگ بصورت نداشت بلند گفت: برادرم بابا

 ی! خداروشکر همه منو میو بارم کن یرو بگ یخواست یو هرچ یدهنت رو باز کن

از آن من باشه که  ینخواستم مال کس چوقتمیو ه هریخ شهیهم تمین دوننیشناسن و م

 ........ نیهم رسهیبهت نم یچیشو که ه الیخیباغ رو ب گمیپنجه روش بندازم! بازم م
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تا عمو خواست با خشم دهن باز کنه، بابا بلند گفت: احترام خودت رو نگه  نباریا که

  !یکنیکه فقط نگاه م یگینم یچیو ه یداریم

 

 .....برد فشیدست به ک و

 

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

 .اصال خوب نبود

 

 !فتادمیبدم حتما پس م هینبود که بهش تک یواریاگه د راستش

 

چشمش مثل من به بابام بود  هینگران من بود،  کهیزرد درحال ییهم با رنگ و رو ایپو

 !ارهیم رونیب فشیاز ک یچ نهیکه بب

 

 یآورده بلند شد و محکم اونارو بطرف عمو برد و بلند گفت: وقت رونیچند ورق ب بابا

نداره که در  یاونجا حق چکسیباغ به اسم منه و ه یعنی نیبش الیخیباغ رو ب گمیم

 هیبق یو اصال به گفته ها نیزنیحرف خودتونو م یشما ه ی! ولرهیبگ یمیموردش تصم

 !!!دیی! بفرمانیریگیبعد راحت م به نینشاا... از ا! انیکنینم یتوجه

 

  .جمع ناخواسته حالت سکته داشتند یهمه  گهید ندفعهیا

 چکسیاتفاق افتاده بود ه نیا یزده، چطور و چه زمان نیتک خالش رو بدجور زم بابام

 !میما خبردار نشده بود یحت



64 
 

 

که من با  دیسرخش چنان اوراق رو با حرص و خشم از دست بابا قاپ ی افهیبا ق عمو

جراتش رو هم نداشتم چشم  یول ،یدنیشدم د یحال ممکن، منتظر الم شنگه ا نیبدتر

  !از صورت عمو بردارم

 

از جا  هویکه  کردیکرده نگاه م رورویسند بودند رو ز یبا عجله کاغذهارو که فتوکپ عمو

م برد و دادزنان گفت: نــــــــــامــــــــــرررررد، چه حقه برخاسته بطرف بابا هجو

از ما به نامت کرده؟؟؟؟!  خبریکه باغ رو ب یسر بابا گذاشت ی....... چه کالهیبکار برد یا

 یسرسالم تو یکه الــــــــــه میبود کیو توش شر میخواستیرو م باغهمه مون اون 

 !و خبرت بگوشم برسه ینکن یاون باغ زندگ

 

 شتریگرفت و اجازه نداد ب ییرایبود، باباشو وسط پذ دهیاز جاش پر یکه لحظه ا ایپو

  !بشه کیجلو بره و به بابام نزد

 

بابام دستشو بطرف عمو گرفته بلند گفت:  کرد،یمقاومت م دایهم که شد عمو

 یالیبا خ ی! همون موقع که جنابعالستین تیحال یچیکه ه ینامــــــــــرد خودت

و ازش بزور هم که شده  یذاشتیمرحوم بابا م یخرخره  یپا رو یهر پول یراراحت ب

قرونش، بابا که از دستت  هی فقطاونم بدون برگردوندن و پس دادن  یگرفتیپولو م

  !از پولهاش کرده باشم یباغ رو به نامم زد که آلقل منهم استفاده ا نیبود ا یعاص

پول ناقابل ازش  ونیلیو پنج م ستیو ب یبابا نذاشت یدو سال قبل آبرو برا یکنیم فکر

 هیبا بق خواستمیگرفته بودم و م یوام بتیپول رو به بابا رسوند؟ با هزار مص یک ،یگرفت

بخرم که بعداز نبودن بابام، بچه هام آواره نمونن چون تورو با  یپس اندازم آپارتمان ی
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ش قرض بدم تا تکه پاره اش نکرده شناختم، که بابا گفت پولو به یمو ذات خرابت  تین

  !بشه دهیبرسونه بلکه صدات بر یبه جنابعال یگورش نذاشت یزنده زنده تو

کالااااااش و مفت خور  یبود که بابا باغ رو به نامم زد چون تــــــــــووووووووو اونموقع

! االن اگه بازم یو از دست داد یتمامشو ضرر کرد یو گفت یپول رو برنگردوند

لطفا  سوزهیهم دلتون م یلیخ یلیکه در خدمتم!!! اگه خ نیامر کن نیدار یشیفرما

 !!فتهیب ادتونیگذشته تون  یو تمام کارها نیریکه آروم بگ نیآب خنک بخور یکم

 

که  یپس خواهرات چ ،یداد زد: من و بچه هام به جــــــــــهنم عــــــــــوض عمو

  !؟یدیسهم اونارم باال کش

 

که براتون اصال  نیحرص و جوش نخور نهمهیرگم گفت: آخه خان داداش ابز ی عمه

به ما هم کمک کرده و  ومدهیکه از دستش برم یی! خب بابا تا اونجاستیخوب ن

از بابا  چوقتیسالها ه نیکه تمام ا یتنها کس .مون نزده نهیدست رد به س چوقتیه

 یو ما هم راض دیبود که خداروشکر اونم به حقش رس اسمیکمک نگرفت داداش ال

 !میهست

 

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

 

قلبش نشسته بود  یو دستش رو خوردیاش گره م نهیس یکه تو ییعمو با نفسها که

ــ .......... ن...... خدا....... ....... مــــــــهیگفت: همه........ تون ....... بر...... عل دهیبر دهیبر

 !ازتون..... نگذره
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هم  ایپو یافتاد که حت نیکن شده باشه از پشت بزم شهیکه ر یمثل درخت یدر آن که

 !نتونست کمکش کنه و نگهش داره

 

 !مرده بود روزیامروز نمرده و د عمو

 

و  دیساعت که آمبوالنس رس میو داد بود که خونه رو پر کرده بود و بعداز ن غیج یصدا

  .ستیسکته کرده و حالشم اصال خوب ن میدیرسوند، فهم  مارستانیعمو رو به ب

 

بود و بعداز انتقالش به بخش اصال اجازه  یبستر مارستانیب CCU رو در یچند روز عمو

 !بره دنشیبه د ینداد از عمه ها و بابام کس

 

احوالش  یایو فقط با تلفن جو کردندیهم بخاطر قلب و اوضاع بدش مراعات م همه

 !بودند

 

شده  یهمچ الیخیخوبه، ب یلیخبر داد حال باباش خداروشکر خ ایکه پو یروز منم

گرفتم با تمام اتفاقات افتاده به مالقاتش برم و مثال عمو و پدرشوهرم رو مالقات  میتصم

  !کنم

 

 یگرفتم و راه ینیریش یبا جعبه ا یاومدم و دسته گل قشنگ رونیاز خونه ب صبح

  .شدم مارستانیب
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 یجلومو گرفته بعداز احوالپرس رفتم،یسالن بطرف اتاق عمو م یکه تو دنمیبا د ایپو

باهات حرف بزنم که پشت  دیبا یول ،یاومد نجایو تا ا یدیواقعا زحمت کش یگفت: ناز

  !رو بهت بگم یهمچ تونستمیتلفن نم

 

 ...میسالن نشست یهایصندل یرو آهسته

 

که با اصرار  کردیدست دست  م یگفتن حرف یقورت داده برا یآب دهنشو علن ایپو که

خب حرف باباست و  یول ارم،یحرفو به زبونم ب نیا کشمیمن گفت: باور کن خجالت م

که  ینیبابارو بب یتونیم  ی.............  به شرطیریرو بگ متیبهت برسه که تصم دیبا

 !یاریاز پدرمادرت بزبونت ن یسمو اصال ا یخونواده ات بش الیخیب

 

 !کردمیمبهوت فقط نگاش م یو چشمان دهیخشک یدهن با

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

 

بابام گفته  یول ارم،ی! خودمم سر در نمیناز دونمیتکون داده گفت: منم نم یسر ایپو

و  یبه خونه مون بر مارستانیبا لباس تنت از ب دیبا ،یو دوستمون دار یخوایاگه مارو م

رو  مونیمرخص بشه و عروس مارستانیتا حال بابا خوب شده از ب یکن یهمونجا زندگ

 !ات ادهاما بدون خونو ندازه،یراه ب

که کم کم به  یهنگ و با لرز جزده،یگ ده،یفقط ماس یقیتموم شد، دقا ایحرف پو تا

  !نداشتم یحرکت چیدوخته بودم ه اینگاهمو بصورت پو نداختیتمام بدنم پنجه م
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 یو ازم چ هیبه چ یو قادر نبودم درست فکر هم بکنم که بدونم چ تونستمینم اصال

  !خوانیم

 

 یجمع کردم و چشم به گلها ایمو از صورت پو خزدهیحالم جا اومد و نگاه  یمدت بعداز

  .خوشرنگم دوختم

 

ندارم که  میزی! چگمینم یچیه ایکه آهسته گفتم: پو کردیهمچنان منتظر نگام م ایپو

 نی! ایریبگ میو تصم یمن بذار یبجا یخودتو لحظه ا خوامیبگم! فقط....... فقط ازت م

 !رک و راست جوابمو بده ؟یکنیم کاریبه تو بشه چ شنهادیپ

 

تو  ی....... خداروشکر جا دونمی. فقط مدونمیکرد و گفت: نم یازم گرفته فکر نگاهشو

 !ستمی....... ن

 

 یدونیتو هستش و م ی. بابام که عمومیماجرارو برعکس کن ایب ا،یپو نیگفتم: بب دوباره

و بهت  ادیب نه،یبزبونت بش یآخ یلحظه ا ذارهیچقده دوستت داره که نم یو مطمئن

! تو یکن یما زندگ یخونه  یایو ب یبش الیخیبده بخاطر من خونواده تو کال ب شنهادیپ

 ؟؟یکنیم کاریچ

 

آدم دست از  شهیچشماش باز شده بدون مکث گفت: عــــــــــمراااا! مگه م ایپو

 برداره؟ شهیبا اونا شناخته م یوجودش هستن و عمر تیخونواده اش که تمام

 



69 
 

پسرعمو! به عمو سالم منو  یبراش تکون داده گفتم: ممنونم که کارمو راحت کرد یسر

ندارن که  چکسویه الدیبابا و مامان من بجز من و م. رمیبرسون بگو به مالقاتش نم

 بهشون دلخوش باشن و من عمرا اونا رو تنها بذارم. خداحافظ

 

و با هزار  ومدیهم همراهم م ایلرزان راه افتادم که پو یکرده و خفقان گرفته با قلب بغض

باش نظرمو عوض کنه که به مالقات با یکم دیآرومم کنه و شا کردیم یسع ختنیزبون ر

بخشه............ که اصال  یو باباش همه رو م شهیاوضاع درست م یبرم و انشاا... بعداز مدت

 .شناختم یم عمومونبود! من  یشدن

 

 یبا افسوس تکون داده گفتم: وقت یسر دمیرس مارستانیب یکنار آبراه بزرگ جلو یوقت

فروکش کنه و  تشیمدت ترک کنم تا بابات عصبان هیکه خونواده مو  نهیتو هم نظرت ا

 .......... بر مــــــــــن الیبشن....... پس واو دهیبخش هیبق دیحاال شا

 

 ووووووووونه،یبلند گفت: د ایرو چنان داخل آبراه پرت کردم که پو ینیریگل و ش دسته

 !بودن فیاونا که ح

 

بودم که  ووووووونهی! دنیپراز تمسخر بصورتش زده گفتم: آفــــــــــر یلبخند

 نیحرفو بشنوم. ا نیمخالفت خونواده ام باهات ازدواج کردم که االن هم ا رغمیعل

سالم  یجوب آب بشه! خداحافظ. خواست بیو دسته گل هم همون بهتر که نص ینیریش

 یریو توف کنهینم یفرق چیچون برام ه ینرسون مختار یمنو به بابات برسون، خواست

 !نداره
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پشت سر  یادبت کجا رفته؟ حق ندار ؟یکنیبلغور م یدار هیحرفا چ نیبلند گفت: ا ایپو

 یروز و گوشه  نیاش به ا انهیمخف یکه بخاطر بابات و کارها یحرف بزن یبابام کلمه ا

 ..........افتاده مارستانیب

 

بره! از امروز  ییبطرفش گرفته گفتم: من از اولشم کال ادب نداشتم که االنم جا انگشتمو

 !!!بدردم بخوره! بااااااا اجــــــــــازه یروز دیادب کسب کنم شا رمیم

 

 .راه افتادم و

 

 یبچه باز وونه،یاز پشت سرم محکم گفت: د ایدور نشده بودم  که پو یدو قدم هنوز

  .ارمیاالن م ابونهیاونور خ نی! صبر کن ماشمیبا هم بر ای. باریدرن

 

کردم و سوار شده بدون  دست بلند یدرحال گذر یتاکس یبرا ایتوجه به حرف پو بدون

 .خونه شدم یمثال به نامزدم راه ینگاه

 

 نیکنم، داد بزنم، با ا هیگر رمیبگ میتصم تونستمیبودم که واقعا نم نیخشمگ یبحد

سرم بزنم، بلند بلند بلنــــــــــــــــــــد بخندم و قهقهه بزنم که  یانتخابم تو

 الیخیداشتن همسرم ب یبده برا شنهادیپست باشه و پ تونهیآدم تا چه حد م یعمو

 ییخوشحال باشم که چه خواسته ها ای ارم،ین زبونازشون بر یخونواده ام بشم و اسم

 ...!!!!....... و منم که ازم داشتن
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با  دمی! اصال نفهمدمیچگونه بخونه رس دمیشد! اصال نفهم یراه چطور ط دمینفهم اصال

 ..... و تحمل کردم ودرد ر نهمهیچطور ا شونمیاوضاع داغون و پر

 

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

 

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

 

 !. اشتهام کال کورِ کور بودومدمین رونیشام هم ب یبرا چ،یکه ه ناهار

 

 دونستمیآخرش هم نم کردم،یفکر م یچیو ه یتخت افتاده بودم و به همچ یرو فقط

 !گرفتم ییها میمغزم جوالن داده و چه تصم یتو ییزهایچه چ

 

 ........ایتلفن پو کیاز  غی...... و....... در و

 

 ییبایبود که نقش عمو بز میتازه اولِ راهِ زندگ نیجا باخته بودم! و ا هی مویزندگ تمام

 ....... و شدیم دهیتوش د

 

 ٺسین_عالجی#

 

  میهابش
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 ندڪدرد می بیعج

  هم میدردها یٺح

 ندڪمی درد

 از جنس دردم زهاۅرڹیا

 ٺسین عالجی

 ٺسین یڪبا

 

 هم عالمی دارد ےپردرد

 درد"

 ...درد ندارد دشۅخ"

 ڹدۅهمدم ببی ڹیا

  درد را ہڪ ٺسا

 ! شدڪرخ آدم می ہب

  سرم

  ندڪمی درد

 میََڪسردر ہهم ڹیا از

  ہهم ڹیا از

 چۅپ ےهارمیََڪسر

  هم ایدن اشڪ
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 ردڪمی ثیڪم

  ےاندازه ہب ثیڪم

 !...ََڪمر

 

 

                                                                    5          

 

 

که  خوردمینگفته ام بشدت غرق بودم و غوطه م یخودم و غمهام با دردها یتو چنان

 یهوشیب دمیشا ،یداریخواب و ب نیماب ی! حس و حالدمیفهم یگذشت ساعتهارو نم

 .داشتم

 

  .گفت در اتاقم باز شد حسم

 

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

  .مامان هم اومد

 

  .شونه ام گذاشته کنارم نشست یرو یاز جام بلند بشم که بابا دست حالیب خواستم

 

 !روش نشست و نگران چشم بمن دوخت دهیجلو کش وزمیپشت م یهم صندل مامان
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اصال خوب  زنهیشده؟ حال بدت که داد م یچ یگیبابا، بهمون م یِآهسته گفت: ناز بابا

 ینجوریشده که ا یچ یفقط بگ یتونیپس م ست،یخوب ن چیو اوضاعت هم ه یستین

 !؟؟یختیبهم ر

 

موهام راه گرفته  یو از ال دندیکه اشکام از کنار چشمام سر کردمینگاش م حالیب فقط

  .دندیبالشم چک یرو

 

  .برخاستم واشیو  دمیخودمو باال کش بزور

  .دادم هیبهش تک دهیعقب کش بالشمو

 

 یتمام ماجرا زد،ینم یبه مامان که اصال حرف یآهسته بغل کردم و بدون نگاه پاهامو

 .کردم فیرو از اول براشون تعر مارستانیب

 

. بابا هم با غمِ نگاهش فقط گفتینم یزیو چ کردیبدون صدا فقط اشکاشو پاک م مامان

  !کردیام م وونهید

 

با  دونمیزدم و اشکامو پاک کرده ادامه دادم: االن واقعا نم یتموم شدن حرفام هق بعداز

دارن ما هم  فهیطا رویمن، مردم هم عمو و ت یکنم! خدا کاریاعالن جنگ عمو چ نیا

 !کنهیغدّار ما م یعمو نیکه ا کننیبه آدم ظلم نم نهمهیهم ا بهیافراد غر ! بخدامیدار
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که از  یمن با شناخت نیکه مامان آرام گفت: باور کن دمیبصورت سوزانم کش یدست

بودم، فقط  دهیکش ریخودم به تصو یروزهارو دونه دونه برا نیعموت داشتم، تمام ا

 انهیعمو و برادرزاده در جر نیب شهیکه هم یمهرو محبت دیشا دادمیم دیبخودم ام یگاه

 تیبودم با تو و زندگ دواریام کنه،یرو جذب م گهیباشه خون شون همد یو خب هرچ

 !شروع کرده ینجوریبسم اا... ا ندفعهینداشته باشن که ا یکار

 

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

 

 یسرشو بلند کرده با لحن میکردیهم در سکوت فقط نگاش مفکر، که ما  یقیدقا بعداز

 نیا ی! من از همون اول براریرو بگ متیفکراتو بکن و تصم یاز غم گفت: ناز زیلبر

و  یبه خوب یزندگ نیا ذارنیکارستون که نم یکرد یکار دونستمیلحظه آماده بودم و م

  !بره نییاز گلوت پا شآب خو یبرسه و حت انیبه پا یخوش

بهونه کرده و دستور پشت دستور  ینجوریرو ا دنشیفقط د مارستانیب یعموت تو حاال

بگن.........  یزیبهش چ توننینم ضشیهم بخاطر قلب مر ایپو یحت چکسیه دونهیکه م

  !ازت داشته باشن ییبعدا رو هم خدا عالمه چه خواسته ها

و دور ما سه نفر خونواده ات خط قرمز  یعموت رو قبول کن شنهادیپ خوادیدلت م اگه

 ی. ولرمیگیهستش که اصال جلوت رو نم گهید زیچ هیاون  ،یبرس تیبه زندگ دهیکش

ناراحت و پژمرده  ینجوریتورو ا یبردارم ول میهم بگم حاضرم دست از تمام زندگ نویا

 نیتا آخر عمرش کوچکتر گهیو د شهیم حل. اگه مشکل عموت فقط با باغ نمینب

 یو هرجور شده برا کنمیرو به نامش م یمن سهم هرکس کنه،ینم تیزندگ یتو یلتدخا

بحال  یبعد هم فکر یکه انشاا... برا کنمیم هیته کیآپارتمان کوچ هیخودمونم 
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 یآن ستمیبرس که حاضر ن تیراحت به زندگ الی. تو هم با خمیکنیم مونیزندگ

  !رو تحمل کنم تیناراحت

بچه هام فنا بشه و  یباغ که اونم آخرش سهم خودتونه زندگ هیبخاطر  ستمین یراض

 ادهیز نهمهیآخر عاقبت ا نمیآرزوش هم برسه بب نیبرنجن! بذار عموت به ا ینوک سوزن

 رهیبگ یرمونیباغ س نیاصال بهش اعتماد هم ندارم که با ا ی! ولرسهیبه کجا م شیخواه

 !برداره تونیو زندگ ایو دست از تو و پو

 

باغ  نیا نیدونیبغ کرده ام گفتم: نه بابا! خودتونم مثل ما م یپاک کرده با صدا اشکامو

بخاطر باغ قبولم  ایکه منو بخاطر باغ بخواد  یمادرتون هم به شما حاللتره! کس ریاز ش

نباشه و منم تا  چوقتیبرام داشته باشه، همون بهتر که ه شینکنه و هزار خورده فرما

  !فروشمیو به عمو نمر وتوناز م یعمر دارم تار

نامعقول باباشو اصال بهم گفت  یبا اونهمه ادعاش چرا حرف و خواسته  ایمبهوتم پو فقط

 کنهیم تمیاذ شتریکه ب نهیو بخونه شون برم! ا فتمیو حاال انتظار داشت همراهشم راه ب

 .....وگرنه حرف عمو

 

حرف باباش بزنه! عمه  یرو یکنه و حرف یکار تونهینم چارهیهم ب ایگفت: آخه پو مامان

 زیعموت عمل قلبِ باز تجو یدکتر برا دهیاز زن عموت شن گفتیم شیساعت پ میات ن

 فکریاونهمه هم ب ایهم خطرناکه، وگرنه پو یحتما عمل بشه حاال کم دیکرده که با

 نیا یاالن تو کنمیمورد رو ازت داشته باشه! فکر م یب یخواسته  نیکه ا ستین

 که رهیقلبش بگ ییهویعموت بزنه و  لیبرخالف م یحرف ایپو هیفقط کاف تیموقع

.......  
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  .میحرف مامان بفکر رفت دنیمون با شن همه

 .. مامان حق داشتگفتینم یزیچ چکسیه

 

خودشونو نشون دادن و  اخانیهرزمان پو شمیگفتم: پس با اجازه تون منتظر م آروم

 یکه قول داده بود مرد و مردونه جلو یبزنن، اگه تونست اونجور یخواستن باهام حرف

من  وگرنه ....چ،یکه ه رهیاول بگ نیچه سرحال، از هم ض،یعمو رو چه مر یدخالتها

 فروشمیبدردنخور نم یلهایفام نیشما رو هم به هزارتا از ا ی دهیو اون ناخن گند ستمین

  .کنمیتمومش م نجایکه هم

رو که کل عمرتون رو  تونییتنها دارا دمینه اجازه م دارم،ینه دست از خونواده ام برم من

که حاال فقط افتخار بدن منو قبول کنن و بعدا هم  نیرو بهشون باج بد نیختیبه پاش ر

 !یبته عمل اومد ریو از ز ینداشت چکسویبگن ه

 

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

 

مشکل درست کردم.  نهمهیکه به حرفتون گوش ندادم و ا خوامیکردم: معذرت م زمزمه

در برابر خونواده  شهیهم دونستمیداشتم و م مانیکه داده بود ا ییو قولها ایمن به پو

عمو  یسکته  نیا ی! ولرنیدر برابرم جبهه بگ ذارهیو نم ستهیا یش پشتم مثل کوه ما

. ازتون ختیاوضاع رو بهم ر یبدجور ره،یما هم اون وسط گ یکه پا طیشرا نیاونم در ا

  .تون هستم یشرمنده ام که باعث ناراحت
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گفت: بازم فکراتو بکن. من حاضرم بخاطر شما دوتا  شدیبلند م کهیناراحت در حال بابا

از تمام داشته هام دست بکشم.  یبکنم و حت نیخواست یهرکار دیامیبچه ام که کل دن

 نینیب یم ازی. اگه هم نمیسر کن میتونینم مکه با او هیمن و مامانت کاف یحقوق برا هی

 .میراض یهمچ یخودم برم با داداشم صحبت کنم و اختالفارو حل کنم که بازم برا

 

 یو حت ذاشتیم هیخاطر من از خودش ما یبرا نهمهیبابا ا یبشدت درد گرفت. وقت سرم

بهم بخوره،.........  میاجازه نده زندگ دیخودش بره که شا یبرادر زورگو دنیبد خواستیم

  .و نتونستم خودمو کنترل کنم دیهام جوش هیفقط گر

 

بکنه و  نکارارویو اجازه داشت ا تونستیمردم بابا م یکه م یمگه روز ی......... ولیول

بابام بخاطر من از عزت و احترامش دست برداره و  دادمیبرادرش بره! من اجازه نم شیپ

 !هکن کیاونهمه کوچ گناهشویخودِ ب

 

هم ازم  یحال ینبود و اصل ایاز پو یگذشت. هنوزم خبر بتیو فرداش با هزار مص اونشب

  !بود دهینپرس

 

رو داشتم  اریتمام ع یهالو هیو احساس  کردمیکم به شناختها و باورهام هم شک م کم

   !اون حرفها باخته بودم یبرمبنا مویاعتماد کرده کل زندگ یپوشال ییکه به حرفها

 

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

  .دراومد
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  !بود اخانیبه شماره افتاد که پو نگاهم

 .من افتاده بود ادیبعداز سه روز  تازه

 

. نوشته بود: کارت دیازش رس یامکیاعتنا، به زنگ زدنهاش جواب ندادم که پ یب دوبار

 !دارم جواب بده

 

 خوادیم یما چطور یماجرا نیداره و ا کارمیچ دمیفهم یم دیبا یول ومدینمدلم  هرچند

  ! کردیم نییتع اخانیبه سالمتش رو فقط و فقط پو ای ریختم بشه که به خ

 

 !امرتون دییو بدون سالم دادن فقط زمزمه کردم: بفرما حالیب

 

  !دیکه بگوشم نشست تمام بدنم لرز یسالم سرد با

 

 !خراب بود یلیسرد با من صحبت بکنه پس........ اوضاع خ نینچنیا ایپو

 

دنبالت! آماده شو  امیگفت: دارم م یشاک یجواب سالمش رو دادم که با لحن مهین نصفه

   !معطلت بشم تونمیکه وقتم کمه نم رونیب یایبهت زنگ زدم ب گهیساعت د میتا ن

 

 کجا نیبگ نیگفتم: لطف کن یزیلحن حرف زدنش لجم گرفت که با لحن تمسخرآم از

 !امیببرم که شما وقت گرانقدرتون گرفته نشه، خودم م فمویتشر دیبا
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 !هــــــــــا یحرف بزن ینجوریبا من ا یحق ندار یگفت: ناز محکم

 

با شما صحبت  یا گهیگفتم: بله حق با شماست. من حق ندارم جور د یجد یلحن با

 یو هر جور دیشما لطفا راحت باش یول شه،یکنم که از عزت و احترامتون کم م

 !احترامم واجب باشه ستمین یآخه منکه کس د،یو دستور بد دیباهام حرف بزن دیخواست

 

 !دنبـــــالت ــــــــــامیگفت: داررررررم م دادمانند

 

. امیخودم م دی! هرجا امر کندیایاز خودش گفتم: شــــــــــما دنبال من نم بلندتر

 !امی! امــــــــــرتون؟ کجا بفتهیدنبالم راه ب یکیکه  ستمین یپا چلفتاونقدرم دست و 

 

 ییخانوم خانوما سرخود شدن که خودت تنها نهمهیکه گفت: ا دمیهوارش رو شن فقط

 ؟؟؟یگز کن ابونارویو خ یفتیراه ب

 

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

 

و خدا تورو از آسمون برام رسوند که مواظبم  یمدت بود نهمهیآروم گفتم: خداروشکر ا 

 رو ماتم هنوز؟ کردمیم کاری! قبل از تو واقعا چیجمعم کن ابونایو از خ یباش

 

 !دنبالت امیکر شد! گفت: دارم م نوریکه گوشم ا دیکش یداد چنان
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 ــــــــــکیگفتم:  دهیداد زدن هم نداشتم. آروم و کش یحوصله  گهید

همونجا،  امیم یبشم! هرجا امر کن نتیاگه سوار ماش ستمیتر پدرم نکــــــــــالم. دخ

 ....!!!اما خــــــــــودم

 

 !دیلرزیدلم بشدت داشت م یبودم، ول جهیگفته منتظر نت حرفمو

 

 ینم یو حت شدیاز خشم چنان بلند بود که فکر کنم داشت خفه م ایصدادار پو ینفسها

  .بزنه یتونست حرف

 

  جناب؟ امیسکوت گفتم: کجا ب یکم بعداز

 

 ابونیکه دو سه خ یگفت: پارک یعاص یبلند نشد. بعداز لحظات یینگفت و صدا یچیه

 !شلوغه یلینکن که کار دارم و سرم خ ریاونجا منتظرتم. د نترهییازتون پا

 

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

 

سرخ فرستادم نه کله  بینه دنبالتون س اخان،یخر گفتم: باور کن پوپراز تمس یلحن با

 نینگه دار نیبا گل رز! اگه کار دار چیشده و روبان پ نییکردم اونم تز شکشیقند پ

 !شمیبعد. مزاحم نم یبرا
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حسابمو برسه. فقط  یچه جور گرفتیم مینگفت و فکر کنم داشت تصم یچیه یلحظات

  .ایگفت: منتظرتم ب

  .قطع شد ینگیجر یگوش و

 

زرد بود که خودم  یبخودم انداختم. رنگ و روم بحد نهیآ یتو یبلند شدم. نگاه حالیب

  ....انتخابش نیبا ا نوای..... ب نینازن چارهیدلم بحالم سوخت. ب

 

چه  خوادیسرنوشتم م یعنیام گذاشته فکر کردم:  دهیرنگ پر یگونه ها یرو یدست

 .بگذره ریکنه به خخدا  اره؟؟؟یسرم درب یبامبول

 

اوضاع  نیزل زدم. زمزمه کردم: با ا دگانمید ین ین یبه چشمام دوخته تو نگاهمو

نبود که بهش رحم  تیخودت و جوون فِیبدجور! ح ،یناز ینامتعارف، بدجور باخت

 ؟ینگاهتو از خودت بردار یتون ینم  دهیپر یرنگ و رو نیبا ا ینجوریو االن ا ینکرد

 تویزندگ یخدا کمکت کرد و تونست دی! شایبکن یتونیم کاریو چ یکنیم کاریچ نیبب برو

 !ینجات بد

 

 دهیازش رنج یلینبود....... خ ایبا پو گهیکه دلخواهم بود د یدلم اونجور ی..... ولیول

 ...بودم

 

  !ستادمیا نهیو صورتمو شستم و دوباره مقابل آ دست
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نوشتِ داغون  یشونیپ نی. چه انهیبب افهیق نیمنو با ا ایپو دادمیبود اجازه نم ایدن ایدن تا

 یو خود ذاشتمیم دانیشاداب پا به م یا افهیمن با ق د،یرسینم ای دیرسیبه سامان م

  .دادمینشون م

! رمیشکست خورده هارو بخودم بگ ی افهیاونهمه وامونده و ازکار افتاده نبودم که ق هنوز

 گهید شدن،یتختم بود که شاهدش م یاتاق و تو نیداغون مال ا ی افهیشکست و ق

 !دید یبرام نم یاوضاع آشفته ا یکس

 

 زهییخز پا قهی دیتنم کردم و کاپشن سف یرنگ اهی. مانتو شلوار اسپرت سدمیرس بخودم

  .بود میکه هوا مال دمیاز روش پوش یا

شاد بود. اونم سرم  یلیمختلف داشتم که خ یبا طرحها یرنگارنگ و نازک یکاموا شال

  .برداشته از اتاق خارج شدم فمویکردم و ک

 

 رمیم دنشیزنگ زدن و دارم بد اخانیبه سراپام کرد که گفتم: پو ینگاه دنمیبا د مامان

   .سرم سفارش بده یبرا یبزنه و چه تاج یچه زِر خوادیم نمیبب

 

  .نگفت. فقط زمزمه کرد: مواظب خودت باش یچیه ام! چارهیب مامان

 

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

 

  .منتظرم بمونه امتیق امیتا ق تونستیم ای. پوکردمیعجله نم اصال
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 ینجوریاز خودش و کاراش که ا یلیداشت رو اصال بمن مربوط نبود! حاال خ یواجب کار

 یبودم که بفکر کارا یمقابل خونواده اش مخصوصا باباش تنهام گذاشته بود راض

 !نداشت تمام یکارش بمن ربط چیواجبش هم باشم! ه

 

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

داشت.  دنیچرخ یکم نیبا ماش یبود، ول یکم ریراحت و مس ادهیخونه تا پارک، پ از

 .کرده بودم رید یکم رفتمیمنم که بدون عجله م

 

که ازش استفاده  خواستیخوش و آسوده م یدل یبود. ول بایپارک ز یزمستان ی منظره

 !یو لذت ببر یکن

پارک نشسته  مکتین یافتاد که رو ایبه اطراف انداختم. چشمم دورادور به پو ینگاه

  .منتظرم بود

 

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

 

نگاهش زبانه  یکه تو یپاهاش گذاشته بود و با خشم یچفت کرده رو بهم دستاشو

  .سرشو باال گرفته چشم بمن دوخته بود دیکشیم

 

  .به سمتش رفتم الیخیازش برداشته ب نگاهمو
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عجله  ادهیبکنه با خشم گفت: خوبه بهت گفتم کارم ز یحرکت نکهیبدون ا دنمیرس با

 !ساعته منتظرتم هیاالن درست  ،یکن

 

نشستم گفتم: قرار  یم مکتیاز ن یپرتپش گوشه ا یبا قلب یول الیخیمثال ب کهیحال در

هم فکر کنم و اعصابمو  گرانید رکردنیبه د رم،یمشکل خودم گ یخودم تو یوقت ستین

 !یاریب فیبعدا هم تشر یتونستیدر کار نبود م ی! اجبارزمیبدتر بهم بر

 

اعصاب  یرو یفقط دار یدونیبصورتم کرد که بعد زمزمه کرد: م نیخشمگ ینگاه چنان

! یعوض شد نهمهیا هویکارا و حرفا! تو چرا  نیا یچ یعنی ؟یریمن راه م یخط خط

 یریگیم یمیبود خودمو رسوندم بگم باالخره چه تصم یبتیمن فقط امروز با هر مص

 مون؟؟؟یزندگ یبرا

 

 ....وس بهش انداختمسرد سرد ســــــــــرد و پراز افس ینگاه

 

با طعنه گفتم:  دیکش یملموسشو از صورتم کنار نم یپراز خشم یچشمها کهیحال در

بود که فقط  یمن شدم؟ زمان یزندگ نیا ی رندهیگ میاالن تصم ییهویچطور شده 

 مونویزندگ یحق دخالت تو چکسیکه ه ایبرات مه یچهچه مستونت بود و همچ

! اما نیکردیتحمل نم مویهم خودتون دور ینداشت و حرف حرف خودت بود که لحظه ا

 نییتع فیتکل یناز یو برا نیشد رندهیگ میپا تصم هی تونیهمگ ...االن ماشاا

  !!نیکنیم
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راحت در مورد  نهمهیمخصوصا باباجونتون که ا نیکجا موند یشماها خونواده ا بنظرتون

 امیو عشقامو رها کنم و فقط ب یتمام زندگ ندیفرما یو دستور م دنیمن نظر م یزندگ

  !!!رو مشخص کنم فیو تکل رمیبگ میبه شما بچسبم، که االن من تصم

 

سپر  نهیس یکه اونجور یو ادامه دادم: مگه تو نبود دمیپراز حسرت کش یآهــــــــــ

دخالت کنن  نمویزندگ یشده خونواده ات تو یحت یکس یذارینم شدیکرده ادعات م

بابات  یجلو یو جربزه شو نداشت یمردش نبود یوقت ؟یمن میکه االن منتظر تصم

 کنهیهم ندارن رفت و آمد م یگناه چیه کهزن من با خانواده اش  نکهیا یو بگ یستیبا

سرنوشتمو  ینجوریو ا یمنو با حرفات خام کرد یاشتباه کرد ست،یمربوط ن یبه کس

 !یعوض کرد

که  رمیبگ یمیمن چه تصم نیانتظار دار نیبگ نیبا تمسخر ادامه دادم: االن لطف کن و

هم  نیکه عاق والد دینگه دار یپدرمادر محترمتون رو راض دیو بتون دیبش ریعاقبت به خ

 د؟؟ینش

 

نشسته بطرفم برگشته محکم گفت: درسته کار من  دادیسرشو تکون م کهیدرحال ایپو

در مورد من و بابام و خونواده ام  ینجوریا یحق ندار چوقتیتو ه یاشتباه بوده، ول

 دیبابات با یحقه باز ی هیو در سا ضهی! پدر من االن مردمی! من اجازه نمیبزن یحرف

درنظر  دیرو با ینکرده همچ یخطرناکه و خدا میلیعمل قلب بشه که دکتر هم گفته خ

بکنم که بابامو  یه چه کاربند میوخ تیموقع نیدر ا ی! االن تو انتظار دارمیریبگ

 گور نذارم؟ یتو یدودست
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باباتو  یواقعا خجالت داره که خودت تمام کارها ایافسوس سرمو تکون داده گفتم: پو با

من حقه باز شد  یکه آخرشم بابا یو از همه شون خبر داشت یدیبا چشم خودت د

حقه  یبابا نیباشه که من عاشق ا ادتیو تمام عمرت  شهیهم یهم برا نویآررررره؟؟؟! ا

 چیبدردنخورم که ه یلهایچه برسه به فام دمینم ایدنتار موشو به کل  هیبازم هستم و 

 نیدیاجازه نم اخان،یخوشحالم که شما جناب پو یلی! االنم خمیدیهم ازشون ند یریخ

که  ییبزنه و از حق خودش، از حرفها یدهنشو باز کنه در مورد خونواده ات حرف یناز

و  یاریکم ب دادفاع کنه که مبا یو قولشو داد یمردش هست یکردیاحساس م یزمان

! یکرد نکارویا میحق نداره بگه چرا با منو زندگ ی.....! بــــــــــله نازیجوابگوش باش

بزرگترم  یبهت فروخته بودم که در مقام پسرعمو یتر زمیحق نداره بگه چه ه یناز

 یکرده رفت یپشتمو خال نتیدروغ یدهایو بعد با وعده وع یزد میبه تمام زندگ شیآت

 دانیتاز م کهیکه قلبشو بهونه کرده و  یدیبابات چسب بدردنخوربه دستورات 

 یگو نیا رم،یگیم یمینه تصم زنمیم ینه حرف گهیندارم و د یحق چیشده........... من ه

 !گــــــــــرام یپسرعمو کنمیو منم اطاعت م نیریبگ میشما تصم دانیم نمیا

 

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

 ......خوردیهم م یکردنها ........ بدرد

 

 خسته ام،،، ینویسم تا بدان یسکوتم م از

 غم یخ بسته ام،،، یهوایت کنج پستوها یب

 

 ،دراین برزخ به جانم خمیه زد،، یتاب یتو ب یب

 هنوز این بغض را از رفتنت نشکسته ام،،، من
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 کنم،،، یصدا سر م یخیالت روزها را ب با

 کنم،،،یر تازه باور م یکس یتو دارم ب یب

 

 ام را خوانده است،،، یشیدای یکالمم هرکس از

 رانده است،،، یچشمانت مراازهرنگاه یاد

 

 نبود،،، یرنگ یتا بهارم غرق ب یبود کاش

 نبود،،، یو دلتنگ یدر تقدیر ما دور کاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              6       
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شده بود زمزمه کنان گفت:  رهیخ یفکر کردن که چشمش به نقطه ا یبعداز لحظات ایپو

دادم که االن در  ییزدم و قولها ییحرفا دم،یهمه حرفات درسته و حقو کامال به تو م

کردم! نه راه پس دارم نه  ریاوضاعِ بد جفت پا ...... دور از جوونت مثل خر توش گ نیا

. درسته با اصرار خودش به ستیاوضاع بابام اصال خوب ن نباور ک یناز ی! ولشیراه پ

نداشته و ضربه چنان  یریتوف مارستانیتا به امروز دارو و ب یبخش انتقالش دادن، ول

عمل  یهرچه زودتر برا دیبره با شیپ ینجوریوده که امروز دکترش گفته اگه همب یکار

  !قلب آماده بشه

خودش  یحال بابا خوب بشه بلکه عمل نشه و با پا یفقط دستمون به دعاست کم االنم

 !ادیب رونیب مارستانیاز ب

 

و  پوریو با ش نیبگ نیخوایاالن م یعنیگفتم:  کردمیلبامو بهم فشرده نگاش م کهیحال در

افتاده و  میحال وخ نیمن مقصره که باباتون به ا یبابا نینقاره دودور دودور راه بنداز

 فته؟یاز کار م دخدایقلبش داره به ام

 

تو  گمینم یچیمن ه ی! هریخورده تند و خشن گفت: زبونتو گاز بگ یمحکم تکون ایپو

 !دنهچه وضع صحبت کر نی! ایذاریفراتر م متیپاتو از گل یدار

 

که  یتنها کس کنمیابروهامو بشدت باال برده گفتم: جــــــــــــــــــــناب، فکر م 

 یناز الیخینداشته من بودم و کال ب یتیاصال و ابدا براتون اهم شیوسط زندگ نیا

انتظار  ده،یغاز م هیو دستورات صدمن  کنهیم میکه عمو با منو زندگ ینکاری! انیهست
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براش  میشاه عبدوالعظ یراهش کنم و حاال تو ی بدرقههم  یریخ یدعا نینداشته باش

 م؟یا کارهیبه بعد چ نیاز ا دییهم ببندم! مــــــــــن الل! خب شما بفرما لیدخ

 

 یبلند رو یپاهاش گذاشت و در سکوت دستاشو خسته با آه یآرنجهاشو رو ایپو

 یتونیدارم؟ م یمن چه وضع یبفهم یتونیگفت: اصال م یهمونجور دهیصورتش کش

االن چند مدته نه خواب دارم نه خوراک؟ چرا  یبفهم یتونیمن چقده داغونم؟ م یبفهم

 مونیزندگ یکه جلو یسنگ نیا یکنیو کمک نم یخوایچرا نم ؟یناز یکنیکمکم نم

که  ییبخداااااااا یوسط سکته نکنم! ناز نیبکشم بلکه ا یو منم نفس میافتاده رو بردار

! دارم رمیمیدارم م میخونیپنج نوبت براش نماز م یو روز میدار مانیهردومون بهش ا

 یشدم! نم فیچقده نح ینیب یکرد! نم دایاتفاق اومد و مارو پ نیکه چرا ا کنمیدق م

 .... !زده رونیتمام استخونام ب ینیب

عذاب  نهمهیا اتیو پو میو عشقمونو حفظ کن یزندگ یکنیبلبشو چرا تالش نم نیا یتو

 .......کنمی.......... خواهش م ایباهام راه ب یکم کنمیخواهش م ینکشه! ناز

 

از دستم  یچه کار یچقده الغر شده، ول دمیدیکامال درست بود و خودمم م حرفاش

 ریو خونواده مو ز کردمیبه دستورات عمو گوش م کباریبود فقط  یبکنم؟ کاف ومدیبرم

شناختم  یسال بود عمو رو م یتموم...... من سالها یتموم....... همچ گهید ذاشتمیپام م

 شدیسوار گردنت م گهیکه ......... د یسر خم کن وشجل یفقط کم هیو مطمئن بودم کاف

 !یبذار نشیزم یو رو یاریب نشییپا یتونستیو عمرا اگه م

 

بدور از  یآروم یزندگ خوامیمن نم یکنیبراش تکون داده ناراحت گفتم: تو فکر م سرمو

چرا فکر  کنم؟یتالش م یزندگ نیبهم زدن ا یهمه داشته باشم و فقط برا یلتهادخا
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رو بهم  یهمچ خوامیکرده که م یادیبرام ز نهمهیو آرزوها و عشقم ا یزندگ یکنیم

نگاه  هیبه قض یدار ینجوریبرم که ا یوسط م نیهم ا ینفع یکنی.............. فکر مزمیبر

 .........که الدی......... فقط پدر و مادرم و م ؟یکنیم

سپرده  شهیکه هم یسپرم به تو، همونجور یرو م ی! من همچیتو بگ یهرچ ا،یپو باشه

 خیوسط نه س نیکه ا میبکن دیبا کاریچ ریبگ میداشتم! االن تصم نانیبودم و بهت اطم

 یقول و قرارها یوسط فراموش نکن که تنها رو نیبسوزه نه کباب! فقط لطفا منو هم ا

زدم و باهات  میزندگ یپشت پا به همه  ینجوریا ادهد هیتو حساب باز کردم و بهت تک

 !شنوم یازدواج کردم....... خب م

 

و  ستیبغرنج چون حال بابام اصال براه ن طیشرا نیآب دهنشو قورت داده گفت: در ا ایپو

حرفش  یرو یحرف تونمینم فته،یاز کار ب کبارهیبش هستش که قل یکامال منتظر تنش

و دوتاپام  فتهیبراش ب ینکرده اتفاق بد یکنم که خدا یخواسته هام پافشار یبزنم و رو

چون  رم،یسرمو بذارم و بم دیاونموقع فقط با یدونیمکنه! خودت که  ریهچل گ یتو

  !شونیشناس ی. خودت که مامیبرب ایو پان ایاز پس مامان و پور تونمینم

 

به اتاق عمل بره،  نکهیگرفته قبل از ا میبابارو همکه بهت گفتم و االن تصم طیشرا

 ریراحت ز الیخودش راه بندازه و مارو دست بدست بده، بعد باخ یبا دستا مونویعروس

منو راه نندازه  یکفش، که تا عروس هی یبره. اصرار هم داره و پاهاش تو یجراح یچاقو

   !هعمل بد یجازه امکان نداره ا

 

  ..... یسرنوشت الکردار و موذ نیباال رفت! به حق ا ابروهام
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  ؟یچ شیگفتم: خب بق آرام

 

مدت  هیدل به دل بابام بده و  یکم ایب ،یبلند ادامه داد: اگه قبول کن یدوباره با آه ایپو

بابا هم عمل کنه و انشاا... حالش خوب  فته،یراه ب مونیمامان بابات شو تا عروس الیخیب

  .ادیباهامون راه م یو چه جور خوادیم یچ مینیبشه، بعدا بب

خونه رو هم برامون آماده کنن که  نییپا یطبقه  گفتیبه مامان م روزیپر حاال

 هی دیخر یحالش خوب شد خودش برا نکهیو بعداز ا میاونجا شروع کن مونویزندگ

 ....کنهیمآپارتمان برامون اقدام 

 

نوشتم برام  یشونیامکان داشت که پ نیبهتر از ا یاوضاع یعنیفکر کردم:  یا لحظه

 ......باشه؟؟؟؟؟ دهیتدارک د

 

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

 

  .کنم هیزار زار گر خواستیلحظه دلم م اون

بزنم چررررررراآاااااااااآا؟؟؟ چرررررررررآآآآآآآآا  ادیپارک فر یبلند شم و تو خواستیم دلم

و  ایداشتن پو یکرده بودم که برا یوسط چه گناه نیمـــــــــــــــن! مگه من ا

بود ازشون  ی.......... مگه شدنگذشتمی....... اونم خونواده ام م هیاز بق دیبا میزندگ

  گذشتن؟

 ییو با هم داشته باشم؟ چرا با دست خودم بالهمه ر تونستمی........نم چـــــــــــــــرا

 خودم عوض کرده بودم؟؟؟ ی!!! چرا سرنوشتمو با دستادایسرم آورده بودم اون سرش ناپ
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 دینبود! االن با بمیننه من غر یآه و ناله نبود! جا ینبود! جا ختنیاشک ر یاالن جا یول

  .کردمیم کاریکه چ گرفتمیم میتصم

 

و مطمئن بودم حاضر به شکستن دل مامان و بابام نبودم و حاضر  دونستمیم نویا فقط

 !نمیچشم مهربونام نب یتو یلبشون و غم یرو یآه ینباشه ول امیدن یبودم همه 

! تعصب مامان بابا و کردمیخوردش نم رپامیشکستم و ز یمن غرور خونواده مو نم 

  !محترمم یلیچه برسه به عموجان خ دادمینم یشکیبرادرمو به ه

 

 .دوختم ایپراز غم و دردمو بصورت پو نگاه

 

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

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

بشه ........  شتریب گهیو روبروز عالقه مون به همد میکنار هم خوشبخت باش میتونستیم

  !دادندیالبته اگه اجازه م

 

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

 .......چرا

 

  !از طرف من یشده بود و منتظر حرف و جواب خکوبیهمچنان بصورتم م نگاهش
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 .فقط چشم بصورتش دوختم و با افسوس تمام نگاش کردم منم

 

دوشم تلمبار بود  یالم روع یغمها کهیلبام نشست و درحال یاز سرِ تاسف رو یلبخند

 الشینداره که انجامش بدم و خ یا گهیخواسته و امر د گهی..... عمو دایزمزمه کردم: پو

کردن پسر و عروسش،  هیآسوده و تخت باشه که با اوامر و دستما شهیهم یبرا

داشت  یو بزرگتر یپدر یرو که اونهمه براش ادعا یبرادرشو...... همخونش رو....... کس

 بدر کرد و حاال دخترشم ازش گرفت؟ دانیرو از م

 

دور از چشم همه شون ببرم خونواده تو  یگاه دمیقول م یتند گفت: باور کن ناز ایپو

 یم میرفت و آمد کن ادیانجام بدم! اگه ز نکارویزود به زود ا دمیقول نم یول ،ینیبب

 ...... فهمن و

 

  .ک زدم و با محبت تمام نگاش کردملبام نشست. آرام پل یدردناک رو یلبخند

 

خودشو به  زدیدست و پا م یو گرفتارشون بود و فکر کنم هرچ ریهم مثل من اس ایپو

 !نبود یهمراه من نجات بده....... اونم شدن

 

سوال؟ تا االن و  هیتر شد و گفتم: فقط  قیکم کم لبخندم عم کردمینگاش م همچنانکه

 نیکه ا یعمل کرد یکه مرد و مردونه بهم داده بود ییلحظه به چندتا از قولها نیا

  ؟یبر یپدر مادرش م دنیزنت رو بد یرو هم قبول کنم و بدونم حتما گاه یکی
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تو  شیمن و حرف و اعتبارم همه پ نهیمنظورت ا یعنیتعجب نگام کرده گفت:  با

  !چیهــــــــــ

 

شته هات و نداداشته هات  یتکون داده گفتم: آره، تو و همه  یسر آهسته

 یخودتم منو خوب م چ،یحرفات ه یهمه  چ،یقول و قرارات ه یهمه  ــــــــــچ،یه

 فیپدر مادرم برام تکل دنید یبرا دمیاجازه نم یبه کس چوقتیه یدونیو م یشناس

خبردار  اریدنشون ببره که مبادا اغیکنه و حاال دور از چشم پدر مادرش منو بد نییتع

ساده راه انداخته به  یعروس هیعمو حالش خوب بشه و  یکنیصبر م ای!!! نمیبشن! من ا

 یخونه  یلطف کن از امروز تمومش کن. من تو ای م،یریخودمون م یآپارتمان اجاره ا

 یمشکلمن  یدونی! خودتم مرنیبگ میتمام کارام تصم یکه هرلحظه برا ستمین ایبابات ب

 بیپول زحماتت رو به ج میراض میلیندارم که خ نشونییپا یدر طبقه  یبا اونا و زندگ

مطمئنم! هنوز خونه  نویبره که ا نییآب خوش از گلوم پا ذارنیاونا نم یول م،یزینر هیبق

شونم  هیسا ریکه ز یبه حال روز یوا کنن،یروشن م فمویتکل نهمهیبابام هستم ا ی

  !باشم

 

ادامه دادم:  دهیکش دهیبنظرم رس یفکر یکه لحظه ا کردیبدون حرف فقط نگام م ایپو

چرا تو از پدر  ا،یپو یعــــــــــال شنهادیپ هیاصــــــــــال  ییییییییواآآآآآآآآآآآآآآآآآا

که صدرصد  میشروع کن مونویبا هم زندگ یایب یشینم الشونیخیو ب یگذریمادرت نم

 !ذارهیچشماش م یکنه و تنها دامادشو رویم تمونیبابا هم حما

تو هم خوب  یبرا تونهینشونت داده، پس حتما م یخوب نیاگه عمو راه و روش به ا خب

هم اگه دلت خواست برو بهشون سر بزن  که من  ی! گاهباشه و در موردت صدق کنه

 !ندارم یکال حرف
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  !طرف صحبت بود یریزنج هیشده بودم و با  وونهیانگار د کردیچنان نگام م ایپو

 

بکنم؟ فکر  نکارویمگه امکان داره ا ؟یگیم یچ یدار یدونیتو اصال م یگفت: ناز محکم

  !ها یشیم وونهیکم کم د یکنم دار

 

 وونهیدارم د ا،یپرافسوس بصورتش زده آهسته از جام بلند شدم و گفتم: آره پو یلبخند

 ،یو امکان نداره از خونواده ات بگذر یتونیاز دست شماها! چطوره تو اصال نم شمیم

ازم دور  نهمهی. حاال اخورهیــــالم ازت بهم م! کم کم داره حــــــتونم؟؟یمن م یول

  .که هرلحظه هم با همشون چشم تو چشم بشم یبروز یآآآاواآآآ تمه،یوضع نیهستن ا

 

رو به  تیو مردانگ یدادیقول م یکه زمان یهمونطور ایادامه دادم:  دهیبلند کش یآه

 گهیخواهشا تمومش کن که د ایکن،  دایمشکل پ نیا یبرا یراه یدیکشیرخم م

  .حوصله شو هم ندارم

 

  .پشت بهش کرده راه افتادم آروم

 

 ؟یپشت سرم بلند گفت: ناااااززززز از

 

با کمک شماها  یمــــــــــرد! ناز یبگم ناز دیبا کنمیبرگشتن گفتم: فکر م بدون

 ایمزمه کردم: باشم......... ز یخوب و همه پسند که منم راض یراه ایقبرستون شد!  یراه

 !تمومش کن
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  .زمیاشک بر تونستمیافتادم...... االن م راه

 .اومد رونیب دیشد یهق یاشک نفسم با هق بدون

 

بدن لرزان و زخم خورده مو  نیاو داغونم رو،  دهیدل رنج نیا یکیداشتم  ازین چقدر

 ؟یک یآروم کنه..... ول

 

  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
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..... تمام ستیگریزخمهام باشه. تمام وجودم داشت م یبرا ینبود که مرهم یزیچ اشک

مفرط  یاحساس درد....... در تمام تن و بدنم شدیوجودم داشت ذره ذره داغون م

  !یــــــــــلیبد بود خ یلیداشتم....... حالم خ

 

  .ختمیریبه اطرافم بدم داشتم اشک م یتیاهم نکهیبدون ا ابونیخ یتو دونمیم فقط

 

بخودم  ینداشت. فقط زمان یتیپراز تعجبشون برام اهم یاز رهگذرها و نگاها کی چیه

  .و بازوهامو گرفت ستادیراهم ا یجلو یحواسم جمع شد که کس یاومدم و کم

 

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

 

آشنا  یلیکنار هم بودند که چشم بصورتم داشتند! دختر بنظرم خ ینفر دختر و پسر دو

  !بود

 

کمکت کنم؟ حالت  تونمیبرات افتاده؟ م یاتفاق زدلمیآروم و مهربون گفت: عز دختر

 ......!ستیخوب ناصال 

 

و نگران چشم بصورتم داشت تازه  ستادهیکه جلوم ا یمهربون دختر ی افهیق دنید با

  .میهست یافتاد هم دانشگاه ادمی
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. دیآشکار گفتم: ممنون که نگرانم شد یتکون داده با بغض یو فقط سر دمیکش یآه

 !حالم خوبه

 

بطرفش برگشتم.  حالینامزدش بود بگوشم نشست که ب دیمرد جوون که شا یصدا

 .میرسون یهست شمارو م نیباشه ماش ازیگفت: اگه ن

 

زده بغضمو محکم قورت دادم و گفتم: خوشحالم اونهمه که دادش رو  یلبخند بزور

داره. لطف  انیمهربون جر ییقلبها نیهنوز برباد نرفته و فنا نشده، بازم ب تیانسان زننیم

 .نگهدارتون. خدارمیخودم م کهی. خونه مون نزددیدار

 

براشون  یکه سر دنیو از سرراهم کنار کش میداد گهیهمد لیتحو یمون لبخند همه

 .آورده راه افتادم نییپا

 

داشت که قلبم آرام  یدو جوون چ نیمهر و محبت ا دونمیبود. نم دهیاشکام خشک گهید

 !گرفته بود هرچند سوزشهاش همچنان پابرجا بود

 

بازم  یماجرا دستش اومد. ول یزارم همه  ی افهیق دنیمامان با د دمیبخونه رس تا

  .دادم حیکه دونه دونه توض دیرو ازم پرس یهمچ
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 یو انــــــــــقدر تو کنمیرو قبول نم یینابجا یبدونن چه خواسته ها خواستمیم

اصال  نکاری. البته بجز اگذرمیم میدارن که براشون از کل زندگ تیبرام اهم میزندگ

  .شناختم یودم نمخ یبرا یا فهیوظ

 

  .نگفت یزیمن باخبر شد و اصال چ یبابا هم توسط مامان از ماجرا اونشب

 !دمشیند گهیتکون داده به اتاقشون رفت و د یبا حسرت و افسوس تمام سر فقط

 

 شیوساطت پا پ یاز روز سوم کم کم عمه هام برا ینبود ول یخبر ایاز پو یروز دو

 یبه خواسته اش عمل کنم که اونم باالخره روز یعموم کم یضیگذاشتند که بخاطر مر

  !شهیو با ما همراه م ادیم نییپا طونیاز خر ش

 

و  طونمیمنم االن سوار خر ش یگفتم: ول کردمیمتعجب به حرفاشون گوش م کهیحال در

که باهام داشت با  یبا اونهمه ادعا و قول وقرار ای! خب عمو و پوشمینم ادهیاصال ازش پ

اما و اگر و باالخره  یرو اهامویو رو یتمام زندگ تونمی! من نمانیمن کنار ب یته هاخواس

  !هم بدنبال نداره یعاقبت خرآ دونمیبنا کنم که م

 

 یاز خونواده  یخبر ایکه صدالبته به جز پور دینرس ییبجا هایو آمدها و واسطه گر رفت

 .بودم ستادهیگفته هام ا یمصمم پا یلیوسط نبود و منهم خ نیعمو ا

 

  .بهم بزنند یکرده زنگ یگرفتند مرحمت میتصم اخانیکه پو دیرس یروز باالخره
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بستم و نفس  یداد که فقط چشمامو با ناراحت یا مهیسالم نصفه ن یبا سرد چنان

  .جوابشو ندادم دهیکش یقیعم

 

 !!!!گفت: مثال سالم دادم ها یشاک فقط

 

. امرتونو دیجواب نداره مطمئن باش ریو بزور شمش یتمسخر زمزمه کردم: سالم زورک با

 !دییبفرما

 

و با احترام  یریبگ ادیصحبت کردن با منو  یخوایم یو داد مانند گفت: تو ک محکم

 ؟یصحبت کن

 

 !. امرتونرمیگیم میگفتم: در مورد اونم بعدا تصم آرام

 

 ؟یکن کاریچ یخوایشد؟ م یچ متیتصم نیگفت: آخر خشن

 

گفتم: من نظر  کردیو کم کم فشارم داشت افت م دیلرزیدلم م کهیالکرده در ح یفکر

 یم یداد یکه روز ییو قولها یکه زد ییمردو مردونه سرحرفها ایندارم.  یخاص

از خونواده ام  چکسی. من بخاطر هستمیبکن. من ن خوادیدلت م یهرکار ای ،یستیا

 .مطمئن باش گذرمینم
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نشدم که ازم  ری. من هنوز ازت سشهیکه نم ینجوری..... ا ی......... ولیناز یگفت: ول تند

 .....یخوایم

 

  !بخندم. بلند هم بخندم خواستیم دلم

 یسوزش دلم ناکارم کرده و چاره ا دمیفهم یم نویا ی. ولدونستمیبخندم رو نم یچ به

 !بر آتش سرکش درونم باشه یندارم بلکه آب دنیبجز خند

 

از حرفاتم عقم  گهیشعار نده! د اخانیو بعداز تموم شدن گفتم: توروخدا پو دمیخند بلند

 دایپ یا گهید یها دهیو اعتقادات و عق یزنیم رشیبعداز دو روز ز دونمی! چون مرهیگیم

 یوا نه،یاوضاعم ا رنشدهینشده تمومش کن که س ری! پس لطف کن هنوز ازم سیکنیم

 !ابونمیکنم درجا و با دستور باباجونت جام وسط خ فکر! یبش ریازم س کهیبحال روز

 

 قلب من، مهر من، عشق من،  ا،یبدون پو نویا فقط

 وجود من تمام

 زخم برداشت ےسانڪ غیت ہب

 

 از آنها انتظار محبت داشتم ہڪ"

 "ییو  فراموشی و زورگو ییجدا ہن

 

 !یییییییییییو بلند داد زد: نــــــــــازززززز یعصب
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منو با حرفات  ی. تو حق نداشتیسرم داد بزن یکردم و آروم گفتم: حق ندارپاک  اشکامو

رو  تیو زندگ ستیسر قول قرارهات با ای! ....... یتنهام بذار ینجوریو االن ا یخامم کن

 ..... خدا پشت و ........... پنا........هتستمی........... من ن ایبساز، 

 

داغونم  یکردم که دلم به حال خودم و زندگ یرو قطع کردم و چنان هق هق یگوش آرام

 !سوخت

 

 !!!بودم دهیرس میاز زندگ یفصل انیزود به پا چه

 

 یمدت یشده برا یبهم زد بلکه منو وادار کنه حت یبعد زنگ یدوبار هم روزها یکی ایپو

حتما  ذاشتیو دستشو ضامن م دادیکه خودش قول م رمیعمو رو بپذ شنهادیمحدود پ

 !زهکارمو راه بندا

 

قول  نیبرام رو شده بود که ا مانشیو سست بودن عهد و پ ایپو یتمام وجهه  یول

  !حرفاش باد هوا بود ی هیدادنشم مثل بق

 

 یو گرم اما ب یاما ســــــــــرد، آفتاب یداغ و آفتاب یبود که که در روز نینچنیا و

 یاما با پاها و بدن یاز عشق، آفتاب یاما خال یآفتاب ،یابر مهیاما ن یرمــــــــــق، آفتاب

که  یواقع یاز خوشبخت ییبا دورنما بایز یزندگ هیو حسرت  میزده کارو تموم کرد خی

 !!!بر دلمون هموار شد میبراش نقشه ها ..... نقشه ها.... داشت
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 :تا از ماجرا باخبر شد برام نوشت یپر دوستم

 

 کنند، یآدمها شمارا ترک م یبرخ

  .ستیداستان شما ن انیپا نیا اما

 ..…نقش آنها در داستان شماست انیپا نیا

 

 

                                                               7                                                                                  

 

 

چه کار  ی......... ولیاصال بهش فکر نکنم! ول کردمیم یسع گهیجدا شدم و د ایپو از

 !دبو یسخت

 

 یو حاال روشونو محکم بکوبون یبود آرزوهاتو با دست خودت خاک کن یکار سخت چه

  !ارنیکه هرلحظه سربرن

 

 نیقلبت جا خوش کرده بودن و چند یکه تو ینیرو بب یسخت بود فنا رفتن آمال چقدر

  !یکرده بود دایبرآورده شدن شون هزاران راه حل پ یبرا دهیماه براشون نقشه کش
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 ابون،یخونواده، دوستام، کوچه، خ ینظر همه تو کردمیبود که احساس م نجایا یبدبخت

 شدیمحل، همه و همه نسبت بمن عوض شده که باعث م یسوپر یو حت هیدر و همسا

  !کنم یبشدت خودخور

من بودم و  ینداشته باشن..... ول یمن خبر یامکان داشت اصال از ماجرا میلیخ حاال

 !!!کننده ام وونهیفقط و فقط افکار د

 

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

 

 تیپوچ و توخال یچطور دلت اومد با حرفها ای: پووووووووزدمیخواب هم داد م یتو یحت

واقعا انصاف  ؟یکن یبا سرنوشتم باز ینجوری!!! چطور دلت اومد ایبکن نکارویبا من ا

 بــــــــــود؟

 

 کردم،یکه تحمل م یبزرگ نیبه ا یبار ریشونه هام ز کردمیو فقط احساس م فقط

 !شهیتر م دهیهرروز خم و خم

 

تند با مامان پچ پچ  ستمین یعمه به خونه مون اومده بود و احساس کردم وقت اونروز

  !کنهیم

 

جمع گوش  یو با حواس ستادمیبه اتاقم رفتم، پشت در ا یکه به بهونه ا ندفعهیا

  .سپردم
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شون رو انجام دادن  یرسم یخواستگار دمیکه شن ییعمه گفت: تا اونجا دمیفهم حدودا

چون از  گن،یدختره هستن. اونام که صدرصد نه نم یو االن منتظر جواب خونواده 

  !بود ایچشمشون دنبال پو شیمدتها پ

 

رو از گوشت و خون خودمون خوشبخت  یکیو داداشم  ایادامه داد: پو دهیبلند کش یآه

شو رقم بزنن. آدم واقعا  یانتخابشون هستن که خوشبخت نیکردن و االن دنبال دوم

  !در حقشون بکنه ییچه دعا دونهینم

 

  !کنهیم هیکامال مشخص بود داره گر یول گفتینم یزیاصال چ مامان

 

گوش  زانمیعز یحت یشکینابجا که بحرف ه میتصم هیبا  اشکآلود فکر کردم: یچشمان با

 !یلیبد کردم .......... خ یلیندادم، با مامان و بابام خ

 

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

  .آورده شد

 

بوده  نمونیتا به امروز ب یمون سفارش کرده بود که هر اتفاق و برخورد یگرام عموجانِ

و  میجفت چشماش جا دار یکه رو میفرما بش فیحتما تشر یعروس یگذشته و برا

 !گوشت رو از ناخن جدا کرد شهینم چوقتیه

 

  !کردیداشت داغــــــــــونم م ی.......... افسردگفقط
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  مـــــــــــــــن

 

  بودم یراه نیب ستگاهیا کی فقط

 در کنه یو خستگ ستهیبا یلحظه ا ایپو که

 به راهش ادامه بده بعد

  که یبه اون دنیرس یبرا

 ....داشت و براش درنظر گرفته بودن دوستش

 

 مبود یراه نیب ستگاهیا کیفقط  مــــــــــن

 

 .بود ایپو یعروس شب

 یتاالر بود و هرکار یفقط تو المیفکر و خ م،یقلب لرزان و بشدت فشرده و زخم با

  .رفتینم رونیاز ذهنم ب یلحظه ا کردمیم

 

 !دادندیو عذابم م خوردنیخونه منو م واریتحمل بود! در و د رقابلیبرام غ خونه

 

اشک  دهیدور از چشم مامان و بابام به باغ رسوندم و دوساعت تمام دور باغ دو خودمو

  !ختمیر

  !و خون دل خوردم دمیدو دوساعت
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 کرد،ینم میاریقلبم  گهیو د کردیاز تمام بدنم عرق شره م کهیو درحال دمییساعت دو دو

داده بهم قول مردونه داده بود نزاره  هیتک یبه درخت ایپو یکه زمان دمیرس ییبه جا

 چیه یچشمت ابروست و اجازه  یکنه که حاال بگه باال تینازشو اذ یدخترعمو یکس

  !کس نده چیرو به ه ینوع دخالت

 

  :زدم ادیدادم و از ته دلم فر هیدرخت تک به

لعــــــــــنت به توووووووووو! لعنت به تــــــــــو که  ــــــــــایپووووووووووو

 !یتنهام گذاشت ینجوریو ............ ا یمرد نبود چوقتیه

و  یدست بدست خونواده ت داد ینجوریبه تــــــــــو ............ که ا لعنت

 !یداغووووووونم کرد

 

  یطور که دلم را شکست نیا

 .. یمنطق چیتوانم ه ینم

 !!  کنم دایپ شیبرا

 

 دیبا فقط

 شوم که یخرافات

 .....قضا و بال بود حتما
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که از درخت  یبود، مثل برگ دهیعرق به تنم چسب سیتمام لباسهام خ کهیدرحال بعد

 .افتادم و چشمامو بستم نیزم یرو حالیب فتهیب

 

  !خوردیزده بودم و دندونام بهم م خیبعد که چشم باز کردم کال  یساعت

 

بخودم اومدم  یخودمو داخل اتاقم رسوندم و تنها زمان ختهیاسفناک و بهم ر یاوضاع با

  !دیچیپ یبدنم م یتو یو درد شدیتختم انژوکت بدستم وصل م یکه رو

 

و رسما منو با  دادیکه دکتر اورژانس احتمال تشنج م سوختمیتب م یتو چنان

 .منتقل کردند مارستانیآمبوالنس به ب

 

صورتم خم شد فقط گفت:  یرو مهینصفه ن ییو نفسها دهیپر ییبابام با رنگ و رو یوقت

  ؟یکنیم نکارویکه باخودت ا دهیبه آخر رس ایدن یکنیفکر م

به  شهیت ینجوریکه ا یکن دایپ یتونینامرد رو نم یایمثل پو یکس گهید یکنیم فکر

  ؟یزنیخودت م ی شهیر

  م؟یکشیعذاب م میکه بدتر از تو ما دار ینیب یو مارو م یکنیبه ما فکر م اصال

سراغت...........  ادیم اینشد به جهنننننننننننننننننننم، به دَرک! بهتراز پو ایپــــــــــو

گفته  ینتونست چندماه رو یحرف نبود و حت حرفش که یبخاطر کس ستیقرار ن گهید

شکرت که  ایخدا یگی! چرا نمیببر نیاز ب ینجوریو ا یکنه، خودتو بکش یهاش پافشار

و  ریخ دیشا یکنیبابام! چرا فکر نم یبچه برنگشتم خونه  هیاتفاق زود افتاد و با  نیا

 !داناست یبوده که خدا بهتر از تو به همچ نکاریا یصالحت تو
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 !!!!ها یبکن نکارویبا خودت ا نمینب گهی........ دنمینب گهید

 

و صورتشو پشت دستمال پنهون  ختیریمامانم همچنان بدون حرف اشک م چارهیب

 !کرده بود

 

و  سوختمیم نیا یفقط برا دونستیخبر از دل من نداشت! نم یگفت و گفت، ول بابا

شده  ینداشتم که حت ینداشتم! اصال ارزش یتیاصال اهم ایپو یکه برا شدمیخاکستر م

 !صبر کنه یبخاطرم چندماه

 

به باد فنا  مویبراش نداشتم.......... کل زندگ یتیاهم چیکه ه یکس یبرا وونهیمنِ د و

 !داده بودم

 

دست از سرم  فیخف یبدتر شروع شد و افسردگ میآوارگ یاون روز به بعد روزها از

  .داشتیبرنم

 

  !باز شد و دوباره سرمون شلوغ دانشگاهها

 

داخل  یول د،یپر یلبم م یدوستان خوش بودم و گاه یاه به زور و دورهمدانشگ یتو

دارم فکر  یو اصال مشخص نبود به چ رفتمیدانشگاه و خونه ناخواسته به فکر م سیسرو

 !کنمیم
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هم بود برپا  میکه هم دانشگاه هیمهد میمیدوست صم ینگذشته بود که عروس یکماهی

 .میدعوت داشت یشد و منو دوستام همگ

 

داشتند  ییخودشون ماجرا یو هرروز برا کردندیم یزیبا بگو بخند فقط برنامه ر همه

 !فتادیاز شدت خنده اشکامون راه م یکه گاه یدنیشن

 

و حاضر بودند و اصال  یزبل کالسمون که ماشاا... همه جا ح یدو سه تا از پسرا یحت

بختش بذاره هم  ی بتونه عروس داماد بشه و پا بخونه یبدون اونا امکان نداشت کس

  .کارت دعوت گرفتند هیکردن و با هزار ترفند از مهد ایدعوت یبزور خودشونو قاط

 

اعالم  یبزرگتر و کارمند هم بود علن یسال ۴که از همه مون  طونیش یرضایعل حاال

حتما و بدون  دیو با ادیدختر دانشگاه به حساب م یکل دانشجوها یکرد سرجهاز

بروبرگرد کنار عروس ها باشه که خودش اونارو با دامادشون دست بدست بده و بجز 

 !نبود چکسیه یبرا یراه چاره ا نکاریا

 

کنن و اجازه ندن به  مونیهمراه منتیو م یبود بخوش نیهم با دوستاش ا قرارشون

  !بود رهیقشنگ کالسشون بد بگذره که از گناهان کب یایدخمل

 

نه؟ اصال سروصدا و  اینگرفته بودم در جشن دوستم شرکت کنم  مین هنوز تصمم یول

 .....نداشت و تحملشم نداشتم یاالنم سازگار ی هیبزن بکوب کال با روح
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 یبرا یو تمام دوستانم بجز من دارن با شاد میدوستم دعوت یعروس دیمامان فهم یوقت

با دوستات  یو دورهم یعروس نیفقط گفت: بنظرم خودتم به ا شنیآماده م یعروس

  ؟یاریسر خودت م یدار ییچه بال هاتیریبا گوشه گ یدونی. میدار ازین یلیخ

 یکه تو اصال تو شنیبعد بچه دار هم م یهستن و مدت شونیاالن سرخونه زندگ ایبعض

 ریو خودتو پ یخوریجَنم رو م یب هی یغصه  یتو هنوزم دار یول ،یندار ییفکرشون جا

  !یکنیم

 .کاره نیفکراتو بکن و با دوستات هماهنگ شو که بنظرم بهتر مباز

 

از کنج  خوادیمامان اصال دلم نم یته دلم سوزش داشت آهسته گفتم: ول کهیحال در

ندارم حاال  چکسویه یخودم باشم و خودم، حوصله  خوادیبرم! فقط دلم م رونیاتاقم ب

 !اونهمه سروصدا و ......... اووووووووووه

 

 شهیکه هم ییهرهرو یگفت: واال با اون دوستا رفتیبطرف آشپزخونه م کهیدرحال مامان

که منم خوب  کننیم فیخدا لباشون تا کنار گوشاشون بازه و هزارتا حرف برا آدم رد ی

و  ی. بازم خوددانیشیو روبراه م گذرهیخوش م یلیشناسمشون، مطمئنم بهت خ یم

که اونروز و  رسوندمیبه دوستات م خودمو! کاش منم دعوت بودم و اریصاحب اخت

 !ادیبه حساب نم میاونشب اصال جزو زندگ

 

 زیبه ر زیرو ر تهایلبام اومد. چون واقع یرو رنگیب یمامانم لبخند فاتیو توص ازحرفها

 .گفتیم
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 .چون حوصله شو نداشتم تموووووووم رفتمیمن نم یول

 

برگشتم که بابا رو بمن  ییرایکه بابا به خونه اومد، بعدازشام ظرفهارو شسته به پذ شب

بکن.  یداشت یدیدوستت خر یعروس یاگه برا زمیریفردا به کارتت پول م یگفت: ناز

که برگشتنت بخونه راحت باشه و  دمیرو بهت م نیهم ماش یرفتن به عروس یبرا

 .مینگرانت نباش

 

کار مامانت بود که  یعروس یکردم که گفت: واال تمام گزارشها متعجب به بابام ینگاه

 .گناهم ی! بنده برهیگیکنترات م کجایرو  تدپرسیمعروف آسوش یخبرگزار

 

  !کنتراتش نیمامان با ا چارهی. بدمیخند

 

 یبرم. خونه راحتترم. انشاا... دفعه  خوامیحوصله شو ندارم. نم نیگفتم: بابا باور کن آروم

  !کنم یشرکت م شونیعروس یبعد تو

 

 یعنیاز دختر خل و چلِ ما!  نمی! ایریخ یگفت: عجب دعا دیخندیبلند م کهیدرحال بابا

راه بندازه  یآنچنان یعروس گهیبار د هیشوهرشو بخوره و  نیدوستت سرِ ا یانتظار دار

ناکس  ی!!! دختره ؟؟یشرکت کن یتازه افتخار بد مبویناقال با زلم ز یِکه اونموقع تو

 !!!تو یکرد یریخ یعجب دعا

 

  .خنده ام بلند بود یو صدا دمیخندیداشتم رسما م گهید
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 ....بجا بود شیمن بخندم. که واقعا هم شوخ کنهیم یبابام شوخ دونستمیم

 

بخر که  یخواست یبازار هرچ نیتموم شدن خنده هامون بابا گفت: فردا صبح بر بعداز

که  نمیب یم نکاریا یو حتما صالحت رو تو گمی! من میعروس یبر دیبــــــــــاااااااا

 .... و کردنیشنوم! کاش منو با مامانت هم دعوت م ینم یهم حرف گهیاصرار دارم! د

 

رو با هم  یسالن عروس یرقصا یداشت میو تصم خوادیتند گفت: نکنه دلت م مامان

 گهیو د رقصمیم یمنم که کال عرب م؟یراه بنداز ویمجلس عروس ییو دوتا میریکنترات بگ

 !حاضر کن هامویلباس عرب ی. نازستمیبلد ن یزیچ

 

لگد  نیرقص اجق وجق بابا که ع یادآوریمنکه غش کرده بودم از خنده و از  ایخدا

فقط شکممو  ،یلخت یمامان با لباسها یو کنارش رقص عرب موندیکردن کاهگل م

 !قابل قبول تر بود ینفهم یگرفته بودم. حاال بازم رقص مامانم بفهم

 

 یاظهارنظر هم بهم ندادن. رفتن یاجازه  یدر مورد من گرفته شد و حت میتصم گهید

  !بودم اونم چه جور

 

 .بازم دلم رضا نبود یول
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 دهیرنگ روشن و پوش یِشمی راهنیگشتن  پ یو بعداز کل میبا مامان به بازار رفت صبح

با طرح  ،ینقره ا ییطال یدوز راقی هکطرفیکه از سمت راست و سرشونه اش  یا

که صد البته  م،یشده بود رو انتخاب کرد دهیدامن بلند و تنگش کش نییتا پا ییبایز

 اهیس یمخمل راهنینظر مثبت رو در موردش داشت. وگرنه با من بود پ نیشتریمامان ب

 !بود یهماهنگ شتریرو پسند کرده بودم که با دل داغونم ب یرنگ ساده ا

 

 یراض ادیپسند کرد که هرچند ز راهنیپ یهم مامان برا یپاشنه بلند نقره ا کفش

  .دمیکه منم از انتخابش خوشم اومد و خر گه،یخب مامان بود د ینبودم، ول

 

  .ومدیام م دهیپر یداشت و واقعا به خودم و رنگ و رو یعال یتن خور راهنمیپ

 

بود رو هم  بایز یلیموج وارش خ ییطال یکه خطها یشمی یا نهیبا ته زم ییبایز شال

 .میو بخونه برگشت میدیخر

 

ام نداشت دروغ  هیروح یو افسرده  میدر اوضاع وخ یریتوف دیخر نهمهیبگم ا اگه

  .کردیم ینیناگفته سنگ یبازم ته دلم غم یگفتم. حالم االن بد نبود. ول

 

راستش  یاصرار کرد که لباسمو بپوشم تا دوباره نگاه کنه! ول یلیخونه خ یتو مامان

  .اصال حوصله شو نداشتم
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! اصال حال و حوصله شو ندارم. ولم گهید پوشمیگفتم: مامان توروخدا دو روز بعد م فقط

 !توروخدا نیکن

 

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

 

 یجلو یو جمعشون کردم. فقط کم دمیبه موهام رس ی. خودم کمدیرس یعروس روز

   .موهامو اونم 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 یخداروشکر حالم کم امروز

 

 ریعجب سربز یبصورت ساده ام کردم و زمزمه کردم: دخمل مامان ینگاه نهیآ یتو

 .....شده

 یریبم یسوزان ادامه دادم: اله یدولنگه پا وسط ذهنم نشست و با غرغر و دل ایپو که

بدردنخور! مگه  یِکرم خاک یپسره  یانداخت یرو به چه روز ریدخترِ سربز نیکه ا ایپو

 کردمیهفته ذوق م هیفقط  هایعروس یبرا شهیمو حال و هوا بودم! ه هیروح نیمن با ا

 .....االن ی.... ول

 

 .با تاسف تکون دادم و بطرف لباسم رفتم یسر
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 یتر از عال یعال یو کفشامم پام کردم............ ووووووووووووووووو دمیپوش راهنمویپ

  .شدم

 

که خودم دلم غنچ  ومدیم دمیاش چنان بصورت سف ستادهیا ی قهیبا  راهنمیپ رنگ

  .رفت

 

 :خوندم نهیآ یخودم تو یبازم گرفت. برا دلم

 

 ہندارم درد دلم را ب عادت

  پس م،یوََڪب سڪ ہهم 

 

 ریدر ز نمڪیم شڪخا 

 رڪف ہچهره خندانم تا هم 

 ...قلبی ہن دارم ےدرد ہن ڹنڪ 

 

 .مامانم رفتم شیبا لبخند پ و

   

قصه ها نگاه  یندرالیکه انگار داره به س کردیچنان با ذوق سرتاپامو نگام م مامان

 .کنهیم
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داره! با تو بود که االن  نیخودم آفــــــــــر ی قهیبود: بازم سل نیکه زد ا یحرف تنها

 !یپوش بود اهیس

 

 .......و پالتومو تنم کرده راه افتادم دمیحرف فقط خند بدون

 

  .بشم یخونه گذاشته بود باهاش راه نویماش بابا

 

 کیکوچ یدسته گلها یراحت بود. قرار شده بود بجا مونمییاز طرف گل اهدا فکرم

  .میبخر یسبد گل بزرگ یشراکت یهمگ

 

. چون میبا هم وارد بش یکه همگ میبا دوستانم قرار داشت یمنزل عروس یجلو 6 ساعت

  .همه مون ناشناس بودند یشه برابا یهرچ

 

  .جمع شده بودند نهایاز ماش یکی یسه نفر از دوستام اومده تو دمیرس تا

 

  .دیرسیهم م ابونیارکست تا خ یصدا

 

و  میکردیصداش م یکه پر نیدوساله ام پرو یمیکنارشون نشستم که دوست صم منم

و بلند گفت: شـِـــــــــفته،  یبود، شاک دهیهم بخودش رس یرفته کل شگاهیبه آرا

چه وضع  نیآخــــــــــه! اصال ا هیچه وضع نیا ربرنجیشــــــــــله زرد، شـــــ
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نکرده  یخدا یبش ریچشمگ یبمال ورتتبص شتریب یکم یدیترسیاومدنه؟ م یعروس

 یبحق عروس ارنیخبرتــــــــــو ب ایپووووو یبشه! الهههههههههه دایخواستگار برات پ

غ کال از دل و دما میدخمل چارهی!!!! بیکرد نکارویمن ا یزردنبو یکه با جوجه  ه،یمهد

 !!!گهیافتاده د

 

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

 

و سرشو تکون  کردیسراپاشو نگاه م کهیکرده درحال یمون فاز گهیرو به دوست د یپر

موز  نیع یدیمال اهیکردنه هااااااااااان؟ از بس س شیچه وضع آرا نیا یگفت: فاز دادیم

  !باش لطفا نیو مت ریبگ ادی یاز ناز یو حال بهم زن! واه وااااااااه کم یمونیشده م اهیس

 نیع ابونیروم به خ وار،یکه روم به د یدیلباس پوش یتو همکه خداروشکر جور غزال

! امشب خداروشکر همه یمونیم وارهایو سرِ د ابونایخ یناز آواره تو یگربه کوچولوها

  !!!!!!!از دستتون سر به کجا بزارم بررررررررررررم دونمیکه نم نیبر یتون آبرومو م

 

  .ومدیهم نم چکسیبه دل ه یپر یو حرفها دندیخندیغش غش م دوستام

. چون اگه میومدیهم کوتاه م شهیو هم میهمه مون به متلکهاش عادت کرده بود واقعا

  .سوختیم گرمونیو تا ته ج میگرفتیم لیبدترش رو تحو میدادیهم م یجواب

 

که  ب،یبدترک یِاز خودراض یهست یچ هیتوروخدا خودت شب یخندان گفت: پر یفاز

 ؟یایو افاده م سیبرامون ف نهمهیا
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نــــــــــاز،  یمــــــــــاه، پر یباال داده گفت: پر ییتمام و ابروها ییبا پررو یپر

م از نوع اون یبگو نارنگ ،ییاینگو بگو عروس در یپرنسس، پر یهــــــــــلو، پر یپر

  بسه براتون؟ ایآبدار و خوشمزه ش، بازم بگم 

 

شفته، تا منو  یخوشگله  یکه خندان رو بمن ادامه داد: خالصه ناز میدیخندیم همه

 دایعنکبوت پ نهویو ع پیشووووووووور خوشگل و خوشت هی! خودم برات یمنیدر  یدار

 !و انشاا... رحــــــــــمان زیروز عز نیبه حق ا میکنیم ایبعض گریو خون به ج کنمیم

 

 گهیبودند جمع شدند د ونیدوستان همکه آقا هیهرهر کرکر، تا بق یبعداز کل خالصه

  .میوارد سالن شد یو همگ میمعطل نکرد

 

 هایدعوت یکه بزور خودشونو قاط مونیزبل و سرخودِ همکالس یگل توسط آقاپسرها تاج

ارکست  یبایو حاال تا وارد بشن خودشونو با آهنگ ز شدیکرده بودند به سالن حمل م

 !!!یدنید کردندیهم م یفیجنبودند و چه ک یم

 

 .میدیخندیهم که فقط م ما

 

بخودشون  میلیخوشدوخت که خ یبه سراپاشون کردم. با کت شلوارها ینگاه خندان

  !رفتندیباز بود جلوتر از همه م ششونمیبودند و ن دهیرس

 

 .و اول خانمها وارد شدند ستادندیا یورود یجلو ونیآقا
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گفتند  کیو موقر وارد سالن شده سالم دادند و تبر نیمت یبحد یمخصوصا پر دوستام

  .رمیبگ چهیادب و متانت دل پ نهمهیکه خودم کم مونده بود از ا

 

کردند،  میکه ماشاا... چنان سرشار از ادب وارد شدند و گل رو تقد ونمیآقا بدنبالشون

   ! دادمیمن بودم که باآهنگ خودمو تکون م شیدلحظه پانگار چن

 

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

 

 یکه حالم براه بود قاط یآروم و ساکت بودم و فقط گاه شهیبدبخت هم منِ

 .شدمیم هاشونیشلوغ

 

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

 

  .به اطراف انداختم ینگاه داشتمیآرام قدم برم همچنانکه

 

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

 

 زهایم یرو وهیو م ینیریبودند که انواع ش ییو طال دیسف کدستیسالن  یزهایروم تمام

  .دادندینشون م یدر گلدان خود یبا شاخه گل
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هنوز  یکوبیبازار رقص و پا دمی. شادیرقص ینم یکس یول نواختیم یبه قشنگ ارکست

  .بود فتادهیبراه ن

 

صدرصد تعداد مهموناشون  د،یها بنظرم رس یو صندل زیم نشیکه از چ یاونجور یول

 .سالن خونه بود تیکم بود که حتما بخاطر ظرف

 

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

 

زلزله ها فقط منم که لباسم کامال  یمتوجه شدم از همه  یو زمان میدرآورد پالتوهامونو

  .هستش و حجاب دارم دهیپوش

بار نشسته  یتو زهیشانزه ل ابونیوسط خ سیدر ناف پار نکهیشون شکر خدا مثل ا همه

 کنهینگاه نم یکس دیدیم یو وقت نداختیبه اطراف م ینگاه یهم گاه یبودن و حاال پر

 .شدیما و پسرا بلند م یجنبوند که خنده ها یخودشو همراه با آهنگ م

 

که  یپیت نیها، با ا میبابابزرگ خودمون یکرده گفت: ول طونیش یرضایرو به عل یپر

ها، شاد و  یرقصینفر با تو برقصم! فقط لطفا مثل حلزون نم نیاول دمیقول م یزد

  !!!بشم یکه راض خوامتیپرجنب و جوش م

 

بخودم  نهمهیکه ا ی! پس من چیالههههه یوَرررررر بپر یخندان گفت: پر انیک

  هااااان؟ رهیگیم لیحاال منو تحو یو بدلم صابون زدم! ک دمیرس
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 !انداختم نییشاد بصورتم انداخت که آروم سرمو پا ینگاه و

 

اصال بدرد  بدآب و رنگِ وارفته نگاه نکن که یبه اون شفته  انیتند گفت: ک یپر

رو برات جورش  یکی! خودم االن ونیچه برسه به رقص اونم با آقا خورهینم یچکاریه

 یغــــــــــزال، خودمم که تو ،یخوشگلمو نگاه کن. فــــــــــاز ی! دختراکنمیم

 !فانهقبال فروش رفته متاس طمینوبتم و بل

 

 لیتحو یشله زرد فقط لبخند یشفته  یهرهر بچه ها بلند شد که منِ بقول پر بازم

 ....!دادم و ........ دلم بحال خودِ بدآب و رنگم سوخت

 

  افتاد یفرو م شب

 درون آمدم به

 پنجره ها رابستم و

  بود ختهیبا شاخه در آو باد

 خانه نیدر ا من

 ... تنهاتنها

 ...بود ختهیعالم به دلم ر غم
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تند گفت: بچه  یواختن کرد و پرشروع به ن یبه فکر رفته بودم آهنگ شاد همچنانکه

 یعروس و دوماد بخار یاز خونواده  نکهیخودمو نگه دارم. مثل ا تونمینم نیها باور کن

  !برقصم رمیندارن. منکه دارم م یا ونهیو اصال با رقص م شهیبلند نم

 

تند دستشو گرفته با دندون قروچه گفت:  یبلند شه که فاز خواستیواقعا م حاال

جا خوش  یصندل یو رو دهیاز راه نرس رادهیجوونــــــــــمرگ شده خجالت بکش!! ا

بخاطر  دیننه جوووووووون! شا یمنتظر دعوت باش دی! بایخودتو بتکوون ینکرده بلند ش

قدم  هیو  رهیوخواست سالمت رو بلندباال بگ شخدا زد پس کله ا ینره خر هی متانتت

 هاااااااان؟ یهمه رو بپرون ی! چرا عادت دارمیبرداره که از دستت خالص بش یریخ

 

دارم  نویدخترا، ا نیگفت: باور کن رضایکه عل میدیخندیم میشدم و داشت شونیقاط منم

درصدم  هیاز همه تون بزرگترم، فقط امشب  ی. اگه منِ بابابزرگ که چندسالگمیم یواقع

با  گهیو انتخابتون کنم، د رمیاز شماهارو جواب سالمتونو بلندباال بگ یکیداشتم  میتصم

 الیخیب یعنی یخــــــــــیدادن ب لمونیجان تحو یکه فاز ینره خــــــــــر نیا

 !دیکنه و خوشبخت بش دایشمارو پ یا گهینره خر راه راهِ د نشاالشماها شدم! ا

 

 !شدنیخبردار نم دنیبر یکه اگه انگشتشون رو م دندیها چنان خند بچه

 

باندها مخصوصا باند  یفکر کردم: خداروشکر صدا کردمیلبخندمو جمع م کهیدرحال

 هیخنده ها ما نی. وگرنه واقعا اشهیبچه ها توش گم م یکه صدا ادهیز یطرف ما بحد

 کردینگامونم نم راهیچه راه راه چه ب ینره خر چیه گهید یبود و بقول فاز یزیآبرور ی

 !!!!ازدواج الیبه خچه برسه 
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فاصله ازم نشسته بود بطرفم  یصندل هیکه با  رضایهرهر کرکر کردند و عل یها کم بچه

دور  یحس رو دار نیتو واقعا ا ؟ینشست حالیب نهمهیجان، چرا ا یخم شد و گفت: ناز

و تمام راهها برات  دهیبه آخر رس ایدن یکه از دست داد ین خودمون، با اون کودناز جو

دستش  دیبدست آوردن و داشتنت با یاالغ برا ی کهیمرتبسته شده؟؟؟ باور کن اون 

فقط بتونه نگهت داره، خب  ازیکه با هزار نذر و ن فتادیو دنبال تو راه م گرفتیشمع م

 یزورک نمینب گهیرو نداشت تمــــــــــام...... توروخدا د اقتتیعرضه بود و ل یب

شبمون هم  نیهمه شو و از ته دلت قهقهه بزن که چند ساعت بعد ا یط! قایبخند

 !مونهیو فقط خاطره هاش م شهیتموم م

 

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

 

که!  رهیمخش نم یتو یول میخندان ادامه داد: زبونمون مو درآورد از بس گفت یپر که

 !کار گذاشتن رآهنیمخش ت یفک کنم تو

 

رقص جوون منو نجات  یو با دعوت همه برا دیخداروشکر مادر عروس جانمان رس 

  .داد

 

رقص، بدون تعارف و بدون مخالفت زود قبول کردند و  یدعوت برا نیهم با اول همه

 .لحظه صبر کرده بودند نیا یبلند شدند که انگار ماهها برا
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من ......... نه.............  یرفتن و پسرا هم دنبالشون ولزده ها وسط  یقحط نیع یهمگ

افراد ناشناس نشون  نی. نه حوصله شو داشتم، نه دوست داشتم خودمو بدمیرقصینم

 .بدم. پس آرام سرجام نشستم

 

من مثال  ی!!!!! ولایاومد که پاشو ب ییاز دور برام چشم و ابرو دیرقصیهمچنانکه م یفاز

   .حرفها بودم نیتر از ا نیسنگ

 

 نکهیعوض ا ،یالهههههه یریبم یتند گفت: ناز دیرس کمیبا رقص نزد یوقت یپر

. یرو بزن یکیبلکه مخ  یبشکن یقر هینشون بده،  یتو هم خود ایب ،یبتمرگ ینجوریا

  !ااااآااااالیوسط دِ  ایب ،یبه ما زل بزن نجایا نیهمش نش

 

 .کنمیم . منم نگاتوننیگفتم: شما خوش بگذرون فقط

 

بلند شد. حتما  یکنار زیم یخنده  یازم دور شد که صدا یچنان چشم غره ا با

 .نگاشون به ما و گوششون به حرفامون بود

 

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

 

  زندان نیام جانا از ا خسته

  !...است ینامش زندگ که
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  ...؟ستیدست ک ایدن یها یقشنگ پس

 ، ..ستین ریدرعشق اما باختن تقد باختم

 

  ...؟ستیچ ریمگر تقد یبا درد تنهائ ساختم

 ناله کند از من،  دل

 ناله کنم از دل،  من

 

  ! رب تو قضاوت کن ای

 دل؟ ایمنم  وانهید

 

و  کردمیکه واقعا حظ م دنیچرخیو پسرا دورشون م دنیرقصیم یچنان با شاد دوستانم

  !لبام نشسته بود یمحزون و اندوهبار رو یناخواسته لبخند

 

باهاش  تونستمیسرنوشتمو قبولش کنم! چرا نم تونستمیچرا نم ــــــــــاااااااآااااایخدا

  !بگذرم تونستمیکه در حقم شده بود نم یظلم نهمهیسازگار بشم! چرا از ا

 

اول دوباره از  تونستمیو م کردمیرو هرچه زودتر فراموش م یکاش کاش همچ کاش

 !شروع کنم
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 یانداختن که غزال نفس هایصندل یها شاد و خوشحال و نفس زنان خودشونو رو بچه

 نیاز ا باتریز کردمیفکر م نیکه زد یپیت نیواال با ا رضاخان،یگرفته گفت: جناب عل

 .نیکن نیتمر یکل دیبا یبعد یعروس یانشاا... برا ی. ولنیرقصیم

 

  !نیها باور کن ستیجکسون ن کلیگفت: رقصم مگه چشه! کمتر از رقص ما رضایعل

 

اعتماد بنفست  نیاز خنده غش کرده بود گفت: اوووووووووووه بخورم ا کهیدر حال یفاز

 یسرِ کوچه مون داشت، حتما خرمالوها دارِیاعتماد تورو درخت سپ نیرو بابابزرگ! ا

 !کایآمر کردیدونه درشتِ مخصوص صادر م

 

 .کردیکم کم سرم درد م دنیخندیو م گفتنیخدا از بس م یاو

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

  !کردیگوشمو کر م

 

 یلبم م یرو یذوقشون نزنم لبخند یاجبارا باهاشون همراه باشم و تو نکهیا یبرا البته

  ........خب ینشوندم ول

 یو کجاها برا یدلت رو کجا جا گذاشت یقلبت باهات همراه نباشه و اصال ندون یوقت

 هاتییاتاقت و تنها یهستش! دلت گوشه  یلبخندم کار عبث نیداره هم ونیخودش آش

 !یباهاشون ببار یو گاه یکه باهاش همراه بش ییبا آهنگا خوادیرو م

 

  .به اطراف انداختم یصورتمو بطرف راستم برگردوندم و نگاه آروم
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و صحبت کنان  یمردم شاد و خوشحال زدم که دورهم جمع بودن و با شاد یتو یدور

 .و خندان نگاهشون به رقصندگان وسط بود

 

از وسط دونفر چشم  قینشست که دق یدگانید یبا گردش چشمام نگاهم تو یا لحظه

 !نگاهم یزده بود تو بصورتم داشت و ....... نه چشم بصورتم نداشت....... اصال زل

 

  .ناخواسته جمع شد و با دقت نگاه کردم حواسم

 

مختلف دور هم جمع بودن و اونجام بازار بگو  یپهایکه هشت نفر جوان با ت یزیدورم

دوستاش مشخص  یشونه ها نیکه از ب دمیدیبخندشون براه بود، فقط سرِ طرف رو م

  !کردیود و هنوزم داشت نگام مچشمها جذاب ب نیچقدر ا شیی......... خدایبود ول

 

فقط و فقط  کردمیحس م یرو نگاه کردم، ول گهینگاهمو برگردوندم و افراد د آهسته

  .دارهیساکت چشم از صورتم برنم

 

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

 ؟؟ییییییییییییییییکجا

 

 ستادیقلبم ا یگفتم: زهههههههههرماااآااااااارو نازززززززز یبرگشتم و شاک تند

  !یچیه کنمیخب دارم مردمو نگاه م ؟یدار کاریآخــــــــــه! تو با من چ
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 .......رو نگاه کن رقصهیرو که داره وسط م یگفت اون دماغ عمل خندان

 

 !خانوم پالتوت افتاد یگفت: ناز انیک همزمان

 

 دمیانداخته بودم، د یصندل یپشت یست کردن پالتوم که روبرگشتن و در یلحظه ا با

طرف با همون چشمان قشنگش همچنان نگاهشو بصورتم  ر،ینــــــــــــــــــــه خ

 ........ دوخته و

 

 ....بطرف رقصنده ها برگشتم زیم ریاز ز یپر شگونین با

 

انداختم  ییبه جوونا یو بگه نگاه کن، نگاه رهیگازم بگ ییهویترسِ جوونم که نکنه  از

از  یکه پر ینتونستم آدرس  یول دند،یرقصیشده بودند و با هزار ادا م یکه وسط قاط

 !کنم دایداده بود رو پ یدماغ عمل

 

! فکر کنم دمیند یاونهمه آدم دماغ عمل نیجان، من ب یکردم و گفتم: معذرت پر نگاش

 !الزمم آرررره؟ نکیع

 

 تیاون جمع نیب یول خوام،ینم نکیسو داره و ع میلیتند گفت: واال من چشمام خ یفاز

 !اوزون برون ای یزیکوفته تبر ایهستن  یکوفته قلق ای. همه شون دمیند یدماغ عمل

 )داره یدراز یکه پوزه  یماه یاسم نوع (
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! حرف نابت ینازدونه که حرف دلمو زد ــــــــــگرتویگفت: ج یتند رو به فاز انیک

خــــــــــب  یگشتم ها ول میلیخ دم،یند یبوخـــــودا!!!! منم دماغ عملجاواب نداره 

 !!!!چشممو نگرفت یزیچ

 

گفت:  خداروشکر  یبا حرص و شاک یپر دیخندیم انیکه غش غش به حرف ک یفاز

رو  ی! بابا اونکننیم دمییرو تا گهی! چه همدکنهیداره ازتون چکه م یو خوشمزگ تیجذاب

 !یوونیپَخ از آب دراومده ح یلیکه دماغشو بد عمل کردن خ گمیم

 

  .میدیند یزیو چ میخندان نگاه کرد یهمگ بازم

 

کنم  هیسرقبرت گر ی! پریاله ارنیخبرتو ب ی! پریاله یریبم یغزال داد زد: پر باالخره

 نیبا ا یعالفمون کرد نهمهیشده آخه تو ا یچ مینی!! بگو ببیسرم بزنم الهههههه یو تو

 !ستیآدمم ن هیکرگدن که حتما شب یِبدقواره  یِدماغ عمل

 

 یزیمن چ یِپشت سرِ دماغ عمل یگفت: غزال حق ندار زونیآو یبا لب و لوچه  یپر

! فقط با عرض معذرت از رسمیها که خودم حسابتو م یبزار یو روش اسم یبگ

 زیه نیگدلتون ن یببخشن و لطفا تو یلیخ یلیکه منو خ زمیو عز یگرام یایداداش

زده ناااااااکــــــــــس،  یپیت جبدماغ پَخ ع یبگم اون پسره  خواستمیدارم، م فیتشر

و  یپرداخت یو چ یساخت یخــــــــــدا مصبت رو شکر چ یخوشگل هم هست که ا

 ی! چرهیاالنم فقط دلم داره ضعف م ،یکرد یو قلمکار یکه روش صرف کرد یچه وقت

 بردم؟یو حالشو م دمیرقصیبارم با اون قشنگه م هی شدیم
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 یهمه شون تو یخنده ها یبازم صدا یبود، ول یمنظورش ک میدیبازم نفهم هرچند

کردند خودشونو  یبلند باندها گم بود که با اعالم وارد شدن عروس و داماد سع یصدا

  .جمع و جور کنند

 

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

  .اونم من نداشتم

 

ورود عروس و داماد شروع به نواختن کرد که عروس خانم  یبرا ییبایز آهنگ

 .و همسرش محمدخان وارد سالن شدند هیقشنگمون مهد

 

 یو تور بایز دیسف راهنیو عروس خانم هم با پ میزدیبلند شده براشون دست م یهمگ

راه آقاداماد خوش چهره شون فقط شده بود، هم بایدنباله دارشون که بشدت هم ز

 .دنیخرامیم

 

 یب ومدیبهش م میلیو لباس عروس قشنگش که خ هیمهد رینفس گ ییبایز دنید با

  !چشمام به اشک نشست اریاخت

 

  !نشون بدم ی..... لباس عروس بپوشم و خودایمنهم کنار ..... پو........ یقرار بود روز مثال
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صورتمو برگردوندم و فکر  ننینب نمویدوستان چشمان اشکآلود و صورت غمگ نکهیا یبرا

 :کردم

 

 گرفته یلیگرفته..... خ دلم

 

 نم باران نم

 اشـــک  ےا جرعــه

 

  درددل و بعد ایدن هی

 خواهـدیسکـــوت م ےقدر

 

 ! مرهــــم عشــق با

 میها عاشقانه  ے.....بهـــانه  ےآها

 

 که را ...... دلـــــم....دلـــم

 

 .....خواهدیرا م کــــــــــه

 

افتاد که نگاهش  یهمون پسر یباینگاهمو باال آوردم دوباره چشمم در چشمان ز تا

  .چشمام زل زده بود یدوستاش تو نیحدودا برام آشنا شده بود و بازم از ب
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نفر تنها چشم بصورت من  کی نیو ا کردندیداشتند به عروس و داماد نگاه م همه

 !دوخته بود

 

به  انیافتاد که خوشآمدگو هیخجالت تمام صورتمو برگردوندم و چشمم به مهد با

  .دیرسیما م زیمهمانها داشت به م

 

گل  طنشونیش دنیرسیم نجایداشت که تا همه به ا یما چ یو دورهم زیم دونمینم

  .کردیم

 

 دیبه همه جلو اومده بود تا به ما رس رمقدمیخ کارو با ینجایو موقر تا ا نیکه مت هیمهد

 ایسرشو جلو آورده رو به ما کرد و گفت: دُخ طنتیو با ش یواشکیو خوشآمد گفت، 

جا  نیو هم نیاریدرب ی! شما هم زرنگ بازستین یزیآخرش عروس شدم ها که کم چ

  !که دل و قلوه فت و فراوونه نیرو تور کن یکی

 

آخرش  میدرآورد یهرچقدرم زرنگ باز نجایبا خنده گفت: نگرانمون نباش. تا ا یپر

به بعد شانسمون  نی. مگه از امیخودمونم پروند یِدوتا نخود نیمحلمون نذاشته، ا یکس

 !میکن ازیهم نذر و ن یکل دیبزنه که با

 

 .خندان دور شدند دهیرو کش هیخنده هاشون بلند شد که آقاداماد دست مهد دوباره
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  .تحمل سروصدا رو نداشتم گهیچرا د دونمینم

 

بلندش داشتم  یاز باندها درست به سمت ما بود و واقعا از صدا یکیکه  مخصوصا

 .گرفتمیسرسام م

 

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

 

داره تموم  یآخه عروس ادیب خوادیم یک نیافش نیگفت: ا زیاعتراض آم یبا لحن رضایعل

 !اَه میعروس داماد رو دست بدست بد میبر دی! االنه که باشهیم

 

هرکدام از  فتادم،یهمراهشون راه ن یزدم و همچنان محکم نشسته بودم، وقت یلبخند

چرا  کردندیهم پشت بندش، غرغر م یفحش هیداده  لمیتحو یدخترا چشم غره ا

 .و راه افتادند شمینم شونیقاط

 

بگم،  یزیچ دمیاز بازوم گرفت و لبخندزنان بطرفش چرخ یشگونیبا حرص ن یتا پر 

 اقیبه لب داشت و بازم با اشت یچشمم به همون پسر با چشمان نازش افتاد که لبخند

 .کردیمنو نگاه م

 

 نیا حالِیو دختر خل و چل و ب هیبود ماجرا چ دهیاز حرکات دوستان فهم نکهیا مثل

 !جمع فقط منم
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 .به اطراف انداختم یصورتمو برگردوندم و نگاه آروم

 

 !شدمیدور م یسروصدا کم نیاز ا دی. باکردیام گرومب گرومب صدا م کله

 

دورشدن از سروصدا! آلقل  یجا برا نیبود و بهتر یخال زهاشیسالن م ینقطه  نیدورتر

  .دیرسیباندها کمتر به اونجا م یصدا

 !کردیبشدت زق زق م سرم

 

  .و بلند شدم دمیبه شالم کش یدست آرام

  .دنج رسوندم یگذشته خودمو به اون گوشه  زهایم انیم از

 

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

  .تر بود

 

نگاهمو به دوستام دوختم  دمیکشیم میشونیبه پ یدست کهینشستم و درحال یزیم پشت

  !غمشون یب یکه وسط رو واقعا ترکونده بودن! خوش بحال همه شون با دال

 

همکه  انیو ک رضای. علرفتیکه دلم غنچ م دنیرقصیچنان با ناز و قرو اطوار م یهمگ

 .گرفتندیم لیمتلک تحو ییلبام نشست. حتما باز هم چندتا یرو ی.......... لبخند
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  .سرمو باال آوردم یسالم یفکرا و نگاهها بودم که با صدا نیهم در

 

با  ییبایو اسپرت که لباسش بز یچرم یبا کاپشن شلوار بایجذاب، ز پ،یخوش ت یپسر

 ....!بود ستادهیسرم ا یداشت باال یقد و قواره اش همخوان

 

  !شناختمش یاصال نم یدقت نگاش کردم ول با

منم مثل شما از سروصدا فرار کردم!  نم؟یکنارتون بش تونمیدادم که گفت: م یسالم آرام

و  یرکاب یگوش گرفته تا قسمتها یِکه! از حلزون ذارنیبرا آدم نم یباندها واقعا گوش

که فرارو  دندیرقصیم یگوشم هم فکر کنم بندر یالله  یسماق حت یو پرده  یچکش

  .دادم حیبرقرار ترج

 نباشم؟ مزاحمتون

 

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

گوش رو دونه دونه برام شمرده بود خنده مو قورت  یاز حرفاش که اجزا کهیدرحال

  .دییبفرما کنمیآهسته گفتم: نه خواهش م دادمیم

 

داماد که  یمینشست و گفت: مهران هستم از دوستان صم دهیرو عقب کش یصندل

  .میکه دعوت دار شهیمامان مرحومم م ی. البته پسرعمومیهم هست لیفام

 

 !گفتم: خدا رحمتشون کنه رلبیز
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  .کردمیداشتم چِکش م میمال یلیخ زدیهمچنانکه حرف م یول 

 

 شیشونیپ یجلو یکه به باال شونه شده و تکه ا ییداشت. با موها ینیدلنش ی افهیق

  .ومدیبهش م میلیافتاده بود و خ

از کل وجناتش  یو بز که زرنگ زیت یآقامنش ول یلیبلند و خ یبا قد یو ابرو مشک چشم

 !کردیم زیسرر

 

منو  نکهیلباش نشسته گفت: مثل ا یرو یمتوجه نگاهم شده بود که لبخند نکهیا مثل

  نه؟ نینشناخت

 

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

 

 دهیشناختمش..... اصال تا حاال ند ینه من کال نم یدر مغزم زدم .......... ول یتند دور که

 ....!نه اصال به چشمم نخورده بود یبود که........ ول امونیاز هم دانشگاه دیبودمش! شا

 

نه  ی......... ولدمشیکجا د ارمیب ادمیبلکه  کردمیو نگاش م دمیچرخ یافکارم م یتو

 !شناختمش ی! کال نمریخ

 

صورتش داشت گفت: اونموقع هم متوجه  یقشنگ بررو یخوشحال لبخند کهیدرحال

اشک  نیفقط داشت ادیب ادتونی! حالتون اصال خوب نبود و اگه نیدیند ادیشدم منو ز

  .نیختیریم
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وارد  دمتونی. تا دکنمیرو فراموش نم یدارم و کال کس یخوب یلیخ ییحس شناسا من

چندبار که دورادور مغزم شناختمتون! امروز هم  یکنکاش تو یبا کم نیسالن شد

 یو اصال تو حال و هوا نیاومد یچشمم بهتون افتاد، احساسم گفت بزور به عروس

 . درسته؟نیکه تحملشم ندار نیستیجشن ن

 

 !حواسش بهم بوده تعجب کردم نهمهیا نکهیا از

 یزرنگ منو از کجا م یخله چله  نیا یبودمش، ول دهیلحظه ند نیاصال تا ا من

 دهیزرنِگ ننه منو د نیکرده بودم که ا هی! اصال من کجا گردونستمیشناخت رو نم

 بود؟؟؟

 

بلکه  ی. با زور مامانم اومدم عروسنیتکون داده متعجب گفتم: درست حدس زد یسر

و فکر کنم با خونم  ستین یحال و هوام عوض بشه که خداروشکر اونم عوض شدن

 ....شده! حاال من نیعج

 

  ن؟یتعروس هس یلهای: از فامدیپرس تند

 

 میو هم دانشگاه یمیداده گفتم: عروس دوست صم لشیتحو یو زورک میمال یلبخند

 که تا حاال متوجهتون نشدم؟ میهست یهستش. با شما هم، هم دانشگاه

 

شدم و االنم  لیگفت: نه من پارسال فارغ التحص دادیتکون م یو سر دیخندیم کهیدرحال

 .دنبال کار هستم
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هام؟  هیاونم با گر نیدیبازم تعجب کرده بودم گفتم: پس شما منو کجا د کهیحال در

 !ادینم ادمی یزیمنکه اصال چ

 

حالتون  شیدوسه ماه پ ادتونهیچشمام زل زده بود آرام گفت:  یقشنگ تو کهیحال در

جلوتونو  یپسر و دختر د،یرفتیراه م انیگر کهیدرحال ابونیخ یاصال خوب نبود و تو

دادم به خونه تون  شنهادیبود؟ اون پسر من بودم که پ تونیگرفتن و دختر هم دانشگاه

  !!برسونمتون

 

اونروز که  دی. شاومدینم ادمیپسره  ی افهیبازم ق یافتاد ول ادمی یباز شد. همچ چشمام

 !هم نکرده بودم یبود اصال بهش نگاه ختیریحالم اونهمه خراب و ب

 

. خوامیکه واقعا معذرت م ادینم ادمیمن اصال شمارو  ی. ولدیگیت مگفتم: راس آهسته

 .اونروز حالم به کل خوب نبود

 

 یلیخ یلیاالن حالتون خ نیگفت: فکر نکن یجد اوردیم کتریسرشو نزد کهیحال در

و  نیتمام حفظ کرد تیوگرنه همون حال و هوارو با جد نیخوبه ها! فقط اشکاتونو ندار

و واقعا  نیدوستاتون بش یامشب قاط نیتونستی! شما منیکنیم یداشتنش پافشار یبرا

 .....خوادیخودتونم دلتون نم نکهیخب........ مثل ا یول ن،یخوش بگذرون

 

 یعال لشیقدرت تحل نهمهیبود که ا یپسر زرنگ ک نیلبام نشست. ا یتلخ رو یلبخند

 رو فراموش نکرده بود؟؟ یچیهم داشت که ه یزیبود و چه ذهن ت
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 یچ بهیغر هیبهش بگم! به  کردمینم دایپ یو حرف کردمینگاش م نیو غمگ مات

  بگم؟؟؟ تونستمیم

 

 تونستمیم یداشتم و چ یچ ختم؟یبگم با دستان خودم سرنوشتمو بهم ر تونستمیم

باهاش درددل  یرو داشتم کم یکاش ... کاش ... کــــــــــاش کس یبگم؟ ول

  .کردمیم

 

بشم! چــــــــــقدر  یراحت باهاش حرف بزنم بلکه خال که یداشتم به کس ازین چقدر

 امتیق امیتا ق ،یحرفام باشه و بدون کلمه ا یکه فقط گوشِ شنوا یداشتم به کس ازین

از  یاعتماد کنم مخصوصا فرد یبه همه کس تونستمیم ایآ یبه داغ دلم گوش بسپاره! ول

 جنس مخالف خودم؟

 

 .بگوشم نشست یسالم دوباره ا یبودم که صدا دهینگاهمو از صورتش کنار نکش هنوز

 

 !باال آوردم سرمو

 

گره خوردن همان.......... و  یچشمان سبز و خمار یبلند کردن همان و نگاهم تو سر

  ...همــــــــــان رفتیقلبم که هرلحظه هم ضربانش باالتر م دیشد دنیتپ
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 ادمی یکردم و لحظه ا چشماش نگاه یفقط تو دهیخشک یمنگوال با دهن نیبگم ع اگه

که  نی. اصال نخندنینگم لطفا نخند یبگم و چ ینکنم، چ کاریکنم و چ کاریرفت چ

 !داشتم یو چه حال گمیم یدارم چ نیو بفهم نیمزه شو حس کن ادیسرتون ب یاله

 

 نیدر ا فتادینم ادمیو کال  کردمینگاش گره خورده مثل بز نگاش م ینگام تو همچنان

 !بزنه یحرف دیبا بایخمار چشم ز نیا ایبگم  یزیچ دیلحظه من با

 

 ییگفت: به بهههههههههههههههه دا دهیمهران بلند شد که کش یصدا هوی

 دمونویجد زیکه م دییبفرما دیی! بفرمانیخوش اومد یلیخ یلیخ زم،یجــــــــــان عز

 !جانِ دلــــــــــم دیمنور و عطرافشان فرمود

 

  !زیزده گفت: بچه کم زبون بر یلبخند بایچشم ز خمار

 رو بمن ادامه داد: مزاحم نباشم؟ و

 

  .لب بجنبونم دیافتاد که االن نوبت منه که با میدو زار تازه

 

 !دیی. بفرمایچه مزاحمت کنمیگفتم: خواهش م آهسته

 

طرف چپم نشست  دهیفاصله ازم عقب کش یمهران رو با کم یروبرو یصندل خمارچشم

 !دستام داشتم و محکم بهم گرفتمشون یتو یکه احساس لرزش
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بودن و با  ستادهیا زشونیافتاد که کنار م یو فاز یاز دور چشمم به پر یا لحظه

  .کردندیمارو نگاه م یقد بشقاب ماهواره و بشدت چراغان یچشمان

 

با سرانگشتاش  یخندان بوسه ا یبزور خودمو نگه داشته بودم قهقهه نزنم که پر فقط

 !حواله ام کرد و با اشاره بهم گفت: خوووووووووووش بگذرررررررررررره

 

 !!هامو بزور جمع کردم و تا برگشتم نگاهم به خمارچشم افتاد خنده

 

که کم موند از  هیبه چ یچ دهیچشمان خندانش به دختراست و کامال فهم دمید

 !خجالت آب بشم

 

کردن و دورادور ارسال فرمودن!  ریخ یتون دعابرگشت و گفت: دوستاتون برا بطرفم

کم ندارن، دعاشون کارگر بشه و شما هم حاجت  یزیکه از آتشفشان چ یانشاا... اونجور

 .نیروا بش

 

کش  دنیخند یجمع کرده بودم که فقط برا یلبامو جور دم،یکه شن ییحرفا از

 !زده بود خیتمام بدنم  ی. ولگرفتمیو منم جلوشونو م ومدنیم

 

 نجا؟یا نیاومد نیجان شما چرا سنگرمون رو رها کرد ییخندان گفت: دا رانمه
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داره که  یرادیا هیکه بطرفمون بود حتما  یجوونِ چشم خمار گفت: بابا اون باند ییدا

 یبرش گردوندم ول گهیهم به طرف د یکردم و کم مشیتنظ یگوشمو کر کرد. حاال کم

  .بازم سرسام گرفتم

  .رهیگوشام آروم بگ یدنجه و صدا کم، خودمو رسوندم کم نجایا دمید یوقت

 

 یمهران، شاهزاده خانم رو معرف یدستشو بطرفم گرفته بود گفت: راست کهیدرحال بعد

 !!ییدا ینکرد

 

 ادمیرو نگاه کن اصال  وونهیمنِ د یییییمتعجب نگام کرده گفت: وآآآآآآآآآآآآآآ مهران

بکنم و پشت سر هم حرف  یبودم خودمو معرف رو بپرسم. فقط بلد فشونیرفته اسم شر

 !مهربانوجان خوامیبزنم! واقعا معذرت م

 

 نی. نازنکنمیلبم نشونده گفتم: خواهش م یرو یصدا زدنش لبخند ی قهیطر از

  .هستم

 

بنده  ییو تنها دا انیآر ییدا شونمیتند گفت: بنده که معرف حضورتون هستم. ا مهران

 !از افتخاراتم بوده یهمدم نیداشتن چن شهیو هم کنمیهستن که بهشون افتخار م

 

 .تون ییزمزمه کردم: خوشوقت شدم از آشنا آهسته

 

 نیجواب داد: به همچن انیآر ییدا که
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  .خواستیبروبرگرد رقص م یکه آدم دلش ب نواختیرو م یشاد یآهنگها ارکست

 

که مشخص بود آهنگها به مزاقش خوش اومده خندان گفت: مهربانوجان شما  مهران

! چون خودم شمارو نیکرد یو تنبل نیهمش نشست دمید کهییامروز تا اونجا ن؟یرقصینم

 منکه آماده ام؟؟؟ می. برنیوبا خودم برقص نیافتخار بد دیکشف کردم اول با

 

لبم نشست  یشرمزده رو یو پراز مهرو محبت کشف شده بودم لبخند ینجوریا نکهیا از

  !دیی. شما بفرمارقصهیاصال نم یجنابعال اتیکشف نیو گفتم: شرمنده آقامهران، ا

 

بود که  یا رهیاز گناهان کب دنمیپراز تعجب به صورتم انداخت انگار نرقص ینگاه چنان

 !هم بهمراه نداشت یدگیعمرا بخش

 

که  کردیهم خندان فقط چشم به ما داشت و بدون حرف نگامون م خمارچشم انِیآر

   !میریگیم یمیباالخره چه تصم

 

کرده وارد سالن شد و با  کیافتاد که ش نیافش مونیلحظه چشمم به همکالس نیهم در

 .گشتیچشم دنبال بچه ها م

 

که تا به امروز لنگه  خوادیقشنگ و ناب م یگفتم: آقامهران، اگه دلتون رقص لبخندزنان

مظاهر که تازه  یآقا مونیهمکالس ن،ینش ریو فقط از نگاه کردنش س نیباش دهیشو ند
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که دهن همه فقط باز بمونه !  کننیم کاریچ نینیبب نیاومدن رو به رقص دعوت کن

  !محشره عاهم که واقـــــــــ شونیرقص آذر

 

 .کردم نیبه افش یبا سرم اشاره ا و

 

 گهیجان د ییانداخته بعد رو به خمارچشم گفت: دا نیبه افش یبرگشت و نگاه مهران

خان ننشسته و جا خوش نکرده به  نیقسمت از ماجرا و دعوت کار خودته که تا افش نیا

 !مگه نه؟؟ دیهست نکارای. خودتون که استاد ادیرقص دعوتشون کن

 

 ؟یآذر ایبرقصن  یفارس خوادیبمن 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

 

 یلبخند د،یدرخش یقشنگش باال رفت و چشماش لحظه ا یابروها کهیدر حال انیآر

که من  دیریزود پس بگ یلیحرفتونو خ نیا دوارمیجذاب بصورتم زد و گفت: فقط ام

  !کنمیتحمل نم

 

  !به افتخار رقص دلخواه شما دیخواهند رقص یشده گفت: پس دوستتون آذر بلند
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  !از ما دور شد و

 

 یکنیبگم باور نم یزینگاه کرد و بعد رو بمن گفت: چ شییپشت سر دا یکم مهران

راه خواهد افتاد! دست  یو چه اوضاع دیخواهد ترک یاالن سالن چه جور نیمهربانو! بب

آماده باش  گمیشناسم و م یم موییدختررررررررررررر، من دا یگذاشت یرو بد دنده ا

 ........ادیلرزه درم هکه االن بدنت سهله، کل استخوناتم ب

 

   زدم؟ یاز حرف مهران نگاش کردم و گفتم: بنظرتون حرف بد متعجب

 

رقص محشره و  یمن که تو انیآر ییدا یول د،ینزد یگفت: نه حرف بد خندان

کنن !  فیتعر ششیاز رقص همه پ کنهیمطمئنم تحمل نم ،یعالــــــــــــــــــــ

  .بلده. چون عالقه داره تمام کالسهاشو رفته نیهم بگ یهررقص

 نکهی. قبل از انیرو جنبوند ییخان دا نیدر مورد افش فتونیشما با تعر نکهیمثل ا اصال

گفت اصال حال و حس رقص رو نداره و با اصرار  یبود، ول دهیدور رقص هی نیایشما ب

که خودش با عالقه رفت، خودتون فقط  یاالن اونجور یهمه مون بزور وسط رفت. ول

 ! نیو شاهد باش نینیبب

 

 .گشتم انیگردوندم که دنبال آر یسالن چشم یتو

که  گهیبهش م ییزایچ ستادهیمظاهر که کنار دوستام نشسته بود ا نیباال سر افش دمید 

  .دیخندیهم از ته دل م نیافش
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صحبتهاشون، چشم خمار هم دورادور با دست منو نشون داد که دخترا  نیب همچنان

  !اال بردنبرام ب کیهمه باهم انگشتشون رو بصورت ال

 

 .شده بود ی. عجب اوضاعدمیواقعا از ته دل خند گهید نباریا

 

رو  نیافش یخندان بازو انیبلند شد و هردو با هم کت شون رو درآوردند، که آر نیافش

 .بطرف گروه ارکست رفتن و آهنگشون رو درخواست کردن گهیهمد یگرفته بود بهمراه

 

  .شروع به نواختن کرد و هردو با هم وسط رفتند ییبایز یمن آهنگ آذر یخدا

 

. فکر شدیجا بند نم هیبودم و لبام اصال ...... اصال  دهیبود که به عمرم د یرقص نیباتریز

 !بود رونیب یکنم تمام دندونام با خوشحال

 

هرکدام  یکامال هماهنگ برقصند، ول کردندیم یسع ومدیکه از دستشون برم ییاونجا تا

  .ار خودشون استاد بودندواقعا در ک

 

دروغ  خواستیو بند بند وجودم رقص م دیلرزیبگم بقول مهران فقط استخونام م اگه

 .نگفتم

 

رقص هردومون بلند  دنیبهتر د یمهران برا شنهادیبه پ میسالن بود یگوشه  چون

  .صورت خندانم نشست یبطرفمون برگشت و رو انینگاه شاد آر یکه لحظه ا میشد
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آورد  نییبرام پا یمن داد و سر لیداد که دروغ نباشه لبخند رو تحو لمونیتحو یلبخند

 .که دلم فقط غنچ رفت

 

 لمیحواله کرد، اشاره کردم ازشون ف یکه برام بوس دمیرو شادمان بخودم د ینگاه پر تا

  .ریبگ

 

نبود سرراست  ادیکه نشسته بود ز ییچون جا یبود. ول نکارایهم که ماشاا... استاد ا یپر

 یلمبرداریماهرمون ف یبه دست غزال داد و غزال هم خندان از رقاصها شویتند گوش

 .کردیم

 

 یا نهیزم چیمن در ه ییگفتم بهتون!!! دا یخندان بطرفم برگشته گفت: چ مهران

  !!!!جـــــا هیحرف و لنگه نداره بجز 

 

که تنها  انیگاه بگاه آر یچشم ازشون بردارم و نگاهها تونستمیاصال نم کهیدر حال 

من  یفقط برا دادیحس رو بهم م نیو ا کردیواقعا خوشحالم م شدیبصورت من دوخته م

آل  دهیا ییدا هیو  شهیخاص هم رفع م یجا هیگفتم: خب انشاا... اون  رقصهیم

 نجایکه عوض ا نینیدوره بب ششیو پ نیریگب ادی تونیی! شمام حتما از دالتونیتحو

 ! نیهوا ببر ینجوریو مجلس رو ا نینشستن قشنگ برقص

  

رقصم حرف نداره.  یول ستمیبلد ن یگفت: درسته آذر دیخندیبلند م کهیحال در

 !وسط رمیرقصشون که تموم بشه با اجازه تون منم م
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و  انیبلند شده خودشو وسط رسوند و کنار آر زهایاز م یکیاز  یزمان دختر نیا در

 .اوردیکم نداشت و کم نم یزیشد که از دوتا پسرمون چ مشغول رقص نیافش

  

پابه  شهیمن هستن و هم سونِیدخترخانم قشنگ هم خاله آ نیخندان گفت: ا مهران

 !رقصن یم مییدا یپا

 

  .نیراض بایرقص ز نیکه چقدر از ا زدیمهمانان داد م یخوشحال همه  صورت

 

که گفتم: آقا مهران شما  دندیرقص یبا دو آهنگ مختلف آذر قهیدق ستیب  درست

  وسط؟ دیرینم

 

و  ینشستن نکهیمجبورم برم و تا خودم کمکشون نکنم مثل ا نکهیگفت: مثل ا مهران

 دیدستور به وسط خواه هیشما امروز همه رو با  نکهی. هم استیدر کار ن یکم آوردن

 !گشت میرگ به رگ برخواه ییفرستاد و با کمرها

 

بهشون  یزیبلند شده خودشو به ارکست ها رسوند و چ برابر چشمان متعجب من در

مهران هم  نبارینواخته شد و ا یشاد یآهنگ فارس ،یگفت که پشت بند آهنگ آذر

سوت و کف زدن بود که  یکل سالن رو بدست گرفتند و فقط صدا ییوسط رفته چهارتا

 .رفتیبه آسمون م
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برداشته همچنانکه نگاهم به رقص  فمویشاد و سرخوش بودند که آرام ک یبحد دخترا

 .دوستام نشستم زیبود سرم

 

 گریجــــــــــززز ج یاله یاز رانم برداشته گفت: ناززززززززززز یزیر شگونین یفاز

کشف استعداد شدند؟ دختر عجب  ینجوریو ا یکرد داشونیاز کجا پ نارویا ،یبزن

طرفم دوست دارم  هیاز  یلبرم وسط، و خوادیدلم م یلیفقط دهنم باز مونده! خ ،یرقص

 !فقط نگاه کنم

 

  .کردمیگفتن نداشتم و همچنان خندان نگاه م یبرا یزیچ

 

 یقشنگ و از ته دلتون تو یخنده ها نیخانم ا یبرگشته بمن گفت: ناز هوی رضایعل

در حد  یعنی ؟یاوردیو فقط اداشو در م یدیخندینم ینجوریعشرم! چطور قبال ا یاثن

ساعت دوره تون کردن  میکه با ن میشارالتان نبود یبزمجه و اون دوتا نیافش نیا

 حالتون خوب شد؟؟؟ ینجوریا

 

منو  یناز ینکنه دار رضاخانیگفت: عل یتند و شاک یکه پر دمیخندیغش غش م نباریا

از من داشته  نویها آقاپسر ا رسمیهــــــــــان؟؟؟ حسابتو م یکنیدعواش م

 !رو فداشم، تا ابد هم باهاشم یناز من...!!باش

 

مهران، بطرف عروس و  یخاله  سونیخنده هامون بلند شد که حاال آ یصدا دوباره

کنار هم  کهیو درحال دندیرقص دعوت کرد که همه شون کنار کش یداماد رفته اونارو برا

 .عروس و داماد شروع به رقص کردند زدند،یدست م زانیعرق ر ستادهیا
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از  زی! دلم لبرشدیم دهید ییکمتر جا ییرقصها نیبود و همچ ییبایز یصحنه ها واقعا

 .بود یشاد

 

که آرزومه  نمیشماهارو بب یباشه و عروس یباق یبلند گفت: دخترا انشاا... عمر رضایعل

 .و خودم دست بدستتون بدم نیبا شووَرجوونتون برقص ینجوریا

 

 ونیبلند همه رقص تموم شد و آقا یدهن باز کرد جواب بده با دست زدنها یپر تا

 .خودشو به ما رسوندند

 

 .نشست و چشمش بمن بود انیصورت آر یکه نگاهم رو میگفت دیخسته نباش یهمگ

 

کردم و خوشم اومد.  فیک یلیبود و از رقصتون خ یواقعا عال انیگفتم: آقاآر خجالتزده

  !دیو بگم باعث افتخار رمیپس بگ یاالن جاشه حرفمو دودست

 

فقط  نباریرو آرزو دارم........ که ا تونیلباش نشسته گفت: خوشحال یقشنگ رو یبخندل

 !کم مونده بود غش کنم

 

با حرف من بابت رقص قشنگشون از هرسه تشکر کردند که مهران رو بمن گفت:  یهمگ

  نه؟ دیاز ما خسته شد د؟یداد گاهیجا رییمهربانو تغ
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 گذرهیخوش م یلیبه دوستام خ دمیکه از لبام پاک نشده بود گفتم: آخه د یلبخند با

 .بود یکاف گهید ی. دورمیبرگشتم دورهم باش ششونیپ

 

 .دییما! جا هست بفرما زیسر م دییگفت: لطفا بفرما انیتند رو به مهران و آر غزال

 

  .مینباشکرده نشست و گفت: انشاا... که مزاحمتون  یتمام تشکر ییبا پررو مهران

 

  .میجمع شد زیم هیتعارف کرد و همه مون سر  انیهم به آر نیافش

 

تو  یلیخمارچشم خ ینگاش کنم. پسره  تونستمیحدودا روبروم بود و راحت م انیآر

  .چشم بود

 

 یکه غرت نزنن و برا ی: الهکنمیچشم به دستام دوختم و دارم دعا م دمید یا لحظه

 ...... و خودش دست بدستمون بده رهیهم بگ رضایعل یکه دعا یخودمون موندگار بش

 

لبام نشست که تا سرمو باال آوردم نگاه خندان  یرو یخودم لبخند یباز وونهید از

   !صاحب دعا بصورتم بود

 

 ....خجالت صورتمو برگردوندم که سرو کردن شام شروع شده بود با
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  !شدیزوم م یلیصورتم خ یرو انینگاه آر ینگاش نکنم، ول ادیز کردمیم یسع هرچند

 

 ییایخودمون دن یمورد پسندش واقع بشم و برا خواستیم یلیخ دلم ته ...........راستش

 دمیکش یم دکیازدواج ناموفق رو  هیمتاسفانه من اسم  یول ،یدنیو شن یدنید میبساز

 !قبولم کنه و حاال عاشقمم هم بشه شدیم یراض یکه کمتر کس

 

 !!!شهیم یاگه بشه چــــــــــ یول شهیدلم زمزمه کردم: نم یتو

 

. دیرقصیام م نهیس یدل تو دنشیبود و با هردفعه د یواقعا جذاب و خواستن انیآر

 گهیکه د شدیصاحبم خفه م یدلِ ب یهمونجا تو دیرقص و لرزشها با نی...... تمام ایول

 !خوردنیبه درد نم

 

به چشمان  یوردم و نگاهرو باال آ کردمیتوشون احساس م یچشمامو که سوزش آروم

 .و خمارش انداختم که چشم بصورتم داشت بایز

 

عوض  یدروغ نگفتم! رنگ نگاهش درآن دمینگاهش د یرو تو یغم یبگم لحظه ا اگه

 .دمیشد که باز نگاهمو دزد

 

هم  ییایو جوجه کباب با مخلفات و دسر اسپان دهیخوشمزه رو که شامل چلو کوب شام

 یگفت: پر نیکه افش میخورد یبچه ها م یها یکنارش بود رو با خنده ها و شلوغ

از دستپخت تون  شهیو هم نیکالس دار یتو ییکدبانو یخانم شما که اونهمه ادعا
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بوده  یآشپزشون هر ک ن؟یبپز یاخوشمزه  یغذا نیهمچ نیتونیم ن،یکنیم فیتعر

 !رهینظ یحرف نداشته و واقعا کارش ب

 

هامو جمع  قهی. تمام سلستین یزیغذاها که چ نیخان، ا نیت: بله جناب افشگف یپر

 ستین یکنم که خداروشکر هنوزم ازشون خبر ییرونما مونیگوربگور یآقا یکردم برا

 !ست رهیو حاال حاالها چشممون به افق خ

 

با اون  یوقت یاله ست،یاگه قسمت خودمون ن قهیسل نهمهیتند گفت: واال ا رضایعل

بوش خفه تون کنه و خورشتت هم شور بشه  رهیبرنجت ته بگ یخوریغذا م یگوربگور

 .....بهشت زهرا یکه بدتر فشارخونتون بره باال و فاتحه مع الصلوات بهمراه مراسم تو

 

کدبانومون  چارهی! بیبود در حقش کرد ییچه دعا نیپسر! ا یالل بش یگفت: اله یفاز

 !ستنیهم بلد ن ریخ یافتاده دعا ییچه گاگول ها ریکه گ

 

 یهم فاز نولتون قاط یگاه ن،یکنینم یگفت: واال شما آقاپسرها خودتون که حرکت غزال

روانه بهشت  دهیمون که از راه نرس دهیدامادِ ند چارهی! بنیاز بس حسود هست کنهیم

 ......!نیزهراش کرد

 

ها! اگه  میزد یحرف هیــــا! بــــــــــابــــــ یگفت: ا رضایکه عل دندیخندیم همه

 یو دعام سرراست شامل خودم بشه دست از کله  رمیجوون رو بگ یپر نیخودم ا

  ن؟یداریکچلمون برم
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 چارهیدست زدند که ب رضایعل یبلند برا یبا خنده ا یهماهنگ همگ یلیخ ندفعهیا

  .سرخ سرخ شد

 !حالم خوب بود. خداروشکر.... چقدر دمیخندیکه بدون دست زدن فقط م منم

 

گفت: واه واه  یکه پر خواستندیهم م ینیریو شام ش یازش همونجا وسط عروس حاال

. نیجواب مثبت ندادم شماها جشن حنابندونم راه انداخت شونی! منکه هنوز به انارویا

 !شمیقانع نم شونیکه بنده به ا نیلطفا شکمتون رو صابون نزن

 

و منم لبخند به لب چشم به همشون  کردنیهم کل کل م خوردنیبا خنده هم م یهمگ

 .داشتم

 

که دلم  دوختیچشم به من م کردیم دایپ یخندان تا فرصت انیهمه هم آر نی...... ب یول

 .....دیلرزیم

 

 

 چشمت میشوم وقتی نگاهم میکنی تصویر

 که منم، یا تو منی، پُراشتباهم میکنی این

 

 خواب یوسفی، ای بانوی افسانه ها تعبیر

 عشق تو ام، تحویل چاهم میکنی زندانی
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 جلوه تو خوش تر از صدها نگاه آفتاب یک

 ها که یادت میکنم درگیر ماهم میکنی شب

 

 لشکری از آرزو در فکر تسخیر تو ام با

 خنده یک یک میُکشی و بی سپاهم میکنی با

 

 پنهان میکند سیمای مجهول مرا آیینه

 !!!....یچشمت میشوم وقتی نگاهم میکن تفسیر
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                                               8    

 

 .میشده بود تموم کرد شونیدوستان که مهران هم قاط یبگو بخندها نیرو درب شام

 

نگاهش رو  یدامادمون محمد، که گاه یپسرعمو انیفقط من بودم و آر نشونیتر ساکت

   .گرفتمیو فقط دل ضعفه م کردمیم ریصورتم قشنگ غافلگ یرو

 

  .بود دهیخودش رس انیکم مراسم به پا کم

 

به دوستان و  یاز ما جدا شده گفتند که تند سر یو مهران با معذرت خواه انیآر

  .گردندیما برم شیکرده پ یو خداحافظ زنندیم لشونیفام
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رسوندن و درحال  انشونیخودشونو به دوستان و آشنا دمیبه دنبالشون بود که د چشمم

 .بودند هیخوش و بش با بق

 

 زانمونیو به عز میخودمونو به عروس و داماد قشنگمون رسوند یهم دسته جمع ما

تاالر همراه هم راه  یتاخروج یبعد همگ میکرد یخوشبخت یگفته آرزو کیدوباره تبر

 .میافتاد

 

شمام دنبال که عقب مونده بود، پشت سرم برگشتم و چ یصحبت با فاز یبهونه  به

  !مشیدیند یشلوغ نیب گهید یگشت، ول انیآر

 

خوب تموم  مونییو آشنا میکردیم یدلم بشدت گرفت. آلقل کاش خداحافظ یا لحظه

 ...فیح ی. ولشدیم

 

  .میرفت نهامونیو به سمت ماش میکرد یتاالر با دوستان خداحافظ یمحوطه  در

 

. میدیرو ند گهیهمد گهیخب د یول د،یلرزیم انیآر دنید گهید کباری یدلم برا راستش

  .شلوغ بود یلیسرشون حتما خ

 

 ...صدام زد: مهربانوجان یکیمونده بودم که  نمیبه ماش یچندقدم هنوز

 .شدیم کیو به عقب برگشتم. مهران بود که دوان دوان نزد ستادمیا
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 .دیریخبر م یب دیکه دار میهم نگفت ریگفت: کجا؟ هنوز شب بخ دیرس تا

 

....... یول نمیرو بب شییکنه و دا یاریبه پشت سرش انداختم بلکه شانسم  ینگاه

  .نبود چکسیه

 

 زیشب خاطره انگ هیخوشحال شدم و  یلیخ تونییزده گفتم: از آشنا یلبخند آهسته

 ری. شبتون بخکنمیفراموش نم چوقتیبرام شد که ه

 

 هیکنم. فقط  خوشوقت شدم و عمرا فراموشتون یلیمنم خ نیگفت: باور کن مهران

 .دیقبول کن دوارمیخواهش داشتم ازتون که ام

 

رو داشته باشم؟ آخه  لتونیشماره موبا شهیتکون داده منتظر موندم که گفت: م یسر

 .مینیب یرو م گهیو همد میذاریم یروز بااجازه تون قرار هیدارم که  یباهاتون کار

 

 ....باهم میتونیم یما چه کار ینداره، ول یرادیکردم: داشتن شماره ام ا زمزمه

 

تا سرم خلوت شد باهاتون  ی. ولتونمیجواب داد: من باهاتون کار دارم که االن نم تند

 د؟یکنی. شماره رو لطف مرمیگیتماس م

 

پشت سر  دیهستش. دوست دار روقتیشد که گفت: د ویس شیگوش یام تو شماره

 راحت باشه؟ التونیو خ امیب نتونیماش
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  .پر تردد بود ابونایبه زحمتشون نبودم و هنوز خ یکردم که راض یتشکر

 .نشستم نیو داخل ماش میگفته از هم جدا شد ریشب بخ دوباره

 

که از محوطه خارج بشم چشمم به در تاالر بود و ..........  یلحظه ا نیراستش تا آخر یول

 !دهیفایفقط ب

 

خاطرات  یلحظه به لحظه  یرادآویبا آهنگ قشنگم فقط با  ررویتمام مس اونشب

نشست خودمو  یلبام م یرو یو لبخند شدیخالصه م انیکه اکثرا هم در آر یعروس

 .بخونه رسوندم

 

  .مامان منتظرم بود یبود، ول دهیخواب بابا

 

  .دیپرس یعوض کردن لباسهام به اتاقم اومد و درباره عروس بعداز

 

 ...داشتم فقط حرف بزنم و.......حرف بزنم ازین

 

 یبا مامان کل نباریکردم و ا فیمو به مو تمام ماجراها رو تعر یخسته بودم ول هرچند

  .میدیخند

شون گفتم که تاالر رو به ولوله انداخته بودن و ....... چنان  یمورد رقص چهار نفر در

 .داشتم که حد نداشت یذوق
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و  ذارهیاثر م با دوستات روت یدورهم دونستمیگفت: خداروشکر حالت بهتره. م مامان

 ! بازم خداروشکرشهیحالت بهتر م

 

  .بالش گذاشتم ینسبت به هرروز سرمو رو یشتریبا آرامش ب اونشب

 یافکارم کامال مشخص بود. پسره  ریمس کردمیتا صبح هرزمان چشم باز م یول

 !مغزم جا خوش کرده بود یخمارچشم با نگاهاش بدجور تو

 

  .افتاد رونیب یباز پرده به درختها یشدم چشمم از گوشه  داریکه ب صبح

 یتموم شد. فقط خاطره  یو با افسوس تمام فکر کردم: همچ دمیکش یقیعم نفس

 .شدیبرام بجا موند که کاش بازم تکرار م یخوب یلیخ

 .تموم بود .... تموم یول

 

رو برام بفرسته که  شبیرقص د لمیدادم ف امیشد بهش پ نیآنال یصبحانه تا پر بعداز

 !تنگ بود شونیکی یبرا یاز ترسم نگفتم دلم کم ینگاش کنم. ول استمخویم

 

 ؟ینیرو بب یک یخوایباز شده بود که گفت: راستشو بگو م شیخانم سر شوخ یپر تازه

کامال مشخصه. مهران  فشیکه تکل نیاز اون سه تا رقاص رو....... البته افش یکیحتما 

! نظر خورهیجانشون هست مهران بدرد نم ییهم، نه بــــــــــااااابــــــــــاااآ، تا دا

عجب  یخاطره بشه برات! ول دیو تجد ینگاش کن یخوایم هک انهیآر یرو شتریمن ب

 !زرنگ یدخمل یانتخاب کرد یزیچ
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و زده به سرت! من  یشد وونهید شبید یباور کن تو کامال از خوش یگفتم: پر خندان

در  یرقصشون رو به مامانم نشون بدم که کل خوامیدارم؟ فقط م کاریچ گرانیبا د

 .کردم فیموردشون براش تعر

 

بعدا  یفقط بخاطر مامانت که جون جون خودمه، ول فرستمیگفت: برات م یجد یپر

هوشت سرِجاش  دمیمخالف جرت م ی هیاز زاو یدار ییبرا خودت فکرا و نقشه ها نمیبب

 !نیبرگرده هم

 

 از !زار بود یلیوگرنه کارم خ یگفتم: واال خوبه تو مامانم نشد دمیخندیم کهیدرحال

 !از جام تکون بخورم تونستمیترست و از ترس جر خوردن نم

 

از بس  شییرو برام فرستاد که خدا لمیف یبا هزار مکافات و جنگ و دعوا، پر خالصه

ضدحال انجام  یهایکننده و شوخ وونهید یبود و کارها ییادعا یدختر مظلوم و ب

 یوحش واناتیراز بقا در مورد ح هی کنمیکه دانلود م یلمیانتظار داشتم ف داد،ینم

که دهنشو برام باز  یمتر ۱۰ یبا مار بوآ هم لمیکه شروع ف ادیآمازون درب یجنگلها

امانم خوب دررفته رو بخاطر م ندفعهیا نکهیخداروشکر مثل ا یکرده شروع بشه، ول

  .بودم

 

  .نگاه کردم باشونویرو بگوشم گذاشتم و بارها و بارها رقص ز یهندزفر
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 یرو نگاه کردم و .... نگاه کردم که فقط ذوق انیگفتن دروغ محضه، رقص آر رقصشون

در قلبم  دایکه شد یلبام جا خوش کرده بود با حسرت یرو یدلم داشتم و لبخند یتو

  .بود زیو سرر زیلبر

 

داشتم فکر کردم: مگه از جالل و جبروت خدا  میگوش یچشم به صفحه  همچنانکه

..... هم فیح یخمارش مال من بشه! ول یبایپسر با اون چشمان ز نیا ومدیکم م یزیچ

  !برده بودم نیخودمو هم سرنوشتمو بدجور سوزونده از ب

 

......... شد،یرنوشتم باخبر مو از س میگرفتیهم قرار م یروبرو یروزگار یاگه روز یعنی

 کرد؟یم کاریچ

 

  !کردیکه پشت سرشم نگاه نم رفتیچنان م حتما

 .چشمامو پاک کردم و خودمو به مامانم رسوندم یجمع شده تو یانگشتم آروم اشکها با

 

لباش  یرو بایز یدوستانمو نگاه کرد و لبخند یبایهم مثل من چندبار رقص ز مامان

  !جا خوش کرده بود

 

و  اآوردنیبدن یخونه ها و چ ی! مامانها نشستن تویفقط گفت: ماشاا... چه رقص آخرش

هستن و انشاا... از چشم شور و بدنظر  یپرورش دادن خدا عالمه! هر سه شون عال یچ

 شهی! خدا به پدر مادرش ببخشه و همهیپسرم واقعا خواستن یجا انیآر نیا یدور، ول

 .سالمت باشه
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خب خداجووووووووونم هم به پدر مادرش ببخشش و در کنار اون  دلم دعا کردم: یتو

خودت هم ببخشش که از لطف و کرمت  یهم بمن داشته باش و به ناز ینظر لطف

 !واالاااااا ادیکم نم یزیچ

 

 !گل و گشاد زدم یخودم لبخند ییپررو نیبه ا بعد

 

 دنیهمش بگو و بخند و حرف م،یدانشگاه دور هم جمع شد یکه با دوستانم تو فرداش

  !در مورد جشن بود و صد البته  در مورد پسرا

 !میهم نداشت یازش خبر گهیبود و خوش بحالش، د یهم که مرخص هیمهد

 

 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 یباشه همگ

ازشون بپرسم. حاال  یاحوال هیباهاشون حرف بزنم و  خوادیکنم من االن دلم م کاریچ

 چارهی! خودشون بنیدیرو براتون بفرستم که محشر رقص لمتونیف خوامیبهشون بگم م

 !ندارن لمویها که ف

 

چپ اندازهام نوربارون!  نیگفت: چشمممممممممم روووووشن! ا دهیکش غزال

 ییکارمون به جا گهید مونیدیو با ورژن جد میشد شرفتهیپ یلیخ یلیخداروشکر خ

 ننینب لمشونوی! خب به جهنم که فمیشماره تلفن هم بکن یتقاضا ونیاز آقا دیبا دهیرس

 ! نه بخاطر اونا میکرد هیته لمیخودمون ف ی! ما براادیم نیمگه آسمون به زم
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اجازه  گهیبار د هیگفت: اگه  دادیو گوش م کردیباال داده نگامون م ییکه با ابروها یپر

 یپشت گوشتون رو م دیبازم به جشن مختلط بر بیبدترک یقواره ها یدادم شما ب

 یزیو موقره و اصال چ نیچه مت دیریبگ ادی ی! از نازدیآخرالزمانه باور کن گهی! ددینیب

سربلند کرده  هویهمه رو جذب خودش کرد و  یعروس یتو!!! خودش با متانتش گهینم

 !رقصهیم ینشسته و حاال چشماش داره بندر زیم هیبا دوتا قلچماق دور  دمید

 

بود  رونیو منم تمام دندونام ب دنیخندیهمه شون م یپر فیتعر نیاز ا کهیحال در

باور کن  یول. زنهیخاتون! متانت من همه جا حرف اولو م یپر مینیما ا گهیگفتم: بله د

 !بلند باند فرار کرده بودند، وگرنه متانت من اونجا کارساز نبود یاونام از صدا یپر

 

منو  گمیم یزیمتانتم چ نیرفت که گفتم: فقط بچه ها االن من با ا یچشم غره ا یپر

باهام داره که تا فرصت  یها! مهران ازم شماره تلفنمو گرفت و گفت کار واجب نینکش

 ......زنهیکنه بهم زنگ م

 

 نیجــــــــــانممممممممم! آفر یگفت: ا دهیدرجا محکم دستاشو بهم کوب یفاز که

..... نی! آفریاریصداتم درنم یکنیم ییکارا یرجلکیخودم که اصال ز نیدخترزرنگ و مت

 ...... احسنــــــــــتنیآفــــــــــر

 

 نیتکون داده متلک وار گفت: مت یسر یکه پر کردندیو غزال هم خندان نگام م یپر

ازش  یفیاونوقت منم دارم چه تعر چرخهیدستها م یمارو باش! شماره ش داره تو

  !کنمیم
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مهران رو بده بهم خواهش  یشماره  یولش کن توروخدا! خب ناز یتند گفت: پر یفاز

 !! کارش دارم اونم مههههههههههههههمکنمیم

 

تک زنگ بزن  هی. فقط منِ خل نگفتم مهران یهم داره فاز هیگفتم: آخه بق خندان

 ..........ازش ندارم یچیکه  االن ه فتهیشماره ات برام ب

 

همه شون  ریدارم ز دمید ییهویو غزال به آسمون رفت و فقط  یپر یخنده ها یصدا

مقنعه موهامو  ریاز ز میکیو  گرفتیگازم م یکی گرفت،یم شگونمین یکیکه  شمیخفه م

  .......دیکشیم

 

....... فقط خفه  میکن داشونیپ میشناسم که بتون یراه م هی. دیداد زدم: بابا ولم کن فقط

 ...........دهایدیو تنها راهم از دست م دیمون یبشم بدون من و پسرا م

 

 انیکردن مهران و آر دایپ دیدر مورد راه جد دمیخبر جد دنیبچه ها با شن باالخره

هم  شتریباز شده شون رو بصورتم دوختند که ب یدست از سرم برداشتند و چشمها

  .داشت یو سرگرم یشوخ یجنبه 

 

داشتند فقط  طنتیاز بس ش یاون دوتا نبود، ول ریهم فکرشون درگ ادیبودم ز مطمئن

 یتو یکم نکهیا یبودند برا یکه خوش بگذره و تمام کارهاشون بهونه ا اوردنیادا درم

  .میو بخند میبکوب گهیهمد یسروکله 
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شون هماهنگ ابروهاشونو باال داده چشم بصورتم دوخته منتظر بودند لب بجنبونم  همه

 د؟یدار کاری. آخه شما با اونا چدیاریدرن یباز وونهیکه گفتم: شماروبخدا د

 

نگران اون  دایکه من شد ی! فقط احوالپرســــــــــچکاریگفت: ه طنتیپراز ش یفاز

کردنشون  دایبا پ دمیتمــــــــــام! قول هم م لمشونیکاکل به سرها هستم و ارسال ف

راه  یزار هیگاززدن که کــــــــــال ندارم، گر دازم،یبوس راه نم دازم،یاصال ماچ راه نم

 ووووون؟یحالتون خوفــــــــــه آقا گمیخوب فقط و فقط م یمثل دخترا ندازم،ینم

 ست؟ رهیه راه خما که چشممون ب یخواستگار دییایم دیکنیقدم رنجه م یپس ک

 

من اصال باهاشون  دیدونیگفت: خودتونم م یخنده هامون بلند شد که پر یصدا دوباره

 یچیسواله که ه یبرام جا نیا ه؟یکردنشون چ دایپ ی گهیراه د یناز یندارم، ول یکار

 !رسهیبنظرم نم

 

و  نیبه فکرتون برسه! آخه شما خبر ندار چکدومتونیگفتم: امکان نداره ه خندان

ست که  هیشوهر مهد یپسرعمو انیشلوغ شد که بهتون نگفتن آر یاونشب بحد

 .نیمهرانه هم ییهم دا انی. آرمیکن دایمحمد شماره هاشونو پ قیاز طر میتونیم

 

 هیگذشتم!!! به اندازه  رشونیگفت: واال منکه از خ یفاز دندیخندیم کهیها درحال بچه

اونم  هیشوهر مهد شیپ خوادیکه اصال هم دلم نم میآبرو داشته باش دیکنجدِ ناقابل شا

 !رو با مهرانش نخواستم یخان کاکل انیبرام نمونه! پسرعموهه آر
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که  هیمنتف ی. پس همچمیخواستیو غزال گفتند: خداروشکر که ما از اولشم نم یپر

 .مبارک صاحبشون باشن

 

خترا دنبال مهران و بعداز اون د گهیاومدن استاد به کالس بحث ما هم تموم شد و د با

که خنده ها  میکردیرو هرروز و هرلحظه مرور م یخاطرات عروس یگشتن. ول ینم انیآر

  .داشتیمون کالس رو برم

 

و  شدنیما م یبودند اونام قاط یعروس یکه تو مونیهمکالس یوقتها پسرها یگاه حاال

 .گذشتیخوش م یکل

 

و مهران هم کم کم برام کم  انیآر گهیمنوال گذشت و راستش د نیبد یهفته ا کی

  .کردمیبهشون فکرم نم گهیرنگ شده بودند و د

 

راحت ازش گذر  گهید انیدر مورد آر یبا خاطراتشون خوش بودم، ول یگاه درسته

 .رو نداشتم دنشید یآرزو یو مثل شب عروس کردمیم

 

  .لیپنجشنبه بود و دانشگاهها تعط اونروز

 .دیزنگ زیم یرو لمیناهارو شسته بودم که موبا یظرفها تازه

 

بگوشم  ییآقا یآشنا یصفحه بود که تا جواب دادم صدا یناشناس رو یا شماره

 !دوست و آشناها گشت زدم نشناختمش یتو یهرچ ینشست، ول
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رو  یاصال جنابعال دیبود که جوابشو دادم و آرام گفتم: ببخش یدرحال احوالپرس طرف

 !اوردمیبجا ن

 

با اون خاطرات خوب  کردمیاز اونور بلند شد. گفت: واال اصال فکر نم یخنده ا یصدا که

 !مهربانوجان یکه ندار مری! آلزایفراموشم کن میگذروند گهیکه کنار همد یو شب خوش

 

   .هامون از سر شروع شد یمهران افتادم و دوباره سالم احوالپرس ادی تازه

 

و بهم فشار  رفتیم مبویدلم زلم ز یفقط کم ،یصحبت که راستش کم یکم بعداز

که اصال اون جرات رو بخودم ندادم و متانتم مانع شده  رمیبگ یخبر شییاز دا اوردیم

 امکانش هست برات؟ نمت؟یبب رونیب تونمیلب وا نکردم، مهران گفت: مهربانوجان م

 

 .باز شد چشمام

و خبر گرفتن بود  یحوالپرسمهران خان! خب ا میبا هم ندار یگفتم: ما که کار آهسته

 .باشه ازین رونیب کنمیدر خدمتم! فکر نم یکه اونم از پشت گوش

 

باهاتون  یمهم یلیکار خ نیباور کن ز،یخانمِ عز نیمصرانه گفت: مهربانوجان، نازن مهران

 نیو خدمتتون باشم. ا میرودررو حرف بزن دیگفت و با شهینم یدارم که از پشت گوش

!!!!! اگه کنمیخواهش م دییای! بفتهیراه ب دیشما شا یمشکل من هم فقط با دستان توانا
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 ستیکار ن یتو یو منو بسالمت! اصرار ریخب شمارو بخ نیقبول نکرد شنهادمویهم پ

 .نیایاما االن فقط ب

 

 نیداره و ا کاریباهام چ نمیبب خواستمیهم م یاز طرف ی. ولدادیرفتن راه نم یبرا دلم

رو  گهیهمد یعروس یحلش کرد. مثال ما تو شهیم بهیکه با دستان منِ غر هیمشکلچه 

 حل کنه؟؟؟ خواستیم یمشکل رو ک نیا میدید ینم

 

شماره  نیبعد به ا رم،یفکر کنم و از مامانم هم اجازه بگ یکم نیگفتم: اجازه بد آروم

 !دمیبهتون اطالع م

 

 شیپ یچ نمیبب دیفقط با ام،یب کنمیم یاصرار کرد و فقط گفتم سع یمهران کم بازم

 ....میکرد ی! که بعد خداحافظادیم

 

 داشته باشه؟ تونستیم یبامن چه کار یتختم نشستم و مبهوت فکر کردم. بعن یرو

 

خواب  نکهیو مثل ا کردیبه مامانم زدم که داشت استراحت م یبلند شدم و سر حالیب

 !بود

 

برم. از شنبه  رونیب تونمیخونه ست نم شتریکردم: فردا که جمعه ست و بابا ب فکر

 ... !هیکه ....... بازم نشدن میدانشگاه دار
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کارمون زار بود و اصال دوست نداشتم خسته از  میکه برداشته بود یادیز یواحدها با

 !برم ییو خسته جا دهیپر ییدانشگاه با رنگ و رو

 

اگه نرم و  دونستمیبود م هختیمهران بهم ر شنهادیاوضاعم هم که کل افکارم از پ نیا با

با من  یبگه و چه کار خواستیم یکه چ مونهیم ششیاز ذهنم پ نهیزم هینشنوم فقط 

 !داشت

 

 .رفتمیفرصت بود و من م نیبهتر امروز

از خونمون بود و راحت  ابونیخ نیچند یکه بافاصله  یدادم و آدرس پارک امکیپ براش

باشم  تونمیم کساعتیخودمو بهش برسونم رو دادم و نوشتم: فقط  تونستمیم نیبا ماش

 .دییایسروقت ب دیکه لطف کن

 

 گردمیو زود برم زنمیم رونیبه ب یگوش مامان زمزمه کردم: مامان جان من سر دم

 ن؟یدیاجازه م

 

 .که نگرانت نشم یزود برگرد یگفت: برو، ول مامان

 

تنم کردم و کت خز و  یساده ا یلیخ یبخودم برسم مانتو نکهیشدم و بدون ا آماده

که کردم چکمه هامو با کتم ست کردم  ی. تنها کاردمیرنگ روشنم رو از روش پوش

 .نیهم
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بود و  ی. از شانسم هوا آفتابدمیسوارش شدم به پارک رس ابونیکه سرخ یتاکس با

 .کامال شکسته بود روزید یسرما

 

  .ه آفتاب کم رنگ سپردمنشستم و خودمو ب یصندل یرو

  .نبود یبه اطراف انداختم که هنوز از مهران خبر ینگاه

 

. گشتمیو منم بخونه برم ومدی! کاش زودتر مدمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

 .برم رونیبهم اجازه نده ب گهیچشم انتظارش بزارم که د ادیدوست نداشتم مامانو ز

 

دلم دعا کردم خودش  یو تو دمیرو کنار پارک د یصندوقدار نوک مداد  206 ستادنیا

  .باشه

 

  .شد ادهیبود که پ خودش

 

 .برام بلند کرد یکه دست ستادیمن ا یبه اطراف گردوند و چشمش رو ینگاه

 

 دیمانع از د یبودند، ول دهیداشت که دورتادورش کش یمتر کیکوتاه  یوارهاید پارک

  .اطراف نبود

 .شده بود یوارکشیاز ورود موتور و دوچرخه و ... د یریجلوگ یبرا شتریب بنظرم
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 هویازش فاصله داشت،  یپارک باشه که فقط چند متر یدنبال ورود نکهیا یبجا مهران

 !!!فرود اومد وارید نوریو ا دیگذاشته باال پر وارید یدستشو رو دمید

 

. دیلباسهاش چرخ ینگاهم رو ومدیلبام نشست. همچنانکه بطرفم م یرو یا خنده

زمخت که به لباسهاش  یینهایو پوت اهیو براق س یبا کاپشن چرم اهیس نیشلوار ج

  .ومدیم

 !بود یلیَخودش  یهم که ماشاا... برا خودش

 

که  دن،یرس یکردم برا ی! چنان عجله ایبخند دمیبدون سالم گفت: با دیرس کمینزد تا

 ریو دست و پا شکستن بهتر از د دنیکنم! پر دایپارک رو پ یفرصت نشد ورود یحت

 !گرفتن بود لیو دعوا تحو دنیرس

 

خونتون  یتو یدادم تنبل صیکه تشخ ی! اونجورنیگفتم: لطفا گردن من ننداز خندان

 !نینگاهم نکرد یچندمتر اونورتر بود که شما حت ی! وروددیهست الیخیهستش و بکل ب

 

 یلیخ دیکه با نیترس دار یاو ج نیهست قیدق یلیفاصله کنارم نشست و گفت: خ با

 .مواظب رفتارها و حرکاتم باشم! حاال سالم

 

که گفت:  دمیلبام جا خوش کرده بود سالم دادم و حالشو پرس یکه فقط رو یلبخند با

 یاز خونه تون کشوندم که اصال هم راض رونیکه شمارو ب دیخداروشکر خوبم. ببخش

 !نینبود
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که  ذارمیقرار م یبا ناشناس رونیو ب کنمیم یکار نیباره همچ نی: آخه برام اولگفتم

 !!ندارم نکارینسبت به ا یاصال هم احساس خوب

 

 ادمیلحظه اش  چیکه ه زمونیخاطره انگ یعروس یتکون داده گفت: تو یسر مهران

 یکه هرجا و هرمکان نیهست ینیهم کامال مشخص بود دخترخانم محجوب و مت رهینم

 !چشم بود یشما واقعا اونشب تو ! متانتشهینم دایلنگه تون پ

 

کرده گفتم: آقامهران مامانم سپرده زود برگردم خونه  یمحبت و نظر لطفشون تشکر از

 .بمونم ادیز تونمیکه نم نیرو بگ نیبا من دار یاگه کار نی. لطف کنشهیکه نگرانم م

 

ن وقتتو نکهیا یخالصه مهربانوجان، برا یگفت: خالصه  دهیبصورتش کش یدست مهران

 تونمیم نطوریا خوره،یکه گذشته هام اصال بدردتون نم ادیگرفته نشه و سرتون درد ن

که  یا شرفتهیپ یسالم بود بنا به سرطان لنفاو 12 یوقت شیبگم که مامانم سالها پ

 یتنها با دوماه تو ییهویداشت و اصال هم خبردار نشده بودند معالجه اش کنن، 

 .رختخواب افتادن تنهامون گذاشت

 میخونه داشت یمامان تو ی هیسا ریز شهیکه هم یو اون راحت ختیبهم ر مونیزندگ

 .بکل نابود شد

 .بود یواقع یفرشته  هیواقعا مهربون و  مامانم
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که  ییبه مامان عالقمند بود و تا اونجا یلیخ یلیبعداز مامانم ازدواج نکرد چون خ بابام

هم باهم ازدواج کرده بودند. فقط هم ورد زبونش  یبا عشق و عاشق نکهیخبردارم مثل ا

 .........یاون مرحومه برام باشه. ول نیجانش تونهینم چکسیبود ه

 

 یرسما جلو کردیکه بابام تحمل م ییادامه داد: با تنها دهیبلند کش یآه مهران

  .شدیم ریچشممون پ

هم  شیداشت که بدون اوالد بود. عمه همکه تنها بود و اوضاع مال یمسن یعمه  بابام

رو  مونیتمام خونه زندگ یبخونه مون اومد و با دلسوز خبریروز ب هیخوب نبود،  ادیز

  .خونه تنها نمونم یو منم تو میراحت باش یبدست گرفت بلکه ما کم

 

 رسهینه و واقعا بهم مخونمو یبصورتم انداخته گفت: عمه خانوم هنوزم تو ینگاه مهران

 .دوسش دارم میلیخ یلیکه خ

 

 ومدیکه از دستم برم یگفتن نداشتم. تنها کار یبرا یفقط به مهران بود و حرف نگاهم

 !گوش دادن بود و بس

  

داشت و کارشم  یبزرگ یفکر کردن ادامه داد: بابام مصالح فروش یبعداز کم مهران

  .خداروشکر رونق داشت

که برج ساز  دارهاشیاز خر یکیروز خبر دادند با  هیشده بودم که ساله  17تازه  یول

 زد،یقرضهاش م ریشده بود و طرف هم بکل ز یبوده، سر حساب کتابشون که قاط

    .شهیم مارستانیب یکه راه کنهیو بابام سکته م فتهیراه م یسخت یدعوا
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استفاده  ریلچیاز و شییجابجا یبرا یاون سکته حال بابام اصال خوب نشد و حت بعداز

  .میکردیم

 

چه  دونمیموندگار شد، نم مارستانیب یسکته که اتفاق افتاد و بازم بابام مدت نیدوم

متوجه شدم با وکالتنامه  یبخاطر سن و سال کمم بود که زمان دمیکرده بود و شا یفکر

 یزیشده و من چ مییداده، تمام اموال بابا به نام دا انمیآر ییکه به دا یاریتام االخت ی

 .ستمیپول و ملک رو صاحب ن نهمهیاز ا

 

از اندازه عالقه داشت و واقعا هم به  شیب انمیآر ییخدا به دا ی شهیهم بابام

هم  ییقسم بخوره! دا ییبه اسم دا موندیکم م یحت کهیداشت، جور مانیا شیدرستکار

شده بود تا  یهمچبودم صاحب  دهینرس یمن که هنوز به سن قانون ومیوسط بنام ق نیا

عقل رس شده م که  تیبحد کفا دادیص میتشخ مییبابام هرزمان که دا تیطبق وص

 .به اسم خودم بشه یبتونم مواظب اموالم باشم همچ

 

تون چقدر از شما بزرگتره که باباتون اونهمه بهش اعتماد  یی: مگه دادمیتعجب پرس با

 داشت؟

 

ساله ست.  34سال داشت االنم  29سال ازم بزرگتره و اونموقع  12 مییگفت: دا مهران

احساس  یاجازه نداده نوک سوزن یاعتماد دارم و تا به امروز حت مییمنم مثل بابام به دا

پول و  میدار میاالنکه درسمو تموم کردم با چندتا از دوستام تصم یداشته باشم، ول ازین
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و اموالمو پس  رهیبار نم ریز انمیآر ییکه دا میبزنو به کار تجارت  میاریبدست ب یپله ا

  .همه شونو به باد بدم ترسهیهم م شهی. همدهینم

 

براتون  تونییدا نیهنوزم که سنتون کمه اجازه بد ستیگفتم: بنظرتون بهتر ن آروم

  ره؟یبگ میتصم

 

 یکه دست خال ستمیخودم با یپا یرو خوامیمن م یتکون داده گفت: ول یسر مهران

رو  یرانیا یخودروها یهایندگیاز نما یکی یبا دوستش شراکت یی! خودِ داستیامکانش ن

من کال  یمنم وارد اون کار بکنه، ول خوادیکه م ستیدارن و کارشون شکرخدا بد ن

بورس  یهم تو یتجارت بکنم و کم خوامیمکارشون ندارم و فقط  نیبه ا یعالقه ا

 !کنم یگذار هیسرما

 

برام  شویبهم اعتماد کرده و تمام اسرار زندگ نهمهیا مهیاونم نصفه ن دارید کیبا  نکهیا از

  .لبام نشست یرو یلبخند گفتیم

 

خب االن که انتظار  یول امرزه،یخندان آهسته گفتم: خدا پدرمادرتون رو ب همچنان

برم و واسطه بشم اموالتونو بهتون پس بده؟ خودتونم  انتونیآر ییدا شیمن پ نیندار

 !ادیبرنم یهستش که از دست منم کار یا هودهیکار ب نیدونیم

 

 ........دارم یا گهید ینقشه  یمهران خندان گفت: نه، ول 
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 شدیم کــــــــــاش

 

 صبح یک

 :بگوید بزند را هامان خانه زنگ کسی

 

 ما آمده ـُرپِ دست با

 ،لبخند با

 واقعی های عشق از آکنده هایی قلب با

 ها داشتن دوست سوی آن از

 

 و بمانم ام آمده

 ...نروم هرگز

 

 

 دایپارک رو پ یورود دادیبخودش زحمت نم یپسره که حت نیمتعجب به ا کهیدرحال

شناخت کمم، اگه  نیفکر کردم: واال من با ا کردم،ینگاه م دیپر یم واریکنه و از د

خودت که حتما  ی شهیچه برسه به رگ و ر دادم،یات دست منهم بود بهت نم هیسرما

 یمون یعمر م هیو  یکنیهپو م یهپل اروشناسه که درجا پوله یبهتر از من تورو م

 ...... و یکنیم ریگلوشون گ یپاکوبان و سرزنان! حاال بعدشم تو
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 .دیاز نگاهش بصورتم لبام پر که

 

 یمشکل شما بدست من حل شدن کنمیفکر م یمهران خان، هرجور نینی: ببگفتم

سرنوشت و  یتو یو نقش ستمین ازمی! اصال خود پازینه ته پ ازمیسر پ ! چون نهستین

 !دونمیرو نم نیحرفارو بهم گفت نیو ا نجایا نیخونواده تون ندارم! حاال چرا منو خواست

 

و گل  ازیمن، خودِ پ یکه شما مهربانو نهیمنم ا یخندان گفت: خب نقشه  مهران

 !دیراه کمکم کن نیو در ا دیسرسَبدم بش

 

باال انداختم که گفت: راستش مهربانوجان، از  ییو ابرو اوردمیحرفش اصال سر در ن از

به شما ارادت دارن و به زبون  یلیخ انمیآر ییدا کنمیبه بعد احساس م یشب عروس

شماره تلفن شمارو  دیفهم یدروغ نباشه وقت ی! حتدنیپسند یخودمون شمارو کل

و بهش ندادم. چون  چوندمشیبدم که من پ هشگرفتم، دوبار ازم خواسته شماره تونو ب

 !نیهم دیپس مال خودم ،ییشمارو من کشف کردم نه دا

 

من دلم ضعف رفت و تمام  یو نظرش درباره  شییحرفاش در مورد دا دنیاز شن واقعا

  !بلند که اونم االن جاش نبود یبا صدا دنیو خند خواستیوجودم درجا پرواز م

 

  .لبام نشست یرو یط خنده ابزور کنترل کردم و فق خودمو
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با اون  انتیآر ییمحکم گاز گرفتم. چون کم موند بگم مهران، باور کن دا زبونمم

 میلیخ یکار یمنو کشف کرده بود که کجا یعروس لیچشمان قشنگش از همون اوا

 .نگفتم یزیچ ی! ولیعقب موند

 

 گرده،یو داره دنبالتون م ادیاز شما خوشش م نهمهیا مییادامه داد: حاال که دا مهران

  !نیچشمشو گرفت نهمهیکه ا دهیدر شما د یخاص زیحتما چ

کردم،  یمن چه انتخاب بجا و مناسب نهیبب مییو دا میو شما هم اگه با هم ازدواج کن من

به  دمیبار شن هی. آخه رسمیم میو منم که راحت به زندگ دهیحتما سهم االرثم رو م

بچه رو  نیا ادیکه ب خوادیو زرنگ م اقتیزن مهربون و بال هیمهران  گفتیمادربزرگم م

خودشون  دمیو اموال مهرانو بهش پس م کنمیم تشیجمعش کنه و منم حتما حما

  .رنیبگ میبراش تصم

 

کننده اش  وونهیبدتر د شنهادیبا پ وووووونهید نیغاز ا هیصدمن  یحرفها دنیشن از

  .کردمیچشمام باز شده بود و مثل خل ها فقط نگاش م

 .اومد نییپا جگاهمینشست که از گ میشونیپ یرو یداغ هم در آن یعرق

 

چرا سرخ  ن؟یکنینگام م ینجوریبود بنظرتون؟ چرا ا یبد شنهادیگفت: پ یجد مهران

هستم و صدرصد از  یپسر همه پسند نیکه......... باور کن هیازدواج مگه کار بد ن؟یشد

 !نیشینم مونیازدواج با من پش
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. فقط میمردم بزرگ شد نیکه خودمون ب نینکن فیاز خودتون تعر نهمهیگفتم: ا محکم

 ؟یبگو بعدش چ

 

اگه هم  م،یدیادامه م مونویزندگ نی! بعداز گرفتن اموالم، اگه خواستیچیگفت: ه راحت

! هرجور شما رهیخودش م یدنبال س یو هرک دمیتونو تمام کمال م هیمهر نیخواست

 !در خدمتتونم یربنده اونجو نیریبگ میتصم

 

  !محکم باز و بسته کردم و بازم فقط و فقط نگاش کردم چشمامو

  !زدمیم جیخنگ وار مهران گ یبچه باز نهمهیاز ا رسما

 

فکر کرده  یدرونشون داشتم. مهران در موردم چ یو احساس سوزش زدیدو دو م چشمام

 !بود نحلیبود واقعا برام ال

 

 نی! اکنهیم کاریداره چ دونهیواقعا م انیحقشه و آر یخل وضع همچ یکردم: پسره  فکر

که بتونه مواظب پول و ملک  دهینرس یکال عقل نداره و هنوز به اون سن یآلابال یپسره 

 !باشه شیو زندگ

 

  خواد؟یم یدلم چ نیدونیگفتم: م آروم

 

 گفت: نه؟ مهران
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 یاز اون کله  یطبلِ توخال یسرتون که صدا یچنان بکوبم تو خوادی: فقط دلم مگفتم

و اگه  دمیتون م ییحقم به دا کنم،یرو که عمرا نم یکار نیپوکتون بلند شه!! همچ

قرون از پولهاتونو بهتون پس نده! تمام......  هی نیتا عقل رس نشد گمیم نمشیبب یروز

 بااجازه

 

از  فونیآ یگوش هیزنگ خورد و  لشیبلند شم و تا خواست دهنشو باز کنه موبا خواستم

 !اومد رونیب شبیج

 

 !با دستش اشاره کرد صبر کن تند

 

که راستش هرچند  کنهیصحبت م انیاحساسم گفت: داره با آر شیسالم احوالپرس بعداز

  .و نشستم دیهوس رفتن از سرم پر یبودم، ول یاز دستش عصب

 

 رسونمیساعت م هیکار دارم که خودمو بعداز  یکم یپارک .... هستم ول یگفت: تو دمید

 ............یندگینما

 یلی! ...... آره آره..... االن خرسونمیخودمو م یبد موقع آخه.......... باشه هرجا بگ چه

...... ممنون که فراموش نکرده نی..... باشه زحمتشو بکشنیکیالزمش دارم. پس نزد

 ............ خدانگهدارتونمونمی...... باشه منتظرتون من؟یای....... خودتون منیبود

 

 ..... و نیکنیقبول نم شنهادمویتموم شدن حرفاش بطرفم برگشته گفت: واقعا پ عدازب
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لحظه دوست دارم سر به  نیا ی. االن و توستین یزیگفتم: قبول کردن که چ تند

 !بهتون بزنم بلکه دلـــــــــــــــم خنک شه یکتک حساب هیتنتون نباشه و منم 

 

 کنمیم نیبگ یشمام که هرکار ی چهیمن باز نیبا اون عقل ناقصتون فکر کرد شما

 !!!که........... واقعا که! اصال انتظارشو نداشتم

 

. خوامیعالمه ازتون معذرت م هیو  رمیگیگفت: چشم حرفامو پس م یبا شرمندگ مهران

راهو هم امتحان کنم که  هی نیکردم جواب نداد، گفتم ا یزدم و هرفکر یآخه به هرراه

 ......خب یول ددایدرصد جواب م ۹۰

 

و  نیفکرا رو کرد نیخودم متاسفم که در موردم ا ی: خودتون به جهنم! فقط براگفتم

  .نیکشوند نجایو پوچ به ا چیمنو بخاطر ه

 تونییکه دا نیتون بش هیاون ارث الیخیکه فعال ب نهیبراتون ا حتمینص تنها

رو  تونیتونه که زندگ ندهیآ یبرا کنهیم یمرد روزگاره و هرتالش نیبهــــــــــتر

 !! خدا نگهدارتوننینباز یدست یدست

 

 !!راه رفتم که از پشت سر گفت: مهربانو یشدم و دو قدم بلند

 

پس  کردمیفکر و گاگول رو ترک م یب یپسره  نیا شهیهم ی. منکه داشتم براستادمیا

  .شکوندم یدلشو م دینبا

 .دییبطرفش برگشتم و گفتم: بفرما آرام
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بچگانه بود که  یلی. حتما افکارم خخوامیمعذرت م ایدن هی. خوامیمعذرت م : واقعاگفت

که چقده با متانت  دیشما از خودتون و رفتارتون خبر ندار ی. ولدیناراحت شد ینجوریا

 ..... !خورهیمنو که با شاه هم قهوه نم ییمخصوصا توجه دا د،یکنیتون جلب توجه م

ز طرف شما برام باشه که............ اونم نبود! ا یدیام یکورسو دیمنم فکر کردم شا خب

   .دیبازم منو ببخش

 

تکون داده  ی. فقط براش سررفتینداشتم بزنم. هنوزم دود داشت از کله ام باال م یحرف

. موفق دیفراموشم کن شهیهم یمنو برا گهیو د دیگفتم: لطفا شماره مو هم کال پاک کن

  .دیباش

 

 .راه افتادم و

 

و داشتم خفه ......  ومدیم رونیاز تمام بدنم حرارت ب شنهادشیپ دنیشن با

اومدن قطراتش رو  نییبود و پا ی. عرق هم شرشر از پشتم جارشدمیخفــــــــــه م

  .کردمیکامال حس م

 

  .و عرق رو نداشتم یداغ نهمهیتحمل ا گهید یحساس بود ول یلیبدنم خ هرچند

 

  .بازوم انداختم یرو درآورده رو دست انداختم و کت خزم رفتمیم همچنانکه
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به منکه  یبه چشمم خورد ول ینیماش ستادنیبودم که ا دهیپارک رس یبه ورود تازه

  .نداشت یربط

 

از پشت سرم صدام  یراه افتادم که کس ابونیپارک خارج شدم و رو به سمت چپ خ از

 خانم؟ نیزد نازن

 

.....درون دستام گزگز دی....... بشدت هم لرزدی....... پاهامم لرزدی....... قلبم لرزستادمیا

  .......کرد

 

 نیآهنگ صدا زدنِ خاص ، ا نیصدا ........ ا نیشناختم. ا یخوب م یلیصدارو خ نیا من

گوشم زنگ زده بود و..... بعد آرام آرام  یتو یبعداز عروس یلحن پراز آرامش..... چند روز

 !خاموش شده بود

 

 !دندیزدند و به بدنم چسب خیپشتم  یعرقهاتمام  یبرگشتن در آن بدون

 

  .صدام زد که آب دهنمو قورت دادم و آهسته به عقب برگشتم دوباره

 

 ستادهیا نشیکه کنار ماش باشیبود....... خودش بود با اون چشمان سبز و خمار ز انیآر

  .کردیبود و منو نگاه م
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بگم لبخندش بشدت شاد بود...... ..... اگه دیدرخش یم چشماش بگم اگهبگم........   اگه

 کردینگام م یجور انینگفتم........... آر راهیپرب زدیبرق م یاگه بگم صورتش از خوشحال

  .کرده بود دامیپ نیزم یجسته و رو یآسمونها م یکه انگار منو تو

 

...... قلبم که کال فتادمیداشتم پس م گهیبست و بطرفم حرکت کرد که د نشویماش در

  .دیرس کمیتا نزد گردمینبود و فقط مات نگاش م مال خودم

 

سالم داد که تند خودمو با افکارم جمع و جور کردم و جواب  نیدلنش یلبخند با

  .از لبخند پس فرستادم یا مهیسالمش رو با ضم

 

 یخاک یکره  یو رو ایدن نیا یکه تو یکجا،...... تنها کس نجایگفت: شما کجا، ا متعجب

  .نیاونم امروز نداشتم شما بود دنشویانتظار د

 

خونه مون. خونه مون با  رمیاومده بودم که االنم دارم م یدوست دنید یگفتم: برا آرام

 .میکیو چهارراه فاصله داره و حدودا نزد ابونیپارک فقط چند خ نیا

 

 یاتفاقا خونه  ن،یرفتنم کرده گفت: شما سمت چپ پارک هست ریبه مس ینگاه خندان

. چه خوش میباهاش فاصله دار دانیو م ابونیما هم سمت راست پارک و فقط چند خ

 !شانس
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کجا بود؟؟؟ اونجاشو  شیشده گفتم: خوش شانس قیاوج برداشت! لبخندم عم دلم

 !!!!دمینفهم

 

کت  کنمیخواهش م نینکن یخانم اگه حمل بر فضول نیشده گفت: نازن یجد افشیق

 نیعرق کرد یلیهوا سرده، کامال مشخصه شما هم خ نکهیا. عالوه برنیتون رو تند بپوش

. نیخوریصدرصد سرما م تیوضع نیتون هستش! با ا یشونیپ یعرق رو یو دونه ها

 .نیلطفا تند بپوش

 

  !!!من یگلو تیمخصوصا با حساس گفتیم راست

اصال خودمو از تک و تا  یبود که کم مونده بود بلرزم. ول خزدهیسرد و  یبدنم بحد تمام

  !. بدنم عادت دارهفتهینم یاتفاق نیننداخته گفتم: نگران نباش

 

داغ کرده و  تیوضع نیبدن که با ا نیگفت: بنازم به ا طنتیزده شاد و پراز ش یلبخند

آمپول زن دراز بدراز افتاده  ی!!! اگه من بودم االن جلوفتهیبراش نم یسرد اتفاق یهوا

 !نیها باور کن ستی!!! البته چشمم شور نخوردمیول مبودم و داشتم آمپ

 

 نیبد فتونویدستشو بطرفم دراز کرده گفت: ک تیمحکم و با جد یلیکه خ دمیخند

 ......بمن

 

 !!!کردم که گفت: تــــــــــند نگاش
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 ......نیبطرفش گرفتم که ازم گرفت و گفت: االن بپوش فمویحرف ک بدون

 

 !ادیسرتون ب ییو ممکنه چه بال گمیم یدارم چ دونمیم من

 

 .....دمیاز ته دل خند ی...... آرام ول دمیخند

 

بچه شو بدست  یو زندگ کنهیم کاریداره چ دونستیپدر مرحومِ مهران، واقعا م ایخدا

مرد تماما....... تمامــــــــــا...... حتما..... و صدرصد سرشار از  نیسپاره. ا یم یک

از همه  التیو خ یبد هیبدون دغدغه بهش تک یتا عمر دار یتونستیاعتماد بود و م

 !جمع و راحت باشه یبابت

 

که گفت: مبارک صاحبش باشه بما  دیچیگوشم پ یتو ینگیجر یپر یصدا

 !چــــــــــه

 

و  نیمنو نگاه کن نکهینه ا نیخانم گفتم بپوش نیبلند شد که گفت: نازن انیآر یصدا

ها از من  کنمینم ینیب شیرو براتون پ یشب خوب! من اصال نی. زود باشنیفکر کن

 !گفتن باشه

 

 یاز سرماخوردگ دیبلکه تونست نیکه گفت: دگمه هاشم ببند دمیو کتمو پوش دمیخند

  .........کنمیاصال فکر نم ی! ولدیدر بر

 .برام تکون داد یسر و
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  .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  یگفت: به بــــــــــه ناز دهیکش دنشیرس با

  ! حالتون خوبه؟داریمهربانوجان! مشتاق د

 

  .اریصداشو درن یعنینگاش کردم که ابروهاش آروم برام باال رفت  متعجب

 

  شما؟ دیم. ممنونم. خوبگفتم: سال آهسته

 

با دوستان باحالتون  یها و دورهم یبازم دلم از اون عروس دیپرروخان گفت: باور کن که

  .. انشاا... که بازم قسمت بشهخوادیرو م

 

من  دی. اگه اجازه بددنتونیخوشحال شدم از د ونیسرد زده گفتم: انشاا... آقا یلبخند

 .....شمیو مزاحم نم رمیم

 

  .باهاتون کار دارم نیستیخانم لطفا چندلحظه با نینازن گفت: انیآر
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  .رو بدم تیامانت ایبه مهران کرده گفت: ب یاشاره ا و

 

 یمهران باعجله رو بمن کرده گفت: ناز یراه افتاد ول نیتند بطرف ماش خودش

 یمنــــــــــو با دستات تو ،یجووووووووووونِ مــــــــــن، منــــــــــو کفن کن

 هیتا عمر دارم  گهینگو! باور کن اونوقت د یزیچ ییبه دا شنهادمیدر مورد پ یقبر بزار

 ؟یدی! قول مدهیقرونم بهم نم

 

 باز؟ یشد وونهیمحکم گفتم: د فقط

 

 !خوامیقووووووول م ؟یــــــــــدیگفت: قووووووووول م تند

 

 !دهنمو باز کنه تونهینم ی. نگران نباش. کسدمیگفتم: قول م آهسته

 

و نگاهش به ما دوخته  ستادهیا نشیکنار ماش دمید دیچرخ انیتا نگاهم بطرف آر 

 .......شده

 

 ........ستــــــــــادیا قلبم

 

 خواستم یتر م وانهیرا از خودم د یکی من

 خواستم یروز سر م کیاگر  دیچیپ ینم سر
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 اهل تمنّا اهل درد یعشق و عاشق اهل

 خواستم یمرا همسفر  یا وانهید نیچن نیا

 

 نشست یم میروبه رو ش،ینشستم روبه رو یم

 خواستم یاز او نظر م یعاشق یها لحظه

 

 به کف میقدح در دست و من جامِ تمنّا او

 خواستم یم شتریداد من هم ب یاو م هرچه

 

 کجا یامیخ یزدن سودا یکجا در م من

 خواستم یدگر م یدگر جام یجام یِپ من

 

 به خاک یافتادم از مست یزمان هرجا که م هر

 خاستم یاز خاک بر م یکردم به مِ یم هیتک

 

 از من بخواه یخواست یفرموده: روز بارها

 خواستم یاگر م یخواستم روز یتورا م من
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 گناه یقدر یجام مِ کیدنج و تو و  یا گوشه

 خواستم؟ یرا مگر م یادیز زیخدا چ از

 

 

 

 

 

 

                                                                   9  

 

 

و اصال  کردیبدستش گرفته بود نگامون م یفیک ستادهیا نشیکه کنار ماش همچنان

 .گرفتیچشم ازمون برنم

 

 یول د،یشد و بشدت تپ یو راستش دلم جور دمیچشماش د یرو تو یخاص ینگران

  !کردینگام م ینجوریکرده بودم که ا کاریخب...... مگه من چ

 

نبودم و  یکه مهران خل و چل راه انداخته بود اصال راض یاوضاع موجود و جوّ از

به  ریکه متح نمیرو بب انیآر یعنوان دوست نداشتم نگاه اون شکل چیچرا به ه دونمینم

 !ما دوخته شده بود
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جووووووووونم نکنه فکر  که به همشون گرفته دعا کردم: خدا زدیم خیداشت  دستام

آش نخورده و  شهی.......... اونموقع مشهیدارم که واقعا برام بد م یکنه با مهران سروسر

  !!!شمیدهن سوخته که منم پاسوزش م

 

اوضاع رو حدس زد و  نکهیبود، مثل ا دهیبه پشت سرش د قمویکه نگاه دق مهران

  !نره ادتیگفت: فقــــــــــط قولت  گشتیهمچنانکه به عقب برم

 .کرد و راه افتاد یبرام باال آورده خداحافظ یدست و

 

 .برگشت انیدوباره بطرف آر نگاهم

موند رو درآورد  یکاغذ که مثل چک م کهیدو ت فیپاش گذاشته از درون ک یرو فشویک

اد و براش تکون د یبهش گفت که مهران سر یزیهم چ یجد یلیو به مهران داد. خ

 .خودش رفت نیهردومون بلند کرده بطرف ماش یبرا یبعد دست

 

بود رو بست و بطرفم اومده گفت: مزاحمتون  یدیسف یایکه ک نشیماش یدرها انیآر

 !مینیبش نینباشم؟ اگه سردتونه داخل ماش

 

بخونه برم که  خواستمی. فقط منیخوبه. ممنونم که لطف دار نجایگفتم: نه هم آهسته

  .مامانم گفته زود برگردم
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 خوامیالبته نم م؟یبزن یبا هم قدم نینگاهش بصورتم بود گفت: دوست دار کهیدرحال

 .بشم یو باعث نگران رمیوقتتونو بگ

 

مدت کوتاه  هی. دییتکون دادم و گفتم: بفرما دییبه تا یاز صورتش برداشته سر نگاهمو

 !خدمتتون باشم تونمیم

 

  .که راستش پاهام با قلبم لرز داشت میدر سکوت راه افتادهم  کنار

 

  د؟یدوستش دار یلی: خدیکه پرس میرفته بود یقدم ستیب حدود

 

 رو؟ یبرگشته نگاه متعجب و جمع شده مو بصورتش دوختم و گفتم: ک بطرفش

 

 !به چشمام نشسته گفت: خواهرزاده م مهران رو منظورمه نگاهش

 

!!! چقده حدسم درست بود واالن داشتم ضرب المثل آش نییپا ختیر یهررررررر دلم

 .کردمینخورده و دهن سوخته رو با تمام وجودم حس م

 

 دمید یعروس یبار تو هیرو فقط  شونیآورده گفتم: نه بخداااااا! من ا نیینگرانمو پا نگاه

ا که شم ستیکار ن یتو یامروز که ............. اصال خواستن و دوست داشتن میکیو 

  !نیبرداشت کرد ینجوریا
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و  دیتر هست یمیدوخته بود گفت: احساسم گفت با هم صم ینگاهشو بدرخت کهیدرحال

 .........تون باشه که نیب یعالقه ا دیحدس زدم شا

 

که  تیمیگفتم: صم میراهمونو ادامه بد داشتمیبرم یقدم کهیتکون دادم و درحال یسر

 ......... اصــــــــــال! فقط

 

  گفتم؟یم دیبا یخــــــــــداآآآآآآآآآا االن چ یواآآآآآآآآآآآآآآ

 

هم  یشعورررررررر که نوک سوزن یدلم داد زدم: خب هَمستر بــــــــــ یتو تند

که االن  یییییییییییبد حیتوض یمجبور بود ،یعقل ندار زهیم زهیاون موش ر یاندازه 

 !!!؟یکن ریگل گ یمثل خـــــــر تو

 

 ؟یحرفام بود که گفت: فقط چ یبطرفم برگشته بود و منتظر ادامه  نگاهش

 

مهران از من و  یو انتظار نابجا یاساس ینداشت. فقط مساله  یا دهیگفتن فا دروغ

 !شدینقشه اش که بخاطرش ازم قول گرفته بود ازش پنهان م

 

هش قول کنم چون ب یکنم و بگم و کار مهران خان رو الپوشون دایپ یزیبودم چ مجبور

  .داده بودم
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کردم و آرام گفتم:  فیمهران رد یدلم برا یتو ،یخاک برسرت بکنم اونم دودست کی

و  ننیمنو بب خوانیشماره مو گرفتن و امروز بهم زنگ زدن که م یعروس یآقامهران تو

ساعت با هم  میاجبارا اومدم و ن یبود ول ادیباهام داشتن! هرچند کارم ز یکار واجب

به عالقه و خواستن  یتموم.... کارشون اصال ربط گهیو د میبود گهیبا همد و میحرف زد

 !نداشت و نداره

 

  .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

 

 یاصال دوست نداشتم نگاهمو ازش برگردونم. خب...... وقت ی. ولدیلرز یداشت م دلم

  .کردمیراحت بود منم از خداخواسته فقط نگاش م نهمهیاون ا

 

 یبا تو یکه مهران چه کار واجب زدی! چشماش سوالشو داد مخوادیم یچ دمیفهم

  !ناشناس داشت

 

مورد کوتاه  نیچقدر حواسش به مهران و کارهاشه که اصال هم در ا ایکردم: خدا فکر

 .غنچ رفت تشیحس مسئول نهمهیا ینداره! دلم برا یاومدن
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 یاز همکالس یدانشگاه ما با دختر یلطفا. تو دیریبگ دهیگفتم: فقط از من نشن اجبارا

گمش کردن و  هیمدت نکهیشناختم. مثل ا یهامون آشنا بودند که منم اون دخترو م

 یتو تونمیم ننیبب خواستنیو م ندیپرس یرو ازم م شونیازش ندارن. ا یخبر گهید

 !نینه هم ایکردنش کمکشون کنم  دایپ

 

 ن؟یداد یکه همچنان سراپا گوش و چشم شده بود گفت: خب شما چه جواب انیآر

 

آب  ادیچشمم ز یول کنمیم ادیاز دستم برب یمنم گفتم هرکار ،یچیگفتم: ه آروم

 هینبودم و فقط  یمیصم ادیز مونیکنم! آخه من با اون همکالس داشیبتونم پ خورهینم

 !آقامهران بکنم یبرا تونمیکارمیچ نمیحاالبب. میترم باهم بود

 

گلوم  یکه لحظه ا شدمیم ضیواقعا مر اداشتمیکه گفته بودم  یازهراس دروغ دونمینم

 .بشدت سوخت

 .گلوم فشردم یآب دهنمو قورت دادم ودستمو رو 

 

 افتاده؟ یبود گفت: اتفاق دهیکه حرکت دستمو د انیآر

 

 .ستین ینگران یتکون داده گفتم: نه جا یسر

 

 ینگران کارها شهیزمزمه کنان گفت: هم م،یفتیراه ب کردیبا دستش اشاره م کهیدرحال

  .نیراحت کرد المویمراقبش باشم. ممنون که خ یلیخ دیمهرانم وبا
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ونم بدم ونت یکار بود. ممکن بود بازم سوت نینگفتم. خفه خون گرفتن بهتر یزیچ

 آلآآآآآآآایبشه و ...... واو ختهیآب ر یمهران رو یجمعش کنم که پته 

 

 یعروس یتو انیآر یبایرقص ز ادی یکه لحظه ا میداشتیحرف کنار هم قدم برم بدون

  .میداشتیقدم برم میافتادم که االنم کنار هم داشت

 

 انیلبام نشست و تا بخودم بجنبم و جمعش کنم آر یرو یلبخند گل و گشاد ناخواسته

 .....خانم نیبطرف برگشته گفت: نازن

 

 .زد یلبخندم، ابروهاش باال رفت و خودشم لبخند دنیبا د که

 

بود.  یرقص قشنگتون افتادم! واقعا عال ادیچرا  دونمیبا زور غنچه کردم و گفتم: نم لبامو

 .ادیبرنم یهرکس ینقص بود که از عهده  یحرکاتتون ب

 

 گهیرقص اونشبم شور و حال د گم،یواقعا م ینداشت. ول یقابل نیگفت: لطف دار خندان

نشدم.........  ریبود که ازش س نیدلنش یخودمم بحد یبرا یچرا، ول دونمیداشت. نم یا

  .قشنگ از آب دراومد یاونجور نیطرفش شما بود هیچون  دمیشا

 شهی. مکردندیم یلمبرداریبه چشمم خورد دوستاتون ف یلحظه ا کهی....... اونجوریراست

 خودمم نگاه کنم؟ نیریبگ لمویبرام ف نیلطف کن
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 ...........دارمش که بهتون لمویو گفتم: ف دیبدون فکر از دهنم پر یا لحظه

 

 یدرد و مرض ب ،یاله یریخفه خون بگ ییییییییی...... نازگفتمیم دیکردم....... نبا کُپ

محکمتر  یکه آبروت رفت! اون دهن ولنگارت رو کم یگفتیم دی! نبایاله یریدرمون بگ

 پسته مغز؟ یدختره  شهینم یببند

 

خاص بصورتم دوخته بود گفت: چرا  یو نگاه دیخندیخوشحال م کهیدرحال انیآر

..... منم االن خوشحالِ خوشحالم فتادهین یاتفاق نیکه دار نیخب دار ن؟یتمومش نکرد

 .نیکنیلطف رو م نی! انیبخوام نشونم بدازتون  تونمیکه م

 

 ییجا دییو از حرفاش حالم جا اومده بود گفتم: چشم بفرما دمیخندیم کهیدرحال

  .شدیجا جمع نم هیلبام  کردمیم یباز هرکار ینشونتون بدم. ول مینیبش

 

  .مینشست میدیپارک که رس مکتین نیاول یرو

 

 .بدون خجالت کنارم با دو وجب فاصله نشست و منتظر بود انیآر

 

 .کرده بدستش دادم دایبراش پ لمویآوردم و ف رونیب فمیاز ک لمویموبا

 

و حاال  کردمینگاه کرد که من هم نگاه م لمویدو سه بار ف یچنان ذوق و شوق با

  .کردیناخواسته دستم بطرف گلوم رفته بود. چون رسما درد م
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و با  ن؟یبا بلوتوث برام بفرست لمویف شهیندارم. م ایبرگشته گفت: متاسفانه من زاپ بطرفم

ذوق کردم  یلی. خودمم که خنیکرد یفیعجب ک لمیف نیمدت با ا نیخنده ادامه داد  ا

 .انتظار نداشتم نهمهیو اصال از خودم ا

 

 .نیهست یکه عال نیریزده گفتم: خودتونو دست کم نگ یلبخند

 

به دست و گلوم  ینگاه قیکرده دق یوشحال چشم بصورتم داشت تشکرخ همچنانکه

 شده؟ یزی: چدیکرد و پرس

 

حساسه! االن  یسومم کم یگلوم درد گرفت. آخه گلوم بخاطر لوزه  ی: لحظه اگفتم

 دیکه واقعا ببخش کشهیطول م یلیبا بلوتوث خ لمیف ی. ولستین یزیچ شهیدرست م

 .تلگرام بفرستم یاز خونه براتون تو نیشده. اگه اجازه بد رمید

 

 !نیدیکه از دست م خوادهایم یادیگفت: حجم ز خندان

 

نداره. فقط شماره  یرادیسرتون ا یفدا یول نیگفتم: خوبه که اهل حساب کتاب دهیخند

 .ازتون ندارم یچیکه ه دیبد

 

که  فتهیمنم ب یشماره تون برا نیتک زنگ بزن هیکردم که گفت: لطف  ویشو س شماره

 .کنم یادآوریرفت  ادتونی لمیاگه ف
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 .......میبراش انداختم و هردو کنار هم راه افتاد یتک شدمیبلند م کهیدرحال

 

 !برسونمتون نیگفت: اجازه بد میدیپارک رس یبه خروج یوقت

  

  .دیی. شما بفرماکهیکه نزد رسونمیخودمو م ی. با تاکسشمی: مزاحم نمگفتم

 

هم  یتاکس هی یبه اندازه  یعنیگرفته بود گفت:  نیدستشو بطرف ماش کهیحال در

 .میلطفا که اصال هم تعارف ندار دییبفرما م؟یستین

 

کنم، متوجه  کاریچ دونستمینم ستادهیو سر جام ا دمیکشیواقعا خجالت م کهیدرحال

منتظرمه که ! حاال دارهیو نگاهشو که پراز محبت بود ازم برنم ستادهیهم ا انیشدم آر

  !کنمیم کاریچ

 .......کرده بطرفش راه افتادم یدادم و تشکر یجرات بخودم

 

صورتم بود، با تشکرم که بطرفش  یرو ینگاهش بطرز خاص ستادهیکه منتظر ا انیآر

 از قبل جذابش کرد و منم که .......... شتریلباش نشست که ب یرو یحرکت کردم لبخند

 .کرد  فـعدلــــــــــم ضــــــــ

 

  .ستادمیرسوند و درِ جلو رو با احترام برام باز کرد که ا نشیبه ماش خودشو
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و ناراحت  دیبه چشماش کرده گفتم: شرمنده. اگه اجازه بد یو شرم زده نگاه آهسته

 یو به حساب ب دیریبه دلتون نگ کنمیکه راحتترم. خواهش م نمیش یعقب م دینش

 !دینذار یاحترام

 

. میحرفا ندار نیآورد و گفت: دشمنتون شرمنده که اصال از ا نییبرام پا یسر بااحترام

  .دیی. بفرمامیبنده هم راض دیهرجور شما راحت باش

 

 .تا درو ببنده خودم در عقب رو باز کردم و نشستم که

 

 نیرفتیکه م یبه طرف میبهم انداخته گفت: من مستق ینگاه نهیکه از آ میافتاد راه

 دواریبخودم ام ادیچون ز دی. لطفا هم نخنددیشد آدرس بد ازین . هرجاکنمیحرکت م

 .همه جارو بشناسم قیدق ستمین

 

 !چشم یسرراسته ول رمونیکردم و گفتم: مس یتشکر لبخندزنان

 

 !داشتم که وقتتونو گرفتم کاریبا شما چ دنیداد: اصال نپرس ادامه

 

بود حتما خودتون  یزیبه گفتن چ ازیبهش کرده گفتم: خب اگه ن نهیدر ا ینگاه

  .دیفرمودیم
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 دمتونیورودتون د یلحظه  نیمحمد از اول یعروس یکه تو ی: راستش از اون روزگفت

 یلیخ اهوتونیو پره طونیش یدوستا نیب رتونیو کم نظ نیو شاهد بودم، رفتارِ مت

  .نظرمو جلب کرد

کرده  ریذهنمو درگ یادیسواالت ز نیببار موندیکم م یحاالتتون هم که گاه دنید با

 .نباشه ازتون بپرسم یو اگه حمل بر فضول نمتونیبب خواستمیبود که م

نکرده  یشده خدا رتونیبعد که االن د یبمونه برا یکه کال فرصت نشد. ول امروز

 !ادیم شیبراتون پ یمشکل

 

  .نگاش کردم قیدق

خته با لحن بصورتم اندا یکه خودشم نگاه شدیم دهینصف صورتش د نیماش ی نهیآ از

 یلینداشتم و خب........... اونشب خ یمنظور بد نیباور کن ن؟یگفت: ناراحت شد یشوخ

داشته  یبودن و جذبه داشتن تون بمن هم ربط رایگ کنمیکه فکر نم نیچشم بود یتو

! حاال اجازه گردنیدارن دربدر دنبالتون م النو ا نیگرفت ارویلیچشم خ دیباشه! شا

 ....بعدا نیدیم

 

زده گفتم: ناراحت که نشدم چون همه  یآهسته لبخند کردیدلم تاپ تاالپ م کهیدرحال

 ......... که مینیرو بب گهیمگه قراره بازم همد ی. ولرسونهیحرفهاتون لطفتون رو م ی

 

 یحرفمو گرفته گفت: که دارم برا یاجازه نداد حرفم تموم بشه. تند ادامه  خندان

که بازم  نیبهم بد گهیبار د هیفرصت رو  نیا دوارمیام یولنه؟  کنمیم یزیخودم برنامه ر

و بدتر  دینرس مییجا چیساعت به ه مین نی! انی. منکه آرزومه باور کننمیشمارو بب

 .حسرت زده شدم
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 .نگفتم یزیتکون دادم و چ یسر

 :دوخته شد و فکر کردم رونیبه ب نگاهم

ناشناس درددل کنم  یِروزها و روزها با تو تونستمیانقده باهات راحت بودم که م کاش

 .سبک بشم ی.... کمینداشتن. بلکه فقط کم یدردام تموم دونمیکه م

 

 ناشناش یآهــــــــــاااااا

 

 پراز بغضم    

  پراز بغض           

 

 ق؟؟؟؟یچند رف یشانه ات ساعت               

 

دلم داد زدم: اگه سرگذشتمو  یروش فشرده تو یو دست دیدردناکم بشدت تنگ یگلو

 !قیرف یهم نکن یاصال بطرفم نگاه دی....... شای..... اگه حرفامو بشنویبدون

 

  .صدا زدنش بطرفش برگشتم با

به حرف زدن  ازین گهیلباشو حفظ کرده بود گفت: احساسم م یلبخند رو کهیدرحال

 یعروس یز، هم توغم نگاهتون هم امرو نیباور کن یول زم،یچقده ت نی! فقط نگنیدار
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بود و هنوزم هست که  زیو رقص و بگو بخند برام سوال برانگ اهویدرست وسط اونهمه ه

 .رمیبگ ونسواالمو ازت یدوست دارم جوابها یلیخ

 

هم حواسش بهم بود و  نهمهیبود که ا دهیاز کجا رس ایمتعجب بودم. خدا واقعا

  !از کارهامو فراموش هم نکرده بود چکدومیه

 

 .دیچیگفتم: لطفا بطرف راست بپ آروم

 

 ینه، ول ایاز حسن توجهتون خوشحال باشم  دونمیکه آهسته گفتم: واقعا نم دیچیپ

نداشته باشه و حاال ناراحتتون هم بکنه.  دنیشن یبرا یجالب ادیز زیمن چ یزندگ دیشا

 ینکنم و تمام غمها و غصه هامو برا تونیمورد همراه نیکه ممکنه در ا دیمنو ببخش

  .خودم نگه دارم

 یبشم. کم ادهیپ نتونیخونه از ماش کینزد یلیخ خوامیکه نم دیجا نگه دار نیهم لطفا

 .دیمنو ببخش دوارمیدارم که ام تیمعذور

 

من  دیخانم باور کن نیرو نگه داشت که کامل بطرفم برگشته گفت: نازن نیماش یکنار

هم ندارم که مزاحم خودتون و  یتین نینکرده همچ یو خدا ستمین یفرد مزاحم

بشناسمتون  شتریب یکم خوامیخونواده تون بشم و براتون دردسر درست کنم! فقط م

 ..........که
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منظورم مزاحمت شما نبود.  دینگاهش قفل شد تند گفتم: باور کن ینگاهم تو کهیحال در

. تونییخوشحالم از آشنا میلیخ یلیکه خ نیباش یفرد نیچن ادیاصال هم بهتون نم

 تیرعا خوامیدارم که م تیها معذور هیفقط من خودم شخصا از نظر خونواده و همسا

 تیبه شما و ن یشک نیوگرنه اگه کوچکتر ن،یهم ادیدنبالم درن یثیکنم و حرف و حد

چه برسه به سوار شدن! لطفا از حرفام  ومدمینم نتونمیسمت ماش یتون داشتم حت

 !کارا واقعا مجبورم یجاها به بعض یکه بعض دیناراحت نش

 

 ایگفت: حرفاتون چنان صادقانه و پراز حجب و ح دهیاز چشمام کنار نکش باشویز نگاه

 دی. فقط لطفا اجازه بددی. راحت باشکنمیهستش که همه شو بدون چون و چرا باور م

باور  شمیعمرا مزاحمتون نم دیبدم. اگه قبولم نکن امیازتون پ یاحوالپرس یبرا یگاه

باشه برام حجته.......  یهرچ متونیقائلم که تصم ترامبراتون اح یبگم بحد نمی! ادیکن

 !تمام

 

 نیاز ا ان،یگفتم: آقاآر یجد رفتیدردناکم م یدستم ناخواسته بطرف گلو کهیدرحال

. کامال شمیبشنوم که ناراحت م یدر مورد مزاحمت حرف خوامینم چوقتیلحظه به بعد ه

که منم باورتون  ستیخونتون ن یمزاحمت تو زنهیم و رفتارتون داد افهیمشخصه و ق

 .. خدانگهدارتوننیونددارم. دستتون هم درد نکنه که منو رس

 

بنظرم دکتر الزم  نیخانم اگه بحرفم گوش بد نیباز کردم که گفت: نازن نویماش در

  .ندارم یبرسونمتون دکتر؟ منکه تعارف نیخوایها! م نیهست

 



208 
 

 یگفتم: اگه بعض خواستیم یعجله ا یِشوخ یخنده ام گرفته بود و دلم کم کهیدرحال

داد نزنن که  طونیگوش ش یاجازه بدن و تو هایو چشم شورها و خبرگزار اهایسق س

 دخدایسرم هوار بشه، به ام یبندازن که رو ادشیرو  چارهیمنِ ب یضیکنن و مر دارشیب

 .دی! شما هم اصال نگران نباشرسمیم میزندگ یو به ادامه  رسمیسالمت به خونه م

 

  خنده اش بلند شد و گفت: منظورتون منم نــــــــــه؟ یصدا که

 

 .. خدا پشت و پناهتوندیگفتم: مواظب خودتون باش خندان

 

همونطور پشت فرمان  گفتیبدون برگشتن احساسم م یبستم و راه افتادم. ول نویماش در

 ....نشسته و چشم بمن دوخته

 

 یچا هی شهیو چشمم به مامان افتاد مظلومانه گفتم: خوشگل خانومم م دمیرس بخونه تا

گلوم بازم شروع کرده که کتک و دعوا رو هم اصال ندوس! بوس و بغل  ن؟یداغ بمن بد

 !دوس میلیرو دوس! خ

 

دختره  یگفت: باز مواظب خودت نبود یزد و بعد با چشم غره ا یمامان اول لبخند که

از تو  شتریب کیبچه کوچ هیآخه! بخدا  یمگه چقده حساس یندویلوس؟ خودت نم ی

 !کنه کاریو بلده چ فهمهیم

 

 !کنم آخه کارینداشتم بزنم. بطرف اتاق راه افتاده گفتم: دعوا ندوس، چ یحرف
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داغ  یتخت افتادم که چا یبه اتاقم رسوندم و تند لباسهامو عوض کرده رو خودمو

که مامان  دمیلحافم خز ریقرص خوردم و ز هیبا  سوختیدهن و گلوم م کهیمامانو درحال

 .کردیهم رومو مرتب م

 

 .که نبود یوگرنه خوب شدن کردمیآمپول نوش جان م دیدراومده بود و با کارم

 

تو بودم  تیگفته بود اگه من در وضع انیافتاد آر ادمیلحاف تازه  ریآمپول، ز ادآوردنی با

که قشنگ شروع به  کردم،یش جان مآمپول زن دراز بدراز آمپول نو یاالن جلو

 .کردم دنیخند

 

 دونمیسرم فرو کرد و گفت: کجاش خنده داره رو نم یلحاف تو یانگشتشو از رو مامان

  !وااااالاااا

 .دمیدوباره 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 یو دلم برا دمیخند دوباره
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  .چشم باز کردم میگوش امکیپ یبودم که با صدا دهیخواب یاز دو ساعت شتریکنم ب فکر

 

 .چشم اومد و کم موند از جام بجهم یجلو انینگاه کردم اسم آر تا

 

   بود: سالم. نگرانتم حالت خوبه بانوجان؟ نوشته

 

  .بانوجانش غنچ رفت یزدم و دلم برا یاز خوشحال یلبخند

 

و  دمیمفصل مامان خواب یداغ و دعوا ی: سالم. بعداز نوش جان کردن قرص و چانوشتم

 .ادیدکتر برم. لطفتون ز دیاالنم با

 

 االن زنگ بزنم؟ تونمی! میوآآآآآآآآآآآآآآآ :نوشت

 

  .به در کردم ینگاه

   . نوشتم: بلهدیشن یمامان نم کردمیاتاقم بسته بود و اگه آروم صحبت م در

 

 .دلم ضعف رفت و
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جاااااااااااان صداشم  یگرفته ام جواب دادم که گفت: ا یبا صدا میبلند شدن زنگ گوش با

وگرنه منکه حاضر بودم  نیافتخار نداد ریحق ینازدار، به بنده  یِگــــــــــرفته! نازبانو

 !در رکابتون باشم و به دکتر برسونمتون

 

 کردم؟ ویس یاسمتونو چ نیدونیبغ کرده گفتم: م یکرده با خنده ا یتشکر

 

 ن؟یگذاشت ی: نه واال؟ چگفت

 

که با اون چشم شورتون منو به  نیو خاصش! شما بود لیاونم از نوع اص اهی: سق سگفتم

 نییوگرنه منکه سرمو انداخته بودم پا دیکرد ضمیو با اون حرفاتون مر نیروز انداخت نیا

که  اگارایآبشار ن ریبرد گذاشت ز دیشمارو با یها، ول نی! ناراحت نشکردمیم مویو زندگ

مردم  یدخمل ستی! گناه ننیو التماس کن نیو فقط دست و پا بزن نینفس بکش نینتون

 فته؟یروز ب نیبه ا

 

 نیرحم باش یب نهمهیا ادیاصال بهتون نم یگفت: ول دیخندیبلند با قهقهه م کهیدرحال

کردم! پس  ضشیمردم هم بگردم که مر ی! دور اون دخملــــــــــانیآر چارهیکه ب

ق س نیا نیدیاجازه م ن،یبرام قمه قداره رو کرد ینجوریاالن که کار کارِ خودمه و ا

 نیو زحمت چشم شورشو بکشه شمارو به دکتر برسونه؟ باور کن ادیدنبالتون ب اهیس

جناب خاتون  هیبلکه از تنب رسونمیخودمو م یربع هی. خونه هستم و در کنمینم یشوخ

 !در برم
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بود، فقط من  یهمشون شوخ نیدونیگفتم: ممنونم از لطفتون و خودتونم م خندان

 ی. تا آمپول نوش نکنم خوب شدنمیکه بر ادیحساسه! االن هم بابام م یلیگلوم خ

 !مهیشگی. عادت همستمین

 

 !دارم که کارش حرف نداره و واقعا حاذقه ییدکتر آشنا ن؟یریگفت: کدوم دکتر م تند

 

. رمیدرمانگاهه که اکثرا اونجا م هی یممنونم. کنار پارک امروز ستین یازی: نه نگفتم

   .رمیگیا داروهاش کارسازه و زود هم جواب مچون دکترش واقع

 

واقعا  انیگفتم: آقاآر شدیبابام که سالم داده وارد خونه م یصدا دنیبا شن یا لحظه

کنم. چون بابام اومده منو به دکتر برسونه.  یخداحافظ دی. بادیببخش

 ......خدانگهدارتون

 

براتون جور کنم باعث بشه زودتر خوب  تونمیم زیسورپرا هی نمیگفت: بب یا لحظه

 ن؟یبش

 

 یحرف زدن و سوال کردن نبود، خداحافظ یبرا یتعجب کرده بودم و فرصت کهیدرحال

 ....... رو قطع کردم یو گوش میکرد

 

 

 داشتن دوست
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 وقت ها تحمل است گاهى

 بتوانى با زخم هاى زندگى اینکه

 سرپا ایستاده باشى هنوز

 

 داشتن دوست

 وقت ها ،زندگى ست گاهى

 سینه اى بدون نفس مثل

 مرگ قلب بدون عشق از

 باشى آگاه

 

 داشتن دوست

 وقت ها گاهى

 است سنگین

 مثل

 لیاقت دوست داشته شدن سنگینى

 

 بعضى وقت ها و

  داشتن دوست

 دیگر است حیاتى
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 نگه داشتن زنده

 درون ات کسى

 حتى

 وجود این فاصله هاى دور با

 

 

 

                                                              10 

 

 

سوال نبود تند  یهم برا یبودم و فرصت دهینفهم یزیچ انیاز حرف آر کهیحال در

  .به در اتاقم زده صدام زد و درو باز کرد یقطع کردم که بابام آرام تقه ا مویگوش

 

. مثل خوامیمعذرت م یلیبابا خ دیتخت نشستم. گفتم: ببخش یبلند شدم و رو آهسته

 !نیبازم کار دادم دستتون و از کار و مغازه تون معطل شد نکهیا

 

. زمیگلوت چقده حساسه، خب مواظب خودت باش عز یدونیگفت: دخترم تو که م بابام

 ؟ی. حالشو دارمیرو هم بردار بر تیاالنم آماده شو دفترچه درمان
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 .وگرنه بهترم کنهیم تیاذ یلیاده گفتم: فقط گلوم ختکون د یسر

 

. رنگ و رومم اصال خوب نبود و دمیبلند شدم و لباس پوش حالیرفت که ب رونیب بابام

 .کنهیدرد م ی. حاال احساس کردم بدنم هم کمزدیم یبه زرد شتریب

 

از فکرم گذشت: خاک تو گورت نکنن مهرانِ بدردنخور  دمیپوش یلباس م همچنانکه

با  یهم نکرد یغلط چیه یکرد ضممیمر ینجوریو ا یوقتمو گرفت نکهیبجز ا ،یالابال

خالص  ییهویکله اونم مالجت بخوره، بلکه  یشترررررررررق تو یکه اله شنهادتیاون پ

 !هبکش یهم بتونه نفس نوایب انیو آر یبش

 

 شنهادشیاومد، تند بخودم جواب دادم: نه نــــــــــه، اگه به پ بزبونم انیاسم آر تا

حاال شماره مو هم  میو با هم آشنا بش نمیرو بب انیامکان نداشت آر رفتمینم رونیب

 .رهیبگ

 

 .ام نشست دهیلبان رنگ پر 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
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 هاشیاز صندل یکی یرو کردم،یلرز در تمام بدنم احساس م یکم کهیو درحال حالیب

  .درمانگاه رفت یپرستار ستگاهینشستم که بابا دفترچمو گرفته بطرف ا

 

گذاشتم و محکم فشردم که با باز شدن در درمانگاه نگاهم  جگاهمیدوطرف گ انگشتامو

  .شد الهیچشمام قد پ یبطرف در برگشت که لحظه ا الیخیب

 

درون بدنم درجا تمآآآآآآاآآآآآم، حواســــــــــم هم  یفرررررررت! لرزها سردردهام

 !کال پَرررررررر

 

 داشت؟ کاریچ نجایا ووووووووووووووونهید یپسره  نیا زدمیم جیمبهوت بودم و گ فقط

 

  .به سراپاش کردم ینگاه

 

همرنگ لباسهاش بدست، که  یفیبا ک یسرمه ا یتیو تماما مخمل کبر دیجد یپیت

  !داشتیجذاب بطرفم قدم برم یبتیو داشت با ه ومدندیبهش م میلیخ

 

داره  دنیقاپ ینوبرونه جا نیچشم بصورتش دوختم و از فکرم گذشت: االنم که ا مبهوت

 !!بهش نرسه یدست کس یکن شیمخف فتیک یگوشه  ییجا هیتند  دیو با

 

 !!دیدرخشیم یو صورتش از خوشحال شدیجا جمع نم هیلباشم که  اوووووووووه
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فاصله کنارم  یاومد و با دو صندل کتریشادمان چشم بصورتم داشت نزد همچنانکه

 .بهم سالم داد ینشسته با سرش به آرام

 

 .به بابا کردم یست دهن باز کنه ابروهام تند باالرفت و اشاره اخوا تا

 

 .دی.... ببخشیزمزمه کرد: بله....... وا آروم

 

  .برگردوندم که بابام بطرفم برگشته اومد و کنارم نشست صورتمو

 

 یبه سراپا قیدق یچشمم متوجه بودم نگاه یاز گوشه  یبرنگشتم ول انیبطرف آر گهید

 !ندازهیبابام م

 

 قیسه تا درجا تزر دی. طبق معمول خوراکم آمپول بود که بامیشد و داخل رفت نوبتمون

 .شدیم

 

دلم سرجاش  یسالن نشستم ول یکرده تو انیگذرا به آر یاومدم و نگاه رونیب حالیب

 .شده بودم یزیعجب سورپرا ضمیحال مر نیبند که نبود!!! با ا

 

  .دیکاو یهم نگاه خوشحالش رو بصورتم دوخته بود و جز به جز منو م انیآر 
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گرمه،  نجایداره که ا یمعطل ی. فقط کمامیب رمیمن برم داروهارو بگ یگفت: ناز بابا

 !خونه میکنن بعد بر قیآمپولتم تزر دفعهی ینیبش نجایبهتره هم

 

تکون دادم که بابا رفت و منهم دلم تازه بدتــــــــــررررررر شروع به  یسر حالیب

  .کرد دنیلرز

 

مترصد فرصت هم  یمدل نیکه حاال ا خواستیزبل هم فقط تنها موندنمو م انیآر نیا

 .نشسته بود

 

 .بطرفش نگاش کردم آرام

 

چشمش هم  هیبرداشته بود،  زیم یبود که از رو یحواسش به بروشور کهیدر حال مثال

 !به بابام بود که کامال از درمانگاه خارج بشه

 

گفتم:  یصورتش خنده ام گرفت و تا بابا درو پشت سرش بست آهسته و شاک یشاد از

و  خندهیداره که کل صورتتون داره م یخوشحال یجا نقدرینفر ا هی یضیبنظرتون مر

  !میکه آرزو بدل نموند میدید شویمدل نیو ا مینوربارانه؟ واال خوبه نمرد ینجوریا

 

تو  یضیمر یمساله  یو مطمئن یدونیجلوتر اومده گفت: خودتم م یصندل هی خندان

ذوق زده ام چطور بشه چندروز دنبال شماره تلفنت بودم و  نی. فقط از استین

در  ی!! خبر ندارمیدید یرو اتفاق گهیروز دوبار همد هیاالن در  یکنم، ول دایپ تونستمینم
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باور  دارهاروید نیا تونمیکه االنم نم بودمحرص خورده  یوز گذشته بحدطول چند ر

  ! کنم

 

رو  دارید نیشما با اون چشم شورتون اسم ا یعنیگرفته گفتم:  یباال داده با صدا ییابرو

کنن  قیتزر یبه جنابعال شمیکیبدم از چندتا آمپولم  گهیم طونهیش ن؟یگذاشت یاتفاق

 !حواستون جمع بشه ها

 

که باعث دردسرتون  میچاکر یلیچشم شورمون خ نیگفت: ما با ا دیخندیم کهیحال در

و  یفقط و خالصه بگم امشب از ذوق زدگ ن،یباور کن ومدمی. بخاطر شما هم نمیشد

 ... دادمیاحتمال سکته م ادیز یِخوشحال

 

نکرده  یباشم و راحتتر درمانم کرده خدا کتریاومدم درمانگاه تلپ بشم تا الاقل نزد که

 !نمیبب نجاینفله و جوونمرگ نشم که باعث شد شمارو هم ا

 

به  یباز کرد و دست فشویک انیلبام نشست که آر یرو یخنده ا طنتشیش نهمهیا از

به شکل قلب دورشون بسته شده بود  ییبایبرده دوشاخه گل رز سرخ که روبان ز فشیک

از ترس باباتون دوشاخه  دیببخش آورد و بطرفم گرفته گفت: قابل شمارو نداره. رونیرو ب

 .نیجاش بد فتونیک یتو یجور نیکنم و شما هم بتون شیگرفتم بتونم مخف

 

واقعا چشمام باز شده بود. فکر  نباری. اصال انتظارشو نداشتم و اومدیم رونیداشت ب قلبم

 .کردیخاطر هم از تمام صورتم فوران م تیکنم رضا
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حظ کرده بودم نگاهمو به  شونییبایاز ز کهیو آرام گل رو گرفتم و درحال شادمان

به زحمتتتون نبودم  یراض دیچشماش دوخته تشکر کردم و زمزمه کنان گفتم: باور کن

 .دیخوشحالم کرد یلیکه خ

 

قابل  زیچ ضمینازدارِ مر یبانو یآرزومه و دوشاخه گل برا تونیگفت: خوشحال یجد

 !ینگرانتم ناز یلیکه خ ستیرنگ و روت اصال خوب ن ی! ول ستین یدار

 

  !ییییییییییآرام و هماهنگ باال رفت. ناز ابروهام

و چقده همکه ماشاا... راحت  شدیکه اصال هم خجالت مجالت سرش نم یپسر خوب چه

  .میبود

 

فقط خانوم  یلبش نشسته گفت: انتظار که ندار یرو یباال رفته ام لبخند یابروها از

 انی. تو هم منو آرکنمیمنکه تعارف ندارم و نم. یصدات کنم! توروخدا دست بردار ناز

لعنت به گور  ،یخب! منکه کال راض ادیبه اون در بشه و عوضش درب نیصدا کن که ا

   !یپدر ناراض

 

دلتون خواست صدام  یو هرجور نیو گفتم: چشم پسرخاله، شما راحت باش دمیخند

 ن؟یشیبگم ناراحت نم یزیچ ی! ولگهی. آخرالزمانه دنیکن

 

 .شنوم. تو هم راحت باش یصورتم چرخونده گفت: نه م یشو رو قیدق نگاه
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رو فرو داده زمزمه کنان گفتم: درسته همه  مشونیمال یگرفتم و بو مینیب یجلو گلهامو

 خوادی. دلم منیصدام کن یچرا دوست ندارم شما ناز دونمینم یول کنن،یصدام م یناز

 ......نیراحت نهمهیحاال که ا

 

 ایعشقم....  ای..... زدلمیعز ایبگم جانِ جانان.......  خوادیو لبخندزنان گفت: دلتون م تند

..... 

 

. خوامینم یزیچ نیو متعجب گفتم: نه بخــــــــــدا! اصال چن دیابروهام باال پر دوباره

 ....نیهم نیصدام کن نینازن خوامیفقط م

 

صدات  یو همونطور شهیهمون م جان.... هرطور دلت بخواد نیگفت: چشم نازن خندان

 .کنمیم

 

حالت زود خوب  ،یدار ییآشنا تی: خودت که به وضع بدندیکردم که آروم پرس یتشکر

 !یبش یخونه بستر یتو دیمدت کارت دراومده که با هی ای شهیم

 

 یبه ما توجه یبه اطراف گردوندم که همه در حال رفت و آمد بودند و کس ینگاه

فردا هم دوتا که گلوم جمع و  زنن،ی. االن سه تا آمپول ممهیشگینداشت. گفتم: کار هم

  !دانشگاه رمی. با استراحت فردا جمعه هم شنبه انشاا... راحت و سرحال مشهیجور م
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 یبده که تو قیدنبالت که گلودردت دوباره عود نکنه! فقط آدرس دق امی: خودم مگفت

 !یفتیسرما خودت راه ن

 

که  یآدرس که معذورم. دوما اونموقع یفتون. اوال آدرس بگفتم: ممنونم از لط خندان

! نگران نیدانشگاه برسونم شما هنوز خواب سیخودمو به سرو شمیمن از خونه خارج م

 .فتهینم یاتفاق نینباش

 

که  رمیبگ لمیرو از کارخونه تحو نیگفت: اتفاقا شنبه صبح زود قراره چندتا ماش یجد

 !دنبالت. فقط کجا منتظرت باشم اونو بگو امیشم. حتما م داریزود ب دیبا

 

 یکارش نبود. به آدم کالش و فرصت طلب یتو یکردم و نگاش کردم. غل و غش نگاش

رو داشتم که راحت باهاش رفت و آمد کنم و کم  طشیمن شرا ایآ ی. ولخوردیهم نم

 کم وابسته اش بشم!؟

 یکنارش باشم و حسش کنم، ول خواستی. هرچند کم کم دلم مکردمینم نکاروی..... انه

 دیشن یسرنوشتمو م یخودش وقت دی. اصال شاکردمیتکرار نم مویمن دوباره اشتباه زندگ

  ........ که کردیقبولم نم

 امیافسردگ کردمینم یو کار کردمینم خی یسنگ رو یدست یمن خودمو دست پس

 .دوباره برگردن
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 نهمهیدنبالت اومدن ا هی یعنی! یکنیفکر م یدار یجان به چ نیگفت: نازن آهسته

مزاحم  دمیاجازه رو نم نیوگرنه اصال بخودم ا رهیکامال خ تمیو فکر داره! بخدا ن ینگران

 .....نینازن کنمیبشم! خواهش م استیدن ایدن اقتتیمثل تو که ل ی......... اونم کسیکس

 

در مورد  نیخوشحالم. باور کن یلیکه خ تهینها یگفتم: واقعا لطفتون نسبت بمن ب آروم

رو نداشته باشم؟  طشیمن شرا دیشا نیفکر کرد نیاصال به ا یراحته، ول المیشما خ

نباشم  یمن اون کس دیشا ن؟یو در نظر دار نیخواینباشم که شما م یمن اون کس دیشا

 نیمن سازگار بش تیبا وضع نیاصال نتون دمین! شایسال بخاطرش صبر کرد نهمهیکه ا

خودتون  میلیو خ نیوگرنه شما حرف ندار دهیکه آزارم م ناستیو باعث رنجتون بشم! ا

 !نیمطمئن باش نویکه ا اهتونیبا اون سقِ س نیبا رفتارتون مقبول

 

  .شدیچشمم به بابام افتاد که وارد درمانگاه م دورادور

 

 !نهیکه بهتره مارو با هم نب ادی: بابام داره مگفتم

 

 وارید یرو یبه نوشته ها و عکسها یدور شد و نگاه یصندل هیازم  دهیکنار کش آرام

 .انداخت

 

 .گذاشتم و نگاهمو به بابا دوختم فمیک یتند گلهامو تو منم

  

  .داروهارو بهشون داد ستادهیا یپرستار ستگاهیا یرد شد و جلو دهیحالمو پرس بابا
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 یداروها برداشته شد، لحظه ا لکسیاز نا یقاتیسه تا آمپولم توسط خانم تزر یوقت

پراز حسرت زمزمه  یبهم زد و با لحن طنتیپراز ش یافتاد که لبخند انیچشمم به آر

آمپول زن هم  التیتحص نهمهیخوش شانس که با ا یِقاتیکرد: خوش بحال خانم تزر

 ......و خوش بحال آمپول و سرنگ که مینشد

 

پسِ  ییهویظورشو گرفتم و چشمام که تازه من کردمیها با دقت گوش م جیمثل گ منم

  !!کله ام نشست

 

 گهیمرموزانه برگردونده د یتند صورتشو با خنده ا دید تیوضع نیمنو با ا یوقت انیآر

 .شدیجا جمع م هیلباش عمرا  یهم نکرد........ ول یبطرفم نگاه

 

لبامو جمع و جورش کنم! پسره  تونستمیخودمم بشدت خنده ام گرفته بود و نم راستش

 !کرده بود یکه چه هوس دهیورپر ی

 

 .....راه افتادم قاتیبابام بطرفم برگشت بلند شدم و بطرف اتاق تزر تا

 

 کرد،یو آماده م دیکشیو خانومه که آمپولهارو به سرنگ م دمیتخت دراز کش یرو

  !کش اومده مو جمع کنم یخنده با لبها تونستمینم کردمیم یراستش هرکار

 

 .خانم رو با آمپولها خورده بود نیکرده حسرت ا طنتیش یلحظه ا انیآر
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هم درد داشتم و  یلیخ کهیتعارف نوش جان کردم و درحال یآمپول رو قشنگ و ب سه

 رونینره از اتاق ب انیآر شیباسنم نذارم که آبروم بدتر پ یدست رو کردمیم یسع

  .اومدم

 

لباش نشست و  یوار رو طنتیش یخنده ا دنمیافتاد که با د انینفر چشمم به آر نیاول

 !صورتشو برگردوند

 

 م؟یگفت: بر دمیبابام رس کینزد تا

 

 ادیجا ب یحالم کم نیدرد دارم بابا. اجازه بد ینشنوه گفتم: کم انیآر نکهیا یبرا آهسته

 .شدم تیاذ نهمهیا ندفعهیچرا ا دونمی. نممیبعد بر

 

بزور جمع  یکردم که چشما و لبها انیبه آر یهمراه با نشستنم کنار بابا، آرام نگاه که

 !گفتم یبود چ دهیشن نکهیو مثل ا دندیخندیشده اش کلهم م

 

    شد!یپسره و کال خجالت هم سرش نم نیپررو بود ا عجب

 

 .دشیجلوتر از ما داشت از درمانگاه خارج م انیکه آر میبلند شد قهیچند دق بعداز

 .رفت رونیآورد و ب نییبرام پا یاز فرصت استفاده کرده سر آرام
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 ده،یچیبه رفتنش نبود، شالمو دور گردنم پ یلرزان که راستش اصال هم راض یدل با

 .میاومد رونیو ب دمیدهنم کش یجلو

 

نتونستم  یبه اطراف گردوندم، ول یچشم داشتم که یقدم برم نمونیبابا بطرف ماش کنار

 .که حتما رفته بود نمییرو ب انیآر نیماش

 

با خنده هاشو کرده، حرفاشو زده صدرصد حالش جا اومده بود  طنتیدرمانگاه ش داخل

 !و حتما از دست سکته خالص شده بود

 

که  کردمیآرامشو با تمام وجودم حس م نیآرام بودم و ا یلیلحظات خ نیدر ا راستش

  !شهبا تونهیم یبفهمم علتش چ تونستمینم

 

 هیآرامشو بهم هد نهمهیا زمیبا اومدنش و سورپرا انیکردم: نکنه............ نکنه آر فکر

آرامش بخش و مُسکن  یامکان داره روز یعنی ایکرده که....... اوووووووووه ......... خدا

 نشیکدئ نوفنیاستام یبایتمام قد ژلوفن با اون چشمان ز یپسره  نیتمام دردام ا

 حرفامووووووو یشنو یم وونمممممممباشه! خداجوووووووو

 

 .اومد نییصورتم پا یاز جلو ییبرفها

  .و سرمو به آسمون بلند کردم ستادمیا نیماش کنار

 .دیبار یکم داشت برف م کم
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  .لبام نشست یرو یلبخند

 

 :فکر کردم نهیدستم بش یرو یباز کردم تا برف دستمو

روووووو! فردام که  وونهیعجب دلتنگشم د یول گذره،یاز رفتنش نم یا قهیچنددق هنوز

 ....یبرف یجمعه  هیجمعه ست و ...... 

 

 باشد ، سیکه خ جمعه

 آدم ؛ دل

 ردیگ ینفر م کیهزار و  یبرا

  هــــــــــزار نفر را آن

 کرد یشود کار یم

 ..... انفر امــــــــــ کی آن

 ....نفر ــــــــــکی آن

 ... کند یخودش را م کــــــــــار

 

  .دمیند یچیبه اطراف انداختم که باز ه یدلتنگ نگاه دوباره

درصد  ۹۹به احتمال  یاهمونجاهاست  انیآر ایندادم آ صیبود و تشخ ادیز دیسف نیماش

 !رفته بود
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دوختم و  ومدنیم نییزنان و چرخان پا جیکه گ ییبه آسمون کرده چشم به برفها رو

بگم، راستش از  تونمیدلم براش زمزمه کردم: مواظب خودت باش. دروغ که نم یتو

 ،ی...... و باش یو ..... باش یاومدن و بودنت کنارم خوشحال شدم. االنم آرزومه که باش

 یاول یسرنوشت رو نداشتم و ........ کــــــــــــــــــــاش همون ناز نیکاش ا یول

 ...گشودم یپروا بطرفت پر م یکه بمن بودم  نیدفعه ا نیبودم و ا

 

 !بد یلیام بد کرده بودم ........ خ ندهی. با خودم و آدیچیقلبم پ یسختتتتتتت تو یدرد

 

 یمنتظرم بود نگاهمو از آسمون برداشتم و با نگاه نیصدا زدن بابام که داخل ماش با

  .میدوباره به اطرافم نشستم و راه افتاد

 

  .دمیدیرو نم ییجا چیدر فکر بودم که ه چنان

 

شمار قرمز دوخته بودم  هیناخوداگاه چشم به چراغ ثان میستادیچراغ قرمز که ا نیاول در

 .بود انیآر شیاز ذهنم پ یا نهیافکارم غرق بودم که صدالبته زم یو تو

 

 !دمیدیم اهامیرو یقشنگش رو تو ریتصو دمیشا

 

 یآرام و ب کرد،یکه بشدت حواسمو بطرف خودش جلب م یبا کشش نگاه یا لحظه

 .اعتنا به سمت راستم برگشتم
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  .خورد چیهام پ هیر یگرد شد و نفسم رسما تو چشمام

 

 !!!!کردیم کاریچ نجایا انی! آریییییییییییباور کنم. ووووووآآآآآآآا تونستمینم اصال

 

لباشو جمع کرده بود نگاه خوشحالش  کهیکنارمون توقف کرده بود و در حال نشیماش

 .لنگه ابروش باال بود هیبصورتم و 

 

فکر بود و اصال  یبه بابام انداختم که خداروشکر تو یتند برگشتم و نگاه یول حالیب

 .به اطراف نداشت یتوجه

 

 .براش رفتم یبرگشتم و چشم غره ا انیبطرف آر دوباره

 کاریچ نجایام بهش فهموندم تو ا که آهسته تکون دادم و صورت جمع شده یسر با

  ؟یکنیم

 

 !ددا لمیتحو یپراز شاد یچشمک که

 

 .راه افتاد بابا

تعجب داشت.  یبرام جا یلیکه خ ومدیم نمونی. پشت سر ماشکردمیبغل نگاه م نهیآ از

 !ما نبود ریآخه خونه شون که در مس
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  خونمون؟ ادیزرنگ و ماه نشان شام رو داره م طونِیش نیفکر کردم: نکنه ا یا لحظه

 

 !زدیداشت پرپر م یزدم و دلم از شاد قیعم یلبخند که

 

قرار  نمونیبازم کنار ماش دمیلبخند شاد و سرخوشم رو جمع نکرده بودم که د هنوز

 !دیلبخندمو قشنگ د یبصورتم انداخت که وآآآآآآآآآآآآآ یگرفت و نگاه

 

 خیبرام تکون داد و ازم رو برگردند که از خجالت فقط  یو خندان سر ییبایبز چنان

 .کردم

 

 ادیز تونستمیلرزان نم یبه جلو دوخته بودم و از ترس متوجه شدن  بابام با دل نگاهمو

شام  یکه برا یاون روز شدیبا تمام قلبم آرزو کردم کاش م یبطرفش برگردم. ول

 ای کنهیقبول م طمیدغدغه نداشته باشم که منو با تمام شرا نهمهیمهمونمون بشه و من ا

  نه؟

 

  !یلینگران بودم ....... خ یلی. خدیپر یدر آن لبخندم

 

و  دیکش یدارم عقب م میزندگ خیتار یطالق تو هی دیشن یدرصد تا م ۹۹احتمال  به

و  فتهیب نمونیدنبال ماش نکهیچه برسه به ا کردیهم نم یبطرفم نگاه یحت گهید

 !خودشو هرطور شده بمن برسونه
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داره و  یتیبفهمم چه ن تونستمیکه واقعا نم کردیم مونیشاد و خوشحال همراه همچنان

 !ادیچرا باهامون م

 

شدم  ادهیشد درو باز کنه، منم آهسته پ ادهیکه بابا توقف کرد و پ نگیدر پارک یجلو

 .که از در کوچک نفررو وارد خونه بشم

 

بود و نگامون  ستادهیسر کوچه مون ا نیافتاد که با ماش انیه آربرگشتم چشمم ب تا

 .کردیم

 

 .نشست میشونیپ یرو یکردم و عرق یگرگرفتگ احساس

 خوردی. آخه به چه دردش مرهیبگ ادیو دوست نداشتم خونه مونو  خواستمینم چوقتیه

 ........که

 

چه  نویا دونستمینشده بودم که نم دهیاون آفر ی...... من..... مــــــــــن ..... برا من

 .....کنم یبهش حال یجور

 

 !یخوریگفت: تند برو خونه دخترم سرما م بابا

 

تکون داد و با  یآوردم که خودشم سر نییبراش پا یبرگشتم و آرام سر انیآر بطرف

 .دلم تلمبار بود بغض کرده وارد خونه شدم یکه تو یحسرت
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 ایکنم؟ حرف بزنم  هیگر اینه! برقصم  ایخوشحالم  دونستمیبود که نم یجور حالم

 فکر کنم؟ انیباشم و فقط و فقط به آر داریب ایسکوت کنم؟ بخوابم 

 

که تنها  کنهیم میو راه براه داره همراه انمیطرف خوشحال بودم که مورد توجه آر هی از

 .......نداشت یحد گهیو اضطرابم که د ینگران گهی. از طرف دستیدرکار ن یگذاشتن

 

بخاطر  میناراحت کردیبروز بدم و دهنمو باز کنم که مامان فکر م یزیچ تونستمینم یحت

  .صورت برام سخته نیهم در ساده تر دنیبلع یو حت کنهیم تمیکه اذ مهیضیمر

 

  .کمک مامان داروهامو خوردم و اصال هم گرسنه نبودم با

 

بغ کرده و پراز  کردیآوردم و به مامان که متعجب نگام م رونیب فمیرو از ک انیآر یگلها

گلها، از بس  چارهیخودم رز بخرم. ب یبودم هوس کردم برا رونیغم گفتم: امروز که ب

 .ارمیب رونشونیرفته ب ادمیشدم  ضیمر ییهوی

 

وجودم،  تیآب برگشت که گلهامو اول با تمام یبلند وانینگفت. فقط با ل یزیچ مامان

و بعد داخل آب گذاشته از  دمییفرو بدم بو تونستمیکه م یشقم، با تمام نفسبا تمام ع

 .مامان تشکر کردم

 

و پشت به مامان کردم که با خارج شدنش از  واریرو به د دمیخزیپتو م ریز کهیدرحال

 .سوزانم که بزور جلوشو گرفته بودم راه گرفتند یاتاق اشکها
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داشتنش  یبود و منم........... منم در آرزو یعال انیدروغ بگم. آر تونستمیکه نم بخودم

 نیکه با کوچکتر شی..... با رقص عال دادیکه بهم م یتی....... با اون اهمنیبودم هم

 یمن وسط رفت و کل تاالرو بصدا درآورد......... با نگاهها یعالقه  دنیدرخواست و فهم

ران خودشو به درمانگاه رسونده که برام قائل شده، نگ یقشنگ و جذابش......... با ارزش

 نکهی...... اطنتهاشیکرده بود........ با تمام ش میکه بهم تقد ییبایز یبود .......... با گلها

بهش  یگرفته بود که امکان نداشت روز ادیخودخواسته دنبالم افتاده خونه مو 

قلب و  یووووور توبدجور ...... بدجور....... بدجووو وبدم...........خودش یآدرس نیکوچکتر

 .....بود دهیفا یداده بود که...... همش هم ب یمغزم جا

 

 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
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 باز من سود کرده ام، یبپرداز هرچه

 

 رایز

 "مـــــــانیتــــــــــو آر"          

 

 ..یمن شد یایحسّ دن نیگرانبهاتر ناخواسته

 

نبود..... دلم  یشدن یکردم بخوابم ول یپتو کردم و چشمامو پاک کرده سع ریز سرمو

 ......گرفته بود یلیخ

 

 ........ کرد و االن یباز میبا زندگ ینجوریکه ا ارویلعنتش 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
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 !نصفه شب بود ۱چشم باز کردم که ساعت  یزمان فقط

 .داشتم انیاز آر امکیپ 15انداختم.  میبه گوش ینگاه

 

و غزال داشتم که حتما نگرانم بودند چرا امشب اصال  یپاسخ هم از پر یتماس ب چند

 .بودم دهیبود نشن لنتیسا میچون زنگ گوش ینشدم. ول نیآنال

 

رو خوندم که بشدت نگرانم بود چرا جوابشو  انیآر یامکهایپ یدل ضعفه ام همه  با

  .شمینم نیو چرا اصال آنال دمینم

 

خبر از خودت بهم  هی یتونینم یاوضاعت اونهمه بده که حت یعنیبود: نازبانو  نوشته

 دنیزنگ یجراتشم ندارم بهتون زنگ بزنم که برا ینینگرانتم! راست و حس یکه کل یبد

نکرده قهر که...... من اصال تحملش  یو خدا دیناراحت بش ترسمیازتون اجازه نگرفتم و م

  .کنمینم

 

راه انداخته بود و حاال  یرختخواب رقص بندر یو قلبم تو رفتیداشت فقط غنچ م دلم

  .هم دور باسنش بسته بود. لبامم تا بناگوشم بازِ باز بود یدستمال

 

کم موند از جام بلند شم و وسط اتاق  انیآر Pv ادیز یامهایپ دنیشدم و از د نیآنال

  !امیب یقر
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قلبها جا  یتو میکنه خودشو مستق کاریپسر محشر بود و اصال بلد بود چ نیمن ا یخدا

  !کنه

 

خوشحال بودم، اول از همه  دایلبام جا خوش کرده بود و شد یرو یلبخند کهیدرحال

و مهربانانه برام داشت  زیمحبت آم یامهایپ یخودِ زرنگش زدم که بازم کل Pv به یسر

 :نوشته بود یجواب نداده بودم آخرش از شدت نگران یو وقت

 

.......... مُردم  رسمیبا آمپول و چاقو چطور حسابت رو م نیبب نمتیبار بب نیا هیکاف فقط

 فیتشر نیالتریخیهم ب نهمهیناز و لوس و ننر که ا یدختره  یآخــــــــــه از نگران

 !از شانس من دیدار

 .....شد نیسالم براش نوشتم آنال هیو تا  دمیخندیداشتم بلند م گهید

 

هنوزم منتظرم  یعنیدلمو پر کرد که حد نداشت.  یشدنش ذوق نیآنال دنید با

  بود؟؟؟؟

 

تو که دلم هزار راه  ییکجا یکه براش نوشتم تند نوشت: دخترِ نازِ فرار یسالم بعداز

 ...... که باره ساخته باشم هینکنه با چشم شورم کارتو  گفتمیرفت!!! فقط م

 

 .ستمی. بد ندینوشتم: نگران نباش میخندیم کهیدرحال
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انگشتام  سمیبنو یلیآخه خ ترسمیازتون بپرسم. م ی: اجازه دارم زنگ بزنم احوالنوشت

 !رهیآرتروز بگ

 

 د؟یترسی. نوشتم: از آرتروز زبان تون نمدمیخندیغش غش م گهید

 

 نازها! بزنگم؟ یکه فدا الیخی: اونو بنوشت

 

که از پشت تلفن منو بخوره! فوقش  تونستیفکر کردم! نم یاز حرفش لحظه ا خندان

  .زنگ بزنه تونستیخاموش! پس ...... م لمیو موبا کردمیتند قطع م

 

 !صداشو بشنوم خواستیم یلیخ دلم خودمم راستش

 : منتظرمنوشتم

 

گفتم که محکم گفت: االن بکشمت  یجواب دادم و سالم آرام یلرزش گوش نیسوم با

بردارم  یبکنم؟ اصال چکش تیکه برات فرستادم جراح ییاالن با اون چاقو طونک؟یش

خانم آمپول زن زحمتشو  دیو با ستمیمالجت! آمپول رو که کال مجاز ن یبکوبم تو

 !بکشه

 

 ...دمیخندیفقط م منکه
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که باال آورده و با اون چشمان خوشگلش دخترِ  یبا گند انیآر یگیداد: نم ادامه

درمانگاه حالتون با  یتو نیگیکرده ممکنه نگرانش بشه؟؟ نم ضیگالبتون مردم رو مر

 ن؟یدرچه حال نمیجا مونده بود بب شتونیخوب نبود و فقط دلم پ چیرنگ و روتون ه

ات بکنم و  مهیق مهی! فقط دوست دارم قــــــــــفکررررررررریب نهمهیدختر هم ا

  !خالص

 

 یا مهینفس نصفه ن هیلطفا  انیگفتم: آقا آر دمیخندیگرفته ام م یبا صدا کهیدرحال

! چه خبرتونه بــــــــــابــــــــــا! با سق دیدار ازیکه مطمئنم بهش ن دیبکش

! نیشیشب هفتمم آماده م یو االنم که با چاقو و چکش برا نیناکارم کرد اهتونیس

 !میدیرو هم د یحوالپرسمدل ا نیو ا میموند خداروشکر زنده

 

بجون خودم  نیباور کن یو حق با شماست، ول دیگیگفت: راست م دیخندیم کهیدرحال

 دی! اصال متوجه نشددیداشت یچه اوضاع دیدینگرانتون بودم! شما که خودتونو ند یلیخ

براتون! االن  شدیو رو م ریکه فقط دلم ز نیاومد رونیب قاتیاز اتاق تزر یبا چه حال

 کارساز بودن؟ تخوشبخ یحالتون بهتره؟ آمپول ها

 

گفتم: ممنون از لطفتون و خوشحال از توجهتون. االن خوبم خداروشکر که دردم  خندان

کال  ،یکه امروز از بس گرمم شده بود و افکارم قاط مهیشگیکمه. گلو درد کار هم یلیخ

 .نیکه نگرانم بود نی. واقعا محبت دارارمیکتمو درب دیرفت نبا ادی

 

زمزمه وار گفت: اگه اون  کردمیخندانشو کامال از پشت تلفن حس م یلبها کهیدرحال

و جوونمرگ نشم، فردا که جمعه ست، از  نیخودمو بطرفم پرتاب نکن یچکش و چاقو
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کار داشتم سرراه برسونمتون،  رونیهرزمان ب دیدانشگاهتون رو بهم بد یشنبه برنامه 

 !باره یداره م میو ماشاا... برف خوب نیتاحوالم هس ضیروزها که مر نیمخصوصا ا

 

 نیا تونمیم یچه جور یول م،یهرچند خودم راض کردمیماتم برده بود و فکر م فقط

  !رو از سرم بازش کنم شیسر

و چه  نمیرو بب یو چ یک دیبشم با یجنابعال نینبود بگه بابا من نخوام سوار ماش یکی

چه  دیدیتو م نیماش ینفر منو تو هینبود بگه اگه فقط  یکیخه؟ اقدام کنم آ یجور

ها هم دارم  بهیکه حاال طالق گرفتم و با غر فتادیو اسمم سر زبونها م رفتیازم م ییآبرو

 !پرم یم

 

که  یکه مهربون گفت: سکوت کردمیحرف فقط فکر م یکامل و بدون کلمه ا درسکوت

 ن؟یکنیفکر م نیدار یداره! به چ یادیز یهایمعن نیکرد

  

  یعنی سکوت

  ...حرف تو دلمه هی

  ...اسم رو لبمه هی

  شرط تو چشامه و هی

 ...آرزو که تو قلبمه هی

 

 !نیو اصرار دارم هرطور شده حرف دلتونو بشنوم هم خوامیمن االن م و
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 :زدم و چشمامو بسته فکر کردم یلبخند

 

 عاشق تو شدن یبرا

 !ستیالزم ن یبهانه ا چیه

 ٬چه باشد هر

 ٬همه الفبا نیا انیم

 ...یکه حرف ندار ییتو تنها

 

 دیخوایحرف دلم که م یول د،ی..... لطفا از دستم ناراحت نشدیگفتم: واقعا زرنگ آهسته

که  ستمین یطیدوما در شرا ستم،ین یبه زحمت جنابعال یاوال راض نهیا دیمصرانه بشنو

ها و  یبرام همون تاکس لهیوس نیاونم ناشناس بشم. بهتر هیبق نیبتونم سوار ماش

که شرمنده از  تونمیواقعا نم یول دار،ی. مهرتون پامیدانشگاهه که خودمم راض سیسرو

 !حضورتون

 

 !بود که کامال سکوت کرده بود انیآر ندفعهیا

 

... ی! ولونهیدر م یا گهیمشکل د ای دنی: باباتون اجازه نمدیکنان و ناراحت پرس زمزمه

 ....که ادیباباتون نم ی افهیاصال به ق
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 ستیدارم که برام مقدور ن یمعذورات هیخب  ی. ولستی: نه مشکلم بابام نگفتم

داغون ازتون بخوام  یبعدا با اعصاب خوامی! نمنیدرکم کن کنمیهمراهتون باشم خواهش م

 شمیسنجم متوجه م یو هرچقدر م نمیب یبغرنجمو م تی........ خودم وضعنیایدنبالم ن

 !مراعات کنم دیبا

 

موقع خروج از دانشگاهتون  نیدیکرده گفت: خب پس اجازه م ینزد و فکر یحرف بازم

 !باهاتون صحبت کنم دیکه باهاتون کار دارم. با امیدنبالتون ب

 

چرا  انیآهسته گفتم: آقا آر خواستمیاز خدا کمک م کهیجمع کرده درحال روموین تمام

 !مهمه یلیبرام خ نکارتونیعلت ا ن؟یایدنبالم ب نیخوایم

 

پرنسس  هیشازده پسر از  هیخانوم، بنظرتون چرا  نیمکث گفت: نازن یلحظه ا بدون

که  نیکنیباهاش حرف بزنه؟ صدرصد فکر نم ایبرسونتش  ایدنبالش بره  کنهیتقاضا م

ام گرفتم  ندهیآ یبرا ییها میقل دوقل باشه نــــــــــه؟ خب منم تصم هی یهدفم باز

! االن اجازه نیفرد دلخواهم شروع کنم هم کنار مویزندگ خوامین وقتشه و مکه اال

هم  یرو بشکافم؟ آهنگ یبدم و کامال همچ حیتوض نیاز ا شتریب ای امیدنبالتون ب نیدیم

تحمل  تونمینم گهیکه د دیو گوش کن دیبراتون فرستادم که حرف دلمه. زود دانلود کن

 !کنم

 

نکرده صدام لرزش نداشته  یدلمو کنترل کنم و خدا یکردم بلکه بتونم لرزشها یمکث

  !بره ششیباشه که آبروم بدتر پ
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لحظه  نیدر ا دونستمیلرزان زدم آهنگش دان بشه و بعدا گوش کنم! نم یانگشتان با

 !کنم کاریچ ایبگم  دیبا یچ

 

  د؟یدیم یبگوشم نشست که گفت: بانوجان افتخار همراه انیآر یصدا

 

 طیمن شرا دیشا دهیو به ذهنتون رس نیفکر کرد یاصال لحظه ا ان،یگفتم: آقاآر آروم

فکر  یمورد قبول شما نباشه؟ اصال لحظه ا طیشرا نیا یداشته باشم که روز یخاص

 نیفکر کرد ینباشه؟ اصال لحظه ا نیخوایکه شما م یاون تونیمورد انتخاب دیشا نیکرد

تون بشم و کال مناسب شما نباشم؟ خواهش  یشما و ناراحت یباعث سرخوردگ دیشا

که اون فرد  نیباش یا گهیو دنبال دخترخوش شانس د نیوجه اصرار نکن چیبه ه کنمیم

برام ارزش داشت! شبتون  اهایو محبتتون دن تونیی. خوشحال شدم از آشناستمیمن ن

 ....ریبخ

 

کدومه  ریشب بخ ه؟یمگه بچه باز ه؟یحرفا چ نی! انینازن یچ یعنیتند گفت:  انیآر که

از من  شهیهم یبرا نویکه من هنوز باهات کار دارم! من انتخابمو کردم و تو ........ ا

 :داشته باش

 

 ” طالبتن“ هستن که  ایلیخ

 ” قتنیال“  ایفقط بعض اما

  !یریگیگرم م یباشه با ک حواست

 !نینازن یمنو کنار بزار ینجوریهم یتونیهم نم تو
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 یلیکه خ نیدلم نزار یدست رو کنمی...... تمنا مکنمیخواهش م انیگفتم: آقاآر محکم

سعادت مادام  یکه براتون آرزو نیهست نهایبهتر قیخوووونه. مطمئنم شما هم ال یلیخ

 !العمر دارم

زنگ  گهیاستراحت کنم. لطفا د خوامیکه م ستی. حالم خوب ندیهم منو ببخش االن

 ...ن. خدا نگهدارتودیبش نینازن الیخیو ب نینزن

 

 .شدند یرو قطع کردم که اشکام جار یتند گوش و

 

  .. بازم رد تماس ............ تمامدیکه رد تماس دادم. دوباره لرز دیلرز یگوش

 

 ......تمام شد و.... تمام شد و...... تمام شد یهمچ

 

بهم بندازه و بعد  یطالقم نگاه دلسوزانه ا یماجرا دنیبعداز شن انیآر دادمیاجازه نم من

   !به قلبم بخوره یکار یخودشو کنار بکشه که دوباره زخم یادب و خداحافظ تیدر نها

 .دمیکش یو خودم عقب م کردمیخودم تمومش م من

 

 

 بد نوشت سرنوشت
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 ...؟؟ ـــســمیرا بـــنـو دامڪ

 را بـــســپــارم ...؟؟ دامڪ

 

 .... ہگـــرفـــت ےاز زندگ ہڪ ےدلـــ

  تــو ےبــ ہــڪ ےدلـــ اـــــی

 .. ہگــرفــــتــ

 

. ستمیدلشکسته به آهنگ قشنگش هزاران بار گوش دادم و فقط و فقط گر اونشب

 .بودم دهیکه فرو دادم خواب یسردرگم و قرص خواب یها هیبالخره هم با گر

 

 .بود که با تکون دادن مامانم بزور چشم باز کردم که نگرانم بود ۱۱ساعت  صبح

 

 .کشوندم رونیخودمو از تخت ب بزور

  .فکر کردم شبیبه د یو منگ یجیپراز گ یکرده با سر زونیاز تخت آو پاهامو

 

  ایدن کیذهنم  تو

 واست حرف داشتم   

  دلم یتو یول      

  نبود شتریجمله ب کی        
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 انیآر یکاش بود"            

 "یبود یشگیکاش برام هم                   

 

 .و بلند شدم دمیبه اشکام کش یبلند دست یآه با

اون  جیکه هنوز گ دمیصبحونه خوردم و داروهامو بلع یشستن دست و صورتم کم بعداز

در آغوش هم  انیبودم و بازم با تمام غمها و غصه هام و آهنگ آر یشبیقرص خواب د

 .میدیخواب

 

همون  یباز نکنم و توچشم  چوقتینشم ........ ه داریب چوقتیبود که ه نیآرزوم ا تنها

 !برام تموم بشه شهیهم یبرا یخواب همچ

 

  .خوردم و گلوم بهتر بود یناهار ۳ ساعت

 

نگرانم  یبودنم بحد نیو آفال میخبر داد دوستام بخاطر جواب ندادن به گوش مامانم

  .ازم گرفتند یبودن که دونه دونه بخونه زنگ زدن و خبر

 

 .دلتنگشون بودم یلیخ

 .ازش داشتم امیپ نیافتاد که چند انیآر Pv شدم چشمم به نیتا آنال 

 

 .پراز اشک شد چشمام
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 موی! زندگرفتیو م شدیو خودِ مهربونشم باالخره ازم خسته م خوندمینم امهاشویپ من

 !باخته بودم....... بدجــــــــــور

 

حالم  یایجو یخوش و بش کردم که همگ یبه گروهام زدم و با دوستام کم یسر

 .بودند

 

با بابام  یروز برف هیبود و خوشحال از حس  دهیکه بار یبرف انیغروب در م همونروز

  .میزدن آمپولهام دوباره به درمانگاه رفت یبرا

 

 یچشمم رژه رفت و احساس غم یجلو قهیدونه دونه در چند دق روزمیخاطرات د تمام

 !چشمام داشتم یاشک رو گوشه  یدلم و قطره ا یتو دیشد

 

از قلبم  خواسته  یرو در گوشه ا انیآر یواشکی.... فقط و فقط  یواشکی....  یواشکی من

 فی....... حفیح ی......... ولخواستمشیبازم م دمیبودم و شا

 

 .میاومد رونیشده از درمانگاه ب قیتزر آمپولهام

 

  !پرازحسرت به اطراف انداختم ینگاه روزیچرا مثل د دونمینم

 یچه حس دونمیچرا چشم براهش بودم........ نم دونمیچرا منتظرش بودم..... نم دونمینم

 نیدرون قلبم بهتر شهیو آرزوم بود که باشه....... باشه و هم خواستمیداشتم....... فقط م

 ...رو بخودش اختصاص بده گاهیجا
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 کـــــالم یب

 ــا باش نجــیا

 باش فقـــــــط

 با دل مـــــن بودنت

  باســـــتیهم زصدا  یب

 

 ..... لبم نشست یناگفته گوشه  یسرشار از غم یلبخند

 

 ...دمیبودم رو نفهم یو بدنبال چ یدر انتظار چ هودهیب 

 

 ییاحساس کردم خودرو نه،یبش نیماش ی رهیدستگ یو دستم رو میبرس نیبه ماش تا

 !شهیم کیآرام و بدون عجله بهمون نزد

 

 نیتعجب داشت، بطرف ماش یجا یلیآرام و بدون عجله که برام خ یرانندگ نیا از

  .کردیمن گذر م یکیافتاد که از نزد انیچشمم به آر یبرگشتم که درآن

 

با تکون سرم  یحت اینشون بدم  یتعجب کردم که اصال نتونستم عکس العمل یبحد

  !بکنم یسالم
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چشم بهش دوختم و نگاهم هرلحظه باهاش  یتمام نشدن یمبهوت و پراز بهت فقط

  ........ دیچرخ

 

 .کردینگاهم گره خورده بود که قلبمو تکه تکه م یفقط تو نگاهش

 

چشم  نیماش ی نهیگذشتنش از پشت سر هم نگاش کردم که احساسم گفت از آ بعداز

 ....بمن داره

 

برف و سرما  نیا یتو ای گذشتیبود و داشت م نجایاز ا رشینتونستم بفهمم مس اصال

 .......به درمانگاه خواهم زد یآمپول حتما سر قیتزر یمنتظرم بود که خبر داشت برا

 

 ……بدم صیرو اصال نتونستم تشخ میکدوممون بود ووووووونهیدَم د نیو در ا االن

 

 را دارم یکس من

 

 چشمانمبا بستن  که

 

 نگاهشقشنگ  حس

 

 کنمیماحساس  را
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 شینفسها یبو

 

 شنومیم را

 

 را دارم یکس من

 

 نبودنم وقت یحت که

 

 است عاشقم

 

 ینهم ےعنی  وعشق

 

 یتو یچنان دلشاد شدم که حد نداشت! چنان خواستن و عشق انیآر یلحظه ا دنید با

سراپامو گرم.........  ی! چنان غرورفتادمیدلم برپا شد که داشتم از ذوق پس م

 !بزارم یاسمشو چ دونستمینــــــــــه داااااااااااااغ کرد که اصال نم

 

از  ایدن ایاومده بود و منم که دن دنمید ینبود، صدرصد برا نوریخونه شون که ا انیآر

 !و خوشحال و اونهمه هم چشم براهش بودم یاومدنش راض
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  .دور شد درسمیاز د گهید

 

 رشینکرده مس ینشستم فکر کردم: نکنه..... نکنه ...... خدا یم نیداخل ماش همچنانکه

که  کنمیم یو خوشحال دمیم یدواریبخودم ام نهمهیکه منم ا گذشتهیبوده م نوریاز ا

 !!!!!!!!فقط رقص وسط کوچه ام مونده؟

 

و  من خودشو رسونده دنید یبدلم افتاده بود برا نکهیاز عمق جانم زدم! مثل ا یلبخند

و باحال  نیو شادتر نیلحظه خوشحالتر نیحاال از مدتها منتظرم بوده که االن و در ا

در  دیفقط خودم و خــــــــــودم بودم که با ایدن یکرده  قیو آمپول تزر ضیمر نیتر

 . شدیماسمم ثبت  نسیگ یرکوردها

 

 ییکه توقف کرده با چراغها انیآر نیماش دنیاز د میدیرس ابونیراه افتاد. تا سر خ بابام

 !زدم یروشن منتظرمون بود ناخواسته لبخند

 

پراز تپش بطرفش برگشتم که نگاهمون قشنگ  یدل خواسته، خودخواسته و با قلب گذرا

هم بدرقه  بایز یو لبخند میآورد نییپا گهیهمد یبرا یبه آرام یکه سر دیچیدر هم پ

 .راهم شد ی

 

 :دلم براش خوندم یبرگردوندم و تو نگاهمو

 

 یباشــــــــــ اگر
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 رمیگ یرا م دستانت

 کنم یپرواز م و

 

 که ییایرو به

 خواهد ینم یبال چیه

 

 یباش دیتو با فقط

 یهمدست من باش دیبا

 یدر قلب من باش دیبا

 

 کردمیشو باز نم یاصال خصوص یول شد،یاضافه م امهاشیبازم هرلحظه به تعداد پ شب

  !شده افتیدر امهاشیدوم رو بخوره و بفهمه پ کیکه ت

 

شکستم و  یوسط نم نیبود که منهم ا گهیکار دورشدنمون از همد نیخودم بهتر بنظر

 !از روزگار خورده بودم تیبقدر کفا شدم،یخورد نم

 

 :بود نیا دیکه ازش رس یامکیپ نینخوندم تنها و آخر امهاشویپ یوقت

 

 .......یــــــــولــ نم،یو جواب نده نازن نخون

 .....یولــــــــــ
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  قرارمان

  بهار نیهم

 !...شعر یشکوفه ها ریز

 

  من یعاشقانه  یکه واژه ها آنجا

 ! کنند یتو گل م یبرا

 افتاده ام ، نیزم یکه حرف ها آنجا

  شوند یسبز م دوباره

  عاشقمان یدست ها وَ

 اندازند ؛ یدر کارِ سبزه ها م گره

 

 ! تو یچشم ها رِیز قرارمان

  که شعر آنجا

 !...شود ینم شروع م نم

 

 مونم یمونم..... م یمونم ...... م یم منتظرت

 .گرفتم لیشونو ازت تحو دهیخشک یروز دیگلهام باش. شا مواظب

 ....انیآر نِیمن پشت و پناهت نازن یخدا
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خواستنها  تیدرنها ییو آرزو خبریآرام و ب یتمام وجودم از دوست داشتن کهیدرحال

النه کرده بود که  یادیز یخوشحال باشیز امکیته دلم از پ داد،یو عذابم م سوختیم

 .دادیم هامیقرار یقلبم خبر از ب یخودمم مشخص نبود. فقط لرزشها یاندازه اش برا

 

ناشناخته رو هم  یاز ترس یو کوله بار شدیهام اشکامم جمع نم یبا تمام خوشحال یول

 !دمیکشیم دکیبا خودم 

 

باهاشون  یگلهاش گذاشته ساعت نیو سر بر بال دمیدر آغوش کش باشویز یگلها اونشب

 :حرف زدم و در آخر زمرمه کردم

 

  را شبــــــــــم

 

  تو یماهِ رو الِیخ

 

 ؛ کندیم ریبخ

 

 .دمیگلهام نشوندم و...... خواب یبه گلبرگها یبوسه ا باالخره

 

  .ازش نشد یخبر چیه گهیکردم و د افتیدر امیپ انیبود که از آر یبار نیاونشب آخر و



254 
 

 !دمشیند گهیهم نداد و د امیتلگرامم بهم پ یتو گهید یحت

 

 یچهره  دنیازش با د یو خبر دنشیبشــــــــــدتِ تمام دلتنگش بودم و د راستش

 ................ رفته .......... بود یماهش آرزوم بود ول

 

که  ییدهایو تمام ام کردمیم یاشکآلودم احساس افسردگ شهیدر کنار چشمان هم بازم

  .بودند دهیبودند، همه پر کش میدر دلم رخنه کرده باعث شاد یروز

 

از  چکدومیبا ه انیمهران و آر دنیگذشت و منِ دلمرده اصال در مورد د یروز ده

رفته و  میحرف بزن ادینزده کال دهن باز نکردم که مبادا در موردشون ز یدوستام حرف

   .کردمیخودم مراعات م دیبشم که با انیآر یدلبسته  شتریرفته ب

 

 !نداشتم که ....... نداشتم میرو در اوج جوون یا گهیتاب تحمل شکست د من

 

 ...... یول

دربره که  یو مثل عقاب پر نیزبیتونسته بود از دست چشمان ت یبه امروز چه کس تا

 من نفر دوم باشم؟

 

بود که  ومدهیهم ن هیو مهد میبود شیمشغول آزما شگاهیو اون ساعت در آزما اونروز

 .میکردیم شیآزما میداشت میبود یکه هم گروه شونمیسرمون از عوض ا ریخ
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شوهرش پاگشاشون کرده  یعمو و زن عمو شبیخبر داده بود د دهیکه زنگ یاونجور

 .مهمون داشتند یبودند و کل

اون نبود که  یارایبخونه برگشته، عروس خانم ما رو  رید و داماد ما هم اجبارا عروس

! پس خوردینم یو بدرد زدیم جیدانشگاه گ یبشه که حتما تو داریصبح زود از خواب ب

 !کار بود نیاومدن بهتر ریو د دنیخواب

 

محمد  یکه عمو و زن عمو انیبدونم پدر و مادر آر خواستیدلم م یلیخ یلیخ راستش

 هیمهد دنی! که اونم نگه داشتم با دگهید یعمو هی ایکرده بودند  یبودند پاگشا و مهمون

 .بپرسم

 

و  کردیغرغر م یهم ه یکه پر میرو انجام داد شیآزما مونینفر ۵در گروه  خودمون

! خانم تا لنگ ظهر بغل میافتاد ییها تی: واال شانس مارو باش که با چه درِ پگفتیم

بدشانس که دربدر دنبال  یها نگلیبشه، اونوقت ما س داریب تونهیو نم دهییشوهرش الال

 شونویجور ا دیبا میفقط دنبال دوست پسر ااآااا،عمر ریشوهر که نــــــــــه خ

   !میبکش

 

منتظر  د،یخندیهم غش غش به حرفاش م رضایکه عل یپر یاز اجق وجقها خندان

 .رسوندم شگاهیآزما یگوشه  یپنجره  یبده که آرام خودمو جلو جهینت شیآزما میبود

 

 شیو منظره زمستان رونیپر دار و درخت ب ییبایبا باز کردن پرده کرکره اش چشم به ز 

  !دوختم
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 :لبام نشست. خوندم یتلخ رو یلبخند

 

  ریاز ز یکی

  از رو یکی

 

  من بباف یبرا یتازه ا الیخ ایب

 

 زمستان نیا

 شود یگرم نم یپوشتن  چیبا ه 

 

بود که  یدور کمرم انداخته شد و تا برگشتم پر ینگذشته بود که دست شتریب قهیدق ۵

االن  ،یچونیزرنگه رو بپ یپر یتونیفکر نکن م رکاه،یآب ز یدختره  نیگفت: بب یشاک

 یرو ه یزیچ یافتاده؟ تو دار یدروغ و دغل بگو چه اتفاق یهم بدون تعارف و ذره ا

بشنوم! خــــــــــب  خوامیکه منم م یگرفتارشو کامال  یکنیم یمغزت حالج یتو

 م؟یبر دیبا دهیجواب م شیکه االن آزما نمیتند زر زر کن بب

 

 ..........که ستین یزیگفتم: باور کن چ دمیخند

 

! فقط بگو ینــــــــــاش یجمع شده گفت: خــــــــــفه دروغگو یتند با صورت یپر

 شده؟؟؟ یچ
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ناز داره  یدخمل نیشده که ا یزیو مطمئنم چ گمیاز کنارمون گفت: واال منم م ییصدا

 یو از ماجرا ستین ییدختر پر سروصدا ادیز نی! البته نازنکنهیازمون پنهون م

سکوت و درخود  نیا نباریا یخودشه. ول یاکثرا تو نطرفیبدردنخورش به ا یپسرعمو

رو گوشه  یبار لبخند قشنگ هیمن  یداره! حت ریتوف ایبا قبل یلیخ یلیفرو رفتنهاش خ

 ی. لحظه ادیدرخشیبود و چشماشم م بایشگفت و ز یکه پراز خاطره ا دمیلبش د ی

 یدارم ها ب مانیبگم من به شناخت خودم ا نمیدرصد عاشق شده! البته ا۹۹فکر کردم 

 !بروبرگرد

 

آخــــــــــه! از دست  یتو چقدر فضوووووول رضایباال داده گفت: عل ییبا ابروها یپر

بلغور و برامون به  یدار هیچ اتیچرند نیا نمیلحظه خالص شد؟ برو ب هی شهیشماها نم

 هــــــــــان؟ یکنینخ م

 

هواخواه  یلیخ یدونیجان، خودت م یپر نیصورتشو خندان جلو آورده گفت: بب رضایعل

که من سنم از همه تون باالست و  یخبر دار نمیا یو متلکهاتم، ول ایاون زبون و شلوغ

 یولوژیزیف یرشته  نیدر اون، ا شرفتیدارم که فقط بخاطر شغلم و پ یارشد روانشناس

 هیما  ینازناز نی! انیرو پنهان کن یزیچ نیتونینم من. پس از خونمیرو دارم م یاهیگ

 ....براش بکنم تمام ادیاز دستم برب یبشنوم تا هرکار خوامیشده که منم م شیزیچ

 

  .زدم که چشم بصورتم دوخته منتظر بود رضایو خندان عل یبصورت جد یلبخند

! واقعا خوشحالم حواستون رهیفکرم درگ ی. کمنینگران نباش ستین یزیگفتم: چ آرام

  .نیهم کنارم هست شهیبهم هست و هم
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 یونتیبا توجه به رشته ام م یدونیجان، خودت م یگفت: ناز نهیآرام و با طمان رضایعل

غروبها که دفتر مشاوره  یتونی! اصال میریو مشاوره بگ یدرددل کن ،یباهام حرف بزن

 ...یآرام بش یو کم میتا راحت حرف بزن یایاونجام ب رم،یمون م

 

ها  کشمیهردوتاتون رو م نیبر یی! بدون من جاوووونهید یتند گفت: پس من چ یپر

 !باشم دیباشه! منم با ادتونی

 

 یاصال مشاوره داد و بچه  شهیجانمان مگه م یخندان گفت: بدون شما پر رضایعل

 یبه مشاوره و روان درمان نیگند بزن یو گاه نیباش دیکرد! شما با ییمردم رو راهنما

خودشم گم کنه مگه  یکرده راه اصل ینور بشه و دختر مردم کامال قاط یمن که نورعل

 نه؟

 

  .بلند شد یپر یدعوا خنده هامون با اخم و تخم و یصدا که

 

خانم هرزمان  یناز یبزنم، ول یسر شمونیبه آزما رمیگفت: بااجازه تون من م رضایعل

 نوی! ادیمن حساب کن یرو نیتون یتعارف که بشنوم و کامال م یدرخدمتم ب دیخواست

 :نگه دار ادتیهم از طرف من 

 

 عاشق یآها

 شودےم رید دارد

 ساعت ندارد یعاشق
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  را صاف کن تیصدا

 محکم با قلبت و

 عشقت بگو ہب

  دارم دوستت

 

 !غصه رو نداره نهمهیارزش ا یزندگ ن،ینازن شهیدرست م یکن همچ باور

 

تند گفت: حاال تا دورمون جمع نشدن تند زر زر کن  یکردم که راه افتاد و پر یتشکر

 !شده یچ نمیبب

 

 ....دررو که نداشتم راه

  .کردم فیرو از اول تعر انیمهران و آر یو نشسته ماجرا میدیرو جلو کش یصندل دوتا

 ینگاه امهاشیبه پ گهیرو بخاطر ترسم از پس زدنم پروندم و د انیگفتم چگونه آر یوقت

اول مات نگام کرد و بعد دستشو چنان محکم باال برد  یپر دم،ینم یو جواب کنمیهم نم

گردنم  یحتما کله ام تو دیکوبیمسرم فرود آورد که اگه با اون شدت به کله ام  یو رو

   !رفتیفرو م

 

و  یسرم گفت: گل و ال یخوشبختانه آرامتر فرود آورد و همزمان با کوفتنش رو یول

 نهمهیکله خراب! دختر هم ا یتهران تو سرت و مالج پوکت دختره  یلجن تمام جوبها

 یبکن یغلط نیهمچ یاجازه گرفت یمشنگ و پَخمه نوبررررررررره وااااالاااا! اصال تو از ک

 یو متانت رو از دست بد یاومد پسر به اون قشنگ دلت! اصال بگو چطور وووووونهید
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 هی یو آرزو یدیکارات آخرش منو دقّم م نیتو با ا دونمی! منکه میزپرت رِیخاک ش

 !!!!یزاریدغدغه رو به دلم م یب یزندگ

 

از دستش  میم خالص بشه رهیمیگفت: نم رفتیبا حرص و قهر از کنارم بلند شده م و

  !!!که

 

 یپراز خشم بصورتم دوخت و عصب یرفته رو تند بطرفم برگشته نگاه یقدمها بعد

اصال براش  دیشا ،یگفتیو ماجراتو م یزدیباهاش حرف م دیمرده، تو اول با لیگفت: ذل

اسمتو دوتا کردند! چرا  یسرت آوردن و چه طور ییچه بال ینامرد نیمهم نبود در ع

خاک بر سرت بکنم  گمیو ............ بازم م یگرفت میراحت تصم نهمهیسرخود ا

 ...... که یریبم ی!!! الههههههههشگاهیآزما نیا یاونم تو یالههههههههههههههه

 

 !محکم و بلند راه افتاد یبا قدمها و

 

منم دوست نداشتم از  یلبم نشست که فکر کردم: بخدا پر یتلخ رو یرفتنش لبخند با

کنم! اما چاره  یزندگ یکه اصال دوست ندارم ذره ا رهی! کاش دعات هم بگدستش بدم

 ادیاز دستم برم یا گهیرو تحمل کنم! چه کار د ماتینامال نیتمام ا دیهم ندارم و با یا

 !!!!........دونمی........ بخدا نمدونمی....... نمدونمیبکنم رو نم

 

  ! 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

  ! توانم ... بشنو و باور مکن یم یآر گفتم

 

  سازد که در زندان دل یاگر افسانه  م عشق

 ! ، بشنو و باور مکن همانمیم یروز چند

 

 :نوشت نیریجواب نامه فرهاد اگر ش در

 ! مکن ، بشنو و باور "با همه نامهربانم"

 

  تو یها یاگر در پاسخ احوال پرس گاه

 ! بودم شادمانم ، بشنو و باور مکن گفته
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                                            11 

 

 

 

 دنیپراز خشم ترکم کرد فک کنم همه فهم یا افهیو ق روتفنگیبا ت یکه پر یمدل اون

  .شد وونهید یاونجور یجبران دادم که پر رقابلیبزرگ و غ یسوت هی

 

برام باال  ییو ابرو کردیشاد نگام م یا افهیافتاد که خندان و با ق رضایبه عل چشمم

 !حق با من بود یدید یعنیانداخت 

 

  !زدم و نگاهمو برگردوندم یلبخند

 

شلنگ تخته انداز خودشو بمن رسونده بطرفم خم شد و گفت: گفتم که من  دمید هوی

 دمیفهم یکاش اونو م هیچ ی! ولیمغزت دار یتو یزیچ هیدارم و تو  مانیبه شناختم ا

  !شد یعصبان نهمهیهم ا یکه پر

 

فکر کنم بدجور بهم  اد؟یاز دلش درب نیکن یکار نیتونیم نینیزدم و گفتم: بب یلبخند

 !که کم مونده بود منو بکشه ختیر

 

شعر  هیبراش  رمیخندان گفت: نگران نباش اخالقش دست خودمه. االن م رضایعل

 :خونمیش م. براشهیحالش درست م خونمیم
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 جان یپر

 حافظ اگر تورا دیده بود حضرت

 امروز

 کم دستِ

 "هفت"

 !حافظ داشتیم دیوان

 

 بانو

 خانه تان سمت شمال ده ماست شما

 ی دهکدمان سمت شمال است عزیز قبله

 

 یبه حرف زدن داشت ازیهرزمان هم ن گمی. بازم مادیدرجا حالش جا م ینجوریکن ا باور

  !با تمام داشته هام در خدمتم خاتون

 .خندان منو ترک کرد و

 

رسوند و داره براش  یخودشو به پر دمیشده بود د رهیچشمم به دنبالش خ همچنانکه

بازم نگاه پراز  یکرد. ول دنیهم قشنگ شروع به خند یکه پر کنهیشعر زمزمه م

 .بطرفم حواله بود تشیعصبان
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با حرفها و  واشی واشیرو  انیآر ستمین ینگام نکن. من کس ینجوریا یکردم: پر فکر

 دی! شاستیرفتارهام بخودم وابسته کنم و ناجوانمردانه دنبالم بکشونم! بخدا انصاف ن

 یباشه و با کس دهیرو چش یمرد یقبال بوسه ها شیدختر انتخاب خوادیدلش نم انیآر

رو  یبزرگ نیخودش پراز مهرو محبت حرف زده رفتار کرده باشه؟ من گناه به ا رازیغ

 یو همسر بمونم ول اریو حاضرم تا آخر عمرم بدون  کنمیدوشم سوار نم یرو چوقتیه

اگه واقعا دلش منو بخواد  انینکنم! آر یجلب توجه و گرفتار کردن کس یبرا یحرکت

کردنها و پس  یدور یته و تو تونهیه و خودش مندار یبمن ربط گهی............... اون د

 ....ستمی......... اصال نستمیمن ن ی.......... ولرهیخودشو بگ میو تصم ارهیزدنهامو درب

 

 یخندان رو یا افهیخودشو رسوند و با ق هیهنوز شروع نشده بود که مهد یبعد کالس

 !افتاد شیصندل

 

شوهرش  یبپرسم مهمون کدوم عمو رفتیم یلیو یلیتحمل نداشتم و فقط دلم ق گهید

 یکرد یخواب اضاف نکهیگفت: مثل ا هیشش درچهار به مهد یا افهیبا ق یبودند که فاز

! چه پرروووووو خندهیم کبارهیصورتت داره  یبهت خوش گذشته که همه جا میلیو خ

 !واالااا

 

دم تموم شد و مطمئن بو رید یلیخ شبید یمهمون نیخندان گفت: باور کن هیمهد

  .دادم حیزدن تا غروب ترج جیرو به گ بتیبشم که غ داریاز خواب ب تونمیصبح نم
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کرد آروم بمن گفت: کارت  دایپ یداده بودند که تا فرصت ریها همچنان بهش گ بچه

دارم اوووووووووووووه نــــــــــابِ  ییمهمممممممم! خبرا یلیدارم اونم خــــــــــ

 !و دست اووووووووووول چیو زرورق پ

 

  .که رسما بدرد اومد ختیفرو ر ییهویچنان  دلم

 

برام  تونستیم یچه خبر مهم هیبود وگرنه مهد انیآر یبرات شد حتما ماجرا بدلم

 !داشته باشه

 

 یزیاستاد وارد کالس شد و اگه بگم اصال از درس اون ساعت چ نیح نیهم در

  !دروغ نگفتم دمینفهم

 

که  نداختمیبصورتش م یهم نگاه یو حرفش بود که گاه هیمهد شیفکرم پ فقط

 .زدیم یچشمک کوچک یو گاه دادیم لمیشاد تحو یلبخند

 

کتابمو  فیک م،یدانشگاه بر سیناهار به سلف سرو یبرا میکالس تموم شد و خواست تا

راه افتاد و گفت:  دیکش یمنو محکم م کهیدستمو گرفت و درحال هیجمع نکرده مهد

جمع  المونویکه صبونه هم نخوردم. شما هم وسا رمیم یم یبچه ها من دارم از گرسنگ

 !میکه ما رفت دیزود خودتونو برسون نیکن
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 یناز یتو گرسنه ا ه،یمهد یتنها بگوشم نشست که بلند گفت: هووووووووو یپر یصدا

ها مواظب ناناس مون  یخوریم ینازناز رو اشتباه ییهوی! یبر یرو چرا کشون کشون م

 !باش

 

کلمه بتونم  کی شنیکه اصال از آدم جدا نم شهایسر نیگفت: بابا ا هیمهد میدور شد تا

 !باهات حرف بزنم

 

 شده؟ یمنکه از دلشوره مردم! بگو چه خبره چ هی: توروخدا مهد گفتم

 

 کارایو چ دیداشت یمالقات انیکه با آر ینگفته بود یزیگفت: تو چرا بهم چ یشاک هیمهد

 ....که یشد ضیچشمت زده مر یکرده و چه جور

 

بود.  یغازو ولش کن که همش شوخ هیصدمن  یگفتم: توروخدا اون حرفا خندان

 شده زود باش؟ یخب......... چ

 

 یعمو و زن عمو شبیخندان گفت: د هیمهد میداشتیکنار هم قدم برم همچنانکه

  .هستن پاگشامون کرده بودن انیمحمد که پدر مادر آر

  .شدمینم یزیمتوجه چ یول چرخهیما م ینگاهش رو یلیخ انیمتوجه بودم آر یه

داد و  یخودشو کنار منو محمد جا انیخونه شون، آر میبعداز شام که برگشت باالخره

  !دیازم از تو پرس
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و مهران کنار شما نشستن و  انیبودم آر دهید یعروس یتو ادمهیکه  یاونجور من

شلوغ بود  یسرم بحد گهید یول د،یگذروندیخوب بود و خوش م یلیخ یحالتونم دورهم

 .رو فراموش کردم یکه همچ

 

کرد و اخرش گفت از تو و  فیمن و محمد تعر یرو برا یهمچ یعلن انیآر شبید

چرا  دونهینم یدر موردت داره، ول ییمهایخوشش اومده و تصم یلیاخالق و رفتارهات خ

  !نگران شده یلیکه خ یبهش گفت ییزایچ هیو  یدیاصال بخودت راهش نم

هم  یکه جد یدیجواب نم امکهاشمیو به پ یخونیکه اصال نم امهاشویپ گفتیم حاال

  !اصال تلفن هم نکنه یگفت

 

  .کردمیدوخته شده بود و گوش م هیفقط نگاهم به مهد مبهوت

من!  یخدا ینه؟ وا ایبرام بمونه  ییشوهرت آبرو شیخل گذاشته پ یگفتم: پسره  آروم

 !!شهیهمه جار زده م شیکارها و حرفام داره پ

 

 اد،ی! واال بدت نچارهیبهمون گفته ب یتوووو؟ مگه چ یشد وونهیبا اخم گفت: د هیمهد

واقعا  دمیکه من د یکنه! اون خونواده ا قیتورو تحق یکس نیاز خدات باشه همچ یول

 !میایو افاده هم ب سیکه حاال ما براشون ف شنینم دایهم پ ییکه هرجا نیعال

 

 ......خوامیکه نم هیمنظورم چ یدونیخودتم م هیگفتم: مهد یشاک
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باعث و  یکه اله فتهیهمه م یاتفاقها برا نینباش! خب از ا یچیگفت: تو نگران ه تند

   .یحتنارا نهمهیکه ا میشناس ی! مگه ما تورو نمنهیبش اهیبه خاک س شیبان

 

رفتارها رو از خودت  نیکه ا یدار یچه مشکل دیازم پرس یجد یلیخ شبید انیآر

جلو  ترسهیو کال م یکرد یکه ته دلشو بشدت خال یزنیو اون حرفارو م یدینشون م

 !یاون سالمشم جواب ند گهیبکنه که نگرانه بهت بربخوره و د یو ازت سوال ادیب

 

   .کنم کاریچ دونستمیاصال نم راستش

بشنوه و داره پرس و  خوادیم انیخود آر یوقت هیبه محمد انداختم که گفت: مهد ینگاه

 میتصم هیخودشو بدونه و بتونه  فیرو بهش بگو بزار تکل یدونیم یهرچ کنه،یجو م

هاج و واج  ینجوریمنم ا یکه پسرعمو رهینم شیاز پ یکار یکاری! با مخفرهیبگ یجد

 !هیچ هب یتونه بفهمه چ یمونده و اصال نم

 

اول تو و خودمو بخدا سپردم و بعد در مورد تو و پسرعموت گفتم که بخاطر باغتون  منم

و  پیبه ت یچه جور ،یپدر مادرت بش الیخیب دیو چشم طمع عموت و شرطش که با

  !نیو از هم جدا شد نیتاپ هم زد

 

  .کردیبود و ناراحت و متعجب گوش م دهیفقط ماس انیآر یکن ناز باور

  .زدیبود که چشماش برق م شیکنم از شدت ناراحت فکر

 

 .تموم شدن حرفام فقط به فکر رفت بعداز
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گفت: احساس  دهیبه موهاش کش یداد و دست رونیب یبا چشمان بسته نفس محکم بعد

. ما انسانها فتهیدور و زمونه اتفاق ب نیکه امکان نداره در ا دمیرو شن یقصه ا کنمیم

 یظالم باشه و خودرا نهمهیآدم ا یباور کنم عمو تونمیاصال نم. میرسیبه کجا م میدار

وجب  هیبخاطر  ؟یکنه، اونم بخاطر چ یباز ینجوریا شمخود یبرادرزاده  یکه با زندگ

  !که به هرصورت بازم مال پسرش بود نیزم

عمو و عموزاده فقط  نیکن کارستون که ا یبذار و کار شیپا پ انیآر گهیم طونهیش

بگوش برسه ....... لعنت بر  ایکل دن یآه و ناله شون تو یبسوزن و جزغاله بشن که صدا

....... ینیو مت یدختر به اون ماه چارهینابکار..... ب نهمهی! ...... آدم هم اــــــــــطونیش

 .......نگو کنهیفقط غمه که از چشماش فوران م گمی...... مهداشت یچه سرگذشت

که در حق  یستم نهمهیاز ا نیچشماشو بست و گفت باور کن یبا ناراحت انیآر دوباره

 !اون دختر رفته سردرد گرفتم

 نکارویا سونی: محمد صدسال هم بگذره تو با دخترعموت آدیرو به محمد کرده پرس و

 بشنوم؟ نویا خوامیفقط م ؟یکنیم

 

و پاهامم بشدت لرز  شدیو رو م ریدلم ز دونمیدوخته شده بود و فقط م هیبه مهد نگاهم

  !داشت

و پراز حسرت رو فرو  قیعم یو نفس ستادمیتونستم خودمو بکشونم که ا ینم گهید

 !دادم

 

 دمیبه اون شدت د شویو بوضوح ناراحت دمیرو شن انیحرف آر نیا یگفت: وقت هیمهد

 .داد کیکه محمد هم  پشت سر عمو و پسرعموت و خونواده اش چندتا فحش رک
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اوضاع بروفق مرادمون هستش و  دمیروشن شد و منم د ییجورا هیراستش ته دلم 

 ریو سربه ز نیکه چقدر مت شناسم یاز تو کردم، که از ترم دوم تورو م فیشروع به تعر

سرنوشت هم اصال حق و درخورت نبود و کار  نی. ایندار یکار چکسیو با ه یهست

  . یایباهاش کنار ب یتو بود که هنوزم نتونست یبزرگ برا یعموت ظلم یخونواده 

کردم که  ادیز فهامویتوص فیتعر ازداغیها ..... پ ی.......... فقط کمیدروغ نباشه کم حاال

و چشم ازم  دادیهم کلمه به کلمه حرفامو قورت م انیالبته دروغم نگفتم و آر

 .داشتیبرنم

 

  .فکر بود یتو یلیرو خ شبیکال د انیآر یول ومدین ونیبه م یحرف گهید

 یزنگ زده از محمد برنامه  انیآر دمیشده بودم که د داریصبح تازه از خواب ب امروز

  .پرسه که حواسم جمع شد یکالسهامونو با ساعت ورود خروجمونو م

 

 !ها آقازرنگه یدیهم خندان گفت فکر کنم آخرش کار دست خودتت م محمد

 

سرراهت سبز شد و  انیآر ینیب یم هویباشه که  گفتم حواست جمع نارویا یناز خالصه

 یال یال یال یالالال یبعدش ....... الالالال

 !خوشحالم برات یلیخ یناز خوشحالم

 

درحرکته و درون تمام  یآتشفشان یاز گدازه ها یداغ انیسرم جر یتو کردمیم احساس

 .رفتیم یاهیکه چشمام کم کم س یسوزونه، جور یو م چرخهیرگهام م
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که دوست دارم  دمیفهم یم نویفقط ا دم،یفهم یناراحت رو اصال نم ایبودم  خوشحال

اتفاقات دور و  یخلوت چشمامو ببندم و ........ به همه  ییدور از همه تک و تنها درجا

برام رقم بخوره و اگه چشمامم بازشون  خوادیم یچه سرنوشت نمیبرم فکر کنم و بب

 !بودم یکه در هر صورت راض نداشت یریبحالم توف ادینکردم ز

 

اضطراب  هی ،یدلهره ا هی ،یترس هی! تونمینم نمیب یم کنمیم یهرکار هیگفتم: مهد آروم

اشتباه بزرگ  ترسمینباشم! م یراض یچیبه ه شهیته دلم لونه کرده که باعث م یخاص

 قشیال کهیهم همراه با من بسوزه درحال گهینفر د هی نباریدوباره تکرار بشه و ا میزندگ

 !کنم؟ منکه کال واموندم باور کن کاریچ بنظرتحقشه!  نهایو بهتر ستین

 

و مثل  یکنینم یچکارینظر منه! تو اصال ه نیجان، البته ا یناز نیگفت: بب هیمهد

خبر داره و عقلشم  یحدودا از همچ انی. حاال که  آریدیبه کارات ادامه م شهیهم

هستن که من به شخصه همه شونو  یخوب یکله شه و واقعا خونواده  یخداروشکر تو

دنبالت اومد و خواست  هویگرفت و  میاجازه بده هرزمان خودش تصم کنم،یم دییتا

که بحرفاش  گهیم یچ نیو اجازه بده بب اریدرن یباز وونهیباهات حرف بزنه، لطفا د

بساطش  یتو ییباشه که زورگو یجنبه و بد یانقده پسر ب کنمیگوش کن! فکرم نم

  !بنشونه یو بخواد حرف خودشو به کرس باشه

زنگ نزن، اصال بخودش  یبار بهش گفته بود هی ینیب یخودت قضاوت کن، م اصال

و  یاجازه نداده بهت زنگم بزنه که تو بهش اونهمه اعتماد کرده شماره تو داده بود

باشه و  یخراب کنه! پس فکر کنم واقعا پسر باارزش شتیوجهه شو پ خواستهینم

با  تویاز زندگ یو کم یبزن حرفارزشش رو داشته باشه در صورت خواستنش باهاش 

 خب؟ یسرنوشتت براش بشکاف
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 کردمیفکرامو م دیکامال حق داشت و با انیدرمورد آر هیبه آسمون دوختم. مهد نگاهمو

 !بسوزه نه کباب خیبکنم که نه س دیبا کاریخوبه و چ یچه کار نمیبب

 

بار صدرصد ......  نیرو نداشتم......... و ا یا گهیشکست د یتجربه  یدگمن اصال آما 

 ....کردمیو ....... تموم م اوردیقلبم طاقت نم

 

کنار دلم جوانه زده بود و  یکوچک یچرا دلخوش دونمیلبام نشست. نم یرو یلبخند

 .کردمیاحساس شاخ و برگ دادنش رو با تمام وجودم حس م

 :فکر کردم 

 

 شود یچه گرم م یآدم گاه دل

 " کوچــک یدلخوش"کی به

 "هستــم"کی به

 "؟ییکجا"کی به

 "؟یخوب"کی به

 "حضـــــــــــور"کی به

 "ســـــــالم" کی به

 "عشــــــــــق"خبر از  کی به

 

 .دلخوش بودماز ته قلبم لحظه  نیمن ناخواسته ...... در ا و
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 کند(یم فیتعر انیآر)

 

 .هم نداشتم دنینفس کش یحرف زدن که سهله، نا یداغون بود که نا یبحد اعصابم

 یحس یکه کم مونده بود تمام اعضا یراض یلیخــــــــــ یلیخودمم خ صدالبته

سرم هوار  یمشکلِ ناخواسته که بزور رو نهمهیو سکته کنم که از ا فتهیاز کار ب میحرکت

  !شده بود خالص بشم

 

دهنمو بجنبونم! چون مطمئن بودم تا  یتونستم حت یحالشو نداشتم و نم خداروشکر

ناراحت  هیبگم که بق ییزایچ دیو شا کنمیدعوا م دایشد یکیدهنمو باز کنم حتما با 

 .خواستمیهم اصال نم نویبشن ........ که ا

 

نادر با اخالقم آشنا  میکار کیدوست و شر نیخودرو، همچن یندگینان نماکارک ی همه

 یدور و برم بپلکن و خواسته ا ادیز دیدر اون اوضاع و احوالِ بدم نبا دونستنیبودند و م

 !و بعد شروع به حرف زدن بکنم امیشده بخودم ب زانیحالم م یازم داشته باشن تا کم

  

فرمان قفل  یجفت دستامو رو کهیانداخته درحال نمیتمام خودمو داخل ماش یخستگ با

آسمون دوختم که  ی رهیت یفشردم، چشم به ابرها یکرده بودم و محکم فرمان رو م

 !زده بود مهیکل شهر خ یبرو

 

و کم  کردمیتمام که در قلبم سوزش رگ به رگ و بند بندش رو حس م یدلسوختگ با

! نونت نبود آبت یمتت کنه مرد حساببشه زمزمه کردم: خدا رح یمونده بود اشکام جار
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در حقت کرده بودم که  یاصال چه ظلم ای یکس بود یب ،ینداشت لینبود، فک و فام

دارم از  گهیکه د یو اصرارت، با پسرت مهران دمخور کرد تیبا وص ینجوریمنو ا

  .کنمیدستش سکته م

و راحت دنبال کاراش  کنهیکفن م هیبچه آخرش منو هم هفت ال نیا غمبریبه پ ریپ به

 .........که رهیم

 

 چیاصال هم بحرف ه فکریالدنگ و ب ی. پسره دمیبلند و سوزان کش ییییییییییییآه

با اون دوستان حقه بازش، بازم چه  دونمیو نم دادیگوش نم شییمنِ دا یحت یبزرگتر

ختش روز تا پردا ستیقرض باال آورده، حاالم فقط پونزده ب یکرده بود که کل یغلط

  !فرصت داشت

 35چک  هی ندهیروز آ ستیب یسرم امروز زنگ زده بهم مشتلق داده بود برا ریخ

 !زاره یلیو اگه قرضش پاس نشه کارش خ خوادیم یونیلیم

 

چاره بخوام که جز صبر کردن و خون دل  یبزنم و از ک یحرفمو به ک دونستمینم اصال

 !روم نبود یجلو یخوردن راه

 

 نیا یتلّلم ها للّمیکه خرج  ارمیپول رو هرلحظه از کجا ب نهمهینبود بگه من ا یکس

  !پسر بکنم

بهشون  یدست خواستیو ملک بود و دلم نم نیمن بصورت زم شیداشته هاش پ تمام

چوب خط  یو  ......... ول میپرمنفعت بزن یبزنم و همه شونو نگه داشته بودم به کار

 گهی....... ددمیرس ینم گهیکه د ادیپر بود و خرج و مخارجش واقعا ز شمیپ گهیمهران د

  !تونستم ینم
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رو  ینیزم دیباال آورده بود، اجبارا با یکرده قرض آنچنان شرفتیکه آقا مهران پ ینجوریا

که تا به امروز طبق حساب کتابم خرجش کرده  ییتا قرضش رو بدم و پولها فروختمیم

  .بودم رو از اونجا بردارم

 

 زیکرده به حساب کارخونه پول وار نهیهز یکل یندگینما ینهایماش دیخر یبرا منم

  !بود یخال یکرده بودم که دست و بالم کم

 

  .دستام که به  فرمان گرفته بودم گذاشتم یرو سرمو

 

 تیوضع نیرو در ا یطوالن نیناهار خونه برم و راه به ا یاصال حالشو نداشتم برا امروز

دلخواهم  یهایراشکیمامانم زنگ زده گفته بود از پ یکنم! ول لیداغونم بخودم تحم

  !فتهیو از دهن م دهیپخته که خودمو برسونم و داغ داغ بخورم که بعدا اون مزه رو نم

 

خوشمزه  یغذا فیتوص فیتعر یو  با کل رفتمیدل مهربون مامانم هم که شده م یبرا

  .خوردمیشو م

 

. حالم صدقه سر آقامهران اصال خوب گشتمیبرنم یندگیبه نما گهیرو د امروز هی دمیشا

 .به استراحت داشتم ازینبود و ن

 

 .میخونه که شدم مامان و بابام منتظرم بودند با هم ناهار بخور وارد
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آروم وارد خونه  یا افهیخونه جا بذارم و با ق رونیب مویکرده بودم تمام ناراحت یسع

  !بشم

 

 یهایالیخیو ب یسهل انگار بت،ینداشتن که حاال درد و مص یدومهربون من گناه نیا

  !مهران رو هم تحمل کنن شونیدختر ینوه 

 

  .شدیو بعد قلبش گرفته ناراحت م ختیریخواهر بزرگترم اشک م ادیهنوزم به  مامانم

 کهیرحالخوب نشد، د گهیکرد و د دایپ یقلب یهمان زمان فوت خواهرم بود که ناراحت از

 .داغ دخترش هنوزم براش تازه بود

 

همون دوران  یاجازه نداده بود براشون موندگار بشه و ثمره  ریکه دست تقد یدختر

 یبه دختر نازشون ماورا ادشونیز یمامانم  بود که عالقه  یسالگ 16و  یزندگ ی هیاول

سال نتونسته بودند بچه دار بشن  یدختر تا سالها نیها بود که بعداز ا دهیگفته ها و شن

   .......... تنها فرزندشون شده بود و میکه تمام مهرومحبتشون تقد

 

و بازم بعد از  انیناخودآگاه اول منِ آر یسالگ 36سال مادرم در سن  نیچند بعداز

و  دمید یکه م ییآورده بود و االن تا اونجا ایرو حامله شده بدن سونیچندسال فاصله آ

  .مینور چشمشون بود مدونستیم
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 یاش ناگهان شرفتهیپ یبخاطر سرطان غدد لنفاو شدیم یسال 10بزرگترم حدودا  خواهر

بودنش  ضیکه از مر یدر دوماه ومدیاز دستمون برم یهرکار کهیفوت کرده بود، درحال

 .مینگرفت یا جهینت یول م،یبراش انجام داد میخبردار شده بود

 

 .بدن خواهرمو گرفته بود یو کار از کار گذشته، تومور همه جا میبود دهیفهم رید یلیخ

 

 یکه همه  رسهیبه آدم م یارث شترینوع سرطان ب نیدکتر هم اعالم کرده بود ا حاال

 .میسالم بود یفرستاد و خداروشکر همگ شیآزما یخونواده رو هم برا

 

پدرمادرم با پسر  لیم رغمیو عل نیآتش یخاطرات خواهر بزرگترم که با عشق نهمه،یا با

 .شدیاز خونمون دور نم چوقتیمون هم ازدواج کرده بود ه هیهمسا

  

 کردمیم مویبود و منم تمام سع یخودشون کاف یهم غم مامان و بابام برا طیشرا نیا در

 .اندوهشون اضافه نکنم نیبه ا یزیچ

 

  .وارد خونه شدم الهامیتمام فکر و خ با

 

 یساالد که رو یبا ظرف سونیبود و آ دهیچیخونه پ یناب مامان تو یهایراشکیپ یبو

 .سالمم رو جواب داد ذاشتیم زیم

 

  .نشستم که همه منتظرم بودند زیعوض کردم و پشت م لباسهامو
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که بصورتم  یاز عشق مادر زیلبر یو چشمان نیدلنش یساله ام با لبخند ۷۰ مامان

دوغ در دست داشت با نگاه براق و  یوانیل کهیو بابا هم درحال کردیدوخته بود نگام م

 !پدرانه چشم بمن داشت یپراز ذوق و شوق

 

رو قشنگ  ییاالیو فکر و خ نیسرتون دار یتو یینقشه ها گهیگفتم: احساسم م دهیخند

 !شنوم ی! خب منیداریکه چشم از من برنم نیدیخودتون پرورش م یبرا

 

عاشقتون شدن و  دیتجناب! از بس خوشگل هس ررررررریگفت: نه خ یکجک سونیآ

 یو اصال اونجور ندازهیبه من نم ینگاه یکس یازتون چشم بردارن! دقت کن توننینم

 ینامهربون نهمهیکه کم مونده برم از دست ا سوووووونیآ چارهی! بکنهیعشقوالنه نگام نم

 برسونم؟ یخودمو به دوب تونمیم یچطور ت؟کجاس یبشم! اصال آدرس دوب یدختر فرار

 

 .دمیمنه و خند هیشب یلیخ گفتندیانداختم که همه م سونیآ یبایبصورت ز ینگاه

 

زبون دراز چشم و چراغ مامان بابام بود که بدون اجازه اش آب هم  ی دختره

هم نبود و دعواهاشم که شکرخدا  ینازشو داشت که تموم شدن شهیهم یول خوردند،ینم

  !همه مون براه بود یبرا

 

 !بشه و تنهامون بزاره یدختر فرار خواستیتند م خوردیهم م یبه توقّ یتقّ  تا
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 انیحسود قبل از اومدن آر سونِیمامان خندان گفت: آ میدیخند یم یهمگ کهیحال در

  پرروووو؟ یدختره  یهست یبازم شاک یبابات بود یزانو یرو

 

 نیبود دهیو لباتونم برام ورچ نیکردیبدجور نگام م نیداشت دمیخندان گفت: د سونیآ

نــــــــــه؟ واال منکه سرکار هستم  دیه کامال حس کردم جاتونو تنگ کردم اونم شدک

 !هم مال ما باشه واالااااااااا قهیده دق هی شهیم یبابا دربست مال شماست، چ

 

تو داغ داغ  انیخنده هامون خونه رو برداشته بود که مامان رو بمن گفت: آر یصدا گهید

 یدونی. خودت مزنمیحرف م یاجازه بده منم کم سونیآ. اگه شنیبخور که االن سرد م

 .داغ دوست ندارم یراشکیمن برعکس تو، پ

 

هم برام  سونیکه آ ختمیبشقابم گذاشتم و سس کچاپ رو روش ر یرو تو یراشکیپ دو

 .تشکر کردم مونیکنار بشقابم گذاشت و از دختر فرار دهیساالد کش

 

 ؟یشیم ریپ یو کم کم دار یسال دار ۳۴ یدونیم انیآهسته گفت: آر مامانم

 

تکون داده گفتم: بله  یباال داده سر ییبا ابروها دمیجویرو با لذت م یراشکیپ کهیدرحال

 یکه خبر دارم همسن ها یی! آخه تا اونجاگهیشدن رو نه د ریپ یسنم رو مستحضرم ول

 !شکم مامان جانشون  هستن یو در ماه نهم تو ومدنین ایمن هنوز بدن
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 فیخندان گفت: اشتباه به عرضتون رسوندن آقا که لطفا ضرب المثل رو هم تحر ونسیآ

ازدواج کردن و االن صاحب بچه هم  چ،یکه اومدن ه ایشما به دن ی! همسن هادینکن

 !هستن

 

سال که  ۷۷سالمه و بابات هم  ۷۰من  یدونیبرام رفته ادامه داد: م یچشم غره ا مامان

 !؟؟مینیعروس و نوه مونم بب میو آرزو دار میدوست دار

 

جآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنننننننننننممممممم که  یزنان گفتم: اِ لبخند

پس لطف  خوادی! اگه دلتون نوه میقرررربوووونتــــــــــون برم من الهههههههههههه

و از شدت  شهیم رشمیکه داره کم کم د دییخانم مراجعه فرما سونیبه آدرس آ دیکن

 ادهیز یلیبده! من هنوز بزرگ نشدم و فرصتم خ حیرار رو بر قرار ترجف خوادیم ییتنها

 !واال دهیم ریش یکه دهنم خالصا مخلص بو

 

ازدواج دختر و پسر  یماجرا یدونی! خودتم ممیسفسطه الزم ندار انیمحکم گفت: آر بابا

 ینکرده که عمرا به هرکس دایهنوز آدم قابلش رو پ سونیو آ کنهیتا آسمان فرق م نیزم

  !شوهرش بدم

کنم و  یباهاش باز یکه کم خوادیدلم نوه م کنمیو اعالم م گمیبه عنوان بابات م منم

کوچولوشو  یکیدادنش گذشته و ما  ی! مهران که ماشاا... از وقت بازرمیآرزو بدل نم

 !که بشه به هوا پرتابش کرد میخوایم

 

 !لطفارفت! اول عروس بعد نوه  ادتونیتند گفت: بابا عروس  سونیآ
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 !یکن ها فضول باش یادآوریهم فراموش کردن تو  یو گفتم: هرچ دمیخند بلند

 

عروسمو بغل کنم ببوسم و بعدم نوه! فقط  خوامیدخترم. اول م گهیگفت: بله راست م بابا

 !صبر ندارم گهیکه د انیزود باش آر

 

اصال انصاف  نیتقاضــــــــــا، باور کن نهمهیو ا نیداد یراشکیپ هیگفتم:  خندان

 یندارن. لطفا کم یبا تقاضاهاتون اصال و عمرا باهم همخوان یراشکیو مقدار پ ستین

 نیزن گرفت و صاحب بچه شد؟ حاال در ا شهیآخــــــــــه! مگه دو روزه م دیرحم کن

 صیتشخ شهیهم هستن و اصال هم نم یهمه قاط کهمملکت کدوم زن و دخترررررررر 

 !خداجووونم که کارم دراومد یسخت یدر؟ چه تقاضاداد کدوم دختره کدوم ما

 

 یبگرد یکه اگه کم ادهیدل تو هم دختر ز یگفت: برا دیخندیم کهیدرحال مامان

که امروز  کترهیهم ازت کوچ ی.......... پسرعموت محمد چندسالانی! آریکنیم داشیپ

 میبکن نکارایو از ا میبه آرزوهامون برس میخوایآوردن. خب ماهم م شویکارت عروس

 .نیهم

 

با ازدواج ندارم و  یمن کال مشکل نیدوغ خوردم و گفتم: باور کن یکم دهیبلع غذامو

 یکه تو یدختر موردعالقه مو، اونجور تونمیازدواج فراهمه. فقط منم نم یبرا طممیشرا

فرصت  نیکردم در اول داشیتا پ دمیکنم! بهتون قول م دایذهنم نقش بسته رو پ

 ! خوبــــــــــه؟نیکمال برس تمامعروستون بشه و به تمام آرزوهاتون 
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دور و برت رو خوب و با  یساالد دهنش گذاشته گفت: پس لطف کن کم یکم مامان

که دختر  ینکش دکیپسرو  ریو اسم پ شهیم رتید یادیدقت نگاه کن که داره ز

 !دلخواهتم بهت ندن! واال عروس شوهر الزم داره بابابزرگ الزم نداره که

 

بده که افتخار  یدست میزی! لطفا صاحب دختر چهیچه حرف نیمحکم گفت: خانم ا بابام

 !پسرمون دامادشون بشه میبد

 

تختم  یحرفها بعداز ناهار خودمو به اتاقم رسوندم و رو یو خندان از همه  خوشحال

  .تادماف

 

ازدواج کنم و همه رو به آرزوشون برسونم که خودمم از  خواستیمنم دلم م راستش

و شبها و روزهامو  ارهیکه بتونه دلمو بلرزه درب یکو اون دختر یببرم. ول یضیف میزندگ

 !...... بزنه که وندیو خاطرش بهم پ ادیبا 

 

 .....بود دهی........ دروغ چرا هنوز دلم نلرز یول کردم،یبود دور و برمو خوب نگاه م مدتها

 

خودمونو  دیو با دیمحمد رس یروزگار، روز عروس عیو چرخش سر هامیتمام دوندگ با

 .میکردیآماده م
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! خواستیم یرقص عال هیو راستش دلم  مینداشت یکینزد لیفام یوقت بود عروس یلیخ

به رقصهام افتخار  میلیخ که حاال ومدمیمن عاشق رقص بودم و از پس هرجورش برم

  .کردمیم

 

 .بخودم انداختم نهیدر آ ینگاه

 

 ....ومدنیبودن و بهم م کیش میلیخ میانتخاب یممکن نبود و لباسها نیاز ا نیبهتر

 

روشن و  راهنیو پ رهیت یتونیبا رنگ ز ایتالیا یو اسپرت مارک زِنارد کیشلوار ش کت

 .شده بودم یعال گهیهمرنگ کت شلوار که د یکفشها

 

 کیجوان ش نیو حتما صاحب ا اطایزدم و دعا کردم: خداجووونم لطفا و احت یلبخند

  !و از اموالش مراقبت کنه ادیکنان و با عشوه ب یل یکرده رو برسون که 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

 

! یماهــــــــــ یادیز یکنیفکر نم یرآبیبه سراپام کرده گفت: ز یخندان نگاه سونیآ

 !خوشمزه یآش رشته  میدیها نگو نفهم یکرد رید یلیخ
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بووووووخودا! االنم  کمیشلیوروجک! من خودِ خود ش هیگفتم: آش رشته چ خندان

 .......چرخهیبازم زبونش ده تا ده تا م سونیآ نیکه ا میفتیراه ب میتا دعوا نکرد نیپاش

 

 ییرایپذ یتو سونیاومدم مامانم و بابام و آ رونیحاضر و آماده از اتاقم که ب ۶ ساعت

  .بخونه اومده بودم رترید یندگینما ینشسته منتظرم بودند که بخاطر کارها

 

و ذوق به سراپام انداختند،  نیپراز تحس یچنان نگاه یهمگ سون،یآ یتمام متلکها با

  .ستیقدوقامت و لباسهام ن یتو یکردم و حرف کیواقعا ش دمیکه فهم

 

 .لبام نشوند یرو رو یلبخند دیدرخشیچشماشون م یکه تو یشوق

 

 .میمن راه افتاد نیماش با

 .نواختیرو م یآراسته شده ارکست آهنگ قشنگ ییبایکه همه جا بز میجشن شد وارد

 

 یگرفتند و در برابر مبارکباد گفتنمان آرزو لمونیتحو یعمو به قشنگ ی خونواده

 .رو داشتند سونیمنو آ یعروس

 

داشتند و خودمون دورهم  یداریآورده بودند د فیکه تشر لهامونیمادرم با فام پدر

 .مینشست یزیسرم
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شوق با  یو همگ دندیرقصیم یبه رقصندگان وسط سالن افتاد که به قشنگ نگاهم

 .میکردینگاشون م

 

نشسته بودند، دو نفرشون خودشونو  یگوشه ا زیم هیسر  یکه همگ لیفام یجوونها

 .وستمیکرده به جمعشون پ شونیرسونده دست از سرم برنداشتند و به اجبار همراه

 

که مهران هم تازه وارد سالن  گذشتیو خنده هاشون واقعا خوش م یبا شوخ دورهم

 نیبود و با ا شیشگیکه کار هم ختنیزبون ر یبا همه و کل یشده بعداز احوالپرس

 .همه شد یهایشلوغ باز یقاط دهیرس کرد،یدل همه جا م یتو یکاراش خودشو بنحو

 

به قرض ناقابلش کرد و  یو خنده، مهران خان زمزمه وار اشاره ا یشوخ یکم بعداز

دود شده به هوا  یآن نه، که تمام شوق و ذوقم در ایتونستم آماده اش کنم  ایآ دیپرس

 .رفت

 

 نهینداشت و منم با هز یبدردبخور یفروش گذاشته بودم هنوز مشتر یکه برا ینیزم

نداشتم که فقط قرض مهران خان  یونیلیم 35حسابم  یواقعا تو  یندگینما ادیز یها

مخارج سرسام آورش که هرماه پرداخت  ی هیرو پرداخت کنم، حاال چه رسد به بق

 !کردمیم

 

کالهمو به  دیبره که با نییآب خوش از گلوم پا دادیروز اجازه م هیمهران فقط  نیا اگه

 !دونستمیم نیزم یآدم رو نیو خودمو خوشبخت تر کردمیآسمون پرتاب م
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 یرقص زورک قهیدق کیفقط  ی. ولمیافکار بودم که با اصرار دوستان وسط رفت نیهم در

رو هم ندارم  یعروس یحوصله  دندیکردم که فکر کنم همه فهم یرو چنان سرهم بند

 !چه برسه به رقص و نقاره هاش

 

با هم  یاز چند دختر و پسر افتاد که همگ یپینشسته بودم که دورادور چشم به اک تازه

 .کردند یوارد سالن شدند و با پدر مادر عروس شروع به احوالپرس

 

حرف مامانم افتادم که سپرده بود چشمامو خوب باز کنم و اطرافمو خوب  ادی ناخواسته

 !نمیبب

 

از  یزیو چ نمیرو بب یقشنگ همچ دیباز کردم که شا یادیچشمامو ز یکم راستش

 .لبام نشست یرو میوونگید نیهم از ا ینظرم دور نمونه. لبخند

 

 .کنمیفراموش نم چوقتیلحظه رو ه اون

 زدیدوستاش حرف اول رو داد م نیمتانتش در ب کهیبه سالن درحال یشدن طناز وارد

 .نظرمو جلب کرد

 

. زدیدر وجودشون موج م یذات یطنتیش یموقر وارد شدند ول یهرچند همگ دوستانش

 یشده بود ماورا رهیمهربونش خ ی افهیق یچشمام رو یکه لحظات یاما موجود آروم

  .دوستاش بود
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 !!!بود یاش چقدر خواستن افهیق یدر اوج سادگ ایخدا

 

نداشت،  یاصال به دور و برش توجه کهیو در حال ومدیو خرامان جلو م یبه آرام یلیخ

  .تونستم نگاهمو ازش کنار بکشم یاصال نم

 

جمع مارو انتخاب  کینزد یزهاینشستن م یبرا کنمیدارم دعا م دمیبخودم اومدم د تا

فاصله  زیبا دو م یو همگ دندیمادر عروس بطرفمون چرخ ییکه با راهنما یکنند و زمان

 .لبام نشست یرو یلبخند یاز ما نشستند، از خوشحال

 

  .گذرهیم یدور و برم چ دمیفهم ینم گهیقشنگش بطرفم بود و د مرخین

 

پالتوشو درآورده همچنان  ییایدوستاش با چه حجب و ح یو خنده ها یشلوغ انیم در

از چه  دمیفهم یو م دمید یسوال بود که کاش م یعا جابا شالش نشست، برام واق

 !بود ریسربه ز نهمهیبزرگ شده که ا یدست چه مادر ریاومده و ز رونیب یخونواده ا

 

و نگاش  دمیکش یسرک م یه میدوستانم که دور هم نشسته بود یسرها نیب از

  .کردمیم

 

 نمیشو بب یخواستن ی افهیق کیبطرفم برگرده و از نزد یلحظه ا خواستیدلم م یبحد

از خودم  شتریب یلیقلبم خ نکهیخاص داشتم و دروغ نباشه مثل ا یکه ته دلم دلشوره ا

 .عجله داشت
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تمام مهمانان مجلس  یآنِ کوتاه..... بطرفمون برگشت و نگاهش رو کی......  یآن فقط

 .دیچرخ

 

مجلس جشن و  زنه،ینگاهش موج م یکه تو یچرا احساس کردم با غم دونمینم

تونستم  یاحساسم اشتباه بود و ...... واقعا نم دمی!!! شاکنهیسروصدا رو بزور تحمل م

 !درموردش قضاوت کنم

 

 میو ن خواستیکه دلم م یقشنگ اونجور یلیبود، خ هیمشغول نگاه کردن به بق تا

ما  زیبطرف م دگانشیدر انتظارش بودم نگاش کردم و نگاش کردم، که تا د یساعت

 !چشمم در چشمان قشنگ و پراز حرفش زوم شد دیچرخ

 

بود که با  یا هیچهره و نگاهش، فقط ثان دنید کباری یبرابر اوج خواستنم برا در

 دنید از حاال کوتاه نگام کرد......... یلیما و افتادن چشمش بمن خ زیبرگشتنش بطرف م

 یکه کم مونده بود لبخند دمیرو در چشماش د دیشد یام رنگ تعجب رهینگاه خ

 !بصورتش بزنم

 

 !!!هایوونگــــــــــید نیو ا انیآر

 

 یعنی.......... چرا؟ دیدرخش نشیدر چشمان غمگ نیتحس یکه لحظه ا یچه نگاه اما

تحفه و آش  سونیمنِ بقول آ دنِینگاهش بخاطر د نیباشم تحس دواریام تونستمیم

 !!رشته بوده
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 !کردمینگاش م همچنان

 دیجد یدلم خبر از اتفاق یمحجوب و تند نگاهشو ازم برگردوند که لرزش ناگهان یلیخ

براش  ینام چیدرموردش و ه یحس چیلحظه ه نینامانوس که تا ا ی! اتفاقدادیبرام م

 ...نداشتم

 

پرشر و شور بود  یکه همه پراز جوانان زمونیبطرفم م گهیمنتظر شدم د هرچقدر

به  یو باز نگاهمون لحظه ا فتادین پالتوش که داشت مبرداشت یبرنگشت....... مگر برا

 .شد رهیهم خ

 

شده بودم و تمام حواسم توسط  یعروس الیخی..... ب انی...... مــــــــــن..... آرمن

 ...رفته بود غمایبطرف ما داشت به  یمرخیو ناشناس که فقط ن زیعز یمهمان

 

 یلیهمه خ ،یکرده بودند و سرشار از شاد کیکه ش یونیمهمون به همراه آقا یخاتونها

 یدختر چشم نواز یسرخوش بودند، ول هاشونیراحت و بدون حجاب با خنده ها و شوخ

که قشنگ هم همه جاشو پوشونده بود بدون حرف فقط  یبا شال کردمیکه من نگاش م

  !دیخندیز میر زیهم ر یو گاه کردیبه دوستاش نگاه م

 

 یم یی........ کاش جانمیتم هرلحظه تمام رخش رو ببدوست داش یلیچرا خ دونمینم

 !کردمینگاش م ینشست که روبروم بود و منم از خداخواسته ه
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که اکنون  یمحال یتوجه و نگاهها و خواستنها واقعا از محاالت بود! ول نیو ا انیآر

 .بود وستهیپ تیبواقع

 

حسشو ندارم. تا حس  نیرقص فقط گفتم: عموجان باور کن یبرابر اصرار عمو برا در

هم  یمورد رودرواس نیدر ا نیدونیبشه بدون تعارف وسطم که خودتون م داریرقصم ب

 !ندارم

 

 یهم که پشت سرما گذاشتند رو کم یباند دیبا خنده اضافه کردم: لطفا اطالع بد و

 !کنند که گوشمون کر شد میصداشو تنظ

 !هم کرکننده بود واقعا

 

 یول م،یمهمونا چشم داشت یبه همه  م،یخوردیم م،یدیخندیم م،یزدیحرف م یهمگ با

 یبود که با متانت نشسته و اصال قاط یاز حواسم بطرف دختر یشتریب ی نهیمن زم

 !دوستاش نبود یشلوغ

 

بدست گرفتند،  یبا هم وسط رفته کل جشن رو با شاد یدعوت همگ نیبا اول دوستاش

سال تمام  یاز حد بود که کامال مشخص بود سالها شیچشم نوازِ من متانتش ب یول

  !از وجودش ییرفتارها مانوسه و جز نیوجودش با ا

 

 .کردیکنجکاوم م شتریو ب دیرس یش به مشامم ماز رفتارها یاندوه یبو راستش
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دختر  شیحواسم پ دهیبود، فهم نکارایکردم مهران زبر و زرنگ که خودش استاد ا حس

 !زبل یبود پسره  ایصورتم کامال گو! لبخندش بهیبغل زیم

 

نبود و حواسم  یشدن ر،ینه خ یجمع کنم، ول شتریحواسمو ب کردمیم یهرکار گهید

  .دختر و رفتارهاش بود شیششدانگ پ

 

....... چطور  یبشم، ول کیبهش نزد شتریب تونستمیشناختمش و م یداشتم کاش م آرزو

 ...امکان داشت

 

 هیاز دوستان مهد یدرست حدس زدم. همگ دمیو داماد وارد سالن شدند و د عروس

 .هستند

  .سوال کنم یدر موردش از کس تونستمیخوشحال شدم که م 

 

وسط درحال رقص بودند،  یکه باز دوستاش به افتخار عروس و داماد همگ یقیدقا بعداز

 .ونددنج رس یکه خودشو به گوشه ا دمید زیبلند شدنش رو از پشت م

 

عذاب  یلیبلند باند دور شده که حاال بازم با کم شدن صداش، خ یبودم از صدا مطمئن

 !آور بود

 

همصحبتش بشم که با  یبودم که خودمو کنارش برسونم و کم یراه یجستجو در

 !!و کم موند دود از کله ام بلند بشه دیجه رونیاز چشمام ب یجرقه ا یصحنه ا دنید
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رسونده بود و داشت  نیتمام، زودتر از من خودشو به دخترک مت یتخس با زرنگ مهران

 ...نشست یبا خوش و بش کنارش م

 

 .کردمیرگهام رو احساس م یداغ خونِ تو انیرو بود و جر رویز دلم

 

 !رهیگرم بگ یو باهاش اونجور نهیحق نداشت کنارش بش مهران

 

برام  یلیکه خ کردیر مدخترک ناز با همون متانتش با مهران رفتا ومدیخوشم م فقط

 .بود ندیخوشآ

 

از رفتار مهران دارم  دونستمیکه اندازه اش اصال مشخص نبود و فقط م یقیدقا بعداز

نتونستم تحمل کنم و بلند شده  گهید ست،یو حالم اصال خوب ن کنمیجلز و ولز م

هم مشغول گوش دادن بود  یو دخمل ختنیبطرفشون رفتم که مهران مشغول زبون ر

 ....دوستاش همچنان درحال رقص بودند کهیدرحال

 

 دائم نفسش حس تو را داشت منم آنکه

  نگهداشت منم نهیعشق تو در س نیچن نیا

 

 

 یدر ناز فرو رفته و شاداب توئ آنکه
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 دلهره برداشت منم یکه دل کاشت ول آن

 

 

 ییتو ستین یکه از من ته ذهنش خبر آن

 تو را خاطره پنداشت منم یایرو آنکه

 

 

 یکه کافر به دل مومن من بود توئ آن

 هر شعر تو را معجزه انگاشت منم آنکه

 

 

 یمن خنجر غم کوفت توئ ی نهیبر س آنکه

 برافراشت منم ریکه قامت به قد ت او

 

 

 یتوئ دیکه در باغ غزل گشت و خرام او

 باغچه نگذاشت منم نیبوته در ا کیکه  او

 

 

 یکه 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 یدر دلم شور یول رفتمیبطرفشون م همچنان

 

نسبت بهش احساس  یتیو با هم آشنا نشده، حس مالک فتادهین یاتفاق چیه هنوز

نبود و  حق  ینگاش کنه! و مهران هم مستثن یدوست نداشتم کس یکه حت کردمیم

 !دور برش بگرده و همصحبتش باشه ادینداشت ز

 

 !بود ششیفعال که مهران جلوتر از من پ ومد؟یاز دستم برم یکار یول
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و  ختیریو دورادور چشمم بهشون بود که مهران زبون م داشتمیقدم برم بطرفشون

 .دادیدش بدون حرف فقط گوش مدخترک ناز با متانت خاص خو

 

 .دمیسرشون رس یمتوجه من نبودند که باال هنوزم

 

 یصورتم نشست که لحظه ا یباال اومد و رو یسالمم چشمان دخترک در آن با

  .چشمان قشنگش شاهد بودم یرو تو یسردرگم

 

 رمیلبخند زدنمو بگ ینتونستم جلو دونمیفقط م دم،یبود رو نفهم یچ شیسردرگم علت

 .شد دهیو لبام کش

 

کرد و  یمعرف نیآرام خودشو نازن ییبا صدا یدعوت مهران کنارشون نشستم و وقت با

گر گرفته که  یکل وجودم جور کردمیبه دستاش دوخت، احساس م نینگاهشو شرمگ

 !ناشناخته به رقص در اومده بود در تکاپو بود یلیسوختم و قلبمم که به دل یداشتم م

 

صاحبش بود و  یلطافت واقعا برازنده  نیکه در ع ی......... اسمنینــــــــــازن

  ...........اسم نیمنهم......... بشدت خواهان ا

 

 نیب گهیاسم خواهر بزرگترم و مادر مهران هم بود که د نیاز وجود مهربونش، نازن دور

به خونه مون  گرید یمان  در وجهه ا نینازن کردیما نبود و کاش خدا قسمت م

 .گشتیبرم
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دوست داشتند  شهیکه هم شدندیفرد مامان و بابام م نیکنم اونموقع خوشحالتر فکر

خونه مون  یبزارند و اسم دلبند از دست داده شون، تو نیاز نوه هاشونو نازن یکیاسم 

 !باشه یزبانها جار یبرو شهیهم

 

رو  نیکه راست هم نازن هاشیاز حرفا و شوخ ی. ولکردیم طنتیو ش زدیحرف م مهران

برام نامشخص و  لشیکه دل دیجوشیدلم م یتو یراستش حسادت رفت،ینشونه م

  .کردمینم دایگفتن پ یبرا یو اصال حرف کردمیفقط نگاشون م ینامانوس بود. ول

 

هام  چهیتمام حسادتها و دل پ یعنیانداخته فکر کردم:  نیبصورت قشنگ نازن ینگاه

وجه از ذهنم  چیساعت هم به ه نیشناسمش و تا به ا یکه اصال نم هیبخاطر دختر

 یچ یعنی کنه؟یم یاز شهرمون داره زندگ یگوشه ا یموجود طناز نیهمچ گذشتینم

  اصال؟

 

 ایمه ریمهران پرحرف شمش یدلم براهه و داره برا یهم که تو یمیاوضاع وخ نیا با

جماعــــــــــتِ حاضر در مجلس،  یبلند اعالم کنم ا نجایبهتره بلند شم و هم کنه،یم

لحظه به  نیاز ا یبودم، ول دهیند شونویشناسم و تا به امروز ا یدخترخانم رو نم نیمن ا

 لشونیتحو یحرف ایبنداره  یفقط بطرفشون نگاه ترسه،ینمحق داره و  یبعد اگه کس

   !نفس کــــــــــش تنها با من طرفه یییییییییبده که آآآآآآآآآا

 

 یمهران داره با زبون باز دمیلبام نشست که د یرو یوارم خنده ا وانهیاز افکار د دوباره

 .کنهیبه رقص دعوتش م
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اگه با مهران راه  ؟ییییییییچ کردی! اگه قبول مختیفرو ر یهررررررررر دلــــــــــم

دوخته شده بود که در برابر  نیفقط نگاه نگرانم به نازن ؟یچ رفتیرقص م یو برا فتادیم

 !ستیاهل رقص ن ادیداد و گفت ز یما قشنگ جا خال یبانو نیتمام دلشوره هام، نازن

 

که متاسفانه  دم،یرقصیتنبک م رهیقلبم با دا یذوق کرده بودم و داشتم تو واقعا

 !!اوردیهم دوام ن ادیز میخوشحال

 

ن و سال خودش، که وارد جوان و حدودا همس یبا آرامشِ خاص خودش، آقا نینازن

مظاهر رقصشون حرف نداره و فکر نکنم  یسالن شد رو نشون داده گفت: دوستمون آقا

که کارشون  نیبه رقص دعوت کن شونیبرقصه! لطفا از ا شونیا یاصال بتونه همپا یکس

  !حرف نداره و محشره

 

 !تمام شکمم یشدن گوشتها زیر زیر هیداشتم شب یحس فشیحرف و توص نیا با

 

  !دادمیو چندتا فحش آبدار بخودم م دمیکش یخجالت نم کاش

اوصاف اگه خدا  نیو واقعا انتخاب نکرده حسادت تا چه حد؟؟؟ با ا دهیاز راه نرس یعنی

 فتهیچشمش بهش ب یکس ذاشتمیفکر کنم نم شد،یمال من م نینازن یو روز خواستیم

  !هم بکنه فیبا رقصشون تعر اشیو همکالس گرانیکه حاال بخواد از د
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 دیدر من جوش نهیاز ک ییرویچنان منو تکون داد و ن نیشون افش یاز همکالس فشیتعر

  .دیریزود پس بگ یلیحرفتونو خ دوارمیکه فقط گفتم: ام

 

و دارم  ستادمیکه هنوز کامل هم ننشسته بود ا نیسر افش یباال دمیبعد د یلحظه ا و

 !خانم خواستارش بودند نیکه دوستشون نازن کنمیدعوتش م ییدوتا یبرقص

 

 کشیرو ال نیدورادور نازن ،یخوشحال یخندان و با هرهر کرکر و کل زیسرم یدخترا

  .دمیکردند که خند

 

 یبه نــــــــــاز نیگفت: آفــــــــــر دهیاز پسرا کش یکیتا  یول

 یهمچ یرجلکیما که دور از همه نشسته و ز یخفته  یبارویز نیخــــــــــودمون! ا

 !نیکن فیرو هم تحت کنترل داره احسنت و ماشاا... براش رد

 

 !عود کرد دایبود که بازم حسادتم شد اونوقت

 

دوست ندارم  دمیفهم یفقط م دونستم،یرو نم دادمیبخودم حق م نیدر مورد نازن چقدر

  !خودشووووووون یچه برسه بشه ناز ارهیبکنه و اسمشو بزبون ب فیتعر نیاز نازن یکس

 

  .میوسط رفت نیبا افش زیافراد سر م یقهایوتش با
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برقصم  بایبراش ز یداشتم بحد دوست بهم داده بود که فقط ییرویبا حرفاش ن نینازن

 .....گرانیحرف بزنه  .......... نه د انیبه بعد فقط در مورد رقص من..... رقص آر نیکه از ا

 

کم و  یزیهم چ نیبود که اونشب ارائه دادم و صدالبته افش یرقص نیباتریخودم ز بنظر

  !میرفتیجلو م گهیهمد یکسر نداشت و همپا

 

 دیچرخ یم نینازن یصورت خندان و سرشار از خوشحال یکه دورادور نگاهم رو یگاه

نگاهشو فقط فقط فقط بمن دوخته بود و تنها رقص منو  یغرق در شاد یکه با چشمان

 ریو نفس گ بایرقص ز ،یشتریب یرویو با ن کردمیشدن م نگیدوپ احساس کرد،ینگاه م

 .دادمیرو ادامه م یآذر

 

شاد و چشمان درخشانشو  ی افهیبودم و ته ته دلم فقط ق یراض شیاز خوشحال چقدر

 .آرزو داشتم

 

ساعت بکوب درحال  میبه کمکمون اومد فکر کنم درست ن یکه با رقص فارس مهران

 .میتازه کرد یکه نفس میرقص بود

 

رقص به وسط  یبرا سونیو عروس و داماد هم توسط آ شدینواخته م ییبایز آهنگ

  . سالن دعوت شدند
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 نییپا نینازن ینامحسوس برا یرقص ماست که نفس زنان سر یبود آخرا مشخص

 !آوردم

 !بودم دهیکنم فقط خودش متوجه شد براش با تمام وجودم رقص فکر

 !کردمیدق م دیفهم یاگر نم یعنی

 

. میاستراحت کرد ینفس زنان کم دهیشد که کنار کش ریعروس و داماد سبب خ رقص

 !دمشید یبود که م نیبازم من بودم و سالن بود و ........... فقط نازن یول

 

 !بود نحلیبا من چه کرده بود، کال برام ال دهیوروجک از راه نرس ی دختره

 

 .دور هم جمع بودند لهایخونواده ام رفتم که با چند نفر از فام زیسر م به

 

منکه  انیبود گفت: واال آر ومدهیخندان که هنوزم رنگ و روش از رقص بجا ن سونیآ

 ییرویداده ن یبهت قدرت یکس کنمیفکر م دم،ید ییبایو ز یرقص تورو به اون تند

! من از عوض تو نفسم گرفته بود یو برقص یاونهمه روپا باش یحواله کرده بود که تونست

  !دادمیکرده فرو م دایپ ییو بزور هوا

 

از کجا و کدوم طرف بود  رویجذب ن نیا نمیبگردم و بب دی. بایگیگفتم: راست م خندان

 !رو به آدم ارسال کنن یقدرت و انرژ نیا توننیهم نم نیدر معبد شائول یکه حت
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هم خودشو به  نیرفتم که نازن دمیجددوستان  زیخندان همه شونو ترک کرده سرم و

 .اونا رسونده و کنارشون نشسته بود

 

 یراست و خواهنده تو یرقصمو ستود، لحظه ا ییبایازم کرد و ز نیکه نازن یتشکر با

وجه ممکن جواب دادم که بانو قابل  نیباتریبه ز یچشمان شادش نگاه کرده از خوشحال

 !رو آرزو دارم تونیشمارو نداشت و خوشحال

 

 .دندیخند یما م یفهایوروجک واقعا حالشون خوب بود و داشتن به تعر یدخترا

 

خورده شد که با اصرارشون کنارشون  دیدوستان جد یمیصم طیدر مح شاممون

  .میو هم غذا شد مینشست

 

 !هم نشسته  هرلحظه نگاهم بصورتش بود یروبرو نیکه خدا رسونده بود و با نازن منم

 

 شد،یاشتهام بازتر م فتادیم نینازن یایت سرشار از حجب و حکه چشمام بصور هرآن

هرطور شده  رمیبگ میآورد، باعث شد تصم ینگاهش سربرم یکه گاها تو یغم یول

 .علتش رو بفهمم

 

کرده خودمو به  یهرچه زودتر خداحافظ لیگرفتم تا با دوستان و فام میتصم اونشب

هم مدنظرم بود ازش  شتریاون وقت شب همراهش باشم که ب یبرسونم و برا نینازن

 .....بشناسمش شتریکسب کنم و ب یاطالعات
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داشتند  یکه اصال دست از سرم برنم لیفام یتا من بجنبم و از دست چندنفر پرگو یول

که داشت  نشیمهران به ماش یرفته بود و با اشاره  نیخودمو نجات بدم، متاسفانه نازن

 .فعال که از دستش دادم دمیفهم شدیج ماز محوطه خار

 

دوخته بودم که داشت باهاش خارج  ییو چراغ عقب پژو نیچشم به ماش همچنانکه

 :از فکرم گذشت شدیم

 

 عمر  کی

 یهــــــــــوا

 خود  دل

 ... امــــــــــا  داشتم

 لحظه کی

 "تــــــــــو " نگاه

 ختیهم  ر  به

 را دلــــــــــم

 

جان اگه چک منو تا  ییزمزمه کنان گفت: دا کردینگام م طنتیکه فقط پراز ش مهران

و  نیکه حظ کن دمیبهتون م یشماره تلفن ،یوقتش آماده و منو از مخمصه خالص کن

  !ادیدلتون حال ب
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 نویشماست که ا قی! الگمیم کیچشمتونو گرفتن که بهتون تبر یلیخ ایکنم بعض فکر

 !عالم کنمصدرصد ا نانیبا اطم تونمیم

 

  !ش کردمبرگشتم و فقط نگا بطرفش

 

 دیهم کالش واقعا بع یلیزرنگ و خ یبچه ا نیاون پدر و مادر ساده و مهربون همچ از

 ..........بود

 

نبود. دلم  نیاز نازن یپله ها نگاهم بطرف در محوطه دوخته شد که اثر یاز باال دوباره

 .......که ....... از دستش داده بودم خواستیرو م یکیبشدت گرفته بود ........ دلم بشدت 

 

 یبا تاسف برا یدلتنگ، سر میلیبودم و خ ستادهیمحوطه ا یپله ها یباال همچنانکه

 نییهم تع فیتکل یگل کاشت یلیکارات خ نیمهران تکون داده آروم گفتم: حاال با ا

که  هیپول نیباور کن آخر ی. ولدمیفروش بره پولو بهت م نیمنتظر باش زم ؟یکنیم

 ادیپول! لطفا دور و بر منهم بخاطر پول ز یپول ب گهید یای. تا سر عقل ندمیبهت م

 .نگرد

 

 .راه افتاد نشیتکون داد و بدون حرف بطرف ماش یخندان سر مهران
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 یکه جلو یزینبود و تنها چ نیداخل ماش یراه برگشت حواسم اصال جمع صحبتها در

 یبود که با لبخند و نگاه نیو پراز حرف نازن یناز و دوستداشتن ی افهیچشمام بود ق

 .کردیشاد به رقصم نگاه م یبراق و چشمان

 

که اصال  دیکه شام رو باهاشون خوردم پرس ییمامانم چندبار در مورد جمع جوونا یحت

  ......که دونمینگفتم نم یچیه دمیجوابشو دادم......... شا یچ ادینم ادمی

 .صورتم بود یرو هینگاه متعجب مامان و بق دونمیم فقط

 

بود  یدختر هیاون جمع  یتو ان،یگفت: آر سونیحواسم جمع شد که آ یزمان فقط

 ه؟یاون ک یدیکه شال هم تاآخر سرش بود، فهم یشمی رهنیپ

 

. چرا دمیفقط اسمشو فهم ومد،یدستم ن یزیانداخته گفتم: چ سونیبه آ ینگاه نهیآ از

 ؟یشد یمشتر ؟یپرس یم

 

 ی هیکه چه عرض کنم! بنظرم اون دختر با اون روح یخندان گفت: مشتر سونیآ

تو جور بود. دروغ نباشه منم ازش خوشم  یو روح یاخالق اتیبا خصوص شتریآرومش، ب

 ......ایبعض یشدم برا شیخدا رسوند و مشتر دمیاومد که شا

 

کنار مهران  ،یکه به منم نشون داد یتند حرفشو قطع کرده گفت: همون دختر مامان

 کرد؟یرو نگاه م انیبود رقص آر ستادهیا
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بود که ازش خوشم اومد. فقط کاش  ینیجواب داد: آره مامان، دختر دلنش سونیآ

 ان؟یبود آر ی. اسمش چمیپرس و جو بکن یدر موردش کم میتونستیم

 

 !نیآهسته گفتم: نازن دمیسکوت کردم. بعد که همه رو منتظر د یکم

 

حکمفرما شد که خودم از گفتن  نیماش یتو یچنان سکوت نینازن یگفتن کلمه  با

 یحت ،یکنه و الاقل اسم کس بیمامان گفت: کاش خدا نص یشدم، ول مونیاسمش پش

 یزبونمون بچرخه! ا یتو یاسم قشنگ ه نیباشه که ا نیخونه نازن یشده عروسم تو

باشه  نین اگه اسم عروسم نازنیخودت قسمت کن! باور کن زیشب عز نیصاحب برحق ا

 !!!شمیفکر کنم منکه عاشقش م

 

 شدیخودش لونه کرد. انشاا... که قسمت م یخاص ته دلم برا ینوع خوشحال هی. دمیخند

 !دیرسیمامان هم به آرزوش م ،یو منکه راض

 

رو به منم نشون  نیدخترخانم نازن نیبود: کاش ا نیکه بابا رو بمن گفت ا یزیچ تنها

ازش  یشماره ا یآدرس یجور شهی! نمنمشیمنم دلم خواست بب نی! انقده گفتنیدادیم

 آورد؟ ریگ

 

گفتم: نگران  ومدیکش م یو لبامم از حرفاش ه دمیکشیاز بابام خجالت م کهیدرحال

 !بخواد یباشه و خدا چ ی. تا قسمت چکنمیم شیکار هی نینباش
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 یرو خواستم ول نیاز مهران شماره تلفن نازن یه نحوب یاونشب به بعد دوسه بار از

 !که خودمم مات موندم چوندیچنان منو پ

 

 یبدجور یدست یدست یازش بپرسم، ول یکنم و حال داشیپ خواستیدلم م یلیخ

 !گمش کرده بودم

 

اول ازش  یمرد یبهمراه چندفحش آبدار، که م فرستادمیبخودم لعنت م یگاه

 ؟یبر لتیو بدرقه، بعد سراغ فام یریشماره شو بگ یکن یخداحافظ

 

 نیبا نازن یخداحافظ یاول همه رو از سرم بازشون کنم و برا خواستیخب دلم م یول

 !عجله نداشته باشم .......... که اونم نقشه مو بدجور خراب کرده بودم چیه

 

 .ومدیاز دستم برنم یشده بود. فعال هم کار ختهیبود که ر یبود که شده و آب یکار 

 

 دهیو اسمشو کش گفتیم نیماجرا بود و چنان با عالقه نـــــازن ریگیپ یدوسه بار مامان

خونه همه بدونن شماره  یتو خواستی. فقط دلم نمکردمیم فیکه خودم ک کردیصدا م

  !شناختمشون ی. مخوردیذوقشون م یتو یشو مهران داره که بنظرم جور

 

به  یو زنگ ذاشتمیخجالت رو کنار م کرد،یم دایمهران ادامه پ یچوندنهایپ نیا اگه

 یکه صدرصد خانمش منو ب خواستمیرو ازش م نیپسرعموم محمد زده شماره نازن

 .داشت ی. چون محمد ازم شناخت کافذاشتیجواب نم
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 .مهران به فروش رفت یموروث نیگذشت و باالخره زم یروز چند

 

قرضش نوشتم و کنار  یبرا یونیلیو پنج م یچک س هیاول  دیپولش بدستم رس تا

 .گذاشتم

رو هم آماده کردم و  کردمیخرج و مخارج ماهانه اش که هرماه بهش پرداخت م چک

 کیبود براش خرج کرده بودم رو کنار گذاشتم که نزد یخودمم که چندوقت یبعد پولها

   .شد یپنجاه تومن

 

و بعد چکهاشو  گرفتمیرو ازش م نینناز یداشتم. االن وقتش بود که اول شماره  عجله

   !تخس یپسره  دادمیم لیتحو

 

 خوادیدست و پاش بنده و بازم م ییبهش زدم که از حرفاش احساس کردم جا یزنگ

 !چونهیمنو بپ

 

که  ستمیدر دسترس ن یهستم و دوسه روز یرفتن گهیساعت د میتا ن دیتا شن یول

خونمون هستش  کیبدستش برسه، با مِن و مِن گفت در پارک نزد ریممکنه چک ها د

 !و منتظرمه

 

 یبهت و ناباور انیشدم، در م ادهیپارک نگه داشتم و تا پ یجلو ،یندگیبه نما سرراهم

 !شدیافتاد که داشت از پارک خارج م نیبه نازن یچشمم لحظه ا
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در  که کردم واقعا خودش بودبا دقت که نگاه  یباور نکردم، ول دمیدیرو که م یزیچ اول

 !هم در فکر بود یلی. خرفتیبازوش انداخته داشت م یسرد کتش رو رو یهوا نیا

 

صداش کردم  هیاز ثان یکه بدون فکر و درکسر دیو خون به سرم جه دیچنان تپ قلبم

 .ستادیکه ا

 

صداش زده باشه! با صدا  یکس کردیباور نم نکهی. مثل استادیبدون برگشتن ا یلحظات

 .زدن دومم بود که آروم به عقب برگشت

 

رو  یاز خوشحال ینگام کرد. بعد درخشش یچشمش به من افتاد اول با تعجب و ناباور تا

  .شد یاز شاد زیکه دلم لبر دمینگاهش د یتو

 !!!خوشحال بود دنمیمنو فراموش نکرده بود که از د پس

 

از فکر و مغز و  یده روز لحظه ا نیض او خبر داشت در عر دونستیم کاش

..... درخشش چشماش که شدیخوشحال م نیاز ا شترینرفته و ب رونیدلــــــــــم ب

 .گفتیم نویا

 

کنم  کاریچ دونستمینم یکه خودم از خوشحال یو بعداز سالم احوالپرس دمیرس کشینزد

سرد  یهوا نیشدن در ا ضیمر یبگم، ناخواسته نگران اوضاعش بودم که آماده  یو چ

 !بود
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روز سرد گفتم که حدس  نیکتش در ا دنیدر مورد پوش یجد یلیو خ لبخندزنان

صورتش حتما  ینشسته و سرخ شیشونیپ یکه رو یپشت بند عرق زدمیم

 !کردیرو هم تحمل م یسرماخوردگ

 

خوشحال  یلیداد که خ لمیرو هم تحو اهیچشم غره رو بهم رفت و اسم سق س نیباتریز

 ....یلیبودم خ

 

مجبورش کردم لباسشو تنش کنه که مهران  یبا شوخ ده،یخندان و ورچ ییبا لبها یول

 .کرد یذوق زده سالم احوالپرس نینازن دنیو با د دیاز پشت سررس

 

داشتند که راستش دلم  گهیبا همد یداریاحساسم گفت قبل از من د نیرفتار نازن از

سرد مهران رو  یلیخ نینازن یم وجودم احساس کردم......... ولرو با تما یو ناراحت دیلرز

باشم که  دواریام تونستمیداشت!  پس م یخوشحال یبس یگرفت که خودش جا لیتحو

 .با هم ندارند یارتباط

 

بهم وقت بده که کارش  یا قهیترکمون کنه خواستم چند دق خواستیکه م نینازن از

  ...داشتم

 

برسم، که  نیکنم بعد به نازن شیرفتم تا چک مهران رو بدم و راه نیبطرف ماش تند

  !برگشتم نگاهم بهشون افتاد یوقت
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 !دادیهم جواب م نیو نازن کردیبلغور م ییزایتند تند چ مهران

 

 .دیشکمم بهمراه سرم چرخ یتو یکرد و درد یتنگ نفسم

واقعا تازه  ایآ دمید یچشمم م یکه جلو ییزهایکردم. با چ جهیسرگ یآن احساس

کردند؟؟؟؟ امکان  یرد گم کردن احوالپرس یمن برا شیکه پ دندید یرو م گهیهمد

 !!!شناختم!!!! پس با هم قرار داشتند یمهران مارمولک  رو م نینداشت. من ا

 

زبونش  ریو از ز دمیپرس یم نیاز نازن دیهرطورشده با یول داد،یکه کال نم پس نم مهران

 نیو مت فیدر اون موجود ظر یاصال دروغ و دغل کردمینم که فکر دمیکش یم رونیب

 !اهل دوز و دغل باشه ومدیاش هم نم افهیوجود داشته باشه. اصال به ق

 

 ینبودم لحظه ا یوجه راض چیساعات عمرمو داشتم که به ه نیبهتر نیکنار نازن اونروز

 یلیبرام خ گرفتیشدت م یکم رنگ و گاه یغم نگاهاش که گاه یازش دور بشم، ول

 !سوال داشت یجا

  

 !اوردمیکارشو درم یته و تو دیآزرد که با یرو م یبارویز نیا یزیچ

 

 یزیدلم و سورپر یو خواستنها یکه از سر خوشحال هامیشوخو  طنتهایبا تمام ش اونروز

سربزنگاه خودمو به درمانگاه رسوندم  یخودم آماده کردم، وقت یکوچولو ضیمر یکه برا
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از آن من بود که خودمم  ایتمام دن دم،یچشماش د یرو همزمان تو یشحالو بهت و خو

 !کردمیحال خودم تعجب م نیاز ا

 

رو خوشحال کنم و از غم نگاهش کم کنم که  یا گانهیدوست داشتم دختر ب نهمهیا چرا

 نهمهیدر موردش نداشتم؟؟ چرا اندوه اون چشمان قشنگ ا یاطالع نیکمتر یحت

 دهیناز که از راه نرس یدختره  نیچرا تمام فکر و ذکرم شده بود ا کرد؟؟؟؟یناراحتم م

 ود؟قاپ زده ب مشیمال یقلبمو با رفتارها

 

 نگونهیسال ا یداشت که منو بعداز سالها یچ ا،یر یدلربا و ب یدختر صاف و ساده  نیا

 خودش کرده بود؟ ریاس

 

پراز متانت و  یتیبود. شخص ستادهیا ستگاهیکاونده به باباش کردم که پشت ا ینگاه

  .بود داریاز تمام وجناتش پد ییبایاحترام، که صبر و شک

 

که انگار  دیپرس یو حالشو م گرفتیم لیرو تحو نیخاص نازن یمهربان با پدرانه ا چنان

 !شده بود میکائنات بود که به تنها پدر جهان تقد ی دهیتنها آفر نشینازن

 .لبام نشست یرو یلبخند

 

پراز  نگونهیمنم مثل پدر مهربونش ا شد،یخودم م بینص نمینازن یت بود و روزقسم اگه

 ایدن یتو ذاشتمیکرده بود نم ریکه قلبمو تسخ یو اونجور کردمیعشق باهاش رفتار م

 !نهیچشماش بش یتو یلباش و حسرت یرو یآخ
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بودم . مطمئن شدیالزم م یبلکه روز رمیبگ ادیگرفتم آدرس خونه شونو  میتصم اونروز

 !آدرس بده هایزود نیکه به ا ستین یخودش کس

 

که  دادمینشون م یهم بهش خود یافتادم و گاه نشونیدنبال ماش یچه شور و شوق با

که  نداختیبه باباش م یهم چنان نگاه یو گاه رهیخنده هاشو بگ یجلو تونستیبزور م

 .نشده بود یزیخداروشکر متوجه چ

 

 ....دوستش داشتم.....  بدون برو برگرد داشتم........ از ته قلبم دوستش

 

 شتریبرقرار بشه بلکه بتونم ب نمونیبا مهرو محبت ب خواستمیکه کم کم م یارتباط بعداز

اون  دیکرد و فقط گفت شا یکه باهام خداحافظ دمیرو د یو بهتر بشناسمش، زمان

 ........هستم نهایبهتر قینباشه که مدنظرمه و من ال یکس

 

 ......ساعت ماتم برده بود مین فقط

 

که  نداختیهم نم یمن نگاه Pv نداد. کال به یاصال جواب امکهامیو پ امهایبه پ گهید 

 .نوشتم یبدونه براش چ

 

 .کردمیو داغون بود که روزها و شبهارو بزور تحمل م ختهیبهم ر یبحد اعصابم

 



314 
 

 تشیاذ نگونهیداره ا یزیبفهمم چه چ تونستمیبود. اصال نم یاز همچ یمغزم ته کال

   .......کردیو ازم پنهان هم م گفتیکه بهم نم کنهیم

 

 نکهینه ا م،یکن دایپ یو چاره ا  میباهم حرف بزن میتونستیکردن، م یدور نهمهیا عوض

 !ارهیبزبون ن یخودشو کنار بکشه و الم تا کام حرف ینجوریخبردار نشده ا یچیمن از ه

 

  .لبام نشست یرو یلبخند

از  خواستیدلش بندِ دلم شده بود که نم ی...... منو دوست داشت و جور دی........ شادیشا

   !!!دادیم حیترج یرو به همچ یخبریو ب یبشه که دور وسیطرف من سرخورده و ما

 

 یمشکل و تلمبار کردن کارها یبا کل یشونو که شناخته بودم. دو سه روز خونه

 یبوسه  هیو با  دادیم لمیتحو یچنان داد و هوار یکه گاه چارهیبدوش نادر ب یندگینما

و علت حرفا و  رهیدستمو بگ یزیافتادم بلکه چ نیدنبال نازن شد،یم ریمن ختم به خ

 ...چیبه ه چیه یکردنهاش برام مشخص بشه، ول یدور

 

در فکر  رویکه فکر کنم تمام مس کردیبه دانشگاه رفت و آمد م شیبا متانت ذات همچنان

 !فتهیدور و برش داره م یو چه اتفاقات هیدست ک ایدن دیفهم یو اصال نم کردیم یط

 

 یجور کردمیم یسع شتریو هرچه ب شدمیگرفتارش م شتریبود که روز بروز ب نینچنیا و

 .......ارمیسر از کارش درب
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                                                              14 

 

 

 

 یبرا یکنم و مرهم کینزد نیخودمو به نازن تونستمینم نکهیو افسرده از ا نیغم اونشب

 .دلش باشم وارد خونه شدم یسر باز نکرده و مخف یزخمها

 

رو پاگشا کنه و از  هیداره دو روز بعد محمد و مهد میخبر داد تصم دنمیمامانم با د 

 .میدور هم باشمثل عمو و عمه هم دعوت کرده همه  کینزد یدوسه تا خونواده ها

 

 !ختیر نییپا یگذشت که دلم هر یاز فکرم چ یلحظه ا دونمینم
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 گذشته بود که خودمم خبر نداشتم؟ یاز مغزم چ یلحظه ا یعنی

 

کرده بودم که تا  دای. راه حل رو پدیافتادم که دلم بدتر لرز هیمهد ادیوارد اتاقم شدم  تا

  !!!بود فتادهین ادمیبه امروز 

 

در  یکنه و اطالعات مییراهنما تونستیدوست بود و حتما م نیبا نازن هیباشه مهد یهرچ

 یزندگ یتو یمنو پس زده بود! چ ینجوریبهم بده که چرا دوستش ا نیمورد نازن

و  ایدن الیخیو ب رفتیخودش فرو م یتو نهمهیکه ا کردیم تشیداشت اذ نینازن

 !اطرافش بود

 

و همه  دیرس یشب مهمون دادمیبجلو هل م یبا انگشتم اون دوروز رو زورک کهیدرحال

 .میدورهم جمع شد میشام دعوتشون کرده بود یکه برا یمون در رستوران

 

سوال جواب  یبرا یخوب تیو محمد کنار همه نشسته بودند و اصال موقع هیمهد

 !!کردمیهنوزم تحمل م دینداشتند. پس با

 

همه گرم صحبت  م،یبخونه مون برگشت یو دورهم ییرایپذ ی هیبق یشام که برا بعداز

 .بودند و سروصدا خونه رو پر کرده بود که خودمو کنار زوج جوونمون رسوندم

 

 یکنار هم نشسته بودند و کارم بخوب هیفاصله از بق یبا کم ییبار دوتا نیبود که ا خوب

 .فتادیراه م
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درموردش سوال  هیکشوندم و از مهد نیصحبت رو به نازن یمعمول یحرفها یکم بعداز

  !زن و شوهر تا بناگوششون بازه شیسوالم ن نیبا اول دمید هویکردم که 

 

کوتاه  یو صحبت دارید نیدادم که با نازن حیتوض دمیخندیاز ذوق کردنشون م کهیدرحال

نداده،   که االن  شترویب ییمنو قبول نکرده و اجازه آشنا نینازن دندیتا شن یداشتم. ول

سردرگم و متعجب  هیرو بدونم، مهد نینازن یعلت پس زدنها خوامیهم من مصرانه م

 !بود دهیخنده هاشم خشک ی. حتزدن یچشم به محمد دوخت و حرف

 

 یکوچک از ماجرا یفکر کرد و بعد خالصه ا یکم هیمحمد بود که مهد ی هیتوص با

 .رو گفت نینازن

 

آوردن و چه  وانیسر دختر مظلوم و ب ییچه بال کشی یدرجه  لیفام دمیشن یوقت

و فواره کنان به مغزم صعود  دیجوش یبراش راه انداختن، راستش فقط خونم م یبامبول

 .بود یکه اعصابم هم بشدت قاط کردیم

 

اسم مرد رو هم  یمثال مرد باش یعنیگفتم:  کردمیاز خشم دندون قروچه م کهیدرحال

از  یکار چیپناه که ه یب یدر برابر دختر یوجدان باش یب نهمهیاونوقت ا ،یبکش دکی

عمو و  نیاز ا یحساب هیکنم و  یکار گهیم طونهیدر برابرت بکنه؟ ش ادیدستش برنم

مثل  یاونم دختر هیبمونه با بق ادشونی آخرعمرشونپسرعمو با خونواده اش برسم که تا 

داره که  یحد میرتیغ یداره، ب یحد میداشته باشن! واال نامرد دیبا یچه رفتار نینازن

 !تحمل کنه تونهیآدم واقعا نم



318 
 

 

 اتیاز خصوص یاز چهره اش مشخص بود کم یبخاطر حرفام، خوشحال کهیدرحال هیمهد

از  نیکرده ادامه داد: بنظر من اگه با خود نازن فیتعر نینازن یخوب و خانم منشانه 

باشه که خودش راحتتر  یادیز ینگفته ها دیو شا شهیم یعال نیصحبت کن کینزد

 ی. منم برانیهمون کارو انجام بد نیدونصالح ب یبزاره. بازم هرچ ونیباهاتون درم

 .کمک در خدمتم

 

حرف  نیبا نازن کیگرفتم هرجور شده از نزد میفکر کردم و باالخره تصم یلیخ اونشب

  .دلش بردارم یاز رنجها و زخمها یبزنم بلکه بتونم درد

که شبها و روزهام  زهیدوستش دارم و خاطرش برام عز یمن بحد دیفهم یم دیبا نینازن

متانتش هستم. طالقش هم اصال برام مهم نبود و  ی فتهیو کال ش شهیم یسپر ادشیبا 

 لیکه واقعا ناجوانمردانه بهش تحم یطالق ام،یمساله کنار ب نیتا عمر دارم با ا تونستمیم

 !شده بود

 

منم  ینباشه، ول ونیدر م یو اصال قسمت نره شیپ خوامیکه م یبود ماجرا اونجور ممکن

دختر دلخواه و  یبلکه برا دادمیانجام م دیداشتم که با یفیانسان وظا هیبه عنوان 

 !شدمیم یو ناکسان پشت پا خورده بود مرهم یاز خود یمظلومم که بدجور

 

دخترک ناز بدتر از  نیپشت سر گذاشته بود، ا نیکه نازن یماجرا و اتفاقات دنیفهم با

  .تمام افکارمو بخودش مشغول کرد شهیهم
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کردم با توجه به ساعات کالسشون که از قبل  دایپ یروز بعد سه شنبه که فرصت دو

  .دانشگاهشون رسوندم و منتظرش شدم یاطالع داشتم خودمو جلو

 

کرده هرکس  یخداحافظ گهیاومدند و از همد رونیدفعات قبل با دوستاش ب مثل

 .خط واحد رفت ستگاهیبطرف ا شهیهم مثل هم نیراه افتاد که نازن یطرفب

 

اومده صداش  نییتوقف کردم و پا ابونیفاصله گرفت کنار خ انیکه از دانشجو یکم

 .زدم

 

 !از اومدنم ناراحت نشه و فقط بخواد حرفامو بشنوه کردمیدعا م فقط

 

که  دمیچشماش د یوجه رو تو نیدتریبرگشت و نگاهش به من افتاد تعجب در شد تا

  .ماتزده فقط نگام کرد

  .بصورت مهربونش زده سالم دادم یلبخند

 

بودم!  یدوستداشتن یدختره  نیچقدر دلتنگ ا ایدلم آروم و قرارنداشت. خدا دنشید با

 !سوال بود یدل بکنه هنوزم برام جا نیمه جب نیپسرعموش چطور تونسته بود از ا

 !بود هوونیخل صدرصد د ی پسره

 

جلو اومده سالم  یبه آرام دیباز هم چشمان منتظرمو د یبه اطراف انداخت و وقت ینگاه

 .دمیحالشو پرس امیداد که با تمام دلتنگ
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و نگاهش  کنهیکه اصال به چشمام نگاه نم دهیبهم جواب م یمتوجه بودم درحال کامال

 .و لباسهام در گردشه نهیس یرو

 

امروز برسونمتون و در خدمتتون باشم؟ از اول بگم من دعوا و  نیدیگفتم: اجازه م آرام

 !با مهرومحبت سازش دارم شتریاخم رو دوست ندارم و ب

 

  .بصورتم زد یبهار یگلها ییبایبز یچشمام نشست و لبخند ینگاهش تو تازه

 

 یلیخ سی. من با سروشمیکرده آرام گفت: مزاحم نم ینگفتم که فکر یزیچ گهید

 .... که رسمیراحت بخونه م

 

 میبا هم حرف بزن یکم خوامی. مستیخانم، هدفم فقط رسوندن شما ن نیگفتم: نازن تند

که ممنونتون  نیفرصت رو به هردومون بد هی نیا کنمی! خواهش مهیضرور یلیکه خ

 !شمیم

 

بهم مهلت  یفقط کم کنمیاومد که گفتم: خواهش م نییمتفکرانه از صورتم پا نگاهش

 گهینداشتم د دارتونوید یو اگه اجازه  رسونمتونیم دیکه خواست ییبعد هرجا دیبد

 !کنمینم لیخودمو بهتون تحم

 

  دییتکون داد که از خداخواسته گفتم: بفرما دییبه تا یسر
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 .رو خودش باز کرد و آرام نشست نیعقب ماش در

 

کامال راحت باشه و ازم  خواستمی! منهیجلو بش یصندل یتعارف هم نکردم رو اصال

 .نباشه یفرار

 

دوباره تون واقعا خوشحالم. االن اجازه  دنیبه عقب برگشته گفتم: از د یو کم نشستم

شما هم صدرصد  م؟یو راحت باش میبر هاستیکینزد نیکه در هم یشاپ یبه کاف دیدیم

 !دیبکن یاستراحت دیو با دیخسته ا

 

باز  یکوتاه گفت: اگه براتون مقدور باشه فضا یبعداز فکر دهیاز صورتم کنار کش نگاهشو

 !بهتره میپارکه که اونجا بر هیتر  نییپا ی. کمدمیم حیرو ترج

 

 یطیدر شرا نینازن گفتینکردم. احساسم م ینزدم و اصرار یحرفش حرف یرو بازم

 .از همه دور بشه و خود تنهاشو فقط داشته باشه خوادیهستش که فقط م

 

 .برامون بخونه میدلخواهمو انتخاب کردم که مال آهنگ

 رونیبهش انداختم که صورتشو بطرف پنجره برگردونده نگاهشو ب نهیهم از آ ینگاه

 !دوخته بود
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باعث رنجشش شدن و  نهمهیمتانت نبود که ا نیبه ا یدختر فیفکرم گذشت: ح از

 ....زنهیکردن! هنوزم که هنوزه متانتش حرف اول رو م تشیاذ

 

 .پارکه نیکه آهسته گفت: هم میدیرس یپارک قابلم

 .میشد ادهینگه داشتم که پ یکنار

 

 .میفاصله راه افتاد یرفتم و کنار هم با کم بطرفش

 

خانم  نیشروع کنم، گفتم: نازن یچه جور دونستمیسکوت که واقعا نم یکم بعداز

  !داشتم باهاتون حرف بزنم ازیواقعا ن یمزاحمتون نشده باشم، ول دوارمیام

 

  .شنوم یم دییآهسته گفت: بفرما نینازن

 

و  کنمیم یفضول تونیکار و زندگ یتو نیفکر کن خوامیگفتم: نم دیلرزیدلم م کهیدرحال

سن و سال  یحرفها برا نیکه ا اریبس یِراستش با عرض شرمندگ یول کشم،یسرک م

 یبگم از شب عروس خواستمینداره، م یندیو اصال هم صورت خوشآ رهید یمن کم

بار اونشب بود که  نیاول یاصال نتونستم فراموشتون کنم! برا نطرفیمحمد به ا

با هم  شتریدست از سرم برنداشت. دوست دارم ب گهید التونیو خ دیدلم.............. لرز

  .ستین یا گهیکه واقعا بجز صحبت با خودتون راه د میآشنا بش

 

 ....زنمیدر مورد خودم حرف ماول من  دیاجازه بد اگه
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.......  انیلحن گفت: آقاآر نیتر نیتند و با غمگ داشتیهمچنانکه کنارم قدم برم نینازن

از طرف  یداشتم و چه جور یمن چه سرنوشت نیدونی...... شما که مکنمیخواهش م

انداختن  ینخواستن و کنار یمنو چه جور نیدور انداخته شدم ...... خبر که دار یخود

هم نداشت............ خبر  یتیعموم که از خون خودش بودم اهم یکه سرنوشتم اصال برا

بهشون عمل کنم و باعث شد  تونستمیازم داشتن که نم ییکه چه خواسته ها نیدار

و  نیازم دست بردار کنمی.......... خواهش مکنمی........ خواهش مزهیبهم بر میتمام زندگ

رو فراموش نکردم و نتونستم کامال با  یچی....... من هنوز هنیون برخودت یدنبال زندگ

عمرا  کنمی........ فکر هم نمزمیبر یزباله دون یگذشته رو تو یو روزها امیخودم راه ب

 باشه؟ میتمومش کن نجایبتونم....... پس بهتره هم

 

  .برداره یبرگشتم و راهشو بسته اجازه ندادم قدم بطرفش

 

نگاهمو به چشمان سوزانش دوخته بودم گفتم: اول از همه بگم داشتن شما  کهیدرحال

نداشت و خداروشکر خودش  اقتویل نیوجودتون ا یب یکه پسرعمو خواستیم اقتیل

باهاتون  خوامیشروع کنم! من م خوامیگذاشت! دوما من م یمن باق یرفت و شما رو برا

 تونیزندگ ینامردهارو تو یبعضو حساب  میدست بدست هم بد خوامیهمراه بشم! من م

 یو چطور هیچه جور یواقع یکه خوشبخت میبهشون نشون بد خوامی! من ممیبرس

 و نیهمه رو از دورتون برون نکهینه ا نیشما هم کمکم کن کنمی! خواهش مادیبدست م

...... 

 

حالت خنده بخودش  نینازن یلبها دمید یهنوز تموم نشده بود که لحظه ا حرفام

  .کرد دنیگرفت و کم کم شروع به خند
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 .دمیمنم همراهش خند یگفتم که به مزاقش خوش اومده بود ول یچ دونستمینم

 

عمو  یافتادم که برا یخط و نشون ادیناخواسته  نیگفت یدر مورد خوشبخت ی: وقتگفت

ـــــون که نشـــــ نمیخــــــــــط ا نیو بهش گفتم ا دمیمحضر کش وارید یرو

خوشبخت  یک دمی! بهتون نشون مهیچه جور یواقع یخوشبخت دمیبهتون نشون م

 .دمیبود که خند نیا یخوشبختتر! برا یک شهیم

 

که دست  نهیگفتم: خب نظر منم ا دادمیرو نشون م یمکتیخندان با دستم ن کهیحال در

 دمیشن کهیروز! من از میرو به عموتون نشون بد یواقع یو خوشبخت میبدست هم بد

که  یرتیغ یب نهمهیو از ا دهیکردن، راستش قلبم بشدت رنج یباهاتون چه معامله ا

از قلبم  ییجز گهی....... آخه شمام د آخهشده!  یمردنماهاست زخم یوجود بعض یتو

 ....ستمیازتون جدا ن یکه لحظه ا نیشد

 

 ....رفتیبود که بصورتم دوخته شده و کنار هم نم نیمات و مبهوت نازن نگاه

 

 .......کردیفکر م یبه چ یعنی
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                                      15 

 

 

 (دکنیم فیتعر یناز ) 

 

نگاهِ مهربونش دوخته بودم و  یبا عشقِ تو انیخمار آر دگانیچشم به د ریو متح مات

  !و هضم کنم یخودم معن یتپنده حرفاشو برا یبا قلب کردمیم یسع
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نبود؟؟ مگه ما چقدر  یازم جداشدن یاز قلبش بودم و لحظه ا ییکه جز یچ یعنی

احساسو بمن داشته باشه؟  اصال چه  نیکه ا میشناخت یو م میبود دهیرو د گهیهمد

 م؟؟؟؟ینشون بد ایرو به عمو و پو یواقع یکمکم کنه خوشبخت خواستیم یجور

 

افکار آشفته و درهم  نیا یچه جور دونستمیشده بود و اصال نم یسرم قاط یتو یهمچ

 .و هدفشون فکر کنم یرو سوا کنم و بعد در مورد معن دهیچیپ

 

ه مبهوت نگام نکن مگ ینجوریحواسم جمع شد که گفت: توروخدا ا انیآر یخنده  با

 یانتظار داشت ایمنظورمو رسوندم؟  یبدجور ایزدم،  یگفتم؟ بنظرت حرف بد یچ

باور  ؟؟ییهویشد  یبگم و اعالم کنم دوست داشتنم رو؟ چ نیو عاشقانه تر از ا متریمال

 نیباره ا نی! آخه اولستمیبلد ن نیاز ا شتریحده و ب نیکن وسع حرفها و اطالعاتم در هم

  !نشده بودم یکس یتاحاال دلبسته  چوقتیحس رو دارم و ه

 

وجه  نیدتریفرو دادن الزم داشتم و با کمبود هوا به شد یبرا قیعم ینفس کهیحال در

 .راه افتاده آب دهنمو با صدا قورت دادم مکتین نیکتریمواجه بودم، بطرف نزد

 

که  فتهین انینگاهم به چشمان آر کردمیم یسع کهیبعداز نشستن با خجالت در حال 

 خوامیکه م دیلطفا منو ببخش انیصورتم زوم کرده بود گفتم: آقاآر یرو ستادهیروبروم ا

  .........بگم دیبا یروشن تر و واضح تر حرف بزنم..... ول یکم

 

نگاه قشنگ و منتظرش گره خورد که چشم  یسرم بلند شد و چشمم تو ناخواسته

 .بصورتم داشت
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حس  نی.......... هم نیدوخته ادامه دادم: هم رهنشیپ ی قهیآوردم و به  نییپا نگاهمو

 نیاول نی........ همکنمیو تعلل م شهیشماست که باعث هراسم م یناب و دست نخورده 

مباهات داره که طرفش من  یبار بدلتون نشسته بشدت جا نینخست یکه برا یمهر

الم و واقعا احساس خوشح یلی...... دروغ نباشه خکنمیمافتخار  میلیهستم و ........... خ

 .......کنمیخوشبخت بودن م

 

 تونیزندگ یمونس تو نیفرد و قشنگتر نیممکنه به بهتر باتونیحس ز نیشما با ا یول

...... من هرچند عقدم  نیدونی. خودتون منیباهاش بساز نهارویباتریکه ز نیبرخورد کن

با خودم راه  ادیرو پشت سر گذاشتم که هنوزم نتونستم ز ییجدا هی ینبود ول یرسم

کار دور از عدالت رو فراموش کنم.......  نیو.......... ا ولونماتفاق رو بخودم بقب نیو ا امیب

بود  یبار نیتا فراموشش کنم...... آخه منم مثل شما اول برهیهم زمان م یکل کنمیفکر م

ش دوست یکه فقط دل به مهر پسرعموم داده بودم و ....... البته عاشقش نبودم، ول

 .....داشتم

 

آرام  کرد،یبود و بدون نشستن به حرفام گوش م ستادهیا کمیکه همچنان نزد انیآر

ازتون دارم  یسوال خصوص هیمن  یبار با عرض شرمندگ نیکنارم نشسته گفت: فقط ا

ارتباطتون  ایمهمه! آ یلیبرام خ یول ن،یریبگ دیکه ند خوامیکه واقعا و جدا ازتون عذر م

 .....ایبود  یبا پسرعموتون فقط در حد نامزد

 

و شروع به سوزش  دیخون به گونه هام جه یباز شد و احساس کردم در آن چشمام

  .کردند
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  !کردمیدرموردش فکر هم نم چوقتیبود که من ه یزیسوال چ نیا

 

  .بود منتظر جوابم انیآر یتمام برگردوندم و سکوت کردم. ول یبا شرمندگ صورتمو

 

و روابطمونم در همون حد بود! وگرنه با تمام  میکردم: بله، ما فقط نامزد بود زمزمه

و  شدمیجدا نم ایاز پو چوقتیاتفاقات افتاده و شرط و شروطها، اجبارا همکه شده ه

باهاش ادامه  یزهرتلخ رو سر بکشم و به زندگ نیهرطور شده ا کردمیخودمو مجبور م

 ریاونقدرهام بد نبود! ..... اونم مثل من اس ایپو دیکن وربگم، ....... با نویبدم! فقط ا

مون واقعا منو از  یچندماه نامزد یدر ط کهیسرنوشت و خونواده اش شد در حال

خب شرط  یبرام کم نذاشت....... ول یچیکرد...... از ه رابیمختلفش س یمحبتها

 ............ اصال  برام ممکن نبود نشیآخر

 

. کار ستیمسائل برام مهم ن گریبدونم و د خواستمیم نویزمزمه کرد: فقط هم انیآر

نبودن! فقط  اخانیخب به قول مامانم حتما قسمتتون پو یول نیخالف شرع هم نکرد

 گهیماجرا رو بشنوم و ....... د یاز زبون خودتون همه  نیش یاگه ناراحت نم خوامیم

 ....نمونه یباق نمونیب یشک و شبهه ا چیه یجا

 

.... ممکنه پدر مادرتون نیفکر کن شتریب یکم کنمیخواهش م انیآقاآر یگفتم: ول تند

 ......قبول نکنن که اونوقت........ من

 

 .دادم رونیرو ب دهیبر یقلبم ضربانش اجازه نداد حرفمو ادامه بدم و نفس گهید
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نگاهم قفل کرد  یدستم نشست که قلبم هنگ کرد! نگاهشو تو یآرام دستش رو انیآر

 یدارن و اصال حرف نانیجان، خونواده ام به من و انتخابم اطم نیو گفت: باورکن نازن

هواتو  دهیند ی....... مامانم بحدیهست ینگران همچ نهمهیکه تو ا زننیحرفم نم یرو

نه!  ایتونستم باهات حرف بزنم  ایکار کردم و آیپرسه که چ یاز تو م یداره که ه

چندتا  گهیم نینازن هیو مامانم االن  یآخه......... تو هم اسم....... خواهرمرحومم هست

 !فتهیهم با عشق از دهنش م نینازن

 

 .به چشمام نشست یقشنگش بود، احساس کردم اشک دگانینگاهم به د همچنانکه

 

که منو  زدیحرف م نانیبااطم ینجوری....... ا شهیهم هم ایلرزان زمزمه کردم: پو یدل با

دلشوره  یلی..... خترسمی..... م یلیخام خودش کرد و ..... سرنوشتم عوض شد....... من خ

رو  گهید ییجدا هیاصال کشش  گهی..... دارمی...... دوام نمگهیرو د ندفعهیدارم...... من ا

 ........نیندارم........... باور کن

 

 نییصورتم پا ینگرفتند رو یچشمم جا یکاسه  یتو گهیجمع شده م که د یاشکا و

 ....دندیاومدند و چک

 

 .و اشکامو پاک کردم دمیکش رونیب انیاز دست آر دستمو

 

باز روبروش  یچشم به فضا کهیاز صورتم کنار رفت و برگشته در حال انیآر نیغمگ نگاه

 دمینکن. بهت قول نم سهیمقا یمن و حرفامو با هرکس کنمیدوخته بود گفت: خواهش م
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که از دستم  ییتا اونجا کنمیم مویتمام سع یو اتفاقاتش خبر ندارم، ول ندهیچون از آ

 .....بگم تونمیم نویخوشبختت کنم...... فقط هم بمواز قل ی..... تو تکه اادیبرم

 

  .پاک کردم سمویبرداشته صورت خ فمیاز ک یدستمال

 خوامیده گفت: فقط ازت مبه کمکم اوم انیکنم که آر کاریچ دیاالن با دونستمینم اصال

از زبون خودت بشنوم نه  خوامیکه م یکن فیرو بدون کم و کاست برام تعر یدار یهرچ

باشه و بعدا ازش خبردار بشم که  یحرف نگفته ا چیه نمونیب خوامی! نمگهیکس د

 ....رهیاونموقع کالهمون تو هم م

 

بابا و  مهارویاز االن بگم......... تمام تصم ی. ولنیشنو یشما هم م گمیرو م ی: همچگفتم

خودم  یبار برا هی...... چون کنمیکارشون نم یتو یو من اصال دخالت رنیگیمامانم م

  .....دمیگرفتم و آخر عاقبتش رو د میتصم

 یکه خونواده تون از همه  نیریتون بگ یقطع میتصم یشما هم زمان کنمیم خواهش

منو با دلشون بخوان نه با زور شما! بعدا هم از من انتظار ماجرا باخبر باشن و خودشون 

 .تونم یکه واقعا نم نینداشته باش یادیز

 

رو  یبه صورتم انداخته گفت: اوال از طرف من نگران نباش که همچ ینگاه لبخندزنان

ندارم، سوما از بس محتاط  یادیدوما اصال و ابدا ازت انتظار ز دم،یبه خونواده ام اطالع م

اون  فیو .... باور کن ح نمینابکارت رو بب یپسرعمو و عمو نیا خوادیفقط دلم م یشد

بشکنن و  نهمهیهستش که بصورتشون انداخته بشه! چطور دلشون اومده تورو ا یتف

جواب  میکه بتون خوامیعمر باعزت م هیهراس بجوونت بندازن........ فقط از خدا  نهمهیا

 ... میو نذار میافراد رو بد نیا
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باشه  هودهیمحضر ب وارید یاون خط و نشونت رو میادامه داد: نذار یقتریبا لبخند عم و

 !و به ثمر نرسه

 

و حساب  وندهیبپ تیلبم نشست. منم آرزو داشتم خط و نشونم به واقع یرو یلبخند

 .باشم شیدنیکتاب عمورو صاف کنم که شاهد اوضاع احوال د

 

خونه و نگرانم نباشه. بعد تمام  رمیم رید یزدم که ساعت یاول به مامان زنگ اونروز

  .کردم فیتعر انیآر یرو مو به مو برا ایخودم با پو یماجرا

 

کردن  یمخف یهم برا یزیکنم.. البته چ یرو ازش مخف یزینبودم چ یکس من

  ...نداشتم

 

که درحال پخش بود  ییبایآهنگ ز کردمیم یخداحافظ انیاز آر ابونمونیسر خ یوقت

 .تونستم ازش دل بکنم یاصال نم

 

 .هیعال دیآهنگو برام بفرست نیگفتم: لطفا ا آروم

 یغم نمینب گهیدوتا چشمام! فقط د یدستش گرفته فشرد و گفت: به رو یتو دستمو

 یو لبخند خوشحال یخندی! فقط و فقط مرسمیچهره ات باشه که خودم حسابتو م یتو

 یکه منم هرلحظه شاهد و ناظر خوش رهیلبا و چهره ات کنار نم یاز رو یو خوشبخت

 هاتم باشه؟
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 نییبراش پا یبه آرام یلبام نشست و سر یاز ته دلم رو یلبخند دیمد یمدتها بعداز

 یهمچ خوامی. مدیکه نظر خونواده تونو بهم بگ مونمیازت م یآوردم و گفتم: منتظر خبر

  !دیشــــــــــد رهیو هم مرو رک و راست بشنوم وگرنه کالهمون ت

 

بود  گهیهنوزم نگاهمون به همد کهیشدم و در حال ادهیپ نشیکه از ماش دیخندیم داشت

 .درو بستم

 

 ن،یسبکبال بودم که اونروز آسوده تر یبحد داشتمیخونمون که قدم برم بطرف

 دمیکش یم دکیاسم دختر شهر رو  نیو خوش شانس تر نیخوشبخت تر ن،یآرامتر

  ....بودم یبارویخمار چشم ز نی........ که بشدت هم عاشق ا

بار رخنه کردنش رو در دلم احساس کرده بودم.....  نیاول یبرا انیکه منم مثل آر یعشق

 .کردمیقلبم لمس م یرو با تمام لرزشها یقیو تازه داشتم عشق حق

 

 ...کردمیبا تمام تک تک سلولهام حس م نویعاشق شده بودم و ا مــــــــن

 

از قبل هم دوست داشتم  ارویفکر کردم: پو داشتمیکوچه مون قدم برم یتو همچنانکه

 یهم شده بود ول قتریخواستن عم نیا ادشیز یبعدا با محبتها یچون پسرعموم بود، ول

وابسته اش  یول ستمیعاشقش ن دونستمیم شهیمطمئن بودم عشق نبود! خودم هم

 .......... امایلیبودم...... خ
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تا آسمان با دوست داشتن  نیزم انیلبام نشست........ اما دوست داشتن آر یرو یلبخند

 یقلبم جا یتو انی......... راستش آر  دیلرزیفرق داشت و دلم فقط و فقط براش م ایپو

 رو بخودش اختصاص داده بود یادیز

 

  .ناخواسته به عقب برگشتم یبا لبخندم لحظه ا همچنان

 

نشسته و از پشت سر نگام  نیماش یتو ابونیداشتم همچنان سر خ نانیاطم نکهیا مثل

 !کنهیم

 

  .دمیکه چشم بمن دوخته بود دستم آهسته براش باال رفت و خند دنشید با

 :خودم زمزمه کردم با

 

 مــــــــــن مگر

 تنــــــــــها منِ

 

 خواهم؟یم ہنفس چ جز

 

 .....میبرا یکه باش تو

 ...است بس
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که  یمرد ناشناس چقــــــــــدر برام آرامش به ارمغان آورده بود. آرامش نیا ایخدا

 گشتم یلحظه اش م کیگم کرده بودم و دربدر دنبال فقط  دیمد یمدتها

 

 !رهیگیرو م یشماره ا شیچشمم خورد که داره با گوش یا لحظه

 

 .درآوردم. خودش بود مویگوش بمیصدا کرد و از ج یقلبم تاالپ میزنگ زدن گوش با

 

 شمیچقدر خوشحال م یدونیم نمیرو بگوشم گذاشتم که گفت: نازن یافتادم و گوش راه

ندارم،  یچقدر آرزومه؟ با خودت کار تیخوشحال یدونیم نمت؟یخندان بب شهیهم

باش که  انیآر ینازبانو نمیفقط مواظب نازن ،یبا خودت بکن یتونیم یخواست یهرکار

 نی! ایفقط با مــــــــــن طرف ینبهش برسو یآزار نیو کوچکتر یناراحتش بکن

 !باش نمیباشه فــــــــــقط مواظب نازن ادتی شهیمنه که هم یشرط اصل

 

 دمیتوروخدا. تا رس نیتون! اصال هم نگرانش نباش نیگفتم: واال خوشبحال نازن خندان

 کنمیرو لباسهاشو عوض م تون نینازن م،یریوا م یخونه قبل از خودم که دارم از خستگ

هم دست و پاشو  یکم نی........ خواستدمیم وهیو م یبهش چا شورم،یدست و روشو م

 کنم؟ کاریبنظرتون چ گهی! د دمیماساژ م

 

 یتو یببر نهیکار ا نیها لطفا! بنظرم بهتر یگفت: منو نکش دیخندیبلند م کهیدرحال

 انیاستراحت کنه! عشق آر یکه کم یبگ ییبراش الال ،یبوسش کن ،یتختت، بغلش کن

 !اصال و ابدا دوست ندارم نویخسته شده که من ا یلیامروز خ
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 .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

م ماشــــــــــــــــــــاا.... چشم خشن گفتم: به قول مــــــــــامــــــــــان یکم

 یشد! ول میشما که رسما حسود دیدار فیو چال چپ اندازم روشن! چقدرم مهربون تشر

تختم انقده ازش  یبرمش تو ی. نازبانو رو مدییفقط امر بفرما دیباشه چون شما هست

 ه؟یکاف ادیبخوابه و دلتون حال ب کوبمیاش م لهسرو ک یو تو رمیگیم شگونین

 

بشم و خودمو همونجا وسط  یهمچ الیخینکن ب یگفت: فقط کار دیخندیم کهیدرحال

 .!! مواظــــــــــبش باش. خدا نگهدارتیحسابرس یکوچه بهت برسونم برا

 

اوضاع ناهنجار شد و بهتره برم خونه مون!  نکهیبه در انداخته گفتم: مثل ا دمویکل

 ....نیدونیکه م بخونه دعوتتون کنم! خودتون تونمیشرمنده که نم

 

فکرم نکن. سالم برسون. خدا پشت و  زایچ نجوریندارم که اصال به ا یادی: انتظار زگفت

 !من نیپناهت نازن

 

رو قطع  یگفتم و گوش یغنج رفته بود آرام خدانگهدار دایدلم از حرفش شد کهیدرحال

  .کردم
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کم  یآورده گفت: ناز رونیدر، مامان سرشو از آشپزخونه ب یخونه شدم که با صدا وارد

 تاحاال؟ یها کجا بود شدمیکم داشتم نگرانت م

 

 !دیبا دقت فقط چشم بصورتم دوخت و کل چهره مو کاو بعد

 

افتاده مامان جووووونننننمممممم که  یلبام نشست که گفتم: اتفاق یرو قیعم یلبخند

 !ها نیزنیچشمم م هوی! زم؟؟؟یتحت آنال ینجوریا

 

که چه  زیآنال ی!  ولیزده گفت: واال بر چشم بد لعنت فضول باش یمامان لبخند ندفعهیا

 یتا آسمان فرق کرده! چ نیعرض کنم...... چشما، صورت، لبا، خنده ها و حرفات زم

 ....میحال و اوضاعت راض نیاز ا یلیبگم خداروشکر که خ تونمیشده که ............. فقط م

 

شده بود گفتم: مامان جان فدات  دهیلبام تا بناگوشم کش کهیدرحال خندان

 یچا وانیل هیخودشم تک و تنهآآآآآآآآآآآآآ، اوال  ،یمنِ ناز یبششششششم الههههه

 یهوس کردم، بعدشم ظرف یکه کل نیزیو لبدوز و لبسوز خوشرنگِ تازه دَم برام بر زیلبر

انم ج نیسفارش کردن مواظب نازن یکه کل خوامیو همه رقمه م یاندر عال یعال ی وهیم

 !نیست باور کن دهیباشم وگرنه حسابم رس

 

فقط مواظب  ال،یخیو ب نیلحظه دخترتونو ولش کن نیمن گفتن باشه که از هم از

 !پسند و مردم پسند یو مشتر یدر حد پرور دیجان باش نینازن
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..... اصال.... فقط ماتزده زدینم ی! اصال هم پلکالهیچشماش باز شده بود در حد پ مامان

 !کردینگام م

 

تولــــــــــــــــوخداااااا ! باور  نینگام نکن ینجوریگفتم: مامان جوووونم ا خندان

و  نکارمیکه خودمم مامور ا دیباش نیمواظب نازن یلیخ دیسفارش شده هستم و با نیکن

 !معذور تمام

 

کرده و ما هم  زیتجو یدگیرس نهمهیا یبطرفم اتاقم رفتم که مامان گفت: حاال ک خندان

 مور بخدمت؟ما

 

 لطفآآآآآآآآآآآآ یبگم. فقط چا امیلباسهامو عوض کنم ب نیاتاقم شده گفتم: بزار وارد

 

  ..........خواستیپاهام بند نبودم و دلم پرواز پرواز پرواز م یاتاق رسما رو یتو

بود و من رسما ذوق  یافتنیکرده بود واقعا دست ن داریدر من ب انیکه آر یخوب حس

 !مرگ بودم

 

  خودم آمدم به

  در من بود یــــــــیتو انگار

 

  از شتریب یکم نیا
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 ..... بستن بود یبه کس دل

 

بصورت  یلبخندزنان نگاه نهیآ یشستم، تو متیرو با مال نیدست صورت نازن یوقت

 .خوشحال و چشمان درخشانش کردم که لباشم کش اومده بود

 

 یچانه  یرو کهیتر کرده آرام انگشتمو باال بردم و در حال قیبراش عم لبخندمو

دختر....... چراغ خونه دختر..... ماه  دونهی یکیبا آواز براش خوندم:  زدمیم کشیکوچ

 .....دختر انهیآسمونه دختر...... ناز آر

 

 یخوبه نازدار خانوووووووم؟ چشات روشن باشه گلدونه خانوم! االن خوشحال حالت

 یخوشبخت باش شهیچشم و دلت روشن باشه و هم شهیهم یم؟ الهخوشگل خانو

نباش خب؟ واقعا خوشبحالت  یزی! خودم مواظبتم گلم که اصال نگران چانیآر ینازبانو

 !تورو انتخاب کرده انیکه آر

 

اومدم که مامان  رونیب سیو از سرو دمیبصورتم پاش یخودم، بازم آب یوونگیاز د خندان

 .ب و رنگ منتظرم بودخوش آ یچا وانیبا دول

 

  .نشستم که همچنان متعجب چشم بمن داشت کنارش

 

 ن؟یپراز تعجب نگام نکن ینجوریبگم که ا دیبا یخورده گفتم: االن چ یچا یکم اول
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و خبر  یدونیگفت: اصال م زدیحرفاش موج م یخاص تو یکه آرامش یبا مهربون مامان

فکر کنم ماههاست فقط  ؟یخوشحال و خندان نبود ینجوریا یو چه زمان یاز ک یدار

رو بفهمم.  یشاداب  نیعلت ا خوامیکه االنم فقط م یخودت غرق بود یغمها یتو

 !!!خب

 

 ادتونهیشوهرش  یو رقص پسرعمو هیمهد ی. عروسگمیگفتم: چشم مامانم م آهسته

 خوشتون اومده بود؟ نیدیچندبار د لمشمیف

 

  د؟یرقصیقشنگ م تونیکرده گفت: اون پسر جذابه که با دوست همکالس یفکر مامان

 .تکون داد یسر

 

بهش گفتم دست از سرم برداره و از  نکهیا امهاشویو پ دارهاید یدادم و ماجرا ادامه

اسم طالقم چنان پا پس بکشه که خورد بشم  دنیبا شن دمیترس یکه م تهامیمعذور

 نکهیدادم تا ا حیو سوال جوابش همه رو دونه دونه توض هیمهد یپاگشا یو...... تا مهمون

با  یمشکل چیمطمئن گفته بود ه یلیکه خ انیآر یحرفهابه مالقات امروزمون و  دمیرس

عمو که  یجواب دادن به خونواده  یداشت برا یینداره و حاال چه نقشه ها مییجدا

 !رهیانتقام منو ازشون بگ

 

 !؟یناز شیشناس یفکر بود. آروم گفت: چقده م یو تو کردینگام م رانیفقط ح مامان

 



340 
 

اگه  دونمیاز شما! فقط م شتریب یکم دیتکون داده گفتم: عمرا اگه بشناسمش! شا یسر

 دادیهشدار م هیخبرداره به مهد یکه پسرعموشه و از همچ هیبود شوهر مهد یآدم بد

و  رنیگیم میم تصمپدر مادر نباریمن بهش گفتم ا میکیبهم تذکر بده مواظب باشم ...... 

 !رمیگینم یمیتصمو  زنمینم یحرف نیمن کوچکتر

 

 زنهیو داد م گهیهات م یچهره و حرفها و خوشحال یزده گفت: ول یلبخند مامان

هم  یکاش کم ،یهست هیبق نِیکه تو از االن مواظب نازن ی! اونجوریرو گرفت متیتصم

 !میکردیکه کالهمونو به هوا پرتاب م یمدت مواظب خودت بود نیا یتو

 

بودم که اونم  نیآفال یمدت هیمواظب خودم هستم، خب  نیگفتم: مامان باور کن خندان

باشم و خوشحال و شاداب .......... وگرنه  نیفقط آنال دیکال قدغن شد و با گهیاز امروز د

 !فکر کنم کالهم پس معرکه ست

 

 .دی.... مامان هم خنددمیخند

 

 میبزارن که تصم دانیپا به م نی! بذارشهیم یو چ خوادیم یخدا چ مینیحاال بب :گفتم

 .گمینم یچیمال شماست من ه یینها

 

  .بود یبه اتاقم رسوندم که فاز عیخودمو سر میبلند شدن زنگ گوش با
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 یکنیهم م یرجلکیز یکارا گرزدهیو داد سالم داده گفت: جزج غیج با

 یعنیآره؟  یریگیم میبدون خبر از ما برا خودت تصم نــــــــــــــــــــه؟؟؟؟؟

 ،یکالسهات شرکت کن یتو یایب یو مجبور رسهیکه م یصبح نیفــــــــــردا ... هم

 نویا میکنیبرپا م یدنید یکبکبه ا وو مراسمتم با دبدبه  میکَن یقبرتو وسط دانشگاه م

 !دمیبهت قول م

 

 ......چاره؟یکردم من ب کاریباز! چه خبره مگه؟ چ یشد وونهی: دگفتم

 

 سازم_کنارتو دلى بى تاب مى امشب

 از اشعار ناب ناب مى سازم دیوانى

 

  هر نت آهنگ آرام صدایت من از

 براى لحظه هاى خواب مى سازم شعرى

 

 امشب براى بودن با تو نیلوفرم

 رود جارى دلم مرداب مى سازم از

 

 صورت زیباى تو امشب ازروشناى

 آسمان تیره ام مهتاب مى سازم در
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 اگر با من نباشى  جان شیرینم اما

 اشک چشم خود دلى خوناب مى سازم با

 

 یاد من هرگز نخواهى رفت باور کن از

 خاطراتت با دل بى تاب، مى سازم با

 

 

 

 

                                                                16 

 

 

 یگناه چیو ه زدمیامروزم م یکارا یتو یمتعجب دور ،یو داد فاز غیاز ج کهیدرحال

گفت: آآآآآآآآآخخخخخ که چقده  دهیکش قیعم ینفس یفاز کردمینم دایخودم پ یبرا

 طونیسر ش تیرکاهیزرنگ و خودسر! تو با آب ز موووووووووونِیم یِتو یا چارهیهم ب

خبردار هم  نوایکه اصال اون کودن ب گندهسوراخ  هیوسط کالهشم  یذاریرو کاله م

  !!یکرد کاریچ شهینم

 

ببند دختره  شتــــــــــویگفت: ن دمیخندیغش غش به حرفا و متلکهاش م کهیدرحال

افتاد باهات کار دارم و تند  ادمی هوی م،یجدا شد گهیدانشگاه که از همد یولنگار! جلو ی
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! تو اونو یشــــــــــیجوووووووونت م انیآر نیسوار ماش یدار دمیدنبالت اومدم که د

شته با هم قرار گذا یک ؟یمون یم یکرم خاک نهویکه ع افهیبدق لیرت یکرد دایاز کجا پ

 اد؟؟؟؟یخبرت ب یالههههههه یبهمون نگفت یزیهاااااااااان؟ چرررررررررررا اصال چ نیبود

 

کنم. چه  یزندگ توروخدا رحم کن! من هنوز جوونم و دوست دارم یگفتم: فاز خندان

 رهنیعَلوس بشم، پ خوامی! من تازه میرو بهم بگ ادیخبرت ب یکلمه  ادیدلت م یجور

بار و  نیباور کن مالقات امروزمون اول یعلوس بپوشم، خوشگل بشم، ناز بشم،......... ول

. خب ازم خواست منو دمید شونویا یکامال هم اتفاق وشده نبود  نییتع شیاصال از پ

 یتو یباالخره اصرارش کار دستم داد و مجبور یبرسونه اول قبول نکردم. ولبخونه مون 

 بود؟ ی!!! حاال کارت چنینشستم هم نشیماش

 

 ادمیلووووووس!!! کارم هم  یگفت: چــــــــــه مظلوم دختره  یبا دهن کج یفاز

خل  یفاز یبگ یخوشحاله ها، بعدا چو ننداز یلیبگم صدات خ نوی! فقط االیخیرفت ب

هم اولش هم آخرش، همه مدلش  ،یکه خــــــــــل هم خودت دینفهم یچیود هب

 !یخودت

 

آسمون  نیروز از دست ا هیفقط  یعنی ایکه فکر کردم: خدا میکرد یخداحافظ خندان

  دارم؟ یجلها خالص

 

، با انواع ۸تا فردا صبح ساعت  یبهم گرفته دعا کردم: خداجوووووونم، فاز دستامو

! کنمیصدتا صلوات نذر م هیچ انیمن و آر یجوها کشف نکنه ماجرا تجسسها و پرس و

 !!!راه دررو که ندارم دونستمیم یول
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  .داشتم امیپ انیبه تلگرامم زدم از آر یسر تا

 

رو هم  شیقبل یامهایآقا زدم و تازه پ Pv به یراحت سر یالیخندان و خ یبا لب نباریا

 .دمید

 

 :بود نیکه تازه فرستاده بود ا امشیپ نیآخر

 

 ندارد یتمام میها عــاشقانه

 ام یتمام زندگ یتـو شد یوقت

 بازدم و دم مانند ٬جانم  یشد

 

 !!! یازین هیثان هر

 ....نخواهم چیتو ه یب

 

 .دیزدم و قلبم بدتر لرز یاز ذوق مرگ یلبخند

 

 .منتظرم باش زنمیزنگ م 11نوشته بود: ساعت  بعد

 

 :بار براش نوشتم نیاول یسوزانم گذاشتم و فکر کردم. و برا یگونه ها یرو یدست
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 نباش ، عاشقم

 مرا دوست داشته باش ، یکم فقط

 

  آدم ها ثابت کرده یسالها، تجربه  نیا یط

 ، شودیاز دهان افتاده و سرد م دن،یبعد از رس عشق

 

احساست روز به روز جا  گذاردیشعله اش کم است و م شهیهم "دوست داشتن" اما

 ... افتاده تر شود

 

   شده کم یمرا دوست داشته باش حت لطفاً

  یتمام نشدن اما

 ... ینشدن سرد

 

 .زنگ خورد لمیدر اتاقمو ببندم که موبا خواستمیبود و تازه م 11ساعت  اونشب

 

 بود گفت: حتما دایواقعا از صداش پ یکه خوشحال یبود. بعداز سالم احوالپرس خودش

 ستگاهیا ی. فقط زنگ زدم بگم صبح تویبش داریصبح زود ب دیوقت خوابته که با

 !منتظرتم که برسونمت دانشگاه
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 دیدونیمگه شما م د؟یفرمود ی: پسرخاله جان چدمیواقعا باز شد. متعجب پرس چشمام

 د؟یکه اونجا منتظرم رمیبه دانشگاه م یمن چه جور

 

 .دخترخاله جان! فقط منتظرتم گهید مینیگفت: خب ما ا خندان

 

صبح زود از خوابتون  نیستی. شما مجبور ننیایب ستین یازیاصال ن نی: باور کنگفتم

رفت و  ی. فقط از کجا نحوه ستمیبه زحمتتون ن یوجه راض چیو منم که به ه نیبزن

 نگفتم؟ یبه کس یزیمنکه چ ن؟یدونیآمد منو م

 

و  غیکارت نباشه و ج یتو یو قهر یگفت: دعوام نکن دیخندیبار م طنتیش کهیدرحال

 !وگرنه جزو اسراره گم،یم یداد راه ننداز

 

 دی! شادمیدعوا رو قول نم یول کنمیو داد نم غیقهر و ج نیگفتم: نه مطمئن باش آروم

 .نیدعوامون شد در حد قمه قداره کشون که لطفا آماده باش

 

 یبرا رمیمیهم برام نوش هستش و من مدعوات  دونمیکه م ییگفت: تا اونجا خندان

بهت  گهید یبهم گفت یکار باشه! راستش وقت یهم تو یدعوا با تو مخصوصا اگه قمه ا

 یمشکل ،ی...... عشقدیفکر کردم شا ،یدار ییندم و فراموشت کنم که معذورتها امیپ

و اگه  نمیدرکار باشه طرفت رو بب یاگه عشق مکه فقط کنجکاو بود یداشته باش یزیچ

 کردم؟یم دیبا کاریدر حل کردنش بکوشم. خب بنظرت چ یداشته باش یمشکل
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نه؟ فقط کشتن طلبتون اونم در حد اعدام با  نیچوب زد اهمویگفتم: زاغ س آهسته

باره تموم بشه منم......  هیکله تون با چماق که کارتون  دنیو بعدشم کوب نیوتیگ

 !خالص

 

! یگفت: آرزو دارم اعدام شوم جالد سرخ پوشم تو باش دیخندیغش غش م کهیحال در

که کال  یدیجواب نم امهامیچرا به پ نمیبب خواستمینداشتم. م یباور کن منظور بد یول

 یتو یاگه کس نمیبب خواستمی. میدیو اصال منو دور بر خودت راه نم یخونینم

 !!یروندیبهتراز منه که اونهمه منو از خودت م ایآ یتهزندگ

 

  .بدون خبر ازت تنهات بذارم شدینم یدلم راض کردمیم یرهرکا

خبر داشته باشم و بعد  برهیو هرآن تورو بفکر م گذرهیدلت م یکه تو یاز اون خواستمیم

جز غمهات که بشدت تورو تحت کنترل داشتن  دمیند یزیچ یمحترمانه کنار بکشم، ول

  .دمیرو ند یکس یفکر بود یتو میلیو بجز خودت که خ

 

و ...........  دمیراهم قرار داد که ازش پرس یرو جلو هیخدا کمکم کرد و مهد باالخره

 م؟یکنیدعوا م یبرام روشن شد. خب االن چه جور یهمچ

 

که دعوا الزم نداره. خوشحالم  رسونهیتون رو م یمحبت واقع نکاراتونیگفتم: ا آهسته

 ...که ستیفردا اومدن الزم ن گمی. بازم منیو االنم هست نیکه بود
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 امیکه منم بخوابم زودتر صبح بشه ب انیتمام! برو بخواب قشنگِ آر امیگفت: من م تند

 !من باشم ینیکه در خواب بب یتنها کس کنمی.آرزو م نمینازن ری! شبت بخنمیتورو بب

 

از  نمیخواب بب ی! شمارو تونیکه کرد هییچه آرزو نی. انیانصاف یب یلیگفتم: خ خندان

تب خال هم بزنم به چه  دمیو شا شمیباشن م دهیکه روش آب پاش یترسم مثل گربه ا

 !که واه واه وآآآآآآآه یگنده گ

 

خانومم اشتباه به عرضتون رسوندن!  ریخنده اش بلند بود گفت: نه خ یصدا کهیدرحال 

بدون من و ناز و  یتونیم نی! اصال ببنیزنیخواب تب خال م یمن تو دنید یاز شاد

! شبت خوش با طعم توت یو تب خال هم بزن ینیکه حاال خوابم بب ینوازشهام بخواب

 !زدلمیکه خدا پشت و پناهت عز یو پرتقال یفرنگ

 

من شبام  نی! تا امشب شما نبودیییییییجناب از خودراض ریگفتم: شبتون بخ خندان

 نیهم دار ییزهایچه تجو !!!ن؟؟؟؟یریگیم لیخودتونو تحو نهمهیکه ا شدیصبح نم

که صبح به  نیو انشآا... تب خال زد نیدیشما خواب منو د دیو شا دیماشاا.... آروم بخواب

 !!!پرسم یحالتونو م دخدایام

 

شب بخواى به خوابم  کی! ترسم از اینه که نینازن یخندان گفت: از حالم خبر ندار که

 ...نشسته باشم داریبیاى و من هم چنان به یادت ب

 

با  یشگیهم نیانگار اصال نازن دمیبالش گذاشتم و خواب یراحت سرمو رو یبحد اونشب

 !داده بود صیتودلبرو چقده خوب تشخ ی وونهینبودم. د هامیداریشب ب



349 
 

 

 ادهیبابا پ نیتا از ماش ستگاهیا یبودم، تو دهیقشنگتر از هرروز بخودم رس یکه کم صبح

 .منتظرم بود شنیافتاد که داخل ماش انیشدم چشمم به آر

 

  .ومدیشده داشت بطرفم م ادهیرفتن بابا بطرفش رفتم که پ بعداز

 

 ن؟یینجایزود ا نهمهیکه ا نیبود دهیدرخت خواب یگفتم: سرِ شاخه  دمیبهش رس تا

 !نبودم یگفتم که راض

 

کوک کرده بودم  مویداده گفت: باور کن هم ساعت زنگدار، هم گوش یسالم خندان

 !جانِ جانان ریکه صبحت بخ ایبدقول بشم. ب شتیمبادا خواب بمونم و پ

 

 نیهم فمیبرام باز کرد که تکل نویماش یاز جانِ جانان گفتنش زدم و در جلو یلبخند

  .اول کار مشخص شد

 

  .کردم و نشستم یبصورتش کرده تشکر ینگاه

 

پراز محبتش که از  یو حرفها خوندندیمبرامون  یکه به آرام ییبایز یآهنگا انیم در

 .شدم ادهیدانشگاه پ یجلو رفت،یاعتماد بنفسم باال م یعالقه و خواستن کل نهمهیا

 

  .چشماش شدم یبه چشمام انداخت که غرق اون رنگ دلربا یقشنگ نگاه
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  !منتظرم باش امیکالستون تمومه که دنبالت م ۳گفت: نازَکم ساعت  آهسته

 

که  یایب خوادیخان؟؟؟ نم انیجناب آر یکاریگفتم: ب یحواسم جمع شد که جد تازه

و منو  یرو ول کن تیکارو زندگ ستیبه بعد که قرار ن نیو بلدم برم. از ا تونمیخودم م

 !! خداحافظتیبچسب

 

 ...یگفت: ول تند

 

 !خدانگهدارتون نیاینداره! نم یگفتم: ول مهربون

 

 .براش تکون داده راه افتادم یدست

 .صدام کرد یفاز دمیدانشگاه شده بودم که د یتازه وارد محوطه  

 

....... نه انیبازشون شتابان دارن بطرفم م یشهایبا ن یغزال و فاز دمیبرگشتم د تا

 !دونیم

 

 ... شمیم ادهیپ نیکه دارم از ماش دنی! از اوضاعشون مشخص بود منو دستادیا قلبم
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ما هم  بینص ییهوی یمالقاتها نی! خدا از اــــــــــگریگفت: سالم ج دهیسنر یفاز

! بزار به یها دخمل یزرنگ شد یلی. خمیرینم بینص یو ب میهم ما ببر یضیبکنه که ف

 ..و از عوضمون کله تو بکنه و خالص میش بدگزار یپر

 

با اون سن و سالش  انی! آریشده ناز یهمراهشون راه افتادم که غزال گفت: چ خندان

فرندش انتخاب  رلیو تورو بعنوان گ ارهیدوست پسر دوست دخترهارو درب یادا خوادیم

 !کرده؟؟؟

 

هنوز تازه  اد؟یبهش نم نکارایچشه که ا انیگفتم: واااااا! غزال مگه سن و سال آر خندان

 یزیفعال که چ دونمیفرندم نم یو بو رلیرو رد کرده باور کن! در مورد گ یسالگ 15

 !ستمیداشته باشه چون اونموقع من ن ینظر نیهمچ کنمیفکرم نم ینگفته. ول

  

سرراست  دیبا خوادیمارو م یبه دختر عاقل خودم! هرک نیتند گفت: آفررررررررر یفاز

به ما  ایجنگولک باز نجوریخونه اش! ا میببر فیو ما هم سرراست تشر یخواستگار ادیب

 !!!واال میخجالت بکش دی! اصال از سن خودمون باومدهین

 

 .و بحثمون تموم شد میوارد کالسمون شد خندان

 

هرسه دختر  ینبود، ول هیمهد میسالن جمع بود یکالسمون که تو نیبعداز اول اونروز

که حدودا  دندیکش رونیزبونم ب ریاز ز شگونهاشونیبزور دوره م کرده ماجرا رو با ن

  .کردم فیتعر یهمچ
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از پشت سرِ دخترا ، تند سرشو وسط آورده گفت:  رضایکه عل دندیخندیهرهر م داشتند

همه تونو  یافتاده خودم دسته جمع یچه اتفاق نیجوووووووون ننه جووووونم بمن نگ

و خنده  درخشهیجان ما چشماش داره م یناز نیاتفاق جالب افتاده که ا هیکشم!  یم

  .بشنوم خوامیلبش از ته دله! خب منم م یرو ی

 تونمیبرادر همه تون هستم و با توجه به بابابزرگ بودنم م یفعال جا نیندویم خودتون

 !کمکتون کنم

 

 .داد حیماجرا رو بهش توض  یجمع شده پر یهم قاط رضایو عل دندیکنار کش دخترا

 

درسته هنوز نه به داره نه  که،یکوچ یبصورتم زده گفت: آج ییبایاول لبخند ز رضایعل

پسر  یول دمیجشن د یبار تو هیرو که فقط  انیراستش آر. گمیم کیتبر یبه باره، ول

 قیتحق هی یشناس یرو حدودا م انیچون آر نهیکارت ا نی. اولومدیبه نظر م یمعقول

 ای ادیب تیو حقشو داره به خواستگار تونهیاصال طرف م ینیبب یخوب در حد خودت بکن

  !نه

 

کنم. کال  دیبا کاریچ ستمیو اصال بلد هم ن ستمین نکارایگفتم: عمرااااآ! من اهل ا متعجب

 !نیمن بش الِیخیو لطفا ب

 

 نی! امیدیکه د میبود دهیو نوبرونه هم ند جیگ یتکون داده گفت: واال باج یسر رضایعل

جان چه خبره باز؟  یبود زنگ اول؟؟؟؟؟؟ پر بیکجاست؟ باز که غا انیآر لیفام هیمهد

 شیحسود این که .......؟؟؟ واال آدم به بعضدوتا کفتر خوشگل برا هم کهنه نشد نیا

 !!شهیم
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نشه که  یزیآبرور نیاز ا شتریکه ب میکش اومده مونو بزور جمع کرد یمون لبا همه

 نیاون خوش خوابه! تا اومد بهش بگ انیآر قِیتحق یبرا نهیگز نیادامه داد: بهتر رضایعل

  !گفتن یداره برا یچ نهیبکنه بب ییاز شوهرش حدودا پرس و جو

 یبرا فتیتکل 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 شهیروشن م یخواستگار

  

آورده گفت:  نییبکوبه، دستشو پا رضایعل یبه بازو مانهیکه کم مونده بود صم یپر

کار  نیات کم نشه! بهتر هیو انشاا... که سا یعاقل نهمهیبابابزرگ که ا یدار ووووووووولیا

بشه و خودشو  داریبتونه از خواب ب هیمهد نیا نی! فقط دعا کنمیبکن میتونیکه م نهیهم

 ......! برسونه

 

 ....میبه عقب برگشت هیسالم مهد یبا صدا که

 

  .میدیافتاد همه مون خند هیمتعجب مهد ی افهیچشممون به ق تا

 

منو چوب  اهیفقط زاغ س نیکاریشماها ب نمیگفت: بب یبا اخم سالم داده شاک هیمهد

  بنده بود؟ ریبازم که ذکر خ ن؟یزنیم

پاتال! اصال هم حق  رویپ رضاخانیعل نیمخصوصا ا نیدار فیشماها منحرف تشر چقده

 یبودم حسودها دهیکه نخواب نیبزن یثیپشت سرم حرف و حد نیندار

  !!!!بدردنخووووووور
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 کردم،یم یپروژه ام جمع آور یبرا دیفرستاد که با یقیمنو دنبال تحق یازین استاد

منحرفتون راحت  الیو به کارم برسم. االن خ امیکالسشو ن نیخودش اجازه داده بود ا

  شد؟؟؟؟

کله پاچه با  ؟یاونم اول صــــــــــبح نیمن افتاد ادیچه خبرا! چطور شده باز  خب

 صبحونه؟ یبرا کردنیاملت که پخش نم ای نهیخاگ

 

که از حق خودت دفاع  کهیکوچ یگفت: خوشم اومد آج رضایکه عل میدیخند همه

که دعوامونم  یدیرو شن یو همچ یدی! چقده هم خوشم اومد سرحرفت رسیکرد

روزت با به شکمت صابون نزن اصال، دوما خوبه ام ستین ی! اوال از صبحانه خبریکرد

و کار فقط کار خودته،  یرو ادامه بد قتیکار تحق دیو تفحص شروع شده که با قیتحق

 !متاسفانه ادیبرنم یاز دست ما هم کار

 

 !بخدا دمینفهم یچیه ؟یعنیکنم  کاریش باال رفت و فقط گفت: چابروها هیمهد

 

 زنه؟یِول م ایخاتون، شووووووَرت محمدجان دهنش قرصه  هیگفت: مهد یپر

 

 دهنش قرصه چطور مگه؟ نیخندان گفت: نه مطمئن باش هیمهد

 

  !فتهیادامه داد: آخه کارمون فقط با محمد راه م رضایعل
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 ه؟یچطور پسر انیجمله بگه آر کیکالم و  کیبهش بزن و ازش بپرس در  یزنگ لطفا

 قیتحق نیازش خواهش کن هنوز ا میکیشناستش!  یخب پسرعموشه و از همه بهتر م

  !زبونا نچرخه یو تو فتهیچو ن ییجا

 

 انیآر چارهی!!! برمیتقص یمن ب هیتند بطرفم برگشت که هراسان گفتم: بخدا مهد هیمهد

 !نیشروع کردن هم قاتشونویامروز تحق نایکرده منو رسونده، ا یاشتباه هی روزید

 

 زرویصفت! د مونیمــــــــــارمووووولکِ م نیا گهیگفت: دروغ م یتند و کجک یفاز

آقاجانمون خانم رو رسونده خونه شون، امروزم اول صبحم رسونده دم در دانشگاه، حاال 

به  یچیه گهیمرده م لی! االنم زلدونمیکردن اونو نم کاریو شبانه رو چ یتلفن نیبب

 ....یچیه

 

 میمطمئن بش میخوایخندان گفت: ما هم فقط م رضایکه عل دندیخند یبلند م همه

دخترمونو ازش پس  نجاینه، وگرنه هم ای یناز یخواستگار ادیب انیارزشش رو داره آر

تازه تازه داره حالش  ی. واال نازمیکن شیراه پایو ت یو خودشم با چند ضربه فن میریگیم

 !!!کنه یو با احساساتش باز ادیکله پا ب گهید یکی میدیاجازه نم گهیکه د شهیروبراه م

 

محمد برسه سرکارش بهش زنگ بزنم و بپرسم. آخه  نیخندان گفت: باشه بزار هیمهد

 دمید کیرو چنددفعه از نزد انیبچه ها خب منم آر یتازه منو رسوند دانشگاه و رفت. ول

  !نظرمو بگم ها تونمیو م

 

  !و منتظر میدوخته بود هیبدون حرف چشم به مهد همه



356 
 

 

 دم،یهمه د نیکردم و بکه احساس  ییو تا اونجا هیپسر خوب نیادامه داد: باور کن هیمهد

دوسش دارن  یلی. همه هم خگنینم یزیحرفش چ یحرفش حرفه و خونواده اش رو

  !محمد یحت

 

جان لطفا به عنوان  هی! فقط مهدمیکارو که خداروشکر خوشحال ینجایگفت: تا ا رضایعل

جمع که احترامم واجبه، اول جواب شوهرت رو بمن بگو بعد به  نیبابابزرگتون و بزرگ ا

 !جغله ها نیا

 

 .میاز موضوع پرت شد گهیو با ورود استاد د میبطرف کالسمون راه افتاد خندان

 

دوان دوان و نفس زنان خودشو رسونده  هیمحوطه، مهد یکه تو میرفتیناهار م یبرا

گفت: بچه ها  خبررررررر خبررررررر، جواب محمد رو به بابابزرگِ روانشناسمون گفتم 

 .که نفسم گرفت نیلحظه صبر کن هی. رسونهیز خودشو مکه داره شلنگ تخته اندا

 

 کهیکوچ یبزرگش خودشو رسونده رو بمن گفت: باج یبا قدمها رضایعل میبرگشت تا

 .انیخواستگار ب توننیخان م انیمبارکه! اجازه صادر شد و آر

 

  .میدیبلند خند ینگاش کردم و بعد همگ مات

 

 گفت آخه؟؟؟ یمحمد چ هی: مهددیپرس یپر
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دختر بزرگ  هی! محمد گفته کاش خدا نیخندان و محکم گفت: از من بپرس رضایعل

و  رفتمیم انیآر یبه خواستگار ینیریخودم با دسته گل و ش داد،یبهم م یمثل ناز

از بچه ام راحت بود!  شهیهم یفکرم برا گهیبستم که د یدخترمو هرطور شده بهش م

 !گهینه کس د نییکه بازنده شما نیراهه اصال ولش نکن یتو یریاگه واقعا امر خ

 

  .گفتن نداشتم یبرا یزیبدون پلک زدن کامال بفکر رفته بودم و چ منکه

 

ها، ما به  چهینپ ییجا چیه قاتمونیخبر تحق هیتند گفت: توروخدا مهد یپر

 انیآر یبه گوش خونواده  رهیم هامونی! خنگ بازرهیم یناز یجهههههههنم، آبرو

عروس با دوستاش حنابندون  یول ستین یداماد خبر یخونه  گنیاونوقت م رسه،یم

 !بخدا شهیبد م یلیهستن! خ یعروس یتاالر برا یگرفتن و فردا هم راه

 

شکمش رو گرفته بود گفت: نگران  کهیدرحال هیو مهد دندیخندیغش غش م همه

ناهار که من از  میسفارش کردم! االن بر دایبهش اک میکیمحمد دهنش قرصه.  نینباش

 .دل ضعفه دارم دمیبس امروز خند

 یخوبوز دخترا ر یو مارپل باز رضایو هرکول پوآرو بودن عل یواقعا با کارآگاه باز اونروز

 ریگ یکنم تا تموم شدن کالسهامون تا فرصت فکر و میبه همراه خنده هامون داشت

 .میدیخندیو م میگفت یفقط م میاوردیم

 

از تنم  امویتمام خستگ انیاز آر یامیپ دمیخودم خونه رس االتیبا فکر و خ یوقت غروب

 .بدر کرد
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 :بود نوشته

 

 !...جانان، عشق من جان

 

  یِالیشود من همان آدم خ یم

  ...باشم که تانیها ییتنها

  عمرتان یَِِقد یها نهیتمامِ آ یجلو

 ...؟دیدیدلبرانه رقص شیبرا

 

  ...شود من یم

  دیقت خرباشم که و یهمان

 :گفتیم التیخ در

 ...زکمیعز ادیبهت م شتریب نیا

 

  باشم که یا امدهیشود همان ن یم

  شیبرا شهیهم

 د؟یکرد یم شیو آرا دیدیپوش یرا م نهایبهتر

 

 یِبلند لیدارد من دل امکان



359 
 

 من؟ یشما باشم بانو زلف

 

 ...اصال

 ...کاش نام کوچکم را یا

 ...قلب من گذاشتندیشما م ی قهیسل با

 

 :خوشحال شدم که واقعا ذوق زده بودم. براش فرستادم یبحد

 

 ....... شرمــــــــــنده

 !!! رو هوا بردنم دیاومد رید

 

 که ستمین ی.... الک واللللالاااااااه

 

 قشنگتر از پریام من

 تو کوچه نمیام تنها

 های محل دزدن بچه

 ...وقت منو میدزدن یک

 

 :بود نیحرفش ا نیدش تموم نشده بود. اولبلن یخنده ها کهیزنگ زد درحال بهم
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که  امیچقده زور زدم آخرش دنبالت ن یدونیچقده دلتنگتم جانِ جانانم..... م یدونیم

خودشو به درو  دنتید یو برا دیلرزیچقده دلم م یدونیو دلم نشکنه....... م یدعوام نکن

  .....کردیدل م یرو دل نمینازن نمیحاال هرلحظه هم آهنگ نازن د،یکوبیم وارید

هول و وال  یتو ینجوریو ا امیبه بعد دنبالت ب نیاز ا ینذار یمن ونیمد نیکن نازن باور

 ..... کنمینکن خواهش م نکارویبمونم! با من ا

 

دلم راه افتاده بود که  یتو یرقص بندر یو از خوشحال دمیخندیاز حرفاش م کهیدرحال

هستم ...... لطفا منو اغفال  یمن واقعا دخمل خوب ان،یآقآار نینیگفتم: بب دادیغلغلکم م

بار  هی نیبا تمام حرفاتون فقط حق دار یها! ول نیشیناباب م قیکه اونموقع رف نینکن

 !شمیآخه واقعا معذب م ر،نه دوبا نیایدنبالم ب

 

که هرچه زودتر با  میبا هم باش یلیخ یچندروز خوامیم نمینازن نیگفت: بب خندان

مدت  نهمهیباال بزنم. فقط موندم ا ینیو منم آست میآشنا بش گهیهمد اخالق و رفتار

 .چطور تحمل کردم که عزب موندم

 

نشه که من  یو جور رنیگیآخرو پدر مادرم م میتصم گمیبازم م انیگفتم: آقاآر آهسته

 .کشم یحرفم هستم و اصال هم عقب نم یشرمنده تون بشم. رو

 

  .میبگم لطفا نخند و نگو چقدر از خودراض یزیگفت: جانِ جانان چ خندان
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محبت، آرامش، متانت،  ،یبه خوش اخالق یاگه پدرمادرت تونستن پسر دمیقول م بهت

و ازت بابت مزاحمتهام  کنمیکنن اسممو عوض م دایمعتمد و متعهد بودن من پ

  .کشم یکرده عقب م یعذرخواه

 .نگران نباش نهمهیپس ا فتهیازدواج راه م نیا دخدایبه ام دونمیم منکه

 

 یگفتم: ک دمیخندیم گرفتیم لیهم خودشو تحو نهمهیکه ا فهاشیبه تعر کهیدرحال

که دل ضعفه گرفتم.  نیباز نکن یبرا خودتون پپس نهمهیراهوووووو ! لطفا ا نهمهیا رهیم

خوشگال مخصوصا من، منش و رفتار و متانت شون منش  یخانوما و دخ نیباور کن یول

 !بمونه لطفا ادتونی نوی! اونهیتر از آقا نیتر و مت

 

که صبح باز جلوتر از  میگفت ریشب بخ انیپرمهر آر یو خنده و حرفها یبا شوخ اونشب

 .بود ستگاهیا یمن تو

 

  .دمیآسوده کنارش نشستم و به دانشگاه رس الیو باخ راحت

دانشگاه  یتمام دانشجوها یگزارش کار هم به دوستام دادم که همه شون گوشها حاال

 .رو قرض گرفته بودند

 

افتاد که کنار  انیو دورادور چشمم به آر میبود که از دانشگاه خارج شد 3 ساعت

 .منتظرم بود نشیماش
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بودم! کاپشن  دهیتازه از راه رس نیچقدر عاشق ا ای! خداکردیدلم براش ضعف م فقط

 !ومدنیبهش م میلیگرد روشن که خ قهیو ست با بلوز  یشلوار ل

 

بردن! خودمو  یبه عقب انداختم. خداروشکر دخترا متوجه نشدند وگرنه آبرومو م یاهنگ

 .گرفت لمیشاد و منتظر تحو یا افهیبهش رسوندم که با ق

 

 .زنگ زد لشیاز راه افتادنمون نگذشته بود که موبا یا قهیده دق هنوز

 

 داره؟ کارمیچ یعنیگفت: مامانه.  نگران

 

به  رسونمیگفت: االن خودمو م یبا نگران دمینگه داشت و جواب داد که د یا گوشه

 !خونه رسمیدکترتون ببرم! بابا کجاست آخه! االن م

 

راحت باشه مامان؟؟؟.... فقط اسم  المیگوش دادن گفت: چشم .... چشم..... خ یکم بعداز

 ....رمیبراتون بگ نیقرص رو بگ

 

 .رسونمیربع خودمو م هیکه تا  نیتراحت کننوشت و گفت: فقط اس یکاغذ یتو یزیچ

 

از جاش کنده  نیماش کهیو در حال کردمیبصورت نگرانم انداخت که نگاش م ینگاه

و بهش بدم  رمیمامان بگ یسرراه اول قرص قلب برا دیشرمنده، با نیگفت: نازن شدیم

 .بعد تورو برسونم. حالش اصال خوب نبود
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و به کارتون  نیبشم و خودم برم خونه! شما نگران نباش ادهیپ ییجا تونمی: من مگفتم

 .نیبرس

 

 ریتوف شتریساعت ب می. نرسونمتیخودم م ی! فقط نگرانم ولیبر یتونیگفت: نه نم تند

 .کنهینم

 .نگه داشت یداروخونه ا یجلو که

 

شده  ادهیپ نیباعجله از ماش یلیو خ یخونه شون توقف کرد با معذرتخواه یجلو یوقت

  .نشون شد و درو هم باز گذاشتوارد خو

 

تعارف نکرد بخونه  یزدم. چقدر مامانشو دوست داشت! از بس نگران بود حت یلبخند

مونده بود که چشم  نمی. فقط همرفتمیشون برم. البته در حد تعارف، چون منکه نم

 !مامان بابام روشن

 

ساختمان با  یبود که نما یمیساخت قد یبخونه شون انداختم. دوطبقه  ینگاه

 .زدیبودنش رو داد م یمیقد ،یریش یمرمرها

 

باز کرد و گفت: واقعا  نوینگذشته بود که از خونه خارج شده در ماش یا قهیدق ۵ هنوز

مامانم  یول ،یاریب فیبهت تعارف هم نکردم بخونه تشر یکه حت نینازن خوامیعذر م

 ....شو ادهی...... لطف کن پنهیتورو بب خوادیم
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 ....ا تعجب تمام باز شدب چشمام

 

 یو تو کردمیگفتم. فقط فکر م ینم یزیو چ دمیکش یکنار نم انیاز صورت آر نگاهمو

  ه؟؟؟یچــــــــــ فمی: االن تکلــــــــــزدمیدلم داد م

 

 نیکه بصورتش دوخته شده بود گفت: نازن دیمو د دهینگاه متعجب و ماس یوقت انیآر

 زدم؟ یجان بنظرت حرف بد

 

االنکه انتظار  یلرزان گفتم: حرف بد که نه، ول یدهنمو قورت داده آروم و با دل آب

 خونه تون؟؟؟؟ امیب فتمیبشم و همراهت راه ب ادهیپ یندار

 

! باور زمیحواله ام کرد و گفت: چرا عز یلبان خوش فرمش نشسته چشمک یرو یلبخند

 !صبرانه منتظرته یانتظارو ازت دارم و مامانم هم ب نیکن االن هم

 

 یول ر،یبشدت باال برده با چشمان باز گفتم: عــــــــــمراااااا!!!!! لطفا  بدلت نگ ابروهامو

غلطها نکرده و اصال هم  نیاز ا یو بقول فاز نکارایما تاحاال از ا یشو!! ناز نکاریا الیخیب

 !دو روزه یپسرخاله  کنهینم

 

  .دمیچشماش د یرو بوضوح تو یاخم کرد که ناراحت یکم
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روزه که شب و روز برام  ستیدخترخاله جانِ ب نیجلوتر آورده محکم گفت: بب سرشو

حرفم  یباشه ...... عالم و آدم بمن اعتماد دارن و رو ادتی شهیهم یبرا نویا ،ینذاشت

 نکاراینکنم و ا یکس نانیبه اطم یانتیچقده مَردَم که خ دوننی. همه هم مزننینم یحرف

 ؟یرقمه قبول ندار چیاعتماد، منو ه یب یجغله  یدخ و! اونوقت تستیدر مرام من ن

 !ها ادیدرب غشیانقده بکشم ج رمیاون موهاشو بگ گهیم طونهیش

 

 دگاهِید نیا دیدادم در حد کهکشان که نبا یســــــــــوت یوآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ دمید

  .اوردمیبوجود م انیرو در آر یاعتماد یب

 

نسبت بهت دارم  ینظر نیگفته من همچ یگفتم: ک یجمع کرده حاال شاک حواسمو

 نتیماش یتو ینجوریو اعتماد دارم که ا نانیبهت اطم میلیپسرخاله؟؟؟؟؟ اتفاقا خ

من بزار و قضاوت  یاالن جا نی. فقط خودتو همفتمیو باهات راه م نمیش یکنارت م

فکر کنن عجب دختر  دیکه بعدا شا کشمیکن! من از مامان و خواهرت واقعا خجالت م

شما تلپ شدم اونم کجا........  یخونه  ییروز آشنا هیبودم که با  یو سبکسر یالابال

و  ستیوگرنه اومدنم بخونه همراه تو اصال برام مهم ن ن،یخونه، خاص مهمون هم یباال

 !!!یدعوام کرد ینجوریهم ازت ندارم که ا یترس

 

حق داره  یدعوات کرد من؟؟؟؟ مگه کس ینشسته گفت: ک انیآر یلبا یرو یلبخند

حق رو داشته  نیهم ا انیتخسِ ناناز که آر یچشمت ابروست دختره  یبهت بگه باال

  بد رو؟؟؟ یبمونه پسرخاله  ادشیداغش کنم  یخوایباشه!!! م
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ده سرِ کارشه، دوما تو هنوز مامان و خونوا ستیخونه ن سونیکه ادامه داد: اوال آ دمیخند

! االنم از من گفتن باشه، چون اگه گنینم یزیچ نیهمچ چوقتیکه ه یمنو نشناخت ی

بهش و دعوتش  یتیاهم شیکه عروس خانوم شهیناراحت م یلیمامانم خ یایداخل ن

 ........چقده بگه دمی. شادینپرس ضشوینداد و حال مر

 

 !!!ادبم نه؟؟؟ یب گنینگفت. خودم گفتم: م یزیچ گهید انیآر

 

بمن چه! و  ینگفتم. خودت گفت یزیچ نیباال رفت و گفت: منکه همچ انیآر یابروها

 !لبخند زد

 

بد بود و نرفتنم  یجور هیرفتنم  یحق داره. ول انیآر دمینگاه کردم و نگاه کردم د یکم

 !گهیجور د هی

 

  .کردمیبود. منم فقط فکر م ممیو منتظر تصم زدینم یهم اصال حرف انیآر

 

رو بپرسم که  انیشدم حال مامان آر ادهیبد و بدتر، بد رو انتخاب کردم و پ نیب باالخره

 !واجب ادتشیاحوال بود و ع ضیمر

 

 .دیرقصیسرجاش رسما م انیآر گهیکنم د فکر

 

  .که در خونه رو بست میهم وارد شد با
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 ینکرده بودم، ول یاضاف یاشتباها و غلطها نیبود پر تب و تاب! تاحاال از ا یجور دلم

 .کردمیاعتماد داشتم و اصال افکارمو مغشوش نم انیمن به آر ی............ ول

 

راه پله راه افتادم که خودش نگام کرده  یمحکم کنارش تو یچنان اعتماد بنفس با

و روش  یبه شناختت پشت پا نزد یکه لحظه ا کنمیمهربون گفت: بهت افتخار م

 !نگران نباش! در حد افکار و شناختت هستم اصال یستادیا

 

 یکه با چرخش چشم میشد ییرایبصورتش زدم و وارد پذ ینگفتم. فقط لبخند یزیچ

بود و  دهیسه نفره دراز کش یمبل ینشست که رو یخانم مسن و الغراندام ینگام رو

 .پاهاش داشت یرو ییسرش و پتو ریز یکوسن

 

  .بطرفش رفتم آهسته

صدا زد: مامان..... مامان  انیهنوز چشماش بسته بود که آر میدیکنارش رس صدایب یوقت

 ....اومده نیجان..... نازن

 

  .چشمام جوون گرفت یجلو ینیدلنش ی افهیآرام چشماشو باز کرد و ق مامانش

 

آغوشش  یلباش نشست و دستاشو برام باز کرد که تو یکمرنگ رو یلبخند دنمید با

  .به چهره اش نشوندم یفرو رفتم و بوسه ا
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 ؟ییمن تو نیزمزمه کنان گفت: پس نازن دهیبصورتم کش یو دست دیمنو بوس آهسته

 چوقتی. هستیدوستت دارم! فقط دخترم منو ببخش که امروز حالم خوب ن دیچقدر ند

  !و ناراحتت کنم نمیحالم بب نیا یبار تورو تو نیاول یدوست نداشتم برا

 

توروخدا!  نیشونه اش گذاشتم و گفتم: راحت باش یبلند شه که دست رو خواست

 نجایا دیازتون بپرسم. وگرنه االن نبا یحال کردیکنم. فقط ادب حکم م تتونیاذ ومدمین

  .و مناسبت نداره ستین یا دهیکار خوب و پسند چیه نیدونیباشم که خودتونم م

 

 ....دیکش یگونه هام م یرو یانگشت یبا مهربون کهیحال در

 

گفت: ادب و متانتت برام شناخته شده  دیکاو یصورتمو قشنگ و پراز محبت م و

آرزو  یلیشاهدش بودم که خ یعروس یخودم تو ان،یآر یفهایهستش و عالوه بر تعر

. اسم یهست شمی. خدا هم جواب دلمو داد دخترم. خوشحالم پیداشتم عروسم بش

 !قلبمه باور کن یقشنگتم که فقط و فقط ندا

 

تمام، چشم بمن  یخاص و خوشحال یو با محبت ستادهیکنارمون ا انیآر دمیم دبرگشت تا

 .داره

 

 .شدم و همونجا کنار مامانش نشستم بلند

ترکمون کرده خودشو به آشپزخونه رسوند و  انیدستم گرفتم که آر یتو دستشو

 .مشغول شد



369 
 

 

که ........... خب حتما  گشتمیکه گفتم: ممنونم. منم از دانشگاه برم دیحالمو پرس مامانش

دارن. مجبور شدم باهاشون  فیتشر شیبراتون آشناست که چقدر سر انیاخالق آقآار

 .همراه بشم و االن هم مزاحمتون

 

انصاف نباش! شدم  یب نهمهیبانو لطفا ا نیتند و خندان از آشپزخونه گفت: نازن انیآر

که  انیآر نوایب ؟یبهم چسبوند شمیحاال برچسب سر ه،یجناب عل یراننده شخص

 !نمک نداشت و نداره چوقتیدستش ه

 

  .دمیبگم و فقط خند یزیمامانش چ شیپ دمیکش خجالت

 !ارهیبه مامانش کرده آروم گفتم: از زبون که عمرا کم ب ینگاه

 

 نیداره. تو هم نازن یخدا مهربونه و دل رئوف ی شهیهم انیلبخندزنان گفت: آر مادرش

 نجایرو دارم که تورو هم دارم و ا انی! آریو مهمون قلبم یستیمزاحم ن چوقتیجان ه

کنم.  دایمثل تورو با اون اسم قشنگش پ یدختر گل تونستمیوگرنه کجا م ،ینشست شمیپ

کم کم بهش عادت  دیکه با ستین یتازه ا زیهم چ انیآر اوردنیبودن و کم ن شیسر

 .یکن

 

 .بکنه یاحتبست  تا استر یقیکه آرام چشماشو با نفس عم میدیخند

 

  .در اطراف زدم ینگاهم گشت با
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 یبا رنگ کرم قهوه ا یفرح یسلطنت یخونه مبلها کطرفیبود که  یبزرگ ییرایپذ

که بالشها و  یکرم رنگ یبایو ز یهم مبل راحت کدستیگذاشته شده بود.  یقشنگ

 .داشت دور خونه قرار گرفته بود یکرم قهوه ا یبا گلها ییکوسنها

کنده  یدوبوفه  وارهایپهن بود و در خود د ییرایوسط پذ زیفرش دستبافت ر دوجفت

  .شده بود دهیتوشون چ یمیشده که ظرف و ظروف قد یسازیشده جا یکار

 

که کامال مشخص بود  رشیز ینیپارچ، قندان و س ،یبا قور یرنگ ییطال یبایز سماور

 یتزار روس مونده بودن، گوشه ا یکالیبقول مامانم از عهد ن دیهستند و شا یمیقد

 .همه نظرمو جلب کرده بود شترازیو ب دادنینشون م یخود ییبایبز زیم یرو

 

 یلیبگوشم خورد که گفت: از اون سماور خوشت اومده نه؟ خ انیمامان آر یصدا

 هیخودتون هد ی. لنگه شو هم دارم که انشاا... خونه دنیهستن که بهم ارث رس یمیقد

  .یمثل من مواظبشون باش دیهم با و تو کنمیاش م

 

گذاشته شد  زیم یرو یبه همراه چا ینیریلبام نشست که ش یرو یبا شرمندگ یلبخند

تند گفت: قربوووووووونتتتتتتتتت برم مامان خودم که از االن کادومونم مشخص  انیو آر

 !بودم هایرخاکیعاشق اون سماور ز شهی! من همنیکرد

 

بهت  یلیخ یکیتوووووو که من  یدار یعجب شانس نیرو بمن گفت: واال نازن بعد

از طرف  ییلنگه دمپا هیصدرصد  میسماور نگاه کن نیبه ا ادیما ز یِشد! همگ میحسود

تو از راه  یرنگش رفت چه خبرتونه! ول زنهیکه داد م میکنیمامان جانمون نوش جان م
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جنگ و  دیکه ............ از االن مواظب خودت باش که با یشد شونیکیصاحب  دهینرس

کرده بودن، مثال  زیاون سماور دندون ت یبرا ایلی. چون خیرو تحمل کن یادیز یدعواها

 !سونیآ شیکی

 

داره ها،  یکرده گفتم: حسادت هم حد یتعارف کرد که خندان تشکر ینیریبرام ش و

 نه؟ نیرا سماور نقشه داشت! حتما خودتونم بنیچه زود خودتونو لو داد

 

که  کردمیم نییخونه ام براش جا تع یفکرم گوشه  یتو شهیگفت: آره بابا! هم خندان

 ...تون صاحبش شدم. مبارکه انشاا هیسا ریز

 

خودتون  انیخوردم که بعد گفتم: آقاآر یبا چا ینیریش یتکه ا یهمگ یخنده ها با

که من رفع  کهیراه نزد دیاگه اجازه بد. شهیشده که مامانم نگرانم م رمید دیدونیم

 .نیمادرتون باش شیشما پ کنمیزحمت م

 

. االن که قرصمو خوردم حالم خوبه. نینگران من نباش زمیمادرش گفت: عز انیآر عوض

 !یو بعد بر یهم بخور وهیم دی. فقط بارسونهیخودش تورو م انیآر

 

نگران نباش. فقط چند . اصال رسونمتیگفت: خودم م انیبگم که آر یزیچ خواستم

 .میهم بمون تا فکرم از مامانم راحت بشه بر قهیدق

 

 .بود دهیفاینگفتم. اصرارم ب یزیچ گهید
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 .ام تموم شده بود قهیمو خوردم و چند دق ینیریش ی هیبق

 .شده رمیمنو ببر د یعنیاشاره کردم.  انیچشمم به آر یبا گوشه  آروم

 

 وهی. انشاا... مگردمیربع برم هیرو برسونم و تا  نیازنگفت: مامان بااجازه تون من ن انیآر

 .شده رشیاالن د کنمیبعد سرو م یشم دفعه 

 

کرده بطرف مامانش خم شدم ببوسمش که رنگ و روش بهتر از زمان  یتشکر خندان

به کارام برسم. شما با  شمیحالم خوبه و االن بلند م گهیورودمون شده بود و گفت: من د

 .نیراحت بر الیخ

 

و طول عمر  یسالمت یو براشون آرزو میدیرو بوس گهیهمد دهیمنو در آغوش کش دوباره

 ......میکرده از خونه خارج شد
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                               17 

 

 

شاد و پراز خواستن و تمنا بهم  ینگاه انیکه آر میراه افتاد مینشست نیداخل ماش تا

واقعا برام بد  یومدی! اگه نمیجان! سربلندم کرد نیانداخته گفت: واقعا ممنونم نازن

 ....که شدیم
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تشکر نداره. فقط چرا  نهمهیساده که ا یاحوالپرس هینکردم!  یگفتم: کار خندان

 ن؟یمامانتون رو دکتر نبرد

 

 یبکنه، ول یا نهیدکتر خودش معا شیتم ببرمش پگف یلیتکون داده گفت: واال خ یسر

  .حال افتاده نیگفت چون از وقت داروش گذشته بوده به ا

رفته ..........  ادشیخونه داره که نگو اونم تموم شده و  یتو یقرص اضاف کردهیم فکر

  .کامال راحت بشه المیشم تا خکنارش با دیفقط االن تا حالش کامال خوب بشه با

 .گردمی. تا تورو رسوندم، بخونه مون برمرمینم یندگیبه نما گهید امروز

 

 که نبودن؟ کننی: خواهرتون کجا کار مدمیسوال بود پرس یبرام جا کهیدرحال

 

. میباخبر باش زامیچ نیاز ا میشناس ینم ادیرو که ز گهیهمد یگفت: خونواده ها خندان

به حساب کتابها  یدگیرس یبعدازظهرهام هم برا یهستش و گاه ییکارمند دارا سونیآ

دوستاشه و االن دورهم  شیارتش هستش که حتما پ یباشن. بابام هم بازنشسته  دیبا

  .خاموش بوده شمیهستن که گوش

 

 ادهیتشکر همونجا پ یو بعداز کل میدیرس ابونمونیکه سرخ میحرفها بود نیهم در

 .شدم

 

 .پرسم یو حال مادرتونو م زنمیم یحتما زنگ گفتم
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خودت  یول میبا هم باش شتریامروز رو ب هی خواستیدلم م یلیگفت: باور کن خ انیآر

 مامانمه. معذرت شی. کال فکرم فقط پیدیرو د طیکه شرا

 

. دوما شدنیباشم که خونه نگران م رونیب ادیز تونستمیکرده گفتم: اوال منم نم یاخم

داره نه هرروز! برو  ازیبهت ن تشیوضع نیا یازت ندارم. مامانت االن تو یادیانتظار ز

 !شونو از سرتون کم نکنه هی. خدا سامیباش که راض ششیپ

 

 .بستم نویکرده در ماش یبراش تکون دادم و خداحافظ یدست

 

دست نخورده و کامال  اب،ینا کردمیاز آرامش رو احساس م یبودم. ته دلم نوع خوشحال

  !ناشناخته

 

....... رفتیاونا در م یو جوونش برا دادیم تیبه خونواده اش اهم نهمهیا انیآر اگه

که  دادیجوونشو م ینجوریمنم هم یلبام نشست...... پس برا یاز شوووووق رو یلبخند

 .بودم یراض

 

وجه ممکن عاشقش بودم  نیدتریحرف نداشت و من به شد یچکاریه یتومن.....  عشق

 !بروبرگرد ی..... ب
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مگه چقده  ؟یدیه فقط گفت: دختر نترسبهت زده نگام کرد دیمامان ماجرارو شن یوقت

باهاش وارد خونه شون  ییو تنها یکه اونهمه بهش اعتماد کرد یشناس یپسر رو م نیا

شما  دیکننده ست...... فقط خدا با وونهیفکرشم د ینکرده....... وآآآآآآآآآآآآ ی! خدا؟یشد

 !ادیبرنم یاز دست ما کار گهید کهحفظ کنه  فکرویب یجوونها

 

 کیرو از نزد انیبار آر هیبار....... فقط  هی هیکاف نیگفتم: مامان جان، باور کن دهیخند

قابل  یلیخ انی. آرنیشی! اونموقع ست که عاشقش منیو باهاش هم کالم بش نینیبب

 .دمیبهتون قول م نویاعتماده که ا

 

و  دهیبود گفت: پس االنم که مامانش تورو د رهیهمچنانکه چشمش بصورتم خ مامان

چه  دخدایبه ام مینیتا بب فتهیراه ب شونیکم کم خواستگار دیگرفته، با لتیاون همه تحو

 !ادیم شیپ یو چ فتهیم یاتفاق

 

وارد خونه شد و داشت خسته از کالس کاراته  الدیکه م میحرفها بود نیهم در

 .گشتیبرم

 

 دیکه با یو بدکنکورت ر نیامسال مثال قراره تو اول یول ،یخسته نباش الدجانی: مگفتم

. بنظرم کنکور و درس خوندن با یدلخواهت قبول بش یاز رشته  یرو بکن تیتمام سع

 .کنهیم هیرو تخل تینداشته باشه ها که کل انرژ یهمخوان یلیخ یورزش یکالسها نیا
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مبل نشسته گفت:  یرو نداختیم یرو کنار شیخسته ساک ورزش کهیدرحال الدیم

که  روزید یول شم،یخوب قبول م یرشته  هیبفکرش هستم. انشآا... از  ینگران نباش ناز

 .میکن کاریام چ ندهیآ یبرا میگرفت میبابا بودم تصم شیپ

 

 یکه زندگ ایچشم بعض یگفت: با بابا حرف زدم به کور دینگاه منتظرمو د یوقت

 یقراره بعداز کنکورم کالسها ختن،یبهم ر ایو پوچ و پنج قرون پول دن چیخواهرمو سر ه

بابابزرگ رو  یارث نیبگذرونم و بابا هم زم یحرفه ا یفن یرو در آموزشگاهها یتراشکار

و من عالوه بر  میبزن ابونهیاز باغ که بر به خ یدر قسمت یکارگاه تراشکار هیبفروشه 

کمک کنه هم داره که انشاا... فقط خدا  یکنم. درآمد خوب تیریدانشگاه اونجارو هم مد

  .میراهش بنداز میو بتون

 

 :گفت دینگاه مبهوت من و مامان رو د یوقت

  .امیاز عهده اش برب تونمیکه م دونمینگاه کردن نداره و م ینجوریا نیکن باور

پس  یکه بهمون کردن رو تقاصشو قشنگ و دودست یعوض ظلم دیبا ایعمو و پو بنظرم

که  ایانشاا... بعض میکنیاجرا م میدار ینگینقشه شونو خودمون جر نکهیا دنیبدن و با شن

 .میروپا هستن، بازم با دسته گل به مالقاتشون بر گهیتازه عمل قلب کردن و د

 

 یضیو مر ی! مگه ما از ناراحتیزنیم یدار هیچه حرف نیا الدیباز شد و گفتم: م چشمام

 .... که میشیشاد م گرانید
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به فکر  شهیاز خودمونم هم شتریبلکه ب میشیشاد نم ریگفت: نه خ شدیبلند م کهیدرحال

. خبر سوزهیعمو هنوزم دلم م یحرفها یادآوریاز  نیباور کن ی. ولمیهست گرانید

 ....جاشونیب یبا حرفها و دعواها و خواسته ها نیندار

 

آدم الاقل اسم دشمن  یدلم روشن کردن که صدرحمت به دشمن خون یتو یشیآت چه

  !!!مشخصه فشیو تکلروشه 

 

  .لبام نشست یرو یاتاقش شد که لبخند وارد

 

و  میبه زندگ انیو مخصوصا با اومدن آر کردمیرو فراموش م یکم کم داشتم همچ خودم

عمو و خونواده اش برام کم رنگ و کم رنگتر  گهیشدنش به عشق جاودانه ام، د لیتبد

 یقوم رو برسن که جا نیداشتند حساب ا میتصم الدیو م انیآر یشده بودند ......... ول

 !برام داشت یخوشوقت یبس

 

 ..... خداروشکر که هردوشونو  داشتم......... خداروشکردمیخند

 

و  ومدیکه دانشگاه داشتم صبحها اکثرا دنبالم م ییروزها انیده روز بود که آر حدود

  !خونه گردوندیحاال بعدازظهرها هم برم م

 

  !لجباز یبشه و دنبال کارش بره پسره  المیخیب کردیکه گوش نم حرف
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 یهم لجباز یکم ش،یو عشق و محبت ذات یعالوه بر مهربون ومدیکم کم بنظرم م یول

  .کشهیم دکینرم نرمک رو  یو حسادت

 

بود که  یمحبتش بحد ینداشتم. ول نانیبهش اطم ادمیحس خودم بود که ز دمیشا

 .کردیو دست و بالمو سست م دادیتمام اخالقهاشو تحت شعاع قرار م

 

 نشیکه کنار ماش دمشیدانشگاه دنبالم اومده بود، دورادور د یبعدازظهر که جلو اونروز

  !کردیبود و نگامون م ستادهیا

 

 لیبا خنده تحو انیخاصشونو بخاطر اومدن آر یکرده متلکها یاز دوستام خداحافظ 

 .کردندیم یزه با دخترا شوخهم خودشونو رسوندند و تا نیو افش رضایگرفتم که عل

 

و  متونیکه برسون میگل و سرسبد دانشگاه در خدمت یگفت: دخترا ییبا پررو نیافش

 ... و گذرهیحتما هم خوش م

 

 .خودش راه افتاد ریهم با دعوا، خنده و چشم غره هرکس بطرف مس دخترا

 

مخصوصا  هاتونیگفت: با همکاس یدیبعداز خسته نباش انینشستم آر نیماش یتو تا

 د؟یندازیو بگو بخند راه م دیراحت ینجوریا شهیهم ونیآقا
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سطح  ه،یمهد یعروس ینگاش کرده گفتم: خودت که تو یپلک زدن کم بدون

  !با بگوبخندهامون یدید کیروابطمونو کامال از نزد

 یواقعا جا کشهیم دکیبزرگتره و اسم بابابزرگمونو  یکه از همه مون چندسال رضایعل

 میلی. خکنهیبرا همه م ادیاز دستش برب یو هرکار ذارهیکم نم چکسیبرا ه ،یبرادر

و  یو آج یبه پامون نخوره! همه مونم به اسم باج یگیحواسش به همه مون هست که ر

 رضایمشخصه که از ترس عل فشونیهم تکل راپس ی هی. بقکنهیصدا م کهیخواهرکوچ

که  میهست یو همگروه یخب همکالس یبه دخترا تو بگن چه برسه به....... ول توننینم

 کردمیبدم؟ اصال فکر نم حیموند توض یزیست! خب االن بازم چ مانهیروابطمون صم

 !پسرا بود و بس نیشناختت از ما همراه با ا نیچون اول یحساس باش نهمهیا

 

چطور  بهیمرد غر هیهضم کنم  تونمیفقط نم ستم،یگفت: حساس ن فتادیراه م کهیدرحال

هم  یهمکالسش باشه و حاال منظور یاونم دخترا هیمثل برادر کمک حال بق تونهیم

 یسرم به کار خودم بود و اصال اجازه  شهیاز منه که هم رادیا دمینداشته باشه! شا

 .دادمیرو بخودم نم یشدن دختر کینزد

 

ندارن و  یما هم اصال منظور بد یهایگفتم: قبول کن همکالس زدمیلبخند م کهیدرحال

سر  ریاز دخترا رو برا خودش ز یکی. حاال اگه بابابزرگمون هم ادهیشون ز طنتیشفقط 

 ینداره. ول یو خب به منم ربط ستین یدیبع زیچ ادیگذاشته باشه که اونم ....... ز

. خودت شمیلطفا تو هم حسادت نکن که ناراحت م پس! ستمینفر من ن هیمطمئنم اون 

 یو باهاشم راه نمیش یم نیماش هی یکه باهاش تو هیقلب و روح من از آن ک یدونیم

 خب؟ شمیم
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 هان؟؟؟ یکن کاریچ یخواستیم ینگام کرد و گفت: اون زبون رو نداشت لبخندزنان

 .رفت یدستش بطرف دستگاه صوت و

 

 یتاکس هیبشم که  ادهیپ نیاز ماش خواستمیکرده م یازش خداحافظ ابانمونیسرخ تازه

محلمون رو داشت  یو خبرگزار یس یب یمون که حکم ب هیتوقف کرد و خانم همسا

 .شده راست راست چشم بصورتم دوخت ادهیازش پ

 .گذشت ابونیکرده از خ انیبصورت آر قیدق ینگاه بعد

 

دهنم!!! هراسان گفتم:  یتو ادیقلبم داره م دونستمیم فقط

 چارهیــــــــــه! ببرام نموند کــــــــــ ییآبرو گهید یییییییییووووووووآآآآآآآآآآآآآآ

 ........ که نینازن

 

 شد آخه؟ یبود مگه؟ چ ی: کدیپرس انیآر

 

لرزان  ییبا صدا کردمیزدن بدنمو حس م خیرسما  کهیتکون داده درحال یسر آهسته

 یمنو از خانمها که سهله، از بچه ها یساعت بعد....... فقط کس هی هیگفتم: االن کاف

 دنیکه کنارم د تونیو محل زندگ افهیتورو با ق قیکوچه مون هم بپرسه..... تا آدرس دق

  !بدن لیرو به همه تحو

 

دارم بهش بگم رو.......  یصورتم گذاشته ادامه دادم: به گوش بابام برسه چ یرو دستامو

 !!!انیتوئه آر ریکردم ها که همشم تقص یخدا عجب غلط ی!!! وادونمینم
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چه  یدونینگران نباش م نهمهیوم دستمو گرفته از صورتم جدا کرد و گفت: اآر انیآر

! کنمیمنه که خودم تمومش م ریرنگ به صورتت نمونده بخدا! اگه تقص ؟یدار یتیوضع

خبر حالت خوب  نی! االن با ایخواستگار یخونه تون برا میایپس فردا شب م ایفردا  ای

 رگرده؟که رنگ و روت بحال اولش ب شهیم

 

 .ترسان نگاش کردم و ....... نگاش کردم همچنان

 

 ....؟؟؟؟یکنیم یشوخ ای یگیدهنمو قورت داده فقط گفتم: راست م آب

 

!!! مگه انتظار ؟؟یچرا شوخ گمیم یجد میلیخنده هاش بلند شده گفت: خ یصدا که

 !نکنم. باور کن منم تحملم تموم شده یتا آخر عمر طولش بدم و کار یداشت

دنبال فرصت مناسبش بودم که خدا خودش رسوند و راهو هموار کرد.......... من  فقط

 .......کم کم عاشقش بشم باور کن ترسمیدوس دارم و م یلیتونو خ هیخانم همسا نیا

 

 یکنیباور نم یبگ یخوایم یعنیکه گفت:  کردمیمبهوت و بدون حرف نگاش م فقط

 هستش آخه؟؟؟ یچه نگاه نیا ام؟یخواستگار ب

 

جلو  میخوند یاضیر یکه تو یتینها یفقط عالمت ب ،یچیگفتم: باور کن ه یشوخ با

 انیآر گمیبراه شد!! م میاتفاق و تصم نیا ییهویاونهمه متعجبم که  یعنیچشمامه، 

 .....خان
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 !!!زمیخان، بگو حرف دلت رو عز انیگفت: جان آر خندان

 

 یبا دسته گلت سراز خونه  ییهویداده گفتم:  لشیتحو یو کجک طنتیپراز ش یلبخند

  !ها یو عاشقش شد یدوسش دار نهمهیکه ا یاریمون درن هیخانم همسا

 

همچنان غش  انیشده راه افتادم که آر ادهیپ نیاز ماش دهیورچ ییبا چشم غره و لبها و

 د!یخندیغش م

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 



384 
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و فقط و فقط  شدیکه اصال فراموشم نم هیمتعجب خانم همسا یرو با نگاهها اونروزم

 .سرآوردم شدیباعث دلهره ام م

 

باشه که  دهیشن یکه وارد خونه شد هراسان چشم بصورتش دوخته بودم مبادا حرف بابا

  .شد المیخ یباعث راحت افشیخداروشکر آرامش ق ی.... ، ولیوآآآآآآ

 

دست اول از کوچه مونو که از درو  ییبارها شده بود بابا بعداز ورود بخونه خبراها آخه

  !همه مون شده بود رتیبود داده و باعث ح دهیشن هیهمسا

 

  .دارم انیاز آر یامکیپ دمیکه د میشامو خورده جمع کرده بود تازه
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بعد  یاز بس فضولم نتونستم خودمو نگه دارم و گزارش ندم، تا ساعت نم،یبود: نازن نوشته

 !اهامیخوب باش. دوستت دارم قد دن یمنتظر خبرها

 

 !!!فتهیب یبعد قراره چه اتفاق یتا ساعت یعنیفکر کردم:  شادمان

 

دو روز بعد که  یزنگ زده با مامانم صحبت کرد و برا انیهمونشب بود که مادر آر و

 .گرفت یخواستگار یاجازه  شدیمپنجشنبه 

 

که کال گوشهام  گهیم یبابام چ نمیدرو باز گذاشتم بب یخجالت داخل اتاقم رفتم. ول از

  .کردیبنگ بنگ صدا م

 

 یرو از کجا م ی: نگفتن نازدیرو به بابا گفت، بابا پرس یمامان موضوع خواستگار یوقت

 شناسن؟

 

که چند هفته قبل شرکت کرده  یدوست ناز یعروس یتو نکهیجواب داد: مثل ا مامانم

کنن.  دایپرس و جو تونستن آدرسمونو پ یو باالخره بعداز کل دنشیبودن، اونجا د

 !حد خبردار شدم نیداد و منم تا ا حیتوض نهمهیخانومه ا

 

 یهستن و چه گل یک نایا مینیبب انی! برهیگفت: خب انشاا... که خ یقیبعداز دقا بابا

 .به سرمون بزنن خوانیم



386 
 

 

 ومد،یو خوشمون ن دنیبنظر نرس یخوب یاگه آدما کنمیگفت: بابا خواهش م الدیم

هرروز زنگ تلفن و  یها! حوصله  نیو تمومش کن نیجواب رد بهشون بد نجایهم

  .میو اصرار پشت اصرار رو ندار یقشون کش

 

  .لبام نشست یرو یتخت انداختم و لبخند یرو خودمو

 

 .میریگیم میبعدا تصم هیهستن و نظرمون چ یک مینیبب انیال بگفت: حا بابا

 

و  شنیچشمام اومد که با خونواده اش دارن وارد خونه مون م یجلو انیآر یا لحظه

 !کننیهم دارن نگاشون م الدیمامان بابام و م

 

حتما بهش جواب  ومدیبراش خواستگار م انیداشتم که آر ی. اگه من دختردمیخند

 !!!بروبرگرد یب دادمیمثبت م

 

 :فکر کردم یبهم گرفته با خوشحال دستامو

 

  تو را تا ابد یقصه  من

  کنمیآغاز م نگونهیا
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 بود یکی 

 

 تهنوزم هس        

 دباش شهیهم ایخــــــــــدا             

 

که بشدت هم خوشحال بود و فقط از خونه شونو  دمیرو دوبار د انیپنجشنبه شب آر تا

 .زدیحرف م یخواستگار یو آماده شدنشون برا

 

  .دوستت داره یو کل کنهیم نینازن نیکه فقط نازن یبه دل مامان نشست یبحد گفتیم

 

اجازه  گفتیکنان م تیفقط مامانو خفه کنه! حاال شکا سونیهم کم مونده بود آ شبید

موهاتونو بکنه و پسرتونو  نیدلربا خانمتون که عاشقش شد نیو ا ادیعروستون ب نیبد

سوزان سوزان، اونموقع   نیبمون انیعمرتونو در حسرت آر ی هیکه بق رهیازتون بگ

 !انهی نیکنینم بازم عروسم عروسم میسرِ جاش و منتظرم بب ادیهوشتون م

 

اصال به  انیگفتم: توروخدا آقآار دمیخندیو منم که از ته دل م دیخندیبلند م کهیدرحال

 ه؟یباشم؟ خودت نظرت چ یعروس نیو همچ نجوریا ادیمن م ی افهیق

 

که من انتخاب کردم، وگرنه سنم هم کم  یهست یعروس نیتریگفت: تو عال خندان

  !دمیبهت قول م نویسرم کاله رفته باشه ا ستین
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. ارهیمامانو درب یتا صدا گفتیحرفارو م نیا یبا شوخ شتریب سونینباش. البته آ نگران

 یباهاش همراه یه سون،یآ اریناز دخترشه  و مدام کمک داریخر شهیبابا هم که هم

که مامانم  خورهیچشمم آب نم ادیعروس ز نیبله بله منم از ا گفتیم یو بشوخ کردیم

  .رفتیهوارش به آسمون م

 

 من خبر دارن؟ ی: از ماجرادمیپرس آروم

 

 می. از روز اول بهشون گفته بودم که فقط ندوننیهرسه شون متکون داده گفت:  یسر

  .بگن کردنینم دایپ یزیساعت هنگ کرده بودن و چ

 ینجوریکه ا هیو بفهمم چه جور جونور نمیعمو رو منم بب نیبابام گفت کاش ا تنها

 .بکنه نکارارویتونسته با برادرش و جگرگوشه اش ا

 

 .نگفتم یزیکردم و چ ابونیدلم گرفته بود رو بطرف خ کهیدرحال

 

 یتو یحساب کتاب فتهیب ادتیگفتم که  ،ینگفتم که ناراحت بش نیگفت: نازن انیآر

عمو و عمو زاده ات نشون  نیبه ا مونیخودمونو با زندگ دخدایبه ام دیو با میکارمون دار

 !نیهم میبد

 

 .تکون دادم یو فقط سر دمیبلند کش یآه
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و  هایو حاال با خنده ها و شوخ میشدیم کینزد یخواستگار یبایرفته به لحظات ز رفته

که  میدادیخبر م گهیاوضاع خونه ها رو به همد ان،یگزارش لحظه به لحظه مون با آر

 .میبکن دیبا کارایو چ میا کارهیچ

 

 .میبه مامان کمک کرده خونه رو برق انداخته بود یکل پنجشنبه

 

  !دررفت میخستگ گرفتم و با آب گرم حدودا یدوش یغروب دم

 

کم مونده بود رسما سرش داد  دادیم امیگل کرده بود از بس پ شیهم که شوخ انیآر

 ووووس!!!لووووو یبزنم پسره 

 

راه انداخته بودن که انگار در کل  ییگروهمون در تلگرام، چنان غوغا یتو دوستامم

و تمومش  دهیمونده بود که اونم من قاپ یته کاهدون یکیشوهر بود و تنها  یجهان قحط

 .کرده بودم

 

 .هم که کال ول کن نبود انیآر

 

و جوون خان ننه تون دست از  نیاز دستش نوشتم: آقاپسر گل و گالب، لطف کن یشاک

و حتما و واجبا و  دیکه با ادیبرم آماده شم. امشب برام خواستگار م دیکه با نیسرم بردار

شم. جوون عشقت کچلم نکن برو رد کارت! آخه منو با ریشمگبخودم برسم و چ اطایاحت

  عالف؟؟؟؟ کارِیب یپسره  کاریبا تو چ
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 کاریب نیها! تو مال خودِ خودِ خودِ ا ینکنه بهش جواب مثبت بد نینوشت: نازن تند

 امیفردا شبم من م یول ره،ی. امشب که ددمتیهم نم چکسیکه به ه یعالف

 باشششششششششششه؟! تیخواستگار

 

نوشتم: باششششششششششششه جوووووون دلــــــــــم، فردا رو منتظرتم.  خندان

گذشت و  یامشبم چطور یخواستگار دمیبرو پسر خوب! موقع خواب بهت خبر م گهید

. ریدنبال کارم. شبت بخ رمیو راحت م کنمیخاموش م مویافتاد. االنم گوش ییچه اتفاقا

 .زمیوقت خوابته عزبرو بخواب که فکر کنم 

 

بهت  امیم ش،یبعدش ج زنمیمسواک م رمینوشت: چششششمممممممم. االن م تند

 باشششششششه؟ کنمیاونم درحد گنده، بعدا الال م دمیبوس م

 

فقط نوشتم: خاک عالــــــــــم! منکه  دهیاولش چهارتا شد. بعد بلند خند چشمام

 !دلت خواست بکن ی! تو هم هرکاریخاموش! با

 

 یداشت به جاده خاک گهیخاموش کردم و واقعا از دستش دررفتم. د مویگوش ندفعهیا

 !پررووووو زدیم

 

 یزیواقعا نتونستم چ یکمدم انداختم. منِ دست و پا چلفت یتو یبه لباسها ینگاه

 !!!!دونستمیشناختم و جوابشم از االن م یم مامانمو !انتخاب کنم
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  .تخت نشستم یصدا زدم و خودم رو مامانو

 

 .. منکه واقعا درموندمنیوارد شد گفتم: لطفا شما برام لباس انتخاب کن تا

 

 دیبهم کرده گفت: شما دخترا که فقط شوهر کردنو بلد یچپک ینگاه مامانم

 نــــــــــه؟

 

 ییبایرنگ روشن که بز یِبه لباسهام انداخت و بلوز صورت ینگاه ی! عجله ادمیخند

  .گذاشت رونیب یبلند اهیروش کارشده بود رو با دامن س

 

 !!رهید یلیو شالت رو هم خودت ست کن که منم برم آماده شم خ یی: دمپاگفت

 

 .بود و حرف نداشت یعال شهیمامان مثل هم انتخاب

 

  .خسته م کردم یبه رنگ و رو ینگاه نهیآ در

 

شو امروز توسط  مهیعقب مونده و نصفه ن یزدم. مامان جان زرنگم تمام کارها یلبخند

 یخواستگارام خود یجلو خواستمیاوضاع خسته م نیمن تموم کرده بود و االن من با ا

 .نشون بدم
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  .پشتش پنهون کردم مویکردم و خستگ شیآرا میمال

 

 .هم پام کردم یلژدارِ ورن اهیس ییو دمپا دمیپوش لباسهامو

 

. اونم سرم  خوردیام مبه رنگ لباسها و چهره  یلیداشتم که خ ییبایساتن ز یروسر

  .چانه ام گرهش زدم ریکردم و ز

 

 یبرام نم ییشده بودم. فقط دعا کردم کاش کنار مهمونا دهن دره نکنم که آبرو قشنگ

 .موند

 

 .بصدا دراومد فونیآ امیب رونیخودمو تکون بدم و از اتاقم ب تا

 

 .باعجله رفت درو باز کنه الدیم دمیاومدم و د رونیب آرام

 

 .راحت شد المیکرد و خ دمییمهربون به سراپام کرده با سرش تا ینگاه مامان

 

با هزاران آرزو بصورتم دوخته بود و  نشویبابام نشست که نگاه غمگ یشرمنده رو چشمام

 .کردینگام م
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رسوندم که چادرشو  یخجالت تمام صورتمو برگردوندم و خودمو کنار مامان دم ورود با

 .کردیمرتب م

 

گرفتن  لیتحو یهمکه برا الدی. ممیستادیا یورود یاومده کنار هم جلو هم جلو بابا

 .مهمونا رفته بود

 

 کیش یبا مانتو شلوار نیمهربون و مت یلیبود. خ انیکه داخل شد مامان آر ینفر نیاول

  .وارد شده سالم داد

 

صورتم بود بوسه  ینگاهش رو کهیو درحال دیکرده حالمو پرس یمامان و بابا احوالپرس با

 !گونه ام نشوند یرو میمال یا

 

 ....... نداد وگرنه یادیز ییبابا آشنا یجلو خداروشکر

 

 صیبلند و سرافراشته، سرشار از احترام وارد شد که تازه تشخ یبا قدو قامت انیآر یبابا

 !!هیخواستن نهمهیاز بابا و مامانشه که ا یبیترک انیدادم آر

 

مهربون وارد شد و با همه سالم  ینگاه یتکبر ول یتمام با کم ییِبایبز سونیآ

و بطرف  دیگونه مو بوس نداختیبصورتم م قیدق ینگاه کهیکرده در حال یاحوالپرس

 .مامانش رفت
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شده بود وارد شد و در کاپشن شلوار  نییتز ییبایکه بز یبا سبد گل کوچک انیآر

 .داشت یواقعا ابهت خاص کشیش

 

جا نظر مامان بابامو در موردش  نیلحظه و هم نیهم خواستمید و فقط مرو بو رویز دلم

  .........بدونم و راحت بشم

 

نظر بابا و  شتریب یول دونستم،یبودش و نظرشو م دهید لمیف یمامان حدودا تو بازم

خواستگارم بِدن  نیبه ا یجواب منف ومدیبدونم که االن دلشون م خواستمیرو م الدیم

 ............ خواستگارم نه...... ماهِ من

 

 

  می خواهم آرامشی

 

 ،   ڹتو باشی و م ہڪ

 

  هم نارڪدر

 

  نیڪ وتڪس تو

 

 نم،ڪ وشََڪهم  ڹوم
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  میوََڪآرام ب ڹم

 

  دارم دوستت

 

 ..... هم ڹم ییوََڪتو ب و

   

 … جمیگ

  اسفند مثل

  زمستان است یمعشوقه  که

 …اما

  خواهند یم همه

  را دستش

 !..دست بهار بگذارند در

 

 .ازش چشم بردارم تونستمیبود و واقعا نم انیفقط به آر نگاهم

 

کرده بود که دلم رسما براش  کیروشن، ش یسرتاپا قهوه ا یقشنگ و خواستن یبحد 

 !رفتیضعف م
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ه انگار بخودش گرفته بود ک یشش درچهار ی افهیچنان ق حــــــــــاالاااااااااااااااا

انداخته بود با  یو منو از کار و زندگ دادیم امیبهم پ ینبود که ه یعالف کارِیهمون پسر ب

 !!اون بوس گنده ش

 

مامان و بابام سر  یجلو اومده جلو رینظ یب یو متانت یذات ینگام کنه با ابهت نکهیا بدون

  .کرد یخم کرده احوالپرس

 

آرام بصورتم انداخته  ینگاه میادب بطرفم برگشت و ن تیجواب دادن، در نها بعداز

 !دسته گل قشنگشو بطرفم گرفته گفت: ناقابله بانو

 

آونگ وار  یبودم و ه زونیگفتم چون واقعا با دل تپنده ام مثل لوستر آو یچ دونمینم

  !کردم یازش تشکر نکهیاحساس کردم مثل ا یول خورد،یم جیسرم گ

 

 .بابا بطرف خونواده اش رفترو گرفتم که با تعارف  گل

 

و آروم بهم گفت:  گذشتیاز برابرم م الدیشدند که م یسرش بابا و مامان هم راه پشت

 !منکه جوابم مثبته! خدا کنه موندگار باشن و تورو پسند کنن

 

  .تند جمع کردم نخندم لبام
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گذاشته  ییرایپذ یغذاخور یمن نبود و آهسته گل رو رو یجا گهیکه نشستند د یهمگ

 .وارد اتاقم شدم

 

که تعارف  کردیم ییرایهم پذ الدیشروع شد و م ییاز خوشآمدگو هیاول یصحبتها

 .نشست یکردنهاش بگوشم م

 

بود. به قول مامان از تمام قسمتهاش فقط  الدیم ییرایاول هم قرارمون پذ از

 !کنم ییاریو پذ زمیخوشرنگ بر ییچا هی تونستمیشوهرکردنشو بلد بودم و عمرا اگه م

 

و واقعا عذر  کنمیکه دخالت م دیبگوشم نشست که گفت: منو ببخش انیمامان آر یصدا

باشه و چشممون به  شمونیدوست دارم دخترخانم قشنگتون هم پ یلیخ یول خوام،یم

  .جمالشون روشن بشه

و  دیاگه مصلحت بدون یول م،یندار یخبر چیه ندهیقسمت دست خداست و ما از آ البته

 .جان هم در جمعمون باشن نینازن دیاجازه بد

 

 یمامانم بگوشم نشست که گفت: ناز یبلند نشد و بعد صدا ییصدا یلحظه ا چند

 ....جان

 

برم و کله پا نشم، که  ینه، اصال چه جور ایلرزان برم  یپاها نیمونده بودم با ا مات

 .لطفا. بفرما یدعوت شد یدر ظاهر شده گفت: ناز یجلو الدیم دمید
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 .لرزهیو دست و پاهامم بشدت م ادیم رونیاز کل بدنم حرارت ب کردمیم احساس

 

که متوجه حالم شده بود داخل اتاق شده آروم گفت: ماشاا... بــــــــــه  الدیم

 ای!!! بیراحت باش دیاالنم با ،یگرفت لشونیو تحو یبود رونیتووووووو! اومدنشون که ب

. هرزمان هم خواستن بخورنت بهم اشاره کن حسابشونو با میبرو که ادا اصول الزم ندار

 !خودمونن هیشب شتریو ب ستنین هیآدمخورها شب بهباور کن  یول رسم،یپا م یت

 

 .بود از اتاق خارج شدم نییسرم پا کهیزدم و همراهش راه افتاده درحال یلبخند

 

  .زمیخودم عز شیپ ایجان ب نینفر گفت: نازن کی

 

که ازم دعوت کرده و  سونهیو آ کننیهمه دارن نگام م دمیکه بلند کردم د سرمو

 !خودشم در حال جابجا شدنه

 

 !اجازه صادر شد یعنیمامان نشست که آهسته چشماشو برام بست.  یرو چشمم

 

  .لبم نشوندم یکردم و رو دایبزور پ یلبخند

 

 .به احترام از جاش بلند شد یرفتم که کم سونیآ بطرف
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 .دییبفرما دیشرمنده م نکن کنمیکردم: خواهش م زمزمه

 

دختر  ینگاهش راست بصورتم بود گفت: خوب کهیدرحال انیآر ینشستم که بابا کنارش

دخترم و شناخت دو  نیتو دوم دنیفقط و فقط د نجا،یاومدن امشب ما به ا لیگلم؟ دل

با جان دل  یداشت یو پرسش ی. پس کنارمون باش و هرزمان حرفگستیخونواده از همد

 .زمیعز میدیو جواب م میشنو یم

 

 !!!نشست انیصورت آر ینگاهم رو یتکون دادم که لحظه ا یسر نیشرمگ یلبخند با

 

 .کردیمنو نگاه م کردیتوشون غوغا م یباباش نشسته بود و با چشماش که شاد کنار

 

 .اوردمیسرمو باال ن گهیآوردم و د نییپا نگاهمو

 

که از حضورتون گرفته شده  یبااجازه ا یبابام گفت: جناب خسرو رو به انیآر یبابا

هم در  یمیکه انشاا... تصم میداشته باش گهیاز همد یشناخت میجمع شد نجایامروز ا

 .میریمورد دو جوونمون بگ

 

که باور  نیاز پسرم نزار فیتعر یگفتن ندارم و فقط اگه به پا یبرا یادیحرف ز من

بگم به  تونمیآرزومه، م تیمجلس نها نیا یتک به تک جوونا یخوشبخت دییبفرما

و همراه بوده و بزرگش کرده، در تمام  نیبا پسرش همنش یکه عمر یعنوان پدر

 نیبا ا یتنهاش نذاشته، اگه پسر چوقتیهم پابه پاش حرکت کرده و ه شیمراحل زندگ
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چشم بسته جگر گوشه  ادیمن خواستگار ب سونیآ یبرا ،یو رفتار یاخالق اتیخصوص

  .کنمیتاآخر عمرم راحت م یفکرمو از همچ گهیسپارم و د یمو بهش م

نداره چون تاحاال نوک  نیجز ا یاز من که پدر پسرم هستم و مطمئنم مادرشم نظر نیا

  .!!دهیازش نرنج یسوزن

 

و اخالق و داشته  اتیخودش معرف خصوص انیدوست دارم آر نیاگه اجازه بد االنم

 .میشه که ما هم در خدمتتون هستهاش با

 

مثل  ی ختهیفره یدر خدمت خونواده  نکهیاز ا یجانیعل یکرده گفت: آقا یتشکر بابام

خان رو هم  انیآر یو شکرگذار، که حرفها میواقعا خوشحال میهست یجنابعال یخونواده 

 !پسرم دییجان بفرما انی. آرمیشنو یم

 

خونه  یفرش کرده آرام به باباش گفت: باباجان آلقل قبال تو یبه گلها ینگاه انیآر

شما  دی! منکه فقط به امشدمیآماده م یو منم کم نیدار یمیتصم نیچن نیا نیگفتیم

! االن انتظار دیمن انداخت نیزم یتمام تو یو شما هم توپ رو قشنگ و با زرنگ نجامیا

 کنم؟ فیتعر ودماز خ یبگم و چطور یمن چ دیدار

 

پسرم.  یبگ یزیچ ستیگفت: قرار ن یجانیعل یکردند که آقا دنیشروع به خند همه

  .نیهم یکنیم یمعرف یبود شهیو هم یکه هست یفقط خودتو همون
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 هیمحترمشون  یو بانو یلبخند زنان گفت: چشم. پس بااجازه از جناب خسرو انیآر

  .ساده از خودم یمعرف

 

عمران دارم و چون با تمام تالشهام نتونستم  سانسیساله، ل 34هستم.  یجانیعل انیآر

کنارم  یطیبابا و مامانم که هرلحظه و در هرشرا یاستخدام بشم، با کمک و همراه ییجا

و خداروشکر از  میرو دار یرانیا یاز خودروها یکی یندگینما یکیبودند، با دوستم شر

  .یدرآمدشم راض

 

از خونه نگه  رونیرو در همون حد ب یو دوست ستمیباز ن قیکشم، رف ینم گاریس

 .دارمیم

 

هستم همانند خونواده ام که تمام عمرم رو  یآروم یو خونواده  یهم دنبال زندگ فقط

  . تنش توش بزرگ شدم یبدون ذره ا

 یبانو یو سربلند یخوشبخت یبرا میبهتون قول بدم درتمام زندگ تونمیهم م نجایهم

ادب و احترام کامل نسبت بخودم و خونواده ام رو دلخواهم بکوشم و فقط و فقط ازشون 

  .ازشون ندارم میادیخواهانم که انتظار ز

 .هرجور که بخوان در خدمتشون خواهم بود طیشرا نیدر صورت داشتن و قبول ا که

 

 یمتر 110 یهم، فقط آپارتمان ایبه صورتم کرده گفت: از تمام مال دن یآروم نگاه بعد

  ........و کارم هستند هایرو دارم که دسترنج تمام سالها دوندگ رپامیز نیو ماش
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 یزیچ گهیموند که بگم؟ منکه د میزیبصورت باباش کرده گفت: باباجان چ ینگاه بعد

 !رسهیبنظرم نم

 

بودند و در هم گرهشون زده  خزدهیآورده چشم به دستام دوختم که  نییپا نگاهمو

 .بودم

 

آدرس منزل و محل کار  یخسرو یبه بابام گفت: آقا تکون داده یسر یجانیعل یآقا

  .نیراحت باش قاتتونیتحق یکه برا دمیپسرمو خدمتتون م

 

پدر  یو عشقشو فدا یکه تمام زندگ یندارن و کس قیبه تحق یازیهم که ن دخترمون

باالتر از گل بهشون بگه که حاال  یحرف یمادر و برادرش کنه و اجازه نده کس

ناراحتشون کنه، حتما اونقدر ارزشمند  یداشته با تلنگر یادیناجوانمردانه انتظارات ز

  .میداشتنش دست به دعا بردار یاو بر میهستش که همه رقمه خواهانش باش

 

عشق و عالقه رو نثار  نیشوهرش بزاره، هم یتا پا بخونه  یدختر نیهمچ چون

  .زنهیرقم م شونیزندگ یخونه برا یرو تو یواقع یخوشبخت هیو  هکنیهمسرش م

 

 نیبا چن ییبنده و خونواده ام از آشنا ،یجانیعل یسکوت برقرار شد بابام گفت: آقا یوقت

 نیبگم با ا تونمیم نویو فقط ا میواقعا خوشحال و خوشوقت شد یروشنفکر یخونواده 

  .دیفقط باعث افتخار دمیکه شن ییطرز تفکر و خواسته ها
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کرده  ییمن پرس و جو د،ینکن یادب یو حمل بر ب دیبد یفرصت یبهمون چند روز اگه

 .دمیرو به شما اطالع م جهینت

 

درست  میتصم هیدلبندتون  ی ندهیآ یحق شماست که برا نیگفت: ا یجانیعل یآقا

  .میمون یاز جانب شما م ی. ما منتظر خبردیریبگ

داشته باشن  یبعدا با هم مالقات ایامشب  ایجان و پسرم  نینازن دییاگه اجازه بفرما فقط

 .نباشه شونیزندگ یتو یکور یباشه بزنن که انشاا... نقطه  یو اگه حرف نگفته ا

 

نداره،  یرادیبه مامان انداخته گفت: از نظر من اصال ا یبصورتم کرد و نگاه ینگاه بابا

بکنم و بعد اگه جوابمون مثبت  قاتمویمن اول تحق دیو اجازه بد دیفقط اگه محبت کن

 گرانقدر؟ دییفرمایبود. اجازه م میدر خدمتتون خواه دیخواست یبود هرجور

 

من چون  ی. ولستین یما مساله ا یبرا دیگفت: هرجور شما راحت باش انیآر یبابا

بگم و از خداوند براشون  کیاول بهتون تبر نیاز هم تونمیشناسم م یپسرمو م

 .میگردیخونه برنم نیاز ا یدست خال دونمیمادام العمر بخوام. چون م یخوشبخت

 

 .دیلباش نشست و دلم لرز یرو یگره خورد که لبخند انیدر نگاه آر نگاهم

 

 .....بند بند وجودم از آنش بود گهیمرد رو که د نیچقدر دوستش داشتم ا ایخدا
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 یکس امدهیون تو ندچ یام بسگرفته اری

 یمجلس چیاز در ه امدستین نیچن شمع

 

 فتریلط نیصورت از ا فتریشر نیاز ا صحبت

 یوصف تو چون کند کس فترینظ نیاز ا دامن

 

 وصال دوستان دل نرود به بوستان روز

 یبه جمال نرگس اینگه کند  یبه گل ای

 

 امکجا روم تن به قضا نهاده یبکش گر

 یبس کندیدوستان درد نم یجفا سنگ

 

 دهدینم یادهیفا برمیبه هر که م قصه

 یدرد عشق را حل نکند مهندس مشکل

 

 

 یسعد# ️✍
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                           19                 

 

 

اجازه ندادن به اتاقم برگردم و تمام لحظات رو کنار مهمونامون بودم که از  گهید اونشب

 .شدمیم رابیغنچ رفته س یهم با دل انیدزدانه و خوشحال آر ینگاهها

 

که  کردندیم یو مدت اتمامش سوال میلیتحص یهم از من در رابطه با رشته  یگاه حاال

 .آروم جوابگو بودم ییادب و باصدا تیدر نها

 

در حال صحبت بودند  یو عاد یمیصم یلیخ یو همگ کردیم ییرایهم قشنگ پذ الدیم

  .سپردم یکه منم فقط گوش م

 

گفت: بابا شما  الدیم م،یو وارد خونه شد میکرد شونیرو راه انیآر یتا خونواده  اونشب

  .منکه آقا داماد رو با خونواده شون پسند کردم یول دونمیرو نم

 ی! حتشهیو حرفش دوتا نم ستهیا یحرفش م یکه رو هیکردم پسره کس احساس

 دونمی! نمکننیمورد اعتماد خونواده شم هست و فقط بهش افتخار م یلیخ دیبنظرم رس

واقعا خوشبخت  اینه؟؟ واال بعض ای نیدیمامان باباشو با خواهرش بهش د ینگاهها

 !دارن فیتشر
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پسره صحبت  یبوده. منم متوجه شدم وقت یعال تیکه تشخص الدیم نیگفت: آفر مامان

. انشاا... به شدیم یجور هینگاه همه شون فقط پراز اعتماد و افتخاره که دلم  کنه،یم

نگاهها بندازم و به وجودش افتخار بکنم.  نیاز ا الدمیبشه که منم به م یروز دخدایام

که انشاا... بهش  مخوایم نایاز ا شتریب یهستن، ول افتخارمالبته االنم بچه هام باعث 

 !برسم

 

 یهمه شونو پسندشون کردم. ول یلینشسته گفت: واال دروغ نباشه منم خ یمبل یرو بابا

و قسمتمون  شهیم یچ مینیبب میمنتظر باش دیبگم. با تونمینم یچینکنم ه قیتا تحق

 .هیچ

 

من  یمنتظر خبرها دهیزلزله ام که هنوز نخواب یقبل از خواب به گروه دوستا اونشب

 .بودند گزارش دادم

 

شد که مشخص بود اونام نشستن و دارن در مورد ما  نیآنال یساعت هیهم بعداز  انیآر 

 !گنیو نظرهاشونو م زننیحرف م

 

مورد  یلیمتوجه شدم ما هم خ میگزارش داد گهیدو خونواده رو به همد یحرفها یوقت

ان و به  کارهیچ ننیاز طرف بابا هستن تا بب یمنتظر خبر گهیو االن د میپسندشون بود

 !راه بندازن دیرو با ییچه کارها دخدایام

 

رو لفتش  قیچرا بابا تحق دونمیشروع شد. نم انیشنبه دوباره دانشگاه و رسوندن آر از

  .گذروندمیرو م یکه منم لحظات پراضطراب کردیو شروع نم دادیم
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بابا  د،یپرس یدست دست کردن رو م نهمهیت او عل کردیهم مامان از بابا سوال م یوقت

که فکر کنن  میعجله کن ستیقرار ن یهستن، ول یخوب ی: هرچند خونواده گفتیم

سر  یصبور باشه که همچ دیبا خوادیدختر منو م ی! هرکرهیدلمون داره براشون وا م

  .دیوقتش، اصال هم عجله نکن

 

و خونواده اش  انیفقط دل ضعفه داشته باشم مبادا آر شدیحرفاش باعث م نیا که

و  میبهشون نداد یتیقرار گرفتن که اهم یو احساس کنن مورد کم توجه ادیبدشون ب

 !میدینم

 

  .دادیبروز نم یزیو چ اوردیمن نم یاگه هم ناراحت بود برو انیخداروشکر آر یول

 

گ زده با مامانم حرف زد و مامان صبر نداشتند زن گهیکه د انیروز مامانِ آر هی باالخره

! میکن قیتحق میشلوغ بود هنوز فرصت نکرد یکم یگفت: سر خسرو یهم با شرمندگ

   .میکنیخبرتون م یزود نیانشاا... به هم

 

و مامان  الدیکه به مامان کردم، روز ششم م یمنم نتونستم تحمل کنم و با اصرار گهید

 .عازم شدند قاتیتحق یبعداز ناهار اجازه ندادند بابا به مغازه ش بره و هرسه برا

 

  .دلم نبود یاومدنشون دل تو تا
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صورتشون داد از  یغروب هم شده بود وارد خونه شدند. ول گهیساعتها که د بعداز

 .دادیم تشونیرضا

 

 .ازم خواست ییچا هیعوض کردند و بابا  لباسهاشونو

 

 دمیکشینگفته بود و راستش منم خجالت م یزیچ یهنوز کس ی. ولدیلرزیم تامدس

 .بپرسم یزیچ

 

تمام که مبارکه  میهست ریفقط بگم ش یگفت: ناز الدیفقط بصورتشون بود که م نگاهم

 ...انشآا

 

از ته  الدیحرف م دنیبس اضطراب داشتم فکر کنم نفس هم کم آورده بودم که با شن از

 .فرو دادم قیعم یدل نفس

 

  .فکر بود یآوردم که بابا تو یهمه شون چا یبرا

 

هاشون  هیکوچه شونو و از چندتا همسا میگفت: اول رفت دیکه نگاه منتظرمو د مامان

شناختنشون.  یسالهاست اونجا هستن چون همه هم خوب م نکهی. مثل امیسوال کرد

دادند  حیر مورد اونم توضدختر بزرگشون که سالها قبل فوت کرده بود د یدرباره  یحت

 .کردند فیتعر یلیخ مه انیبودند. از آر یو همه ازشون راض
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 یاز مغازه دارها الدیبود و بابات و م لیکه تعط یندگیطرف نما میاز اونجا رفت بعد

 .اطراف سوال کردند

 

مونده تا  گهیشناختنش! االن د یکرده بودن و خوب م فشویتعر یلیهم همه شون خ اونا

 !باشه یبگه و نظرش چ یبابات چ

 

 .بزنه یاظهارنظر به مغازه اش رفت تا سر ینگفت و بدون کلمه ا یچیبابام ه اونشب

 

 یزده و باهاش قرار مالقات یزنگ انیبابا به آر نکهیمثل ا دمیکه بعدا شن یاونجور یول

 !!!!بودند دهیو مردونه با هم حرف ییگذاشته که خودشون تنها

 

  !!!نگفتن یزیگذشته بود اصال به ما چ یرد و بدل شده چ ییچه حرفها نشونیب حاال

 

تونستم حواسمو جمع کنم که  یرو اعالم کرد و من فقط زمان تشیروز بعد بابا رضا دو

مهمونمون  هیو صحبت در مورد مهر هیاول یحرفها یبا پدر مادر و خواهرش برا انیآر

 .بودند

 

و ....  شیآزما یانتخاب شد و قرار شد از فردا دنبال کارها هیسکه به عنوان مهر 314

 .میباش
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به عنوان نشان در انگشتم انداخته شد که تک الماس  یهمونشب هم انگشتر قشنگ 

دور  یچیکه بصورت مارپ یزیر ینهایو نگ دیسف یبلند از طال یا هیپا یبرو یدرشت

  .دادندینشون م یخود ییبایز یالماس در طراح

 

 یکه متقابال برا یبود و در برابر تمام خواستنها و احترام انیدور دورِ من و آر گهید

و بعد  میتا هرچه زودتر محرم بش میدادیعقد رو انجام م یدهایخر م،یقائل بود گهیهمد

 .میریبگ میتصم مونیزندگ ی هیبق یبرا

 

 لمونیامبود که ف دهیچیصدا کرده پ لیفام یمثل توپ تو انیازدواج من با آر یصدا

  !زدندیزنگ م کیتبر یاکثرا برا

 

 کنهیعمو هم گفته بود به عنوان بزرگتر بابام حتما در مراسم عقدم شرکت م نکهیا مثل

 !ذارهیتنها نم بهیافراد غر شیعنوان پ چیو برادرشو به ه

 

نداره که دوتا  یربط چکسیخودمون بوده و گذشته، به ه نیب یگفته بود هرچ حاال

گناه چه  دوننیو خودشونم بهتر از همه م انیبرادر خودشون بلدند چطور با هم راه ب

 !!!!!بشه دهیبخش دیکه با شترهیوسط ب نیا یکس

 

گفتن  یبرا یو حرف میچشم دوخته بود گهیخونه همه مون مبهوت به همد یتو

 .مینداشت
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 .....هبابام بود و بس ک یبنظر عموم گناهکار واقع حتما

 

 م،یندار یو پناه یما بجز خودت کس یدونیخودت که م ایمامان زمزمه کرد: خدا فقط

رو بر سر خونواده و بچه هام بزار و مارو از شر خناس دور کن که کم  تتیدست حما

 !!!میدینکش بتیمص

 

لبش فقط  رینگفت. فقط نگاه ماتش رو به مامان دوخت و احساس کردم ز یزیچ بابام

 .گفت نیآم

 

عقد در محضر انجام  میکه گذاشته بود ی. طبق قرارمیشدیم کیروز عقدم نزد به

 .میداشتینگه م یروز عروس یدلخواهمون رو برا یو مراسمها گرفتیم

 

 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 طانیو ق دیسف

 

که با  میدیپسند کرده خر دیسف راهنیبا پ یکاربن یکت و شلوار آب انیآر یبرا

  !مال خودم نبود و محشر شده بود گهیقلبم د یوآآآآآآآآ دنشیپوش

 

  !شدمیو بدتر عاشقش م گرفتمیدل ضعفه م دنشیهرلحظه هم فقط با د 

 

  .ست مون هم که محشر بود یها حلقه
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 یحتما عقد رو تو خوادیگفت: دلم م ادیعقد م یعمو هم برا نکهیا دنیبا شن انیآر

  ..... عقد مفصل و یمهمون و سفره  یبهمراه تعداد میخونه برگزار کن

 

 خوامی. نممیگردیبرنم ممونی. ما از تصمانیگفتم: نه آر هیهدفش چ دونستمیم منکه

 یمنو نم یعمو. تو ترسمیم یلیکه راستش من خ میچشم باش یتو ادیاول کار ز نیهم

 !که یشناس

  

  .نگفت یزیچ گهیمات و مبهوت فقط نگام کرد و د انیآر چارهیب

 

رو  یدالوصفیزا یصبح که چشم باز کردم و نگاهم به آفتاب پشت پرده افتاد، شاد امروز

  .دلم احساس کردم یتو

 

 :خوندم یو خوشرنگ صبحگاه بایآفتاب ز یبرا

 

  تا ببــوسمت بگـــذار

 نـــــوشخندِ صبح یا

 

  تا بنــوشمت بگـــذار

 شــراب یِچشمه  یا



413 
 

 

 توام یِهاخنده ماریب

 بخنــــــد شتــــــریب

 

 یمن یِآرزو دیخورش

  تــر بتـــاب گـرم

 میصبح زندگ نیباتریز نیا در

 

و با کمک  شمیهمراه م انیبا آر دخدایکه به ام مهیروز زندگ نیکردم: امروز قشنگتر فکر

 .میکنیاز عشق بنا م یا هیبر پا مونویهم زندگ

 

نه  یامروز رو تا االن خواب باش هی یعنیاز جا برخاستم که نوشته بود:  انیآر امکیپ با

 !مــــــــــن نه تووووووووووو

 

و پرخاطره  بایروز ز هیشروع  یتند نوشتم: بنده آماده باش هستم قربآآآآآآآآان و برا که

 ......آماده
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                                                                  20 

 

 

  .زنگ خورد میگوش

  !بود داریصبح ب یبود که از کله  انیآر

 

عجله  نهمهیداده گفتم: آقاجان، حاال کــــــــــو تا ساعت عقد که ا یسالم خندان

بلبشو و هول و وال الزم نداره!  نهمهیکه اونم ا میبکن میخوایعقد ساده م هی! فقط یدار

   !میراه دار یکه تا اونموقع کل نینازن زدلِیبخواب عز ریبرو بگ

 

به سرم  یچ دناتیخند زیر زیر نیبا ا یدونیخنده هات! م یکنان گفت: فدا یشوخ

 .دمیشب تا صبح نخواب ؟یآورد

 

 بــــار گفتمش وَسطِ حرفِ مَن نَخند صَــد

 .. عاشِــقَش شُــدم ـــــــایخَنــده کــرد و ب کــباری

 

. باور کن من میبه کارامون برس میبکن بر یبوس مشت هیآقاجانت رو  نیپاشو ا حاال

 !الزم دارم ها یانرژ ادمیز یبخاطر کارا
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ندارم و  یا گهیدلخواه شما کار د یگفتم: تو هم باور کن من بجز اون مشت دهیخند

بدو  نهمهیبا ا یواقعا چه کار واجب دونمیکه نم نیال کاراتون برراحتم. شما راحت دنب

 !نیبدو دار

 

  !ینیب یگفت: به وقتش م فقط

 

    .میکرد یخداحافظ هامونینگفت و باالخره با شوخ یزیچ گهیتمام اصرارهام د با

 

دنبالم اومده منو بزور  انیظهر آر  2که ساعت  میدر محضر حاضر باش 5بود ساعت  قرار

 .برد شگاهیبه آرا

 

که منو بزور  ستین نکارایبه ا یازیکه شال سرمه کال ن ییکرده گفتم: آخه جا اعتراض

 !!!یکشونیدنبال خودت م یدار

 

 یبگو کم شگرتی! فقط به آرایکامال عروس بش گمیگفت: منم که نم دهیبرام ورچ لباشو

 دنیکه شاه دامادت از د یبش هیبه موها و صورتت برسه و آلقل کوچولو به عروس شب

  !که ندارم یادیوگرنه انتظار ز ن،یعروسش ذوق زده بشه هم

 

 دنیشروع به خند اوردیخونه مونده رو درم ردخترِیپ یها یب یب یادا نهمهیا نکهیا از

  .کردم
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 نکارایبه ا یتی .... ابدا.... عمرا.... اهممن اصال کهیبود درحال یبه فکر همچ خداروشکر

 .دمیدیتمام م یرو در سادگ یو برازندگ دادمینم

 

  !!دیشاه دامادمون به خواسته اش رس نیا خالصه

 

  .بخودم انداختم شگاهیآرا ی نهیدر آ ینگاه

  .داشت زادیدست مر شگرمیمهارت آرا واقعا

 

از پشت جمع  ییبایکرده بود و موهامو به ز شمیآرا ریو چشمگ رایگ یول میمال یلیخ

  .چشم بود یتو یموهام به قشنگ یجلو یکرده ول

 

 .خارج شدم شگاهیاز آرا دهیبود که تموم شدم و لباسهامو هم همونجا پوش 4.30 ساعت

 

 ستادهیا نشیکنارش ماش کیبرازنده و ش یمن........ بحد ی............. خــــــــــداانیآر

  !منتظرم بود که همونجا کم موند هوش از سرم بپره

 

 .خواستمیم یلیخ یلیرو خ نیتریعال نیبود و من ا نیـتــــــــــریمن عال عشق

 

نگاهمون بهم گره خورده بود فکر کردم: خداروشکر بحرفش گوش دادم و به  همچنانکه

همه  یرسما جلو خودمو دیکه با شدیچنان ازم سرتر م انیاومدم. وگرنه آر شگاهیآرا

 !کردمیم زیحلق آو
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 !!!!لبام نشست! چقده حسود بودم من یرو یلبخند

 

 ییبایدسته رز ز نیبا آرامش نگاه مهربونشو ازم برداشت و خم شده از داخل ماش انیآر

شده بود و بطرفم  دهیچیپ یفقط با روبان پهن کیساده و ش یلیآورد که خ رونیرو ب

 .قدم برداشت

 

 .کردیم یلمبرداریشدم که ازمون ف یحواسم جمع شد و متوجه فرد تازه

 

همچنانکه نگاه پراز محبت و عشقش بصورتم دوخته شده بود جلو اومده، روبروم  انیآر

 نیرو خواهانم و جز ا تیو گفت: جانِ جانانم، فقط و فقط از خداوند خوشبخت ستادیا

از تو و وجودت باشم و  ییجز منهم تیندارم. خواهانم که درکنار خوشبخت ییآرزو

   .میداشته باش یآروم یزندگ هممن شده کنار  بیاز آرامشت نص یسهم

 

 انیلبام نشست و احساس کردم چشمام پراز اشک شد که آر یپراز ذوق رو یلبخند

 یشروع کن که جلو یراه بنداز یزار هیگر یخوایاگه م نمیخندان گفت: نازن

 اهشونویهات، با رد س دابیو سرخاب سف میبکن یکار میتونیو هنوزم م میشگاهیآرا

 !!ها خب میجمع کن

 

 .چشمام جمع شده بود یو دوباره اشک تو دمیخند یم گهید نباریا
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 .گرفتم یرو شادمان بطرفم گرفت که با تشکر گل

 

. میعجله کن یکم دیشده با رمونید ان،یآر نِیبا دستش بازومو گرفته گفت: نازن انیآر

. چون با دندون میبا دعوا فاصله دار یهم زنگ زدند و فقط کم یکه چندبار دییبفرما

 !!!پس نییکجا گفتنیقروچه م

 

 .میراه افتاد خندان

 

تا  ستادمیو قبل از وارد شدن ا میمحضر باال رفت یدر دست هم از چند پله  دست

 .میهماهنگ بش

 

آقاداماد کجا موندن که : پس عروس خانوم و گفتیکه م دیچیعموم در گوشم پ یصدا

 !مهمون رو معطل خودشون کردن نهمهیا

 

دوخته شد،  انیبه آر یحضور عمو در محضر نگاه هراسانم لحظه ا یادآوریاز  کهیحال در

 ؟یختیبهم ر ینجوریشد؟ چرا ا یتند دستمو فشرده گفت: چ

 

 ........... عمومترسمیمن م انیمحکم چنگ زدم و زمزمه کردم: آر دستاشو

 

 !!!جلو اومد که گفتم االنه که منو بغل کنه یوجب فاصله رو جور هیاون  انیآر
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 یبرا نویا یغم و هراس ندار یکرده گفت: تا منو دار کیکامال به صورتم نزد صورتشو

کوه پشتتم که اگــــــــــه فقط تونستن بهت تو  هیباشه. خودم مثل  ادتی شهیهم

  !و اونا دونمیبگن من م

 خب؟ یکنیبهشون نم یو تو اصال توجه میشیوارد م گهیبا همد االنم

 

 یوثوق گفتن ارویعشقم، به قول  نیبب

 

 ،یتمام راه من قیتو عشق و رف آگه

 

 ...مال منه زتمیچ همه

 

 غصه هات، لبخندت غمات،

 

 ......تابوت منه ریز  یناراحت و هراسان ش دمیکه بهت اجازه م ییجا تنها

 

 ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا انیمات نگاش کردم و تند گفتم: آر فقط

 

 یلیآهسته و لبخند به لب گفت: خب فقط حرفشو زدم و مثال گفتم، وگرنه من هنوز خ 

 یجوونم و آرزوها دارم! االنم باور کن دستام زخم شدن و ناخنهات به کل رفت تو

 یلیهستم و تو هم خ داماد! فقط فقط ..... فقط خودم کنارت چارهیگوشت دست ب

 .نیهم یآروم
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لبت  یاز رو باتویلبخند ز یو جراتشو داشت یداخل و تو اگه تونست میریبا هم م االنم

  .بشم عقدتم نکنم مونیاصال پش دمیو شا کنمیبردار................ باور کن دعوات م

نه عروس هراسان و رنگ  کنمیم یهاش همراه یعروس خوشبختمو با خوشحال من

 !مو خب؟ االن لبخند لطـــــــــــــــــفا دهیپر

 

 .میشیخندان وارد م ینجوری. ادامه داد: همدیکه خودشم خند دمیخند

 

 ....دستش فشرد و گفت: بسم ا یتو دستمو

 

  .زدمیهمچنان لبخند م میسالن بزرگ محضر که شد وارد

 

 .دست زدن همه بلند شد یحدودا احساس آرامش داشتم که صدا انیفشار دست آر با

 

 .گذرا به اطراف انداختم یکه نگاه میداد سالم

 

قشنگ گل در اطرافش، نفسم گرفت و بند  یها هیبا پا ییبایعقد ز یسفره  دنیاز د 

 !!!اومد

 

 !!!سفره مال محضر بود؟ امــــــــــکان نداشت نیا یعنی
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 ...... بودن و نایکار داشت ا نهمهیاز صبح زود ا انیآر پس

 

 افهیخندان و ق ییانداختم که همه با لبا یسفره شدم و به مهمونا نگاه الیخیتند ب حاال

  .شاد چشم بصورتمون داشتند ییها

 

عمو نشست که کنار بابام  یخودمون........ چشمم رو لیفام یشناختم، ول ینم ارویلیخ

  ...........زوم بود انیآرصورت  یرو زشینشسته بود و نگاه ت

 

 .............. کل بدنم مور مور شدستادیدرجا ا قلبم

 

بود که حواسمو جمع کرد و آروم گفت:  انیخواست لبخندم بپره فشار دست آر تا

 امی!! اصال هم کوتاه نمیشوهر بمون یب نجاینره که ممکنه هم ادتیسفارشم با دعوا 

 !بجوون نن جووون صدساله ام

 

رو  انی........... و دستشو عاشقانه فشردم ......... من آردمیلبخند زدم ..... نه خند دوباره

 خوردیبا تمام قهرو دعواهاش که براش قسم هم م یداشتم که همه رقمه کنارم بود حت

 !و منم ........ عاشقش بودم

 

 .گفتند کیجلو اومدند و خوشآمد و تبر انیبا مامان آر مامانم

 .دیهم صورتمونو بوس انیرمامان آ 
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 .میمبل کنار هم نشست یعقد محشر رفته رو یکرده بطرف سفره  یتشکر

 

 نیشده بود. اصال انتظار همچ دهیو چ نییتز ییبایعقد کردم که بز یبه سفره  ینگاه

هم خاک گرفته آماده  یو کم یمعمول یسفره  هی یبرا شتریرو نداشتم و ب یسفره ا

 .بودم

 

اومده باهام سالم و  کمونینزد یو طرح کوتاه کت شلوار کیش یبا مانتوشلوار سونیآ

 .گفت کیکرد و تبر یاحوالپرس

 

درشت و رنگارنگ  یآب رو که به شکل قلبها یتو یکنار سفره نشسته شمعها بعد

خودمه ها؟  ی قهیسل یجان سفره رو پسند کرد یبودند روشن کرد و رو بمن گفت: ناز

 میتونست انیآر یبود و باالخره با زور من و اصرارها لهامونیضر از فامحاج آقا صاحب مح

 دیو با رفتیبار که نم ریوگرنه ز میکن هیته وعقدمون یخودمون سفره  میمجبورش کن

 !میکردیاکتفا م یمعمول یبه همون سفره 

 

 نی! استیتوش ن یات حرف قهیجان، سل سونیآ هیو آهسته گفتم: واقعا عال خوشحال

  !ذوق کنم شبیبهم نگفته بود که حاال از د یزیاصال چ تونیخان داداش گرام

 !نه؟؟ هیخبر دادن و خوشحال کردن بق یتو سهیخس یلیخ بنظرم

 

منه  یخندان بطرفم خم شده گفت: اگه داداش سونیکه آ دیخندیم زیر زیفقط ر انیآر

 نجایهم نینازن یولکردن حرف نداره مخصوصا عروس خانمشو،  زیسورپرا یتو گمیکه م
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! رسهیحسوده ها که حتما هم در مورد تو به صدرصد م یلیموارد خ یبگم در بعض

 یروز دیحسادتهاشه که شا یقاط قشما باش و بدون عش یاخو نیمواظب خودت و ا

 !کنه تتیاذ یلیخ یروزگار

 

 یکار یتونیم نیمن؟ بب ای یانصافا االن تو حسود سون،یآ نیتند و آروم گفت: بب انیآر

 پشت سرشم نگاه نکنه؟ گهیفرار کنه و د نجایعروسم از هم یکن

 

عموم نشست که ساکت و بدون حرف  یرو ینگاهم لحظه ا میدیخندیم همچنانکه

 .نشسته بود و فقط چشم به ما داشت

 

!!! ترس از عمو و کارهاش نیچشماش گر گرفتم ......... دعوام نکن یبگم از شراره ها اگه

 !!وجودم لونه داشت یهنوز تو

 

 .گرفته بود فیخف یبا نگاهش، سوزان و فقط بدنم لرز االنم

 

بلند باال داده شادمان بطرفمون اومد حواسم پرت شد و لحظه  یورود مهران که سالم با

 .لبام نشست یرو یناخواسته خنده ا دمید یا

  

 هیارزش  رو بهم رسونده بود. پس انیتخس و زرنگ بود که من و آر یپسره  نیا

 .رو داشت یدرست و حساب یاحوالپرس
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جان باور  ییبرامون کرد و گفت: دا یخوشبخت یگفته آرزو کیشادمان تبر دیرس تا

که من  یرو بهم بد شگاهینما یخوشگال نیاز اون ماش یکی یدست یدست دیبا دیکن

سرو مرو گنده  ینجوریو ا دیدادیها، وگرنه شما عمرا دم به تله م تونمییباعث آشنا

 !دینشست یعقد م یسرسفره 

 

 .دیآقامهران؟ خوش اومد دیگفتم: خوب لبخندزنان

 

خوشحالم  یلیخ یلیامکان نداره و خ نیاز ا نیبصورتم زده گفت: حالم بهتر یلبخند

 .دیباور کن

 

هم حواسش بهش بود و  انیکه آر گفتیم یزیرو صدا زده چ انیاز اونطرف آر سونیآ

 .بطرفش برگشته بود

 

 !نرفته مهربانوجان ادتونیخندان زمزمه کرد: قولتون که  مهران

 

و  ستیجاش ن نجایآقامهران، االن ا یتند زمزمه کردم: وآآآآآآآآآآآآآ یآروم و کم 

دل آشوبه  نیگیلطفا! نم نیننداز ادمی. هرلحظه هم هیکیمنم حرفم  نیمطمئن باش

 !و چه به کار شما آخه! منرمیگیم

 

خاص به هردومون کرده گفت: شما هنوز خوش و  یکه بطرفمون برگشت نگاه انیآر 

 .....ن؟یزدیتند حرف م ینجوریدعواست نه؟ چرا ا نکهیبش تون تموم نشده؟ مثل ا
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با لبخند به صورتش انداخته  یپراز تعجب و ساختگ یبرگشتم و نگاه انیآر بطرف

 .کردمیم ریخ یمهران خان دعا یبرا ت؟؟؟یموقع نیاالن و در ا اونم ییگفتم: چه دعوا

 

 .بگومگو بود هیشب شتریبه هردومون انداخته لبخندزنان گفت: ب ینگاه انیآر

 

شما بگومگو کنه!  یحق داره با ملکه  ی!! مگه کسنیدار اریجان اخت ییگفت: دا مهران

 زونیها اونم با اعمال شاقه و اشد مجازات، بعدشم آو میاعدام ندار یکه حوصله  الیخیب

 ...میشهر! ما که نخواست یکردن هر شقه از بدنم دو طرف دروازه 

 

 یتو هایزود نیصورتمو برگردونده به مهران گفتم: انشآ... که به هم یزورک یلبخند با

 .میتون رو شاهد باش یو خوشبخت میخودتون شرکت کن یمراسم عقد شما با ملکه 

 

 .کرد که پراز خشم فقط نگاش کردم یتشکر خندان

 

 یالدنگِ ب یبندازم پسره  رونشیاز محضر ب پایت هیدوست داشتم با  چقدرررررررررر

 !قواره رو

 

و شوهرش  هیو غزال بودند که با مهد یو فاز یمهمانان دوستانم پر نیکنم آخر فکر

  .با هم وارد شدند یهمگ
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ماچ و بوسه  انیپرازخنده بطرفمون اومدند و در م یه با لبانبا هم اومده بودند ک صدرصد

 .گفتند کیعقد گذاشتند تبر یکه کنار سفره  ییبایهاشون با سبد گل ز

 

که  دیآوردند لطفا آماده باش فیمهموناتون تشر یآقا اعالم کرد: اگه همه  حاج

 .میمراسممون رو شروع کن

 

شاداب به  ییخوش و چهره ها ییمهرو محبت، آرام و آسوده با دلها ،یو قشنگ ییبایز به

و  باینگاه ز شدیم دهییسرمون سا یکه باال ییقندها ریدراومدم و در ز انیعقد آر

 یراحت ش،یچشمام گره خورد که آهسته گفت: فقط آرامش، آسا یتو انیآر یعاشقانه 

 ییچون تو جز ذارم،یرات کم نمروز عمرم ب نیآخر او ت خوامیرو از خدا م تیو خوشبخت

 .قلبم هستم یو من عاشق تو پاره  یاز وجودم

 

منم با  انیگرفته فقط زمزمه کردم: آر ییپراز اشک بود و بغضمو فرو داده با صدا چشمام

 یو سعادت دارم و همه  یخوشبخت یتمام وجودم عاشقتم که فقط و فقط برات آرزو

  !نیقلب نازن یهمه  دمیآرزوم انجام م نیبه ا دنیرس یتالشمو برا

 

 دندیو صورتمو بوس دنیجلو اومدن پدر مادرش که مهربانانه منو در آغوش کش با

سعادت  یو با هزار زبون آرزو ومدنیم کیهمه که نزد کاتیاشکامو جمع کردم و به تبر

 .دادمیبرامون داشتند جواب م

 

شد. پدرش  هیرفتم که با جعبه بهم هدگ هیرو هد یمیو قد بایز یگردن انیمامان آر از

  .کرد هیهد یکیهم دستبند قشنگ و ش
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 .به فراخور حالشون اهدا شد یو درشت زیر یایهدا کشونمینزد یلهایفام گرید از

 

بهار  مین یو سکه  دیرو بوس انیبرابر چشمان متعجبم عموم جلو اومده صورت آر در

خشک بسنده  یکیو به تبر دیاصال از صورت من نبوس یکرد. ول میتقد انیبه آر یآزاد

  .کرد

 

 انیآر دیفکر کنم سرخ شده بودم، که تا عموم کنار کش یرو بود و از ناراحت رویز دلم

مد از اروپا وارد شده که  نیو  تازه ا دهیرفتار مدل جد نیها! ا یگفت: اصال ناراحت نش

 !چاکرتم عوض همه . خودمرهینگ لیتحو ادیعروس دختربرادرشو ز یعمو

 

  .لبام نشست یرو یلبخند که

 

 یسالها یصورتمون و آرزو دنیکنار رفتن عمو بابا و مامانم جلو اومدند و بعداز بوس با

 یما برا لینوبت فام گهیکردند و د میتقد انیتمام بهار به آر یسکه  ،یسال خوشبخت

 !هاشون بود هیو دادن هد کیتبر

 

شام به  یو همه از محضر برا دیرس انیبه پا منتیو م یعقدمون به خوش مراسم

 لیو فام انیآر یکه مامان و بابام دعوت کرده بودند و خونواده  میرستوران بهاران رفت

 .خودمون، همه مهمون ما بودند
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عقد از دسر و انواع غذا و ... واقعا سنگ تمام گذاشته  یو مهمون مهیول یو مامان برا بابا

 !من یبودند و باعث سربلند

 

 شیرکیز ریز یطنتهایرو با ش یخوب و خوش قیو دقا میکنار هم نشسته بود انیآر با

 .میگذروندیم

 

ما و تشکرات فراوان از پدرمادرم، از  یبرا ریخ یهمه با دعا میرستوران که خارج شد از

رو برام آرزو  میشب زندگ نیباتریبودند که باخنده ز هیو مهد یهم جدا شدند و فقط پر

 .کردند

 

 ....که مهیگفتم: مگه شب عروس متعجب

 

خوش  یلیداره که خ ریتوف یبا عروس یخندان گفت: بنظرم امشبم فقط کم هیمهد

   !زدلمیبگذره عز

 

رو به من آرام گفت: خودم  انیو سرمون خلوت شد آر میکرد یهمه رو راه تا

 !یکه مهمون دلم یها خانومم، مبادا با خونواده ات بر رسونمتیم

 

بچه زبل، از وقت  گهیمگه؟ برو بخواب د یستیبه چشماش کرده گفتم: خسته ن ینگاه

ها!! از من گفتن  یشیتفنگ الزم م رویو ت یش داریب یتونیگذشته صبح نم یلیخوابت خ

  !یرو خوددان هیباشه و بق
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 امیم ۱۱ یشم! حدودا داریسحر ب یکله  یام صبح جمعه ا وونهیگفت: مگه د خندان

عشقم! نگران منم نباش  الیبا خرخر و خ خواففففففففففمی. تا اونموقع مرونیب میکه بر

 !اصالاااا و ابداااا

 

 .خونه و نگرانم نباشن امیم انیمامان اطالع دادم که با آر به

 

 ابونهایخ یتو یکم طنتهاشیبا ش شدیکه پخش م ییبایز ینشستم و با آهنگها کنارش

 .میو بطرف خونمون رفت میگشت زد

 

. از مامان بابات هم شمیکه مزاحم نم روقتهیگفت: د ومدیتعارف کردم داخل ن یهرچ

از  دمیوگرنه خودم از خدامه که امشب خونه تون مهمونت بشم و قول م کشمیخجالت م

 .....تکون نخورم یتختت وجب یاتاقت و رو

 

بهتره  یکه دار یینقشه ها نیگفتم: پس با ا کردمینگاش م یچپک کهیو درحال دمیخند

ما وارد  یبرنامه ها هم از در خونه  نجوری! ایخطرناک یلیخودتون که خ یخونه  یبر

 ! مواظب خودت باشزمیعز ریخونه خودش الالش کنه! شبت بخ دیبا یو هرک شهینم

 

ن ! اجازه که دارم تا پشت درتوشکشیخونه تون پ یتو دنیگفت: خب شب خواب تند

 نه؟ میبگ یزیبه همسر خوشگلمون چ شهیکوچه که نم یبگم؟ تو ریو بهت شب بخ امیب
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چقده  یدونیکه گفت: م دمیجمع شده نگاش کردم و لبامم براش ورچ ییچشما با

و تو ها  دونمیمن م ی! االنم اگه لباتو برام جمع کن؟یکردم مال خودم بش یلحظه شمار

 !!نه برگ چغندر گنیم انیکه به من آر

 

  .شد و وارد خونمون شد ادهیپ نیبا من از ماش خندان

 

آغوشش بودم و تا بخوام نفس بکشم  یتو هوینه که  ایدر کوچه رو بسته بودم  دونمینم

 ستیهم ن یو کس زنمیهوا دست و پا م یذره ا یدارم برا دمی................ عمرا! فقط فهم

 .....بدادم برسه

 

 یتکون خوردن نداشتم. حت یش قفل کرده بود که اصال نابازوها نیمو چنان ب باالتنه

 .سرمو تکون بدم تونستمینم

 

مردِ زن  هیو  اریتمام ع دِیو بد دیند ی وووونهید هیبود،  ووووووووووونهیپسر د نیا بخدا

 !کامل ی دهیند

 

بکنم و خودمو از خفه شدن  یکار تونستمیبا اونا م دیپاهام آزاد بود و شا خداروشکر

 .نجات بدم

 

راستمو بلند کردم و چنان محکم و سرراست  یکه پا شدمیم هوشیداشتم رسما ب گهید

  !!دستاش شل شد یرفت و کم سهیاز خنده ر دمید هویکه  دمیباسنش کوب یرو
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گفتم:  یحالم جا اومد شاک نکهیفرو دادم و بعداز ا یقیعم ینفسها دهیعقب کش تند

 ی! مگه تورمیاز حال م ای شمیخفه م یگیتــــــــــوووووووو! اصال نم یشد ووونهید

به  نیعمرا بذارم از ا گهیهاااااااان؟؟؟ د یامشب بکش نیعروستو هم یمحضر عهد کرد

 !هیخداحافظ یمکان برا نی. همون کوچه بهتریایبعد پشت درمون ب

 

 .دیخندیغش غش م الشیخ یخود ب یبودم ول یعصبان واقعا

 

از  یکس دمیبار آروم دست دور کمرم انداخته گفت: باور کن تا حاال نگفتن و نشن نیا

. یشد تیاذ نکهیمثل ا خوامیمعذرت م ی! ولهیبوسه غش و ضعف کنه، تو هم مثل بق

 امشب صبر کردم؟؟؟ هی یمدت فقط برا نهمهیکه ا هیخب گناه منِ سربراه چ

 

شناسم  یتموووووووم؟ آخه من تورو م گهیو د یامشبو دار هیفقط  یعنیگفتم:  یکجک 

 !پسرجان یرکاهیچقده زرنگ و آب ز

 

بار از اون هول و وال افتاده  نیشدم که خداروشکر ا دهیآغوشش کش یدوباره تو خندان

 .قشنگشون ببرم یطنتهایاز ش یضیبود و منم تونستم ف

 

 !!هو چقدر بزور ازم جدا شد رو فقط خدا عالم یتیبا چه وضع اونشب

 

 .خندان بخواب رفتم انیآر الیگرفته با فکرو خ ییسرپا یرفتنش تند دوش بعداز
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عاشقانه گفته نوشته بود: اصال انصاف  یریبهم شب بخ PV حموم بودم در یوقت آخه

از هم جدا نگه دارن! منکه به سهم خودم  مونیشب زندگ نیمن و تورو در مهمتر ستین

 ��.قشنگ فرستاده بود یلیخ یبخشم! و برام شعر ینم چکدومشونویه

 

 یخواهم ساخت آسمانش آب یا خانه

 نور ییرایبه پذ شیباشد همه پنجره ها باز

 

 میباغچه اش پر ز نس ساحت

 پر آب یماه حوض

 

 پاک درختانش سبز قامت

 یخانه کنارم باش نیتو را خواهم خواند که در ا و

 

 دیجو یتو را م ریتصو نهیآ نهیس

 ایخانه ب نیا به تو …چون نور ییدرآ که

 

 کوچه باور سبز …دیام ابانیخ در

 یصبور دانیم نبش
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 افتی یخواه یخانه ا آنجا

 روشن یدرِ خانه چراغ سر

 

 یگلدان گل شیسکو یرو

 دلگرم یدل خانه اجاق در

 

 بر پاست یخانه چه جشن نیحضور تو در ا با

 خانه نیشب ا آسمان

 

 میاز چشمک و مهتاب و نس پر

 آب یقیپر از موس ناودانش

 

 دیسرآغازِ ام یا

 خانه درآ نیبد تو

 

 شمیاند یتو م دارِیبه د من

 …آرامش بودن با تو به
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تشکر کرده در جوابش نوشتم:  باشیگفتم و از شعر ز یریبا خنده براش شب بخ که

 یجلوتر بنداز مونویکن عروس یسع یبخش ینم چکسویپس حاال که همه گناهکارن و ه

 .....!عشق من ی. آروم بخوابیآه و ناله نکن نهمهیکه ا میبر مونیودتر سر خونه زندگو ز

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           21 

 

 

 هی ومدیکه م ییامکهایپ نگید نگید یصبح ساعت چند بود که با صدا دونمینم

 .چشممو بزور باز کردم

 

 !!بخوابم خواستمیوم ومدیهنوزم خوابم م یییییییییووووووآآآآآآآآ

 

 یفاز ایبود  دهیورپر یپر یعنیآآآآاخخخخخخه!  یبود سر صبح وونهیکدوم د نیا

 مارمولک!! نکنه غزال خراسان بود؟؟؟
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! گهیافتاد جمعه بود د ادمیدادم. خونه بشدت سوت و کور بود و ......... خب......  گوش

  .بودندهمه هم حتما خواب 

 

 ....بود اول وقت یکدوم خل نیا فقط

 

نشست که قشنگ  دمیسف یلباسها یو بزور باز شده م نگاهم رو مهیچشم ن یگوشه  با

 .....کرده بودم زونیآو یصندل یو صاف رو

 

 .و سرراست باز شد ییهوی چشمام

  ...... بودم و انیزن آر گهیمن د امروز

  .بودم دهیکه به عشقمم رس هووووووررررررآآآآآآآا

 

 .خداجووووووونم شکررررررررت ییییییییییوا

 

 .ومدیزرت و زرت م یاول صبح یبود که بقول پر انیهم 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
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 خودت تو

 به خدا یجهان زیدل انگ صبح

 

 جهان زیصبح دل انگ یتو ا پس

 ! ریبه خ صبحت

 

 !عشق من گهید دارشویب نازنازم

 

  !برام سروصدا راه انداخته بود رهاینشده بودم با انواع شعرها و صبح بخ داریچون ب یول

 

اول از همه خودمو  یکرد صدایرو ب تینوشته بود: باور کن اگه بفهمم گوش آخرش

 !شبیمثل د صدایکششششششمت اونم ب یو م رسونمیم

 !ییمردم از تنها گهههههههههههههید پاشووووووووووو

 

 .دمیخند

 :نوشتم براش

 

  بهتر از باران یا سالم

 



437 
 

  و زیکه شد برخ صبح

 نهیآ یروبرو نیبنش

 

 دیبهتر از خورش ینیبب تا

 .توست یارویرو

 

زنگ  دارمینازت خسته ست! االن ب یگی! نمیسروصدا راه انداخت یخبرته اول صبح چه

 .بزن

 

 .زنگ خورد میبعد گوش یا لحظه

 :جواب دادم خوند تا

 

  قند است و کامم لبت

 جانیاله یتر از چا تلخ

 

  تا قند پهلو ایب

 ...یبنوشان نمیریش یچا

 

اول  نیخواستیکردن مزاقتون م نیریش یگفتم: مــــــــــاشاا... فقط منو برا فقط

 بخوابم؟ نینذاشت یصبح
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 یجانیعل لیفام یخوشگل خانوم قند و عسل من که همه  یییییگفت: کجا خندان

 ؟یت شدن! اصال ساعت رو نگاه کرد وونهید

 

 ختهیبهم ر یهم کل شبیکه با حموم د دمیام کش دهیپول دهیژول یبه موها یدست آروم

بودند و فکر کردم: کجام خوشگل و قند و عسله که انگار کفتر کاکل به  ستادهیا خیس

 !سرم من واالاآااآا

 .دمیاز فکرم خند که

 

 .هستش ۱۱ کهینزد الیواو دمیساعت نشست که د ینگاهم رو تازه

 

خسته بودم که اصال  یگفتم: باور کن بحد دادمیم هیبه بالشم تک کهیشدم و درحال بلند

سوت و کوره که فکر کنم  ی! خونمونم بحدهوووووووشیو فقط ب دمینفهم یچیه

  .ستیخونه ن یشکیه

 

خونه تون  یکس دوارمی. منم امیدیرو راحت خواب شبیگفت: خداروشکر د خوشحال

 .فقط آرزومه مونییو تنها شتیپ امینباشه چون دارم م

 

. ستمیها! من آماده ن یفتینکنه راه ب الیخوش خ یباز شد و خندان گفتم: آقا چشمام

  .هم کار دارم یکم
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ساعت صبر کنم بعد زنگ خونه تون  مین تونمینداره. فوقش م یگفت: بمن ربط محکم

 .ادیبصدا درم

 

 .منتظرت بمونم تونمی. ممیبا هم بخور ایب یاگه صبونه نخورد انی: آرگفتم

 

نازکم بلندشو و ! من خوردم یکنیگفت: لنگ ظهره تو تازه به صبونه دعوتم م یکجک

 !ارهیم فیتند کاراتو بکن که آقاتون داره تشر

 

 .لبام نشست یرو یلبخند

 

 !و با مزه مزه کردن، که فقط بفکر خودشه یلپ هیبگم بخورم آقامونو  دمیکش خجالت

 

 !گفتم: پس من برم به کارام برسم و منتظرت. فعال آقامون فقط

 

خانم! بزنم به  ریگفت: اُغر بخ دنمی. با دآشپزخونه ست یمامان تو دمیکه رفتم د رونیب

 تخته خوابتون که انشاا... ماشاا... خوبه؟

 

 .بخوابم خوادیهم نشدم و دلم بازم م رخوابیهنوز س نیگفتم: باور کن خندان
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نکردم. خونه هم  دارتیب یخسته بود یلیخ روزید دمی! منم دیدیخوابی: خب مگفت

 .یبخواب شتریسوت و کور گفتم ب

 

 .مغازه ست یکجاست؟ البته بابا که معلومه تو الدی: مدمیپرس

 

 ؟یخبر دار انیرفتن. از آر رونیرو برداشته گفت: با دوستاش ب یظرف مامان

 

 داریکردن و گرنه منو چه به ب دارمیب شونیراه افتاده گفتم: واال ا سیبطرف سرو خندان

 .هم خودشونو برسونن گهیساعت د میشدن. فکر کنم تا ن

 

و  ستادندیکه صاف ا دمیکاکل به سرم کش یبه موها یاز صبحانه خندان سشوار قبل

 .دمیبخودم رس یکم

 

تنم  نیداشتم که با شلوار ج یکرم رنگ ساده ا کیبا تل باز گذاشتم و تون موهامو

  .کردم

 

 .صبحانه بخورم تونستمیآماده بودم و م االن

 

 .زنگ زد میآشپزخونه بودم که گوش زیتموم شده درحال جمع کردن م تازه
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 م؟یبر یاینم رونهیآقاتون ب نیبود که گفت: نازن انیجواب دادم آر تا

 

من هنوز دست مامان بابامه که  یاجازه  یگیسرخـــــــود؟ نم امیگفتم: کجا ب آروم

  .بعد یریداخل خونه، اجازه مو از مامان بگ یایب دی! باکننیم یمنو ساطور

 

و صاحب قلب و روح  یبذارم! هرچند آقامون رونیبذارن پامو از خونه ب ینجوریاگه ا عمرا

 !خاص خودشو داره آقاموووووون نیما قوان یخونه  یو روانم، ول

 

جا!  هیخونه تون  نیگفت: آآآآآآآآآآآخخخخخخخخ خودتو قورت بدم با اون قوان خندان

 !روح و روانت یعنیپشت در،  ومیدرو باز کن نازنازم که مو

 

  .اومد انیرو به مامان گفتم: آر خندان

 

که  یپاگرد شاخه گل سرخ یرفتم که باال اومد و تو شوازشیبراش باز کردم و به پ درو

 .در دست داشت رو با سالم و نگاه پراز عشقش بطرفم گرفت

 

گفت: نازدارِ  داشتیبرنم دیدیبار باز م نیاول یچشم از صورت و موهام که برا کهیدرحال

 .....نجایهم گهیم طونهیـــــــــــــــگاه! شمنو ن

 

 .پسرم دی. خوش اومددییبفرما انیمامان بگوشمون نشست که گفت: آقا آر یصدا
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جلو  ومدیبرام ناباورانه م یتند خودشو جمع کرد و با ادب و متانت تمام که گاه انیآر

تمام  یمتیو سالم داده آهسته دست مامان رو گرفت و به مال ستادیرفته مقابل مامان ا

   .دست مامان گذاشت یرو یخم شده بوسه ا

 

خوشحالم  دیمنو به عنوان پسرتون قبول کرد نکهیکه بلند کرد گفت: مامان، از ا سرشو

 .اعتمادتون باشم نیا قیال دوارمیو ام

 

 .کردمیم چشماش به اشک نشسته بود و منم فقط منگ نگاه مامانم

 

 !!!باور کنم تونستمیاگه م عمرا

 

 .دییپسرم. بفرما یمامان گفت: سالمت و سرافراز باش 

 

 .دییداده گفت: بفرما یانداخت و با دستش به احترام حرکت جزدهیبه منِ گ ینگاه انیآر

 

به  یآوردن چا ینشست و مامان برا یمبل یرو انیکه آر میکنار مامان راه افتاد هردو

 .آشپزخونه رفت

 

  !نیخودم بش شیپ یعنیبهم کرد  یبا دست و چشماش اشاره ا انیآر
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به بعد  نیباشه از ا ادتی ;یدرس زندگ نینشستم که زمزمه کنان گفت: اول کنارش

 ؟یستی! حاال چرا آماده نگهید ینه جا یکنارم نشسته باش دیهرکجا من باشم تو هم با

 

 یبرا یدوتا چشمان چپ اندازم! ول یستن رو که بروزده گفتم: کنارتون نش یلبخند

  !بعد یریاجازه بگ دیآماده شدن اول با

 

 .آوردم انیآر یوارد شد که بلند شده از دستش گرفتم و برا یچا یمامان با فنجان 

 

 .کردم ییرایهم که توسط مامان آورده شد بازم خودم پذ ینیریش

 

امروز  دیدیرو به مامان گفت: مامان اجازه م شینیریبا ش یبعداز خوردن چا انیآر 

و  یندگیو نما نیکه دانشگاه نازن گهید یروزها م؟یبر رونیهمرام باشه و ب نینازن

 .واقعا دعاگوتون هستم دیلطفو در حقمون بکن نیکه اگه ا شهیمتفرقه مانع م یکارها

 

و  شهیلطف کن هم ی. ولنیو مواظب خودتون باش دینداره پسرم بر یبیگفت: ع مامان

 .تره پسرم یراض ینجوریرو برگردون. باباشه ا یشب ناز یکیهرزمان قبل از تار

 

  .خونست یکیچشمم مامان. قبل از تار یروه گفت: ب انیآر

 

 .از اجازه. االن برو آماده شو نمینگاهشو مهربون بمن دوخته گفت: ا و
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 .یبر یتونیم یعنیبه مامان کردم که آهسته اشاره کرد  ینگاه

 

 ........بخودم انداختم نهیدر آ یشده به اتاقم رفتم و خوشحال نگاه بلند

 

با  مویخوشبخت چوقتیه کنمیخواهش م ایکه به چشمام زدم دعا کردم: خدا یلبخند با

 .......چوقتی..... هچوقتی...... هریازم نگ انیآر
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                                                          22 

 

  .شروع شده بود مونیخوش زندگ یروزها

 

  .رسوند یبخونه م ایبرد  یاکثرا دنبالم اومده منو به دانشگاه م انیآر

 

خوش  میلیکه کنار هم خ ومدیحتما بدنبالم م ینوبت با اطالع قبل کی هرروز

 میگذروندیم

 

ناهار بخونه شون  یبرا انیکه با دعوت مادر آر یبار نیاول عقدمون اول یهفته  در

 .وارد خونه شون شدم یرفتم، با دسته گل کوچک
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 .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 دهیو پراز مهر منو در آغوش کشباباش بود که خالصانه  بعد

 

 .گرفت لیتحو انیهم از آر دیشد یچشم غره  هیکه  رهیهم کم موند گازم بگ سونیآ

 

دوست داشتم متفاوت  شهیکه گفت: واال من هم میدیدر آغوش هم خند یکل حاال

موندم. البته  مهیو نصفه ن یکه اونم زود دررفت رمیباشم، پس گفتم عوض بوس گازت بگ

 !!پاش افتادها نه ریاز ترسش ز انیفکر کنم قلب آر

 

 .ارمیکرد که مانتومو درب ییراهنما انیمنو به اتاق آر یهمگ یخنده ها با

 

 یبودم و شال روشن دهیپوش یاهیبا شلوار کتان و س یبرنگ گلبه ییبایز کیتون اونروز

   .متناسب با لباسهامم سرم بود

 

 یکل یا خوش گذشت و با خاطرات خوش و خنده دار همگهمه شون واقع کنار

  .میدیخند
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و  انیدر دوسه مدل غذا خورده شد که از آش و سوپ گرفته تا مرغ بر یمفصل ناهار

 .شده بود هیکباب و فسنجان و دو مدل دسر ته

 

خاص خودش سربزنگاه سر ناهار  یو هو یمون که مهران هم با ها یمیجمع صم در

 .گذشتیخودشو رسونده بود واقعا خوش م

 

جمع کرده در جمع و جور کردن آشپزخونه  زویم انیکمک کردم و همراه آر سونیآ به

و  دهیند یزهایانداخته گفت: به حق چ انیبه آر یچپک ینگاه سونیکه آ میکمکش کرد

 یخان پا تو انیشده که آر نطوریدر تمام عمرمون! امروز چطور شده ا دهینشن

  آشپزخونه گذاشتن؟

 

چپ انداز و  ی! چشاکنهی... چه زرنگم شده خان داداشمون و چه تند تندم کار مماشاا

 !و دهن بازو دماغ ناباورمون روشن ستادهیا خیس یموها

 

و مجسم کن که آدمو زهره  ریدر نظر بگ فاتتیتوص نیخندان گفت: خودتو با ا انیآر

تنهاش بذارم که از فرصت  شتیرو پ نینازن ینکنه انتظار داشت میکی. یکنیترک م

! یهآآآآآآآآآآان؟؟! مگه من نباشم و تو به آرزوت برس یریو گازش بگ یاستفاده کن

 !رمیگیخودم که نمردم حتما از عوضت گازش م

 

  .دندیخند یداشتند بلند م همه
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 .زه گرفته رفتاجا یهول هولک یچا یبعداز خوردن ناهار و فنجان مهران

 

 انیسرخوشانه، پدرمادر آر یدور هم و باز هم با بگو بخندها یِهم بعداز خوردن چا ما

با همکارش در  یکه مشغول صحبت تلفن سونیاستراحت به اتاقشون رفتند و آ یبرا

 انیخارج شد که فقط من و آر ییرایبرامون باال آورده از پذ یمورد کارشون بود، دست

  .میموندگار بود

 

که فقط  یرو آماده باش یساعت هی دیبا ؟ینیمنو بب یآلبوم ها یگفت: دوست دار انیآر

 .یورق بزن

 

از عکسات رو  ییمن چندتا یگفتم: چششششم قربان منکه آماده ام. ول یخوشحال با

 .میکش رفتم ها!! از االن بگم که بعدا دعوا ندار دیشا

 

بانو.  دیاریگفت: صاحب اخت دادیونم مبا دستش اتاقشو نش کهیبلند شد و درحال خندان

 یتونیو م ستیبه عکس ن یازی. اصال با نظر من باشه ندیهرچندتا دلتون خواست بردار

چشمات  یرو یکه هرزمان خواست ،یاتاقت نگهم دار یخودتون تو یخونه  یمنو ببر

  !یاتاقت بچسبون واریبه در و د یهرزمان هم خواست یبزار

  .و اووووووووووه عاشقشم میراض شتریلباتونم که از همه ب یبه رو گذاشتن

 

 یغرغر کنان گفتم: ا کردمیهراسان با دستم به اتاق مامان باباش اشاره م کهیدرحال

  !!!!و آبرومون رفت دنیآرومتر همه شن یکم یواااااااا
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و آروم که در میجمع شده از زور خنده در اتاقشو برام باز کرد و وارد شد یبا لبها که

 .شنون نگران نباش ینم گهیبسته خندان دست دور کمرم انداخت و گفت: االن د

 

وگرنه  میندار یو شلوغ طنتیو ش میکنیگفتم: فقط آلبوم نگاه م دهیچرخ بطرفش

 ایبهت دست زد بدو ب انیسفارش کرده آر دایمامانم ها! مامانم شد شیپ رمیم ذارمیم

 !یبمون ششیخونه مون که الزم نکرده پ

 

دستاشو محکمتر دورم حلقه کرده گفت: اگه  کرد،یموهام فرو م یشو ال ینیب کهیدرحال 

اسممو عوض کنم. حاال من تورو  دیخونه تون با یو بدو بدو بر یگذاشتم از دستم دربر

 !انیآر زِیکردم عز دایخلوتم پ یبار تو نیاول یتازه برا

 

 انیپا یو ب غیدریب یمحبت انگرینما مهربانانه و پراز عشقش یداغ و نوازشها یها بوسه

 .گفتمیبود که بخاطرش خدارو بارها و بارها شکر م

 

 نیکه از ب دمیاضافه بشه ، تند و محکم خودمو عقب کش طنتهاشیخواست ش تا

 یخورد و واقعا دردم اومد که صدا زشیم یدستاش رها شده محکم باسنم به گوشه 

 ....آخم بلند شد

 

 ،یخودتو نگه دار یتونیپسر که نم یباسنم گذاشته گفتم: ور بپر یدستمو رو فقط

 !!!!مردم از درد آخــــــــــه! فکر کنم حتما شکست
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 !!دردت اومده دیشد ی. فقط کمسین شیزیخندان جلو اومده گفت: نه نترس چ انیآر

 

 یشکست! اونوقت جنابعال گمیگفتم: اگه باسن منه که م یلوچ شده و شاک یچشما با

 ست؟ین شیزیچ نیگیم

 

که محکم عقب عقب رفته  رویبا دستش طول مس دیخندیغش غش م کهیدرحال انیآر

و  یکه من از نظر نظام مهندس ینجوریخورده بودم رو اندازه گرفت و گفت:  ا زشیبه م

بود که  یمحاسبه کردم، شدت ضربه جور یرو به روش علم زیشدت برخوردت به م

 !باور کن ستیدرکار ن ی! شکستیچیه گهیو د کنهیم جادیا یکبود کمیفقط 

 

 یرو کردیکمکم م کهیمن اتاقو برداشت و خودشم درحال یخنده ها یصدا نباریا که

 .دیخند یم نمیتخت بنش

 

 نیا یداشتن و نگهدار یکدام بود و برا یعشق واقع کردمیو حس م دمیفهم یم تازه

 .کردمینم غیدر یچکاریهاز  زدیدر جانمان م شهیکه کم کم ر قیمهر و محبت عم

 

. رفتیکه راستش جونشون برام در م کردمیاحترام و محبت م انیبه پدر مادر آر چنان

  .فتادیهم از دهنشون م نیگفتن و ده تا نازن یم ینینازن
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گفت:  یقشنگ م یو با چشم غره ا یازم گرفته شاک یشگونین یگاه یبه شوخ سونیآ

  !یو مامان بابامو غر زد یشد یصاحب همچ دهیکه از راه نرس نمیب یعروس خانم، م

 نمش؟یبب یاریدخترِ نازِ منو ب یخواینم گهیم انیبابا به آر ونیشب در م کی گهید االن

  !!!دلم براش تنگ شده ها

 

 گهی. شانسه دشهیتنگ نم شونیو ته تغار دونهی یکیمن  یاصال دلشون برا کهیحال در

 !تمام کــــــــــمال یدیکه خداروشکر مال تو زده و اوج گرفته که مال مارو هم دزد

 

 داریخر گفتمیکه بهشون آقاجوون م انیآر یو حاال بابا شدیهمه بلند م یخنده ها که

 .کردندیمتلک بارش م یاز من کل یهم بطرفدار یشده، گاه سونیناز آ

 

  .کرده بود دیبرام سرتاپا خر انیو آر دیقدم به قدم رس هاشییبایبا تمام ز دیع

 

 کیفقط مامانش  ست،ین دیبه خر یازیدارم و ن یگفتم و اصرار کردم همچ هرچقدر

  .ستیهم ن یتعارف چیه یکه جا کنهیم دیخر شهیکالم گفت: نوعروس هم

 

پس زحمتشو خودتون  ،امیهمراهت ب تونمیو نم کنهیکه خودم پاهام درد م ینیب یم

  .دیبکش

 نیایو همراهم همه جا ب نیهارو هردو کنار خودم باش یدنید دیدارم امسال ع وستد

  !ننیهمه بب نمویکه نازن
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خونه شون باشم که  دیروز ع نیدستور مامان جوون باعث شد اون سال از اول نیا که

کمک کنم که بعدش  سونیو آ انیبه آر ییرایمهمون داشتند و ترگل ورگل در پذ یکل

 .کنم شونیهمراه کشونیو درجه  کینزد لیچندتا فام کِیو تبر یدنید دیع یهم برا

 

نرفته بودم که عذرم موجه  چکسیه ینداشتم و کال به خونه  یخودمون خبر لیفام از

 .بود

 

مون بعداز شام منو بخونه مون  هیطبق قول و قرار اول انیبود که آر دیپنجم ع شب

  .رسوند که اصرار کردم و داخل هم اومد

 

چشمم به  ان،یگرفتن من و آر لیحرف زدن و تحو یهم خونه بود و بعداز کم بابام

   .بود ونیتلوز زیم یافتاد که رو یکارت دعوت

 

 .میدعوت دار یهمگ دیهشتم ع یپسرعمه ام هستش که برا یعروس دمینگاه کردم د تا

 

ام کنار هم داده بودند که پسرعمه  یو من کارت دعوت جداگانه ا انیآر یبرا حاال

هم  یقلب خوشگل "محترم  یبانو امخدرهیو عل یجانیعل انیآر یجناب آقا "اسممون 

 !بود دهیکش
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 یو از ماجرا کردیصدام م کهیکوچ یآج شهیشناختم که هم یپسرعمه مو م یطنتهایش

اسمشم بزبونش  یبود و حت دهیرو ند ایطبق گزارش عمه جانم اصال پو ا،یطالقم با پو

  !اوردینم

 

! حالم رفته رفته داشت بد کردمیرنگمو قشنگ حس م دنیو پر دیتپ یبشدت م قلبم

 .شدیم

 

 ایدن ایپسرعمه ام بود.............. هرچند ازم دن ی. هرچند عروسرفتمیاصال نم مــــــــــن

 یبا خونواده  ییارویرو ی............ من هنوز آمادگرفتمیمن نم یانتظار داشتند........ ول

............. من هنوز آماده نبودم با کردندیشرکت م یشتم که صدرصد در عروسعمومو ندا

 دیلحظات....... چرا نبا نیچقدر سخت بود تحمل ا ایا و زنش روبرو بشم............. خدایپو

گذشته ام  الیآرامش داشته باشم و فکر و خ ی...... فقط کم یکم مویزندگ ی هیبق

 .......دست از سرم برنداره

 

روشون ندارم، بدون  یدست و پام به لرزش افتادن و کنترل کردمیاحساس م کهیحال در

 .....آرام بطرف اتاقم راه افتادم ه،یبرگشتن بطرف بق

 

بگوشم نشسته گفت:  انیآر یکه صدا رفتمیتوجه به اطراف بطرف اتاقم م یو ب حالیب

 دفعه؟یشد  یچ ده؟یافتاده؟ چرا رنگت پر یاتفاق نینازن

 

 .بطرفش برگشتم هآهست
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هم نگران و متعجب داشتن  الدی. مامان و بابا و مدیکاو ینگرانش تمام صورتمو م نگاه

  .کردندینگام م

 

بخاطر اونه. منو  دیشا میگشت ادیخسته ام. امروز ز یکم کنمیگفتم: احساس م آهسته

 !استراحت کنم دیبا دیببخش

 

 !شد دخترم؟ تو که حالت خوب بود یآخه چ نیاز پشت سرم گفت: نازن مامان

 

کردم و وارد اتاقم شدم که چشمام پراز  یبراش تکون داده معذرت خواه یسر آروم

 .اشک شد

 

 .دستام فرو بردم یانداخته صورتمو تو یعسل یتختم نشستم و کارت دعوتمونو رو یرو

 

 ضیمر ! نگران شدم نکنهدفعهیچش شد  نیکه به مامان گفت: بب دمیبابامو شن یصدا

 !شده باشه

 

بهش  یو سر ششیمن برم پ دیدیبگوشم خورد که گفت: آقاجوون اجازه م انیآر یصدا

 !خوب بود یلیامروز حالش خ نینگرانش شدم! باور کن یلیبزنم؟ منم خ

 

 .ستین یگفت: برو پسرم مساله ا بابام
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  .نگذشته بود که احساس کردم کنارم نشست شتریلحظه ب چند

 

  .دیچیپ یتوش م دیشد یسرمو باال آوردم که سردرد آروم

 

شد آخه! تو که  ینگاهشو به نگاهم دوخت و زمزمه کرد: چ دهیبصورتم کش یدست انیآر

 ؟یما خودتو خسته کرد یحالت خوب بود! نکنه خونه 

 

 .نگران نباش شمیاستراحت کنم خوب م ی! کمیچیتکون داده گفتم: ه یسر

 

شناسمت که بگم  یانقده م نیگفت: نازن دهیآورده آروم و کش کمیکامال نزد صورتشو

بشنوووووووووم  خووووووووووامیناراحتت کرد!!! االنم فقــــــــــط م یزیصدرصد چ

 !نیهم

 

  .و راسخش دوختم یبه چشمان جد نگاهمو

 

رو  یکوتاه اومده همچ دیلحظه هرطور شده با نیدر ا دونستمیشناختمش و م یم منم

 !وگرنه دست بردار که نبود گفتم،یم

 

بهش انداخته گفت: کارت  یکارت دعوتمونو برداشته بدستش دادم که نگاه واشی

 که هردومونو دعوت کردن؟ هیشناسم. کارت دعوت ک یمنکه اصال نم ی........ ولهیعروس
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 .پسرعمه ام هستش یگفتم: عروس آروم

 

 : پسر عمه ات؟دیرنگ تعجب بخودش گرفته پرس نگاهش

 .بزرگم یگفتم: پسر عمه  ستهآه

 

تو داره؟  یبه ناراحت یپسرعمه ات چه ربط کرد؟یازدواج م دینبا یعنیکرد: خب؟  زمزمه

 خواستگارت بود؟

 

وقته  یلی! پسرعمه م خانیآر هیلبام نشست. گفتم: خواستگار چ یکمرنگ رو یلبخند

آرزو  شهیخواهر نداشته اش دوست داشت که منم هم ینامزد بود و از بس منو جا

 ........کنم که اونم یشو براش باز زکردهینقش خواهرِ عز شیعروس یداشتم تو

 

نقش خواهرشو  یتونیافتاده که نم یبازم متعجب گفت: خب االن مگه چه اتفاق انیآر

و پسراشون  لتینداره باور کن. من کال به فام یرادیاز نظر منکه اصال ا ؟یداشته باش

! االن نیپسرتون حساسم هم یِهایبه همکالس یچرا کم دونمی. فقط نمستمیحساس ن

 نم؟یب یکه من نم ینیب یوسط م نیا یفهمم تو چه مشکل یبازم نم

 

 یداده بودم به گروه پسرا صیفکر کردم. خودمم تشخ یدهنمو قورت داده کم آب

 یحرف ششیاصال پ کردمیم یداره اونم کم نه، که سع تیکالسمون حساس طونیش

 !!!بکنم تونستمیم کاریچ میبود میش همکالسخب بازم آخر یازشون نزنم! ول
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. ستین یکه گفت ییزایگفتم: نه مشکلم چ دمیرو د انینگاه منتظر و بازم نگران آر یوقت

رو  لمونیبا فام ییارویرو یمن هنوز آمادگ یول ،یدوست هم ندارم اصال ناراحت بش

! کننیجشن شرکت م یو تو انیم یعموم که حتما همگ یندارم، مخصوصا با خونواده 

بزارم که اونا هستن. خودت که رفتار عمومو باهام  یی. امکان نداره پامو جارمیمن نم

 !یدید

 

 شهی! مگه میکه تو دار هیدگاهیچه د نیا ؟یچ یعنیباال رفت و گفت:  انیآر یابروها

ادامه  ینجوریکه امکان نداره! اگه ا دیرو ند گهیو همد دیاز هم بر ینجوریبود و ا لیفام

 یعمرا شدن نمیکه ا یبش الیخیب التونویفام یو شرها ریتمام خ دیاونموقع با یبد

  !ستین

 

تو  ؟یکش یتو خجالت نم یباال داده ادامه داد: راست ییجمع کرده با لنگه ابرو چشماشو

و افتخار  یبا سربلند دیو کنارت هستش با شیمثل من پ یشاخ شمشاد یوقت یگینم

که  هیحرفا چ نیا کنم؟یبه تو افتخار م لمیفام نیهمونطور که من ب یجمع بش هیوارد 

. از میریخوبم م میریم ییکه منم دعوت کردن دوتا تونم و .....! حاال یو نم رمینم

 خب؟؟ میریتر م یهم عال شهیهم

 

 .... تونم. من ینم گمیبه اشک نشسته گفتم: بازم م چشمام

 

! عشق تونـــــــــــــــمیپس بگو م یتونیم گمیمهربون بهم زده گفت: من م یلبخند

عموت رو دوام  یخونواده  دنیورود و د یلحظه  هیو مقاومه و فقط هم کاف یمن قو

  هستش؟ یک یبرا ی! حاال عروسیاریکه م یاریب
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 .میریم گهیبا همد دخدایکه به ام گهیکارت دعوت رو نگاه کرده گفت: سه روز د خیتار

 

 !امیتو؟ من نم یگیم یدار یچ انیگفتم: آر تند

 

که  یانیصورتمو گرفته بطرف خودش برگردوند و گفت: تو اگه زن من و عشق آر انیآر

 یبرا یشیو آماده م دیخر میریفردا م یالزم داشته باش میزیچ ی. لباسمیریم گمیمن م

 .شنوم ینم یحرف گهیتمام. د یعروس

 

نبود  یبه پشت سرش انداخت و چون کس یکه نگاه کردمینگاه م انیمبهوت به آر فقط

 ..لپم چسبوند یآهسته لباشو رو دهیصورتمو جلو کش

 

همونجا تموم بشه. فردا هم  ــــــــــدیترس تو با نیو ا میریبعد زمزمه کرد: م و

 !بازار کراستی

 

 .....فرو دادم و گفتم: مشکل لباس ندارم فقط یقیعم نفس

 

رو  یبود دهیپوش هیمهد یکه عروس یشمی رهنیاون پ یتونین گفت: مخندا انیآر

 !بشه و فقط ذوق کنم یادآوریخاطرات اونشب برام دونه دونه  خوامیم ؟یبپوش

 

  !باشم چرا که نه یو گفتم: اگه رفتن دمیکش یتکون داده آه یسر آرام
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ام.  یکن که رفتن یمنو راه ایاز صورتم برداشته گفت: االن ب یکوچک شگونین انیآر

تو بودن........  شیو پ دنویاتاق خواب نیا یتو یبودم و ........ وآآآآآآآآآآآ یکاش موندن یول

 !!!!باور کن شدیچقده خوش بحالم م

 

 یاز همه  خداحافظ انیکه آر میاومد رونیو خندان از اتاق ب دمیذوق کردنش خند یبرا

 .کرده بخونه شون رفت

 

به  نیبابا رو به مامان گفت: واقعا خوشم اومد. آفر دن،یاجرارو ازم شنمامان و بابا م یوقت

دختر فکر نکنم به حرف ما گوش  نی. اکنهیرو درک م یپسر که چه خوبم همچ نیا

 ........دهیحرفش حرفه و زورش چرب انیخب آر ی. ولومدیو م کردیم

 

هم وقت گرفته بودم  شگاهیاز آرا انیسه روزمون به برق و باد گذشت و به دستور آر دو

 .حاضر بشم یدر عروس شهیکه آماده تر از هم

 

 لمیکنه و عروسک تحو شتیآرا ادیز خوامیبگو نم شگرتیکالم بهم گفت: به آرا کی فقط

 .رمیبگ لیازش تحو خوامیم ارویدن نینازن نیباتریز یسادگ نیدر ع یبده، ول

 

و  کردیپرواز م یکه بودم، لحظه به لحظه فکرم به عروس شگرهایدست آرا ریز

 !خواهد بود یو زنش و..... چه جور ایبا پو دارمید نیاول دونستمینم
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 یاز عروس انیو من راحت بتونم کنار آر انیکه کاش ن کردیدعا م میگاه راستش

 !استفاده کنم

 

 میتش که تمام انرژهس ییارویو امشب شب رو رهیامکان نداره دعام بگ دونستمیم یول

  !شدیم هیدرجا تخل

 

 !دل بکنم نهیاز آ ومدیواقعا قشنگ شده بودم که خودمم دلم نم یسادگ نیدر ع اونشب

 

درآوردن  یبرا دونستمیباال رفته بود و م یخودم اعتماد بنفسم کم دنیراستش با د 

 .شدم یواقعا عال ایچشم و چال بعض

 

بود و با گل سرِ همرنگ و کنار موهام  دهیاندامم خواب یکه بررو یشمی راهنیبار با پ نیا

 !!ناز شده بود یلیخ راستش گرفته بود و ........ یا گهید یرنگ و بو نینازن شم،یو آرا

 

و منم با  رنیم یکردم خودشون به عروس ریزنگ زده گله کنان گفت چون د مامانم

 .منتظرم بمونن نیاز ا شتریتونن ب ینم گهیخودمو برسونم که د انیآر

 

همه همراهم باشن بلکه بتونم  خواستمیحرف مامان بدتر به دلشوره افتادم. من م با

 .......یرو با حضور خونواده ام تحمل کنم ول ایبا پو ییورودم و رودرو ی هیلحظات اول

 

 .خارج شدم که منتظرم بود شگاهیکرده بود از آرا ریهم د یلیخ یلیکه خ انیتلفن آر با
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اندر  یعال یعال یمن عال یکه ........ خدا دیسراپاش چرخ یاومدم نگاهم رو رونیب تا

 ...... نه محشــــــــــر شده بود یعالــــــــــ

 

به تن  کلشیه یو برازنده  یعال یبا دوخت ریس یشمی یول راهنمیبرنگ پ یشلوار کت

 ..... بود و نتشیز یموج وار یشمیرنگ روشنش که کراوات  راهنیشت. پدا

 

 !!!دیرقصیم دمیو شا دیلرز یفقط م دلم

 

 !و منم فقط و فقط ذوق مرگم هیتنها متوجه بودم همه رقمه عال 

 

 :اومد. نگاه پراز محبت و عشقشو خندان بصورتم دوخته گفت کترینزد

 

 نیزبان، از بس که گفتم نازن نیدر آورد ا مو

 خواهمتیم ینکن من چادر شیآرا گرید

  

 دهیباال پر کردیسرشار از عشق که فکر کنم خواستنش از تمام وجودم فوران م ابروهام

! کنهیم نییتع فیزبونتونم ده تا ده تا تکل نیکرد رید نهمهیگفتم: واقعااااااااااا!!!!!حاال ا

 نییکرد و حاال خودشم از قبل برام برنامه تع نجایا یبود منو بزور روانه  یپس اون ک

 !!کرده بود؟؟؟
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لحظه از بس  نیا یخب تو ؟یچرخ شعرم نذار یچوب ال شهیم نیگفت: نازن نخندا

 !!!!تونستم بزور برات جور کنم بمن چه نویهم یشد یتودلبرو و خوردن

 

و  هیکت شلوارت عال یدونیکه گفتم: م میرفت نیخندان دستمو گرفته بطرف ماش و

  !یلی..... خانیآر یزرنگ یلیخ ؟یشد یخودتم محشر کبر

 

شاد بصورتم انداخته گفت: باور کن  یبعداز سوار شدن دوباره نگاه دیخندیم کهیحال در

هرجور شده  دیو با خواستی! دلم میخودم یو لنگه  یکم و کسر ندار یزیخودتم چ

گشتن جورش کنم. فقط بگم  یکه خداروشکر تونستم بعداز کل میکردیامشب ست م

خدا تکه و حرف  ی شهیعشق منم هم! یناز شد یلیخ یلیتو هم خوشگل و خ نینازن

 نینازکِشون حساب ا یوگرنه خودم بلد بودم چطور میاز خونه ا رونیکه ب فینداره! ح

 .عشقمو برسم

 

از دستت در برم.  ابونیکوچه خ یگفتم: پس خدا با من بود که تونستم تو دهیخند

  !میبر یوسبه عر دیبا ییرفتن و خودمون تنها گهید نایکه مامان ا یکرد رید میلیخ

 

همه  یکردم که وقت ریخودم د یآهسته گفت: راستش دعوام نکن فتادیراه م کهیدرحال

. امروز کوچولو ...... ادیب ایلیو حساب کار دست خ میهستن دست بدست هم وارد بش

 !که نرفته ادتی هیفقط کوچولوها روز حسابرس
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منو  هیک گهید نیا ایدلت داد نزن خدا ینگاش کردم که با لبخند گفت: لطفا تو متعجب

 .هستم که امروز همراهتونم تمام یقبل انیکرده! خب من همون آر دایپ

 

 ......که میکن کاریچ میخواستینگفتم. مگه م یزینگاش کردم و چ فقط

 

عقب  یصندل یگرفت که رو لیرو تحو ییباینگه داشت و سبد ز یگلفروش یجلو

 .گذاشت

 

 !عمرا! قبال سفارش داده بودم میرفتیهم نم ینشست گفت: دست خال تا

 

بخدا! من اصال به گل هم فکر  یدار ووووووووووولیو ا نیو زمزمه کردم: آفر دمیخند

 .نکرده بودم

 

 .مینگه داشت نایباغ عمه ا یدستش بود که جلو یتو دستم

 

 .رفتیاونورتر م لومتریک کیارکست و مهمونا تا  یسروصدا

 

  .سبد گل رو برداشت و دست راستشو بطرفم دراز کرد انیآر

 



464 
 

از عشق به  زیبصورتم زده گفت: خندان، شاد، خرامان، مهربان، لبالب و لبر یلبخند

 .........میشیوارد م دخدایام

 

  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

  

  نازِ ِ نگه، شاه ندارد . . . که ندارد نیا

  

  باران یمن پاک تر از قطره  ی معشوقه

  

  اهللِ که بدخواه ندارد . . . که ندارد و

  

  رمیکو یصحرا یاست که سرگشته  یعمر
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 ده به تو راه ندارد . . . که نداردجا نیا

 

 .لبخند به لب بزبون آورده بود دستمو بطرفش دراز کردم انیکه آر یکلمات از

 

فشرده نگاهشو که به  میکه دستمو مال دیچیمرد خودم پ یانگشتان قو یتو انگشتام

 نیبا ا خوامیبعد منو! نم یتو اول خدارو دار نیچشمان هراسانم دوخته بود گفت: نازن

همراهم  لکسیر یلیآروم...... خ یلی! خیشیکه انگار بزور وارد کشتارگاه م ینگاه وارد بش

 !باشه؟؟ یایم

 

 !نره لطفا ادتی. فقط لبخند میتکون دادم که گفت: بر یسر

 

 .میرنگارنگ وارد باغ شد یمون از گلها یبیو ترک بایدر دست هم با سبد گل ز دست

 

خاص خودشون  یعمه ام جلوتر اومده با مهربونعمه و شوهر  میکه جلوتر رفت یکم

 .میکرد مشونیگرفتند که گل رو هم تقد لمونیتحو

 

نورافکنها مثل روز روشن  ی لهیشده بود و بوس نییتز یرنگ یبا چراغها ییبایبه ز باغ

 .بود
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درحال  زهایهم سرم یاز مهمونا نشسته و تعداد یدرحال رقص بودند. بعض یا عده

 .رفت و آمد بودند ای یاحوالپرس

 

گشتم که چشمم به  یم نایمامان ا زیرو در دست داشتم دنبال م انیدست آر همچنانکه

  .افتاد الدیم

 .کردیبود و با دستش به ما اشاره م ستادهیا سرپا

 

 ......نایمامان ا زیسر م میگفتم: بر انیبه آر آهسته

ومد و صورتم با شدت تمام بگوشم تمام بدنم بلرزه درا ییبا نشستن صدا یلحظه ا که

 !گزگز کرد

 

 یبگم و آرزو کیبهش تبر دی......... دخترعموجانِ خودم که بایگفت: ناز صدا

 ..... مادام العمر و روز افزون براش داشته باشم یخوشبخت

 

سرجاش بند نبود. تمام بدنم منقبض شده  گهیقلبم د دونمینداشتم. فقط م یحس چیه

  !دیخراش یصدا تمام روحمو م نیبود و ا

 !کنهیم ینیام سنگ نهیقلبم بشدت تمام درون س گفتیم احساسم

 

 گهیاوضاع داغونم د نیداشتم وگرنه کارم زار بود و با ا شیخداروشکر کردم که آرا فقط

  .موند ینم یبرام باق ییآبرو
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کرد: آرومتر  آهسته زمزمه یلیآهسته.... خ انیآر دمیبرنگشته بودم که فقط فهم هنوز

 !گوشتم کنده شد بخدا نینازن

 

داده انگشتامو شل  رونیمو ب نهیس یدهنمو قورت دادم و نفس حبس شده تو آب

 .کردم

 

 .افتاده بود هیاتفاقات فقط در چند ثان نیا تمام

  ......افتاد ایو ......... نگاهم بصورت پو دمیبه سمت چپم چرخ آرام

 

 !کرده بود کیشعورش ش یقول غزال چقدرم خودِ ب به

 

رو حس کردم......... من  قیعم یآرامش یفقط لحظه ا یدستمو فشرد که لحظه ا انیآر

داشتم و صاحب بودم که  اشیو مهربون ییبایو ز یرو با تمام وجود و قشنگ انمیآر

بود  انیو هرلحظه هوامو داشت......... آر ذاشتیبود که تنهام نم انیهمراهم بود........ آر

و انتقام روزها و عمر به باد رفته مو ازشون  کردیم تمیحما سقوم خنا نیه در برابر اک

 .....گرفتیم

 

جوش خورده بود و داشت آرام آرام برام کمرنگ  یکه کم یاحساس کردم زخم یول

 !بود نهایاز ا شیانتظارم ب نمیسر باز کرد که از دل خون شدیم
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 انیبا فشار دوباره دست آر یدوخته بودم که لحظه ا ایدر سکوت چشم به پو همچنان

  .حواسم جمع شد

 

دوست دارم  یلیخ ن؟یکنینم ی..... عشق من، معرفنمیو با متانت تام گفت: نازن ییبایبز

  .محترمتون آشنا بشم لیبا تمام فام

 

 !محکمتر فشرد یکم نباریدستمو ا و

 

در خودم کردم و دستمو از دستش  دیجد ییرویاحساس ن انیحرف زدن آر ینحوه  با

نگاه  انیبه آر دم،یکنار کش اینگاهمو از صورت و چشمان پو کهیدرحال دهیکش رونیب

که نور چشم عموجانم  کنمیم یرو معرف ایبزرگم.... آقا پو یکرده گفتم: پسرعمو

  .........هستن

  .... نامزد و عشقم انیآر اجان،یگرفته گفتم: پو انیدستمو بطرفم آر بعد

 

چشماش  یاندوه رو تو شدیجانکاه!!!! به وضوح م یاما از غم دیدرخشیم ایپو نگاه

  !دیو واضح د نهیداد و درخشش غم رو به ع صیتشخ

 

 !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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آورده گفت: داماد عموجان و عشق  انیدستشو بطرف آر ومدیجلوتر م کهیحال در

خوشحال شدم از  یلیکه خ یخوش اومد لیبه جمع فام زمون،یعز یدخترعمو

 .تونییآشنا

 

 یلی. خدییگرفته گفت: بفرما همانانیدستشو بطرف م ایدست دادند که پو گهیهمد با

 .دیخوش اومد

 

 دییبفرما ن؟یندار ازیبه طرفم انداخته گفت: دخترعمو شما که به تعارف ن 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  ایکه پو میکنار هم راه افتاد کردمیپاهام حس م یرو تو یخاص ینیسنگ کهیحال در

  .ومدیهمراه ما م
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 یکنترلش کنم و ه ادیز تونستمینم خواستمیکه هرچقدر م یدلشوره و دلهره ا با

عموم  یدورادور چشمم به خونواده  داد،ینشون م یدلم خود یزده دوباره تو یچرخ

 .نشسته بودن و چشم به ما داشتند یزیدور م یافتاد که همگ

 

  !ام خورد نهیس یسخت تو یکرد و گره یواقعا تنگ گهید نفسم

 

آرومتر  یفرو رفت که آهسته بطرفم گفت: کم انیکنم بازم ناخنهام در دست آر فکر

 !بدم حیزخمهارو توض یبه همه جا دیاز کار افتاد و فردا با گهی! باور کن دستام دزمیعز

  

خندان چشم  کهیصورتم نشست و درحال یرو قیعم یبا حرفش ناخواسته لبخند که

 .بصورتش داشتم آروم معذرت خواستم

 

نشونمون داده گفت:  نارویباباا زیبا دستش م ایپو میشد کینزد زهایبه م یکم تا

 !. بااجازه تونزنمیم یبهتون سر امی. بعدا مشمیمزاحمتون نم

 

خودمون راه  زیکه از ما جدا شد و ما هم بطرف م میبراش تکون داد یحرف سر بدون

 .میافتاد

 

 زیکنار م اوردمیم نییپا یسر خوردنیآشناهامون که به چشمم م یبرا کهیدرحال

 .میدیرس
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من جا باز کرد و گفت: ژووووووووووووونمممممم با  یاز کنار مامان بلند شده برا الدیم

 کاریچ نیدونیدست بدست! اصال م یِدوتا نیتووون! چه ست هم کردن ا پیت نیا

و  نیرو ول کن گهیاگه دست همد نیباور هم بکن ن؟یچشم هست یو چقده تو نیکرد

 !!!!!ها خورهینم ایدزده  یمشما رو ن چکسیه نیریاز هم فاصله بگ یکم

 

و  میبهشون داد یبلند شده بودند سالم انیو بابا که خندان به احترام آر مامان

 .نشستند یکرد که همگ یاحوالپرس انیآر میدیخند یم الدیبه حرف م کهیدرحال

 

گفت:  انیجمع کارهام نبود که آر ادیراستش اصال حواسم ز ستادمیکنار مامان ا تا

 .زمیعز اریجان مانتوتو درب نینازن

 

 یصندل یاومد و با احترام کامل کمکم کرد مانتومو درآوردم که خودش از پشت کمینزد

 .کرد زونیآو یکنار

 

 یبا صدا نم،یمرتبش کردم و تا خواستم بش دهیبه شالم کش یکردم و دست یتشکر

که طرف مخالفمون بودند  نایعمو ا زیچشمم به م یسر باال آوردم که لحظه ا یسالم

  .افتاد

 

 .و صورتشون بطرفمون بود کردندیون استثنا نگامون مداشتند بد یهمگ
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که  دادیو حال ضعف کردن بهم دست م شدیم یدلم جور دنشونیفقط با د راستش

  .ارمیب نییبراشون پا یفقط تونستم دورادور سر

 

  !لحظات رو تحمل کنم نیبودم هرجور شده ا مجبور

 

که داشت نگام  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 کردیم

  .دادم رونیدهنمو قورت دادم و نفسمو ب آب

 

 .هم کنارم نشست انیکه آر نشستم

 

ند بنداز براتون اسپ ادمیخونه  میسرخ شده بود آهسته گفت: رفت یکم کهیدرحال مامان

! دنیهم که دارن فقط قورتتون م ایفقط نگاها به شماست. بعض الدیدود کنم! بقول م

 یلیکردم. باور کن خ ازیپول نذر و ن یکه کل میخدا کنه سالم و سالمت بخونه برس

 !تو یبر شگاهیراگفت به آ ی! آخه کنینازن ترسمیم

 

 هیکه حواسش بهمون هست. بزار بق میمامان. ما خدامونو دار الیخیگفتم: ب آروم

  !نگامون کنن خوانیهرچقدر م

 

 ؟یزمزمه کرد: خوب دهیبطرفم چرخ انیآر
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  .بشم نیکاش بهتر از ا یکرده گفتم: االن بهترم ول نگاش

 

 یقول هی دیبا یبانو، ول شهیم یدور برات برقصم که حالت خوب و عال هیگفت:  خندان

 ؟یبهم بد

 

دور با من  هی دیبراش باال بردم که گفت: فقط هرزمان دنبالت اومدم حتما با ابروهامو

 ! باشه؟یبرقص

 

مرد  نهمهیا نیتونستم لبامو جمع کنم گفتم: باور کن من تاحاال ب ینم گهید کهیدرحال

 ...بلند یکفشها نینتونم خودمو جمع و جور کنم اونم با ا دیکه شا دمینرقص

 

نوک انگشتات  یو رو یفیشناسمت همه فن حر یم که من ییگفت: اگه تو تند

 چیهم ه یا قهیدور کوچولو فقط چند دق هیلطف کن کفشو بهونه نکن! حاال  یرقصیم

دور  هی گمی. من منی. حجابتم که کامله و لباسات متازهین یگاه دمینداره و شا یرادیا

 !!!شدن یچه راحتن و قاط نیرو بب هی. بقستین یزیچ

 

 نیبا ا ادمیز ی! ولادیم شیپ یچ مینیبراش تکون دادم و خندان گفتم: حاال بب یسر

 .ستمین دواریکفشها بخودم ام
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باهاشون راحت  یگفت: خب وقت ذاشتیم یشدستیپ یتو ینیریبرام ش کهیدرحال

گالِش پات  ؟یبرقص ینتون یکه حت یکنیرو پات م یبه اون بلند یچرا کفشها یستین

 !یگرفتیو راحت اوج م یکردیم

 

 یکابو هیباشه  ادتی شهیهم یبرا نویا انینگاش کرده خندان گفتم: آر متعجب

پاشنه بلند هم سالح خانوما هستن که  یمونه. کفشا یاز سالحش دور نم چوقتیه

 !!!!!آلآاااآیکه واو ادیبخوره و زبونش بند ب یکی یکله  یپاشنه اش تو هیکاف

 

حواسشون به حرفامون  دمیمامان بابام هم بلند بود که تازه فهم یخنده  یصدا گهید 

 !بوده

 

که کم کم نوبت رقص  نیو بخودتون برس نیکن ییرایاز خودتون پذ یگفت: کم الدیم 

 !دمی. عمه از دور برامون اشاره کردها من دمیخودمونو بجنبون رسهیما هم م

 

 دونهی یکیت: شماروبخدا خواهر گف دهیمو تموم کرده بودم که عمه سررس ینیریش تازه

به  دهیاالنم فقط چسب ،یچــــــــــیکه اومده ه ریدوماد رو نگــــــــــاه! د ی

 آره؟ یناز  یبلند ش ذارهینم انی! نکنه آقآاریصندل

 

 یالسالم  با پاشنه  هیکه حضرت همسر عل یخندان گفت: واال عمه خانم اونجور انیآر

مگه جرات دارم دهن باز  کنن،یهم م دمیو حاال تهد ستادنیسرم ا یبلند کفششون باال

 ششیدارن که منم اجبارا پ فیهم بکنم! خودشون تنبل تشر یکنم و حاال اظهارنظر
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ذره ست که اگه بانو اجازه  هیرقص  یدلم برا نی! باور کنخونمیم ییمونم براش الال یم

 .........و حاضرم یبدن بنده ح

 

 انیکه عمه گفت: پس آقآار کردمیمنم فقط خندان نگاش مو  دندیخند یبلند م یهمگ

آماده  یوسط تا ناز دیاریب فیتشر الدیبا م دیو شما لطف کن کنمیاجازه رو من صادر م

  !بشه

 

 .گهیو تووووو! پاشو د دونمیمن م یاریادا اطوار درب یرو بمن ادامه داد: ناز و

 

 نیو قشنگتر نیباتریبصورتم انداخت که آرام گفتم: امشب ز یبا لبخند نگاه انیآر

 !یدونی. خودت که مخوامیرقصت رو م

 

 برقصم؟ یکرد: آذر زمزمه

 

 !مونیعروس زیسورپرا یاونو نگه دار برا یگفتم: خودمم هوسشو کردم، ول خندان

 

فقط هرزمان  رقصم،یم یهمونجور یگفت: چشم بانو! هرطور بخوا شدیبلند م کهیدرحال

 !ادا که فدا، من رفتم یب یکنیم میدنبالت اومدم تو هم همراه

 

چقدر  انینواخته شد و آر ییبایوسط شدند که آهنگ ز یخوش و خندان راه الدیم با

  .کنم فیتوص تونمیرو نم دیرقص بایز
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 یدلم تموم یلرزشها دونمیو م کردنیبگم همه تماما چشم شده نگاه م تونمیم فقط

  !نداشت

 

 .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  انینگاهشو به آر کردیکه از چشماش فوران م یاندوه با

نگاهمون در هم  یکه لحظه ا کردیسخت نگاش م یا افهیحسرت و غرق در افکارش با ق

 !گره خورد

 

 .......!گفت لباش جمع شد و چشماش آروم برام بسته شد حسم

 

غم  دنینشست، با د انیآر یبه سراپا نیباز شده دوباره اندوهگ ایچشمان پو یوقت

  .نگاهش دلم گرفت

 

نداشت  یراه چینداشت............ ه یشده بود که چاره ا ریتقد ی چهیهم مثل من باز ایپو

 شتری...... خب.... حتما گذشتن از من براش بومدیهم باهاش راه نم یطرف چی.... ه..

برام تموم  یهم ازش نداشتم چون همچ یانتظار گهیو راحتتر بود........ د کردیصرف م

 !کردمیفکر هم نم هشب یحت گهیشده بود و د
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  .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 میبلند شو که قرار بود همراه نیگفت: نازن دیرس زمونیبه م تا

 

 یشکی. تا حاال هستمینــــــــــه! من اهلش ن کنمیخواهش م انیگفتم: آر هراسان

 !باور کن ستیجاها برقصم، کار من ن نجوریمن ا دهیند

 

کوچولو بهم کرده رو به بابام کرد و گفت: آقاجوون من خودمم نسبت به  یاخم انیآر

 نیبهش بگ یزی! االنم شما چرهیرقص انجام بگ نیا دیامشب با یکارها حساسم، ول نیا

 !کننیها، همه هم دارن نگاه م شهیبد م یلیخ ادیاومدم! همرام ن نجایکه تا ا

 

 یزیچ تونمیرو که نم دهینرقص ونیآقا نیتاحاال ب نینازن نکهینگامون کرده گفت: ا بابام

 یاگه باهاش نر نیاومده، نازن نجایتا ا انیآر نکهیا یول ره،یبگ میتصم دیبگم خودش با

. پس پاشو یدور کوچولو باهاش بزن هی یکه مجبور شهیمهمونا واقعا بد م نیحق داره ب

 .زمیعز
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انداختم که چشمان خندانش  انیبه آر یباال داده نگاه یو دماغ دهیورچ یلبا با

 .دیدرخشیم

 

 .به شوق و ذوقش زدم که دستشو بطرفم دراز کرد یلبخند

 

 .دستشو گرفتم و کنارش راه افتادم آهسته

 

 !دلهره دارم یلیآخه، خ میجور هیمن  انیزمزمه کردم: آر آروم

 

خودتم حالت  ی. برقصای. نگران نباش بشتمیکه پ یغم ندار یگفت: تا منو دار تند

  !باور کن شهیم زانیم

 

 میشروع به رقص کرد دیرقص آهنگ عوض شد که با آهنگ جد گاهیبه جا دنمونیرس با

 !هنوز انگشتامو رها نکرده بود انیآر کهیدر حال

 

و اصال  دندیچرخیدورم م ییبایبز انیو آر الدیم یول دمیکشیالت مخج یلیخ راستش

  .برقصم ییتنها دادندیاجازه نم

 

 یادیبرقصم و ز بیبقول مامان نج کردمیم یتجربه ام سع نیاز اول نیکه شرمگ منم

 .لوند نباشم
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و فقط چشم بمن  شدیجا بند نم هیرقصم شوق داشت که لباش  یبرا یبحد انیآر

  .گرفتیدوخته ازم فاصله نم

 

فقط  دمیدیم یو بدون نقصشو لحظه ا بایحرکات ز یوقت دهیتمام دورم چرخ ییبایبز

ذوق نزنه و قابل  یتو یلیخ انیآر یبایخدا کنه رقصم در کنار رقص ز کردمیدعا م

 .داشتم نانیمورد اطم نیحدودا به تبحرم در ا یقبول باشه! ول

 

  !بودم ینداشت. منهم در حد خودم عال یاستاد رقص بود بمن ربط انیآر خب

 

آورده  نییپا الدیو م انیآر یبرا یبود، سر یتمام شدن رقصم که بنظر خودم کاف با

  .جلو اومده دستمو گرفت و آروم باال آورد انیخواستم عقب بکشم که آر

 یمام رقصش برابه عنوان ات یبه سرانگشتام زد که خودش هم سر میمال یا بوسه

  میآورد و همراه هم راه افتاد نییپا الدیم

 

که آهسته  زدمیو نفس نفس م دیلرزیهمچنانکه دلم بشدت م میسه قدم که برداشت دو

 یآخرِ کار چ یِ! اون بوسه میاز خوشحال یالبته سوا یبخدا شرمنده م کرد انیگفتم: آر

 یق ارویو ح یمهمون آبرو رو خورد نهمهیا نیفکر کردم ب یبود گل پسر؟؟ لحظه ا

 !کردم دنی.... و شروع به خند یدیها! خوب شد از صورتم نبوس یکرد

 

 وارید یتو ممکنه خط و نشونت رو یخندان گفت: خوشحالم خوشت اومده ول انیآر

 ینرفته! امشب فقط شب حسابرس ادمیمنکه  یرفته باشه، ول ادتی ایبعض یمحضر برا
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که از همه  یو با چشمان میقوم شمر بود یکه درست روبرو دمینازتو خر یبود و جور

 یبجوونم م شیاز خشم چشماش آت ؟یدی! عموتو دکردندیقرض گرفته بودن نگامون م

 !نشست باور کن

 

 !کرده کاریبه کار برده و چ یمارمولک چه ترفند نیا دمیفهم ی. تازه مدمیخند

 !که داشتمش خداروشکر

 

عرق و خوشحال بودم. همون  سیجورواجور فکر کنم خ یکرااز ف میبرس زمونیسر م تا

 .بزنم جیدستمو گرفته بود وگرنه واقعا کم مونده بود گ انیبهتر که آر

 

که  میگل کاشت انیبا آر دمینگاهم بصورت شاد و خندان مامان و بابام افتاد فهم تا

 .خوشحالند ینجوریا

 

برسه!  ارویحساب بعض یکنه و چطور کاریواقعا بلده چ انیمامان آروم گفت: آر فقط

 .دوستش دارم یلیخ الدمیمثل م

 

 یخنده  وانی. از پشت لخوردیآب م یوانیدوختم که ل انیخوشحالمو به آر نگاه

  !زبل و کاربلد یپسره  کردمیو بشدت هوسش رو م کردیم مییچشماش هوا

 

واقعا نقش  انیرآ یقهایبا تشو کهیگذشت درحال یو خوش یبخوب قشیبا تمام دقا اونشب

  .خواهر داماد رو به عهده گرفتم
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تماما چشم بود و نگاهش همه جا  انینگاه نکنم. آر ایبطرف پو گهید کردمیهم م یسع

قسمت رو عمرا  هی نیو ناراحت بشه که من ا نهیکه ممکن بود بب دیچرخ یم

 .حدودا آشنا بودم تهاشی! به حساسخواستمینم

 

 ... ازم خواست نقشمو به عنوان خواهرش انیآر شیدامادم، پ یپسرعمه  یوقت اونشب

 

رسما خواهر داماد بودم و  گهیو اصال کنار نکشم، د رمیلحظات به عهده بگ یهمه  در

 یشکالت یها فیق میتقد ک،یبرش ک یشده برا نییتز یعکس عروس و داماد، چاقو

رقص و ....... همه و همه توسط  یدهندگان، دعوت از عروس و داماد برا هیهد یقلب برا

هرلحظه اعتماد بنفسم باال  ان،یپراز مهر آر یقهایمن انجام شد که با حرفها و تشو

 هیو افکار بق ایعموم و پو یشدن توسط خونواده  دهیاز بودن و د یهراس گهیو د رفتیم

ام انج فمویو وظا گشتمیدر مورد خودم نداشتم، که با ناز و خرامان وسط م لیفام ی

 !دادمیم

 

لحظه  م،یخوش و خندان آماده خروج از باغ بود یهمگ یتموم شدن جشن وقت بعداز

عمو هم  یکه خونواده  میستادیا لیبا چندنفر از افراد فام یخداحافظ یبرا یا

 .میکرد یو اجبارا با همه شون سالم احوالپرس دندیسررس

 .داشتند یداریمامان و بابام قبال باهاشون د نکهیمثل ا البته

 

 یلیندم، خ کیخاصشون از نزد یبا نگاهها چکسیبه ه یتیاهم کردمیم یسع کهیدرحال

کردم، که انگار نه انگار  یخوشبخت یو براش آرزو دمیهم پرس ارویحال همسر پو یعاد

 !میداشت گهیاز همد یما افتاده و رنجش نیب یاتفاق
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بود که اونم چشم از  ایبود ......... خب حتما االن تمام و کمال عشق پو یقشنگ دختر

سوزوند و  ینگاهش واقعا منو م یول کردمینگاه نم ای. هرچند به پوداشتیصورتم برنم

 یانینبود ..... که نبود..... سوزش قلبم پا یشدن یباشم...... ول الیخیب کردمیم یسع

 ....نداشت

 

خوشم  یلیبا اون رقصت! خ یدار زادیامادجان واقعا دست مرگفت: د انیرو به آر عمو

 یو ما هم هرچه زودتر شاهد خوشبخت یخودتون برقص یعروس یتو یاومد. انشاا... بزود

 .که آرزومون هستش میشما باش

 

روز بعد از امشب در  35درست  دخدایهم ضمن تشکر گفت: خان عمو، به ام انیآر

که منتظر خودِ  دییو قدم رنجه فرما دیافتخار بد دوارمیکه ام دیکنیما شرکت م یعروس

که باعث  دی! دوست دارم همه تون شرکت کنمیمحترمتون هست یبا خونواده  زتونیعز

 !افتخارمونه

 

نگرفته  یمیتصم یعروس خی. ما اصال در مورد روز و تارختیر نییپا  یهرررررر دلم

  !!!کردیاعالم م انیکه االن آر میبود

 

و  کنمیگفت: پس انشاا.... من از امشب شمردن روزها رو شروع م زیت یبخندبا ل عمو

 !بگم لباسهامم آماده ست تونمیمنتظر کارت دعوتتون هستم. م
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از قبل در موردش  یکس نکهیما رقم خورد بدون ا یعروس خیبود که تار ینجوریا و

 !گرفته باشه یمیتصم ایکرده  یصحبت

 

 .کنه یراهشو طوالن انینشدم آر یراض گهید اونشب

بابام بخونه  نیکه با ماش کردیاز صورتش فوران م یهم خستگ انیبود و آر روقتید چون

 .میبرگشت

 

 .دارم یامکیپ دمیخواب د یآماده شدن برا بعداز

 

با دقت به  یاسم نداشت و حتما ناشناس بود. فقط شماره تلفن بود که لحظه ا امکیپ

  .موند سکته کنمشماره تلفن................ کم 

 

 .فرستاده بود امیبود که پ ایپو

 

 !بندازم ینگاه خواستمیو اصال نم دیلرز یم دلم

وقت  نیکنجکاو بودم که ا یلیراستش خ یبدون خوندن پاکش کنم، .......... ول خواستم

 !داده یامیشب چه پ

 

 :باز کردم. نوشته بود امشوینتونستم تحمل کنم و پ گهید یول دیلرز یبوضوح م دستام
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  به حالت خـــــوش

  دخترانه است و ـــــتیها هیگـــــر

 پتو ریز همه

 

 من یهق مردانه هق

 درد دارد تینهایب ابانیخ در

 

 کنم چه

 شیغم خو با

 یگه گه

 ترکدیدلم م بغض

 سوزدیتنگم، زعطش م دل

  خواهمیم یا شانه

 گذارم که

 شیخود بر رو سر

 دیکه شا هیکنم گر و

 آرام شوم یکم

 ...ستیافسوس که ن یول
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! یبود یو عشق بربادرفته ام م یو نظاره گر زندگ یدید یامشب سوزش دلمو م کاش

نداشت رو با  یانیبرام پا یزمان چیکه ه یچگونه عشق یدیدیم کیو از نزد یکاش بود

 ندهیدر آ دینباشم، شا یخاک کردم که شاهد عذابش در زندگ میدستان خود و اشکها

رو از دست دادم و  یچه کس دمیکنم!!! تازه امشب ........ امشب فهم تشیقادر نبودم حما

  .از عمق وجودم به حال عشقت غبطه خوردم که تورو بدست آورد

 !بخشش دارم یرو آرزو دارم و فقط تقاضا تیو سربلند یخوشبخت دخترعموجان

 .برات فرستادم که گوش کن. حرف دلمه یآهنگ

 

 .ختیریصورتم م یه برروبود ک اشکام

 :نوشتم فقط

 

 شاعر دلم

 عاشق دلم

 !عالم شد یرسوا دلم

 

 سنگ و دلش

 سنگ و دلش

 !از سنگ بدتر شد دلش
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برام تموم شده  گهیپاک کن همونطور که من پاکش کردم و د تیشماره مو از گوش لطفا

 .تمام عمرت آرزو دارم ی! آرامشت رو برایایبه حساب م

 

 یاز جلو یلحظه ا ایکردم. غم نگاه پو هیگر تونستمیپاهام گذاشتم و تا م یرو سرمو

 گهیمن د یشده بود ول ختنمیباعث شکستن و فرور یلی. هرچند خشدیچشمم دور نم

 !بود اوردهیرو بدست ن یواقع یهنوز خوشبخت شیدر زندگ ایبودمش! پو دهیبخش

 

منتظر شب  انیشدم که آر نیکه بخودم اومدم و تونستم اشکامو جمع کنم، آنال یکم

 .دیخواب ینم میگفت ینم ریبود و تا شب بخ رمیبخ

 

دار جشن  دانیکه منهم م قهاشیمن با کارا و تشو یپاره  شیآت نیبودم ا دهیفهم تازه

خودمم ذره  یبرپا کرده و چطور انتقام دل سوخته مو گرفته بود که حت ییبودم چه  بلوا

 دیو شا شدمیخبردار نشده بودم! فقط کاش از آتش درون قلب عمو هم خبردار م یا

 .........گرفتمیآروم م

 

 ......ختمیتمام اشک ر کساعتی ایآهنگ پو با

 

 خبر داشت که منهم خبردار باشم؟؟؟؟ یهزاررنگش چه کس سیو گ ندهیاز آ یول
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                                                            23 

 

 

 

 .روز بعداز جشن بود دو

 

  .بنا به دعوت مامان و بابام مهمونمون بود انیآر 

 تونویماه بعد عروس کی یبرا دیدار مشویجان، واقعا تصم انی: آردیشام بابام پرس بعداز

 بود؟ یشوخ ای دیراه بنداز

 

رو راه بندازم. آپارتمانمو اجاره  یدارم عروس میگفت: نه آقاجوون واقعا تصم یجد انیآر

 تونمیآماده ش کنم. نم کشمیبه سر و روش م یشده و دارم دست یداده بودم که خال

به مشکل  یلیکه خ شهیشروع م نیطولش بدم، چون بعدا امتحانات نازن یلیخ
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 بهشتیهمه سخته. بااجازه تون ارد یبرا اتابستون که واقع یبعدم گرما میخوریبرم

خودش واحدهاشو پاس  یهم با آرامش، خونه  نیماست که نازن یفرصت برا نیبهتر

 .مونه یو جشن و .... نم دیمراسم و خر شیفکرش پ گهیو د کنهیم

 

و آماده  میجهاز دست بجنبون یبرا دیبه مامان انداخت که مامان گفت: پس با ینگاه بابا

 .میستیآماده ن ادی. هنوز زمیباش

 

بزرگ کردنِ دلبندتون  یعمر برا هی. ستمیبه زحمتتون ن یراض نیگفت: باور کن انیآر

. مینیچ یو م میکنی. خودمون در حد وسعمون خونه رو آماده مهیکاف نیدیزحمت کش

 چوقتیو انشاا... ه دیسر ی هیارزش داره که سا اهایشما برامون دن یوجودتون با بزرگ

 .کم نشه

 

تا اون حد!  گهینه د یپسرم که خدا تورو هم حفظ کنه، ول یلطف دار یلیگفت: خ اباب

 یو خونه رو برا میکنیداره، ما هم در حد وسع خودمون تالشمونو م یا فهیوظ یهرکس

 .میکنیآماده م تونیزندگ

 

تون مستدام باشه.  هیکمتون نکنه و سا یمحترمانه گفت: خدا از بزرگ یلیخ انیآر

 .ستمین یراض گمیبازم م یممنون از لطفتون. ول

 

کار داشت  یزودتر خونه مونو ترک کرد که طبق گفته اش صبح کم یکم انیآر اونشب

 .شدیزود از خونه خارج م دیو با
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گفتم:  دیکشیپشت درخونه مون محکم در آغوشم م کهیکردم و خندان درحال شیراه

 !ازت جدا بشم ادیاصال دلم نم! یموند یم شتریکاش ب

 

 ستیبه گفتن ن ازیو ن یدونیمنو م تیموهام کاشته گفت: خودت که وضع یرو یا بوسه

 میندازیراه م مونویماهه عروس هی میهم تحمل کن یکه فقط و فقط عاشقتم . انشاا... کم

 .میکنار هم هست گهیو د

 

 یینگرانم. فردا جا یچرا دلهره دارم و کم دونمیاش فشرده گفتم: نم نهیسرمو به س آروم

 !فهمم یمن دارم رو اصال نم هیچه حال نیآخه! ا دهیدلم راه نم ؟یبر یخوایم

 

چکاپ  شیگفت: اصال نگران نباش. مامان و بابام آزما گرفتیاز لپم م یشگونین کهیدرحال

هم مواظب  . توشونهیشگیبرمشون که اونم کار هم یشونو دارن که صبح خودم م انهیسال

در کار نباشه.  یخوب باشه و نگران شهاشونیخودت باش و دعاشون کن جواب آزما

 !!!.....نگرانم که خب یراستش منم کم

 

بازم  یآروم گرفتم. ول یآبدار ازم جدا شد که با حرفاش کم یچندتا ماچ و بوسه  با

 .کردمیرو حس م یناخواسته ته دلم دلشوره ا

 

و انتخاب  دیمان شروع شد و منهم عالوه بر دانشگاه در خرما یکار جد گهیفردا د از

با  کرد،یکه مامان وقت نم المویوسا یهم بعض ی. گاهکردمیجهازم به مامان کمک م

 .میکردیرفته پسند م انیآر
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مهمون بودم و  انیآر یبا دعوت مامان جوون شام رو خونه  یمونده به عروس دوهفته

  .من یهمه درحال صحبت و بگو بخند و صدالبته نازکش

 

نون اسمم  ایبود که شانسم زده بود،  ادیاون خونه واقعا محبتشون بمن ز یتو دونمینم

خاص  یو چنان با عشق و لحن گرفتنیم لمیتحو یکه همه اونجور خوردمیرو م نینازن

  .کردمیکه خودم ذوق م کردنیصدام م نینازن

 

بخاطر پسر خونواده  یبود که همه اونجور انیآر ادیز یبخاطر عشق و عالقه  دمیاش

  .دوستم داشتند

 

دوستم دارند و منم که  یهمگ دمیفهم یو فقط م دیرس ینم ییافکارم بجا خالصه

شده خودمو ازشون  شونیو قاط دادمیجوالن م نشونیو از خداخواسته راحت ب یراض

  !دونستمیجدا نم

 

که منم از  زدیبرق م یبا وارد شدنم چشمان همه شون از خوشحال دونستمیم فقط

 چی. از هکردمیبراشون م ومدیاز دستم برم یو هرکار گرفتمیم لشونیقلب تحو میصم

شده بودم و حرف و  ریگی. کال بگم مثل دختر خونواده جاکردمینم قهیهم مضا یاحترام

  .شدیم رفتهیبروبرگرد پذ یخواسته ام ب

 

که باباجوون از  کردمیشپزخونه در پخت و پز شام به مامان جوون کمک مآ یتو

  ؟یاریم یچا یبابا، برام فنجان نِیگفت: نازن ییرایپذ
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  .افتاد انیاومدم چشمم به آر رونیکه ب یچا ینیس با

 

قسم بخورم حواسش  تونستمیم یدوخته بود، ول ونینشسته چشم به تلوز ونیتلوز مقابل

 .جا نبود چیکه سهله، ه ونیاصال به تلوز

 

پنج تا! کجاشو  شهیدوتا و سه تا م ؟ییکجا انیرو مقابلش گرفتم و آروم گفتم: آر یچا

 بتونم کمکت کنم؟ دیحاال شا یکرد ریگ

 

 .اتاقم باهات کار دارم ایرو برداشته گفت: کارت که تموم شد ب یچا

 

پسرخوب!  امیکنارش نشسته گفتم: کارم تمومه فقط ساالد رو هم آماده کنم ب نگران

 نگرانت باشم؟ یبگ یخوایحالت م نیبا ا یعنی انیآر

 

باهات  خواستمیفدات بشه چرا نگران! فقط م انیآروم گفت: آر دیخندیم کهیدرحال

 .نیمشورت کنم هم

 

 قهیراحت شد. تا ده دقکوچول موچول  المیگفتم: خوبه خ شدمیبلند م کهیحال در

 .رسونمیخودمو م

 

قشنگ و پراز  یچنان با شوق چشم به ما و پچ پچ هامون داشت که لبخند آقاجوون

 .دیدادم که خودشم خند لشیتحو طنتیش
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مادر  یهم از گونه  یآشپزخونه تند تند کمکهامو کردم و بعداز تموم شدن بوسه ا یتو

باهام کار داره اجازه دارم  انیآر نکهیشووَرجان خوشگلم گرفته گفتم: مامان جوون مثل ا

 !بهش بزنم؟ کارام تمومه یسر

 

خسته از جلسه  سونیجوون خندان گفت: برو گلم راحت باش. منم تمومم. آ مامان

  .شهیخوشحال م یآماده ست کل یهمچ نهیبب ادیشون ب

 

 .بود راه افتادم انیآر شیتمام فکرم پ کهیحال در

 

 .صورتش گذاشته یبازوشو رو دهیتختش دراز کش یرو انیآر دمیوارد اتاق شدم د تا

 

 دهینوازشش کردم که بازوشو کنار کش دهیصورتش کش ینشستم و دستمو رو کنارش

 .نگام کرد

 

 ه؟یبصورتم زده گفت: االن وقت چ یلبخند

 

که من خبر دارم فقط وقت مشورته،  یی. خندان گفتم: تا اونجاخوادیم یچ دونستمیم

 !دونمینم یزیچ گهید
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محکم ازم ربوده گفت:  یو بوسه ا دیبلوزمو گرفته بطرف خودش کش ی قهی طنتیش با

 !مشورت یبرا میریاالن حالم جا اومد که م

 

خودمو از دستش خالص کردم و راست نشسته گفتم:  گرفتمیلپشو گاز م کهیحال در

 !شنوم یخب م

 

االن اصال  کنمیفکر م م؟یچندماه عقب بنداز مونویعروس هیگفت: نظرت چ آروم

 !نداشته باشم شویآمادگ

 

  !!!باز شد چشمام

 یدار یچشماش زل زده گفتم: چ یتو قی. دقدمیشن یکردم حرفاشو عوض احساس

اونم کـــــم  میکه عقب بنداز یچ یعنینــــــــــه؟  یکنیم یتووووووو؟ شوخ یگیم

 یبشنوم ب خوامیاونو م انیشده آر ینه، چنــــــــــــــــــــد مــــــــــاه! چ

 !تعارف

 

 یقاط یازم نشست و گفت: حساب کتابام کم یکم یآروم بلند شده با فاصله  انیآر

دلخواهمونو برات راه بندازم که  ینتونم اون عروس دی. شاارمیکم ب ترسمیشده و م

که دوست  مونیسر خونه زندگ میدست و بالم که باز شد بر میصبر کن خوامیآرزومونه. م

  .کنم قهیرو ازت مضا یزیچ یندارم لحظه ا
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منو چندماه از  یخوایم نیا یبرا ن؟؟؟؟یچشماش دوخته گفتم: فقط هم یتو نگاهمو

 خوامی!! من متونمی........ باور کن نمتونمیکه نم یدونیخودتم م ؟یخودت دور نگه دار

دست و پنجه نرم کنم. خواهش  یو کنار تو با مشکالت زندگ میبرم سرخونه زندگ

. کنمینم دیخر ادیعوضش منم ز رهیسربگ مونیسبکن و بزار عرو یکار هی ان،یآر کنمیم

 یدارم و تا امروز کل یچون همچ خوامیدارم. لباسم نم تیبحد کفا خوامیطال که کال نم

 یادیکه خرج ز میریساده بگ یلیخ مونمیعروس میکنیم ی. سعیدیهمه رقمه برام خر

  .دستت نزاره یرو

 

 .....که یو استفاده کن یبدم بفروش تونمیمو م هیمهر نی................ من اون زمیراست

 

  .کنمیتند گفت: حرفشم نزن خواهش م انیآر

 

الت باشم قناعت کنم و کمک ح تونمیخودم که م ی. ولگمی: وااا........ باشه...... نمگفتم

 مگه نه؟

 

 :گفت فشردیآغوشش م یسرمو تو کهیو در حال دیخند

مشکالتمون راه  یهمه  یاز داشتنت حد نداره که با تمام شوق و ذوقت برا میخوشحال

. تو دلت پاکه میاز دست ند چوقتیه هارویخوش نیا دوارمی!! فقط امیدار یچاره ا

 ...یلی....... خیلیدارم...... خ ازیبه دعاهات ن یلیفقط برام دعا کن. خ ن،ینازن
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افتاده  یها! چه اتفاق یترسونیم یلیباور کن منو خ انیسرمو باال آورده گفتم: آر نگران

  .......یگیم ینجوریکه ا

 گمی. منم به بابام ممیریاز باباهامون کمک بگ میتونیهستش م یمشکلت فقط مال اگه

. باور میخریجهازمو نخره عوضش پولشو بهمون بده که خودمون بعدا کم کم م ی هیبق

 تونمیم زنه،یمون نم نهی. بابات هم هست که صدرصد دست رد به سکنهیکن کمکمون م

 !!قسم بخورم

 

که  یبهشون بگ یزیدهنم گذاشته گفت: مبادا از دهنت بپره چ یتند دستشو رو انیآر

که مامانم فقط با  گرانیلِ من مال خودمه نه دبخشمت. مشک ینم چوقتیه چوقتیه

چندماه  مونیکه فقط اگه عروس کنمیم شیکار هی! خودم کنهیدرجا سکته م دنشیشن

 ..........که اونم شدیکارم روبراه م فتادیعقب م

 

اصال بهش فکر هم نکن!!!!  کنمیخواهش م انیدورش حلقه کرده گفتم: نه آر دستامو

همه جا رو گرفته! من واقعا  یقوط یو جهازم قوط هیچه وضع یدیخونه مونو که د

. کننیم ییچه فکرا ایبعض یدونیموند. خودت که م یاالن بگم عروس کشمیخجالت م

 م؟یبکن یکار میکه بتون ستین یا گهیراه د نیبازم بب

 

  .به دورم حلقه شده منو محکم بخودش فشرد دستاش

 

 !ادیم رونیاش ب نهیکه داره از س دهیکردم ضربان قلبش چنان شد احساس

 



496 
 

  .واقعا نگرانش شدم و تند سرمو باال آورده تا خواستم دهنمو باز کنم خشکم زد نباریا

 

  .به چشماش زل زدم دهیخشک همچنان

 

 .پراز اشک بود که تند با دستش خشکشون کرد انیآر نیغمگ چشمان

 

 تتیوضع یعنی........ چته تو....... انیگفتم: آر دهیبدنم داشتم بر یتو یلرز کهیحال در

  .......شده آخه یاونقدر بده که ...... چ

 

گفت: نگران نباش.  یبغ کرده ا یزد و با صدا یبه چشمام نشست که لبخند نگاهش

 یکس شی. مبادا پنیهم فتهی! تو فقط دعام کن کارم راه بشهیدرست م یانشاا... همچ

 !ها کنمیکه دعوات م ادیاز دهنت درب یحرف

 

به مامان بابام...... اطالع بدم که  یخوای.......... ممونیعروس ی. ولگمیگفتم: باشه نم آروم

 ......... چشمام پراز اشک شدمیعقب انداخت

 

نگاهشو به چشمام دوخت. فکر کرد و ........ فکر کرد....... فکر کرد...... بعد لباش  انیآر

 ی. سروقت مقرر. فقط خودتو برامیندازیچشمام نشسته گفت: باشه راهش م یرو

  ....یآماده کن......... همچ یهمچ

 

 ........نکارایحرفا و ا نیآخه ا یچ یعنی ؟یترسونیفقط منو م یدونی: مگفتم
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. کنهینترس. منم خدامو دارم که حتما کمکم م یبصورتم زده گفت: تا منو دار یلبخند

 .........باشه یو ....... تا قسمتمون چ میریم مونیما با توکل به خدا سرخونه زندگ

 

 :دوختم و از فکرم گذشت باشیبه صورت ماه و چشمان ز نگاهمو

 

 ...داشتنت زیباترین حس دنیاست دوست

 ...پدرم نیست یبه اجازه  یدوست داشتنت نیاز یبرا

 ...تایید مادرم ینه حت و

 ...ندارد یدوست داشتنت لزوم یبرا

 ...نداشته هایت فکر کنم به

 ...یخواسته هایم را برآورده کن یتوان یاینکه نم به

 !...دوست داشتنت مقایسه الزم نیست یبرا

 ...خواهم انتخابت کنم ینم چون

 !...خواهم دوستت بدارم یم فقط

  ...دوست داشتنت همین که چشمانم را ببندم یبرا

 ...کنارت راه بروم کافیست و

 !...یهیچ لمس و آغوش بدون

 دوست داشتنت همین که دیر به دیر در کنارت، یبرا
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 بهار را نفس بکشم و یهوا

 ...را گرم کنم کافیست قلبم

 ...که کنارت،با فاصله،قدم بزنم و همین

 ها را متر کنم،  شکوفه

 !...،کافیستیو میخند یکن یکه نگاهم م ببینم

  ...دوست داشتنت یبرا

 !...الزم ندارم یزیاد چیز

  ...فقط میخواهم دوستت داشته باشم چون

 !...همین ارتفاع مثل

 ...شهرم یکس یروشنِ ب یچراغ ها مثل

  ...نداشتن ها و دور بودن هایت بخند یفقط با همه  تو

 !...یام هست یساده ترین اتفاق زندگ تو

 ...خواهم داشته باشمت ینم

 !...خواهم دوستت بدارم یم فقط

 ...یدترین انتخاب من بو یواقع تو

 ...بودنم یمنطق یتمام سال ها در

  ...این بهار آمد انگار

 ...فقط تو را دوست بدارم که
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 ...دارم دوستت

 ...وقفه بارید یکه ب یباران مثل

 ...بهار و شکوفه هایش مثل

 ...یشد یاز من دور م یقدم هایت وقت مثل

 !...دارم دوستت

 !...همین

 

 

                                        24   

 

 

 .ما بود یخونه  انیآر مونیروز مونده به عروس ده

 

تا شاممون آماده بشه،  میبخور یقاچ کندمیرو پوست م یبیکنارش نشسته س کهیدرحال

 .فکر بود و نگاهش به فرش دوخته شده بود یتمام حواسم بهش بود که بشدت تو

 

  !عالم و آدم دور بود و فقط و فقط با خود و افکارش بود یهمه  از

 

 تونستمینم یزیپدر مادرم هم چ شیپ یدلم نبود، ول ینگرانش بودم و دل تو بشدت

دلم زمزمه کردم:  یدعا بود که تو ومدیکه از دستم برم یبکنم. تنها کار یبگم و سوال
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 کنمیباشه م ین. هرکارباشه حل ک یبه حالمون بکن و مشکلشو هرچ یخداجوونم لطف

 یزیبشه. عشق من داره از چ تیباشه و اذ ودشخ یتو نهمهیا خوامیو کنارشم، فقط نم

 کاریچ یعنی! گهیهم به من نم یچیکه ه کنهیم یخودخور نهمهیو ا کشهیعذاب م

  براش بکنم؟ تونمیم

 

 یگفت: پسرم مشکل واشیبود که  انیآر یسرمو باال آوردم نگاه بابام هم نگران رو تا

 ادیاز دستم برب ی! هرکاریبه منم بگ یتونیهست م یاگه مساله ا ؟یکه ندار یزیچ

 !ندارم قهیمضا

 

و  کنهیسرم درد م ی. فقط کمدیکه نگاهش به بابام بود گفت: نه نگران نباش انیآر

  .بخونه مون برم و استراحت کنم دیدارم، که کاش اجازه بد یاحساس سرماخوردگ

 

 ی. نخورده که نمشهیشاممون داره آماده م انیگفت: آقا آر کردیکه گوش م ممامان

  .ساعت آماده ست هی! تا نیببر فیتشر نیتون

 

هم الزم  یکن استراحت کنه. هرچ ییرو به اتاقت راهنما انیآر یرو بمن گفت: ناز بابام

 خونه؟ یتو میبزار. مُسکن دار ارشیباشه در اخت

 

 .نجامیمونم و هم یتند گفت: نه آقاجوون کنارتون م انیآر
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اتاق منم هست که  نیدوست داشته باش انیگفت: آقاآر شدیکه از اتاقش خارج م الدیم

 .نیتوش راحت باش

 

 !نیخودمون برم راحتترم باور کن یتشکر کرد و گفت: خونه  انیآر

 

استراحت کن  یدوما برو کم. میشما ندار یما خونه  یبابا گفت: پسرم اوال خونه  که

هم  ی! قرص مسکنیبخور نجایشام رو ا دیو با ستیحالت خوب بشه که تعارف الزم ن

 برم بخرم؟ ای میقرص دار ی. برو پسرم. نازشهیحالت روبراه م یبخور

 

  .براش ارمیبابا. م می: بله دارگفتم

 .اتاق من میبر انیادامه دادم: آر انیبه آر رو

 

 .تخت نشست یبلند شده با من بطرف اتاقم اومد که رو یهبا معذرتخوا انیآر

 

  .ارمی: دراز بکش االن قرص مگفتم

 

 .دارم فمیک ی. توشمیممنون م یاریب فمویآب و ک وانیل هی: فقط گفت

 

  .دیو روش خوب نبود و نگرانش بودم شد رنگ
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تخت  یدرآورده خورد و رو یقرص فشیبراش بردم که از ک فشیآب رو با ک یوانیل تند

 .دیدراز کش

 

 خوامیآخه! م یگینم یچیشده؟ چرا ه یچ یبگ شهیم انینشسته گفتم: آر کنارش

 یکنیتحمل م یناراحت نهمهیچشمم ا یجلو نمیب یم یکشم وقت یبشنوم! من عذاب م

 دونمیدلت بردارم. منکه م یاز رو یبرات انجام بدم و درد یکار چیه ستمیو من قادر ن

 هیرو صاف بهم بگو منم بفهمم چ کلتپس مش ،یکشیو روحا عذاب م یتو سرما نخورد

 !شده یو چ

 

وام  هیمتعجبشو بصورتم دوخته گفت: باور کن مشکلم خداروشکر حل شده و  نگاه

. االنم فقط ستین ینگران چگونهیه یکه جا شهیم ختهیفردا به حسابم ر یدرست حساب

 .دمدارم که همه تونو ناراحت کر یاحساس سرماخوردگ

 

هنوز  نیباشه ماش ازیپسرم، دکتر ن انیبگوشمون خورد که گفت: آر رونیبابام از ب یصدا

 .ننداختم نگیپارک یها تو رونهیب

 

 .نی. لطف دارشمیکه خوردم االن بهتر م یگفت: ممنون آقاجوون. با قرص انیآر

 

 مشکلت واقعا حل شده؟ ان؟یراحت باشه آر المیبطرفش خم شده گفتم: خ آروم
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 ینگیجر روسهامویکه گفت: بزار و دیپشت گردنم انداخت و لباش بصورتم چسب دستشو

خوش  گهیو منم د یو منگ کنار خودم تلپ بش جیگ یبهت بدم که تو هم مجبور بش

که  خوابمیم شتیو تا صبح پ زنمیم یضیبحالم بشه. باور کن خودمو بخواب و مر

 .ادیدرنم کممیج

 

آقامون.  ینگیجر یروسهایو یبرا رمیمیو بوسه شو جواب داده گفتم: منکه م دمیخند

از  ،یتخت من تلپ بش یشب رو رو یو بخوا یاریدرب یفکر کنم اگه زرنگ باز یول

 یبرا یشناسم، مامان رختخواب یخونه مونو م یشگیکه من مدل و استتار هم ییاونجا

اتاق  رمی. منم سرراست میتو تنها نباش و وابهکه کنارت بخ کنهیاتاقم پهن م یتو الدیم

 . با دندون قروچه هات یکه تو تا صبح تنها بمون خوابمیم الدیم

 

نظم و نظام  نیا یبرا رمیمیگفت: م دیمال یخندان دماغشو به دماغم م کهیدرحال

تورو داشته باشم.  ریدل س هیمدت نذاشتن و اجازه ندادن  نیخونواده تون که تمام ا

 هیشب هم  هیداشتنت که  یکنم برا ادهیپ یبکنم و چه نقشه ا تونمیم کاریچ نمیبب

همکه  یچکاریمونده و منم که کال حسرت بدل! ه مونیشبه!! فقط ده روز به عروس

 !بجز رزرو تاالر مینکرد

 

! سوزهیدلت رو که چقده هم دلش بحال خودش م یگفتم: بخورم اون حسرت تو خندان

که فک کنم شاممون آماده ست. تو هم  نمیبچ وزیاستراحت کن من م یاالنم کم

 !پس حالت خوبه چرخهیخداروشکر زبونت که صدتا صدتا م

 

 .رفتم رونیازش کش رفتم و از اتاق ب روسهاشیبا و یا بوسه
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  .خداروشکر بهتر بود انیحال آر میشام نشست یبرا زیسرم یوقت

 

رو به بابام گفت: آقاجوون  انیبود که آر 11.30ساعت  وهیو م یشام، صحبت، چا بعداز

 .نیقبول کن دوارمیازتون داشتم که ام یخواهش

 

 !شنوم پسرم یگفت: م بابام

 

نه  یدی. نه خرمینکرد یچکاریگفت: ده روز مونده به جشن مون که هنوز ه انیآر

دو روز دانشگاه نداره که االن با من بخونه  نینازن دی! اگه اجازه بدیانتخاب کارت دعوت

دنبال  میکه از اونجا بر کنمیم فیکارامو رد یندگینما میری. صبح با هم مادیمون ب

وگرنه  د،ی. البته اگه اجازه بدمیعقب افتاد یلیخ امونو سفارشهامون. از کار دهایخر

 دارتونیاز خواب ب یدوست هم ندارم صبح اول وقت یناراحتتون کنم. از طرف خوامینم

وقتمون  یبرگردم که کل نجایدوره به ا یلیخ رشمیکه مس یندگیدوباره از نما ایکنم 

 .شهیتلف م

 

  .نقشه هاش نیبودم و فقط نگام بصورتش بود با ا دهیماس منکه

 

خب...... بابا و  یبمونم ول شیرو پ یمنم آرزو داشتم باهاش برم و شب راستش

 ......مامانم
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جان، جوون تو و  انی. فقط آرنیبر نیتونینداره پسرم م یرادیکرده گفت: ا یفکر بابام

هم از دستمون  یراه افتادن کاراتون هر کمک یمواظبش باش. برا یلی. خنیجوون نازن

. کار اونارو هم به ما بسپار یپدر مادرتو ناراحت کن خوادی. نممیساخته باشه بگو که هست

  .پسرم

 .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 آرام

 

مارمولک تخسِ مثالِ سرماخورده باالخره کار  نیکه ا دیکوبیگرومب گرومب م دلم

که  مینکن دیداشته باشه. مگه قرار نبود ما خر یکه منو شب رفتیخودشو کرده بود و م

 کمک حالش باشم؟

 

برا خودم برداشتم و آماده  یفقط لباس راحت ه،یبه چ یامشب چ دمیفهم ینم خودمم

 .......میاز خونه خارج شد انیهمراه آر الدیبا مامان و بابام و م یشده، بعداز خداحافظ

 

 هویتوووو!  یا وونهیواقعا د انیگفتم: آر انیروبه آر میدر کوچه رو پشت سرمون بست تا

چقده برات بد  یدونیم کردیقبول نم ! اگه بابامیتقاضا رو کرد نیزد به سرت که ا یچ

دختر شب رو دور از خونواده  میبرنامه ها ندار نیما از ا یدونستیخودت که م شد؟یم

 !اش باشه
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برد گفت: امشب  یم نشیخندان دستشو پشتم گذاشته منو بطرف ماش کهیدرحال انیآر

نگرانم  یلیچون خ کنهیبگم و بخوام قبول م یهرچ دمیاز حال بابات و محبتهاش فهم

انداختم و خواسته مو گفتم که خداروشکر به هدف  یسنِگ اهلل بختک هیبود. خب منم 

 .میکار دار یکه فردا کل دمخوشگل خو میخورد و قبول کرد. االن بر

 

 ....بهت باشه که یو کمک مینکن دیگفتم: مگه قرار نبود خر مینشست نیماش یتو تا

 

و  خرمیبرات م زارویچ نی! من بهترمیندار یزیچ نیگفته؟ اصال هم همچ یگفت: ک تند

نباش. فقط دعاتو  یچیتو نگران ه م،یندازیراه م میکه دوست دار یاونجور مونمیعروس

هم  میدارم ...... تنها دلخوش ازیهمراهم بفرست که واقعا ن شهیاز پشت سرم برندار و هم

 .....به دل پاک تو هستش

 

نگفتم. حرفش ردخور نداشت و کار دلخواهشو انجام  یزیبصورتش کردم و چ ینگاه

و  زنهینم یبودم چرا حرف ری. فقط متحخوردینم یمن هم بدرد یپس حرفها داد،یم

 !زنهیفقط منو دور م

 

هم  یبستن هیبچرخه. حاال  ابونایخ یچرا هوس کرده بود اون وقت شب تو دونمینم

 .میه شون راه افتادو بطرف خون میکنار هم خورد یمهمونم کرد که با شاد

 

 تونستمیرو نم دیرقصیشاد م یلیو نزده خ کردیقوقو م ی........ چرا کبکش قوقولیول

  !بفهمم
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  م؟؟؟یرفتیانداختم که ....... واقعا بطرف خونه شون م ابونهایبه خ ینگاه

 

 ......تنها عشقم موندم مینگفتم و منتظر تصم یزیچ بازم

                               25               

 

 

 .میبود ابونایخ ینصفه شب بود و همچنان تو 12.30 ساعت

 

 ابونارویاونم وسط خ یقر درست و حساب هیکه دلم  خوندیبرامون م ییبایز اریبس آهنگ

  !خواستیم

 

بطرف  انیبگم آر تونستمیم نیقیدارم و با  مانیبه حسم خودم ا گهید دمیکردم و د فکر

 !!رهیخودشون نم یخونه 

 

 یکه خونه  نورایا م؟یریم میکجا دار انیبه طرفش نگاه کردم و گفتم: آر متعجب

 !میری. مطمئنم که صدرصد اونجا نمستیخودتون ن

 

! دمیم تیگفت: نه بابا خونه مون کجا بود دخترک خوشگل خودم! دارم فرار خندان

خونه  یبر زارمیآوردم، مگه م ریروز عمر اضافه گرفتم و تورو تنها گ هیامشب از خدا 

!! یکه منو فراموش کن رنیبگ لتیبشن و از بس تحو کیداشتنت شر یمون و همه تو

 !امتماااااااا یامشب فقط و فقط مال خودم
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وقت شب کجا  نیگفتم: آخه ا دمیخندیو م رفتیاز ذوق کردنش دلم غنچ م کهیدرحال

) یونی ی! امروز توادهایمن خوابم م ؟یخونیم یکُرکر ینجوریکه ا میبر میرو دار

 .میخسته شد یلیدانشگاه( خ

 

 یدستشو دور شونه ام انداخته منو بخودش فشرد و گفت: ه کردیم یرانندگ همچنانکه

 زتی! امشب وقتشه سورپراینیبرمت خونه مونو بب یم یپس ک یکنیو سوال م یگیم

 !کنم اونم مخصوص

 

 : مگه آماده شده؟دمیپرس خندان

 

که قرار شد  میهاش تموم شد و جمع و جور کرد نتیصبح کاب روزی: آره بابا! پرگفت

 کهیپاشون مونده بود بازار که چند ت هی روزیهم از د سونی. مامان و آمیبهت نگ یزیچ

  .تو آبرومون بره شیبخرن و خونه لخت و عور نباشه پ لیوسا

 .میباش دهیچ دیبا المونویاول  ما وسا ارنیجهازت رو ب یوقتمونه  فهیوظ گفتیم مامانم

 

مگه قرارمون  ی. ولگذرهیم یسرت چ یتو دونمیمن واقعا نم ان،یآر نیگفتم: بب آروم

راحت باشه! باور کن اصال  التیو خ یرو بگذرون یتا تو بحران مال میقناعت کن ینبود کم

 لیوسا دِیخر نوریو جشن، از ا یعروس دی! از اونور خریکن کاریچ یخوایم ارمیسر در نم

که  یفکر کنم تنها کس ؟یستین یچی! چرا بفکر هخورهیچقده برات آب م یدونیخونه! م

 !!!!ثیخب یپسره  یذاریبخاطر عشقش قناعت کنه منم که اونم تو نم خوادیم
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به  نهمهینگاهشو بصورتم دوخته بود گفت: خوشحالم که ا یبا خوشحال کهیدرحال

و مبله کردن خونه رو مامان  دهایباور کن تمام خر ی! ولکنمیواقعا بهت افتخار م. یفکرم

 یاونام منو پس زدن و گفتن هرچ تونم،یو بابام به عهده گرفتن. چون بهشون گفتم نم

  .نکنم التبخرن به حساب خودشونه که من دخ

 

وقت نشده  زرویکنن. اصال هم از د نهینداره چقده هز یپس به منم ربط خــــــــــب

  !کردن کاریچ نمیبخونه بزنم و بب یسر

 

بودن رو  دهیکه خر یلیزنگ زد و گفت وسا سونیآ کردمیاتاقت که استراحت م یتو

. بابا هم دیبار یاز صداش م تیو رضا یکه خوشحال گردنیو دارن بخونه برم دنیچ

 .براشون شام گرفته بود

 

 مینیعشقمون رو بب یخونه  ارمیامشب اگه بتونم تورو همرام ب دیبه ذهنم رس همونجا

 .میبش زیسورپر ییهویکه هردومون با هم 

 

زبل  یپسره  شهیم یاندر عال یعال زتیگفتم: مخصوصا تووووووووو! تو که سورپر خندان

 !یو کارگاه یاونم عمل یدیرو هم درس م سیو حقه بازِ کلک که ابل

 

 .ستادیا یآپارتمان یخنده اش بلند شد که جلو یصدا

  .میداخل شد نیباز شد و با ماش نگیدر پارک موتیطبقه بود که با ر 8 ای 7 حدودا
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پنجم  یگرفته بودم با آسانسور خودمونو به طبقه  انیآر یدستمو به بازو کهیحال در

 .میرسوند

 

 .میمتوجه شدم هرطبقه تک واحده و راحت تازه

 

رو ازش جدا کرده  ییدرآورد که همون دم در دوسه تا بشیاز ج یدیدسته کل انیآر

دلت  دیتو باشن شا شیخونه ات که از امروز پ یدایکل نایبطرفم گرفت و گفت: ا

و من نباشم. االنم خودت خودت درو باز کن و افتتاحش کن  یبخونه بزن یخواست سر

  .بانو

 

مهربون و قشنگش  یبه چشما یلبام نشسته بود و خوشحال نگاه یکه رو یخنده ا با

  .انداختم و تشکر کردم

 

بهم وصل بودند و هنوز جا  یدستم انداختم که فقط با حلقه ا یتو یدایبه کل ینگاه

 .نداشتن یدیکل

 

مال خودِ خودِ  یدستت دار یکه تو یدیکل یداشت بدون یزدم. چه حس خوب لبخند

 !یهست رشایخودته و صاحب اخت

 

 !پراز خنده نگاهش بمن بود یدر سکوت و با لب انیباال آوردم که آر سرمو
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 .میشد یکوچک یوارد راهرو انیباز کرده دست در دست آر درو

 

 ی چهیشده، قال دهیداشت پوش یزیر یکه گلها یکرم رنگ یواریبا کاغذ د وارهاشید 

  .کفپوشش انداخته شده بود یرو یقشنگ

 

 .که دلم ضعف رفت میگذاشت ییرایبه پذ پا

 

انداخته شده  یفرش جهاز من در طرف نیع یمربع که فرش یمتر 45هال حدودا  هی

گلدار که  دیسف یبا بالشها و کوسنها یبرنگ شکالت یقشنگ یدورش مبلمان راحت

  .شده بود دهیگرفته بودند، دور فرش چ یمبلها جا یرو ییبایبز

 

 .....من بود یداشت و فرشها جفت فرشها یهمخوان جهازم کامال یمبلها با مبلها رنگ

 

نه؟ مبلها، فرشها، سِت جهازمو که  یبرگشته متعجب گفتم: تغلب کرد انیآر بطرف

 یکن یدوجانبه رو برام باز یبردم نقش جاسوسها ی! مگه من تورو همراهم منیدیخر

 هان؟؟؟؟

 

سر در  زایچ نجوریکه اصال هم از ا رمیتقص یگفت: واال من ب دیخندیبلند م کهیدرحال

نه  گه،یو ست هم باشن و مکمل همد هیشب لیبود که آلقل وسا سونی. نظر آارمینم

 .میعوضشون کن میکه زود مجبور بش یهرکدوم برنگ و لعاب نکهیا
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سربراه عکس مبلها و فرشهاتو که با هم پسند  شهیازم عکس خواست که منِ هم خب

  !خودشونه بمن چه ی قهیرو بهش دادم. همش هم سل میکرده بود

 

 .شون حرف نداره که خوشحالم قهیگرفتم و گفتم: واقعا سل انویدست آر خندان

 

که محشر  اهرنگیس یبا نوار دیکالس سف یها ینتهایکه کاب میبطرف آشپزخونه رفت 

  .بودند

 

 نیوسط آشپزخونه گذاشته بودن و چند یو جمع و جور یا شهیش یدونفره  یغذاخور

 یخود نتهایکاب یرو ییبایبز لیو ظرف و ظروف خوشگل و خوش است یبرق ی لهیوس

  .دادندینشون م

چشم بودند که آدم  یاجاق گاز بشدت تو یرو یریست و گلدار چشمگ یو قور یکتر

 .خواستیم یچا یدلش فنجان

 

 اد؟یگفت: خوشت م انیآر

 

هاتون از هرنظر حرف نداره.  قهیباور کن سل انیداده گفتم: آر یآغوشش جا یتو خودمو

  .منکه زبونم بند اومده

 

و فر و ....  خچالیچندتا  یجهازت بود گفتم نخرن. برا یچون رو لیوسا ی هی: بقگفت

 .واقعا جا نبود
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  .باور کن هیاضاف نامیا ینبود. همه  یازین دمی: خب ما که خرگفتم

 

 .نیاتاقهارو بب میموها وصورتم کاشته گفت: بر یه روجانان یبوسه ا انیآر

 

 .بود یخال یکه بزرگ ول میاز اتاقها شد یکیو وارد  میهم راه افتاد همراه

 

 یقشنگ ی بهیبا کت ییبایو ز یو براق به سادگ دیسف یبا گلها یرنگ یکرم یپرده  

  .دادیپنجره شو پوشش م

 .نداشت یچیه گهیبود و د یواریتماما کمد د وارشمید کی

 

 سونی. آمینیخوابمونو توش بچ سیاتاق مال خودمونه که قراره سرو نیگفت: ا انیآر

  .ست کرده سهاتیپرده شو با سرو

 

 نوایو خب ب یگزارشهارو رد کرد یهم که همه  رکاهیآب ز یِزده گفتم: تو یلبخند

 !گهیزحمت افتاده د یتو سونمیآ

 

تازه شون،  یبا روکشها یرو باز کردم که دوسه دست لحاف تشک داماد یواریکمد د در

 .شده بود دهیتوش چ
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 یچنان ذوق سونیگفت: باور کن آ دیکش یدستمو م کهیدرحال انیکه آر زدمیم لبخند

زبونم  ریو از ز کردیم میج نیآماده کردن خونه که خودش فقط منو س یداشت برا

آماده ست  اقیکار و زحماتش حرف نداشته باشه. حاال با اشت دیکشیم رونیرو ب یهمچ

 !نهجهازت خودشو برسونه و کمکت ک دنیچ یبرا

 !نیرو بب کهیاتاق کوچ نیا ایب االنم

 

به درونش انداختم.  ینگاه سون،یرو باز کرد و خوشحال از احساس خوب آ یاتاق در

  .توش نبود یچیه

 

 یو هفت کوتوله  وسطش پهن بود و کمد یبرف دیبا طرح سف ییبایز یکارتون ی چهیقال

 دهیچ یداده بودند که توش چندتا عروسک و انواع اسباب باز یگوشه اش جا یا شهیش

 .شده بودند

 

 .دلم غنچ رفته بود لبام تا بناگوش باز شد و بطرف کمد رفتم کهیدرحال

 

بودم و گفتم:  دهیخجالت کش انیهم از آر یانداختم که کم هایبه اسباب باز ینگاه

قسمت! واال منکه فعال  نیا یهم دارن برا یاووووووووووووه مشخصه چه عجله ا

   !بشن الشیخیمورد رو ب نیمدت ا هی دیدانشجوام و با
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لبام کاشت و گفت: در  یمحکم رو یآغوشش فشرده بوسه ا یخندان منو تو انیآر

 میایبا مامان بابام راه ب دیاقسمت که فقط ب نیا الیخی. امشب رو بمیحرفیموردش بعدا م

 !فعال برامون زوده میو مجابشون کن

 

از اتاق بچه  یول کتریکه از اتاق خواب خودمون کوچ میشد یا گهیوارد اتاق د خندان

گوشه اش گذاشته شده بود که  یرنگ یقهوه ا یبایز ینفره  ۱.۵بزرگتر بود. تخت 

  .گلدار روش انداخته بودند یطرح برجسته  یکرم قهوه ا یروتخت

 .دادینشون م یهم کنارش با چراغ خوابش خود ییبایز یعسل

 

شده  یسازیجا یبود گوشه ا نهیلنگه اش فقط آ هیهمکه  یجمع و جور ییکشو کمد

 .بود

 

  مهمونه؟ یاتاق برا نیا یعنی: گفتم

 

خونمون  یخودش آماده کرده که مهمون اومدن یبرا گفتیکه م سونیگفت: واال آ انیآر

و خبر دارم قبل  دونمیفقط م یندارم. ول یادیخبر ز گهیتلپ بشه! د نجایراحت باشه و ا

 .میزنیو تا صبح روش غلت م میکنیامشب خودمون افتتاحش م سونیاز آ

 

 !میمون ینم نجایخودتون و ا یخونه  میریما م ریبراش رفته گفتم: نه خ یغره ا چشم

  !بدذات طونیهم کرده ش یچه ذوق
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خونمون فکر  یگفته؟ االن هم تو یگفت: ک دیکشیمنو محکم در آغوشش م همچنانکه

و خودمون که  می. پس راحت خودمونستمیشما موندم که ن یشب رو خونه  کننیم

 !یهم ندار ییراه دررو چیه

 

 ....انی: آخه آرگفتم

 

بسته گفت: آخه و اما نداره. فقط برو لباسهاتو عوض کن که  یدهنمو با بوسه ا خندان

 میکار دار یکه صبح کل میخوابیم میریگیسربراه و مودب م ی. مثل دوتا جوجوروقتهید

 .میاز خونه باش رونیب ۹تا  دیو با

 

 زونیاز دستش خالص کردم و همچنانکه لب و لوچه مو براش کج کرده بودم، آو خودمو

 .رفتم سیمانتومو درآورده بطرف سرو

 

 کاریچ خوامیکه م دیکاویمبلها جاخوش کرده خندان با چشمش منو م یکه رو خودش

 .کنم

 

 تیبود و در نها یو صورت دیسف لشیو تمام وسا کهایکه کال سرام یقشنگ سیسرو

 !یزیتم

 

ش تند شد، دور از چشم سیوارد سرو انیآر یمسواک زدم و بعداز من وقت دندونامو

بود  یآب یلوفریدرشت ن یبا گلها دیسف یشبم که بلوز شلوار نخ یهایلباسهامو با راحت
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نشسته منتظر جناب خان  یمبل یبافتم رو یموهامو م کهیعوض کردم و درحال

 ......شدم

 

 یبا لبخند گل و گشادش سراپامو با راحت کهیاومد درحال رونیب سیاز سرو انیآر یوقت

راه راه با شلوار  دیکوتاه سف نیآست راهنیبهش انداختم که پ ینگاه کرد،یهام نگاه م

  .رفتیشسته به تن داشت و فقط دلم براش غش و ضعف م نیج

 

! چه راحت یتلپ شد نجایا یاومد یندار یبار گفتم: آخه تو که لباس راحت طنتیش

 !!!لباسها نیبخوابه با ا رهیهم م

 

کمد  یو تو ارنیاز لباسهامو جمع کرده بود که ب یکل سونیگفت: باور کن آ خندان

و لخت به  فتهیبزارن. فقط چند دست لباس برام نگه داشتن که کارم فعال باهاشون راه ب

 ی هیاز همسا یزینرم! فقط دعا کن لباسهارو آورده باشن وگرنه مجبورم چ یندگینما

 شه؟؟؟؟یم دیخواب شهیو بپوشم. لخت که نم رمیبگ نمونییپا ایباال  یطبقه 

 

براش رفتم و لبخندمو بزور جمع  یاز منم پررو تر هستش که چشم غره ا انیآر دمید

 .کردم که وارد اتاقمون شد

 

  .گردهیرو باز کرده و داره م یواریقسمت لباس کمد د دمیراه افتادم که د دنبالش
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 دایک پشلوار ایشلوار  هیهم فقط  ی: خداروشکر لباسهامو که آوردن. لباس راحتگفت

 .بخوابم رپوشیبا ز تونمیبرام. م هیکنم کاف

 

لگد به ماتحتت بزنم  هی گهیخوشگله م طونیگفتم: ش دمیخندیبه تالشش م کهیدرحال

 رمیکنم، خودمم تا صبح راحت بگ تیکمد و اونجا زندون یتو یکه راست با کله بر

  !بخوابم

 

ابروهاشو برام جمع کرده بود گفت: واال  کهیو در حال دیکش رونیرو ب یشلوارک دمید

امشب رو  هیصدرحمت به بابات، خودت که اوضاعت از اونم بدتره! از کل عالم و آدم 

ناکام موندنمون  یکه خداروشکر خودشم داره برا م،یبا زنمون مثال تنها باش میکش رفت

  !باره یبرام م واریاز در و د ره! باور کن شانس داکشهینقشه م

 

بودم که  دهیاصال تا امروز نپوش نویشلوارکشو خوشحال بهم نشون داده گفت: ا بعد

 !شما بانو لیامشب قسمتش شد و نونوار تحو

 

  .اومدم لباسهاشو عوض کنه رونیاز اتاق ب دادمیسرمو براش تکون م کهیدرحال

 

جا بند  هیاومد قشنگ نگاش کردم و لبامم  رونیکه ب شیرکاب رپوشیشلوارک و ز با

 .بودم دهیند گهید شویمدل نی. تاحاال اشدیمن
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 لشویزرنگه و تمام وسا نهمهیخودم که ا یبه خوشگل بانو نیاومده گفت: آفر کترینزد

 داریب میتونیشد صبح نم رمونیکه د میبخواب میآورده، نه مثل من که ......... پاشو بر

 .میبش

 

 یمن تنها بخوابم؟ آخه تو کم شهیکمد هست. م یرختخواب که تو انیگفتم: آر آروم

 !ترسمیکه راستش من م یخطرناک

 

نشو که  وونهیامشب رو د هیبرام جمع کرده گفت: لطف کن  ینگیو لباشو جر چشما

! ستین یکیدر امانت کار من  انتیچون خ ینگران باش دیهرچقدرم خطرناک باشم نبا

و بمن سپرده که خودمم داده  لمیگل تحو یبابات به من اعتماد کرده تورو مثل دسته 

فردا  میکیدارم امشبمو با تو سر کنم و  ستدو ی. ولدمیم لشیتحو یامانتم رو دودست

 .شبمو که ....... نذار آرزو بدل بمونم

 ....والسالم انیبخوابونمت.... خودِ آر خوامیگالبتونم...... خودم م پاشو

 

 .میبازوم انداخته منو بلند کرد که راه افتاد ریدست ز خندان

 

 .میدیپتو خز رینور چراغ خواب ز ریرو خاموش کرد و در ز چراغها

 

شکمش بکوبم  یبودم که کم مونده بود با مشت و لگد تو نیخشمگ یشب بحد نصفه

من دارم از  ووووووووووونهیگفتم: د یبهش زده عصبان یکه حاال با پاشنه ام ضربه ا

 مونمیت هستش. باور کن بار آخرمه باهات تنها م یتو هنوز اول چلچل رمیمیم یخستگ
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 دیند ینیارمو دست تو دادم پشت گوشت رو ببیاخت گهیبار د هیصبر کن صبح بشه! اگه 

 !یاریکه تو درم ارهیادا درنم نهمهیا ادیاز پشت کوه هم ب یکی! دهیزن ند دِیبد

 

جانانه که فقط  یشدنم کار خودشو کرد که تند با بوسه ا یبار عصب نیا نکهیا مثل

که صبح  میخوابیآروم م گهیکرد و اعالم کرد االن د یحرصمو درآورد معذرت خواه

 !ادهیکارمون ز

 

افتاد. تکون  ادتیمالجت که خوبه  یبخوره تو ادتیاون کارِ ز یگفتم: نصفه شب یکجک

. بمن کوبمیشد م که با آرنجم به هرکجاتشته باش ندا یادیاز من انتظار ز گهید یبخور

 !نه ای یالزم بش مارستانینداره ب یهم ربط

 

گوشم بود به سمت دلخواهم که بدنم ساعتها  یخنده هاش تو یهنوزم صدا کهیدرحال

 .چشمام بسته شد گهیکه بازم در آغوشش بودم و د دمیدر آرزوش بود چرخ

 

 یهم بصورتم م یکه دست انیبودم که با صدا زدن آروم آر دهیچقدر خواب دونمینم

  .چشمامو باز کردم دیکش

 

 !بود تینها یب شیبودم که احساس راحت دهیقشنگ بالشو بغل کرده دمرو خواب چنان

 

 نکهیبصورتش کردم که کنارم نشسته بود و مثل ا یچشمامو باز کرده نگاه یال بزور

  .حمومم کرده بود
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 دیمونده ند تیتمام بستم و بزور لبامو تکون داده گفتم: کم و کسر یِبا خستگ چشمامو

  .نشدم رخوابیبخوابم. هنوز س خوامی!!! برو که مثیخب دیبد

 

فدات بشه با اون خباثتش که  دیبد دیصورتم گذاشته گفت: ند یصورتشو رو خندان

 ۹ دیهستش. من با ۸شو که ساعت  داریبود. االنم لطف کن ب میشب زندگ نیقشنگتر

 ی. نادر قسم خورده اون چندتا امضادیخر میباشم کارامو زود راه بندازم بر یندگینما

 !کنهیم ختهرو ت یندگیدرِ نما گهیالزم رو نزنم د

 

حتما  کنمیحقته! منم سفارش م ادیسرت ب یکه هرچ کنهیم یگفتم: کار خوب آروم

خودت برو کاراتو بکن برگرد که  نم؟یبب دیرو با ینخوام ک دیبکنه! االنم من خر نکارویا

 .مونمیپسر خوب. منتظرت م نیآماده باشم. آفر دیتا اون موقع شا

 

 ان،یگفت: آره جوون آر کردیدستاشو دورم حلقه کرده بزور منو از بالش جدا م کهیدرحال

جفت جورابم  هیکه  یدخترمونو شب کجا برد گنی! اونوقت نمینکن دیخر گهیباباتم م

 .میسرد نشده بخور مونیپاشو که برات صبونه آماده کردم و چا ؟ینکرد دیربراش خ

 

 مونیدونفر زیآماده شده پشت م یبا هزار مکافات از رختخواب جدا شدم و وقت خالصه

  .نان مست شدم یتازه  ینشستم از بو

 !که چقدر گرسنه ام بود خودم خبر نداشتم یواآآآآآآآآآآآا
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با لبخند چشمش بصورتم بود داشت تخم مرغ آب پزها رو پوست  کهیهم درحال انیآر

 .کندیم

 

شده بود که  دهیو نان تازه چ یکره و عسل، مربا، دو فنجان خوشگل چا ر،یپن زیم یرو

کردم  دیخر یچقده زرنگم. دوش گرفتم. رفتم برات همچ ینیب ی: تنبل خانوم مگفت

 !یدیتو فقط خواب یکه نوش جوونت باشه، ول

 

م هم باز شد و دندونامو  ینیب یبصورتش انداختم که پره ها یباال رفته نگاه یابروها با

 !از حرص بهم فشردم

 

معذرت  یباشه!  کال حق با توئه که کل ادتیها  میو خندان گفت: فقط دعوا ندار تند

منو نگاه  رغضبیم نینشد و االنم ع لی. گناه من بود که شما استراحتتون تکمخوامیم

 .دییبفرما !نیکنیم

 

  .مقابلم گذاشت یدست شیپ یرو تو یمرغ تخم

 

 نی! من هم عاشق ااوردیکم هم نم ییحق و حساب دستش بود و با پررو ومدیم خوشم

 !اخالقش بودم

 

 نیا میبلکه بتون میزود بر میدرست کردم که گفت: بخور کیکوچ یحرف لقمه ا بدون

 .میدو روز کارامونو سروسامان بد
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چون  فتهین نیکه حرف تو زم خرمیندارم. دوسه قلم م یادیز دیکن من خر: باور گفتم

  !کاره نی. اون مهمترمیلباس عروس پسند کن دیبا میکیدارم.  یواقعا همچ

 

  .کارمونه نیخوشگل اول یطال سیسرو هیگفت: لباس عروس و  انیآر

 

. االن میکن دیبه حساب بابا سراپا خر دیبفکر خودتم باش که با دیخر یگفتم: برا آهسته

  .ختهیپول بحسابم ر یبابام کل دمیاومد د امکیپ

 

جلو  یکل میروبراه کن نارویا میتکون داده گفت: باشه. پس امروز بتون یسر انیآر

 خودمون باشه؟ ی ونهیآش میگردی. شبم برممیهست

 

 رمیبابات م ی. خونه ستمیبراش جمع کرده گفتم: عمرا! فکرشم نکن که من ن چشمامو

فردا با چشم و چال  خوامیکردم، نم مهیخواب نصفه ن هی. امشب که ستمین اینجابیا یول

 !خان انیجناب آر میستیسرخ بخونمون برگردم که آبروم بره! ما ن

 

! زن هرچقدر از مرد یترسیازم م ادیگفت: فقط خوشم م یخندان و با شوخ انیآر

در  یو آخرشم که معلومه، کامال خوشبخت کنهیم یندگبترسه اونقدر خوبه! سرسالمت ز

  !داره یپ
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موردِ  نی. در انیو صورتمو کال براش کج کرده گفتم: بله حق دار ینیو لوچه و ب لب

! ترسمیخاص م ی دهیخون آشام و زن ند یدراکوال یِخاص من واقعا از شما یلیخ

   !خودمون تمااااااآم یبابات، وگرنه خونه  یفقط خونه  یامشب منو خواست

 

. اونجام که باز مهمون کنهیم یگفت: خب آخه چه فرق دیخندیغش غش م کهیدرحال

تختمون بزرگتر بود، اونجا تخت هم  نجایترسو! حاال خداروشکر کن ا یِفرار یاتاق خودم

 !!ستیدر کار ن یو فرار مرار یتکونم بخور یتونیتکنفره و واقعا خوش بحال من که نم

 

 شیباش! من پ الیخ نیلبمو براش باال برده گفتم: دوزار بده آش، به هم یگوشه  

بدردنخور بکش  یآقا! تند باش بخور کم نقشه ها یتا حسرت بدل بمون خوابمیم سونیآ

 رونیب امیامشب تونستم تحملت کنم و سالم از اتاق ب نکهی. همستمیمن ن گهیکه د

 !هیلیخودش خ

 

کردم! فقط هم دو شبه که از  کارتی! مگه من چنینازن یانصاف یب یلیگفت: خ زونیآو

 می. حاال ولش کن بعدا تصمستیهزار شب که ن م،یو مال خودمون شد میهمه کش رفت

 .روقتهی. االن دمیریگیم

 

  .دمیصبحانه و جمع و جور آماده شدم و قشنگ هم بخودم رس بعداز

 !بود میکل زندگ یبار تو هیکه فقط  یعروس دیاونم خر د،یخر میرفتیم خب
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چشمم و فقط لبام بخنده  یجلو انیآر شبید یطنتهاینباشه هرلحظه کارها و ش دروغ

  !مونیدر شب و در خصوص یمعرکه بود حت انی. آرشدندیجا جمع نم هیباز بود که 

 

که با تمام دعواها و غرغرهات  نمیب یسرشو وارد اتاق کرده شادمان گفت: م انیآر

 باشم نه؟ دواریامشبم ام یبرا تونمی! پس میندخیو م یخوشحال میلیخ

 

خودِ  یبرا رلبشیز کهیو درحال دیکش رونیچشم غره ام بود که تند سرشو ب با

 .........سوزوند  ترکم کرد یبدشانسش دل م

 

 

 یناب من یدل گفت که تو زمزمه  ساز

 ✨✨یجذاب من ،گوهریقعر دل صدف

 

 افتاده دلت یو در دام ن یعشق ونیش

 ✨✨یو در غارت مرداب من لوفرین گل

 

 صنم ستیتو چه ابر یدل من ب آسمان

 ✨✨یشب تاب من وری،که تو ز یبگشا یرو

 

 شرمنده است ینگهت ناز بس ثیحد از
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 ✨✨یگاهت شده دل ،داد که محراب من سجده

 

 به جان و دل من دهیتو تاب یمو ی طره

 .✨✨ یتو که اعجاب من ییناب خدا خلقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                    26 
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  .نشستم نیکه من داخل ماش میرفت یندگیصبح اول به نما اونروز

 

بزنم، گفتم بعدا مزاحم  یچرخ یندگینما یشم و تو ادهیاصرار کرد پ انیآر یهرچ

کارمنداتونو ندارم.  یگرفتنها لیتعارف و تحو یکه منم حوصله  ی. االن کار دارشمیم

 یچکاریاالن امکان ه یدونیکه خودت م رهیبدجور چشممو بگ ناتونیماش ترسمیم میکی

   !قناعت کرد دیو با ستین

 شهیکه برام بد م نمیماش یهم نگو من تو ی. به کسایبرو راحت کاراتو بکن و ب خودت

 !ادیفقط خوابم م کهیادبم، درحال یب کننیفکر م

 

مطلب  نترنتیاز ا میکه داشتم با گوش یقیتحق یخندان رفت. منم نشستم و برا انیآر

  .جمع کردم

 

 .مینگذشته بود که حرکت کرد یساعت مین

بود که  یا دهیو پوش نیمت یکار، انتخاب لباس عروس نیو اول میدیغروب فقط چرخ تا

پولشون  نکهیمثل ا انیچون آقا آر م،یپسند کرده به اجبار من فقط اجاره اش کرد

 !داشت دیکرده بود و درخواست خر یادیز

 

کارمون به دعوا بکشه، چون واقعا درنظر داشت  رهنیپ یاجاره  ای دیموند سرِ خر کم

  .دمیند ینم نکاریبه ا یازیبرام بخره که من اصال ن

 

  .ومدیبهم م میلیکه خ ینیواچ نیو چ بایرنگ ز یریش راهنیپ
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 .از قبل پسند کرد شتریب دیهم تا به تنم د انیآر

 

رو به همراه  میکه هردو با هم دست روش گذاشته بود یقشنگ دیسف یطال سیسرو

 یادیز زیچ گهیکه من د میدیخر کهیهامون بهم نزد قهیخنده هامون که چقدر سل

که  یبپاش نبود اونم درست وقت زیبه بر یازیداشتم و ن ینخواستم. چون همچ

  .داره ازیبه پول ن انیآر ستمدونیم

 

شناسمت و  یخوب م یلیجان، خ انیآر نیفقط گفتم: بب انیآر یمقابل اصرارها در

 .....یول یکل بازارو به نامم کن خوادیدلت م دونمیم

 

! چشماشو بسته از ته دل سوزناک دیخم یدست به کمرش گذاشت و کم یا لحظه

 ...یگفت: وآآآآآآآآآآآآآآا

 

 افتاد؟ یشد؟ چه اتفاق یو تند گفتم: چ دمیترس واقعا

 !بازوشو گرفتم ریباعجله ز و

 

جمله ت دست کم دو تن وزن داشت که کمرم خم  نیباز کرده خندان گفت: ا چشماشو

دور اون دهن و زبونت بچرخم  یشد! بزار کمرمو راست کنم بعد ادامه بده که الههههههه

  !قدرشناسه نهمهیو برقصم و قر بدم که ا
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 دنیجالبش شروع بخند یکه خورده بودم حرصم دراومد و بعد از حرفا یرودست از

  .کردم

 

رو قشنک  یکنیوار م وونهید یو کارا یدار فیتشر وووووووونهی: خب چقده دگفتم

خونه ات  امیدارم م شهیهم یبرا دخدایباور کن به ام ی!!!! ولگهیشناسم د یو م دونمیم

 نویا یخری. خوبشم میخریو تو هم برام م گمیالزم داشتم حتما م یزیکه هرزمان چ

جفت  کی! فقط یکنه و به اصطالح مجبور دیبرام خر ستین یکس گهیمطمئنم. چون د

 !تمام گهیافتاد ندارم و د ادمیکه االن  میهم بخر یریکفش ش

 

درکت  یقوه  نهمهیکه گفت: خوشحالم که دارمت و ا میدستمو گرفت و راه افتاد انیآر

و تو کامال راحت باش!  ستیبه قناعت ن یازیباور کن پولم جور شده که ن یباالست! ول

 ......... فقط

 

 .برگشتم و منتظر نگاش کردم بطرفش

 

 !فقط راحت باش یچیگفت: ه تند

 

 !تخت التیخ یچیچشماش دوختم که گفت: باور کن ه ینگاهمو تو قی. دقستادمیا

 

 !نیهم انینوم آربش خوامیکردم: فقط م زمزمه
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 مون،یخوشبخت یبرا شمون،یآسا یبرا مون،یزندگ یآب دهنشو قورت داده گفت: برا 

 یلحظه ا چیدعاهات ه یتن و وجود سالم داشتنمون،.......... دعا کن. منم تو یبرا

مثبت هات  یبه دعاها و انرژ یلی....... خیدارم. گاه ازیش نکن که واقعا.......... نفرامو

. شهیدلت پاک و صاف و صادقه، حتما دعاهات مستجاب م بساز  دونمیدارم و م اجیاحت

 !هم آخر از همه انیخودت و آر یبخواه، برا یهمه سالمت یبرا

 

منه که سر نمازم  یشگیهم یدعاها یکه گفت یینایگفتم: ا فشردمیدستشو م کهیدرحال

  .نگران نباش کنمیمتو هم مخصوص دعا  یبه بعد برا نی. از اخوامیاز خدا م شهیهم

 

ها که اصال  یستیسالم ن کلیبرو بازو و ه نیادامه دادم: فقط نگو با ا یبا چشم غره ا و

 .میبکن دهاتویخر دیکه نوبت تو هستش و با میبر ای!!!  االنم بکنمیباور نم

 

 .میرفت دهامونیو دنبال ادامه خر میخورد یدر رستوران قشنگ ناهارو

 

و شلوار و  رهنیروشن، طرحدار و مارکدار با پ یِشکالت یکت و شلوار داماد انیآر یبرا

که  میبرداشت یضرور ی لهیبا چند قلم وس کهیسه ت ی. بزور من چمدانمیدیکفش خر

  !دارم ی. مثل تو همچستین یازیمنم ن یقبول نکرد و گفت: باور کن برا گهید

 

دارم،  یو واقعا همچ کنمینم یشوخ! باور کن من کنمیخواهش م انیگفتم: آر خندان

کنه که  دینباش برات خر دواریعنوان ام چیبه ه گهیکه بعدا د یتو االن مهمون بابام یول

 یخونه ات که برام ه امی! خب من دارم مفتهیاتفاق م نیباره که ا هیفقط  ایدر دار و دن

 !یراحت بخر که آرزو بدل نمون پس! ؟؟؟یتو چ یول ،یخریم
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چون مهمون باباتم  ستیگفت: قرار ن دیکش یم رونیمنو بزور از پاساژ ب کهیدرحال

خودت رو پرورش دادن  یبه قشنگ یتورو بهم دادن و دختر نکهیورشکستش کنم. هم

! باهاش متش؟؟یچند شد ق رهن،ینگاه بکن کت شلوارم با کفش و پ هی. فقط هیکاف

هم چندتا  زارویچ هی. بقبرام هیف. ممنونم که کادیچند دست کت و شلوار خر شدیم

  .ستین ازیچندتا دارم ن

 

 !شب بود میگذاشت رونیپاساژ که پا به ب از

 

وقت  یکل کردمیگفتم: داخل پاساژ اصال احساس نکردم شب شده همش فکر م متعجب

 !ها میخوب تموم شد ی. ولمیدار

 

 دهیکه گفت: واال شن مینشست نیعقب گذاشت و داخل ماش یصندل یرو دامونویخر

  !دینه مثل تو مختصر و مف کشهیکردنش طول م دیعروس فقط چند روز خر هی میبود

 

و غرغر  یزنیحرف م یمیقد یرمردایازش گرفته گفتم: واه واه چرا مثل پ یشگونین

 ریوسط کو میریم می! مگه داریبد لمیعهد بوق رو تحو ی! انتظار نداشتم حرفهایکنیم

 شهیهم دی! خداروشکر بازار و خرمیبخر مینکن دایپ یچیکه ه میکن یلوت زندگ

 .فقط خرج کنه نتینازن اپر پول ت شهیتو هم هم بیهستش. انشاا... ج

 

  .نگه داشت یفروش تزایپ هی یانشاا... گفتنش راه افتاد که جلو با
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 .شد و داخلش شد ادهیپ یزیگفتن چ بدون

 

خودشون  یخونه  میرفتیکنه! خب م کارینظر من چ دنیبدون پرس خوادیم دونستمینم

 !!!!بود یچ یبرا گهید تزایکه حتما شام داشتن، پ

 

 .زنگ خورد میگوش

  .که دوباره زنگ زده بود میبار حرف زده بود هیبا مامان  صبح

 

 یدی. فردا هم اگه خرانیآر یبابا یخونه  میریاالنم م نکهیگفتم و ا دهامونیخر از

 !خونه گردمیبرم مینکن

 

که وقت  مینیجهازتو بچ میببر بپرس اگه خونه ش آماده شده انیگفت: از آر مامان

 .بردن آماده ان یکردم و برا ی. منکه امروز همه شونو بسته بندمیندار یادیز

 

  .دمیپرسم بهتون اطالع م یگفتم: چشم م یمونده بود بلند با قهقهه بخندم. ول کم

 

مخلفاتش از  یو همه  تزایبا دو پ انیآر دمید یمعطل یا قهیدق ستیربع ب هی بعداز

 .اومد رونیساالد گرفته تا نوشابه ب
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 ی. چرا آوردمیاونجا بخور میتونستیبدستم داد گفتم: خب م تزاهاروینشستنش که پ با

 ن؟یماش یتو

 

و  ییشام تنها نیداده گفت: دوست دارم اول لمیتحو تطنیپراز ش یلبخند فقط

  .میبا هم بخور مونوییدوتا

 

مامانم زنگ زده بود که ازت بپرسم اگه خونه  یها! راست رمیگفتم: من بخونه ات نم تند

 .ارنیات آماده شده جهازمو ب

 

مــــــــــن چه  یتو فقط بگو خونه  یگفت: اول جواب حرف اولت! خانوم خندان

در  ریپسر خوب و سربز هیشما که من مثل  یخونه  میریهستش؟؟؟ م یا غهیص

 یراض ایدن ایکه ازم دن دمیهمونو انجام م یو گفت یخواست یهرکارخدمتتونم. اصال 

 . باشه؟؟؟یباش

 

چه  گهید نیما؟ ا یخونه  میبر تزایگفتم: با دو پ کردمیفقط نگاش م کهیحال در

 جورشه؟

 

آماده  مینیبب میبزن یسر میبر دیخودِ خودِ خودت! با یخونه  میریافتاده گفت: نه م راه

 .ادینم ادمی یزینه! منکه اصال چ ای ارنیشده جهازتو ب
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 یاریدرم الهارویگودز ی!!! تو فقط اداامیگفتم: من نم دهیمشت جانانه به بازوش کوب هی

 !فتمیب افهیتب خال بزنم و از ق ییهوی ترسمیکه من م

 

فقط دورادور نگات  الیگودز نیگفت: باور کن ا دیخندیبلند و از ته دل م کهیدرحال

 یایو همرام م یگینم یزیچ گهیگفتم. فقط د یک نیبب شه،ینم کتیو اصال نزد کنهیم

 !باشه ادتی کنمیخب!! من اخالق بد و دعوا رو اصال دوست ندارم و تحملش نم

 

خــــــــــل  ی ووووووووونهید نینگفتم. ا یزیچ گهیکردم و د دنیبخند شروع

 !که منم جلودارش نبودم که کردیباالخره م خواستیدلش م یهرکار

 

 یو لبخند از رو کردمیم یکه منم باهاش همخوان خوندیم نیماش یتو ییبایز آهنگ

 !رفتیکنار نم انیلب آر

 

همون دمِ  شویخستگ ینشه، ول کمیمثال قرار بود نزد الیگودز انیآر میخونه که شد وارد

 .میشام آماده شد یرفع کرد که تند هم برا یدر با بوسه ا

 

 نیبه ا ییتزایکه واقعا پ میو بگو بخند غذامونو خورد طنتیش یهم با کل کنار

 .تا حاال نخورده بودم یخوشمزگ

 

دوست دارم نگو خودت استاد  ییتزایچه نوع پ یدیآخه اصال نپرس گمی: مگفتم

 !ینکاریا
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مخصوص  یتزایمدل پ کیفقط  یتزافروشیالزم نداشت. اون پ دنیگفت: پرس خندان

  .حرفم نداره ینیب یخودشو داره که م

 

 میکنار هم صبح کرد هامونیهم کتک کار یرو با خنده و دعواها، راستش گاه اونشب

رو باور نکنم و بهش اعتماد  انیموارد اصال حرف آر نگونهیکه من قسم خوردم در ا

  .شدیاعتماد م رقابلینداشته باشم که بشدت غ

 

 !از نو بود یباز هم روز از نو و روز چون

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    27 
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 .بود مونیروز مونده به عروس چهار

 

 تونهیامروز رو نم هی انیو خبر داشتم آر دونستمیخودم به دانشگاه رفته بودم. م صبح

   .و منو برسونه ادیدنبالم ب

 

و  وهیو م ینیریدنبال سفارش گل و شو  میدلبرکم بود ی زکردهیعصر که با عز روزیپر

داره و تمام  یاحساس سرماخوردگ گفتی! مکردیم میبود و بزور همراه حالیب یلی..... خ

   !کنهیبدنش درد م

 

که  دمید یانداخته بود رو م هیتوش سا یکه غم حالشینگرانش بودم. چشمان ب واقعا

 بشم؟ آخه االن وقت آمپول و رختخواب هستش؟ ضیمر دیگفت: چرا االن با

 

 مونویکارت عروس روسهایو یحال و سوالش گفتم: خب برا نیبه ا یمن با خنده ا که

 دی! گناه خودته که االنم بایکردیم نییوقت تع یو براشون بعداز عروس یدادینشون م

 !یتحمل کن

 

ول نکرد که منو بخونه رفتن به دکتر همراهش باشم، قب یهرچقدر خواستم برا اونروز

  .رسوند

به خونه شون بره، که  کراستیاستراحت  یبه دکتر بزنه و برا یقول داد حتما سر یول

 هیکه پتو سهله،  ادین رونیساعت از رختخواب ب ۲۴ دمیاوضاع بد و لرزهاش شا نیبا ا

  !داشته باشه یریبزرگ هم روش بندازه بلکه توف یلحاف کرس
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 دهیزنگ زده حالشو پرس لشیبه موبا یو فقط دوسه بار دمشیند ضمویعشقِ مر گهید

 .و حالش بهتره کنهیداروها کم کم اثر م گفتیبودم که م

 

بکنه  تیبرم مبادا به منم سرا دنشیبا تمام اصرارها و قهرهام اصال اجازه نداد به د یول

 !رفتیجشنمون نوبر بود و آبروم م یتو زانیو اشک ر نویف نیکه عروس ف

 

رفت که بزنگم و  میچندبار دستم بطرف گوش شدمیآماده م یونی یصبح که برا امروز

 دارشینزدم که مبادا از خواب ب یباالخره خودمو نگه داشتم و زنگ یحالشو بپرسم، ول

  .کنم و ناراحت بشه

 !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 خواستیمون مکالس نیاول تازه

 

  .بود که جواب دادم سونیآ

 

 خونه تون بود نه؟ شبید ؟یدار یخبر انیتو از آر نیگفت: نازن یاحوالپرس بعداز

 

مغزم  یدور تو هیکامل زدم! بعد حرفشو  جیگ هیکه کامال از حرفش هنگ کردم و  اول

خودتون  یما؟ مگه خونه  یچرا خونه  ؟یچ یعنی سونیچرخوندم که نگران گفتم: آ
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با تلفنم زابراش نکنم که به  ینزدم و گفتم اول صبح ی! امروز باهاش اصال حرفست؟ین

 خوب شده؟ شیحالش خوبه؟ سرماخوردگ گه؟داره. چطور م اجیاحت شتریاستراحت ب

 

 بود؟ با تعجب گفت: مگه سرماخورده سونیآ

 

داشت و حالشم  یآره سرماخوردگ ؟؟یگفتم: وااااااااا! مگه تو خونه تون نبود متعجب

 روزمیکرده بود. د قیبعداز رسوندن من به دکتر رفته آمپول تزر شبیخوب نبود که پر

مبادا  امیب دنشیکال درحال استراحت بود و از خونه تکون نخورده که اصال نذاشت به د

گفت  ؟یندار یکه خبر یمگه تو خونه نبود سونی. آکنه تیبه منم سرا یدم عروس نیا

 .....که دهیخونه فقط خواب یکه تو

 

باور کن من االن از خونه مون بهت زنگ زدم.  ن؟یبلند گفت: کدوم خونه نازن سونیآ

 میدیکه خونه بود د شبی. پرمیازش ندار یصبح خبر روزی! آخه اصال از دهیاتاقش خال

در کار نبود، زود  ییباور کن دکتر و دارو یرو نداره، ول یچیه یال و حوصله و ح حالهیب

 گهیرفته د رونیصبح که ب روزیدکتر نگفت. از د دهم در مور یزیچ دیهم خواب

  .مشیدیند

 

 یچ یاالنه که سکته کنم ها! تو دار سونیباز شده بود! گفتم: آ یدست شیقد پ چشمام

 ؟یگیم
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! االن من نیها نازن میتورو کم دار یفقط سکته  ریو رویه نیا یتند گفت: تو سونیآ

. نه از ستیهم ن یندگیکال خاموشه. نما زنمیزنگ م لشیبه موبا یکارش داشتم هرچ

 !ستنیاونجا ن چکدومینه از خودش، ه هیخبر ینادرِ گوربگور

 

  !!شدیو کلمات جابجا م کردمیحرفامو هم گم م گهیکه د دیلرزیچنان م دلم

 

 یتو گفتیباهاش در تماس بودم م شبیمحکم بستم و گفتم: من که تا د چشمامو

مامان جوون ناراحت نشه  نکهیا یبرا دیندارم. شا یخبر گهیخونه درحال استراحته. د

 رفته آپارتمانش استراحت کرده؟

 

گرفتم  یباشه. تو نگران نباش. تا خبر ینجوریا دیبا ادیگفت: خب به احتمال ز سونیآ

ون ازش خبر داره. آخه بزنم حتما ا یزنگ هینادر قشنگه  لی. بزار به موبانمزیبهت زنگ م

 !غار هستن ارِیو  ینسالهاست جون جو

 

 یبرد خنده م گرفته بود خداحافظ یکه در مورد نادر بکار م یاز کلمات کهیحال در

 .خاموش بود یرو گرفتم ول انیآر یکه تند شماره  میکرد

 

زنگ زد و خبر داد که نادر گفته ماجرا همونطور بوده که  سونیآ قهیحدود ده دق بعداز

ناراحت نشه،  یسختش اونم دم عروس یمامان از آنفوالنزا نکهیا یبرا انی. آرمیحدس زد

خاموشه، چون نادر تازه از  لشیخودش درحال استراحته که حتما موبا یخونه  یتو

. پس فکرت ستین ینگران چیه یجا گهیو د بودراه افتاده که حالش خوب  ششیپ

 .زنگ بزن یداشت یو به درسات برس. خدا نگهدارت. کار نیراحت باشه نازن
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اونم آنفوالنزا........... اووووووووووه! بدون  ضیآدم مر هیتونستم تحمل کنم.  ینم گهید

 وانیل هیداغ برات بپزه..........  یغذا هیآب دستت بده .........  وانیل هیکمک و همراه که 

 !!!!!برات درست کنه....... چه شــــــــــود لیزنجب یچا

 

و ازش  میرسوندم که زنگ بعد رو باهاش کالس داشت یشناس اهیبه استاد گ خودمو

 .اجازه گرفتم

 

 !ثبت کنند نسیگ یتو دیاز دانشگاه خارج شدم رو با یبا چه سرعت دونمیم فقط

 

خونه باشه و خارج  یتو کردمینشسته بودم فقط دعا م یدربست یداخل تاکس کهیدرحال

  .نمشینشده باشه بلکه بتونم بب

 

 ینه!  منکه گوش ایهنوزم خاموش بود. اصال هم خبر نداشتم خونه تلفن داره  لشیموبا

 !بودم دهیخونه ند یتو یتلفن

 

  .به در انداخته وارد شدم دمویکل

 

که با جهازم  یگقشن یخونه  دنیتازه به مشامم هجوم آورد! با د لیوسا یبو یا لحظه

 نکارایاالن وقت ا یزدم. ول یو لبخند دیبود دلم لرز کینونوار و ش زیپر شده، همه چ

 .نبود
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 ؟یخونه ا انی......... آرانیبستم و صدا زدم: آر درو

 

 .از اتاق مهمون اومد که تند به اون سمت رفتم ییکردم صدا احساس

 

تخت  یرو واریداغون و برنگ د ییافتاد که با رنگ و رو انیتا چشمم به آر ییرایپذ از

  .بود کم موند فشارم افت کنه دهیدراز کش

 

. چرا خوامیکه نم یشیم ضی. تو هم مرایگفت: لطفا جلو ن دمیدر رس یتا جلو یول

 !آخه یاومد

 

..... ایگفت: گفتم جلو ن یشاک یول حالیبردارم که ب یتوجه به حرفش خواستم قدم یب

 ..کنمیم خواهش

 

 نیا یشعر دورادور برا هی تونمیلبخند زدم. گفتم: م ی. هرچند نگران بودم ولستادمیا

 جانم؟ ضیو تنهات ارسال کنم مر شیحال قاراشم

 

چشماش.......... چشماش پراز غم بود......... پراز درد  یلبخند زد. ول حالیب خودشم

  .......رو تحمل کرده بود ییو بدور از همه چه دردا ییبود........ عشق من تنها

 

 :که خوندم دیکشیداشت براش پر م دلم



542 
 

 

  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 خودَش

 

 نباشد مُدام درِ گوشت یکه کس نیا ای

 ...عاشقانه بباَفد یها قصه

 که دیو بگو 

 ... زود خوب شو لطفا

 

 کند که دنتیاصرار به بوس ای و

 آن روز اصال یفردا از

 گریدارو و هزار قرص د به

 ... ینداشته باش یازین
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 ها فقط حسرتِ نیا یهمه  نیب از

 ! شده باشد بَتینص داشتنشان

 

 یآدم ها یبرا یخوردگ سرما

 .... دردناک است بیعج تنها

 

تحمل  ییدرد رو خودت تنها نهمهیکه ا کسیو نه ب یخان، نه تنها بود انیتو آر و

دوشت بردارم! اگه  یاز دردهاتو از رو یکنارت باشم و درد تونستمیم کهیدرحال ،یکرد

 !!! با اجــــــــــازهامیمن جلو م یول یمنو بکش یتونیم رسهیزورت م

 

بدقلق!!! من عاشق  ضینشو مر وونهیتوجه به خشم نگاهش جلو رفتم و گفتم: د یب

با صاحب خوشگل و بدآب و رنگشون هستم که اگه بخوان مهمونم بشن با  روساتیو

   !!!رمیو حاال قربون صدقه شونم م شمیم راشونیجوون و دل پذ

 

  .گذاشتم که خداروشکر خنک  بود شیشونیپ یدستمو رو تند

 

 .بصورتم دوخته شده بود نشینشستم که نگاه غمگ کنارش

 

  .دیهم به چشمش نشست که درخش یاحساسم گفت نم اشک حاال
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 فیضع یماریدر برابر ب نهمهیاصال ازت انتظار نداشتم ا ان؟؟؟؟یگفتم: چته تو آر تند

...... حاال کوچولو به  یساده ست فقط کم یسرماخوردگ هیکه......  خب  یجلوه کن

پسره  یستی! اصال تو چرا خونه تون نیشیشده که زود خوب م لیتبد یمردن یآنفوالنزا

برات آش و  دیبا یکیمواظبت باشه!  دیبا یکین حالت یا یتو یگیخــــــــــل! نم ی

 یکنیم ینجوریباشه؟ تو چرا ا شتیآب دستت بده و پ وانیل هیسوپ داغ درست کنه، 

خونواده ات بهت برسن.......  یذاریباشم، نه م شتیپ امیمن ب یآخــــــــــه! نه گذاشت

 !!!تهیانه یداره که در شما جناب، ب یهم حد یو مشنگ یوونگیواال د

 

  .شده بود اهیس یسرم کم یچشمم به بازوش افتاد که جا تازه

 

 ....سر............م یوبم توبک خوادی: سرم هم که زدن!!!! آآآآآاخخخخخخخخ که دلم مگفتم

 

کامال گرفته اش گفت:  یزد و آروم با صدا یزورک یلبخند دهیبه چشماش کش یدست

 !پخمه انیسرت آر ینکن. بگو بکوبم تو یتوروخدا رودرواس

 

سر خودم زدن  یتو دمی. ددمیخجالت کش یبگم، ول خواستمیگفتم: باور کن م خندان

ها، من  یپخمه رو خودت گفت یعمرمه! ول یسر عشق و همه  یتو دنیبهتر از کوب

  !پخمه جان ومدیبه زبونم ن یزیچ

 

  .دیروشون کش یکرد که چشماشو بست و دست دنیشروع به خند تازه
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آنفوالنزا چشماش پراز اشک  هی یمن برا یِقو انِیآر یعنی. دمیفهم یاصال نم حالشو

 .بشه؟ اصال و کال برام قابل هضم نبود

 

 یحالش صورتمو برگردوندم که چشمم رو نیاز ا یو احساس سردرگم یناراحت با

آماده و پراز شربت در  ییهایافتاد. بطر ریو ش وهیآبم یقوط نیکنار تخت به چند یِعسل

 .هم ازشون استفاده شده بود یلیکنارشون، که خ یوانهایمختلف با ل یطعمها

 

گفتم: ماشاا... مــــــــــاشاا... چقده هم خوب ازت مراقبت شده!!! گفتن  متعجب

داغ  عاتیما شتریفکر کنم ب وه،ینه شربت و آبم یبخوره ول ادیز عاتیما دیبا ضیمر

توشون  ای یهمه شربت جورواجور دوش گرفت نیسرد!! حاال با ا عاتیمدنظر باشه نه ما

 ؟یشنا کرد

 

ناهارت درست  یسوپ برا هی تونمیم نمیو بب کنمیت گرمش مرو برا رهایبرم ش یم االن

 !نه ایکنم 

 

 !ینگفت یزیکه چ سونیشدم که گفت: به مامان و آ بلند

 

به من زنگ زده بود سراغت رو  سونیآ یخبر نداره ول یچی: مامانت که نه، از هگفتم

 ...گرفتیم

 

  .خاموشه لتیبهش بزن. موبا یزنگ هیداشت.  یکار واجب نکهیا مثل
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 .: شارژش تمومه. شارژرش هم مونده خونه مونگفت

 

و صبونه  کنمیگرم م ریمن برات ش یریبگ یدستش داده گفتم: تا تو تماس مویگوش

 !ست دهیرنگ و روت پر نهمهیتا حاال که ا ینخورد یزی. صدرصد مطمئنم چارمیم

 

 .پرِ پر بود گهیکردم که االن د بامونیز ییرایبه پذ یهام نگاه یافتادم و با تمام نگران راه

 

ست  یقشنگ و برنزه. فرشها ی. بوفه اشونیمن با ست غذاخور یراحت یسلطنت مبلمان

  .... ینقره ا یزهایو آو

 

  .آشپزخونه مون شدم وارد

  .شده بود که خودم حظ کردم دهیقشنگ چ یبحد

 سونیبا آ کهیالدرح دمشیدیبار بود م نیاول یبرا نکهیداشت مثل ا یبرام تازگ یجور

 !!میرو عوض هم کرده بود لیوسا یو حاال چند بار جا میبود دهیچ

 

ساز رو  یخوردن که چا یدونفره افتاد! مشخص بود قبال چا یچا یبه فنجانها نگاهم

 .آماده کردم ینیس یتو یروشن کردم و فنجانهارو شسته صبحانه ا
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 رفتمیم رونیبه ب یسر دیگذاشته بود وگرنه با خچالیداخل  یمامانم همچ خداروشکر

منم دست و دلم به کار  انیبدِ آر یِاوضاع حالشو نداشتم. از وضع روح نیکه اونم در ا

 !رفتینم

 

گفتم: مثل  یصورتم بود که شاک یرو انیبا صبحانه وارد اتاق شدم نگاه خاص آر یوقت

نگاه  ینجوریها!!! اصال چرا امروز منو ا یالزم دار یحساب یدعوا هیتو امروز  نکهیا

چشمات از سو و درخشش افتاده! اصال نگاهت مات  نهمهیکه ا هیآنفوالنزا چ هی ؟یکنیم

 یلوووووووسِ مامان جوووونش! واال از بس تو یپسره  اشو! پیکه توش غم دار رنگیو ب

 !یداد یاخالج نهمهیو ا یکن کاریچ یضیمر هیبا  یدونینم دنیاون خونه نازت رو کش

 

 مینزد. گفتم: بر یشونه هاش انداختم و کمکش کردم بلند بشه. اصال حرف ریز یدست

 !حال و هوات عوض بشه یدست و صورتت رو بشور بلکه کم

 

 .که وارد شد و درو بست میرفت سیهم بطرف سرو با

 

 ؟یآشپزخونه بخور یصبونه تو تو یخوایاومدن گفتم: م رونیبودم که بعداز ب منتظرش

 !بنظرم برات بهتر هم باشه ها

 

 .. حالشو ندارمتونمیگفت: باور کن نم فقط

 

 ......که میکار دار یاالن کل ؟یانداخت یخودتو به چه روز نیگفتم: بب یچشم غره ا با
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هم هست.  سونیتخت نشسته گفت: چند کار کوچولو مونده که به نادر سپردم. آ یرو

 !ادین رتیگ یشه و داماد مردننگران نباش. فقط دعا کن حالم خوب ب

 

 ..........!کرده و مبهوت چشم بصورتش دوختم که رنگ به چهره نداشت بغ

 

سربه  دیو نبا ستیحالش خوب ن دمیواقعا فهم گهید انیآر ی دهیپر یرنگ و رو با

 .هم بکنم یسرش بذارم و حاال باهاش شوخ

 

از بس  دمی. شایبخور نجایهم ارمیبالش گذاشت که گفتم: باشه صبونه رو م یرو سرشو

  !یروز افتاد نیبه ا یگرسنه ا

 

 روزی! ددیشا دونمینگرانش بصورتم دوخته شده بود که آرام بسته گفت: نم چشمان

نخورده برگردوندم. االنم  یزیبخورم حالم بشدت بهم خورد و چ یزیچندبار خواستم چ

  .ترسمیاز خوردن م یراستش کم

 

  .لبام نشست یرو یلبخند

هول  یتو نهمهیکنم که ا هیگر ایبه لبخندم ادامه بدم، بخندم، قهقهه بزنم،  دونستمینم

 !و وال بود و هراس داشت
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 یطبق گفته  ی. ولستین زانیگفت: لطفا نخند اوضام اصال م نشیبا چشمان غمگ آروم

 !شمیحتما سرپا م یدکتر تا عصر

 

 هیبا  شهیهم نمینخندم گفتم: راستشو بگو بب کردمیبزور لبامو جمع م کهیدرحال

 ییهویو آه و ناله و افت فشار و حالت تهوع و ..........؟  میبساطو دار نیا یسرماخوردگ

 یچیکه ه دونستمیقَدَر م ی!! راستش من تورو هرکولگهیدراومده د نیبگو کار نازن

 یکروسکوپیو م یمردن روسیکار بندازه، نگو چندتا و زبهت زور بگه و تورو ا تونهینم

 !که........ چقده هم آه و ناله کننیپشتت رو خاک م

 

هرکولم که اصال و ابدا  انی! بازم همون آریگفت: فکر کرد دیپر یلباش م کهیدرحال

هرلحظه  یهم نکن بهم القا کن یبهم زور گفت ! سع یلیآنفوالنزا خ نیشک نکن. فقط ا

دور  رسم،یها، وگرنه خودم بعدا حسابت رو م کنمیمنتشر م یضیآلبوم درد و رنج و مر

 !بانو ستیدورِ تو ن شهیهم

 

جناب!  کنمیبهتون القا نم یچیمن ه نکهیکه خندان گفتم: اول ا شدمیاز اتاق خارج م 

 !!!!از خودتون فیتعر نهمهیبا ا میکن فیو تعر مینیدوما بب

 

داغ براش آوردم که با کمکم نشست و در  ریش یوانیبا ل دهیچ ینیس یرو تو صبحانه

رو هم  رشیبا خرما و گردو مهمونم شد. آرام ش ریکوچک از کره و عسل و پن یلقمه ها

 .دیخورد و دوباره دراز کش

 

 !: دعا کن حالم بهم نخورهگفت
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بخاطر نخوردن  کنمی! احساس میشیاستراحت کن انشاا... کم کم خوب م ی: کمگفتم

 نه؟ یشده بود فیضع یلیخ

 

بار با تو خوردم.  نیکه آخر هییشکمم مونده غذا یتو ادمهیکه  ییگفت: تنها غذا آروم

 !یچیه گهید هیبق

 

 یلیمواظبت باشم. خ امیب یبرات چرا بهم نگفت رمینگاش کرده زمزمه کردم: بم متعجب

 ینم چوقتیه یرفتارهاتو ادامه بد نی!! باور کن ایلی...... خیلی.... خ انیآر یبد

  .بخشمت

 

سرت  یکار که رو یروزها با کل نیا خواستمیدستش گرفته گفت: نم یآروم تو دستمو

! بازم یکن یو ازم پرستار یداشتم کنارم باش ازیبکنم، وگرنه باور کن ن ضتمیمر ختنیر

 .موند شمیکه پ امرزهیخدا پدر نادر رو ب

 

اصال  دم،یدیرو توش م قیعم یبه چشماش دوخته بودم که با تمام حرفاش غم نگاهمو

 !اوردمیهم ازش سر درنم

 

نداره. االنم  یناراحت نهمهیکه ا شهیجووونم باور کن حالت زود خوب م انی: آرگفتم

. ادیجا ب یو حالت حساب یسوپ درست کنم که داغ داغ بخور یناهارت کم یبرا رمیم

 .تو هم استراحت کن
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 .که کامال از صورتت مشخصه ی. تو هم خسته استمیبه زحمتت ن یکرد: راض زمزمه

 

ما هم  یکن زود سرپا بش یزده راه افتادم و گفتم: تو بفکر من نباش. فقط سع یلبخند

 .میکار دار یراحت که کل المونیخ

 

 بیکه مامانم دو سه بسته توش گذاشته بود. بجز س میزدم. مرغ داشت زرمیبه فر یسر

  .مینداشت یزیچ گهیسوپ، د یبرا ازیو پ ینیزم

 

 .بزنم ابونیسر خ یبه سوپر یبودم سر مجبور

 

  .بود دهیزدم که آروم خواب انیبه آر یوارد خونه شدم سر دهامیبا خر یوقت

 

  .آماده بود گهیسوپم برخاست و د یبعد بود که بو یساعت

در حد خودش  ینبود، ول انیمال مامان و مامان آر یش کردم. درسته به خوشمزگ مزه

 .مزه دار بود

 

همکه بهم زنگ زده بود گفتم نگران نباشه و به کارش برسه که خودم مراقب  سونیآ

  .داداشش هستم
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واقعا رنگ و روش بهتر شد و از  انیعصر بود که در برابر چشمان متعجبم آر همونروز

بطرفم قشون  روسهاشیمبادا و شدینم کیوجه بمن نزد چیبه ه یرختخواب بلند شد. ول

 .کنن یکش

 

 گهیکه د هییچه مدل آنفوالنزا گهید نیا یخوشحالم حالت خوبه، ول انیگفتم: آر فقط

 ست؟یازش ن یاثر

 

  !!که نرفته زادیمون به آدم یچیه گهید مینیگفت: ما ا خندان

 

نشست،  یبگم اونشب خودش منو بخونه مون رسوند و حاال داخل هم اومده کم اگه

 !وده باشهب انیآر میبا اون حال وخ یصبح ضیمر کنهیباور نم یکس

 

 .میشدیم کینزد مونیکم به روز عروس کم

 .بود ایمه یو خداروشکر همچ 

 

دنبالم  انیکه آر دمیرو د یلحظات، فقط زمان نیتمام بدو بدوهامون در آخر انیم در

 .برسونه شگاهیاومد تا منو به آرا

 

  .اومدم رونمیشدم و از اتاقم ب آماده
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 ینکرده و عقب افتاده  یکل کارها کردمیاحساس م یمغزم نداشتم ول یتو یچیه کال

 !ومدینم ادمیهم  یچیه یانجام بشن. ول دیمال منه که هنوز موندن و با ایدن

 

. مامانم که دندیچشماشون به اشک نشسته بود در آغوشم کش کهیو بابام درحال مامان

 !اوضاعش خوب بود ی. باز بابام کمختیریفقط اشک م

 

 !رمیکه نم شهیهم یکه برگردم برا رمیآخــــــــــه! م یچ یعنی: وا! گفتم

 

 ی. انشاا... جات خونه مون خالمیکه آرزوشو هم ندار یبرگرد یگفت: اوال حق ندار بابا

کار  یتو یمحکم باشه. دوما دلخوشمون نکن که برگشتن تیسر خونه زندگ یباشه ول

خودت! انشاا... هم  یخونه  یریتاالر، از اونجا هم م یریم کراستی شگاهی. از آراستین

 .میندار یادی! انتظار زیبهمون سر بزن یگاه یو خوشبخت یخوش رویفقط با خ

 

و  نیگفت: مواظب خودتون باش دیبوس یصورتمو م کهیدرحال دهیدر آغوشم کش مامان

 .همه مونه یشما آرزو ی. خوشبختنیرو بدون گهیقدر همد

 

قرآن دستش  یدرآورد و رو بشیدرشت از ج ی. پولدیبه چشماش کش یدست الدیم

گفت:  خوردنیچشمش وول م یکاسه  یبازم اشکاش تو کهیگذاشته بغ کرده درحال

خسته مون  گه،یبرو خالصمون کن د ایب یاشک همه رو درآورد یبقدر کاف یناز

  !یکرد
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بطرفم گرفت پاک  انیکه آر یکه تمام صورتمو گرفته بودند رو با دستمال ییاشکا

  .کردم

 

شما واقعا  ختنیاشک ر انیگفت: واال آقاآر الدیاشک بود که م سیهم چشماش خ انیآر

و  شهیاز ما کال کَنده م یباشه!!! آخه ناز تونهیروزگار م بیتعجب داره و از عجا یجا

 ن؟یما شد یچه جورشه که شمام قاط گهید نیخودتون، ا یخونه  ادیداره م

 

ضربان قلبمه که  یناز یدونیجان خودت م انیگفت: آر دهیو در آغوش کشر انیآر بابا

  .یچیه گهیو د خوامیو لب خندانشو م یسپارم. فقط از تو خوشبخت یبدستت م

 

! خوردیلبش هم تکون نم یفکر حت یمبهوت نگاهش به بابا بود و تو یلحظه ا انیآر

 نیو  آهسته گفت: آقاجوون انشاا... از ا دیکش قیعم یبعد چشماشو بسته نفس

که شما هم ازم  کنمیبراش م ادیاز دستم برب ی. هرکارنیش ینم مونیاعتمادتون پش

  .نیباش یراض

 

 !نره، من جا موندم ادتیها  یمنم ببوس یتند گفت: ناز الدیم

 

که بابام گفت  میقرآن گذشت ریو از ز دمیرو هم بوس الدیم انیگر مهیخندان، ن مهین

 !شد، خدا به همراهتون رتونید نیبر

 .نبود همه شونو تنها گذاشتم یدلم راض همچنانکه
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بصورتم کرده گفت: هنوزم فکر  نیغمگ ینشستم، نگاه انیکنار آر نیماش یتو یوقت

بابا مامانت بودم که عمرا اجازه  یچطور تونستن ازت دل بکَنن؟ اگه من جا کنمیم

 .نداختمیم تیترش داشتمیم ! نگهتیبر دادمینم

 

 میخودت ترش یانداختنم نبودن. تو ببر خونه  یبه ترش یگفتم: خب اونا راض خندان

هزارساله  یرترشیو هفت ساله بشم! اگه هم دلت خواست س فتمیبنداز، بزار کامال جا ب

 !راه بنداز

 

فکر به ذهن  نیو از ته دلش گفت: چرا ا قیعم یلیخ یراه افتاد ول دیخندیم کهیدرحال

تورو  یگی! راست مکردمیو هرلحظه دق م خوردمیکه داشتم فقط غصه م دیخودم نرس

و  خوادیم یخدا چ نمیتا به وقتش بب ندازمیم تیو سرراست ترش دارمینگه م

 !شهیم یسرنوشتمون چ

 

نگام نکن.  ینجوریبود!!! مات نگاش کردم که گفت: ا یمنظورش چ اوردمیاصال سر در ن 

شدن و  یکلمات قاط دی. شاگمیم یدارم چ دونمیپرت هستش که کال نم یحواسم بحد

 !شون نامفهوم بود یمعن

 

حواسمو جمع  تونستمیمنم نم گفتیزدم و صورتمو برگردوندم. راست م یلبخند فقط

 !نبود یگله ا یجا ریو رویه نیکنم و در ا

 

  .نه به سرعت برق و باد، بلکه پدرمونو درآورد و گذشت شگاهیآرا یتو یچندساعت
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  .دیدوختم.............. دلم لرز نهیآ یآماده چشم به عروسک تو یوقت

 

 !باشیعروس ز نیگفت: خوش بحال آقادامادمون با ا شگرمیآرا

 

! نیبعد قضاوت کن نینیگفت: کاش آقادامادشونم بب ومدیم رونیکه از ب شگریآرا اریدست

 !کنهیفعال چشمام داره رقص نور اجرا م منکه

 

  .بخودم انداختم یدوباره نگاه خندان

چپم موج  یشونه  یدرشت رو یبا فرها کطرفهیکه  ونینیش مهیباز و ن مهین موهام

 راهنمیداشت که خودم حظ کرده بودم. پ ییرایو گ یسادگ یبحد شمی. آرازدیم

 !بود دهیبدنم خواب یرو ییبایه زو ب دادیپوشش م امویهمکه.......... تمام قشنگ

 

 یگفت: ا دهیکش رونیبه سالن ب یسرک ارشیدست یفهایبا توص شگرمیخودِ آرا نباریا

 یبگ شهینره که آقادامادمون منتظرته. م ادتونیجان ماشاا... به هردوتون! فقط اسپند 

 زرنگ بانو؟؟ یبش ریبلکه سبب خ یآورد ریرو از کجا گ شونیا

 

 !کرد نه من اونو دایآقادامادتون منو پ نیگفتم: باور کن خندان

 

به سراپاش  یبده و دوباره نگاه انیآر لیازم گرفت تا تحو المویبا ذوق وسا اریدست که

 !بندازه
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که صبح بدستم داده بود دستمزدشونو  انیآر یِکه با کارت بانک میدیخند یم یهمگ

 .شتمحساب کردم و شنلمو برداشته پا به سالن گذا

 

و همه حق  دمید یبود که م یداماد نیتر کیو ش نیباتریز ایمنتظرم بود. خدا انیآر

  .داشتند

 

 .دیبشدت تمام براش لرز دلم

 

ناب و قشنگ  یلبالب از احساس یبا عشقِ تمام، نگاه یبا شوق، نگاه یهم نگاه انیآر

 .چشماش تلمبار بود به سراپام انداخت یبه حسرت که تو ختهیاما آم

 

 یکه قاط خوامیم یرو جداگانه و خصوص لمیقسمت از ف نیگفت: ا لمبرداریخانم ف به

 !خودمون دوتا ینشه لطفا! فقط برا یعروس لمیف

 

  .اومد کتریکه نزد ه،یماجرا چ کردمینگاه م هنوز

 

و آهسته و عاشقانه در آغوشم  ختیچشمام ر یبازوهامو گرفته تمام نگاهشو تو آروم

  .دیکش

 

رو خوب  گمیکه االن بهت م یزیهمه قلبم، چ نیدم گوشم گذاشته گفت: نازن دهنشو

که با  یی........ همه روزها و شبهاندهیآ یتمام عمرت ....... تمام روزها یگوش کن و برا
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 ی....... بحد،یسنجاق کن که فراموش نکن میگذرونیو م میکنیسقف سر م هی ریهم ز

از قلب گذشته همون  گهیعاشقتم که د ی..... بحد....مدوستت دار ی...... بحدخوامتیم

خون زنده ام و  نیا یکه با چرخش لحظه به لحظه  یرگ هام هست یتو یخون جار

 یکردم، هر حرف یبه بعد هرکار نی! از استمیکه اگه نباشه منم ن ی! خونکشمینفس م

حرفو  نیا فقطو ناراحتت کردم،  یدیو هر بار که ازم رنج یدیازم د یزدم، هر رفتار

 ی! وقتکنهیم نکارارویبا تمام عشقش ا انیبنداز و بگو حتما صالحت در اونه که آر ادتی

امروز رو نگاه کن و منو ببخش. اونموقع دلت رو  لمیدلت ازم شکست، ف یاحساس کرد

تورو  ریمن پاک کن و دوباره با تمام وجودت عاشقم باش که فقط خ یهایاز غم و ناراحت

 ..........بمونه ادتی شهیهم یبرا نوی! اخوامیم

 

 یکه بغض انیاز حرفها مخصوصا از لحن آر دونستمی. فقط مدیکوب یبشدت م قلبم

 یرو با خود بهمراه داشت قلبم...... کم کم داشت ..... از حرکت ...... م نیسنگ

 ......ستادیا

 

 ان؟یشده آر یمحکم گفتم: چ دهیکش رونیب انیاز آغوش آر عیلرزان خودمو سر یقلب با

 افتاده؟ یاتفاق ؟یکرد یکه ته دلمو خال یزنیحرف م یدار ینجوریچرا ا ه؟یحرفا چ نیا

 

متعجب آب دهنشو بشدت فرو داد که صدرصد بغضشم باهاش خورده بود،  کهیحال در

شده باشه که  یزیچ دیشوخ گفت: عروس خانم خوشگلم، مگه با یبا لحن دهیخند

  بهت بکنم؟ یاول کار نیمهم رو هم ی هیچندتا توص ایبزنم  یباهات حرف
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مگه  م،یکنیقشنگمون رو شروع م یسقف و زندگ هی ریز میریخدا از امشب م دیام به

وقتا  یبعض ستیمگه قرار ن م؟یداد بزن گهیو سر همد میوقتا دعوا کن یگاه ستیقرار ن

 یو چغول یایتو از دستم به تنگ ب یگاه ستیوقتا من؟ مگه قرار ن یبعض ،ویتو قهر کن

تو چاقو  یاز دست کارا یتو کتکم بزنن و منم وقت اطرکه بخ یمنو به مامان بابام بکن

 یمنو کم نینازن نیگلوم قرار گرفت زنگ بزنم به مامان بابات، که شمارو بخدا ا ریز

  کنه؟یکه داره منو زنده بگور م ادیباهام راه ب نیکن حتینص

عشقمو بهت بگم که هرزمان از دستم  زانیاول م نیهم خوادیم مدل زکم،یعز خب

باشه چقده دوستت دارم و جوونم به دل و  ادتیو دلت بدرد اومد،  یناراحت شد

 !یعشق منو ببخش نهمهیجوونت بنده که بخاطر ا

 

  .دمی...... خوشحال از تمام حرفاش ذوق کردم و بلند خنددمیخند

 

منِ هراسان  ،یدیکش ریمون به تصو ندهیآ یکه از زندگ یاوصاف نیخان با ا انی: آرگفتم

  اطراف بزارم و خودمو گم و گور کنم؟ یابونهایجا از دستت سر به ب نیاجازه دارم هم

 

 قبوله؟ امیمنم باهات م یبگم هرجا بر نجایفقط هم یخندان گفت: باشه برو، ول انیآر

 

و گفتم: دامادجان تمام  دمیکشبصورتش  یکه دست میکرد دنیهم شروع به خند با

مشکالتمو داد  ستمین یباشه من کس ادتی نمیا ی!! ولزیبه ر زیر مونهیم ادمیحرفات 

اول کار  نیتمام هم تیبا جد نویشده پدر مادرهامون! فقط ا یبزنم و به همه بگم، حت

برم لباس عروسمو  یشد مونیو اگه پش یریگب یدرست و حساب متویبهت بگم که تصم

 یلیو از دستت خ یکن تمیبابام، فقط .................. فقط اذ یو برگردم خونه  ارمیدرب
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بندم و دستامو چنان  یناراحت بشم، با تمام عشق و خواستنم و عالقه هام چشمامو م

از حدقه بپره  تکه چشما کنمیگلوت گذاشته خفــــــــــــــــــــه ت م ریمحکم ز

  !خان که تعارف هم ندارم اصال انیاب آرباشه ها جن ادتی نوی! ارونیب

اولش کنار مامان  یسرخونه  رهیم یهرک ای میبه جشنمون برس میبر میتونیم االن

 باباش!؟؟؟

 

از  ده،یبوس میشونیبلند شد که دوطرف صورتمو گرفت و آرام از پ انیآر یها خنده

   .سرم انداخت. بندش رو هم قشنگ برام گره زد یدستم شنلمو گرفت و رو

 

که تمام  میرس یبازوم انداخته نگاهشو بهم دوخت و گفت: به جشنمون م ریز دست

و  یبش یتو عصبان کهیاون روز یبرا رمیمیشرطتت رو با جوون دلم قبول دارم. من م

 !تخس قشنگ و نازِ من یخفه م کن یبخوا

 

جلو  یرو از صندل نیاز رز آتش ییبایدسته گل قشنگ و ز میدیرس نیکنار ماش یوقت

 .برداشته بطرفم گرفت

 

 .میگلها ازش گرفتم و کنارش نشستم که راه افتاد ییبایتشکر از ز با

 

فکر بود که اونم حتما  یتو یجور یلب داشت. ول یرو میمال یو لبخند کردیم یرانندگ

 .برگزار بشه یبخوب کردمیجشن بود که فقط دعا م یدلهره و دلشوره 
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گل که کنار هر مشعل گذاشته شده بود، در برابر  یاسوزان و سبده یمشعلها انیم در

 انیگرفت شنلم توسط آر لیکه برامون دود شد و خانومه انعام خودشو تحو یاسپند

  .میوارد تاالر شد شدیکه نواخته م ییبایبرداشته شد و با آهنگ ز

 

و  دمیند چکسویراستش از بس دلشوره داشتم ه یبه اطراف چرخوندم ول یچشم

 .نشناختم

 .اصال جمع نبود حواسم

 

به سر داشتند جلو اومدند و  یشال دهیلباس پوش نیمت یلیهردوتامون که خ یها مامان

گرفتند که از چشمان خندان و خوشحالشون واقعا  لمونیبه صورتمون تحو یبا بوسه ا

 .مشخص بود پسندمون کردن

 

تا صورتمو  یو لحظه ا میخندان به همه خوشآمد گفت یو لب یاطراف زده با شاد یدور

 !بزنم خیکه کم مونده بود  میدیعمو رس یخونواده  زیکنار م دمیبرگردوندم د

 

نشسته بودند به  زیم کیبزرگم که همه سر  یعمه  یو خونواده  ایو خانمش با پور ایپو

  .گفتن کردند کیاحتراممون بلند شدند و شروع به تبر

 یلیخ ینخوردند و فقط عموم با تکون سر یتکون یعمو و زن عموم بود که حت فقط

 .گرفت لمونیتحو ییجز
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 یو نگاهش جز جز صورتمو م دیدرخشیگذشتم که چشماش م ایاز صورت پو گذرا

  !!!یچیه گهی. ددیکاو

 

 یگرفت و آرزو لمونیاز من بود واقعا قشنگ تحو کتریکه کوچ ییپسرعمو ایپور یول

 !با داماد پرسعادتشون رو داشتقشنگش  یدخترعمو یهزارساله برا یخوشبخت

 

 .میکرده راه افتاد یکه تشکر میرد بش یعنیدادم  یرو فشار انیآر دست

 

 یدور هم بودند و اونجور یهمگ شهیخودم هم که مثل هم یو زلزله ها زیعز دوستان

 .هاشون دستم اومد واقعا مجلس رقص رو بدست گرفته بودند افهیکه از ق

 

بودند که از زمان  زیم نیشاد ا یلیو خ یافتخار یهم اعضا انیو ک نیو افش رضایعل

 .کردندیجشن آماده م نیا یعقدم خودشونو برا

 

 

 

 

 

                                            

 

                                                                28 
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کنار هم نشسته  انیتمام و مرحله به مرحله برگزار شد که من و آر ییبایبه ز جشنمون

 .کردیم یمعرف لهاشونویفام انیآر یو گاه میکردینگاه م

 

مهمونا و دوستان من شده  یقاط یش کنار هم بودند و گاههم با چندتا از دوستا مهران

  .دندیرقصیم یبا خوش

 

جان، دوتا از دوستام تازه اومدن  نیآرام گفت: نازن کردیکه کنارم نشسته نگاه م انیآر

 .امیب رمیبگ لشونیبهشون بزنم و تحو یکه من سر

 

 یکرده م طنتیتازه رفته بود و من با لبخند چشمم به دوستام بود که داشتند ش انیآر

 .دندیخند

  !گفتیم ییزایچون اخمآلود بود و تند تند چ کردیهم دعواشون م رضایعل نکهیا مثل

 

 .برگشتم که مهران بود یدیخسته نباش یبا صدا یا لحظه

 

امر  نیخوشحالم مهربانوجان که سبب ا یلیفاصله کنارم نشسته خندان گفت: خ یکم با

که  لیبا هم فام یول ،یمن بودم و درسته با تمام تالشهام قسمت خودم نشد ریخ

  .میشد
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 !معتقدم یلیکرده گفتم: من به قسمت خ یتشکر آروم

 

 ازین یلیاموالمو بده! بخدا خ ییکن دا یمهربانو تورو خدا کار یگفت: ول یجد مهران

دست  ییدا ،ینکن یو پشت منو خال یهمت کن ی! اگه تو کمییتو دمیدارم که تنها ام

 .رسمیم ییو منم به نوا دارهیبرم شیاز لجباز

 

! ادیاز دستم برنم یمورد کار نیمن اصال در ا یمحکم گفتم: ول یکامال زورک یلبخند با

صالح باشه خودش  یهرچ انیشناسم آر یرو م تییکه دا ییو تا اونجا دونمیچون م

از من بگذر که  کنمی! خواهش مدهیگوش نم یشکیو اصال هم به حرف ه کنهیم

 !!تونمینم

 

 !بلند صحبت کنم یارکست بشدت بلند بود و مجبور بودم کم آهنگ

 

عالقه  نیبا ا ،ی! اگه تو با من ازدواج کرده بودووووونهیگفت: آآآآآاخخخخخخ د مهران

 چیشانسم که ه نیبهمون بد بگذره و ............ بترکه ا ذاشتیبهت داره نم مییکه دا یا

 !ستین اریباهام  یجور

 

 نیکه ا کردمیباهات ازدواج م وونهیگفتم: عمرا منِ د یعصب یکم یموند داد بزنم، ول کم

دوستات برگرد  شی! لطفا پمغز خر خورده بودم یکنیکن! فکر م رونیفکرارو از سرت ب

 !یذاریکه اعصاب برا آدم نم
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نشست که کنار دوستاش  انیآر یچرخوندم نگاهم دورادور رو یکه با حرص کم سرمو

 .نشسته بود و چشم به ما داشت

 

 .کرد زشیر یچرا دلم تلپ دونمینم

 

 ....آخه یناز یگفت: ول مهران

 

! حاال بزار برم کنهیداره نگاه م انیمن شو که آر الیخیوروخدا مهران بگفتم: ت تند

 .بکنم تونمیم کاریچ نمیبعد بب م،یسرخونه زندگ

 

گفت: آقامهران وقت شما تمومه.  یکه پر دندیسر رس یلحظه دوستام همگ نیا در

 !که نوبت ماست میبا دوستمون چندتا عکس بنداز نیاجازه بد

 

 نیو افش انیتعجب ک تیو در نها ستادندیکه دوستام کنارم ا دیخندان کنار کش مهران

  !گرفته شد یعکس ستاده،یهم دو طرف دخترا ا

بود  یآب ی!! ولشهیم یچ انیعکس العمل آر دونستمیخشک خشک بود و واقعا نم دهنم

  .ومدیاز دستم برنم یبود و کار ختهیکه ر

  .خند راه انداختنددورم جمع شده بگو ب یبودم که حاال کم شونیپر بشدت

 

امشب طالقم  انیآر د؟یبود عکس انداخت یمال ک یاون گوش یگفتم: پر یبه پر آرام

 !بابام یبرگردم خونه  دیشکر داره! فکر کنم امشب با ینده جا
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بدم.  شهایسر نیخودم بود که عمرا عکسمون رو به ا یخندان گفت: نترس گوش یپر

خودمونه بعد  یاول آبج یهرچقدر بهشون گفت گوش نکردن و فقط گفتن ناز رضایعل

هم فحش بارِ  یکل رضایروشن فکره! حاال عل انیآر ست،ین یمشکل چیکه ه انیزن آر

 !!!روشنفکرها کرد

 

 یراحت شد و ........ ول المیشام آماده بشن. منم که خ یازم دور شدند که برا خندان

 !مونده بوددر بدنم ن یفکر کنم جان

 

  .میسفارش داده بود سیکم کم در حال آماده شدن بود که بصورت سلف سرو شام

  .که در دو طرف تاالر گذاشته شده بود بودند زهاروینفر درحال آماده کردن م نیچند

 

  .ومدیبرگشت که داشت بطرفم م انیبطرف آر نگاهم

 

نگاهش اصال  یرو بسنجم، ول ممیبه چشماش انداختم که اوضاع وخ ینگاه دیرس یوقت

 !لباش بود یکه دلخوشم کرد لبخند رو یزینبود! تنها چ ندیخوشآ

 

آروم  نداختیدست دور شونه ام م کهیکنارم نشست که بطرفم برگشته درحال انیآر

 گفت؟یداشت م یگفت: مهران چ
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جانش.........  ییکنار دا یخوشبخت ی.......... آرزوکیزدم و گفتم: تبر یلبخند

رو در  رمونیخ یما شده.......... که دعا دنیاون باعث بهم رس نکهیبابت ا شیخوشحال

 .....میشب بدرقه ش کن نیا

 

رنجش  یخاص بخود گرفت که بنظرم کم یصورتشو برگردونده لبخندش حالت انیآر

ازت داشت که بهت  یانگار خواسته ا یدادیبود گفت: آخه تو چنان جوابشو م زیآم

 .نگرانت شدم یبرخورده بود! کم

 

و  الی...... مهران هستش و هزار خدهیدهنمو قورت داده گفتم: حتما بنظرت رس آب

 .الیخیسودا! ب

 

! فقط یتو بگ ی! هرچالیخیدستش گرفت و فشرده گفت: باشه ب یدستمو تو انیآر

! میدار ییمهمونا چه یدونیوجهه تو حفظ کن و رفتارهات حساب شده باشه که م

 !ستیهم ن یدیکه ازشون کار بع ارنیپشت سرت حرف درب خوامینم

 

 !به فکرم بود نهمهیلبام نشست که ا یرو یلبخند

   .ستادیصورت عموم ا یکه چشمم رو دیچرخیمهمونا م یتو نگاهم

 

 یشمر ذ نیکم موند بخودم بلرزم! ا یکه لحظه ا کردیزل زده ما دوتا رو نگاه م چنان

 دست از سرم برداره؟؟؟ خواستیم یالجوشن ک
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منو از شر خناس دور نگه  یبچه ها ایحرف مامان افتادم که دعا کرده بود: خدا ادی

  !!!!دار

هم  ای! پودمیترس یهم م ینگاه عمو رو اصال دوست نداشتم و ....... راستش کم نیا من

ناراحت.......... درد...... و هزار هزار .......... نی............ غمگیچشماش راست بمن بود ول

  ...... حرف

 .رو خبر نداشتم شیکرده بود با زندگ چه

 

بطرفمون اومده گفت:  د،یرقصیهم م ییبایبود و بز شماریب یکه خسته از رقصها سونیآ

 یلهایعروس خانم خوشگلت اجرا کن که فکر کنم فام یبرا یآذر یاول تو رقص انیآر

. بعد نوبت کنمیبشن، البته منم بعدا کمکت م زیو بزار سورپر دنیرقصتو ند نیا نینازن

 ......ادیکه وسط ب نهینازن

 

هم کامال از چشمان  یرنجش یبصورتم انداخت ول ینگاه قشنگ و پراز عشق انیآر

خواهش  یبزنم ، ول یچرخ هی رمیمن م نیمشهود بود. زمزمه کنان گفت: نازن باشیز

 !تنهات بزارم ترسمی! راستش مونیعکس گرفتن شو اونم با آقا الیخیب کنمیم

 

  ........... !لبام بخشکه که تند خودمو جمع کردم یموند لبخند رو کم

  ......دیرس یخدا بدادم م دیاوضاع اصال خوب نبود که فقط با نکهیا مثل

از خودش نشون  یندیو رفتار ناخوشآ کردیمهمونا تحمل م یهمه  نیب هرچند

 ......!!!شناختمش یمنکه م ی....... ولدادیمن
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  .شونو بگه یبطرف گروه ارکست رفته بود که آهنگ انتخاب سونیآ

 

  راحت برم برقصم؟ الیآروم ادامه داد: االن با خ انیآر

 

 نیزده گفتم: راحت برو و ا یلبخند یام گرفته بود هم خنده ام، ول هیهم گر راستش

  .نداشتم باور کن یریقسمت هم من تقص!! اون ریشب رو به دل نگ

 

 .بهم زد که لبا و چشماش اصال هماهنگ نبودند یلبخند انیآر

 !شد سونیبرگردوند و منتظر آ صورتشو

  

 یزیکردم چ یدوختم و سع زیم یرو یبایز یتمام افکار داغونم چشم به گلها با

  ......انیآر ی....... چشمها یکنم ول دایحرفاش پ یدلخوش کننده برا

 

  .بلند شد یآذر یآهنگ یبایز یصدا

 

 .وسط اومدن دعوت کرد یبرا انیبطرفمون اومد و از آر سونیآ

 

 .بلند شد انیآر

 یکه به سرانگشتام بوسه ا دیخم یدستش داشت باال آورد و کم یدستمو تو همچنانکه

  .میدینشونده گفت: آماده باش تا اومدم دنبالت با هم ادامه م
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همه به  غیدست و ج یصدا ییهویمهمونا چشمشون به ما بود که  یهمه  نکهیا مثل

ها  وونهیدوستان آتشفشان خودم بودند......... د شیآسمون رفت که صدالبته باعث و بان

 !!ذاشتنیآدم نم یبرا ییجا آبرو چیه

 

بر  عالوه انیآر یافتاده بود تمام کارها ادشونیدوستام واقعا  دمیکه......... شا دونمینم

به حساب کتاب عموجوون محشر و دل مهربونم  دنیبخاطر رس ادش،یعشق ز

نبودم. اندوه  یراض گهیکه د ایپو یحسابرس یهستش................ البته نــــــــــه برا

 ....نداشت که ........... نداشت یانیپا اینگاه پو

 

 چیعنوان ه چیبه ه ایاصال با خاطراتش نبودم . پو گهیفراموشش کرده بودم و د من

  !خودش صاحب نبود یدر ذهن و قلبم برا ییجا

 

جز  کردم،یفکر نم یشکیبه ه گهیعشقش غرق کرده بود که د یمنو تو یبحد انیآر

نگاهش هنوزم که هنوز بود درد داشت....  ایپو یمهربون خودم............. ول یبایداشتن ز

 .........نگفته بود یغم داشت..... و پراز حرفها

 

و تک  بایحواسمو جمع کنم و رقص ز نهیبه چشمم بش یاشک نکهیکردم قبل از ا یسع

 .....رو از دست ندم که غوغا کرده بود انیآر ینفره 

 

خودشو بهش رسوند و شروع به  نیافش کردیبود و نگاه م ستادهیا یکه کنار سونیآ

  !گوشش کرد ریز ییزایگفتن چ
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 خواستنیرو فراموش نکرده بود و االن م هیمهد یرقص سه نفره شون در عروس حتما

  .کنند شیاز رقص داماد رو همراه یهردو با هم قسمت

 !!!شناختم یزبل رو خوب م نیافش نیا من

 

بلند  یاز کس ییو صدا کردندیو شوق نگاش م رتیکه همه با ح دیرقص ییبایبز انیآر

مامان و بابام هم  ی! حترفتیسوت و دست دوستام به آسمون م ینبود فقط صدا

 !چشم دوخته بودند انیآر یخندان و خوشحال به رقص تک و عال

 

رقصشون چهره  یبه کمکش شتافتند و از قشنگ نیو افش سونیرقص هم آ یها مهین در

 .و شور بود که ذوق کردنشون حد نداشت یمهمونا پراز شاد یهمه  یها

 

 .برم وسط دیاالن نوبت منه که با دمیکه عوض شد فهم آهنگ

 

 سونیآ یول م،یدستمو گرفتن و وسط رفت هیهردو بطرفم اومده هرکدوم  سونیو آ انیآر

 .ستادیا یتنهامون گذاشت و کنار

 

انگار مدتها با هم  کردیم میچنان قشنگ همراه انیقشنگمون حرف نداشت و آر رقص

 .میکارارو نداشت نیاصال وقت ا کهیدرحال میکرده بود نیتمر
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آورده به دستم بست و  رونیکتش ب بیاز ج یدستبند انیرقصم بود که آر یوسطها

  .دست زدن مهمونا با سوت دوستام به آسمون رفت یصدا

 

فقط  میبودم که زندگ یدختر نیبود و من عاشقتر فیداماد زرنگ واقعا همه فن حر نیا

 !بود شبایبند نگاه ز

 

 هیوسط اومدند و  یهمگ الدیو مهران و م سونیبا عوض شدن آهنگ، دوستام با آ حاال

  !!یدنیو شن یدنیبرپا کرده بودند د ییاهویراه انداخته ه یرقص دست جمع

 

کرده بابت  یازم تشکر انیآر مینفس زنان و دست در دست هم شادمان نشست یوقت

 .خوشحال بود یلیرقص قشنگم خ

 

 دیت چنان چسب هیهد نینابش ازش تشکر کرده گفتم: باورکن ا زیو سورپر هیهد بابت

با کل خاطراتش باهامه،  شهیو هم ارمشیو بهم مزه داد که تا عمر دارم از دستم درنم

و اول تورو بکشم .........  امیکه از دستت به تنگ ب یکن تمینکرده چنان اذ یمگه خدا

 !دستبند بشم نیا الیخیبعد ب

 

نشدم  ریس میکه من فعال از جون و زندگ فتهینم یاتفاق نیشاا... همچتند گفت: ان انیآر

 یلی. خکنمیو ذوق م نمیب یدستت م یدستبند رو تو شهیهوس مرگ کنم! انشاا...  هم

 !خوشت اومده نهمهیخوشحالم ا
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 ییرایسرو بود و توسط پدر مادرهامون از مهمونا دعوت شد از خودشون پذ یآماده  شام

 .کنن

 

  .درحال انتخاب غذا بودند که در سه چهار نوع انتخاب شده بود همه

 نیو ته چ چه،یپلو و ماه یگرفته تا باقال ینیمخصوص نگ ی دهیجوجه کباب و کوب از

 ..... مرغ با سوپ و دو مدل دسر و

 

بودمش و داشت  دهیدر عقدمون د کباریافتاد که  انیآر کیبه آقا نادر شر چشمم

 .ومدیبطرفمون م

 

گفت: شاه داماد نکنه  انیرو به آر گفتیم کیبهمون تبر کهیشد و درحال کمونیدنز

که  کنمیپاشو داماد تنبل، خودم کمکت م ارن؟یعروس خانم براتون شام ب یانتظار دار

 ....!ستیکارت ن ییتنها

 

شام رو خودتون  یدونفره براتون آماده کردن. ول زیم هیاونور  نمیب یکه م ییاونجا تا

 نه؟ یدونیعروس خانمو هم که حتما م ی قهی! سلدیانتخاب کن دیبا

 

 .می. بردونمیبهم انداخته گفت: بله که م یخندان نگاه انیآر

 

 ییرایافتادند و منم لبخندزنان نگاهم به همه بود که داشتند از خودشون پذ راه

 .کردنیم
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 .داشتندیغذا برم یهم با خنده و شوخ دوستام

 

 .ومدیافتاد که داشت بطرفم م ایچشمم به پو یا لحظه

 

حکم  انیآر ندفعهیمن ا یخدا یدلم داد زدم: وا یکه کردم درجا.......... تو سکته

 !!!اعداممو صادر نکنه صلوات

 

 نیاز ب کردمیصورتش بود که دعا م ینگاهم رو یبهمراه دلشوره هام فشرده شد ول دلم

  !ادین چارهیراه برگرده و سروقتِ من ب

 

 !!!!!!!!!!!باطل الیخ یزه یول

 

  بطرفم خم شده مهربانانه گفت: اجازه هست؟ دیکه رس کنارم

 

 دییزده گفتم: بفرما یبزور لبخند دهیماس

 

که بصورتم دوخته شده بود گفت: فقط  یبود با نگاه غم آلود ستادهیا کمینزد کهیحال در

آرزو داشتم و دارم  شهیرو بکنم و بگم هم یبا اوج خوشبخت نهایبهتر یاومدم برات آرزو

  .باشم هاتیو سربلند تهایخوب و موفق یشاهد زندگ
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 یشد. ول بمیداشتنت نص یمن نبودم که با تمام تالشم فقط حسرتها و آرزوها قسمتت

 .هیعمرم کاف یهمه  یکه برا یداشته باش هارویزندگ نیقشنگتر انیکنار آر دوارمیام

 

نتونستم برات انجام  یکار چیه یوان خوددهنشو قورت داده ادامه داد: منکه به عن آب

منم  یدونیخودت خوب م یخودم کسب نکردم. ول یبرا یزیچ یبدم و جز شرمسار

و گذشته رو چه خوب چه بد  یمنو ببخش دوارمیپدر مادرم شدم که فقط ام ریاس

 !یفراموش کن

 

که آروم گفتم: باور کن  کردمیفقط بصورتش دوخته شده بود و مبهوت نگاش م نگاهم

راحت باشه و به  التیذهنم ندارم. خ یتو یزیرو فراموش کردم و اصال چ یهمچ

عمرت آرزو  یهمه  یو آرامشت رو کنار همسرت برا یبرس که منم خوشبخت تیزندگ

 .دارم

 

 ریاون دوران گ ی! منکه هنوز تویگفت: خوش بحالت که فراموش کرد نیو غمگ آهسته

 !شناسم یخودم نم یهم برا ییوکردم و راه درر

 

  !اخانیگفت: به به پو یچشمام برگشت که با لحن خاص انیآر یصدا با

 

 دیبا کاری....... من چ ی.....ولشدیم دهیصورت به وضوح د یتو یناراحت بود و خشم انیآر

شوم  تیفدا ینامه  ایرو من صداش کرده  ایاصال بمن چه که....... مگه پو کردم؟؟؟یم

 !!براش فرستاده بودم
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 یبه همراه عشقشون آرزو زمیعز یدخترعمو یگفت: برا انیبرگشته به آر ایپو

جان! جوون  انیمواظبش باش آر یلیرو داره که خ یهمچ اقتی. لکردمیم یخوشبخت

 !یخودت و جوون ناز

 

از امشب  دخدایگفت: چشم! به ام زدیچشماش برق م کهیتکون داده درحال یسر انیآر

 قهیبراش مضا یچکاری. از هنیدارن که اصال نگرانش نباش یتخم چشمام جا یفقط رو

 !کنمینم

 

 ندهیکه سالمت و پا یآورده گفت: مطمئنم در حد حرفت هم هست نییپا یسر ایپو

  !یباش

 

 . آرام ترکمون کرد و

 

 یبرا میبازوم انداخته گفت: بر ریسرخ شده بود دست ز یچشماش کم کهیدرحال انیآر

 !شام، آماده ست

 

 !گفتینم یزیچ بخدا ؟یناراحت شد انیکه گفتم: آر میشده راه افتاد بلند

 

کرد و گفت: نامرد اونهمه بال سرت  یدندوناشو بهم فشرده دندون قروچه ا دمید نهیع به

....... هنوزم نینازن یفهم ی.......... میاصال فراموشت نکرده! هنوزم عشقش یآورده ول

 !عاشقته



577 
 

 

  .میبود دهیرس زمونیبطرفش برگشته نگاش کردم که به م متعجب

 

 .جمع کردم و نشستم که خودشم روبروم نشست راهنمویپ یکرد دنباله  کمکم

 

  .و از بس دلهره دارم پاهام درحال لرزشه ستیدلم مال من ن دمیفهم یم فقط

اگه عشق  ه؟یحرفا چ نیا انیآر یشد وونهیتمام جراتمو جمع کرده گفتم: تو د یول

! زدیمنو پس نم یو اونجور دادینم حیهمه رو بمن ترج یاونجور چوقتیبودم ه شیواقع

 .کن رونیفکرارو از سرت ب نیلطفا ا

 

 یگفت: من جنس خودمونو از تو بهتر م ذاشتیبشقاب سوپمو جلوم م کهیدرحال

 !مونهیگل مونده و پش یکرده، که االن مثل خر تو یبچگ دهیشناسم. اون موقع نفهم

 

 میاگه عاشقمه، دوما تصم شیبزور زده گفتم: اوال غلط کرده با جد و آباد مادر یلبخند

با عقل کاملم انتخاب کردم  موینداره! من عشق زندگ یبه من ربط گرانید یو گوه خور

 کیکنم و اگه اون نباشه من فقط  مشیتقد کجایوجودمو با قلبم  یکه حاضرم همه 

و اعصابمون رو داغون  مهاشونیرو ولش کن با تصم هیپس بق. کنمیشو تحمل نم قهیدق

 !نکن

 

 یصورتش تو یهم سرخ یسوپ دهنش گذاشته بشدت ناراحت که حاال کم یقاشق

 زدیمواظب باش. باهات که داشت حرف م یول یندار یتو گناه دونمیچشم بود گفت: م
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 گفتنیم گهیهم به همد ییزایچشم بهتون داشتن، حاال چ ستادهیا لهاتونیچندنفر از فام

  .که تند خودمو بهتون رسوندم

! کنمیکه فقط سکته م ادیدنبالت درب یثیگو حرف و حد اوهیبخاطر چندتا  خوامینم

 !چه برسه به من ندازهیرو از پا م لیمواظب حرف مردم باش که ف

 

  .خشک خشک بود دهنم

 

 ان؟یگفتم: آر آروم

 

. عموت هم میزنیدهنش گذاشته بدون نگاه کردنم گفت: االن بخور. بعدا حرف م یقاشق

 .که االنم چشمش به ماست. تمومش کن کردیو تو نگاه م ایداشت بروبر به پو

 

 .نگفتم یزیچ گهیانداختم و د نییپا سرمو

 

 ................ زهرمارم شده بود یهم که با اون همه گرسنگ غذام

 

 

ناخواسته  انیم نیدر ا ایبعض یشام بخورم. ول یداشتم کم میگرسنه بودم و تصم یلیخ

 .کوفتم کنند مویدست بدست هم داده بودند تا شام عروس
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 یکه بزور جلو انیدرهم آر ی افهیق دنیخوردم. مخصوصا با د یچ دمینفهم اصال

  !!!رهیبخودش بگ یآروم ی افهیمثال ق کردیم یگرفته بود، و سع تشیخودشو با عصبان

 

و  رفتیکَتم نم یمنکه اصال تو یول کردن،یرو باورش م افهیآرامش و ق نیا هیبق دیشا

  !!!داشت میخودمون خواه یبرا یو بساط ستیاوضاعش اصال خوب ن دونستمیم

 

 .کردمیدر لپهام م یو احساس سوزش شدیرفته حالم بدتر از بد م رفته

 

 !ها یکنیضعف م ؟یخورینم یچیهبدون نگاه کردنم گفت: چرا  آهسته

 

توش ندارم و  یریتقص چیکه خودم ه ایگفتم: فقط بخاطر رفتار و حرکات بعض ناراحت

 نی! من ارمیگیسوزم و الو م یبشه دارم م لیبه جهنم تبد ممیروز زندگ نیبهتر دیبا

 !یکنیم یخودخور یدار نهمهیتحمل کنم که ا تونمیتورو عمرا نم یناراحت

 

من شو و بفکر  الیخیامشب رو ب هیرو قورت داده گفت:  کردیم یکه باهاش باز یساالد

  .محال عالمه دهنشون بسته بشه یدونیباش که خودتم م گرانید شیآبرومون پ

 یمن چقدر گر گرفتم و دارم م ی........ فقط کاش بدونامیبا خودم کنار م یجور منم

  .......رسهیسوختنم هم به مشامم م یسوزم که بدتر از تو داره بو

 

 .......شده که یگفتم: آخه چرا؟ مگه چ تند

 



580 
 

داده گفت: اصال فکر  رونیمحکم ب یسکوت نفس یمحکم بهم فشرد و بعداز لحظات لباشو

تحمل کنم و  تونمینم گهیقسمت رو د هی نیبازم دوستت داشته باشه....... ا کردمینم

عاشق زن من باشه.......... کال خارج از تمام فکر و  یکه کس شمیم وونهیدارم رسما د

 .! فقط دعا کن سکته نکنمنینازن ارهیبهم فشار م یلیهستش که داره خ رومین

 

! اصال هیچه حرف نیا انیگفتم: خدا نکنه آر کردمیم یخجالت زده با دسرم باز کهیدرحال

رو  مشیبار تصم هینداره. اون  یبه ما ربط ایکار پو ـــــچیه گهیفکرتو مشغولش نکن. د

و بازم خودش! لطفا  دونهیبارم منو کنار زده تمومش کرد. االن خودش م هیگرفت و 

 !کنمیم شامشبمونو خرابش نکن خواه

 

اون نگاهش  یفراموشش کنم. ول کنمیم یتکون داده گفت: باشه. شامتو بخور. سع یسر

 .........که بصورتت دوخته شده بود

 

  !داد فکر کنم منم سوزوند رونیکه با حرص ب ینفس

 

  .مردم یبخورم و رسما داشتم م یزینتونستم چ گهید

 

کرد که بعداز تموم شدن شام مهمانان به  یباز یخورد و کم یزورک یهم کم انیآر

 .میعروس و داماد برگشت گاهیجا
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 یخوشبخت یبه ما زده آرزو یکه سر شدنیخروج از تاالر م یکم کم آماده  مهمونا

 .رفتندیو م کردندیم

 

خاص  کاتیخودشونو به ما رسوندند و بعداز تبر یدسته جمع یهمگ انیآر دوستان

باهات چندتا  باتونیز گاهیجا نیدر هم میخوایجان ما م انیگفت: آر شونیکیخودشون 

 اجازه هست؟ میبنداز یو تک یعکس سلف

 

  .دیتا راحت باش ستمیا یم یرصورتم نشست که آهسته گفتم: من کنا یرو انیآر نگاه

 

عکسهاشون نباشم و خودشون با بگو بخند شروع  یازشون فاصله گرفتم که تو یکم

  .کردند

 یجوونا ک نی! ازدمیو ناخواسته لبخند م کردمیخاصشون نگاه م یبه ژستها منم

 !دونستمیآدما بشن رو نم یقاط خواستنیم

 

. شدندیرفتن م یآماده  دهیو نگاهم به دوستام افتاد که مانتوهاشونو پوش برگشتم

 .ومدندیهم داشتند بطرفم م انیو ک نیو افش رضایعل

 

شه برگشت که اگه تموم شده با انی! تند نگاهم بطرف آرنییپا ختیر یهررررررر دلم

بکنم  یا هگیفرصت نشد فکر د گهی........ د یخودمو بهش برسونم و کنارش باشم! ول

 .دندیچون پسرا با لبخندهاشون سر رس
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 زدلِیعز ی... خوشبخت بششاایخودم، ا یکوچولو یخندان گفت: آج دیتا رس رضایعل

و شوهرت باش که از فردا کارت دراومد و کوکب خانم با  یبرادر! مواظب خودت و زندگ

   !درست کنه نهیو خاگ مرویاملت و ن دیدهقان فداکار با یبزهاش برا ریش

 

بز  ری. حاال از فکرم گذشت شدمیکردند که منم ناخواسته خند دنیشروع به خند همه

 دهقان فداکار داشت؟ یبه غذاها یچه ربط

 

ماه حرف  نهمهیکه ا رضا،یدور اون دهن گل و گشادت بگردم عل یگفت: اله نیافش

چرا  دونمیخوب بود نم نهمهیتله! اگه ا یکوچکمونم که سرراست افتاد تو ی! آبجیزنیم

به کمک  ازیجهنم و ضرر، هرزمان ن یآبج یراست د؟؟؟یپر میدیجنب ریخودمون د

هم با زور و کتک  انیکمکت! ن میفرستیدخترارو م یزنگ که بهم بزن هی یداشت

 !تو نگران نباش اصال مشونیندازیو از در خونه تون م مشونیاریم

 

عروس داماد رو محکم  نیا یزحمت موقع رفتن در خونه  یخندان گفت: پس ب انیک

 !!بکش بسته بشه دخترا نتونن فرار نکنن

 

که نگاهم  زدمیخراب لبخند م یخنده هاشون بلند بود و منم فقط لرزان و با حال یصدا

 .شد دهیکش گاهیبطرف جا

 

. نگاه عمو زدیباهاش حرف م ستادهیا انیرفته بودند و عموم کنار آر انیآر دوستان

 .بود هامیمن و همکالسخصمانه و پراز خشم به 
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 نهیبه ع یچشماش بود، ول یملموس و بوضوح تو یو خشم کردیهم نگامون م انیآر

زل  انیچنان برگشت و جواب عمومو داد که عموم فقط بهتش زد و بصورت آر دمید

 !!!زدینم یزده حرف

 

 ادیتنها مونده؟ ب نجایداماد کجاست عروسش ا نیبلند شد که گفت: پس ا انیک یصدا

 !آخه میبر میبگ کیبرت

 

 !السیبا آلبالو گ نهیگفت: صدرصد رفته گل بچ نیافش

 

صدرصد  یعروس نینچنیکه ا نهیچیخندان گفت: حتما برا عروس خانمش گل م رضایعل

 .هم داره دنیگل چ

 

  !و حالم ........... داغون دیلرزیم دلم

 

حالش  یهم بطرفمون اومد ......... ول انیرسوندن که آر غیج غیخودشونو با ج دخترا

 !نبود زانیم یجور چیه گهید

 

 دایحضور پ مونیدر شاد دهیکه کش یزحمت یبچه ها آروم خوش و بش کرده، برا با

 .کرد یکرده بودن ابراز خوشحال
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 .گفته اجازه خواستن ترکمون کنن کیبازم تبر یهم  همه شون دسته جمع دوستام

 

 .ومدیو کنارمم نم کردیهم نم یبود که اصال به طرفم نگاه انیحواسم به آر فقط

 

تازه  انیکردند و آر یشدند دوستامون خداحافظ کمونیاز مهمونا نزد گهید یگروه یوقت

 .ستادیکنارم ا

 

 .دیبر یکه دلشوره داشت امانمو م یچه لبخند یول میدادیهمه رو با لبخند م جواب

 

 یجلو اومده بابا کمونیدرجه  لیندند که فاممو کینزد یلیخ یاز مهمونا یکم تعداد

 یکمرمو با دعاها فرستاندیهمه صلوات م کهیدرحال یشده ا نییبا روبان قرمز و تز انیآر

  .بست رشیخ

 

 .شنلمو سرم کردم سونیکه با کمک آ میانداخت یهم چند عکس خونوادگ کنار

 .میسرم گرفته بودند از تاالر خارج شد یقرآن باال کهیبازومو گرفته درحال ریباباها ز 

 

 !نداشت یفیو خودمم حالم اصال تعر ختندیریاشک م اکثرا

 

هاشون صورتمو  هیبا چشمان اشکآلود بابام که با گر الدیمامانم و م ی هیگر دنیاز د هم

که فقط خودم  انیحال بد آر یجدا شدنم از خونواده ام، هم برا یهم برا دن،یبوس یم

 .کردمیم هیمنم گر ستیبراه ن دادمیم صیتشخ
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با ما رفته  یو خداحافظ دنیبدون د ینبود و همگ یخبر چیعمو هم ه یخونواده  از

  !بودند

 

شده بود  نییتز دیو سف یسرخ و صورت یبا گلها ییبایعروس که بز نیماش داخل

 .هم کنارم نشست انینشستم و آر

 

. ومدینم رونیب انیاز آر ییصدا یول دکردنیم مونیهمه همراه یری. تا مسمیافتاد راه

 !زدیاصال الم تا کام حرف نم

 

 ..... انیگفتم: آر آهسته

 

لبات  یخونه بعدا! االن فقط لبخند رو مینگو لطفا! بزار برس یزیکرد: االن چ زمزمه

 !کننینره که همه دارن نگات م ادتی

  

 .انداختم رونیب یلبام نشوندم و نگاه یزور رو یِبزور یلبخند

 

هاشون چشمشون به ما  نیاز سرنش یکه کنارمون بودن بعض یینهای. ماشگفتیم راست

 .هم براشون تکون داد یدست انیهاشون، آر یشاد یبود که برا

 

  .رو روشن کردم نیماش یهول بودم که دست بردم و دستگاه صوت یبحد
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حواسم پرت  یبحد یول شد،یبد م شتریشروع به نواختن کرد که حالم ب یشاد آهنگ

 !عوضش کنم فتادینم ادمی یبود که حت

 

و  گنالیتک تک با س نهایماش یهمه  دمید هویکه  گذشتیم دنمونیاز چرخ یمدت

 ....میریبطرف خونه مون م میمارو تنها گذاشتند که خودمون تنها دار یتکان دست

 

  .دنده بود که آرام دستمو روش گذاشتم یرو انیآر دست

 

 .دمیهم نشون نداد که آرام و سرخورده دستمو کنار کش ینزد. عکس العمل یحرف

 

بظاهر آرومش ........... فکر کنم با  ی افهیاون ق ریدر ز انیاصال خوب نبود و آر اوضاع

 !نداشت یچندان یفاصله  یوونگید

 

  .میباز شده وارد شد نگیدر پارک موتیر با

 

 .میبصورتم انداخت و بدون حرف کنار هم راه افتاد یرو بسته نگاه نیماش یدرها انیآر

 

بود و  نایاز ا شیب یلیخ یلیخ مونیشب زندگ نیگرفتنش در اول لیتحو یبرا انتظارم

 ه؟؟؟یوسط چ نیگناه من ا دونستمیخراب بود.......... فقط نم خیکار از ب ی......... ول
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دوخته بود و فقط به چشمان  نهیبه صورتش کردم که چشم به آ یآسانسور نگاه درون

 !!کردیخودش نگاه م

 

  .نگاش کردم نهیو منم از آ برگشتم

از چشماش  یکوچک یبود....... فکر کنم فقط با ضربه  نی...... سرخ بود.... خونچشماش

 .........دیچک یقطرات خون م

 

 کنهیتحمل م تیوضع نیو با ا نگونهیرو داره  ا یچ یعنیو هراسان فکر کردم:  مبهوت

 ...... که

 

  .تا وارد بشم دیحرف در خونه رو باز کرد و کنار کش بدون

 

بود  یداشتم لرز انیو خشم آر یسرد نهمهیکه از ا یخونه مون شدم و تنها حس وارد

 .........که به شدت تمام به تنم نشسته بود

 

  .بست یانداختم که داشت درو م انیبه آر ینگاه میدل لرزانم ن با

 

شناختم و باهاش اخت  یرو اصال نم نیساکت و خشمگ انیآر نی........... من امن

 !نبود ینجوریا چوقتی.......... هچوقتیمن........... ه انِینبودم............. آر
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نگاهم گره  یپشت درو هم انداخت. آرام بطرفم برگشت و نگاهش تو ریبسته زنج درو

 !خورد

 

........ داشت از چشماش ی...... سردرگمینگاهش پابرجا بود...... اما غم.... سرخوردگ خشم

 .کردیم زیسرر رونیب

 

به دستام...... نـــــه  خواستیلرزشها کم کم م نیکه ا دیلرزیداشت بشدت تمام م دلم

  .کنه تیکل بدنم سرا

 

بخودم مسلط بشم و  یبتونم کم نکهیا یبدنمو تحمل کنم و برا ینتونستم لرزشها گهید

 شدیم دهیپاهام دنبالم کش کهینشه، آهسته درحال قمیعم یهم متوجه دلهره ها انیآر

  .رفتم یبطرف مبل

 .نشستم یدونفره ا یگذاشتم و رو زیم یرو گلمو

 

  .کردینگام م ستادهیهمچنان ا انیآر

 

: گفتم بخودم داده یرو قورت دادم و جرات شدینم دایدهنم پ یتو یکه قطره ا یآب

و  یختیبهم ر ینجوریا ییهویافتاده؟ چرا تو  یچه اتفاق یو بگ یلطف کن شهیم انیآر

و بشنوه  نهیبب ستین یکس گهیکه د نجایخب ا ؟یزنینم میساکت، که اصال حرف نهمهیا

  .....پس بگو منم بشنوم
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 یخودشو کنترل کنه ول کردیم یکه سع یاتاق مهمون راه افتاده محکم و عصب بطرف

 میلیکه حتما خ ی! پاشو آماده شو استراحت کنفتادهین یگفت: اتفاق زدیناخواسته داد م

  !یخسته ا

 

. گفتم: بفکر استراحتم ستادیا یقلبم گذاشتم که داشت م یرو یلحنش آروم دست با

فقط علتشو بدونم  خوامیمنم م ؟یختیبهم ر نهمهیشده که تو ا یزیحتما چ ینباش. ول

 !!ناراحت کرده باشم نهمهیلحن باشم و تورو ا نینکردم مستحق ا ی! من کارنیهم

 

 ن؟ینازن یبدون یخوایرو م یگفت: چ کردینگام م یشاک کهیبطرفم برگشته درحال عیسر

  !؟؟یکشف کن یخوایرو م یوسط چ نیا

 ییکردم و چه سفارشها یگفتم و چه خواهش یدوسه بار بهت چ یاصال توجه کرد تو

  کردم؟

مگه  رمیازت داشتم؟ فقط هنوزم........ هنوزم متح یچه خواسته ا یاصال گوش کرد تو

پشت سرمون.......... صد  یثیکه حرف و حد میبهت تذکر ندادم مواظب رفتارتمون باش

و  ختهیو آسمون برات دشمن و بدخواه ر نیکه ماشاا... از زم ادیالبته پشت سر تو درن

  !باره یم

 

دلت خواست  یهــــــــــااااان؟ چرا هرکار یچرا بحرفم گوش نکرد ادامه داد: دادزنان

بهم طعنه بزنه که منم تمام  یاونجور ستین یچیه قیکه ال یکه باعث بشه کس یکرد

 یبودم که اونجور یمن کس یعنیجوابشونو بدم؟  یپام بزارم و اونجور ریاحتراممو ز

 از طرف بابات رو بدم؟؟؟ یجواب مهمون دعوت
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باور  کردم؟یداشتم سکته م یکنیبطرفم برداشته بلندتر از قبل گفت: باور م یقدم

 نی! چرا بکردیسنکوپ م تیجمع نیآن چنان قلبم درد گرفت که داشت ب کی یکنیم

  ؟یاونهمه مردم با من اون کارارو کرد

به ........ اصال نیمن به جهنممممممم ...... به دررررررررک........ به اسفل السافل اصال

اونهمه چشم انصاف  یواقعا اون رفتارها جلو ؟یما فکر کرد یخودت ...... به آبرو یآبرو

  بود؟

اونهمه ارزش نداشت که  شتیپ انیآر یعنیاش گذاشته ادامه داد:  نهیبه س انگشتشو

االن  ؟یطبق خواسته اش رفتار کن ی....... فقط کمیکم یو بخوا یاحترامشو داشته باش

کنم باهات  کاریکنممممممم باهاااااات.......... چ کاریبگم بهــــــــــت؟ اصال چ یمن چ

 یلگدکوبش کرد یتونستیتا م نیمال نیخون نهمهیو ا یقلبم گذاشت یپا رو ینجوریکه ا

  ؟یرهاش کرد الیخیو بعد ....... ب

تو  ی............ من روشتریب یلیبود...... خ نایاز ا شتریانتظارم از تو ب نی............... نازننینازن

و پوکت  کیج ونیبا آقا نهمهیا کردمی.......... من اصال فکر نمکردمیم یا گهیحساب د

  ...........باشه............ که هرلحظه دورت از اونا پر باشه یکی

به من و  یتیاهم یکارا حساسم، ول نیمن چقدر نسبت به ا یدونستیم نکهیا نیدر ع تو

......... بدجور  یو .......... فقط بگم منو ........ بدجور شکوند یقلب و خواسته و عشقم نکرد

 نبودم؟ قشی....... اصال الکهی....... در حالیام کرد کهیت کهیت

 

  ......رفتیم جیبشدت گ سرم

 اهیفشارخونم بشدت باال رفته بود....... چون کم کم چشمام همه جا رو س کنمیم فکر

داشت منو رسما از پا  یو گرگرفتگ کردی.......  از تمام بدنم عرق شره م دیدیم

 .....نداختیم
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من  یحرفارو واقعا برا نیا انیشنوم و ..... آر یکه م هیحرفها چ نیا دمیفهم ینم اصال

 زنه؟؟؟؟یم

 

چشمام بسته شده  حالیمحض..... ب یکی...... تارکی....... همه جا تاردمیرو ند ییجا گهید

 .دادم هیسرمو به عقب تک

 

دم گوشم  انیآر یصدا د،یچیپ یگوشام م یتند و صدادارم که صداش تو ینفسها با

 حالت خوبه؟ ن؟یشد نازن یبلند شد که گفت: چ

 

 ....مویدندونام زمزمه کردم: آب ... آب ....ل نی.... فقط از بشدیاز هم جدا نم لبام

 

 .....عرقه سیفشارت افت کرده؟ همه جات خ دیگذاشته گفت: شا میشونیپ یرو یدست

 

 .... ... آب ی..... قاط مویتونستم بگم: آبل فقط

 

 .به دهنم گذاشته شد یوانیپشت گردنم قرار گرفت و ل انیکردم دست آر احساس
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                                                              29                     

 

 

 .....یلیتلخ بود...... خ یلیشد. خ ریبه دهنم سراز یآب

  ......خوردمیم دی...... بایول

 

 دمیخوردم..... حالم بد بود ......... بشدت بد....... شا تونستمیکه م ییتا جا شیتمام تلخ با

 !کردمی......... انشاا... که داشتم ..... تموم مکردمیداشتم سکته م

 

 .دمیمبل دراز کش یکمکم کرد رو انیداده شد که آر هیسرم به مبل تک دوباره
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  .دمینفهم یزیچ گهید

 .نشسته صدام زد میشونیپ یدوباره رو انیچقدر گذشته بود که دست آر دونمینم

 

 .ام باز شدکه بخودم آوردم چشم یفشار با

 

 .دمیدیرو شفاف م انیکنار رفته بود و آر هایاهیکه س خداروشکر

 

تا نصفه باز  راهنشیپ ینبود. دکمه ها ینشسته بود که از کت و کراواتش خبر کنارم

  .....بود

 

 !کردیسرخِ سرخ منو نگاه م یبا چشمان نیو غمگ نگران

 

کرد  یادیچشمم ز یکاسه  یاشکام تو ینگاهش چشمام پراز اشک شد و در آن دنید با

 !صورتم راه گرفتند یو رو ختندیر نییزده پا رونیچشمم ب یکه از گوشه ها

 

 !سوزونهیو صورتمو تماما م ادیم نییهستش که داره پا یاشک داغ دونستمیم فقط

 

کردم که امشب  یچه کار اوردمیو سر درنم دونستمیشاهد بود هنوزم گناهمو نم خدا

 !رو تحمل کنم ریو تحق نیتوه نهمهیا دیبا میشب زندگ نیباتریز نیدر ا
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 .... پراز اشک شده بود یبود که لحظه ا انیبه چشمان آر نگاهم

 .دمیند یزیچ گهیبا برگردوندن صورتش د 

 

 .نمیچشماشو پاک کنه که من نب خواستیکنارم بلند شده به آشپزخونه رفت. حتما م از

 

  .به دستم داد تا صورتمو پاک کنم یدوباره کنارم نشست دستمال یوقت

 

  برسونمت؟ یبه دکتر دار ازیگفت: ن آروم

 

 نیپاک کردن صورتم و بدون توجه به حرفش با هق هق گفتم: فقط بگو من ب بدون

زدم؟ حرکت  یبهت برخورده؟ حرف اضافه ا ینجوریکردم که ا کاریاونهمه مردم ..... چ

داشتم؟ باور کن  یرفتار جلف ایگفتم ناراحت بشه  یزیچ یکردم؟ به کس یاضافه ا

! تو رمیآروم بگ یکردم بلکه کم کاری! بگو چدابخ ارمیمن اصال از حرفات سر در نم انیآر

خب  ؟یحرف بارم کرد نهمهیمجلس نگاه کنم که ا ونیبه آقا یمن لحظه ا یدیاصال د

و  میرفتیعسل م ماه هی! یراه انداخت یعروس یبود اشتباه کرد ینجوریاخالقت ا

 ....تموم

 

 یهم نبود وهیبود گذشت. ب یفکر نکن! هرچ یچیکنارم بلند شده محکم گفت: به ه از

 یزیچ گهی....  دکردمیم یچشم دشمنات هرکار یراه نندازم....... به کور یبرات عروس

  ......نگو
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! امیبعدا با خودم و دلم کنار ب تونمیمدت تحمل کنم که حتما م هی کنمیم یسع منم

 چیگذاشتند که تا به امشب ه رتمیغ ی......... بدجور داغونم......... بدجور پا رونینازن یول

زخم  زشیت یگوشه ها یخورد نشده بودم........ خاطرات امشب بدجور ینجوریرقمه ا

 تونمیتا چه حد م دونمی...... نمکنهیم میو زخم زنهیمن م یمردانگ تیبه تمام یکار

نتونستم تحمل کنم.......  چوقتیه ی...... ول دونمیتحمل کنم!...... اخالقم بده خودم م

 ......فکر نکنم یچیبه ه گهیو..... د رمی...... فقط خدا کنه بمچوقتیه

 

فهمم و دست از  یکه نم ینگ یزیافتاده...... تا چ یگفتم: آخه بگو بدونم چه اتفاق بلند

  !دمیبهت قول م نویا دارمیمسرت هم برن

 

! خواهش یشد ینجوریمن، عشق من ا انِیافتاده که تو آر یبفهمم چه اتفاق دیبا من

 انصاف؟ یب ینیب ینم رمیم یحرف بزن ...... دارم م کنمیم

 

  !محکم بطرف اتاق برگشت و راه افتاد انیآر

 

 یچنان مشت یلحظه ا کردمیهمچنانکه از پشت سر نگاش م دیرس وارشیکنار د یوقت

 .که خودم هراسان چشمامو بستم دیکوب واریبه د

 

که ضربه  یتیوجه درد گرفته بود که دعا کردم با اون وضع نیدتریانگشتاش به شد حتما

 !دادیزد خدا کنه نشکنه که کار دستمون م
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توجه به حال  یاز جام بلند شده ب زانمیر یبا اشکها یدهنم فشردم و در آن یرو دستمو

 .دمیخرابم کنارش رس

 

  !کردمیم یکار دیبا ی. درسته همه جا تار بود ولستادمیا روبروش

 

هق کنان و کدر دستشو  هق .دستام گرفتم یلرزانمو دراز کردم و دستشو تو یدستها

 .بطرف لبهام بردم

 

..... با یگرفته ام گفتم: تو حق ندار یدست و انگشتانش نشونده با صدا یرو یا بوسه

 یبا هر روش یتونیم ی... وقتیحرف بزن یتونیم ی! وقتیبکن نکارویدست عشق من ا

 .یکنیخودتو ناراحت م نهمهی........ چرا ایمشکلتو حل کن

 

 .دمیبغلش خز یباز کردم و آروم تو دستاشو

 

 !بازوهامو گرفته از خودش محکم جدا کرد یدورش حلقه کردم که در آن دستامو

 

........ با تمام وجودم دمیکنم ....... فقط رنج کاریچ گهیو بلد نبودم د دونستمینم اصال

 .صورتش نشست ی..... نگاهم با رنجش تمام رودمیرنج

 

  .....بود ختهیبهم ر یداشته باشم....... همچ یگناه نکهیبودم...... بدون ا یاضاف امشب
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 ......دمیرس واریبه دهم عقب رفتم....  گهیقدم د کیعقب گذاشتم......  یقدم

 

داده زمزمه کردم: فقط حرف بزن......  هیتک واریبه د دمیلرزیکامال م کهیدر حال ناراحت

 یحرف بزن که منتظرم گناهمو ..... نه...... همه گناهامو...... همه خطاهامو....... همه 

 !....... بشنومونویبا آقا میدورهم

 

ملموس که  یصورتم نگه داشته بود با خشم کیکامال نزد کهیجلو آورده درحال صورتشو

 کردمیحرارت تمام بدنش رو حس م یکنه ول لشیتعد یکم کردیم یفقط و فقط سع

دورت  ونیآقا دمیدیم ذاشتمیتنهات م یکه تا لحظه ا ستیبرات بس ن نیگفت: هم

لحظه  هیو حق نداشتم  تونستمیمن نم هچنبره زدن و لباشونم تا بناگوش برات بازه؟ مگ

 گفتم؟یبهشون م یو خوشآمد گرفتمیم لیدوستامو تحو دیزت دور بشم؟ مگه من نباا

 ادتیباشه؟ هرهر کرکرهاتونو چه زود  ومدهیموند کنارت ن یکس گهید نیخودت بب

...... لیاونهمه جمع......... اونهمه دوست...... اونهمه فام نیمنو ب یکردیم یرفت؟ چرا سع

  ؟ینشون بد رتیغ یب یرخودیچه غ یچه خود

 

از  نیبهم بربخوره و از دستت ناراحت بشم؟ خب ا نکاراتیممکنه ا یدونستیتو نم یعنی

 ؟یکن هشیتوج یخوایم یگناهت! چه جور

 

و  ومدیم رونیکه بزور از گلوم ب یی. دهنم خشک خشک بود. با صدازدیدو دو م چشمام

 ای.. من بهشون گفتم گفتم: مگه من ........ دهیبر دهیبر کردیبغضم بشدت خفه ام م

..... چکدومشونوی! بخدا من اصال هیکنیکنارم...... که االن دعوام.... م انیاشاره...... کردم ب

.... امی.... همکالس ا،ی..... خودشون اومدن..... همه شون..... مهران، پوکردمینگاشونم نم
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 کمیبگم نزد تونستمیاصال ...... م ن؟؟؟؟یبگم ازم دور بش تونستمیم یبنظرت چه جور

........ انیآر یکنیم یانصاف یب نهمهی...... چرا ایکردیم کاریچ ی......... تو بودنیاین

 .......ندارم یگناه......  یدونیخودتم م کهیدرحال

 

رو  یبزرگ نیبه ا یتاب تحمل غصه  گهینداشت! بدنمم د موینگه دار ینا گهید پاهام

  !نداشت

 

 !گناه نداشتم یکاه یبه اندازه  کهیدرحال شدیانصافانه در موردم قضاوت م یب چقدر

 

بود........  دهیازم رنج انیبود........ آر ستادهیا کمیبود که نزد انیصورت آر ینگاهم رو 

 !اوردیداشت منو از پا درم شیرنجش و آزردگ نیبود...... و غم ا دهیهم رنج ادیز

 

دم دست  یچیه یکنم! ول سیتم تا بتونم دهنمو خآب داش یوانیبه ل ازین بشدت

 ...یچینبود...... ه

 

 .کرده بود سیکه صورتمو خ دمیبه اشکام کش یدست

بهم شک داشته  دادمیدر موردم فکر کنه...... من اجازه نم ینجوریا دادمیاجازه نم من

 !کردمیتمومش م دی..... باشدیتموم م دیبود با یباشه..... هرچ

 

...... یبهم بگ نویا خوامی........ فقط مانیبا رنجش تمام ادامه دادم: آر دهیو بر آهسته

حرفت برام حجته و........ با تمام قلبم قبولش دارم....... انقده دوستت دارم........... انقده به 
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بدون چون و چرا  یکه فقط جوابمو بد چمیدارم........ انقده بدون تو ه مانیعشقت ا

  ..........کنمیم شقبول

 

هستم که.........  یکس یکنیواقعا فکر م ای........ آه؟یبگو شناختت از من در چه حد فقط

راه  ییایخودم بروب یمردم رو از دوست و آشنا........ دور خودم جمع کنم و برا یجوونا

از زبون خودت بشنوم  خوامیحده ....... فقط م نیبندازم........... اگه شناختت از من در هم

  .........کنمیساعت تمومش م نیجا...... هم نیامشب ...... هم نی...... و همگهینه کس د

 

و افتراهارو  نیتوه نیبتونم ا یپاک نیدر ع ستمین یکرده ادامه دادم:  من کس یهق هق

اگه نظرت در ...... انیتحمل کنم......... و بازم باهات ادامه بدم........ آر ینامرد نیدر ع

و ........... بزبونت اومد،....... من  یو برام شمرد یباشه که دونه دونه گفت ییموردم حرفا

و بهت  کنمیم متیتقد یخواستنت رو....... تمام محبتت رو......... دو دست روعشقت 

دنبالم  گهید........ ی............. ولادیبابام دنبالم ب زنمی.......... االن هم زنگ مگردونمیبرم

منو مورد تمسخر خودت قرار  دمی....... من اجازه نمیحقش رو ندار یعنی.......... یاینم

....... منم نمتیبب خوامی.......... نممیاز زندگ یزمان چیو ه چوقتیه یبرا گهی........ دیبد

نظرت رو در  خوامیمطمئن باش........ االن م نویا کنهیخودمو دارم که کمکم م یخدا

 ....مورد خودم بشنوم....... فقط حرف بزن

 

 انیچشم به آر رفتیم نییلرزان که بشدت باال پا یا نهیاشکامو پاک کردم و با س دوباره

 .دوختم
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خاص  یصورتم دوخته شده بود و اضطراب و هراس ینگاه بشدت نگرانش که رو دنید با

 .......دیتوش موج زد قلبم لرز

 

.......... قلبم تمام ستادیقلبش قرار گرفت، قلب منم ا یرو یبا لرزش دستاش که در آن 

  .....دیپر کش انمیآر دنیدر آغوش کش یاز دست داد.......... قلبم برا کجایتپشهاشو 

 

از صورتم باال اومد و بدون حرف به چشمام دوخته شد...........  انیپراز استرس آر نگاه

 یایهنوزم عاشقم بود...... نگاهاش گو انی. آرمنو از دست بده.......... خواستینم انیآر

 نیا ی....... اتفاقی.......... ولکردمیو درک م دمیدیبود که من کامال رو در رو م یهمچ

 ......بودوسط افتاده 

 

در مــــــــــن بوجود آورد که  ینگاهش از حرفام چنان اعتــــــــــماد ینگران

بود که  دهیرنج یخب حتما ازم کم یرو در دلش دارم، ول گاهیجا نیهنوزم اول دمیفهم

 !کردیرو م نکارایا

 

خودم  یبرو یول دیدرخش یدیقلب خوشحال شدم و ته دلم نور ام میاز صم راستش

  !اوردمین

 

فرو دادم و آروم زمزمه کردم: حرف بزن..... منتظرم........  یمو لرزوند که نفس نهیس یهق

مرگم رو  ای یزندگ میحرف دلت رو صاف و صادق بشنوم....... تا منم تصم خوامیفقط م

مثل  چوقتی...... ه چوقتی.......... من هرمیخودت بگ شیاالن پ نیجا و هم نیهم
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 یشم.......... تو هرجور ینم تیو وبال زندگ کنمینم زونیوفاسد خودمو به تو آ یگوشت

 ........... فقط حرف بزنمیراض یو راحت ..... من اونجور یخوشبخت باش

 

  .بشدت تمام آب دهنشو قورت داد انیآر

 

 یکرد گفت: ک یدستاش زندون نیگذاشت و منو ب واریدستاشو دو طرفم به د کهیحال در

 ی........... حرفامو اشتباه برداشت نکن، ولنینسبت بهت دارم نازن ینظر نیگفته من همچ

عشقم بهت  نکهینه ا دم،یرنج یلی......... خدمیجتمام عمرم ازت رن یباور کن به اندازه 

 ؟یدونیشده...... علتش رو م یدل و قلبم بشدت زخم یکم شده باشه نه........... ول

دوستام.......... اونم  شیگفت............ اونم پ یبهم چ دشیسف شیعموت با اون ر یدونیم

دوسه نفر از  ی........ حتدنیشن یکه گوششون به ما بود و داشتن م ییکسا شیپ

باهام بندازن که همه  یجمع تهعکس دس هیبودن تا  ستادهیهم کنارمون ا لمونیفام

 ......دنیشون شن

 

 !قلبم گذاشتم یبار من بودم که هراسان دست رو نیا

 

اعصابتو بهم  نهمهیگفته که ا یناراحتت کرده! چ نهمهیگفته که ا یگفتم: عموم چ تند

 !فتمیو خدا تند باش که دارم پس متور انیآر خته؟یر

 

 .مبل نشست یدستاشو از کنارم برداشته رو انیآر
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 .با فاصله ازش نشستم منم

 

 !منتظرانه به دهنش بود که باز بشه چشمم

 

با تاسف تکون داده گفت: هنوز دوستام ازم جدا نشده بودن که عموت  یسر انیآر

 لشمیتحو دشیسف یبگه که راستش بخاطر مو کیاومد. فکر کردم اومده تبر شمیپ

 .گرفتم

 

همسرت که برادرزاده مو هم  یپسرم، من به عنوان عمو نیتا دهن باز کرد گفت: بب یول

  .باش و چشم ازش برندار یمواظب ناز یلیخ گمیشناسم بهت م یخوب م یلیخ

 نیکنه که در ا یخونه زندگ هی یبا ما تو میوادارش کن مینتونست میکرد یهرکار ما

اونم  دنهایچرخ رونیآپارتمانها و ب یعروس جوون، تنها بودن تو هی یاوضاع وانفسا برا

 ییو تنها خواستیاون فقط خودشو م ی! ولستینبوده و ن یخوب زیچ چیتک و تنها ه

  !یعاقبتمونو که حتما خبر دار آخرو  میستادیهاشو که ما هم جلوش ا

! خودت مینداد یکار نیچن یکه بهش اجازه  میق داشتچقده ح نمیب یم نهیبه ع االن

 نه؟ ای یدیاصال به ما حق م نیبهش بنداز بب ینگاه هیبرگرد و 

  

که ......... بنظرت  نیخندیو م نیگی........... با دوستات م دمیبطرفت برگشتم که د تند

 فتادمیداشتم بگم!!!! خودم داشتم از پا م یبهش بگم؟ اصال چ تونستمیم یچ

 ......اونوقت
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منو که زن هم داره دور و برش  یایپو یادامه داد: امروز تا چشمم کار کرده حت عموت

نکرده.........  یکنه و خدا یجوون دیباش که شا تیمواظب زن و زندگ گمی. فقط مدمید

و  خوامیبگم تنها صالحش رو م خوامیحرفام فقط م نیو از تمام ا ستیبد ن تمین

 .که برام مهمه شهیخوشبخت

 

دارن  یکه اطرافم بودن، هرچند صورتشونو از ما برگردوندن، ول ییکسا دمیو د برگشتم

 ...کننیگوش م

 

باشم و  ریازت دلگ ینجوریا یدیاالن بهم حق م ؟یدار یاالن از من چه انتظار نینازن

مواظب اطراف و کارهات  یاگه تو کم ؟ینیچشمات ذره ذره خورد شدنمو بب یجلو

  !پشت سرت حرف بزنن کردنیغلط م یافراد نیهمچ ،یبود

 

و چه  شهیها گفته م یپشت سرت چ نیکردن، بب میگفتن و تفه ینجوریبه من ا حاال

 !بشنوه و تحمل کنه خوادیصداش در خواهد اومد که آدمشو م یجور

 

بود! تمام مغز و فکرمم از کار افتاده  دهیاشکامم خشک گهی. دکردمیمات نگاش م فقط

 !بود

 

داده بلند شد و بطرف اتاق رفت که تازه حواسمو جمع  رونیبا خشم نفسشو ب انیآر

  !شدیکردم و کم کم عمق فاجعه برام روشن م
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و  یستادیتو هم فقط ا یعنیبلند گفتم:  کردیرگهام غل غل م یخون تو کهیدرحال

.......... انیآر نیخواست بهم افترا بگه؟ آفــــــــــردلش  یکه هرچ یعمومو نگاه کرد

! فقط بهت بگم ماشاا... بگم احسنــــــــــت! اصال دلم نیییییییییییآآآآآآآآفففففففففر

و برزن داد بزنم..... فقط  یکو یرو تو یافتخار و سربلند نیبهت افتخار کنم و ا خوادیم

 نیهم

 

گفته جوابشو  یگفت: ک یبرگشته محکم و عصبان تند از اتاق خارج شد و بطرفم انیآر

هواتو  یکنیچرا فکر م ؟یکنیو قضاوت م یزنیطعنه م دهیو نفهم دهیندادم؟ چرا نشن

تهمتها ولت کردم؟ تو هم حتما شناختت از من در  نهمهیبار ا ریز یینداشتم و تنها

 همون حده نه؟

 

تهمت اونوقت، ............. اونوقت  یگیگفتم: خودت م ومدینفسم درنم گهید کهیحال در

 اونو بگووووو؟ یجوابشو داد ی! چیبرام جهنمش کرد اهامویشب رو نیقشنگتر نهمهیا

 

که  ییبلند جوابشو دادم اونا یو دادزنان گفت: طور یوارد اتاق مهمون شده شاک 

  .اطرافم بودن همه شون بشنون

 

! فقط هم بخاطر کنمینم یکار نجایرو دارم که هم دتونیسف شیگفتم احترام ر بهش

 گمیکه نم دارمیاحترامتتون رو نگه م دمینم چکسیشو به ه دهیناخن گند هیکه  نینازن

  .دیبر رونیاز جشنمون ب

برادرزاده  یهرطور شده هوا دیکه با دیهست نیعموش و از خون نازن نیمثال بزرگتر شما

 لتونیفام یرلحظه هم از همه که خبر دارم و ه ییتا اونجا یول د،یتونو داشته باش
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عمر  ی شهیر  دیکنیم یو سع دیبرداشت شهیعمرتون مثل امشب ت یدر همه  دم،یشن

با  نهمهیاجازه دادم ا نی! بااجازه تون من خودم به نازندیبرادرتون با خونواده شو بخشکون

ندارن و همه آشنا و  ییجشنمون جا یها تو بهیو دوستان راحت باشه که اوال غر لیفام

 تیبدردنخور و خونآشام ارجح لیها به هزار تا فام بهیاز غر یهستن! دوما بعض یخود

عموجانِ  ادیدارن!! لطفتون مستدام و عزتتون ز یچشممون جا یرو شهیدارن که هم

 !دیخوش اومد ن،ینازن

 

 را آدمیت الزم است یآدم

 ...را گر بو نباشد هیزم است عود

 

ازمون  یدید یدادم که چنان رفت پشت سرشم نگاه نکرد. حت لشیشعرم تحو نیا

....... دمیازت رنج یلیخ یلیراستشو بگم خ نینازن یهم نکردن!  ول یخداحافظ

 ......نه؟ ای یدیبهم حق م دونمی........ نمیلیخ

 

 .گذاشتم انیآر یدادم و خودمو جا هیبه مبل تک نیخون یبا دل ناراحت

 

مهمانان  یهمه  نیو نظرش، با قلب و احساساتش در ب دیجاش گذاشتم و با د خودمو

 .نگاه کردم هیبه قض
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دورش جمع  هاشونیخندان و شاد با بگو بخندها و شوخ یکه دختران دمیرو د انیآر

فهمم  یشنوم و نه م یشدن و منهم دورادور فقط نظاره گر هستم که نه حرفهاشونو م

 !کننیدارن بقول خودش هرهرکرکر م یدر مورد چ

 

دورش جمع باشن  یکرانیتحمل کنم مه پ تونستمیم کردم؟؟؟؟؟؟یم کاریبودم چ خودم

  !!!هم بدون من باهاشون بگه و بخنده انیو آر

 فِیسوزوندن که ح یبرام دل نم ایآ کردند؟؟؟یم یدر موردش چه فکر اصالمهمونا

 !زشیشوهر هرزه و ه نیبا ا نینازن

 زدمیحرف که نم زدم؟؟؟یحرف م انی!!! اصال با آرکردم؟؟؟یبودم اصال قبول م خودم

  .......... نداختمیهم نم یبصورتش نگاه چ،یه

 

محترمانه به خونه اش آورده بود و  یلیهمه قبولم کرده خ نیب انیخوب بود آر حاال

 !!!حاال جوابمو هم داده بود

 

 انیم نیهم در ا یریتقص چیکه البته ه دهیبود و منم ندونسته و نفهم انیبا آر حق

و  اوردمیهرجور شده از دلش درم دیکرده بودم........... با ینداشتم بدجور با دلش باز

 ........!شدیامشبمون خراب نم

 

  .و آروم بلند شدم دمیبه اشکام کش یدست 
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داغونه، وگرنه عشق من  ینجوریچقده رنجوندمش که ا دمیفهم یم انیخشم آر از

 !سرم داد بزنه و باهام بلند بلند حرف بزنه ینجورینبود که ا یکس

 

  .دهیخونه شو پوش یها یلباسهاشو عوض کرده و راحت دمیاتاق مهمون شدم که د وارد

 

 .متوجه ورود من نشد نکهیپشتش به در بود و مثل ا یول

 

  .شدم و دستامو از پشت دورش حلقه کردم کشینزد آرام

 !عاشقش بودم نهمهیمحکم به عشقم فشردم که ا خودمو

 

در اتفاقات افتاده نداشتم و  یاصال نقش یو خودتم مطمئن دونمیهرچند م انی: آرگفتم

 نیبهشون بگم دور و برم نگرد تونستمیبراه افتاد که اصال نم یهام  جور یتمام دورهم

 ینداشتند. ول هم یبد تیاصال ن چکدومشونیچون ه دم،ید یهم نم یازیکه البته ن

.........  

آروم  یکه کم انیکنم آر کاریچ یگی! مادیاز دستم برنم یکار یبجز معذرت خواه االن

 ؟یعذاب نکش ینجوریو ا یریبگ

 

دور مچ هام حلقه شد و دستامو محکم از دور کمرش باز کرده  انیآر یدستها یا لحظه

بگم............ تا  نویا یاخالق و رفتارم تا چه حد دستت اومده، ول دونمینم نیگفت: نازن

امشبو فراموش  یببخشمت و کارا و طعنه ها دیو بتونم شا ادیکه دلم باهات راه ب یزمان

چرا،  دونمی! نمرمیبگ مویتصم هامییتنها ینشو! بزار تو کیبهم نزد کنکنم.......... لطف 
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صبر کن  ی........ کمیلیکه هنوز پا نگرفته دلسرد شدم.... خ مونیاز زندگ یلیخ یول

 !رمیگیم یمیو چه تصم شهیم یآخرش چ نمیبب

 

  !زننیگوشام دارن طبل م یکه متوجه بودم تو دیکوب یچنان م قلبم

 دلسرد شده بود؟؟؟ مونیکه از زندگ یچ یعنیکه.......  گفتیم یداشت چ انیآر

 

رو گرفته  انیآر یبازوها دمیبدون فکر د یزده ام کنارم افتاده بود که لحظه ا خی دستان

 !محکم بطرف خودم چرخوندم

 

 ..............ختمینگاهش ر یبطرفم برگشت که با خشمِ تمام نگاهمو تو مهین انیآر

 

که فقط با  یچشماش........ چهره ا ین ی....... اندوه نگاهش....... غم ندمیدیم یچ ایخدا

 !!!کم.......... کم........... فاصله داشت یلیخ ختنیو اشک ر دنیبار

 

  ........ناباورانه بود برام

 یدر پنجه ها نهمهیدلش گذاشته عشقمو ا یبود که دست رو انیدر م یمساله ا چه

 !!فشرد یخود م

 

حرفاش به تمام  دنیکه با شن یخشم یول دم،یفهم یرو نم گذشتیدلش م یتو یچ

  :بشم و بلند بگم الیخیهامو ب دهیباعث شد تمام د نداختیوجودم چنگ م
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و االن  یگوش کرد میتو شناختت از من اونهمه هستش که به حرف دشمن خون یعنی

 یعموم چشم و گوشت رو باز کرده، راهتو روشنت کرده که من زن زندگ یکنیفکر م

  هــــــــــان؟ یکن یرو حال ین چبا حرفات بم یخوایتو م انیآر ستم؟ین

  ؟یقبول نکن تیبعدا منو به عنوان زن زندگ دیو شا یبمن اعتماد ندار یبگ یخوایم

 هیو  گمیرو م ادیاز دهنم در ب یسگ خرفت و پسرش هرچ ریبه اون پ زنمیاالن زنگ م 

  !مونمیخونه نم نیا یلحظه هم تو

 

بله  دمیدیم ذاشتمیتو م یخودمو جا یو وقت دادمیمنو باش که حق رو به تو م حاال

چطور  نیمن بزار و بب یخودتو جا یتو فقط لحظه ا کهیاشتباه از من بوده، درحال

 ایچون ممکنه بعض نیلطفا از من دور باش یبگ هاتیهمکالس ا،یبه مهران، پو یتونستیم

ام هم باورش بشه  وونهیمنو ندارن برام پاپوش درست کنن و شوهر د دنیکه چشم د

  هان؟

 

بگم من  تونستمیادامه دادم: بنظرت م یول نمیرو خوب بب انیصورت آر ذاشتینم اشکام

  ن؟یدور برم نچرخ نیلطف کن مونمیمثل انبار باروت م

 یبه دوستات بگ یچرا نتونست یدادیم صیرو تشخ تیخودت بهتر از من موقع یوقت

 یبند انگشت دور بشم که خدا هی یباهاتون عکس بندازم  و از زنم حت تونمیمن نم

  هــــــــــاااااآن؟ کننیو از راه بدرش م کننیگوشش وز وز م یلحظه تو هینکرده در 

 

 یمتاسفم برات........ نــــــــــه..... برا ان؟یآر یفکر کرد یزدم: تو در مورد من چ داد

 .......ستم،یتو متاسف ن
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 یو پوچ دارم م چیسر ه مویاسفم که زندگخودم مت یپاک کرده ادامه دادم: برا اشکامو

مثل تمام عروسها  نکهیبوده، بجز ا یهنوزم نتونستم بفهمم گناهم چ کهیبازم  درحال

  !سرجام نشسته بودم و چشمم به همسرم بوده

 

هرچند از هم جدا  دونمیو م ایبه پو زنمیعقب رفتم و ادامه دادم: اول زنگ م یقدم

شدن  کیبار نزد هیبخاطر  نهیوجودش هست که بب یتو رتیاونهمه غ یول م،یشد

پشت سرم دراومده و دهن ولنگار باباشو ببنده که پشت سرِ  ییبهم، چه حرفا هانهیسف

  !صفحه نزاره گناهیمنِ ب

  !بگم یبهش چ دونمیو م وونهیبه اون مردک د زنمیهم زنگ م بعد

 ................ماجرا هم نیا آخر

 

 !!!قلبم چارهیقلبم جوابگوم نبود و ..... ب گهید

 

و با  یفکر کن یتا عمر دار یتونی.......... تو هم مشهیامشب تموم م نیداد زدم:  هم لرزان

عروسم خونه تو ترک  راهنیپ نی! با همستمین گهی....... چون من د ،یایخودت کنار ب

لحظه رو  نیا ینتون یبرات باشه و تا عمر دار تیزندگ یخاطره  نیتا بهتر کنمیم

 !مــــــــــــــــــــن ــــــــــررررررررتِیبا غ یفراموش کن

 

باال بود  یضربان قلبمم بحد دم،یدیم کیهمه جارو تار کهیبرگردوندم و درحال صورتمو

  !ومدیسرم م ییکه صدرصد امشب بال
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بابام برسم .......... که آرزوشم  ینداشت ....... امکان نداشت بتونم سرسالمت بخونه  امکان

سنگ  یخاک رفتنم...... گذاشتن لباس عروس و دسته گلم رو رینداشتم..... مردنم ....... ز

بود که  یزندگ نیمزارم.......... بهتر از ا یرو دهامیشمعدان و خر نهیآ دنیقبرم.......... چ

د در موردت فکر کنه و نداشته باشه و حاال در شک و شبهه بخوا مانیهم بهت ا شقتع

 !رهیبگ میتون تصم ندهیآ یبرا

 

  .دمید یگوشه ا فمویو ک دمیبه چشمام کش یدست

 

  .رفتارهام نداشتم یرو یو کنترل زدمینفس م نفس

 

 .افتادم نیزم یرو دمینشستم ........ شا نیزم یرو

 

 .با انگشتان کرخ شده ام باز کردم فمویک یچیقفل پ تند

  .برداشتم مویگوش

 ........ که شدیم رانیو یزندگ نیا یجوابگو دیبا اینفر پو نیاول

 

 !از پشت سر محکم از دستم گرفته شد میدو شماره رو گرفته بودم که گوش تازه

 

  .برگشتم انی.... بطرف آردمیاز سرِ جام بلند شدم...... فکر کنم جه یو عاص انهیوحش
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  .بود ستادهیسرم ا پشت

نشست و داد زدم: تو  یاش م نهیس یکه قشنگ رو حواله اش کردم مشتهامو

! تووووو نه شــــــــــما! شما هنوز به فکر یریازم بگ مویگوش یحــــــــــق ندار

 مویبرسم! گوش ایکه منم بلدم چطور به حساب بعض نیبرس تونیریگ میکردن و تصم

 ...بــــــــــــــــــــده

 

پشت سرش برده بازم عقب  مویبدون حرف از دست مشتهام عقب رفت که گوش انیآر

  !!دیتر کش

 

 !افتادنمو حس کردم یرفت و لحظه ا جیبطرفش رفتم که سرم بشدت گ عیسر

 

 !دورم حلقه شده منو گرفت انیآر یدستها

 

   .دهنم گرفتم یو بشدت حالت تهوع داشتم که دستمو جلو خوردیبهم م حالم

 

چه خبرته  فتادیاتفاق م نیا دمیبا یبلند شد نیکه تو از زم یمحکم گفت: اونجور انیآر

 !!!!آخــــــــــه

 

برم  خوامی........ من مادی.... بدم م ادیکردم: ولم کن. دستتو بمن نزن! ازت بدم م زمزمه

 ......خوامیخونه مون........ من مامان بابامو .... م
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 !مبل نشستم که با فاصله ازم نشست یکمکش رو با

 یکه خودم دلم برا کردمیو هق هق م زدمیصاحب نبودم و چنان زار م گهید اشکامو

  !سوخت یخود بدبختم م

 

 ..... بده ... کار دارمموی: گوشگفتم

 

و عموت زنگ  ایبه پو یخوایم ؟یشد وونهیآورده محکم گفت: د کتریصورتشو نزد انیآر

  !ما اختالف انداختن و اونا هم خوشحال بشن نیاشون ببا کاره یو بگ یبزن

 

بره و  رونیب مونیواریعشقمون از چهارد ی ونهیحرف آش دمیو اجازه م ذارمیمن م مگه

  !عالم و آدم خبردار بشن

 

 ینگه دار...... فقط روز ادتی نوی! ایبزار رونیخونه ب نیپاتو از ا یتو حق دار مگه

 !!مرده باشه انیکه آر یذاریم رونیخونه ب نیپاتو از ا ییتنها

و بازم دوستم  یدیبهم حق م ی. فقط اگه کممیکنیم مونویو زندگ میمونیم نجایهم 

  .دونمیگنده، خودمم م یلیمورد اخالقم خ نیکه در ا امیاجازه بده با خودم کنار ب یدار

 ...... یایبا اخالقم کنار ب یخوایم یاشاره شو بهت داد که چه جور سونمیباشه آ ادتی

 

آروم گرفته بودم! با تمام  یچرا با حرفاش کم دونمی. نمکردمینگاش م انیو گر متعجب

 !کنارش باشم و باهاش سر کنم خواستیدعواهام هنوزم دلم م
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تکون داد و  یسر یبعد عاص دهیصورتم کش یآروم، عاشقانه، پراز خواستن رو دستشو

از  چکسیه خوامیازت! نم وامخیفقط قول م ؟یزنگ نزن یبه کس یدیگفت: قول م

 !من یخونواده  یپدرمادرت! حت یامشب باخبر بشه حت یماجرا

ندارن که هرلحظه تن و بدنشون بخاطر تو  یریتقص چیها ه چارهیمادرت، اون ب پدر

 باشه؟ میکنیبلرزه!  ما خودمون مشکالتمونو حل م

 

  !فقط نگاش کردم بازم

 .برام باال رفت و منتظر جوابم بود ابروهاش

 

  ه؟یحل شدن یعنیگفتم:  آهسته

 

.... یدار مانی....... اگه به من امیحلش کن میکنیم یبه چشمام دوخته گفت: سع نگاهشو

 !.... صبر کن و ..... فقط بهم زمان بدهیرو دوست دار انتیاگه بازم آر

 

  .کردمیتحمل م دیداشتم؟؟ منم با نیاز ا ریغ یکردم: چاره ا فکر

 

 !کردمیم دایپ یبا صبر و تحمل براش چاره ا دیبود که افتاده و با یاتفاق

 

. فقط میاستراحت کن دیتکون دادم که گفت: االن لباستو عوض کن که با یسر آروم

 !تا بتونم بخودم مسلط بشم ایبا اخالقم راه ب یکم کنمیبازم خواهش م
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  .بلند شدم آهسته

 

چقدر عاشقم  ،یچقدر دوستم داشت دونمیگذشته که م یگفتم: فقط بخاطر روزها آروم

 ستمیبرات .....  ن زیچ چی...... هیزیرگهات بودم که االن چ ی.... چقدر خون تویبود

بهم بچسبه که .......  ییهر تهمت و افترا دمی! من اجازه نمیفقط مدت ی! ولکنمیتحمل م

 !یزنبه پاش ب دییتو هم مُهر تا

  .کنم تیهمراه تونمیو تا کجا م هیقدرت تحملم تا چه حد نمیبب فقط

 

 ........اتاق مثال خودمون راه افتادم تا لباسهامو عوض کنم بطرف

 

به بعد  نیو از ا ادیسرم ب خواستیم ییبودم که چه بال یزندگ نیمبهوت ا فقط

 !!!میکن کاریچ میخواستیم

 

 

 ردک بهانه را هوا و نماند،  بمان گفتم

 کرد بهانه را بال و وزید نمی بادی

 

 ولی کنم نگاهش سیر که خواستم می

 کرد بهانه را حیا و کشید هم به ابرو
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 مرا کند وا خود سر از بود آماده

 کرد بهانه را دعاِ  دست نبسته قامت

 

 زدم او به را دلم حرف ساده و صاف من

 کرد بهانه را ریا و گرفت دل به اما

 

 رفت و نداد را دلش نداشت،  اگر،  اما

 کرد بهانه را قضا دست و بود مختار

 

 

                                                                30 

 

 

 .بصورتم انداختم یو نگاه ستادمیا شمیآرا زیم یجلو

 

 ییصورتم راهها یو خط چشمام با اشکام، دست بدست هم داده رو ملیر یاهیس

صورتم  یبوجود آورده بودند که حاال با دستم اشکامو پاکشون کرده قشنگ همه 

 !شده بود یابروباد

 !بایز چــــــــــقدر
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لبام نشست و دوباره چشمام  یرو یو ناراحت یپراز بغض، پراز غم، پراز دلسرد یلبخند

 !پراز اشک شد

 

 انصاف بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا

 

  .نشست زمیت یچیق یو رو دیرخبرگردوندم که نگاهم چ صورتمو

 

دوخت و  یبایرنگارنگ و ز یِریسبد حص یروز قبل باهاش کار کرده همچنان رو چند

 .دوزم جا مونده بود

 

  .رفتم بطرفش

  .شو باز کردم غهیرو برداشتم و ت یچیق

 

  !ارمیتونستم درب یبود که صداشو هم نم یبحد تمیقلب و عصبان سوزش

 

  .اثبات گفته هامم نداشتم یبرا یراه

 !!!خسته بودم یرگ دستم گذاشتم........... چقدر از همچ یرو رو زشیت ی غهیت
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از عشق، از همسر ....... از همه و همه  ل،یاز دوست، از آشنا، از فام به،یاز غر ،یخود از

 ......خسته یخسته بودم...... خسته 

 

 :زمزمه کنان خوندم انیآر یاداده بر رونیبستم و نفس سوزانمو ب چشمامو

 

 دم خونه ت فرستمیدعوت م کارت

 وونتیختم عاشــــــــــق د یایب تا

 

 عاشقت دق کرد و مرد یکه رفت تو

 جوون سپرد کسیو ب بیو غر تنها

 

 رخت عزا نکن تنت ،یایمزارش که م سر

 کردنت هیگر گهینداره د دهینکن فا هیگر

 

 عشق پاک هیبود ظالم، بجز  یگناه اون چ بگو

 خـــــــاک ریاونو صدا نزن، بزار بخوابه ز گهید

 

 )آهنگ کارت دعوت از کامران موالیی(
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  .دمیرو کنار کش یچیبا سوزش دستم چشمامو باز کردم و ق یا لحظه

 

 ........!چشمام بودن یو بابام جلو مامان

 

 دیچرا با ه؟یچ انیم نیاشکام که کل صورتمو پوشونده بود فکر کردم:  گناه اونا در ا با

  !!!اشتباه بسوزونم هیشونو با  امتیو ق ایو دن نیتمام د

 

. هنوز دادمیبود که انجام م یکار نیکار، آخر نی. اکردمینم یوونگی........ د نــــــــــه

 !!زود بود نکاریا یبرا

 یزندگ نیا ی! من براکردمیبودم و تمام تالشمو براش م میلحظه هنوز اوِل زندگ نیا در

  !آرزوها داشتم

 

  .دمیروش کش یقرمز شده بود. دست دهیدستم خراش مچ

    !وارش وونهی! لعنت به اخالق گند و دانیکردم: لعنت به آر زمزمه

 

 .سبدش گذاشتم. در سبد رو هم محکم بستم یرو تو یچیق

 

  .ستادمیا نهیآ یجلو دوباره

که با  دمیکش نهیآ یرو رو سمیبعد همون دست خ دهیصورتم کش یاشکها یرو یدست

  :کنارش کج نوشته بودم کیماژ
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 یسالم بر زندگ

 درود بر عشق

 دم عشق دهیدرود بر سپ

 

  !یلیآواره بودم....... خ یلیسردرگم بودم...... خ یلیبودم ...... خ ریدلگ یلیخ

راه گلومو  پیتا ک پیو بغضم ک شدمیبشدت هم داشتم خفه م نهایا یکنار همه  در

  !بود گرفته

 

 .فتادیراه م دیبا یزندگ نی....... انایبا تمام ا یول

 

با تمام دردام، با تمام  ام،یپرواز کرد: با تمام ناراحت انیکردم و روحم بطرف آر یفکر

بودم و  انیخفه خون گرفته ام، با تمام رنجشهام، بازم عاشق.... عاشق.... عاشق آر یبغضا

  !!!رفتیلحظه به لحظه جوونم براش درم

 

و با تمام  اوردمیهرطور شده دوام م دیبود که با دهیکله شقِ من......... ازم رنج عشقِ

 .اوردمیمحبتهام، با تمام عشقم بازم قلب صاف، زالل، مهربون و عاشقش رو بدست م
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در  یزیچ چیمن بود..... بود.... بود..... که با ه یفقط و فقط برا انیآر ایدن نیتمام ا در

 !کردمیکل جهان عوضش نم

 

  .دهنمو همراه با بغضم بشدت فرو دادم آب

 

! من اجازه کردمیروبراه م مویساختم و زندگ یرو با تمام مشکالتش م یزندگ نیا من

ام خوشحال بشن که  ختهیبهم ر یزندگ دنیمثل عموم......... از د یافراد دادمینم

 !خوادیم نویهم هم انیمطمئن بودم آر

 

 .قرمزمو از دراور برداشتم کیبردم و ماژ دست

 

 :نوشتم نهیآ نییپا

 

 ...ستین یکه فاصله ا جهان

 ...رومیم ادهیماه پ تا

 ...آنجا خانه ات باشد اگر

 

  .زدم نهیآ یتو یشده  اهیسرد و پراز غم به صورت س یلبخند

 



622 
 

 ییبایموهامو جدا کردم و موهام بز یها رهی. تمام گدمیکش رونیموهام ب یاز ال تاجمو

 .ختیشونه هام ر یتمام و فر خورده رو

 

  !انیآر ییبجز دستبند اهدا ختمیر زیم یاز خودم جدا کردم و رو طالهامو

  ؟؟؟؟!!!میبود یهم جدا نشدن از

 

 .بود راهنمینوبت پ االن

 

. دستم اونم بزور بازش کنم...... یپشت سرم بود که فقط تونستم چند سانت پشیز

 .و اصال کار من نبود دیرسینم

 

 .سفت بود یلیخ پشینبود. ز یشدن یتالش کردم، ول یکم

 !نبود که یکس گهی. دگفتمیم انیبه آر دیبا

 

نبود. چراغ اتاق مهمون روشن  ییرایپذ یاومدم. تو رونیدادم و از اتاق ب رونیب نفسمو

  .بود

 

 .ختهیکاغذ جلوش ر یباز و کل فشیتخت نشسته، ک یرو دمیداخل اتاق کرده د سرمو

 

 .....انیگفتم: آر آروم
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...............  یول دیموهام چرخ یبرگشت. نگاهش با ذوق و کرور کرور عشق رو بطرفم

 ادیچشماش جا خوش کرد که عوض خودش کم موند من فر یتو یچنان غم یلحظه ا

 !بزنم

 

............ ما صبر مینبود!! ما تمام حرفامونو زده بود دنیگفتن و پرس یبرا ی...........حرفیول

 ......میکردیم

 

 !رسهیو دستم نم تونمیخودم نم ؟یباز کن رهنمویپ پیز شهیگفتم: م آهسته

 

که  شهیعوض نم یربع هیمن در  میبرگردونده گفت: لطفا اغوام نکن! تصم صورتشو

 !یبکن بازش کن یو بلد یتونیم یخودت هرکار

 

 ..... ایکرده  نیاالن بهم توه دونستمیکرد! نم یت تنگبشد نفسم

 

 ،یبکن یکار یتونی: بر پدر اغواکار و جد و آبادش لعنت! پس االن که خودت نمگفتم

  کنم؟؟؟؟ کاریرو چ یبلند نیبه ا پیز رسهیدستم نم یلطف کن بگو، وقت

 

برام بکنه که  نکارویا اریب شونویکیرو بزن و  هیاز همسا یکیزحمت بکش برو در  آلقل

 فیعروس بخوابم! شمام که خداروشکر فعال نامحرم تشر راهنیتا صبح با پ تونمینم
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و خطاکار،  دیشیباز کردن از راه بدر م پیز هیبا  ییهویو اغواتون دم مشک تونه!  دیدار

 د؟؟؟؟یبد یگناه چ نهمهیا باجواب مردم رو  دیخوایکه م

 

  !دیلبش با تمسخر پر ی. گوشه کردینگام م مبهوت

 

  .اومد کمیبا تاسف تکون داده از جاش بلند شد و نزد یسر

 

 !دندوناش گفت: برگرد نیچشمام دوخته از ب یراست تو نگاهشو

 

 نیبا هم یاریادا درب نهمهیداده گفتم: اگه قراره ا لشیتحو یبه قشنگ یلبخند

 .....لباس

 

 !ستادمیبازوهامو گرفته منو چرخوند که برگشتم و پشت بهش ا محکم

 

 !؟رهینم نییکرد. چرا پا ریکه گ نمی: اَه ا. گفتستادیکه ا دیکش نییرو پا پیاز ز یکم

 

 پوریگ یپارچه  یرو نگاه کن، نخها پیز ریشد. ز یاونجور شگاهمیآرا ی: اتفاقا توگفتم

 !ادیب نییپا پیتا ز یبکش رونیب دیکرده. اونارو با ریبهش گ
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 خی خی خیدستش به بدنم لختم خورد........  یکه لحظه ا کردیم کاریداشت چ دونمینم

 یلیخ یلیخ ــــــــــخیکه خود  شدینم دایدستاش پ یاز گرما تو یبود...... اصال اثر

 !!!گرمتر از دستاش بود

 

  .دمیبشدت فشرده شد! خواستم بطرفش برگردم که ............. راستش ترس قلبم

 

 زدیو داد م خواستیم ی. وقتدونستمیبود رو نم ییصورتش در چه حال و رنگ و رو االن

 !چارهی. منِ بومدیاز دستم برنم یازم دور باشه کار خوادیم

 

باال بکش، نخها رو  یرو کم پیاول ز ان،یدهن خشکم چرخوندم. گفتم: آر یتو زبونمو

 !بشه دهیکش نییبتونه پا پیکنار بزن که ز

 

 !خراب شد نمیا یبلند گفت: واااااااا هویفقط  دم،یآورد رو نفهم پیسر ز ییبال چه

 

 .برگشتم بطرفش

  !میوجب با هم فاصله داشت هی فقط

 

نداره.  یبیخراب شد. ع پیبدون نگاه کردن به صورتم گفت: ز دهیرنگ پر یصورت با

  .کننیمزون درست م یخودشون تو دمیشو م نهیهز

 

 ...انیزدم. گفتم: آر لبخند
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  .سوزانش بصورتم نشست نگاه

 

خونه  نیا یباهاش تو ییشناختمش! من دو شب رو تنها یخوب نبود! م حالش

خودم  یبرا تونستمیغم نگاهشو اصال نم یگذرونده بودم که تمام اخالقش دستم بود! ول

 !کنم لیتحل

 

 یو بدتر دلم بحال هردومون م دمید ینشه رو م کمینزد گرفتیخودشو م یجلو چقدر

 .سوخت

 

به  تیشب عروس نیاز مردِ خونه بودنت که از اول نیا ز،یلبخند گفتم: دامادجانِ عز با

  !!!!یکنیخرابش م یزنیباز کردنت که م پی!!!! اون از زیخورینم یدرد چیه

شه و حرف حرف جوابگوت با تونهینم یبشر یبن چیبدت که ه... هم داره اخالق ماشاا

 ،یو همه رو معطل خودت کرد یرو راه انداخت یزندگ نیچرا ا یبگ شهیخودته!!!! م

  اد؟یاز دستت برنم یچکاریه کهیدرحال

 

  .گفتینم یچیو ه کردیکه همچنان بصورتم نگاه م دمیعقب کش یکم

 

 .دوتکه ام بطرف مبل رفتم ریعروسمو درآوردم و با لباس ز راهنیپ آروم
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اغوا  یلحظه از ذهنت بگذره دارم برا هیمبل گذاشته گفتم: اگه فقط  یرو رو راهنیپ

دارم و  ارشویخودمه ..... اخت ی!!  خونه کنمی......... فقط خفه ت مکشم،یکردنت نقشه م

 !!!نداره یربط چکسمیلخت بگردم. به ه خوادیدلم م

 

دهنشو  تونهیجرات داره م انیفکر کردم: االن اگه آر کردمیرو مرتب م رهنیپ همچنانکه

خونه اش  یکه تو رهیبگ میتصم شیزندگ یبزنه!!! خودش مختاره برا یباز کنه و حرف

 !خودم بدون لباس بگردم ی ونهیآش یتو خوادیمن دلم م یداشته باشه، ول یچه رفتار

 

  .برگردونده بشه دیگفتم: فردا با برگشته

 

چشم به من  ستادهیدر اتاق ا یهمونطور جلو دمیرو د انیسرمو باال آوردم، آر تا

  !دوخته

 !و براق کم بود بایز یکردن اون چشما هیکنم فقط گر فکر

 

. فعال  تا بدست اومدن دل کردمیبهش فکر هم نم یحت خواست،یم یدلم چ دونمینم

  !کامل بودم میدامادجان که تحر

 

که خودش باعثش بود براش جمع کردم و چشمامم براش  اهشیس یبا ردها صورتمو

 .لوچ کرده بطرف حموم راه افتادم

 

 !همچنان چشمش به دنبالم دوخته شده بود انیآر یبستم ول درو
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 .دمیآب گرفتم. با حسرت به تمام آرزوها و خواستنهام بار ریدوش رفتم و صورتمو ز ریز

 

تخت اتاق مهمون  یافتاد که رو انیاومدم، چشمم به آر رونیبا تن پوش کوتاهم ب یوقت

 !بود! چراغ خواب کنارشم روشن بود دهیپتو رو هم روش کش دهیخواب

 

 اتاقشم جدا نگه داره؟؟؟؟ خواستیکردم! مگه م سکته

 

تاق مگه خودمون ا ؟یدیخواب نجایچرا ا انیبطرفش رفتم و وارد اتاق شده گفتم: آر تند

 ؟یتخت ولو شد نیا یکه رو میندار

 

راحتم. تو هم هرجا دلت خواست راحت  نجایمن ا یباز کردن چشماش گفت: ول بدون

 !یخودته و مختار یباش! خونه 

 

چون داشتم  اد،یازش درب یینتونستم لبامو بجنبونم که صدا یبراش نداشتم. حت یحرف

 گهیبدجور داغون شده بودم..... بدجور! د زدم،ینم یو همون بهتر که حرف شدمیخفه م

 !یلیرحم بود...... خ یب یلیخ انی......... آرکردمیاصال نم نجاشویفکر ا

 

با کنگره  دمیخواب سف سیحرف راه افتادم و وارد اتاقمون شدم. نگاهم به سرو بدون

 !شده دوخته شد یتراشکار یها
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 ینهایگشتن براش انتخاب کرده بودم و با چ یکه با هزاران آرزو و کل ییبایز یروتخت

 ......فیلباس عروس بود.............. فقط ح هیشب شتریب دشیسف

 گهیفنا بود و د ! تمام آرزوهام باددمیکش نهاشیچ یرو یروش نشستم و دست آروم

 !چیه

 

. مگه زدمیبهش نم ی. اصال دستدمیخوابی. عمرا نمدمیخوابیتخت نم نیا یرو منم

 ....... ردو با همه کهیروز

 

 یبا همچ یجور دیکردن! با هیگر یبس بود، حت یچشمام فشردم. همچ یرو دستامو

 .موندم یم یآت یو منتظر روزها ومدمیکنار م

 

 ......رو میشب زندگ نیزتریو خاطره انگ نیباتریز یرو باخته بودم حت یکه همچ فعال

 

  .نشستن مو مرتب کردم یتخت بلند شدم و جا یتمام از رو یافسردگ با

  !بود یحاال حاالها منتظر م دیدرست کردم که با نهاشویچ

 

  !با سشوار خشک کردم سمویخ یو موها ستادمیا نهیآ یجلو
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و  شهیشبها و روزها هم تموم م نیا دادمیم یلبالب از خون، فقط بخودم دلدار یدل با

...... کردمیصبر م دی! فقط باگردهیدوباره مثل قبل پراز شور و شوق بطرفم برم انیآر

 .....صبر...... صبر

 

 یدور و دورتر م گهیبعدا رفته رفته از همد ای د؟؟؟یرس یبه سامان م یزندگ نیا ایآ یول

  .........که میشد

 

 دیکه هرطور شده با دهیازم رنج یفشرده شد. تند گفتم: نه نه خدا نکنه! خب کم قلبم

  .ادیبا خودش و افکارش کنار ب یبهش حق بدم. بقول خودش اجازه هم بدم کم

 

گذاشتم  یکی یلباس خوابهام دست رو نیبا کش بستم و کشو رو باز کردم. از ب موهامو

  !و برداشتمش

 

  .کردم نگاش

 انیهم آر شتری......... که بمیرو انتخابش کرده بود یلخت نیواچ نیچ نیا یچه شوق با

 یوجب هیدلم اون لباس کوچول موچول  گفتیم یهم بشوخ یپسندش کرده بود و گاه

  !!!شیبشه که بپوش ی. کخوادیرو م

 

  .بغلم فشردمش و آروم تنم کردم یتو
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بخودم بندازم. آروم و قرار نداشتم....... اصال  نهیدر آ ینگاه ومدیکردم دلم ن یهرکار

  ...نداشتم

 

شده،  دهیهم چ یرو ییبایکه به ز ییرو باز کردم و از رختخوابها یواریکمد د آهسته

 .مامانهامون بود برداشتم ی قهیسل

 

 !!!میبود یو ما در چه حال کردندیم یها چه فکر چارهیاون ب االن

 

و ناراحتش  گفتمیبه مامانم نم یزیموندن. منکه چ یخوششون م الیدر خ شهیهم یول

  ..........هم انی. آرکردمینم

فهمه و خودمون مشکلمونو  ینم چکسیگفت. خودش گفته بود ه ینم یزیاونم چ نه

 .میکنیحل م

 

  .تازه با مالفه رو برداشتم و بطرف اتاق بچه رفتم تشک

 

غم و  خواستمیکه نم کردیداشت نگام م دینگاه نکردم. شا انیبه طرف اتاق آر اصال

  .نهیچشمام بب یحسرت رو تو

  !کردمیو تحمل م اوردمیلحظات رو دوام م نیبزور ا امیبا تمام دلدار راستش

 

 !تحملم بود یماورا کردیم ینیتمام وجودم سنگ یرو ان،یکه از پس زدن آر یغم
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حواسم جمع شد که  انیآر یبا پتو و بالش از اتاق خوابمون خارج شدم با صدا یوقت

 ؟یمگه خودت تخت ندار ؟یریکجا م گهیمحکم گفت: تو د

 

تخت دونفره برام جهاز  هیبرگشتن بطرفش گفتم: تختم کجا بود؟؟؟ مامانم فقط  بدون

داده که اونم اسمش روشه دووووووووووو نــــــــــفرههههههههههههه، نه تک نفره! 

 یزندگ هی ی! بنده برادیکرد ایو تک نفره تون رو مه دیشما از اول بفکر خودتون بود

 ...........ینابعالج ثلخونه شدم نه م نیمشترک وارد ا

 

  .وارد اتاق بچه که از امشب اتاق خودم بود شدم یعصب

و پراز  کیو دنج...... کوچ کیو راحت ..... کوچ کیخودِ خودم....... کوچ اتاق

 ......امییتنها

 

 :! از فکرم گذشتدیکرده بودم شد بغض

 

 !!!...ےنَبود ڹ... اِنتِخاب مَتو

 ....ے...سَرِنوِشتَم بودتو

 

 ...ماندَنم َِے زهََیڪان اتَنه

 ... ڹیا دَر

 ...اعتِبار یب یِزندگ
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 .......االن اما

 

 .با افسوس تکون دادم سرمو

 

اتاق کف پوش بود. داشتم مالفه  یجاها ی هیوسط فرش پهن کردم. چون بق تشکمو

 دهیبازومو محکم گرفته خشن بطرف باال کش یکه دست کردمیش رو روش مرتب م

 .شدم

 

با چشمان سرخش پشت سرم  انیآر دمیبطرف عقب برگردونده شدم که د جزدهیگ

  !ستادهیا

 

 یخوایبگو م دفعهی!!!!! گهیچه وضعشه د نیا ؟؟؟؟یشد وووووووونهیکرده گفتم: د بغ

......... یدونی! میاز دستم خالص بش یسروصدا بکش یو ب یامشب منو دق بد نیهم

چرا حرف تهِ  ر،یییییییییازم....... س یریهمش نقشه ست....... س کنمیراستش احساس م

بهونه  ینجوریو حرف زدن با چندتا دوست رو ا ندهخ هیو  یزنیتــــــــــه دلتو نم

 ....... ! ....... االنم کهیکن گرمیکه خون بدل و ج یکرد

 

 رونیحرارت بود که ب تشی........ از تمامدیسراپام چرخ یرو یسوزانش لحظه ا نگاه

 .....کردیم دادینگاهش ب یکه تو ! حسرتزدیم
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 !!!گرفتیرنگ م شتریچشماش ب یکه هرلحظه رگها ینگاه

 

که!  ستیتو ن یبرا نجایاصال ا ؟یبخواب نجایا یخوایکه م ی: مگه خودت اتاق ندارگفت

 !گهیم یچ نهیبب یکی یگیتختت بخواب. نم یبرو تو

 

 !اتاق بخوابم نیا یحق نداشتم تو یسوخت! حت دلم

اول زنگ  ادیهم بخونه ات ب ی. هرکننیکار نذاشتن که بب یمخف نیگفتم: اوال دورب آروم

  !شهیبعد وارد خونه م زنهیم

مال بچه هاته و  نجایادامه بدم. فقط زمزمه کردم: اگه ا ومدیدلم نم گهی............. ددوما

اشکال نداره، به  .خوابمیم ییرایپذ یاستفاده ازش رو ندارم، باشه.......... تو یمن اجازه 

 !فقط کنار تو باشم......... فقط کنار تووووووووو یهستم ول یراض یهمچ

 

اتاق خودت بخواب،  یتو گمیبا چنگالهاش فشرده محکم تکونم داد و گفت: من م بازومو

جمعش  نارویبرو اتاق خودت ........ من ا ؟یکنیم یطراح گهید ینقشه ها یتو دار

 ....کنمیم

 

جلوشونو  بتیلحظه هم با مص نیدر جمع کردنشون داشتم و تا ا یکه بزور سع ییاشکا

  .شد ریگرفته بودم سراز

 

 ......خواستمیرو م انیوجودم آر یبا تمام ذره ذره  دمیفهم یم فقط
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 .دادم یآغوشش جا یرو ازش برداشتم و آهسته خودمو تو نمونیب یقدم فاصله  کی

 

اش  نهیس یکم دورش حلقه کردم و سرم رومحکم محکم محــــــــــ دستامو

 .نشست

 

 دهیبر کردمیپاک م رپوششیاشکامو با ز دهیاش مال نهیبه س سمویصورت خ کهیدرحال

من بهت  نوی......... اچوقتیه ایبا تو......  ای.......... خوابمیاون اتاق نم یگفتم: من تو دهیبر

 ..... خورهی..... پام هم به اون تخت نمگمیم

 

.......... یبازومو گرفته با فشار خواست منو از خودش دور کنه. ول انیآر یاز دستها یکی

 هیاش فشرد که لباشو ثان نهیمحکم منو به س گرشیاحساس کردم با دست د یلحظه ا

 .اش کنده شدم نهیاز س یدر آن یموهام احساس کردم، ول یرو یا

 

  .ستادیوجب فاصله ازم ا کیبا  دهیتند عقب کش انیآر

 

  .باال آوردم سرمو

 شگاهیآرا یامروزمو تو یبخود داشت که بصورتم دوخته گفت: حرفها ینم اشک چشماش

بمونه....... در تمام کارها و  ادتی نویبنداز.......... بعد بهم فرصت بده.......... فقط ا ادتی

 ام.......... فقط به حرفیکه بخواب میری.......... االن میکه مد نظرم ییرفتارهام........... اول تو

 .....فکر کن
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اونه.......  یو صالحت تو ریبکنم حتما خ یحرفاش افتادم. گفته بود هرکار ادی یا لحظه

 شهیهم نوی.......... و ایناراحت بش دیرفتارهامه که از دستم نبا نیا یحتما صالحت تو

 ....نگه دار ادتی

 

گفتم: فقط  واشی. نگاهمو به نگاه حسرت بار و قرمزش دوخته دمیبصورتم کش یدست

 خوامیم نوینه؟ هم ایرگهاتم  یکالم بگو و تمومش کن............ بازم خون تو کی

 !یچیه گهیبشنوم......... د

 

و منو دنبالش خودش بطرف  دیکش یبازومو م کهینگاهشو ازم برگردونده، درحال تند

فراموش نکن  چوقتیتخس و فراموشکار، اون حرفمو ه یبرد گفت: دختره  یم ییرایپذ

رو نزنه که بعدا مجبور  یحرف یاونقدر مرد هستش به شوخ انیبچسبش! آر یو دو دست

 .....بزنه رشیبشه ز

 

تخت مثال  یرو یخشم گرومب یکشون کشون وارد اتاق مهمون کرد و با کم منو

  !!به همش زده بود نشوند دهیمهمون که خودش روش خواب

 

اتاق خواب  یگفت: اگه تو یعاص خوابوندیبازوهامو گرفته با زور منو م همچنانکه

 غیو ج یهم بکن تمیمشخص بشه! اذ فمونیتکل کهیتا روز یخوابیم نجایپس ا یخوابینم

 !!!حسابتو برسم یچه جور دونمیخودم م یو داد راه بنداز

 

جناب!!! انقده  یفتم: کور خوندبا دل ضعفه گ اوردیپاهام درم ریپتو رو از ز کهیدرحال

 یکنیصبر کـــــــــن! فکر م یخونه فرار کن نیاز دستم و از ا یبزار کنمیم تتیاذ
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دادماد بدردنخوووووورررررررررِ  یبکن یخواست یهرکار کنمیسرخود رهات م

 !زورگووووووو

 

  !که زود جمعش کرد دیبار در طول امشب پر نیاول یبرا لباش

 

 دیاالن منو تهد یعنیآورده بود مثال خشن گفت:  کمیصورتشو کامال نزد کهیدرحال

 تــــــــــوووو؟؟؟ یکرد

 

 یباشه و من کار کیبه من نزد نهمهیا انیکردم نتونستم تحمل کنم که آر یهرکار

  !!!نکنم

 

 دهیتمام، تند دستام محکم دور گردنش حلقه شد و بطرف خودم کش یبا زبل یا لحظه

  !!اش نشستلب یلبام رو

 

 یزیچ یکنینم یجمع شده گفت: اصال سع یبا صورت دهیبا زور خودشو عقب کش عیسر

 بود هــــــــــااااااان؟ یها! شرطمون چ ینگه دار ادتیرو 

 

اش  نهیانگشتمو به س کهیبراش رفتم و با صورت جمع شده ام در حال یغره ا چشم

  .دادم ینه قول دمیشن یمن نه شرط ادمهیکه  ییگفتم: تا اونجا دادمیفشار م
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به  ازیشوهرم ن دنیبوس یکه برا کنمیدلم بخواد برات م یخودمم هرکار یخونه  یتو

 !تــــــــــووووو ندارم یحت یبشر یبن چیه یاجازه 

 

  .دمیکنارم بلند شد که خند از

 

و  یاریگفت: تو که کم نم دیکش یپاهام م یپتو رو با خشم رو کهیشد و درحال خم

دلت خواست  یپس لطف کن هرکار ،یبر یم شیکار خودتو پ ارهیزبونم مو هم در ب

............... ینجوریبلوز شلوارت رو بپوش! ا یها یخواهشا از فردا شب راحت یبکن ول

 !زیرن رونیب زیخودتو ........ وسوسه انگ

 

کن با  یراحتم. تو هم سع ینجوریگفتم: من ا دهیبود کش کمیبصورتش که نزد یدست

 !!هم بهم نداره یربط چی! بمن چه که هیایخودت کنار ب

 

 .پتو گذاشتم یآوردم و رو رونیپامو هم ب حاال

 

به سراپام انداخته برگشت و بطرف  یجمع شده شو بصورتم دوخت و دوباره نگاه نگاه

 !در اتاق راه افتاد

 

 ......یــــــــــلی...... خ ادیازت بدم م یلیبا خشم گفت: خ ستادهیا یلحظه ا فقط

 

  !زدم یهمچنان به پشت سرش دوخته شده بود که لبخند نگاهم
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 یحرف و لحن گفتنش که کامال هم مشخص بود بخاطر سوزش دلشه که بشدت تو از

هم  یکنه بهم دست بزنه و از طرف یخودشو راض تونهیو نم خوادیکرده، نم ریگ یدوراه

 !!!دمیرم باشه، خندکنا خوادیدلش م

 

 ..ــــــــــانیآر یگفتم: هوووووووووووووو دهیو کش بلند

 

 یالت و لوت ها نیسرخ به عقب برگشت که ابروهاش بهم اومده گفت: ع یبا صورت تند

 !!!! ادب و کمال همکه .......... فعال صففففففففففففریزنیسرِگذر حرف م

 

پتو  یو پاهامو رو کردمیبالش رو قشنگ بغل م کهیدرحال دهیخندانمو ورچ یلبا

 یتو !میخوبشم دار م،یچنده بابا! فعال که دعوا دار یریگفتم: ادب و کمال س ذاشتمیم

  !!!!عمــــــــــرا گردنیدعوا هم دنبال کماالت نم

 

خودتو با من قشنگ مشخص  فیشب، تکل نیو هم نجایهم یلطف کن تا در نرفت فقط

  !کن هــــــــــا

 ایکه فَبها،  یکنیو بزور تحملم م ادیاز من بدت م ای. ریبگ یرو درست و حساب متیتصم

  رگهاتم که از ته دل آرزومه!!!  االن کــــــــــدوم؟؟؟؟ یخونِ تو
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 نیمن ا .بابامم یصبح اول وقت خونه  اد،یازم بدت م یو بگ یکن اگه لب بجنبون باور

هستم زود  یکیتحمل کنم. خب االن کدوم  یکیاز طرف تو  تونمیجمله رو اصال نم

 !!باش

 

 ؟یکنینگام م ینجوریا هیبا چشماش پرازخشم برام جمع کرد که گفتم: چ لباشو

 ؟یریگیرو برام م افهیق نیبدونم خب، چرا ا فمویخونه تون تکل یتو خوامیم

 

حرف راه افتاد که تند گفتم: اول جواب بعد فرار جون جونِ بدقلق!  بدون

 کدومممممممممممممممم؟

 

که متاسفانه.........  یحرفام هست یگفت: هر دو حالیب دمی. بدون برگشتن شنستادیا

راحت  التی! االن خیکنیخودت جا باز م یبرا شتریو ب یشیهرلحظه هم برام پررنگتر م

 شد!!!؟؟

 

و بلند گفتم:  دمیخوشحال خند کردیدلم بشدت تاالپ تولوپ م کهیدرحال

  !!راحت شد جــــــــــناب ــــــــــالمیبعــــــــــلــــــــــه منکه خ

 

تو  ؟یخوابیم یخوایجوون جوووووووونم! فقط جون جونِ بدقلقم، االن کجا م ریبخ شبت

 ترسمیم یکنیپخش م یمنف یها لطفا! آخه تو امشب فقط انرژ یاتاق بچه م نخواب

  !چشم و چال بچه م کج بشه
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 !!!با اون بچه ت کنمیخودم م یبرا یفکر هیبرگشتن گفت: تو راحت باش. من  بدون

 

 .حسم گفت وارد اتاق بچه شد ی. ولدمشید ینم گهید

 

 ...ــــــــــااااااااانیصداش زدم: آر بلند

 

چه خبرته دست از سرم  ؟یبخواب یخوایاز اتاق بچه اومد که جواب داد: نم صداش

 !یداریبرنم

 

  !میندار یزیچ نی: وآآآآآآآآ!!! مگه قراره دست از سرت بردارم؟؟؟ اصال هم همچگفتم

 

 یاز همچ المونمیو خ میسقف هست هی ریگوش کن........ آرزومه االن که با هم ز فقط

تو.......  یهایتو..... مهربون یتو........ ناز و نوازشها یقشنگ تو......... صدا یها راحته، خنده

کردنها و دعواهات! نه خشم  یتو مهمان اتاقم باشه...... نه دور یصورت قشنگ و خواستن

 !چشمات یهات! نه اخم و سرخ تینو عصبا

 

 ینیمثال خشن گفت: فعال که پشت گوشت رو بب یول دیخندیکنم داشت م فکر

 !نیخواب پنبه دانه تو بب یب و توبانوووووووووو! بخوا

 

 !!!ها میشیجا م نجایا مونییشو! دوتا ادهیپ طونیاز خر ش ایگفتم: جون جون ..... ب آروم
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 !گهی! بخواب دمیرج طانیو ش سیگفت: لعنت بر ابل بلند

 

  !بود دهیفا ینگفتم. ب یزیچ گهید

  .محکمتر در آغوشم فشردم و چشمان خسته مو بستم بالشمو

 

  .خودت کمکم کن خوامیاونو م انهیو صالح من و آر ریخ یکردم: خداجووونم، هرچ دعا

 

دلخواهمو  یعشقم ادامه بدم و زندگ شیپ خوامیراه تنها بمونم که م نیا یتو نزار

  !بسازم

 

 !مهربانان نیمهربانتر یا اورمی ییبشم که فقط تو دیناام هاشینده با بداخالق اجازه

 

  .نبود یفکر نکنم ...... که فعال شدن یچیکردم به ه یسع

 !دمیبودم رو نفهم دهیخواب یک

 

 انیخودمم و آر یخونه  یاومد تو ادمی لشیاتاق و وسا دنیکه چشم باز کردم با د صبح

 .بود نیهمکه............. فعال باهام سرسنگ

 

  .شده بودم رخوابیصبح بود. کامال س ۹.۳۰ساعت نشست که  یرو نگاهم
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  .بلند شدم و تخت رو مرتب کردم آروم

 

لباس خوابم خودم  دنیبا د ییییییبخودم انداختم که وووووووآآآآآآ نهیآ یتو ینگاه

 !انیآر چارهیذوق کردم! ب

 

  .نبود ی. کسدیچرخ ییرایپذ یاومدم و نگاهم تو رونیاتاق ب از

 

 شبیکه د یرختخواب یوسط اتاق، تو انیآر دمیداخل اتاق بچه کردم و د یسر آروم

 !آورده بودم خوابه

 

 :دلم زمزمه کردم یرفتم و قشنگ نگاش کردم. تو بطرفش

 

  دائم ہڪآن

 حس تو را نفسش

  منــــــــــم داشت

 

  نیچن نیا

  ہنیتو در س عشق

 ... منم نگهداشت
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  "ناز"در  ہڪآن

 ...ےیتو شاداب و ہرفت فرو

 

  اشتڪدل  ہڪآن

 دلهره برداشت منم ےول

 

که  گذرهیم یاون تو چ نمیبزنم و بب نمیزتریبه دل و افکار عز یسر تونستمیم کاش

 !رو زهرمارمون کرد یاونهمه ادا درآورد و بالخره و خالصه همچ شبید

 

  .کنم دارشیب ومدیبود که دلم ن دهیآروم خواب چنان

بپره  رونیسربسرش بذارم و مثل ترقه از رختخواب ب یکم خواستمیته دلم م یول

  ............که

 

 !ذاشتمیبعد سربسرش م خوندمیاول اشهدمو م دیکنم اونموقع با فکر

 

 !بهتر شتریب یظالم عبادته،  هرچ دنیرفتم و فکر کردم: خواب رونیاتاق ب از

 

  .شستن دست و صورتم موهامو جمع کردم بعداز

 

 .آورده بدست گرفتم رونیرو از کمد ب یبه صورتم بردم و تاب شلوارک کوتاه یدست
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  ........نگه داشته بودم میصبح عروس یبودم و مخصوص برا دهیبعداز عقدم خر لیاوا

 

  .دمیبلند کش یلبام نشست و آه یتلخ..... تلخ.... رو یلبخند

 

 یکرده گوشه ا شونیبقچه بند دیبودم و فعال با دهینرس چکدومیکه به ه ییآرزوها چه

 !دادمیجاشون م درسمیاز کمدم دور از د

 

 نیبکنه! ا تونهیخواست م یهرکار انیبه جهنــــــــــم! آر یزدم: همچ دلم داد یتو

 !برسم تونمیکوچولوم که م یآرزو نیپوشم و آلقل به ا یلباسمو امروز م

 

  .دمیو خند دمیشلوارک رو پوش تاب

 

 ؟یبپوش ینکرد دایپ یزیچ نیکوتاه تر از ا گفتیبا چشم غره م انیآر حتما

 

جالب بود که خودمم خوشم  یلباسم بحد یریش ی نهیزم یرو یابروباد یطرحها

 .ومدیم

 

 .نبود درسمیدر د انیآشپزخونه رفتم. آر بطرف

 .رفتم خچالیساز رو روشن کردم و به سراغ  یچا
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گذاشته بود که  خچالی یصبحانه مون رو تو نیاول یبرا زیداشتم مامان همه چ خبر

 .میراحت باش

 

 سیدر سرو یگردو و ....... رو به قشنگ ر،یرو از کره، خامه، عسل، مربا، پن یهمچ

  .دمیچ زیم یرو میصبحانه خور

و  ومدیم انیآر دیتستر گرم کنم. فقط با یآوردم که تو رونیب زریرو هم از فر نان

 !کردیزهرمارم م خواستی............ اگه دلش م

 

ساختم!  یرو م یزندگ نیا یین به تنهابه چشمم نشست که تند پاکش کردم! م یاشک

 ...موندمیمن عاشقش بودم و عاشقش م

 

 نیـــــست یزندگ نیا حیـــــف

 

 بیایـــــد ، پایــــــــــیز

 بیایـــــد ، بـــــاد

 بیایـــــد ،  باران

 

 ...و یتــــــــــو نباش 

 ... ےبــــــــــرو 
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 یلباسها نیخنکه، با ا یاز پشت سرم گفت: امروز هوا کم انیکه آر کردمیرو دم م ییچا

 !ها! ممکنه گلوت کار دستت بده یخوریسرما م یبندانگشت

 

  .برگشتم بطرفش

  .زدم یبه چهره داشت لبخند یکه هنوز صورتشم نشسته اخم دنشید با

 

ماهِ نشسته ات  یکه شادمان گفتم: اول سالم برو دیسراپام چرخ یسردش کامل رو نگاه

  !جون جون

  !زنهیم رونیسهله، داره گدازه ب شیآت نینگرانم نباش. از کل بدن نازن دوما

 ن؟یوجودِ نازن یهمه  یدیخوب خواب سوما

 

و  یاومد رونیب ینگاه به چشمام گفت: سالم. خوش بحالت از کوه آتشفشان بدون

 شمی! االنم آماده ممیراض ،یییییییییی! خوابم هم بد نبود و خودمم........... اِستیسردت ن

  .خرمیالزمه م یصبونه هرچ یبرا

 

 ...........که می. فقط خودتو کم دارمیدار یکنان گفتم: همچ زمزمه

 

  .کرد نگام
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! من نصفه یمونم با تمام وجودت بطرفم برگرد یدادم: تا عمر دارم منتظرت م ادامه

نه  خوامیرو سرحال و قبراق م یقبل انیآر نگه دار! من ادتی نویا کنمیقبولت نم مهین

 ! ....... ظالمنهمهیاخمو و افسرده و ........... ا انیآر

 

 !سوزان به چشمام انداخته پشت بهم کرد ینگاه گذرا

 

  .......از تمام حرکاتش مشخص بود یناراحت

 ..... شده زونیتا حاال شونه هاش آو شبیکردم از د احساس

 

  .ستهیداشتم کم موند قلبم با نانیاحساسم که بهش اطم با

 زونیآو چوقتی. عشق من هخواستمیو باصالبت م یسربلند، قو شهیعشقمو مثل هم من

  !افتاده نبود نهمهیا چوقتینبود. عشق من ه

 

عمو  یبا دوستانم با طعنه  شبید یگفت و گو و خنده  هیباور کنم  تونستمیم یعنی

رو  یجد یمساله ا ای..........  کرد،یم یخودخور نهمهیکه ا کردیم تشیداشت واقعا اذ

 دهیخم یکاریمخف نیبار ا ریکه فقط خودش شونه هاش ز کردیداشت ازم پنهان م

  بود؟

 

اصال  کردمیفکر م شتریب یهام، تا کم یها و ناراحت هی........... راستش با تمام گرراستش

 .باور کنم تونستمیرو نم شبشید یحرفها
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نداشتم  یمن اصال رفتار جلف یدورمو گرفته بودند، ول یهرکدام به نحو ونیآقا درسته

 !کنه یازم دور ینجوریا انیو آر فتهیالم شنگه راه ب نهمهیکه باعث بشه ا

 

 نجوری: خداجوونم خودت کمکمون کن. ادمیکردم و نال یمخف دستام یتوصورتمو 

تحمل کنم ........... خدا به  تونمیواقعا سخت و طاقت فرساست......... من خودم نم یزندگ

 ......برسه انیداد آر

 

  افتاده؟ یکه گفت: اتفاق دمیکش رونیدستام ب نیصورتمو از ب انیآر یصدا با

 

تکون دادم و گفتم: نه نگران نباش. فقط از حال و اوضاعت اصال  یکرده سر نگاش

 نیبش !هم خودتو یکنیم ریهم منو پ یخودیب یزایسر چ یدار توین. هم ستمین یراض

  .زمیر یم یبرات چا

 

 .و روبروش نشستم ختمیر یفنجان چا دو

 

هم بدون نگاه به  انی. آرمیزدینم یحرف چکدوممونی. همیصبحانه مونو خورد درسکوت

 .من درحال خوردن بود

 

 ..........همچنان نشسته بود انیآر یجمع کردم. ول زویتموم شدن م بعداز

 

 ......زدیدلم براش پرپر م چقدر
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  .بود و کامال بفکر رفته بود زیم یبهش انداختم که دستاش رو یپشت سرش نگاه از

 

  .خودمو نگه دارم تونستمینم گهیذره بود و د هی دنشیدر آغوش کش یبرا دلم

 

هرلحظه دعا  میسقف باش هی ریروزها و ساعتها که کنار هم و ز نیبه ا دنیرس یبرا من

 !!میسقف و چقدر از هم دور بود هی ریاالن............. ز یکرده بودم، ول

 

بازوهام محکم فشردم و در  نیدستامو دور گردنش حلقه کرده ب یاز پشت صندل آروم

گفتم: جون جون تو تنها آرزوى منى، فقط اى  دمیکش یصورتمو بصورتش م کهیحال

راستش رو  کنمیبا تمام خواستنهام به گورت نبرم! ............. خواهش م یکن یکاش کار

 شتریب یحس رو دارم، ول نیچرا ا دونمینم ؟ینک یرو از من پنهون نم یزیبگو. تو چ

 ترسهیته دلش داره که م یکردن داره! حرف یمخف یبرا یزیکه چ یهست یکس هیشب

  !زهیبهم بر یرو کنه و همچ

مشکل تو با نبودن من و دور  نیاگه ا یبگم، ول ادی..... هرچند دلم نم....انیکن آر باور

  .......... شه،یشدنت از من حل م

 

 !مردم یم انی!!! امکان نداشت!!!! من بدون آردمیلرز

 

بزبونم  یاشتباه دیگفتم: ببخش یبطرف خودم برگردونده شاک یصورتشو کم محکم

 چیها!!!!! اصال بمن ه رمیم زارمیاومد...... فکر نکن بخاطر مشکل تو و حل شدنش م
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حل نشه، من از تو دست  خوادیمشکل حل بشه م نیا خوادینداره. م یربط

  !!!ذارمی........ و عشقمو تنهاش نمدارمیبرنم

 

 !!از لباش ربودم یبصورتش زده بوسه ا طنتیپراز ش یولبخند

 

حرفها  نیتند دستامو گرفته بازش کرد و محکم گفت: لطفا گناه خودت رو با ا انیآر

ندارم که اونم از زنم پنهونش کنم و تو هم  یکاریمخف یبرا یزینکن. من چ یالپوشون

 !مطمئن باش نویا ،یبر یبخاطرش بزار

 

نگاهم بصورتش بود و کامال عوض شدن حال و هواشو  کهیدرحال ستادهیا کنارش

 هی کنمیشد؟ چرا حس م دیچرا رنگت سف یکنینم یرو مخف یزیگفتم: اگه چ دمیدیم

  ؟یخودتو ازم دور نگه دار یبگو بخند ساده رو بهونه کرد

 

کنم، وگرنه  یبگم و روش پافشار نانیبااطم یلیحرف و نظرمو خ نیا تونمینم انیآر

 یزیبر رونیرو در آنِ واحد ب یتا همچ دادمیو تکونت م گرفتمیچنان از خرخره ت م

  !!کنهیم تتیکه هرلحظه داره اذ یدلت دار یتو یچ نمیبب

 

شده! اصال  زونیو شونه هات آو یدیخم یتا حاال کل شبیبدقلقِ بدردنخور، از د ی پسره

شبه  هی چارهیمنِ ب کنهیفکر م نهیبب تیوضع نیمامانت تورو با ا ؟یاز خودت خبر دار

 !!!کردم رتیپ
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بهت مشتبه شده که  یبا اخم گفت: همچ فتادیراه م کهیبلند شده درحال زیپشت م از

در موردم  ییفکرا نیاصال همچ گمیبار بهت م نیآخر یبرا نوینداره! ا یتیواقع چیه

  .نکن

کارو  یکجا کنمیو هرلحظه دارم فکر م دمیرنج یلیخ یلیو ماجراهاش خ شبیاز د فقط

  !!!نهیاشتباه کردم که حال و روزم ا

 !بشنوم بلکه کم کم فراموششون کنم یدر موردشون تا مـــــدتها حرف خوامینم گهید

 

 یعنیگفتم: تــــــــــااااا مــــــــــدتهههههههها!!!!!  دهیسرش بلند و کش پشت

 !!!!!آخههههههه یچــــــــــ

 

 یخوریبعداز مدتها به چه دردم م خوام،یامروز تورو م نیاالن و هم من

 یبه نبودنت خو گرفتم، وقت یعادت کردم، وقت هامییبه تنها یااااااااان؟ وقتهــــــــــا

 هیپتو با گر ریز ییخودم، تنها یخونه  یگرفتم تو ادی یشد، وقت یکیبود و نبودت برام 

! چون به یخوری.............. اونموقع به درد نم گهیکه د رمیهام بخوابم و باهاشون انس بگ

........... االن خوامتیبدون تو هم برام امکان داره! من االن م یزندگنبودنت عادت کردم و 

جا تورو نداشتم و فقط  چیگذاشتم.......... چون ه یزندگ نیکه فقط به عشق تو پا به ا

خودم داشته  یبرا ییجا جمع بشم و تورو تنها هیخونه باهات  نیا یتو نجایا تونستمیم

 ....کنمی.......... خواهش میباش........ فقط کم انصاف داشته انیباشم........... آر

 

و افسرده بصورتم  نیمات، سرد، غمگ یتند بطرفم برگشت و نگاه ییرایوسط پذ از

  .انداخت

 ...... وگرنه م،یمراحل نرس نیگفت: فقط دعا کن به ا آروم
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 ؟؟؟یراه افتاد که بلند گفتم: وگرنه چــــــــــ دوباره

 

تمومش  دیبا امیکرده گفت: وگرنه اگه نتونم باهات راه ب یمکث شدیوارد اتاق م کهیدرحال

 .میکن

 

به  دمیاجازه نم دخدایکن. من به ام رونیاز سرت ب الهارویفکرو خ نیرفته گفتم: ا جلوتر

 ........ نکهیگوشت کن!!!! مگه ا ی زهیآو نویکه قشنگ ا میمراحل برس نیا

  !یکرده باش واقعا خودتو براشون آماده تو

 

 یراحت همه  الیفروشم، پس با خ ینم ییایعشقمو، تمام روحمو به دن مو،یزندگ من

  !برگرد تیرو فراموش کن و به زندگ شبیبدردنخور د یماجرا

 

رو  یزندگ نیا یکه باالخره مجبور بش چمیپ یبه پروپات م یهستم به حد کهیزمان تا

 یقلبم ی....... چون تو همه ارمی........ اصال کم نمانیآر ارمی! ............ من کم نمیشروع کن

  !یمنو از سرت باز کن یتونیکه کشش داشته باشم نم ییو تا اونجا

 

 یتوجه یبه عشق و عالقه هام ناعادالنه ب یلیو خ یطولش بد یلینگه دار خ ادتی نمیا

طرف  یداشته باشم و وقت یتیظرف هی قمیآدمم که ممکنه با تمام عال هیخب منم  ،یکن

 ...قرار گرفت ........... اونوقت رگلومیچاقو ز زیت
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 ....اومدنت گهید

 .....موندنت

 

 ...فرقــى نکنه دیرفتنـت شا ای

 

 ..مهمه زیچ کی تنـــــها

 

 نکهیا اونم

 !..ـشــهینــم مـىیقد "مـــنِ"اون  گــهید "مـــن" نیا

 

 .گفتم یحرفو ک نیا نی.......... ببشهیکن نم باور

 

  !و چشم بهم دوخت ستادیدر اتاق ا یجلو

بدون اون برام  یشدم که زندگ گهید یکیعاشق  یو آهسته گفت: اگه بفهم ناراحت

 ؟؟؟؟یدیبازم ادامه م ؟؟؟ینداره چ یمعن

 

بلند شروع به  ینگاش کردم!! بعد لبام کم کم به خنده باز شد و باصدا یلحظات اول

 !کردم دنیخند

  .عمرا امکان نداره باور کنم و سربسرم نذار گهید نویجون جون ا: گفتم
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 هی......... جوابت فقط مرگ موشه با  یاشتباهات بزرگ کرد نیروز بفهمم از ا هیاگه  یول

  !و ......... تمام انوریحبه س

 

 !دیلباش نشست که زود پر یرو یقشنگ لبخند

 

بشدت از جانب  المیخ یادامه ندادم. ول گهیزنگ زد که د انیآر یلحظه گوش نیهم در

 !نبود نکارهیمن ا انِیحرفش آسوده بود! آر نیا

 

صحبت کردن گفت: بله  یکه بعداز کم کنهیم یداره با مامانش احوالپرس دمیشن

 بهش. من خداحافظ دمیرو م یهستش. االن گوش

 

  .رو بطرفم گرفت یآشپزخونه گوش یاومده تو رونیاتاق ب از

 

 !باهات صحبت کنه خوادیمامانمه. م: گفت

 

  .دیکردم که حالمو پرس یتمام مهرو محبتم با مامانش احوالپرس با

 

گله مندِ شما اگه اجازه بده حالم  شهیپسر لوس، ننر، بدردنخور، هم نی: واال مامان اگفتم

 .....انیو حرف نداره! فقط آر شهیم یعال
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سرش  یرو یوآآآآآآآآآآآآآ یاِ ینشست که محکم دستشو به معن انیآر یرو چشمم

  .گذاشت

 

 که ناراحتت کرده؟ کنهیم کاریجوون تند گفت: مگه چ مامان

 

 !ها یبگ یزیباز شده بود که تند با دستش اشاره کرد مبادا چ انیآر چشمان

 

  .لبام نشست یرو یکه کرده بود لبخند یترس و هول از

 

حرف  انیکردم باهاتون، که بگم آر یشوخ ستمین جوون ناراحت ندادم: نه ماما جواب

  .نشیشناس ینداره خودتون که م

 

  .برام تکون داد دییبه تا یفوت کرد! فقط سر رونیو محکم ب دیکش ینفس راحت انیآر

 

لحظه احساس کردم قلبم درد گرفت!  هیجوون گفت: باور کن نگران شدم ها!  مامان

 لهاتونیبا چندنفر از فام یاالن هم مامانت زنگ زده بود که عصر. دیخداروشکر که خوب

گلم. اگه  نی. آماده باشمیراه بنداز یخودمون پاتخت یتا مثال برا انیبخونه تون م

 !رو بفرستم کمک یکی یتونینم

 

 دیبا وهیو م ینیریش ی. خونه که آماده ست. فقط کمدی: نه مامان راحتم. نگران نشگفتم

 .نیهم میماده باش.... و آ میبخر
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چشم از صورتم  انیکه آر میکرد یحرفها و سفارشات مامان جوون خداحافظ یکم بعداز

 .داشتیبرنم

 

 !یهول کرد نهمهیچرا ا ان؟یگفتم: چته آر یقطع شدن گوش بعداز

 

خونه مون  یفهمه تو ینم یشکی....... هیشکیگفت: فقط ه یجمع شده جد ابروهاش

  .چه خبره ها، گفته باشم

 

 گم،ینم یزیکه کال چ نای! به مامانم ادمیبلند شده محکم گفتم: قول نم یصندل یرو از

 !نگم یزیچ دمیبه مامانت قول نم یول

 

 !فهمه تمام ینم یشکیها! ه یریاعصابم راه م یرو یدار نیداد مانند گفت: نازن انیآر

 

. دونمینم یزیو با حرص گفتم: فعال چ دمیکش خچالیبه  یسرک دنهاشیاعتنا به غر یب

  بشه؟ کدوم عروس؟ کدوم داماد؟ ی! که چیپاتخت انیب خوانیحاال هم مثال م

 

ناز پشت ناز! ما همکه  یبا خنده ادامه دادم: دامادمون که فعال طاقچه باال گذاشته و ه و

 !منِ خوشبخت هم که مشخصه فیتکل م،ینازشونو بکش دیروز با نیخداروشکر از اول
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کن،  فیدلت خواست بگو و پشت سر هم رد یارج شده گفت: هرچاز آشپزخونه خ انیآر

 .فهمه ینم یشکیبزن، فقط ه یخواست یهر طعنه ا

 

. فقط ادهیز یلی. خهیکه کاف میدار ینیریجعبه دست نخورده ش هیپشت سرش گفتم:  از

  .کننیم ییرایپذ یچ دونمینم گهی. دمیو شکالت هم دار لی. آجیبخر وهیم دیبا یکم

بمن چه اصــــــــــال!  کننیروبراه م ارنیم فیجونشون سالمت،  خودشون تشر مامانا

 رو داشته باشم؟ یچ یهول و وال ستمیعروس ن یوقت

 

 .من از اتاق زنگ زد یگوش

 

  .هم نگرانم بوده یلیخ دمیجواب دادم مامانم بود که از صداش فهم تا

 .که زنگ بزنه میبش داریاز خواب ب کردهیفقط دست دست م گفت

 

و عمه و  ییبا چندنفر از خاله و زندا دمیفهم الشیصحبت و راحت کردن خ یکم بعداز

 .نیاریب فیتشر نیکه گفتم آماده ام. هرزمان خواست ان،ی.... بخونه مون م

 

  .افتاد که دورادور بازم چشم بصورتم داشت انیآر یرو نگاهم

 .گمینم یزیچراحت  التیبراش باال آوردم که خ یدست خندان
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 نیبه ا مونیروز زندگ نیمامان قطع کرد از فکرم گذشت: اگه گناه منه که اول یوقت

 نکارایچشمش بصورتم مونده؟ چرا داره ا انیافتاده، چرا عوضِ من گناهکار، آر تیوضع

 یبفهمه؟ خب بابا به جهنم، بفهمن و همگ یهراس داره مبادا کس نهمهیو ا کنهیرو م

اعدام  دیمنو با حکمش مشخص کنن که بخاطر دوسه اشتباه کوچولو، چندبار با فیتکل

 !!!رهیشوهرجوون ما آروم بگ نیو سنگسار بشم تا دل ا

 

آماده  دیجمع و جور کنم. خودمم با یرفت که منم بلند شدم کم رونیاز خونه ب انیآر

 .شدمیم

 

از مهمونا و خودمم  ییرایپذ یآماده برا یوارد خونه شد، همچ یبعداز ساعت انیآر یوقت

از  یکیدر  یکه روز نیسراسر نگ یِا روزهیف یو کوتاه آب بایز راهنیآماده تر از آماده با پ

که  دیپاشنه بلند سف یهاییبا دمپا م،یبود دهیگشت و گذارهامون با هم پسند کرده خر

 یرفتم تا برا شوازشیبودم به پ ختهیموهامم با موصاف کن صاف کرده پشت سرم ر

 !ها کمکش کنم وهیآوردن م

 

 یچنان حسرت ییهویکه صورتشو باال آورد و نگاهش به سراپام افتاد ...........  یا لحظه

  !چشماش نشست که قلبم تکون خورد یتو

 

بزور  یزیچ ای کردند،یبود که انگار داشتند منو بزور ازش جدا م ینگاهش طور حالت

  !بود گهیما دوتا به همد دنیمانع رس
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خاک عــــــــــالم رو  یزدم: الههههههههههه غیدلم با شدت تمام ج یتو

دلت  یبدردنخور که چندتا حرف بدردنخور رو تو یبرســــــــــرت بکنن پسره 

 !یداریخودتو با تمام دلخواهات ازم دور نگه م ینجوریو ا یختیر

 

دادم و راستش تنها تونستم با خشم فقط دندونامو بهم فشار بدم  رونیب یعصب ینفس

که خودشم فکر کنم تمام حرفامو از چشمام و حالتهام خوند، چون نگاهشو ازم 

 .ارمیرو ب هیبق ریازم بگ نارویا ایفحش نبودم. ب قیبرگردونده گفت: ال

 

 یساعت دمیار، شاب هیکه هرهفته  شهیعاشق پ یهارو از دستش گرفتم و گفتم: آقا وهیم

و پوچ  چیسر ه یفقط قسم خورد یینهایبهتر قیبفهم، تو ال نویا د،یشیچندبار عاشق م

 !یایزودتر سر عقل ب کنمی! فقط دعا میرو زهرمارمون کن یزندگ نیا

 

 .منتظر جوابش نشدم و بطرف آشپزخونه رفتم گهید

 

وارد شده  دهاشیخر ی هیکه خودش با بق ختمیریم ییها داخل ظرفشو وهیاز م داشتم

 !یدرست کن یزیچ ی. فکر کردم وقت نداشته باشدمیگفت: ناهار هم خر

 

از جام تکون  دیمنه و منم که ماشاا... عروسم نبا یگفتم: مثال امروز مراسم پاتخت آروم

هستم و حاال بشور  ییبزنم که االن سرِ ظرفشو دیو سف اهیبخورم و دست به آب و س

 ندارن بشورم؟ یزیچ یظرف ،یهامون لباس هیهمسا نیبساب!! برو بب
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آماده  ییرو تنها یما! عروس خانم شما که همچ یتمسخر گفت: چه زرنگم شده بانو با

شورم. ما  یاستراحت من م دیی. بفرمادیزحمت افتاد یتو یلیکه خ شبمیو از د دیکرد

 !!!میکاریکه کال ب

 

مامانت منو  خوادی: فقط دلم مگفتم دواریو تهد زونیآو یینگاش کردم و با لبا یکجک

چطور حسابت رو  نمیکه اسم عروس هم رومه، بب نهیدرحال شست و شو بب نجایا

 !دستش باور کن دمی!!! چاقو رو خودم مرسهیم

 

دعوا دارم که کچلم  هی! اونموقع یتکون داده گفت: اونجارو درست حدس زد یسر

 .امیبرو کنار خودم م ایب یمنو نکرد ی. تا چغولیچرا گذاشتم دست به آب بزن کنهیم

 

 .ها کمکم کرد وهیبدون حرف در شستن م ستادهیو کنارم ا دیبعد سررس یقیدقا

 

و مامان  سونیبصدا دراومد و آ فونیکه آ میناهارو خورده جمع و جور کرده بود تازه

 .......جوون بودند که وارد شدند

که چشمم به  میبود ستادهیکنار هم ا انیبا آر سون،یاول ورود مامان جوون و آ در

  .اوردیم یبزرگ لکسینا یتو سونیافتاد که آ قهیو عت یمیسماور قد

 

جمع کرده  یو پارچ و قندان ست سماور رو در سبد ینیو س یجوون هم از قور مامان

شدن که صدرصد چشم  دهیو مشخص بود قشنگ ساب زدندیکه همه شون برق م اوردیم

 .بود میپاتخت یروشن
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گذاشت که مامان  زیم یکادوهاشونو رو سونیاول آ یوارد شدند بعداز سالم احوالپرس تا

  .کرد یخوشبخت یو برام آرزو دیصورتمو بوس دهیجوون قشنگ منو در آغوش کش

 

  نتونست بگه آره؟ نینازن ادهیحرف ز نکهیمثل ا انیگفت: آر دهیرو بوس انیآر بعد

چطور  دونمیخودم م یکرد تیمنو اذ نیبار، اونم کوچولو حس کنم نازن هیفقط  اگه

  !طونیش یحسابت رو برسم ها پسره 

گله منده آره؟ قلبم به درد اومده بود که  یلیاز دستت خ نیکه حس کردم نازن یاونجور

 !بخورم یمجبور شدم قرص

 

فشرد گفت:  یاش م نهیمنو محکم به س کهیتند دست دور شونه ام انداخته درحال انیآر

ها  شیفرما نیکنم، لطفا از ا تشیتون رو اذ نیمامان خانوم، من اشتباه بکنم نازن

  !دیو فقط مواظب خودتون باش دیینفرما

 !هستم یقلبتون چقدر حساسه که مواظب همچ دونمیم منم

 

چنان متعجب  فشردیکه منو مهربون و خواهنده به خودش م انیحرکت آر نیا از

داماد  یراست گفته باش دوارمیتند گفت: ام سونیبطرفش برگشته نگاش کردم که آ

 !رکاهیتخس و آب ز

 

 نینگاه متعجب نازن ایهاتو باور کنم  ختنیزبون ر انیجوون خندان گفت: آر مامان

 رو؟؟؟
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! مگه من چه گمیراست م نیموهام نشونده گفت: باور کن یمحکم رو یبوسه ا انیآر

 !تختِ تخت التونیبا عشقم دارم. خ یرکشتگپد

 

که مامان جوون گفت: خب خداروشکر  دیلرزیم انیفقط داشت از بوس و بغل آر دلم

  .راحت شد المیخ

تا مهمونا  اری. اونو زود بنهیماش یسماورتون سفارش دادم که تو یهم برا زیم هی االن

  .میآماده ش کن دنینرس

 

 .راه افتاد یدستشو از دورم باز کرده بطرف خروج انیآر

 

قرار گرفت واقعا  یشده با سماورش گوشه ا یو کنده کار بایز یچندضلع زیم یوقت

 .تشکر کردم سونیبوس و کنار از مامان و آ یچشم ازشون بردارم و با کل تونستمینم

 

بنظرم  ارن،یم فیگفت: االنکه مهموناتون دارن تشر ریو تقد یشاد یهم بعداز کل انیآر

 !لطفا رونیب ونیخونه نباشم بهتره. جمع جمع خانمهاست که آقا یمن تو

 

 .اتاقمون راه افتاد بطرف

 

طرح  دنشیسماور و چ یبرا زیمهمونام آوردم که همچنان سر م یخنک برا یشربت منم

 نیکه شووووووَرجوونم صدام زده گفت: نازن کردنیو مادر و دختر بحث م دادنیم
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 ییکنم. جا داشیپ تونمیراه راه من کجاست؟ خودم نم رهنیبانــــــــــو اون پ

 ؟یگذاشت

 

دست  انیمن به کدوم لباس آر کردمیفکر م یخواستم و بطرف اتاق رفتم. ول یمعذرت

 هم گذاشته باشم؟ ییزدم که حاال جا

 

 .بود ستادهیبست که پشت در اآهسته درو  انیوارد شدم آر تا

 

 !شدینم دهیبودند که در اتاق از طرف اونا د ییجا سونیمامانش و آ خداروشکر

 

و خودتون  رمیاالنکه من م نیدرهم گفت: نازن یا افهیبطرفش برگشتم که با ق متعجب

شناسمش و  یکه خوب م رون،یبکشه ب یزیزبونت چ ریمبادا مامانم از ز ن،ییتنها

  !ستیتو اصال دست بردار ن یبا رفتار و حرفها دونمیم

 رهیقلبش درد بگ یفهمه، وگرنه مامان کم ینم یزیچ چکسیباشه ه ادتی نویا فقط

 !!شهیبدتر م نمیحالم از ا

 

 یاز مو کتریگردنِ بار یکه مثال مال منه و رو یگناه نهمهیبودم چرا ا رانیو ح مبهوت

  !کنهیم یمن، البه ال برش خورده رو داره مخف

 

که مواظب  ستمیوسط من ن نیبه چشماش دوخته زمزمه کردم: مگه گناهکار ا نگاهمو

  ؟یدیازم رنج نهمهینبودم و آبروت رو بردم، تو هم ا
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نظر  خوامیمثل مامان خودم دوستم داره! م دونمیماجرارو به مامانت گفتم که م دیشا

در مورد خودم  یدنظریاونارو هم در مورد رفتار خودم بدونم که اگه واقعا گناهکارم تجد

  !بکنم

 نجوریمن ا ؟یکنیم رمیشبه پ هی یو چطور دار یاریسرم م ییچه بال یدار یدونیم

 !تحمل کنم تونمی..... اصال نمانیرو دوست ندارم آر یزندگ

 

چنان محکم بازوهامو گرفته  زدیج مهم توش مو یجمع شده که خشم یا افهیق با

  .کردم سهیبروبرگرد ماست هامو ک یبهم داد که ب دیشد یفشرد و حاال تکون

 

 یگینم یچیه گمیگفت: من م یجلو آورده محکم و جد صورتشو

نداره چه خونواده  یربط چکسی.... هچکسیخـــــــــــــــــب؟؟؟؟ مشکل ما به ه

 !باشه! فقط خودم و خودت ادتی نویتــــــــــو! ا یمن، چه خونواده  ی

 

 یدل لرزه هام، روح و روانم کم یبا همه  شیچرا در اون اوضاع قاراشم دونمینم

 !!!!خواستیم طنتیش

 

حرف  یبود که صدا رونیکنه، چون مامانش ب تمیاذ تونستیرقمه نم چیکه ه فعال

 !!دنیرس یو حسابشو سرراست م ومدیم سونیزدنشون با آ

 

تو هستش که  ییبخودم دادم و لوند زمزمه کردم: حاال که دور دورِ زورگو یو تاب چیپ

 !گمیشرط نم هیبه  ،یستیخدارو هم بنده ن
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رو با کارها و  یهمچ یبه چشمام دوخته کج و کوله گفت: عروس خانم، زد نگاهشو

 یکنیو نازم م یذاریاالنم با همون اوضاع برام شرط م ،یعشوه هات خراب کرد

 !وووووووخانوووومپررو

 

از حق و حقوقش دفاع  خوادیگناهکار م یپررو نیتکون داده نازکنان گفتم: خب ا یسر

 حاال؟ یبه مادرشوهرش ماجرا رو بگه، تو چرا ناراحت خوادیکنه و م

 

تو  یگینم یچیه گمیدندوناش خشن گفت: من بهت م نیمحکم تکونم داده از ب دوباره

 !نیچششششششششششم! هم یــــــــــگیهم فقط م

 

جون جونِ بدقلق، پس سرتو بنداز  نیمحکمتر از خودش بهم فشرده گفتم: بب دندونامو

 !نگم یزیشرطمو اجرا کن چ نییپا

 

 ه؟یکرده آروم گفت: شرطتت چ یسکوت

 

 مونیوار که لبام تا بناگوشم باز شده بود زده گفتم: مثل دوران نامزد طنتیش یلبخند

 !خوامینم یزیچ گهید .......یمنو ببوس

 

 یزیچ گهیدلخواهم تــــــــــمام. د یبوسه  هیباز شد که تند گفتم: فقط  چشماش

 !!باور کن خوامینم
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اصال! دلم هنوز باهات  ستین یکه شدن ادهیادعات ز یلیگرفته گفت: خ ینفس خصمانه

  !!!!ماچ و بوسه الیخیکه کال ب ومدهیراه ن

 

و  یکه دستاش ازم کنده شد و گفتم: مامانت ح دمیناز سرمو تکون داده عقب کش با

 یحرف زدن، تو هم خــــــــــوددان ینشسته و منم که آماده  رونیحاضر ب

 !!!!!بدردنخور

 

 .شدم دهیبطرفش کش یبا تکون محکم یچشماشو برام جمع کرد و لحظه ا یعصب

 

! فقط دهنت گهیبوست. برو د نمیم زده گفت: البام نشسته بعد تند کنار یرو یآن لباش

 !قرص باشه ها

 

گفتم: بچه  زونیآو یباال داده و لبا ینیب یبراش جمع کرده با پره ها صورتمو

با ونگ ونگش راست  کنهیقبول نم ینوزاد هم بد هیبه  نویا ؟؟؟یزنیگــــــــــول م

 گمیاصل بوس نم دنهایبوس نجوری! من به ایچغول یمامانت برا شیپ رهیم

  !از نوع گنده اش ماون خوامیجنــــــــــاب!!! من مــــــــــاچ م

 

 .دندونامو با خنده براش نشون دادم و

 

 ؟یرو به حد اعال رسوند ییپررو یدونیو لباشو برام با حرص جمع کرده گفت: م چشما



668 
 

 

منو  ادیب یکیبرم وسط کوچه داد بزنم  تونمیفقط نم ستم،ی: پــــــــــررو نگفتم

 !!!!خوادیببوسه که دلم بوسه م

 

ترسم  یخشم دوباره بازومو گرفت و محکم ناخنهاش توش فرو رفت که گفت: م با

 !یکارم بکن نینگذشته هم یلیخ

 

  .شدیلرزانم داشت شروع م یکه نفسها شه،یکردم بدنم داره سرد م احساس

 

به گــــــــــردن  یشوهر یگفتم: تا وقت گشتمیناراحت بطرف در برم همچنانکه

وضعم خرابه  یهم نکن بهم القا کن ی! سعیدیتو خودت انجام م فهیتو دارم وظ یکلفت

  !!!!نبودم چوقتمیه ستم،یچون ن

 

  .شدم دهیبطرفش کش عیبا دو قدم دور شدنم سر که

 

رو فراموش کردم و دستام دور گردنش حلقه  یلباش چنان منو سوزوند که همچ یداغ

  .میاز هم جدا نشد یشده تا لحظات

 

به  دوارمیمعذرت. ام ستیتو وسعم ن گهید نیاز ا شتریگفت: ب دیکه عقب کش بعد

 !یحرفت عمل کن
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 !کردیبصورتش دوختم. نگام م نگاهمو

 

 رهنیتو هم اون پ رونیب رمیرژهامو پاک کردم و گفتم: من م دهیلباش کش یرو یدست

 .کن بپوش دایراه راهت رو پ

 

گفت:  سونیبصدا دراومد که آ فونیگذاشتم آ ییرایکردم و تا پا به پذ دیرژمو تجد تند

 ؟یدوختیم رهنیپ یداشت نینازن

 

 یکن داشیپ یبگرد یکل دیداره که با رهنیگفتم: ماشاا... آقاداداشتون از بس پ خندان

 !بوخودا ستین یاونم از نوع راه راهش، گناه منِ ناش

 

  .باز کردم که مامان و عمه هام بودند درو

 

 .اومد رونیراه راهش از اتاق ب رهنیهم آماده با پ انیوارد شدنشون آر با

 

 !!!!بابام افتاد ییکه چشمم به دختردا کردمیم یشدند روبوس یعمه هام که وارد م با

 

  !!!داشت کاریچ نجایا نیا ییییییییییوووووووووآآآآآآآآا

 

  !؟؟؟شدینم ومدیمن نم یبه پاتخت مگه
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 !بودند یکیبود و کال خونه  یکیو پوکشون  کیج یلیخ ا،یبا زن عموم مامان پو آخه

 

اومده بود که کال گزارش کنه!!  میجمع کردن خبرها از خونه زندگ یبودم برا مطمئن

 !دیکوبیهزار درصد مطمئن بودم و قلبم بشدت م گهید نویا

 

  !بود لیو تکم یعال میزندگ ینداشتم و خداروشکر همچ چکسیاز ه یترس

 

 یبهم ب ششونیپ انینکرده آر یهم دستشون بدم و خدا ییدوست نداشتم آتو یول

  !فتهیزبونا ب یرو میاز زندگ یثیکنه که بعدا بازم حرف و حد ییاعتنا

 

به عقب  یو تا مامانم  صورتمو ببوسه، در آن گفتمیبه همه سالم و خوشآمد م کهیدرحال

 .چشمامو جمع کرده لبامم جمع کردم ومدیکه جلو م انیآر یبرگشتم و برا

 

 .ستادیا دهیبلند کنارم رس ییهمون لحظه با قدمها انیآر

 

  .رو فشردم انیکرد که دست آر ییدستش گرفته شروع به خوشآمدگو یتو دستمو

 

 یخوشبخت یآرزو کرده یاحوالپرس انیبود با آر دهیرس ییرایبزرگم که وسط پذ ی عمه

رو اول به خدا بعد دست شما  نیبه بعد، نازن شبیاز د انیبرامون کرد و گفت: آقا آر
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شو از  یو راحت یخدا خوشبخت ی هیسا ری. زنیمهربون ما باش نیکه مواظب ا میسپرد

 .ادهیز یلیمورد ازتون خ نیکه  انتظارمون در ا میخوایشما م

 

گلرُخک جان،  نیعمه خانم، ا نیآورده گفت: باور کن نییبه احترام عمه پا یسر انیآر

. تمام نینگرانش نباش چوقتیاز خودم مواظبشم. ه شتریتک آس و خاج دل منه که ب

 !راحت التونیخ کنمیتالشمو براش م

 

 شیپ میباعث سربلند نهمهیکه ا شدمیداشتم ذووووووووووق مــــــــــرگ م گهید

 !!!همه بود

 

که دادش به آسمون  دمشیبوس یهمونجا چنان محکم م دمیکش یخجالت نم کاش

 .......بــــــــــدردنخور یقواره  یب یپسره  رفتیم

 

 انیشدند و منم دست در دست آر یخوش و خندان وارد م یمهمونا با چهره ا ی همه

 !کردمیدر اوج پرواز م دادمیمحکم انگشتاشو فشارش م یکه از خوشحال

 

 .بصورتم کرد و راه افتاد یگرفته بامحبت تمام نگاه یمرخص یاز همه اجازه  انیآر 

 

 !کن شیبهم کرد که همسرتو راه یبزرگم اشاره ا ی عمه

 

 :برده آروم خوندم رونیرفت سرمو از در ب رونیاز در ب یرفتم و وقت انیدنبال آر خندان
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 دیایب دییبگو وانهیدلبر د با

 دیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهید

 

 ی! برو به سالمت! جلویم کن وونهید ضتیضد و نق یرفتارها نیکم مونده با ا یدار خبر

از دست خودت و کارات،  یعروس خل و چل و مشنگِ گاگول هیچشمم هستش آخرشم 

 !یدیمامانم م لیتحو

 

به گلرخکش، فقط نگام کرده ازم رو برگردوند و وارد آسانسور  یحرف ای دنیخند بدون

 .شد

 

  !..... شدی..... خال ی..... خالیبازم ته دلم خال میخودمون

 

 یهمه خوب آبرودار نیتا االن که ب یول شد،یم شیزیچ هیحتما  وونهید یپسره  نیا

 !رفتیشکر داشت. وگرنه آبروم........ م یگرفته بود که جا لمیکرده تحو

 

مامان جوون  مامان و یدوباره، با اشاره  ییِمهمونا برگشتم و بعداز خوشآمدگو شیپ 

 .رو شروع کرد ییرایپذ سونیکنارشون نشستم و آ

 

خودم هم به نوبت  یو مخصوصا دوستان زلزله  انیآر یمهمونا از خونواده  ی هیبق

 .تمام کارهارو به عهده گرفتند سونیآوردند که با کمک آ فیتشر
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واقعا عروس  . که منهمدندیرقصیهم م کردندیهم بگو بخند راه انداخته بودند، هم کار م 

  .اجازه ندادن از جام تکون بخورم گهیخانم شده بودم و د

  .گرفتیخودم هم از کارهاشون خنده م م کهیدرحال

 

  .گرفتم لیرو تحو ییایکه بازم هدا میرو کنار هم گذروند یخوب روز

 

خونه و جهازمو  یمهمونا همه جا نکهیبه گردنم انداخت و بعداز ا ییبایز زیهم آو مامان

هزارباره خونه رو ترک  یخوشبخت یو آرزو یو دلخوش یغروب بود که با شاد دند،ید

 .کردند

 

و  اهیدست به س دیبه قول همه شون عــــــلوس خانم بودم و تا دوسه روز نبا خب

 .زدمیم دیسف

 

کردند و  زیبا کمک دوستام تمام کارارو کرده آشپزخونه رو هم جمع و جور و تم سونیآ

 .با هم رفتند یداده، همگ لمیتحو

 

 ونیمقابل تلوز دهیبه گوشه کنارش کش یزدم و دست یخونه چرخ یتو خودمم

  .نشستم
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نداشتم انجام بدم. منتظر شوهرجانِ قهرکرده مون بودم که تلفن خونه بصدا  یکار

  .دراومد

 

 !نه ای ادیخونه ب تونهیم دیپرس یبود که م انیآر

 

 گمید یپا یمبل نشسته پامو رو یکوتاهم رو رهنیپوارد خونه شد با همون  یوقت

  .انداخته بودم

 

  .دلتنگ و پراز خواستن به سراپام انداخت و بطرفم اومد یمثال ســــــــــرد ول ینگاه

 

 : چطور بود خوش گذشت؟دیپرس یجد یا افهینشسته با ق روبروم

 

 یوونگید یکم درسته !ممنونم یلیهم خ یبود. از جنابعال یگفتم: فقط جات خال آروم

که سپاسگزارم  یبازم حرف ندار یکال ذاتت خرابه، ول دمیو شا دهیدل و جوونت خل یتو

 !یجانیجناب عل

 

سپاس  یکجاش جا وونهید نیدلت ازم پره، پس ا نهمهینگام کرده گفت: خب ا یچپک

 داره؟

 

و  یگرفت لمیهمه اونهمه مهمون چه دوست چه....... تحو نیب نکهیلبخند گفتم: هم با

بفهمن و خبردار  یزیباشه تا چ یسپاس داره. هرچ یبشم جا خی یسنگ رو ینذاشت
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که اصال دوست ندارم دشمن شاد بشم.  چرخهیدهن به دهن م مونیبشن، حرف زندگ

 ......نکهیهم

 

خرخره ات  یکه پا رو یزورک یگرفتنها لیهم تحو یبصورتم بود که گفتم: گاه نگاهش

 نفر هیچسبه. بقول  یواقعا م رمیگیو حقمو ازت م ذارمیم

 

 دهم در عوض دو صد جهان یلبت نم لعل

 میبه تصرف همان ، گوهر ناب قانع ما

 

 .ممنونم یعموم یچه تو ،یخصوص یچه تو یاز همچ بازم

 

 .ابروهاش باال رفته نگاهشو از صورتم برداشت انیآر

 

و کنارش  یو گفت: خداروشکر از امروز شاعر هم که شد دیبه صورتش کش یدست

 مینمونده، پاشو بر یادیز زی! از ناهار هم چمیحتما شام هم ندار یکه نشست ینجوریا

  .که من گرسنمه میبخور یزیچ رونیب

 

برات  یول ،یحال به حال بودم گفتم: درسته قبولمون ندار کهیبلند شده در حال آهسته

 .میدار خچالی یتو یکه همچ شهیساعته حاضر م مین .کنمیدرست م چیساندو

 

  .بطرفش برنگشتم گهیآشپزخونه شدم و د وارد
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  !همچنان چشمش دورادور بمن دوخته شده بود یول

 

و مطمئن بودم بزور خودشو نگه  کردمیاحساس م ییراینگاهش رو از اونور پذ یگرما

 ....خب ینشه! ول کیداشته بمن نزد

 

 یآماده کردم، بطرفش رفتم که همچنان تو دهیوجه چ نیباتریرو به ز زیم یرو یوقت

 !نشسته بود رونشیب یفکر از جاش تکون نخورده بود و با لباسها

 

 .نشستم که بطرفم برگشت کنارش

 

داره مثل خوره  یو چ گذرهیم یدلت چ یتو دونمیمن واقعا نم ان،یآر نیگفتم: بب آروم

 نمیب یخودم نم یهم تو یهضم کنم و گناه تونمیحرفات رو اصال نم یول خوره،یتورو م

و خودمونم  میرو به همش بزن یقشنگ نیبه ا یزندگ میو پوچ بخوا چیکه االن بخاطر ه

 ییروزا نیهمچ یآرزو و نقشه برا یکه با کل میبسوز اروز نیحسرت ا یتا آخر عمر تو

  !میشروعش کرد

 نیمشخص بشه و بدون دلهره و دلشوره ا فمیمنم تکل یفکرت دار یتو یبگو چ فقط

 .... بشم و دیخوام و دوست ندارم ازت ناام یرو بچسبم و.......... راستش نم یزندگ

 

 یبرا یگفت: حرف اضافه ا دیکاو ینگاهش سراپامو م کهیکنارم تند بلند شده درحال از

باهاش  خوامیفرصت م ی!! منم فقط کممیالزم ندار یزندگ نیا یگفتن و فکر کردن تو

........... اصال ی. حق هم نداریدیو ادامه م یچسب یرو م تی. تو هم زندگامیراه ب
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 یبگ یزیچ چکسیو به ه یاریبزبون ب یدیاز ناام یزیچ نیکمتر یحــــــــــق ندار

  .زمیریبهم م شتریو ب شمیکه بشنوم واقعا ناراحت م

موردها اصال صحبت نکن....  نیدر ا کنمیم........ خواهش میشام بخور امیهم م االن

 ....اصــــــــــال

 

اومد که من همچنان  رونیهاش ب یبا لباس راحت یقیاتاق رفت و بعداز دقا بطرف

 .نشسته بودم

 

لباس پراز سنگ و  نیبدون نگاه کردن بطرفم زمزمه کرد: با ا مینشست زیپشت م یوقت

 ؟یتوش تکون بخور یتونیاصال م ؟یبخور یزیراحت چ یتونیم یعنیچسبانِ کوتاه 

 

دوستش داشتم........  یلی. خختمیزدم. با تمام عشقم نگاهمو به صورتش ر یلبخند

 .........بودم باشی...... من عاشق خودش و اون چشمان زیلیخ

 

 لیتمام کارهاش، با تمام حرص و خشمش، با تمام نگاه نکردنهاش، با تمام تحو با

  .بازم به فکرم بود هاشینگرفتنهاش، با تمام غدباز

 

عروس  یفقط عروس باشم و مزه  خوامیگفتم: م دمیبر یهمبرگر م یتکه ا کهیدرحال

  !بودن رو به هرنحو ممکن بچشم

!! نوش فتهیعمر آدم اتفاق م یبار تو هیفقط  ییروزها و شبها نیباشه همچ یهرچ

 !باس تنگ، چه با لباس گل و گشاد راحتمجوونت، منکه همه جوره، چه با ل
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 دنیو چ نییدومم آماده دستم بود که گفت: تز یکوچک اولمو خوردم و لقمه  ی لقمه

  .شهینقصه. آدم با نگاه بهش اشتهاش باز م یواقعا ب زتیم

 

منم خوشحال  یگفتیحرفو از اول م نیمو با لبخند خورده گفتم: خب کاش ا لقمه

! قبلنها سیخس دیچسب یکه خوردم گوشت شده به تنم م یلقمه ا هی نیو ا شدمیم

 !یکردیم فیو زودتر از آدم تعر یبهتر بود یلیخ

 

 یهم بود گفت: اوال  دولقمه خورد یو حاال ابروهاشم تو دیخند یاصال نم کهیحال در

لحظه به بعدش گوشت بشه به تنت  نیکم نکن! دوما از ا شویکیکه تعارف نکن و 

 کنه؟یم یبچسبه چه فرق

 

  .کردم دنینتونستم خودمو نگه دارم و بلند با قاه قاه شروع به خند گهید

 

 ی افهیو با اون ق نهییسرت پا کردمیزبل خان؟ من فکر م یشمر ی: لقمه هامو مگفتم

آقامون حواسش  ! نگویهم بهم ندار یتوجه چیکه ه یمنکرت از عالم و آدم قهر رینک

 !!جَمعه یلیخ

 

 ،ی! تو که فقط شرّمیهم ندار یکرد: خدابــــــــــدور از دستت که اصال خالص زمزمه

 !یاریبرا آدم حرف درب یو فقط بلد یکدوم شمردن و کدوم قهر که نشست
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 میلیکه خ اریسربراه رو اصال درن یپسرا یگفتم: توروخدا جون جون، ادا خندان

  !شناسمت یو من تازه تازه دارم م یمارمولک

 

  .دمیخندیم فتادیم ادمیکه تا حرفاش  میخورد زمیر یشام رو فقط با خنده ها اونشب

و حس  خندمیم یبه چ دونستی! فقط مدیپر یخودش که خداروشکر لبش هم نم یول

 !هیراض یلیاز جوّ موجود خ کردمیم

 

خودشو با دفتر  یجور یعنی. مینزد یحرف چکدوممونیه گهیموقع خواب د تا

  .موند ینم یحرف زدن باق یبرا ییدستکهاش مشغول کرده بود که کال جا

 

 .مشغول بودم ونیبا تلوز یو گاه میبا گوش یکه گاه منم

 

و دوباره  کردیدوخته اخبار رو گوش م ونیچشم به تلوز یهم همراه با کارش گاه انیآر

 !شدیمشغول کارش م

 

 .کردمیاومد، چشم بهش دوخته نگاش م رونیب سیدندوناشو شسته از سرو یوقت

 

بدقلق حالش خوب  یاعجوبه  نیا یمنتظر باش دیکردم: عروس خانم ....... هنوز با فکر

 یو هر تالش یمنتظرشه! االنم کال هرکار یزندگ نیا یتو یکس فتهیب ادشیبشه بلکه 

بکن که فقط  تویو زندگ نیینده!! سرتو بنداز پا یواه دیست که به خودت ام دهیفایب

 !یباش نیخوش ب ندهیبه آ دیبا
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 ای یاز عروس بودن دست بردار یخواینگاهم نشست که گفت: آخرش م یتو نگاهش

 !نه؟ پاشو لباستو عوض کن موقع خوابه

 

اسمت در کتاب  دیداماد جهان که با نیبلند شده گفتم: ناقص الخلقه تر آهسته

موقع خوابه که  زنهیشش در چهارت داد م ی افهیثبت بشه، ق نسیگ یرکوردها

و به کام. ما هم  ری. شبتون بخدیراحت باش دییباره! شما بفرما یداره ازش م یخستگ

 !!!میکنیبه حال خودمون م یفکر

 

  .کرد دادینگاهش ب ی. فقط غم تودینه خند د،یلباش پر نه

 

 .کمد اتاق برداشته بطرف اتاق بچه رفت ینگفت و رختخوابش رو از تو یزیهم چ گهید

 

  .خواب آماده شدم یعوض کردم و برا لباسهامو

 

 ......!گرفته بودند لیبالش رد گذاشته تخت رو تحو یاشکام قبل از خودم برو یول

 

بلندش گوش دادم  یبا صدا یانتخاب کردم و بدون هندزفر میدلخواهمو از گوش آهنگ

 .....دمیو بار
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 فهمیدم را عذاب و شدم عاشق

 فهمیدم را اضطراب و رنجیدن

 

 اما ندیدم را عشق تو چشم در

 دمـهمیــف را بابڪ دل ےمعنا

 

 بخشیدم تورا ےخطاها روز هر

 رابخشیدم حساب ےبـ تابخشش

 

 چه یعنی یاپرده برانداخته ناگهان

 چه یعنی یااز خانه برون تاخته مست

 

 بیدر دست صبا گوش به فرمان رق زلف

 حافظ           چه یعنی یابا همه درساخته نیچن نیا

                                                             32   
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 :فکر کردم کردمیبا آهنگام اشکامو پاک م همچنانکه

 

 چــه یعنی یاپرده برانداخته ناگهان

 چه یعنی یااز خانه برون تاخته مست

 

 بیدر دست صبا گوش به فرمان رق زلف

 چه یعنی یابا همه درساخته نیچن نیا

 

  .دادیقد نم یحرف چیفکرم به ه گهیو ماجراهاش بودم که د یزندگ نیسردرگم ا یبحد

 

 انیآر ی. فقط صبح با صدادونمیرو نم ختمیتا صبح اشک ر ای دم،یرو چطور خواب اونشب

 .زدیشدم که صدام م داریب

 

  .دمیازش ند یباز کردم و اثر چشمامو

 

صبحانه رو آماده  رمیگیدوش م هینون تازه گرفتم. تا  نیصدام کرده گفت: نازن دوباره

 !!هیبرم. نادر زنگ زده آماده باش داده که استراحت کاف یندگیبه نما دیکن. امروز با

 

تم: صدامو بلند کردم که بگوشش برسه و حدودا با طعنه گف یفرو دادم و کم ینفس

 ،یشناس و کار فهیبدقلق، ماشاا... بزنم به تخته شما هم که کامال وظ یِجون جونِ فرار
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شرکت  دیریو االنم م دیانجام داد یو خوش یخونه تونو به عنوان مرد خونه بخوب فیوظا

 !!دیرو آباد کن

 

 به اشغال تو در آمده ام نینازن منِ

  یسمیونیصه

  !دوستش دارم که

  هم به قبرم ببارد نور

 غاصبِ مــــــــــن لییعاشق توام اسرا که

 

 ،یصبونه درست کن هیاز خنده داشت و گفت: گفتم  یا هیکه ته ما دمیشن صداشو

 !گهی! پاشو دیو برام لغز بخون ینگفتم شاعر بش

 

  .به بدنم دادم یزدم و دستامو باز کرده کش و قوس یلبخند

 

 دارشیو بشدت دلتنگ د شدیم یروح و روانم جار یقشنگش رو ینباشه صدا دروغ

 !که نداشتمش فیو هرلحظه هم عاشقتر. ح شدمیم

 

 ....الیخی..... ب یول ومد،یگذاشتم. بازم خوابم م نیرختخواب بلند شدم و پاهامو زم از

 

  .ساز رو روشن کردم یلباس خوابم به آشپزخونه رفتم و چا با
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  .اجاق گذاشتم یو رو ختمیر رجوشیش یگرم شدن تو یرو برا ریش

 

آشفته   یبه موها نهیآ یتو ی. نگاهدمیهامو پوش یبه اتاقمون زدم و لباس راحت یسر

  .زدم شبمید یها هیو چشمان پف کرده از گر حالیبه صورت ب یام انداختم و لبخند

 

که کنار دوستام طعم تلخ  رفتمیتموم بود و فردا منهم به دانشگاه م میافتاد مرخص ادمی

  .کردم یفراموش م یقیدقا یشده برا یرو حت انیآر یهاییاعتنا یب نیا

 

 نمیتا بب فتادیتوسط خودم راه م دیبا یخونه و زندگ نیفعال که ا ی. ولدمیکش یبلند آه

 .چه خواهد شد یزندگ نیسرانجام ا

 

با  کردمیخورد م یچینانهارو با ق ی. وقتدمیصبحانه رو به شکل دلخواهم چ زیم یرو

آشپزخونه  یرنگش جلو یبطرفش برگشتم که با تن پوش حموم آب انیسالم آر یصدا

  .بود ستادهیا

 

 ومدیهم بصورتش م ییبایکه بز سشیخ یپراز مهر به سراپاش انداختم. موها ینگاه

  ......... غشی! صورت سه تزدیبرق م

  !اومد رونیچشمامو بستم و نفس دلتنگم محکم ب آروم

 

 .......خواستمشیاالن م نیتحمل کنم...... من ..... هم تونستمی........ نم ایخــــــــــدا
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 .سالم داد دوباره

دستم  یتو یچیجواب سالمشو آروم دادم که با ق یباز کردم و با لبخند چشمامو

 .بطرفش راه افتادم

 

بگم چون من کال ازت  نویا یباشه. فقط اول صبح تیگفتم: عاف ستادهیا مقابلش

و مثل  ینکن نکارویا یتونیببوسمت! خب تو م خوادیدلم م ستمیو قهر هم ن دمینرنج

  !منکه آزادم یول ،یمنو نگاه کن یستیخورده و وارفته با سیکشک خ

 

کار منع کنه چون رسما و عرفا و شرعا زنت هستم..........  نیمنو از ا تونهینم چکسمیه

 یرو تا تهش تو یچیق نیکه آماده ام ا یریو جلومو بگ یبزن یتو حرف هیاالنم کاف

 ....شکمت فرو کنم و ....... خودم و خودتو خالص کنم

 

بود و نگاه براقش بصورتم  ستادهیبدون حرکت ا یجمع کرد. همونجور یول دیپر لبش

  .بود

 

انگشتان پام بلند شده آرام  یبازوهاش رد کرده دورش حلقه کردم و رو ریاز ز دستامو

  .دمشیبوس

 

  .دمشیصورتش بوس یاز هرجا خواستیکه دلم م یتکرار کردم و اونجور دبارچن

 

  .صورت نرمش گذاشتم یرو صورتمو
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  !!دلم بشدت گرفت گرفتمیحس و حال بود و اصال جواب نم یب نهمهیا نکهیا از

  .دمیکه عقب کش نهیبه اشک بش خواستیم چشمام

 

منهم با تمام عشقم  ینبود! ول ی. بزور هم شدنخواستیکه نم خواستیخودش م دیبا

  .ومدمیکوتاه نم

 

 .دوست داشتم میلیو شوهرمو دوست داشتم......... خ یزندگ من

 

بدون نگاه کردن بصورتش پشت بهش کردم، تند اشکامو پاک کردم .........  یوقت

  .........جلوه کنم فیضع ششیپ خواستمینم

 

 ینشستم. خبر زیپشت م ریش یوانهاینون هارو خورد کردم و با ل ی هیبهش بق پشت

  .ازش نبود

 

  .وارد شد دهیبه لبم گذاشته بودم که آماده و سشوار کش وانمویل تازه

 

  .دیصورتم سر یکردم که چشماش از رو نگاش

 

بخونه  یسر یآروم، بلند شده گفت: عصر یکه با تشکر میسکوت صبحانه رو خورد در

زده بود که حتما  امکیون هستن. صبح مامانم پکه حتما منتظرم میزنیمامان بابات م ی

  .بگو بخرم و بعد برم یالزم دار یخونه، هرچ امیناهار م ی. برامیبر دیبا
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 !خرمیمحل م ی. نگران نباش. الزم شد خودم از سوپرمیخوایم یچ دونمی: نمگفتم

  

 !!کردیصورتم بود و فکر م یهنوز رو نگاهش

 

دختر  هی. مثل ندازمیبگو بخند راه نم یمنه اصال نترس. با سوپر شی: اگه فکرت پگفتم

 هیخونه. تو راحت باش! فکر کنم  گردمیراست هم برم و کنمیم دیخر ریخوب و سربز

 !باشه یخوب یکنه و تجربه  تیتمام عمرم برام کفا یخنده با دوستان برا

 

  .نگاهش نشست یجمع شد و خشم تو دایشد لباش

 

خودت اسم  ینکن رو ینشنوم! سع چوقتینشنوم!!! ه گهیگفت: د شتگیبرم همچنانکه

 !یبزار

 

که در حقم  یو پاشم قشنگ با تمام ظلم نیمن گذاشت یگفتم: اسم رو شماها رو آروم

 !بکنم نکارایوگرنه من عمرا از ا ن،یمهروموم کرد نیکنیو م نیکرد

 

 !دوباره راه افتاد ی....... ولستادیا یا لحظه

 

نگاهم دور شد نگاش کردم. فازش مشخص نبود که نبود.......  یکه از جلو یلحظه ا تا

 ....چارهیمنِ ب
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از  یکردم و تا در آسانسور بسته بشه نگاش کردم که با تکان سر شیقول عمه راه به

 .شد یچشمم پشت در مخف یجلو

 

  .بپزم یماکارون تونستمیانداختم که م لمیوسا هی یبه آشپزخونه برگشتم و نگاه دوباره

 

  .میکردیم دیخونه خر یبرا یو کم میزدیبه فروشگاه م یسر دیبا حتما

 

 .به مامان زدم یهام افتادم و زنگ ییتخت تنها یجمع کرده رو زویم

 

گفت شام  یبا خوشحال م،یریم دنشونیبه د یعصر دیشن یصحبت وقت یکم بعداز

  .میکه دورهم باش کنهیدرست م

 

 .گرفت شتریتن که دلم هرچه بدلتنگم هس یلیکردم خ احساس

 

 !!!بودم یو خودم در چه حال کردنیم یچه فکر میاونا در مورد زندگ االن

 

 اریبا ماست خ یعال یماکارون هیآماده بود و  یاز در وارد شد همچ انیآر 2ساعت  یوقت

  .و ساالد درست کرده بودم
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شده  نییتز زیم ییبایبه ز یآماده بود که اول نگاه زیم یلباسهاشو عوض کنه غذا رو تا

 دوارمیکه حرف نداره! ام نشییگفت: دستت درد نکنه تز یام انداخته آهسته و جد

 !کم داشته باشه یزیچ دینبا گهیرنگ و بوش م یغذاشم خوشمزه باشه. ول

 

! چون تمام تالشمو کردم و یو نظر بد یبخور دینشسته گفتم: با زیپشت م یلبخند با

 !دستم دراومده ریغذا از ز نیآشپزخونه آواره بودم که باالخره ا یاز صبح تو

 

 !لبخند دلخوشکُنک هیاز  غیدر یول دیخوردن دو قاشق دست پختمو هم پسند بعداز

 

 فیسردار تشر شونمیو ا میپادگان بود یغذاخور یکه انگار تو خوردیغذا م یجد یبحد

 .میکردیمرو مراعات  یهمچ یوجه نیدتریبه شد دیداشتن که با

 

و نبات  نیدارچ ییبود، با چا دهیمبل خواب یهم رو انیاستراحت که آر یساعت بعداز

 .میاومد رونیبود از خونه ب 6کردم که ساعت  ییرایازش پذ

 

 .شد ادهینگه داشت و پ سرراه

 یصندل یبرگشت و رو ینیریش یسرا شده با جعبه ا ینیریکه وارد ش کردمیم نگاش

 .عقب گذاشت

 

  شده؟ یدرست به چشمام انداخته گفت: چ یکه نگاه کردمیلبخند نگاش م با
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 یو دست خال میبخر یزینبود چ ادمی! من اصال یرو هم بلد یهمچ ادی: خوشم مگفتم

 .مینر

 

مامان  هیشد گفت: من  دهید یلبش لحظه ا یگوشه  کهیبا لبخند فتادیراه م کهیحال در

 فرستهیدارَم م یچوبه  یو اگه انجام ندم باال کنهیو گوشزد م کتهیرو د یدارم که همچ

 .رو کرده بود ینیریبروبرگرد!! صبح بهم زنگ زده سفارش ش یب

 

خوشحالم که دارمشون! واقعا همه شونو دوست دارم و بهشون  یلیزده گفتم: خ یلبخند

 ...... در کنارشون عاشق پسر لجباز بدردنخورشون هم هستم که متاسفانه کنمیافتخار م

  !رهیجوونم براش درم

 

 !الیکج خ نیا گرفتیخنده شو م یکه محکم جمع شده بود! حتما باز جلو لباش

 

  .گرفتند لمونیهمه بودند و قشنگ تحو میخونه که شد وارد

  .بابام هم خونه بود که مامان گفت بخاطر ما از مغازه ش اومده یحت

 

 !تاب یب دنشونید یچقدر دلتنگشون بودم و برا دمیفهم یم تازه

 

 .در آغوششون فرو رفتم و راستش بزور اشکامو کنترل کردم دهیشونو بوس همه
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انداختم که مامان  یاتاقم درآوردم، دلتنگ به گوشه و کنارش نگاه یمانتومو تو یوقت

  !مرتب و منظم برام نگهش داشته بود

 

نه خارج شده شربت از آشپزخو یوانهایبرگشتم که با ل ییرایصدا زدن مامانم به پذ با

  .بود

 

  .نمینشست. آهسته اشاره کرد کنارش بنش انینگاهم به صورت آر یا لحظه

 

پسر رو درک کنم!!! اصال  نینشستم فکر کردم: عمرا اگه من ا یم کشینزد همچنانکه

ام  وونهی..... د نیتونستم مغزش با افکارشو بخونم!!! و ا ی.... اصال نمدمشیفهم ینم

  .کردیم

 

با کمک همه از خودم دفاع  تونستمیمنم م کردیصحبت م هیدر مورد گناهم با بق اگه

هضم  رقابلیبرام غ نیخبردار نشه که ا ینزنم و کس یازم خواسته بود حرف یکنم، ول

 ....بود

 

 .افکارم غرق بودم یاصال به اطراف نبود و تو حواسم

 

فکر  یتو یلیقشنگ و مهربون گفت: خ یشربتم رو مقابلم گذاشت با لبخند یوقت

 دمیخب منم زحمت شربتت رو کش ومد؟یحساب کتابت درست درنم نکهی. مثل ایبود

 !که نوش جوونت تا خنکه بخور
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دوخته شده بود که اصال  ومدیبصورتش م یکه به قشنگ باشینگاهم به لبخند ز مات

 ......خونواده ها نیهمه...... ب نیب ی....... ولومدیلبش هم نم یخونه مون رو یتو

 

 !دیدلم کردم اونم شــــــــــد یتو یرنجش احساس

 

که فقط خودش بشنوه زمزمه  یبهم فشردم و آهسته و رنجان جور یلحظه ا دندونامو

بکشمت که لبخند  یجا جور نیلبخندت هم نیچشمامو ببندم و با ا خوادیکردم: دلم م

بهش دلخوش باشم!  یازت بجا بمونه که کم یبخو یو الاقل خاطره  یریبه لب بم

 یبدردنخور که الهههههههههههههه یبکن نکارایخونه مون هم از ا یتو یدیجون م

منم که  رن،یبگ لتیو منکر تحو ریو فرداشم نک یدمخور و محشور بش لییامشب با عزرا

 راحت و ......؟

 

متعجب چشم به  الدیمامان و بابام و م دمیکه د دیخندیبه خنده باز شد و م گهید لباش

 ....!ما دارن

 

دخترم؟ دامادمو که  یکه بابا گفت: خوب دمینگاه متعجب همه که بصورتمون بود خند با

بمونه و  یخال شهیکه انشاا... هم ه،یخال یلیخونمون خ یجات که تو ؟یکنینم تیاذ

 !یخوش باش تیسرخونه زندگ
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. واال خوشا بحال یمنم خداروشکر خوبم و راض تون،ریخ یگفتم: ممنونم از دعا خندان

 یدور ادیز ی. جادی. لطفا سفارش منم بهشون بکندیبه فکرش هست نهمهیدامادتون ا

 !رهینم

 

دارم  نانیانقده بهش اطم یتا تو!! ول انمینگران آر شتریخندان گفت: باور کن من ب بابا

 !از هرجهت راحته المیبهتر از ما مواظب تو هستش و خ دونمیکه م

 

 یزیچ یکه منم قبولشون دارم! ول نیمت یلیبابا خ یالبته حرفها یگفت: ناز الدیم

  .نیلطفا ناراحت نش چکدومتونیبگم ه خوامیم

و حاالت و  هیشناسمت و با روح ی! خب سالهاست میزونیآو یبه نوع کنمیم احساس

 یخوشحال دیکه با یچشمات بدرخشه......... اونجور دیکه با یات آشنام. اونجور افهیق

 .ستیتوشون ن یشوق و ذوق چیبشه، ه دهیتوشون د

 

تکون داد و منتظر جوابم بود.  دییبه تا یمامان نشست که سر ی. نگاهم رودیلرز دلم

 !نطوریبابام هم هم

 

امروز  ی. ولستین ینگران ی! حالم خوبه جادهیگفتم: نه بابا بنظرت رس الدیبه م رو

بخاطر اونه.........  دیآشفته ست و ...... ، شا یکم ینفهم یبفهم یافکارم......... اِ

  !ندارم یمساله و مشکل چیاونه وگرنه منکه ه یحتــــــــــما برا
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 یافسرده ا نکهیمثل ا زنهیداد م ینجوریت هم ا افهیق یکنیفکر م یگفت: به چ مامان

 ؟یهست یناراض یزیاز چ ای

 

 .افتاد انیبه نگاه آر نگاهم

بدون پلک زدن بصورتم دوخته  ،یپراز نگران یکامل بطرفم برگشته با چشمان صورتش

 !رفته بود ادشی دنمینفس کش نکهیشده بود! مثل ا

 

درسهامو بخونم و  دیدانشگاه، که هم با رمیاز صورتش برداشته گفتم: از فردا م نگاهمو

  .کالسهام باشم، هم خونه رو راه بندازم یسروقت تو

. ستمیبلد ن یادیز زیو منم چ هیناهار و شام پختن که خودش معضل بزرگ مخصوصا

 ...... رفته بود و ادمیداغش  ازیپختم که پ یماکارون هیامروز 

 

 یتو شتریدرست سه ساعت ب یادامه دادم: حاال بعدا بهش اضافه کردم. ول خندان

 !بودم النیآشپزخونه و

 

 چیو مطمئنم به ه رهیوقتم هدر م یکنم که کل کاریکنم، نپزم چ کاریبپزم چ موندم

  !رسمیکدوم از کارم نم

 

دست و  نیشم سر همآماده باشه! فکر کنم آخر دیو خب ناهار با ادیناهار م یبرا انیآر

 شیر خیمال بد هم ب خوره،یبده و بگه اصال بدرد نم لتونیمنو تحو یدو دست امیپا چلفت

 !صاحابش
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  .شد هیبق یو قاط دیکش یبه راحت ینفس انیکه آر دندیخندیم همه

 

بودن هات برس!!  یجوونم و راحت به دست و پا چلفت یگفت: اصال نترس آبج الدیم

و  شهیعنوان پس گرفته نم چیما جنس فروخته شده اصال و ابدا به ه یخونه  یچون تو

  .تحملت کنن یهست یهستن هرجور. پس مجبور میندار ییرسمها نیهمچ

 

مساله هستش،  نیمهمتر تیبه زندگ یدگیلبخندزنان گفت: دخترم درسته که رس بابا

  .یزیو اعصابتو بهم بر یکارا بکن نجوریمشغول ا ادیفکرتو ز ستیقرار ن یول

 

 یبرنامه ا هی. خودش ستین ینگران یکه جا شهیمشکلت هم توسط مامانت حل م نیا

زنگ به  هی یدی. هرزمان هم به پخت و پزت نرسیبرس یکه راحت به همچ زهیریبرات م

 .فرستهیبرات م کنهیمامانت بزن، خودش غذاتون رو درست م

 

و  یاصل ی. چندتا از غذاهایکن کاریچ گمیخودم م گهیگفت: آره بابات راست م مامان

 نی. نگران اینزن جیو گ یاون بپز یکه از رو سمینویشو برات م هیآسون رو هم طرز ته

  .یفتینباش که کم کم راه م زایچ

 

 خانم؟ فکرمون ازت راحت باشه؟ یگفت: خب پس مشکالتت تموم آبج الدیم
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رو بلرزه  انیآر نیتن و بدن ا یفکر کردم: آآآآآآخخخخخخخ کاش بتونم کم یا لحظه

 !کنم فیک یکه خودمم کل ارمیدرب

 

انداخته  انیبه آر ینگاه رفتیم ومبیدلم زلم ز کهیدهنمو قورت دادم و در حال آب

کنم. واقعا  کاریباهاش چ دونمیو اخالقشه! نم انیمشکل خاص من با آر میکیگفتم: 

  .نیاعصابمه باور کن یرو

 

توجه ادامه دادم: من  یب ی. ولدمیبا باز شدن چشماش رو بوضوح د انیرنگ آر دنیپر

 ۶از صبح ساعت  ستیاصال هم مجبور ن ام،یو م رمیدانشگاه م سیخودم با سرو گمیم

به کاراش  دیو با هیندگیکه وقت حضورش در نما ۴ساعت  ایبشه منو برسونه،  داریب

  .کنهیاصال گوش نم اد،یبرسه دنبالم ب

 

بخاطر  نیبهش بگ یزیچ هیبمونه. خب شما  نیمنو بخورن و بدون نازن ترسهیم بنظرم

وبال  خوامیداره! نم یاندازه ا کشمینزنه که صبر و تحمل شر شیمن از کار و زندگ

دانشگاه و خونه و شرکت  ری! مسفتهیزحمت ب یگردنش باشم و بخاطر من اونهمه تو

 !واقعا دوره

 

 نیخونه حسابم با کرام الکاتب یتو دمیبرام رفت که فهم یچنان چشم غره ا انیآر

  .هستش
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آخرش حرف حرف شما! پس فقط دوسه بار شما رو گفت: باشه خانم..... چشم.....  یشاک

 یراحت باشه. گاه المیو منم خ نیریبگ ادیتا راه رفت و برگشت بخونه رو  رسونمیم

 د؟یشد ی.  االن راضیو برگرد یخودت بر دمیبهت م نمیماش

 

 نحلیتعارف کرده گفت: خداروشکر مشکالت ال ینیریش الدیم میدیخندیم کهیدرحال

  .شد ریاسکل ما تموم شد و با دخالت سازمان ملل ختم به خ یِآبج نیا

 

مغشوشه، نگو  نهمهیکه ا شهیدر پ ییشده و چه ماجرا یمن فکر کردم چ حاال

  .گلوش یکرده تو ریآشپزخونه و پخت و پز گ

و مشکالتش، شوهرکردنشو بلدن  یدوره زمونه از کل زندگ نیا یبقول مامان دخترا واال

  !یچیه گهیو د

 

و در خدمتم  یگفتم: امشب به حرفم گوش نکن انیازمون دور شد آروم به آر یقتو

! اگه گناهکارم بزار بابام اعدامم کنه خالص گمیرو م یبه بابا و همچ زنمیزنگ م ینباش

 !گفتم یک نیبشم. بب

 

لونه کرده بود گفت: حاال چرا بابات؟ فقط  یته چشماش غم یول دیخندیم کهیدرحال

که  یزیآب بر یمنو رو یپته  یو چطور یبگ یبهش چ یزنیزنگ م نمیدوست دارم بب

  داره؟ دنیشن یواقعا جا
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داشتم بگم؟ گفتن به  ی. به بابا چگفتی. راست مدمیکه خودمم خند دیخند دوباره

 !مامان قابل قبول تر بود

 

 گمیوگرنه به همه م یبه حرفم گوش کن دیگفتم: فقط امشب با شدمیبلند م کهیدرحال

 !یدیو چطور لحظه به لحظه دقّم م یکنیم کاریچ یرجلکیز یدار

 

برام رفت و بطرف بابا برگشت که شروع به صحبت  یجمع شده چشم غره ا یلبا با

 !کرده بود

 

دور هم  یکه همگ دمیچ زویکمکش کردم. م یمامان به آشپزخونه رفتم و کم با

  .میخورد

 

که اصال  ذاشتیمن م یبه الال یل یو ل دیرسیکنارم نشسته بود و چنان بهم م انیآر

  .زمیهم بر یخودم آب یبرا دادیاجازه نم

 

  !کنم هیاوضاع احوالم گر نیبه ا ایخوشحال باشم  دونستمیو سردرگم بودم!! نم مات

 

 کردمیباهاش نم یهم نزنه و اگه من صحبت یاصال باهام حرف موندیخونه کم م یتو

 دیکشیدورم بگرده و اگه خجالت نم موندیهمه کم م نیب رونیب یول کرد،یدهنشم باز نم

 .......رفتیقربون صدقم هم م
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رو کم  میوونگید نینکنه ....... فقط هم وونهیکم کم منو د نکاراشیبا ا کردمیدعا م فقط

 !داشتم

 

! فکر یگفت: امروز با حرفات کم موند منو سکته بد میگشت یبخونه که برم اونشب

 ....... پره که یاز دهنت م یحرف کردم حتما دلت گرفته و

 

تو  رمیمن؟ فقط متح یآبرو ای رهیتو م ی: اونوقت آبرودمینذاشتم ادامه بده و پرس خودم

 یخونواده  خوامیندارم. م یواال بلّا من اصال هراس ؟یبترس دیچرا از عوض من با

 یکردم برام بشمرن و کمکم کنن رفتارها یدارم و گناه یهردومون بفهمن و اگه گناه

 !تونم بفهمم یرو نم یکنیم یمخف رابدم رو اصالح کنم! حاال تو چ

 

 نیبهت بزنه و دعوات کنه حاال س یحرف دمیاجازه نم چکسیمن به ه یگفت: ول آروم

 !یو راه درست رو بر یکنم اصالح بش کاریهم  بکنه. خودم بلدم چ متیج

 

 یکشیمنو ذره ذره م یخودتم دار یبفهمه! ول یکس یدیازه نماج نمیب ی: آره مگفتم

و  یخب .... طبق قرارمون امشب مجبور ی! ولیاریسرم م یدار ییچه بال یدونیکه نم

  .یبه حرفم گوش کن دیبا

خوشگل  یسوت هی یدست یوگرنه باور کن دست یانجام بد دیرو هم گفتم با یهرکار

 !یخوددان گهیدر حد سکته کردن تووووو! د دمیم
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هم عجب  یبا زرنگ ،یچیه یکمرنگ زده گفت: واال گناهکار که هست یلبخند فقط

  !یریگیازم م ییآتوها

 

از داخل خونه م و رنجش ها و  یو اصال دوست ندارم اجازه بدم کس خوامینم من

  !ادیبوجود ب یشتریب یها یداشته باشه که ناراحت یاتفاقاتش خبر

 

بنده،  یسفارش کرده به فوت دایاز همه هم نگران قلب مامانم هستم و دکترش اک شتریب

 ، ......خونه ام آرامش ندارم و زبونم الل یبشنوه تو هیکاف

هم افتاد  یهمه خبردار بشن و هراتفاق یخوایبغلت که م ریز یقرآن زد هیتو  یول

 .....من هنوز دلم باهات صاف نشده که ؟یبجهنم! خب من نخوام چ

 

در خودم و  یاصال گناه نهیبرگردونده آروم گفتم: مشکل من ا رونیبطرف ب صورتمو

! بهم بگو اگه نیهم کنمیدرک نم هاتتیو کال تورو با حرفا و توج نمیب یرفتارهام نم

اگه من نخوام  م؟یدیادامه م نجوریهم یعنی ؟یدلت تا آخر عمرت باهام صاف نشه چ

 ؟؟؟یچ میادامه بد نجوریهم

 

  .برام تکون داد و غرق در افکار خودش براهش ادامه داد ینگفت. فقط سر یچیه انیآر

 

 .خواب آماده شدم یاومدم و برا رونیب سیمسواک زده از سرو اونشب

به اون  کردمیبود. فکر نم دهیرختخوابش دراز کش یجلوتر از من آماده شده تو انیآر

  .خوابش برده باشه یزود
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بدردنخور، من سر حرفم هستم. امشب اگه  ی کدندهیپسر غد و  گفتم: ستادهیدر ا کنار

تون  هیسا ی فتهیو با منکه عاشق و ش ریبگ میتصم ییهوی ،یو جراتشو دار یتونیم

  !کنمیم یو اعالم آمادگ میبشو که من راض هیشدم همسا

 

لطفا برو اتاق خودت بخواب. متاسفانه من  نیبدون باز کردن چشماش گفت: نازن یجد

 ......بودن رو هم ندارم هیهمسا یحت یچیه یحوصله 

 

 

 چهره مهتاب ؛ لکش قسمت ماشد از

 عشق ؛ غم مشترکش قسمت ما شد از

 

 ما داد ییکه فلک ؛ حکم به تنها یوقت

 خورد ورقها و تکش ؛ قسمت ما شد بر’

 

 ...چه قشنگ است یجوان امیکه ا گفتند

 و شب و شاپرکش ؛ قسمت ما شد هاغم

 

  دست نی؛ به خدا بشکند ا قانیرف نامرد

 نمکش ؛ قسمت ماشد یکه فقط ب یوقت
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 گفتیم هم بشه و حاال بغ کرده م هیهمسا یکه حال نداشت حت انیاز حرف آر خندان

و به دلم رجوع  ندازمیچرتکه م یلطف کن به اتاق خودت برو گفتم: باور کن هرچ

 یدر حقت بکنم و اصال هم با حوصله  یلطف نیچن تونمینم گهید نمیب یم کنم،یم

  .ستیندارم چون به منهم مربوط ن ینداشته ات کار

 

 یکنیهمه ابراز م نیلحظه فقط خودتو با تمام محبت ها و عشقت که اونهمه ب نیدر ا

و منم کال  ستیاز اون کارا و رفتارات ن یخبر چی. خداروشکر خونه مون هخوامیم

  .نیحسرت بدل هستم هم

 

  .جلو رفتم و کنار رختخوابش نشستم آرام

 

گوشش  یتو شیگوش هیافتاد که  شیکم چراغ خواب، چشمم به هندزفر یلینور خ در

 .کردیگوش م یزیبود و داشت به چ

 

خاموش کنه که تند از دستش گرفته گفتم: خاموش نکن. منم  شویگوش خواست

 ییخودت چه جور آهنگا ییتنها یوقت شب تو نیا نمیبب خوامیگوش کنم! م خوامیم

 !یدیو گوش م یرو دوست دار

 

  .رو بگوشم گذاشته گوش دادم یهندزفر گریخم شدم و طرف د بطرفش
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من گوش  ادیآهنگو با  نیباور کنم ا تونستمیم یعنی .یدبا تمام وجودم لرز دلم

 .آهنگ بودم نیمن عــــــــــاشق ا کنه؟؟؟یم

 

 ازم دوری اما دلت با منه

 ازت دورم اما دلم روشنه

 تو چشمای تو عکس چشمامه و

 مای من عکس چشمای توووووشتو چ

 

 تو این لحظه هایی که دورم ازت

 همه خاطره هامونو خط به خط

 دوباره تو ذهنم نگاه میکنم

 دارم اسمتو هی صدا میکنم

 

 کی گفته از عشق تو دست میکشم

 کشم دارم با خیالت نفس می

 چه حس عجیبی چه آرامشی

 تو هم با خیالم نفس میکشی.....

 میدونم تو هم مثل من دلخوری

 تو هم مثل من بغض تو میخوری
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 نگاهت پراز حرف و درد دله

 ولی خب تموم میشه این فاصله.......

 

 ) آهنگ دلت با منه از محمد علیزاده(

 

آهنگ  نیو گفتم: بگو که ا مدیو نوازش کنان بصورتش کش میمال یفشرده دست یقلب با

  .............من گوش ادیرو به 

 

  .شد ــــــــــسیخ دستم

 

 سه؟یچرا صورتت خ ه؟یچ نایا انیگذاشته گفتم: آر یرو کنار یگوش تند

 

کردم؟ خب  هیگر ی. فکر کردستین یزیگفت: چ دهیبصورتش کش یدست متعجب

خسته ام و چندبار دهن دره کردم آب از چشمام راه افتاده فضول بانو! تو با آب  دایشد

 ؟یدار کاریچشمام چ

 

فضول بانو مهمونته، چون  نیدستم صورتشو قشنگ پاک کردم و گفتم: خب امشب ا با

قلبِ گرم و نرمش بزارم و ازش بخوام  یندارم پا تو یبجز تو عشق ایدر تمام دار و دن

  !!اشه و نازمو بکشهدوستم داشته ب
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 نیخونه گذاشتم و باهات ا نیا یتو، پا تو دیکه فقط به ام یقبولم کن یمجبور پس

  !یمنت کش نهمهیو ا یخونه زندگ نیرو راه انداختم. وگرنه منو چه به ا یزندگ

 

به سراپام انداخت که خودمم قشنگ  یکه دوباره بسته بود باز کرده نگاه چشماشو

  .کنارش نشستم یو چه جور دمیپوش یچ دونستمیم

 

خدا هم دوست ندارم  چوقتِی.  هستین یحرف منت کش یدونیگفت: خودتم م آروم

ذاتت  یتو دنیشناسمت که منت کش یم ییو تا اونجا دونمیحرفو ازت بشنوم که م نیا

صبر  دی...... تو هم بایلینه..... خ ی.... کمرمیدرگ یمن فقط با خودم کم ی........ ولستین

 .بخودم بقبولونم زارویچ یو بعض امیفقط بتونم با خودم راه ب یکن

 

و گفتم: پس تا شما  دمیپتوش خز ریپتوشو بلند کرده ز زیآم طنتیش یبا لبخند آروم

 !!کنمیبا اجازه تون منم کارمو م ن،یایجان، با دل و خودتون کنار ب انیجناب آر

 

قلب و  یبکنم، در برابر تپشها یرکتدست دور کمرش انداختم و تا بخوام ح آهسته

سرشو  یپشت بمن کرد و پتوشو مرتب و جا یحرف چیاز اندازه ام بدون ه شیتعجب ب

 .......کرد.......... انگار نه انگار زانیبالش م یرو

 

  .اوردمیخودم ن یروه بستم و ب چشمامو
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با خودم  کردمی. تالشمو مومدمیباهاش راه م دیبود و هرطور شده با نمیزتریعز خب

 !ارمیبدم و دلشو دوباره بدست ب شیآشت

 

 گذره؟یم یاالن از فکرم چ یدونیگوشش زمزمه کردم: م دم

 

 !یمختار یفکر کن یخواست یهرجور یتونی: مگفت

 

رو  نیکنیم یکه سع نیدار یمشکل جد هیشما  ای کنمیجناب! فکر م ری: نه خگفتم

واقعا حرفتون درسته و  ایگردن من،  نیتمام گناهارو بنداز هاتونیکاریو با مخف نینکن

بزارم برم! آخه  دیکه با میوسط من اضاف نی...... االن هم فقط ا نیشد گهید یکیعاشق 

 !یکرد ادیازداغشو زیپ نهمهیتو ا فتادهین یاتفاق

 

خودت  یفکر کن و برا خوادیگفت: تو هرجور دلت م دهیلبش با تمسخر پر ی گوشه

اگه تا حاال نشناخته  م،یهست نهیبد ک یلیدل من و خودم خ یو خوش باش. ولبباف 

 !به بعد بشناسش و مراعات کن نیاز ا یبود

 

 لیمنو تحو گهیو د یدیخودتو کنار کش دهیکه تو از راه نرس ینجوری: آخه اگفتم

 حتما  !من از کجا بشناسمت یزنیحرفم نم یباهام درست و حساب یحت ،یریگینم

  !اخالق رفتارت رو از هوا جذب کنم یانتظار دار

 

  .خوامیبازم ازت معذرت م یول دونم،یخودمو گناهکار نم ادیز انیم نیدرسته در ا خب
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و  نمیباهام بگو بخند راه بندازه، نوکشو بچ خوادیم یکی دمیهرزمان د دمیم قول

  !کنم شیسرخورده راه

 

خاص گفت: امــــــــــکان نــــــــــداره!!!!! شماها  یبا لحن دهیخند زیتمسخرآم

نکن  ی. سعنیخودتونو کنار بکش نیعمرا بتون نیعادت کرد نکارایدانشگاه به ا یتو

 !یبهش وفا کن یتونیکه نم یقول بد یدروغک

 

  .دادم رونیبا خشم ب نفسمو

 

جمع  ابونایختحملم بود که انگار منو از  یبا لحن خاصش ماورا زیتمسخرآم ی خنده

 !!!!کردیم تمیکرده داشت براه راست هدا

 

از ته دلم گفتم: مــــــــــرد و مردونه سرحرفت  دهیآهسته و رنج یمحکم ول یلیخ

 نیبزرگتر ینظرو داشت نیدر مورد منه؟ اگه ا تینظر واقع نیا یعنی ان؟یآر یهست

هچل  یتو ینجوریو خودتو ا یهمون وسط کار ازم جدا نشد یرو کرد تیاشتباه زندگ

 !یانداخت

 

و سر حرفم هستم.  رمیگیحرفمو پس نم چوقتیگفت: ه دادیسرشو تکون م کهیدرحال

 !شهیبرو اتاق خودت بخواب و بزار منم بخوابم. چشمام داره بسته م

 

  .هم کنار رفت انیآر یاز رو کهیرو با شدت تمام کنار زدم طور پتو
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خونه  نیا یگفتم: فردا صبح منو تو یجد یلیخ یلیخ دمیکش یعقب م همچنانکه

  !ینیپشت گوشت رو بب دیبا ینیبب

و تا  دیخوشبخت باش گهیبا همد دوارمیو ام زارمیات تنها م نهیبا اون دل بدک تورو

قضاوت  دیخواست یو هرجور دیاریبرام حرف درب دیتونیهرکجا در توانتون هستش و م

  ...... بخشمت ینم چوقتی....... ه چوقتی!! .......... فقط هدیکن

 

و حاضر شاهد تمام رفتارهامه و  یسپارم که خودش ح یخودم م یهم به خدا تورو

 دهی...... نا د یاحترام ی.......... بتونمینم گهیوسط حکم کنه ..... د نیا دیخودش با

 ..... داره یگرفتن...... زور گفتن...... کله شق بودن....... هم حد

 

بطرفم برگشت و  عیسر انیآر یحرفم تموم نشده نصفه بلند شده بودم که لحظه ا هنوز

  .سفت مچمو گرفت یلیخ

 

 نشیمچمو از دست پوالد کردمیم یو هم سع دمیکش یهم خودمو عقب م کهیدرحال

 کنمیگورمو گم م رمیخب م ؟یــــــــــخواینم نویگفتم: مگه ا یعصبان ارم،یب رونیب

 ...... ولــــــــــــــــــــم کــــــــــن! یکه راحت باش

 

 .رختخواب بلند شد از
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 ؟یکنیتو چرا درک نم نیمونده بود از شدت فشار دستش، مچم بشکنه. گفت: نازن کم

  ..........یدیبهم نم یحق چیوسط ه نیو ا یشیبرام قائل نم یحق چیتو چرا ه

  

 یمچم شکست ولــــــــــم کن! بنظرت چ ووووووونهیداد زنان جواب دادم: د حدودا

و شده آش  گناهمیوسط واقعا ب نیبهت بدم که ا یدرک کنم هان؟ چه حق دیرو با

  نخورده و دهن سوخته؟ کدووووووووووووم حــــــــــق!!!؟؟؟؟

 

و  نمیبش ی! انتظار داریزنیو بهم بهتان م یکنیچشمم نگاه م یراست راست تو یدار

که راست منو نشونه رفته رو بشنوم و حاال بهت حق هم بدم؟  ییشرّها نیا

من دفاع  یتو از آبرو خوامیبــــــــــااااابــــــــــاااا اگه مــــــــــن گناهکارم، نم

همه بفهمن بلکه راه  خوامیخبردار نشه! من م موناز مشکل یشکیه یو اجازه ند یکن

  !ر مورد خودم بدونمنظر همه رو د خوامیکنن! من م دایپ یچاره ا

 

به حق قضاوت  خوامی. ازشون مگمیصبحِ فردا به مامان بابات تمام ماجرا رو م نیهم

بدم البته از  یبودن و شاهد ماجراها و رفتارها یعروس یکنن چون خودشونم از اول تو

 !!!!چشمشون بودم ینظر تو که هرلحظه جلو

 

 زارمینبودم م یتو و اون عروس قیکارام الخودم قسم،........ هر لحظه بگن با تمام  یبخدا

 !کنمیو پشت سرمم نگاه نم رمیم
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دوستت دارم و  ی........... من ........ من بحدانیراه گرفت. ادامه دادم: آر اشکام

! یزجر بکش تیاهم یوسط بخاطر من و چندتا موضوع ب نیا خوامیعاشقتم.......... که نم

  ..........کنمیدعا هم م تیخوشبخت یو برا نمیتورو بب یخوشبخت خوامیمن م

 

کار دارم. بعدا هم  یدانشگاه برم که کل دیو فردا با ادیهم دستمو ول کن. خوابم م االن

  .ست دهیفایب ی. االن همچمیحرف بزن میتونیم

 

 .شدم دهیهوا بلند شده بطرفش کش یرو یخودمو جمع نکرده بودم که لحظه ا هنوز

 

 .بالشش افتاد یسرم رو فشرد،یشش ممنو درآغو کهیدرحال

 

رو در  یاظهارنظر چیو ه یچکاریگفت: تووووووووو حق ه دهیپتو رو قشنگ رومون کش 

  .رمیگیم میو فقط خودم تصم یمورد ندار نیا

که خودم  یکنیهم صبر م ی. تا روزیبحرف من گوش بد یدار فهیفقط وظ تو

  .بخوامت

  .و بابات تورو دست من سپرده میکه بازم نامزد انگار

 

وگرنه خودم بلدم چطور  ،یخوابیتو هستم و از فردا اتاق خودت م یامشب رو برا هی االن

 !ینکن طنتیکنم ش تیاتاقت زندون یتو

 

  !!بودم اوردهیشدت تعجبم اشکام خشک شده بود و از حرفاشم هنوز سردر ن از
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 نیموهام کاشته با محکمتر یاال روبلند ب یآغوشش فشرد و بوسه ا یمنو تو محکمتر

 یو حاضرم براش هرکار نهیزتریبجووووووون مامانم قسم که برام عز نیلحن گفت: نازن

از  ینکنه، فقط بشنوم کلمه ا تشیفکرش ناراحت نشه و قلبش اذ یبکنم لحظه ا

دانشگاهت با  یخورده، همون جلو یرفته و بگوش کس رونیخونه ب نیا یحرفها

کشم همه مات بمونن و  یم یخودمم جور کنم،یو خالصت م رمیگیم رتیز نمیماش

  !هیاصال نفهمن ماجرا چ

 

پس آروم و بدون حرف و  کنم،یرو بگم م یو هرکار شهیحرفم دوتا نم یدونیم خودت

 نیو چاره ام با ا شهیم یآخرش چ نمیتا بب یدیادامه م تیبه زندگ یادیز یاظهارنظرها

 !ارهیکه داره دمار از روزگارم درم هیدل آواره و سرنوشتم چ

 

 زد،یم شمیو آت خوردیتمام وجودم وول م یکه از دستوراتش تو یکردم با خشم یسع

  !!!بکشم که دستاشو بازم محکمتر از قبل دورم فشرد رونیخودمو از آغوشش ب

 

خانومم!  یخواستینم نویگفت: مگه ا شدیاش فشرده م نهیصورتم محکم به س کهیحال در

نه  دنیفقط خواب یکه راحت بخواب! ول یبغلم یخب االن تو ؟یخواستیمگه منو نم

 ........گهیانتظارات د

 

 یآغوش منت دارت بخوره تو نیگفتم: ا یفرو دادم و شاک یبلند ینفس یعصب

برم  خوامی!! ولم کن مشهیخودت نگه دار الزمت م یســــــــــرت! منکه نخواستم. برا

 !اتاق خودم
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  !کرد یکه نفسم تنگ دمیلبام نشسته چنان محکم بوس یلباش رو یآن در

 

پس  کنمیخفه ت م یهم بزن یا گهی. حرف دریکه شبت بخ میخوابیم گهیگفت: د بعد

 .آروم بخواب

 

اش فشرده شد و  نهیخواستم دوباره دهنمو باز کنم، صورت و دهنم بدتر محکم به س تا

  !چه برسه به حرف زدن هم نداشتم دنینفس کش یراستش نا

 

و دست و پا بسته در برابر  فیضع نهمهیکه به جانم نشسته بود و ا یاشکام از خشم یول

شد و حاال هق هق هام هم  یبکنم، بشدت جار تونستمینم یچکاریقدرت بازوهاش ه

 .........پشت بندش راه افتاد

 

 

همچنان  انیاز فشار بازوان آر ییرها یلحظه ا یو برا ختمیریبا هق هق اشک م من

  !بود دهیکه دلم از حرفاش بشدت تمام رنج کردمیتالش م

 

ازش فاصله  دادیو اجازه نم کردیبا لباش اشکامو جمع م انی................ آرانیآر یول

  .رمیبگ
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بطرفم  نیدر مورد اعتماد نداشته اش بمن که اونهمه رک و راست و زهرآگ حرفاش

اصال دل شکسته نبودم! به  ی، به غرورم برخورده باعث رنجشم بود، ولپرتاب شده بود

کامل تمام وجودمو فرا  یتینداشتم و کم کم رضا یعنوان احساس دل شکستگ چیه

 !گرفتیم

 

  یزن یهرچه زخمم م 

 دوستت دارم هنوز من

 

  که کتک خورده یطفل مثل

 دست مادرش به

 

 وند(رانیب_دیحم)

 

از  قایهمه که دق نیب زشیبا رفتار محبت آم دنهاش،یکش شیبا پس زدنها و پ انیآر

که  دادیاجازه رو بهم نم نیهم نبود ا یو اصال ظاهرساز گرفتیعمق روحش نشات م

  !!داشتیدلم بشکنه، فقط خودشو ازم دور نگه م ایبشم  زاریازش ب

 

با دور  خواستیبودم و فقط دلم م یکه داشتم راض یتیدروغ نباشه االن از وضع منهم

نداشته  دنهایکارها و خواب نگونهیا یبرا یشدنم، آرامشش رو بهش برگردونم که اجبار

  !!باشه

  .بزنم یحرف دادیاجازه نم یبرم و حت دادیخداروشکر فعال خودش اجازه نم اونم
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هق هق  یول کردمینم هیگر .ام خسته شدم و آروم گرفتم جهینت یب یاز تقالها گهید

  .ودهام هنوزم براه ب

 

 .بازوش جابجا کردم یرو سرمو

 

  !خورد انیآر سیبه صورت خ میشونیحس کردم پ یا لحظه

 هیداشت گر انی...... اصال مردم....... آرستادی....... قلبم ادی........ بدتر تپدیکش ریت قلبم

  ــــــــــکرد؟یم

 

کردم  یسراسر بدنمو گرفته بود سع یگزگز گهیحس بشه! درحال یمونده بود بدنم ب کم

 ان؟یکه بازم فشار دستاش اجازه نداد. گفتم: آر ارمیدستمو باال ب

 

 !انیآهسته زمزمه کرد: جان آر یلیخ یلیخ

 

 شده؟ یچ نمیشد! ولم کن بب سیخ سیخ میشونیپ ؟یکنیم هیادامه دادم: گر تند

 

 کنه؟یم هیمرد مگه گر کنم؟یم هیگفته من گر یگرفته گفت: ک ییبا صدا یول خندان

خودت هستش همه جامو  یکنم؟ خدمتتون عرض کنم اشکها هیگر دیاصال چرا با

 لی........ فقط و فقط س یکرده خانوم ناز، که از خودت و اطرافتم خبر ندار سیسرتاپا خ

  .صبر کن کنمی! االن پاکش میراه انداخت
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در تمام بدنم موج  و لرزشش دمیشن یگوشام م یگرومب گرومب قلبمو تو یصدا

  .برداشته بود

 

  !هم بشدت باال بود انیقلب آر ضربان

! من بچه نبودم و کامال کردمی! مــــــــــن قبول نمخوردمیگول نم مــــــــــن

  !کنه یکه منو بهونه کرده تا ازم مخف سهیخودش خ یمتوجه بودم صورتش از اشکها

 

 !از دورم برداشته شده بود و آزاد بودم دستش

 

  .دمیصورت و چشماش کش یرو یکیتار یباال آورده تو دستمو

 

 .کردمیهنوز نم صورتش رو حس م یپاکشون کرده بود ول درسته

 

 !کردیم یرو ازم مخف یزیمن چ عشق

 

  .حرفا بود نینگفتم. راستش جراتشم نداشتم و خودشم غدّتر از ا یزیچ

 !فاتحه م خونده بود نجای............ همدادیبهم م ینکرده خبر بد یخدا اگه
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خودش  کهیو مطمئن بودم تا زمان دونستمیقلب لرزان و کوبنده ام سکوت کردم. م با

زبونش  یرو یحرف چیدهنشو باز کنه و ه یقیطر چیبه ه تونهینم چکسینخواد ه

  !ادینم

 

 .چشماش نشست یدستامو دور گردنش حلقه کردم و لبام رو آهسته

 

 من یاز صدا ترخسته

 تو یصدایب یهیگر

 

 من شیکه مانده پ فیح

 تو یبه جا اتخاطره

 

 ی(داللهی_نیافش)

 

باشه  یو هرکار کنمیگوش م یبگ ینکنم. هرچ تتیاذ گهید دمیقول م انی: آرگفتم

  !دمیبدون بروبرگرد انجام م

رو صالح  یباعث عذابت باشم. تو هم هرکار ینجوریو ا نمیرو بب تیناراحت خوامینم فقط

 .انجام بده که خودم پابه پات هستم یدونیم
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بهت  مونیکه روز عروس ییحرفا چوقتیه نیگردنم فرو کرده گفت: نازن یتو سرشو

  .رینگ میعجوالنه تصم چوقتمیگفتم رو فراموش نکن و ه

از خودم، فقط بفکر توام. االنم  شتریکه من ب میراه بشو سرنوشتمون هم ریبا تقد بزار

  !ادهیو منم کارم ز یچون صبح تا غروب دانشگاه دار میبخواب

 

 .گفتم ریشب بخ واشیتکون دادم و  یسر

در بند بند وجودم راه افتاده بود  یدلم بند نبود و ناخواسته هراس یراستش دل تو اما

 .شناختم یازش نم ییرها یهم برا یراه چیکه ه

 

تا  کردمیدادم و چشمامو بستم. من بازم صبر...... صبر...... صبر م هیاش تک نهیبه س سرمو

  ....... خودش دهن باز کنه کهیروز

 

باعث  کردمیم یو سع کردمیم شیهمراه هی....  هرزمان.... هرلحظه..... هرثانشهیهم من

 !دست هردوتامون بدهگلوش که آخرش کار  خیب یباشم، نه چاقو ششیو آسا یراحت

 

بودم و صبح با  دهیکه از وجود هردومون ساطع بود خواب یبرابر اوج تمنا و خواستن در

 .چشم باز کردم انیصدا زدن آر

 

  .خسته بود که انگار شب تا صبح چشم بر هم نذاشته بودم یبحد بدنم

 

 !خوردیسشوار از اتاقمون بگوشم م یحتما دوش گرفته بود که صدا انیآر
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به رختخواب تنگمون انداختم که شب رو با هم توش گذرونده  یبلند شدم و نگاه آروم

 .میبود

 

  .پراز غم و حسرت به لبام نشست و دلم گرفت یلبخند

 

از دستم  یچه کار یسراپامو گرفت. ول ی. دوباره هراسانیآر شبیحال د یادآوریبا  بعد

 ومد؟یبرم

 

 .بلند شدم آهسته

 

راه افتادم و  کردمیو با انگشتام شونه شون م دمیکش یهام مبه مو یدست کهیدرحال

  .رفتم انیبطرف آر

 

   .دیکشیکه داشت سشوار م ستادمیدرِ اتاق ا یجلو

 

 یصورتم نشست. بعد از باال تا نوک انگشتان پام رو نگاه کرده جد یرو نهیاز آ نگاهش

 !تحمل دارم آخه یبرا ینشو برو لباساتو بپوش. واال منم حد سیلطفا ابل نیگفت: نازن

 

  .بهتره یلی....... احساس کردم حالم خدمی....... بلند خنددمیخند
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خوب  انیهم اخم به ابروهاش نشسته بود، حال آر یبودنش که کم یبا وجود جد چون

 !و به ضرب چوب و چماق نبود یبود و حرف زدنش برام زورک

 

بمن داره؟؟ اصال دلت خواست  یتحمل شما چه ربط ی: بمن چــــــــــه! دامنه گفتم

 !نداره یتحمل نکن بازم بمن ربط

 

تخت انداخته بودم. برشون داشتم و مقابل چشماش  یلباسهام رفتم که شب رو بطرفم

 .بطرف اتاق مهمون رفتم

 

  .نبود یو چاره ا میگرفتیم ادیتحمل کردن رو  دیبا یزندگ نیا یتو خب

 ......آخه گناه داشت عشقم. کردمیم تشیاذ یلیرو خ انیآر دینبا

 

رو  ییداشت چا انیاومده وارد آشپزخونه شدم، آر رونیحاضر و آماده از اتاق ب یوقت

  .رفتم خچالیکرده بطرف  یکه تشکر کردیآماده م

 

و زودتر  یدو کالس دار یکیکه فقط  ییاون روزها نیکه گفت: نازن دمیچ زویم یرو

  .یکه راحت باش دمیبهت م نویماش یگردیبخونه برم

 .شهیچون الزمم م تونمیمتاسفانه نم یصبح تا عصر کالس دار یوقت یول
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رو  شتیقاراشم ی افهیگفتم: تو لطف کن اون ق ذاشتمیکره رو در ظرفش م همچنانکه

دوسه سال رو خودم رفتم  نی. اصال هم نگران من نباش که اهیخندان کن برام کاف یکم

  .و برگشتم

 یواقعا احساس دست و پا چلفت یکشیرفت و آمدهام نقشه م یبرا ینجوریا یوقت تو

 !کنمیبودن م

 

  .گذشتیاز کنارم م انیآر

  .گرفته محکم بطرف خودش برگردوند بازومو

زن  هیمن  یکنیبه چشمام دوخته گفت: فکر م شدیازش حس نم یچیکه ه نگاهشو

 دیزن من با دادم؟یراهش م میو به زندگ کردمیرو اصال قبولش م یدست و پا چلفت

که  رهیبگ رادیمن ا ی افهیغرش کنه، حاال کمتر هم به ق ریش هیدرنده باشه و مثل 

  !شمیممنونش هم م

 

 .دمیخوبش ذوق کردم و خند ازحال

 

  .خراب بشه یهم نگفتم که ممکن بود همچ یزیچ

 

و لباش  دیبصورتش چسب میشونیآغوشش فشردم که پ یو با ناز خودمو تو خوشحال

 ....یچی........ ه گهیلمس کرد و د مویشونیپ یلحظه ا دنین بوسبدو

 

 !!ثیها خــــــــــب شمیبدعادت م یکشینازمو م دفعهیگفتم:  آروم
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  :گفت زدیکه خنده توش موج م ییصدا با

 

 روپر ےدار دوسش ےبگ بهش

 میره میشه

 

 ازش بدت میاد یبگ بهـش

 میشه و میره ناامید

 

 کنی خوشی میزنه محبت

 و میره زیردلش

 

 نکنی، از یکی دیگه محبت

 میگیره و میره محبت

 

  !!اومده که بره خودتو خسته نکن خالصه

 

 من چرا خودمو خسته کنم؟ حاال
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افکار منگل  نیبا ا هویخوشگلت!!  یها دهیعق نیو فقط گفتم: ماشاا... بهت با ا دمیخند

 !!!ها یاریوارت کم ن

 

برام  شرفتمیپ نقدری! همیداشتم. خداروشکر بازم خوب بود و منم راض تیرضا احساس

  !!کردیهم م یباهام شوخ یخوب بود که حت

 

 .نشست زیپشت م دهیعقب کش خودشو

 !بدعنقِ خمارچشم رو نیا دمشیپرست یدوستش داشتم و عاشقانه م ایدن ایدن

 

 .منو به دانشگاه رسوند انیآر اونروز

 

که  ییچشم به روبروش داشت گفت: فکرت رو از تمام حرفا کهیلشدنم درحا ادهیپ موقع

  .آرزومه تتیکن و فقط به درست برس که موفق یخال یدیدو روز شن نیدر ا

 یکارمندها گوشه ا ی هیو مثل بق یایکه ب میدار اجیبهت احت یلیخ یندگینما یتو ما

 !یریاز کارو برامون بگ

 

عشق من بهم  یدانشگاه، خودشم اولِ صبح یاالن، اونم جلو یعنیگفتم:  خندان

 ی........... کمدیبنده با رسونمیم یبه اطالع جناب عال یول ده؟یکار و استخدام م شنهادیپ

 !جواب داد شهیکه نم یزود نیفکر کنم!! به ا
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 نیگفت: ا دهیخند ینتونست خودشو نگه داره و لحظه ا یلباشو جمع کرد ول اول

  .مناسبه یهرکار یدانشگاه برا یجلو

  .یکن یو ازش خواستگار یبه دختر مورد عالقه ات ابراز عشق کن یتونیم هم

  .یکار و استخدام بد شنهادیبهش پ یتونیم هم

و حسابشو صافِ صاف  یاز روش بگذر نیدر اوج خشم و گناهش با ماش یتونیم هم

 !یکن

 

که ازشون  یرو داد دشنهایو پ یباز کرده خندان گفتم: دوتا کار اول رو کرد نویماش در

 یلیخ دیگرفتنت که اونو با ریممنونم. فقط مونده ز میلیدارم و خ یخاطرات خوب

 .مواظب باشم

 

  .کردینگام م ادیبنظر ب نیخشمگ کردیم یکه سع یچشم غره و نگاه با

 

 .تمام خودمو به دوستانم رسوندم یِکردم و با خوشحال یخداحافظ

  .بودم طنتهاشونیخودشون و ش دلتنگ

 

  .دور شدم الهامیاز مشکالت و فکر و خ یلیکنارشون خ خداروشکر

 

 .رفتیجمع شده فقط هرهر کرکرشون بود که به آسمون م دورم
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 دبختیسف یتا چشمش بهم افتاد گفت: درود بر عروسِ زرنگ بابابزرگ، که اله رضایعل

اونم  ریتقد یها! واقعا جا یخودتو به کالست برسون ی! صبح اول وقت خوب تونستیبش

  !!!!باور کن یرو دار انیتمام دانشجو نیب

! حاال کنهیسر ما هوار م یرو رو یو همچ رهیم یرآبیز یتنبل بازم گاه ی هیمهد نیا

که خانم عقب  میو براش بفرست میاز جزوه هامون عکس بنداز کنهیبعدشم مجبورمون م

 !نمونه

 

رو باهاش  یقبل تیمیاون صم کردمیم یسع یکردم. ول یو باهاش احوالپرس میدیخند

  .نداشته باشم

 

  !خودمو جمع کنم شدیکه باعث م زدیگوشم زنگ م یهنوزم تو انیآر شبید یحرفها

 

کدوم رفتارم قابل شک کردن  یموند بخودم شک کنم. ول یکم م یحرفاش واقعا گاه با

 بود؟؟؟؟
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                                    33    

 

 

 

 کردمیفکر م یو هرچ کردیپرواز م انیروز رو در کالسهام، فکرم بطرف آر تمام

  .ارمیبود سر درب ریکه باهاش درگ یاز مشکل تونستمینم

 

 .بود ختهیشده فکر کنم کامال به همش ر شیهم قاط یشب عروس یکه ماجرا یمشکل

 

اون رفتارهارو از خودش نشون  شدیباعث م یول اوردیبود، درسته صداشو درنم یهرچ

و تمام کاسه کوزه ها  خوردمیکتکش رو م شتریب گناهیو ب نوایوسط مِن ب نیبده و در ا

  !شکست یسر من م

 

خبردار باشه  یاحد دادیکنارش نبود حساب پس بده....... اجازه هم نم یکس گهید آخه

  .......کمکش کنن و مشکلشو هرجور شده حلش کنن یبلکه بتونن با همفکر
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 !خوردمیفقط خودم بودم و خودش، منم که چماق دو سر طال از هرطرفش م پس

 

 !نینازن نوایب

 

اجازه نداده  یحت دهیآرزومندانه در آغوشم کش انیکه تا صبح آر شبیراستش از د یول

با فشار بازوهاش  کردمیم یبازوش تکون بخورم و تا حرکت یسحر از رو یبود تا کله 

ته دلم قرص شده بود که بازم با تمام اتفاقات و رنجشهاش دوستم داره  خوابوند،یمنو م

  .لرزهیو دلش برام م

 

  !!مطمئن بودم دوستم داره گهید صبحش که ..... یرفتارها و حرفها مخصوصا

 

هم  یراحت برا گهیبودم تا مثل اول قبولم کنه و د یمنتظر گذشت زمان م دیبا فقط

 .میباش

 

 .کالسهامون تموم شد و خسته از دانشگاه خارج شدم. منتظرم بود 4 ساعت

 

 .بصورتش انداختم ینشستم و نگاه کنارش

 

  .ستین زانیبازم م دمیگفت که د یدیو درهمش خسته نباش یبشدت قاط ی افهیق با
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 .میشد یگفتم و در سکوت راهن یزیچ

 

شام دعوتمون کرده، بخودتم زنگ زده بود  یمامانم برا نیبخونه رسونده گفت: نازن منو

   .یخاموش بود

  .میدنبالت با هم بر امیکار دارم. غروب م یاستراحت کن منم کم یکم

 

واقعا بهم  افتیشده؟ ق یخوب بودها، باز چ یلیصبح حالت خ انیگفتم: آر آهسته

 !هستش ختهیر

 

نکرده  یفرق چی! صبح و االنم هم هدهیمتعجب برام باال رفته گفت: بنظرت رس ابروهاش

 نیکن به ا یسع  .یکنیمو سرچ م افهیو ق یریگیتحت نظرم م یهرلحظه دار ینجوریا

و بعدش آه و ناله و آواز نگرانم نگرانم راه  ییهرآن منو بپا نکهینه ا ،یعادت کن یزندگ

 !یبنداز

 

 .فرستادم رونیبا حرص فرو دادم و بعد ب یکش رفت! نفس یبه سرد لبام

 

تنم جا  یروز قشنگ تو یکل خستگ دیچیتمام بدنم پ یکه با حرفاش تو یخشم از

  .خوش کرد

 

مونه و  یم یبهار یبدعنق مثل هوا یبه ته کوچه دوخته فکر کردم: پسره  نگاهمو

 ....... شدنش حرف نداره که و گل بارون یآفتاب ی. ولادیدرم یهرلحظه به شکل
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 یتو یرتیگفتم: اگه من واقعا زن باشم و رگ غ کردمیباز م نویدر ماش یعصب همچنانکه

  !ادیسرت م ییپرسم چته و داره چه بال یعمرا نم گهیوجودم داشته باشم، د

 

وسط رو به قبله شو  نیبزن و اصال ا واریخودتو به درو د یهم هرچقدر تونست تو

 یتیکه اهم یبش یبعدا ازم شاک یبمــــــــــن چــــــــــه! فقط...... فقط حق ندار

 ینگه دار و قشنگ تو ادتیحرفارو  نیلحظه و ا نیهات ندادم. ا یبه خودت و ناراحت

 !اون کله ات حک کن

 

قشنگ کوبوندم که آآآآآآاخخخخخخخ  نمیشدم و در ماش ادهیبا حرص پ بعد

نبود  یدوست داشت و راض یلیخ نشویحــــــــــالم جا اومد! آخــــــــــه ماش

 !بهش بخوره یتلنگر

 

 .کردیچشم بصورتم دوخته بود و نگام م مبهوت

 

  .اعتنا درو باز کرده خودمو به آسانسور رسوندم یب

 

قشنگمون  یحسرتبار به خونه  یدادم و نگاه رونیوارد خونه شدم نفسمو محکم ب یوقت

 .انداختم

 

  !که همه جارو پر کرده بود ومدیتازه و رنگ از خونه م لیچوب و وسا یبو میمال
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  .خونه زده همه جارو با قدمهام متر کردم یتو یگذاشتم و چرخ یگوشه ا فمویک

 

  .سرجاش بود یخونه رو خوب و با ولع نگاه کردم. مرتب و منظم همچ کل

 

قابلمه برامون گذاشته بود خورده ظرفاشم شسته  هی شبیدهم ناهارشو که مامان  انیآر

 .بود

 

  .گرسنه بودم یاجاق گاز بود. کم یسرقابلمه رسوندم که رو خودمو

 

 !چشمام سبز شد یجلو انیآر ی افهیقاشق سرپا خوردم که دوباره ق دوسه

 

 مندازیدلم دعا کردم: خدا جوونم کمکمون کن............ هردومونو کمک کن که ن یتو

داره، خودت  یمشکل هی انیو مطمئنم آر دونمی. خداجوونم ممیو مددت هست یاری

  .باش و کمکش کن اورشی

 یخونه زندگ نیمجبور بشم ا یرو بر سرمون بزار و اجازه نده روز تتیدست حما لطفا

  ........با تمام حسرتهام پشت سر بزارم و م،یساخت یرو که با هزار آرزو و دلخوش

 

باشه و هر  یها! هرچ یزد ی..... عجب حرف یو بلند گفتم: خدا نکنه...... الل شو ناز تند

 !داره ازیهم بهت ن انیکه آر یافتاده باشه فقط و فقط موندگار یاتفاق
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  .رو تنهاش بزارم و برم انینداشت آر امکان

ونو که تمام تالشم زدیو دهن باز کرده حرف م ومدیکوتاه م یباالخره اونم روز خب

 .شدیتازه از اول شروع م مونیو زندگ میکردیبراش م

 

 .مبل دراز کردم یخسته مو رو یعوض کرده پاها لباسهامو

 

  .به مشامم نشست متیبا مال بیس عطر .دمییبو قایبرداشته عم وهیرو از سبد م یبیس

 

خوش بو و خوشمزه و  بِیس نیمن مثل ا یهم برا انیزدم و فکر کردم: آر یلبخند

..... من  کنهیم تشینشسته ........... و اذ دلش... لک کنار یخوش عطر هستش که ذره ا

داشتنش و عشقش  نیلک زده هستم.......... فقط هم هم بیس نیفقط و فقط عاشق ا

 !کنهیم تیبرام تا آخر عمر کفا

 

 .و چشمامو بستم دمیمبل دراز کش یرو همونجا

 

  .بود 8 ساعت

 

وارد خونه  انیکه آر زمیبر ییبدست گرفته بودم برا خودم چا یوانیآشپزخونه تازه ل یتو

 .شد
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مبل  یمبل انداخته سرشو به پشت یخودشم رو نداختیم زیم یرو رو چیسو کهیدرحال

 ؟یدیخواب نیداد. فقط گفت: نازن هیتک

 

  !بود دهی. منو اصال نددمشید یآشپزخونه م یتو از

 

 .کردمیصدام زد. منم فقط و بدون صدا نگاش م دوباره

 

  .کرد یدستاش مخف یپاهاش گذاشت و صورتشو تو یبعد آرنجهاشو رو یلحظات

 

بگم و حالشو بپرسم  یزیخواستم چ کردمیکه فقط نگاش م یقیگذشتن دقا بعداز

  .افتاد و سکوت کردم ادمیحرفاش  ی............ ول

 

  .کردیبود. حاال ناراحتم هم م دنیآب در هاون کوب دنمیو پرس گهینم یزیچ دونستمیم

 

  .گذاشتم زیم یو با سالم رو ختمیر یچا یآماده بود. براش فنجان میچا

 

 تیبراش کفا نشیاخم و تخمم رو کشدارش بکنم. همون کوبوندن در ماش تونستمینم

 !کردیم

 

 ؟یبه فنجان انداخته گفت: کجا بود یگفتم که نگاه یدینشستم و خسته نباش کنارش



732 
 

 

  .دمیبابام بودم االن رس ی: خونه گفتم

 

 .برداشت زیم یاز ظرف رو یمات زد و شکالت یلبخند

 

  .گهید می. آماده شو بردمتی: اصال ندگفت

 

  .خوردم و خودمو به اتاقمون رسوندم موییچا

 

 .دمیروشون پوش ییرنگ روشن تنم کرده، پانچو یو لباسها دمیبخودم رس یقشنگ به

 

 نکهیشدم مثل ا ییرایپوشوند وارد پذ یموهامو م یبا شالم که فقط دم اسب یوقت

 .منتظرم بود! چون چشمش به در اتاق بود

 

 .میعشقت چشم براهت باشه. منکه آماده، پاشو بر هیحس خوب یلیگفتم: خ خندان

 

  !کردینشسته از جاش تکون نخورد و فقط نگام م بازم

 

  یخونیدلت برام م یتو یگفتم: نکنه دار لبخندزنان
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 نیالخلقه تر ناقص

 ... جهانم شعر

 !نمیتــــــــــو نازن یب

 

 لیگفت: ماشاا... بزنم به تخته چقده هم خودتو تحو شدیبلند م کهی. درحالدیپر لبش

 !برا خودش خونهیحاال شعرم م ،یریگیم

 

 یاوضاع نیبا ا ن،یعشقول نازن رم؟یحاد نگ یکنم افسردگ کاریگفتم: بنظرت چ خندان

بخودم برسم و خودمو دوست  تونمیمجبورم تا م ،یکنیو حاال دعوامم م یکه راه انداخت

 هیقشنگ قشنگ هم از زبون تو بخونم بلکه روح یخودم شعرها یداشته باشم. حاال برا

 .مو حفظ کنم

 یکال از کار افتاده شد گهیحالمو خوب کنم! تو د تونمیکنم فقط خودم هستم که م فکر

 !!شد دیتو با الیخیو ب

 

  :بدست راه افتادم و خوندم فیبا نازِ تمام ک و

  

  مرا یبالک کرد تو

 یندارد عقـــــده ا یبیع

 

  نمودن هم کیال یبرا تو
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 به درد یخوردینم

 

  !ها شهیم تیزیچ هی یو گفت: انگار دیخند نباریکه لباش ا 

 

  .دلم براش ضعف رفت یا لحظه

 

 !بودم فیدر برابر خودش و عشقش چقده ضع ایخدا

 

. نگاهمو به چشماش دوختم و قشنگ نگاش ستادمیبرگشته درست جلوش ا بطرفش

 .کردم

 

 .داشتیچشم از من برنم خودشم

 

بلده  یهرکار تونستیهم م انی. آرموندمیهم عاشقش م شهیعاشقش بودم و هم من

  !بکنه

 

لباش  یرو یبهش بزنم بوسه ا یدست نکهینوک انگشتام بلند شدم و بدون ا یرو

لباش  یچشم به چشمش دوخته بودم حدودا رو کیکاشتم. همچنانکه از همون نزد

 :زمزمه کردم
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  تیها بوسه

 آوردےوجدم م به

 ےآتش چیهےب

 !آوردےرابه جوش م احساساتم

 کدام قانون؟ طبق

 دانمےنم

 تیکه بوسه ها ےیروین اما

 آوردےبه قلبم وارد م 

 کندےرا صفر م مقاومتم

 

 یخودم شاعرشم! امروز تو یاگه فکر کن یا وونهیبازم برگشته راه افتادم و گفتم: د 

 !با تمام خباثتش بکنم حالیب یِکانال شعر خوندم خوشم اومد. گفتم خرج جنابعال

 

! من هرزمان دلم یمختار یهم بکن یادامه دادم: جهنم و ضرر، هر فکر دهیپوش کفشامو

 ریخودتو بگ یجلو یو دوست داشت یتا هرزمان خواست یتونی. تو هم مبوسمتیبخواد م

  !بمن چه

 

 :بود. گفتم ستادهیبرگشتم که همچنان ا بطرفش

 !ها زنهیشد بدووووووووو! االن مامان جوون زنگ م رمونید انیآر
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دستمو گرفت و گفت: صبر کن  شدمیکنارم رسونده همچنانکه از در خارج م خودشو

 !پتیت نیامروز چه خبرته با ا نمیبب

 

. فتادیمرتبش کرد و گفت: داشت م دهیبرگشتم که دست برد شالمو جلوتر کش بطرفش

 !بهتر بود نیکه از ا یکردیسر نم

 

 یفقط چشمت بمن و کارهام باشه، ه یشد دهی. گفتم: جون به جونت کنن آفردمیخند

 !آقا پسر کتیرنگِ متال اهیو س یبا اون قلب مشک فتین راه ب. االیبتراش رادیهم ا

 

مامان جوون  یمن داده بودم وارد خونه  شنهادشویپ نباریکه ا ینیریش یجعبه ا با

 .میشد

 

شاد که انگار نه انگار همون آدم اخمو و  یا افهیمتعجبم با ق دگانیباز در برابر د انیآر 

هم  یخونه هستش باهام همراه بود. حاال دستمو هم بدستش گرفته کم یساکت تو

  .فشردیم

 

که لباش هم خندان  دادمیاز فرصت استفاده کرده با انگشتم کف دستشو غلغلک م منم

 !بود
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و چشمم بصورش بود که لبخندزنان  کردمیبه خنده هاش متعجب نگاه م هنوزم

. فقط فمینگام نکن. همه رقمه رو حر ینجوریحواله ام کرده آروم گفت: ا یچشمک

 !عادت کن

 

و خل و  وونهی. فقط دامیو با تمام کارات راه م کنمیکردم: نترس دارم عادت م زمزمه

   !چل اونم از نوع مشنگش نشم خوبه

 

  .گرفتند لمونیتحو یشون منتظرمون بودند و بخوب همه

 

 دنمید یکه واقعا حس کردم بشدت دلتنگمه و برا دیبوس قیجوون چنان منو عم مامان

  !کرده یلحظه شمار

 

شونه هام گذاشته شد و منو  یرو ییدستا دمید هوی فشردیآغوشش م یمنو تو یوقت

 .......کرد زشیکه قلبم ر دیمحکم بطرف عقب کش

 

بود  انیهراسان و با دلهره به عقب برگشتم. آر شدم،یم دهیمحکم به عقب کش همچنانکه

  .دیخند یم و

 

داره آخه، زهره ترک شدم!!! فکر کردم دارم  یهم حد یشوخ انیاخم گفتم: آر با

 !فتمیم
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گفت: اوال تو نترس  فشردیدست دور شونه ام انداخته همچنانکه منو بخودش م خندان

 یلیخ نکهی. مثل اخوامیباهات ندارم، تمام قد هم ازت معذرت م یکار انیآر یِجوجو

  .ترسوندمت

 

  !قوم تاتار نجاتت بدم نیبتونم از دست ا ینجوریا دیباور کن شا یول

 

دلبرکم تموم شد آخــــــــــه!  زم،یبه مامانش کرده ادامه داد: دوما مامان جانِ عز رو

  !شهیمردم تموم م یدختر نازدونه  نیگینم ن،یاونهمه محکم ماچ و بوسه راه انداخت

 

 لمونیتحو یدخترک نازک نارنج هینه! واال ما بمو یهم برا یزیچ نیاجازه بد لطفا

و  انیگر مونمیاونوقت من م شه،یتموم م رهیآب م نیهم بوس و بغلش کن ادیدادن، ز

 !کوبانیپا

 

 !با لبخند گفتم: الاقل از بابات خجالت بکش آهسته

 

 .دمیخندیکه منم همراهشون شادمان و با ذوق م دندیبلند خند همه

 

مبل نشسته بود که خندان دستاشو برام باز کرده گفت: بحرفش گوش  یرو باباجوون

 دنیپسر من از اولشم ذاتا حسود بود و اصال هم چشم د نیا .خودم شیپ اینکن ب

  .رو نداشت یمهرومحبت اضاف

 !بکنه خوادیم کاریحسود من چ یپسرو نیا نمیخودم بب شیپ ایدخترم، ب ایب
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چشمم به مهران افتاد که از  دمیپرس یحالشونو م کهیکنارشون نشستم و درحال خندان

  .وارد خونه شد اطیدرِ ح

 

  .اومده راست کنارم نشست انیبار آر نیشروع شد. اما ا یسالم احوالپرس دوباره

 

  !منو حفظ کنه خوادیحس بهم دست داد م نیا یچرا لحظه ا دونمینم

هم با مهران پراز  انیآر یتبود و ح یعال یلیکه چرخوندم، رفتار همه خ یبا نگاه یول

 !دیپرس یو حالشو م زدیمحبت حرف م

 

 گهیحسم م یول دمتیفقط دوروز ند انیگفت: آر دهیشربت سررس یوانهایبا ل سونیآ

  !چون کامال مشخصه ی! حتما هم الغر شدیالغر شد

 

! یخبر نداررررررر یاز فشار زندگ ست،ین یزیالغر شدن چ سونیخندان گفت: آ انیآر

  !ستیو مرد کهن، که اونم کار ماها ن خواهدیگاو نر مفقط 

 

خب............. من  یدوره زمونه اشتباه محض بود ول نیدر ا یزندگ لیو تشک ازدواج

در  ییزایچ هیخب....  یول مونمیپش گمیکردم االنم.......... نم مویاشتباه زندگ نیبزرگتر

 !همون حده
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!! ماشاا... ییجانانه براش رفتم و آهسته گفتم: جون به جوونت کنن پررو یغره ا چشم

 رهیگیم لیچه خودشم تحو ؟یمونیپش ینجوریا یزحمت افتاد یتو یلیدو روز خ نیا

  !جناب! باور کن کاله گشاد سرِ من رفته با انتخاب شوهر بدردنخورم

 

! با اون انتخابت که منه یفتگ ییییکه لباش پراز خنده بود زمزمه کرد: آآآآآآآآآ انیآر

 !یامانت دار شمیگاز محکم پ هیخال که  یتو یچلمن باشم درست زد

 

سرحرفت  دمیو با ندازمیم ادتی. شب رهیکه نم ادمیجمع کرده تند گفتم:  صورتمو

 !یباش

 

مامانم  یگفت: از االن خبر بدم من امشب خونه  واشیچشماش باز شد و  انیآر

 !و الفرار خوابمیم

 

 یاولِ کار خواهرشوهر باز نیخانم، از هم سونیباباجوون برگشتم که گفت: آ یصدا با

  !دوسه روزه غذا نخوردن نیالغر شده! انگار ا یلیکه دختر منم خ اریدرن

 

چطور  یخودشو داره، ول یهایسخت شهیهم یزندگ لینگه دار، اوا ادتی نمیا انیآر آقا

و  نحلیبرام ال نیا ،یدیبهش رسو  یمطلب رو کشف کرد نیشده تو دو روزه ا

 !!!بهیعج

 

  .دندیخندیبلند م همه
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هاشون  بتیها و زنِ کهن و قشنگها با مص یسخت نیجان انشاا... از ا ییگفت: دا مهران

 .میهست یراض یما هم بشه که کلهم به همچ بینص

 

کاروبار  هیو  یبه حرفم گوش کن کهیجواب داد: روز انی. آرزدمیفقط لبخند م منکه

مشکالت قِلِت  نیو داخل ا میزنیباال م نیخودمون برات آست م،یبرات راه بنداز یحساب

 .نگران نباش میدیم

 

 .ها و خنده ها بود یبا شوخ یخوب یدورهم اونشب

 

 ذاشتیو چنان سربسرم م دیچرخ یما خوش و خندان دور و برم م یمثل خونه  انیآر 

خنده ها به آسمون  یبود که صدا داریخر دایحاال نازمم شد کرد،یم یو باهام شوخ

 .رفتیم

 

بام و دو هوا،  کی یزندگ نیشدم و ا وونهیرسما د کردمیتمام فکر م یجیواقعا با گ یگاه

 !نداره یمشکل چیه انیذهن منه، وگرنه آر یفقط ساخته 

 

هم  انیرمبل دونفره نشستم. آ یمفصل و جمع و جور کردن، رو یخوردن شام بعداز

  .نبود

 

  !و حرفاش ذوق کنم یتا با شوخ نهیو کنارم بش ادیب خواستیم دلم
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  .چراغ اتاقش روشن بود و مشخص بود اونجاست اما

 

  .گرفته به همه تعارف کرد سونیرو از آ یچا ینیس مهران

آهسته کنارم نشسته  کرد،یتعارف م یبرام چا کهیاز همه به سمتم اومد و درحال آخر

 !گذاشت زیم یرو رو ینیس

 

  !خشکِ خشک بود یدر لحظه ا دهنم

 

  .رفت. خداروشکر هنوز نبود انیهراسان به سمت اتاق آر نگاهم

 

  !!کردیم ینیبرام سنگ یدلم نبود و پاهام از ترس مثل سرب یدل هم تو یول

 

  !بشدت بحال خودم سوخت دلم

هم  گهید یکیروبراهش کنم که االن  مونویعروس یهنوز نتونسته بودم ماجرا چارهیب من

  !!شدمیبابام م یخونه  یراه انیتوسط آر نباریو صدرصد ا شدیداشت بهش اضافه  م

 

و  یبرام بکن یکار یتونست مهربانوجان، :قندان رو بطرفم گرفت و آروم گفت مهران

کار  نینیب یم هویو  گذرهیباور کن آب داره از سرم م ؟یبکن ییسفارش منو به دا

  !ستتون دادم اونم کارِستون هاد
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بهش  دیچندغاز با یمنو پادرهوا نگه داشته برا نهمهیا کنهیم یانصاف یواقعا ب ییدا

  ......اطالع بدم و کم مونده دستمم جلوش دراز کنم

 

  .ستادیا یداشت م قلبم

گفتم: آقامهران مشکل شما  کردمیکه فقط خودم حس م یداده با لرزش رونیب نفسمو

حلش  یچه بهتر، خودتون خونوادگ نیهمه جمع هست نجایبمن نداره. االن ا یاصال ربط

 ........ آخه مندیکن

 

 .خاموش شد انیچراغ اتاق آر یا لحظه

 

سکته کنان فنجان بدست بلند شده راه افتادم و  دمید هویداشتم.  یچه حال دونمینم

مال اونم کمرنگش  خوادیم ی. هرکارهیبرام تپش قلب مپررنگه  یلیمن خ یگفتم: چا

  .کنم

 

  !بدنم داشتم یتو یبود و لرز خیدستا و پاهام  ی. ولرفتمیبطرف آشپزخونه م رو

 

 انیب گفتمی...... اصال انصاف نبود..... انصاف نبود....... انصاف نبود....... مگه من مایخدا

 تونستمینم یداشتم اصال لحظه ا یوسط چه گناه نی.......من..... من ا ننیکنارم بش

  .داشته باشم شیآسا
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هم قدرت ثابت کردن  یجور چیو حرف درآوردنهاش که ه انیآر یاز حسادتها اون

 یخودم تو کهیمن حلّال مشکالتشم....... درحال کردیاز مهران که فکر م نمینداشتم. ا

کمک  یو از کس ارمیاشو درباجازه نداشتم صد یو حت زدمیمشکل خودم دست و پا م

 .بخوام

 

 .کمرنگ کردم مویبرگشتن چا بدون

 

هم  ییچا هی نیگفت: نازن دمیانداختم و د انیبه آر یبا دلشوره برگشتم، نگاه یوقت 

  .من لطف کن یبرا

 

 ...بفهمم یزیچ تونستمیم دیبه داخل چشماش انداختم ....... شا ینگاه دورادور

 

 !بود دهیند یزیچ نکهی..... چشاش آروم بود، مثل اخداروهزار مرتبه شکر  

 

گذاشتم خودشو جمع کرد و با دستش اشاره  زیم یبراش رو یهامونو بردم و وقت ییچا

  .نمیکرد کنارش بش

  .از خدا خواسته تند نشستم منم

 

اصال پا  یِزندگ یهمه جا و همه کس برام خطرناکن و ممکنه رو کردمیم احساس

 !بذارن یمنف رینگرفته ام، بازم تاث
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 یمن اوضاعم بحد ده،یذهنش خل یتو انیآر یعنیبه گل فرش دوخته فکر کردم:  چشم

و خودشونو بمن  ابنیمنو در یاشاره کنم درآن ونیخرابه منتظر فرصت هستم به آقا

اول بر باد  نیکه از هم میبر من و کل زندگ یباشه واآآآآآآآآا ینجوریا اگه بچسبونن؟

 !فناست

 

مشغول شدم  میتند خودمو جمع کردم و با چا ادیمونده بود از افکارم اشکم درب کم

 .متوجه حال خرابم نشه یکس

 

 انیآر نمیدر سکوت کامل بازم گوش بزنگ بودم بب میگشتیبخونه برم یوقت اونشب

  .نبود ینه، خداروشکر فعال خبر ای دهید یزیچ

 

 ؟یو ساکت یزنینم یگفت: چرا حرف انیآروم گرفتم. آر یکم

 

خونه  می. فقط منتظرم برسستیگفتن ن یبرا یزیبگم؟ چ یزده گفتم: چ یلبخند بزور

 .نیبعد بخوابم هم یرو برام براه بنداز یو وعده شو داد یکه گفت یاون گاز

 

 .بشدت بفکر رفت ینگفت. ول یزیچ گهیلباش نشست . خودشم د یرو یلبخند

 

خواب آماده شده بودم، کامال متوجه بودم  یاومدم و برا رونیاز اتاق ب یوقت اونشب

نشسته و سرشو با  ییرایپذ یتو کردیکه از صورتش فوران م هاشیبا تمام خستگ انیآر

 .وقت خواب بود کهیمشغول کرده درحال ونیتلوز
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رو  یاگازِ وعده  یمنتظر بود خودمو بهش بچسبونم و ادعا دمیهم شده بود! شا رید حاال

  .خواستمینم یزیازش چ گهیکور خونده بود! د یداشته باشم. ول

 

 ؟یبخواب یخواینشسته گفتم: نم کنارش

 

 ؟یخوابیبصورتم انداخت و گفت: تو کجا م ینگاه

 

  !بخواب یخواست یاز خودت راحت باشه و هرجور التیسرد زده گفتم: تو خ یلبخند

  .نکنم و........ سر حرفم هستم تتیبهت قول دادم اذ شبید

 

مدارانه اونهمه مهربون و پراز عشق  استیو بزور، س یشده دروغک یجمع حت نیب یوقت

و  یذاریاونهمه سربسرم م یوقت ،یگیم نیاز ته قلبت نازن یاونجور یوقت ،یکنینگام م

 یبرام م خوب....... که اثرش تا مدتها یلی........ خشهیحالِ من خوب م ،یریگیم لمیتحو

 !...مونه

 

رو از خودت دور کن که کارهام  تیذهن نیلباش نشسته گفت: اوال ا یرو یلبخند

! االنم یکنیخوشحالم درک م یول .........بلکه ستیمدارانه ن استیو بزور و س یدروغک

ازت  یگاز درست و حساب هیکنم و  یحرفمو عمل یشیم شیسر کردمیباور کن فکر م

 ....یدرآد........ ول غتیج رمیبگ
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 کهیدرحال ،یو منتظر یاون نشست یقشنگ و مهربون براش زده گفتم: پس برا یلبخند

 .......یباره! ول یداره از چهراه ات م یخستگ

 

 ی....... وقت یو دور انداختم.......... وقت دمیکش شبی...... من دندون طمعم رو دانیآر یول

محرم  ی......... وقت یخواینم هاتییتنها یمنو از ته دلت تو ی...... وقتیآرامش ندار شمیپ

  !نداره یا دهیفا یچکاریو ه زیچ چی....... هیقبولم ندار ی....... وقتستمیاسرارت ن

 

باعث آزارت  خوامیندارم و عمرا نم دوست  .تو هم راحت باش خوابمیاتاق مهمون م یتو

 !ی. آروم بخوابزدلمیعز ریبخ شبت  !یباشم چون تنها داشته و عشق قلبم

 

از غم و  یگونه اش گذاشتم. با کوه یرو میمال یشدم. آهسته خم شدم و بوسه ا بلند

 !!!رنج هام قدّم رو راست کردم و بطرف اتاق راه افتادم

 

 .....!!!بود یصورتم جار یکه رو دیدیبود پشتم بهش بود و اشکامو نم خوب

                                                     

                                                      34 

 

 

 

 تشیعشقمو اذ گهیکه داده بودم د یگذشته بود و من طبق قول مونیروز از عروس25  

  .کردمینم
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 یتو شیاز پ شتریب انیآر یول کردم،ینم یکنارش بودم و اصال ازش دور هرلحظه

 .زدیو کمتر از کم باهام حرف م رفتیخودش فرو م

 

هم  یتیو اهم دمیدیرو نم یچیچپ زده، مثال ه یعل یکال خودمو به کوچه  منکه

 ای  .دمشیبوس یو گرفته محکم م اوردمیکم نم خواستیهم دلم م هرزمان .دادمینم

و داد خودِ بدردنخورِ  گرفتیآروم م یتا قلبم کم دادمیفشارش م یآغوشم بحد یتو

  .کردمیبعد رهاش م ومد،یبدقلقش درم

 

 :خوندمیکه براش م رفت،یبرام م یچشم غره ا دنش،یبعداز بوس حاال

 

  بوسه از لبت حبس ابد دارد جرم

  یولــــــــــ

 

  تو یبه شوق رو من

 روم یدار هــــــــم م یباال

 

  .دیخوابیاتاق خودش م یشبانه هامون کامال جدا بود و هرکس تو نهایتمام ا با

 

  !کار نبود یتو یلیتحم گهید خواستیمنو نم کهیزمان تا
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ازش  یوجه توقع چیبه ه گهیو د کنمیعادت م یزندگ نیکم کم دارم به ا کردمیم حس

هرشب با  بازم !کردن خودم بود یهمش در حد حرف و راض یول  ................ندارم،

 .مدیخوابیهامو بغل کرده م ییو تنها ذاشتمیاشکام سر به بالش م

 

روزش، واقعا  نیاول یفکر، نکنه طبق گفته ها نیاز ا شدیوقتها هم مغزم پر م یبعض

 ......... باشم یوسط اضاف نیشده باشه و من ا گهید یکیعاشق 

 

فکر نکنم. چون هرچه  ادیموضوع ز نیاصال به ا کردمیم یبا تمام دلهره هام سع یول

 !!شدیم میباعث افسردگ شتریب

 

 یضبط شده، دم گوشم گفته بود خون تو شگاهیآرا یبود که تو یلمیف میدلخوش تنها

  !!!بادِ هوا بود مونیزندگ ی هیبق ...... ستیرگهاش هستم و نباشم ن

 

با جمع  نیآخر ی. کالسهامون هم روزهامیشدیاز کالس خارج م میتازه داشت اونروز

  .شون بود یو جبران یبند

 

رو بمن  یکه پر میبزن یو گشت میبخور ییدانشگاه هوا یمحوطه  یتو میخواستیم

  ؟یشیتو چرا روزبروز الغرتر م ،یگفت: ناز

 انیهااااااان؟ نکنه آر یچ یعنی ؟یشد کتریکوچ یکم نمتیب یکالس م یتو هردفعه

 کنه؟یم تتیداره اذ
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مامان  یداشتم برا شبی!!! دیچون از دل من خبر داد یزنده باش یپر یگفت: وا غزال

فصل  هیمارو  یِهرروز ناز انینکنه آر کردمیشستم، همونجام فکر م یجوونم ظرف م

 !!زده رونیاستخوناش ب ینجوریا یکه ناز زنهیکتک م

 

با  ینجوریگفت: اوه اوه اوووووووووه، توروخدا ا طنتیپراز ش یخندان و با صورت یفاز

شوهرجان  هیچون شوهرجان کتکشم ملسه! واال کاش بشه ما هم  نیطعنه حرف نزن

 یجوووووونم بحرفشون گوش نکن هرچ ی! نازمیو کتکشم نوش جان کن میاریب ریگ

 !وجووووووووودت ینوش جوونت، گوارا یخورد

 

 میکردیم دایپ نیشوهرم برا ا هی!! اگه ییییییییییاله یریگفت: وااااااه، بم یپر

شوهرِ  هیکاف نجاستی!!! حاال مشکل امیهم راحت عمر کن یچندسال میتونستیم

 شیخانم پ یول کنه،یرو کله شو درجا م چارهیبلند باهاش حرف بزنه، ب یبدبختش کم

  !!داره یکتک خور یما ادعا

 

. خب منِ خل، هنوز به خونه نیگفتم: نه بچه ها نگران من نباش میدیخندیم کهیدرحال

دانشگاه و کنارش مهمون رفتن و  نیبه همراه درس و مشق سنگ یو شوهردار یدار

  !تحت فشارم یلیمهمون اومدن عادت نکردم که خ

سال کمبود خواب  هی یبه اندازه  کنمیمن احساس م یخوبه، ول یلیخ انیآر نیکن باور

 !دارم و  فقط خسته ام
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رو بردار  لتیوسا یشد لیمنه!!! پنجشنبه جمعه که تعط شیتند گفت: چاره ش پ یفاز

 ستین یشدن نکاریخودتون ا یخونه  یتو  !مامانت و دو روز فقط بخواب یبرو خونه 

بابات زورش بهت  یخونه  یآدم استراحت کنه. ول ذارهیچون شوووووووَرجان مگه م

 !مراعات کنه دیو با رسهینم

 

و منم در  دادندیمختلف ارائه م یهمشون خندان راه حل ها میزدیقدم م همچنانکه

  .دادمیسکوت گوش م

 

 .افتاد رضایچشمم به عل یا لحظه

 

 .در حال صحبت و بحث بودند یبود و جد ستادهیا ونیکنار آقا یا گوشه

 

 .کرده ازشون جدا شد و خودشو به ما رسوند یچشمش به ما افتاد از همه معذرتخواه تا

 

ازت در  تونمیراحت م الیو من با خ یمتاهل گهیتو د کهیکوچ یبمن گفت: باج رو

 د؟یدی. اجازه مرمیبگ مشاوره یمورد

 

  .شنوم یم دییتکون داده گفتم: بفرما یسر

 

مجرد  یدخمل نهمهیا نیباهاتون حرف بزنم. ب ییتنها دیبا ،یباج گهیگفت: نه د خندان

 !داره رادیا
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  !!!!!!دیگرفتم شد یدخترا بلند شد. منم دل آشوبه ا ی خنده

 ی.........! ول نهیب یم رضایو منو با عل رسهیلحظه سر م نیهم انیآر کردمیم احساس

 ..... بگم تونستمیم یبود؟ چ یچاره ام چ

 

و کنار هم  میکرد یخلوت تر اشاره کرد. از بچه ها عذرخواه یبا دستش بطرف رضایعل

 .میراه افتاد

 

راه رفتن نداشتم و اصال  ی. راستش ناستادمیا گهید میکه دور شد یچندقدم

  .دور باشم ادیاز دخترا ز خواستمینم

 

 .ستادیپشت به دخترا کرده خودشم ا دید ستادنمویا یوقت رضایعل

 

به تو چه،  یگیم یبگم و بشنو یگفت: درسته االن هرچ کردیخوب نگام م کهیدرحال

اصال به تو چه  ،یکنیفرو م یسرتو تو هرکار میکرد ریفضول اج مونیزندگ یمگه برا

 خوامیخودم همه تونو دوست دارم و م ینداشته  یباور کن مثل آبج یداره!!! ول یربط

بلند خنده هاتونو بشنوم.  یو صدا نمیتون رو بب یفقط خوشبخت تونیزندگ یتو

 ......آخه

 

 گهیدارم د میتصم ن،یزیبرام عز نهمهیا نکهیدارم!! بخاطر ا رتیشماها غ یرو یلیخ آخه

 !!از من نیکامال بابابزرگ همه تون بشم! ا ریکار خ هیازتون جدا نشم و با 
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 !بود! واقعا از ته دلم براشون خوشحال شدم یزدم. حتما طرفش پر لبخند

 

چته؟ چرا  یبه من بگ یکنیاالن لطف م یادامه داد: ول شیجد ی افهیبا ق رضایعل

  ؟یریآب م یروز بروز دار نهمهیا

 

 یتو نهمهیکنه بگه چرا ا یدگیهست به مشکل تو رس یکیخونواده تون  یتو اصال

  !یخودت

  ؟یریبه فکر فرو م یاریم ریگ یتا فرصت چرا

 

فهمم  یو نم نمیب ینم یکنیفکر م ؟یکشیاز ما خودتو کنار م نهمهیبگو، چرا ا نویا اصال

رفتار  ینجوریتو ا میکرد یکار بد و ناهنجار نکنه ؟یستیتو ن میما پسرا هست کهییجا

  ؟یکنیم

شناسن،  یاگه منو م ا،ی..... بالنسبت بعض ی...... هر االغــــــــــ یخــــــــــر هر

دانشگاه به  یتو دمیشماها تعصب دارم و اجازه نم یچقدر رو دوننیالبته اگه بشناسن م

به کارتون داشته  یاز استادش گرفته تا دانشجوهاش بهتون تو بگن و کار یبزرگ نیا

 ....!باشن

 

 یزیاز چ یدار تو  .نظر دارم ریرفتارهاتو ز قایو دق نمیب یمن م ،یناز ستمیبچه ن من

  ه؟یمشکلت چ یبگ یبه کس ینتونست یحت کنه،یو ذره ذره داره نابودت م یکنیفرار م
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به چندنفر با مشکالت خاصشون مشاوره  یو حداقل روز نکارامیخودم استاد ا من

  !!دمیم

 

 کنمیفکر م یهرچ .بفهمم تونمیتورو نم یهاشون خبر دارم. ول یو سخت هایتمام زندگ از

مساله هم  نیکه ا ،یکن یبهت گفته از ما دور انیآر رسمیم جهینت نیآخرش به ا

  !!!!!!پس افتادن و الغرشدن نداره نهمهیا

 

آرامش به وجودت  میکن کاریچ گمیو من م شهیمشکلت با گفتن بمن حل م خب

  !!برگرده

 یکس دمیو اجازه نم میکش یدورتو خط م گهیو مواظبت. د شمیدورادور برادرت م منم

  !هیبعد یمرحله  انیبشه. البته صحبت کردن با آر کیبهت نزد

 

بگم،  یزیو چ ارمیحرفو بزبون ب نیدهنمو قورت داده گفتم: درسته دوست ندارم ا آب

 !نیکه کمکم کن گمیبه عنوان برادرم بهتون م نیاالنکه خودتون اشاره کرد یول

 

  .شمیآرام م یواقعا کم نیبش الیخیمنو ب یو مدت نیلطف رو در حقم بکن نیا اگه

 

کنارمون  هیو بق انیو ک نیافش ایاز شما،  هامونیاز همکالس یکینگرانم مبادا  هرلحظه

  ......... نهیبب ابونیخ یدانشگاه چه تو یمنو چه تو انیباشن و همون لحظه آر
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منگنه  یمنو تو یمورد خاص کم نیخوب و مهربونه، فقط در ا یلیخ انیآر نیکن باور

 یبهش بفهمونم شماها برام جا یکنم و چطور کاریچ ستمیبلد ن گهیگذاشته. منم د

 !!نیبرادرم هست

 

!!! اصال انتظار نداشتم ومدیبنظر م یمنطق یلیاز اول خ انیآر یمتعجب گفت: ول رضایعل

 !!!کنترل کنه ینجوریحرفارو در موردش بشنوم و تورو ا نیا

 

 یخاص لیحتما دل گمیصدرصد م نانیبا اطم یول ه،یعیکارا طب نجوریا یزندگ لیاوا خب

  !کاراش داره یبرا

 

آسوده بشه  الشیخ دیکار بشه، تا شا دایبشه و روش شد دایپ دیهم حتما با لشیدل نیا

 !تورو راحت بذاره

 

انتظارو نداشتم،  نی. منم ازش ااوردمیسر درن یچیهنوز خودمم از ه نی: باور کنگفتم

 .باهاش بسازم دیبا ینجوریهستش که ا یا وونهیخب اونم د یول

 

راحت  التیتا خ ادیبرات بکنم و از دستم برم تونمیکه م یگفت: فعال تنها کار رضایعل

پسرارو ازتون دور  یهمه  نه،یا یبرس تیبشه و با آرامش به کارها و درسها و زندگ

  .بشه کیبهتون نزد یکس دمیو اجازه نم کنمیم
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 ازین یجد یبه مشاوره ا انیآر گمیبازم م یبرس! ول تیآسوده به زندگ یهم با فکر تو

 !داره

 

 یچ رضایعل دنیپرس یدخترا دوره م کردن و همشون م یوقت رضایرفتن عل بعداز

 زنهیکتکم م انیداده بود آر ریاها گخندان گفتم: مثل شم خواست،یم یو ازت چ گفتیم

 !!!نیراحت کردم هم الشوینه! منم جوابشو دادم و خ ای

 

  .دست من بود و تا ظهر کالس داشتم انیآر نیماش اونروز

 

که تلفن خونه بصدا  کردمیبا پلو آماده م مهیداشتم خورشت ق دهیخونه رس تازه

  .دراومد

 

 .دمیرو شن ییآشنا یبرداشتم صدا تا

 

 .کرد یمعرف انیجمع کردم. بعداز سالم خودشو نادر دوست آر حواسمو

 

 .شدم انی. واقعا نگران آردیته دلم لرز یا لحظه

 .گرفتیتماس م انیآر لیبا موبا شهیو هم زدیبار بود نادر بخونه زنگ م نیاول چون

 

 ن؟یکجاست بخونه زنگ زد انینگران شدم. آر یلیخ دی: آقانادر ببخشگفتم
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اصال در دسترس نبود،  انیآر یالزم نداره، فقط گوش ینگران یجانیگفت: خانم عل نادر

االن که وقت  دیمهم دارم. گفتم شا یامضا هیبه  ازیباهاش داشتم و ن یمنم کار واجب

 !نیناهاره خونه باشه هم

 

! تا رسهیبخونه م رید یهم کم انیدست من بود و آر نیدادم: متاسفانه امروز ماش جواب

 !رهیباهاتون تماس بگ گمیم دیرس

 

 .مونم. خدانگهدارتون یبانو. منتظر تماسش م دیکنیگفت: لطف م نادر

 

خودمون  نیفقط ب کنمیبکنم؟خواهش م یازتون سوال نیدیگفتم: آقانادر، اجازه م تند

 !نیدار ییو بااخالقش آشنا نیشناس یرو که م انیباشه. آر

 

 .دمیکه بتونم و خبر داشته باشم جواب م ی. در اون حددییآروم گفت: بفرما نادر

 

 مونیقبل از عروس نیخبر نداشته باشه، حتما شما مطلع هست چکسمی: آقانادر، هگفتم

که طبق گفته ش شما هم  یهم با جور شدن وام بعد  .داشت یمشکل مال یکم انیآر

 ایحل شده  انیبپرسم واقعا مشکل آر خواستمیم  !مشکل حل شد نیا نیضامنش بود

 !نداشته باشم یحل شده نگران گهیبخاطر من م
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 ،یکدوم مشکل مال ن؟یکن یاشتباه م نیدار نیکن یفکر نم یجانیگفت: خانم عل نادر

 یمساله ا نی. ما همچنیدیرو اشتباه فهم انیآر یحرفا یجا هیکدوم وام؟.......... حتما 

 .......مینداشت ایتازگ

 

  !!!دکریگوشم اکو م ینادر تو یو حرفها صدا

 

بشنوم!! اصال  یعوض شهیو صداشون باعث م زنهیگوشام بشدت زنگ م کردمیم احساس

  .گرفتمینادر رو نم یحرفا یمعن

 

رو  انینادر و آر یحرفها کردمیم یفقط سکوت کرده بودم و سع میاوج گر گرفتگ در

 .کجاشو اشتباه کردم نمیبب نمیکنار هم بچ

 

 حالتون خوبه؟ د؟یهست یجانینادر اومد گفت: خانم عل یصدا

 

شده  ختهیوام بزرگ به حسابش ر هیآخه...... خودش گفت  یگفتم: هستم ...... ول آروم

 !!!حل شده شی...... مشکل مالدی......... شما ضامنش شد

 

. مینگرفت یاصال وام ای.  ما تازگدیدیحتما زمانش رو اشتباه فهم گمیگفت: بازم م نادر

 قیاوضاش خوبه، چون به حساب کتابش دق شهیمحساب مشترکمون خداروشکر ه

  .میرسیم
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و  انی.... شما فکرتون از آرالیخیبگم......... نه.... ب خواستمی........ میجانیخانم عل فقط

  .نیبرس تونیدرآمدش راحت باشه و به زندگ

 

بشنوم. دلم آروم و  خوامی. اونو مدیگفتم: آقانادر لطفا اون حرف نصفه تونو ادامه بد تند

 !نیقرار نداره باور کن

 

 یتمام حرفا دمیحرف بزنه که گفتم: قول م ادیز خوادیسکوت کرد. حس کردم نم یکم

که  نینزنم. راحت حرفتونو بزن انیبه آر یامانت بمونه و الم تا کام حرف شمیامروزمون پ

 .شنوم یم

 

از برادره که سالهاست  شتریب دمیمثل برادر من، شا انیآر یجانیگفت: خانم عل آهسته

 یرو م گهیخوب هم همد یلی! خرهیهم درم یو جوونمون برا میشناس یرو م گهیهمد

  .مییآشنا گهیو بم اخالق همد ریو به تمام ز میشناس

 

مساله براش هست و  نیمهمتر انیآر یدر زندگ ،یو راحت شیآرامش، آسا دونمیم من

توسط شما  تونهیو آرامش هم م شیآسا نیا ترشیب  .کنهیداره براش تمام تالشش رو م

  !راحت بشه یاز همچ الشیبشه بلکه خ ایبراش مه

 

 یرو از هم مخف یزیخبر دارم چون چ تونیدر حد خودم از مشکالت زندگ من

 نیو ا دیکه عاشق شوهرشه، دل به دلش بد یبه عنوان زن خوامی. فقط ازتون ممیکنینم

  .رهینم یدور یجا دی. باور کندیکن میرو براش تقد یهمراه با آرامش فکر یخوشبخت
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 یلی. خبر دارم خخوادیسعادتش رو هم کنار شما م یهستش و همه  یهمچ قیال انیآر

 دیکه با هیا نهیلجباز و حدودا ک یخب کم یدوستتون داره و چقدر عاشقتونه، ول

  !دیکن یراه رو ط نیو باهاش ا نیقبولش کن ینجوریهم

 

االن بشدت احساس ترس  نینداره؟ باور کن یکه مشکل خاص انی: آقانادر، آرگفتم تند

  !کنمیم

 دونمیم یول کنه،یم یفقط ته دلمو خال هیجور شهیبصورتم دوخته م یگاه نگاهاش

کمکم  نیتونیم نی! فقط شما هستزنهینم یهستش چون حرف دهیفایهم ب دنمیپرس

 .نیو از مشکلش باهام حرف بزن نیکن

 

  .........سکوت کرد......... بازم سکوت اول

 

 !کردیم تمیو سوزششون اذ یو داغ زدیم رونیداشت از گوشام ب گرما

 

  . م گذاشتم گهیگوش د یرو رو یگوش

! فقط با اخالقش خودتونو سازگار یجواب داد: نه، چه مشکل نیدروغ یتیبا جد نادر

باشه قول  ادتونمی. شهیحل م تونمیگمشکل زند الشیبا آرامش خ یکه انشاا... روز نیکن

 .نیاریاز من بزبون ن یو اصال اسم نیبهش نزن یحرف چیه نیداد

 

بدش  یدهنم قرصه. حاال منم از اخالقها نیازش تشکر کردم و گفتم: مطمئن باش آروم

  .فتمیهچل م یتو شتریبزنم، چون ب یخبر دارم که عمرا در مورد شما حرف



761 
 

 

آقانادر......... حرفتونو....... باور نکردم. صداتون غم داشت....... شما.......  ی............ ولیول

 .نیداشت یباهاش کار واجب گمیاومد م انی..... فقط آرکنمیباشه.... صبر م

 

بازم ازتون  یالزم بود درخدمتم. ول یبعد گفت: هرزمان کمک یبازم سکوت کرد. ول نادر

واقعا عاشق شماست و فقط بگم شما  انی. آرنیشبشدت هواشو داشته با کنمیخواهش م

حقش  نیبشه. باور کن دیوسط ناام نیا نی. اجازه ندنیاز قلب و روحش هست ییجز

 !ستین

 

  .دادم رونیب یبه آسودگ یلبام نشست و نفس یحرفا رو نیا یاز شاد یلبخند

 

دوستم نداره و چشمش دنبال کس  گهیحتما د کردمیفکر م یمن خل و چل گاه آخه

 یم یاز شوهرش نامهربون یرنگ وارنگش وقت االتیخ هزار و زنه خب هستش! یا گهید

 !!نهیب

 

چون اوضاع  دی. نگرانش نباشکنمیبراش م ادیاز دستم برب یگفتم: چشم هرکار شادمان

و اگه  چمیواقعا ه انیو عالقه بدتر از خودِ لجبازشه که بدون آر یمن ازنظر احساس

 !ستمینکرده نباشه ...... منم ن یخدا

 

 .کرد یخوشبخت یاز صداش مشخص بود برامون آرزو یخوشحال کهیدرحال

 .رو گذاشتم یو گوش میکرد یخداحافظ 
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رو  یموضوع مشکل مال انیچرا اونموقع آر کردمیو فکر م کردمیآشپزخونه کار م یتو

بود که  مونیمشکلش فقط عروس ینعی م؟یعقب بنداز مونویبهم گفته بهونه کرد عروس

 نکرده بود؟؟؟؟ دایبهتر از پول پ یبهونه ا

 

  !بهش فکر نکنم گهیکردم د یو سع رمیاز افکارم کم مونده بود سرسام بگ گهید

 

رو  یزبونش همچ ریو هرجور شده از ز ذاشتمیخرخره اش م خیروز پا ب هی باالخره

  !و دلم هواشو کرده بود !!! فعال که بشدت دلتنگش بودمدمیکش یم رونیب

 

 .شدم یو منتظر م کردمیبا تمام وجودم سکوت م من

 یبلند برا یخوشم اومده بود با صدا یلیرو که خ "آذر رضایعل" شاعر عزیزماز  یشعر

 :خودم خوندم

 

 ! نخواهم گفت یزیچ

  کن باور

 داد است ی نهییسکوت آ یگاه

 

  از دور دیشن یمرا خواه یروز

 ...است ادیطرد فر یابتدا بغض
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  .کردمیمن عاشقانه و صبورانه سکوت م و

غنچ غنچ غنچ  یته دلم خوش ان،یآر یخاصم برا یهایبا تمام افکار آشفته و نگران یول

 !!!به مزاقم خوش اومده بود یلینادر خ یو حرفها زدیم

 

 .وارد شد  نیخان عشق نازن انیخورشتم جاافتاده بود آر تازه

 

 .آوردم رونیاز آشپزخونه ب سرمو

 

 یبازم قلبم براش م یهم الغر شده بود ول یجذاب و چهارشونه اش که کم کلیاون ه با

  .رفتیداشت بدون سالم صباح بطرف اتاق م د،یتپ

 

 ادیکه اصال  ثمیو بدقلقِ خب الیخیهم بکنم به همسر ب یسالم هیپشت سرش گفتم:  از

 نجامیکجاست دنبالش بگرده! من ا بگه شهیو دلتنگش نم فتهیزنش هم نم

 !ــــــــــنورآآاآآآآآآآآآآیا دیاریب فیشووووووَرجووووونم لطفا تشر

 

 .گفت  و بطرفش رفتم یدیکه بطرفم برگشته بود سالم خسته نباش انیآر

 

آقامون..... تاج سرمون!  یاز دستش گرفتم و گفتم: خسته نباش فشویشده ک کشینزد

 ؟؟یخوب
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 .ستمیتکون داده گفت: ممنونم. بد ن یمحو زد. سر یلبخند

 

  .و نگاهمو به چشمان قشنگش دوختم ستادمیا روبروش

 

و جذاب  بایچشمان سبز و خمار ز نیا یخوب بود و جووووووووونم هم برا یلیخ حالم

 .رفتیدرم

 

  ؟یکنینگام م ینجوریلحظه چتونه خانومم ا نیتر زده گفت: در ا قیعم یلبخند

 

 یلی...... خیلی. زمزمه کردم: دلتنگت بود خانومت........ خدمیخند

 

 نیزم فشویعشق و خواستن داشت اصال نتونستم تحمل کنم و ک یبحد نگاهش

  .دمیآغوشش خز یگذاشته تو

 

من دستامو با عشق تمام  یدورم حلقه نـــــشد ........ اصال تکونم نخورد ....... ول دستاش

  .آغوشش فشردم یو خودمو تو دمیچیدورش پ

 

چرا خدا از تو فقط  یبمن بگ شهیاش گذاشته گفتم: م نهیس یرو صورتمو

مثل تو  یشکیچرا ه ست؟یتــــــــــو ن هیشب یشکیچرا ه ده؟یآفر یــــــــــکی

 ست؟یلبام ن یرو یمثل تو باعث لرزش دلم، خنده  یشکیچرا ه ست؟یباعث آرامشم ن
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 .باال آوردچونه ام گذاشت و سرمو  ریز دستشو

 

هوس  یشده دم ظهر یچ یبگ شهیگفت: م کردیمهربون به چشمام نگاه م کهیدرحال

 ؟یبرام شعر و غزل بگ نهمهیا یکرد

 

و  یشمی! فقط هوس داشتنت رو کرده بودم که خداروشکر االن پیچیکردم: ه زمزمه

  !هیبرام کاف نیهم

 

 شه؟؟یچقدر عاشق اون چشماتم و بدون اونا روزم شب نم یدونی....... میدونیم

 شهیو هم شهیمنم که هم نینداره. چون ا یرادیهرچقدرم محبتت بهم کم باشه ا

 .مونم یعاشقت م

 

با  یعنیچونه ام برداشت و شونه هامو گرفت. آروم منو عقب رونده گفت:  ریاز ز دستشو

 ؟یستیتمام رفتارهام اصال ازم دلسرد ن

 

 هی ریباهات ز یدیکه اجازه م نی. همهیچه حرف نی! گفتم: ادیباال پر یجفت مابروها

 نکهیخونه، همراه و کنارت هرلحظه نفس بکشم، هم زیدل انگ یهوا نیسقف باشم و از ا

! انتظار هیو هروقت دلم خواست صداتو بشنوم برام کاف نمتیهرزمان خواستم بب یذاریم

 .ازت ندارم یا گهید

 



766 
 

 یشیکم کم ازم دور م گهید کردمیبرداشت و گفت: فکر م فشویشده ک. خم دیکش عقب

باشه من فقط و  ادتی! یزنیم ریمو با ت هیسا کردمیفکر م می........ گاه یکنیو فراموشم م

 !ستمی..... اصال نستمی! عوض بشو هم نینیب یکه م نمیفقط هم

 

خودت نگه دار  یخزعبالت رو برا نیگفتم: لطفا ا گشتمیبطرف آشپزخونه برم کهیدرحال

  !یرینده که رو اعصابم راه م لمیو تحو

. ایقبولت دارم و بازم عاشقتم. ناهارم آماده ست زود ب یو عوضم نش یباش یهرجور

 !یکن وسیمنو ما یدار یباز به سرت زده سع ینجوریحتما گرسنته ا

 

   .نگذشته بود و موعد امتحانات بود شتریب یروز چند

 

 .کردمیدرس خوندن استفاده م یبرا یامتحان یبودم و از فرجه ها خونه

  .خونه بصدا دراومد فونیآ

 

 .چشمم به نادر افتاد توریپشت مان از

 

 د؟یدرو زود باز کن شهیم یجانیدادم نادر گفت: خانم عل جواب

 

 نه؟ نی. حتما با اون کار دارستنیمنزل ن انیگفتم: آقانادر شرمنده، آر یماتم برد. ول اول
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  .نی. زود باشستیهمراش ن داشیکل نجاستیا انیگفت: آر تند

 

  .زده بود خیکل بدنم  یدر لحظه ا یدرو باز کردم ول تند

 

سرم انداخته در خونه رو باز کردم که  یلرزانم مانتومو تنم کردم و شال یدستها با

 .ستادیآسانسور ا

 

 .افتاد انیدرش باز شد چشمم به نادر و آر تا

 

رنگ به چهره  انیاومدند. آر رونیانداخته بود و با هم ب انیآر یدست دور بازو نادر

  .....نداشت

 

 ..بزور خودمو نگه داشته بودم یول فتادمیبدنم داشتم م یکنم با لرزشها فکر

 

 .... انیآر ه؟یچه وضع نیشده؟ ا یو لرزان گفتم: چ بلند

 

 .......رهخویگفت: حالم بهم م حالیب انیخونه شدند. آر وارد

 

  .رفتند سیبطرف سرو تند
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 نیبکنم!! فقط پاهام به زم یاصال نتونسته بودم از جام تکون هم بخورم حاال کار من

 .دمیلرز یبود و داشتم م دهیچسب

 

 شهیخم بود که نادر بطرفم گفت: م ییروشو یحالش بهم خورده سرش رو انیآر

 .نیاریرو ب یدستمال کاغذ

 

 یچشمم به مواد ییدستمال جلو رفتم، داخل روشو یراه افتادم و تا با قوط لرزان

 .افتاد که همه جاشو پر کرده بود اهرنگیس

 

   .رفت یاهیاومد و چشمام بشدت س نییفشارم پا گهید

 

 .فتمین نیبدم بلکه زم هیتک واریتونستم خودمو به د فقط

 

. فقط دیخانم نگران نباش نینازن دور دورها بگوشم خورد که گفت: یلینادر از خ یصدا

  .بهش سرم زدن تهیمسموم یکم

 التونیاز معده اش دفع بشه. خ دیبا هیعیحالت تهوع هاش طب نیدکترش گفته ا یول

  .شهیراحت باشه دکتر گفته تا فردا بعدازظهر حالش بهتر م

 

  .کرد دایپ انیرگهام جر یتو یکردم کم کم خون داغ احساس

دراز بکشه  انیآر دیباز کردم. نادر چشم بمن داشت. گفت: اجازه بد حالیب چشمامو

 .......ماجرارو بگم
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........... کــــــــــدوم یاومد ول رونیدست و صورتشو شسته بود و با کمک نادر ب انیآر

من  انیدر بدنش........ آر ییرویبصورت داشت....... نه قوه و ن ینه رنگ انی......... آرانیآر

 .......ستهیتونست با یا هم نمسرپ
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                                    35  

 

 

 بودنم دیام ےا میبهار زندگ ےا

 شکفتنم ےگرم تو ےاہلب ےغنچه

 

 دنمید گاهقبله تو ےرعنا قامت

 دنمیشن نیبهتر تو گرم ےنوا آن

 دنمیرس ےجاده      

 

 .دیتخت دراز کش یبا کمک نادر رو میدرهم و وخ اریبس یبا اوضاع انیآر

 

سموم از بدنش دفع بشه.  میخوایم یدنیو نوش عاتینادر رو بمن گفت: االن فقط ما 

 .بخوره عاتیما تونهیکه م ییکرده تا جا دیدکترش سفارش اک

 

  .هوا معلق بودم و اصال حواسم جمع نبود در
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چشمم  یبود جلو انیآر ی دهیرنگ پر ی هافیو فقط ق کردیبه هزاران جا پرواز م فکرم

 !اوردیو قلبم به لرزه درم دادیم راژیو

 

 وانیپارچ مخلوط کرده با ل یکه داشتم تو ییبطرف آشپزخونه رفتم و از شربتها تند

 .براش آوردم

 

 .ستادیا یزوم بود و قلبم داشت م انیصورت آر یفقط رو نگاهم

 

 دهیبه معده اش نرس ی. ولدیسرکش یوانیخودشم تشنه بود. با کمک نادر ل نکهیا مثل

 .نیبرسون سیگفت: منو به سرو حالیب

 

 ........ حالش بد شده بود و دوباره

 

  .زمیریصورتم گذاشته دارم اشک م یمبل نشستم و دستامو رو یرو دمید فقط

 

  .ور کنمتونستم با یشکل و حال نم نیرو به ا انی........ من آرمن

 !نبود یو برام باور کردن دیگنج یاوضاع اصال در مغزم نم نیبا ا انیآر

 هیاحساس  فتادیکه تا نگاهم بهش م یقدرتمند من.......... مرد پرصالبت من...... مرد مرد

بودم.........  تشیرو ازش داشتم و از همه طرف تحت حما مشیو عظ عیرف یکوه با قله 

 ........بد یلیاالن حالش بد بود ...... خ
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جلز ولز جزغاله  یو داشتم صدا کردمیحس م دایشد گرمویدرون قلب و ج سوزش

 .دمیشن یشدنشون رو با گوشام م

 

حال و  نیبه ا یلحظه ا چیرو ه انیآر یول اد،یسرم ب خوادیم ییبودم هربال حاضر

 .نمیدرمونده نب نهمهیا

 

نادر از  دیتخت اتاق مهمون دراز کش یرو یخاکستر ییبا رنگ و رو انیآر نکهیا بعداز

  :نشست و گفت ییمبل روبرو یاومده رو رونیاتاق ب

 

خودمون املت  ییناشتا یبرا یندگی. امروز صبح در نمادیخانم لطفا ناراحت نش نینازن

داشت. نگو تن به خوردن املت ن یلیبخوره و اصال م یهوس کرد تن ماه انیآر م،یپخت

  ........ فاسد بوده یماه

 

خب .........  یول د،یو دست کش دیاز دو لقمه نخورده بود خودش فهم شتریب حاال

  .شده جادیا یدیشد تیمسموم

 میو بهش سرم زدند. دکتر گفت خوب شد زود اقدام کرد مشیبه اورژانس رسوند عیسر

هم  وی یس یآ یروانه  یگاه ،یرو بستر یکنسرو یتهایاز مسموم یوگرنه بعض

  .شنیم

 عاتیکال استراحت کنه تنها ما دیو امروز با شهی... تا فردا حالش کم کم خوب مانشاا

 .بخوره
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  .نشستم و دستشو بدستم گرفتم انیتخت آر کنار

 

  !گود افتاده بود رسما  .چشمان اشکآلودم نگاهمو به چشماش دوختم با

 

 .کردیبصورتم نگاه نم اصال

 

 یشده بود ضیمثل حاال مر ستین شتریب کماهی! انیآر یستیچرا مواظب خودت ن: گفتم

  مونه؟؟ یم یباق انیاز آر یزیچ تیوضع نیبا ا یکنیو نصفه جوون. فکر م

 

 کنهیم یزندگ دنتیکه روحش به تو بنده و با نفس کش یبد یچ یخوایمامانتو م جواب

  هان؟

برات  ینکرده اتفاق یاگه خدا گن،یخطرناک با کنسرو م تیدر مورد مسموم نهمهیا

 م؟یکردیم کاریچ فتادیم

 

خشم  یاما با کم فیو ضع دیکش رونیبهم بندازه دستشو از دستم ب ینگاه نکهیا بدون

نفهمه. تا  چکسی.... هچکسی! فقط هیناراحت و بفکر من باش نهمهیا ستیگفت: الزم ن

 .شمیفردا ....... سرپا م

 

  .دمیماس یطرز حرف زدنش اونم عصب از

رو بهش تعارف کردم........... نه انگار من بزور  یحرف زده بود انگار من تن ماه یجور

 !!!ختمیحلقش ر یتو
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  !!!بند اومده بود نفسم

  !!!بگم کردمینم دایهم پ یزیو چ دمیکش یاوضاع براه افتاده از نادر خجالت م با

 

دوخته بود! انگار با من  یمبهوت چشم به صورتش داشتم که نگاهشو به گوشه ا فقط

 .قهر بود

 

 یچ انیدادم و آب دهنمو قورت داده زمزمه کردم: آر رونیگره خوردمو بزور ب نفسمو

 .........نهمهیشده ا

 

  !استراحت کنم خوامیگفت: م محکم

 

 .به نادر کردم وسیمتعجب و ما یو فقط نگاه برگشتم

 

 .کردیام مبود و اونم مثل من مات نگ ستادهیا یکنار چارهیب

 

 !رونیچشمش اشاره کرد برو ب با

 

 تونستمیم یبار چشماش بسته بود. ول نینشست. ا انی. دوباره نگاهم بصورت آربرخاستم

 .دیدرخش یپلکهاش م یاز ال یقسم بخورم برق اشک
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  !بود دهیبمن پر ینجوریبد بود ا یلیرفتم. حالش حتما خ رونیحرف ب بدون

 !!!حالش دعوا راه بندازم؟؟؟ مجبور بودم فعال تحمل کنم نیبا ا تونستمیم

 

نشسته آروم گفت: پسرررررر تو  انیمن کنار آر یگذاشتم نادر جا رونیپامو از اتاق ب تا

 نیا ادی! اصال خدارو خوش میشد ضیکنه تو مر کاریچ چارهیاون ب ؟یشد وونهید

  !!!هیبه چ یچ دونهی نماصال کهیدرحال یو ناراحتش کن یرفتاهارو باهاش داشته باش

 

 تشیاذ ینجوریا یمواظبش باش نکهیعوض ا اد؟یسرت م ییبدون اون چه بال یدونیم

  !داره یحد میوونگی!!! واال بال دیکنیم

 

خاص  یقبله  یمحکم گفت: نادر تو دخالت نکن. هر زندگ انیآر یشد. ول یجار اشکام

  !کنمیم کاریدارم چ دونمیخودشو داره.  م

 

  .نشنون چکدومشونیمو ه هیگر یدهنم گذاشتم تا صدا یرو دستمو

 

 .تخت اتاق خودمون افتادم یرو

 

و حالش اصال  ضهیفکر کردم: باشه مر کردمیشالم پاک م یاشکامو با گوشه  کهیدرحال

  .ستیخوب ن

  .تا فردا حالش خوب بشه کنمیم تحمل
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 ومد،یبار بخونه مون م نیاول یدوستش، که برا شیخودش از رفتار بدش اونم پ صدرصد

  .کنهیم یازم عذرخواه

 .......دست خودش نبود نبارمیا کردیناراحتم نم چوقتیه انیآر

 

بهتره و  انیناهار نموند و گفت: االن آر یکردم برا یبود. هرکار شمونیپ یدو ساعت نادر

  .ازش راحت شد المی. خگردونهیبرنم گهید

 

 شیبدن یروین نیبراش آماده کن یقونرم و م یسفارش کرده فقط غذاها دکترش

  .......بخوره دیبا زور همکه شده با شییاشتها یبرگرده...... بدون اعتنا به ب

  ......که شهیم فیضع یلیمجبوره بخوره وگرنه خ یعنی

 

. زنگ زده بودند کارم داشتند. فقط یندگینما رمیبوسه. منم م یدست خودتونو م گهید

  .رسونمیشده خودمو م یهرجور دیشد زود خبر بد یازیاگه ن

 

نره زود بزود بخوره هرچند  ادتونیهم اصال  عاتیپرسم. ما یازش م یحال امیم شب

 !نداشته باشه لیم

 

 .هم افتاده بود تشکر کردم یاز کارو زندگ ده،یکه کش یتمام زحمات از

 

 .خودم یرفت و من موندم با عشق عصبان نادر
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 .کردمیازش مراقبت م دیباالخره که با ینه! ول ایبه اتاقش برم  دونستمینم

 

  .. چشماش بسته بودستادمیتختش ا کنار

 .نشستم و دستشو بدستم گرفت. داغ داغ بود ششیپ بازم

 

. فقط یگذاشتم خنک بود. آروم گفتم: خداروشکر تب ندار شیشونیبه پ یدست تند

  .دستات داغه

 

  .بخوابم یکم خوامیباز کردن چشماش آروم بطرفش چپش برگشت و گفت: م بدون

 

  !!!زد......... پشتشو بمن کرده بود خی یدر آن دستام

 

 ........... وسط نی......... امن

 

 .نتونستم خودمو نگه دارم گهید

 

  ه؟یگناه من چ یوسط که تو مسموم شد نیبنظرت ا انیخم شده گفتم: آر بطرفش
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بال  نیو ا یبخور یتن ماه ینشدم برات صبونه آماده کنم مجبور شد داریصبح ب ایآ

  سرت اومد؟

 

 یمشکل اساس دمی! شایکنیرفتارو باهام م نیرقمه برات کم نذاشتم حاال ا چیه منکه

فاسد  ییکردم و ........ مواد غذا یتوجه یمن بوده ب یکنسرو مال کارخونه  نهیشما ا

  .......دادم رونیب

 

بمن نداره.  یربط چیه چیه چیتو ه یضیمر نیچون ا یکن عاقالنه رفتار کن یسع پس

 .کنهیم تمیرفتارهات واقعا اذ نیا یول ،یاستراحت کن یکم رمیاالنم م

 

 یلیوگرنه خ ،یریو جوون بگ یبخور دیدکترت گفته با ؟یخوریم ارمیاگه ناهار ب االن

 !یشیم فیضع

 

 !خوابمی. فقط مخورمینم یچیگفت: ه فقط

 

 !بود تینها یداشت که در من ب یهم حد یاومدم. دلسوختگ رونیاتاقش ب از

 

کردم و براش  یفکر !بود دهی. خوابزدمینداشتم و فقط بهش سر م شیکار یساعت دوسه

خونه زنگ زد. نادر بود. حال  تلفن  .یکباب تابه درست کردم. خوشمزه بود و مقو یکم

  .دیپرس یرو م انیآر
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آب هم  یو حت دهیخواب نیشما رفت ینشه گفتم: از وقت داریب انیآروم که آر یلیخ

 !نخورده

 

وگرنه  نیبکن شیکار هیبخوره و بنوشه. خودتون  دیخانم اون با نینازن یگفت: ول نگران

 ........و بزور همکه شده امیخودم ب دیبا

 

  .دمی. اگه نتونستم به شما خبر مکنمیم کاریچ نمی: باشه ببگفتم

 

 یعال تیمسموم یدرست کردم چون برا یموعمانیبا نبات و ل یبزرگ چا یوانیل براش

 .بود و بازم کنارش نشستم

 

 .کردم دارشیب آروم

   .دعوا نکرد گناهیبار با من ب نیا خداروشکر

 

 !گفت: خدا کنه حالم بهم نخوره نشست

 

  خورهی! حالتم بهم خورد..... انشاا... نمیبخور یگفتم: مجبور ناراحت

 

  .زدیهم نم یحرف یخورد ول یقلپ 
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. ارمیحالش بهم نخورد. خوشحال گفتم: دست و صورتت رو بشور ناهارت رو ب نکهیا مثل

 .هستش ۵. ساعت  یگرسنه ا گهیحتما د

 

  .خورمی: نمگفت

 

  .یبخور یزیچ دیبا یدلت نمونده. االنم صدرصد گرسنه ا یتو یچی: هگفتم

ت بهتر بشه. نادر هم نگفت دکترت منع غذات کرده، گفت حال کنمینخوردن فکر نم با

. پس یبخور دیو به اجبار همکه شده با یتا از حال نر یبخور دیبا ینرم و مقو یغذاها

 !یخوریم

 

. خورمینم یعنی خورمینم گمیم یدادزنان گفت: وقت یکم شدمیداشتم بلند م همچنانکه

 !از برگردوندن ادی...... بدم مخورهیحالم بهم م

 

  .برگشتم و نگاش کرده با خشم لبا و دندونامو بهم فشردم بطرفش

 

بره گفتم: من  سیکمکش کنم بطرف سرو گرفتمیبازوشو م ریز کهیشدم و درحال خم

 نیو فقط توووووووووو! بب دونمیتو فقط نخــــــــــوررررر!!! اونموقع من م ارمیغذارو م

 !کنمیم کارتیچ

 

درحال انفجار هستم.  تیاز عصبان دیفکر کنم فهم یلصورتم بود. و ینگاهش رو مات

 .بدون حرف بلند شد
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. لباساتم عوض کن راحت استراحت یگفتم: االن خداروشکر بهتر میبه اتاق برگشت یوقت

 .یکن

 

تخت نشست گفتم: دراز نکش.  یرو یلباسهاشو آوردم. بازم کمکش کردم و وقت براش

 .بخور بعد بخواب کشهیم لتیهرچقدر م ،یناهارتم کم

 

بخورم. اصال اشتها  تونمینم شهینم تیتو چرا حال نیجمع شده گفت: نازن ابروهاش

 .ندارم

 

گفتم:  یچشماش دوخته بودم شاک ینگاهمو راست تو کهیخم شدم و درحال بطرفش

 !!!!تو مردِ گنده ای شهینم میمن حال ــــــــــشه؟؟؟؟ینم میمن حال انیآر

 

! یتا ضعف نکن یبخور دیسفارش کرده بزور هم با یکترت چد یدیخودتم شن حتما

 یو حاال برام ناز و نوز و دعوا هم راه بنداز یبش ضیمر یمدل نیا گهیبار د هیباور کن 

بابات و مامان جووووونت، تا حالتم خوب نشده  یخونه  یــــــــــرررررریراست م

  !یحق برگشتن به خونه رو ندار

 

...... چون فقط مامان جوون بلده چطور تورو به چوب و فلک ببنده غذارو به حلقت  چون

 .ستمیا یحرفمم م یاز من که دختر بابام هستم و رو نیا  !!!فرو کنه
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  .منتظر جوابش نشدم و بطرف آشپزخونه رفتم گهید

 

فته . چون پاشنه هام بشدت درد گردمیکوبیم نیاز حرص پاهامو به زم کنمیفکر م یول

 !بود

 

. فقط دونستمیبود رو نم یدادم.دردش چ رونیب یو نفس بلند ستادمیآشپزخونه ا وسط

خب ته تهش  یرو ازش نداشتم........ ول یو بچه باز یهمه بدقلق نیانتظار ا دونستمیم

 .ومدمیباهاش راه م دیبود و با ضیمر

 

 .گذاشتم . براش دوغ هم درست کرده بودم ینیس یمرتب تو ناهارشو

 

 یچه برسه به خوردنش. خال کنهیکباب آدمو گرسنه م ینشسته گفتم: فقط بو کنارش

 .خوادیبخور نون هم نم

 

پاهاش گذاشتم و قاشق رو برداشتم. آروم گفت: زحمت نکش اصال  یرو رو ینیس

  .بخورم تونمینم یچیامروز رو ه هی. خورمینم

 

 خان؟ انیآر یبصورتش زدم. زمزمه کردم: سر حرفت هست یلبخند

  

 !!خورهیرو بردار بخوابم. حالم بهم م ینیبرام تکون داد و گفت: س یسر
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 !!!مینیب ی: باشه.... مگفتم

 

 کشیبردم که نزد شیگذاشتم و دست بطرف گوش یعسل یرو محکم رو ینیس

  . بدست گرفتم شویگوش ............بود

 

 ؟یکنیم کاریچ یتند گفت: دار یول حالیب

 

ادامه  هاتی. فقط تو به کارت و غدبازیچیگفتم: ه کردمیوارد م شویرمز گوش کهیدرحال

 !کنم کاریو خوبم بلدم چ رسمیبده منم به کارم م

 

 .رهیاز دستم بگ شویخواست گوش تند

 

استراحت  دیو با یضیمر یگندگ نیگفتم: تو مثال به ا دهیدستمو کنار کش تیعصبان با

بقول نادر سموم قشنگ جا  یو ننوش ینخور یچیو ه یناز و نوز هم بکن ی. حاال هیکن

 !بدنت یخوش کنه تو

 

 !!!انصاف اشتها ندارم یگفت: ب حالیب

 

به  ی. اگه نخوریبخور دیکرده با شنهادیپ دای. نادر اکستمیانصاف ن یگفتم: من ب آروم

هم باشه و  ادتتتتتتتتتتتتیحلقومت بکنن.  یخودشون تو انیب زنمیمامان بابات زنگ م
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 چیبداخالق به ه ینجوریو ا ضیمر شهیشوهر هم هیگوشت کن.  زونیمثل گوشواره آو

 .خوامیرو م یشگیو هم یان سالم و قوی! من آریفهم یم خورهیدردم نم

 

  .برگردونم دیتا بخورم شا یول ،یمن باش یگفت: دوست ندارم جا آروم

 

 ؟یزنگ بزن یبه کس یداد زد: تو حق ندار یبردم که عصب یدست به گوش دوباره

 !!!یحــــــــــــــــــــق ندارررررررررر

 

   .کردم یباحرص به چشماش دوختم و براش دندون قروچه ا نگاهمو

 

داشت! چشماش  تیو زمان شکا نیبود! از زم یبود! شاک یبود! بدقلق بود! عاص ضیمر

از  کتریمان بود و .............. منم که نزدهمز یبود! چشماش پراز خشم و غم یتیپراز نارضا

 ......کردیم یهمه............... دق دلشو سر من ..... خال

 

 کاریچ دونستمیرو نم کردیداشت خفه ام م گهیدادم. بغضمو که د رونیمحکم ب نفسمو

  ........دهنمو باز کنم تونستمینم کردمیم یکنم......... هرکار

 

........ دوباره بغض وامونده رو فرو دیقورتش دادم......... اشکم سربشدت و صدادار  چندبار

ناعادالنه سر من  یتو حق دار یبار خفه گفتم: من حق ندارم....... باشه....... ول نیداده ا

از گلوت  لیعزرائ یستینکرده دم مرگ ن ی...... خدایضیکه ..... مر یضی! خب مریداد بزن

تا ..... حالت خوب بشه..... بچه  یبنوش دی....... بایبخور دیباشه......... نادر گفت با دهیچسب
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..... من  انی...... آریشیاز بچه هم بچه تر م یتو دار ی.......... ولینفهم نویا یستیهم ن

 ........نمیلحظه دردکشون بب هیتورو  ستمین یدوستت دارم، راض یبحد

 

 .دیجوش یهرچند ادامه اش همچنان م دمیصورتم کش یتو یبه اشکا یدست

 

تورو بجون بخرم ...... هزار بار.....  ی....... تمام دردا میکه راض خوامتی: اونقدر مگفتم

حال  نیا یلحظه هم تو هیتورو  یهزاران بار دورت بگردم تا........ بالگردونت باشم....... ول

...... زن....... سر من داد بیریگیو با داد زدن آروم م یراحت......... باشه........ اگه تو نمینب

 ی........ ولدارمی...... همه رو با جوون و دلم خریفحش بد یتونیم یدعوا کن...... حت

کنار  خوامینشدم....... من م ری........ بخور........ بنوش....... من هنوز ازت سکنمیخواهش م

 .......رمی........... بم کهیکنم تا روز یخونه........ زندگ نیا یتو....... با عطر تن تو تو

 

 .برداشته صورتمو پاک کردم یعسل یاز رو یدستمال

 

 .کردیو فقط و فقط نگام م داشتیچشم از صورتم برنم انیآر

 

  .گذاشتم زیم یرو رو ینگاه کردن بصورتش گوش بدون

 

  .جدا کردم و بطرفش گرفتم یکباب رو با قاشق برداشته تکه ا ظرف
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 دهیامروزو عاشقانه و بشدت ازش رنج هیچون  کردمیبه چشماش نگاه نم هنوزم

  .........بودم

 

و  خورمیبدردت نم یخب چرا بخورم وقت ؟یباشم چ ضیمر شهیگفت: اگه هم آروم

 !یکنیقبولم نم

 

 شهینم ضیمر تچوقیه هیمن اونقدر قو انِیدهنمو قورت داده بدون نگاه گفتم: آر آب

 یزدم تو چرا تند دست گذاشت یحرف هیبودم  ی. خب منم عصبدمیبهت قول م نویا

  !نیبخوره هم دیو االن فقط با نهیقلب نازن انیروش! آر

 

 .دهنش گذاشت یرو از دستم گرفت و آروم تو قاشق

 

 .بشقاب رو از دستم گرفت و دوسه قاشق خورد بعد

 

 .......رفتینگاهم بصورتش نم یبهش بود ول حواسم

  .........نبودم ادیداد و فر قیکه بهش داشتم...... ال یتمام محبت با

 

  .کباب توش مونده بود کیکوچ ی کهیبشقاب رو بدستم داد، چند ت یوقت

 

  .دوغ پر کرده بطرفش گرفتم یوانیل
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  .......بازم بصورتم بود نگاهش

 

 .جلوشونو گرفتم یبجوشه....... ول خواستیم اشکام

  .رو گرفت و خورد. دوباره پرش کردم وانیل

 

 !!!. فکر کن جا نداشته باشمخورهیگفت: حالم داره بهم م آروم

 

  .یاگه برگردون ی! حتیبخور دیکردم: با زمزمه

 

 !گفت: نگام کن تا بخورم آهسته

 

 لیور تبدبه شربت اشتهاآ یبگ یخوایحتما م شه؟یبا نگاهم اشتهات باز م یعنی: گفتم

 شدم؟

 

 !باور کن یشربت اشتهاآورم بود شهیزد. گفت: هم لبخند

 

  .صورت و چشماش نشست یو نگاهم رو دمیخند

 

 ؟یحرفا بلد نی: چه عشقوالنه! بازم از اگفتم
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 .دوغ رو به لبش گذاشت و آروم خورد وانیبرام تکون داده ل یسر

 

 نه؟ هیرو بدستم داد گفت: شوهر بدخلق هم با داد و هوارش نعمت یخال وانیل یوقت

 

دلها پا  یارزه چون رو ینم  یبلند شده گفتم: به ارزن داشتمیرو برم ینیس کهیدرحال

   !کنهیو له شون م ذارهیم

 

 .بود دهیصورتم خشک یرو چشماش

 

  .بار برنگردوند نیا ی. ولمیرفت سیحالش بهم خورد و به سرو دوباره

 

 .دلم بشدت گرفته بود بازم

 

. به غذا و خوندمی. درسامم کنارش مزدمیبهش سر م یو منم گاه کردیاستراحت م انیآر

 .دمیرس یم هاشمیدنینوش

 

  .ادیب دنشیاجازه نداد به د انیآر دمیو شن زدیحرف م ینادر باهاش تلفن اونشب

   .. حال منم خداروشکر خوبهیاالن خسته ا دونمیاستراحت کن م گفت
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 .کردمیخواب کنارش نشسته داشتم فکر م موقع

 

اتاق بچه؟؟ اتاق  ؟ییرایپذ ن؟یزم یتخت؟ رو یرو دم؟یخوابیکجا م دیمن با االن

 !تنهاش بزارم تونستمیحالش که نم نیبود! با ا یخودمونم که کال منتف

 

 !یمشغول یلیخ ؟یکنیفکر م یدار ی: به چدیپرس انیآر

 

هستم و  النیسِ النیکه فعال وِ  کنمیم نییخواب تع یخودم جا یگفتم: دارم برا خندان

 .خواب ندارم یبرا ییانگار جا

 

 .راحت بخواب نجای. تو ارمی. به اتاقم مدیتورو گرفتم ببخش ی: من جاگفت

 

....... ما که خوابمیکنارت م نجای. خب منم همخوادیبصورتش زدم و گفتم: نه نم یلبخند

 تونمیو منم نم یضی. خب تو مرمیچون قبال امتحان کرد میشیهردومون جا م میدونیم

 .کنارت باشم دیتنهات بذارم. با

 

 ؟یخوابیاجق وجق خوابت م ی. بعد گفت: با اون لباسهادیصورتم ماس یرو نگاهش

 

. فکر اوردمیبابام ن یرو از خونه  چکدومی. گفتم: واال هدمی. از ته دل هم خنددمیخند

  .نیدیخر یزمان هیکنم همه شونو خودتون برام 
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.  میدیخند یو ما هم م یکردیخانومه رو جمعش م یمغازه  یچه جور ستین ادتی

 االن چطور شده حالتو بهم زده؟

 

  .نگفت و به فکر رفت یزیچ

 .دمیبلوز و شلوارمو پوش یهایخواب آماده شدم و راحت یبرا

 

 .دمیآرام کنارش خز ،یشب دور یشبها بعداز

 

  .هم نخورد یبود و تکون دهیپشت خواب به

 

  .کن دارمیشد ب ازی: هرزمان نگفتم

 

  .تکون داد یسر

 

 .دادم و آرام دستمو دورم کمرش انداختم هینور چراغ خواب صورتمو به شونه اش تک در

 

 .داشت یعجب آرامش هاشیتمام غدباز با

 

خسته  یروحو  ی. واقعا از نظر جسمدمیچشمامو بستم و .......... خواب یقینفس عم با

 .بودم
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و صورتش  انیآر یبازو یساعت چند بود. سرم رو دونمیچشم باز کردم نم یوقت

 !دیکشیموهام بود و آروم نفس م یال شینیبه سرم، ب دهیچسب

 

 .نخوردم. خوابِ خواب بود و منم آرامشش آرزوم بود یتکون

 

  .به ساعت انداختم ینگاه

 

بخورم. تمام بدنم  یتکون تونستمیروشن شده بود. اصال نم یصبح و هوا کم یهایکینزد

دستاش  کهیبود در حال دهیهمچنان راحت خواب انیآر ی. ولکردیخواب رفته گز گز م

 .دورم حلقه بود

 

و  دمیسمت راستم چرخ ی. خوشحال از همه چدیعقب کش یبخودم دادم و کم یتکون

  .آغوشش فرو رفتم یکامال تو

 

  .دورم فشرده شد شتریاش قرار گرفت که دستاش ب نهیس یرو سرم

 

اتاق  رمیم یکن طنتیزدم. خوابالود زمزمه کرد: ش یگلوش بوسه ا ریز آهسته

 .........خودم
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گفتم: اتاق خودت؟ لطف کن صاحب اون اتاق  دادمیبه بدنم م یکش و قوس کهیدرحال

 !کرده دایخودش اتاق پ یبرا دهی. چه از راه نرسدمینم چکسمینشو مال بچمه، به ه

 

  !زوده یلیکردن خ یزندگ االتیخ یشدن و تو داریب یو گفت: بخواب. برا دیخند

 

. رسهیبچه دار بشم خودش حسابتو م یذاریکردم: صبر کن به مامانت بگم نم زمزمه

و خالص! منم که آسوده  ریاونم تک ت کنهیدرنگ فقط اعدامت م یبابات بدون لحظه ا

 ..... و

 

 .بودم یتر از راض یراض یکردم ول یمنو بخودش فشرد احساس خفگ چنان

 

 دهیقفل در هم دوباره خواب گهیاز همد یانتظار چیو بدون ه مینزد یحرف گهید

 .......میبود

 

کننده  وونهید یکه بشدت فکرمو مشغول کرده بود....... کم یزی..... فقط ..... تنها چ فقط

 .......نداشت یاحساس انیغل چی....... ه چیه چیه انیبود!! آر
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                                                      36                      

 

 

 

 .بودم انیبازوان آر نیبود و من همچنان ب ۸که چشم باز کردم ساعت  صبح

 

 .به صورتش کردم یسرمو باال آوردم و نگاه آهسته

 

 نیعاشق ا نیو من عاشق تر دادیم شیاز سالمت دیرنگ و روش بهتر بود و نو خداروشکر

 !مرد لجوج بودم

 

دلم گرفت.............. به  یگشت لحظه ا یقشنگش م یشهایته ر یچشمم رو همچنانکه

 .به چشمام نشست یشدت هم گرفت......... نم

 

 ییخونه گذاشته بودم و االن در حسرت چه آرزوها نیشادمانه پا به ا ییچه آرزوها با

 !!!بودم

 

نکرده و  دایخودشو پ نهمهیا خوادیم یچ یاول صبح نمیام زدم بب دهیبه قلب رنج یسر

  !گرفته بود فتادهیراه ن
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........ قلبم  ی........ ولیرو گذرونده بود که مدتها آرزوش بود.............. ول یشب خوب فعال

  !!!نبود یشب راض هیو فقط به  خواستیخوب رو م یشبها نیاز ا شتریب یلیخ یلیخ

 

 یرو در حد هر تار موش م انیبودم و عاشقانه آر یراض میفکر کردم: از زندگ وسانهیما

  .........دمیپرست

 

نبود! فقط سر خودمون  نیراست یزندگ هی نینبود! ا یواقع یزندگ هی نیا ی..... ولیول

  !میکنیم یزندگ میو اداشو درآوردن بود مثال دار دنیمال رهیش

 

مردم تا در اون به تمام آرزوهام برسم، نه  ی هیمثل بق خواستمیم یعیطب یزندگ هی من

 یته دلم موج بزنه و برا یحسرت شهیکه هم انیآر یبرا مهینصفه و ن یهمخونه  هیبشم 

  !نهیبود چشمام به اشک بش میعیکه حق طب ییزایداشتن چ

 

 .دیام لرز نهیس

 

سراز بالش  یروز و شب عال هی دیو هر صبح به ام دمیخوابیبا نم نم اشکام م هرشب

 !!دست از لجاجتش برداره انیآر کردمیو دعا م داشتمیبرم

 

رو حس کرده بودم.......... من  ازمیتمام قد اوج ن انیبازوان آر نیامشب.......... امشب ب اما

هم بود و ............  انیکه آر خواستمیعاشقانه رو با بند بند وجودم م یازهایتمام راز و ن

  ............ماهه رو از دلم برداره هیحسرت  نیمن باشه تا ا یجوابگو تونستیم
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بخورم چنان دستاشو دورم  یبهش گذشت....... تا خواستم تکون تیاهم یبازم ب یول

 چیکامل بود و ه رابی..... خودش همکه سبکنم و ..... ینتونستم حرکت یکه حت دیچیپ

 !نداشت یجانیه

 

  بود؟؟؟؟ دهیهنوز منو نبخش اشیبا تمام لجباز یعنی 

 

 نیپاک شده از ب یپر یچشمم از گوش یجلو شیعکس گرفتن که مدتها پ هی هنوزم

 میزندگ ی شهیبه ر شهیت ینجوریا دیبدردنخور با یرفته بود و چند حرف و خنده 

  زد؟؟؟؟یم

 

رو چه از قبل چه بعد از عقدمون  یا گهیکس د انی!! .... نکنه آرستادی........... قلبم انکنه

براش بود منو قبول کنه؟ قلبم تپشش رو از سر گرفت و  یدوست داشت و االن مانع

  !دیبشدت لرز

 نداشتم؟ یاز گذشته اش خبر منکه

 

  .پرواز کرد مونیفکرم به شب عروس یا لحظه

 

رو  دیکه نبا یکرده کار یبچگ یموقع هی نتینازن یگفته بود: پسرعمو ایمورد پو در

 ریگل گ یمثل خــــــــــر تو یانجام داده و االن تازه هوشش برگشته سرجاش، ول

 !!بازم عاشقته دهی!!! اون تازه فهممونهیکرده که سرتاپا پش
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 بود؟؟؟ مونیخودشم پش نکنه

 

بعداز  یخاطرخواه ی. ولدمیفکر کردم. تمام حاالتشو سنج شتریجمع کردم و ب حواسمو

  .ومدیبنظرم دور از عقل م یعقدمون کم

 

وقتها اگه من لحظه  یخواهانم بود که بعض دهیلحظه چنان به من چسب نیتا آخر انیآر

 ........ اوردمیمقابلش کم م یا

 

 یوونگیس بابام اونهمه داز تر مونیآخر نامزد یقلبم گزگز کرد......... کاش روزها نباریا

   ......... و چمیخودمو در لفافه بپ کردمینم

 

خودم اصال  یخونه  یتو نکهیبود چون واقعا زنش بودم، نه ا نیاوضاعم بهتر از ا االن

  !!!نه اینه، دوستم داره  ایهستم  شینفهمم زن زندگ

 

سرخ  یداغ.... سوزان که حتما از گدازه ها یپراز حسرت به لبم نشست و اشک یلبخند

 !شد یصورتم جار یرو گرفتیدلم سرچشمه م یو آتشفشان

 

دونه  دهیسرم کوب یکجا بودند حرفامو بشنوند و هرکدوم تو هیغزال و مهد ،یفاز ،یپر

و خالص  یریبم یسرت!!! الههههههه یکل جهان تو یزگردهایدونه بگن خاک عالم با ر

 !یبند کن ییدست و بالت رو جا ینتونست چوقتیکه ه یبش
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 !بشه داریب انیکرد و با هق هقهام ممکن بود آر دنیام شروع به لرز نهیس

 

  .اومدم رونیو از آغوشش ب دمیآهسته لغز یول خواستیدلم نم هرچند

 

 .دیبازم خواب یخوابش رو عوض کرد، ول یخورد و جا یتکون

 

  .ورتش انداختمبص ی. اشکامو پاک کردم و نگاهستادمیا

 

 یهم عاشقش م شهیعاشق عاشق عاشق عاشق عاشقششششششش بودم و هم من

  ............موندم

 

مساله ترکش کنم. اصال دلش رو نداشتم و  نینداشت........ امکان نداشت بخاطر ا امکان

 .کنم یلحظه زندگ هیروز .....  هیبتونم فقط  انیامکان نداشت بدون آر

 

بمن  یحس چیسوال بود چرا ه یبدونم و برام بشدت جا خواستمیفقط م ی.............ولیول

  نداره؟؟؟؟؟

 

.......... اصال خواستنش رو،  فشردیآغوشش بودم و منو بخودش م یکه شب تو یاونجور

از اوج احساسش رو حس نکرده  دنشیو لرز دنیاز ته قلب بوس یتمناش رو، لحظه ا

 ............بودم
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 !!بمن نبود....... تا به امروز هم نبود یازیبود و اصال ن رابی...... سرابی...... سرابیس

 

سر در  یچی...... از هزدمیم جیگ !کردمیمات..... مبهوت...... سردرگم نگاه م همچنان

  !!!اوردمینم

 

 ادمیکه  ییو تا اونجا میرو کنار هم گذرونده بود یادیلحظات ز مونیقبل از عروس ما

و عشقش رو با تمام وجودم حس  یدگیو هرلحظه شور رفتمیبزور از دستش در م ومدیم

  !!کردمیم

 

بودم، بلد  یشگیهم نیاالن من که همون نازن یعنیو .........  کردیم یبزور خوددار چطور

  !!!؟؟؟ارمیب انیبکنم و احساسش رو به غل ینبودم کار

 

و  کردیداشت بزور و اجبار تحملم م رو براش نداشتم و فقط هیاون عشق اول گهید ای

  !اوردیباهام روزهاشو سر م

از چشمش افتاده بودم و بخاطر روح حساس مامانش و قلب ناراحتش که  گهید دمیشا ای

 ......بلند بشه مونیزندگ یسروصدا خواستیبود نم یبند بهونه ا

 

  ......کنهیبزور تحملم م دمیفهم یروز م هیاگه  فقط

 

  .......رفتمیو م شدمیلبام نشست. سد راهش نم یتلخ رو یلبخند
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 دوستش داشتم فقط با عشقش زنده بودم، یبحد من

و از بودن  ارهیدلمو به درد ب ینجوریکردنها و روندن هاش که ا یبا نخواستنها و دور نه

 !باشم مونیخونه اش پش یخودمم تو

 

از خود راندن که قاتل و  ینه دور اوردیبود تا دوام م یعشق م دیدر برابرش با عشق

 !بود یزندگ یحت یهمچ

 

براش  یچاره ا تونستمیبلکه م دمیفهمیدرست نبود! کاش م یزندگ نیوسط ا یزیچ هی

 !کنم دایپ

 

  .ستادمیا نهیآ یاومدم. خودمو به اتاقمون رسوندم و جلو رونیاتاق ب از

 

 یاز آرامش تو ینبود! اصال اثر دایتوش پ یاز زندگ یحس چیزرد بود ....... ه رنگم

 !چشمام نبود

 

  .دمیکش باشیز یروتخت یرو یتخت نشستم. دست یرو حالیب

 

 .با مالفه اش افتاد کدستی یو بالشها بایرو بلند کردم و نگاهم به لحاف ز یروتخت آرام

 

پسندشون کرده بودم و ............. االن همه شون باد هوا  ییشد! با چه آرزوها یجار اشکام

 :بود! زمزمه کردم
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 زدیعشق کز جان خ انیم فرقست

 یبر خود بند سمانشیآنچه به ر با

  موالنا#

 

روح و جسمم با  یو داغون دادیبلکه ب گرفتمیم یدوش دیحموم راه افتادم. با بطرف

 !سرو سامان بدم مونیزندگ یبه ادامه  برطرف بشه و بتونم دادیکه آب بهم م یآرامش

 

پوست  دیسف ییو دمپا نیشلوار ج د،یآماده با تاپ تنگ و سف دهیسشوار کش یوقت

 یوانیل زیرو آماده کرده بود و خودش پشت م یچا انیوارد آشپزخونه شدم، آر یمار

 .مقابلش داشت

 

  .دادینشون م حالیب یلینگاش کردم. خ ستادهیا

 

فقط دوست داشتم از پشت سر در آغوشش  دیلرزیو چنان م خواستشیدلم م چنان

  .............بکشم و تا آخر عمرم بوسه بارانش

 

 !بود دهیبار هم منو نبوس هیرو  شبی. کل دخواستیاون که منو نم یول

  .رفتم و سالم دادم جلو
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  .گفت یتیبرگشت و جوابمو داده عاف بطرفم

 

دوشم  هی. یبهتر یلیخ روزیاش انداخته گفتم: خداروشکر از د دهیبه رنگ پر ینگاه بازم

 !ستین زانیم ادیرنگت ز یتموم. ول گهید یریبگ

 

بزرگش  نهمهیا شدیبود و صدرصد رفع م تیمسموم هی! خوادیگفت: غلو کردن نم حالیب

 !نداشت. مگه درحال مرگ بودم ینگران یجا ادی. زیکنیم

 

رفته  ادشی روزشیواقعا اوضاع د یعنی. دوباره بصورتش نگاه کردم. دمیماس یا لحظه

 بود؟؟؟

 

ناراحت گفتم: حاال من غلو  دمیچ یم زیم یصبحانه رو رو لیوسا خچالیاز  کهیدرحال

 .داد و هوارت که بلند بود یول دونم،ینمو بزرگش کنم ریا 

 

 کنهیاالن نادر فکر م. دمیخجالت کش یلی! خینادر کم موند منو درسته قورت بد شیپ

 !هم کتک خورت نیخونه داد و هواره و نازن یتو تیشگیکار هم

 

............ معذرت ........ اصال دست ی. ولستیگفت: خب فکر کنه، مهم ن یشاک انیآر حاال

  .خودم نبود
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! لطفا یبود گناهی. چون رفتارات دست من بود تو بدمتیزمزمه کردم: بخش ناراحت

داد و هوار راه  یتونیو م ینکن. تا هرزمان دلت خواست اجازه دار تیخودتو هم اذ

 !!!زنمینم کیشنوم و ج یمنم م ،یبنداز

 

 .انتظار نداشت نکهینگفت. مثل ا یزیمتعجب بصورتم انداخت و چ ینگاه

 

تونستم با  یخورد. ول کیکوچ یکه..... فقط با زور من دو لقمه  میرو خورد صبحانه

 .تختش کردم یمعده اش کنم و راه یرو روانه  یزرگ چاب وانیاصرارهام دول

 

 .....زنگ زد. مامان جوون بود میبود گوش ۱۱ ساعت

قرص و دارو براش الزم  یباخبر نشده باشه که حتما کل انیدعا کردم از حال آر فقط

 ....!شدیم

 

 نیایشام ب یجان برا نیگفت: نازن دهیرو هم پرس انیحال آر ،یسالم احوالپرس بعداز

 .ما. بابات هم دلتنگتونه یخونه 

 

  : امشب شام؟گفتم

 

تونم برم. قبول  یتند با سرش اشاره کرد نم انینشست. آر انیصورت آر ینگاهم رو و

 .....نکن
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مامانش  یحال و رنگ و رو بخونه  نیبود. اگه با ا انیصورت آر یرو نگاهم

  .......رفتیم

 !دیمامانش بنظرم رس یسکته  فقط

 

  .دیامروز مارو ببخش هیکرده گفتم: مامان جوون،  یفکر تند

 فیفردا شب شام شما تشر یامتحان آماده بشم. ول یبرا دیفشرده هستش. با درسم

  .هم براتون شده باشه یتنوع دارید نیکه با ا دیاریب

 

 !بهتره نیایزحمت ننداز. شما ب یجوون گفت: گلم دم امتحانات خودتو تو مامان

 

اصرار کردم و باالخره موفق شدم قول  یصورتم شده بود کل خیم انیآرنگاه  همچنانکه

 .رمیفردارو بگ

 

رنگ و روم  گهیفردا خوب شد. د یگفت: درسته امروز بهترم ول انیتموم شدن آر بعداز

 !زنیت یلیموارد خ نی. در اشنینم یزیمتوجه چ نایو مامان ا گردهیحتما برم

 

فقط من  نکهیگفتم: آهااااان، مثل ا تیپراز شکا یبا لحن شدمیاز اتاق خارج م همچنانکه

تون نبود که حاال  یچیفرمودم. شما کال ه ییغلو کردم و بزرگ نما یاشتباه یکم

  !بخواد تا فرداشب هم رنگ و روتون برگرده

 

 ...!....م ه نیبلنگه و نازن دیبا تییجا هیخدا  ی شهیخان، هم انیآر خالصه
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 !نییییییییییپشت سر بلند گفت: نازززززن از

 

بزن تو  گمی!!! اگه بد م گمیبراش تکون دادم و گفتم: دروغ م یبرگشته دست بطرفش

  .دهنم!! حتما بازم گناهکار منم

 

 !امروز فقط تو فاز دعوا بودم هیچرا  دونمیافتادم. نم راه

و صدرصد باعث و  کردیخودشم ناراحتم م یرو برنجونم، ول انینبودم آر یدلم راض ته

 !حرفا و رفتارهام بود نیا یبان

 

 یته دلم بشدت خال یام جا خوش کرده بنحو لهیمخ یتو یفکر هیاز اول صبح  امروز

  !بود

حس سد بودن، حس نخواستن و کم  ،یبودن، حس تحمل اجبار یحس اضاف ینوع به

  .کم دورانداخته شدن داشتم

 

 .لبام فشردم یدستامو بهم قالب کردم و رو......... ستادمیآشپزخونه ا وسط

 

فکر کنه ....... مگه من جلوشو  یا گهیبه کس د انیامکان نداشت....... ممکن نبود آر نه

داشتم حتما با من ازدواج کنه....... خودش با عشقش جلو اومد  یگرفته بودم!! مگه اجبار

 ........میو ازدواج کرد
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  ......اما....... پراز رنجش بود دیتپ یم قلبم

 یکامال م یول اوردم،یبود و من ازش خبر نداشتم..... ازش سردر نم یزیوسط چ نیا

 .ستمین انیآر یآرزو یهمه  گهید دمیفهم یو م دمید

 

 ...از امروز به بعد انیآشپزخونه نشستم. فکر کردم: آر زیم پشت

 

 میگویم کوتاه

 "دوستت دارم"

 اما

  میآ ینم کوتاه

  از 

 "....دوست داشتنت"

 تووووووووو چون

 یخود مـــن مال

 یمـــــن عشق

 

  .پر شد چشمام

به مغزم رخنه کنن و  یسروته یافکار ب دمیتکون داده فکر کردم: من اجازه نم یسر

  .داشته باشن ریتاث میزندگ یرو
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شب  یاراک بیغدّ بدترک نی. خب حتما اهیمنه برام کاف یعشق و وجود و زندگ انیآر

کرده بودم!!!!!! کدام گناه  کاری....... مگه چ ینتونسته فراموش کنه! ول مونویعروس

  !!!!!رهیکب

 

 !!واگذار کرده بود یا گهید یدلشو جا انیآر یعنیبستم.  چشمامو

 

 یبا همه  انیدور! آر زیافکارو بر نیا نیدلم داد زدم: نازن یبلند شده تو زیپشت م از

 یتو یانتی. امکان نداره خهیبندیمرد معتقد و پا میلیعشقش باهات ازدواج کرده. خ

  !یکار دار یفکرها شو که کل نیا الیخیوجودش باشه. ب

 

حتما  ،یکنیم تیرو اذ انیآر یو دار یلج بلند شد یدنده  یکه از رو ینجوریا امروز

شب بغل  هیخل و چل  ی! دختره یاریادا درم یسرت بلند شده و دار ریفکر کنه ز دیبا

  ...... گذاشته یوونگیسر به د گهید دهیشوهرش خواب

افکار رنگ  نیبا ا یستیاونم ن قیو سر سالمت، تو ال یبهتر ازش دور باش همون

 !!!وارنگت

 

 .دوست داشت انیناهار زرشک پلو درست کردم. آر یو برا ستادمیاجاق گاز ا پشت

 

 .دمیرو شن انیآر یزنگ گوش کردمیبراش درست م یشربت همچنانکه
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خوب  نباری: نه اگفتیآروم م دمیشن دمیتر رس کیاتاقش راه افتادم و تا نزد بطرف

  .کنمیم کاریبعد رو چ ی. فقط موندم دفعه چوندمیپ

......... اصال نکهی. مگه ارسهیبه فکرم نم یتو فکرشم و اصال راه چاره ا یلیخ شبید از

فهمه.  ینم یشکیه هیسفر تجار گمیچندروزه! خب م یسفر میریم میشیآماده م

 ........ و میریخودمون م

! گذرهیخوش م یلیو خ میکنار هم هست شتریب نباریاضافه کرد: انشاا... ا یته خنده ا با

راه چاره  نیبازم فکر کن بب کردم؟یم کاری. تورو نداشتم چادهیز یلیباور کن استرسم خ

 رسه؟یبنظرت م یا

 

  .ومدیم نییاز ته موهام پا یبودم و عرق شیدهنم بود. سراپا آت یو روده ام تو دل

رو  ینیس دنیو فقط لرز کردمیرو حسش نم ینیزده لرزش داشت س خیاز بس  دستام

   میدید یم

 

 .دادم و آهسته وارد اتاق شدم ی. بخودم قدرتکردیم یخداحافظ داشت

 

 .نگفت یزیچ یصورتم نشست ول یرو یلحظه ا نگاهش

 

 بود؟ ی: کدمیخشک پرس یبا دهن آروم

 

 !ی. زنگ زده بود احوالپرسرسوندیگفت: نادر بود سالم م 
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. از داخل رفتمیهوا راه م یگذاشتم و از اتاق خارج شدم. فقط تو یعسل یرو رو شربت

 زد؟یحرف م یبا ک یعنی. دیکشیگوشام حرارت بود که زبانه م

 

 انیبدم شناختم از آر نانیبخودم اطم کردمیم یسع یحواسم جمع نبود، ول گهید

    !کنه انتیدرسته و امکان نداره بمن خ

 

 .زدمیسر م انیبه آر یگاه حالیو ب اجبارا

  .پرونده هاش سرگرم بود یو گاه یبا گوش یو گاه کردیم استراحت رختخوابش یتو

 

 دایپ یو منم تا فرصت میزدیهم نم یادیحرف ز ی. ولدمیرسیبهش م وهیو آب م وهیم با

اوضاع،  نیا یبلکه با کمک درسام و فراموش کردمیکتابهام فرو م یسرمو تو کردمیم

 !بتونم تحمل کنم

 

تماسش رو  یزدم و شماره ها شیبه گوش یبود سر سیسرو یدروغ نباشه وقت یحت

 !بود فینادر پشت سر هم رد ی. شماره دیبنظرم نرس یزیچ ینگاه کردم ول

 

اتاقش  یبود که دوباره هرکس تو شهیبهتر از هم انیخواب، حال آر شب موقع تا

  .......دیخواب

 

 زدمیو داشتم پرپر م خواستیام هرلحظه دلم م ختهیبا تمام رنجش و اعصاب بهم ر یول

  ......یبشه..... ول یکیبرم و دوباره شبانه مون  ششیازم بخواد پ کباریفقط 
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                                                       37 

 

 

رو فراموش کنم و  یکرده بودم همچ یاز مهمونام بود. سع ییرایپذ یآماده  یهمچ

  .فقط به کارام برسم

 

اش، به  مهیخداروشکر بعداز ناهار نصفه ن یتا ظهر بازم استراحت کرده ول انیآر

 !که سفارشش رو کرده بودم برگشته بود ییدهایبا خر یرفته بود و عصر یندگینما

 

  م؟یشام امروز چندنفر مهمون دار ی: برادیکه پرس میصبحانه بود سر

 

  .نیخودت هم ی: سه نفر خونواده گفتم

 

خودمم زنگ  تونمیبرداشته بطرفم گرفت و گفت: م شوینظر منو بخواد، گوش نکهیا بدون

دعوت کنه و  دیهارو با یخونه ست بدونه کخانم  ی فهیوظ نیا یبزنم و دعوت کنم، ول

  .به مامانت بزن از اونام دعوت کن یکارهارو سازمان بده. زنگ نجوریا

 

  .نگاش کردم فقط
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 گفتم؟ یزیبد چ ه؟یزده گفت: چ یلبخند

 

ترس  یجا یو کم یکاربلد هست یلیخ یدونی. فقط زمزمه کردم: مدیلرزیدلم م ته

  داره؟

ممکنه خطرناک باشه؟ اصال انتظار نداشتم  نیو ا یاریسر در م یلیخ یاز همچ یدونیم

 یم اتیزرنگ باز نیو من ......... من از ا یهست یول یموارد هم زرنگ باش نگونهیدر ا

 یبهت اعتماد دارم چقدر زرنگ نهمهیبگو در مورد منِ ساده که ا فقط ..... ترسم

 .............. من ؟یکنیم

 

 .انداخته فنجانمو برداشتم نییادامه ندادم و سرمو پا گهیپراز اشک شد...... د چشمام

 

 ....ادامه شو بشنوم خوامیم ؟یگفت: من چ آروم

 

 .تکون دادم سرمو

 

 ....... خبیشناس یمنو که م خورمیو تکونم نم نمیش یم نجای: تا نشنوم همگفت

 

  .همچنان چشم بصورتم دوخته بود یسکوت کردم. ول یکم

 

 .شناختمش ی. مخوردینشست و تکون نم یبودم بگم چون تا شب م مجبور
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 ییدلتو زدم و با کارا یلیو من ........... هرچند خ یهست یکردم: با تمام کارات عال زمزمه

 یشد المیخیرنجوندمت و کامال ب دایازم سرزده، شد اریاخت یو ب دهیکه ندونسته، نفهم

 ........ من ی........ ولیهم دوستم ندار گهی...... د

 

دوستت دارم.......... بجز تو  میلیپاک کرده ادامه دادم: من دوستت دارم.......... خ اشکامو

  .فکر کردن و دوست داشتن ندارم یرو برا یهم کس

 

قلبت ندارم و  یتو ییجا گهیاگه بفهمم د ی.......... ولینیکه روح نازن یتنها تو هست چون

برام  گهیو د یکنیبمن فکر نم قهی......... فقط بفهمم چند دقادهی.... نه ..... زروز..... هیفقط 

 .......رمیم یهم برات ندارم...............م یتیاهم چی........ ه یستین

 

 .از خودشون بجا گذاشتند یو رد دندیبلوزم چک ی نهیس یرو اشکام

 

  .افتاد نیزم یبا صدا رو یبلند شد که صندل زیمحکم از پشت م چنان

 

 گهیمگه قراره بجز تو به کس د ه؟یحرفا چ نیا ؟یاول صبح یشد وونهیگفت: تو د خفه

 یخوایم ی! هرچمیهم ندار شیآسا یخراب شده لحظه ا نیا یهم فکر کنم........ تو یا

 !کنم هیته سیبخرم رو بنو

 

  .آشپزخونه خارج شد و نگاه مات و لرزانم پشت سرش راه گرفت از
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 غیبود اونم ازم در یکار سخت یلیبوسه خ هیو  دنیدر آغوش کش هی یعنی

  .اشکمو مزه کردم یکرد؟؟؟؟؟........ لبامو بهم فشردم و شور

 

  !!!میبراش نداشت یتیخودم و عشق و عالقه ام اهم کال

 

 یانتظار چیو ازش ه دادمیبخورد مغز و فکر و تمام روح و روانم م دیکم کم با گهید نویا

  ........نداشتم

 

شروع نکرده از دست  مویداشتم من! زندگ یشد....... عجب شانس ریاشکام سراز دوباره

 ....... داده بودم و

 

 نزنم؟؟ چکسیبه ه یتحمل کنم و حرف تونستمیم یتا ک یعنی

 

وجودمه! منو  یهمه  یو خبر دار یدونیخودت م ایبستم و دعا کردم: خدا چشمامو

  .و دشمن شادم نکن وسیما

 

بسته  ی. موهامو دم اسبدمیهام قشنگ و دلربا بخودم رس یبا تمام دلمردگ اونشب

  .موهامو بلند حالت داده بودم یجلو

 



813 
 

 یداشتم که مامان قبل از عروس یرنگ یجگر یچیبا طرح مارپ دیشلوار ست سف کیتون

  .بود و تنم کردم دهیبرام خر

متوجه حال  یتا کس اوردمیدرم عروسهارو یادا دی، باشده بزور یعروس بودم و حت خب

 !بدم نشه

 

  .رو از خودم دور کنم یبدم و افکار بد و منف هیبخودم روح یکم کردمیم یسع

 

  .گشتمیخونه م یقرمزم تو یها ییو خرامان با دمپا نازدار

 

  .رمیوارد خونه شد و صدام زد. از آشپزخونه خارج شدم تا نوشابه هارو ازش بگ انیآر

 

شوهرت با  یذوق گفت: خوش بحال خونواده  یسراپام نشسته با کم یمبهوتش رو نگاه

  !که دارن! واال مردم شانس دارن یعروس نیهمچ

در حد و حدود ماه و ستاره و کهکشان و ..........  یقشنگ شد یلیها خ میخودمون

  رو کم کرده.... همه یآفتابش رو با امواج و انوارکه خورشیدم  دیخورش

زدم و گفتم: از اولم قشنگ بودم که  زیتمسخرآم یهارو از دستش گرفته لبخند نوشابه

 .دونمینم گهیماه و ستاره شو د یچشمت منو گرفته بود! ول یاونجور

 

و  دیماه و خورش یاونم به اندازه  میآشپزخونه شده ادامه دادم: کاش عوض قشنگ وارد

  .........کنجد شانس داشتم هیانوارش، به اندازه 
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  .گذاشت و از آشپزخونه خارج شد زیم یرو الرویبدون حرف وسا انیآر

 

کرده  مرخصهم  وربا وجود تو آسمان  یدونستیم نمیدلم گفتم: کاش ا یشو تو ادامه

 !! ندارم نیازی هم اهو به گهدیام چون 

 

 تو

 مثل اسمـــــان را خـــودت

 ..... مثل کهکشاندیهـــــوا...مثل نـــــور.... مثل ماه.... مثل خورش مثل

 ..ـمیها ہلـحـظـ ے ہهمـ ےرو ےا ردهڪ پهن

 

 .گرفت دلم

 

 هیبرامون هد یا قهیعت یبایاومدند که مامان جوون گلدان ز انیآر یخونواده  اول

  .آورده بود

 

دستم چرخوندم. محشر  یوو ذوق کاغذ کادوشو باز کردم و گلدان رو ت یخوشحال با

 .بود

 

!! باور مینبود ی. راضدیدیزحمت کش نهمهیمامان جوون چرا ا یاعتراض کردم: وا یالک 

   !!دیبکن نکارایاگه جا داشت بازم از ا ی. ولزهیو وجودتون برامون همه چ یسالمت دیکن
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 ......!بود یبد یکه چه تعارف دروغک دندیخند یشون بلند م همه

 

 .کردمیبعداز درآوردن مانتوش باهام به آشپزخونه اومد که داشتم نسکافه آماده م سونیآ

 

 انیآر یو چند سوال در مورد گذشته  ارمیب رشیگ ییتنها خواستیفقط و فقط م دلم

 ...بکنم
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                                                  38                          

 

 

 

 (دکنیم فیتعر انیآر )

 

  .گذشتیم نینازن یپسرعمه  یروز از عروس دو

 

رو با کل خونواده  نینازن ثیو خب نهیبدک یِتمام تالشمو کرده بودم دل عمو یعروس در

  .سوختیمظلوم بود! دلم براش م یلی...... خ ایپو ی. ولارمیشون بدرد ب

 

و  زدیبوضوح توش موج م یکرده بودم که درد ریرو غافلگ نشیناراحت و غمگ ینگاهها

  !!!دوخته شده بود نیبه نازن قایعم
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محض بود.........  مانیکه کرده بود پش یدخترعموشو فراموش نکرده بود و از کار هنوز

  .نداشت ییراه بجا یول

 

 !مثل من داشت که سراپا عاشقش بودم یبود و االن معشوق دهیپر نینازن

 

بسوزونم و حسابشونو  یجا و خونواده ا هیبا کارهام تا چه حد موفق بودم دلشونو  حاال

 .. یلیبد تا کرده بودند..... خ نیبا نازن یول دونستم،یصاف کنم رو نم

 

 یباشم تا معن نیهمراه و هواخواه نازن شهیبود هم یباق یداشتم انشاا... اگه عمر میتصم

 !رو فقط کنار خودم بچشه یو خوشبخت یراحت

 

بودم و مطمئن هم بودم  مشیبا اخالق و رفتار مال نیقلب عاشق نازن میاز صم من

 !رفتیبشدت دوستدارمه که جووونش برام در م نینازن

 

 یعروس عال هیخونواده ام  یرو در دلم داشت و برا گاهیجا نیو واالتر نیمن بهتر نِینازن

 !آل بود دهیو ا

 

سفارش مواظبتش رو با  شهیدوستش داشتند و هم یلیخ یاده ام همگکه خونو یعروس

  .کردندیجان دل م
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بخاطر اسم قشنگش که تمام خاطراتشونو براشون زنده  ن،یمامان و بابام به نازن مهر

  .نداشت یانیاصال پا کردیم

 

تمام  نیکامال مشخص بود! عشق .... عشق..... عشق...... که نازن فمی......... تکل منهم

 !بود مییدارا یداروندار و همه 

 

  .کردیالناز رو برام زنده م یو خاطره  ادیهم  یکم نیدروغ نباشه نازن البته

 

تا چشمم به صورت، حرکات و  ه،یمحمد و مهد یدر عروس نیبا نازن دارمید نیاول در

 هستش که برام یکس هیشب کردمیسروصدا افتاد، حس م یمهمونِ آروم و ب نیرفتار ا

   .دمینرس یی........ با تمام فکرام اونشب به جایول زه،یعز یلیخ

 

رو خونه مون مالقات  نیبار نازن نیاول یکه باعث شد برا ش،یقلب یمامان با ناراحت یوقت

فکر کردم الناز  دنشیالنازه! اصال با د هیشب یلیخ نتیکنه، همون شب بهم گفت نازن

 !!!ادیو بطرفم م شهیبرگشته داره وارد خونه م

 

 ......الناز

 

 فتهیدور، ش یلیخ یبود و من زمان مونییروبرو ی هیو محجوب همسا نیدختر مت الناز

 .دختر بودم نیا ریصورت ناز با حرکات آروم و سربه ز ی
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 یافتاده سالم گهیو نگاهمون به همد میکردیکه همزمان درِ خونه هامونو باز م یگاه

 یم ی....... ولفتادینم دنی.... قلبم به لرزکردینم زشی.... دلم ررفتیدلم غنچ نم م،یدادیم

   .مثل الناز داشته باشم یدوست دارم همسر دمید

 

 .میمون راه انداخته بود نیرو با شراکت نادر و کمک والد یندگیسالم بود و تازه نما ۲۵

 

شونو از جا کنده  در خونه یالناز، که بقول مامان پاشنه  ادیتوجه به خواستگاران ز با

که  شدمیکرده م کیش یدر دست پسر ییشاهد دسته گلها یبودند و خودم هم گاه

 یاز مامان بابام خواستم الناز رو برام خواستگار شد،یمون م هیهمسا یوارد خونه 

  .کنند

 

تقاضا مورد قبول  نیبدون بروبرگرد ا میداشت گهیهمد یکه از خونواده ها یشناخت با

 یبه آرزوم م ،یعال یبا خونواده ا هیو من به عنوان پسر آبرومند همسا شدیواقع م

 .دمیرس

 

که توش بزرگ شده اونهمه خوب بار اومده  یبشدت به خونواده ا یالناز نبودم، ول عاشق

 .برام داشتند یفراوان تیبود عالقه داشتم و اهم

 

دختر فرشته  نیمو با ا هندیآ یعمرم کنار الناز بگذره و زندگ یداشتم روزها و باق دوست

  .سا شروع کنم
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همسر و  یدغدغه رو برا یآرام و ب یزندگ هی تونستیبود که م یبودم از دختران مطمئن

  .خواستمیمهربان رو م یآروم کنار همسر یزندگ هیکنه، و من فقط  ایفرزندانش مه

 

  .الناز بود هیشب یلیخ یو رفتار یاخالق افه،یاز نظر ق نینازن و

 

 یسفارش یِنیریش یبا جعبه ا ،ینعمت یآقا یمامان به خونواده  یبا اطالع قبل اونشب

   .میرفت یخواستگار یبرا

 

 .ما واقعا خوشحال هستند یمشخص بود از مساله انتخاب و خواستگار کامال

 

 لیچون شما فام یمحترم یبا خونواده  میکنیپدر الناز همون اول کار گفت: افتخار م 

پسر بزرگم طاهر،  دیکه اطالع دار یهمونطور یول م،یو به هرنحو بهم گره بخور میبش

 شیگرفته پ میتصم کمیپسر کوچ اسریو االن  کنهیم یمدتهاست در سوئد زندگ

 .بده ادامهبرادرش موندگار بشه تا درسش رو اونجا 

 

  یزندگ یبرا میکنیکارهامونو روبراه م م،یرو تنهاش بزار اسری میتونیهم چون نم ما

 یرفتن دخدایاز هردوبچه شو نداره و به ام ی. مامانشون اصال طاقت دورمیکنارشون باش

  .میهست
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 انیآر یول م،یهست یاز خداخواسته خودمونم راض نیباور کن رهیازدواج سر بگ نیا اگه

 یا گهیو اونجا موندگار بشه. اصال هم راه د ادیبا ما به سوئد ب ،یزندگ یبرا دیجان با

  .ستیبرامون ن

 

ها  یجانیبشه و تخم چشمان عل یموندن رانیمامان و بابام راهکار ارائه دادند الناز ا هرچه

  .تنها بزارن رانیا شونوینشدند که نشدند دختر ته تغار یخونواده اش راض گاهش،یجا

 

 .ندادند یمن گذاشتند و اصال نظر یو بابام انتخاب رو به عهده  مامان

 

 !!!شناختمشون یمنکه م یول

 

........... یراههارو درنظر گرفتم ول یاتاق راه رفتم و فکر کردم. همه  یخروسخون تو تا

 .نبود یشدن

 

نبود! مامان و  یبودم. چاره ا ی..... موندن یول اوردیداشت از پا درم م یو ناراحت یافسردگ

  .براشون محال بود یبابام بدون من زندگ

 

. مامانم بود که نفسش، عمرش، روحش، قلبش، کردید و تحمل مبازم بابام بهتر بو حاال

 ومدیاز دهنم درم یاشک چشماش به من گره خورده بود و تا آخ یو حت یزندگ یهمه 

  .ذاشتیقلبش م یمامانم درجا دستشو رو

 



822 
 

 ی. ولکردیم زیاز تمام وجناتم سرر یو شب نخواب یاومدم ناراحت رونیکه از اتاق ب صبح

 .ته بودمرو گرف ممیتصم

 

 یبشم. ول یراه ینعمت یدادند ازدواج کنم و با خونواده  شنهادیو بابام دوباره پ مامان

 .کنارمون بمون و تنهامون نزار انیآر زدیچشماشون داد م

 

ازدواج  نیاز ا انیآر نی. بهشون اطالع بدنیو فکرشم نکن ستین یگفتم: اصال شدن فقط

  .همه مونه یمنصرف شده. انشاا... الناز هم خوشبخت و سعادتمند بشه که آرزو

 

   ......رفت الناز

 

  !!ییروبرو ی هیموندم و خاطرات دختر محجوب همسا من

 نییو آروم سرشو پا کردیتا عمق چشمام نفوذ م یکه گاه ینیمت یموندم و نگاهها من

 .دادیانداخته سالم م

 

نتونست  گهید ینبود...... ول وسیکه عاشق نبود......... دلسرد نبود... . ما یدلموندم با  من

 .....انتخاب کنه شیزندگ یالناز رو برا رازیبه غ یکس

 

برام کمرنگ شد و الناز  یکم کم همچ یعالم رو تحمل کردم، ول یهفته تمام غمها کی

  .فتادمیم ادشیکم به  یلیخ گهیرو به فراموش سپردم! د
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رو برام  یتفاوت شده خاطره ا یخونه شون که هرروز مقابل چشمام بود برام ب یحت

 !کردیزنده نم

 

  .گذشتیم نیمن و نازن یاز نامزد یمدت

 

 یدایواله و ش فته،یش شیاز پ شتریباخته بودم و روزبروز ب یبارویز نیو دلمو به ا نید

 .شدمیسربراه م یبایدختر بور و ز نیا

 

 .گشتمیداشتم و دربدر دنبالش م یانگار گم کرده ا دمیشن یصداشو نم یساعت تا

 

که خودم از  گفتمیچنان از ته دلم جــــــــــانم م ان،یبود صدام بزنه بگه آر یکاف

 !خواستن متعجب بودم نهمهیا

 

 :خوندمیگوشش م یتو یگاه

 

 ــــووووووووووتــــــ

 

  هـمان

 یا تافته

 از همه که
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 جــــــــــدا

 بافتــــمت

 

 .رفتیخنده هاش به آسمون م یبه صورت ماه وَشِ نگارم صدا یبا بوسه ا و

 

ستوده و  نینجنیرو ا نمیبودم که نازن میمن...... من هرلحظه و هردم شکرگزار خدا و

 !مهربانانه سرراهم قرار داده بود

 

  .بودم یندگیاونروز نما 

  .شام مهمونشون باشم یزده ازم دعوت کرد برا یزنگ آقاجوون

 

 یخسرو یخونواده  یِوقت بدون دعوت رسم چیاز اول باهام شرط کرده بود ه مامانم

 .اونم از قبل، موندگار نباشم

 

مراعات  یلیخ دیمن با یو بمونه، ول ادیده بار هم بخونه مون ب یروز تونستیم نینازن

 !حفظ بشه نینازن یخونواده  شیپ شهیهم یتا عزت و احترامم برا کردمیم

 

نداشتم..... دلم باهام  یمهمون یوجه حوصله  چیهم که دعوت شده بودم به ه امروز

 !نبود یراه
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من........ کالفه  یموند. ول یو کنارم م شدیمهمونمون م نینازن دادندیاجازه م کاش

 ی...... دنبال هرکار رفتمیراه م یبودم....... دلم آروم و قرار نداشت....... ه یبودم........ عصب

 .........گشتمیاولم برم یو دوباره سرجا کردمی........ آخرش فراموش مبودم 

 

 .........لرزوندی....... که تمام تن و بدنمو مدادیم یبد گواه یاز خبر دلم

 

راه افتادم.  نینازن یبطرف خونه  ینبود ول زانیحال نداشتم و اوضام اصال م نکهیا با

 .ذره بود هی نینازن یخب دعوت بودم و صدالبته دلم برا

 

در دوسه طعم  یپرخامه ا ییلویک ینرم، بستن یدست خال نکهیا یسفارش مامانم برا به

 .دمیخر نینازن یمختلف هم مثال برا

 

  .کردم بخودم مسلط باشم و دلشوره هامو بروز ندم یسع اونشب

 

موفق  میلیکه خداروشکر خ شدیاز موضوع باخبر م دیهم نبا نینازن یحت چکسیه

 .بودم

 

 دخدایبه ام گهیماه د هیگفتم که تا  یموعد عروس یدر برابر پرسش آقاجوون هم برا 

 .میندازیراهش م

 

  .نکرد یمخالفت یهمه پسند بود و کس لمیدال
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. میرفتیمون م انهیسال شیآزما یبرا ی. صبح همگنمیبش ادیز تونستمینم گهید اونشب

  .بلند شدم شهیزودتر از هم یکم

 

  .کردیم میراه نینازن

بود گفت:  دهیو لبام به بناگوشش چسب فشردیخودشو محکم درآغوشم م همچنانکه

 ؟یبر یخوایم یخاص ینگرانم. جا یته دلم دارم و جورخاص یدلشوره ا انیآر

 

نگفتم حال خودم از تو بدتره و هرلحظه دارم از درون  گهیحسم کرده بود. د کامال

  !لرزمیم

برمشون. براشون  یمامان و بابام هست که خودم م انهیگفتم فردا موعد چکاپ سال فقط

 .دعا کن

 

 شاتیآزما المون،یخ یراحت یموقع ها برا نیهرسال ا ینگفتم همه مون خونوادگ گهید

  .میدیخاص خودمونو انجام م

 

نکرده ما  یباشه و خدا یارث تونهیدکتر سالها قبل اعالم کرده بود سرطان خواهرم م آخه

که از نان شب هم  میریبگ دیرو ند شاتیآزما نیا دی. نبامیستیموضوع مبرا ن نیهم از ا

 !برامون واجبتره

 

 .میشد جهیو منتظر نت میرو داد شیآزما
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هوارم  شیاز دور موندیوقتا کم م یو بعض گذشتیم نینازن یگاه ب ن،یگاه با نازن روزهام

  .به آسمون بره

 

بود و  دهیقبل چشمش ترس یچون از ماجرا ینبود. ول یانصاف یآدم ب نینازن یبابا

! دیو د ییروشنا یاز ذره ا غیچشم داده بود در نینداشت، به من و نازن یخاطرات خوب

 دیخواب یخودشون م یشب رو خونه  دیبا نیبود نازن یهرجور

 

به آسمون  نینازن یدر هم بره و خنده ها دایمن شد یاخمها شدیمساله باعث م نیا

 !شدمیم یکه بدتر عصب رفتیباباش هم م یبلند بشه. حاال پشت بندش قربون صدقه 

 

 شیرو پ جیآماده بود و نتا شهامونیجواب آزما مونیروز مونده به عروس 15 حدود

 .دکترمون بردم

 

 یا گهید زیمن..... چ شاتیآزما ی...... ول یهمه سالم بودند.......... ول خداروشکر

  ......بود ی..... توشون خلل.گفتندیم

 

بمن انداخت و گفت: احتمال  یرو کرده نگاه رویرو ز شاتیبارها و بارها آزما دکتر

 !نانهیخوش ب یلیفعال در حد احتمال اونم خ ی. ولدمیرو م کنیسرطان در لنفوم هوچ

 

 .دیاز پشت گوشم جوش یماتم برد. بعد عرق سرد اول
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متاستاز داده به  دایقسمت تومور داشت که ......... شد نیمرحومم هم در هم خواهر

  .بود دهیاستخوان و مغز استخوانش رس

 

رو کال از کار انداخته بود که با تمام معالجات و انواع  شیداخل یاز اعضا یبعض یحت

 !!!راهکارها باالخره جوونشو از دست داد

 

و اصال برام قابل  دیرخچ یمغزم م یدکتر تو ی. تمام حرفهاکردمیم جهیسرگ احساس

 .هضم نبود

 

دکتر گوش  یحواسمو جمع کنم و به حرفها کردمیکه داشتم تالش م ییتمام سع با

 .میکردیم دیبدم که چه با

 

  .نمیخوشب یلی. گفتم که خدینگران نباش ادیز یجانیعل یگفت: آقا دکتر

 

 نی. با امینگرفته باش یاشتباه ی جهیتا نت میکنیرو دوباره تکرار م شاتیآزما یول

 شیماهه شروع شده و اگه آزما 4از  شتریمشخص شده ب شیآزما نیکه در ا یتیوضع

. فقط لطفا تا میمعالجاتمون رو هرچه زودتر شروع کن دیرو بده، با جهینت نیدوم هم هم

 !دیداراون موقع اعصابتون رو آروم نگه 

 

 ... بد یلیاومدم حالم بد بود..... خ رونیمطب که ب از
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 یزندگ ادیبودند. هرچند ز چیبنظرم ه شیو جَوون انی. آرکردمیاصال بخودم فکر نم 

  .نداشت یرادیا یبودم ........... ول دهینکرده به آرزوهامم نرس

 

 یدودست زدندیو صدام م شدیجان و روح به خدا بدهکار بودم و هرزمان وقتش م هی من

 ناروی...... مهران...... اسونی......... آنی... بابام .......... نازنمامانم ..... ی......... ولکردمیم میتقد

 !کنم کاریچ خواستمیم

 

شون نگاهشون......... دلشون...... خواسته هاشون با من بود..... منهم که ........  همه

 .....راه باشم مهین قیبراشون رف خواستمیم

 

 مین یفقط احتمال تومور اونم به اندازه  دنیداشتم مامان با شن نانیصدرصد اطم 

  ...........فتادیدرصد در من، درجا قلبش از کار م

 

 هیطاقت از دست دادن  گهیرو نداشت...... مامانم د گهیتومور د هیطاقت  گهید مامانم

 .....به زنده بودن ما وصل بود شیرو نداشت....... مامانم زندگ گهید یبچه 

 

تومور داده بود.......... و براش تا آخر عمر  نیهم یفرزندشو به پا نیو بزرگتر نیزتریعز

داده  ختنهایو اشک ر هایناراحت نیهم یرو هم پا شی.....  قلب و سالمتکردیم تیکفا

  !بند بود یبود که هرلحظه زنده بودنش به آه
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 !از حد تحملش بود شیمن..... براش ب نبودن

 

 شینکنم. من دوباره آزما یدر موردش فکر گهیکردم بخودم مسلط باشم و د یسع مثال

 !بود نیو دکتر هم که خداروشکر خوشب دادمیم

 

با  کردیم یفکرم و سع یبود تو دهیمهمونمون بود. کامال فهم نیاونروز نازن یفردا

 !خواستمش یهاش حالم بهتر بشه. چقدر چقدر چقدر م یزبون نیریش

 

 وتــــــــــ یب

 لحظه رمق یک

  در دل و در جانم نیست      

 

 !ینکن بیقــــرارم

  طاقت هجـــرانم  نیست    

 

 اریشهر#

 

 وانفسا تنهاش بزارم؟؟ یایدن نیدر ا تونستمیم ایآ
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با هم  دیاتاقم منتظرش هستم و با یآورد آروم بهش گفتم تو ییبابا و من چا یبرا یوقت

 .میحرف بزن

 

مشخص  فمیتا تکل میعقب بنداز یرو چند ماه یداشتم اگه امکانش بود عروس میتصم

 .دادینم تیرضا یزندگ نیبشه. دلم به شروع ا

 

شناختم......  یرو م نیکه نازن ییاونجا تا .....فتادیمن م یبرا ینکرده اگه اتفاق یخدا

  .اوردیدرم مارستانهایو سر از ت شدیم وونهید

 

  !نبود........ اصال نبود نیا یاز زندگ نینازن حق

 یرو بچشه و حدودا آرامش ارویدن نیا یاز خوشبخت یکنار من کم خواستیم نینازن

 ..... یداشته باشه....... ول

 

 ی جهینت شمیبار آزما نیا کردمیبودم و دعا م دواریبازم ته دلم ام نهایبا تمام ا یول

. میکنار هم شروع کن یبه سالمت مونویزندگ یدغدغه ا چیداشته باشه و بدون ه یخوب

 !بود دهی........... دلشوره امانمو بریول

 

  .بعداز تموم شدن کاراش خودشو بمن رسوند نینازن
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اصال دلشو  کهیمون، درحال یشگیهم یطنتهایبودم و بعداز ش دهیتخت دراز کش یرو

 یعروس هیناراحتش کنم، تمام جراتمو جمع کرده آهسته گفتم نظرت چ ینداشتم ذره ا

  !میعقب بنداز یرو چند ماه

 

به صورتش دوخته شده بود. رسما باز شدن چشماش با نگاه مبهوت و هراسانش  نگاهم

 .حرفو ازم نداشت نیوجه انتظار ا چی. به هدمیرو د

 

  .چندمــــــــــاه گفت که برخاستم و نشستم دهیکش چنان

  .جور کنم بلکه قبول کنه یوقتش بود بهونه ا االن

راحت  یکم المیو خ کردی.......... مجبور بودم. کاش قبول مینبودم ول یراض خودمم

 .شدیم

 

دست و  یشدن حساب کتابها و کم آوردنم رو بهونه کردم. گفتم دوست دارم وقت یقاط

 مونیتمام سرخونه زندگ یو بعد با دلخوش رمیرو براش بگ یعروس نیباتریبالم باز شد ز

 .میبر

 

  .دیدرخشیتوش م یچشمام قفل بود و اشک یتو نگاهش

  .زدیداشت پرپر م روحم

 

دوست دارم کنار تو  ؟یمنو از خودت دور نگه دار یخوایقلبش گفت: چرا م میصم از

  ......و امیباشم و با مشکالت کنار ب
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تحمل  شویدور تونستمیام فشردم. منم نم نهی. سرشو محکم به سدمیکش درآغوشش

...... فعال  شدیم یش چ ندهی........ آ یازش رو نداشتم ول ییکنم. منم طاقت جدا

  .داشتم ازین یلیبود....... به دعاهاش خ نیمساله برام ا نیمهمتر

 

قبول نکرد. با راهکارهاش تمام بافته  شنهادموینشد و پ میمستق یصراط چیبه ه نینازن

 !هامو پنبه کرد

 

که خودش هم در آغوشم متوجه وخامت اوضاع  ومدیم رونیام ب نهیداشت از س قلبم

 !شده بود

 

 :گذاشتم. از فکرم گذشت شیچشمان اشک یرو یبوسه ا 

 

 دونهیچه م یکس

 ،یروز هی دیشا

 

 نهمهیا نکهیا به

 بودم، عاشقت

 ...یکرد افتخار
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  !دمیمال یرو به تنم م یهمچ ی هی. منم پشدیشروع م یزندگ نیو ا دیرسیآرزوش م به

 

 یهمچ ی........ فقط برامیندازیرو راهش م یحرف رو گفتم: سروقت مقرر عروس نیآخر

 . نلحظه رو فراموش نک نیآماده باش و ا

 

 یبرا مینبود و ما هم با کمک همه داشت یمجددم خبر شاتیآزما ی جهیاز نت هنوز

  .میشدیمراسم آماده م

 

توش  نیکه با نازن یخرج و مخارج آماده بود و دوشب یعشقمون هم با کل ی لونه

  .ومدیعمرم به حساب نم یروزها یگذروندم اصال قاط

 

مطب  یاسکن هام آماده بود. تو یت یو س شهایآزما ی جهینت یروز مونده به عروس 6

 !دکتر منتظر بودم نوبت ورودم به اتاقش برسه

 

که بصورتم انداخت  ینگاه د،یاسکن رو د یت یبا عکس س شهامیدکتر تمام آزما یوقت

  !نداشت. اوضاعم خوب نبود ازین یگرید حیبه حرف و توض گهی........... د

 

فردا  نیدر معرض توموره! از هم کنیهوچ یدرست بود. لنفاو می: حدس قبلگفت

 .میکنیمعالجه رو شروع م

 

  .گفتن نداشتم یبرا یزی. چکردمینگاش م فقط
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 ییهویبود! فقط کاش  دهیچیپ هاشیالمصبم بدجور منو در خود و نامرد سرنوشت

........ دوام نی..... که بعد از من........ اول مامانم....... بعد نازنکردیپشتمو خاک نم

 !موندن ی....... و زنده نماوردنینم

 

  .........یذره ا یبازم به فکر خودم نبودم...... حت 

 

رو برام داشتند!! اونا بودند که بودن و  تیاهم نیشتریکه ب عشقام بودند یهمه  فقط

 !هرآن آرزوم بود شونیخوش

 

با کمک دوا و  یکمکمون کن یتونیو صدرصد م یهست یادامه داد: جوان برومند دکتر

  !یغلبه کن تیماریدرمان به ب

 گمیم یادیز نانیبا اطم یخوبه و نه صدرصد، ول یلیموارد خ نیعلم هم در ا شرفتیپ

  ......... فقطمیکنیکنش م شهیو همت خودت ر دخدایبه ام

 

  .میکردیم دایزودتر اطالع پ یدوماه کاش

  !محدود به خود عضوه که زود تشخیص داده شده یهستش ول میدرسته بدخ تومورت

  .درمان شدنیه یتراپ ویو راد یدرمان یمیبا ش میداد صیزود تشخ چون

 دیعمل هم با هیبزرگ شده  یچون طحالت کم یاندرم یمیش ی....... بعداز مدت یول

 !یاریخودتو بدست ب یکه کامل سالمت یداشته باش
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 تونمینم یچکاری! فعال همهیروز عروس 5جمع کردم. آروم گفتم: دکتر بعداز  افکارمو

  .میداریبکنم. هرجه باداباد دست نگه م

 

خودتو  گمیکه م یمارستانیندارم. فردا به ب تیبه عروس یمحکم گفت: من کار دکتر

 تی....... چون به حد کفامیدیرو انجام م یدرمان یمیش یمرحله  نیو اول یکنیم یمعرف

  !رحم کن تی. فقط هم به جوونمیکرد رید

 

 !کاره نیبنظرم بهتر یرو عقب بنداز یعروس ی...... اگه بتونیحت

 

  .نتونستم خودمو نگه دارم گهیحرف دکتر د با

  ....... !کردم یدستام مخف یپاهام گذاشتم و صورتمو تو یشدم آرنج هامو رو خم

 

چند مدت زنده  دی. گفتم: دکتر فقط بگشدمیداشتم خفه م ینداشتم..... ول بغض

  !مونمیم

 

 یول مه،ی! منم نگفتم حالت اونهمه وخیخودتو بباز ینجوریا ستیگفت: قرار ن دکتر

روز  هی یشکر داره، ول ی. متاستاز نداده که خودش جامیمعالجه رو از فردا شروع کن دیبا

رو عقب  تی. امکانش هست عروسمیکنیروزه. فردا معالجه رو با دز باال شروع م هیهم 

 ؟یبنداز
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 یو کال بهونه ا هیگفتن به بق یبرا یچی. هفتهیراه ب دیتکون داده گفتم: اصال!!! با یسر

 !ندارم

 

و کم کم  ذارهیاثر م تیجنس یقوه  یرو یدرمان یمیش یبدون دیبا یگفت: ول دکتر

و به حال اول  رهیدرصد برگشت پذ ۹۵البته بعداز اتمام درمان،  ره؟یم لیتحل

  .نیکه انشاا... شما هم جزو اون افراد باش نیگردیبرم

 

اگه دوست داشته  م،یکنیم شنهادیهامون پ ضیهم به مر یدرمان یمیاز شروع ش قبل

 یلقاح مصنوع قیبچه دار شدن از طر یتا بعدا برا میکن رهیباشن اسپرم هاشونو ذخ

که ........  خورهیم یدرصد ۵به درد اون  شتریراه ب نینداشته باشن، که ا یمشکل

  .... متاسفانه

 

  .نیبش الشیخی. بخورهینم یخودم سالم نباشم اسپرمم هم به درد ی: دکتر وقتگفتم

 

راه  چی.... هیراه خالص چیو ه دادمیفقط لحظه به لحظه داشتم جان م ونشبا

 .نداشتم یراه فرار چی..... هیبرگشت

 

 !!!غدّار خسته بودم یایدن نیاز ا چقدر

 

 ....ــــــــــایدن
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 یارگ بــم و خشت به خشتم متالش من

 ینقش جهان ، هر وجبت ترمه و کاش تو

 

 هایخال و دهان سوختگتاول و تب نیا

 یاست ، نــه از خوردن آش ــــادیآه ز از

 

 یـــیرها دیبه ام میدیتُنگ پر از

 یتالش هودهیو ب ییتقال ناکام

 

 ؟یبار شده بر جگرم  زخـــم نکار کی

 ؟یلبم بغض نپاش یبار شده رو کی

 

 بـه تو کردم یبار دلم رفت و نگاه هر

 یافتاد خراش اتیسرخاب یگونه بر

 

 داریو از حسرت د یآغوششوق هم از

 یچـه نباش یچه باش میریبم ستیبا

 

 یعسگر_حامد#
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                             39 

 

 

  .اومدم رونیاز مطب دکتر ب حالیو ب روحیب

 یو روان یروح فیو من اصال از ط شدیانجام م یدرمان یمیش یمرحله  نیاول دیبا فردا

 !آماده نبودم
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 !بود میشروع درمان عجله کرده بود حتما اوضاعم وخ یکه دکترم برا آنگونه

 

 !بدتر گرفت دلم

 

  .پامو به گاز فشردم تونستمیکه م ییشدم و تاجا نیماش سوار

 

خودم ....... اصال  یبود! ول دهیرس انیمن به پا یبرا یمن تموم شده بود! زندگ یبرا ایدن

 ......زانمیمهم نبودم...... فقط عز

 

 یخنکا ریکرده ز دایپ یخلوت یرسوندم و جا تگریخودمو به پارک چ دیو نوم خسته

  .نشستم یدرخت

 

  !سبک بشم یبکنم بلکه کم یتکون بدم و درددل یبراش لب ینداشتم حت چکسویه

 

  .زدمیبود باهاش راحت بودم و تا خودِ شب براش حرف م یکس کاش

 دیو بهم ام دیکشیآغوشش م یمهربونش شونه هامو فشرده سرمو تو یبا دستها اونوقت

  ؟یک ی....... ول گفتیدلخوشکنک برام م ی.... حرفهادادی...... بهم آرامش مدادیم
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...... دیکش یشقم عذاب مبگم...... ع یزیچ نیدهنمو باز کنم به نازن تونستمینم یحت

  .....شدیشکست..... عشقم خورد م یعشقم م

 

هاش همه  ییبایتحمل کنه و باالخره با ناشک تونستینم دونستمیشناختمش! م یم

  !شدنیخبردار م

 .خواستمیاصال نم نویمن ا و

 

  !!غم بغل کرده بودم یداده زانو هیتک یدرخت به

 

  !موند یهم در مغزم نم یزیچ ی. ولکردمیفکر م زیچ ــــــــــچیو ه زیهمه چ به

 

 یراه چیو ه دادیعذابم م شتریکه ب دیچیپ یسرم م یچنان آشفته و داغون تو یافکار

  .....شناختم یخودم نم یهم برا

 

  :. زمزمه کردمدمیبه چشمام کش یدست  !به اشک نشسته بود چشمام

 

 حواست هست؟؟؟ انیآر یخدا

 ... من بزرگه یقلبم عذابم داد گفتم باشه خدا یلرزشها هروقت
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 هیپا شدم و فقط  یخوردم، به سخت نیکه خودمو شناختم تا االن، هر وقت زم یزمان از

 !جمله گفتم ...غصه نخور خدا بزرگه

 

 من؟ یهست خــــــــــدااا حواست

 به توئه؟؟؟ دمیام یهست همه  حواست

 کنه؟؟؟یم ینیداره سنگ یلیغصه هات خ نیهست ا حواست

خونواده شه، که االن چشاش  یهمه  دیبعداز خودت چشم ام انت،یهست آر حواست

 .....هیبارون

 

 هست نفس کم آوردم...؟؟؟ حواست

 به دادم برسه و اشکامو پاک کنه؟ یرو ندارم حت یهست بجز خودت کس حواست

 

 ...خوامی......نفس مایخداااا

 ...خوامیرو م نمیکنار خونواده م و نازن یخوش

 ...خوامیم یزندگ

 ...خوامیخنده از ته دل م هیامروز  یبرا ایخداااا

 

تلخ امروزو  یاشکها یهمه  کنمی..... نگارا..... خواهش مارای..... زای..... مهربانا..... عزایخدا

 !!!!!!!!!و بلند گذشته رو بهم پس بده نیریش یاز خنده ها یکیو  ریازم بگ
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  !ستین یاوری...... که بجز تو اوراااااایکمکم کن  فقط

 

 .زنگ خورد میگوش

 .انداختم. نادر بود یبه گوش یپاک کردم و نگاه صورتمو

 

خودمو  دیمهم با یامضا هی یزنگ زده بود! جواب دادم که گفت برا یبد موقع چه

 .برسونم

 

  .امیب تونمیبکن. اصال حال تکون خوردن ندارم. نم شیکار هیگفتم: خودت  آروم

 

 جیدور شد. بعد آروم گفت: نتا یندگیکارکنان نما یکرد. فکر کنم از همه  سکوت

 رو دادن؟ شیآزما

 

  !خون چکانه نادر یلیخ یلیدلم نزار. خ یزمزمه کردم: دست رو دهیبلند کش یآه

 

االن؟  ییکه گفت: کجا دیربع دوباره زنگ هیقطع کرد. بعداز  یحرف و خداحافظ بدون

 !شتیپ امیدارم م

 

 .داشتم ازیبهش ن یلیجوابشو دادم. خ یحالیب با

 



844 
 

 نیزم یفردِ رو نیکس تر یحال ب نیعالم و آدم رو داشتم و در ع یکه همه  فعال

  .بودم

 

همه صدا  نیمثل توپ ب میضیمر یبزنم که صدا یبه کس یهم جرات نداشتم حرف اصال

  !.......و خونواده ام کردیم

 !!نداشتند یدیدر قبال خونواده ام مسوول بودم. اونا بجز من چشم ام من

 

پرواز کرده بود رو  ایکرده  یدر اسرع وقت خودشو رسوند. اونهمه راهو چطور رانندگ نادر

 !خدا عالم بود

 

  .برام تکون داد ی. تنها سرکردیحرف روبروم نشست. فقط نگام م بدون

 

رو دارم. خوب  یدرمان یمیش یجلسه  نیفردا اول کردم بخودم مسلط باشم. گفتم: یسع

  .باهات کار داشتم ی. کمیاومد یکرد

 

گفته؟ اول اونو  یگذاشته محکم فشرد. بعد گفت: دکتر چ جگاهشیگ یرو انگشتاشو

 !بگو

 

خونواده م  الیخیب تونمیدکتر رو دونه دونه براش شمردم. اضافه کردم: نم یها گفته

 دیمنم با یخودشونو دارن، ول یرهاشون کنم. درسته همه خدا هیدبقیبشم و به ام
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 یبنحو المیکنم و خ دایپ یبلکه راه کنمیبکنم. دوساعته دارم فکر م یبراشون کار

 !ازشون راحت باشه

 

آب دهنشو قورت داده  شد،یو کم کم سرخ م دیدرخشیم یکه چشماش از ناراحت نادر

کار بود حتما دکترت  یبرات تو یطرنشو! اگه خ وونهید انیآر نیمحکم گفت: بب

گفته محدود  ی! وقتدوارهیو ام نیخوشب نهمهیکه ا شهی. صدرصد حالت خوب مگفتیم

 !!شهیکن م شهیجمع و ر یدرمان یمیبه خود عضوه و متاستاز نداده پس مطمئنا با ش

 

چون  ی. ولرمیندارم امروز و فردارو رو به قبله بشم و بم می: نادر باور کن منم تصمگفتم

  ؟یازدواج کن یخوایتو نم نمیبکنم. اول بگو بب ییکارا دیندارم با نانیام اطم ندهیاز آ

 

 ایشدم  وونهینگام کرد انگار د یاول بشدت رنگ تعجب بخود گرفت. بعد جور چشماش

 .گمیم انیدارم هذ

 

هات هستم که  تیو اولو ایمنم جزو نگران یبگ یخوایکرد: نکنه م زمزمهشوخ طبع 

 نه؟؟؟ یو چند لگدِ دوبل و ساز و نقاره سروسامانم بد یلیس هیهرچه زودتر با  یخوایم

 

  !!!با تاسف براش تکون دادم که هنوز وخامت اوضاع رو نگرفته بود سرمو

 

نونِ خالص هم  فهیبرام تکون نده. ح یگفت: لطفا سرتو اونجور یکجک تند

  !!یوا داد ینجوریحرف ا هیکه با  یخودتــــــــــ
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غدد لنفومت؟ فکر کنم  ایمغـــــــــزت جا خوش کرده  یتومور تو نمیبب بگو

. نیزده، از من گفتن باشه دقت کن جیاشتباه شده ها، دکترت هم کامال گ شاتتیآزما

 !!!وبهیمغزت کامال مع

 

  .دمی. بعداز چند روز خنددمیخند

 

  .دیچشمان نادر درخش یتو یاشک

 

 نه؟ ای یازدواج کن یخوایمو بده. منشو نادر!! جواب وونهی: دگفتم

 

   .دیبه اشک چشماش کش یدست

 

اگه دکترت بگه با  ؟یکنیرو باور م یزیچ هیزده گفت:  طنتیپراز ش ییبایز لبخند

 هیخدا ده زن رو  یبخداوند ،یاریرو بدست م تیو سالمت شهیازدواج من حالت خوب م

و اهلش هم  کنمیتعارف نم یدونیو مقبول بشه! خودتم م یکامال حالت عال رمیگیشبه م

 ستم.ه

 

 .دمیچنان تا ته لثه هاش نشونم داد که خودمم خند دندوناشو
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 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایم ؟یرو دوست دار سونی. آاریکردم: حرف تو حرف ن زمزمه

همکارش بهت زنگ زده بود،  یبرا نیسفارش ماش یاونروز که من سرم شلوغ بود و برا

 !دمیخنده شو از پشت تلفن شن ی! خودم صدایگرفت لشیتحو یلیخ دمید

 

بلند  یچشم دوخت و با آه یصورتشو برگردونده، بطرف یبود! بعداز لحظات دهیماس نادر

. سونمیخواهان آ شیوقت پ یلیپسر!!! راستش...... من از خ یهست یک گهیگفت: تو د

گل  رتتیتو غ دمیترس ینتونستم ابرازش کنم. خودشم خبر نداره. آخه م چوقتیه یول

از برادر  شتریما ب کهینگاه کردم... درحال واهرتبا چشم ناپاک به خ یکنه و فکر کن

 !نداشتم بابات عشقشو بهم بده! وگرنه منکه از خدامه نانی..... اطمنکهی. هممیبود

 

  .راحت باشه سونیرو در حقم تموم کن. بزار فکرم از آ یبرادر نیا ای: پس بگفتم

 

دارم خودمو جمع  ازین داده چشماشو بست. گفت: فقط به دوماه وقت نتکو یسر نادر

 ....بهت بگم یزیچ هی نجایهم یبرسونه! ول ایدن ی نگهیکنم. خواهرم هم خودشو از 

 

به  یول کنم،ی. ادامه داد: با خواهرت ازدواج مختیباز کرد. اشکاش فرو ر چشماشو

  .. بزار خواهرت تک و تنها بمونهرمیم زارمیم یاز مرگ و مردن بزن یخدا حرف یخداوند

داره تو از  یچه گناه چارهیرحم کن.  اون ب نیبه نازن یکنیرحم نم چکسیبه ه آلقل

 !یو بفکر مراسمت هست یخونیم اسی ی هیآ یاالن دار
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و تمام  کنمی. گفتم: باور کن اصال هم فکر مردن رو نمدمیکش سمیبه چشمان خ یدست

اونم تمام مال  یکنارم خوشبخت بشه. البته برا نیو نازن حالم خوب بشه کنمیتالشمو م

  .نداشته باشه یبعداز من کم و کسر ذارمیمو م هیو سرما

 

خنگول بزرگ  یبچه  نیلبشو باال داده گفت: چشم مامانت روشن با ا یگوشه  نادر

 !!ها چارهیکردنش! به فکر همه هست بجز اون ب

 

همکه شده  نیگفتم: اوال بخاطر مامان بابام و نازن. ادیب رونیاز جاش ب خواستیم قلبم

........ فتهیمن ب یبرا یغلبه کنم. آخه........ آخه...... اتفاق یماریب نیکنم به ا یسع دیبا

  ....دونمیم نوی..... اشهیم یکیشب اولِ من و مامانم..... 

 

  .فتهیبرات نم ی. تو اتفاقانیبلند شده گفت: توروخدا پاشو آر نادر

لگد هم به ماتحتِ خوشگل و گرد و قلمبه ات  هیو  رمیگیاز جوونت از گوشِت م دور

و حالت کامال خوب  یحظ کن دمیچنان کشان کشان دوا درمانت رو انجام م زنم،یم

 !یایاز پسش برب یداره تو نتون یچ یزپرت یغده  هیبشه. 

 

سامسونگ  یوازم برقل یندگیمهران هم نما یو گفتم: برا دمیکش یبلند شدم. آه حالیب

 یکنم سرش تو دایماهر و قَدر براش پ کیشر هی خوامی. فقط مرمیگیم ازشویرو امت

  .عقلش بزرگ بشه یمهران کم نیحساب کتابا باشه تا ا

 

  .دمیکه دردم گرفت. بازم خند دیچنان از بازوم گرفته با فشار کش نادر
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. اوردمیو کم نم کردمیهم شده تالشمو م قمیشف قیداشتمش! من بخاطر رف خداروشکر

  .داشتم شیو خم در پ چیو پر پ یسنگالخ یبا جاده ا یطوالن یراه یول

 

به رختخواب رفتم مبادا مامانم از  شهیزودتر از هم یلیخ یخستگ یبه بهونه  اونشب

  .ببره یپ یزیاوضاع داغونم به چ

 

بروز  یزیچ میدوست ندار دیدیو اگه م دیفهم یهامونو زود م یخدا ناراحت ی شهیهم

  .دیرسیو کار به دوا دکتر م شدیخودش شروع م یها یناراحت م،یبد

 .کردیاونموقع بود عذاب وجدانمون کله پامون م تازه

 

 .نادر از کنارم جم نخورد کهیرو انجام دادم درحال یدرمان یمیش یمرحله  نیاول صبح

 

 .دادیحالت تهوع عذابم م جه،یقابل تحمل بود. سرگ یخوب نبود. ول حالم

 

 یاز ماجرا باخبر نشه. ول یتا کس میاستراحت به منزل خودم رفت یخودم برا شنهادیپ به

  .خبردار شده بود که خودشو بهم رسوند نیبانو دنبالم گشته، نازن سونیآ

 

 !دمشیپرست یخودم م یرو، بعداز خدا ییخدا نینازن نیا دونمیم فقط
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و  یدامادها عاد یفکر نکنم و مثل همه  یزیبه چ کردمیم ی. سعدیرس مونیعروس روز

  .خوشحال رفتار کنم

 

و حاال کنارش  دندیچرخ یم نیکه دور و بر نازن ییجوونا دنیچقدر سخت بودن د یول

 .زدندیتمام باهاش حرف م یینشسته با خنده رو

 

پر بود و همه هم  ینجوریدور و برش ا شهیهم فتادیمن م یبرا یاگه اتفاق یعنی

 !!!هواخواهش

 

و فقط با لطف خدا بود تحمل  دیخراشیتمام روحمو م یوجه نیدتریبه شد حسادت

 .کردمیم

 

خم شده بود و نگاه سوزان از خواستن و عشقش  نیبطرف نازن یکه کم ایپو دنید با

  !شده بودم وانهید گهید د،یکاو یرو م نیصورت نازن یذره ذره 

 

حتما بعداز من  کنه،یفکر م نیفراموش نکرده و هنوزم به نازن زدیاد مکه د یعشق نیا با

 ....... و شدیم نیخواستگار نازن نیاول

 

فقط مال من بود و ...... مال من بود و ...... مال من بود........ من  نیبستم. نازن چشمامو

 موووووووووووندددددمممممم یهم شده زنده م نیآلقل بخاطر نازن
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 ــــــــــدیالدنگ با یایاز همه هم پو شترینداشت و ب نیدر نازن یحق چکسیه

 !!دیکش یخودشو کنار م

 

دور  گهیکنم تا د شیعقلِ مشنگ رو همونجا ساطور یو ب فکریب یداشتم پسره  دوست

  !نچرخه نیو بر نازن

 

به  یدر دلم چه آتش دیفهم ی! کاش مزدیحرف م ایبا پو الیخیمن......... چه ب نینازن

 !!پاست

 

  ینـــــیو بب یبرگـــــرد شـــــدیم کـــــاش

 

 چگونـــــه تقـــــاصِ  چشـــــمانـــــم

 

 ـــــتیها  یالـــــیخیب تمـــــام

 

 .... دهنـــــدیپـــــس م را

 

 ....سوخت یسوخت و م یسوخت و م یفقط م چشمانم

 

 !شد یخال چارهیب نیهام سرِ نازن یتمام ناراحت اونشب
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من سربراه بود..... عاشق  نِینداشت! نازن یگناه انیم نیدر ا نینازن دونستمیم یول

 .......بود گناهیمن....... کامال ب یایمن ...... دن نِیبود...... مهربون بود ...... قلبِ من .... د

 

اومد و باعث شد  میاریغاز عموش، به  هیصد من  یهم که افتاده بود با حرفها یاتفاقات

  !رو با قلب سوزان و پراز تپشم از خودم دور کنم و برونم نینازن

 

دست نخورده  کردمیم تموم ....... ای اوردمیخودمو بدست م یسالمت کهیتا زمان نینازن

 .....موند یم یباق

 

  به اون لحظه اى که لعنت

 

  براش تنگ میشه دلت

 

 میدونى نباید برى سراغش ولى

 

 ......آل بود دهیا یزندگ هی قیال نی! نازنکردمینم یبا سرنوشت عشقم باز من
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مجبور  نینبود نازن یگناه و رنجش یبودم، ول دهیبشدت رنج یعروس یاز ماجرا درسته

  !بشه تاوانش رو پس بده

 

از آتش درونمو خاموش کرد، تونستم همون اتفاقات رو  یکه کم ییدعواها و حرفا با

  .کنم و خودمو از عشقم دور نگه داشتم زشیدست آو

 

 گرفتمیخودمو م یجلو یتی. با چه وضعدونمینم گذروندمیروزهامو م یچه اوضاع با

  .دونمینشم و در آغوشم محوش نکنم رو نم کیبهش نزد

 

قادر نباشم قفل بازوانمو  گهیکنم و ددستامو دورش حلقه  یلحظه ا دمیترس یم یحت

  .....باز کنم

 

مردم و  ی...... هرلحظه مختمیریشدم........ هرلحظه آوار شده فرو م یم بیتخر هرلحظه

کارو در دست نداشت و  یجا چیه نینازن ی....... ولشدمیم ری....... هرلحظه پشدمیزنده م

 .......هیماجرا چ دونستیاصال نم

 

 .......رو خودش هم خبر نداشت کردیبا من چه م دهیو نفهم ندانسته
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چشمام  یخاص خودش جلو یو با ادا اطوارها و عشوه ها دیپوش یم ییبایز یلباسها

  ...........ربود یبدتر م نمویداده دل و د راژیو

 

عشقمو بهم  یو زندگ ارمیکم ن یروز کردمیو فقط دعا م کردمیبزور بزور تحمل م بزور

  .زمینر

 

تا  کردیاز من عادت م یبه دور دیبا نیمشخص نبود! نازن میبا خود و زندگ فمیتکل زهنو

! منهم با ذاشتینم ابانیو سربه کوه و ب کردیراحتتر تحمل م فتادیبرام م یاگه بعدا اتفاق

 یواقعا م یسپردمش!! ول یخودش م یو به خدا کردمیترکش م یشتریآرامش ب

 .قدرتم نبود دیدل بکنم و تنهاش بزارم؟ اصال در  وراحت ازش بگذرم  نهمهیتونستم ا

 

اش  ندهیبه صالح آ دیخواستنها شا نیخواست که ا یم شویعاد یو قلب من زندگ ایدن

 !نبود

 

که  ییرو بمن داده بود و بعداز روزها میجنس یمعالجم تذکرِ کم رنگ شدن قوه  دکتر

 !کردمیرفتنم رو حسش م لیاز ازدواجم گذشت، خودمم آروم آروم تحل

 

  .گشت ینم نیچشمم دنبال نازن انهیو مخف دمیکش یاونهمه عذاب نم گهید

به دوست داشتن  یربط یاحساس یب نیا یاحساس بودم، ول یکم کم ب نیبه نازن نسبت

  !و عشقم نداشت
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. عاشقش بودم و بودم و...... شیاز پ شتریو من ب زدیحرف اول رو در قلبم م نینازن بازم

 !بودم

 

  .ذاشتمیو از بوس و بغلش کم نم کردمیرفتار م یعاد یلیهمه خ نیب در

 

گرفته بود و باهاشون راه  ادیآروم آروم رفتارهامو  یول کردیبشدت تعجب م نمینازن

  .ومدیم

حرفمو  یبحد نمیاز موضوع باخبر بشه که خداروشکر نازن یکس دادمیاجازه م دینبا

 .... فقطدادیبروز نم یزیکه چ کردیگوش م

 

 یاز جلو نینازن ذاشتمینم م،یخودمون جمع بود ایمامان بابام  یخونه  یوقت فقط

  .تنها بمونه سونیچشمم دور بشه و با مامان، مخصوصا آ

خاص  یشناختم که با زبون چرب و نرم و زرنگ یزبر و زرنگ رو خوب م سونیآ من

 !کردیرو مجبور به حرف زدن م نیخودش نازن

 

گزارش کارهام رو  کردیم دمیتهد یبانو، گاه نیو وروجک تخس خودم نازن طونیش حاال

....... و من چه رهیدلخواهشو ازم بگ یبوسه ها کردیو منو مجبور م دهیبه خونواده ام م

 ....دادمیآرزومندانه جوابشو م

 

صورتم باال  یسالم ینشسته بودم و سرم به کارم گرم بود. با صدا یندگیدر نما اونروز

 .اومد
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بود قلبم کپ کرده  ستادهیسرم ا یمحجوب به لب باال یکه با لبخند یکس دنید از

 !بود

 

و حدودا  کردمیذهنم کنکاش م یهنوزم تو رت،یتعجب و ح تیپا خواستم و در نها به

    .گرفتم لشونیتحو یسالم داده بخوب کردمینم دایگفتن پ یبرا یحرف

 

  .......برگشته بود الناز

 

چشمام در  یجلو یلمیخاطرات گذشته ام مثل ف یول کردم،یم یاحوالپرس باهاش

 .حرکت بود

 

  ........گذشته بود که ..... بود یبارویو ز نیمت همان

 

 ......دلم از سر گرفته شده بود یلرزشها
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 د(کنیم فیرا تعر یشب مهمان یادامه  نینازن)

 

 

که مقابل آشپزخونه  یغذاخور یبه رو یگفت، سرک یدیخسته نباش کهیدرحال سونیآ

 نایدسر ا نهمهیا ی. مجبور نبودیو گفت: واقعا خودتو خسته کرد دیکش میگذاشته بود

  !یدرست کن

 !انی. البته بجز تو و آرمیشیو روز بروزم تپل تر م میخوری... ما هم مماشاا

 

!! بنظرت رسهیجامون نم چیچرا به ه دونمینم یول میخوریگفتم: واال ما هم م لبخندزنان

 م؟یدار یزیچ ،ییکرم کدو ،یسیشکممون آسکار یتو
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  .نگاهها بطرفمون برگشت یبلند شد و همه  سونیآ یقهقهه  که

 ...فی..... ح یبود ول بایبصورتم چه ز دورادور  انیآر نگاه

   

 .بردم و به همه تعارف کردم ییرایرو به پذ ینیس خندان

گفت برم  میدعوت نجایشام ا دیشن ی. وقتادیجوون گفت: االن مهران هم م مامان

 .رمیبگ یلباسهامو عوض کنم و دسته گل

نباشم بهتره!  یجوونم هستم دست خال ییو زندا ییبار مهمون دا نیاول یکه برا حاال

و اصال  رهیم نییپا ندارهیهرجا بخواد سرشو م ستین شیماشاا... اصال دعوت هم حال

  !هیاصول مهمون رفتن چ ستین الشمیخ نیع

 !ستیهم ن یچیو دربند ه کنهیم یدلش بخواد زندگ یهرجور یلوط یپسره  نیا

 

 یخونه  ستیزده گفتم: دعوت الزم ن ی. لبخنددیچیام پ نهیس ینفس تو یا لحظه

 .رفته بود دعوتشون کنم ادمیخودشونه. منکه کال 

 

بود  ادمیگفت: من  داشتیانداخته بود و قهوه شو برم گشید یپا یکه پاشو رو انیآر

 .داشت با دوستاش فینبود. شمال تشر نجایآخه ا یول

 

با نظر من  ن،ینیگفت: بب داشتیبرم ینیقهوه شو از س کهیبدون نشستن در حال سونیآ

  .بچرخه قهاشیکمتر با رف نیبند کن یخونه زندگ یپسر رو دمشو تو نیباشه ا
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دختر  نیاز ا یکی نینیب یروز م هیدستتون کارستون ها!  دهیم یکار نیکن باور

 یباقال یبرا نیجمع کن ارویدن یکل خرها دیرو سرش هوار شده و اونموقع با ها،یابونیخ

  .بار کردن دهیگند

 

  .باهاتون مشورت کنم خواستمیخوب شد. م نجایگفت: امشب جمع شدنمون ا انیآر

 یکه بابا یمغازه ا یتو رمیبگ ازشویسامسونگ رو براش امت یندگیدارم نما میتصم

  .میمرحومش داره و بزرگه اونجا راهش بنداز

 

تو  گهید یمثل ماه رهیگیشو م انهیکنم. فقط تا ماه کاریباهاش چ ستمیبلد ن گهید واقعا

  .گردهیبرم کوبهیبه طاق م وو پوالرو سرش شهیدست بند نم

 

دوست دارم اونم  هی. من هیگفت: فکر خوب دادیتکون م یسر کهیدر حال باباجوون

سالهاست  ینه، ول ای کنهیصرف م نمیبب کنمیم ییداره، ازش پرس و جو یندگینما

 !گهید کنهیاونجارو داره پس حتما صرف م

 

بشه،  کیبه من نزد دادمیاجازه نم دینداشتم، فقط با یخاص یمورد مهران نگران در

 .اونوقت کارم براه بود

 

  .باز کرد انیبصدا دراومد و آر فونیآ

 



860 
 

 دیسف ی. شالدیمن بودند و متوجه شدم مهران هم همزمان با اونا رس یخونواده  نباریا

 .سر کردم

 

 .گرم بود یو روبوس یبازار سالم احوالپرس دوباره

 

بدست داشت که بطرفم  ینیریش یبزرگ یهم جعبه  الدیقشنگ، م یبا دسته گل مهران

 .گرفتم لیگرفت و از همه شون تشکر کرده همه رو تحو

 

گفت:  ستادهیکنارم ا سونیآ. که داغ باشند دمیکش یبه غذاهام سر م ییرایپذ بعداز

 ریبرام درنظر بگ یوقت هیپرسم.  یاتاق م یازت دارم و تو یجان بعداز شام سوال نینازن

  .که سر همه شلوغ باشه

 

ازت داشتم و دنبال  یزده گفتم: چقده دالمون بهم راه داره. اتفاقا منم سوال یلبخند

 .فرصت مناسبش بودم

 

و مهمونارو  می. شام رو بدمیکنیگفت: پس خداروشکر دوطرفه بار م دیخندیم کهیدرحال

  .میخودمون در بر میچونیبپ

 

لبام  یدلخوشانه رو یاخنده  میریفکر در رفتنمون که مشخص هم نبود کجا در م از

 .نشست
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رو رها کرده باهاش  یبود و همچ انیآر سون،یآ یآرزو کردم کاش بجا یا لحظه

اهل دررفتن  انیکه آر فی......... حمیدیچش یعالم رو م ی..... اونوقت خوشرفتمیدرم

  !ذوق ینبود....... بــــــــــ

 

 .اجاق گاز برگشته در قابلمه رو برداشتم که خورشتم درحال جوش زدن بود بطرق

 

 یکامال کنار گوشم اومد که گفت: غذات آماده ست؟ واال ناهار به بهونه  انیآر یصدا

 !غذاهاتم که محشره ی. بورمیم یم یاالنم دارم از گرسنگ ،یاملت بهمون داد هیکار 

 

لبام بود بطرفش برگشته گفتم:  یباله دارم رودن یخنده  سونیاز دررفتن آ همچنانکه

من عاشق دررفتنم  م؟یدر بر میاالن بقچه مو ببندم، قابلمه هارو بردار نیهم یدوس دار

 !ها اونم با تووووو

 

ها!  میسر تغلب ندار رهیعروس خ ییییییاز پشت سرم گفت: آهــــــــــااااااااااااا سونیآ

 !گهینه کس د یبا من دربر یتو فقط حق دار

 

خصمانه گفت:  یآروم ول سونیکه آ میبطرفش برگشت انیقابلمه رو گذاشتم و با آر در

 !چه وضعشه آخه نیفقط دوست دارم بکشمت ها ا انیآر

 

شده باز  یششول بندم! چ یگفت: مگه چه خبره آبج انینگاش کردم که آر متعجب

 ؟یطپانچه تو بطرفم نشونه رفت
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 نیا نمشیب یهردفعه م یبودم، ول دهیرو ند نینازن شهیم یزرو ۵گفت: حدودا  سونیآ

  !شده کتریقبل کوچ یدختر از دفع 

 

! گناه رهیداره هر روز آب م ینجوریا یکنیم تشیاذ ای شیخوریذره ذره م یدار نکنه

 !آخه یچرا ازدواج کرد یبلد نبود ی! زن داریکنیداره آخه دختر مردم باهاش بد تا م

 

و لباش  فشردیمنو محکم بخودش م کهیخندان دست دور شونه ام انداخته درحال انیآر

نباشه رو به  نی! من عاشقشم و نازنسونیتو آ یگیم یدار یشالم نشست گفت: چ یرو

  ......قبله درازم، اونوقت تو

 

برداشت که از ذوقم فقط  ینشست و بوسه ا جگاهمیگ یدوباره رو لباش

فقط چون با درسها و  کنم،یدر چنته دارم براش م یمــــــــــردم! گفت: من هرکار

 !بانو رمیتقص یوگرنه من ب ادیبهش فشار م یلیامتحاناش مشغوله خ

 

 :نگاهش بصورتم برگشته گفت سونیآ

 یموخ یوخحسابشو برسم ها! ش نجایبگو هم کنهیم تتیباور کنم؟ اگه اذ یعنی نینازن

 !!هم ندارم

 

  !آورد یهمچنان دور شونه هام بود، که انگشتاش به بازوم فشار انیآر دست
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بخودم فشار  یلیخ شهیحساسم و باعث م یلینمره هام خ ی: آره باور کن. من روگفتم

دستپختم آبرومو  نی. فقط دعا کنمیشام گرمه غذاهارو بکش نی. االنم کمک کنارمیب

 !نبره

 

  .شد دهیچ زیم یبا کمکشون آماده شده رو شام

 

هم قورمه  یشو گرفته بودم، زرشک پلو با مرغ و کم هیقارچ که از مامان طرز ته سوپ

  .کنارش یسبز

 

 .دوست داشتند یلیرو خ یآقاجوون و بابام قورمه سبز آخه

 

کرده بود و اصال  رمیغذاها کال س یو لذت خورده شد. منکه بو یدور هم بخوب شام

  .نتونستم بخورم

 

  !صورتم بود یو نگاه مادرجوون با خنده رو کردمیمزه مزه م یکم فقط

 

خب...... نگاهش که داد از محبتش  یبود ول یپرمعناش چ یلبخندها لیدل دمینفهم

 !زدیم

 

بگم  یزیهمه چ نینتونستم ب یحت یکم خورد. ول یلیکنارم نشسته بود و اونم خ انیآر

 !و بپرسم
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! گهید نیشیبه شکر خدا تموم م نیدار نیخوریم ینجوریدم گوشم گفت: ا سونیآ فقط

 !میریگیم لیبعد اسکلت تحو یدفعه  نیشما!! باور کن نیچه بدغذا شد

 

  !لبخند زدم فقط

دستتون درد  انیوسط شام گفت: آقا آر الدیخوردند که م فیتوص یو کل فیبا تعر همه

 .پسند کردم یلینکنه واقعا خوشمزه ست. منکه دست پختتون رو خ

 

. من ستیکار من ن الدجانیم یجواب داد: ول انیکه آر دادندیبا تعجب گوش م همه

 !یچیه گهیاملت بپزم. د هیکنم و فوق فوقش به زور  مرویبتونم دوتا تخم مرغ ن نیهم

 

ما پخته؟؟ باور  یآبج یبگ یخوایم یعنیلک! ک یگفت: ا الدیو م دندیخندیآروم م همه

 !!!اومده باشه رونیزبر و زرنگ از خونه مون ب یدختر نینچنی!!!! فکر نکنم اکنمیکه نم

 

 یعنی ؟یکنینگام م ینجوریرفتم که گفت: چرا ا الدیبه م یچشم غره ا متعجب

 !الدشونیهستم م یخسرو ؟یمنو آبج ینشناخت

 

شون رو کار دارم که آبرو  یشناسم. زبون درازِ فضول باش یرو م الدشونیگفتم: م آروم

  .ذارهیبرا آدم نم
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کار داشتم  یندگیجان اتفاقا من از صبح نما الدیگفت: م انی. آردندیخندیهمه م ندفعهیا

 .که از صبح سرپاست نهیزحمات مال نازن تمام  .خونه دمیو قبل از شما رس

 

 یگفتن و بازم چشمان خوشحال مامان جوون با لبخندش رو یدیخسته نباش همه

  .صورتم بود

 

 .دمیفهم یبود رو نم یچ علتش

 

  .میکرد ییرایپذ ییهم کمکمون کرد، با چا انیشام و جمع و جور کردن که آر بعداز

 .استفاده کنه تونستیبود و هرکس به دلخواهش م زهایم یهم رو لیآج

 

 سونیراه افتاده بود که آ نشونیداغ ب یند و بحثمهمونا سرگرم صحبت بود ی همه

  .االن وقت دررفتنه نیگفت: نازن واشی

 

 بنظرت؟ میگفتم: کجا در بر خندان

 

 .امیگفت: اتاق خوابتون. اول تو برو بعدش من م تند

 

  .متوجه نشد چکسیجلب توجه آهسته به اتاق رفتم که فکر کنم ه بدون
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 .زدمیرژ م یکم ستادهیا نهیآ یوارد اتاق شد که جلو سونیبعد آ یلحظات

 

 !دییعسل نمکم! امرتون رو بفرما میزده گفتم: خب دررفت یلبخند

 

 ......!مغزمه یمثل خوره تو میاومد یو از وقت دهیداره منو عذاب م دایشد ی: سوالگفت

 

بگو  راستشو نیبه تختمون انداخته گفت: نازن یدلم شروع شده بود که نگاه لرزش

  ن؟یتخت استفاده کرد نیشما تا حاال از ا نمیبب

تکون نخورده  شیروتخت یهم بهش نخورده و حت یاصال دست گهیبهم م یحس هی آخه

جهازته و  دنیهمون روز چ یهم نداره بشه گفت شبها تا خورده! انگار ینیچ چ،یکه ه

 .....میتخت انداخت یتازه از بازار اومده رو

 

 دونستمیصورتش زوم شده بود. نم یو نگاهم رو دیلرز یبا تمام بدنم از درون م پاهام

 !!بدم یجوابشو چ

 

 دم؟یپرس یسوال بد د؟ی: چرا رنگت پرگفت

 

 یدارن، رو ینفهمه چه عروس بدبخت سونیاوضاع بدم رو کنترل کنم و آ نکهیا یبرا

 .تخت نشستم

 



867 
 

...... سونیآ یکردم تند حواسمو جمع کنم. آب دهنمو قورت داده آهسته گفتم: ول یسع

 .....که میدیتخت خواب نیا یرو یچند روز لیما اوا

 

 متعجب گفت: خب؟ سونیآ

 

بساز نبود. چون از روز  انیبا کمر آر نکهیتشکش که خوشخوابه، مثل ا یدادم: ول ادامه

  .کردیور قدش رو راست مو صبح ها بز کنهیسوم گفت کمرم درد م

 

رو اصال  انیکه تشکش کمر آر میخوابیتخت اتاق مهمون م یمتاسفانه فقط رو االنم

 !نی. همکنهینم تیاذ

 

گفت: مــــــــــاشــــــــــاا... بهتووووون!!! اتاق منو با  دهیخندان و کش سونیآ

االن به جر و جر ! حتما خوابنیاون تخت م یبزور تو ییگرفتن حاال دوتا لیتختش تحو

 !گهید نیدیافتاده نه؟ بگو حسابشو رس

 

 ن،یخودمو نجات بدم گفت: راستشو بگو نازن یو خوشحال که تونسته بودم جور خندان

  ن؟یدار یمشکل انی......... تو و آرکنمیکمکت م دمیقول هم م

 

 جگاهشیگ یداره و تو یپس رَو یو حاال روح یهم مثل تو از نظر جسم انیبگم آر اگه

  .ستیمطمئنم اونم حالش خوب ن ؟یگیم یچ دمید دیسف یموها
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به مامان بابا بزنه. باور  یسرپا اومده بود سر گذشته،یروز قبل از طرف خونه مون م چند

شده!  شیزیچ هیپسر  نیکه بابا بعداز رفتنش گفت ا رفتیفکر م یچنان تو یکن گاه

 !داره یمشکل کنمینه! احساس م ای نیدار شیاز زندگ یخبر

 

. میندار یخونه اصال مشکل یدهنمو با ترس قورت داده گفتم: ما تو یآب نداشته  دوباره

. منم که دانشگاه داشتم و ادیناهار م یبرا یکه گاه شهیصبح از خونه خارج م ۸ انیآر

  .مینیب یرو م گهیشبها همد شتریکال ب

 

داشته باشن من خبر ندارم. اصال در مورد کارش باهام  یمشکل یندگینما یاگه تو یول

  .زنهیحرف نم ادیز

 

ندارن. پس......  ی. اونجام مشکلدمیتکون داده گفت: آخه..... از نادر هم پرس یسر سونیآ

  .راحت باشه التیخ

 .الاقل تو سوالت رو بپرس دمینرس ییجا چیبه ه منکه

 

  .یچونیپ یو منو نم یگیفقط قول بده راستشو م سونیبخدا سپردم و گفتم: آ خودمو

 

 هینگران نباش. حاال چ گمیباشه راستشو م یشه هرچکرده گفت: با یفکر سونیآ

 سوالت؟

 



869 
 

با من  ییمنظورم قبل از آشنا ان،یآر ینشست که آروم گفتم: در گذشته  کنارم

 یبهتر موجود نداشته؟ خودت که جنس زنهارو  ی..... کسی..... عشقیهستش، دختر

 !ارنیسر در ب یاز همچ خوانیم یکنیو درکشون م یشناس

 

که  ییتا اونجا انیآر ی!!! ولیکنیفکر م ییزایتو هم به چه چ یخندان گفت: واااااا سونیآ

 .........نداشته فقط یسالها عشق نیمطلع هستم در طول ا زشیاز همه چ

 .بفکر رفت سونیآ

 

سال  9. ادامه داد: حدود ادیم نییفشارم داره پا کردمیس ماحسا سونیفقط گفتن آ از

 یبودن و دختر یخوب یکه واقعا خونواده  میداشت یا هیکوچه مون همسا یقبل تو

 .و خونواده هامونم واقعا با هم جور بودند میداشتن همسن من. ما دوتا دوست بود

 

انداخته از الناز زمزمه شو راه  دمیکارشو تازه راه انداخته بود، د انیموقع که آر اون

  .کنند یخواستگار

 

النازو با اخالق رفتارش پسند کرده  یلیکه خ انیآر ینه، ول ایعاشقش بود  دونمینم

  .بود

 

 !یروش بزار یرادیا یتونست یبود اصال نم نیهم از بس مت الناز

 یرفتند. ول یخواستگار یبرا انیبا آر یخوشحال، شب یلیمامان و بابا هم خ خالصه

 .اومده شیپ یحتما مشکل دمیناراحت برگشتند فهم یوقت
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 یخوشحال شده بودند چون کامال مارو م یلیخ یخواستگار نیالناز از ا ی خونواده

باباش گفته بود چون پسرشون بزرگشون خارج هستش و پسر  یشناختن، ول

دارند همراهش  میهم تصم نایبه خارج بره، ا خوادیم لیادامه تحص یبرا کشونمیکوچ

  .بمونه رانیتنها ا دنیمبرند و اجازه ن یرند که الناز رو هم با خودشون مب

 

بچه هاش  خوادیاونجا عمل قلب هم بکنه که م خوادیبعدا به بابام گفته بود م باباش

با الناز ازدواج کنه و باهاشون همراه بشه.  تونهیم خوادیهم اگه م انیکنارش باشن. آر

  .ستین یموندن رانیالناز ا یول

 

  .به اتاقش رفت میدینگفت و فقط د یچیه انیآر

 

  .و امکان نداره ماهارو تنها بذاره هیاومد گفت ماجرا از نظرش منتف رونیصبح که ب فردا

خودش بود و مثل  یتو یلیهفته تا ده روز کامال مشخص بود ناراحته، چون خ هی یول

  ..........رفتیبا خودش کلنجار م نکهیا

 

الناز به خارج، کم کم فراموش  یتموم شد و با رفتن خونواده  یهمچ واشی واشی گهید

  .شدند

 

و دوستمو از دست داده  ومدیاز دستم برنم یکار یناراحت بودم ول یلیخ لیاوا منم

  .بودم
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 سونیآ ........سال قبله که تموم شده رفته............. اما 9ماجرا مال  نیا نینازن یول

  .کرد و چشماش باز شد یمتعجب فکر یلحظه ا

 

 افتاده؟ یاتفاق ن؟ینازن یدیپرس نویکرد: چرا ا زمزمه

 

 ؟یبگ یچ یخوایدلم داد زدم: خــــــــــاک تو سررررررت! االن م یتو

 

چند روز  میکیبدونم.  ییزایچ انیآر یاز گذشته  خواستمی: اتفاق که نه!!!!! فقط مگفتم

. وگرنه نیهم گفتیم افتاد الناز ادمیه االن ک زدیرو صدا م یزن هیخواب اسم  یقبل تو

 .ستین یخبر

 

  ده؟یالناز رو د انیگفت: مگه آر سونیآ

 

 ؟یچ یعنیزدم. گفتم:  جیبار من بودم که تمام کمال گ نیا

 

نفروخته بودن. حدود چهل  ملکشونیما یبا کم نارویالناز ا یگفت: آخه خونه  سونیآ

  .شدیم یتلفن یسوار تاکس دمیاومدم الناز رو د رونیروز قبل، که از خونه ب

به اموالشون و فروش خونه و احضار  یدگیرس یبرا اسری کشیبا برادر کوچ گفتیم

  .وراثت و ... اومدن

 



872 
 

که از اون روز به بعد  میصحبت کرد یفوت کرده بود. کم شدهیم یسال هیهم  باباش

 امیم رید یلیو سرمون واقعا شلوغه که خ هی. آخه وقت حسابرسدمشیفقط دوبار د

   .ازدواج کرده و شوهرش خارج هستش. دوتا بچه هم داره گفتیخونه! حاال م

 

 یصفر ینهایاز ماش دمیروز قبل د ستیب یذره هم فرق نکرده بود. ول هی... ماشاا

  .هست نایا انیآر یندگینما یکه تو رپاشهیز

 

رو!  نیماش دهیاونا خر یندگیاز نما دینه؟ شا ای دهید بپرسم الناز رو انیاز آر یخوایم اگه

 .که دونمینم

 

برام  نقدریخبر دارم. هم یزیبدونه من از چ خوامیها!! نم یلرزان گفتم: نه نپرس یدل با

 .هیکاف

 

توووووو! چرا رنگت زرد شد؟  یشد وونهیواقعا د نیباال داده گفت: نازن یبا ابروها سونیآ

من برادرمو خوووووووووووبِ خوب  یشناس یاگه تو نم ؟یشناس یرو نم انیتو مگه آر

  .شناسم یم

 

دور  یلیخ ینداره به الناز فکر کنه چون واقعا عاشق تو هستش. الناز گذشته  امکان

 نیساله براش تموم شده، االن هم چنان با عشق نازن یبود که صدرصد سالها انیآر

گفتنش ذوق  نیو به لحن نازن خندهیهنوزم هنوزه بابا پشت سرش بهش م گه،یم نینازن

  .کنهیم
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. هیمنتف یها!!! النازم که شوهر و بچه داره پس همچ یفکرها بکن نیاز ا نمینب گهید

 !دمیمن بهت قول م نویداشته باشه. خالص خالصه ا شهیخورده ش ستین یکس انیآر

 

 کنه؟یم یازم دور نهمهیخالص ا نیا به فرش دوختم و فکر کردم: پس چرا چشم

 

 هنوزم هست؟ ایرفته  رانی: الناز از ادمیجمع کردم و پرس حواسمو

 

چراغ خونه شون روشن  دمیباال د یاز طبقه  روزیگفت: فکر نکنم رفته باشه. پر سونیآ

 !که ستین یراحت نیو فروش اموال به ا یقانون یبود. آخه کارا

 

که وارد اتاق شده گفت: شما دوتا مهمونارو سرخود ول کرده  میبرگشت انیآر یصدا با

  .دیکرد یعجب خلوت

 .دیکردیصحبت م یبشنوم در مورد چ خوامیم منم

 

 .دیتخت نشست و دست دور کمرم انداخته منو بطرف خودش کش یرو کنارم

 

. امشب میکردیتورو نم ی! چغوللیخندان گفت: نترس زن ذل سونیدادم که آ هیتک بهش

  .دمیجوونت پرس نیاومده بود اونو از نازن شیبرام پ یسوال

 

 ییهمش با بابا منتظر خبرا ؟یدید نیمامان رو به نازن یسر شام نگاهها انیآر یراست

 ..ییییییهستن. وآآآآآ
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 شد؟؟؟؟ یچ میهردو با هم گفت انیو آر من

 

از  یعال زیچ هیعجول ما سفارش داده دوستش  یبابا نیخندان گفت: ا سونیآ

 یباال و مونده تو ارنیرفت ب ادشونیآورده! فکر کنم  نینازن یسردخونه شون برا

  !نیماش

 

من درس دارم و حاال  نینیب ی. خودتون مستین یزدم و گفتم: هنوز که خبر یلبخند

  .نیارشد هم شرکت کنم. پس همه راحت باش خوامیم

 

دارن از بچه مراقبت کنن و  میخودشون تصم یرفته گفت: وقت یچشم غره ا سونیآ

  !! گناه دارن آخهیکنیچرا دست دست م ،یبش تینزارن تو با وجود دانشگاهت اذ

 

مخصوصت رو از خونه آوردن  یاصال امانت نمیشده ادامه داد: بزار از مامان بپرسم بب بلند

 رفته؟؟؟ ادشونی ای

 

 د؟یپرس یم یچ سونی: آدیپرس انیاز اتاق خارج شد که آر سونیآ

 

 ........بصورتش انداختم کیاز نزد یو نگاه برگشتم

  .....روز نبود ...... منم نبودم هیروز ...... فقط  هیدوستش داشتم...... اگه  چقدر
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 انتیاهل خ دونستمیبهش اعتماد داشتم و م یلیخ سونیدلم گرفته بود. منم مثل آ ته

بهش نداشته  یحس چیو ه یریزنت رو در آغوشت بگ شدیمگه م ی......... ولستین

  ؟؟؟یباش

 

فکر در من رشد کنه.........  نیمن نه..... نزار ا ی........ نه خدانکهی.......... مگه انکهیا مگه

 ......مال منه.... مال خودم انیآر

 

 یچ سونیشده؟ چرا چشات رنگ غم داره؟ آ یگفت: چ دهیانگشتاشو بصورتم کش انیآر

 ؟یشد ینجوریگفت بهت ا

 

دست نخورده  نهمهیتختتون ا نیچرا ا دیپرس یفقط م یچیتکون دادم و گفتم: ه یسر

 !نیست هم

 

 تند گفت: خب؟ انیآر

 

رقمه  چیمنم گفتم فعال که آقاداداشتون ه گه،ید یچیشدم گفتم: ه یبلند م کهیدرحال

  !قبولمون ندارن و دلشون رو تمام کمال زدم

 کشنیداشتن نوه شون انتظار م یخودم، که همه برا یدر کنار شوهرم و خونه  هنوزم

 ...گذرونمیرو م میدوران مجرد

 گفتم؟یم یزیچ دیبا بازم
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و  یبا تاسف تکون داده زمزمه کرد: عروس ی! سرکردیمات و مبهوت فقط نگام م انیآر

 میزندگ یبه بعد همچ نیبود که از ا میاشتباه زندگ نیو بزرگتر نیخونواده بدتر لیتشک

 ..........!شهیورد زبونا م

  .حرفش چشمامو بستم با

 

 یعنیداشت؟  قتیحق یعنی..... کردمیسوختم.......... سوزش دلمو کامال حس م فقط

سال قبل و خاطراتش برگشته بود و االن  یبه سالها یعنی خواست؟یمنو نم گهید

  بود؟؟؟؟ شیاشتباه زندگ نیبا من بزرگتر یعروس

 

 بود؟ یچاره مون چ م؟یکردیم کاریچ دیبا االن

 

 یرینبود از سوزششون جلوگ یاشک یسوختن.... ول یچشمامو باز کردم. داشتن م آروم

 .....کنه

 

 انیخفه نگاهمو به چشماش دوخته زمزمه کردم: آر یی. با صداستادمیروبروش ا کامل

 .........ستیالزم به تکرارش ن یکه ه یفهم یو م یدونیاحساسمو به خودت کامال م

 ....دوستت دارم یدیفهم یم دینبا

 

رو لو دادند......  یموقع دهن باز کردن ........ و همچ یلعنت به چشمام....... که ب یول

 ..........اخالقم دستته دونمیشناسم م یهمکه تورو م یاونقدر
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کنم  زونتیخودمو آو ستمین ی...... چون کسذارمیتنهات نم گمیرم .......... نم ینم گمینم 

  .......هاتو لحظه به لحظه تحمل کنم یتمام نامهربون نمیو بش

 

 یقلبم زندگ یآماده ام برم تا تمام خواسته  ی.......... هرزمان بگرمیم یبگ هرزمان

و مثل  ادینباشه که بزبون ب مونیپش نهمهیاز ازدواجش ا گهیدلخواهشو داشته باشه و د

  !صورتم بکوبه یپتک تو

 

 

مونم تا ...... خودت  یپوشوند......... ادامه دادم: فقط منتظر اشاره ات م صورتمو اشکام

  .....گردمیبرنم گهیو د رمیبرو....... م ی..... خودت بگیبخوا

 

 ی......هروقت بگگمی..... بازم مرمی...... م یو م نیزم زارمیبا تمام عشقم سرمو م رمیم

 ....امشب...... که با خونواده ام بزارم برم یآماده ام ...... حت

 

 .و پشت بهش کردم دمیصورتم کش یبه اشکها یدست

 

 .شد دهیبرنداشته بودم دستم از پشت سر کش یقدم

 

نشست. خداروشکر  یبلند همه به گوشم م یو خنده  ومدیحرف زدن مهران م یصدا

 !به کار ما نداشتن یسرشون مشغول بود و کار
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از دوطرف بازوهام گرفته بطرف خودش برم  انی. آرستادمیشدن دستم ا دهیکش با

  .گردوند

 

و خفه گفت:  دهیکش ،یدرهم گره خورده بود! شاک ابروهاش

 !!!!!!!!!!ــــــــــنینــــــــــاززززن

 

 !به چشماش دوختم و زمزمه کردم: جانم نگاهمو

 

جانم  گمیم یشوخ یشوخ یول ادی. گفت: هرچند دلم نمدی. لباشم خنددیخند نگاهش

درمــــــــــون! جانم و کوووووووووفت! جانم و  یو درررررررد! جانم و درد ب

درد و بالهات بجوونم  یهمه  یمررررررررض!! جانم و حنــــــــــاق!! که الههههههه

 ...بخوره

 

 دایمنو پ ی! مطمئنم عاقل بودیشد وونهیخُلچه!!!! بازم د یزنیم یدار هیحرفا چ نیا 

و رو  یقسمت من شد ینیراست و حس دارهیکه، حتما عقلت پاره سنگ برم یکردینم

  !یسرم هوار

 

نخواد تا آخر  ایچه دلت بخواد  فته،یب یخونه هر اتفاق نیا ینگه دار.......... تو ادتی نویا

 فتهیصبر کن کارم راه ب ی! فقط کمدهیبهت قول م انیآر نوی...... ایعمرت موندگار

 !شهیم یچ نمیبعد........... بب
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گفتم: تا هرزمان  کردیم تمیبازم حرفش اذ یبار ته دلم روشن بود ول نیزدم. ا لبخند

 نی....... ایو بخوا یمونم!......... هرزمان هم بگ یمونم...... از جان و دلم م یم یبگ

 .رهیم یو ........ م رهیم تیاشتباه زندگ نیبزرگتر

 

توش تلمبار شد، خودم از گفتن  یچنان غم یدوخته شده بود درآنکه بصورتم  نگاهش

 .شدم مونیحرفام پش

 

فصل کتکت  هی کننی. فکر مرهیآبروت م رونیب ی: آب غوره هاتو جمع کن! االن برگفت

 رمیبه رفتن باشه ..... اون منم که م ازیباشه...... ن ادتمی! یشد اهیسرخ و س ینجوریزدم ا

 ......بابت راحت باشه نیاز ا التینه تو...... خ

 

و  چی! انقده هم سرِ هیشد یصورتت بکش ابروباد یهایبه قلم کار یدست رونیب رمیم

 .مونه یآبرو برا آدم نم نیندازیپوچ، آه و ناله و اشک راه م

 

و اونم  دهیش محرفاتو به مامان گزار یهمه  سونیبگم چشمات روشن....... امشب آ فقط

 یاعتماد چی! اصال به شما زنها هارهیبعدا هم پدرمو درم شه،ی......... قلبش ناراحت م

 !رو قورت بدن یهمچ دیمردها که با چارهی. بستین

 

 .رفت رونیجواب دادم از اتاق ب یچ سونیخواستم دهن باز کنم و بگم به آ تا

 

 .ومدیاز دستم برنم ی. فعال کاردمیخند



880 
 

 

  .بصورتم بردم و از اتاق خارج شدم یدست

 

متوجه نبودنمون  یشلوغ کرده بودند کس الدیصحبتها گرم  بود و مهران و م یبحد

 .نشده بود

 

 .ارمشی. خودم منهیسنگ وهیرو بمن گفت: ظرف م انیآر

 

 هییمامان جوون صدرصد مطمئن شد خبرا گهیکرد که فکر کنم د ییرایخودش پذ و

 .کردیخوش و خندان نگام م یاونجور

 

  !ذوق زده بودم ی. جورکردمیبسنده م یو فقط به لبخند کردمیجمع م لبامو

 

اونهمه  شمیدارم بچه دار م دادندیاگه بخودمم اطالع م دمیدیم کردمیفکر م یهرچ آخه

  !شدمیو خوشحال م کردمیم فیک

 

 یبرام سخت باشه. ولبا وجود پدر مادرهامون بزرگ کردن بچه  کردمیهم فکر نم اصال

 .دونستیرو خدا م شدیم ادهیپ طونیاز خر ش یخان ک انیبود و آر یخب! تا قسمت چ

 

 یمامان و بابام متوجه شدن خونواده  نکهیمثل ا م،یکردیم یمهمونارو راه یوقت اونشب

  .ندارن یو عجله ا کننیرفتن دست دست م یبرا انیآر



881 
 

 

  .کردند و رفتند یبه بابا کرد و خداحافظ یمامان اشاره ا که

 

  .کرد و راه افتاد یتشکر مونیگفته از مهمون نواز یریهم همراهشون شب بخ مهران

 

صندوق عقب  یداده گفت: تو انیرو به آر نشونیماش چیخونه خلوت شد باباجوون سو تا

 .اریاونو ب هیکیکوچ یجعبه 

 

 .گذاشت زیم یرو انیآورده شد و آر جعبه

 

تو فقط حق  انیکه مامان جوون گفت: آر هیچ نمیبب کردمیفقط متعجب نگاه م منکه

هستش. بابات با هزار زحمت براش  نینازن یهمش برا هی. بقیازشون بخور دونهی یدار

 !کرده دایپ

 

که جعبه رو قشنگ پوشونده بودن رو  یباال رفته کاغذها ییبدون حرف با ابروها انیآر

 .نشون دادند یسرخ خود ییکنار زد و انارها

 

 .درجا دهنم آب افتاد 

 

خندان گفتم:  دمیکوبیدستامو بهم م کهیزده آب دهنمو قورت دادم و درحال ذوق

 یفیچه ک یاااااااااااامن عاشق انارم؟ وا نیدونستیآقاجوووووووون ممنووووونم. مگه شما م
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باور کن. همش مال  دمیرو هم بهت نم دونهیاون  انیبکنم مننننننننننننننننن! آر

 !خودت فکر انار بکن یخودمه! برو برا

 

خود منن بعد  یو مامان ییاول بابا دا،یتند دوتاشو برداشته خندان گفت: ببخش انیآر

 .رو هم صاحب شده یهمچ دهیشما! چه از راه نرس

 

باشه که  هیامشب به شما شب نیخندان گفت: واال بابا فکر کنم نوه تون از هم سونیآ

 !ذوق کرده کارتون درست بوده نیکه نازن ینجورینداره! ا ردخور

 

دهنم گذاشته بودم گفتم:  یدست رو کهی. منم در حالکردینگاه م سونیمات به آ انیآر

 یو م نیبر یم نیها. خودتون دار یچرا نگفت نی. بعدا نگستین یخبر نیباور کن یول

  .نیدوز

 

 یخبر هی نیکن یهم نباشه سع یگفت: خبر رفتیکه خوشحال بطرف در م آقاجوون

بهم  ی! اصال هم ربطخوادیاالن هم م نیهم خوادی. من دلم بچه منیما درست کن یبرا

 !تمام یزود نی. بچه به همنیگرفت یمینداره خودتون چه تصم

 

. خب انشاا... میهم دار یزورک یگفت: بابا مگه بچه  انی. آرشدیجا جمع نم هیلبام  گهید

 !برامون زوده یلیاالن خ یبه وقتش چشم! ول

 

  .بکوبه انیبه سر آر ارهیبود درب دهیکنم کم موند آقاجوون کفششو که پوش فکر
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کورم ........  یچشما ی. رونیشما بگ یدستاش تند باال رفته گفت: چشم هرچ انیآر

 !واال دونمی.... چه ممیکنیم فیچندتارو قل به قل براتون رد دمیرو، شا یکیهرطور شده 

 

ببرن  ییاصرار کردم از انارها چندتا ی. هرچمیکرد شونیخندان مهمونارو راه صهخال

  .ستین یازیهم اونا دارن و ن کیکوچ یجعبه  هیگفت  سونیآ

 

  .انداختم و خنده ام گرفت انیبصورت آر ینگاه میدر خونه رو بست یوقت

 

 خوشت اومده نه؟ ه؟یگفت: چ انیکه آر کردمیجمع م زهارویم یرو

 

  .رسنیچرا که نه؟ همه به آرزوشون م یبخوا سیو خس لیبخ یخب اگه تو :گفتم

 

که  هیفعال زوده. بق گمیم یگفت: اگه منو قبول دار داشتیرو برم وهیظرف م کهیدرحال

فعال  یخونه زندگ نی. اکنمی. به وقتش خبرت مرنیبگ میتصم مونیزندگ یبرا توننینم

 !رهیکار داره ......... پا بگ یلیخ

 

چه  هایزندگ ی هیگفتم: مگه با بق دهیکش یاز سر حسرت به چشماش کردم و آه ینگاه

  !!!داره؟؟ یفرق
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دنبال علت  ادیگفت: ز داشتیبرم زهایم یاز رو لهارویآج یها الهیپ کهیدرحال انیآر

 نیتوشه، تا رفع هم نشن ا ییرادهایا هیدادم کار داره و  صیو تشخ گمینگرد. من م

 .. راستش حال بحث ندارمنینازن الیخی......... االنم لطفا ب رهیگیپا نم یزندگ

 

 .خواستیکه فعال نم زدیو حرف م خواستیم دینگفتم. خودش با یزیچ گهید

 

دارم تا  یبزرگ رادیمن چه ا یعنیفکر کردم:  دمیچ یم نیماش یظرفهارو تو همچنانکه

  به حال رفع نشده؟؟؟؟؟

 .....بزنم غیج یفیبالتکل نهمهیو از ا گوشام بزارم یدستامو رو خواستیم دلم

 

 :لب زمزمه کردم ریبشدت بطرفم هجوم آورده بود. ز یافسردگ

 

 آمد فقط ، یکس هر

 ... شب کنارم ماند و رفت کی

 

 ماه، یا ریبخ شب

 ... یاکه فردا رفته دانمیم

 

هم برام  انی. آرکردمیو سربار بودن م یتمام عشق و محبتم، بشدت احساس اضاف با

 !رفتن بود یبرا یموندگار نبود و فقط دنبال بهونه ا
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 دهیکوب زیم یدستمو چنان رو یتو یحال خودمو بفهمم ظرفها نکهیبدون ا یا لحظه

 .بودم از صداش خودم تکون خوردم

 

....... رفتیسر م یمعن یب یزندگ نیبد..... کم کم حوصلم هم از ا یلیبد بود..... خ حالم

 !!!!من بود؟؟؟ یمال من.... سهم من.... برا یزندگ نیا یکجا

 

 ......اصال بطرفش برنگشتم یبطرف آشپزخونه اومد ....... ول انیآر

 

  !یدار ازین یلیرو بزار بعد، االن استراحت کن که خ هی. بقیخسته ا یلیگفت: خ آروم

 

 !دیبخواب دیی. شما بفرمادیگفتم: ممنون که به فکرم یبهش کرده عصب پشت

 

...... بدون دمینشن ییصدا گهید یپشت سرم حس کردم، ول یرو تا لحظات ستادنشیا

 !رفته بود یا گهیحرف د

 

 

 

 شدم ، بال زدم ، سوخت دو بالم پروانه

 شدم ، داد زدم ، وای به حالم دیوانه
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 شدم از خویش و از این گردش ایام بیخود

 و سر افکنده از این طالع و فرجام نومید

 

 شدم ، باده زدم گاه به گاهی مستانه

 خسته ز می ، باز شدم غرق تباهی دل

 

 !و گفتم شود از باده حذر کرد خندیدم

 !کوچه مستان به چنین حال گذر کرد از

 

 این منم و حال من و سوخته بالی حال

 و بیخود شده ای ، رو به زوالی دیوانه

 

 !و مستی ، به چنین درد دچاری نومیدی

 !کنان ، باز خماری خسته ای و خنده دل

 

 بسازم به همین بی پر و بالی اینبار

 ...شوم و عشق رسانم به کمالی عاشق

                                                42    
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 !نبود انی! آردیچرخ ییرایپذ یحسرتبارم تو نگاه

 

 !!!به کامم نگشته بود چوقتیبودم که ه ینکبت یزندگ نیخسته از ا چقدر

 

 !کننده بود وونهی. واقعا دگذشتمیاتاق بچه م یجلو از

 

رختخوابشو بزور ازش  خواستیم یکیاتاقش سنگر گرفته بود انگار  یرفته تو چنان

 !رهیبگ

 

  .بود دهیمنو د نکهیا مثل

 یداشت مینه؟؟؟ فقط تصم ینگفته بود یزیچ سونیصداش اومد که گفت: تو به آ گذرا

اعصاب آدم  یو پا رو یهست یانقده که دختر بد ،یاریو صدامو درب یبد یمنو باز

  !!!یزاریم

 

داشت به خواهرشوهرش بگه آبروش نره  یدختر بد چ نیگفتم: بنظرت ا یعصبان

نابسامونمون بگم........ خجالت  یاز زندگ دمیهــــــــــآآآآآآآآآآآان!!! خجالت کش

لش نداره.......... شوهرشم قبو یکه حت نمیزم یعروس رو نیبگم بدبخت تر دمیکش

پروازش  نیایخونه دست و بالش بنده، ب نیا یتو خودیبگم داداشتون ب دمیخجالت کش
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راحت بشه ........ دوست داشتم حرف بزنم...... کرور کرور درد داشتم  الشیبره خ نیبد

  !....... خــــــــــب یگفتن.... دوست داشتم مشکلمون رو بگم ول یبرا

گله  گران،ی. با گفتن به دستین یدرست شدن تیوضع نیا میخواخودمون...... ن تا

 :باشه ادتی! شهیدوا نم یو واسطه کردنشون هم درد تیشکا

 

 ییوقتا هی

 ییحرفا هی

 زنهیم شتیآت چنان

 یبزن ادیفر یدوست دار که

 ! یتونینم یول

 یزیاشک بر یدار دوست

 ! یتونینم یول

 ! شهیبرات سخت م دنمینفس کش گهید یحت

 "درررررمون یدرررررد ب " گنیم نیا به

 

 !...... هاته که اونم یمهربون یدرمون منم فقط چاره ش کم یب درد

 

 یوارد اتاقم شدم و درو محکم و گرومب ریبس ناراحت بودم بدون گفتن شب بخ از

  .بستم

 



889 
 

  .هم فشرده شد رهیکه دستگ دیاز پشت در بگوش رس انیزدن آر صدا

 

همه  کشمیم یغیو توووووووو! چنان ج دونمیر باز بشه من مگفتم: فقط اون د بلند

 !رونیب زنیبر

 

فقط  یشد وووووونهیخودش برگشت! فقط گفت: تو امشب د یآرام بجا رهیدستگ

 !ووووونهید

 

  .ومدیو صدامم درنم شدمیم زیر زیاز درون داشتم ر 

 

روم کار  دیبا یلیخ یلیدلشو گفته بود!!! رک و راست هم گفته بود! من هنوز خ حرف

خان تازه اگه دلشون خواست منو به  انیبشم و آر یمعمول یزندگ هی یتا آماده  شدیم

  !نکنن دمیپسند کنن ...... شا شونیعنوان زن زندگ

 

! اگه مورد قبولش واقع کردیم شیبودم و فعال داشت روم آزما یشگاهیموش آزما هی

 نیا گفتیو م گردوندیواده ام برم مبه خون یحتما دو دست ومدم،یو خوب بار نم شدمینم

  !شما لیگاگول دست نخورده و مثل روز اول تحو

 

خونآشام  نیا میتصم نیشعور، احمق، خل بودم که نشسته چشم به آخر یمن چقده ب و

 !!!دوخته بودم
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 .کرده بود ریعشق و عالقه ام بود دست و پامو زنج فقط

دلشو  یبلکه کم دمیرقصیدوست داشتم، به هر سازش م یناکسِ نامرد رو بحد نیا

   !ارمیبدست ب

 

براش نکنم فقط بسوزه! فوقش  یچکاریخودمو به اون راه بزنم و کال ه گفتیم طونهیش

. مینداشت یکار گهیو با همد میگرفته بود یطالق بود که ما از اولش هم طالق  احساس

 !و بس میفقط همخونه بود

 

و  یدل گرفتگ نیهرلحظه هم ا کردمی! احساس میلی......... خگرفته بود یلیخ دلم

  .......رو رها کنم و برم یهمچ خوادیدلم م کهیطور شهیم شتریب یافسردگ

 

رو هم نشنوم..........  ییآشنا چیه یصدا نم،یرو نب یکس چیه گهیبرم د ییجا اصال

  !ــــــــــانیمخصوصا آر

 

 مویخودم بزارم و زندگ یبار دست به زانو نیکه ا هام،ییباشم و غمها و تنها خودم

 !!!بسازم

 

 نیکه بهتر آمریکا میبر گفتیبود م یلبم نشست. اگه پر یرو حالیب یلبخند یا لحظه

 دامونمینتونه پ چکسیه گهید میشدن! چنان از همه فرار کن یدختر فرار یجاست برا

 !بکنه
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  !کنم دایبلکه بتونم خودمو پ  رفتمیو م ذاشتمیم دیمنهم با کردیم میاریاگه خدا  االن

 

دل و  کردم،یو تحمل م دمیشن یکه م ییبا انواع و اقسام حرفا یوقت رفتمیکجا م یول

رو  وصفتیو د والیه انِیخونه بود که اون آر نیخونه و صاحبِ ا نیقلبم هنوزم بند ا

 !دمیپرست یم یچون بت

 

  !داشتم رادیهنوز .......... ا من

  !داشتم شهیهنوز خورده ش من

  !شدمیم یقلیصاف و ص دیبا من

به مغزم خطور هم نکرده بودند  یلحظه ا یکه حت ینکرده و گناهان یاز کار دیبا من

 .....رو باهام شروع کنن شونیمنو قبول کنن و زندگ ایتا بعض ختمیریغسل توبه سرم م

 

کم موند  کردمیبجوش اومدن خونم رو حس م کهیو در حال دمیسرم کش یرو رو مالفه

و  سیبدفکرِ بدردنخور ابل یپسره  یداد بزنم: به جهنممممممممممممممم قبولم نکن

  !با اون قلب خرابت ثیخب

 

اخالق و رفتارم  ی. آخــــــــــه کجاشمیکه هستم و اصال هم عوض نم نمیهم من

  !!!!عوض بشه دیبا
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 یزنها چطور ی هیمگه بق ت؟؟؟؟؟؟یاز زندگ یخوایم یگه چ............. م نیاز ا شتریب

فاضله  یکنن، ما هنوز دنبال زن و زندگ یم شونوی! همه دارن زندگستمیهستن که من ن

  !!!!!!انیخاک برسرت بشه آر یکه الهههههه میهست

 

 انیبا صدا زدن آر شهیصبح خسته تر از هم یبودم. ول دهیتمام حرص و جوشهام خواب با

 .چشم باز کردم

 

 .مجبور بودم یسر از بالش بردارم. ول خواستیدلم نم اصال

 

 .کردمیهم م یکتابمو مرور دیفردا امتحان داشتم. با پس

 

  .حموم بود. خودمو به آشپزخونه رسوندم انیآر

 

هر روزشو نداشتم  ییبایو ز قهیرو با سل زیم دنیچ یحوصله  یرو دم کردم، ول ییچا

نبودم برام  یهنوز زن زندگ نکهیهم  .کردیفقط هوس خوردن م دنشیکه آدم با د

 !کردیم تیکفا

 

به شاهکارم  یلبخند  .تلمبار کردم زیدرآورده وسط م خچالیصبحانه رو از  لیوسا

  .زدم

خوشبخت هم کنار  یلی. حاال خدادندیمدل بود و اکثر زنها انجام م هی نمیا خب

  .کردندیم یزندگ یشوهراشون با بگو بخند و شاد
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 شیپ ریهم مس یکه کل فتادمیراه م دیاز دست دادن نداشتم. هنوز با یبرا یزیچ منکه

 !نرسم ایبرسم .......  جهیداشتم به نت یرو

 

افتاد تند  زیم یو آماده وارد آشپزخونه شد، تا نگاهش به رو دهیسشوار کش انیآر یوقت

 چشماش بصورتم نشست. آروم گفت: حالت خوبه؟

 

 .زمیبر ییچا نیبهترم. بش شهیتکون داده گفتم: از هم یسر

 

جلوش گذاشتم که دوباره نگاهش باال  یبار بدون نعلبک نیو ا ختمیر یچا یفنجان

  .اومد

 

که ازم  یزیهر چ ؟یخوایم یسرش داد بزنم و بگم از من چ تونستمیتا م خواستیم دلم

 دیکنم شا کاریچ  !ام کارهیخونه چ نیا یکن منم بفهمم تو ستیاونارو ل یانتظار دار

بلد  گهیتونم....... د ینم گهید  !یباش یبلکه ازم راض نمیبه دلت بش یبتونم کم

 ......ستمیقلبم ن یو خون چکان تو دهیترک یعهده دار غم و غصه ها گهی...... دستمین

 

 م؟ینداشت ریگفت: ش آروم

 

گرم  یجلوش گذاشتم. گفتم: حوصله  وانیل هیرو با  ریش یرو باز کرده قوط خچالی

 .کردن نداشتم
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  .رفتم رونیبرداشته از آشپزخونه ب موینگاه کردن بصورت ماتش ،فنجان چا بدون

 

  ؟یخوری: نمدیاز پشت سر پرس متعجب

 

 .خورمیندارم. بعدا م لیگفتم: م حالیب فقط

 

روز  نیاول و !ردخوینشست و صبحانه م یم زیتنها سر م انیبود آر یبار نیامروز اول و

 !بود میعاطف ی ختهیسامان و بهم ر یب یزندگ نیاعتراض من به ا

 

مونده  رهینگاهش بصورتم خ کردمیصبونه شو خورد و بعداز آماده شدن که حس م انیآر

  .کرد و از خونه خارج شد یآروم یخداحافظ

 

 یچاره ا خواستیخودش م یوقت یبراش باشم. ول یزن نگونهینبود ا یدلم راض اصال

  !نبود

 

سرد بودنم هم وجود داره!  ینجوریعشق و عالقه هام ا یدر کنار همه  دیفهم یم دیبا

  بگه انیهم نبود به آر یکس

 

  وقت با نبودنت چیه
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  رو امتحان نکن یکس

  گهید یبرگرد یوقت دیشا

 ...نباشه زنده

 

آروم  یزندگ هی ی...... منم داشتم تمام تالشمو برارفتمیداشتم از دست م منم

همه رقمه بال بال زدنمو  انیآر ......بود درک کنه یبود بفهمه، ک یک ی...... ولکردمیم

 ....... . پسگذشتیتوجه از کنارم م یو ب دید یم

 

  .بصورتم زدم یشدم دوباره آب بلند

 

و دنبال  رمیبگ یجوون ینشستم بلکه با لقمه ا زیرو دوباره پر کردم و پشت م فنجانم

خرخره ام  خیدرس خوندن نداشتم و ب یحوصله  چیاوضاع هم ه نیبرم که در ادرسام 

 .کرده بودند ریگ

 

رد کردن و در بود و منم بدون خ دهیصبحونه خر یبرا انیافتاد که آر یبه سنگک نگاهم

از کنارش به  فقط  !!!!انداخته بودم زیم یرو ینجوریخوشگلم گذاشتن، هم یسبدها

 !نصف لقمه کنده شده بود یاندازه 

 

  !!!من بدون خوردن صبحانه رفته بود انِیآر  .پراز اشک شد چشمام
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 یبا تکه ا مویجمع کردم و چا زویم ی. بدون خوردن روومدیاز دستم برنم یکار

  .کتابم افتادم یقورت داده رو ینیریش

 

  .بود که سرمو باال آوردم 1.30 ساعت

 

فکر ناراحت کننده  نیکوچکتر یاجازه  یبلند درس خونده بودم، حت یبا صدا یبحد

روش درس خوندن و  نیبلند بهتر یشروع کردم. صدا دوباره .رو به خودم نداده بودم یا

 !فرار از افکار مزاحم بود

 

  .شدیوارد م انیکه آر برگشتم  .با باز شدن در صدام قطع شد 

 

  ..... بازم دوستش داشتم بازم .دیکردم. دلم لرز نگاش

 

 یارزن یبه اندازه  ،یاون منو دوست نداشت. چون اگه دوست داشت نوک سوزن یول

 .....براش مهم بودم........... که نبودم....... اصال نبودم

  

 یِ! نگاهت شادیدادیو سالم م یومدیاومده سالم داد. آروم گفت: قبالها جلو م جلوتر

.......  یهست دنمیهرلحظه منتظر اومدن و د کردمی! احساس مزدیبودن و اومدنم رو داد م

 ......االن یول
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معذرت  هی. زنمیم جیزده گفتم:  از بس سرم به درسام مشغوله فقط گ یلبخند

 !!!کوچولو

 

 !!می! نکنه مهمون رستورانادیغذا هم نم یبطرف آشپزخونه برگشته گفت: بو نگاهش

  

 !کنمیاالن گرم م میدار شبیگفتم: از د شدمیمبل کنده م یاز رو کهیدرحال

 

 !ستیبد ن یبخودت بنداز نهیآ یهم تو یگفت: نگاه رفتیبطرف اتاق م کهیدرحال

 

افتاد واقعا  ادمیبطرف آشپزخونه رفتم. تازه که از صبح قدّم رو راست کرده بودم  اول

 .بودم ینیریش یگرسنه ام. از صبح تا االن فقط با تکه ا

 

به اتاق  یراه افتاده سر آروم .رو روشن کردم رشونیاجاق گذاشتم و ز یرو غذاهارو

 !بخودم انداختم نهیآ یتو یخواب زدم و نگاه

 

  !شلخته یزدم. دختره  یلبخند

بود.  رونیب شونیکش دررفته پر ریبسته بودم نصفش از ز یکه صبح دم اسب موهامو

  !هم فقط مثل شفته بودم شیبدون آرا

 

افتاد  یچه اتفاق دمیرسیمدت مرتب بودم و بخودم م نهمهی! امممجهنمممممممممممم

  !فتهیب تمیوضع نیکه بخواد با ا
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 داشت؟؟؟؟ تیاهم یک یکارها و تالشهام برا ی همه

 

پشت  انیآر .با دستم مرتب کردم و دوباره با کش بسته به آشپزخونه برگشتم موهامو

 نخورده بود؟ یزیاز صبح چ یعنینشسته بود. مشخص بود گرسنشه.  زیم

 

در  خچالیگذاشتم. ساالد و نوشابه رو از  زیم یو قاشق رو رو وانیبشقاب و ل تند

  .آوردم

 .گذاشتم زیم یرو یدر ساالد خور ختنیرو با همون ظرف دردار، بدون ر ساالد

 

 .کردیفقط نگاه م انیگذاشتم که آر زیم یرو ختهیبشقابها ر یرو از قابلمه تو سوپ

 م؟یکنیم کاریکرد: اگه من بخوام دوباره سوپ بخورم چ زمزمه

 

 یهم نکردم. ول ینگاه بصورتش  .کشمینشسته گفتم: دوباره برات از قابلمه م زیم پشت

 .دیکشیچشماش پر م دنید یراستش........ دلم برا

 

 یتونستم به راحت یم کاش .همچنان چشم بمن داشت انیسوپ خوردم که آر یقاشق

 کنم و براش بخونم حواله اش یبوس

 

 کند یام فرق م یزندگ یبا تو هوا 

 بهار من یحال و هوا ریبخ ظهرت
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 )یمزروع(

 

مرغ روش  یو تکه ا دمیبرنجش رو هم در بشقابش کش رشیمتح دگانیبرابر د در

  .گذاشته مقابلش گذاشتم

 

تمام عشقم، دلم ازش پر  با .... منم کهگفتینم یزیو چ کردیو فقط نگام م فقط

 .....پر بود یلیبود......... خ

 

و بن  خیبود اوضاع از ب دهیهم نزد. فکر کنم فهم یاصال حرف یناهارشو خورد. ول انیآر

   !زنهیآخر م میکم کم داره به س نیخرابه و نازن

 

   .برگشتم ییرایرو جمع و جور کردم و بدون شستن ظرفهامون به پذ زیم

 

استراحت  یصورتش گذاشته بود کم یبازوشو رو دهیمبل سه نفره دراز کش یرو انیآر

 .گذاشته بود زیم یکنه که کتابمو هم بسته رو

 

 ینجوریا شبیچته؟ چرا از د یبگ شهیبرداشتم. بدون بلند کردن بازوش گفت: م کتابمو

اصال  ره؟یراست تورو نشونه م ادیاز دهنم درم یهرچ یکنیچرا فکر م ؟یختیبهم ر

اعصاب هردومونو خورد  ینجوریکه ا یکنیموضوع فکر م نیبه برعکس بودن ا یحظه ال

 یدست یدست یجا آرامش دارم، اونم تو دار هیفقط  یبزرگ نیبه ا یایمن در  دن ؟ینکن

  !یریگیازم م
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  .نگاش کردم فقط

 

نگفتم. فقط  یادیبد و ز زیچ شبید کنمیفکر م یکنار رفته ادامه داد: هرچ بازوش

 ی! اتفاق خاصیستین شهیامروز صبح مثل هم از  ...... رو گفتم که اونم تیچندتا واقع

 فتاده؟یکه ن

 

 ی..... هرچیبشه. ول یچ خواستیدر آغوشم فشرده گفتم: اتفاق که نه، مگه م کتابمو

پس  .رو نداره اون حرفارو بهش بچسبونم یبجز من و تو کس یزندگ نیا کنمیفکر م

  !دونمیرو نم ارهیسرِ طرف م ییحاال چه بال نه،یش یرو قلب صاحبش م رهیراست م

 

شو. االنم استراحت کن منم  الیخیبرات! ب کنهیم یفرق ادیمورد حال منم،...... مگه ز در

 .درس بخونم یکم

 

 ....یدونیافتادم که از پشت سرم گفت: م راه

 

 رو؟ یبرگشته گفتم: چ بطرفش

 

  :گفت دهیکش یآه

 

 وقتها یگاه
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 کنهیسکوت م شتریکه ب یکس

 از همه شتریب

 شهیاز هم شتریب

 تمام روحش با

 تمام وجودش با

 !...داره دوستت

 

 نه؟ یهست ینجوریاالن ا زبانویمطمئن باش، تو عز نویکنم ...... البته من نه ها ا فکر

 

  .لبام نشست یپراز عشق رو یام، لبخند دهیدرهم کش یتمام اخم و ابروها با

 .زرنگ بود یلیمن خ ثِیو خب بدقلق

 

 الیخ نیکه باال داده بودم گفتم: به هم یلب یبه چشماش دوختم و با گوشه  نگاهمو

روش  یکل دیکار داره که با یلیمراحل برسه خ نیتا به ا نیخان! نازن انیجناب آر دیباش

 .بشه! استراحت کن یزندگ یوقت صرف کرد آماده 

 

 ؟یگفت: باز که بد برداشت کرد بلند

 

 !جروبحث هم ندارم. فعال یذره ا یگفتم: من درس دارم. حوصله  برگشته
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  .صورتم گذاشتم یو کتابمو باز کرده رو دمیتخت دراز کش ینگفت. رو یزیچ گهید

  دونهینم انیکردم: واقعا آر فکر

 

 را هارابطه

 را محبتها

 را عشق

 را خواستن

 !ساخت دیبا

 یزمان رها کن دیها را به امرابطه اگر

 یهر روز نوازش نکن اگر

 یهر روز معاشقه نکن اگر

 یهرروز ابراز نکن اگه

 یدرست رفتار نکن اگر

 انتخابتان غلط باشد اگر

 رندیمیرابطه ها م شکیب

 

 یگاه انیکه آر ییبودم. زخمها زمیدرحال مردن و از دست دادن همه چ منهم

 نارویبود تمام ا یکس ایآ ی...... ولکردیکَنم م شهیداشت ر کردیناخواسته بهم وارد م

 درک کنه؟
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دلم پرورشش  یتو یواشکیو  خواستمیخودم م یبرا یواشکیرو  انیبه بعد آر نیاز ا من

  .کردمیاعالم نم نهیرو به ع یزیچ گهی. ددادمیم

 

 ......و ...... همه کس زیخسته بودم...... از همه چ یلیبودم....... خ خسته

 

و بدنم خسته نبود، احساسم، عشقم، خواسته هام، روحم، آرزوهام و تمام افکارم  تن

 !نداختیکم کم داشت منو از پا م یخستگ نیخسته بودند و ا

 

 .کتابمو باز کردم یصفحه  نیتخت افتادم و اول یرو دمرو

 :خوش نوشتم یبا خط نیغمگ

 

 را باید یواشکی خواست تو

 بغل گرفت یواشکی

 برایت شعر خواند یواشکی

 به دیدارت آمد یواشکی

 را نباید به جمع آدم ها برد تو

 داشتن های یواشکی، دوست

 شان بیش تر است دوام

 باید تو را فقط و فقط یواشکی خواست اصال،
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 )یسبحان_مایش(

 

وجودم، با تمام عشقم، با  یاز قلبم، با ذره ذره  یرو کنج دلم، گوشه ا انیو منهم آر 

 یواشکی.... یواشکی.... یواشکیو زنده بودن هام.... اما  میتمام خواستنم، با تمام زندگ

  .دوست خواهم داشت

 

با خودم از اول  فمیمن ......... تکل یبخواد بکنه ول یمنو نخواد و هرکار تونستیم انیآر

 .....ا. امکردمیم یموندم و عاشق زندگ یمشخص بود. عاشق م

 

  دم،یببخش یم یگاه

 موندم یسـرد م یول

 دلخوش باشه انیگذاشتم آر ینم

  وجودم یگـرما به

  بخواد هروقت که

 !!بزنه کنارم

 

  .درس خوندم یبزور جمع کردم و کم حواسمو

 

 !استراحت کنم یگرفتم کم می. تصمومدیچشمام رو هم م گهید
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 .صدام زد ییرایاز پذ انیچشمم گرم شده بود آر تازه

 

  .ستادیوسط درِ اتاق ا دمیبزور باز کردم و د چشمامو

 

 .شمی! مزاحم نمیدیخواب دونستمی: نمگفت

 

 ؟یخواستیم یزیگفتم: چ آروم

 

آماده بود  تییزمان چا نیا یگفت: نه! هرزمان خونه بود کردیهمچنان نگام م کهیدرحال

 ......خب ی. ولیکردیم میو راه یدادیمختلف م یبا طعم ها ییبهم چا وانیل هیو 

 

 .کنمیدرست م امیکنان و کسل گفتم: االن م زمزمه

 

. استراحت کن. ستیوضع و حال خوابآلودت ....... الزم ن نیبا ا ییافتاده گفت: چا راه

 .خورمیشرکت م

 

هم  شتری! فکر کنم بکردیمزه م دیبود و با یجور شوهردار هی نمینگفتم. خب ا یزیچ

...... چیه یلنگه پا در خدمتشون باشم اونم برا هی شهینبود هم قرار !مورد پسندش بود

  .....چی..... ه چیه
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 یهرجا دلش خواست چا تونستیمن نبود...... اصال م شیکه دلش پ یکس یبرا اونم

 !بخوره

 

 رییتغ نهمهیبود که ا دهیالناز رو د یراست یراست یعنی. ختیفرو ر یدلم هر یا لحظه

 پسندش نبودم؟؟؟مورد  گهیکرده، د

 

 !تحمل کنم تونستمیاصال نم گهید شوینجوریمن!!! کمکم کن. ا یبستم. خدا چشمامو

 

 .دلشوره از جام بلند شدم و بطرف آشپزخونه رفتم با

 .پررنگ درست کردم یبزرگ چا یوانیل ،یا سهیک یخودم با چا یبرا

 

و  زدمیقدم م یکم خواستیدلم م دم،یسر کش وانمویشسته ل یبا دست و صورت یوقت

  .شدیحال و هوام عوض م

 

هم بجوون خودم  یدلهره ا شدمیم کاریوار و نگران، تا ب وونهیکه د تیوضع نیا با

خونه  یخنکا یهوا گرم بود و موندن تو یسخت بود. ول یلیدرس خوندن خ نداختم،یم

 !بود نهیگز نیبهتر

 

سربلند کردم که چشمام با  یبلند سرمو با کتابم مشغول کردم و زمان یبا صدا دوباره

از کتابم مونده  یصفحه ا ستیخوب بود و فقط ب شرفتمیپ ی. ولرفتیم یاهیمغزم س

 !بعد هم غروب بود و االن هوا خنک تر بود کساعتیبود! 
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سرم انداخته از خونه  یو شال دمیپوش یشلوار راحت مانتو  .نتونستم تحمل کنم گهید

 .خونه دور باشم و حواسم جمع بشه یاز فضا یداشتم کم ازین .زدم رونیب

 

. دمید یرو نم ییگم بودم و اصال جا االتمیخ یراه افتادم. راستش فقط تو ادهیپ

 :فکر کردم داشتمیهمچنانکه چشم به روبروم دوخته قدم برم

 

 ایمن از دن سهم

 یمن از زندگ سهم

 ... است نداشتن

 روها ادهیقدم زدن در پ تنها

 ابانهایدر خ ییتنها

 که یکردن به کس وفکر

 وقتــــــــــــ نبود چیه

 

و  دوختمیم مونیکردم افکار آشفته رو از خودم دور کنم! فعال چشم به آبراه زندگ یسع

 !رسهیآخرش به کجا م نمیسپردم بب یشرشرش گوش م یبه صدا
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سرحالم آورده، آماده بودم تا به خونه  یرو ادهیو پ رونیب یتنفس هوا کردمیم احساس

بودم مثل  مطمئن  .امتحانو بکنم نیصفحه رو هم بخونم و قال اول ستیاون ب دم،یرس

 .ارمیرو بدست م یعال ینمره  هی شهیهم

 

  .که وارد کوچه مون شدم رفتیم یکیکم هوا رو به تار کم

 

 .خونه بود یجلو انیآر نیماش

 ینکرده بودم. فقط قدم زده بودم و خودمو از دلتنگ یرکا ی. ولدیدلم لرز یکم راستش

 ...خونه دور کرده بودم

 

 .خونه شدم وارد

 میمال یانداخته بود با اخم گشید یپا یپاشو رو کهیمبل نشسته، درحال یرو دمید

 .چشم به در و صدالبته بمن داشت

 

 ؟یدادم و بطرف اتاق رفتم. گفتم: زود اومد یسالم

 

 ؟یدادیجواب نم لتمیزنگ زدم موبا یهرچ ؟یبود: کجا دیپرس آروم

 

  .مبل انداختم یباال رفت. برگشته خودمو رو ابروهام
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 ادمیگذاشتم و کال  صدایب یزنگشو رو دمید .درآوردم مویبرده گوش فمیبه ک دست

  ... رفته

 !!!باباش افتاده یخونه  یهم پنج بار زنگ زده، دو بار هم شماره  انیآر

 

  .بود دایتوشون هو یبه چشمان بدقلقم انداختم که ناراحت ینگاه

 !رفته ادمیکرده بودم دوستام مزاحم درسم نشن، اونم  صداشی: بگفتم

 

 .دیکش یراست به چشمام بود و کنار هم نم زیسوال برانگ نگاهش

 

نگاه کردن با اخم و تخم  نجوریا انیمحکم گفتم: آر یول حالیمبل جابجا شده ب یرو

و مغزم با  شدمیخونه منفجر م یداشتم تو گهیدارم! امروز از بس درس خوندم دالزم ن

زدم حالم بهتر بشه. االنم خونه  یاطراف قدم نی. خب رفتم همرفتیم یاهیچشمام س

 .ام

 

کمتر  رونیتازه عروس ب هیباشه،  ادتینگفتم. فقط  یزیتکون داده گفت: منکه چ یسر

  !ییبچرخه بهتره، اونم تنها

ساعته منتظرتم تلفنتم جواب  می. نشمیمنم نگرانت نم یو بر یبد یخبر هیهم  بعدا

  !رفتیدلم هزار راه م یدینم

 

  بابام؟ یرفتم قهر خونه  یگفتم: فکر کرد یجد
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که فکرشم به سرت  یکنینم نکارایشناسمت. از ا ی. گفت: مدمیشدن چشماشو د باز

 یبستن هیحاال  میرو با هم بر یرو ادهیپ امیم گفتمیم یدادیاگه بهم خبر م ینزنه! ول

  ه؟یبد شنهادیهم مهمونت کنم! بنظرت پ

 

فکر  ی. ولشدمیتکون داده آروم گفتم: نه حق با تو هستش. منم بودم نگران م یسر

به  نیمزاحم کارت بشم. باشه از ا خواستمی. نمیشینگرانم م یایاونجاشو نکردم زود م

  .کنمیبرم خبرت م رونیشد ب ازیبعد ن

 

خونه مامانم. منتظرمونه. به خونه زنگ زده بود  میبر دیگفت: االنم آماده شو با انیآر

 !مشخصه فشیکه تکل لتمی. موبایجواب بد ینبود

 

 .تونمیمقدار از امتحان فردا مونده! نم هیکرده گفتم: باور کن  یفکر

 

نداره. اون تو، اونم مادرشوهرت! زنگ بزن  یباال انداخته گفت: بمن ربط یا شونه

  .کن شیراض

 

بچه ننه  خندهیگفتم: تو که با آوردن اسم مامانت فقط چشمات م شدمیبلند م کهیدرحال

براقت با  یکه تو حالت با اون چشما میریو نم خوامیبدقلق! االنم من ازشون عذر م ی

 !نننننننننننننبکنم م یفیچه ک یییییییییاخماش صاف صوف بشه! آآآآآآآ

 

 !!لباش بخنده بازه دمیبرگشتم که د انیتلفن رفتم. شماره رو گرفتم و بطرف آر بطرف



911 
 

 

به مامان جوون سالم  ،یو با چشم غره ا دمیش ورچاحساس و کم توجه لبامو برا یب

هنوز دهنمو باز  ،یو احوالپرس شبیمامان جوون بخاطر د دِیدادم که بعداز خسته نباش

شام  یبرا ی! باور کن کلنیایب نیتونینم یبگ یزنگ که نزد نینکرده بودم که گفت: نازن

 انیآر یدونیرو هم خودم درست کردم که م یراشکیپ ریخم یو حت دمیزحمت کش

 !عاشقشه

 

مونده  یصفحه ا ستیامتحان دارم. هنوزم ب ۱۱فردا ساعت  نی: مامان باور کنگفتم

 !ارهیسهم منم موقع اومدن ب ادیخودش ب انیآر شهیبخونم! م

 

و دست به  یبخون. اگه گذاشتم از جات تکون بخور نجایا ایب زمیگفت: خب عز مهربون

که!  رهینم ییشناسم، بدون تو جا ی. من بچه مو مهیکاف ای!!! تو فقط بیفنجان بزن هی

 !یرفتن عجله کن ینره برا ادتی! منتظرتونم. کتابتم زمیپاشو عز

 

 .میایبا کتاب هم م میایو گفتم: چشم م دمیخند

 

 .نشست که چشم بمن داشت انیآر یرو گذاشتم و نگاهم رو یگوش

 

خاص رو  ی! اتفاقخواستیبرم! دلم کنج خونه مو م دادیچرا اصال دلم راه نم دونمینم

  !فتادیهم نم یو اتفاق میرفتیم شهیهم یول  !کردمیم ینیب شیپ
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. حواسم جمع شد. من فقط به اندازه قلبم عاشقش بودم! کردیهمچنان نگام م انیآر

 ..... ستهیلحظه با هیبود  یفقط کاف

 :کردم فکر

 

 ام ستــادهیا

 سرنوشت راهش را برود بگذار

 من

 نجایهم

 ـــــتیقول ها کنار

 

 داشتنت دوست ےروبرو درست

 در عمق نبودنت.... نبودنت.... نبودنت و

 ....ام ستادهیا محکم

 

مامانت؟ من درس دارم  یخونه  یامشب بدون من بر یتونیکنان گفتم: تو م زمزمه

 !ترسم ها یهم نم ییآخه! باور کن تنها

 

کردم نتونستم  یلنگه ابروشو برام باال برد و چشماشو برام جمع کرد، هرکار چنان

 .لبم نشست یرو یو لبخند رمیجلوشو بگ
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 یخودمو ب نیاز ا شترینتونستم ب گهیاز تمام عشق و خواستنم بجوش اومد و د خونم

 .احساس نشون بدم

 

 ......شده بطرفش رفتم بلند

 

ماچ آبدارو افتاده!!! اصال  هی دونستمیو م رفتمیم انیبا تمام عشقم بطرف آر داشتم

 .خودمو کنترل کنم تونستمینم

 

 کاریچ نهیلبش کاشته منتظر بود بب یرو یو لبخند قشنگ کردیهمچنان نگام م انیآر

 .رمیدارم بطرفش م کنمیم

 

 !منتظر چلوندنم هستش زدیلبخندش داد م یول

 

 یزورک یحتما به اصرار هم شده بوسه ا رفتمیبا تمام احساسم بطرفش م کهیاونجور

 !گرفتمیازش م

 

بار تورو به دلخواهش در  هیمدت  نهمهیاز فکرم گذشت: ا یلحظه ا دم،یرس کشینزد تا

کاراشم با زورِ  ی!! همه همه همــــــــــه دهیبار خواهان نبوس هیو  دهیآغوشش نکش

  !!چلمن ی........ خاک تو سرت دختره  یسبک کن نهمهیخودتو ا دیتو بوده! چرا با

 

 ....داشتمیخودمو نگه م دیبا
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  .به ظرف شکالت افتاد نگاهم

 .راه افتادم بطرف اتاق ده،یماس انیبرداشته بدون نگاه بصورتِ آر یشدم و شکالت خم

 

 ....نیپشت سر گفت: نازن از

 

! فکر خواستیم یحساب ی هیگر هیو دلم  زدیبطرفش برگشتم. چشمام سوسو م دلمرده

  !کردیاز سروصورتم فوران م هامیبدبخت یکنم همه 

 

  !یو درست برخالف خواسته هات عمل کن یسخت بود با تمام احساساتت بجنگ یلیخ

  خواست،یم یزیچ هی دلم

  و دادیم یدستور هی عشقم

  !داشت یشیفرما هی عقلم

 

 !شدمیم ریرد خاکشوسط فقط داشتم خ نیا منهم

!! آخر خواستینبودم که م ینبودم! هنوز اون زن شیمن هنوز فرد مورد اعتماد زندگ یول

 !!!قصه رو هم خدا عالم بود نیا

 

 چشمم بصورتش دوخته شده بود که گفت: حالت خوبه؟ همچنان
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 !شمیتکون داده گفتم: االن آماده م نیبطرف یسر

 

 .ستادمیاتاقمون ا وسط

  :بخودم انداختم. زمزمه کردم ینگاه نهیآ یو تو برگشتم

 

 ؟یهست یدیگر چه جور معشوق تو

 رسد یدستم به تو م نه

 توانم از شوق دیدنت یم نه

  در آورم؛ بال

 تــــــــــو

 ،،،  یا و بال مرا بسته دست

 )رسول زادهکامران (

 

 .دلم سوخت شتریزدم. ب یاندوه لبخند با

 

  .ارمیحرصشو درب شتریب خواستیو دلم م شدمیم آماده

 

بودم و  دهیپوش یرنگ یکوتاه و جگر یتابستون یاومدم مانتو رونیآماده از اتاق ب یوقت

   !قرمز سرم بود. رژ قرمزم هم با مانتوم ست بود یبا خالها دیسف یوجب کی یروسر
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 .فکر بود و اصال متوجه من نبود یبشدت تو انیآر

 

 !من حاضرم می: برگفتم

 

دور نگاه کرد و گفت:  هی. با چشمان باز و متعجبش سراپامو دیبطرفم چرخ نگاهش

  !ینداشت یزیچ نایکوتاهتر از ا

 

 ادهیمامانت پ یدر خونه  یو جلو شمیم نیدر راه افتاده گفتم: دم در سوار ماش بطرف

 !یخونه. منکه راض نمیبش یکجاست. دوست ندار رادشی. اشمیم

 

نگاهش نشست دلمو  یکه تو یغم  .بود دهیصورتم ماس یرو یحرف چیبدون ه نگاهش

 !به درد آورد

 

 .برگردوندم و چشمامو بستم صورتمو

 

...... کم دمیکش ینه..... کم زجر نم یداشتم برگردم و لباسهامو عوض کنم........ ول دوست

جلز و ولز  یخودش کم ینجوریا دی........ شادادمینکرده حساب پس نم یبخاطر کار

  !!شدیخنک م یو منم دلم کم کردیم

 

 .برداشته راه افتاد زیم یاز رو چشویخم شد و سو دمیچشمم د یگوشه  از
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 االتیخ ی. هرکس تومیگفتن نداشت یهم برا ینشسته بودم و حرف نیماش یتو کنارش

 .خوندیبرامون م یرو انتخاب کرده بود و به قشنگ یآذر یبایخودش غرق بود! آهنگ ز

 

. کاش بازم همون رفتیو دلم براش ضعف م کردمیآهنگ رو مجسم م نیبا ا انیآر رقص

 !شدیجا جمع نم هیکه منم لبام  دیرقصیبرام م ییبایبود و بز امیروزها و همان ا

 

 .شدم ادهیمامان جوون نگه داشت که پ یخونه  یجلو

 .و منم منتظرش بودم گشتیم یزیداشبورد دنبال چ یتو خودش

 

افتاد از خونه خارج  یصورتمو برگردوندم که چشمم به خانوم جوون ییدر روبرو یصدا با

 !منه هی. بنظرم اومد چقده شبشدیم

 

 .صورتم قفل شد یانداخته بعد چشمش رو نیبه ماش یهم با خروجش نگاه خانومه

 

  الناز بود؟ یعنیشدن بند دلمو احساس کردم.  پاره

 

 !داده بود حتما خودش بود ییروبرو ی هیاز همسا سونیکه آ یآدرس با

 

  .نگاش کردم قیدق



918 
 

 

. ومدیهم بنظر م نیمت یلیقشنگ که راستش خ یساله با چهره ا 30 یخانوم

موهاش بود.  یهم رو یدیبه تن داشت. شال سف یو کوتاه کرم رنگ یمانتوشلوار تابستون

 همیشب یلیو ظاهرشم خ پی. دورادور تشدیم دهیاز موهاش د یکم یلیفقط مقدار خ

  !بود

 

 .که جلوتر اومد میهست گهیشدم هردو قشنگ در حال نگاه کردن به همد متوجه

 

 .شد ادهیپ نیهم از ماش انیآر همزمان

 یراحت احوالپرس انیدادن که خانومه با آر یخانومه هردو هماهنگ سالم دنید با

  .کرد

 

 !داشتند یمالقات گهیمشخص بود قبال با همد کامال

 

 !کردمیبطرفم برگشت. همچنان نگاه م انیآر

 

 یرو معرف نیهمسرم نازن ،یدستشو بطرفم گرفته بود گفت: خانم نعمت کهیدرحال

  .کنمیم

 

 .آوردم نییبراش پا ینگاه خانومه بصورتم نشست که سر دوباره
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 اممونیاال میقد یها هیاز همسا یجان، خانم الناز نعمت نیبخند گفت: نازنبا ل انیآر

اومدن. فکر کنم از  رانیکارا به ا یبعض یو برا کننیم یهستن. فعال هم در خارج زندگ

 !میدار گهیکوچه و همد نیخاطره از ا یکل میخودمونو شناخت کهیزمان

 

 برام بود؟؟؟ یخوب بود..... بد بود..... اصال حال حالم

 

 .کردمیفقط نگاه م یاز همچ یمغزم نداشتم و کال ته یهم تو یفکر چی. هدونستمینم

 

 مشیمال شیداشت و با آرا یقشنگ ی افهیو بور بود که ق دینگاهم به الناز سف فقط

 !شده بود یخواستن یلیخ

 

دستشو به سمتم  کردیسراپامو قشنگ سرچ م کهیلبخندزنان بطرفم اومده درحال الناز

دوستان  یهمه  داشتم دوست یلیخوشحال شدم. خ تونییدراز کرد و گفت: از آشنا

 .. االنم خوشحالمنمیرو با همسراشون بب انیو آشنا میقد

 

 .تونییفشردم و فقط گفتم: منم خوشحال شدم از آشنا دستشو

 

 .دهنم نداشتم یآب تو یقطره ا یول

 

 .رو بسته بطرفمون اومد نیماش یدرها انیآر

  .میمنزل، ما هم امشب مهمون مامان هست دییبه الناز گفت: بفرما رو
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صبح خدمت حاج خانم بودم.  روزی. دشمیگفت: بعدا مزاحم م حیمل یبا لبخند الناز

 خواستمیم ومدیم ییصدا هی نیظهر از ماش انی. فقط آقا آردیخدمتشون سالم برسون

 اوردمیبهش بندازن. خودم که سر درن ینگاه هی یندگینما شارمیاگه فردا وقت کردم ب

 !از کجاشه

 

کنن. خب  یدکیکنترل کنن و خوب بهش رس کنمیسفارش م نیاریگفت: فردا ب انیآر

 .مواقع هستش نجوریا یبرا یگارانت

 

خدا آرزو داشتم  ی شهیدور بودم...... چقدر باهاش فاصله داشتم....... هم انیاز آر چقدر

  !میرو نگفته نذار یحرف چیباشه ه یکیو پوکمون  کیبا شوهرم ج یجور

 

نه حرف  زدی! نه حرف خودشو بهم میچی...... هدونستمینم یچیه انی...... از آرمن

 !دادم رونینفس خفه مو ب آروم ......رو! حتما............ مورد اعتمادش نبودم که گرانید

 

 .آورد و راه افتاد نییبرام پا یکرده سر یخداحافظ الناز

 

  .دیهنگ یبصورتم انداخت که لحظه ا یهم نگاه انیآر

 .زنگ گذاشت، که وارد شدم یرو یدرو باز کرد و انگشت دشیبعد برگشت با کل یول
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بود و احساس کشوندنش رو  حالیب یلی. پاهام خمیبسته کنار هم دو پله باال رفت درو

 .داشتم

 

 ییت: در مورد النازخانم بهت گفتم با راهنماحس کرده بود گف یچ دونمینم انیآر

 ما اومده بود؟؟ یندگیبه نما نیماش دیخر یمامان برا

 

  !کردی. تمام روحم گزگز مستادمیا

 

 .میهم شد یپله ها روبرو یبطرفش برگشتم که رو آروم

 

گفتم:  تیپراز شکا یدادم و آروم بالحن رونیبه چشماش دوختم. نفس سوزانمو ب نگاهمو

خاص برام  یمورد ایخاطره  ایکه پا به خونه ات گذاشتم در مورد کدوم کار  یاز روز

روز به  هیباشه!!! اصال  یدوم زتونیعز ی هیهمسا نیماش دنیکه خر یحرف زد

ساعت از  هیو  نمیحرفاش بش یزنمه به پا یگفتروز  هیاصال  ؟یدلخواهت زبون باز کرد

که  امیاصال به حساب م یزندگ نیا ی؟! مگه من توکنم؟ اشییصرف تنها مویکل زندگ

 .......یحاال بخوا ینیب ی! مگه تو منو میحاال برام از النازتون گفته باش

 

 .منتظرمون بود ستادهیجوون خوشحال ا مامان .باز شد که برگشتم ییرایپذ در

 

که  دیصورتم چرخ یرو نگاهش .دمیرفته در آغوشم گرفت و صورتشو بوس بطرفش

  ؟یضیشده؟ مر یگفت: چ
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 !حالم خوبه میلی: نه اتفاقا خگفتم

 

 زنه؟یبرق م یو چشمات داره جور شهیآت نی: پس چرا گونه هات عگفت

 

   .برگشتم. نگران تماما چشم شده بود و بدون پلک زدن نگاهش بمن بود انیآر بطرف

 

ه پدرمو درآوردن. کتابها و درسام هستن ک نیگفتم: مامان جوون مشکل من فقط ا آروم

 .کنمیپاسشون م شهی. انشاا... مثل همدینگران نباش

 

 رمیگفت: بم کردیم تیدستشو پشتم گذاشته منو بداخل هدا کهیجوون درحال مامان

 !یپوست و استخوون شد کهیت هیبرات که بخاطر چندتا دونه امتحان 

 

ت و پوس! کجاش نیرینگ لشیتحو نهمهیاز پشت سر گفت: شمارو بخدا ا انیآر

 !خودمه مامان یونه!؟؟ توپولو و چاقالوخواست

 

و نگاهش بصورتم بود.  دیخندیم انیبه باباجوون افتاد که داشت به حرف آر چشمم

 !نمیخودم بب شیپ ادیعروس توپولو ب نیگفت: ا

 

 میبهم انداخته گفت: واه واه! نمرد یخندان نگاه شدیکه از اتاقش خارج م سونیآ

  !زن نگه داشتنت نیخجالت بکش با ا انی! آرمیدیعروس تپل مپل هم د
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مثقال گوشت به تنش  هیزن مراقبت کنه و  هیمن نتونه از  فیداداش همه فن حر یوقت

  !گهیهستن د ینون ها چ فیح ی هیبق نیبب اره،یب

 

شربت  یوانیکه با ل میکردم و نشست یشعله ور با همه شون روبوس یخندان اما قلب مثال

 .میشد ییرایپذ

 

ناسوره!  یلیقلبم خ نیا ی! ولگذرهیگفت: خداروشکر م دمیمامان جوون حالشو پرس از

و فقط منتظر  کنهیبزور تحملم م کنمیفکر م ی! گاهکنهیم تمیو اذ ادیاصال باهام راه نم

 !!میهردومون خالص بش ستهی....... با گهید هیخبر ایتلنگر  هی

 

! انشاا... نیریروخدا زبونتون رو گاز بگ! توهیچه حرف نیگفتم: مامان جوون ا متعجب

 !تون کم نشه هیسال همراه با باباجوون سا یسالها

 

 یه هییخبرا کنهیفکر م شنوه،یقلبتونم م نیزنیحرفارو م نیگفت: هم یشاک انیآر

 !حرفارو نیا نی! توروخدا ول کنکنهیبراتون ناز م

 

درسِت  یول ،یباش شمونیپ خوادیهرچند دلم م نیجوون رو بمن گفت: نازن مامان

به درسات برس و اونجا راحت باش. آخه  انیبرو اتاق آر ی. هرزمان خواستزمیمهمتره عز

 . معذب نباشستمیپاش وا دیزدم با یکشوندم و حرف نجایتورو ا
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 امیراحت ب الیصفحات مونده رو هم بخونم با خ نی: پس بااجازه تون من اگفتم

 .خدمتتون

 

  .سرجاش بود دمانشیشدم که منظم و مرتب تمام چ انیاتاق آر وارد

 

باز گذاشتم  ینشستم. درِ اتاق رو هم کم زیمو درآوردم و پشت م یبا روسر مانتو

 .گرم بود یکولر به منم برسه. اتاق بخاطر در بسته اش کم یخنکا

 

  .بشه که جلوشو تند گرفتم دهیبطرف الناز کش خواستیافکارم م بازم

 

 هیآدما شب نجوریو پوچ به مردم انگ بچسبونم! خودشم به ا چیر هس تونستمینم من

 !بود یمنتف یگفته بود شوهر و بچه داره که همچ سونینبود. آ

 

 یتوجه یول خورد،یبگوشم م هیبق یصحبتها یسرمو با درسم مشغول کردم و صدا 

 .کردمینم

 

  .ومدیشام م یبرا زیشدن م دهیچ یدرس خونده بودم و صدا شتریساعت ب مین

 

. رسوندیدرس رو فراموش کردم که گفت: مامان الناز سالم م انیآر یصدا دنیشن با

 !مشیدیکوچه د یموقع اومدن تو
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اومده بود. در مورد گذشته ها و خاطراتش  شمیصبح پ روزیمامان جوون گفت: اتفاقا د 

 !اوردهیشانس ن یهم که از زندگ چارهی. اون بمیحرف زد یلیخ

 

 یندگیبه نما نیکه شما آدرس داده بود میگفت: اتفاقا دو روز مونده به عروس انیآر

  .کردم فیرو براش رد یخوب نیاومده بود. منم ماش

 

 .دمیاومده بود، از خونواده شون پرس نیسند ماش لیفرم و تحو یامضا یکه برا بعدا

 کهینداره! مرت یفیتعر چیخودشم که فعال ه یفوت باباش واقعا ناراحت شدم. زندگ یبرا 

 !کرده تشیاذ نهمهیا خواستیم یچ شیشعور از کل زندگ یب ی

 

هفت هشت سالشون  دیگفت: اونموقع قسمت نشد وگرنه االن بچه هاتون با باباجوون

 !شدیم

 

  چرا بمن گفت شوهرو بچه داره؟ ی. ولدمشیند ادیگفت: وا! من ز سونیآ

 

اونارو  ذارهینم یبچه هاشو هم برداشته حت کهیگفت: درحال طالق هستن. مرت انیآر

 یلیخ لشیوک ی! االنم کارشون به دادگاه افتاده. ولکنمی. گفته خودم بزرگشون منهیبب

 !رهیداده بتونه بچه ها رو بگ یدواریبهش ام

 

 !! تمام بدنم به تنش افتاده بودکوبنیسرم م یشتن و رورو بردا یکلنگ کردمیم احساس
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الناز مطلع بود! نکنه فکرم  زیارتباط داشت حاال شوهر من از همه چ چقدر انیبا آر مگه

باالخره خسته بشم و بزارم  چونهیپ یمنو م نهمهیداره بخاطر الناز ا انیدرست باشه و آر

 ......!!!!برم شیاز زندگ

                          43  

 

 

  

  .کردمیبخودم اومدم فقط چشم به کتاب دوخته بودم و داشتم فکر م یزمان

 

زن مطلقه کنار  هیداشت منو بخاطر  میبکنم؟ اگه واقعا تصم ومدیاز دستم برم یکار چه

  ........ بزنه

 

درساتو بعداز شام  ی هیشام حاضره. بق نیسرشو وارد اتاق کرده گفت: نازن سونیآ

 .می. منتظرتیخونیم

 

در کار نبود. حواسم پرت تر از اون بود  یخوندن گهیگذاشتم. د فمیک یبسته تو کتابو

 .نگه دارم ادمیرو  یزیبتونم چ

 

 .دمیبودند که رس زیسر م همه
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. من برات کنار خودم نیها نازن ستیگفت: انصاف ن انیآر نمیبش سونیکنار آ خواستم

 !یخودم باش شیجا نگه داشتم. دوست دارم پ

 

 یماتش برد و نگاهش رو یصورتش نشست، خودشم لحظه ا یچنان سرد رو نگاهم

 !دیصورتم خشک

 

 .متوجه حالم نشه کنارش نشستم یکس نکهیا یبرا اجبارا

 

. ختیتوش گذاشت و سس رو هم روش ر یراشکیبشقابمو برداشته دوتا پ انیآر 

 یکنار بشقابم گذاشت که آروم چشماش بطرفم برگشته نگاه دهیبرام کش یساالد

 .متعجب به صورتم انداخت

 

........ نه خوردیبدردم نم شیچیه گهید ینگران نگاهش رو کامال حس کردم. ول امواج

 .....جمع نیپرمحبتش ب یهاش.... نه حرفها یمحبت هاش.... نه نگران

 

خوردم. فکر کنم زقوم از اون راحت تر  هارو یراشکیانداختم و در سکوت پ نییپا سرمو

 !رفتیم نییاز گلوم پا

 

صورتش  ینگاهم رو یگذاشته بود. لحظه ا انیدوغ کنار بشقابم نشست که آر یوانیل

 شده؟ یزینشست که با ابروش  اشاره کرد چ
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  .خوردم یتوجه بهش قلپ یرو برداشتم و ب وانیل

 

 .شمار بود یدلم ب یداشت. غصه ها یخورده بودم و چه مزه ا یبودم چ دهینفهم اصال

 

 .کمک کردم سونیبه آ زیجمع کردن م در

 ست؟یشده؟ چرا حالت خوب ن یچ یبگ شهیآشپزخونه نگام کرده گفت: م یتو 

 !گفته باشه یزیچ یکس کنمیباور نم ؟یناراحت یزیاز چ کنمیاحساس م

  

چشمش به ما  هی  یول زدینشست که با باباش حرف م انیصورت آر یدورادور رو نگاهم

  .بود

 

  .باهات کار دارم ایرفتم اتاق ب ی: وقتگفتم

 

 غیدر یتخت نشسته بودم ول یدستم رو یوارد اتاق شد، کتاب تو یچا یوانیبا ل سونیآ

 !بند هیاز خوندن 

 

گرفته  نهمهیباعث شده ا یبشنوم چ خوامیگذاشته گفت: االن م زیم یرو رو یچا

 یلحظه ا می. دوست هم ندارزهیبرامون عز یلیخاطرت خ یدونی!!! خودت میباش

  .مینیرو بب تیناراحت

 یبگه! االن بگو م تونستینم میزینگاهش فقط بصورتت مونده بود و چ زیسر م مامانم

 .شنوم
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 اد،یوار ب وونهیبنظرت د دیشا گمیم یزیفکر کرده گفتم: االن چ ینشست. کم کنارم

 !مشغول کرده یلیخب فکر منو خ یول

 

 .شنوم یباال انداخته گفت: م ییابرو سونیآ

 

اومد.  یمعقول یلی. راستش بنظرم خانوم خمیدیالناز رو د ی: اومدنگفتم

  ..............یول

 

 هیباشه  یبازم دوسش داره؟ خب هرچ انیآر یکنیدهنمو قورت داده گفتم: فکر م آب

 ..... دوستش داشته که یزمان

 

کرد و گفت:  دنیکم کم شکل گرفت و بزرگتر شد. بعد شروع بخند سونیآ یلبا

وبالش  گفتمیم یزیچ نیوار، وگرنه من همچ وونهید یخداروشکر خودت از اول گفت

  !چون اسم خواهرشوهر کال بددررفته گرفتیگردنمو م

 .ستیاصال درست ن انیفکرت در مورد آر نی. ایشد وونهیتو واقعا د االنم

 

کرده! خب حاال به هر نحو قسمت  شیخواستگار دهیالنازو پسند شیسال پ یهاسال

قسم  تونمیو م دونمیشه. من مهمون سالها با رویپ انیقلب آر ستینبود. االنم قرار ن

 نیاز ا یواقعا عاشق تو هستش و ما هم همگ انیقرآن بزارم آر یدست رو یبخورم، حت

  .میخوشحال یلیموضوع خ
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 !!شو نداره شیو اصال فکرم گنجا دونمیرو من واقعا نم یفکرارو کرد نیچرا ا تو

 

 یالناز خبر داشت و چقدر پا یزندگ یچقدر از همه  یدیگفتم: مگه نشن آروم

 !سوزوند یصحبتهاش نشسته، چقدرم براش دل م

 

حرفا! احساسم  نیا یچ یعنی!  نیمتعجب گفت: واقعا ازت انتظار نداشتم نازن سونیآ

  !یکنیدر موردش فکر م ینجوریا یرو قبول ندار انیعشق آر ادیزتو  گهیم

 

در  ینجوریا یکنه، تو دار رابینتونسته تورو اونهمه از خواستنهات س انیآر یعنی

  ؟یکنیموردش فکر م

 

و چندکالم  ینیاز خواستگارات بش یکیروز با  هیاگه تو  م،یفکر کن ینجوریا ایب اصال

چه  نیا ؟یکن انتیخ انیبه آر یخوایهمه بگن م دیبا یکارشو راه بنداز ای ،یحرف بزن

  .میو حدودا کنار هم بزرگ شد میبود هی! خب ما از اول همسایتو دار هیدگاهید

ها،  شهیخبردار بشه ناراحت م انیآر م؟یبرس گهیبه درددل همد یکم هیاتفاق بد االن

  !یکن عاقالنه فکر کن یسع

 .یکردیفکرارو نم نیوگرنه اصال ا یشناس یتو الناز با خونواده شو نم نیکن نازن باور

 

و  سونیراحت شده بود......... من آ المیکردم...... لبخند زدم........ خ یراحت احساس

 .بود یازم بزرگتر و واقعا دختر عاقل یکه چند سال کردمیشناختهاش رو باور م
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 دیو با دینتونسته شا ذارمیم انیآر یبصورتم زده گفت: من تمام گناههارو پا یلبخند

ازشون انتظار  ادیز دینبا گه،یخب مرده د یتورو مطمئن کنه چقدر دوستت داره! ول

و فقط  فقط  ....... بگن دوستت دارم که یآدم برن و ه یداشت هرلحظه قربون صدقه 

 !صاف صافه گمیاز داداش من راحت باشه که من م التیخ

 

 ؟یکاراش چ ی هیفکرم گذشت: خب الناز به کنار، پس بق از

 

  .دست به چارچوبش گذاشت انیاتاق باز شد و آر درِ

 

 ......نداشتمش که ی..... ولزدیلحظه آغوشش پر م هیداشتن و  یدلم برا ایخدا

 

درس بخونه،  نجاینشسته ا نینازن یگینم سونیمحکم گفت: آ کردینگامون م همچنانکه

اصال دهنشون از  ننیدو تا خانوم باوقار کنار هم بش ؟یخودتم کنارش تلپ شد یاومد

 بتونه درس بخونه؟ شونمیکیحاال  ستهیا یحرف زدن م

 

و گفت: واه واه  دیدست دور شونه ام انداخته منو بطرف خودش کش سونیآ

شکمت که  یو اون کرما ادیاز حسادت! از حسادت ز یدیحســــــــــود!!! بگو ترک

 !!یکه ندار شیآسا یلحظه ا دن،یچیبهم پ
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اونموقع من  دیخودمون باش شیپ دییگفت: شما بفرما دهیچیابروهاشو در هم پ انیآر

 !دارم باور کن شیآسا

 

لوس مامان جووووووونش!!!  یخندان گفت: عروس خودمونه به تو چه بچه  سونیآ

   !یبزار یاگه جنابعال میدرددل کنچند کالم باهاش حرف بزنم و  خوامیم

 

 .وارد اتاق شد و کنارم نشسته دست دور شونه ام انداخت دیخندیم کهیدرحال انیآر

 

 یلباش رو فشردیاش م نهیقشنگ به س کهیجدا کرد و درحال سونیمنو از آ محکم

  .موهام نشست

 

و  دمیکش یخجالت نم سونیاز آ خواستی. دلم مدیلرز یدلم غنچ رفته بود و م فقط

  .کردمیدستامو محکم دورش حلقه م

 

زلزله بانو؟ من  یچ یو درددل کن یمن نخوام با زنم حرف بزن سونیگفت: آ محکم

  ؟یچ یکنیکه از راه به درش م ینینخوام کنارش بش

 

. باور کن با میکار دار یدرسهارو بکنه که کل نیبده درسشو بخونه زودتر قال ا اجازه

 رهیمدرکشو زود بگ خوامیمن! م نیفهمه نازن ینم یزیچ شمیدگدرس و دانشگاه از زن

  .استخدام بشه ییکه کمک کنم جا
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 قیاز طر دیدوست خوب دارم شا هی. گفت: دیسرمو بطرفش برگردوندم که خند متعجب

کمک  یندگینما یتو یایب دیبا یجا هم استخدام نش چیکنم. ه یاون بتونم برات کار

 .نداره یا دهیفا یکاری. بیحالم باش

 

 ی. ولکردیمنم فکر م ی ندهیبه آ یبفکرم بود و حت انیاحساس آرامش داشتم. آر بشدت

 .بود نحلیخونه نداشت واقعا برام ال یحرفا و رفتارارو تو نیچرا ا

 

به  المیقبول کرده بودم که خ یرو بحد سونیآ یحرفها میبخونه برگشت یوقت اونشب

  .کردمیرو حس م یکل از طرف الناز هم راحت بود و ته دلم آرامش

 

در موردش داشته  یالیحتما خ یبزن یحرف ی. قرار نبود با هرکسگفتیراست م سونیآ

 !!!گهیبود د انیآر ریهم که........ خب بمن چه! همش تقص وونهی. من دیباش

 

 یزیو چ ندازهیم یم نگاهبطرف یگاه انیآر کردمیحس م ی. ولکردمیسکوت فکر م در

   .گهینم

 

سرِ شام  یول .یقبولم کرده بود یامروز کال حالت خوب نبود و مرام دونمی: مدیپرس

 ؟یعلتشو بگ شهیبود! م یکتک زدنت خال یو فقط جا یبه اونور بود نوریاز ا گهید

 

و  کنهیمغز آدم جا خوش م یوار تو وونهید یافکار ینبود. گاه یگفتم: مساله ا آروم

 !نیهم تهیباعث آزار و اذ
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شهر درندشت  نیا یلنگه ت هم تو یا وونهیگفت: انقده د یبهم رفته جد یغره ا چشم

فقط  یشد وونهیو مغزتم بالنسبت فقط خر گاز گرفته!!! د شهینم دایپ

 !!!ووووووووووووووووووووونهید

 

حرف  ییهویو رو شد و  ریدلم ز یو محکم گفت که لحظه ا دهیرو چنان کش وونهید

خودت  وووووووووونه؟یمن د یعنی. گفتم: دیپر رونیغزال بدون فکر از دهنم ب یشگیهم

 !رونهینصف کووووووونت ب

 

 یاومده بود، با چشما رونیکه داده بدون فکر از دهنم ب یخوشگل یاز سوت بعد

 !دمیدهنم کوب یمحکم رو دهیورقلمب

 

رو برداشته بود که بازومو گرفته بطرف  نیماش انیبلند آر یخنده  یصدا دونمیم فقط

 .موهام نشست یو لباش رو دیخودش کش

 

  .دمیخودمو کنار کش آهسته

 

 ییبایبخونه بارها و بارها بز دنیرو انتخاب کرد که تا رس یدست برد و آهنگ خندان

 .برامون خوند
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ز بود! با آسانسور هم لباش به خنده با یتو یبشه، حت ادهیپ نیهم که از ماش یموقع تا

 .گفت و وارد اتاقش شد ریخنده هم بهم شب بخ

  

چشمم  گذشتمیم انیاتاق آر یاز جلو یکتابمو تموم کردم و وقت ۲تا ساعت  اونشب

  !بود دهیبهش افتاد که خواب

 :دلم خوندم یتو

 

 شودیکه م شب

 زمیهمه چ یشویتو م 

  ییایم

  و ینینشیم کنارم

   زنمیحرف م تیخود صبح برا تا

 تو اما

  یزنیولبخند م یکنیفقط نگاهم م 

   یرویو م یشویم محو

   ام ستادهیا االتیخ یکجا فهممیم تازه

  هر شبم کار

 با توست یزندگ

 شب و هر شب هر
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    عشق تاوان

 شبانه است یحسرتها نیهم

 

 .راحت خودمو به امتحان رسوندم یالیبا خ صبح

 

که کتابهارو دستشون گرفته  میاز سالن امتحانات خارج شده با دوستان دور هم بود تازه

 .کردندیو در مورد سواالت پرس و جو م زدنیورق م یه

 

راحت بود و داشتم  جدهمیه یباال یاز نمره  المیکه امتحانمو خوب داده بودم خ منم

  .ندکنار هم بودند که خودشونو به ما رسوند پسرا .کردمینگاشون م

 

همه شون بهم  دوباره .گفت: من کال خراب کردم. اصال نتونسته بودم بخونم نیافش

  .دادیم یو هرکس در مورد سواالت امتحان نظر ختنیر

  ....... همونجاها بود و حواسشم به من که انیآر نکهیکه صمً بکمً. مثل ا منم

 

 .... شده بودم وونهیمنم د انیآر یاز رفتارها واقعا

 

که  یعوض کنم. تنها کس نمویماش خوامیم کهیکوچ یآج یرو بمن گفت: راست رضایعل

 ! ییکمکم کنه تو تونهیم
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 نیماش هی یکمکتون کنه. ناز تونهیم یو با چشم غره گفت: بله فقط ناز یکجک یپر

   !دارن ازیاز کارخونه ات بده بهشون که ن لومتریصفرک

 

کنن،  مییراهنما توننیم انیو آر یزگفت: نا رضایهمه شون بلند شد. عل ی خنده

که ماشاا...  شمام !بانو یبود پر نیست. منظورم ا نکارهیکه ا انیمخصوصا آر

 !!!!ذارهیسروصداتون نم

 

 ،یاز شوهرت برام بپرس دیچندتا سوال دارم با ؟یناز یایبمن ادامه داد: با من م رو

 !بخرم یچ رمیرو بگ ممیتصم

 

صحبت کنه بمن  کیاز نزد انیبا آر ،یندگیخب بره نما ؟یچ یعنی کردمیفکر م داشتم

 .......بهم کرد یآهسته اشاره ا که چه؟؟

 

داره!!! نرفتنم  کارمیچ نمیبب رفتمیم دیبا ینبودم ول یهرچند راض رضایعل یاشاره  با

  .بود بیع

 

 میتصم نجایهم میکنیسروصدا نم گهید رضایتند گفت: عل نیافش میفتیراه ب میخواست تا

 .منم خبردار بشم یخریم یچ ریبگ

 

 .کنمیهم برم. خبرت م دنشیحرف بزنم و به د یتلفن انیبا آر خوامیگفت: م رضایعل
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امتحان درست  نیخونمون. شب رو با ا رمیم گهیکرده گفتم د یبا بچه ها خداحافظ منم

 .به استراحت دارم ازی. ندمینخواب

 

تند تند  رضایعل خواستیدلم م کهیحالدر میو قدم زنان ازشون دور شد میافتاد راه

 !اضطراب داشتم یلیحرفاشو بگه من برم! خ

 

چقده هواتو  کمیکوچ یبه عنوان آبج یدونیبدون برگشتن بطرفم گفت: خودت م رضایعل

که  ییتا اونجا ی! ولیداشته باش یمشکل تیزندگ یدوست ندارم تو چوقتیدارم و ه

  !یالکت فرو رفت یو کامال تو یستین یراض تیدادم اصال از زندگ صیتشخ

 

مشاور  هیو دوست فراموش کن، فکر کن  یهمکالس هیاصال منو به عنوان  ،یناز نیبب

  .یباهاش مشورت کن یخوایهستم و م

خودت از مشکلت  یخونواده  ایآ نحله؟یبرات ال نهمهیا یخونه ت دار یتو یمشکل چه

 !تو یا ختهیبهم ر نهمهیچرا ا ان؟؟یآر یخونواده  ایدارن  یخبر

 

بحرفام  خواستیسنگ صبور م هیراستش دلم  یحال حرف زدن هم نداشتم. ول اصال

ته دلم ورم نبسته باشه و  یحرف گهیکه د یحرف بزنم، جور تونمیگوش کنه، منم تا م

و سبک  یخال یکم تونستمیم ینجوریا دینشه! شا یسرطان یغده  هیبه  لیکم کم تبد

 .بکنم یفکر هی میزندگبشم و بتونم در مورد 
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دور  یچیشما ه نیزبیزده اندوه زده گفتم: بابابزرگ، از چشمان ت رضایبه عل یلبخند

گوش و قلب  هیمشاور با  هیدارم و واقعا هم به  میزندگ یتو یمونه. من مشکالت ینم

  .دارم ازیحرف زدن ن ایدن هی یمهربون مثل شما، برا

و با شما حرف بزنم بلکه  ارمیب ریگ یوقت کنمیم ی. سعستیمتاسفانه االن جاش ن یول

  .میکن دایپ یچاره ا

 

از  یکس دهیهم اصال اجازه نم انیحواستون بهم هستش. آر نهمهیکه ا ممنونم

  ...........مشکلمون باخبر بشه

 

 یراه حل چیتا امروز ه کهیدرحال میکنیخودمون حلش م گهیاضافه کردم: م یناراحت با

چاره مون  مینیو بب میدر موردش بکن یبحث جد هی میاصال ننشست .میو ندار مینداشت

  ..........!هیچ

 

بزور به دوشم  انیکه آر یچشمام پر زد. ادامه دادم: بابابزرگ با تمام گناهان یتو یاشک

  ......قبولشون کنم، خسته ام تونمیعنوان نم چیتلمبار کرده و خودم هم به ه

 

هم جز صبر ندارم!!! فقط چون عاشقشم  یچاره ا شمیغصه له م نهمهیبار ا ریز دارم

حرفا و افتراهاش در موردم درست  یبا رفتنم بهش ثابت بشه همه  خوامیموندم و نم

  .بود

 

  .انداختم نییپا نگاهمو
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بهت  تونهیم ییچه افترا ،یمتانت ذات نهمهی؟؟ آخه تو با ااااااااااگفت: افترا رضایعل

 یکنه بعد غلطها قیتحق دشیتورو از کل دانشگاه و اسات ادیاول ب انیبچسبونه؟ آر

 ییمشکالت با وساطت بزرگترها و راهنما یبعض نیبگم، باور کن نمیا یبکنه! ول یاضاف

 ....! شما چراستیو اصال هم اسمش دخالت ن شهیشون حل م

 

مساله و گفتن به خونواده هامون  نی. من با انیماجرا نکن نیا ی: ما نه، منو قاطگفتم

 .میبگ یبه کس یزیچ دهیاجازه نم انیندارم. فقط آر یاصال مشکل

 

  کار داره؟ نیا یبرا یخاص لیمتعجب گفت: دل رضایعل

 

 شتریب کنمیاحساس م ی. ولاوردمیسر در ن ادیتکون داده گفتم: منکه خودم ز یسر

 وگرنه شهیو زندگ انیبند دلِ آربخاطر قلب مامانش و احساسات باباشه که جوونشون 

...... 

 

 یول ست،یحرف زدن ن یبرا یخونه و فرصت رمیگفتم: االنم م کردمیپا به پا م همچنانکه

  .نیو هوامو دار نی. خوشحالم که هستکنمیباهاتون م یصحبت حساب هیبعدا 

 

مونم خودت به وقتش  یبرام تکون داده گفت منتظر م یسر دیکه عجله مو د رضایعل

  .یحرف بزن

 



941 
 

  .میکرده راه افتاد یخداحافظ گهیاز همد بعد

 

که تمام قد عاشقشون  کردمیفکر م انیو خمار آر بایبودم و به چشمان ز یتاکس سوار

  .دادمیچشماش م یسبز یبودم و تمام عمرمو برا

 :براش خوندم دورادور

 

  شهیهم

 

  با مشاعره

 

  را دوست داشتم چشمانت

 

 یزدیکه م پلک

 

  را با یبعد تیب

 

 ..... گفتمی چشمانت م ِخمار

 

دلخواه به اون چشمها داشتم  یکه مال من نبودند و درحسرت بوسه ا فیح یول

 !!! باختم یم مویزندگ
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داده  نانیکه اونهمه هم بهم اطم سونیآ شبید یخودمم مستاصل بودم. با حرفها گهید

  .فکرم راحت شده بود یبود کم

 

کم  فتاد،یبه سرم م انیآر یکردنها یدور نیکه از ا یبا تمام افکار آشفته ا راستش

و عالقمند  انیآر یموند عشق و عاشق یبرسم. آخرشم کم م یوونگیبه حد د موندیم

شتم و ته دلم بهش دا یخاص مانیا هی یرو باور کنم، ول یا گهیشدنش به کس د

  .فراموش کنم تونستمیرو اصال نم شدیمشقش که هرلحظه بصورتم دوخته عا ینگاهها

 

 کردمیفکر م شدم،یدرمونده م یاز همه جا و هر فکر و راه چاره ا یخب....... وقت یول

 یتوجه یبهم ب نهمهیچشمشو گرفته که ا یو بدجور ونهیدر م یا گهیکس د یحتما پا

 !!!کنهیم

 

ژمرده شده بودم، و حدودا پ کردمیم یبهش کم توجه دهیخودمو کنار کش یاز وقت یول

 .نشست یصورتم م یرو شتریو ب شتریمهربونش ب ینگاها

                                                 44                 

 

 

 

به الالش نزارم و  یل یل ادیگرفته بودم ز یجد میتصم گهیو د گذشتیو روزها م ساعتها

 .بگذرونم مویراحت زندگ یلیخ
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و اصال بود و  ومدیکارم به چشمش نم چیدلسرد بودم که ه یلیخ میراستش از زندگ 

 !خونه نداشت یتو یتیاهم چینبودم ه

 

  ام ستادهیا

 انتظار یانتها یب یجاده  بر

  تیمات بر ردّ پا نگاهم

 

  بانهیغر چه

  مانده ام تنها

  گنگ یاحساس با

 دوست داشتنت از

 

  .حرف بزنم رضایبا عل تونستمیم و مداشت یامتحان رو هم دادم و اونروز فرصت نیدوم

تا از امتحان تموم شده بود از دانشگاه خارج شده بود که  رضایمتاسفانه عل یول

 .دمشیند

 

امتحان سومم  ی. داشتم براگذشتیروز از امتحانات م 8بود و  1سه شنبه ساعت  روز

 .شدمیآماده م
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بودم.  دهیپوش یو گل و گشاد یلباس کامال راحت کهیدرحال دهیمبل دراز کش یرو

بلندم بود که خونه رو برداشته  یفقط صدا یشیآرا چیبسته بدون ه یموهامو دم اسب

 .بود

 

  .تلفن خونه بصدا دراومد زنگ

 

 .مهران بگوشم نشست که سالم داد یناشناس بود. تا جواب دادم صدا شماره

 

رد و  یحرف بزنم و کلمه انبودم باهاش  یاصال راض کهیدرحال ،یسالم احوالپرس بعداز

مجبور شدم باور کن. تو چرا  یمزاحم شدم. ول دیبدل کنم گفت: مهربانو جان ببخش

 کنه؟یم خوادیدلش م یداره هرکار یگینم مییدا نیبه ا یزیاصال چ

 

 ندارم؟ یخبر یچیاز ه کهیبهش بگم درحال یگفتم: مگه قراره چ آروم

 

خب با زورش  یول خواست،یشغل نبودم و دلم فقط تجارت م نیبه ا ی: هرچند راضگفت

 هاتیو دلخوشکنک که به خوردم داد و اصال هم حرف و توج یرگوشیز یحرفا یو کل

 یمحصوالت سامسونگ برام بزنه و در مغازه  یندگینما هیمنو گوش نکرد، قرار شد 

  .میبزرگ بابام راهش بنداز
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شون که تازه از خارج  یمیقد یها هیهمسا که از یکیامروز خبردار شدم با  تازه

راه  یبرام شراکت نکارویا خوادیموندگار بشه، م رانیگرفته ا میتصم ییهویبرگشته، حاال 

  .بندازه

 

 نم؟یبب دیرو با ینخوام، ک یزد: بــــــــــاااابــــــــــاااا من کار و شغل شراکت داد

  فروشه؟ یبراش مهمه که منو داره بهش م هیهمسا نیا نقدریچرا ا

 

حرفمو  یخــــــــــدا به ک یییییییی!! اِاااااخوامیداد زد: من فقط اموالمو م بلندتر

 !!بزنم

برداره! کم مونده از دستش  نکاراشیبهش بگو دست از سرم و ا یزیچ هیتوروخدا تو  

  ......... خودمو بکشم و خالص بشم که خونم رو هم بگردنتون بندازم

 

کار خودشون  یشونه، خب تو هیبه فکر همسا یلیجان پرمحبت من، خ ییدا نیا اگه

 بکنه چــــــــــرا مــــــــــن؟؟؟ کشیشر

 

و ذره ذره  شدی. فقط فکر کنم روحم داشت از بدنم خارج مدمیشن ینم یزیچ گهید

کرده بود و کرخت .......... پاهام شروع به گز گز دمیفهم یشدن تمام بدنمو م حسیب

 !کردمیشدنش رو هم کامال حس م

 

چشمام قد علَم کرده  یو نازش، جلو یو قشنگ کلیشون، با تمام ه یمیقد ی هیهمسا

  .........کردمیبود و داشتم سکته م
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. االن کردیم یگذار هیفروخت و سهم خودشو سرما یالناز مال و اموالشون رو م حتما

  !موندگار بود رانیا یهم بدون بچه و شوهر تو

 

عشق  یرو صاحب شد حت یهمچ دهیفکرم گذشت: خوش بحالش!!! از راه نرس از

  !رو مشیقد

 

هم باهام  یادیحرف ز یحت کنهینم یچکاریمن، برام ه یبه عنوان شوهر رسم انیآر

باره نتونه  هیکه  کنهیپاشو محکم م یو جا ندازهیاون داره کار راه م یبرا یول زنه،ینم

 .....رو ترک کنه رانیا

 

. سرمم بشدت درد گرفته کردیسوخت و سوزشش داشت ناکارم م یفقط و فقط م دلم

 !بود

 

 ای یییییییییییییییکنیمهران بخودم اومدم که داد زد: کمکم م ادیفر یصدا با

 نهههههههههههه؟؟؟؟

 

باباجوون و مامان تا مشکلت رو حل  شیزمزمه کردم: برو پ حالیجمع کرده ب حواسمو

 چیمتاسفم از دست من ه یکمکت کنه. ول تونهیهم م سونیکنن. حرفاتو به اونا بگو! آ

 !ادیبرات برنم یکار
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خنده و حرف زدن با دوستان چندساله ام، خودم جفت پا  هی ینتونستم بگم برا گهید

نتونستم حسابمو باهاش صاف کنم و حرفامو ثابت کنم.........  یکردم و حت ریگل گ یتو

 !!!یدار یاز من چه انتظار

 

تونم  ینم نکارویبزنه بلند و لرزان گفتم: گفتــــــــــم من ا یمهران خواست حرف تا

 .زنگ نزن گهی! دستمین نکارهیبکنم و ا

 

گردوندم چشمم به و تا صورتمو بر دمیتلفن کوب یرو رو یکرخ شده گوش ییدستها با

 !!!افتاد انیآر

 

 !رو باز کرده همونجا وسط در چشم بمن دوخته بود یورود

 

هوا کم موند  یکردن ذره ا دایپ یام چنان گره خورد برا نهیس ی........ تودیبر نفسم

 .....دست و پا بزنم

 

 .اومد کمیبدون برداشتن نگاهش از صورتم درو بست و نزد انیآر

 

  ........رنگمو کامال حس کرده بودم دنیپر

 

 ؟یهنوز از کارات دست برنداشت ؟یزدیبازم با مردا حرف م گهیاالن م ایکردم: خدا فکر
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توشون موج  میعظ یدرد و رنج ی! نگاهشو با خشم به چشمام دوخت ولستادیا روبروم

 .که به چشمم خورد زدیم

 

 بود؟ یو خفه گفت: ک آروم

 

  جوابشو بدم؟؟! بگم مهران چرا زنگ زده بود؟ یچ زدمیو پا م افکارم دست یتو داشتم

 

خواسته شو  یتونستیو نم یزدیحرف م تیبود باهاش با اون وضع یگفت: ک دوباره

 ؟یبرآورده کن

 

 یدکمه  یدر مورد مهران و حرفاش بدم، انگشتش رو یحیدهن باز کنم توض تا

 .صفحه اومد یمهران رو یتلفن نشست که شماره  شگرینما

 

  .نشناخت نکهیکرد مثل ا یدقت

 

  .بوق بگوشم نشست یتماس مجدد رو فشرد. که صدا یزده دکمه  فونیآ یرو

 

جان توروخدا  یرو برداشته تند و بلند گفت: الووووووو، ناز یدو بوق مهران گوش بعداز

 !!!فتهینکن خونم گردنت ب یها! کار رمیمیبکن من دارم م یکار
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  !نشست و تلفن رو قطع کرد یشاس یداد. انگشتش رو رونیمحکم ب ینفس

 

 ازت؟ خواستیم ی: چگفت .نگاهش پراز خشم بصورتم نشست دوباره

 

 .دهنمو قورت دادم آب

در ذهنم جان گرفت که از در  احساس کردم الناز ی. لحظه ارفتیم جیبشدت گ سرم

 ......!ستادیا انیوارد شد و کنار آر

 

  .نمیچشمامو محکم باز و بسته کردم تا دوباره الناز رو ببقلبم  دیشد یتپشها با

 

  .بود ادمیو از استرس ز الیمن!!!! هزاران بار شکرت، همش خواب و خ یخدا یوا

 

با شراکتش در  یبودنش، بازم الناز به انحاء ممکن حت الیبا تمام خواب و خ یحت یول

قلب و چشم  یوجودشو تو شتریو ب کردیم کترینزد انیکار مهران هرلحظه خودشو به آر

  .......... ذاشتیام م ختهیبهم ر یکه داشت پا به زندگ داد،یم یجا انیآر

 

 دهیرس مهینصفه ن یزندگ نیا دنیاز هم پاش یبه مرحله  گهیبدتر از بد شده د یهمچ

 .میبود

 

 خواست؟یازت م یدندوناش گفت: چ نیدوباره از ب انیآر
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وار از افکار مختلفم محکم و دادزنان گفتم: خب تو که  وونهیدهنمو قورت داده د آب

و جواب  گفتی! حتما بهت میدیپرس یاز خودش م دفعهی ،یزنگ رو به مهران زده بود

  .دادیم

 

نداره و آب از سرش  ییباش از گفتن و داد زدن خواسته ها و دلخواهاش ابا مطمئن

  !ستین دنیشن یبرا ییاو گوش شنو زنهیگذشته! داره خواسته هاشو هرلحظه داد م

 

شنوه!  یو نم نهیب ینم یشکی......... هیبه حق و حقوقش برسه ول کشهیخودشو م داره

  ..........به فکر خودشه یهرکس

 

زنده کردن گذشته هاشون  یو برا کننیم یسالشون زندگ انیدارن با خاطرات سال همه

گذشته ها....... مثل من..... مثل  نیا یکه چندنفر هم فدا دنیهزاران کار انجام م

  ........داشته باشه تونهیم یرادیمهران..... چه ا

 

با  یا دهیتازه از راه رس ی دهیگند یتار مو هی ینداره......... همه و همه فدا یبیع اصال

نفر، که با چمدون خاطراتش تک و تنها  کی یقدمها یخاطرات قشنگش........... فدا

  .......نفر کیبود و نبود  ی...... اصال فدابرگشته .........

 

 فتادمیبلند شده راه م کهیبه اشک نشست. نگاهمو از صورتش برداشتم و درحال چشمام

 یبه خود مهران زنگ بزن و باهاش حرف بزن....... من حرف خوادیاگه دلت م انیگفتم: آر

 !!بمن نداره یربط چیگفتن ندارم و مشکل شماها ه یبرا
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مبل بردارم که دستمو گرفته محکم بطرف خودش  یشده بودم کتابمو از رو خم تازه

  .چرخوند

 

  !سرخ بود چشماش

 

  .چونه ام دوطرف گونه هام رو گرفت و فشرد ریاز ز انگشتاش

 ینبود نکارهیکه ا یبراش بکن یتونستینم یدندوناش گفت: تو چه کار نیخشم از ب با

  خواست؟یم یهــــــــــان؟ ازت چ

 

  .........راست به چشماش دوختم نگاهمو

 

  !فشرد کم مونده بود گوشتشون سوراخ بشه و دندونام بشکنه یهامو چنان م گونه

 

بردم محکم  یگوشتش فرو م یناخنهامو تو کهیمچش گذاشتم و درحال یرو دستمو

  .دستشو از صورتم کنار زدم

 

...... اتیخودخواه ی....  تو منو فدامتاسفم.. یلیخ یلیگفتم: متاسفم برات........ خ دهیبر

بهم فکر  یلحظه ا نکهی....... بدون ایگذشته هات کرد یهات..... فدا ینیبدب یفدا

  .......ی........ منو خام خودت کردیبد تیبهم اهم ی.......... لحظه ایکن
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 یزندگ نیا یمن تو ی......... وقتیبهم اعتماد نداشت ی......... وقتیشناخت یمنو نم یوقت

 خوادیهم نداره و فقط حقشو م یمنظور بد چیحق نداشتم با همخون خودت که ه

....... ی.......  اشتباه کردیبهم بزن انتیانگ خ دیحرف بزنم....... که تو ...... شا یتلفن

مرد و مردونه  یگفت ی!............. اشتباه کردیکرد تیزندگ دمنو وار یاشتباه کرد

........ یــــــــــچی....... هینبود یچی............ ه کهیدرحال یکنیم میهمراه

 یچــــــــــیه

 

اشتباه کردم  هی......... با گفتن ایتعصب ........ مثل پو یب یمردا ی هیمثل بق یتونستیم

و بدتر از همه با  یتو تمومش نکرد یهمون اول تموم بشه......... ول یو همچ یعقب بکش

   .......یردک یباز میزندگ

 

 یغرق شد تیبه زن و زندگ انتیخ یخودت از بس تو ینیب ی......... میفکر کن یکم

......... همه یکرد دایخونه پ نیاز ا رونیو خواسته هاتو ب شی........... از بس آرامش.... آسا

 هی........ که حاال بهم به چشم  ینیب یو م یبر یخودت م یرو به چشم خودت و به پا

  .........  یکنینگاه م انتکاریخ

 

بهت پشت کنم........ من با عشق  ستمین یمن نــــــــــه....... من کس کهیدرحال

بدا به حال تو که  ی........ ولرسونمیم انشیشروع کردم ........ با عشق هم به پا مویزندگ

 !بخشمت ینم وقتچیه چوقتیبدون ....... ه نمی........... ایکنیرد ممنو خ یدار ینجوریا

 

که با دستم محکم محکم.......  رنیراه بگ خواستنی. تازه اشکام مدمیکش عقب

 !محــــــــــکم پاکشون کردم و جلوشونو گرفتم
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....... رفتیو م ذاشتیمن بود ....... م یجا یشدم. کتابمو برداشته گفتم: االن هرک خم

بد برام بمونه خودم خونه تو ترک کردم و نتونستم  یخاطره  نیا خوامیمن...... نم یول

 .....ستیکار من ن نکاریباشم........... ا تیزن زندگ

 

  ....بگم و ادامه بدم یزیچ تونستمینم گهی! دکردیامان خفه ام م یبغض بغض ب بغض

 

که  یکم آورده بودم و صدادار فرو داده با لرز یلیکه خ ینفس با .دوباره راه افتاد اشکام

 .کل بدنم داشتم، بطرف اتاقم رفتم یتو

 

بار قورت دادم بلکه بتونم ادامه بدم.  نیصاحبمو چند ی. بغض بستادمیدرش ا کنار

و  یمونم ..... خودت با انگشتت در خونه تو بهم نشون بد یم یمنتظر روز یگفتم: ول

 ......برو یبگ

 

که بزور تحملت  یی..... تو ،یجود اضافتو مو یبهت ندارم........... بگ یازین گهید یبگ ....

  ......کاره نی....... رفتنت بهترکنمیم

 

 رمیچقده حرفم حرفه......... م یدونی........ خودت مگردمی.......... برنم گهیو د رمیم اونموقع

 ........ کنمیم یدل و قلبم زندگ یو تا آخر عمرم با عشق تو
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باشه.....  ادتیبغض خفقان آورمو فرو داده اشکامو پاک کردم و بزور ادامه دادم:  دوباره

 یواشکی......... عشقمو ستیکشه و نامرد ن یپس نم چوقتیدلِ عاشقِ خودم که ه یبرا

  ........ستیبه امثال تــــــــــووووووووووو ن یازیدوستش خواهم داشت........ ن

 

و خوشبخت  یو دلخواهت بود راه بنداز یخواست یبا هرک توی...... زندگیتونیهم م تو

  .......کنمی.......... منم دورادور برات ...... دعا میبش

 

.......... فقط از خودِ مهران بپرس چرا زنگ زده یبه مهران زنگ نزن یستیهم ن مرد

 یو ........ نم دهینچسب یخسرو نیبه نازن چوقتیبودن..... ه زیو ه انتیبود......... انگ خ

  ........چسبه

 

تموم شده  یهمچ  ........تخت نشستم یرو حالیاتاق رو پشت سرم آروم بستم و ب در

 یی....... موکتریبار یینازکتر......... مو ییمو ...بند بود ییفقط به مو مونیبود و زندگ

 ............ چقدر....... چقدر حالم بد بود چقدر........ درحال شکستن که

 

 :و فکر کردم دمیکش انیدردناک از فشار دست آر یبه اشکام و گونه ها یدست

 

 ها اشــــــک

 من هستند ینگفته  یها حرف

 هر روز که

 کاغذ گونه ها یرو
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 کنم؛ یو پاک م سمینو یم

 یفهم یتو هــرگز نم و

 که ییدوســــــتت دارم ها چه

 ....نکردم مچـــــــاله

 

..... خودِ تنهامو........ خودِ دمیتخت در خودم جمع شدم و خودمو در آغوش کش یرو

 ............. خودِ از چشم افتاده مورانمویشکسته مو........ خودِ و

 

با  دیبه فکرم هم خطور نکرده بود شا یاونهمه باورش کرده بودم! چرا اصال لحظه ا چرا

 .....به باد بده یدودست موی.... زندگنباشه و ...... اهامیتمام ابهتش، مرد رو

 

  .دندیچک یپتو م یو رو ومدنیم نییاز کنار چشمام پا اشکام

از آن  ایدن نیتمام باختها هم در تمام ا ومدیباخته بودم...... بدجور...... خوشم م بدجور

 ...ارمیتونستم صداشو درب ینم یمن بود...... که حت

 

  نمڪ ہام را چ ہنیدرد س ےنـیسنگ

  ـنمڪ ہچ را ام ےزندگانـ ےـڪیتار

 

  چیه اسودمین و آمد لب ہب جانـم

  نمڪ ہتو سراغم چ ےـیاینمرگ  ےا
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  .کنهیم کاریداره چ انیآر دونستمی. نمومدینم رونیاز ب ییدادم. صدا گوش

 

االن؟........ همونجا باش  ییکه گفت: کجا دیپراز خشمش به گوشم رس یصدا کدفعهی

  .......باهات مشخص بشه فمیتکل دی.. باهات کار دارم....... امروز با......امیدارم م

 

 تونستنینداشت. اصال م یکارشون بمن ربط چی. هدمیصورت سوزانم کش یرو یدست

 .کردیبه حالم نم یریتوف چیه گهیرو بکشن....... د گهیهمد

 

  .بدون خوردن ناهار رفته بود انی. آردمیشدن در خونه رو شن دهیکوب

 

 ی. طاقت گرسنگرفتیو م خوردی. کاش ناهارشو مدیبا تمام غمهام پشت سرش لرز دلم

 !من ینداره عشق مخف

 

  .اومدم رونیبود دلمرده و گرسنه از اتاق ب ۶ ساعت

 

خودم درست  یبرا یچا یوانیبرداشتم و دهنم گذاشتم. ل ینیریش یتکه ا خچالی از

 !کردم

 

به  گفتیم حسم  .انداختم لشیبه خونه و وسا یبودم، نگاه ستادهیکه ا ییهمونجا از

 ........میدیرس گهیبودنمون با همد نِیآخر یروزها
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 بعداز من قسمت ...... الناز بود؟ یزندگ نیتمام ا یعنیهام سوخت!  گونه

 

 نیدلم بگم خدا نکنه، چون کم کم داشت ا ینتونستم تو یبستم........ حت چشمامو

 !فتادیاتفاق م

 

رو نداشتم حرف دلمو  یرو نداشتم باهاش درددل کنم!! چرا کس یکردم: چرا کس فکر

 بود؟ یخال میزندگ یسنگ صبور تو هی یبهش بگم؟ چقدر جا

 

گاز گرفتم. امکان  لبمو .....که هیغزال و مهد ای..... ی.... فاز ایبگم  یبه پر تونستمیم

 .بهشون بگم یزینداشت چ

 

خاص  یتمیگرفته بودن رو با ر ادیکه تازه  یم، شعرسرگذشت دنیبا شن هرچهارتاشون

 !خوندنیبرام م

 

 تیسه مثقال خر دو،

 ستین یزیخران چ زِ

                         

 هست که الحَق یآدم

 سه خروار خــــــــــر است دو،
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  :کردندیاضافه م حاال

 است که الحق نینازن

 .خروار خر است دوسه

 

راه راه!!! االن که  یابــــــــــوی یهم نزد کیو ج یتحمل کرد نهمهیا یتو بود خر

 هاااااااان؟ یاز ما دار یچه انتظار ختهیبهم ر ینجوریاوضاع ا

 

 ....خودم بودم و خودم فقط

 

  .دمیفهم ینم یزی. از کل درسم هم چومدمین رونیاتاقم موندم و ب یتو اونشب

 

 !صدامم نکرد ی. حتکردینگاه م ونیبه خونه اومد که تلوز شهیاز هم رتریهم د انیآر

 

 دهیسرش گذاشته و خواب ریمبل، کوسن رو ز یرو دمیموقع مسواک بود د فقط

 !روشن بود ونیتلوز کهیدرحال

 

 .بهش بدم وارد اتاقم شدم یتیاهم نکهیرو خاموش کردم و بدون ا ونیتلوز
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 ،یخوردن لقمه ا ایصبحانه  زیم دنیشدم. بدون چ داریاز خواب ب حالیب صبح

 هی یبرا خوادیبرو. نم نیرو بردار با ماش چیکه گفت: سو امیب رونیاز خونه ب خواستمیم

 !یعالف باش ابونایخ یامتحان تو

 

قلبم  یکه بجز عشقِ تو یجواب دادنش از خونه خارج شدم. خونه ا ایبرگشتن  بدون

 !ادفتیتوش نداشتم و داشت بکل از چشمم م یدلخوش چیه

 

 .نداشتم نشیبخودش و ماش یازیخودم باشم. ن یپاها یرو تونستمیم خودم

 

هرکدام کتابشون دستشون بود و تند تند  یکردم، ول یو منگ احوالپرس جیدوستام گ با

 ده؟یچرا تو رنگت پر یبود که گفت: اول صبح ی. فقط پردندینفهم یزیچ کردنیمرور م

 

 جیگ یدار ی. از بس درس خوندیگفت: خوش بحالت ناز دنمیهم بعدا با د هیمهد

تو  یاالن جا شدیم ی. چیریگیکتابم دستت نم ی. انقده هم درسارو فول هستیزنیم

 بودم؟

 

نخوندم اصال باورش  یچینصف کتاب مونده ه دونستیافسوس بار زدم. اگه م یلبخند

 .شدینم

 

امون باز بشه تنِ خسته مو خودم غرق و فقط منتظر بودم درِ سالن امتحانات بر یتو

  .بندازم یصندل یرو
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 یلیداده گفت: اوضاع خ یبود. سالم ستادهیبابابزرگ بخودم اومدم که روبروم ا یصدا با

  .میبا هم حرف بزن دی. بایبر ییجا یبده نه! امروز حق ندار

 

 !!شهیتموم م واشی واشیداره  یست..... همچ دهیفا یکردم: ب زمزمه

 

چشمام دوخت و گفت: باشه در مورد همون تموم شدنها  ین یدرست به ن یخشن نگاه

 .منتظرم باش نجایهم ی. فقط از امتحان تموم شدمیزنیحرف م

 

 10 هی یمونده بود نوشتم. فقط آرزو ادمی یکالس کم یکه تو ییزایرو از چ امتحان

  .داشتم بتونم پاسش کنم

قلبم با  ی...... وقتخوردیبه دردم نم یچی.... هکردمیباال فکر هم نم یاصال به نمره  گهید

و خودم هرلحظه شاهد از دست  شدیم کهیت کهیداشت ت ینجوریترسها و دلشوره هاش ا

  !خوردیبه دردم نم یچیبودم ه میرفتن زندگ

 

 :خودم خوندم یعشق مخف یدستام گذاشتم و دلتنگ برا یرو سرمو

 

 یو دلتنگ من

 میزن یخاطره ها چنگ م یکوچه  به

 

 ماند یبغض م کیهر خاطره  یجا
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 !هر بغض اشک یجا و

   

  هر اشک یوجا

 !یدیکه نبوس یا گونه

 "ست ییتنها یانتها نیو ا"

 

که  میگفت: تا دوستات جمع بشن بر دنمیسالن منتظرم بود. با د یتو رونیبزرگ ب بابا

 .خالص شدن از دستشون سخته

 

 م؟ینیمحوطه بش یتو ستیبهتر ن م؟یگفتم: کجا بر آروم

 

 م؟یکنار هم باش ییدوساعت تنها دهیگفت: مگه حراست اجازه م فتادیراه م کهیدرحال

 .دور پارک کردم یلیرو خ نیدر دانشگاه منتظرم باش. ماش یبهتره. جلو رونیب میبر

 

 یسبک بشم. داشتم از هجوم افکار ب یداشتم باهاش حرف بزنم و کم ازیافتادم. ن راه

 .کردمینم دایهم پ یراه حل چیو ه شدمیم وونهیسروته د

 

مطمئن بودم  ی. ولنهیمنو بب انیدلشوره داشتم مبادا آر یلینگران بودم و خ راستش

 .رسهیهستش و داره به کاراش م یندگینما یاالن تو انیآر
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  .منتظرم بود نشیبا ماش رضایدانشگاه خارج شدم که عل از

 ......میعقب رو باز کرده نشستم و راه افتاد در

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              45 
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 .بودم رضایعل نیماش

 

افکار خودم غرق  یدوخته شده تو رونیبتونم افکارمو جمع کنم، نگاهم به ب نکهیا بدون

 .بودم

 

تو  یراحت شتریالبته ب م؟یراحت باش میبنظرت کجا بر که،یکوچ یگفت: آج بابابزرگ

 !مدنظرم هستش داداشت به دَرررررررک

 

 میبر یی....... جایآخه! فقط پارک رهیگیتوروخدا، دلم م دینگ ینجوریگفتم: ا آهسته

  .باز داشته باشه یفضا

 

 م،یخسته ا میشاپ در خدمتت باشم! از امتحان هم تموم شد یکاف یتو تونمی: مگفت

  .میبکن یو استراحت میبخور یزیچ

 

 .میزنیخوبه. راحت تر حرف م رونینه ب: گفتم

 

 .میشد ادهینگه داشت که پ یپارک یبعد جلو قهیدق ده
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  .امیمن م یکن دایپ مکتین هی: تا تو گفت

 

 .راه افتاد شدیم دهید ابونیکه اونور خ یبطرف فروشگاه و

 

  .خواستیکولرو م یکرده نشستم. هوا گرم بود و دلم خنکا دایپ یمکتین

 

رضا نبود منم  نکارایدلش به ا انیآر یوقت یول م،یخنک باش ییدر جا میتونستیم االن

 .کردمینم چوقتیه

 

  .بود ییبایبه دور و برم انداختم. پارک ز ینگاه

 .داشت ییبایرنگارنگ و ز یگلها یکه نشسته بودم باغچه  ییجا

حالشو نداشتم  ی. ولزدیبو کردن گلها پر م یبود. دلم برا شونیاریهم مشغول آب ییآقا

 !!تکون بخورم چه برسه به بلند شدن

 

 :به گلها دوخته فکر کردم نگاهمو

 

 انیآر …ےیجاڪ

 آوردمت مڪ بازهم

 

 و ماردهڪهم روز و شبم را گم  باز
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 دلتنگم

 

 را میهاگریمو شودےم مگر

 نمڪ ےعشقت ته از

 

 باشم ہنداشت دوستت شودےم مگر

 دلتنگم چقدر ےدانےنم ہڪ آخ

 

 ...اھچقدر تنــــــــــ و

 

بطرفم  یکیپرتقال رو با ک یکنارم حس کردم و بطرفش برگشتم. ران رضارویعل نشستن

 .گرفت

 

 .دییندارم. ممنون. خودتون بفرما لیاصال م یول د،یدیگفتم: واقعا زحمت کش آروم

 

 یری!! بخور جوون بگیخبر یکه خودت کامال ب بارهیداره از صورتت م ی: خستگگفت

  !یحرف بزن ینبتو

 

  .حرکت باز کرد و بطرفم گرفت هیام، درپوشش رو با  وهیآبم یقوط
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گذاشته گفت: بخور نوش جوونت. فقط دلم  مکتین یرو هم باز کرد و کنارم رو کمیک

 یو خاطرخواه یبدونم چرا کار شما دوتا با اونهمه عشق و عاشق خوامیو روست و م ریز

  د؟یکش نجایش بودن، به او زمان شاهد نیکه زم انیآر

 !ازت مواظبت کنه ینجوریانتظار نداشتم ا انیاز آر اصال

 

  :رو دستم گرفته گفتم وهیآبم

 

 رفت ؛ دیتا ابد ماندن با یبرا

 

 یبه قلب کس یگاه

 یاز قلب کس یگاه

 

 یبه آغوش کس یگاه

 یاز آغوش کس یگاه

 

 انیخودمو با دست و بالم جمع کنم و از قلب و آغوش آر دیکم کم با نکهیمثل ا منم

  .براش موندگار بشم دیبرم تا شا

 ششیو پ کنمیم یکنم، مثال دارم زندگ خی یخودمو سنگ رو نیاز ا شتریب خوامینم

 !آل رو درآوردن بس هستش دهیا یزندگ هی یادا گهیخوشبختم! د
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حساب  یو فعال تو خوادیاونه که منو نم یعاشقشم و با تمام قلبم دوستش دارم، ول من

  !!اومدم یکتاباش براش اضاف

 .وسط ول معطلم نیانتخابشو کرده به گذشته هاش برگشته و من ا کنمیم احساس

 

 خواهد پرواز کند یکه م یپرنده ا 

 بگذار برود 

 ... سرد بهانه است یهوا

 ! . . . به سر دارد یگرید یهوا

 

قلبم  دیند ی. ولدیبه عقب چرخ یسرمو باال آوردم و گردنم کم یآرام سالم یصدا با

 !!سنکوپ کرده بود

 

  .افتاده بود فتادیم دیکه نبا یاتفاق

 

    .بود دهیبه هزار رس یدر آن دنشیو ضربان قلبم با د دیجه یچشمام برق از

 

 .بود ستادهیسرم ا یباال انیآر

 

بگوشم نشست. گفت: به به  رضایعل یصورتم گذاشتم که صدا یزده مو رو خی دستان

  .خوشحالم یلیکه خ نیدیرس یبابابزرگ! واقعا خوب موقع زِیخان داماد عز انیسالم آر
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 !امکان نداره نی! بهتر از امیراه بنداز ییو مشاوره رو سه تا یدورهم نیا میتونیم

 

مشکل خودمونو حل  میتونیما خودمون م ی. ولنیکه دار یگفت: ممنونم از لطف انیآر

 .میش ی. مزاحم شما نممیکن

 

جان،  انیو گفت: آر ستادیا انیآر یجلو رضایعل دمیدستمو از صورتم برداشته د لرزان

نسبت به  نمش،یب ی! هر دفعه مرهیدختر داره از دست م نیا ینیب یم نهیخودت به ع

  !شهیم کتریقبل داره کوچ

  .نیکن دایپ یراه چاره ا نیتا به امروز خودتون نتونست میریگیم جهینت پس

 هیبلکه به عنوان  ش،یهمسرت، نه به عنوان هم دانشگاه ینه به عنوان همکالس من

 یرو نم یمقاومت کن نکاریدر برابر ا یخوایکمکش کنم. حاال تو چرا م خوامیمشاور م

 !!فهمم

 

مودبانه حرف بزنه گفت: چشم. بازم  کنهیکه مشخص بود بزور خودشو کنترل م انیآر

  .میمشکالتو حل کن نیا میبریو هردومون تمام تالشمونو به کار م میکنیصبر م یکم

 

 ضیف شاتتونیاز فرما میشیحتما در مرکز مشاوره تون مزاحمتون م مینتونست اگه

  .میببر

 

  .کردمیرو حس نم یچیه گهیبودم و د دهیچسب مکتیبدنم کرخ بود که فقط به ن چنان
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و چشماش سرخِ  زدیم یاهیرنگش به س کهیبطرفم خم شد و دستمو گرفته درحال انیآر

  .بخونه برسونمت که کار دارم دی. بانیسرخ بود گفت: پاشو نازن

 

 !حالت خوب نبود اومده بودم دنبالت! پاشو یکم دمید صبح

 

ساعت بهم مهلت بده.  هی! فقط کنمیخــــــــــواهش م انیملتمسانه گفت: آر رضایعل

 !دمیبهت قول م نویا ذارمیاسم مشاور هم روم نم گهیبدم د شنهادیپ یاگه نتونستم راه

چشمات ذره ذره از دست  یمنه و داره جلو یو نداشته  کیمثل خواهر کوچ یناز

 !رهیم

 

  .کنده شدم مکتیکه از ن دیدستمو کش انیآر

 

از شما کمک  میزمان خودمون نتونست. فقط هرکنمیگفت: لطفتون رو فراموش نم محکم

 . خداحافظمیخوایم

 

 .دیکش دستمو

چشمم جمع شده  یکاسه  یکه تو ییاشکا رضا،ینگاهم بصورت داغون و پراز رنج عل با

  .دندیصورتم چک یبودند رو

 

  !!راه افتادم انیبا تاسف براش تکون دادم و همراه آر یسر
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  !!!!یکن هیگر یمرده باشم تو اونجور ..... مگه منیاز پشت سر گفت: آبج رضایعل

 

کمکت کنم  یلحظه هم تحمل کنم. هرزمان بخوا هی تونمیپاک کن که اصال نم اشکاتو

بهت قول  رضایعل نوی. ارسونمیهم باشم خودمو بهت م ایزنگ بهم بزن. اونور دن هیفقط 

 !دهیم

 

 گهیفشرد د یدستش بود چنان م ی. بطرف عقب برگشت. دستمو که توستادیا انیآر

  !برام نمونده بود یاستخوون

 .بزنم کیج تونستمینم یاز ترسم حت یول

 

نگاه کرد و نگاه  رضایفقط به عل یزیبدون گفتن چ انیآر دمید یتارم م دگانیپشت د از

  ...... کرد

 !دیکش یدوباره راه افتاد و منم دنبال خودش م بعد

 

دستشو پشتم گذاشته بود منو بداخل  کهیمحکم باز کرد و درحال نشویماش یجلو در

  !هل داد

 

و دوره مون کرده بودند، که با اون  رنیمنو از دستش بگ خواستنیداشت انگار م یحالت

 .کردیداشت ازم محافظت م تیوضع

 

  .بسته خودش پشت فرمان نشست درو
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که  ییتا جا کردمیهم م یبود و هق هقهام بشدت براه، سع یفقط اشکام جار منکه

 !ادیازم درن ییصدا تونمیم

 

منفجر شدن و  یبرا یشناختم. مثل انبار باروت بود و منتظر جرقه ا یرو م انیآر

 !!!دنیکش شیرو به آت ییایدن

 

 .شد ی. در سکوت کامل راهمون طمینزد یحرف چکدوممونیه

 

کو  یکنن........ ول تمیبه بابا و مامانم داشتم حما ازیوجه ن نیدتریلحظات به شد نیا در

خبردار باشه و دست کمکش رو به سمتم دراز  میکه از زندگ ی!!! کو کسیتگریحما

و بهم  شونیپر یزندگ نیا جِ یکنه....... فقط خودم بودم و خودش..... که منم فقط گ

 !!!بودم ختهیر

 

برگرده، ......... اونم که اصال امکان  یندگیته دلم دعا کردم منو برسونه و خودش به نما از

 .نداشت

 

! راست بطرف اتاق راه افتادم که با ستادمیلرزانم نا ی. با دست و پامیخونه شد وارد

 !نمیمانند گفت: صبر کن بب ادیخشم و فر

 

  .بطرفش برنگشتم ی........ ولستادمیا
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  .دیجه یم رونیو دلم داشت از جاش ب نمیب یم یچهره شو با چه خشم دونستمیم

 !!!کردیام م کهیت کهیت کشت..... یکشت.... م یمنو م حتما

 

  !ستادیروم ا یاحساس کردم که جلو دنشویرس

 

  .کردیتراوش م رونیو حرارت ب تیکل بدنش خشم و عصبان از

 

وجه ممکن  نیدتری. حالم به شددمیعقب کش ی......... دو قدم اوردمینگاهمو باال ن اصال

 ...یلیبد بود.... خ

 

انــــــــــقده  گهیدندوناش گفت: د نیاز ب شدیم کیجلو اومده بهم نزد کهیدرحال

و به پارک هم  یفتیدوره راه م بهیغر یبا مردا یســــــــــرخــــــــــود شد

  کنن؟یهم م ییرایو ازت پذ ننیش یحاال ورِ دلت م ؟یریم

 

من دوست  یدونستیمگه تو نم اد؟یخوشم نم نکارایمن اصال از ا یدونستیتو نم مگه

  ازش خبردار بشه؟؟؟؟ یزبونا بچرخه و احد یندارم حرف خونه ام تو

 

 .رفتمیو منم عقب تر م شدیم کیبمن نزد انیآر

 

  !کارم زاره ندفعهیا دمیافتاد فهم نشیخون یباال آوردم و تا چشمم به نگاهها نگاهمو
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 ی.... هرکس ضاریعل یو مطمئن یدونی..... خودتم م انیخشک گفتم: آر یبا دهن لرزان

مرده ......  نسبت به ما دخترا هم احساس  یلی...... ختهیباشخص یلی...... خستین

........  موننیخواهراش م نیهم ع ی......... دوستان پرهیچون عاشق پر کنهیم تیمسوول

 صیبه ماهاست..... خب بخاطر شغل و حرفه اش..... از اولش تشخ یلیحواسش هم خ

.... دارم، منم امروز ...... واقعا خسته و .....  میزندگ یتو یداده بود ........ من مشکل

 نیشروع نشده...... به ا مونیبهم مشاوره بده ......... چرا زندگ خواستمیدرمونده بودم..... م

 وونهیکجاشه ........ باور کن دارم د یزندگ نیا رادیا نمیبب خواستمی..... مدیمرحله رس

 .....شمیم

 

 !افتادم شیصندل یبودم که رو دهیتلفن رس زیرفتن نبود و به م یبرا ییجا گهید

 

..... من خسته ام...... از انی: آردمیکه تمام صورتمو گرفته بود رو پاک کردم و نال اشکام

 گهیبکنم...... د دیبا کاریچ ستمیبلد ن گهیدرمونده ام....... د یخسته ام...... از همچ یهمچ

به تو بفهمونم  یچه جور ستمیحرف بزنم....... بلد ن یبا تو ...... چه جور ستمیبلد ن

  .......تورو هم داشته باشم یزندگ نیا یتو خوامیکه م ممیمن......... عاشق تو و زندگ

 

کمک بخوام......... خونواده هامون که کال  یحرفامو بزنم..... از ک تونمیم یبه ک خب

 .......کنم کاریدوستام هم که عمرا ....... پس من چ قدغن هستن......
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هات...... قبول نکردنهات......  یفشار کم توجه ری...... زیزندگ نیفشار ا ریز دارم

تونم.....  ینم گهی...... دشمینامعقولت...... له م یتهمتهات........ افتراهات....... خواسته ها

   نه؟؟؟؟؟ ای گمیم یدارم چ یفهم یتونم...... اصال م یتونم...... نم ینم

 

مغزم  یحرفا تو نیا چکدومیصورتم آورده با بغضش گفت: ه کیبا خشم نزد صورتشو

 یا گهیراه د ؟یکنیتحمل م میو تا به امروز بود میکه هست ینجوری!!! همرهینم

  !!!ستین یا گهیفعال راه د نیبفهم نــــــــــازن نوی.......... استین

 

 .کردمیمردم. داشتم سکته م ی. داشتم مشدمی. داشتم خفه مدمیبه اشکام کش یدست

 

 چوقتیهست......... ه یا گهیراه د انیصدادار قورت داده با هق هق گفتم: نه آر بغضمو

  !ینکن منو تحمل کن دیخودتو مق

 

  !یعذاب بکش دنمیو هرروز با د یمن بسوز یبه پا یستین مجبور

زده........... بخدا  یدی! موهات سفیشیم ریپ یدار ؟یدید نهیآ یخودتو تو اصال

  .نمیبب ینجوریتورو ا خوامینم چوقتیقسسسسسسسسسسسسسم ه

 

قلبم رو......  یرو ..... عشقم رو..... دلم رو...... آرزوم رو........ تمام تپشها انمیآر خوامیم من

سر  نکهی..... نه انمیبب یبودم ..... اونجور دهیروز د نیکه از اول یخدا اونجور ی شهیهم

شده  ان....... کم توحوصلهی...... بی........ الغر شده باشیشده باش ریپ نهمهیدو سه ماه ا
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!!! حتما با یخورینههههههههههه بخــــــــــدا نم ؟؟؟یخوری! تو اصال غذا میباش

  !یدار یو روزبروز پس رو یاریبخودت فشار م نهمهیو بودن منه که ا دنید

 

  .کردیدوخته بود و فقط گوش م میبه چشمان اشک نگاهشو

 

...... پس کو اون یکنارم باش یدوست ندار گهیو د یخواینم یعنیکنان گفت:  زمزمه

  .......کنهیم تیکفا یسقف کنارم باش هی ریفقط ز یگفتیحرفا که م

 

که  ینفس بکش ییهوا یو تو هیافک ینیفقط منو بب یگفتیکو اون ادعاهات که م پس

  ..........یخواینم یزیچ گهیمن هستم د

 

مصرفشون  خی..... تمام حرفات تاریشد ریس انی...... چه زود از آریزود خسته شد چه

حرف  نهمهیکه االن.......... ا یزنیحرفات م ریز یهمون دوسه ماه بود....... چه زود دار

 .........یرفت یطرفه به قاض هی...... و یکرد فیبرام رد

 

 یقاض طرفهیقلبم گفتم:  یو با کوبش ها دمیبه چشمام کش یقطع کرده دست حرفشو

  !!!کنمیهام دارم قضاوت م دهید ی! من از روانینرفتم آر

  !!!یکه تو........... مردش باش یهام سر حرفام هستم به شرط یبا تمام زنانگ هنوزم

حرفام  ریز چوقتمیو ه ستادمیحرفامم تا به امروز ادعا نبود، بلکه پاشون ا چکدومیه

 یستین یانیاون آر گهی...... دیستین یقبل انیاون آر گهیتو........ تو ...... د ی...........ولزنمینم

  ......یشد گهیفرد د هیمن عاشقش بودم......... تو االن برام 
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محرم  شدمیم یخواستی...... چون اگه میخواینم ینوک سوزن یمنو به اندازه  گهید

 دهیهرروز خم گذرهیفکرت م یداره تو یچ یگفتیو م یزدیاسرارت.......... باهام حرف م

  ...........کنهیترت م

 

 یتو ییو من ....... جا یکنیسرت رو......... با گذشته هات گرم م یدار گهید کنمیم حس

  ...........گذشته و خاطراتت ندارم

و  یستیمن ن یبرا گهیآرومت هستم...... تو د یتو و زندگ یبرا یمانع کنمیحس م اصال

به بعد  نیکه صدرصد ..... از ا یکنیگرفتن ها شلوغ م کیسرتو با شر یکم کم....... دار

 ترسمیمن م انی......... آرترسمی.......... میبزن تیبخونه زندگ یسر یکنیوقت نم یحت

  ......... بره ادتیمنو  گهید

 

 گهیو فقط بدرد گرم نگه داشتن اجاق خونه ات بس باشم..........  د تمیبره زن زندگ ادتی

تحمل رفتارهاتو ندارم..... من برات  گهیشناسم ....... د ی..... نمانیشناسم آر یتورو نم

 ...یلیشدم ...... خ بهیغر یلیخ

 

 یتو یچشمان پراز غمش گشت کرد،یم ممتعجب نگا کهی. درحالدیعقب کش انیآر

گرفتنهام و سرکردن با  کیصورتم زده آهسته گفت: درسته اصال از حرفات با شر

  .........بگم نویا تونمی..... فقط منی........... نازنیول دم،ینفهم یزیگذشته هام چ
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 کهی....... تا زمانزه،یبهم نر ییایدهن باز کنم و دن یوقتش برسه و بتونم براحت کهیزمان تا

که  نمینشم و خودمو سرکوفت نزنم.......... هم مونیموقعم پش یاز دهن باز کردن ب

  .........بکنم یبرات کار تونمی......... اصال نمینیب یکه م نمیهستم...... هم

 

  ........بگم و تمومش کنم نویا فقط

 

بست. زمزمه کنان  یبه آرام. چشماشو کردیو اندوه داشت از تمام وجناتش تراوش م غم

تمام عهدهام بودن....... از عهده م خارجه ...  یکردن و به پا یادامه داد: مردونه زندگ

 ؟یتنهام بزار یخوایم ؟یبر یخوایازت بشنوم...... م خوامیم نویباور کن.........  االن فقط ا

 

. قلبم داشت ختیریفرو م یها یمحکمممممممممم بستم و اشکام گُرگر با ها چشمامو

 ......ستادیا یم

 

 یزنگ!!! وقت یزنگ ایروم،  یروم ای! دمیصورتم نشست و با تمام وجودم بار یرو دستام

رو  دانیو م دمیکش یخودمو عقب م یکم دیکه هستم........ پس با نمیهم گفتیعلنا م

  !ذاشتمیم یتاخت و تازهاش خال یبرا

 

 شیگنجا گهیروح و روانم د خواستم،یاگه خودمم م ینا نداشتم تحمل کنم! حت گهید

  !رو نداشت نیاز ا شیب

تا الاقل عزت و  رفتی...... سروقت هم مرفتی...... م رفتی...... مرفتیم دیبا یرفتن

  .احترامش حفظ بشه
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  !افتاده بود نیزم یشدم و شالمو برداشتم که رو خم

 

اده گفتم: فقط برام حرف بزن..... تکون د یباهاش پاک کردم. آروم براش سر صورتمو

 ........خوامیازت نم یچی..... هیچیه گهیبمونم....... د شهیهم یبرا

 

  .....توشون داشتم ی. احساس نم اشکزدیبرق م چشماش

 

 امونیگفت: دن دیلرزیصداش م کهیکرد و درحال یبه چپ و راست تکون داد. فکر سرشو

  .....الیخیرو با دست خودم برش بدم..... ب...... دوست ندارم کفن ها زهیریبهم م

 

  !کردمیمردم. داشتم از ترس سکته م ی. داشتم مدیفهم یحالمو نم اصال

 

! باشه..... یکنیرو کفن م نی...... اول نازن دخدایهم به ام ینجوریخشک گفتم: ا یدهن با

 ......کن دایپ ییکارو به تنها یحرف نزن..... دهن باز نکن...... خودت چاره 

 

رو  یروز هم خوشبخت هی...... منکه با تو رمی....... م یرقمه قبولم ندار چیکه ه حاالم

......... الاقل برم بلکه تو خوشبخت دمیاز آرزوهامم نرس کیچیحس نکردم...... به ه

  .....یباش
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رو سد نکرده باشم........  تیسعادت به روت باز بشه...... برم که راه زندگ ی چهیکه در برم

 یدوست نداشتم جلو چوقتی......... هیات برس نهیرید یبا نبود من تو به آرزوها دیشا

 !....... چه برسه به تمام قلب و روحمرمیرو بگ یکس یخوشبخت

 

زده بود نگاهشو ازم گرفته دستشو بطرف در گرفت و  یکه صورتش کامال بسرخ انیآر

سالمت...... برو در امان خدا....... خوب هم فکراتو بکن....... هرزمان گفت: برو...... برو به 

  .......... یریازم طالق بگ یگرفت میدلت خواست و تصم

 

  .گفت بغضشو بشدت قورت داد حسم

 

خودت درخواست  یازم جدا بش یگرفت یقطع میادامه داد:  هرزمان تصم یلحظات بعداز

 نیا یخونه تو نیباشه....... حرف ا ادتی نوی.......... فقط استمین نکارهیبده ......... من ا

 یمامان بابات...... بخداوند یحت یبشنوم از کس یکلمه ا هیمونه....... کاف یخونه م

 .......کشمت یم اخــــــــــداااا

 

 یتیچون...... نه برات اهم یکش یشدم. هق هق کنان گفتم: مطمئنم منو نم بلند

 شمی..... نه اصال آدم شمرده مامیبه حساب م شتیپ نه....... هستم زیات عزدارم..... نه بر

شخص دلخواهش  یهم آدم رو شتریآدم قلب داره....... احساس داره....... ب هی یبدون

  .......ستمی...... که فعال اون فرد مــــــــــن ن دهیمانور م

 

هم  ریس ریس ریازش س یباهاش داشتم. حت یکوتاه یزنان راه افتادم! چه زندگ جیگ

  رو تحمل کنم؟؟؟ شیدور خواستمیم ینشده بودم........ چه جور
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کار بود بتونم غرورمو.....  نیمواقع رفتن بهتر ی....... گاهرفتمیم دی..... بارفتمیم دیبا یول

  !!رفتمیاحتراممو...... حفظ کنم و من م

 .....بود دهیفایب ..... موندنم.....خواستیمنو نم یوقت

 

. بدون برگشتن هق مو فرو داده بغ کرده گفتم: حاال که قراره ستادمیدر اتاق ا یجلو

 یمامان بابام نفهمن چرا ترکت کردم و تنهات گذاشتم......... بنظرت چ یحت یشکیه

  دارم بهشون بگم؟؟؟؟

 

 یفراوان یو خوشبخت یدلخوش یدلم زده....  از رو ریز ادیز یشدم و خوش وونهید گنینم

  .....کردم؟ نکاروینبودم ا قشیکه ال

 

اگه با چهارچرخ  یحت گمی....... مگمیمن بهشون م یفکرته............ ول یتو یچ دونمینم

 ...... که آرزومــــــــــه؟ یاز روم بگذر نتیماش

 

  .اتاق شدم وارد

 

 !!!حماقت محض بودنبود......  یوفادار دونست،یکه قدرم رو نم یبا کس موندن

 

 هیکه دلخواهمه گر یبا هق هق هامو نشنوه و راحت و اونجور هیگر یصدا نکهیا یبرا

  ...... رو گذاشتم و صداشم تا آخر بلند کردم یکنم آهنگ
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  .اشکام فوران کرد بدتر

 

  .....تخت گذاشتم یرو یچمدون

 

 میضرور لیکردم..... هق هق کردم و ..... چمدونمو از وسا هیبا آهنگ خوندم..... گر همراه

 .پر کردم

 

بردم  یبا خودم نم یچیموند حلقه م بود. ه یم ادگاریبرام  انیکه از آر یزیچ نیآخر

  !دستم بود یدستبند دلخواهمو که تا به امروز تو یحت

 

  .رو باز کردم و درون جعبه اش گذاشتم دستبند

 

 .گذاشتم شیآرا زیم یشو باز رو جعبه

 

 چوقتی......... هشدمی. من ازش جدا نمنمیرو درست بب یزیو چ ییجا ذاشتینم اشکام

 یتونستم تحمل کنم ....... چون با نبودنش ب ی...... چون نمدادمیدرخواست طالق نم

که هست  کردمیحسش م شهیموند و هم یمن م یمردم........ اسمش رو یبروبرگرد م

و  ریتحق ی...... هرچدمشید ی...... اصال نمدمشید ینم گهید ی.... هست.... هست..... ول

 !بود یلحظه تحمل کرده بودم کاف نیپس زدنهارو تا ا

 



982 
 

  ......آشفته ام انداختم یبه موها یپاک کرده نگاه اشکامو

 :کردم زمزمه

 

 را میموها

 کنمیشانه نم گرید

  بافم ینم

 سرت یفدا

 حال آشفته من با

 شانیپر یمو

 !!. است جورتر

 

 .بستم و مانتو شلوار چروکمو عوض کردم چمدونو

 

مبل  یرو انیشدم، آر ییرایوارد پذ شدیم دهیبا چمدونم که پشت سرم کش یوقت

 .دستاش داشت نینشسته بود و صورتشو ب دهیبصورت خم

 :فکرم گذشت از

 

  ...کندیغم سختش م ستیسخت ن یزندگ
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 ...کندیم تنگش انتظار ٬ ستیتنگ ن دلها

 

  ...کندیم زشتش دروغ ٬قشنگ است  عشق

 

 ٬ ستیاز سنگ ن چکسیه دل

 کندیروزگار سنگش م "      

 

 

  .دیکردم که سبنه ام بشدت لرز یهق

  .شدم سیوارد سرو آروم

 

 .اومدم رونیبا آب سرد بارها و بارها شستم و ب صورتمو

 

 .نگاهش به صورتم بود انیآر

 

عموت رو  یجواب خونواده  ؟یو ....... بمون یکن دنظریتجد یخوایگفت: نم آهسته

 ؟یبد یچ یخوایم

 

نه من!  ییکنه تو دنظریهاش تجد دهیعق یتو دیکه با یتکون داده گفتم: اون سرمو

  .....تا...... بمونم یو برام حرف بزن یدهنت رو باز کن هیکاف
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 یببرن و هرچ فیتشر هیبا هم به جهنم قعر هاو یهمگ توننیعموم هم م ی خونواده

برات  ی...... وقتیستیتو ن یتورو ندارم ......... وقت یدلشون خواست پشت سرم بگن. وقت

 !خورهیبه دردم نم چکسیو ه یزیچ گهی....... دنمیزم یموجود رو نیتر تیاهم یب

 

! باشه..... برو..... یدش ووووووووونهیجاش بلند شد و گفت: تــــــــــوووووو فقط د از

 !رسونمت ی...... مامیفقط مواظب خودت باش. همراهت م

 

! یقهرها! کجا منو برسون رمیبا تعجب پاک کردم. بغ کرده گفتم: مثال دارم م اشکامو

  ده؟؟؟یمدل جد نمیا

 !بابام یبرم خونه  زانیو اشک ر یتلفن یبا تاکس دیمن با االن

 

  .ستادیبرداشته مقابلم ا چشویسو

  .دی...... مهربون بصورتم زد. اشکش درخشنیری...... ش نیریش یلبخند

 

نبود که قهر کردنت  زادیآدم هیما شب یزندگ زِیچ چیجمع شده از بغض گفت: ه ییلبا با

 میتونیم مینیبب میشیمدت از هم دور م هی. فقط یکنیباشه. قهر هم نم هشیهم شب

و تو باالخره ........  مینه! کنار هم که نتونست ای میریبگ یجد میتصم هی یزندگ نیا یبرا

 !یفرار کرد
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لبم نشست که  یآروم و اشکالود رو ی. لبخندمیرو نگاه کرد گهیحرف فقط همد بدون

 .دستش باال اومد و با نوک انگشتاش گونه هامو پاک کرد

 

....... قهر و دعوا نشد. تو هم مواظب خودت باش. نکنه.... هیاصال شب یگی: راست مگفتم

 .... نکنه

 

. ادامه دادم: نکنه تا من برم........ زن دوم رو بخونه دیلرزیبار دلم داشت بشدت م نیا

 .....یمنو سکته بد یو ....... بخوا یاریب

 

  .شد لی. کم کم پررنگ شد و به خنده تبددیلباش پر یلحظه ا انیآر

 

گالب  خوامیگرفتم، از زن دوم م یبطرفم خم شده گفت: از زن اولم گل محمد خندان

  !خورهیم مارستانیکه فقط به درد ت ووووونهید هی......  نینازن یا ووونهی! تو درمیناب بگ

 

به نام مرد که روم گذاشتم  تونستم تو رو به ثمر برسونم،  یتمام قد، با وجود اسم من

 هیام!........ باالخره  رهکایچ نمیبرو به قهرت برس منم بب ایحاال به فکر زن دوم باشم؟؟؟ ب

 .....دوارمیام نوی...... اارهیم شیخدا تاس منم جفت ش دیروز به ام

 

 زیم یآورده رو رونیخونه رو ب یدهایکل فمیدهنمو قورت دادم و بدون حرف از ک آب

 !............ پس الزمشون ندارمگردمیبرنم گهیگذاشتم. گفتم: منکه د
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برداشت و به دستم داد. گفت:  دهارویکل دادیسرشو با تاسف تمام برام تکون م کهیدرحال

  !خودته یخونه  نجایگرفته بشه ا یاساس میتا تصم

 

 شتریو ب گفتیمحکمتر م یاگه کم دی....... شاکردینم میارینگاش کردم. ته دلم  فقط

 .......یموندم. ول یم کردیاصرار م

 

 :م گذشتاز فکر کردمینگاش م همچنانکه

 

 ...میبود که عشق اولشان نبود نیا دیگناه ما شا و

 

 آمد ینم بایبه نظر ز مانیچشم ها نیهم یبرا

 جانداشت، یکس یچشم ها یرو مانیها یبدخلق و

 

 را به آسمان ندوختند نیبودن و ماندنمان زم یبرا

 انجام ندادند، شانیهاداشتنثابت کردن دوست یبرا یکار چیه و

 

 شعر و غزل نشد یهیقاف مانیموها تار

 ...شانیدرد ها نِیتسک مانیصدا و

 

 م؛یعشق اول نبود ما
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 وگرنه

 

 کردندیم یلحظه شمار دنمانید یبرا

 شدند،یقدم م شیلمسِ آغوشمان پ یبرا و

 

 م،یماندینم تنها

 برد،ینم ادمانینفر خودمان را از  کی ادِی

 م،یدادیقورت نم بغض

 شد،یم دهید مانیها اشک

 

 دیرسیبه گوششان م مانیهادارمدوستت

 خواسته شدن شدیسهم مان م و

 

فکر کردم: چه راحت  میدوخته بود گهینگاهم بصورتش بود و چشم به همد همچنانکه

درحد همون  یعنی  .......هم نکرد یادیقبول کرد برم و تنهاش بذارم......... اصال اصرار ز

  ..... کنارش و همدمش باشم؟ خواستینوک زبون دلش م

 یبارم دستمو نگرفت محکم فشارش بده بگه حق ندار هیبود  ریاونهمه ازم س یعنی

  ؟؟؟یبر ییجا
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دم گوشم بزنه و بگه  یقشنگ و محکم یلیمردونه ش س یبودم با اون دستا یراض یحت

  ......یبذار رونیخونه پاتو ب نیاز ا یو حق ندار یکنینم یادیغلط ز گهید

 

 گهیکه د یکنیرو م تیخونه ات و زندگ یمونی. میاز ورِ دلم تکون بخور یندار حق

 !شنوم یاز رفتن نم یحرف

 

  ....هم نکرد یادینگفت..... اصرار ز یچی..... ه یچیه یول

 

 .رهیدادم بلکه دلم آروم بگ رونیب نفسمو

 

 .بود ری..... سری..... سریازم س 

 

 .چمدونمو گرفتم و راه افتادم ی دسته

 

 نشیچمدون رو گرفت و بطرف ماش یخودش دسته  میاومد رونیاز آسانسور ب یوقت

 .میکوچه بود رفت یکه تو

 

افکار خودمون غرق  ی. هرکدام تومیگفتن نداشت یبرا یزی. چمیزدینم یحرف چیه

  .بخودم اومدم انیآر یکه با صدا میبود
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 ؟یکارتت چقدر پول دار ی: توگفت

 

 چرا؟ ستیتومن ن ستیاز دو شتریب ی. ولدونمیکردم و گفتم: نم یفکر

 

شد لطف کن  ازی. هرزمان نیراحت باش کنمیم زیتکون داده گفت: بهش پول وار یسر

 کارتیچ گهید دونمیکه ........ نم یریبهم بزن. مبادا از بابا مامانت بگ امکیپ هی

 !!کله تو بکَنم دیباشه شا ادتی...... فقط کنمیم

 

بودم که به  دهیهم تاحاال نشن یمدل نیکنان گفتم: خداروشکر نمردم و قهر ا زمزمه

  .دمید نهیع

خودم!  ینشستم خونه  یپسغام بفرستم که م غامیو پ امکیقراره هرلحظه بهت پ اگه

 !لود کن نویا انیآر کنمیدارم ترکت م

 

قهرو به کار  یکلمه  نهمهیبود گفت: اوال محبت کن ا دهیلبش پر یگوشه  کهیدرحال

  !خورهیحالم ازش بهم م گهینبر د

 شتریرو ب گهیقدر همد یکم میدیم مونیبه زندگ یفرجه ا هی! میترک کردن ندار دوما

 ...........نکرد یریو توف میدی! اگه به هدفمون نرسمیبدون

 

 !میکنیمش محرفش شدم. آروم گفت: اونموقع تمو یادامه  منتظر
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و از خداخواسته زود تمومش  یبرگردونده گفتم: تو هم که راض رونیبطرف ب صورتمو

 !یگردیم ییفرصت طال هی! کامال مشخصه داره دنبال یکنیم

 

صورت و دهنت!  یمحکم بکوبم رو یلیس هیاول  خوادیگرفته ش گفت: دلم م یصدا با

با افکار  نهمهیکه ا رونیپرتت کنم ب نیلگد از ماش هیبا  نیبعد با همون صورت خون

 !یکنیم میروش پافشار یو حاال دار یختیرو بهم ر یهمچ تیاشتباه

 

ناراحت بشم، ته دلم درحال  شتریاز حرفاش ب نکهیعوض ا یشد، ول زونیلبام آو راستش

 !غنج رفتن بود

 

اسپند  یخونه برا خودت کم ینره برگشت ادتیگفتم:  یاز تک و تا ننداختم. ول خودمو

ترسم چشم  ی. ملهیتمام کمال اخالق و رفتارتم تکم گهیو د یدود کن!  کامال راه افتاد

  !ییهوی یبخور

 

 .لباش نشست یرو یلبخند ینگفت. ول یزیچ

 

وصل کردم و  میدستگاه نصب بود. به گوش یرو AUX .رفت یبه دستگاه صوت نگاهم

 !شروع بخوندن کرد ینیآهنگ غمگ

 

 :ندمخویباهاش م رلبمیز
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 یخاطره ش یبر یخوایم خودت

  سوزه یدلت م اما

 یعاشقم یکنیم تظاهر

 هرروزه نترس یباز نیا

 رهیگیدم رفتن همش دلشوره م آدم

 رهیدلشوره ها از خاطره م نیروز بگذره ا دو

 

 تو یالاقل برا ستیسخت ن دمیقول م بهت

  باش راحت

 تو راحت باش یایاز تو و دن دورم

  تو یجا ادینم چکسیه

 ....... دارم من دلشوره

 

  .رابط محکم از دستگاه کنده شد میس که

  !گوش کن نویاجق وجقها ا نیگفت: عوض ا انیآر

 

  !لبام آورد یرو یکه انتخاب کرد و شروع بخوندن کرد لبخند یآهنگ
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رو گوش  نیداشت آهنگ نازن انیآر یوقت رفتمیداشتم م یچ یبرا وونهیمن د اصال

 !!!دادیم

 

  .گردمیرفته بودم و امکان نداشت بهش بگم برم گهید یول

 شدیبرام لوس م یو اونموقع بحد ادیدرب یزیچ نیبود از دهنم همچ یکنم کاف فکر

  !شدیتحمل م رقابلیبدتر غ گهید

 

 .میدیرس نایباباا یخونه  یجلو

 

بدت  گمیم یزیداشت. همچنانکه چشمشو به ته کوچه دوخته بود آروم گفت: چ نگه

فصل محکم کتکت بزنم  هی خوادی....... فقط دلم میکه راه انداخت یباز نیبا ا! ادین

  !یتکون بخور نیاز ماش یحال نداشته باش کهیجور

 

مونده  هاتیکتک کار نیفقط هم هم  ؟یراه انداختم؟ خودت چ یگفتم: من باز دهیرنج

 ......وگرنه میدی!! خداروشکر زود رسینور بش یبود نور عل

 

 نییچمدونو پا یشدم و بدون خداحافظ ادهیبهش با حالت قهر پ یون نگاهکرده بد بغ

  .آوردم

 

 !هم قشنگ کوبوندم نویدلخواهانه در ماش حاال
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 !شده زنگ خونه مون رو زده بود ادهیبرگشتم جلوتر از من پ تا

 

 قداره بند؟ یبا اخم جمع کرده گفتم: شما کجا آقا ابروهامو

 

 پدرزنم؟ به تو چه؟ یبرم خونه  رمیازت اجازه بگ دیبهم رفته گفت: مگه با یغره ا چشم

 

  .نتونستم ادامه بدم گهیباز شد د در

 

  .میرو از دستم محکم گرفت و وارد شد چمدون

 

 ؟یشده ناز یچ یتا جلو اومد و چشمش بصورت و چشمام افتاد هراسان گفت: وا مامان

   نجا؟یچه خبره ا

 

 یبزنه چشمش به چمدون افتاد که آقا یکرد و تا خواست حرف انیبه آر رو

 .انداخت انیبه صورت آر ینگاه متعجب .بدردنخورمون بدست داشت

 

 ..............دارم بهشون بگم یاالن چ دونستمیبازم اشکام راه گرفته بود. نم منکه
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مدت  هی! من فتادهین یاتفاق دیبا آرامش گفت: نگران نش دهیحال مامان رو پرس انیآر

 ینهایاز ماش میدیرس جهیو به نت می. قراره اگه تونسترمیمسافرت خارج از کشور م

  .فتهیبه گردن شما م نیزحمت نازن یکه مدت میهم وارد کن یخارج

 

 دیهمراه خودم ببرمش، متاسفانه سه چهارتا از امتحاناتش مونده که با خواستمیم البته

  !بمونه و پاسشون کنه

 

 دهیکرده چشماشم د هیاز بس گر نینیب یبصورتم ادامه داد: خودتونم م یدبا لبخن و

  .شهینم

 

  !کنمینم ای کنمیم هیدارم گر دونستمینم گهید

 

 .کردمیبودم و با چشمان اشکآلودم نگاش م شیزرنگ نیمبهوت ا فقط

 

 .تر شد قیام عم دهیهنگ تیبه وضع لبخندش

 !فقط و فقط موهاشو دونه دونه بکنم و به دست باد بدم خواستیم دلم

 

اومدنتون کم موند  تیوضع نیبا ا دیکه تازه نفسش دراومده بود گفت: باور  کن مامان

  !اومده قهر یسکته کنم. فکر کردم ناز

  .دیو برگرد دیبر یتو. انشاا... به سالمت دییبفرما
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پاک کرده در سکوت کامل نشسته بودم و . منم اشکامو میو نشست میمون وارد شد همه

 .خوردمیتکونم نم

 

 دیناهار هم نموند و بلند شده گفت: ببخش یشربت، برا یوانیبعداز خوردن ل انیآر

  .ادهیز یلیبرم. کارم خ دیبا گهیبااجازه تون من د

 

   .دستشو بطرفم دراز کرد ستادهیچشمام پراز اشک شده بود. جلوم ا دوباره

 

 !کردین منگامو مامانم

 

زنگ  یداشت یهرکار یول شمیبدستش دادم. فشرده گفت: درسته ازت دور م دستمو

  .نباش میچی. نگران هکنمیم فشیبزن خودم دورادور رد

و  یبمونه راحت به دانشگاه بر شتیپ نیماش یخوایمواظب خودت باش. م یلیخ

  ؟یبرگرد

 

جا داره.  نیماش هی یبرا نگمونیتکون داده گفتم: نه، پارک یراه گرفتن. سر اشکام

  .بمونه رونیب خوامینم

 

  .دیرو به مامان کرده گفت: مامان ..... لطفا منو ببخش انیآر

 

  .دیبوس مویشونیو پ دیسرمو از دوطرف گرفته جلو کش آرام
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  .پشت به ما کرده بطرف آشپزخونه رفت مامان

 

 .گرفتم یآغوشش جا ینتونستم خودمو نگه دارم و تو گهید

 .کرده بود سیشو خ نهیبغلش کردم که فکر کنم اشکام س محکم

 

آره؟ االن  میشده بود وونهیدم گوشم گفت: امروز ما د دهیگوشم بوس یبا الله  موهامو

 .......قهر یحرفمون شده و تو بقول خودت اومد دایما شد کنهیباور م یک

 

 .مونم ینم نجایخودم!! ..... من ا یبرگردم خونه  خوامیهق هق گفتم: من م با

 

 نیبهتر میاز هم دور باش ینشو. من امروز مثال پرواز دارم. کم وونهیگوشم گفت: د دم

  .میچند چند میفهم یکاره که م

 .مواظب خودت باش. نزار نگرانت باشم فقط

 

شما. به همه  لیتحو نیفاصله گرفت که بلند گفت: مامان جوون بآجازه تون. نازن ازم

 .دیسالم برسون

 

 .مامان رفت یهم گذاشته با بدرقه  یکرد و آروم چشماشو برام رو نگام

 

  .و نگاش کردم ستادمیاز چشمم دور شد ا کهیزمان تا
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 .زده .......... رفت یگنالیبطرفم برگشت و س دیچیپ یم ابونیبه خ نشیماش یوقت

 

 .دمیدیو تار م رهیهمه جارو ت گهید

 !!!بود یمگه شدن ی. ولزمیبلند اشک بر یبا صدا خواستمیرو م ییجا

 

اومده بود همراه اشکام  شیکه پ یبه اوضاع یلحظه ا دم،یتختم دراز کش یرو یوقت

 .دمیخند

 

حتما  کرد؟یقهر کردم و بخونه تون اومدم باور م انیاز آر گفتمیروز به مامانم م هی اگه

 !کردیخطابم م وونهیو د دیخند یم

 

همه گناه  رفت،یهم از دهنم درم یحرف یکرده بود اگه روز یکله خراب کار انیآر نیا

رو با تمام عشقش نگه  انیمن بلد نبودم آر گفتنینوشتن و م یمن م یدعوا رو به پا نیا

بابام رسونده که  یلنگه نداره و چقده پراز محبت منو به خونه  انیدارم، وگرنه آر

 !م کردهترک یو با چه ناز و نوازش دهیبوس ممیشونیکنارشون پ

 

! چقده ازش رودست خورده بودم بدقلق بدردنخور دیچیداخل شکمم پ یو خشم حرص

  !رو
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خونه ش من بودم که اصال به حساب  یتنها فرد اضاف کردیباور نم یشکیه گهید االن

 !شدنیگرفته م لیاون خونه بهتر از من تحو یها تو بهیو غر ومدمینم

 

! پاشو هیچه اشک نی. اهیچه وضع نیا یناز الیسرشو داخل اتاق کرده گفت: واو مامان

گنده! چقده هم شورشو  یدختره  کننینم هیخجالت بکش. پشت سر مسافر گر

 !درآورده

 

مونه! دختر هم  یآبرو برامون نم نهیبب تیوضع نی. تورو با اادیناهار م یبابات برا االن

 رهیبگ لیتحو یرو شوهرش اونجور ی. هرکیحق هم دار ی! وللیشوهرذل نهمهیا

  !زنهیهم پشت سرش زار م ینجوریا

 

کنه گناهان خودش  کاریو بلد بود چ دونستیم انی. بلندترررررررررر. آردمیخند بلند

 یتو انیآر کردنیبود. عمرا اگه قبول م دهیشونه هام تلمبار بشه! به هدفش رس یرو

  !کنهیم  ییکارا هیهم دور از چشم همه  یگناهکاره و حاال داره شراکت شیزندگ

 

  .دلم سوخت بازم

 

  .بخونه اومدند الدیو م بابا

 

به  یفقط نگاه دیباخبر شد و چشمان سرخ و پف کرده مو د انیاز رفتن آر یوقت بابا

  .مامان کرد و لبخند زد
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آه و ناله نداره.  گهید نکهی. اگردهیبه سالمت هم برم رهیگفت: انشاا... به سالمت م خندان

 !نیها، قدرشو بدون هیخانم شوهر هم واقعا نعمت بزرگ گمیم

 

حجت بهتر از نعمته، قدر  ت،یگفت: از منهم به شما وص رفتیکه بطرف اتاقش م الدیم

 !نعمت رو ولــــــــــش کنه،یم تیکه کفا نیحجت رو بدون

 

تا اون روز و اونشب  ی. ولمینشست زیسر م یخنده هامون بلند بود و همگ یصدا گهید

بده  یامیبشه و پ نیآنال ایبزنه  یزنگ انیموند آر رهیخ لمیتموم بشه چشمم به موبا

 ....نشد یکه.......... خبر
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                              46           

 

 

  .نبود یخبر انیبابام بودم بازم از آر یکه خونه  یدوم روز

 

  .دیجوش یسرکه م رویمثل س دلم

 

ازم  یهرلحظه بهم زنگ بزنه و خبر میکه بزور از هم جدا شد یداشتم اونجور انتظار

 ........ یول ره،یبگ
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  .دیرس یامکیکه پ نمیسر کتابم بش خواستمیم تازه

  .بود رضاینگاه کردم. از عل باعجله

 

 یبدم. م یامیپ ایبزنم  یزنگ تونستمینم کردمیم ینگرانتم. هرکار روزیبود: از دداده  امیپ

 اوضاع چطوره؟ ؟یبفهمه بدتر ناراحت بشه. خوب انیآر دمیترس

 

 یا شهیش یاز خودش قبول نداشت و دورمو حصار ریبه غ چکسویه انیآر درسته

 !!مثل چشمام اعتماد داشتم رضایمن به عل یول د،یکشیم

 

  .بهش بزنم یزنگ دادمیحق رو م نیو به خودم ا تونستمیم پس

 

  .اشپزخونه مشغول بود یتو مامان

 

 .اتاقمو بستم و باهاش تماس گرفتم در

 

دادم اوضاع بهتره و نگرانم نباشه. حال و اخالق  نانیبهش اطم یسالم احوالپرس بعداز

   .شهیخوبه که انشاا... رفته رفته بهتر هم م روزیهم از د انیآر
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شد بهش اطالع  ازیگفتم هرزمان ن روز،یبابت د یتشکر و معذرت خواه یبعداز کل حاال

    .شهی. انشاا... هم که الزم نمرسمیو در مرکز مشاوره شون خدمت م دمیم

 

در خدمتم.  شهیندارم و هم یتعارف چیه یدونی: مواظب خودت باش. خودت مگفت

  .یزنگ بزن هیفقط  هیکاف

 

   .کردم حواسمو جمع کنم و به درسام برسم یو سع میکرد یخداحافظ

 

  .نداشتم انیاز آر یاطالع چیبابام بودم و ه یروز بود خونه  چهار

 

 .زدینم یو خودشم اصال زنگ دادیکال آنتن نم لشیموبا

 

  .نبود یخبر انیکه بازم از آر گشتمیعصر امتحان چهارمم رو داده بخونه برم 5 ساعت

 

 .رو گرفتم یندگینما ینتونستم خودمو کنترل کنم و شماره  گهید

 

داشته باشم؟  یصحبت یجانیعل یبا آقا تونمی. مدیجواب داد. گفتم: خسته نباش یخانم

 .بخرم ینیشما ماش یندگیاز نما خوامیم

 

 !کمک در خدمتم ی. براستنین یجانیعل یجواب داد: آقا خانمه
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 زنگ بزنم که باشن؟ ینم. بنظرتون کحرف بز خوامی: نه با خودشون مگفتم

 

 .ستنیمسافرت رفتن و کال ن هی. چندروزستنیگفت: ن خانومه

 

بمن نگفته بود!!!! فقط منو از  یچی. چرا هدمید یرو نم ییو جا رفتیم یاهیس چشمام

 ........سرش باز کرده بود و......... نکنه.......... نکنه با ......... الناز

 

  .دیبا کل خط واحد دور سرم چرخ ایخورد و دن جیدور کامل گ هی سرم

 

 هستن باهاشون حرف بزنم؟ ینادر اجالل ی: آقاگفتم

 

 تونمیو نم زننیکم به شرکت سر م ادشونیز یبخاطر مشغله  شونمی: متاسفانه اگفت

 .انیم یمطمئن بگم ک

 

 ن؟یرو بد یاجالل یآقا لیشماره موبا نیلطف کن شهی: مگفتم

 

  .که داشتن قدغن کردن ییداد: شرمنده. بنا به مزاحمتها جواب

 

  .مامان جوون بزنم یبخونه  یشده بود. فقط مونده بود سر دهیاز همه جا بر دستم
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! امکان نداشت کنهیم ییصدرصد اطالع داشتند تحفه شون کجاست و داره چه کارا اونا

  !خبر باشن یب

 

خودمو بخونه  یرو ادهیپ یشدم و بعداز کم ادهیبابام، از خط واحد پ یبخونه  سرراهم

 .مامان جوون رسوندم ی

 

 .خونه نبود و خودش تنها بود یشکیه

 

بهتون  یگشتم گفتم سر یشدم که گفتم: از امتحان برم ییرایپذ یتگر یآب طالب با

 .بزنم. دلتنگتون بودم

 

هنوز  .یتنها نباش یمامانت یسه روز قبل گفت خونه  انیجوون گفت: آر مامان

  برنگشته؟

 

گشت  ؟یکنیم کاریبگه بچه تو سرِ کوه چ ستین یکی. آخه دهیکه کال آنتن نم شیگوش

  !ینه با دوستاش اونم مجرد رهیو گذار هم خب، آدم با خونواده اش م

 

 فتهیبا دوستاش دوره ب یها! نذار یریگ یاول بگم جلوشو م نیاز هم نینازن نیبب

  !قتبدعادت بشه که کارت زاره اونو
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! اگه به حرفت گوش نکنه و بازم فتهیراه ب ییخودش زن داره تنها یداره وقت یمعن چه

کنه  کاری. مامانش بلده باهاش چکنمیبکنه، بخودم بگو........ بلدم و جمعش م نکارایاز ا

 .چطور سرجاش بنشونه

 

  !!بود چوندهیپ ینجوریهم ا نارویزده بود! پس مامان جوون ا خی پاهام

 

 ...... بود که قیاهل کوه و رف انینبود بگه مگه آر یکس

 

با مانتو شلوار و مقنعه وارد شد. خسته از سرکار  سونیباز شد و آ ییرایپذ در

  .گشتیبرم

 

 !بود یطوالن یمبل انداخت. خسته از جلسه ا یبهم داده خودشو رو یدست

 

 برگشته؟ انی: آردیپرس

 

 .راستش نگرانشم دهیآنتن نم لشیهم ازش ندارم. موبا یخبر چی: فعال که نه! هگفتم

 

کوه و  یکه لولو بخورتش. مشخصه تو ستیبلند شده گفت: نگران نباش. بچه ن سونیآ

  !!!بحال کوه و دشتش یوا نهیا تمونی. داخل شهر وضعدهیآنتن نم لیدمن هم موبا
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  .رسوندینرفته آقا مسعود سالم م ادمیمامان تا  یراست

 

تپش قلب و  یبرا فرستهیبراتون م یعرق نی. گفت اگه خونه هستدمیدم درشون د االن

  !آروم کردنش محشره

 

. از فرستهیبرام م یزیچ نیبار گفته بود همچ هیجوون گفت: سالمت باشن. آره  مامان

  ؟یدیپرس یالناز هم م

 یتمامانش اونو دست من سپرده تا وق یازش ندارم! آخه ناسالمت یخبر هیروز چند

 !نجاستیا

 

مثل  یچون باهاش کار داشتم. ول دمیگفت: اتفاقا پرس شدیکه وارد اتاقش م سونیآ

  .حضانت بچه هاش دادگاهشون بوده با عجله به سوئد برگشته یبرا نکهیا

 

  !!!!!! صورت و گونه هام داغ کرده بودزدیزنگ م گوشام

 

 رقابلیو برام غ ارهیبه مغزم فشار م نشیفوالد یبا پنجه ها یچنگال کردمیم احساس

  !!!تحمل بود

  !نداختیکه به تمام بدنم لرزه م دیکوب یچنان پتک وار م قلبم

 

 یمنو از سرش باز کرده با النازش راه نیدروغ یبا مهرومحبت انیامکان داشت آر یعنی

 .........یعنیخارج شده باشه؟ 
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  !و خالص بشم رمیدرجا بم کردمیچرا سکته نم دونستمینم فقط

ابد  یبحالم بسوزونه و چشمامو برا یدل فتهیب ادشیبلکه خدا  کردمیتحمل م دیبا چقدر

  !ببندم

 

هندوستان کرده، به گذشته و کنار  ادی لشیدوباره ف انیباور کنم آر تونستمیم یعنی

 عشقش برگشته؟

 

بابام  ی شد خونه یراض یچطور براحت انیسوال بود آر یجا یلیچند روز برام خ نیا

 ییخودش نقشه ها یهم نکرد....... نگو آقا برا یادیاصرار ز یموندگار بشم و حت

 !!!!!!........ رفته بودشهیهم ی......... نکنه...... نکنه برازدیداره........ حاال چرا زنگ نم

 

 زم؟یعز یحالت خوبه؟ چرا سرخ شد نیجوون گفت: نازن مامان

 

 .هم هستم انیگرمه...... نگران آر یکم. ستین یزیکرده گفتم: چ نگاهش

 

تا آنتن داشته باشه حتما  ینگرانم. ول یلیجوون کنارم نشسته گفت: منم خ مامان

  .بذاره ینگران یشناسم. دلشو نداره ما رو تو ی. من پسرمو مزنهیبهمون زنگ م

 

 .....یلیپر بود ..... خ یلیدر موردش نزدم. دلم ازش خ یحرف گهید
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کن باهاش  امکیآقانادر رو برام پ یشماره  سونیاومد گفتم: آ رونیاتاق ب که از سونیآ

 !به کوه نرفتن شونیا دی. شازنمیحرف م

 

  .و باهاش حرف زدم دمیجا نرفته. امروز زنگ چیه نجاستیگفت: اتفاقا اون ا سونیآ

 

نداشت،  یخبر انیسفارشش رو کردم. نادر هم از آر خواستیم نیاز دوستام ماش یکی

  .نگران هم نبود یول

 

 شیمیعاقل و بالغه که هوشش هم خداروشکر سرجاشه و با چندتا دوستان صم گفتیم

 .مورده یکال ب یرفته. نگران یبه کوهنورد

 

 .زنمی: باشه بازم شماره شو بده خودم حرف مگفتم

 

  .تونستمیشام نموندم. نم یکردند برا یهرکار

درست هم نبودند ناراحت  دیم سر افکارم که شااونارو ه دینبا یو قرار نداشتم. ول آروم

 .کردمیم

 

  .راه افتادم ادهیاومدم و پ رونیخونه شون ب از

 

و  کیتار یروشن، گاه یادیهمه جارو نورباران و ز یو گاه زدیدو دو م چشمام

  .دمید یم یخاکستر
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  .اوردمیو سراز ماجراها درنم دمیفهم یاصال نم کردمیم یهرفکر

 

ازم جدا بشه. نه  تونستیم خواستیحرف بود. اگه منو نم نیا ریتمام فکرم درگ فقط

  .منو بزاره و با عشقش به مسافرت اونم خارج از کشور بره نکهیا

 

شون که  هیباور کنم با اون همه عشق و عالقه، منو بخاطر دختر همسا تونستمیم یعنی

 مادر دوبچه هم هست پس زده باشه؟

 

 .کردیداشت خفه م م نمیسنگ یو نفسها سوختیدلم م بشدت

 

  .زدمیبخونه م یسر دی. بادیبه مغزم رس یفکر ییهوی

  .بلند کردم یدرحال گذر نیماش یبرا دستمو

 

  .زنگ خورد میکه گوش میبود یخونه راه بطرف

 !بود و نگران مامانم

 

نم بخونه مون بز یسر رمیمامان جوون بودم و االنم م یراحت کردم خونه  الشویخ

  .برگردم
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 .وارد بشم رفتیشدم، راستش پاهام جلو نم ادهیخونه که پ یجلو

 

 !در انتظارمه یو چ نمیب یم یچ دونستمینم

 

  .عشقمون انداختم یخونه  یبه پنجره ها یباال آوردم و نگاه سرمو

 

......... ول معطل  ایموند  یو عشقش برام م یخونه با زندگ نیا یعنیبستم.  چشمامو

 !!!بودم

 

 !نگاه کم موند فشارم افت کنه نیباز کرده وارد شدم و در اول درو

 

  .رفت نیبدون ماش شدیکوه!! مگه م یبود. پس کوه ب نگیپارک یتو انیآر نیماش

 

...... فقط مال شدینم یکس نیکه ازش شناخت داشتم اصال اصال سوار ماش یاونقدر

 ......خودش

 

 دیفرو دادم. با یدادم و نفس هینا نداشت بطرف آسانسور برم. به در تک گهید پاهام

  .گشتمیبرم
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بخونه هم  یکه اومده بودم پس....... سر نجایتا ا یاز همون جا برگردم ، ول خواستم

 .زدمیم

 

بالش  هی یهمچنان دست نخورده حت ییرایرو به در انداخته وارد خونه شدم. پذ دیکل

  .......هم جابجا نشده بود

 

  .فنجان هم از جاش تکون نخورده بود هیو مرتب.  زیآشپزخونه شدم، تم وارد

 

 !توش سر بشه یبود شب ومدهین یخونه اصال کس نیا یتو

 

  ............تخت مشترکمون یمرتب بود فقط رو یبه اتاقها زدم. همچ یسر

 

  .گذاشته شده بود که درش باز بود. چمدون تک نفره توش نبود یکنار یوسط چمدان

 

االن کنار النازش بود و منهم با پاها و خواست خودم  انیبود! آر یمسافرتش حتم پس

 !گذاشته بودم یالناز خال یرو برا دانیخونه رو ترک کرده، م

 

به  ینگاه حالیرو با خودش برده!! ب یبفهمم چ تونستمیبود نم ادیز یبحد لباسهاش

 ........تن پوشش هم نبود یحموم انداختم. حوله 
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و  اوردیخونه بهم فشار م یوارهایخارج از تحملم هستش! د ایتمام دن کردمیم احساس

 !کننده بود وونهیخفقان آورش د یهوا

 

  !شیافتاده بودم نه راه پس داشتم نه راه پ ریگ یهمچ نیماب یجور

 

کجا  یبهم نرسه! ول چکسیبرسونم دست ه ییاز خونه فرار کنم و خودمو جا خواستمیم

  !!!رو داشتم برم

 

 !!کردمیموندم و دوباره و دوباره تحمل م یشهر خراب شده م نیا یتو دیبا بازم

 

تحملم کنه و روپام نگه داره، چه برسه به راه  تونستینم یحرکت نداشت. حت ینا پاهام

 !رفتن و گز کردن

 

  !باخته بودم...... بدجور هم باخته بودم مویمبل انداختم. زندگ یرو وخودم

 .......... باخته بودمرنشدهیخودمو مزه نکرده ..... دندون نزده..... س یافسانه ا یزندگ

 

منو به کل فراموشم  کردیم روسفریکجا داشت س یعنی........... االن کجا بود؟؟؟  انیآر 

  !کرده بود؟؟؟ از تمام شواهد و قرائن مشخص بود کجاست

 !!!گذروندیکنار عشقش خوش خوشانه ماه عسلش رو م داشت
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اشک  یبد بود حت یحالم بحد کردم؟یم هیگر یعنی! سهیحس کردم صورتم خ یزمان

 !!بودم دهیرو هم نفهم ختنمیر

 

هامو داشت  هیگر اقتیاونهمه ارزش و ل انیآر یعنیبخودم داده بلند شدم.  یجرات

  بخاطرش خودمو ذره ذره نابود کنم؟

 

 .رسوندم نییپا بتیبا هزار مص خودمو

 

. انشاا... گرفتمیازش م ینه خبر زدمیم ینه زنگ گهیبرام تموم شده بود! د انیآر

  .دیرس یو خبرش بگوشم م شدیسعادتمند م

 

 ......مرگ داشتم یداغون بودم .... فقط آرزو یخورد شده ....... بحد یبحد یول

 

  .هم نداشتم ستادنیا حال

 

دوختم که در  یینهایرسوندم.  نگاهمو به ماش ابونیو کشان کشان خودمو سر خ حالیب

   .حال رفت و آمد بودند

 

بندازم و  نهایماش نیاز ا یکی ریخودمو ز کردمیم دایفکرم گذشت: کاش جراتشو پ از

  ..........صخال شهیهم یبرا
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بروفق مرادم بچرخه و دلشادم کنه........ پس چه  ینداشت لحظه ا میکه تصم ایدن نیا

  !!!کردنش یاز زندگ ینفع

 

 داشتند؟؟؟ یداشتند؟؟؟ پدر مادرم چه گناه یمردم چه گناه یول

 

 .دست بلند کردم و خودمو توش انداختم یدرحال گذر یسوار یبرا

 

  .رو دادم و چشمامو بستم آدرس

 

و  یمردانگ نیبا من کرده بود ع ایکه پسرعموم پو یکار کردمیلحظه حس م نیا در

  .بود یجوانمرد

 

رو تمام کرده خودشو عقب  یهمچ کبارهیخوب باهام تا کرده بود و  یلیخ گفتیم عقلم

  بود دهیکش

 

  !هم نکرده بود هرلحظه عذابم بده زجرکشم کنه که دم به دم مرگ آرزوم باشه یسع

 

گذاشته بود، منو  قمیغرور و احساسات عم یپا رو نکهیعالوه بر ا انیآر ؟یچ انیآر یول

  !بند انگشت النازش کرده بود هی یانداخته ........... فدا شیمیعشق قد یپاها ریز
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 میبود باعث خوشحال دهیبارم به روم نخند هی هامونییتنها یمدت تو نیدر تمام ا یحت

  .بشه

 

زائد دنبال کار  نیبودن کرده بود و االن.......... ا یاحساس زائد و اضاف شهیو هم شهیهم

  .رفتیهم م صدای. برفتیخودش م

 

  !نداختمیکندم و دورش م یم دیبود که با یهمون دندون لق انیآر

 

 .بود ستادهیا ابونمونیباز کردم که سر خراننده چشمامو  یصدا با

 

وارد خونه شدم  شهی.... شکست خورده تر از همحالیتر از ب حالیتر از خسته.... ب خسته

 .و بطرف اتاقم رفتم

 

 .اشکام راه گرفتند دهیصورتم کش یتخت افتادم و مالفه رو رو یخونه نبود. رو مامان

 

 یزندگ یبرا ینقشه ا چیه گهیاتفاقات خارج از تحملم بود........ کم آورده بودم! د نیا

 ....کردمیبازش نم گهیبستم و ............ د یم یلحظه ا ینداشتم..... کاش چشمامو برا

 

  .کردیم دارمیشام ب یچشمامو باز کردم. مامان بود برا یتکون دست با
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نه؟ انشاا... زود  یدلتنگش هست یلی. گفت: خزد یبصورتم انداخت و لبخند ینگاه

بهش  یزنگ هی. خب دیبزن یحرف یبارم با هم تلفن هی دمی. اصال نشنزمیعز گردهیبرم

 !بزن

 

 دنیکه از شن نیاریمن ن شیشده خواستم دهنمو باز کنم بگم اسم اون نامرد رو پ بلند

  ........رهیگیاسمش عقم م

 

تا شازده دامادمون از  کردمیصبر م یحرف بخونواده ام! کم نیگفتن ا یزود بود برا یول

  !مامان باباش حسابشو صاف کنم شیسفر ماه عسلش برگرده و پ

 

 گهیبا همد یساعت میهم ن دنمی. قبل از خوابمیحرفیبا هم م یتلگرام ه یگفتم: تو آروم

  .برگرده تونهی. متاسفانه هنوز کار داره و نمرسوندی. سالم ممیصحبت کرد

 

  .رفتیم نییاز گلوم پا دهیداغ و تفت یچند قاشق غذا خوردم و مثل زقوم مثال

 

 .به پاست ییدلم چه بلوا ینفهمه تو چکسیکنم ه یمجبور بودم کار یول

 

با نفرت از  انی. عشق و خواستن آردونمیبه صبح رسوندم نم یرو با چه اوضاع اونشب

 .خود و کاراش در جنگ بود

  .کنم و سرمو به کجا بکوبم رکایچ دونستمینم اصال

 



1017 
 

  وقتا قبل مرگ یبعض

 !شهیتموم م تیزندگ

 

  شدن داریب یبرا یلیدل گهیکه د یوقت

 ,یصبحت ندار فردا

 

 ...اونموقعس یواقع مرگ

 

زنگ  میباغ کتاب دستم به فکر رفته بودم که گوش یخنکا یهمون روز بود و تو یفردا

 .خورد

 

 .افتاد وا رفتم انیکه به اسم آر چشمم

 

 .کنم کاریچ دونستمیو نم دیکوبیبشدت م قلبم

 

  .جواب ندادم زنگش قطع شد یوقت

 

  .مونده بود دوباره زنگ خورد رهیخ یچشمم به گوش همچنان

 

  .کردمیم نکاروی. باالخره که اجبارا ادادمیجواب م دیبا
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باز کردم و بغ کرده آروم گفتم:  شدینم دایقطره آب هم توش پ هیکه  دمویخشک دهن

 بله؟

 

 که؟ یستین ضیچرا صدات گرفته؟ مر ن؟یداده گفت: حال خوبه نازن یسالم

 

 .کنهیداره منو مسخره م کردمی. احساس مگرفتیچرا از دست حرفاش عقم م دونمینم 

 

 !شکر ستمیبد ن یجنابعال یهای: از احوالپرسگفتم

 

   شده؟ یزیگفت: چ آهسته

 

 گذره؟یبشه؟ مسافرت خوش م یزیگه قرار بود چ: نه مگفتم

 

که  نترنتمی. امیو  کال آنتن نداشت میکرد. بعد گفت: با دوستان به کوه رفته بود سکوت

 ؟یبپرسم..... معذرت. االن خوب یمشخصه. نتونستم خبر بدم و حال فشیتکل

 

  !دادم: گفتم که شکر جواب

 

 ؟یدورمو خط قرمز بکش گهید یگرفت میتصم یعنی ؟یپرس یگفت: حالمو نم 
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داره؟  دنمیشما مگه پرس یکردم. با تمسخر گفتم: شادوماد حال عال یعصب یا خنده

 کجاشو بپرسم؟ گهیخوش گذشته. د یلیمشخصه بهتون خ

 

  .کردیهم خس خس م یکه کم ومدیصدادارش م ینفسها ینگفت. فقط صدا یزیچ

 سرما خورده بود؟ یعنی

 

  .میتموم شده بود گهیهمد یچه ناخواه براچه خواه  گهی! ما که دجهنم

 

 ! امتحان فردا بخونم. بااجازه یبرا دیدرس دارم. با یمن کم دیگفتم: ببخش 

 

 ن؟یگفت: نازن تند

 

 ........ریگفتم: روزتون بخ فقط

 

پاهام گذاشته بر بخت بد خودم زار زار اشک  یرو قطع کردم و سرمو رو یگوش

 ......ختمیر

 

  .نزد یزنگ ینشد و حت یخبر انیاز آر گهید
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تمام و کمال باهام تمام کنه و دنبال کارها و عشقش  گشتیم یدنبال بهونه ا نکهیا مثل

  .بره

 .نگرفتنهام از آسمون براش رسونده بودم لیمنم با حرفا و تحو که

 

  .بود ازش خبر نداشتم. اگه بگم دلتنگش نبودم دروغ گفتم یمدت

 

خودم دوستش داشته  یبرا یواشکیقرار بود  گهید ی. ولدلم هواشو کرده بود یلیخ

  .ومدیباهاش برام تموم شده بحساب م یو زندگ انیباشم. آر

 

شدن روح و  ریخودمون بودم و هرلحظه پ یتموم شده همچنان خونه  امتحاناتمم

  .دمیدیجسمم با شکستن سروصورتم رو م

 .کردمیم یزنگ زده با مامان جوون صحبت یگاه یول

 

: بسوزه پدر گفتیسربسرم گذاشته م یهم گاه الدی. مدیبار یو غصه از سروصورتم م غم

  .ستیهم براش ن یکه چاره ا یعاشق

 

 .بدون سخن حرفاشو پس بزنم یبودم با لبخند مجبور

 

 یازش م یدر تماس بود و احوال کباریبا بابام هرچند روز  انیبود آر نجایا جالبش

  .دیپرس
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 کنم،یرو صدا م یصحبت کرده بود و تا مامان گفته بود االن ناز یمامان هم دوسه بار با

  .با خودتون بود یگفته بود تازه باهاش حرف زدم. هدفم فقط احوالپرس

 .زنگ خورد لمیبود که موبا ۱۱اونروز صبح ساعت  

 

  .بود انینگاه کردم آر تا

 

  !باهاش حرف بزنم ی. اصال بلد نبودم چه جوردیلرزیم پاهام

 

تنگ نشده؟ احساس  انی. گفت: اصال دلت برا آردیدادم که آروم حالمو پرس جواب

 !یپشت سرتم نگاه نکن گهیو د یترکش کن یبود یدنبال بهونه ا کنمیم

 

ندادم. دلم شکسته  یجواب یچشمم جمع شد. دروغ چرا.... دلتنگش بودم. ول یتو یاشک

 !بود

 

سراغتو  یشم. فقط زنگ زدم بگم مامان ه یسکوت کرده گفت: باشه مزاحمت نم یکم

. دوست ندارم مامانم ازت برنجه. کنمیبزن. خواهش م ی. لطف کن بهشون سررهیگیم

 !حساسه یلیخ

 

 !فکر کنم دی. بادونمیکردم: نم زمزمه
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شون پرکنه، منو برا یپس الناز جوونت کجاس جا گفتمیو م ومدیدلم م کاش

  ........یلو

 

 .یو تو راحت باش امین کنمیم یبرو، من سع کنمی: خواهش مگفت

 

  .کردینگفتم. بغض خفه م م یچیه اصال

 

اشک  تونستمیکه م ییو خودمو ته باغ رسونده تا جا میکرد یخداحافظ یزبون سر

 .ختمیر

 

اصال  نیگفت: نازن یمامان جوون بود. شاک نباریزنگ خورد، ا میگوش یاونروز وقت یفردا

انشاا... امتحاناتت که  ؟یهم نزد یزنگ یو حت یومدیچندوقته خونمون ن یخبر دار

و کنار  یخودتون نباش یخونه  زنمیهرزمان زنگ م ستیقرارم ن ،یتموم شده و راحت

 .امروز ناهار منتظرتم ش،مارو هم فرامو یمامانت جا خوش کن

 

 ......ایتطرتم. ب. ناهار منیگینم یچیخواستم دهن باز کنم گفت: ه تا

 

 ......کنم؟ کاریکنم، نرم چ کاریمات بودم برم چ فقط
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                           47 

 

 

. شوهرت یبر یدار فهیناهارو گفتم. فقط گفت: وظ یمامان دعوت مامان جوون برا به

 .خونواده اش که هستن. برو ستین نجایا

 

  نه؟ ای ومدیهم به اونجا م انیآر ایدارم. آ یرو شیپ ییچه اتفاق و ماجراها دونستمینم

 

 بود؟ یشدن ی. ولادیکه گفته بود نم خودش

 

از دور  دنشید یلحظه ا یهام بشدت دلتنگش بودم و داشتم برا یتمام دل شکستگ با

    !دادمیجوونمو م

 

 انیآر الیخیب دی! برام تموم شده ست. بانمشیبب خوامینم زدمیفقط از درون داد م یول

  .ساخت ییرو به تنها یزندگ نیشد و ا
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خودِ خودت  یبرا ،یواشکیکه  یهم، قدم به قدم با عشق تییتنها یساختن کلبه  بعداز

درباره ش داشته باشه،  ییادعا تونهینم یشکیو ه یدیپناهت پرورشش م یقلب ب یتو

  !!کرد و به مقصد رسوند یراه رو ط نیا

 

...... کردمی......... نازش م دادمیدلم پرورشش م یگهربار تو یرو چون لعل انیعشق آر من

 یچکاری..... و از هخوندمی........ براش آهنگ مخوندمی...... براش شعر مکردمینوازشش م

اصال ....... اصال ....... اصال...... در وسعم  شیموش........ چون فراکردمینم غیبراش در

 !!!نبود

 

و تاول زده از  ادهیپ ییبا پا ،یزندگ نیا یچه سخت بود گذر از لحظه لحظه  و

 یتونستینم یو حت اوردنیسخت و خارگون که تمام وجودت رو به درد م یسنگالخها

 !!یاز عمق وجودت بکش یآه یدهن باز کن

 

 !باشیفکر کردم و چشمان ز انیآر به

 

 …وقتا ےبعض

 …هڪ ستنیآدما ن نیا

 

 …نن،ڪیم رییتغ

 …نقابشونه
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 ...وفتهیم

 

 !خودشو بمن نشون داده بود یواقع ینقاب برداشته چهره  انیآر و

 

 .راه افتادم یبرداشته ناراض فمویآماده شدم. ک زونیآو

  ان؟؟؟؟؟؟یآر یهمه شون ذوق داشتم ول دنید یبرا البته

 

 یصاحبم برا یقرار و ب یته دلِ ب ی! ولکردیم یاون بود وجودش قلبمو زخم فقط

 !زدیپر پر.......... پر م دنشید

 

مهران و عشق  یکار کیدورادور شر خواستیاومده بودم، دلم م رونیکه از خونه ب حاال

  !نمیرو بب انیمادام العمر آر

 

 یتیبا اعتبار و باشخص یِحام در تجارتخانه اش بود و از داشتن شغل و عشق و حتما

  !دیبال یبخود م انیچون آر

 

 .خودمو به فروشگاه مهران رسوندم دونستمیکه حدودا م یآدرس با

 

نشون  یتمام، خود یِریو چشمگ یکه بر سر فروشگاه به بزرگ ییبایو ز ییطال یتابلو

 .کارمو راحتتر کرد دادیم
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فروشگاه  ینگاهم تو ستادهیا یکنار درخت ابان،یخ گریشدم و طرف د ادهیپ نیماش از

 .دیچرخ یبرق لیبزرگ و لبالب از وسا

 

  .زدیحرف م یبود و با کس ستادهیا یگوشه ا مهران

 !حساب و نوشتن بود نینشسته بود و درحال کار با ماش زیپشت م یگرید یآقا

 

 !نبود یکس گهی. ددینگاهم چرخ دوباره

 

 .اومد رونیگفته از فروشگاه ب یزیچ زیپشت م یکه به آقا دمیمهران رو د 

 

   الناز کجا بود؟ پس

 

 داریهمه شون خر شدنیکه وارد فروشگاه م یکسان یمعطل شدم و منتظر...... ول یکم

  ....... بودن و

 

  .راه افتادم جهینت یب

 

 .خونه نبود یشکیه شه،یخونه شون شدم و طبق معمولِ هم وارد
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  .گرفت لمیملموس و مهربانانه تحو یو با غم یجوون به قشنگ مامان

 

 نِیچقده دلم برات تنگ بود نازن یدونیبصورتم انداخته گله کنان گفت: م قیدق ینگاه

  ذره بود؟ هیدلم برات  یبهم بزن یسر فتادینم ادتیمامان؟ اصال 

 

 روزیپر انیآر زم؟یحال عمه خانمت خوبه عز ؟یایتا ب کردمیخودم دعوتت م دیبا یعنی

 !ناخوشه سرتون بهش گرمه یکم گفتیم

 

هم  یهمچ یزرنگ جانِ مامانش که برا نیاز دست ا یکپ کرد! واآآآآآآآآآآآآآ قلبم

 .بود یداشت و بفکر همچ یراه

 

 د؟ی: ممنونم بهترن شکر. خودتون خوبگفتم

 

ها گلم!  یکامل پوست و استخوان شد گهیگفت: د مینشست یکنار هم م کهیدرحال

چه وضعشه آخه!  نیا  !اد؟؟؟یگوشت به تنت ب یازت مواظبت کنم کم دیخودم با یعنی

 !یاومد ییکو تنها انیاز تو! پس آر نمیا ان،یاون از وضع و حال آر

 

 شتریب خواستمیخودم راه افتادم. م ادیدنبالم م رترید دمیدهنمو قورت داده گفتم: د آب

  .باشم شتونیپ
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آروم دهنم بسته  یبکنم....... ول یبگم و درددل یزیدهنمو باز کردم چ یا لحظه

  ......شد

 

 .ختمیریم رونیرو ب انیآر یکاسه کوزه  یو بعد همه  شدنیبود همه جمع م بهتر

 

آغوشش فشارم  یگرفته تو لمیو دلتنگ تحو شهیهم اومد و مهربونتر از هم آقاجوون

  .داد

 

خواستمشون.......  یم یلیآغوشش فشردم و دستام دورش حلقه شد! خ یتو خودمو

 !!!بکنم خواستمیم کاری.... بدون مامان جوون و آقاجوون چیلی....... خیلیخ

 

 .اشکامو فرو خوردم بزور

 .هم نبود انینبود. آر یخبر سونیاز آ هنوز

 

  .زنگ خورد تلفن

گوش دادن  یداد که بعداز کم یرو برداشت. سالم یجوون از آشپزخونه گوش مامان

شورشو  یدار گهیو توووووووووو!!!! د دونمیمن م یــــــــــایفقط ن انیبلند گفت: آر

 !!!!تمآآآآآآآمممممممم یخونه ا گهیساعت د می!! نیاریدرم

 

  !!!شد دهیتلفن کوب یرو یگوش و

 



1029 
 

وا  منم  !نداد یحینگفت! مامان جوون هم توض یزیتکون داد و چ یفقط سر باباجوون

 !کردمیرفته فقط نگاه م

 

 .زخونه کنار مامان جوون بودم و سرم به درست کردن ساالد گرم بودآشپ یتو

 

..... سوختم..... الو گرفتم..... چشمام دمیتب کردم....... داغ کردم........ لرز یسالم یبا صدا 

  ..........به اشک نشست و دلم هم

 

تر مشخص بود........  شیپ یلینداشت از خ یخواهان چیصاحب که ه یدل ب نیا فیتکل

 .برنگشتم یول

 

 گهیبرنگردم........... منو د کردیعقل حکم م یول زدیپرپر م دنشید یداشت برا قلبم

 !.......خواستی....... از اول هم نمخواستی....... نمخواستی....... نمخواستینم

 

 دیرو ببخش ریحق یبنده  نیحاضرم. ا یگفت: مامان خانوم در خدمتگزار حالیب انیآر

 شدم و اومدم؟ الشیخیسرم هوار بود ب یچقده کار رو دیدونیم یتون کردم! ول تیاذ

 

تو  فهیگفت و ادامه داد: با اومدنت وظ یدی. خسته نباشدیرو بوس انیجوون آر مامان

   !میهم ندار یکه دعوا و گله گزار یانجام داد
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مامان!  یزحمت افتاد یتو . بازم کهگمینم یزیچ گهیجواب داد: چشم عشقم د انیآر

 .میستیبه زحمتتون ن یراض دیدونیخودتونم م

 

هم ازم  یهم بهم نکرده بود..... حال یسالم یحت انیبزور جلوشو گرفته بودم. آر اشکامو

 !بود دهینپرس

 

آغوشش بکشه و آرومِ آروم دم گوشم  یتمام وجودم دوست داشتم از پشت منو تو با

 ذارمیمگه م ؟یهــــــــــراسان نهمهیچرا ا ؟یداغــــــــــ نهمهیزمزمه کنه: چرا ا

   .......یباش نیغمگ ینجوریا

 

 انیبست........ هرزمان آر شهیهم یچشماشو برا انتینبود..... هروقت آر انتیآر هروقت

...... االن که خودم یدلت بلرزه..... هراسان بش ینجوریا ی........ اونوقت حق داریشترو ندا

 ..... دمیم و اصال  اجازه نمهست

 

 نیسرسنگ نکهیافتاده! مثل ا یشما دوتا اتفاق نیب نمیجوون محکم گفت: بب مامان

 !؟؟؟دیهست

 

! صد یشیم ریپ یتر و اصال دار زونیآو یتو هم که بزنم به تخته روزبروز دار انیآر

 !فهیتورو حر یرحمت به بابات که صدتا
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شوهر هرکول و  یو ه نیشدن رو غلو نکن ریگفت: مامان جان، اون پ یجد انیآر

  !امیبه حساب نم یو عدد ستمین یچیه ششونیکه پ نیقَدَرتون رو به رخم نکش

ها.... فقط کوچولو باهام  یمن ....... تاج سرِ من.... کم یِهم که نــــــــــه، خانوم اتفاق

 !میبا هم ندار ی........ وگرنه ما که مشکلکنهیناز م یقهر کرده! کم

 

 نیقهر کنه!!! بب ستین یکس نیآورده گفت: نازن رونیرو از داخل فر ب ینیس مامان

 اریسرِ خودته!!! االنم خودت از دلش درب ریکه همش حتما ز شیرنجوند یکرد کاریچ

 .کنمیکه دارم قشنگ نگاه م

 

 .شما نیشنگران نبا میکنیگفت: مامان خودمون با هم حلش م انیآر

 

 !!انیآر کنمیفت: دارم نگاه مجوون محکم گ مامان

 

  .شدم دهیکش انیاز پشت درآغوش آر یبرنگشته بودم که لحظه ا اصال

 

 گهی. گناها همش مال منه. دخوامیگفت: معذرت م دهیگوشم چسب یبه الله  لباش

 .کنمیناراحتت نم

 

  .دیلرزیبشدت م دلم

 

 !!ها ستیبد ن میمراعات کن یگوشم زمزمه کرد: کم دم
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  .درکار باشه یمراعات گهینگفتم. قرار نبود د یزیچ .دیکش عقب

 

 .برگشتم که ساالد رو روش بزارم زیم بطرف

 

 !افتاد انیچشمم به آر یا لحظه

 

 !سوخت یمرده بود!!!!! چشمام م گهید نینازن

 

 ....کامال کوتاه و ........ کم پشت ییموها

 

 دهیکه ند یمدت نیمن در ا انیآر...... انی........... آر گفتیجوون کامال راست م مامان

بود انگار تمام مشکالت  یطور افشی....... الغر...... الغر شده بود....... قریپ یلیبودمش خ

 !نداره شونیخالص یبرا یدوشش جمع شده و راه یرو ایدن

 

افتاده و  نهمهیا انیافتاده بود آر یچه اتفاق یعنیچشممو ازش بردارم.  تونستمینم اصال

  .دادیشون من شونیپر

 

  !دراومده بود تیوضع نیبه ا خوردیغذا نم مگه

  !زدیم یدیرسما به سف گهید جگاهشیکنار گ یموها
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. کم مونده بود تمام بدنم کردمی. منم که فقط نگاش مدیکش یاز صورتم کنار نم نگاهشو

 !ادیبه لرزه درب

 

 .بخودم اومدم که سالم داد سونیآ یصدا با

 

که گفت:  دمشیگونه ام کاشت. منم بوس یرو یبوسه ا ومدیخندان بطرفم م کهیدرحال

  !!!یبودمت ها! دلم برات تنگ شده بود عروس خانوم دهیوقته ند یلیخ

 

باهات حرف بزنم.  یکم خوامیم یکرده رو بمن گفت: وقت داشت یهم احوالپرس انیآر با

 .واجبه

 

 .ستیدرددل ن یرو وقت و نوبت برامن گرسنمه بدو. حاال وقت رز سونیگفت: آ انیآر

 

 نیها! ا یمون یسربازها م نیع انیصورتشو براش جمع کرده راه افتاد. گفت: آر سونیآ

که االن کامل خودتو ول  یدادیم تیاهم ادیچه وضع مو کوتاه کردنه!!! قبالها بخودت ز

 !ی! فکر کنم کم کم کچل هم بشیکرد

 

 نیشده ب کمیتند نزد انیکه آر دیچ یظرف م یتو هارویراشکیجوون داشت پ مامان

خودم  یبخوا ی! هرجوریبگ یزی. مبادا چدوننینم یچیه نایدولبش آروم گفت: ا

 !!فقط مراعاتشونو بکن کنم،یتمومش م
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که  یتموم کنه! هرجور خواستیم  !فقط نگاش کردم و حالم بشدت بد بود بازم

 !!!کردیتموم م خواستمیم

 

 !!!زد شیچشمام ن یتو یاشک

 

ها! فکر نکن  یکنیم تشیاذ نمیب یم نجایدارم از ا انیگفت: آر ییرایاز پذ آقاجوون

 .نمیب یرو نم یچیدارم ه نکیع

 

  .لبم نشست یرو حالیب یدل هراسانم لبخند با

 

 .......و عشقش بودند انیکه داشتمشون. اگه اونا هم مثل آر خداروشکر

 

منکه کال با حرفش در مورد تموم کردن اشتهام ! یچه ناهار یول میخورد ناهارمونو

  .بود دهیپر

 

بزور  سونیو حاال آ دیکش یعقب نم یراشکیکه با چند پ انیبرابر چشمان متعجبم آر در

 هیمونم، فقط  یداداش م یب یترک یم ییهوی یکه داداش گرفتیرو از دستش م سید

 !!اونم بزور تموم کرد یراشکیپ
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صدامو  تونستمیبشم...... نه م الیخیب تونستمی..... نه مبپرسم. یزیچ تونستمیم نه

 .دیکشینقشه م مونییجدا ی...... حتما داشت براشدمی....... فقط داشتم خفه مارمیدرب

 

به تخته  میاونهمه ادعات بودها؟؟؟ بزن یمثال تو االن گرسنه بود انیگفت: آر سونیآ

 .و دهنشو بسته مهیما هم که کال تحت رژ یعروس چاقالو نی!!!! ایچقدرم خورد

 

تا سرشونو با  شهیم یخوردنشون چ ی هیبق نمیجوون گفت: فعال منتظرم بب مامان

  !چماق بشکنم

 

 د؟یبمن بگه شما چرا چشم به بشقاب مردم دوخت یکیگفت:  آقاجوون

 

  .بود انیو صورت آر زیبدون حرف، مبهوت نگاهم به بشقاب تم منم

 

کننده  رانیپسر........ غم نگاهش و نیچش بود ا ایصورتم نشست...... خدا یرو انیآر نگاه

 !بود

 

 ینیریش یبزرگ یاز دوستان برامون جعبه  یکی. خوامیگفت: مامان منکه معذرت م 

. حتما بخاطر خامه هاشه. دهیآورده بود. منم گرسنه بودم دوسه تا خوردم. کال اشتهام پر

 !دونمیرو نم نینازن

 

 بگم؟ تونستمیم یچ یشناختمش! ول ی. مگفتیم دروغ
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! ومدیبا عقلم جور در نم یزیوسط درست نبود! چ نیا یزیبه بشقابم دوختم. چ نگاهمو

  !دیاونم شد کردیم تشیاذ یزیچ

 

نداشت که  یخودخور نهمهیبودن و باهاش به ماه عسل رفتن ا گهید یکیعاشق  وگرنه

  !!شکست یبا دمش گردو م دیاالن با

 

خوردم واقعا هم خوشمزه بود.  یلیصدا زدن مامان جوون بخودم اومده گفتم: منکه خ با

 ..... شده بود و رید یدستتون درد نکنه. صبحانه ام کم

 

 شیداره پاپ میگزارش داد نادر تصم سونیآشپزخونه آ یجمع و جور کردن، تو بعداز

 !کنه یخوشگل ما خواستگار یبزاره و از دخمل

 

 !حاال جوابش مثبته نیو مشخص بود از هم زدیبرق م یاز خوشحال سونیآ چشمان

 

  .خوشحال بودم یلیبراشون خ یول کردمیخوردکننده نگاش م یافسوس و حسرت پراز

 

 !شدنیبود و انشاا... که خوشبخت م یواقعا مرد خوب نادر

 

....... درحد توانم  انیآر ییاعتنا یب نهمهینبود!!! ا نجایمن ا یجا گهی. دومدمیمن نم یول

 !!!!نبود
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: از مهران چه خبر؟ با دیپرس انیآقاجوون از آر میکه دور هم نشسته بود یچا یبرا

 خوبه؟ کشیشر

 

نداشتند. تمام  یبهشون زدم. مشکل یسر نجایا امیب نکهیگفت: اتفاقا قبل از ا انیآر

  .کارها تحت کنترله. کسب شونم شکر، خوبه

 

 یعشق یآشوبه داشتم...... حالم خوب نبود..... ضربان قلبم باال بود....... چه راحت برا دل

 !کنار گذاشته شده بودم گهید

 

  .حسرت بار فرو دادم ینفس

 

فقط درکشون کنه.......... که  خوانیروم یکس  خوان؟یم یها مگه چکردم: زن فکر

مثل من، با تمام وجودش بهش بگه تو  یزن خوانیم یبشن، همدل و همدم دهیفهم

 یرو پا میزنانگ عشقت بمون.... من همه ی....... پاتیزندگ ی....... پاتیمردانگ یمردانه پا

  .......خواهم داد و فدا خواهم کرد امونیتو و دن

 

 .....میگرفته شده بود دهیناد نینچنیکه ا میمن و زنانگ فِیح

 

  .باال اومد نگاهم
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  .صورتم نشسته بود ینگران مامان جوون رو چشمان

 

  .نینباش یچینگران ه یعنیبصورتش زدم و آروم چشمامو براش بستم.  یلبخند

 

  .صورت من و مامانش بود یرو ان،یشدم نگاه بدتر از همه نگران آر متوجه

 

 ....نزن یبازم حرف یعنیبازم قورت بده،  یعنیابروهاش برام باال رفت.  آروم

 

......  یخالص کنم.......... ول شهیهم یرو بگم و خودمو برا یداشتم امروز همچ میتصم

....... مامان شدیشکست و خورد م یتحمل کنه؟ آقاجوون م تونستیمامان جوون م

  !!!دید یجوون امشب رو اصال نم

 

و باهاش خوش بودم هم  خواستمشیخودم م یفقط برا ،یواشکیکه دزدانه و  یعشق

 .نبود یراض

 

سرراه تورو  ،یندگی. من بابد برم نمامیبر نیبلند شده گفت: نازن انیبود که آر ۴ ساعت

  .رسونمیهم م

 

  !مگه با تو اومدم با تو برم یعنیکردم.  نگاش
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 .میبرام باال انداخت و با سرش اشاره کرد بر ییابرو

 

 .رفتم سونیلباسهام به اتاق آ دنیپوش یشدم و برا بلند

 

 یاجبارا جلو کردندیم مونیراه سونیو چون مامان جوون و آ میخونه خارج شد از

 .مینشستم که راه افتاد نیماش

 

 !گفتم: نگه دار دمیرس ابونیبه خ تا

 

 !نگه دار گمیکرد که تکرار کردم: م نگام

 

  .ستادیزد و ا یکنار

 

که بطرفم  کردمیرو حس م انیمقابلم دوخته بودم، نگاه آر ابونیچشم به خ کهیدرحال

 !برگشته بود

 

از خونواده ام  دیشا یبر یخوای! کجا میو هنوز برنگشت یستین رانیگفتم: مثال تو ا آروم

  .نهیتورو بب یکی

 .هیکاف نجای. تا همرمیخودم م ممنون
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بود؟ مگه  یاصال قرارمون چ ؟یازم قهر کن ینجوریقرار بود ا نیکرد: نازن زمزمه

 ؟یکنیم ینجوری! تو چرا امیریبگ یجد میتصم هیو  میاز هم دور باش یکم میخواستینم

 .....انیآر یگینم

 

......ماه عسلت دمیرنج میلی..... خدمی...... رنجیول ستمیتلخ زدم. گفتم: قهر که ن یلبخند

  ؟یدیات رس نهیرید یخوش گذشت؟ به آرزو

 

دور  گهیو مثال بقول خودت قرار بود فقط کوچولو از همد یکه نبود یمدت یتو اصال

  !منتظرته یکی یبگ یلحظه به فکرم افتاد هی م،یباش

 

و داره از  زنهیچشمش به تلفن خشک شده، هزار هزاربار زنگ م نینازن یگفت اصال

  !رهیمیم ینگران

 

 هیخب   ؟یکردیم یازم مخف یرو داشت یو ک یرو بشنوم؟ چ یک یصدا یدیترس یم

 یبزود امی..... برو پشت سرتم نگاه نکن! خودم مخوامتینم گهید نینازن یگفتیدفعه م

  ...... کنمیرو تموم م یهمچ

 

 یکس یدونینداشت و نداره !! خودتم م یگذاشتن من لزوم خبریو ب زونیآو نهمهیا

 یکردیخودمو بهت بچسبونم. هرزمان اشاره م یبشم و اگه نخوا زونتیبزور آو ستمین

 .......رفتمیو م کردمیرو جمع م نینازن ی.......... همه رفتمیم
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 .راه نگرفته بود ی. ولزدیبود و موج م یادیچشمم ز یکاسه  یتو اشکام

 

 نهیرید ی. ماه عسل و آرزودمیاز حرفات رو نفهم یچیه نیمحکم گفت: نازن انیآر

با دوستام رفتم  یو تنها بودم، چندروز یکردم و چون نبود یاشتباه هیکدومه!! من 

  .کوه

 

بهم زنگ  کردمی. منم عمرا فکر نممیاصال آنتن نداشت میکوه که چادر زد یباال متاسفانه

خونواده مو تحمل کردم و  یبرگشتم هم دعوا یاز وقت یول  !!!یو نگرانم بش یبزن

کوه کجاش ماه عسل بود تو  یباال دونمینم  ...... مامان کله مو کنده، هم تو که

 !یکنیم ممیج نیس ینجوریا

 

  .رو باز کردم نی. در ماشدمیبصورتم کش یدست

 

 کوه؟ نیرفته بود یگفتم: چه جور آروم

 

 ی هیو بق میتا دامنه ش رفته بود نامونیبا ماش م،یکه پرواز کن میتونستیگفت: نم تند

 !ادهیراهو هم پ

 

 ............ شرمندهکنمینم متیج نیس گهی. دخوامیگذاشته گفتم: معذرت م نیزم پامو

 

 .شدم و درو بستم ادهیبهش پ ینگاه ایگفتن خداحافظ  بدون
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بود ...... تاب تحمل بزبون  لیخودم و زبونم ثق یخداحافظ، تمام وزن برا ی کلمه

 .آوردنشو نداشتم

 

 یرمق...... ب ی...... بحالیافتادم. چقدر خوردشده ..... شکسته...... تموم شده...... ب راه

  ......کس بودم یپناه..... ب

 

 ختهیبهم ر نهمهیکه فراموشم کرده بود، همه کسم بود که االن بدون اون ا یانیآر یعنی

 !!!بودم

 

 

 روز کی

 یمن دنینفس کش لیدل

 روز کی

 !میشعرها دنینفس کش لیدل

 

 به هر حال تو

 ...یمحکم لیدل کی

 

 !!!وقت ندارمت چیه که
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 (یازین_حامد)

 

بودم.....  یاضاف ایدن نیسوخت..... چقدر در ا یسوخت..... تمام وجودم م یبدنم م تمام

 ....تک و تنها بودم..... تاب تحمل نداشتم..... نداشتم...... نداشتم ایدن نیچقدر در ا

 

افتاد که از درخت کهنسالِ  یراه رفتم. چشمم به برگ زرد ابونیکنار خ یقدم چند

 .بود افتاده نیزم یرو ابونیچنار کنار خ

 

 .بهش انداختم ینگاه  .شدم. برگ رو برداشتم خم

 

برگ......... سرنوشت منو داشت. چه ظالمانه زودتر از موعد زرد شده، از بنه اش  چارهیب

 !!!پاها افتاده بود ریکنده شده ز

 

بخشمت..... با تمام  ینم چوقتی...... ه انیتنهامو در آغوش فشردم. آروم گفتم: آر برگ

چشمم جان  یجلو یبخشمت...... حت ینم چوقتی..... هچوقتیعشق و خواستنم...... ه

  ....بخشمت ی...... نمیهم بکَن

 

 .دمیبه چشمام کش یدر دست دوباره راه افتادم و دست برگ

 

 .بود. براش دست بلند کردم یدرحال گذر یبگوشم خورد. برگشتم. تاکس ینیماش بوق
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نشسته چشم بمن  نشیافتاد ....... همچنان داخل ماش انیگشتنم چشمم به آربر با

 .داشت

 

  :دورادور به چشماش دوختم و فکر کردم نگاهمو

 

  تو ی لهیشدنم بوس دورانداخته

 کابوسه،  هی

  که هیبدتر از اون کابوس یول

  دوستت دارم یواشکی یواشکی یواشکی هنوزم

 !فکر کنم تا آخر عمرم هم دوستت خواهم داشت و

 

 من مست دلت بود دل

 یدیبد فهم تو

 

 حرف دلت بود عاشق

 یدیبد فهم تو

 

 من اهل وفا بود دل
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 یدیبد فهم تو

 

 بود ایاز رنگ و ر یخال

 !!!!...یدیبد فهم تو
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                                48 

 

 

 میتصم تونستمیخودم غرق بودم اصال نم ی. چنان توگذشتیدر اوج غمهام م روزهام

 .به انجام برسونم دیبه صالحمه و با یچه کار رمیبگ

 

  .پژمرده شدم ینجوریکه ا انهیاز آر یبخاطر دور کردنیخونه همه فکر م یتو

 

خواهر ما جوون  نیا یبرگرد یخوایم یبابا ک دادیگزارش م انیبه آر یگاه الدیم حاال

. اگه فقط یخوددان گهیها! د شهیباور کن از غصه تموم م یبکن ریهم د یبه سر شد! کم

 .ینداشته باش یگله ا یگرفت لیاسکلتشو ازمون تحو

 

وسط  ییبار سرپا هی نیب نی. و در اگذشتیمامان جوون بودن م یاز مهمون یروز چند

  .فتهیروزاست اتفاق ب نینادر هم یبهشون زده متوجه شده بودم خواستگار یروز سر

 

 .برسونه ایدن ی نگهیمنتظر خواهرش بود خودشو از  نادر
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باشم.  کیشر شونیشده در خوشحال شونیخودمو کرده بودم خندان قاط یسع تمام

 .دونمیتا چه حد موفق بودم رو نم گهید

 

برگشته و  رانیگفت: به ا سونیرف رو به الناز کشوندم که آوسط صحبتهامون ح یحت

  .از بچه هاشو بهش داده یکیدادگاه حضانت 

  .موندگار بشن نجایبرگرده و هم رانیداره به ا میمامانش هم تصم نکهیا مثل

 

  .تموم بود یهمچ گهید پس

  .و صدرصد خوشبحالش شدیهم م یصاحب بچه ا دهیزحمت نکش انیآر

 

اومد  شینه چونه، عروس با سرجهاز میبگه نه چک زد یبشدت بود خال یپر یجا

 .رفتمیم دنشونیو به د اوردمیم ریگ یفرصت دیدوستام تنگ بود..... با یبرا دلم .بخونه

 

و بعد فوت کرده بود و سرشون بشدت شلوغ بود. وگرنه  ضیمدت مر هی یپر مادربزرگ

  .میدورهم جمع شده بود یلیتا االن خ

 

 .ستیجور ن تتیموقع ایزنگ بزنم  تونمیداد م امیپ رضایعل دمیخونه مون بودم د اونروز
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نگرانت  یگی. نمستیازت ن یخبر چیه یدونیگفت: م یبهش زنگ زدم که شاک خودم

ترسم زنگ  ی! واال من از اون شوهر قلدرت میالکت هست یتو نهمهی. چه خبرته اشمیم

 !!!نرفته ادمیبسازه، هنوز نگاهاش  یبا گلوله ا ندفعهیباشه که کارمونو ا شتیبزنم و پ

 

 نیدارم ا ازیمرکز مشاوره باهاتون حرف بزنم؟ ن امیامروز ب نیدی: بابابزرگ اجازه مگفتم

  .کن کنم و دورش بندازم شهیشده ر یغده رو هرجور

حرفامو بشنوه بلکه بتونه  دیبا یکی. شمیکردم دارم خفه م یکاریاز بس مخف گهید

 .کنه مییراهنما

 

تند  یول رونمیمن ب ؟یایب یتونیبده! االن م یلیاوضاع خ نکهیتند گفت: مثل ا رضایعل

 !!رسونمیخودمو به مرکز م

 

 ختنیر رونیحرف زدن و ب ینشسته بودم و آماده  یداخل تاکس دمیرو د یزمان

 .....درددلهام

 

 .....رمیرو بگ نمیآخر میتونست کمکم کنه و تصم ینم رضایبهتر از عل چکسیه

 

 ......کردمیمشخص م فمویمن امروز با کمکش تکل و

 

نشسته بشت بفکر رفته  زشیم پشت  .و چشمم بهش بود رفتمیم رضایاتاق عل بطرف

 .بود
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 .از جاش بلند شد دنمیبه در زدم. سرشو باال آورده با د یا تقه

  .رفتم و وارد اتاق شدم بطرفش

 

وارد  شییو خبر گرفتن از دوستان، کم کم با راهنما مانهیصم یسالم احوالپرس بعداز

 .....ماجرا شدم

 

 نیو منتظرم قفل دهن ا دمیگفت: فقط دارم لحظات رو با زور به جلو هل م رضایعل

طاقت  گهی! فقط لطفا زود شروع کن دهیدردش چ نمیباز بشه بب ونیدخترشاه پر

 !!!ندارم

 

  !نشست ونیدختر شاه پر یلبا یتلخ رو یلبخند

 

 یبدردنخور، با دور یبخاطر چندمساله  مونیشب زندگ نیاختالفمون از اول یماجرا

  .رو گفتم انیآر یکردنها

 

بروبرگرد و بکوب حرف  یدادم. فکر کنم دوساعت تمام ب حیرو موبه مو توض یهمچ

 .زدم

 

و  شهیم یقاط دناشمینفس کش کردمیحس م یو گاه کردیمبهوت گوش م رضایعل

  !کنهیچشماش رنگ عوض م
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 ازیشدنها ن یخال نی!! چقدر به ازدمیفقط حرف م یتوجه به همچ یخودم ب یول

 ....داشتم

 

 .نوشت یم یزیچ یو گاه کردیبا دقت گوش م رضایعل

 

و در  کردیکه داشت ذره ذره خوردم م یکه بهشون داشتم..... شک یالناز گفتم و شک از

  .کردیخود حلش م

 

 ی. خونه انیخارج بودن آر یکه به بهانه  یروز ستیترک خونه ام گفتم و مدت ب از

  .دیپرس یازم نم میو حال دادیهم بهم نم یتیاهم یحت گهیبابام بودم و د

 

و باالخره بعداز سه  دیکه نوشته بود رو دونه دونه پرس یبا تعجب تمام سواالت رضایعل

  .بود چیبه ه چیه میکه گرفت یا جهینت نیساعت آخر

 

رو ازم گرفت و گفت فقط منتظر باشم و بازم  یندگیآدرس خونه مون با  نما رضایعل

 !برام بکنه تونهیم کاریچ نهیبروز ندم تا بب یبه کس یزیچ

 

 انتیداشت خ نانیاطم رضایعل یسخت بود. ول یلیخ انیآر یدادن در مورد رفتارها نظر

 نجوریا هیشب افشمیق یحت انیو آر ستیسازگار ن انیآر یبا گروه خون ،یبه زن و زندگ

 !ستیآدمها ن



1051 
 

 

حاضرم  ن؟یباهاش حرف بزن نیبر نیخوایم نیگفتم: بابابزرگ نکنه آدرس گرفت آروم

. اگه اون منو خورهیبه درد نم یزورک عشق  .نکنم ییعمرا عشقش رو گدا یول رم،یبم

بهش فکر نکنم و جزو فراموش شده هام قرارش  گهید کنمی........ منم تالشمو م خوادینم

بشه چرا به شما  وونهیفکر کنم بدتر ناراحت و د ن،یاگه شما باهاش حرف بزن میکی  .بدم

 !نشیشناس یبهتر از من م گهیرو گفتم. خودتون که د یهمچ

 

!!! ستیمدنظرم ن میزیچ نیندارم و همچ یش کارگفت: نه مطمئن باش باها رضایعل

تو  یشک و شبهه ها نمیبب رمیگینظرش م ریز یکه بتونم با کارآگاه باز ییفقط تا اونجا

  !تا چه حد درسته

 

 انیهست!!! فقط مطمئنم آر یحواسم به همچ که،یکوچ یراحت باشه آبج التیخ

 ....خودش دهنشو باز کنه، وگرنه لیبخاطر دال تونهیداره که نم یشده و درد شیزیچ

 

هندستون کرده و بقول خودش  ادی لشینشده!!! فقط ف شیزیچ چیشدم و گفتم: ه بلند

  !شیاوضاع نه راه پس داره نه راه پ نیا یکرده، که تو ریگل گ یمثل خر تو

 

خودم  یخودم با پا کنهیبلده م میو هر کار شهیم ریعشقش داره پ یهم از غصه  فقط

........ رمیدنش نباشه! منم ........ مبه گر یست طالق بدم که گناهابزارم برم و درخو

 !برسه شیدارم به خواسته اش احترام بزارم الاقل راحت به زندگ میتصم
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اگه از حرص و  دونستمیآروم گرفته بودم و االن م یحرف زدنها و درددلهام کم با

هست از اوضاعم خبر  یبازم کس رم،یهم خفه بشم و بم انیو از دست آر تیعصبان

 !!! برام افتاده ییداشته باشه و به همه بگه چه اتفاقا

 

جوون زنگ زده بهم خبر داد شب مراسم  تازه صبحانه خورده بودم که مامان اونروز

 !داره ازیبهم ن سونیو خودمو برسونم که آ سونهیآ یخواستگار

 

 یتیو اصال اهم گرفتینم لمیکه تحو انیآر ی........... ولیباشم ول خواستیدلم م یلیخ

 رفتم؟یم دیبراش نداشتم......... چرا با

 

 تونمیاصال نم کنمی. احساس مستیحالم خوب ن یگفتم: مامان جوون کم آهسته

مراسم  یمن امشب نباشم. انشاا... برا نیاجازه بد شهیخودمو نگه دارم و روپا باشم. م

 .رسونمیخودمو م یبعد

 

سکوت گفت: اصال ازت انتظار نداشتم.  ینگفت. بعد از کم یزیجوون اول چ مامان

 نمیا ان،یآر تیاز وضع اون  .ادیاز دستمون برب یکمک دیشا  نیگیکه به آدم نم یزیچ

ما  الیخیو کال ب یکشیاز ما عقب م شتریخودتو روز به روز ب یتو که دار تیاز وضع

 .مواظب خودت باش ی......... ولای! باشه نیشد

 

 .رو قطع کرد یگوش و
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چنان دلتنگش بودم در کنار دلشکستگی هام زنگ زد.  انیآر دمیظهر بود د ۱۲ ساعت

 .فتادمیرسما داشتم پس م

 

باره، گفت:  یم یاز صداش دلتنگ گفتیکه فقط حسم م یمیمال یسالم احوالپرس بعداز

  .دنبالت امیآماده شو دارم م

 

 : کجا؟گفتم

 

ساعته زنگ  هی. مامانم االن یتو نباش شهی. نمهستش ی: امشب مراسم خواستگارگفت

 فیبود برام رد ومدهیفحش و ناسزا بلد بود  و تا به امروز هم به زبونش ن یزده هرچ

 .میکه با هم بر امی. میباش یخوایکردم نم کاریکرده چ

 

  .امیگفتم: زحمت نکش من نم آهسته

 

تو!!! مامان قسم خورده بدون تو وارد اون خونه بشم قلم  یگیم یدار یگفت: چ بلند

 .....وسط که نیدارم ا ی! من چه گناهندازهیسگها م یجلو کنهیپامو هزار قسمت م

 

 !با مامان باباتون نیدونیبه من نداره! خودتون م ی: زجرکش شدن شما ربطگفتم

  

نکن  یدنبالت! کار امیکه دارم م یشیدختر خوب آماده م هیمثل  نیگفت: نازن یعاص

 !! آماده باشیخودت حظ کن رونیاز اون خونه چنان بکِشمت ب امیب
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خونواده تو  منم !ووووووونهیها د یدار فیمثال خارج تشر ؟یایم یتند گفتم: کجا دار 

خودمو  دیچرا با ه،یکیبرات ندارم و بود و نبودم برات  یتیاهم یبا تو شناختم. وقت

خودم با کله  یاگه اونجا نبود تو  !!بشم خی یبخاطرت بزحمت بندازم و سنگ رو

تحمل کنم منو اونهمه  تونمیکه ......... نم یتو هم هست یو کنارشون بودم! ول ومدمیم

 !یریگیم دیند

 

گرفته؟  دیکرده تورو ند یغلط نیهمچ یو دادزنان گفت: ک محکم

 یبهت کم محل دمیخند لمیفک و فام یبه گور تمام من  !!!!!مــــــــــــــــــــن

خسته  هی ،یبهم بکن ینگاه یگردیبرنم یحت یشنو یخودت تا صدامو م یکردم! وقت

 دیبا کاری..... بنظرت چیزنده ا ای یمُرد یبگ یزنیزنگ نم هیاصال  ،یبگ یدینباش

  بکنم؟؟؟؟

 

تو راحت و آزاد  نینازن! ابیکه توروخدا منو در فتمیهمه به پاهات ب شیپ یخوایم

  !یباش دیرو با سونیآ یمراسم ها نیا یول ،یانتخاب کن تویراه زندگ یهست

 

تنهاش نزارم. متاسفانه  شیزندگ یشبها نیباشم و خواهرمو در بهتر خوامیمن م چون

  !ییییییییییییییییییمجوز ورود منم به اون خونه فعال تو

 

کنارش  شیشب زندگ نیبهتر یخوایکه م سونیپاک کرده گفتم: خوش بحال آ اشکامو

! اصال منو یبهم نداد یتی! اهمیکنارم نبود میشب زندگ نیبهتر یتو حت یول ،یباش
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منو با تمام وجودت  یو جلو اومده بود یکه داشت یی!!! با اونهمه ادعایاوردیبحساب ن

  !!!یپس زد

 

  یتا مامان جوون تورو هم راه نده و حسرت بدل بمون امیامشب منم ن خوادیدلم م االنم

 !بلکه دلم خنک شه

 

کاربلده و تمام راههارو بلده چه  نهمهی. گفت: وروجک خودم که ادی. بلند خنددیخند

منم به  ستگاهیا ایخارج کنه ..... منم عاشقِ ................ آماده شو ب دانیمنو از م یجور

شناسم االن دلت  یتورو م منکه  .مونم یهمونجا منتظرت م گردمیاز خارج برم دخدایام

 ییهوی  !یکنیم تمیپس چرا اذ ،یو مامانم باش سونیکنار آ یایب رهیم یلیو یلیداره ق

نداره ها!!!  یا دهیفا یمونیکه اونموقع پش دنیو خبرمو بهت م فتهیقلبم از کار م

 ....منتظرتم بدو

 

 ..... اون زبونتو گاز انیگفتم: آر تند

 

شر و  نیاز ا گهی........... چشم چنان محکم گاز گرفتم دانیگفت: جاااااان آر دهیکش آروم

 ....  ورها نگه! فقط بدو که حرکت کردم و منتظرتم

 

 یداده بودم دلتنگمه. ول صیرو قطع کردم...... لبخند زدم. کامال از حرفاش تشخ یگوش

 !!!بود یچه وضع دلتنگ نیآخه........... ا
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 شتریهم ب یو کم دمیخوب بود.... قشنگ بخودم رس یلیحالم خوب بود...... خ دونمینم

  .مته به خشخاش گذاشتم

 

 ی! فقط دنبال بهونه بودم و تو؟؟یدیبخودت رس نهمهیبگه چه خبرته ا انیبود آر یکاف

 !!!شکوندم یسرشو م ابونیهمون خ

 

  .دمیند نشویماش یول به اطراف گردوندم ینبود. چشم دمیرس ستگاهیبه ا تا

 

 .بود ستادهیا یدیسمند سف نیکنار ماش دمیرو د انی. تا برگشتم آردمیشن اسممو

 

 .دیلرزیرسما داشت براش م دلم

 

 ےاگـر معشـوقِ من باش تو

 …ستیآشوب ن دلم

 

 ها هم نیبهتر ےتو حت ےب

 …ستیمحبوب ن مرا

 

 ےاگـر معشـوقِ من باش تو
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 …ڪبا ہرا چ جهنم

 

 و استبعذا"توےب"ےزندگ

 …ستین بهم خو بهشت

 

موهاشو در حد کچل کردن کوتاه کرده  نباریکردم. ا نشیبخودش و ماش ینگاه عاشقانه

 !و فردا اعزام بود یبره سرباز خواستیرسما م ی!!! انگارومدیبود که اصال هم بهش نم

 

عوض شده، خودتو کچل  نیگفتم: ماش تیمهربون و پراز شکا یبا لحن دهیرس کشینزد

  نجا؟ی! چه خبره ایکرد

 

 یکارت!! دار یپ یرفت یشد ریو .......... اصال بگم پ ادیمدل مو اصال بهت نم نیا یگینم

 ان؟یآر یکنیم کاریبا خودت چ

 

گفت: عوضش تو  دهیاومده نگاه مشتاقش تمام صورتمو گشت.  حالمو پرس کمینزد

 دونمی...... نمانیآر چارهیحواسم بهت باشه غرت نزنن! ب یلیخ دیو با یقشنگ شد یلیخ

 !!!سپر کنه نهیبجنگه و س دیدر چند جبهه با نوایب

 

  ه؟یک نیبرام باز کرد که گفتم: ماش نوی. در ماشدمیخند یم

 



1058 
 

آرزو داشتم سمند داشته باشم باالخره  شهیخسته شده بودم. هم نمی: از اون ماشگفت

  .دمشیخر

 

 ییپولش بود! عجب آرزو نیبرابر ا ۵آلقل  نینشست گفتم: اون ماش یشدم و وقت سوار

 !!!تو یداشت

 

. خرمیدوباره بهتر از اونو برات م فتهیکرده گفت: نگران نباش. انشاا... کارام راه ب نگام

  .عوضش کردم ومدیاز قسمتاش باهام راه نم یو بعض ذاشتیدستم م یخرج رو یکم

 

 !دمشیفهم ی. عمرا اگه مکردمینگاش م فقط

 

    .و اونشب واقعا بهمون خوش گذشت اونروز

 

به در  یدیکل انیآر میدیمامان جوون رس یدر خونه  یجلو تا  آخــــــــــــــــــــه

  .بسته بود رشیانداخت. در خونه از پشت با زنج

 

  .دیخند

 

چه  اتیبا جنگولک باز نیو فقط گوش کن بب ستیبا یبانو کنار نیبمن گفت: نازن رو

 !یبه پا کرد یالم شنگه ا
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 ارداریاونم از نوع ش نهیقزو یسنگ پا ستیبهش رفته گفتم: رو که ن یغره ا چشم

 !مال منه اشیجنگولک باز رن،یم شونی! ماه عسل رو ابشیبدترک

 

 .گفت: منم باز کن انیجواب داد که آر سونیزنگ خونه رو بصدا درآورد. آ خندان

 

 !!رمیتقص ی. من بخودش باز کنه ادی! صبر کن مامان بشرمنده!! انیگفت: آر سونیآ

 

 ن؟یکووووووووو نازن انیشد که گفت: آر دهیشن فونیمامان از پشت آ یصدا

 

 فتم؟ی. بنظرت برم به پاهاش بومدیبرده گفت: مامان ن کتریآروم دهنشو نزد انیآر

 !وووووووومدی!!!! نادیکنم و عجز و البه کنم ب کیخودمو کوچ تونمیبنظرت چقده م

 

 فتادهی. تا قلبم از کار نستین یازیبخودتم ن نجایجوون محکم گفت: پس امشب ا مامان

 یشناسم که دار یرو م نتیماجوج بدط اجوجی یِ! من توارشیب یتونیم یبرو هرطور

 !یکش یچشممون م یاون دخترو جلو

 

 ....نی. نگاش کننجاستیا نینازن نیخندان گفت: درو باز کن انیآر

 

  .خودشو رسوند و در باز شد سونیآ
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رو داشته  گهیهمد یهوا دیما زنها با یبود: عروس جووون نیکه گفت ا یزیچ نیاول

 !میکله شونو بشکن دی! فقط باسین یکه اعتماد ونی. به آقامیباش

 

اونروز و اونشب رو  یول دم،یواقعا دلتنگم بود رو نفهم ایحاال از ترس مامانش بود،  انیآر

  .گشتیمثل پروانه دورم م

 

: گفتیو م دیبوس یمنو گرفته محکم م کردینگاش م یهمکه مامانش چپک یگاه

 !!!!هاآآآاآاان یمامانم، چرا نگاه اونجور میگل و بلبل شهیراحت باشه ما هم التونیخ

 

بلکه دور از چشمش بتونم  دمیکردم و خودمو کنار کش یمارمولک زبل هرکار یول

اجازه نداد تنها باشم.  یلحظه ا رم،یاز الناز بگ ییبرسونم و خبرها سونیخودمو به آ

 !!بود دهیبمن چسب شیرسما با سر یانگار

 

  .هستن ی. مشخص بود هر دوطرف راضدیرس انیبه پا یبه قشنگ سونیآ یخواستگار

 

کامال مشخص بود...... انگار به  انیرت آراز صو ی! خوشحالیواقعا آقا بود و مرد زندگ نادر

 ......بود دهیاش رس نهیرید یآرزو

 

از سر و  تیتموم شده بود و هردو طرف رضا یو خوش یشب مراسم بخوب ۱۲ ساعت

 .دیبار یروشون م
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صحبت کرده حرفها و خواسته هارو  یجمع شدند و کم یرفتن خواستگاران، همگ بعداز

  .کردند نیسبک سنک

 

 یهم چشماش از خوشحال سونیبودند. آ یتر از راض یهمه شون راض دمیدیم نهیع به

  .دیدرخشیم

 

 دیشک و ترد یخونواده بودم و بدون ذره ا نیثابت از ا یبستم. من عضو چشمامو

  !!بگم عاشقم هستن تونستمیم

 

نابهنجارم بودم،  یزندگ ی دهیخودم گرم بود و داغ و تفت یبتهایسرم به مص یبحد یول

 !!نادرو داشت یهوا نهمهیا یاز ک سونیبودم آ دهیاصال نفهم

 

که  یکه نادر رو با پسوند خوشگل و پسر یاز اون موقع دیلبام نشست. شا یرو یلبخند

  !!!اصال نگرفته بودم جیصداش زده بود و...... منِ گ ستیآدم ن هیشب

 

  .شحال بودمواقعا خو سونیآ یو برا کردمیفقط گوش م اونشب

رو از  یآروم یخوشبختها زندگ نِیخوشبختر یو قاط شدیم ی... آخر عاقبتش عالانشاا

 .گذروندیسر م
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 دیمامان جوون گفت: کجا دار میرفتن بخونه بلند بش یبرا میبود. خواست 1 ساعت

! شب یاز هفت دولت که آزاد انیکه دانشگاه نداره، تو هم آر نی! نازنینصفه شب دیریم

  .وقته رید نیبمونرو 

 

 میگردیراهو برنم نهمهیتکون داده گفت: چه بهتر! ا یموند. سر انیصورت آر یرو نگاهم

لحاف تشک  یجانانه تو یا رجهیو امشب رو با ش میشد ی. موندنمیبخونه برس 2تازه 

 .میشیمامان تلپ م

 

بود دهن باز کنم ........... کاش  یبگم. کاف یزیدهنمو باز کنم و چ تونستمینم اصال

امشبشون  یخوشحال یول  ..........فقط دوکلمه بگم و خودمو خالص کنم تونستمیم

 !!!ختیریبهم م یچیبا ه دیارزش داشت...... نبا یلیبرام خ

 

 یروز تخت بخوابه. برا نیتخت خودت که آماده ست. نازن انیجوون گفت: آر مامان

  .رمیوا م یقمون بردار. منکه دارم از خستگاز اتا یخواست یخودتم هرچ

 

  .گرفتم و لباسهامو عوض کردم سونیآ یها یهمراه نداشتم. از لباس راحت یچیه

 

 یامکیمامان پ یبرا  .بودم دهیتخت دراز کش یبه اتاقاشون رفته بودن و منم رو همه

  .دادم که نگرانم نباشن و شب موندگار شدم

 

  .وارد شد یبا پتو و بالش انیآر
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 .متوجه کاراش بودم یول کردمینگاهش نم نکهیخودشو کنار تخت مرتب کرد. با ا یجا

 

 .دیاتاق رو خاموش کرد. سر جاش دراز کش چراغ

 

بود و همراه با تنفسش  میکه تمام زندگ دادمینفسهاش گوش م یسکوت به صدا در

  !قلبم سرجاش آروم و قرار نداشت

 

  است شب

 روقتید و

  جــــــــــز

   دارم دوستت

  تبغل کردن و

  کارها یباق

  فـــــردا یبرا بماند

 

 

 ؟یدیگفت: دستتو بهم م آروم

 

 خوره؟یهم م یسکوت کرده بعد گفتم: دستم به درد یبازتر شد. لحظات چشام
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 .تخت حس کردم یدستش رو رو نشستن

 

 شیخواستمش! با تمام حذف کردنام از زندگ یبازم....... بازم م یول د،یلرزیم دلم

 !خواستمشیبازم....... م

 

  .دمیچیانگشتامو دور انگشتاش پ آروم

 

  !انگشتاش قفل کردم و فشردم یال انگشتامو

 !کردمیوافر م یاحساس آرامش یگرفتنها و لرز داخل بدنم، ته دلم کم تمام گر با

 

 تیخوش گذشت چون رضا یلیامروز بهت خ دونمیکه فرو داد گفت: م یقینفس عم با

  .دیباریاز صورتت م

 

هم خاطره  سونیآ یمامان بابام و شب خواستگار یخونه  یشبانه  نیاز اول خوادیم دلم

 .برات بمونه. االن راحت بخواب یخوب ی

 

کردم: خداجوونم  فکر .زده رو جمعش کنم شین یبستم بلکه بتونم اشکها چشمامو

  ......... که دهیبه اون قسمت خاطره سازش رس مونیزندگ یعنی
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منو خواسته  ی....... فقط کمیمدت کم نیبار بود در طول ا نیاول یدروغ چرا، برا یول

ساده و  یلیخواستن خ نیاز ا یحت وووووونهیو منِ د ......بودم هرچند درحد دستم،

 .هم خوشحال بودم ییابتدا

 

از  یلیخ یکنینوک انگشتم چشمامو پاک کردم و بطرفش برگشتم. گفتم: فکر نم با

برام خاطره  نهمهیدستمو گرفتنت ا هی یکنیچرا فکر م ؟؟؟یدار فیتشر یخودراض

  زه؟یانگ

 

 تیزندگ یکن قدر تمام لحظه به لحظه  یسع نمیبه چشمام دوخته گفت: نازن نگاهشو

 دینگه دار. شا ادتیلحظات رو هم  نی! ایزخوب بسا یو ازشون خاطره ها یرو بدون

 !یکرد یبه کارت اومد و باهاشون زندگ ندهیدرآ

 

  .بستمشون نهیبه اشک بش خواستیچشمام دوباره م ینگاش کردم و وقت فقط

چشم باز  گهیلرزان فرو دادم و د ی. نفسمیدیرسیم یزندگ نیا انیبه قدم به پا قدم

  .نکردم

 

  .نشستم نیماش یتو انیصبحانه رو خورده کنار آر صبح

خودمون! قهرت از خونه هنوز تموم نشده؟  یخونه  یریراه افتادن آروم گفت: نم بعداز

 یهفته تحمل کن هی یبتون کردمیشد؟ باور کن اصال فکر نم یطوالن یلیخ یکنیفکر نم

 ....یبرگشتنت آماده کرده بودم ......... ول یو خودمو برا
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 یشکیمنتظرمه برگردم!! ه یاون خونه مگه ک یسرم! تو یگفتم: قهرم بخوره تو ومآر

 .....خوادیمنو نم

 

. ستین یتا االن از مسافرت برگشته دنبالم اومده بودن. فعال که خبر خواستنیمنو م اگه

 فتادین  !فتهیزنش م ادی یک نمیمونم بب یم میمنتظر شوهر گور به گور نمیش یپس م

 یآرزو........ که اونم فدا هیبا  اشیهستش و در کل دن نینازن هیسرش!  یهم ........ فدا

 !ادیاز دستم برنم یراه عشق..... کار

 

  خونه؟ یگردیبرم امی: از مسافرت برگردم و دنبالت بگفت

 

 یاز جلو یخاص تمیدوختم که در فواصل مختلف با ر ابونیخ یبه درختها چشمامو

  .گذشتنیچشمم م

 

..... تو از مسافرت برگرد..... دنبالم دونمینم یزی...... االن چدونمیو گفتم: نم دمیکش یآه

  !شهیم یچ نمی.... ببایب

 

ندادن هاتو  تیکردنها و اهم یتا ....... بتونم دور امیبپوشم و ب نیزره آهن دیبازم با حتما

 بتیبودنت...... از  غ نیخسته ام...... از نبودنهات در ع ی...... از همچ انیتحمل کنم! آر

خواستن و تمنات....... از چشمان گاه  نیحضورت. ...... از پس زدنهات در ع نیهات در ع

 .....آتش سوزنده شون نیسردت، در ع
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آخرمونو  می...... تو از مسافرت برگرد...... تصمستیبا خودم مشخص ن فمیتکل انیآر

....... همخونه بودن باهات به خوامیکاملم رو م یبار...... زندگ نیمن ا ی... ول....میریگیم

 یخوش باشم .......  وقت تیو دور ادی....... همون بهتر با خورهیدردم نم چیه

 ........ندارمت

 

نگفت. حرف دلم بود. واقعا برام سخت بود  یزیچ گهیداد و د رونینفسشو ب فقط

  !نداشته باشمش امیاوج دلتنگهرلحظه کنارش باشم و در 

 

...... کردمی...... آه و ناله مومدی.... اشکم درمشدمیخودمون دلتنگش م یخونه  یتو آلقل

 !کردینبودنش آرومم م نیکه داشته باشمش! و ا ستین دونستمیم یول

 

 .ستادیدورتر از منطقه خونه مون ا یکم

 

  :دوخته زمزمه کردم ابونیبه خ چشم

 

  کن بغلم

  آغوشت ببینم

 

 تنگى به

 .... من هست دل
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مدت  هیخواسته......  نهمهیدر گذاشتم که گفت: پس با ا ی رهیدستگ یرو دست

باشه....... در  ادتیدنبالت........ فقط  امیکوچولو هم صبر کن. قسمت باشه و خدا بخواد م

نگه دار....  ادتی شهی.... همشهیهم نوی........ اییتو تمی....... اولویزندگ یتمام تالشهام برا

 !یبازم چشم براه بمون دینشده و با یاک برگشتنم تیفعال که بل

 

 :خداحافظ گفتم و زمزمه کردم یرلبیتکون داده ز یسر

 

 دمیخاطره تو بوس دوباره

 روز خواندم نخواستن را هزار

 

 بر شدم نداشتن را از

 فاصله ها را دمیفهم

 

 ...که دور است...... دور است آن

 

 !!!صورتم بود یرو انیآر نیشدم و فقط نگاه غمگ ادهیپ 

 

که اومده بودم دوخته فکر  یریانداخته در خونه مونو باز کردم، چشم به مس دیکل یوقت

   :کردم
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 نیتر غمناک

  عشق کی حالت

 است نیهم

 

  پنجره و کیباشم و  من

 ....به کوچه چشم

 

 .اشکامو گرفتم زشیر یچشمام فشردم..... محکم فشردم و جلو یدستامو رو کف

 

 تو یبرا

 !تیچشمها یبرا

 من یبرا

 !میدردها یبرا

 ...ما یبرا

 !ییتنها نهمهیا یبرا

 کاش یا

 بکند یکار خدا
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گذشته بود. اونروز صبح هنوز از خواب برنخواسته بودم  سونیآ یدو روز از خواستگار 

 .زنگ خورد میگوش

 

دلم راه  یسخت تو یراستش دلشوره ا ۹ساعت  یاونم سر صبح رضایاسم عل دنید با

 .افتاد

 

 !بسته بود خیبه اسمش دوخته شده بود و دستام  نگاهم

 

  باهام داشته باشه؟ تونستیم یدر تب و تاب بود چه کار دلم

 

. اگه ایب گمیکه م یآدرس نیآماده شو به ا یکرده گفت: ناز یدادم که احوالپرس جواب

کار واجب  هیمنتظرتم. باهات  یکه زود برس ریبگ یسوار هی سیدم دستت ن نیماش

 !دارم

 

 ......یشده اول صبح یافتاده؟ چ یرمق بودم. گفتم: چه اتفاق یکرخ و ب کال

 

  ؟یافتاده باشه تو از اون خونه تکون بخور یاتفاق دیباز!!! مگه با یشد وونهیگفت: د تند

و رو خط کمک هستم.  دمی؟ خب االن دارم کارمو انجام مقرار نبود من کمکت کنم مگه

  .که ممکنه وقت تنگ باشه ایب

 

 .....رمیم یگفتم: بابا..... بزرگ..... من دارم..... م لرزان
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. وقت کار و عمله. اصال ستی. االن وقت مردن ناریدر ن یخل باز یو گفت: ناز دیخند

! آدرس رو فتیراه ب یعجله ا یکم یراحت ول الیهم نگران نباش اوضاع روبراهه. با خ

 .کنمیم امکیبرات پ

 

  .....دمیرسیتن و بدن ناتوان به کجا داشتم م نیا با  .گذاشتم نییاز تخت پا پاهامو

 

  .نبود ادمی. شستن دست و صورتمم کردمیفکر نم یچیبه ه گهید

سوزان و  یو با دل پرتپش، گونه ها دمیکه دم دستم بود رو پوش یمانتو شلوار نیاول

  .رسوندم ابونیسوزوند، خودمو سر خ یکه کل وجودمو م نمینفس آتش

 

 گفتمیبعدا م فوقش  .نداشتم یهم خبر الدیبابا نبود و مامان خواب بود. از م خداروشکر

 .میبه دانشگاه زدم و دور هم بود یبا دوستام سر

 

  !ادیکم مونده بود اشکم در ب ومدیکش م یافکار داغونم بحد نیبا ا ریمس

 

 .دمیرسیم یزودتر از سوار ادهیپ یخودم با پا کردمیم احساس

 

 دمید یرو با الناز م انیاگه آر ای. خداگذشتیفکر جورواجور از مغزم م هزاران

 ....مردم ی...... مکردمیهمونجا....... همونجا سکته م
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بدم و سکته رو از سر بگذرونم. حالم اصال خوب نبود  یبخودم دل و جرات کردمیم یسع

زنگ! با اون  یزنگ ایروم بودم  یروم ایمن  امروز !....وقت سکته هم نبود ی..... ول

 نیامروز و هم میزندگ میتصم نیگفته بود خودمو برسونم، حتما آخر رضایکه عل یوضع

 .شدیساعتها گرفته م

 

 ادهیپ نیماش از  .منتظرم بود ستادهیا یار درختکن دمید ابونیرو کنار خ رضایعل یوقت

  .شدم

 !پراز حرف بود نشینگاه غمگ ی. ولدادیلبخند داشت و سالم م لباش

 

شده که.....  یخبر انیشده؟ اگه از آر یچ یبگ شهیبه اطراف گردونده گفتم: م ینگاه

 باشه؟ دیبا انیکجاست که آر نجای. استیاون ن یجا نجاهایا

 

 ایگفت: همرام ب فتادیراه م کهیدرحال

 

  .کردمیرو نگاه م رفتیکه م یریافتادم. مس راه

 

 .نبود یزیو دو سه فروشگاه چ یخصوص مارستانیب هیراه گرفت که بجز  چشمم

 

 !!!رفتیم مارستانیداشت به طرف ب رضای...... عل ی........ ولیول

 



1073 
 

 میاریقلبم  گهینداشتم. د دنمینفس کش ینا گهیراه رفتن نداشتم. د ینا گهی. دستادمیا

 ی..... نفسهاومدیم رونیم ب ینیبود و نفسهام با خرخر از ب یادیبرام ز ایدن گهی. دکردینم

 ....خوردینم یبه درد گهیو بلندم...... د دهیکش

 

بخودت مسلط  دی! بایآبج اریبطرفم اومد و گفت: دوام ب دیبرگشت. حالمو که د رضایعل

 !یبخودت گرفت هیچه وضع نی. ایباش

 

نکردم بگم....... دوباره دستامو باز  دایپ یحرف  ......بدون حرف باز و بسته شد دستام

....... چرا جوونم گرفته گفتمیم دیبا ی! چکردمیم دیبا کاریچ  .........کردم و باال آوردم

 ..... ینجوریراحت بشم و ا شدینم

 

  !داد یبازوهام حس کردم که گرفت و منو محکم تکون یمحکم رو رضارویعل یدستها

 

....... یرو به چشمام دوخته گفت: آبج نشینگاه غم یآورده جد کترینزد صورتشو

بزنم دم گوشت  یلیس هینکن  ی....... ! تو هم کاریلی..... خختهیر یب یلی..... حالم خیناز

  !.....حواست جمع بشه ها

 

 لیَ هیکوه ......... مثل  هیمثل  دی. باهیستادگی...... االن وقت ایروپا باش یاالن بتون دیبا تو

 ازیبه تو ن اون  !یو کمکش کن یبد انتیقهرمان........ پشت به پشت آر هی..... مثل 

  !شیبوده که تو تا حاال و تا به امروز نشناخت یمرد واقع هیداره........... اون 
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 .....ش باش.... کمک حالش باشلحظه به بعد بشناسش! کنار نیاز ا یول

 

رو نداشتم....... تاب تحمل  یچیه دنیتحمل شن گهی..... درفتیم یاهیس چشمام

 .....و ....... من رفتیچشمام قدم رو م یجلو انینداشتم...... نداشتم...... آر

 

بوفه  یجرات و قدرت بخودت بده جلو یدوباره تکونم داده گفت: فقط کم رضایعل

 .....یبرس

 

! کشهیمنو م انیام برسه....... آر نهیبغلت کنم و سرت به س یکمکت کنم ........ ول تونمیم

 .......ریبگ میشو خودت تصم هیبق

 

  !!دهنمو قورت دادم و چشمامو محکم بهم فشردم بلکه بتونم حواسمو جمع کنم آب

 

هم من و  یفت!!!  االنکه بازوهامو گررضایعل یکار یهام فکر کردم: کجا یدیاوج ناام در

 !!!!فقط زنهیم شمی..... چه برسه به بغل کردن که آتکشهیم نهیتورو با هم بب

  

صورت و  یرو حالیب نگاهم  .رنگ گرفت میخاکستر یایباز کردم. کم کم دن چشمامو

  .نشست رضایچشمان نگران عل

 

وضعش  یلی........ خیچشه؟ تصادف کرده؟ ...... با چ انیکردم: فقط بگو آر زمزمه

 ......که ...... مر.......... ده ی........ توروخدا نگمه؟؟یوخ
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  .ها نگام کرد جزدهی. مثل گدمیرو اونم متعجب د رضایعل یرفتن ابروها باال

 

به تصادف؟؟؟ نگران  یدیچسب یخنگِ خدا، حاال چرا سرراست رفت یِگفت: تو بعد

 !نینباش فقط سرماخورده هم

 

بزور برداشتم.  ینبود..... قدم ستادنیا یجا گهید .....کنم هیگر ایبخندم  دونستمینم

 .رو هم دنبالم کشوندم و راه افتادم یقدم بعد

 

 .میبخور بر وهیآبم هیگفت: فشارت افت داره.  رضایعل میگذشتیبوفه که م یجلو از

 

 !انمی! من نگران آرسی......... االن وقت خوردن نرضایگفتم: آقاعل حالیو ب یشاک

 

 شتریاز تو بهتره........ من ب یلیخ یلیگفت: واال اون حالش خوبه.......... اصال حالش خ تند

  .ینگران توام که رنگ به رو ندار

خودش درجا سکته  نهیحال بب نیتورو با ا انی!! آرششیبرمت پ یبعد م یخوریم اول

 !کنهیم

 

  .بطرفم گرفت یکیسطل انداخت و با ک یآناناس رو سرپوشش رو با صدا کنده تو یران
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قدم از  ذارمی. اصال هم نمستین یخبر یچیاز ه ی. نخورکنهیحالتو براه م نی: اگفت

 !یقدم بردار

 

  !داره ازیبمن ن انیبخدا. آر سی: االن وقت خوردن نگفتم

 

و  ی! همراه و کمک حالِ مردنیو کمکش کن یبراه باش یبخور دیبا نیهم ی: براگفت

 !خورهینم یلرزان که بدرد

 

  .نداشت از حرفش عقب بکشه امکان

رو  کیاز ک یبا تمام اضطراب و پابه پا کردنها و دلشوره هام کم یول خوردیبهم م حالم

 .شو هم به سطل انداختم هیفرو دادم. بق وهیبا دو قُلپ آب م

 

طرف  هیتو هم از  ترسمیغدِّ!!! م یدختره  میبا تاسف تکون داده گفت: بر یسر رضایعل

 .......که یفتیسرم ب یرو

 

 .کنارم راه افتاد و

 

بازم از  یپاهام رمق گرفته بود دروغ نگفتم. ول وهیو آبم کیذره ک هیبگم با اون  اگه

 .ساخت یکه در تمام بدنم داشتم کارمو م یحالم بد بود و لرزش یشدت نگران
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تند قدم روشون گذاشته بازم نتونستم خودمو نگه دارم و  میدیپله ها که رس یجلو

ها!!! االنه که  دهیدلهره امانمو بر نینه؟ باور کن ایافتاده  یچه اتفاق یگیگفتم: آخه م

 !!سکته کنم خوامیم

 

 ی. تو هم سکته کننیو خودت بب ایب ستین یزیو گفت: چ رفتیتند تند باال م رضایعل

 !نیایهم برم یخوب از عهده  لیو دوتا پات شهیم یاندر عال ینور و عال ینور عل گهید

 

  .سالن بطرفم برگشت یاول راه افتاد و وسطها یطبقه  همون

 

 !میبکن دیبا کاریچ مینیورود به اتاق عجله نکن. بذار بب یرو بمن کرده گفت: برا نگران

 

  نه؟ ایشده  یچ یگیرسما کم آورده بودم. زمزمه کردم: آخه م نباریا گهید

 

  .برام تکون داده بدون حرف راه افتاد یفقط سر که

 

 !!زد یو تند نگاهم توش چرخ ستادمیباز بود. منم ا مهیکه درش ن ستادیا یاتاق یجلو

 

به دست داشت. نادر هم پشت  یسرم دهیدراز کش یتخت یرو انینبود. فقط آر چکسیه

 !به در کنارش نشسته بود
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با تمام لرزها و مور  پاهام .زدینادر آرام داشت براش حرف م یبسته بود ول انیآر چشمان

 .بود دهیچسب نیمور شدن هاش به زم

 

. دستمو بطرف در بردم و خواستم وارد اتاق بشم که بازوم اوردمیسر در نم یچیه از

 .شد دهیکش

 

 .دیلباش گذاشت و منو عقب کش یسوس انگشت رو یبه معن رضایعل

 

با داد  کردمیبود و احساس م دهیچیگوشام پ یکردن دکتر و پرستارها تو چیپ یصدا

  .فاصله دارم یزدن و هوار کردن از هولم فقط کم

 

که چشمامو  ییمطلق..... داشتم.... جا ی..... آرامشیطوالن یبه سکوت ازیاالن ن نیهم

..... که  فراموش کنم .... فقط خودم باشم و ..... خودم یآن یرو برا یببندم و همچ

 !ازش نبود یخداروشکر اثر

 

 .از اتاق دور شدم یبدن کرخت شده ام چندقدم خِیبه عقب، با  رضایدست عل دنیکش با

 

....... ششیبرم پ خوامیچشه آخه؟ واقعا سرماخورده؟ من م انیشده؟ آر یگفتم: چ لرزان

  ....برم یذاری....... چرا نمادیب مارستانیب یسرماخوردگ هی یبرا ستین یاون کس

 

 .شهیبگم! سرپا نم نیسالن گفت: بش مکتینشون دادن ن با
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  .زود خودمو خالص کنم نشستم و چشم به دهنش دوختم نکهیا یبرا

 

 یو تحملش برات سخته، ول یاصال انتظارشو ندار دونمیدهنشو قورت داده گفت: م آب

عمل  هیفردا  ایامروز  دمیهم که فهم یی. تا اونجاشهیم یدرمان یمیداره ش انیآر

  !!!داره یجراح

 

خودشو داره.  لیو حتما هم دال ینش تیبهت نگفته تا اذ یچیتا به امروز ه کنمیم فکر

نبوده  یکه راض ن،یعشق به تو و خواستنت بوده نازن لشمیدل نیشتریب کنمیکه فکر م

  !یناراحت بش یذره ا یتنها به اندازه 

 

که  شهیشروع م تهاتیتازه مسوول یدیو االنکه فهم یدیفهم یم دیبالخره با یول

 ...... و یآماده کن دی. خودتو بایکنارش باش

 

 دهیسرم کوب یپتک وار تو یزیچ ....دمیشن ینم رضارویعل یحرفها گهید

  ..........شدیم

 ییو همه شونم ضربه ها دندیچرخ یسرم با زق زق م یدور برداشته تو رضایعل یحرفها

 ....کردندیجانکاه بهم وارد م

 

و سالم بود و ....... واقعا سالم  حیصح اونکه  کنه؟یم یدرمان یمیداره ش انیآر یچ یعنی

  بود؟؟؟؟
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کوتاه..... کوتاه....  یهاش..... موها یحالیها...... ب ییافتاد...... کم غذا ادمیبودناش  ضیمر

شدنهاش در عرض چند ماه....... اعصاب  ریکم پشتش....... پ یکوتاهش...... موها

 نیکار داره....... ا یلیراه افتادن خ یبرا یزندگ نیا گفتیداغونش.... حرفاش..... که م

..... یزندگ ـــــنی..... ایزندگ نیکه خودش بخواد......ا رهیگیپا م یزمان یزندگ

 ..........یزنددددددددددددددددگ ــــــــــنیا

 

بود.  دهیچیپ یو بشدت توش درد دیپک ی. مدیترک ی. مدیکش یداشت سوت م سرم

 ....داشتم جهیاحساس سرگ

 

بهم نگفت!  یزیکردم: مگه من زنش نبودم! مگه من محرمش نبودم ....... چرا چ زمزمه

داشتم  یاون خونه چه نقش یمن تو اصال  ........دم؟؟؟یفهم ینم یزیچ دی.... چرا نبا

نبودم! منکه  یــــــــــچیه یچیداشتم؟؟؟؟؟؟ منکه براش ه ینقش اصال  ....... که

و دلشو به دلم بند  کردیمگه منو قبول م اصال !بگه یزینداشتم بهم چ یتیبراش اهم

 !!!ومدمیاون خونه به حساب نم یبگه؟ منکه کال تو یزیحاال چ کردیم

 

 ینجوریتند کنارم نشست. بازومو گرفته بطرف خودش چرخوند و گفت: چرا ا رضایعل

 ،یداشت یقلبش جا یتو یعاشقت بود...... بحد یبحد یکنیچرا فکر نم ؟یکنیفکر م

 وونهید یفکرا ینجوری!  چرا افتهیدلت غوغا راه ب یتو یو ذره ا ینبود ناراحت بش یراض

 تو؟؟؟ یکنیوار م

 

  .شدم بلند
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 .......ختمیریبود! بنظرم داشتم اشک م سیدستم بطرف صورتم رفت. خ ناخودآگاه

 

دارم به  یلحظات چ نیو در ا کنمیم کاریدارم چ دونستمی. نمدمیبه اشکام کش یانگشت

  !بگم انیآر

....... ستادمیا ی! قسم خورده بودم و پاش مدمشیبخش یهم بود نم ضیاگه مر یحت یول

بد تا کرده بود....  یلی...... با من خدمشیبخش یمرد هم نم یچشمم م یجلو یحت

 ییییییییلی....... خیلیخ

 

  .دیاومد و نگاهش بطرفم چرخ رونیقدم برداشته بودم که نادر از اتاق ب هی تازه

 

  !چشمام ثابت مونده بود ی.......... فقط مات نگاهش تودیرسما خشک دنمید با

 

بصورتش نموند........... رنگ ُمرده  یرنگ گهید تیّم نیو ع دمیرنگشو بوضوح د دنیپر

 !و پررنگ تر از رنگ نادر بود شتریب یلیخ یلیخ

 

بگم....... نفسم  یزی..... دهن باز کردم چستادمیتارم مقابلش ا دگانیرفتم ......... با د جلو

   ......ومدین رونیبهم خورده ام ب یلبها نیاز ب یزیو چ دیتنگ

 

 میهمراه دیاالن با نهیس نیقلب و ا نیفشارش دادم....... ا ام رفت و نهیبطرف س دستم

 .....پشتِ پا خورده بودم انیاز آر ی..... وقت نارو زدن نبود....... بحد کافکردندیم



1082 
 

 

 کنمیم خواهش  :تا خواستم دهن باز کنم تند دستان نادر باال رفته آروم گفت دوباره

  ....دمیم حیتوض دیخانم..... اجازه بد نینازن

 

 یچ دونمیدهنمو باز کنم نم تونستمی....... اگه مرفتیم نییام بشدت باال پا نهیس

 ......دونمی...... نم گفتمیم

 

 ....حدم رو بصورت نادر بکوبم یمحکم از خشم ب یلیس نیاول تونستمیکاش م یول 

 

گرفته بودم.......ازش طالق  یجد میاالن تصم نیمشخص بود! هم فشیهم تکل انیآر

تا به امروز حساب نبودم......،  نکهی........ همگرفتمیهم طالق م ی....... با سربلندگرفتمیم

 !امیبه حساب ن خواستمیبه بعد هم م نیاز ا

 

  .از اتاق دور بشم یدستاشو مقابلم باز کرد و منو مجبور کرد کم نادر

 

خودتون خبر  تی......اصال از وضعنینباش یبانعص ینجوریخانم ا نی: توروخدا نازنگفت

هم  انیها بخاطر خودتون بود.... از دست آر یخبریخدا تمام ب ی..... بخداوندنیدار

 ....که دینباش یعصبان

 

  ضه؟یخفه و کلفت شده ام گفتم: فقط بگو چندوقته مر یصدا با
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 ........وگرنه میمطمئن شد تونیهراسان گفت: حدودا چندروز مونده به عروس نادر

 

  .اش گذاشتم و به عقب هلش دادم نهیس یرو حسیب دستمو

 

رو در حق  یدستتون درد نکنه....... برادر دیتا به امروز کرد یکرده گفتم: هرکار بغ

 هیپس زده..... در حق  هی....... در حق چکسیه هی...... در حق نیمن...... در حق نازن

 دیراهم بکش ی! االنم از جلوادی..... لطفتون زدید...... خوب تموم کریزندگ قِیناال

 ......کنار

 

 ......نیگفت: نازن تند

 

........ همه تون ههههههههگفتم: خفه یاشاره مو بطرفش گرفته محکم و جد انگشت

 .....ادی..... از همه تونم بدم مدیکرباس هیسروته 

 

 .و بطرف اتاق رفتم دمیازشون کنار کش خودمو

 

 ......خورده دوباره بطرفم برگشت واریچنان با ضربه باز کردم که به د درو

 

سالن  یگرومبش تو یو بستم که صدا دمیاتاق شدم و درو چنان محکم کوب وارد

 !!!دیچیپ

 !حق نداره وارد اتاق بشه یکس یعنی
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 .دیصورتم ماس یکه چشماش بسته بود هراسان باز شد و نگاهش رو انیآر

 

  .ستادمی...... با تمام نفسهام بزور برداشتم و کنارش ا رومیتمام نقدم رو با  چند

 

........ اشکامم دمیکش یاتاق نبود..... بزور نفس م یتو ییکم داشتم ....... نه اصال هوا هوا

 ........ختندیر یکه خداروشکر مثل آبشار گرگر م

 

...... دی...... با دی......... با! چشمامو بستم ستادیا یقلبم نشست که داشت م یرو دستم

که فقط و فقط  یجنگ نابرابر بود....... جنگ هی..... االن وقت کردمیخودمو جمع م دیبا

 ............ تا به امروز .......از پشت خنجر خورده بودم

 

  !و پوستم بدرد اومد دمیمحکم محکم بصورتم کش یدست

 

 نوی...... همنیآفــــــــــرررررررررررررررررر...... نیخم شده گفتم: آفر بطرفش

 یخواستیم نوی........ همینیرو بب نیخورد شدن نازن یخواستیم نوی.......... هم یخواستیم

آوار شدن ذره ذره  یخواستیم نویسرت اومده.......... هم ییبشنوه چه بال گرانیزنت از د

درددل هم  هیارزش  ینبود......... حت یچی..... هیچیه براتکه  ینیرو بب یزن

........ ؟؟؟؟؟یدی........ دنینداشت......... خوب..... خوب.... خووووووب چشماتو باز کن و بب

  ......؟؟؟؟؟یدیبهش هم رس
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  ....... !یرسیبه اوج دلخواهتم م یزود نیباشه........ به هم مبارکت

 یدونی......... خودتم مدمیطالق م یتقاضا مریاالن م نیامــــــــــروز ...... هم نیهم

......... چون ...... چون...... تا یکنیو درک م یدونیبهتر از همه م لشویچرا ......... خودتم دل

 باکه  یــــــــــچیه هی..... یچیه هی....... چون تا امروز بخاطر یاوردیامروز به حسابم ن

 گرمیخون به ج انیعالم و آدم از پسش برم یعلم ........همه  شرفتیپ نهمهیا

  .........شیرو ذره ذره کشت نی.......... نازنیکرد

 یبدردنخور .......... مدتها با روح و روانم باز یکاریمخف هی...... بخاطر چوووووووووووون

......به  ..... به عشقم،مانم،ی.......... بخودم، ..... به داشته هام،...... به ایو باعث شد یکرد

 هین خنگ....... به ینازن هیساده...... به  نینازن هیانتخابم،.... به تــــــــــوووووو، ....... به 

 ..... !شک کنم زیدرازش............ به همه کس و همه چ یخررررررررر با گوشا نینازن

 

 ینم گهیطاقت ندارم........... د گهیبسه.......... د گهیکرده بزور ادامه دادم: د یهق هق

...... میهم تموم شد یلحظه........ برا نیاز ا گهی........ ددمیبر گهیتونم........ د یتونم........ نم

  ..........خــــــــــودت نگهداررررررررت یخدا

 

دت هم رو به قبله دراز بکش ....... اشه یکن.......... خواست یزنده بمون و زندگ یخواست

...... زمیریقطره هم......... نم هیقطره اشک........  هیبرات  گهی.......... د ـــریرو بگو و بم

 .......یستیقطره اش ن هی قی....... الیستیاشکام ن قیچون ال

 

 !!کرده بود که قدّم رو راست کردم سیخ رهنشویپ دهیلباسهاش چک یرو اشکام
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 ....اشکاش از کنار چشماش راه افتاده بود خودشم

 

قلب  نی....... من ایستیاونم ن قیکشم.......... ال یگرفته ادامه دادم: برات آه هم نم خفقان

 هیهوس نکنه....... هوس  یادیز گهی........ تا دکنمیپامو لهش م ریز ذارمیصاحبمو م یب

مــــــــــرد....... نه ......  هینبود.......  یشکیو ه یچیمرد که ه هی...... هوس اقتیل یب

 ......دیکش یم دکیمرد هم نبود........ فقط اسم مرد رو  اصال

 

 .......فتمیبرسونم و ن رونیخودمو به ب تونستمیم کاش

 

  ........داشتم ازیبه تمام قدرتم.... به تمام ابهتم... ن االن

 

که کنار هم  رضایبه نادر و عل نکهیبدون ااومدم و  رونیمحکمم از اتاق ب یقدمها با

شدت  از .......گرفتم شیرو در پ یکنم راه خروج یتوجه کردندیبحث م ستادهیا

  !!!شدمیو دور م دمیکوب یم نیبه زم شهیخشمم پاهامو محکمتر از هم

 

  !!و بازم درحال خفه شدن بودم دیرسیجام نم چیبه ه دادمیکه فرو م یقیعم ینفسها

 

....... نه سه تا می...... نه زندگانینداشت..... نه خودم..... نه آر یتیبرام اهم یچیه گهید

 ... کردمی...... فقط به تموم کردن....... فکر میییییییییییچیشدن اسمم...... ه
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 یرو خال دانیو م رفتیسروقت و در موعد مقررش م دیبا یداشتم رفتن دهیعق شهیهم

 !!نشه هیتا سد راه بق کردیم

 

 چی.... چه سالم!! منکه در ه ضیبرسه. حاال چه مر شیبه زندگ انیتا آر رفتمیم منم

 !!!!هم نخورده بودم چوقتیو ه خوردمینم یبه درد یدوره ا

 

  .ستادمیکه صدام زد...... نا دمیرو شن رضایعل یصدا

 

منت خودش  نیره یرو به نحو احسن انجام داده بود و منو عمر تشیمامور رضایعل

 .نبود ستادنیا یاالن جا یبود! ول کرده

 

 .خودکار بروم باز شد یخروج یهارو رد کردم و درها پله

 

روم سبز  یمحوطه گذاشته بودم که نادر با قد و قامت بلندش جلو یپله  نیاول یرو پا

 .شد

 

 !!و دستاشو برام باز کرده راه رفتنمو گرفت ستادیتر ا نییپله پا هیروبروم  راست

 

 نیخانم؟ کجا دار نیگفت: کجا نازن دیبار یخواهش و تمنا از صداش م کهیدرحال

  ن؟یحالش تنهاش بزار نیرو با ا انیآر ادیاصال دلتون م ن؟؟؟یریم
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حالش بهم خورده و  دایلحظه شد نیهم نیدونیداره؟ م ازیاالن چقدر به شما ن نیدونیم

  تحمل کنه؟ تونهینم گهید

 

االن با  ی! ولرفتیازتون نم یبود و اصال انتظار گهیبحث د هی نیدونستینم یزیچ تا

تونه کنار همسرتون  فهیوظ یعنی......... نیبمون دیاوضاع عوض شده........... با دنتونیفهم

  ......... نیباش

 

 هیبه عشق و عالقه تون...... با تک هیبلکه بتونه با تک نیو پشت به پشتش بد نیباش دیبا

  !ان رو بگذرونهدور نیبه تمام محبتتون ا

 

و  نیترکش کن نکهیکه افتاده بلند بشه ........ نه ا ییبتونه از اونجا نیریدست شو بگ دیبا

.......بمن راشوی..... تمام گناهاشو ...... تمام تقص کنمی....... خواهش منیبدتر داغونش کن

اون فقط  یکرده بودم........ ول میرو براش ترس یروز نی....... من همچنیببخش

  ......تونه تحمل کنه ینم نینازن گفتی...... منیبش تیاذشما  خواستینم

 

بغضمو دوسه بار صدادار..... بزور قورت دادم......  ومد،یم رونیب نهیقلبم از س کهیدرحال

 !کردیوجه ممکن خفه م م نیدتریبازم دست بردار نبود و داشت به شد

 

دورگه از بغضم گفتم: نادرخان احترامتون واجبه و  یبردم و با صدا کشینزد صورتمو

 گهیکه من د نیسربازخونه دنبالش بگرد یرو تو فهی...... اوال وظیبرادرم.... ول یجا

...... چه در  یموعد چی......... ه یزمان چیدوستتون ه دوما   ..............ستمین

 .....نداره ازینم ننداشت...... اال ازی....... بمن نشیناخوش ای...... شیخوش
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چندماه رو  نیکلمه بهم بگه و ....... ا کیکلمه......  کی...... فقط تونستیم دوستتون

 نیمتاسفانه ..... ا ینکنه.......ول یاونهمه با احساسات ناب من....... با عشقِ من..... باز

براش بودم......  یشب باز مهیعروسک خ هی..... فقط در حد ...... نینیب یکه م ینینازن

ازش  یادیز زیداد...... مگه چ ی....... اونهمه هم منو بازچینکرد ه بازدهنشو که 

 .......خواستمیم

 

 نویته دلتون ا دونمی..... وگرنه من منیهست یخانم شما عصبان نیتند گفت: نازن نادر

 !همه مون شناخته شده ست یمهربون شما برا اتی....... روحخوادینم

 

به گردنم  رهارویو االن تقص نیشناس یبلند کرده گفتم: خوشحالم که منو م دستمو

  ......االن بتونه حق مطلبو ادا کنه ستین یزیچ تیعصبان یکلمه  ی...... ولنیندازینم

 

داشتم....... که تمام راهها برام بسته شده.......  ییبودم....... کاش راه بجا یعصبان کاش

اون خونه رو..... با اشک  یهاییروز تنها هیو فقط  دیروز من بود هی یکاش شما فقط بجا

تون...... با  یشگیتون....... با بغض هم شیر شیچشماتون...... با غم دلتون..... با قلب ر

 دیکردیبودنتون ....... تحمل م ینگاه به در دوخته شده تون....... با هرلحظه احساس اضاف

 .......دیفتگریم میمن  تصم یو االن به جا

 

  .عقب برگشتم و راهمو کج کرده از کنار دستان نادر راه افتادم یا پله

 

  .ستادمیبرنداشته ا یقدم دو
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 ی..... نمدیمن ونیآقانادر.... مد یو خفقان گرفته .... بزور.... بزور ادامه دادم: ول برگشتم

  ......کنمیدارم ترکش م انیآر یضیبخاطر مر دیبخشمتون...... اگه فکر کن

 

..... یلیبد تا کرد....... خ یلیبا من خ انیآر ی..... ولدیشناس یم یمنو در چه حد دونمینم

 !منو بسالمت روی....... شما و دوستتون بخیییییییلیخ

 

 کردمیسکته م نجایهم خواستی...... کاش خدا مشدیم دهیقلبم رسما به پشتم کوب گهید

 یبستم.......... بخدا...... بخدا...... بخدا راض یچشمامو م شهیهم یو برا

 .....تاب تحمل نداشتم........ نداشتم گهیبودمممممممممممممممم..... د

 

 یگاهذ.........حال پاک کردنشونم نداشتم یو حت ومدیم نییصورتم پا یاز رو اشکام

 ......شدیم غیبود که از آدم در یمواقع مرگ هم نعمت بزرگ

 

  اندر دل ست یدرد مرا

 زبان سوزد میگر گو که

 

 پنهان کنم،  وگر

  که ترسم

 ....استخوان سوزد مغز
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 یسعد#

  

تو  نیبود گفت: نازن دهیاز حرفامونو شن یکه خودشو به ما رسونده بود و نصف رضایعل

 ؟؟؟یکنیچرا بچگانه فکر و رفتار م ؟یکنیم ینجوریچرا ا

 

  !!!غلطها نکنم نیاز ا گهید کنمیکردم. باور کن دستمو داغ م نکارویپام بشکنه ا یاله

بدتر از قبل هم  کردمیاز هم نپاشه. فکر نم تونیکمکتون کنم زندگ خواستمیفقط م من

 .......بشه که تو

 

  .فرو دادم و چشمان سوزان و تارمو بهم فشردم یقیعم نفس

 

خودت  یبرا یاونجور چوقتمیکه ه یبه گردنم گذاشت ی: بابابزرگ.......... حق بزرگگفتم

مرد بودن! کاش همه  یهمه ...... همه..... مرام تورو داشتن و کم کاش  ......دعا نکن

  !!!!!و ندارن ستنیکه ن فیتورو داشتن....... ح یاز مهربون ینوک سوزن

 

........ کشهیگرفته....... داره الو م شیسوزه و آت یدلم ..... دلم...... فقط دلم داره م بابابزرگ

 می........ جون به سر شدم بابابزرگ...... حق من از زندگدمی..... دارم جون م رمیمیدارم م

 ......نبود نینبود...... اصال ا نیا

 

 .کج کردم و راه افتادم راهمو
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و خوب  یدیندونه خودت بهتر از همه فهم چکسمیاز پشت سر بلند گفت: ه نادر

 ....برگرد کنمیکه همتا نداشت. بازم  خواهش مچقده مرد بود  انیآر یدونیم

 

  .بدون برگشتن، فقط رفتم و پشت سرمم نگاه نکردم ستادن،یا بدون

 

 .رسونمتیم یبخوا ییعجله نکن. هرجا نهمهیخودشو بهم رسوند و گفت: ا رضایعل

 

 ازیو فقط ن رمیبگ خوامیم میزندگ یبرا یبزرگ میتنها باشم ! تصم خوامیگفتم: م آروم

  .دیبخودِ تنهام دارم. شما راحت باش

 

 رفتمی..... مخوندمیرفتم و شعر م ی..... مستمیگر یو م رفتمیم  .رو راه افتادم ادهیپ یتو

 .......سوزوندم یدل م نینازن ی..... براانیآر یو برا رفتمی...... مخوندمیو آواز م

 .........دختر مظلوم نوای......... بنینازن چارهیب

 

  ....... دادم هیتک ابونیکنار خ ی. به درختدمیبر گهیراه د وسط

 

 .........ستمیتمام وجودم گر با ......ستمیگر یها یصورتم گذاشتم و ها یرو دستامو

 

از اشکام بود....... من ازش  ییهم جز انیآر ی....... ولدونستمینم ختمیریاشک م یک یبرا

قلب دردناک و شکسته ام بازم ...... بازم..... بازم.....  نیبا ا ی....... ولگرفتمیطالق م

 ......رو نداشت یشکیبود..... تنها بود..... ه ضیعاشقش بودم...... و عشق من........ مر
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 :دل خودم خوندم یبلند بلند برا 

 

  هرگز دلتان مثل دلم خون نشود کاش

  دگر عاشق مجنون نشود یالیل کاش

 

 ستین یرانیو عشق به جز حسرت و آخر

 من عشق تو قانون نشود نهیدر س کاش

 

 یتو هم از نظرت برگرد کباری شده

 تو هرگز که دگرگون نشود میو تصم یرا

 

 خواهمینبوسیده تو را تا به ابد م من

 سرم حسرت لب هاى تو بیرون نشود از

 

 از چشم تو جز غصه نشد سهم دلم گرچه

 اى کاش که چشمان تو محزون نشود باز

 

 گرو است اهتیس یمن نزد دو ابرو دل
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 نشود ونیبه تو مد اهمیدوتا چشم س نیا 

 

 آب است یمرده که به رو یآن ماه مثل

 بعد مرگم جسد از داغ تو مدفون نشود 

 

فکر کرده  ییزایبه چه چ دونمینم  .....بودم ختهیچقدر راه رفته اشک ر دونمینم

عرق شرشر از تمام بدنم راه افتاده بود... چشمام  دمیرو د یزمان دونمیبودم..... فقط م

 .....فتادمیو تار بود........ داشتم م رهیت ای........ تمام دنرفتیم یاهیرسما داشت س

 

..... دستمو به زانوم حائل کردم...... قبل از دمی..... خمستادمیگرفتم و ا یبه درخت دستمو

بود و   اهی..... همه جا سدمیند یزیآوردم..... چباال  سرمو ......بازومو گرفت یافتادنم دست

 ....شدیزانوهام داشت تا م

 

بابابزرگ رو  ی...... از دور..... دور...... دور..... صدا دیکه به ذهنم رس ینقطه ا نیدورتر از

 تونمیمردم نم نهمهیا نیکن.... ب میفقط دوسه قدم همراه نینازن  :که گفت دمیشن

 .....بخودت بده یجرات کنمیبغلت کنم..... خواهش م

 

  .دمیفهم یحال خودمو نم گهینشستم د نیداخل ماش یوقت

 

لبها زبونم حس کردم که به گلوم  یرو رو یعیما ینیریگردنم گرفته شد...... ش پشت

و منگ شده از فکرم گذشت ..... خداروشکر که  جیگ دمیفهم فقط  .......شد ریسراز
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به اونجا قد  شونمی........ افکار پردمیرو داشتم رو هم نفهم یک حاال  ......داشتمش

 !دادینم

 

  .شدیکردم و کم کم داشت حواسم جمع م دایخودمو پ رضایصدا زدن عل با

 

جواب  تیها! الاقل به اون گوش میرسیم می.... حالت خوبه؟ دارزدلمی...... عزی: نازگفت

 !بده خودشو کشت

 

  .دمباز کر چشمامو

 .صورتم بود یرو نهیاز آ نگاهش

 

 .گفتم: ممنونم. شمارو هم به زحمت انداختم حالیبراش تکون داده ب یسر آروم

 

نبود!  تونیافتادن بهم زدن زندگ انیکنکاش و دنبال آر نهمهی: باور کن منظورم از اگفت

  .درست نبودند چکدوممیه دیکه شا رهیو دلت هزار راه م یکشیم یچه زجر دمید یم

 

 نمیب ی. االن مشونیدیسنج یو شواهد خودت م دگاهیتو فقط با منطق و د یول

 شتریکه ب یکردیخودتو حفظ م یدگاهایاشتباه رو من کردم و همون بهتر د نیبزرگتر

  !بود انیبه نفع تو و آر
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روز هم تحمل  هی تونستمی! صدرصد اگه من بودم نمهیمرد واقع هی انی...... آریناز یول

  !دادمیکنم و وا م

 

! شکشیپ اشیپاش بزارم اضاف یجا هیفقط پامو در  تونمیلحظه نم نیاالنم در ا یحت

 ...بهش حق بده یکم

 

...... درخواست طالق بدم؟؟؟ یبرسون ییمنو جا یتونیگفتم: م دهیتوجه به حرفاش بر یب

 !تونم ی.... نم یی...... تنهاییخودم تنها

 

.... حاال که یبهم زده گفت: باشه آبج یبصورتم بود چشمک نهینان از آکه همچ نگاهش

 الیخیامروز رو ب هیبرات..... فقط  دمیاونو هم انجام م شمیم لتی.... وکیخوایطالق م

.... به دمیرو برات انجام م شیقانون یکارا فتمیشو..... فردا پس فردا خودم جلو م

   .....کن نانیبابابزرگت اطم

 

 !!!نگفتم. بازم خداروشکر داشتمش یزیچ گهید

 

  .در بود یبابا جلو نیخونمون توقف کرد که ماش یجلو

 

  داشتم بهشون بگم؟ یاوضاعم چ نیبود! با ا دهیچیگوشام پ یقلبم تو یصدا
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 نیو با ا دیمن بود یلحظه جا هیلحظه... فقط  هیمنتظر جوابم بود. گفتم: کاش  رضایعل

بهش ندادن  یتیاهم چی..... کباب شده و دور انداخته شده که ه ده،یدل سوخته.... له

 . خداحافظرمیبگ یدرست میتصم کنمیم ی. سعدیگرفتیم میتصم

 

زنگ از  نیانداختم چند یبه صفحه نگاه تا  .دمیتازه شن مویشدم. زنگ گوش ادهیپ

 !هم بارها و بارها زنگ زده بود انیمامانم داشتم و آر

 

 .نیخونه ام. نگران نباش ی. جواب دادم و گفتم: جلوباز مامان بود االنم

 

 می. تا قطع کردم و بطرفش برگشتم، گوشکردینگام م نیهنوز از داخل ماش رضایعل

 .دوباره زنگ خورد

 

 !!!خواستمش ی......... بازم م باشیز ریبود....... تصو انی. آردیبه صفحه ماس نگاهم

 

گفت: فکر کنم هزار بار زنگ زده. جواب بده!! . هیبود ک دهیاز طرز نگاهم فهم رضایعل

 کنمیهم فکر نم اصال  .دمیخودم د یرو با چشما مشیحالش بد بود خودم اوضاع وخ

 کنهیگلوله حرومم م هی ای گذره،یاز روم م نیبا ماش ایمنو ببخشه. حالش خوب بشه 

 !!و مطمئنم دونمیم

 

  .رو به گوشم گذاشتم یحرف گوش بدون  .دیلرزیصاحب و آواره ام بشدت م یب دل
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  ......نیاومد که گفت: نا...... زن انیآر یخفه  یصدا

 

 انتی........ برگرد...... آرای: بگفت .دیصداش اشکام دوباره جوش دنیندادم..... با شن جواب

 .....رهیمیداره ..... م

 

...... مدتها انمیرنگ عوض کرده گفتم: آر ییبلند زده بزور از وسط بغضم با صدا یهق

 .......من مرده ی...... براشیپ

 

 !رو قطع کردم یگوش و

 

براش باال آوردم و وارد  یدست حالیمات و مبهوت نگاهش بصورتم بود که ب رضایعل

 .خونه شدم

 

 :گرفتم. فکر کردم یبه در داده نفس پشتمو

 

 انیآر

 

 مــــــــــن انِیآر

 

  حضورم را کیت
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 و ظالمانه ات بردار اهیدل س یصفحه  از

 

 نخواهم بود گرید من

 

 حاضر بودم شهیو هم شهیهم من

 

 تمام وجود و عشقم حاضر بودم با

 

  یحتــــــــــ

 

 .....المیخیو ب یبود بیکه  تو غا یروزهائ تمام
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                                         49    

 

 

خودمو نگه  یبه سخت ی. ولنمیبش نیزم یتاب و ناتوان کم مونده بود پشت در رو یب

 .داشتم

 

رو  ییجا ذاشتی. اشکامم نمکردیدهنمو بزور قورت دادم. بغضم باز داشت خفه م م آب

  .نمیبب

 

ترک  وارهاشیتمام در و د مهینصفه ن یزندگ نی!! چه زود امیزود تموم شده بود چه

 !!بودم دهیآرزوهام رس انیبرداشته بود!! چه زود به پا

 

 .دوباره زنگ زد میگوش
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 .بود انیباال آوردم. آر حالمیدست ب با

 

بود و به  رانگریگرم و سوزانم و ینفسها  .رو بگوشم گذاشتم یگوش یو عصب خسته

بلندم  یدناینفس کش یکنم به صدا فکر . ومدیم رونیبلند ب یبا خس خسها یسخت

  .زدینم یکه حرف کردیگوش م

 

ندارم بهت بگم  یچیگفت: ه دهیبر دهیخسته اش بود که بر یدوباره صدا یلحظات بعداز

  ......یجز شرمندگ

 

سخت رو با  یمدت و روزا نی....... تمام اگمی...... فقط میمونیندارم بگم جز پش یچیه

.... با خواستن تو...... با بودن بودن بودنِ تو تو. یهایوجود تو......... با عشق تو..... با نگران

  .......ارمی....... کم مستمی..... منم نیدوام آوردم......... اگه قراره نباش

 

..... به زنده بودن...... فکر هم  یبه زندگ یحت گهی....... دارمیکم م یبرابر همچ در

  ...... بشه روزیبهم پ میضیمر ....... اجازه ندهنینکن نازن نکاروی...... با من اکنمینم

 

راهو با تو.......... دست در  یو ادامه  ی........ برگردی...... فقط چشم براهم برگردمنتظرتم

........ تنهام نذار...... نذار بدون تو کنمیخواهش..... م نیکنم............ نازن یدست تو ط

 ....رمیبم هامیی....... در اوج تنها مارستانیاز ب یگوشه ا

 

 ......زنهیو حرف م زهیریمشخص بود داره اشک م کامال
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و  کردمیمال من نبود..... تمومش م گهید ی....... ولکردیم هیمن داشت گر انیآر

 !!!داشتمیدوستش م یواشکیخودم  یعشقمو.... فقط برا ی...... همه دمیشا

 

 چوقتیمدت...... ه نیچندماه...... در تمام ا نیپاک کردم و زمزمه کردم: من در ا اشکامو

نشدم باهام  اقتیصاحب اون ل چوقتیه منکه  !!!خوردمیبرات نبودم و به دردت هم نم

  !!یو دردت رو بهم بگ یحرفاتو بزن

 

 گهیهمد نیو سر به بال ینبودم منو به عنوان زنت قبول کن قتیاونهمه ال چوقتیه منکه

! ....... انیتمومش کن آر ؟یهواخواه من نهمهیشده....... ا......... االن چطور میبزار

 !دمیبهت قول م میبا تمام زنانگ نوی! ادمیدادخواست طالق م

 

 .....نیبلندتر گفت: نازن یکم

 

ام چنان از درون درد  نهیبلند کردم و س یدلشو نداشتم باهاش حرف بزنم. هق هق گهید

 !هستیا یگرفت، فکر کردم االن قلبم از کار م

 

 .پله ها گذاشتم یپا رو دمیکش یبه چشمام م یدست کهیرو قطع کردم و درحال یگوش

 

بود و هراسان نگام  ستادهیپله ها ا یسوزان و تارگون به مامانم افتاد که باال چشمم

 !کردیم
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دادخواست طالق رو  یک یبرا ه؟یچه وضع نیا ؟یشده ناز یبلند گفت: چ فقط

 ؟یگفتیم

 

بود؟  یبابام! چاره شون با من چ چارهیمامانم! ب چارهی. بدمیرمقم کنارش رس یب یپاها با

سکته  ندفعهیشده، ا یچ دنیفهم یاگه م کردند؟یم کاریچ دیبا من بدشانس با

  !خوب بود کردنینم

 

مامانم بابام داشت بطرف  یصدا با .مامانم تکون دادم و از مقابلش رد شدم یبرا یسر

 !کپ کرد ییرایوسط پذ دنمیکه با د ومدیراه پله م

 

 ؟؟؟؟یدار یکه ..... ازش خبر انیآر یافتاده؟ برا یگفت: اتفاق فقط

 

  .انداختم یانداختم و شالمو باز کرده گوشه ا نیزم فمویحرف ک بدون

 

 .رفتم سیتکون بدم و بطرف سرو یتونستم سر فقط

 

تا چشمم بصورت اشکآلود و سرخ با چشمان پف کرده ام افتاد دوباره با هق  نهیآ یتو

 .هق، اشکام بدتر راه گرفتند
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منو  یرو داشتن، وقت دنشیبگم؟ اصال تحمل شن یقرار بود به مامان و بابام چ االن

 یخوشبخت نیا ی چهیمن از در کهیدرحال دونستن،یم نیزم یدختر رو نیخوشبختتر

  !هم بهش ننداخته بودم ینگاه

 

 یمخف یکنم؟ مگه االن جا یرو ازشون مخف یزیوضع و حالم چ نیبا ا تونستمیم یعنی

امروز اونا  خواستمی! مکردمیو خودمو خالص م گفتمیرو م یبود؟ نه......... همچ یکار

 .....یچیتوان ه گهیبودم......... خودم د دهیبر گهی....... خودم درنیبگ میعوض من تصم

 .....رو نداشتم یچیه

 

از قلب  غیدر یصورت سوزانم خنک شد، ول یکم دمیکه بصورتم پاش یخنک یآبها با

 !همچنان پابرجا بود ششیسوزانم که آت

 

با  صدایصبرانه و نگران منتظرم بودند و نگاهشون ب یشتم، هردو بگذا ییرایپا به پذ تا

 !دیچرخ یمن م

 

 !!!نیرو بطرف اتاق گرفتم بابام محکم گفت: بش یوقت

 

ده ساعت هم  یبر خوادی. نماریدرب نجایبطرفش برگردوندم که گفت: مانتوتو هم نگاهمو

 ........رهی. دلم داره هزارراه میاتاقت معطل بش
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 یبود درآوردم و رو یبه هر زحمت مانتومو  .کردیحسم دکمه هامو حس نم یب انگشتان

 .مبل انداختم

 

فقط نگاهش بصورتم بود....... لپهاش سرخِ سرخ  فتادیداشت پس م یکه از نگران مامان

 .....بود

 

  .نشستم روبروشون

 

براتون  یشک و شبهه ا چیه ی. جاکنمیم فیروز براتون تعر نیکرده گفتم: از اول بغ

 .....ینمونه. ول

 

خبردار بشن.  یزیاز چ دینبا انیآر ی...... خونواده خوامیازتون م یقول هیاول  نیهم یول

و  فتهیاتفاق با دستان ما ب نیبنده که دوست ندارم ا یمامانش به اشک و آه یزندگ

 میدر مورد خونواده اش خودش تصم انیآر  !بشه لیدوشمون تحم یرو یعذابش عمر

 !رهیگیم

 

  .ندارم یکار هیبا بق انه،یتکون داده گفت: طرف حساب من فقط آر یسر بابا

 

  .پرواز کرد مونیدهنمو قورت دادم و فکرم به شب عروس ینداشته  آب

 .چشمام رد شد یاز جلو لمیف هیاونشب مثل  یبه لحظه  لحظه
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 .گذاشت حواسم جمع شد زیم یکه مامان رو یشربت وانیل با

 

  !!آخرشو خوردم یزده ها تا قطره  یداشتم. مثل قحط ازیبهش ن چقدر

 

و اضطراب از تمام  یصورتم دوخته شده بود و همچنانکه ناراحت یمامان و بابام رو نگاه

 .منتظر بودند کردیم زیوجودشون سرر

 

 ......بود انیانداختم.... آر یزنگ خورد..... نگاه میگوش

 ضشیتر و داغون تر از خودِ مر رانیحالم و ی....... ولومدینم دلم .......تماس دادم رد

 ....بود

 

حساب  ختنیگفتم که بهم ر یعقب انداختن عروس یبرا انیآر یکردم. از بهونه  شروع

خونه مون  یتو ییکه تنها یروز مونده به عروس ۴ شیضیکتابهاشو بهونه کرده بود و مر

  !کرده بودم داشیپ

 

 هیو کنا شیگفتم و ن میدوستان هم دانشگاه یها یو خنده و شوخ ایمهران و پو از

جهنم کرده بودن که  مویزندگ ی........ طور ختهیبهم ر مویشب عروس نیعمو که اول یها

  !باشه یچ شیخوشبخت هیعروس چ دمیاصال نفهم

 

دهنمو  کردیوسط چطور مجبورم م نیا نکهیرو گفتم و ا انیآر یکارها و رفتارها تمام

 !نزنم یببندم و حرف
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از بابام، از دست نخورده بودنم هم گفتم که تا  یبا شرمندگ یگفتم حت میتمام زندگ از

 .نشده بود کیبهم نزد یذره ا یحت انیبه امروز آر

 

بخونه برگشته بود و بازم  ختهیبهم ر یگفتم که همراه نادر با وضع انیآر یضیمر از

  !!نگم چکسیرو قورت بدم و به ه یمجبور بودم همچ

 

 .....رو با اشکام رد دادم انیتماس آر دوباره

 

  .......و گفتم...... زار زدم و گفتم ختمیهق کردم و گفتم....... اشک ر هق

 

 انیبه آر مارستانیبرادرانه اش گفتم که امروز صبح منو در ب یهایریگیو پ رضایعل از

مال قبل از  یضیمر نیو نادر هم گفته بود ا شدیم یدرمان یمیش کهیرسونده بود، درحال

 !هستش یعروس

 

ترکش کرده بودم که آه و ناله ها و  یبد یتیمن شوک زده و آوار شده در چه وضع و

  .بود دهینرس ییبرگشتنم هم به جا یاصرارهاش برا

 

 !نیاریمو...... ب یزبان ری..... زیکه گفت: قرصها دمیبابامو شن یصدا

 

 ....زرد فقط اشک بود که صورتشو پوشونده بود ییکال وا رفته بود و با رنگ و رو مامان
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 !بود دهیبابارو نشن یکنم اصال صدا فکر

 

درد  پراز  !مثل پر سبک یول نیغمگ  !سبکبال و راحت یلیخ یبودم ول حالیب هرچند

  !نداشت یبار چیه گهیکه د ییشونه ها یاز اندوه ول لبالب  !آرام یلیخ یول

 

 دهیخودمو واگذار کرده بودم...... غمهامو بخش یبارها یدوست نداشتم ول هرچند

 .....دونستیبودم....... چقدر آرامش داشتم فقط خدا م

 

 .زبونش گذاشتم ریبابا رو زود از جلدش درآورده ز یرزبانیز یبلند شدم و قرصها خودم

 

بهتر بودم.........  یلیاالن خ یخوب نبود. حال منم خوب نبود..... ول چکدومشونیه حال

 .کردمیمل متح

 

کرد رو بمن گفت: فعال  لیفشارش رو تعد یکم مویبابام بزورِ قرصها و آبل نکهیا بعداز

  .بگم تونمینم یچیه

 

 ینم یمیتصم چیباهاش حرف نزنم ه کیبود؟ تا خودم از نزد مارستانیکدوم ب انیآر

 ....ی. ولرمیتونم بگ
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واقعا بخاطر  دونمیآواره ام..... نم! خودمم یخونه اش بزار یفعال پاتو تو یحق ندار یول

 !و پوچ ازت زده شده چیشکاک هستش که بخاطر ه یبحد ایکرده  نکارویا شیضیمر

 

 .از خونه خارج شد زونیآو ییام با شونه ها چارهیب یجواب دادنم بابا بعداز

 

  .تخت انداختم یرو خودمو

 

 یکار انیبا آر گهید م،یفیمن با تمام عشق و دلشوره ها و بالتکل یبود. ول یبد اوضاع

  .نداشتم

 

و نفسمو  دیچرخ یسرم م یتو شونمیبه سقف اتاق دوخته بودم و فقط افکار پر چشم

 !دیبر یم

 

  .بلند شد یعسل یاز رو میزنگ گوش یصدا

 

 .بود دهیبار نادر بود که زنگ نیبهش انداختم. ا ینگاه

 

  !!!داشت یریچه تقص انیم نینادر در ا یجوابشو بدم. ول خواستمینم اول

 

  .داشته باشم یهم خبر مارستانیجواب بدم و از اوضاع ب خواستیدلم م راستش
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آرزووووووو  نویهم ؟؟؟یخواستیم نویصدا داد زد: هم نیجواب دادم با بلندتر تا

 ؟؟؟؟؟یبزن نیجوون مردم رو زم ینجوریا یخودت عهد کرده بود یبا خدا ؟؟؟؟یداشت

 

و منتظر  نیبه بعد بش نی!!!...... از ایدیوووووووم!!! قشنگ هم رسخانو یدیآرزوت رس به

باشه  یبرات کاف نیبدن!!!!! فکر کنم هم لیبهت تحو یرو دو دست انیآر یباش جنازه 

 !!نه؟؟؟؟

 

 ......!!!تلفن قطع شــــــــــد و

 

 گفتم: نــــــــــادرررررررررررر بلند

 

  .تلفنش قطع شده بودم یول

 

 !!!رو دستم نگه داشته بودم یو بزور  گوش دیلرزیبار تمام بدنم به شدت داشت م نیا

 

با  ینجوریافتاده نادر ا یمگه چه اتفاق گذشتیبود و از فکرم م یبه گوش رهیخ چشمم

 د؟؟یکش ریرو برام به تصو انیداد و هوار آر

 

 یشو گرفتم ولو بارها شماره  بارها  .رد تماس داد یشو گرفتم. زنگ خورد ول شماره

 !نداد و فقط رد تماس یاصال جواب
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 .کردمیداشتم سکته م نباریا

 

  .زنگ زدم و ماجرا رو گفتم رضایبه عل هراسان

. تو فقط نگران ارمیبدست ب مارستانیاز اوضاع ب یاطالع کنمیم یکرده گفت: سع یفکر

 !!کنمیم کاریچ نمینباش بب

 

  .رفتمیم نییاتاق باال و پا یداشتم تو نباریا

 

بهم دست  چهینداشتم. از بس نگران بودم کم کم داشت حالت دل پ یچاره ا گهید

 .خوردیبهم م دایو حالم شد دادیم

 

 .تمام مجبور بودم بخودش زنگ بزنم یبا دل شکستگ ینبودم، ول یراض هرچند

 

تخت افتادم که تمام بدنم  یرو چنان  .رو گرفتم. خاموش بود انیبردم و همراه آر دست

 افتاده بود؟ یچه اتفاق یعنی !!شده بود حسیب

 

  .ازش نبود یخبر چیزنگ زدم که هنوز ه رضایبه عل دوباره

 



1112 
 

الــــــــــدنگ نادر  یپسره  نیکردم ا یهرکار یجواب داد بلند گفت: باور کن ناز تا

 یو مستخدمشم ب ستردیبهم نداد. چنان سرم داد زد انگار من ز یجواب درست حساب

  .شعووووووور

در کار باشه. آماده  یخوب یفکر نکنم خبرا یشده؟ ول یچ نمیبب مارستانمیتو راه ب االنم

 !باش یهمچ ی

 

شده بود و اصال  دتریبدنم شد یها لرزه !نمیرو بب ییجا ذاشتیاشکام نم گهید

 .خودمو جمع کنم تونستمینم

 

 یتلفن یبه مامان بگم برام تاکس کهیت کهیبرسونم و ت ییرایتونستم خودمو به پذ فقط

 !خبر کنه

 

چون  یریو بم یرو به قبله کن یتون یم یگفتم حت انیحرفام افتاده بودم که به آر ادی

 ........و ستمین گهیمن د

 

خشمم گفته  یرو از رو یگفته بودم.......... حرفام دروغ محض بود....... همچ دروغ

خاطر  دهیبه پاش بره....... هرچند هنوزم ازش بشدت رنج ینبودم خار یبودم.......راض

  .بودم

 

 .بشه یاشکام جار شیاز پ شتریب شدیافکار باعث م نیا و
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 .جلوتر از من آماده شده بود مامان

 !!کنم کاریاوضاع بلبشو چ نیدر ا خواستمینداشتمشون م اگه

 

 مارستانیبتونم خودمو سالم به ببا اوضاع داغونم  کردمیعنوان هم فکر نم چیبه ه 

  !برسونم

 

اصال  یگذشت. ول یبرسه هزاران هزار فکر از ذهنم م مارستانیبه ب نیماش تا

  !کدوم درسته کدوم غلط دونستمینم

 

 .بود یمسائل حل شدن ی هیبق فتادینم انیآر یبرا یکاش اتفاق بد کردمیدعا م فقط

 

فرو  ییو بزور هوا ومدینم رونیکه ب ییشده با عجله و نفسها ادهیپ مارستانیب یجلو

از اتاق  یادیز یصداها یبسته بود ول درش .رسوندم انیخودمو به اتاق آر دادمیم

 .ومدیم

 

 .به اتاق انداختم یپراز لرز درو باز کرده نگاه یو با بدن هراسان

 

 یی........... نادر با گونه هادهیماس رضایبا پرستار...... بابام با چشمان سرخش.... عل دکتر

  .....نیخون یسرخ و چشمان
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شده بود، لباسهاشو  دهیچیبشدت خون آلود پ ییبازوش با باندها کهیهم درحال انیآر

 !شدیتخت بلند م یخروج بود و از رو یایکوتاهش آماده و مه نیآست رهنیبا پ دهیپوش

 

 تیوضع نیعوض کنم! با انسمان روباندها و پا دیبود بهش گفت: با کشیکه نزد پرستار

 !نیخارج بش مارستانیاز ب دنیاجازه نم

 

 !!!......رهیجلومو بگ خوادیم یک نمیبب خوامیحدودا سرش داد زد: فقط م انیآر

 

 .بودند دهیماجرا بود و منو ند نیحواسشون به ا همه

 

 .اتاق رو فرا گرفت یورود من سکوت با

 

دهنش  یحالت تهوع بهش دست داد که دستش جلو یلحظه ا شدیکه بلند م انیآر

  .نشست

 

 گهینامرد رو د یکیمحکم گفت: تو  یول حالیکرد و ب رضایمن، رو به عل دنید بدون

دستت! برو خدارو شکر  دمیچشمم دور شو وگرنه کار م ی! از جلونمتیبب خوامیاصال نم

  .......وگرنه ستمین زانیم ادیکن ز

 

نگاهش گشاد شد.....  دنمیصورتم نشست.... با د یش چشماش روبرگردوندن سر با

 .سرجاش هنگ کرد
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 خیکل بدنم  یول دیجه یم رونیب شیداخل اتاق گذاشتم. از گونه هام آت شتریب یقدم

  .بود خی

 

 .گفتینم یزیچ یو کس کردنیسکوت نگام م یداشتن تو همه

 

 شده؟ یتکون دادم که چ یسر رضایبابا و عل یبرا

 

 !نگفتند. حالشون خوب نبود یزیچرخوندند و چ یفقط با تاسف سر هردوشون

 

 ینجوریبودم. به تلفنهام جواب نداده بود و ا یبطرف نادر برنگشتم. از دستش عصب اصال

 !!!........ دندونامو بهم فشردم

 

صداش بود و  یکه تو یبرگشتنم کرده بود، عشق یبرا انیکه آر ییاز التماسها راستش

داده، دم از مردن و نبودش بدون من کرده بود، چنان اعتماد به  لمیکه تحو ییحرفها

  .براش متصور نبودم ینفسم باال رفته بود که حد

 

  .....انمیآر یکه فرشته و قلبِ زندگ دمیدیخودمو در اوج م امیتمام ناراحت با

 

  !کردیم تیبرام کفا نیهم به بودن من وصل بود و شیزندگ مایمستق انیآر



1116 
 

مرغان آسمون  اوردمیسرش م ییهنــــــــــوز داشتم بـــــــــــــــراش! بال یول

کرده بود......  یباز میتمام بدجور با زندگ یِانصاف یکنن! با ب هیبحالش زار زار گر

 .....بدجــــــــــور

 

 دونستمینم یو ناراحت تیاز عصبان دیمحکمم که شا یبا قدمها انینگاه به آر بدون

 .بزارم، جلوتر رفتم نیزم یچطور رو

 

 شهیدکتر م یرو به دکتر گفتم: آقا دادمیم رونیبلند و سوزانم رو ب ینفسها همچنانکه

 ه؟یوضع نیا نجایا کنهیم کاریما داره چ یافتاده و آقا یچه اتفاق نیبگ

 

 !!نگاهش بصورتم دوخته شده بود دکتر

 

 د؟یهست یجانیعل یگفت: همسر آقا دینگاه منتظرم رو د یوقت

 

 !سِمَت رو دارم  نیآورده گفتم: بله فعال با لطفشون افتخار ا نییپا یسر

 

جان، سرت رو برام  انیش در هم رفته گفت: آرانداخت و ابروها انیبه آر یدکتر نگاه 

دارم و خوب  ییها فهیتکون نده لطــــــــــفا!!!! من به عنوان دکترت وظ یاونجور

  !یبد ادمی یزیچ هاتیتو با غدباز ستین ازیانجام بدم که ن یبلدم کارمو چه جور
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تو همه رو به باد فنا  رمعقولیغ میتصم هیآخرش با  میدیمدت زحمت نکش نهمهیا ما

  !میبد

جنگ و دعواهاتونم به من  ی هیبا خودتون. بق میتصم گمیرو به خانمت م یهمچ من

 !نیهم بزن گهیهمد یسروکله  یتو نیتونینداره م یربط چیه

 

 یغده  میتونست یوتراپیو راد یدرمان یمیما با ش ،یجانیبمن کرده گفت: خانم عل رو

 یعمل جراح هیو االن کامال آماده هستش با  میکن کیخان رو کوچ انیو لوس آر زیعز

  .میغده رو بردار

که کامال سالم از  میانجام بد اتیعمل دیطحالشون با یهم رو یعمل، کم نیا یط

  .برن رونیب مارستانیب

 

عمل رو امضا کردن و قرار بود غروب امروز  ینامه  تیخودشون رضا شبید همسرتون

  .آماده شد به اتاق عمل اعزام بشن مونیجراح میتا ت

 

عمل امروز  کهی، درحالنداز عمل منصرف شد شونیافتاده و ا یاتفاق نکهیمثل ا متاسفانه

  .انجام بشه دیداره و حتما با دیــــــــاااااابــ

 

جمعش  شهینم گهیبار د نیغده دوباره رو به رشد بره که ا نیو ا میتعلل کن یکم هیکاف

 !بود نی. تمام حرفم ارمیگیرو به عهده نم یتیمسوول چیکرد! منهم مِن بعد ه

 

 .برگشتم و نگاه پراز خشمم رو به چشماش دوختم انیبطرف آر تند
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اتاق تکون بخورن. غروب عمل انجام  نیحق ندارن از ا شونیدکتر..... ا ی: آقاگفتم

 !!کاراشون بزنن یهم پا دییمهرتا خوانیشاهکار کردن حاالم م یلی! تا به امروز خشهیم

 

 !نامه شونو پاره کردن تیگفت: امکان نداره چون رضا دکتر

 

 !!!قبول نکنه خوادیم یک نمیبب کنمی: من امضا مگفتم

 

 یمجبورم کنه حت تونهینم چکسمی. هکنمیگرفته گفت: من عمل نم ییبا صدا انیآر

 !!و مارو به جهنمممممممم ری. همه رو بخگردمیبه خونه م برم من  !نیتووووووو نازن

 

 !راه افتاد و

 

خوب و حرف گوش  یبچه  هیمثل  ای انیپشت سرش محکم و پراز خشم گفتم: آر از

منم بلدم به  ای ؟یکه امشب عمل بش یگردیتختت برم یو رو نییپا یندازیکن، سرتو م

 یروانه  پایت هیتخت و خودش با  یبندازه رو رهیاز گوشات بگ یزنگ بزنم دودست یک

 یک نی! ببزنمیخــــــــــدا قسمممممممممممم زنگ م یبخداوند  !اتاق عملت کنه

 !زهیریبهم م یکه عالم ینداشته باش یتیگفتم. بعدا هم از من گله شکا

 

  .برگشت بطرفم
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 .آوردم رونیب مویگوش فمیبردم و از ک دست

 

  .کردیو ناراحت نگام م نیغم رنگ،یب حال،یب فقط

 

. تو هم کنمی. بعد آروم گفت: من عمل نمومدین رونیب ییخورد. صدا یتکون لباش

که  یو چه اتفاقات زهیریعالم و آدم بهم م یو خبردار یدونی..... چون میکنینم نکارویا

 !فتهینم

 

  .کردندیما نگاه م ی لمنامهیو بدون حرف به ف صدایداشتن ب همه

 

پام محکم بود مثل خودش آروم گفتم: به جوون مامانممممم ...... به  یکه جا منم

. خودشم راست به مامان جوون زنگ زنمیهستند زنگ م نمیزتریجوون بابام که عز

  !!!گمیرو م یو همچ زنمیم

 یکنه. االن تو هرکار کاریباهات چ دونهینداره خودش م یبمن ربط یاتفاق چیه گهید

 .دلت خواست بکن

  

  .کردیو نگام م کردیبود و فقط نگام م ستادهیاتاق ا وسط

 

صورتش گرفته بود و اشک  یمامانم بلند شد که دستمال رو جلو ی هیگر یصدا

 .بود یو همه چشماشون سرخ و اشک بابام .ختیریم
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امروز  ،ی. تا امروز معالجه کردزیرو بهم نر یعالم یفکر یب هیبا  انیگفت: آر نادر

  .نشو الشیخیب

منم طرف  نجارویبه خونواده ات اطالع بده! ا کنمیم قیخانم رو تشو نیمنم نازن یبر اگه

  !کنمیم شونیو همراه شونمیا

 

اتفاقا افتاده که از  نهمهیو چرا ا هیبه چ یچ دونمیجان، درسته هنوز نم انیگفت: آر بابام

بسوزه و  تیگوش کن و دلت برا جوون نیدکتر و نازن یبه حرف آقا یول خبرم،یب یهمچ

 !فقط به تو هستش دشونیکنار اون به پدر مادرت فکر کن که چشم ام

 

دوخت و  نینگاهشو به زم ومدیمامانم م ی هیگر یکه نگاهش به بابام بود و صدا انیآر

 .تبه فکر رف

 

تکون داد و بطرف تخت راه افتاد. گفت: فقط بخاطر شما  یگذشت که سر یا قهیدق

گردن  دهایتهد نیبارِ ا رِیمونم، وگرنه من ز یمامان م یها هیآقاجوون و به احترام گر

 !!کردمیکج نم

 

  !کنن دتیکه به چشمم نشسته بود رو پاک کرده گفتم: از خداتم باشه تهد ییاشکا

 !!زنهیحاال چه بلبل زبونم شده و چهچه هم م یمدت همه رو سر کار گذاشت نهمهیا

 

 نیاریب تنامهیگذشت. رضا ریخندان راه افتاده رو به پرستار گفت: خداروشکر بخ دکتر

 .میکن یرو م هیقال قض دخدایامضا کنن که امشب به ام
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 هیباشه  ادتیانژوکتت رو وصل کنن. فقط  انیهم گفت: لباساتم عوض کن ب انیبه آر رو

 دونمیم ،یدور بنداز یو سرم و آنژوکت رو بکن یکن یخودمختار یاونجور گهیبار د

 !کنم کاریباهات چ

 

گذشته بود و مجبور نشده بودم به قسمم وفا  ریشکر کردم فعال بخ قایدلم خدارو عم ته

 نیکارا...... ا نیبا تمام ا یول !ختیریعالم و آدم بهم م یکنم!! وگرنه واقعا همه 

  !!رو ببخشم؟ .......اصــــــــــال اصــــــــــال انیآر تونستمیم ایاتفاقا....... آ

 

 انیسر به تن آر خواستمی.....! هنوزم میلیناسور بود ....... خ یلیدلم خ یزخمها

در کنارش بازم...... بازم...... بازم عاشقشششششششششش  ینباشه........ ول

 ......بودمممممممممممم

 

 :کردم زمزمه

 

  قصــه ای نوشتـه اند بــــــــــرای ما چه

 . . . کالغــــــی در کار است نه

 

  . . . نه پایانــــــــــی دارد و

 ..زیر گنبــد کبــود سرگردانیـــــم هنوز
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زوم شده بود که  یلعنت انِیصورت آر یام، نگاهم مات رو دهیرنج تمام افکار و دل با

  .بابام گردنشو در آغوش گرفت

 

  .باش تیجان..... فقط مواظب خودت و جوون انیگفت: آر آروم

 تیدرمانش کرد زندگ شهیم دخدایو به ام یشو دار هیکه بن یضیمر هیبخاطر  فهیح

  !یفیهدر بره که فقط ح

 

شدن!!! نزار چشم  رتیگذاشتن و پ هیدونفر از جوونشون ما دنتیبه ثمر رس یبرا

  !به در خشک بشه دشونیام

 

  ..........داره انیجر یخونه شون بخوش یتو یبودن توست که زندگ با

 چیو ه چکسویو ه رهیگیپراز افتخار گردنشو باال م یبودن توئه که خواهرت اونجور با

 .....رهچون تورو دا ارهیرو به حساب نم یبشر یبن

 

 دمیبهت قول م نجایوگرنه هم نازن،یبهت م یو سربلند یشونم خداروشکر با شاد همه

 !!!ارنیلحظه هم بدون تو دوام نم هیپدر و مادرت 

 

رو  کهیما کامال تار یراه افتاده و برا ی......... حاال به هر عنوان تیزندگ یمخف اختالفات

  .خودته یوسط سالمت نیمساله ا نیشو که مهمتر الیخیفعال ب
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به عنوات تک دامادم که  یدونی........ خودت م یدار یدلم جا یکجا یدونیم خودت

 شیکاراتو با افکار و پ کنمیچقدر هواتو دارم............ چون حس م یستیهم ن یتکرار شدن

  .......دمی........ و بهت حق مکنمیخودم کامال درک م یها ینیب

 

 هیدرمورد  بق یاگه بخوا ،یبخونه ات برگشت یبه سالمت مارستانیاز ب نکهیبعداز ا پس

  .میزنیکرده مرد و مردونه حرف م تتونیکه تا به امروز اذ یمسائل ی

 

ساعات و لحظات فقط خودت خودت خودت با صحت وجودت تماممممممممم!  نیا در

 .فکر نکن یچیبه ه

 

  !چشم هردوشون تر بود یگردنشو رها کرد. ول بابام

 

دوستتون دارم و  یلیمنم خ نیدونیآروم گفت: آقاجوون......... خودتونم از اول م انیآر

 نهمهیا نیبسپر نیبه نازن یمنو کم نیکنیلطف م یچقدرم احترامتونو دارم......... ول

  !نکنه تمیاذ

 

م ندارم............ رو ه یزندگ یلحظه ا یآرزو گهی! دشمیدارم جوون به لب م نیکن باور

و اصال هم بفکرم  کنهیکن م شهیو بن ر خیتون داره با کاراش منو از ب نینازن نیا

  !ستین
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اصال خــــــــــجالت مــــــــــجالتم نکش  انیو بااخم گفتم: توروخدا آر محکم

 !!!!!ها

 

از اون زبونت با .......... خرنیدور و برتم از هواخواهات پره که حرفاتم بجوون م خداروشکر

سواره که  چارهیگناهها هم بدوش منِ ب ی........ همه  یاریسفسطه هاش هم که کم نم

 ....بدادم برسه دیخــــــــــدا با

 

تکون داده گفت: متاسفم برات  یپراز غرّه و افسوس بصورتم انداخت و سر ینگاه بابام

 !!!گهید زینه چ شهیم تیحال ضیکه نه مر

 

 !!! ـــــــــااااابــــــــــااااگفتم: بـ دهیکش

 

 !گفت: حرف نزن محکم

 

....... کردیو درکم نم دیفهم یمنو نم چکسی! هومدیم رونیو روده هام داشت رسما ب دل

  ......هم نداشتند یالبته گناه

هارو تحمل  یمن نبودند چند ماه عذاب پس زده شدن ها، نخواستن ها و کم محل یجا

که دودش از برگ و  زنهیات م شهیبه ر شیداره و چطور آت یچه مزه ا ننیکنن و بب

 !بزنه رونیبارت ب

 

  .دمیبه اشکام کش یدست مظلومانه
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کنم! فقط خفه ش  کاریچ یلعنت ضِیمر یدروغگو ینسناس پررو نیبا ا دونستمیم

 .......... خفه .... تمام کردمیم

 

که اونموقع  خوردیبه پاش نم یا زهیسنگر مارستانیب نیا یتو کردیفقط خدا م کاش

 !بود یحتم یحتم یحتم میوونگید

 

و  نیکردیم کارایچ ییادامه داد: تا امروز که گذشت و خبردار نشدم دوتا انیرو به آر بابا

  !!نهیکه وضع و حال االنتون ا نیداشت یو تاپ هم زده چه اوضاع پیبه ت یچه جور

 

رو  یو حق هر گناهکار کنمیم یدگیبهشون رس نمیش ی... حالت که خوب شد مانشاا

  !!!نیبرام ندار یفرق چیکه ه نینازن ایحاال تو  ذارم،یکف دستش م

 

پس شما بابا لطفا از  شه،یماجرا به کجا ختم م نیباالخره ا دونمیگفتم: منکه م تند

 !!!سبک تر بشم یبلکه کم نیمنو شروع کن هیاالن تنب نیهم

 

ادامه داد: االنم  انیدرهم رفته صورتشو ازم برگردوند و رو به آر یبابا با ابروها دوباره

  !یچیه گهیاومدنت اونم سالم از اتاق عمل رو بشنوم د رونیفقط منتظرم خبر خوش ب

 !!!کنم کاریکرد فقط بخودم بگو که بلدم باهاش چ تتیدختر اذ نیاگه بازم ا یول
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نداشته باش که اونم  یمن کار یجنازک نارن نی.... لطف کن فعال هم با اانیآر فقط

  !اوضاعش واقعا قمر در عقرب هستش و فکر کنم امروز با همه سر جنگ داره

 

 .ستین یازیباشم. فعال که به ما ن نجایا یبه کارام بزنم و دم غروب یمن سر یبد اجازه

 

شونه اش گذاشته اجازه  یبالش برداره که بابا دست رو یخواست سرشو از رو انیآر

  .نداد

 

 دهیرو بوس انیآر یشونیهم در سکوت با چشمان سرخش آروم جلو اومد و پ مامان

  !یخودت از در خونمون وارد بش یمونم خودت با پا یم یگفت: فقط منتظر روز

 .و آرزو ندارم خوامیاز خدا نم یزیچ گهید

 

 ونستمدی!! اصال نمیدنیو شن یدنیبه پا بود د یدلم غلغله ا یو تو کردمینگاشون م فقط

 .....هستم ی.... موندگارم..... رفتنهیچ فمیتکل

 

بد  نیا گرفتنیم لشیچقده هم تحو تهاشیبود که با تمام جنا انینگاهم به آر یول

 !رو بیترک

 

مامان بپرسم فعال  از ....کنم و شونیخوردم راه یو مامان راه افتادند که منم تکون بابا

  !!ام؟؟ کارهیچ
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 دیبه ام کهیتا روز یمونیم نجایرو بمن گفت: هم رمیدارم باهاشون م نکهیا الیبه خ بابا

 !یگردیمرخص بشه و باهاش به خونه ات برم یبسالمت انیحق، آر

 

 .اعتراض جمع شد یدرجا به نشانه  لبام

 

 یچاپ یاشتباه هیوسط مَسط ها  نیفکر کنم ا کهیکوچ یآهسته گفت: آبج رضایعل

 !!!!جوووووووونتون یهمسر یبابا ایشماست  یبابا ،یجناب خسرو نیشده ها!!!!!! ا

 

 دنشویاصال چشم د نینامردرو هم با خودتون ببر نیمحکم گفت: باباجوون لطفا ا انیآر

اعصابمو کال  دنشی! د دمیاز خونش جوونمو م یقطره ا یهم دارم برا فقط  !!!ندارم

 !!زهیریبهم م

 

 یکی نکهیخودشو از تک و تا بندازه راه افتاده گفت: واه واه مثل ا نکهیبدون ا رضایعل

 انیجناب آر ادیهم ازم بدت ب دیبا  !!!منتیو م یخونِ منو کرده به شاد ارِیو دایشد

  .ختمیو منم پته تو خوب به آب ر یکردیم تیمنو اذ یخانِ مررررررررردد!!!!! چون آبج

  !یبرامون دور بردار یبمونه و تو اونجور مسکوت یهم نبود تا آخر عمرتم همچ قرار

خونواده ش و لوش بده، سرشو گوش تا گوش ببرن  شیبرو پ گهیگنده هه م طونیش

 ! زبون دراز ی دهیفا یداماد ب نیها از دست ا میخالص بش

 

  .. منم لبام بخنده باز بوددیخندیکه غش غش م نادر
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 یها، جناب خسرو یحرف دلمو زده بود که نادر گفت: حاال دور از همه شوخ رضایعل

  .نره رونیاتاق ب نیاز ا انیآر یضیمر یلطفا ماجرا

. خودتون که میرسونیبه اطالع خونواده ش م یو جور میکنیم شیکار هیرو هم  بعدا

 .نیدونیمامانشون رو م تیوضع

 

رو قولشونو  رضاخانی. فقط علنیتکون داده گفت: باشه از طرف ما نگران نباش یسر بابام

  !!!ها دمینم

 

  .رفتند رونیو من بلند کرده خندان از اتاق ب انیآر یبرا یدست بابا

 

 نیا یرو بمن آروم گفت: آبج رضایسالن همراهشون رفتم که عل یتو یقدم چند

باشم  شتونیپ امیبکنه. غروب هم م تونهینم یغلــــــــــط ــــــــــچیدامادمون ه

  !!!!ها ینباش یچی. اصال هم نگران هیاتاق عمل غصه نخور یپشت درها ییتنها

 

 !ما جوونا بزرگه که هوامونو صدرصد داره، مخصوصا تو با قلب عاشق و رئوفت یخدا

 

 .زدم و ازش تشکر کردم که ازم دور شدند یلبخند

 

  .بود انیآر گرید یدرحال وصل کردن انژوکت به بازو یوارد اتاق شدم پرستار تا
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بزرگ که سوزنشون  زیسا یاز اون انژوکتها نیرفته گفتم: خانم پرستار، لطف کن جلو

 نکهیمثل ا اد،یحالشون جا ب یکم شونیا نیشلنگه استفاده کن یاندازه 

 !کننیاُولدُرَم بُلدُرَم م یــــــــــلیخ

 

و  دهیو زمان براتون دشمن بار نیاز زم نکهیگفت: مثل ا انیرو به آر دهیخند پرستار

  قصد جونتون رو دارن ها نه؟

 

 نیکردن حساب ا زیگفت: آره واالاااااااا! عروس خانوممون فقط دندون ت انیآر یبجا نادر

دارن  ییوفاشونو برسن. از تمام کارا و حرفا و حرکاتشون مشخصه نقشه ها یب یهمسر

 !!!ما ضیکه بدا بحال مر

 

  .بود یهمچ یاینداشتم بگم. حاالتم گو یزیچ

 

و کوسه  هایبا ماه ایدر اوردمیم انیسر آر ییییییییییییییییی....... بالیی....... بالییبال

 هیبا تمام خس و خاشاکش، بحالش گر نیهاش، آسمون با تمام ماه و ستاره هاش، زم

  .کنن

 

و ......... بعد  ستهیپاهاش با یسالم رو کهیا روزت کردمی...... فقط...... فقط...... صبر م فقط

پشت  گهیو ......... د گرفتمینبودم......... طالقمو م یموندن گهید من ........کردمیترکش م

 ........کردمیسرمم نگاه نم
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مونده، با  یلیو به وقت عمل خ دیهست نجایخانم حاال که ا نیرو بمن گفت: نازن نادر

 .امیزودتر ب کنمیم یبزنم و برگردم. سع یندگیبه نما یاجازه تون سر

 

  .رفت نادر

 

 .کردیرو عوض م انیآر یبازو نیخون یانژوکت رو وصل کرده بود و باندها پرستار

 

پنجره  یتموم شدن اتاق رو ترک کرد که من درو پشت سرش بسته خودمو جلو بعداز

 .رسوندم

 

  ......ستن نبودنش یبرا ییرفتن نبود........ جا یبرا ییجا

 

.....  مجبور بودم خواستمینم نویو درست روبروش بودم که ا انینشستم کنار آر یم اگه

 .سرمو کنارش گرم کنم یتحمل کنم و جور

 

  .بگوشم نشست صداش

 

 م،یهستش کنار هم هست یساعات نیآخر نیپراز احساس گفت: نازن یآروم ول یلحن با

 (�👇👇�نشیذهنت ضبط کن!!!)حتما بخون یحتما تو نارویا یول
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 وـت های شانه

 تو حضور

 تو عشق

 تو خواستن

 تو وجود

 داد یم وهـقه هـزرعـم بوی

 

 مها وابیـخ بی تمام

 هام یدوره گرد تمام

 تالشهام تمام

 دوباره یزندگ یمداواهام برا تمام

 بود وـت تقصیرو همه  همه

 داشتنی تـدوستلخِ  ای

 تلخِ پراز خواستن یا

 ... !تلخ لبالب از عشق یا

 

  یبه بعد که عــــــــــاشق شو یسالگ یس

 

 ییهویبه بعد که تمام قلبت  یسالگ یس
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 بزنه نتیخبر بلرزه و زم یب و

 

 به بعد که تمام وجودت قلب بشه و یسالگ یس

 بزنه یکی یبرا فقط

 

  کف دستت یسینو یاسمش رو نم گرید

 

  یکشیدورش قلب نم گهید

  ت یکتاب درس یال یعکسش رو بذار ای

  ینگاهش کن یه و

 

  یبه بعد که عاشق شو یسالگ یس

  یزیر یم یچا وانیل کی

  پشت پنجره ینینش یم

 تمام شهر را و

  بارد یکه نم یباران در

 یزن یقدم م الشیخ با

 

 ادشیبه  یبا آهنگ یگاه و
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 زنهیته چشمات سو م یاشک

 

  خودت یاون آهنگ رو برا و

 تمام وجودت با

 ......یکنیتکرار م یرلبیز

 

  !خارج از تحمله یتوجه یب نهمهیا ؟یبطرفم برگرد یکنیلطف م نینازن

 

به  شهیاز هم شتری........ االن بستمین یسفت و سخت و محکم قبل انیاون آر گهید من

 ....دارم ازیحضورت..... با تمام وجود و عشق و قلبت ن

 

لحظات کنار هم بودنمون باشه  نیرو دارم ....... ممکنه آخر شیپ یسخت یجراح دونمیم

رو از  نیآخر قیدقا نیچرا ا یبش مونی...... بعدا  پش خوامیتکرار نشه...... نم گهیکه د

 ..........بــــــــــرگرد کنمیم خواهش .....یدست داد

 

! قلبم زدیداشت پس م دلم !رو بود رویدلم با شعر و حرفاش ز یبهش داشتم ول پشت

  !ستادیا یداشت م

 

 !اوردیداشت واقعا کم م نیتحمل بود و نازن رقابلیاطرافم غ زیچ همه
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.... دلهره هاینگران خواست،یم یبودم و دلم تالف یبشدت از دستش عاص نکهیبر ا عالوه

ته دلم جا خوش کرده بودند  دایشد شیضیکه بخاطر مر ییها..... دلشوره ها..... اضطرابها

 !!نداختندیاز پام م داشتند

 

 یفکر کنم و ته دلمو خال شیضیدرمورد مر یادیز دادمیاجازه رو نم نیبخودم ا یحت

مردم......  یبه عمق فاجعه بچسبم که ........ فقط .... فقط م شتریب یبود کم یکنم...... کاف

  .....نیهم

 

 نیبه ا یخوب دیکامال با د دید یم دیبرام نداره...... با یتیبودنش اهم ضیمر دید یم دیبا

و سالمت از اتاق عمل  حیمنتظرم هرچه زودتر صح دهامیو با تمام ام کنمینگاه م هیقض

  ........ادیب رونیب

 

........ من داغ ته دلمو به روش رفتیاش باال م هیو خودشم روح گرفتیم هیازم روح دیبا

به  یل یل نکهیو عالوه بر ا کردمیم یحرفهام پافشار ی..... من همچنان رواوردمینم

  .......دادمی........ عشق هم مدادمیهم م دیبهش ام نکارامیبا ا ذاشتمیالالش نم

 

دست بدست هم داده امروز  یچرا همچ دونمی..... نمدیجوشیم روسرکهیمثل س دلم

 ....ام کرده بودند ووووووووونهید

 

ات با هم بودنمون به جانم لحظ نیحرفاش، در مورد آخر دنیکه از شن یتمام خشم با

داخل  ییاز چرخونده شدن چاقو یکنترلش دستم نبود، با حس گهینشسته بود و د



1135 
 

و تار کرده بود بطرفش  رهیکه تمام اطرافمو ت ییفوران از آتش و اشکا یشکمم، با قلب

  .برگشتم

 

گلوش به هم چفت  ریناخودآگاه دستام ز دمیرو د یبه سمتش برداشته زمان ییقدمها

 !شد

 

و  گرفتی.... اشکام از قلب سوخته ام آب مکردمیداشتم خفه ش م یول دیچک یم اشکام

  !فشردمیبا تمام وجودم دستامو م

 

و مشکالت رو تمومش کنم.....  بتهایرو ...... تمام مص یهمچ نجایهم تونستمیم کاش

  ......مش کنم..... تمونجای..... همنجایکار هردومونو هم تونستمیکاش م

 

بودم.....  دنهایو نرس دنهای..... خسته.... خسسسسسسسسسستتتته از تمام دوخسته

  ......بودم امیخسته از تمام آوارگ

 یخودم نم یبرا یبودم که بر سرم آوار شده بود و راه نجات ایدن یاز تمام غمها خسته

  .شناختم

 

تحمل  رقابلیخبرها برام نازل شده غ یبودم که االن همه  هامیخبر یاز تمام ب خسته

 یبرو کردمیهم م یبودند......... بزور .... بزور.... خودمو سرپا نگه داشته بودم و حاال سع

 .ارمیخودم ن
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 .محکمتر فشردم دستامو

 

از لحظات آخر با هم  یمن دار یدندونام گفتم: برا نیخم شده با خشم ازب بطرفش

  ؟یییییییگیاز رفتن و برنگشتن م یداربا من  ؟ییییییییییگیبودنمون م

 

بمن  یدار ؟یییییییییکه ممکنه نباش یکنیم میچند ساعت بعد رو ترس یمن دار یبرا

  ؟یییییییییو برنگرد یممکنه بر یگیم

 

 یحرفا نیا یتو حق ندار ؟یبا من بکن یکار نیهمچ یتونینم انیتوووووووووو آر یول

  !یاریاشتباه و افکار بدردنخورت رو دوباره بزبون ب

 

که  ییو تمام ماهها یبمون دی........ بایکن یزندگ نیو با نازن یبمون دی....... بایبمون دیبا تو

  .........یرو دوباره بساز ینبود یچیبرام ه

 

رو بشنوم و همون روز  تیضیخبر مر هوینشدم که بخوام  ریباهات س یهنوز از زندگ من

  ........رنیتورو ازم بگ

  .......یبراشون آماده باش دیو با یدار یادیز یبا من، کارا یعالوه بر زندگ تو

 

......  یباش دی...... با یباش دی! تو بای....... تقــــــــــاص پس بددی...... بادی........ با دیبا تو

......  یبلکه دلش کم رهیبتونه ازت انتقام بگ نینازن ی...... وجود داشته باشیسالمت باش

   !خنک بشه یفقط کم
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دور و دراز  یبه آرزوها نینازن ی...... وقتدیبه خواسته هاش رس نینازن یوقت

  ..... ازت گرفتم دنهامویهمه مدت عذاب کش نیانتقام ا ی...... وقتدیرس شیخوشبخت

 

..... اونموقع حق  یتونیو آروم گرفت اونموقع م دیرس خوادیدلم به اونچه که م یوقت

  !یبرنگرد گهیو د یبر یو اگه خواست یریبگ یخواست یمیهرتصم یدار

 

! پشت ارمیاسمتو هم بزبون نم ی! پشت سرت حتکنمیهم نم هیکن پشت سرت گر باور

  !ــــــــــستیاالن وقت رفتن ن ی..... ولدوزمیمو هم نم رهیسرت نگاه خ

 

کردنه........ االن  می..... االن وقت موندن و عشق تقدستین دانیدررفتن از موقت  االن

 !یتحمل کن دیوقت تقاص پس دادنه که تو....... تو .... تو با

 

 یبمون دی..... بایآب بش نیذره ذره مثل نازن تتیو در اوج رضا یبمون دی...... بایبمون دیبا

رو  ییایگدازه هات دن نی..... مثل نازنیبسوز نی..... مثل نازنیپرپر بش نیو مثل نازن

و تمام عشقت رو ذره ذره خاک  یبکن یاز باغ چاله ا یگوشه ا نیبرداره...... مثل نازن

  .....یکن

 

 یچیکه سر ه ییماهها ی........ براینبود زار بزن چوقتیکه ه یعشق یبرا ینیبش بعد

 .....یکن هیگر یو عمرتو بپاش گذاشت یتباه کرد
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به  یتونی..... نمیخودتو خالص کن یراحت نیبه ا یتونی! نمانیآر یکار دار یلیهنوز خ تو

چشماتو بستن خودتو  خالص  هیبا  یتونی..... نمیمجازات دربر ریاز ز یراحت نیا

 ..... دلش بمونه یرو دینبا نی...... انتقام نازنیکن

 

..... یونهمه بال سرم آوردمثل خودِ بدردنخورت ا یِضیاز مر یخودیب یِکاریمخف هی سر

اونهمه بخودم شک کنم و تمام  یکرد ی.... کاریخونه ت آواره م کرد یاونهمه تو

  ......سوال ببرم ریرفتارهامو ز

 

از ترس کاراش..... از ترس آبروش..... از ترس حرف و  یمثل گناهکار یکرد یکار

رو تحمل کنم که هرلحظه  ضتیضد و نق یرفتارها یفقط بمونم و همه  هیبق ثیحد

  .........سوهان روحم بودند

 

 یو سرانجامم چ هیگناهم چ دونستمیواقعا نم کهیذره ذره آب بشم درحال یکرد یکار

 چرخه؟؟؟؟ ی....... االنم زبونت ده تا ده تا به شعر و غزل مشهیم

 

......  یه برنگرد............ اگه قرارکنمیشعرو غزلهات خفه ت م نیجا با هم نیمن هم انیآر

 یزندگ نیا یدار میباشه ..... اگه تصم تیلحظات زندگ نیآخر یگرفت میاگه واقعا تصم

 نیا ی..... بدون همسر..... بدون عشق..... تواوریبدون  نیو نازن یرها کن مهیرو نصفه ن

 نجایو هم ینیرنگ اتاق عمل رو هم نب گهیباشه ........ پس بهتره د آوارهشهر درندشت 

  !یدستان خودم خفه بش ریز

 

 ....از حسابامو باهاش صاف کردم یخودم کشتمش و گوشه ا گمیاونموقع م آلقل
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..... ووووووووونهیشده بودم..... د وونهیوار جلودار حرفا و حرکاتم نبودم...... د کیستریه

 ود..... پراز آشوب....... آشوب ب.یییییییییاغی..... ییییییعاص

 

و من  دیچک یم مارستانیب یآب رهنیپ یاش.... رو نهیس یرو ان،یصورت آر یرو اشکام

 کردمیداشتم خفه ش م رسما.  زدمیحرف م دهیبر دهیهمچنان بر

 

دور مچهام حلقه شد و احساس کردم با صورت سرخش دستام محکم از  انیآر انگشتان

 .گلوش کنار رفت ریز

 

 .فرو داد یقیعم یبار نفسها نیچند

 

گلوش به  ریرد دستام قشنگ ز یدوخته شده بود و سرخ گهینوزم به همده چشمامون

   !خوردیچشمم م

 

 .فشرد یبا دستاش مچهامو م هنوزم

 

کردم دستامو خالص کنم و بطرفش گلوش ببرم  یبطرفش خم بودم و دوباره سع بازم

 !که محکم جلومو گرفت

 

  .رفتیم نییاش بشدت باال پا نهی. سدیجوش یبدتر از من م اشکاش
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زمزمه کرد: خــــــــــدا منو نبخشه..... خــــــــــدا ازم نگذره.........  دهیبر دهیبر

 نینازن هیتونستم  یسرت آوردم..... چه جور یی...... چه بال نیکردم نازن کاریباهات چ

 من رئوف بود.... مهربون بود..... عاشق نیپرورش بدم....... نازن نیپوالد یبا قلب ینجوریا

 ......سرت اومده ییبود..... پراز مهر بود..... چه بال

 

  .نشد. اجازه نداد یول ارمیب رونیچرخوندم مچمو از دستش ب دستمو

 

کارات راه  یو همه  یدندونام گفتم: با همچ نیو لرزان از ب نیخشمگ همچنان

 دارشونیبا جوون و دلم خر تونستمیقبول کنم...... م تونستمیم زوی....... همه چومدمیم

  ..... مُرررررررررررد نینازن یباشم...... ول

 

.......... یکردیبراش گلستان م ارویو دن یگشتیبا عشقت م یداشت یُمرد وقت نینازن

و دست بدست هم دور از چشم  یکردیماه عسلت رو باهاش برگزار م یمرد وقت نینازن

  ......دیدیچرخ یهمه م

 

  .....ناکار شد نی..... مرد.... نازناونموقع نینازن

داره  یهمچ گهیحس کرد د ی...... وقتدیهردوتونو د یخال یجا یوقت نینازن

  .....زده شد نیزم نی....... نازنشهیناجوانمردانه تموم م
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 نیدور ....... پس زده شد....... نازن یگذشته شد و بخاطر گذشته ا هیگرفتار  دیفهم یوقت

 .....مرگ کرد یچشماشو بست و فقط آرزو

 

دلشو ندارم ببخشمت...... تو  یعنیبخشمت........  ی...... تا عمر دارم نمانیبخشمت آر ینم

و ........ اونوقت من  یایم رونی....... تو از اتاق عمل سرومرو گنده ب یزنده بمون دیبا

 !!!!!کنم کاریراه........ باهات چ یدر ادامه  دونمیم

 

توووووووو؟؟؟؟  یگیم یدار یمتعجبش به چشمام دوخته شده بود که گفت: چ نگاه

  ؟یشد ووونهید

 

....... عمرا به مرگ رمیمن غلطططططط بکنم به هفت گور خاندانم بخندم بخوام بم اوال

 .........کشم ینقشه هم م ندهیآ ی....... تازه دارم برایچیه کنمیفکر که نم

 

...... یو کشت یکه عوضش منو خفه کرد دیپر رونیدهنم ب از یحرف اشتباه هی خب

کدوم گشتن با عشق.... کدوم گذشته..... کدوم  ؟یکرد فیبرام رد هیحرفا چ نیدوما ا

  ؟یگیم یچ یماه عسل........تو دار

 

 ای یهوس نبود که باش  انیآر یخدا برا چوقتِیمن......... دوست داشتنت ه نِینازن تو

 ......در اصل موضوع نکنه یفرق ینباش
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 یداشتنت.... تمام وجودت.... تمام عشقت...... نفــــــــــس بود....... همه  دوست

  .......و باشم ینفسهام بود تا باش

  !یختیبه همم ر شتریو ب یدم رفتن برام گفت نیبود ا یچ نایا

 

ام..... از تمام پنهون  خسته یبخداآآآآآآآآآآآ منم مثل تو خسته ام...... از همچ نینازن

خسته  امییتنها یقورت دادنهام خسته ام..... از همه  یخسته ام....... از همه  امیکار

چشم باز  گهیو ..... د نیزم یرو ذاشتمیام...... باور کن اگه تنها خودم بودم سرمو م

 .......کردمینم

 

 

 کاریو عشقت بمن بود............ تورو چ دیچشم ام یکه همه  کردمیم کاریتورو چ یول

 کاریثمرت بود..... کنار تو مامان بابامو چ یب انیبا تمام وجودت، دلت بند دل آر کردمیم

 .....که به نفسم گره خورده بودند کردمیم

 نینازن

 

 نمى خواد یخسته هیچ آدم

 ستین یچیخسته چشمش دنبال ه آدم

 خسته فقط دلش مى خواد آدم

 بگیره و خودشو دست

 بره فقط
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  از همه دور بشه که یبره و اونقدر فقط

 بگوشش نرسه ییصدا چیه

 که قرار نباشه جایى

 وقت، هیچ کس، هیچ کجا هیچ

 کنه پیداش

 

 اری....... اونموقع آدمشو بادیم لری.... با ترادیدونه دونه نم اد،یکه بخواد ب یکن بدبخت باور

.... با شما هم کردیکه داغونم م طرفیمشکالت خودم از  منم ......بتونه تحمل کنه

 ....زمیبراتون بر یکنم و چه نقشه ا کاریچ دونستمینم

 

 رفتی...... جوووونم داشت برات در میتو چ یخونواده ام مشخص بود. ول فیتکل حاال

 ......دست و بالم بسته بود ی........ ول

 

دلشو داشت  انیرک کردنتون بودم..... مگه آرمن آدم رفتن بودم...... مگه من آدم ت مگه

  .....بتونه تنهاتون بزاره..... مجبور بودم بخدا........ فقط مجبور بودم

 

کشوند .....  یمنو دنبالش م ریبا هزار زنج رمیبه زور..... سرنوشتم به اجبار...... تقد یزندگ

 ....رفتیراه خودشو م یباز هم زندگ کردمیهرچقدر هم تقال م
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 یذره ا یستین یراض یدوستم دار یبحد دونستمینگران عشق تو نبودم........ م اصال

  ......جا گذاشته بودم نبودم...... اصال نبودم شتیکه پ ی..... منم نگران دلیکن تمیاذ

 "......یگشتیو باالخره به قلب صاحبت برم یتو سهم حالل خودم بود"

 

 کردمیراه نباشم......... فقط دعا م مهین قیفکنم و ر تیبتونم همراه کردمیدعا م فقط

بهم ببخشه و منو از تو دور نکنه که ...... تو خراب  بشیغ یرو از کرانه  یزندگ نیخدا ا

 !یشدیم رانیسهله.......... و

 

 ........... اصال خوب نبودنیخوب نبود نازن اوضام

 

 فهمه ینه آشنا دردت رو م یگاه

 دوستت نیتر یمیصم یحت نه

 دی، درد رو فهم ییتنها دیبا یگاه

 ، خلوت کرد ییتنها

 ، آرام شد ییتنها

 بزرگ شد ییتنها

 تحمل کرد ییتنها

 ختیبهم ر ییتنها

 ساخت ییتنها

 سوخت ییتنها
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 ستیگر ییتنها

 داند یتنها خدا م و

 ......گذرد در دلت یم چه

 

 ...تنهاِ تنها بودم یِ..... تنهانیحالو داشتم نازن نیا منم

 

برداشتم و با تمام هق هقهام که  ی. دستاش باز شد. دستمالدمیمحکم عقب کش خودمو

  .صورتمو پاک کردم لرزوندیبدنمو م یهمه 

 

..... چوقتیبدردنخور ه ی...... توالیکج خ یخل..... تو یِ..... تووووونهید یِ: توگفتم

..... یاز همه خداتو داشت ..... تو اولی...... تو همه رو داشتیتنها نبود ــــــــــچوقتیه

اومده بود و  شتیپ شییدارا یرو که با همه  نیبعد خونواده ات که عاشقتن..... بعد نازن

  .....ریبم یبود فقط بگ یکاف

 

 یخوردن غم و غصه هات......... همه بودن برا ی.... همه بودن برایجنبوند یلب م اگه

خودت  یکمک بهت...... ول یات..... همه بودند برا نهیس یبرداشتن تمام غمهات از رو

  ........یرو داد یکه سرم آورد هییتقاص بالها دمی..... شایخواست اتوییتنها

 

 !بود دهن باز کنم ی! مگه شدنیگذریو م یگیم یزیبخدا چ نیوار گفت: نازن زمزمه

 

 ....که نوشتن ندارد بتیو مص غم
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 ....که گفتن و داد زدن ندارد غم

 ...که اعالن کردن نداره بتیو مص مغ

 ..استخونات ینفوذ کرد تو تشیبا تمام یوقت

 ..دیچیبازوان قدرتمندش رو دورت پ یوقت

 ....تمام تنت یبا تمام خلوصش جا خوش کرد تو یوقت

 ...زهیریسوزونه و از چشمات فرو م یآرام آرام م فقط

 

خودت  یهمه رو به پا یدلشو ندار ینیب یو م یندازیبه اطرافت م ینگاه اونموقعست

 ...یبسوزون

 

که  یی..... جایریو هرلحظه از عمرشونو با دستات بگ یکن تیهمه رو اذ یندار دلشو

 ....یکن یرو قاط هیبق ستی...... انصاف نیتحمل کن یتونستیخودت م

 

به .... اهایبه وسعت کوهها ..... به وسعت در خوادیم یکه پنهان کردنش قلب اونموقعست

از غم و غصه  دهیدر هم تن یو بارون زده..... به وسعت جنگلها سیخ یزارهایوسعت شال

 .....انتها یب یها

 

..... یشیو خورد م کهیت کهی....  اونموقعست که تیشیو خم م یشکن یکه م اونموقعست

 یکه بتون هی..... چون سکوت تنها راهادهاتهیدادها و فر یچون سکوت تنها چاره 

 ..... ی......... همه شونو....... همه شونو...... حفظ کنتویزندگ یبودنت.... عشقان رغمیعل
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 ،یمارو حفظ کن میخواستیخفه شده گفتم: اگه نم یو با حالت دمیبه اشکام کش یدست

  م؟یدید یم دیرو با یک

 

 دیبا کاریچ میو کمکت کن میکنارت باش میداشت میو تصم میخواستیما م اگه

  م؟؟یکردیم

نکن با حرفات گناهاتو  ی.... سعییییییییییلیخ انیآر یبد کرد یلیبا همه مون خ تو

کار  یتو ی............. بخشش ستیکار ن یتو ی!! گذشتنیو خودتو سبک کن یبشور

 !بخشنت یخونواده تم نم یسهله حت من  ........دمیمن بهت قول م نوی........... استین

 

 .صورتش گذاشت یمالفه رو یو دستاشو از رو دیصورتش کش یمالفه رو رو انیآر

 

کنار  یصندل یرو حالی. منم که حالم بدتر ازش بود و بدیلرزیهق هق تمام بدنش م با

 .تختش افتادم

 

خودت  شیو پ یگیم ییزایچ نیرو کنار زد و بدون نگاه کردن بمن گفت: نازن مالفه

 یو بدون یمثل من باش یکس یآرزو ندارم جا یلحظه ا چیه ی!!! برایکنیکه م هیقضاوت

 !!!داره یچه اوضاع
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و  یهات باش یعاشق دور و بر گهیو بفکر درمانت.......... از طرف د یباش ضیمر طرفی از

سخته  یلینشن.... خ یتیاذ چیبهشون نخوره و ه یبا رفتارهات لطمه ا یکن یسع

 ..ییییییییلیخ

 

  .ومدیاز دستم برنم یو کار دمید یخونه م یو ساختنهاتو هرلحظه تو سوختن

 

 یم زدن،یقدم م ابونیخ یکه دست در دست هم تو ییحسرتبارت رو به زوجها ینگاها

   ...ومدیاز دستم برنم یبازم کار ی...... ولشدیو دلم خون م دمید

 

بازم  ی..... ولکردیم ینیدوشم بشدت سنگ یمهرو محبتت، عشقت، زحماتت رو تمام

 .ازم ساخته نبود یکار

 

 رهیدا یتا تهش رو زویهمه چ دی..... با کردمیوا مونده بودم....... تا دهن باز م کامال

  ........ که اونم در وسعم نبود ختمیریم

 

جمع بود تا  شیاونم پ زیمحبت آم یرفتار یبرات بکنم گاه تونستمیکه م یکار تنها

گرفتار عشق  یاز اوضاع و جو خونه مون خبردار نشه، تورو بنحو یکس نکهیعالوه بر ا

بشه به  لیتعد تتیسوزان و پراز شکا یو خودم بکنم که قهرها با حرفها یبخونه زندگ

 .یفتیفکر رفتن ن
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بستم و بدون تو ........  یو منم فقط و فقط چشمامو م شدیبرمال م یرفتنت همچ با

 ....مردم یمردم.... م یمردم.... م یم امییبدون عشقم در تنها

 

  .............. تمام روزهامگذشتیم یدیو ناام اسیروزهام در اوج  تمام

 

و کنج قلبم  گرفتمیم هیو خواستنهات روح طنتهایکنار تو خوش بودم و با تمام ش فقط

 .........کردمیشون م رهیذخ

 

خونه  یو لوند تو بایمن و خودت بودن، اوووووونهمه ز یمون که خونواده  یمهمون شب

و  خواستمتیقرارت بودم.... بشدت م ی...... که بشدت ب یدیرسیو به مهمونا م یگشتیم

از دستم ساخته  یچکاریه یول دادمیدر کنارم داشتنت تمام جونمو م یلحظه ا یبرا

 ....نبود

 

 هیخواستن و صدا زدنم .........  هیبنظرت  یعنیگفتم:  یدهنمو قورت دادم و شاک آب

 تیغرور لعنت یو پا رو یکردینم نکارویمه برات سخت بود ادستاتو برام باز کردن اونه

  !!یذاشتینم

 

و  دمیبخش یهاتو م یمهر یبار از ته دل صدا کردنم تمام ب هیبا  یدونستیکه م خودت

 .........گشودم یبطرفت بال م
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از طرف تو  یعشق من بهت گفتن و ثابت کردن نداشت..... من منتظر اشاره ا انیآر

 فففففففففیبودم که اونم........... ح

 

 ییچه بالها یدونیو نم یخبر ندار یچیتو از ه نیتکون داده گفت: نازن یسر انیآر

  !سرم اومده

تورو در آغوشم  تونستمیتونستم............ چطور م ینم یصدات کنم وقت تونستمیم چطور

  .........مردش نبودم یتاستخوناتو بشنوم وق یبازوانم صدا نیو ب رمیبگ

 

 یبشم و دستامو برات باز کنم وقت کیبهت نزد شتریهرچه ب تونستمیم یجور چه

 ....در وسعم نبود یچی...... هیچیه

 

 ....دمیفهم ینم یزی........ بازم چکردمیو گوش م کردمیفقط گوش م متعجب

 

در سکوت خفقان آورم، فقط برام مرگ و مرگ و  میهرلحظه از زندگ یعنیداد:  ادامه

 .....کشنده بود یمرگ اونم با زجر

 

بابارو باز کردم و چشمم به انارها افتاد همونجا  نیصندوق عقب ماش یوقت یکنیم باور

  ........چشمام حلقه زد یتو یاشک

هام داشت با رمیتقد  .دادم رونیمو ب دهیبر یدادم و نفسها هیتک نیبه ماش یلحظات

منتظر نوه شون  صبرانهیام ب خونواده  برام داشت؟؟ ییبرنامه ها چه کرد؟؟؟؟؟یم کاریچ

 ...یچی......... هیچیبودند و من فعال ه
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 هیاصال قدرت چرخوندن  انیآر گفتیبهشون م یو کس دنیفهم یم یزیچ یروز اگه

زنش جواب بده.......   یازهاین نیبه ساده تر تونهینم یساده رو هم نداره.......... حت یزندگ

چه  دونمینوه دار شدنشون برسونه ........... واقعا نم یساده  یاونارو به آرزو تونهینم یحت

 ....فتادیم یاتفاق

 

 نیاز دل خون دینفهم چکسیه ی.... ولمیدیو خند میسر اون انارها همه مون گفت اونشب

 .............چه ها گذشت انیآر

 یقلبش از درون زار زار فقط خون م یول دیخندیچطور م انیآر دینفهم چکسیه

 .......ستیگر

 

 خواستم !!دمیفهم ینم یادیز زیدوخته بودم و از حرفاش چ انینگاهمو به آر متعجب

 !باال رفته منو به سکوت دعوت کرد یکم انیدهن باز کنم که دست آر

 

 زیو برام چ دمیدیتمام حاالت و رفتار و خواسته هات رو نم یکنیداد: فکر م ادامه

و  ازیاوج ن یکنیفکر م کردم؟یاصال درکت نم یکنیبودند؟ فکر م یناشناخته ا

  سوختم؟ یو باهاشون تا ته وجودم نم خوندمیچشمات نم یاحساساتت رو تو

 

  ؟یخوایم انتیبا آر یاز زندگ یچ دمیفهم ینم یکنیم فکر

 



1152 
 

... فقط نگاه کردن و یچی.... متاسفانه ..... هکردمیو با خون دل هضم م مدید یرو م همه

 ....زجرکش شدن.... برام مونده بود

 

 دیبودم که در  یسربرآورده ات م یازهاین یجوابگو دیبا شدمیم کیبهت نزد یلیخ اگه

  ..........قدرتم نبود

 

هات  ییشکست و چشمات داد از تنها یدلت م کردمیم یتوجه یکه ب یکم

 .....ومدیکنار م یبا همچ دیبا نوایب انی........... و آردادیم

 

........  دهیسربه فلک کش یجهنم........ وسط آتشها نیوسط........ وسط ا نیمن ا نینازن

داد که سهله........ دهنمو باز کنم....  تونستمینم یسوختم و حت یهرلحظه داشتم م

 .....گرفتیاز حالش نم یخبر چکسیو ه شدی.... مری.... پری.... پ ریهر دم داشت پ انیآر

 

 گهی....... تو دیتحمل نداشت گهی! تو دیکرد رییبود که تو تغ یصبح همون شب مهمون از

  ........یبا من نبود

 

  ...گذشت یتو م ادیهرروز و هر شبم فقط با  یدینفهم چوقتیه تو

........ تو با دناتیپوش بایات... تو با زه ی.... تو با مهربونیچشمام بود یتو جلو هرآن

غذا..... تو با بوسه  یبایز یزهایم دنی........... تو با چتیبخونه زندگ یدگیرس نیبهتر

نفس........  یمحکم و فشردنهات در حد تنگ یدنهای........ تو با در آغوش کشیاجبار یها

من  یبه سو دنیاز عمق روحت....... تو با پر کش تیل گرفتنها و جانم گفتنهایتو با تحو
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و خواستنت  طنتیپراز ش یو گاه بایز ی........... تو با نگاهها شدمیاز در وارد م یوقت

داغون  ی........... تو با کارات منو با زندگیداشتینگه م داریرو در من ب ی........... روح زندگ

هرچه  ومدیکه از دستم برم ی. منم تنها کار.........یدادیم یمارم آشتیو روح و جسم ب

  ....کردمیمداوام تالش م یبرا شتریب

 

برات کم  انیآر تیاز اهم گهی......... دیاریکم م یدار گهید دمید یداشتم م یول

  ..........یکردینم یو براش دلتنگ یدید یرو نم انیآر گهیشده.......... د

 

........ هول دمیترس یبود که م نجایتفاوت بود........ ا یو نبودش کامال برات ب بود

 ....نبودم یقبل انیهمون آر گهیو ...........من د شدیم ی.......... پشتم بشدت خالکردمیم

 

رو عقب  یمنکه همون اول بهت گفته بودم عروس ی........... ولمیبود یو تو هردو قربان من

 !!یو خودت قبول نکرده بود میبنداز

 

آماده باش......... کاش اونموقع به حرفم  یهمچ یباشه گفته بودم پس برا ادتی اگه

خودت  ی........ ولشدیشروع نم ختهیوضع بهم ر نیبا ا یزندگ نیو ا یدادیگوش م

 ......ی....... خودت اصرار کردیخواست

 

تو جا  شیاز فکرم پ یا نهیبودم........ به هر نحو ممکن فقط زم رتیروزهام درگ تمام

 ....انیآر یمن....... فقط برا ی.........فقط برا یمونده بود........... تو مال من بود
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 یدوستات...... حت یمهران......... حت یحت ادیبطرفت ب چکسیه چکسینداشتم ه دوست

از دستت بدم......  دمیترس ی....... مدمیترس یم ....چکسی.... هچکسینصفه آدم ..... ه هی

  ........... و یبش دیازم ناام دمیترس یم

 

 .....نبود یجز صبور یچاره ا ی...... ولختیریکننده بدتر بهمم م وونهیافکار د نیا

 

که تا اون روز تحمل  تینابسامان زندگ تیکم با تمام خواستنها و عشقت، به وضع کم

 ......یکرد امیق یکرده بود

 

که  یدیکش یم دکیهم  یناگفتن یهمراهش غم یول دیدرخش یچشمان م یتو عشق

 ...زدیچشمات موج م یبدتر از قبل تو

 

 یگاه دمیدی.......... م یاریبا تمام عالقه ات بطرفم هجوم م دمید ی......... مدمید یم

 یجلو یدیرسیبهم م یوقت ی........... ولینگفتن ندازهیدرونت براه م ییعشقت غوغا

 ....یدیکش یو عقب م یگرفتیخودتو م

 

 ......داغون شدنم یروزها نیعمرم بود و بدتر یروزها نیروزها بدتر اون

 

..... تو یبود...... نبود ستادهی...... قلبم ا دمید تویخال یکه بخونه اومدم و و جا یبار نیاول

 ........یرفتینم یی........... تو بدون من جایرفتینم ییبدون اطالع من جا
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....... نکنه.......... نکنه ترکم کرده  کردیترم م چارهیبو  گذشتیفکر از ذهنم م هزاران

....... نکنه یبود ......... نکنه واقعا کم آورده بود دهی.... نکنه چاقو به استخوانت رسیبود

 ........یتاب تحمل نداشت گهید

 

گفتم و جستجوت  نیخونه رو نازن یشده بودم و گوشه گوشه  وونهید دونمیم فقط

و من گمت کرده  یکه ممکن بود از چشمم دور بمون یبود یکردم.......... انگار سوزن

  ....باشم

 

  .....راحت کنه المویکه خ یاز جواب غیدر یول زدمیو بارها بهت زنگ م بارها

 

.. منو با رفتنش به امتحان نکش........ ای: خدادمیبار دست به دعا برداشته نال نیاول یبرا

 مهیتنها دلخوش ایتمام دن ی...... تویریازم نگ نموینازن ی.......... ول یریحاضرم از جانم بگ

  ....ستین ی........ حالم اصال گفتن یوارد خونه شد یوقت ......ریکه ازم نگ

 

دور دورت بگردم و  هیباور کن کم مونده بود  یبودم ول یاز دستت عاص درسته

 اری..... تو یرو تنها نذاشته بود انتی.......... تو آریبالگردونت باشم.......... تو برگشته بود

  ......من...... تو همراه من..... تو عشق من

 

 .دعوات کنم خبریرفتنت اونم ب رونیاز ب ایو دل ضعفه بخندم  یاز خوشحال دونستمینم
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مرد بهونه  تیدستم از دستت کوتاه بود و از تمام موجود شهی......... همدهیچه فا یول

 .....دور بودم ایدن ایهات....... دن

 

 گهیو د یبر دمیترس ی.... میو تنهام بزار یبر دمیترس ی.... مدمیترس یم نینازن

 ....یبند کن یا گهید یو ..... دلتو جا یشده باش ریازم س گهید دمیترس ی.... میبرنگرد

 

رسوندم ........... در  ینقطه از آدمها م نیو خودمو به دورتر کردمیتحمل نم گهید یوقت

  .........دید ینم یرو کس ختمیریخودم چقدر اشک م ییتنها

 

  ....دیشن یمو نم یمخف یادهایکس فر چی..... هدیشن یکس حرفامو نم چیه

 

اونم کنار عشقم،  یزنیاز ماه عسل و گشتن حرف م یسخت نهمهیکه تو در برابر ا االن

 ستمی........ اصال روشن نارمیسر درنم یچیفهمم ........ از ه ینم یچیباور کن ه

 ......نینازن

 

 نگاه تو بود نیتمام دردهام ب یگاه

  یستینگریکه م هرگاه

 شکستیآهسته درون من م یزیچ

 شدیدشوار م دنمیکش نفس

 چیکه ه دل
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 داشت به هنگام لغزش دنید میو پا دست

 بست یصدام رو بغض م راه

 گفتن دوستت دارم نبود یبرا یمجال

 نینازن ستیانصاف یهم واقعا ب االن

  غرق شوم و یبا نگاه تنها

 .....چیکه ه سمانیر تو

 یهم بهم نزن تلنگر

 

 یدستمال  ........کردمیبلند بلند هق هق م گهیشعرش اشکام بدتر راه گرفت و د از

  .دمیکش سمیصورت خ یبرداشتم و رو

 

  .آرامش کنم یلحظات یبکشم و فقط برا نمیهم به قلب خون یدست تونستمیم کاش

 

  !هم بمن بده یدستشو بطرفم دراز کرد و گفت: دستمال انیآر

 

  .بهش دادم که صورتشو خشک کرد دودستمال

 

! یو همه رو نجات داد یکرد ینداشته باش کار خوب نانیهم بخودت اطم ادی: زگفتم

  .....یخودت نگه دار یدرد و غمهاتو برا یفقط تونست
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 تونستمیم شتریب دیکه شا یضیو هرگز نفهمم مر یکن یازم پنهون کار یتونست فقط

روح و روانمو  یتونستی......... تا میکرد تیرو اذ نینازن یتونستیتا م یکمکت کنم! ول

اشتباه حدس زدم و  یبگ یخوایو االنم م یدلت خواست کرد ی.......... هرکاریختیبهم ر

 یو جا دمید نگیپارک یرو تو نتیخودم ماش کهی.......... درحالیبه مسافرت نرفته بود

  ........ چمدونت رو یخال

 

جدا شده  نتیاز ماش یکه بگ یخوای! نمیبا چمدون به کوه رفته بود یکه بگ یخواینم

  ....یبا دوستات رفته بود

 

 یا گهیکس د نیخودت هست سوار ماش نیماش یامکان نداره وقت دونمیم کهیدرحال

  ...........یبش

 

 یو منم خودمو کنار م یگفتیرو از اول بهم م یکاش رک و راست همچ انیآر

  ........یتو جلومو گرفته بود ی..... ولرفتمی........ بخدا مدمیکش

 

باز کنم......... فقط  یکس شیبگم......... حق نداشتم دهنمو پ یزیچ یشتم به کسندا حق

تمام وجودم داشتم ذره  ی.......... فقط با خفقانهاکردمیخفه خون گرفته بودم و تحمل م

  ......دمیپوس یذره م

 

خورده شده..........  یزده نه گوشت یاومده نه ضرر ینه گربه ا یگیو م یاومد االنم

 .....یعاد یِعاد یهمچ
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 نهمهیکردم که تو ا کارایچ دونمیواقعا نمبه تاسف تکون داده گفت:  یسر انیآر

....... فقط  خواستمتیم یعاشقت بودم........ بحد ی! من بحدیبد ازم دار یبرداشتها

  ........هرطور شده حفظت کنم کردمیتالش م

 

کنم هرطور شده بعداز منهم  یکار خواستمینبودم و م دواریخودم ام یبه زندگ ادیز من

 یبدون من زندگ ی........... اصال بتونیبد یو بخودت سروسامان یحفظ کن تویزندگ یبتون

  !یکن

 

بعداز من پروبالت بشکنه و سراز  خواستمیداشتم که نم مانیبه عشقت ا یبحد

  !یاریدرب مارستانهایت

 

 نمیهم نبود بش یشوهر دهن سوز نیهمچ یفقط بگ یفتیب ادمی یوقت خواستمیم

 !عمرمو به پاش بدم

 

 یاوضاع رو برات درست کنم؟ راض نیبودم ا یبودم ترکت کنم؟ راض یراض یکنیم فکر

 ؟یبش تیاذ یبودم ذره ا

 

 یهمسر برات باشم......... ول نیبهتر خواستمی...... بخــــــــــدا نــــــــــه...... م نه

 ینم یهارو برات بسازم ..... ول یزندگ نیباتریز خواستمیامکانش نبود.... م

  .........تونستم
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.... در رمیتونستم هرلحظه بهت محبت کنم..... عشق بدم.... عشق بگ یم ضمیوجود مر با

 ......تونستم...... آخه یتمام خواستنهام غرقت کنم...... بازم نم

 

از خواستن رو  یحس چیبدجور روم اثر گذاشته بود و ه یدرمان یمیش نینازن آخه

  !ارزه ینم یزیثابت کنه به پش شویکه نتونه مردونگ ینداشتم.......... مرد

 

 ی........ مخورهینم یدرد چیزنشو بده به ه یکه نتونه جواب خواستنها یمرد

کنم  رابتیبا تمام عشقت س تونمینم یتا خبردار بش دمیترس ی......... فقط مدمیترس

...... ترکم . یبر دمیترس یاز دست بدم!!! م شتیخودمو با تمام ابهتم پ یوجهه 

  ......یکن

 !!!مردم یواقعا م فتادیم یاتفاق نیچن اگه

 

حاال اونهمه هم  یگفتیو بهم م یذاشتیهرزمان اسم بدردنخور رو روم م یدونستیم اگه

  گذشت؟یچه بر من م یکردیبار تکرارش م نیاز ته دلت چند

 

چشمم بصورتت  گهیو د رفتمیفرو م نیزم یتو خواستیبود دلم م همونموقع

 ..... !!بدردنخور بودم واقعا .....فتادینم

 

  !مشخص نبود فمیپادر هوا بودم! خودمم تکل میزندگ یبخدا خودم تو نینازن

به  یدیام چیام که ه ختهیبعدا با اوضاع بهم ر ی. ولزدیمطمئن تر حرف م لیاوا دکتر

  .دادیبهم نم یروشن ادیجواب ز گهینداشتم، د یزندگ
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  .میکنیمداوات م یبخداست و تمام تالشمونو برا دمونیام گفتیم فقط

 

  .....یلیتنها بودم ........ خ یلی! خکردمیم دیبا کاریچ بنظرت

 

هدف و چشم  یبدون ذره ا ،یدوش دار یکه رو یتیو با هزاران مسوول یباش تنها

 یزیبهت چ عمرا .....نداختیداشت منو از پا م نایا ی...... همه ندهیبه آ یانداز

 ...گفتمیم

 

خوب  توننینم یدرمان یمیتحت ش یها ضیاز مر یدکترم گفته بود چند درصد حاال

 !کردیم یته دلمو خال شتریب گهید نیکه ا ارنیشونو بدست ب یجنس یبشن و قوا

 نه؟؟؟ ای شهیحالم خوب م دونستمینم واقعا

 

 یصندل یتن خودمو رونگه داش یارای گهیدوخته شده بود و د انیمبهوت به آر نگاهم

 .هم نداشتم

 

مغزم  شیخارج از گنجا دمیشن یکه م ییحرفا نیا یباور کرده بودم، ول گهید شویضیمر

 ......بود

 

  .......غم حرفاش ایخدا

 ...یآن یحرفها برا نی...... غم قبول ایلحظه ا یبرا یاحساس نبودنش در کنارم حت غم
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  بود یا دهیموج  سر به فلک کش انگار

 ....کردیم رانمیو و کم کم و دیکوب یهرلحظه با تمام قدرتش بر ساحل قلبم م که

 

 یم اوردیگفتن هم کم م یبرا ی..... و گاه ومدیموج وارش که بزبونش م یحرفها با

 ....هی.... طوفانی..... طوفانیحرفاش طوفان دمید

دچار ضعف باشه که  دیهم به مغزم خطور نکرده بود مرد من شا یدرصد هیاصال  چرا

 یزندگ نیا یکار بودم من......... کجا ی............ کجا دیکش یخودشو ازم کنار م نگونهیا

 ....نداشتم یسرشته ا ایدن یباز چیبودم که از ه ستادهیدرندشت ا

 

دوخته  انیکنم....... نگاهم به آر کاریچ خوامیم دونستمیبلند شدم....... نم حالیو ب آهسته

  .......بودم نیزم یآدم رو نیو خودم سردرگم تر شده بود

 

نکردم.......  دایپ یچیه یبگم........ ول یزیبه چپ و راست رفتم و دهن باز کردم چ یقدم

 ....انداختم یصندل یعقب گذاشتم و خودمو دوباره رو یقدم

 

........  نینازن........ کردینفس  تقال م یذره ا یداشت برا نیمرد!!! نازن یداشت م نینازن

  ......من...... عشق من انی..... آرشدمیکاش خبردار نم

 

 .....فرو دادن هوا باز شد یبستم و دهنم برا چشمامو

 شده؟؟؟ یحالت خوبه؟؟؟ چ نیبلندتر گفت: نازن انیآر
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 .......از جاش کنده شد و

 

 .کردمیخودمو جمع م یجور دی. باخوردیبا سرمش از جاش تکون م دینبا

 

 ......داده فقط گفتم: خوبم...... خوبم یدستمو تکون آروم

 

 یدیاالن د ؟یشدیم یچه حال یدیشده بود. گفت: االن د شتریب انیآر یصدا یگرفتگ

 ریمن مس نینگم.......... نازن یزیراه رو انتخاب کرده بودم و حق داشتم چ نیخودم بهتر

حرفارو خودم به جان  نیتمام بار ا ......... منکردمیانتخاب نکرده بودم و نم یاشتباه

 .....ی........ ولکردمینم تتناراح یو ذره ا دمیخریم

 

 .....نبودم تیمن همسر موندگار زندگ دی..... شایشدیکم کم ازم دور م دی........ بایول

 

  .نداشتم یدیام چیکردنم ه ی...... راستش خودمم اصال به زندگراستش

 یجوابگو تونمینم گهیندارم و د یحس مردونه ا چیه گهید دمیکه د یاز وقت مخصوصا

 !بودم ختهیباشم کامال بهم ر ازهاتین

 

دوستم داشته  نکهی........ عالوه بر ایتنهام نذار نکهیعالوه برا کردمیم یکار دیبا

 !ینکن کیبمن نزد ادی....... خودتو زیباش
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تمام  یشدنت بمن باعث اوج خواسته هات بود و منم که بدبختانه با شرمندگ کینزد

 !!!تونستم جوابگو باشم ینم

 

 نیگرفتم موضوع رو بهت بگم و خودمو خالص کنم! باالخره که ا میو بارها تصم بارها

 !فتادیاتفاق م

 

تر از من بد دونستمیچشمام بود..... م یخبر  کامال جلو نیا دنیاز شن ختنتیفرو ر یول

....... ختیر یشد....... بدتر از من فرو خواه یخواه ری....... بدتر از من پدیکش یزجر خواه

گور  ی...... و تمام آرزوهاتو دونه دونه توومدیدرم رهیبه رنگ ت تیبدتر از من تمام زندگ

  ......یدادیپرورش م اهیروشونو چمن و گل و گ و یزاشتیم

 

  ...... ذاشتمیخودم م یو تورو بجا دمیدیم خودمو

 !!کردمیو دهن باز نم گرفتمیخودمو م یجلو اونوقت

 

فکر  یو هرچ کردندیچشمم قد علم م یتمام قد جلو سونیاونطرف  مامان و بابام و آ از

 ...به موضوع ببرند یتو پ اتیاز حاالت و روح هیکاف دمید یم کردمیم

 

و  یتحمل کن یتونستیممن، ن یضیمر دنیبه محض شن دونستمیبودم و م مطمئن

  !شدیمن شروع م یها یمانی. که اونموقع تازه پششدیبرمال م یباالخره همچ
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بابامو هم با  دهیو به سه روز نکش ستادیا یبروبرگرد مامانم درجا قلبش از کار م یب

 !کردمیم چیدستان خودم کفن پ

 

 .تصورشو بکنم تونستمیرو نم ومدیسرش م ییو چه بال شدیم یچ انیم نیدر ا سونیآ

تو  عالقه  !به همراه تو بود مارستانیوجه ممکنش، سردر آوردن از ت نیتر نانهیب خوش

 کاریچ بنظرت  !یشدیساقط م ی. تو هم کنارشون از زندگدونستمیبه خونواده ام م

  ......راه بهتر بود نی......... کدامنینازن کردمیم

 

اگه تونستم و  نیپوالد یبه جنگ سرنوشتم برم و با زره ییگرفتم خودم به تنها میتصم

 .ستمیکرد در برابرش با میاریخدا 

 

هرروزمون  یو مخصوصا با پس رفتها میکه داشت یبد یروان یبه اوضاع روح مامانم

  .حساس شده بود یلیخ

 

 نهمهیکه هردومون ا هیآورد قسمم داد بهش بگم موضوع چ ریمنو گ ییروز که تنها هی

  .میگرفته ا

 

 یهم گناه منه و سع شتریکه ب میدار یاختالف فکر نیبا نازن یفقط گفتم کم منم

  .هرچه زودتر اختالفاتمونو رفعش کنم کنمیم
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ندادم و فقط سپردم اصال درموردش باهات حرف نزنن که  حیتوض نیاز ا شتریب گهید

  !!!بخوان حمیگفته بشه و درموردش توض رونیحرف خونه ات ب ادیبدت م یلیخ

 

  .بودم چوندهیپ یجور مامانو

منو  یگرفت چند روز میتصم یدرمان یمیمعالجات و ش یادامه  یقبل هم دکتر برا ماه

  !کنه و کامال تحت نظر باشم یبستر

 

فرصت  نینبود و دکتر بشدت اصرار داشت در اول یشدن نکاریکردم فرار از ا یهرکار

  !بشم یبستر

 

 !شدنمو داد یدستور بستر نانهیخوشب یلیخ یخواستم داد و در وجه یحیتوض هر

 

راه چاره ام  کردمیبودم و چشم به افق دوخته فکر م ستادهیمطب دکتر ا یجلو

  ......بشم یبستر انهیدور از چشم همه و مخف تونستمی......... چطور مه؟؟؟یچ

 

کم  دونستمیبودم........... م باخته یلیاز حد دکتر خودمو خ شیبا اصرار ب دونستمیم فقط

 ......شدیم کینزد شیزندگ یروزها انیداشت به پا انی........ آرشمیکم دارم تموم م

 

 نیا رانیچشم به دوردستها دوخته ح االتمیبودم و درخ ستادهیمطب دکتر ا یجلو

 .بودم یزندگ
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االن قضاوت  یتا بتون یدید یم دی...... فقط باستین یکردن فیاصال توص اوضاعم

 ....یکن

 

چه  مهنفه کسی وقعم یه کهقلبت  یرو ،دلت روی بزاری دستتو باید باشی که مرد

 ......وگرنه دست دلت رو شده........ داری حسی

 

........ وگرنه یبلند ش یعل ای هیخودت و با  یزانو یرو یدستتو بزار دیبا یکه باش مرد

 ...یکشونیهمه رو با خودت به غم م

 

نشه..........  تیاذ تیتا عشق زندگ یخودت بدوش بکش دیتمام غمهاتو با یکه باش مرد

 ....یزیریو بدتر بهم م ینیب یوگرنه پرپر شدنش رو م

 

  هات هخند پشت تومهاغ باید باشی که مرد

 تیعصبان پشت ور تیسوز دل

 یکن میقا فریاد پشت ور تیغیر

 

 .......چقدر مَردم و چقدر تحمل دارم انیم نیدر ا دونستمیمن نم و

 

 یو همچ ارمیبرات ب یچه بهونه ا خواستمیبار م نیمونده بودم. ا ابونایخ یتو فیبالتکل

 یبشم که تو خبردار نشده باش یبستر خواستمیم یاصال چه جور کنم؟ یرو ازت مخف

 ....... دیفهم ینفر م هیاگه فقط  یواآآآاآآآآ !!!اونم به مدت چند روز
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 .بخونه برگشتم یمیتصم چیو سرگردان بدن ه آواره

ساخته نبود......  یچکاریخدا خودش راهمو هموار کنه....... از دستم ه کردمیدعا م فقط

  .....بشم الیخیشدن رو ب یبستر تونستمیفقط م

 

 .....ستادیسرم راست ا یخونه رو باز کردم و وارد نشده تمام موها در

 

شدم...... از تو مطمئن بودم  وونهید یزنیبا مهران حرف م تیبا اون وضع دمیشن یوقت

 ........ دلم هزار راه رفتیول

 

نبود که چشم  یبد ی...... مهران بچه  دونستمی....... نمخواستیم یازت چ دونستمینم

بودم........... منم  چکارهیه یزندگ نیا یمنهم تو یدوخته باشه....... ول شییبه محرم دا

ته  یترس شهیهم شدیتورو برآورده کنم......... که باعث م یعیطب یازهایدم ننتونسته بو

 .....کنه نهخودش لو یدلم برا

 

و دوست نداشتم با  خواستمینم یبهت شک داشتم نه!! ول ینوک سوزن ینکن فکر

اگه با من  ی........ حتخواستمیخودم م یفقط و فقط برا تورو ......یهمکالم بش یشکیه

 .....فتهیبهت ب یبود دوست نداشتم چشم کس

 

هاتو  ی....... کم محلواشی واشی یوقت یداشتم....... ول مانیداشتم.... بهت ا نانیاطم بهت

  .....شدمیدلسرد م یزندگ نیاز ا دم،ید یم ختنهاتوی....... اوج بهم ر دمیدیم
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از دستت ندم  نکهیا یو برا دادمیفقط بخودم حق م یزندگ نیا یها تو وونهید مثل

...... کردمیتو تالش م یکن فقط و فقط برا باور  .........معالجاتم بودم ریگیپ دایشد

  ......بعداز تو هم خونواده ام

 

 نیبود........ نادر همچ ختهیافکارم بهم ر دایتو شد یعوض شدن جو خونه و رفتارها با

هرروز به وسعت  یول نکرده بودم......... ولرو بهم کامال اخطار داده بود و من قب یروز

 ...ومدیهم از دستم برنم یشاهد بودم........ متاسفانه کار فتادیم نمونیکه ب یفاصله ا

 

.... کردمیخودم حفظ م یتورو هرطورشده برا دی........ باکردمیجمع م یلیحواسمو خ دیبا

خواهان بقول  هی یبودم..... ولآخه من .... عاشقت بودم....... با تمام وجودم خواهانت 

 ...خودت بدردنخور

 

و منم داشتم رسما دق  یدادیبهم نم یتیاهم گهیهات شروع شده بود..... د یمحل کم

 ...کردمیم

 

ته  یترس شهیهراس داشتم. بخاطر شغل و رشته اش هم رضایدوستات فقط از عل نیب از

از دستم ساخته  یبازم کار ی. ول..... ی..... درد دل کنیباهاش حرف بزن یدلم بود بخوا

 .....رمیمالقاتتون رو بگ یجلو تونستمینبود... نم

 

  ......سرنوشت رها کرده بودم دیرو به ام یهمچ
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خودمو به مهران رسوندم  کنم،یم کاریدارم چ دونستمیوار نم وونهیدعوام با تو که د بعداز

 !!!زهیریبهم م ارویکه داره دن هیداشتنش بشدت ناراض کیشر یاز ماجرا دمیو فهم

 

به  نیو بدون صبحانه و ماش یصبح که بخاطر دعوامون ناراحت از خونه خارج شد اونروز

 !کم آورده بودم گهیو رو بود و د ریدلم ز ،یامتحان رفت

 

رو بهت بگم و خالص  یگرفتم هرچه باداباد....... همچ میخونه تصم یهام تو ییدر تنها 

  .....بشم

 

داشتم از  گهیرو نداشتم........ د یو روان یو عذاب روح یکاریتحمل اونهمه مخف گهید

  !یتو هم مثل من کم آورده بود گهی...... ددادمیدستت م

 

 یحل کنم ...... شدن ییرو خودم بتنها یدنبال راه چاره گشتم بلکه بازم همچ یهرچ

  .....نبود

 

ماجرارو بهت  یکنم و همه  دایخلوت پ یجا هیدانشگاه اومدم تا  یدنبالت جلو 

  ....بگم

 

 ...مقابلت توقف کرد رضایبا خروجت از دانشگاه عل دمید که
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 دمیترس یم رضایخدا از عل ی شهیداشتم........ من هم یخودت حدس بزن چه حال فقط

آدم شناس بود  یلی........ خزهیمنو به آب بر یممکنه پته  اشیبا زرنگ کردمیو حس م

رو کرد و  ستیبا یکه نم یبود..... بالخره خودشم کار زیت یلیرنگ بود..... خز یلی..... خ

 ......ختینقشه هامو بهم ر یهمه 

 

 چکسیوقت بود مرده بود..... دوست نداشتم با ه یلیخ انیآر یراه افتاد رضایبا عل یوقت

 رادی..... چون ..... چون خودم کم داشتم ..... چون خودم ایاز جنس مخالف همکالم بش

 .......داشتم

 

داشته باشه........ کنارت راه  هواتو من رازیبه غ یکس کردیغلط م ینبودم...... ول حسود

 .............. بصورتت نگاه کنه..... باهات هم کالم بشهفتهیب

 

باهاش  یخوایمطمئن بودم همراه بودنت باهاش، بخاطر مشاوره هستش و م یطرفی از

......... خواستمی......... من اونم نمخواستیقسمت رو دلم نم هی نیکه اصال ا یمشورت کن

 ....ی...... نه هرکسیبا من حرف بزن یتوووووووو تنها حق داشت

 

 !یبابات برگرد یبخونه  یریبگ میباعث شد که تو تصم نکاریدعوامون بخاطر ا و

 

بار محکم ازت بخوام  هیفقط  تونستمی.... میعنوان بر چیبه ه خواستیدلم نم راستش

...... که یبغلم فشارت بدم و ازت بخوام بمون یمحکم تو یلحظه ا تونستمی.... میبمون

شناختمت...... دلت به رفتن رضا نبود...... پاهات دنبالت  یم  .....یموندیصدرصد هم م

 ......یرفتیم ی...... بزور داشتومدینم
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 .....دمیرسیخودم م ی انهیمعالجات مخف یرفتنت بهتر بود و منم به ادامه  یول

 

 رغمیدستم گذاشت، مجبور شدم عل نهیهم هز یکه کل دمیاتمام معالجات جد بعداز

  .هامو جبران کنم نهیبفروشم و هز نمویماش یابینادر غ یدعواها

 

 ...بخونه برگشتم ضیمر یبا دل و جان و روح ییتنها

 

نداشتم...... خودم  یچاره ا ی...... ولکردیم تمیاذ شترینبودنت ب یخال یجا نباریا

 ....کردمیتحمل م دیخواسته بودم و با ینجوریا

 

کردم و  دایپ یاوضاع بد روح کردمینگرفتنهام احساس م لیکردنهات و تحو یدور با

 .....دیاونم شد دادی........ نبودنت عذابم مشهیتومورم رفته رفته بزرگتر م

 

تحمل  تونستمی...... منم نمیو اهل برگشتن نبود یرو گرفته بود متیتصم گهیکه د تو

 ...شمیم رتری..... حسشو داشتم که روزبروز پژمرده تر و پیبمن فکر نکن گهیکنم تو د

 

 ....نکرده باخته بودم بدجور یزندگ

 

 ....و تورو از من دورتر کنن رنیدورت رو بگ ینکنه در نبود من افراد کردمیفکر م فقط
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 بودمم....... آنقـــــــــــــدرحسود حسود

 ادیسمتت ب سیڪ ردمڪدق می  ہڪ

 ارهیاسمت رو ب سیڪ نهڪنگات  سیڪ

  یسپرد یم ڪخا ہمنو ب ای یشدیم ڹم ڸما دیبا ای

 

 که کنارت بودم دمیفهم یزمان رو وقت یکوتاه

  ....که در انتظار برگشتنت بودم دمیفهم یبودن اونو وقت یطوالن و

 

..... دلتنگت بودم ...... خسته بودم...... زمان هم یمحلم نذاشت ی...... وقتیبرنگشت یوقت

 .رفتیجلو نم یتلنگر چیبود و .......... با ه ستادهیکامال برام ا

 

 ....یدلتنگ

 مونه یخاکستر م ریآتش ز مثل

 

 ...تمام شده یکنیفکر م یگاه

 ....دفعه کی اما

  و ارهیم سربر

 !!!...زنهیتو آتـش م همه
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 دونمیباهات بد تا کردم....... م  یکه خونه ام بود یدر تمام مدت دونمی...... مدونمیم

باور کن همش بخاطر خودت  ی..... ولومدمیاصال بدلت راه ن دونمیکردم.... م تتیاذ

  .....بود

 

با  خواستمیرفتار کنم...... هم م یمتفاوت چطور یایو دن نیدو د نیبلد نبودم ب اصال

  .......ینش کیبهم نزد خواستمیم وجودت داشته باشمت..... هم متما

 

 یدیفهم کهیخودت فکرشو بکن از زمان یمسائل واقعا شرمنده بودم...... ول یبعض از

..... چشمات یدی....... چقدر درد کشیشد تی........ چقدر اذیختیچقدر بهم ر ضمیمر

....... من به هیجمله کار شاق هیکردنشون در  فی...... توصختنیچقدر اشک ر گنیم

 ....نبودم وگرنه یراض زایچ نجوریا

 

 یزیو چ یخودتو نگه دار یتونیاصال م یخونواده ام بر شیپ یوضع بخوا نیبا ا االن

..... امکان نیامکان نداره نازن ؟یاشکاتو جمع کن دنشونیبا د یتونی!! اصال مینگ

  ......نداره

 

 یلیغم برات خ نیآشنا بودم.... ا تتیشناختم و به ظرف یتورو بهتر از خودت م من

 ...یلیبزرگ بود.... خ

 

 یاز خبردار شدنت نگذشته مامان و بابات همه  یقضاوت کن هنوز چندساعت خودت

 ..... دندیمنو فهم یماجرا
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 تونمیخودمم بفهمن رو نم یو خونواده  یرو اهلل اعلم.... حاال چقدر طول بد هیبق

 ...نیهم یخودتو نگه دار یفوقش تا شب بتون ی..... ولبزنم... نیتخم

 

با تمام  ان،یمن نزار! دوما آر یاسمتو رو یخودت فهیگفتم: اوال فضول و گزارشگر طا آروم

منو  یچندماه بربادرفته  نیتقاص ا دیبخشمت. تو هم با یبازم نم دمیکه شن ییحرفا

  ...که انتظار بخشش هم نداشته باش یبد

 

 !ینزد یکار بود ...... اصال در موردش حرف یماجراها الناز کجا نیدر تمام ا سوما

 

 یبود که..... من با الناز کار یکار م یتو دیچشمان باز شده گفت: مگه الناز هم با با

 ماجرا کنم؟؟؟ یقاط ارمیخودم کم بود که اونم ب بتینداشتم...... مص

 

  .صورتمو پاک کردم دهیمو باال کش ینیب

 

 تیمطلع و بهش اهم زشیو از همه چ یباهاش در ارتباط بود یتو بحد ی: ولفتمگ

و نرفتنش بخارج اونو با مهران  رانیپاش در ا یمحکم شدن جا یبرا یکه حت یدادیم

 ....یکرد کیشر

 

 ......که یبگ یخوایم یچ نویا
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 چشماشو ...... صورتم بود یبارش فقط نگاهش رو رتیبا چشمان باز شده و ح انیآر

  .محکم بازو بسته کرد و دوباره چشم بصورتم دوخت

پا کدومه؟ ارتباط با  یکدومه؟ محکم کردن جا کی! شریگیم هیحرفا چ نیگفت: ا آروم

 الناز کدومه؟

 یهاآآآآآآآآآآا؟؟؟ کار میدروغ و دغل ندار اآآآآآآآآآنیگفتم: آر دهیخم شده کش بطرفش

 یدلش کاشت خیو ب یکرد کشیخودش بگه النازو شر نجایا ادینکن زنگ بزنم مهران ب

شوهر و بچه هاش دق کنه  یکه هرلحظه حواست بهش باشه که مبادا زن مردم از دور

 الناز بشه؟ یخاطرات ب یایو تو دن

دارم  یفهمه چ یدوخته و اصال نم ووونهید هیانگار چشم به  کردینگام م یجور انیآر

  .گمیم

 یو دار یحرفارو از کجا کشف کرد نیتو واقعا ا نیزززنگفت: نازززز دهیکش ندفعهیا

 ......کاره که یاصال الناز کجا ؟یاریبزبونت م

 هیبخواد  بردهیازش م یشه؟؟؟ چه نفعگفته با یدروغ نیامکان نداره مهران همچ آخه

 کردم خبر ندارم؟؟؟ نکارویا یرو بمن بچسبونه؟ من ک ینجوریشرّ ا

کنه و اگه  یگذار هیسرما رانیا یمقدار خوادیخبردار شدم برادر الناز م یوقت البته

 یبعض یهمسرش برا ییجدا یبه سوئد برنگرده، چون ماجرا گهید رهیکاروبارش بگ

و اصال دوست نداشت برگرده، منم  کردیم تشیاذ یلیمسائل جلف و خونه برانداز خ

شه!! چون هرانم داشته بام یهوا ردمک کشیهستش با مهران شر یفرد مطمئن دمید

 یالناز بازم کجا دونمیهرلحظه چشمم بهش باشه! االن واقعا نم دمیرس یخودم واقعا نم

وقته اصال النازو  یلیمن خ ؟یو بد برداشت کرد یدیکاره که ..... نکنه تو اشتباه شن

 شیفکرم پ گهیمشکالت داشتم که د یندارم. خودم بقدر کاف یو ازش خبر دمیند

 !نباشه گرانید یبتهایمص
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 .روبروم دوختم واریباال آوردم و به د نگاهمو  .من بود باز شد یچشما نباریا

اسم  ک،یواقعا مهران با اونهمه داد و هوارش در مورد نخواستن شر نمیبب کردمیم فکر

بود که  انیتمام فکر و ذکرم معطوف به الناز و آر یمن بحد ایالنازو آورده بود که .......... 

 !!! رو برش داده بودم یخودم همچ یالناز افتاده برا ادیبا حرف مهران زود 

 .زدیم رونیبار از لپهام آتش ب نیا 

 گهید یبوده، ول یمنظورش ک دمیپرس یحتما ازش م دمیدیدفعه که مهران رو م نیا

 یو مخفرو بهم دروغ بگه و بخواد شراکت الناز یبزرگ نیموضوع به ا انیآر کردمیفکر نم

 !!نبود یکنه!! اصال شدن

بخره،  نیماش یندگیالناز طبق سفارش و آدرس مامان اومد از نما کهیگفت: روز انیآر

 میبه خاطرات بود. خب از قد یفقط مرور یگذشته افتاده بودم، ول ادیبه  یراستش کم

 یکم ،یگیو دوست و همسا ییآشنا ی فهیو طبق وظ میشناخت یرو م گهیهمد امیاال

  .دمیشون پرسیدرددلش نشستم و از اوضاع زندگ یپا

 یم الشیخیاصال ب یکنیو بهم شک م یشیناراحت م نهمهیتو ا دونستمیکن اگه م باور

 !!!نکارایتو منو چه به ا تیشدم. بدون رضا

و  دمیپسند یخونواده شو واقعا م یدر گذشته ام عاشق الناز نبودم ول چوقتیه من

ستون  تونستیکه م دادینشون م یزن زندگ یواقع یخودشم طبق شناختهام به معنا

  .خونواده باشه هی یخوشبخت

 یخودم قسم، من عشق رو، خواستن رو، لرزش قلبم رو، ب ی... بقول تو بخدانینازن

اوج گرفتن و آرزومندانه چشم به عشق  ایدن ایرو، دن یدوست داشتن یآرزوها تینها

اسم  یکن یتو سع ستی. االنم اصال انصاف ندوختن رو، همه و همه رو با تو شناختم....

 !یکن تیاذ ینجوریا نو خودتو با م یالنازو بمن بچسبون
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 یبعداز رفتن خونه  ان،یآر یگرفته ام گفتم: ول یمو پاک کردم و با صدا ینیو ب صورت

به  یهم خاموش بود! گفته بود تیگوش یو حت یرو کال نبود یبابام بود که تو چند روز

 .هم نبود کهیبود و چمدون کوچ نجایا نتیماش یول یکوه رفت

گفت الناز به  سونمیآخه ..... آخه..... آ رن؟یو با چمدون م نیبه کوه بدون ماش بنظرت

  !نیسوئد برگشته و هردو با هم همزمان نبود

بشم و  التیخیکال ب گهید گهیم طونهیخشم بست! آروم گفت: ش یچشماشو با کم انیآر

امروز طالقت بدم و دست  نیجا و هم نیهم گهیم طونهی........ شارمیناصال اسمتم بزبونم 

 یزنها نیو ا ایدن الیخیبشم و ب نیقبرستون خونه نش یو بالمو جمع کنم برم گوشه 

  !!!بدفکر و شکاک

 من ......... که یشناخت یم نقدریبود؟ منو هم نقدریکل شناختت از من هم نینازن

 یکنیماه عسل....... ماه عسل م نهمهیفهمم ا یداشتم که تازه االن م کاریاصال به الناز چ

 .....خودم که یبرا ایسف باشم تاتو م یبرا دونمینم !!!بوده یچ یبرا

 

 یبهم بزن ی...... حرف اضافه ایخودت متاسف باش یبرا یدار فهیگفتم: فعال وظ خفه

 ......ها رمیم ذارمیم

باور کن دلم  یخداروشکر تو هم رفتنت دم مشکته! ول. زمزمه وار گفت: دیخند حالیب

کار....... من  یکار بودم و تو کجا یسوزه! من کجا یم یییییلیسوزه! خ یبحال خودم م

که خودشو بمن چسبانده  یشکست دادن غده ا یبودم و برا میو سالمت یبفکر زندگ

 ............. تو همسالم و سرخوش رو کنارت شروع کنم.. یزندگ هیتا  کردمیبود تالش م

بابات  یبخونه  یگرفت میکه تو تصم یبا تاسف تکون داده ادامه داد: اونروز سرشو

و  شاتیمعالجات و آزما یبشم و بعض یبستر مارستانیقرار بود غروبش در ب ،یبرگرد

 .رو کامال تحت نظر باشم یدرمان یمیش
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بهت  یحیاز خونه دور خواهم شد و چه توض یچطور کردمیخدا خدا م فقط روز بود دو

 دیو با کردیدکتر هم قبول نم ام؟یخونه نم یبگم چند روز تونستمیخواهم داد. اصال م

 .شدمیم یبزور همکه شده بستر

 که نیاریسر درن یچیکنم و از ه یکاریبازم مخف تونستمیم ایفکرم مونده بود آ فقط

..... 

خونه رو ترک  یمدت یخدا خودش رسوند و تو  گفت ییهویمات و مبهوت بودم که  

 !یکنیم

 یفقط نوک زبون یافتاده! فکر کنم متوجه هم شد یباور کنم چه اتفاق تونستمینم اصال

خودت جم  ی!! دوست نداشتم از کنارم، از خونه یازت خواستم بمون یمعمول یلیو خ

 یلینه مجبور به تحمل خفعال که مجبور بودم..... عاشقا یو ازت دور باشم، ول یبخور

 کرده بود باربه دوشم تلم ایبودم که دن زایچ

 

ام دارم  هیروح رییتغ یزدم و گفتم برا نایهم به مامان ا یرسوندن تو بخونه تون، سر با

 دایشد ی. بهشون گفتم مزاحمت نشن که دارستمین یو چند روز رمیم یبه کوهنورد

 .تا من برگردم  یخودتون موندگار شد یو خونه  یخونیدرس م

رو بردارم. همونشب نادر  کهی. مجبور شدم چمدون کوچمینداشت اکسخونه که  یتو

 .شدم یبود و بستر شمیپ

  .قهر ی. بقول خودت رفته بودیبهم زنگ بزن کردمیفکر نم اصال

. کردیمانند سم برام عمل م دایداده بود امواج از اطرافم حذف بشه که شد شنهادیپ دکتر

کردن باالخره به  جیپ هرلحظه .تونستم باهاتون با تلفن حرف بزنم یعمرا نم نکهیهم

 ........... و بعدش دیرسیگوشتون م
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  !دونهیبخونه برگشتم رو خدا م یمرخص شدم و با چه حال داغون یچه وضع با

 .کردیم یدگیبود و بهم رس موسط خسته شده بود و فقط کنار نینادر ا چارهیب

ها از  هیروح نیبا بهتر یداشتم و اگه بود ازیبند وجودم بهت نبند  یاندازه  به

 .که نداشتمت فیح ی..... ولشدمیرختخواب بلند م

  ........یگرفت لمیسرد تحو یبعداز بهتر شدن حالم بهت زنگ زدم و اونجور یوقت

برام  یذوق چیه گهی........ دیو حال بود حسیچقده برام ب یاز خودت خبر نداشت نینازن

مرده  امیدن گهی...... دیخواستیرو نم یکه بزور ازم جدا شد یانیآر گهی...... دینداشت

 می...... هرلحظه تصمدمتید یو نم زدمیپر م دنید ینداشتمت...... برا گهیبود....... د

 ی..... مدمیترس یم یبرگردم و بگم اومدم دنبال زنم...... ول ونبه خونه ت گرفتمیم

........ خسته بودم..... ناتوان بودم.... یتو دستم و جوابم کن یزیرو بر یآب پاک دمیترس

 . . . اــــــــــــدایـــــــخ ....بودم دهیبر

 

 دـــــوانــــــخ یـــنم دردم با صبرم

 دـــــش امــــــتم دادی که ریـــــبـــص

 اــــــــــام

  . ـــــــتــباقیس نانـــــهمچ دردم

 

 دمیفهم تازه

 … زندیر یپشت سر مرده ها آب نم چرا

 ـــــــــــــــــــایدن نیا چون
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 … برگشتن ندارد ارزش

 

 بود یییییییییخال یخال یتو خال یب امیتمام دن منم

 

 .میدور هم جمع شد یدوبار یکیخداروشکر خونواده ام بودن و بخاطرشون  بازم

  .کنم رکایچ دیبا دونستمیتمام رفتارهام سردرگم بودم و نم در

تازه  گرفتم،یآروم م یآغوشم کم یبا حلقه کردن دستام بدورت و فشردن تو یوقت یول

 ......ها شیآرامشها، آسا اها،یاز دست دادن دن یعنیاز دست دادن تو  دمیفهم یم

 .....یایبطرفم نم گهیو د ینسبت بهم سرد شد نهمهیچرا ا اوردمیسر در نم فقط

و  گردمیاگه دوستت داشته باشم از مسافرت برم یروز قبل که خودت اذعان کرد چند

  .رو داشتم یعمل جراح نیمتاسفانه ا ی........ ولامیدنبالت م

دنبالت  دفعهیکرد و زنده موندم،  میاریگرفتم عمل رو هم انجام بدم و اگه خدا  میتصم

...... ختیرو بهم ر یهمچ رضایکه....... عل میا کارهیچ ندهیحق در آ دیبه ام نمیتا بب امیب

 یخفه شدن با دستا دیکردم که آخر عاقبتم با یا رهیوسط چه گناه کب نیاالن تو بگو ا

 تو باشه؟؟؟

 یچی. اصال پشت پنجره هدمید ینم یچی. هستادمیبطرف پنجره کردم. پشتش ا رو

 .....یچینبود...... ه

 .فکر کردن نداشتم یبرا یزیچ گهیدو  دیچیپ یسرم م یتو انیار یحرفها فقط

و تمام حرفاتو قبول داشته باشم.....  ی..... هرچند تو حق داشته باشانیآر یگفتم: ول آروم

و تکه  دهیخونه ت عذاب کش یدل داغونم که اونهمه تو نی..... ادمیرنح یلیازت خ یول
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 یوقت م یلیبشه خ میو شکسته ها بند بشه.... ترکهاش ترم ادیپاره شده ...... تا ب

 .....بره

بهم زمان بده بتونم باهات راه  یدوستت دارم..... ول یلیدوستت ندارم..... خ گمینم

  .....امیب

باهاش چه  نمیوا بکنم و بب رانمیدل و نیمناسب سنگامو با ا یو در فرصت نمیبش دیبا

 ....میدار شیپ ی..... وگرنه کار سختادیکاره ام..... فقط دعا کن باهامون راه ب

 

  .کردیفقط گوش م گفت،ینم یچیه انیآر

 

  !یکردیو تحمل م یروزم بود هی یدادم: آرزو ندارم فقط به جا ادامه

بودن.......  یو اونهمه ناخواسته بودن....... اونهمه اضاف یمن بود یندارم به جا آرزو

 .....یحس کن کم آوردن رو یزندگ یبودن........ کم رنگ بودن و تو تیاونهمه کم اهم

 

....... عشقمو مویخودمو ....... زندگ نداختمیم یمن........ دست به هر خار و خاشاک آخه

 نیکه دستمو گرفت و دلمو ب یزیچ نیآخر ی......... همه و همه رو نجات بدم....... ول

   !و از چشم افتادن بود ییفشرد تنها تینها یش تا بپنجه ها

 

 :و خوندم دمیکش یآه بلند دوباره

 

 را ها " ہآ " ےبعض
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 ےشڪب دل ہاز ت ہڪچقدر هم  هر

 ...شودینم ےات خال ہنیهم س باز

 من ے ہنیس امروز

 !هاست " ہآ "از آن  پر

 

که  ییساعت حرف زدن و درددل کردن، خال هیش با لطفا ازم انتظار نداشته با انیآر

  ........ هبر نیقلبم جا خوش کرده از ب یچندماه در ذره ذره  نیا یتو

 

.......... به عهدم هم عمل دایازت برسم اونورش ناپ یدارم و عهد کردم حساب میتصم من

مونم  یم ی........ فقط  منتظر روزندیشه چه ناخوشآخوش با انشی....... حاال چه پاکنمیم

  ........حالت کامال خوب بشه و منم دنبال کارم برم

 

ام  ندهی........... فقط منتظر آدونمی...... نمدونمیباهات کال قطع رابطه کردم...... نم دمیشا

 !!!رمیبگ میتصم

 

 انیآر نِیگرفته گفت: نازن ینفس انیآر

 

 ...اشٰ  فَـقَط  نَفَس من ب تو

 ..فقط وجود من باش تو

 ..فقط همراه من باش تو
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 دَمیقـول مـ مَـن

 خودَم هَـم اٰ  ب

 ...ه کُـنَمابـِطِٰ  ر قَــطـعِ

 

 خوامینم یــچیه

 ندارم ییادعا چیه

 دل شکسته و سوخته ات ندارم یبرا یحرف چیه

 فقط

 

 جـا هی،  "مـــــَـن" هی،  "تــــــو" هی

 .....هــَم یهــَم، بــَــــــــــرا کنـارِ

 

  .اشکامو گرفتم یبرگشتم و با انگشتام جلو بطرفش

 

! از یهست یاندازه راض نیو به هم یخواینم یادیز زیآروم گفتم: خوبه چ یول یشاک

 انیآر یشده بود! ول چارهیمنِ ب بیبود نص نیقزو یاولم رو که نبود سنگ پا

 ــــــــــدی........... بااااااادیبا دیدلم با نیدارررررررررررم برات.......... خوبشم دارم......... ا

 .....خنک بشه
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و تمام انتقام گرفتنهاتو به  امیبکن. پابه پات م یخواست ی. آهسته گفت: هرکاردیخند

 ...دمی....... بهت قول مارمی........ کم هم نمخرمیجووون م

 

 .وارد اتاق شد انیبه در اتاق خورده شد و دکتر آر یدست

 

!!!! یعمل هست یگفت: انشاا... اوضاعت خوبه و آماده  انیجلو اومده به آر لبخندزنان

 یچشما نیپسر! خوشم اومد واقعا!!! فک کنم ا هیعال نمیب یکه م یتم اونجور هیروح

 تشکرشو از خانمتون بکنم نه؟ دیخندان رو با

 

خودم  یبانو ونیلحظه تمام حال خوبمو مد نیگفت: بله دکترجان. در ا دهیخند انیآر 

  .هستم

 

و اژدها هم بره، عمل که اصال به حساب  ریدهن ش یپسر هم آماده ست تو نیا حاال

  .دی!!! شما راحت به کارتون برسادینم

بانومون برامون قسم خورده و  نیزود خوب بشم که بعدش ا دخدایبه ام خوامیمن م آخه

 .......میدار یبا هم کار و رو کم کن یکل

 

ماجرا بودند حالت از  یخندان گفت: منکه بهت گفته بودم. اگه خانمتون از اول تو دکتر

  !!!یخواستیمخب خودت ن یبهتر بود. ول نمیا
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کرد و خواست از اتاق خارج بشه که پشت  نهیرو معا انیآر یبدن یقسمتها یبعض بعد

 .سرش راه افتادم

 

راحت  المیخ انیدکتر در مورد عمل آر یسالن جلوشو گرفته گفتم: آقا یتو رونیب

 !ستیکه ن یباشه؟ مشکل خاص

 

غده رو جمع و جور  میتونست یکه م ییکه نه، تا اونجا یکرده گفت: مشکل خاص یفکر

  .رومونه شیپ یو عمل سخت میبا طحالش مشکل دار ی. ولمیبرش دار میکه بتون میکرد

داره.  ازین یلیخ یلیچون بدنش فعال بهش خ میکامال طحال رو حذف کن میخواینم

 یمن و دوتا یعمل رو کال کنسل کنن ول خواستنیاز پزشکان مشاورمون م یبعض یحت

. فعال مشکل من میدار ازین یلی. خدیفقط براش دعا کن االنم  .میقبول نکرد میاز ت گهید

 ...... فقط ستیغده ش ن

 

  ........... آب دهنم خشک خشک بودرفتیم جیمن!! بازم سرم گ یخــــــــــدا یوا

 

نفر  نیو آخر میگی....... ما تمام راههارو بهتون میجانیخانم عل نینیگفت: بب دکتر

  .دیا رندهیگ میخودتون تصم

 

 دیبهتره هرطور شده به خونواده شم اطالع بد ن،ینظر من باشه و به حرفم گوش بد با

و  میجان بخدا بدهکار هیلحظات رو کنارش باشن............ همه مون  نیا انیکه ب

  .....از ساعت بعدش خبر نداره چکسمیه
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راه حلمون هستش رو  نیمنم مجبورم عملم رو که آخر یول هیاوضاع بغرنج دونمیم

ساعت  نیا یانجام بدم و هم اوضاع رو به اطالعتون برسونم......... تمام مدت هم برا

راه  و ....ری........روزتون بخدیریبگ میو خودتون تصم دینی.............. بازم ببمیتالش کرد

 !!افتاد

 

و داشتم پس  دیچرخ یدور سرم م مارستانیرسما کل ب نباریمن...... ا یخدا یوا

  !!!دیچیپ یگوشام م یو صداش تو ومدیم رونیب ینی.......... نفسهام به سنگ فتادمیم

 

 ......انیآر یدرصد..... برا هینکرده ..... فقط  یخدا اگه

به کنار..... من خودم  همه ....نههههههههههههههههههه یوووووووووووآآآآآآآآآآآآآآآا

 !!کردمیتموم م مارستانیب نجایهم

 

 ختنیر یهم برا یسالن انداختم ........ با تمام هول و هراسم اشک یصندل یرو خودمو

به  یمانتوم درآورده زنگ بیاز ج مویگوش ...... من کردمیم کاریچ دینداشتم...... االن با

  .نادر زدم

 

خودتو  شهیبزور گفتم: م دیچسب یچوب به سقف دهانم م نیکه ع یجواب داد با زبان تا

  نجا؟یا یبرسون

 

 شده؟ یزیگفت: چ نگران
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بهتره به خونواده  گهیدکتر اعالم خطر کرده......... م یگفتم: نه ..... ول یزبون یزبون ب با

 ....نیش خبر بد

 

. منم واقعا مارستانیب امیگفت: االن م یقی. بعداز دقادیرسیاز نادر بگوش نم ییصدا چیه

 گهیساعت د می..... تا نمیکن کاریچ مینگ .....میکن کاریچ می! بگمیکن کاریچ دونمینم

  !اونجام

 

رو با آب سرد  نمیرسوندم و صورت سرخ و آتش مارستانیب یسهایخودمو به سرو حالیب

 .بارها و بارها شستم

 

 .دیفهم ینم یزیچ انیآر کردمیدعا م دیبود......فقط با میوخ یلیخ اوضام

 

فکر کردم بازم از  یکرد ریچشم به در دوخته بود. آروم گفت: د انیاتاق که شدم آر وارد

 !!قهر یرفت یفرصت استفاده کرد

 

نشونت بدم  یقهر هی..... یایب رونیب نجایرفته گفتم: صبر کن از ا یچشم غره ا براش

کنارتم سرپا  ینه........... فقط تا روز ای چرخهیزبونت ده تا ده تا م نیاونموقع هم ا نمیبب

  ......رمیم زارمی..... بعدش م.یبش
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باالخره  خرمیو نازت رو م فتمیزده گفت: باشه قبوله. منم انقده دنبالت م یلبخند

بعدا از دستت بدم و روزامو بدون تو  کنمیمعالجه نم نهمهی! من ایبرگرد یمجبور بش

  ......سر کنم

 

  گمی! کوتاه ممیرو بچش یکنم و کنار هم خوشبخت یتو هم که شده زندگ یبرا خوامیم

 !.......................... از دوست داشتنتامیدوستت دارم  اما.....  کوتاه نم

 

دور و دراز! اول اجازه بده من قهر بکنم، تو هم  ی ندهیشد آ نایتکون داده گفتم: ا یسر

بهت قول موندن  ی......... ولفتهیم یچه اتفاق مینیو بعدا بب ینازمو بکش ،یفتیدنبالم ب

 !گوشت کن ی زهیآو نویا دمینم

 

بود نتونم خودمو نگه دارم  ممکن  !نکنه چمیدست از سرم برداره و سوال پ کردمیم دعا

 !لو بره یبشه همچ ریاشکام سراز ییهویو 

 

 گفت؟ یزیکنان گفت: دکتر بهت چ زمزمه

 

 ریرفته بودم د سیکردم و رفت. به سرو شیگفتم: دکتر؟؟؟ نه من فقط راه متعجب

 .شد

 



1190 
 

بگم  یزیانداختم. دهن باز کردم در مورد گفتن به خونواده ش چ یصندل یرو خودمو

 یچکارینادر بود....... از دستم ه دمیام تنها .خورد و بازم بسته شد یفقط لبام تکون یول

 .ومدیبرنم

 

داده چشمامو  هیتک یصندل یسکوت کرده بود. دستامو بهم گرفتم و سرمو به پشت انیآر

  .بستم

 

خــــــــــداوندآآآآآآآآآآآآآآآ صدامــــــــــو  اآآآآآآی: خــــــــــدادمیته دلم نال از

 ....یشنو یم

 .....ینیب یرو م نتینازن

 

 یــهههههههههههههههال

 

  ۀـهم میدهد تـبهش  ناب ویـب

  وــت  نگـقش نامهای

  دلم زخمهای روی میگذارمشان

 

 "راَلجَّبا" ودیـب تهـگف

   یکندــم برانـجُ هـک کسی یعنی

 را دلت یهایِـشکستگ ۀـهم
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 " وِّرـاَلمُصَ " بودی تهـــــگف

  ازدـیسـم نوُ از هــک کسی

 تـاس دهـش رانـوی را آنچه همۀ

 دلت درون

 

 "یـافـالشّ" ودیـب تهــگف

  یدهدـم شِفا هـــک کسی یعنی

 را الجـناع و عمیق ایِـزخمه تمام

 

  هم یچشم رحمت ایخدا

 یما داشته باش که جز تو پناه به

 یبانیتو پشت جز

  .... یاوریتو  جز

 ..میندار ییتو ملجا جز

 

چشم و چراغ  ان،یرو ...... آر سونیباباجوون و آ انیمامان جوون..... آر انیمن..... آر انیآر 

و قَدَرِت  یو برامون با همون دستان قو ریهمه رو در پناه خودت و دستان مهربونت بگ

 .....نیارحم الراحم یحفظش کن ا
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 .رو ذکر گفتم یانگشتام شمردم و صدبار الشاف با

 

خودِ ذوالجاللش دست  دیام به  .شده بود که حد نداشت داریدر کل وجودم پد یآرامش

  !میگشت یبرنم یخال

 

 :کردم زمزمه

 

  میشود سبک " دلم"ِ  وایـه

 زیبایت نامهایِ زمزمه اــب

 

 " نابت ایِـمهربانیه" درهوایِ مــمیکش سـنَف

 " الهی"

 مــــــــــن ربّ

 ....یکنیم ییو خدا هستی که سپاس

 

 ...فقط به توست دمیتوام و چشم ام یکه بنده  سپاس

 

 مهربان یاریکه چون  سپاس

  یتمام غصه هامون هست یلحظه گوش شنوا نیآخر تا
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 .....ی.... هستی..... هستیکه هست سپاس

 

 .نادر بگوشم نشست یباز نکرده بودم که صدا چشمامو

 

بود رو با نوک سرانگشتام گرفتم و چشمامو باز  افتهیکه به چشمان بسته ام راه  یاشک

 .کردم

 

براش تکون دادم که  یسر .نگاه نگرانش بصورتم بود یول کردیم یاحوالپرس انیبا آر نادر

 .نشست انیکنار تخت آر

برم  یدوست دار انیآروم گفت: آر یندگینما یصحبت در مورد کارها یکم بعداز

که  یدار شیدر پ یباشه جراح یکنارت باشن؟ هرچ ارمیرو ب سونیآ ایبابات  ایمامانت 

و اسممو دورش  رهیگیازم م یدو دست سونمیآ میکرد کاریچ خبریبعدا مامان بفهمه ب

  ............کشهیخط قرمز م

 

 یآروم و ب یراحت و اعصاب یالیو با خ هیبزرگ دیباشن واقعا برات ام شتیمن پ بنظر

نفهمن و  یزیاز خونواده ت چ یشکیه شهی! آخه مگه میبر غیت ریز یتونیدغدغه م

  !!!کنارت نباشن

 

اسم عمل  دنی. فقط شنیشناس یگفت: نادر تو مامان منو که بهتر از من نم انیآر

  .الیخیسازه! پس ب یکارشو م

 



1194 
 

بعداز عمل که  یبرا خوامیم یادگاری. یریبگ لمیف یازم کم خوامیم اریدرب تویگوش

 !نره ادمیلحظات  نینگاه کنم ا یخودم گاه

 

  .ستادیا یاشکام نم گهید

 

گفت:  انیآر هویکرد که  یلمبرداریف انیدرآورد و از آر شویگوش شیبا چشمان اشک نادر

مثل شمارو دارم..... گفتن الزم  یمهربون ی.....خداروشکر خونواده سونیمامان..... بابا..... آ

 .......همه تونو دوست دارم.... عاشق همه تونم زنمیداد م یحوال نیاز ا ینداره ...... ول

 

بعد  یتحت درمانم و ساعات یول ستم،یسفر رفتم و ن یدو روز نیکنیاالن فکر م شما

 نیا و خدا به شهیچشمم به جمالتون روشن م یزود نیبه هم مطمئنم .دارم یجراح

بگم  خواستمیم فقط  !که مارو از هم جدا کنه رهیگیرو ازم نم یفرصت زندگ ایزود

  .ندارن یگناه نایو نادر بهتون اطالع بدن..... پس ا نیخودم اجازه ندادم نازن

 

که  نیباش نمیو در کنار اون مواظب نازن نیخدا اول مواظب خودتون باش ی هیسا ریز

  .....نفسمه نیدونیخودتونم م

 

از حدتون دست و  شیب یبا محبتها یشناسم، ول یهمه تونو بهتر از خودم م هرچند

که تنها  رهیبتونه اوج بگ شیکنه و در زندگ یزندگ دی. عشق من بانینکن ریبالشو زنج

 !منه یآرزو
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واقعا داشتم از حال  نباریحرفاشو بشنوم و ا یبلندم نذاشت ادامه  ی هیگر یصدا گهید

 ......رفتمیم

 

پاهام  گهیدادم. د هیسالن تک واریخودمو پشت در اتاق رسوندم. به د حالیشدم و ب بلند

 .سالن انداختم یصندل ینا نداشت نگهم داره که آروم خودمو رو

 

خودم  یواقعا دلم برا کردمیکه م یبلند یصورتم گذاشتم و با هق هق ها یرو دستامو

 .کباب بود انیو آر

 

پشت  میاتفاق رو داشت نهمهیکه ا میدرک نکرده بود یزیچ یهنوز از زندگ انیو آر من

  ........ آخه انصاف بود...... واقعا انصاف بود؟؟؟میذاشتیسر م

 

تمام وجودم خدارو صدا کردم. از ته دلم قسمش دادم. خدارو به ذات پاک و جبروت  با

و درشتش ..... به تمام مهر و محبتش قسم دادم  زیر یها دهی.... به تمام آفرتشینها یب

 .رهیمنو ازم نگ انیآر

 

فشرده شدم. مامان و بابام  یبا تمام اشکام در خودم غرق بودم در آغوش همچنانکه

 .بودند

 



1196 
 

. هیماجرا چ دونستیم نکهی. مثل اگفتینم یزیو چ ختیریهمراه من اشک م مامانم

باش که آلاقل  انیآر شیبرو پ ایب یو زار هیگر نهمهیفقط بابام گفت: دخترم عوض ا

 .دلش به بودنت خوش باشه

 

 ییخودت تنها یبرا نکهینه ا یساعتهارو کنارش باش نیا یکن لحظه به لحظه  یسع

 شهیاز هم شتریب انیکه آر ای. پاشو برو دست و صورتت رو بشور و بیغمباد درست کن

 !داره ازیاالن به تو و عشق نفست ن

 

صورت  دنیرسوندم و باز با د سیخودمو به سرو حالیحق داشت. همراه مامان ب بابا

  .دمیسرخ و چشمان پف کرده ام بار

 

رفتن  یو برا دهیرس یاعالم کرده بودند کم کم زمان جراح انیاتاق که شدم به آر وارد

 !به اتاق عمل آماده باشه

 

 یکاسه  ی. بزور اشکامو تونداشت یبودند و غم نگاهشون حد انیو نادر کنار آر بابا

  .چشمم نگه داشته بودم

 

که اشکام  دمیرفتم. بطرفش خم انیمامان بطرف آر ریخ یو دعا یاحوالپرس بعداز

از پشت در اتاق عمل تکون  یو بسالمت از اتاق عمل برگرد ی. گفتم: تا بردیچک

  .صورت و چشمان خودم باشه ینگاهت به رو نیمونم اول ی. منتظرت مخورمینم
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دوستت داره...... عاشقته...... با  یلیبوده و هست که خ ینیباشه...... نازن ادتی....... انیآر

 نیبازم جونش به جونت بنده....... و تو بخاطر ا یکه در حقش کرد ییها یمهر یتمام ب

 .......یگردیعاشق برم نینازن

 

 ادیب رونیالم از اتاق عمل بو س حیبخاطر من صح دیبخاطر من بتپه...... با دیقلبت با اون

 مگه نه؟؟؟

 

کرده بود که دستاش  سیاشکام تمام سرو گردنشو خ زدمیکه حرف م دهیخم همونطور

 .بطرفم دراز شد و دور گردنم حلقه شد

 

بعدا  یدی...... قول بدم برگردم ...... قول بدم ترکت نکنم....... قول میلعنت گفت: قلب منِ  

 ؟یبر ینزار

 

نازهامو  ی....... چون همه رمی.......... حتما مرمیچون م دمیهق هقم گفتم: نه قول نم با

 یدار فهیتو وظ ی........ ولیرو بهم طلبکار یشدیم دارمیخر دیکه تمام وقت با

....... تو کنمیباشه من حاللت نم نی...... چون برخالف ا یگردی..... حتما هم برمیبرگرد

 .....مونم یلبهام مو منم منتظر ط یبدهکار

 

از  قبل ....دمیبهت قول م نوی....... اگردمیصورتم نشست و زمزمه کرد: برم یرو لباش

 .....دمشیبوس ینشست و طوالن شیشونیپ یبلند شدن آروم لبام رو
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ازم  ایدوختم و ته دلم دعا کردم و داد زدم......خدا شیو اشک حالیبه چشمان ب چشمامو

 .......رشیازم نگ کنمیم........ خواهش رشینگ

 

و  سیبا چشمان خ ونیدرهم رفته آقا ی افهیمن و مامان و ق یدر برابر اشکها انیآر

 کاریچ دونستمینم گهید .کاشتند به اتاق عمل اعزام شد انیصورت آر یکه رو یبوسه ا

 !کنم

 

  .کردیم ینیوجودم سنگ یبه رو مارستانیو کل ب دیبار یو زمان برام غم م نیزم از

 

 یو قوت قلبهاشونو فقط م دیپراز ام یحرفها ینداشتم و همه  یخبر چکسیه از

   !!کردمی...... درک که نمدمیشن

 

 گفتیداشتم که مرحله به مرحله م LCD رو با قدمهام گز کرده چشم به سالن

 .کننیم یکجا هستند و کدوم مرحله رو ط یتحت جراح یضهایمر

 

  .افتادم یصندل یرو گهی.......... ددمیرو د یتحت جراح یجانیعل انیآر ینوشته  یوقت

  .بهم گرفتم و اشکام بشدت راه گرفت دستامو

 

 .ختیری....... اشکام بود که با خفقان تمام فرو م یهمه زار نزنم ول نیب کردمیم یسع
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به نام دست و پارو از قبل داشتم و  یزیمطمئن بودم چ یول کردمیحس نم دستامو

  .دارم

 

........ یکاوریر یجانیعل انیصفحه اومد آر ی. بعد که رودیساعت طول کش 4 انیآر لعم

از خطر رو پشت سر  یچند درصد هیرو فرو دادم........ خداروشکر  ینفس نصفه و بلند

 .گذاشته بود

 

 !ادیم رونیب انیدکتر آر یچشم به درش دوخته بودم که ک ستادهیدر اتاق عمل ا یجلو

 

 .. چشامم که فقط تر بوداوردمیطاقت م دیبا یپاها و بدنم سرّ بود ول کل

 

 ستادهیجلوش ا گه،ید یداشتم نه حرف دنیاومد نه زبون پرس رونیدکتر که ب دنید با

 .ختنیریبودم و اشکام گرگر فرو م

 

 .دیرو پرس انیکه بابام تند حال آر دنیسررس یهمگ

 

 .نگاهشو بصورتم دوخته بود دکتر

 

  ........ بود زیآم تیبا کمک خدا عملمون کامال موفق: گفت

  !براش هیکنه که شب سخت مونیاریامشب رو از سر بگذرونه و  هی دیدعا کن فقط
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که تحمل کنه و عمل رو پس نزنه....... فقط دعاش  شهیبه قدرت بدن دمونیام فقط

 یاز دست کس یبه بعد کار نیاز ا گهیو د می....... چون تمام تالشمونو کرددیکن

  .....خودش ی....... فقط خودش و خداادیبرنم

 

 نیزم یکز کرده رو یا گوشه  .......دادم هیرسوندم و بهش تک واریبه د رانمویو خود

 ......نشستم و زانوهامو بغل کرده چشمامو بستم

 

 یفشرده شدم...... هق هق مامان تو یا نهیدور شونه هام حلقه شد........ به س یدستان

 ....مرد ی...... داشت م نینازن یچشمام....... ول یجلو انیآر ی افهیگوشم بود....... ق

 

ممنوع المالقات  کال  !نمشیاجازه ندادن بب یمنتقل شد و حت ICU به انیآر اونشب

 ......بود

 

  .جدا کنن ICU در یخود صبح نتونستن منو از جلو تا

 

........ مامان هم گوشه ومدید که از دستم برمبا تمام غصه هام فقط اشک و دعا بو همراه

 .......... نشسته بود با کتاب دعا در دست یا

 

  ......کنارم نشست یکیچقدر گذشته بود که احساس کردم  دونمینم
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داد و  هیتک وارینشسته به د نیزم یرو کمیوجب فاصله کامال نزد هیبود که با  رضایعل

نداره........  ازی........ دعاش کن........ اون االن به اشکات ننینکن نازن یتاب یب نهمهیگفت: ا

 ا........ اون به دعاهات ....... به خواستنت........ به خواهشت از خدخورنیهم نم یواال بدرد

 ازی........... نیکه با حرفات براش بفرست یمثبت یبرگردوندنش .......... به انرژ یبرا

 .....داره

 

 ........فتهینم یاتفاق ختنینشستن و ماتت بردن و اشک ر نیزم یرو نجایا با

 

...... بابابزرگ شهینم دایقطره هم پ هی یحت گهی...... ددهیکردم: اشکامم ته کش زمزمه

 .....سوزهیم یلیچشمام خ

 

و  نمیش یم نجایمن عوض تو هم ؟یاستراحت کن یکم انیاتاق آر میبر یخوای: مگفت

  ........دمی........ قول مرسونمیخبر خوب خودمو بهت م نیبا اول

 

 دیحس کنه کنارشم.......... با دیداره.... با ازیبهم ن نجایهم انیتکون داده گفتم: آر سرمو

 یبرم ...... نم تونمیحس کنه چشم انتظارشم......... نم دیحس کنه به فکرشم........ با

 ......تونم

 

خندان گفت: قربون اون لحظات برم  یصداش داشت با لب یتو یبغض کهیدرحال رضایعل

 !!چرا رفته ماه عسل یشدیم وونهید یکه از دستش داد و هوارت به آسمون بود و داشت
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 هیلبام نشست. گفتم: اونارو حسابشونو دارم بابابزرگ........ تصف یرو حالیب یلبخند 

 ارویدن انیباشه........ بدون آر دی.. بابرگرده...... دیاالن با یدونه دونه......... ول شنیم

 ....یچی...... هیچیندارم...... ه یچیه انیندارم..... اصال..... بدون آر

 

که نادر  یچیاز ساندو یمجبورم کرد کم یاصال از کنارم تکون نخورد حت رضایعل اونشب

منو بحرف گرفت و تمام وقت  ادیم ادمی کهیزمان تا  .آورده بود رو بزور نوشابه قورت بدم

 .میکه براش افتاده و برام تمام مدت در محاق بودن حرف زد یو اتفاقات انیدر مورد آر

 

رو حس کردم چشمام رو  یفقط زمان شدیم شتریزدنام که رفته رفته هم ب جیتمام گ با

 .... نشست رضایعل یشونه  یخم شده رو یهم اومد و سرم بطرف

 

 هیراحت باش......... کنارتم که بهم تک یع کنم که گفت: آبجخواستم خودمو جم تند

 یشونه ام و چشماتو برا ی......... سرتو بزار رویری........ کنارتم که باهام آروم بگیکن

 یبرا یهمه مونه حت یآروم گرفتنت آرزو یا قهیچندلحظه ببند......... آرامشت...... دق

 .....یقیدقا

 

با تکان  یچقدر گذشته بود ول دونمینم .........بستم یلحظات یمن چشمامو فقط برا و

 .بزور چشمامو باز کردم یدست

 

از بس راست نشست خسته شد.........  رضایپاشو......... آقاعل ی: نازگفتیبود که م مامان

 ........رو تخت بخواب انیاتاق آر یبرو تو
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 خواستمیت: باور کن نمرو بمن گف رضایجمع شد. سرمو بلند کردم که عل حواسم

 !نشد یکنن..... مامانتون راض دارتیب

 

شمام  دمیکه د دهیساعته خواب هیاز  شتریاوال ب رضایگفت: آخه آقاعل یشاک یکم مامان

 شونیزندگ کننیم نکارارویجوونا هم دوما  .نیخسته بود نیخوردیاز بس تکون نم

 !گفتن آخه یمحرم نامحرم یداداشش، ول ی! درسته شما جاشهیگل آلود م یاونجور

 

 .... شد!!! وگرنه یچ دمیگفتم: مامان بخدا اصال نفهم آهسته

 

حالت  دمید یچون م رمیگیم دیرو ند ندفعهیکه با خشم گفت: ا دمیبابامو شن یصدا

. رسمیچون خودم جلوتر از همه حسابتو م ستیدر کار ن یبعد یدفعه  یخوب نبود. ول

 !برو اتاق بخواب یخواست

 

بود کرده بودم و  یچه کار نیا .برم نیزم یکم مونده بود آب بشم تو رضایعل شیپ

 !همه دراومده بود یصدا

 

نخنده  کردیفکر کنم بزور لباشو جمع م د،یباریاز صورتش م ینگران نکهیا نیدر ع نادر

 !!!!تیخاص یب مونیم

 

 چه خبر؟ انی: از آردمیکرده پرس بغ
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تا  گنیم یول ومدهیگفت: هنوز بهوش ن ینداد. نادر بعداز لحظات یجواب چکسیه

خودشو داره که  یخدا انیهستند. نگران نباش. آر یراض تشیاز وضع یحدود

 !مواظبشه

 

پراز آشوب عضو ثابت  ی. منکه هراسان و با دلدونمیگذشت رو نم یبتیبه چه مص اونشب

  .در رفت و آمد بودند ICU درِ یو جلو انیاتاق آر نیب هیبق یاونجا بودم، ول

 

 .دندرو بهمون دا انیبود که خبر خوش بهوش اومدن آر ۹ساعت  صبح

 .خطر رفع شده بود و همه منتظر باز کردن چشماش بودند خداروووووووووشکر

 

از پشت پنجره  میاطرافش رو کنار زدند و فقط تونست یپرده ها ان،یمالقات آر یبرا

  !نمشیبب

 

 .شدن بهش رو نداشت کینزد یاجازه  چکسیه

 

هم  هی. بقختمیریو فقط اشک م دمید یرو م انیاز پشت چشمان تارم بزور آر منکه

شده رنگ بصورت نداشت. لباش  یچیگردنش باند پ انیآر !حالشون بهتر از من نبود

 .خشک خشک بود

 

و نا  حالشیدر چشمان ب یپرستار فقط چشماش بطرفمون برگشت و برق ییراهنما با

 !. بعد آروم چشماشو برامون باز و بسته کرددینداشته اش درخش
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 .ش کرد نهیشده شروع به معا دهیکه پرده ها دوباره کش دیسررس دکترش

 

به ما انداخته  یپراز خوشحال یربع که پرده ها جمع شد، دکتر نگاه هیحدود  بعداز

  .تکون داد تیبرامون به عالمت رضا یسر

 

 یرو م گفتیبابام که بلند بلند شکر م ی. صداستمیگر یم یها یهابغل مامان  گهید

 .نداشتم یهم خبر هی. از بقدمیشن

 

تمام دعا و اشکها و آرزوهامون  یبه شکرانه  انیرو بدست آورده بودم....... آر انیآر من

 .داده شده بود هیبهمون هد

 

،  میپنجره رو ترک کن یجلو اریخودمون به اخت میستین یما کس دندید یوقت خالصه

 .میکن یاونجارو خال میمجبور شد یو همگ دندیپرده رو کش

 

موندگار بود و بهتر  ICU حتما یدو روز  یدکترش حالش خوب بود ول یگفته  طبق

امکان نداشت تنهاش  یول  .بهمون نبود یازی. چون نمیموند ینم مارستانیبود ما ب

 .موندم یبزارم عشقم غصه بخوره. من م

 

 انیآر .بود مارستانیپاشون فقط ب هی یهرچند رفته بودند ول یمن موندم و همگ خالصه

 .نمشیاز پشت پنجره بب تونستمیهم که کال ممنوع المالقات بود و فقط م
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  خوانمتیم عشق

 ییا، ممنوعه امااااا

 

 خوانمتیم جان

 ییارانهی، و اماااا

 

 چه داند کس

 

 اتممنوعه عشق

 امرانهیکند جان و آباد

 

 ازی........ راز و نمیزدیو فقط با زبان دل حرف م میدوختیسکوتمون چشم بهم م در

 ........میکردیارسال م گهینگفته مونو با لبخند به همد ی......... حرفهامیکردیم

 

وصل بودند فقط و فقط عمق  انیکه به آر ییمدت، دستگاهها و شلنگها نیدر تمام ا و

 .دیخراش یروحمو م

 

 

 عادالنه درمن هچ
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 ! یشده ا میتقس

  

 فکرت

  سرم افتاده در

 ... مهرت در دلم و

 

 یآبان_بانو_مه#

 

 یضیمر یماجرا یخوب بود، جور دخدایبه ام انیگرفته بود االن که حال آر میتصم نادر

 ینداشتم و اصال قدم نکارویکال دل ا منکه !شو آرام آرام به خونواده ش اطالع بده

  .داشتمیبرنم

 

براشون  یچه کار رنیبگ میتصم تونستنینداشتم. خودشون م انمیآر یحال دعواها بعدا

 !شناختم یرو م انیبهتره! من فقط صم و بکم، چون آر

 

 .میاتاق منتظرش بود یمرخص شد و همه مون تو ICU از انیآر اونروز

 

و  تیکرده بود که از طرف شرکت آب در مامور یزنگ زده معذرت خواه رضایعل فقط

 !لحظات ناب و قشنگ کنارمون باشه نیدر ا تونهیخارج شهر هستند که نم
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ارتقا در شغلش  یکارمند شرکت آب بود و برا رضایکردم عل فیبراتون تعر لی) اوا

خودش  کهیما شده بود، درحال یبه همراه یاهیگ ستیز یدر رشته  لیمجبور به تحص

بوده عصرها هم  یمرکز مشاوره اداشت و به شراکت دوستاش صاحب  یارشد روانشناس

 شغلهارو داره[ نیهم هم الفع رضای.(]علکردندیخدمات م یاونجا ارائه 

 

 لشیتحو یجور چه .به اتاق، روحم براش به پرواز دراومده بود انیورود تخت حامل آر با

 ....دونمیکردم رو.... نم هی.... گردمی.... خنددونمیرو نم میگرفت

 

 یدادند، صورتمو رو لمونیتختش گذاشتن و مرتبش کرده تحو یتا رو دونمیم فقط

 !بود ختهیصورت زبرش بهم آم یصورتش گذاشته اشکامون بود که رو

 

 یها نهینبود..... اشکامون با س دنیچرخ یهم برا یزبان یزدن نبود...... حت یبرا یحرف

 .من داشتند هیشب یاوضاع همه .گرفته بود یشیپ یلرزانمون به همچ

 

 نهیگفت و بعداز معا کیتبر زویآم تیعمل موفق نیکه وارد اتاق شد به همه مون ا دکتر

 .سفارشات الزم رو کرده رفت یسطح یا

 

استفاده کنه  عاتیاز ما تونستیکه م انیبرگشت و آر یبه حالت عاد یفرداش همچ از

 .فرستادیم مارستانیکرده به ب هیته یو سوپ خونگ یعیطب یها وهیمامان آبم
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هرلحظه کنارش ......  امیکه فعال با جان و دلم مواظبش بودم و با تمام خستگ منم

  .هرلحظه همدمش..... هرلحظه نازکِشش........ هرلحظه همراهش بودم

 

راحت شده بود خودمو  یاز همچ المیچرا با تمام خواستنهام، االنکه خ دونمینم یول

شما  با !ببوسمش گهیبار د هی یحتدلشو نداشتم  گهیو د داشتمیازش دور نگه م یکم

چنان بچلونمش  یگاه خواستمیو م دیکش یبطرفش پر م یلیکه دروغ ندارم، دلم خ

  ..... ادیهوارش درب

 

 کیکنم مثل قبل بهش نزد یتونستم خودمو راض ی....... اصال نمدادیته دلم راه نم یول

  !!بشم........ هنوز خاطرات پس زدنهام برام کهنه نشده بود و زخماشون تازه بود

 

بعد باباجوون رو به  سونیاول آ خوادیبمن کرد که م یهمون روز نادر اشاره ا یفردا

و بابا، مامان  سونیبه کمک آ بعد !!افتاده یو خبردار بشن چه اتفاق ارهیب انیمالقات آر

 !نهبکشو نجایجوون رو به ا

 

بود که چرا اصال  انیآر ریگی. چون مامان بشدت پفتادیاتفاق م نیزود ا ای رید دونستمیم

 .زنهینم یزنگ

 

با مامان جوون حرف  انیگرفت و آر یقیرو دقا جیپ یخاص جلو یریکه نادر باز با تداب 

  .راحت کرد الشویزده خ

 



1210 
 

 یکنه و بعداز کم هیته یگوش هیقول هم داد  انیمامان جوون، آر ادیز یتهایبا شکا حاال

 !فرصت به مالقات مامانش بره نیدر اول ش،یاستراحت بخاطر سفر طوالن

 

 یبا ها سونیکه آ ی. فقط لحظه ادونمیخبر داده بود رو نم یچه جور سونیبه آ نادر

 .لحظات برام بود نیزتریغم انگ ختیریافتاده اشک م انیآر یهاش رو هیگر یها

 

  .رنگ بصورتش برگشته بود یواقعا خوب بود و کم انیاونروز حال آر یفردا

 

به نوبت  مارستانیب نیکرده بودن اجازه بده در هم شیآروم آروم راض سونیو آ نادر

نکرده اگه حالشونم بد  ی. خداانیب دنشیباباجوون و مامان جوون رو خبر کنن که به د

اجوون مدنظرشون اومدن آق اول !کمکشون کنن تونستنیهمه بودند و م نجایشد هم

 .بود که محکمتر از مامان بود

 

 ستیدر مورد درد آپاند حاتیتوض یو کم رضایخوب عل یبا کمک راهکارها شونمیا حاال

 یلیکشونده بودند که آقاجوون خ مارستانیشده به ب یکه منجر به عمل اورژانس انیآر

بطرف  یوارد اتاق شد و بعداز سالم و همزمان با احوالپرس ینگران یراحت فقط با کم

 .رفت انیآر

 

که تازه  دمید انی...... مبهوت نگاه کردن آقاجوون رو به پانسمان گردن آریلحظات فقط

 !گذشته ریبوده که شکرخدا به خ شیبفهمه اوضاع چقدر قاراشم ستاخویم
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سر داد که روحم بدرد  هیدش گررو چنان بغل کرده با تمام وجو انیآقاجوون آر یول 

 .ختمیریاومده بود و منم همراهش زار زار اشک م

 

 یکرده بود! خدا یرو از همه کس مخف یلحظه همچ نیکامال حق داشت تا ا انیآر

  .االن هفت کفن پوسونده بودند دندیفهم یرو م انینکرده اگه زودتر مشکل آر

 

موند و آخرش بزور ما بخونه  انیکنار آر تونستیکه م ییآقاجوون تا جا اونشب

  .برگشت

 

شب  یول !نده یمامان جوون سوت شیو پ رهیخودشو بگ یجلو تونستیکاش م فقط

 !!گذشته ریبخ میخبردار شد

 

به  یگرفته بودند فردا هم مامان جوون رو بنحو میو نادر تصم سونیآ نکهیا مثل

 یلیو خ یاول ذهن مامان رو به آرام رضایطبق سفارشات عل البته  .بکشونن مارستانیب

 .وسط طعمه قرار داده بودند نیرو هم ا نیبطرف من کشونده نازن میمال

 

منتظر  مارستانیخورده و االن ب چیپ نینازن یپا گفتندیبهشون م ادیاحتمال ز به

  !!!مادرشوهر مهربونشه

 

که احتمال عمل براش  گفتندیم انیآر یستیآپاند یاز دردها واشی واشیراه  نیب بعد

 .رو به اتاق عمل برده باشن انیبرسن، آر مارستانیتا به ب دمیو شا رهیم



1212 
 

 

پراز هراس و دعا  یدل با .بود یقاط یلیبکنن. اوضاع خ خوانیم کاریچ دونستمینم واقعا

 .بشه ریختم به خ میکه همه مون آرزو داشت میبود یمنتظر اتفاق انیگو

 

جاهاشو با  شتریو ب شدیم دهیکم د یلیه پانسمان گردنش خبود ک دهیخواب یجور انیآر

 .مالفه پوشونده بود

 

نشسته پاهامم دراز کرده  یصندل یکه مامان جوون وارد اتاق شد من رو یا لحظه

 .بودم

 

 ....نینازن یاول متعحب نگام کرده گفت: خوب دنمید با

 .تخت افتاد یرو انیلحظه چشمش به آر هی که

 

رو راه انداختن  یبلند گفت: مگه عملش کردند؟؟؟ چه زود و باعجله هم همچ هراسان

 !!!دکتراآا نیا

 

 انیگردن آر یو تا بطرفش خم شد تازه چشمش به پانسمان ها دیرس انیکنار آر بعد

  ......آروم..... قدشو راست کرد یلیآهسته ....... خ یلیافتاد که بدون حرف ...... خ
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 فقط . دیپاهاش از زانو خم یو چشماش بسته شده لحظه ا بطرف قلبش رفت دستش

مامان رو  یبود دو دست ستادهیا کشیو نادر که کامال نزد میدیبطرفش دو یهمگ دمید

 .بازوهاش گرفت نیب

 

داغم کمک کردم  یزده و اشکها خی یاز اتاق، با دست و پا رونیبه ب سونیآ دنیدو با

شده  زیسر یآب وانیبود گذاشت و با ل یکه گوشه ا ماریتخت همراه ب ینادر مامان رو رو

 .خودمم حالم بد بود گهیکه بطرفش گرفتم د

 

شد. بعد فشارخون مامانو  قیتزر ی. اول آمپولدیآرام بخش سررس یبا سرنگ یپرستار

 .باالست یلی.......... فشارشون خدمیاندازه گرفته گفت: االن به دکتر خبر م

 

هم با  انیآر  .میشده فقط دور و بر مامان بود انیآر الیخیب یبود که همگ یبد اوضاع

 .خودشو کنارمون رسونده بود ومدیم نییکم از تخت پا یلیاون وضعش که خ

 

 .گردن مامانش انداخت ریمونو تند کنار زده دست ز همه

 

صورت مامانش گذاشته آروم گفت: مامان ........ مامان...... بــــــــــخدا  یرو صورتشو

  .دیکن یم ینجوری...... شما چرا افتادهیبرام ن یو سالمم...... اتفاق حیصح

 

 !بنده یجلوتر از شما چشماشو م انتونیکه آر فتهیشما ب یبرا ینکرده اتفاق یخدا

  ......دیآروم باش کنمی...... مامان خواهش ممامان
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 دیسف دیانگشتام سف یفشردم بندها یو دستامو چنان بهم م کردمیم هیفقط گر منکه

  .قلب مامان گذاشت یرو رو یبا پرستار وارد اتاق شد و تند گوش یدکتر .شده بودند

 

  .دیدو رونیرو تکرار کرد که پرستار ب ییاسم دارو تند

 

زبان مامان قرار گرفت گفت: کم کم حالشون  ریکه ز یکه آورده شد و قرص یآمپول با

 .سرم وصل بشه دیکه با دینکرد خبرم کن یری. اگه توفشهیبهتر م

 

بود که باعث شد مامان کم کم  انیآر یاز تمام داروها بوس و بغلها شتریفکر کنم ب یول

 !!!چشماشو باز کنه

 

با دکترش حرف بزنه و  یقول هم داد هرچه زودتر  تلفن انیبهوش اومدن مامان، آر با

مان دستشو بطرفمون دراز کرد و حرف فقط ما نیراحت باشه که با ا یاز همچ الشیخ

 .خواست یگوش

 

و دلمون  میکردیمون مبهوت به حرف زدن مامان و دکتر با هق هق هاش گوش م همه

 .خون بود

 

آروم نگرفته بازم  ادینکرد، ز نیرو تضم انیآر یهمکه دکتر خودش سالمت یتا زمان 

 .لرزوندیناراحت بود و استرس تمام بدنشو م دایشد
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 هیچشمش اشک بود  هیکنارمون موند که  مارستانیلحظه در ب نیتا آخر گهید مامان

 ..... چشمش آه

 

طنزگونه به حرفاشون  یحالت کردندیم یکه سع انیتمام حرفها و خاطرات نادر و آر به

 .کردیبدن هم گوش م

 

روز دارم برات مخصوص!  هیفقط  نیرو بمن گفت: نازن تیبار هم با عصبان هی یحت

  !ینگ یزیو چ یبکن نکارویبا من ا یچطور تونست

 

!!! باور انیآر یاون چوب و چماقتون بخوره کله  یدستامو باال آورده گفتم: اله متعجب

 .گفتینم یزیبدقلق بود که چ نیخبردار شدم وگرنه با ا یمنم روز جراح نیکن

 

که همون لحظه  خوردیباباجوون قسم م یکه از من دست برداشته بود برا مامان

 ....خنده هامون همه جارو برداشته بود یو بابا وارد اتاق شد که صدا دیصاحبش سررس

 

موندگار  مارستانیتکون نخورد و هردو با هم کنارش ب انیاز کنار آر گهیجوون د مامان

فقط خدا  میکردیمراقبت م انیاز آر یو با چه ذوق میبود داریکه خر یینازها چه .میشد

 ....کردمیخودمو جمع م یمن کم اما .شاهد بود
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ش پا یدو گوسفند جلو م،یبخونه برگشت یمرخص شد و همگ یبه سالمت انیآر کهیروز

 .بودند دهیمن خر یبابا شمیکیباباجوون و  شویکیشد که  یدم خونه مون قربون

 

و اونجا راحتتر بتونن به  میخودشون بر یبخونه  یمامان جوون اصرار داشت همگ حاال

  .کنن و دست و بال خودش باز باشه یدگیرس انیآر

 

خودمون.  یخونه  میکرد و گفت: نه مامان، بهتره بر یبصورتم انداخته فکر ینگاه انیآر

که اصال دوست ندارم همه  نینگ میضیو مر یاز جراح یزیهم چ یشکیبه ه نیلطف کن

 یِخونه مون رو یشما هم تو یقدمها !خبردار بشن. فقط خودمونو و خودمون

 !چشمامون

 

پرخنده شون بخونه  یو دعاها و لبا ازهایهمه با راز و ن یدر برابر خوشحال انیآر و

 .برگشت

 

چکاپ و  یبرا یگاه دیراحت کرده بود، فقط با یاز همچ المونویکه کال خ دکترش

  .خوردیهم دارو م یو مدت زدیبه پزشکش م یسر شیآزما

 

هم بود که راستش  یگریبا سفارش دکتر خودش، تحت نظر پزشک د مارستانیب همون

 .گرفتندیازش م ییشهایآزما یباشه و گاه تونهیم یچ یبرا دمیمن نفهم
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 یوقت !!نبودم ریگیپ ادینگفت و منم ز یزیمامانش چ شیپ انیبرابر سوالم هم آر در

  .همه حالشون خوب بود خداروشکر !شدیدهنش با مته هم باز نم خواستینم

 

  .آورده شد رونیناهارمون به سفارش بابام از ب میبود دهیکه تازه بخونه رس اونروز

 

  .کردیدر اتاق مهمون استراحت م ییسرپا یهم بعداز دوش انیبود و آر یخوب یهمردو

 

جز به جزء ش  یهایدگیعشقش بود و با تمام رس اریجوون هم دربست در اخت مامان

 .کردندیذوق م یمهر مادر نهمهیو همه از ا اوردیلبامون م یولبخند بر

 

رو بهمون  انیو آرامش رو ازمون نگرفت و آر تیامن نیا کردمیته دلم خداروشکر م فقط

  .برگردوند

 

ترگل ورگل بخودم  یلیمامان جوون هم بود و منم خ گهی. دگذشتیم روزهامون

راحت  انیاز آر المیکمک مامان کال خ با  .بودم ستادهیا میخونه زندگ یو جلو دمیرسیم

هم دور  انیکنار آر ازو  شده خونه مون موندگار بود شیخونه زندگ الیخیبود که ب

 .شدینم

 

 یدگیرس انیو صدبرابر بهتر از من به آر یشکر داشت. به خوب یکاراش جا ی همه

بهتر  ضمونیمر یبود، روزبروز رنگ و رو داریو از بس نازِ دردونه پسرمونو خر کردیم

 .شدیم
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 یول  .کردمینم غیدر یچیاز ه انیآر یراحت یکه هرلحظه در تکاپو بودم و برا منم

و .......  میکه با هم داشت ی. مثل همون دورانکردمینم کینزد انیبه آر ادیخودمو هم ز

  !میکه با هم گذرونده بود ییروزها

 

 !!!شده بودند نیبه اون روزها عادت کرده بودم و با خونم عج انگار

 

و دور  شمینم انیآر کینزد ادیبخاطر احترامش ز کردیمامان جوون هم فکر م حتما

در  یچرخه و تا وقت یبا من م انیچشمان آر دمید یم کامال .چرخمینم یلیبرش خ

   !دارهیهستم چشم از صورتم برنم درسشید

 

عادت کرده بودم......... اصال تا به امروز  هاشیو دوست یمن به تمام دور ی....... ول یول

 یکردن اونم کنار هم چه معن یسقف زندگ هی ریبودم زن و شوهر بودن و ز دهینفهم

 ......... داشته باشه که االن تونهیم

 

پهن کرده خسته روش  یخودش رختخواب یبرا انیبود که مادرجوون کنار تخت آر شب

 .بود دهیدراز کش

 

به  مثال .گذشتمیاتاق م یشبم از جلو یها یاده شده بودم و با راحتخواب آم یبرا منم

و مامان هم قبول کرده بود  دمیخوابیدر اتاق بچه م ان،یبودن به اتاق آر کینزد یبهانه 

 .بودن هستش کیکه فقط هدفم نزد
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 ازیخودمون بخوابم و درصورت ن یتخت دونفره  یاصرار کرده بود رو یچندبار یحت

 .من قبول نکرده بودم یول .زنهیصدام م

 

دندونامو مسواک بزنم. احساس  خوامی! میریگیبهم کرده گفت: دستمو م یاشاره ا انیآر

عمل  یجا یدستشو رو و .ادیبرام سخته و به زخمم فشار م یبلند شدن کم کنمیم

 .طحالش گذاشته بود

 

االن گشت.  یخونه م ینگاش کردم. آخه خودش از صبح راحت بلند شده تو متعجب

  ...........زد یچشمک .....شده بود که یچ

 

 من کمکت کنم؟ یخوایبسته گفت: م یجوون خسته با چشما مامان

 

 .راحت التونی. خنجاستیا نینازن دیگفت: نه شما بخواب انیآر

 

کمک من آهسته بلند شد و همراه هم  با  .گرفتم ربازوشویرفتم. خم شدم و ز بطرفش

 .میراه افتاد

 

به مامانش انداخته،  یکه برگشت و نگاه میرفت سیو بطرف سرو میاتاق خارج شد از

 .صورتم نشست یبعد نگاهش رو
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و  زدیپسر چش شده بود!! چشاش داشت برق م نیا یوووووووووووووووووووووووو

که آرام دستمو  میگذشتیاتاق خوابمون م یاز جلو میداشت .کردیتوش فوران م طنتیش

 .دیبطرف اتاق کش

 

کجا و اتاقمون کجا که تا وارد  سیو سرو فتهیم یداره چه اتفاق کردمیداشتم لود م هنوز

  .دیاتاق شد منو محکم در آغوشش کش

 

بودم احساس شوکه شدن ...... هنگ  دهیند زایجور چ نیمدت از ا نیدر تمام ا چون

شوهر آدمم زنشو در  مگه  !دست و پام داشتم یتو یزدن..... و لرزش جیکردن...... گ

 !!!یچ یعنی...... کشهیآغوش م

 

 یتکون بخور یادیگونه ام نشسته آروم گفت: ز یبخورم که لباش رو یتکون خواستم

 !دختر خوب آروم باش هیکنه ها، مثل  تیممکنه زخمام اذ

 

تمام پس زده شدنها.....  بازم  .........که راستش طاقتشو نداشتم دیلبام سر یرو لباش

 .کردنها........ در تمام روحم سر برآورده بود یتمام نخواستنها...... تمام دور

 

من هنوزم نتونسته بودم تمام  ینداشت............ ول یگناه ادیهم ز انیآر درسته

 !!خواستنهامو، رد شدنهامو، کنار گذاشته شدنهامو قبول کنم دنهامو،یزجرکش
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نکرده مامانت سر  ی! اگه خداانیآر یشد وونهیگفتم: مگه د دهیعقب کش خودمو آهسته

  !داره مرد گنده یبرو لوس شدن هم حد ایبرو............. ب ایب گهیم یبرسه چ

 

 خوادیدلت نم یبگ یخوایم یعنیصورتم گذاشته باال آورد و گفت:  ریز دستشو

 ؟یدیهنوز منو نبخش یبگ یخوایم ایببوسمت؟ 

 

  .برو مسواکت رو بزن وقت خوابه ایبازوش انداخته گفتم: ب ریز دست

ذوقمون،  یاونهمههههههههههه خورد تو میکردیعادت م زایچ نیبه ا دیکه با اونموقع

 !!!!!نه ایرفتارهارو قبولش کنم  نیا تونمیم ایدارم و آ یچه حال دونمیاالنم نم

 

! چون یکنیرو درک م یهمچ دونمیراحتم چون م یلیگفت: االن من باهات خ آروم

 !یکنیقبولم م یکه هستم اونجور یو هرجور یخبر دار یاز همچ دونمیم

 

ذوق و احساسم  یچنان تو یول ان،یآر یندار یافتادم و گفتم: درسته تو گناه راه

. اجازه بده امیخورده که حد نداره. هنوزم که هنوزه نتونستم با خودم و احساسم کنار ب

  .فتهیم یه اتفاقچ مینیبگذره تا بب یکم

 

 .خواب آماده شد یکردم برا کمکش

 

 .نگاهش هنوز به صورتم بود دمیمالفه رو با تمام عشقم روش کش یوقت
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گذاشته زمزمه  شیشونیپ یسوزانمو رو یبود. آروم خم شدم و لبها دهیخواب مامان

و  نینباش. هنوزم مهمتر یچی. تو نگران هشمیبهم مهلت بده حتما خوب م یکردم: کم

 !تو هستش یقلبم برا گاهیجا نیباالتر

 

بغضم  گهید یاتاقو ترک کردم.............ول صدایگفته، آهسته و ب یآروم ریشب بخ بعد

 .کردیداشت خفه ام م

 

 احساس .دونستمیپر بود رو هم نم یچرا دلم بشدت پر بود! از چ دونمینم اونشب

 میبه ترم ازیبه عمق روحم که ن یداره ....... ترک یاز قلبم تَرک یگوشه ا کردمیم

 !!!بود نحلیاونم برام ال شدیم میترم یداشت........ حاال چه جور

 

 .خونده بود ییشعر افتادم که در جا هی ادی

 

 که کودک بودم شیها پ سال

 را ینیبود که چ یهر کوچه کس سر

 !زد با عشق یم بند

 گفتم یمن آن روز به خود م و

 !هم شد کار؟ نیا آخر

 ...ستیاز او ن یاثر گریامروز که د یول

 ست ینیچ یدل که به رو کی نقش
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 دارد و من یترک

 ...به در در

 یبه کو یکو

 .....گردم یم یبندزن یپ در

 

 .دلم نشست یاول اشک چشمامو سترد و رو دستم

 

 .اوردیپدرمو درم یگریبود و طور د یگریدلم جور د یبار سوزشها نیا یول

 

  .گذشت کینزد یلیخ یلیخ لیو فام یخودمون یدهایو بازد دیهم با د یروز دوسه

 

که همراهش ارمغان  یخنده و شوخ یاومده بود و با کل انیآر دنیهم بد رضایعل یحت

  !آورده بود موقع رفتن همه لبامون پراز خنده بود

   

  .آشپزخونه درحال پخت و پز بودم یمامان جوون به حموم رفته بود و منم تو اونروز

 .از اتاق که در حال استراحت بود صدام زد انیآر

 

 .نمیوارد اتاق شدم با دستش اشاره کرد کنارش بش یوقت

 

 ؟یخواستیم یزیبهش نشسته گفتم: چ کیکنار تخت، نزد آروم
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که دستاش دور کمرم حلقه شد. گفت:  دیو چرخ دیصورتم چرخ یپراز مهرش رو نگاه

و صدا که  خوادیدلم فقط تورو ...... فقط تورو م! میچقده از هم دور افتاد نجاستیمامان ا

 ....زنهینه....... فقط تورو داد م

 

 یلبام نشست. گفتم: اووووووووووه ک یرو زیتمسخرآم یکم دمیو شا میمال یلبخند

عاشقانه تون  یتازه چلچل نکهیا مثل  !خاااااااااان ــــــــــانیراهوووووو آر نهمهیا رهیم

  !نه ای خورهیاوضاع بدرد م نیاالن و در ا دونمیونم نمگل کرده ......... ا

 

 گهیکه از قبل سابقه تون خراب بود! چنان م نینذار هیاز مامان جوون منم ما لطفا

  !!!مامانش مانع شده چارهیکه االن ب میبود کینزد یلیانگار قبال خ نجاست،یمامانم ا

 .میاز هم دور بود شهیکرده؟ ما که هم یچه فرق بنظرت

 

فرق کرده! االن  یلیباشه بازم خ یهرچ یها! ول یگیگفت: راست م دهیخند خودشم

 !ادیو کارا و رفتارام اصال به دلت نم یکنیمنو درک م شتریب

 

گونه هام جا  یصورتش و لباش رو یشدم که صورتم رو دهیدر آغوشش کش یآرام به

 !خوش کرد

 

 . . . . کردممممممممممم ـــوتڪســـــ

  . . ـــلیدلـــ ڪـــی ہفـــقــط بـــ امـــا



1225 
 

 

 ــــــــــانیآر ےو روزم بــــــ حــــال

 یگـــفــــتـــنــــ ہبود، نـــ یـــدنــــید

 

منو  نینچنیا شی......... بعداز جراح مونیبعداز عروس انیبود که آر یبار نیدوم نیا

 .بود دهیخواسته بطرف خودش کش

 

عطر  یانگار قشیعم یو نفسها دیچرخ یصورتم م یقرارش بود......... لبهاش رو یب دلم

  .دیبلع یتمام تنمو م

 

گفتم: مواظب خودت  دهیخودمو کنار کش یبازم به آرام یول خواستیدلم نم هرچند

. اونموقع که ادیکارات به محل زخمات، مخصوصا گردنت فشار ب نیباش. ممکنه با ا

 !کنهیم کارمونیمامان جوون چ یدونیم

 

  !نگران نباش کنهینم یچکاریو گفت: مامان ه دیخند

 

 یرو ذارهیفقط منو م د،یچون دردونه ش هست کنهینم یچکاری: بله شمارو هگفتم

 !!!کردم تیکه عشقشو اذ کنهیو به فضا پرتاب م قیمنجن

 

تنهام  یکه گفت: مامانم چنان کنارم جا خوش کرده لحظه ا دیخندیغش غش م انیآر

  .ذره ست هیکه دلم فقط برات  ذارهینم
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م فقط زنگ..... زنگ.... زنگ ....... اکه گوش دمیشن یتازه تازه م یباال رفت. حرفها ابروهام

 .....زدیم

 

از  یکنم و چه جور کاریچ دیروح حساس و سرد شده با نیبا ا دونستمیواقعا نم یول

 !تحمل بود رقابلیکه واقعا برام غ امیپسش برب

  

دست بدست داده کار  یهمگ نمیبودند و با قلبم خون یو احساسم هردو زخم عقل

 .........ساختند یباره م هیرو  نینازن

 

 یشتریکه صدالبته مامان جوون نقش ب دنهایبا تمام زحمتها و دورش چرخ خداروشکر

 یت یو س نهیمعا نیبود و بعداز اول یعال انیدر ترو خشک کردناش داشت، حال آر

  .بشدت ازش راحت بود المونیدکتر خ یاسکن ها

 

برسونه و کاراشو شروع  یندگیکم کم خودشو به نما انیآر کردیآقاجوون اصرار م گهید

  .کنه که نادر هم واقعا دست تنها بود

 

به اصرار من  میکردیمواظبت م انیدست بدست هم داده از آر یکه همگ یدر تمام مدت 

نداشتند تا  یاگه شبها کار یشدن و گاه یهار مهمونمون منا سونیهرروز آقاجوون و آ

  .خاطراتشون براه بود فیبگو بخندها و تعر یموندند و صدا یم انیموقع خواب کنار آر

 



1227 
 

تر از قبل  ختهیبهم ر یا افهیرو با ق انیبود که هردفعه آر یامیخاطراتشون از ا مخصوصا

  .کردندیدعواش م تونستنیرو تا م چارهیب نیدلشون نازن یو تو دنیدیم

 

 یا هیبزنن و گال یحرف تونستنیاز ترس مامان جوون که هوامو بشدت داشت نم یول

  .دلم اصال براه نبود  انیم نیدر ا یخنده ها و حرفاشون بودن ول یقاط منم  .بکنن

 

حکم  یزی......... عقلم چ هیچ دونستمینم ینیکه راست و حس خواستیم یزیچ دلم

 .خوندیکه با قلبم نم کردیم

 

  .....فتهیدنبالم ب یکم انیبزارم برم و آر خواستیم دلم

 

 هیچ ییو هرلحظه بطرفم کشش داره بفهمه تنها کنهیبودنمو حس م شتریو االنکه ب برم

 یعنی هی........ بفهمه نخواستن و خورد کردن غرور بقیچ یعنی....... بفهمه پس زدن 

  ........یچ

 

که به دلم خورده بودند هنوزم  ییهنوز رفتارهاشو فراموش نکرده بودم....... زخما من

به  یکنم........... کم تشیاذ یکم خواستمیم یدلشو نداشتم ول راستش .....دادنیآزارم م

 .....ارمیصداشو درب چمویپروپاش بپ

 

ه......... گناه منو نداشته باش ینکارایکشش ا دیو شا ضهیمر انیآر کردیعقلم حکم م یول

ها و  ییکه از تنها ینیچرک یاون غده  خواستمیبازم م یهم داشت عشقم ........... ول
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 رونیب ینبود رو جور یشکستن کردمیم یهرشبم ته دلم ورم بسته بود و هرکار یاشکا

 .....بندازم

 

 ......رفتمی......... من.......... ممن

 

 : گفتمیدلم م یبراش تو دیچیپ یم انیکه نگاهم در نگاه آر یگاه

 

  که ستیزمان رید

  کنمیم یتو زندگ "حس" ادی با

 

 .. .شوم یکه دلم تنگ نگاهت م هرگاه

 

  آفتاب را در ذهنم به مرخین

 !.... .کشم یم ریتصو

 

 یآب م یشوم گوش دل را به ترنم صدا یم تیصدا دنیو هرزمان که مشتاق شن ...

را با تمام احساسات نابم  ادتیو ......  .کنمیلمس موجودت را در لحظه ها ...... .سپارم

نبود مرا در خود  "یحس"کاش هرگز  یکاش...... ا یا....  کنمیدر حس خود احساس م

 !!!... .غرق کند
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در کار  ی...... موندنرمیمن م کردمیدلم زمزمه م یو تو گردوندمینگاهمو ازش برم بعد

 .ستین

 

و ما هم طبق  گشتندیخودشون برم یب به خونه خوا یو آقاجوون هرشب برا سونیآ

 .کردمیرو کامال حس م انیآر یهایدلتنگ گهیاواخر کار د یول ..... شهیروال هم

 

در آغوش  یصورتم، حت یگذاشتن صورتش رو یگرفتن دستم، برا یبرا یهردم از

و چنان خواهان و دلتنگ منو در آغوشش  کردیمامانش استفاده م شیاونم پ دنمیکش

 .کردمیکه خودم حظ م دییبو یفشرده، نفسش موهامو م

 

بخشمت  ینم ی: تو دلت دعوام کنگفتیو م دادیم ریبهش گ یهم با خنده گاه مامان

. از من گفتن باشه کنمیازت راحت نشه خونه تونو ترک نم المیکه خ می! تا روزانیآر

 !!با خودتون هیبق

 

 فرستهیم انیسفارش کرده بود نادرو دنبال آر دهیباباجوون خودش زنگ گهیصبح د اونروز

 .نکنه یو تنبل ادیب رونیحتما از کنج خونه ب انیو آر

 

 خوشحال .آماده شده کنارش راه افتاد و با هم از خونه خارج شدند انیکه اومد آر نادر

ود و رنگ و روش واقعا ب زانیاوضاعش م یبشدت الغر شده بود ول انیبودم. درسته آر

 .یعال
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 حیاز شوهرت که با کمک خدا صح نیمامان، ا نِیرفتنشون مامان جوون گفت: نازن بعداز

بخونه  خوامیم گهیچشمت بهش باشه که من د گهیرو د هی. بقمیداد لتیو سالم تحو

 .مون برگردم

 

حالش  انیبمونن دلم بهشون خوشه، قبول نکرد و گفت: آر شتریاصرار کردم ب هرچقدر

باشه داروهاش سروقت خورده بشه  ادتی فقط  .سیموندن ن یجا گهیخوبه و د یلیخ

 !انیمورد سهل انگاره. جوون تو و جوون آر نیدر ا انیکه آر

 

  .رفت یتلفن یجوون با تاکس مامان

 

 کاریچ انیبا آر خواستمیبه بعد م نیخونه کم بود! از ا یتو یزیرفتنش انگار چ با

 شدیجور م ی......... کاش اصال بهونه ارفتمیموندم و فردا م یامروز و امشبو م هیکنم...... 

 .رفتمیو امروز م

 

  .با سوپ پختم یمیرژ یناهار ماکارون یبرا

 

با  انیآل باشم و آر دهیا خواستمی. ممیروزمونو خوش بگذرون نیآخر خواستیم دلم

  .....مرد عالم باشه نینبودنم دلتنگتر

 

 ......حظ کردم انیاز آر شتریآراستم. خودم ب ییبایزبه  زرویم یرو
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 یخاطره  یکل ی...... ولکردمی....... من ترکش مدمیو بخودم رس دمیلباس پوش ییبایز به

...... قلب  انینگاه آر خواستیم دلم  ..........رفتمیو م ذاشتمیخوب از خودم بجا م

 ....بمونم یباق انیآر ینشه و همچنان آرزو ری...... ازم سانیآر

 

 سونیکه حدس زدم با آ یاونجور .نادر نموند یول دندیبود که با نادر سر رس ۲ ساعت

 .قرار داشت

 

 یتو دونمینم  .بصورتم انداخت و آروم انگشتاش گونه هامو نوازش کرد ینگاه انیآر

 !نشد کمینزد گهید دید ینگاهم چ

 

  .بطرف اتاق رفت لباسهاشو عوض کنه آرام

 

خودمو بهش برسونم و  لیمثل همون اوا خواستی........ دلم مدیلرزیداشت براش م دلم

 ....... ارمیدادش رو درب

 

خودمو سبک کرده  یلیتالش کرده بودم....... خ جهینت یب یلی..... نه....... به وقتش خ یول

و منو بدست  فتهیدنبالم ب انی............ االن وقتش بود آرکردیم تیبودم ....... که برام کفا

 !ارهیب

 

 :به اشک نشست. زمزمه کردم چشمام
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 به اون لحظه اى که دلت لعنــــــــــت

  تنگ میشه براش

 میدونى ولى

 کنهیحکم م عقلتم

 .....بــــــــــرى سراغش نباید

 

 .ستادمیآشپزخونه کردم و پشت اجاق گاز ا روبطرف

 

باشه......... هم  یبود رفتارهام عاد نیکه داشتم مانع از ا یسردرگم حالت

  .......... هم رفتنمو آرزو داشتمخواستمشیم

 

! نیبناگوشم نشست. زمزمه کرد: چته نازن یشدم. لباش رو دهیپشت درآغوشش کش از

 یدار ینجوریکه ا ستمین یشگیهم انیمگه همون آر ؟یچرا هراسان ؟یشونیچرا پر

به  یکن کم ی........ سع م؟یاز اول شروع کن یخوایم  ..........یکشیخودتو ازم کنار م

  !افتاده بودم ریگ یکه واقعا بدمخمصه ا یمنم فکر کن

خواستن کجا، توانستن کجا......  یخواستمت......ول یم ایدن ای...... دن خواستمتیم منم

 یدرک کن و بازم مهلت نارویا کنمیخواستن من با توانستن همراه نبود...... خواهش م

 .....برات باشم یقبل انیبتونم همون آر یبهم بد

 

 .کردیگوله گوله خفه م م بغضم
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 :فکرم گذشت از

 

 انیبغض پر از عص یا

 .....کن یبار صبور نیا

 

  :بزور قورت داده گفتم بغضمو

 

......... یدور و برم نچرخ ادیکن ز یسع یبا درک کردن تو ندارم...... ول یمن مشکل انیآر

اطراف.... دور و بر من.....  ـــــــــــنیا  ...یایرهــنه بطرفم نب ےکن پا یسع

 .........فراووووونه.... بــــغـض...... صــــدا........ دل....... غرور شکستهےزهایچ

 

کنار  نایبا تمام ا تونمی..... من م ینش یوسط مواظب خودت باش زخم نیفقط ا تو

  .........امیب

 

شدنهام.......  کهیت کهیشدنهام...... ت ی...... خورد شدنهام..... زخمامیشکستگ....... تمام نایا

....... کار ساده هایزود نیهمدم و همراه من بودن و ترک کردنشون به ا یشمار یب یروزا

 ....ستیبرام ن یا

 

 .گرفته شد و بطرفش برگردونده شدم انیاز پشت توسط آر بازوهام
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 یماجرا کال چ یدی...... االن که فهمهیحرفا چ نی...... انیازنن یشد ووووووونهی: تو دگفت

  .......یکنیم ینجوریا یبوده چرا دار

 

عوضشو پسش  دیدار مکافاته...... تو هم تمام کاراتو با ایدن گنیزمزمه کردم: م آروم

 .....اونموقع دی...... شایبد

 

  .ش شدم نهیو پخش س دمیش فشرد که همونجا له نهیس یمنو تو چنان

 

 .....گشت یموهام م یو لباش رو فشردیبا قدرت تمام منو بخودش م دستاش

 

.......... الیخیمکافات عمل رو  ب نیگذاشته گفت: تورو خدا فعال ا میشونیشو به پ گونه

 ....... ـالیـخـیرو هم کال بـ ـــایدنـ

 

 ےــیدار و نــدار مــن تــو ـهڪ فــعـال

 .....هستش یمیعظ افـاتڪو نبودنت برام مُ ـدنینــد و

 

 .بودند ریباال آورد که اشکام سراز صورتمو

 

  .هردو چشمم نشست و اشکارو با لباش سترد یرو لباش
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با  دمی........... قول م دمیحرفت بزن....... قول م ریکرد: تو باش...... تو نرو...... تو ز زمزمه

برام  یعمر عاشق هی ی. همون گوشه چشمت برا.......... رمینگ یادیز یبودنم جا

 ؟یکنیلطف رو در حقم م نی........... اهیکاف

 

  .دمیخند زانیر اشک

 

وسط نتونستم  نیرو ا یرفت ی!! به کنیقزو یسنگ پا ییپررو یلیو گفتم: خ  دمیخند

 ی...... ولیباهاش خوش باش دمیچشممو بهت م یفقط گوشه  باشه  .بدم صیاصال تشخ

 ......رمیم زارمیبازم م

 

 ؟یبر یخوایکجا م ؟یچ یعنیچشمام دوخته محکم گفت:  ین ینگاهشو به ن متعجب

  ؟؟یبر یتنهام بزار تیوضع نیمنو با ا یتونیمگه م

رو  هیبرت گردونم.......... بق امیها............. دنبالتم نم ستمین گهیمن د یاالن بگم بر از

 !!!!!نه ایرفتن به صالحته  نیا نیحساب کن بب یخودت سرانگشت

 

...... تو هم دنبالم رمیخودمو کنترل کردم. گفتم: باشه........ من م ی....... ولدیم لرز نهیس 

 چیثابت کنم..... تا به امروز ه خوامیثابت کنم...... م نویفقط هم خوامی...... منم ماین

 .....برات نداشتم و ......... ندارم یتیاهم

 

  ووووووووووووووووووووووووووونهیکم بخودش فشرد و بلند گفت: دمنو مح دوباره

 یزندگ یتون ینم یحت یخــــــــــداحافظ، وقت یبلند بگ یکیبه  یتون یم یچطور
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.......... منکه یعاشق من دونمیم منکه ؟یتصور کن ی....... فقط آن یبدون اونو لحظه ا

....... االن چطور دلشو انهیفقط آر اتیتمام دن دونمیدلت گرفتارمه.......... منکه م دونمیم

 ...ظیاوداب یبهم بگ یدار

 

. گفتم: من نگفتم خداحافظ،...... من دمیهام خند هیبامزه اش با تمام گر یکلمه  به

......... تو هم  رمی........، من فقط مارمیکلمه رو بزبون نم نینگفتم...... اصال هم ا یچیه

 !!!!خــــــــــب ایدنبالم ن

 

گفت: باشه تو قهر کن برو......... تو بمن پشت  دهیصورتمو بوس یمحکم همه جا لباش

و  زنمیم ادی............. فرزنمیزنم........... داد م یو جار م رمیگیکن...... منم سُرنا دستم م

تا همه بدونن ........  کنمیشهر اعالم م نیا یعشقت رو....... عشقممممممم رو بر گستره 

 تونهی........... نه مهیخواهد اومد..... نه تکرار شدن ایاومده........... نه بدن ایمثل تو نه بدن

  ...........تکرار بشه

 

از حد من و تو به  شیامروز و فرداست که عشق ب نیفقط هم یاگه بر نیکن نازن باور

 ؟یبر یخوایبازم م ورد زبونا بشه و همه ازش باخبر بشن........... گهیهمد

 

............. با تمام وجودم و ارمیبار بتونم بدستت ب نیکه ا رمیتکون دادم. گفتم: م یسر

 ......رمی........... من فقط امروز رو هستم........... فردا مارمیوجودت بدستت ب

 

 کشن؟یگفت: بنظرت مامان بابات تورو نم آروم
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خب تو  خوره؟؟؟؟یکار بدرد م یکلفت کجا. گفتم: بنظرت شوهر گردن دمیخند

 .....مونم یبابام م یبهم بگن و منم راحت خونه  یزیچ یذارینم

 

 نیبارم اجازه بده ا هی........... فقط یبر دمیخندان گفت: باشه برو........... اجازه م نباریا

سنه که گر میتورو ببوسه و بعد ناهار بخور کترهیتو از مو بار شیشوهر که گردنش پ

 ........میا

 

 .نداختمیخودمو از تک و تا م دینبا یول دیلرزیداشت از حرفاش م دلم

 

 یبرام کاف گهید ی. ولدادمیو انجامش م ذاشتمیم شیمن پا پ یمراحل رو زمان نیا تمام

 ....بود

 

 .........بمونه شمیبود منو بخواد و ........ بهم نرسه...... در حسرت نازن انینوبت آر االن

 

و لباش  دیخودش آروم با تمام وجودش درآغوشم کش کنمینم یحرکت چیه دید یوقت

 .دیصورتمو سانت به سانت کاو یهمه جا

 

که خودش  یجواب دادن به احساسش منتظر بودم خودش تموم کنه....... همونکار بدون

گرفته  ادیبود........ منم که کاراشو خوب  خیاز  یبرام مجسمه ا یزمان هی...... و کردیم

 ......بودم
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ازت  نکاراتیبا ا یبه چشمام انداخته گفت: فکر نکن یعقب تر برده دوباره نگاه صورتشو

........ تو هم کنمیدلم خواست م یو هرکار دمیها...... نه...... من ادامه م شمیخسته م

 !!!نــــــــــه؟ ریبه  ری میشی....... اونموقع میجواب ند یتونیم

 

 .ماجرا از چه قراره دونستیدش مزدم. خو لبخند

 

 امیشناسم. بعض یکه هستم که م یشوهر نیناهار که من گرسنه تر میداد: االن بر ادامه

 !که ممکنه کار بدم دستشون یگرسنگ نهمهیبترسن از ا دیبا

 

 .حس مثل خودش حواله ش کردم یب یلبخند فقط

 

 .گذاشتم و مقابلش نشستم زیم یرو ناهارمونو

 

و غذامونو در سکوت  اوردمیقشنگش چشامو باال نم ینگاهها ریدهنم گذاشتم. ز یقاشق

 .میخوردیم

 

باال  نگاهمو .شده بود اهیهم س یآرنجش افتاد که کم کینزد یآمپول یبه جا چشمم

 آمپوله نه؟ یکه ......... جا یآورده گفتم: مگه تو بازم آمپول دار

 

آمپول...... آخه.......  یجا نیا ی. ولکنمیتکون داده آروم گفت: دارو که مصرف م یسر

 نکهیدکتر.......... خداروشکر مثل ا یهم تحت درمانم که به گفته  میجنس یروین یبرا
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 تیرضا یلیدکتر خ یول کنمیحس نم یزی......... خودم چشهیآروم آروم اوضام براه م

 ........داره

 

همه  نیتکون دادم و با حسرت و افسوس فکر کردم: اگه حالش خوب بود االن با ا یسر

  .سالم از دستش دربرم ذاشتیاحساسات نابش مگه م

 

هنوز  فیبشم و ورِ دلش جا خوش کنم.......... فقط ح مونیاز رفتنم هم پش کردیم یکار

  ...........برگرده یکامال بحال عاد یچه زمان ستیمشخص ن

 

 یتموم شدن ناهار رو بعداز .و حواسم جمع شد دمید وانمیشدن دوغ رو به ل ختهیر

 .هم چشم بمن داشت انیو آر کردمیجمع م زویم

 

. رفتمیم همراش .برد ییرایکارم تموم شد بلند شد و دستمو گرفته منو به پذ یوقت

فقط برم و .......  خواستیدلم م ی. ولارمیدوام ب تونمیو تا کجا م هیچ فمیتکل دونستمینم

......... برم و دوباره خواستنهاش از سر شروع کنهیم کاریبا رفتنم چ نمیبب برم  ......برم

  ام باشه دهیبه دل رنج ینیتسک دیبشه که شا

 

 کهیمبل نشست که منم کنارش نشوند. دستش دور شونه هام حلقه شد و درحال یرو

! یو بمون یبش الشیخیرفتنت رو ب نیا شهیم نیگفت: نازن میداده بود هیکامال بهم تک

منم اون روم باال اومد و  دی. شاکنمیم کاریو منم چ فتهیم یچه اتفاق یبر دونمیواقعا نم

 .......آخر میزدم به س
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......... االنم ستیبرام ن ی....... اتفاق تازه ایآخر زده بود میگفتم: تو از اولشم به س آروم

 .نم نباش خدام بزرگه. نگران میادامه بد یتونیم

 

دلت خواست بکن...........  ی....... باشه هرکار یو گفت: مطمئنم خدات بزرگه ول دیخند

به  ادیز گمی!! بازم مینیشم بب هیزاو نیرو از ا یزندگ یو دوست دار یخوایم نکهیمثل ا

 ....ها ینباش دواریمن ام

 

و  هینجوری...... االنم که استمین دواریسرد بصورتش زده گفتم: مدتهاست بهت ام یلبخند

فردا  یبرا گهیو د رمیامروز م نی........ پس...... همادیاون روت باال م یگیراحت م نطوریا

 .......دارمینگه نم

 

 !و توووووووووووووووووو دونمیمن م یفتیدنبالم راه ب یبلند ش یول 

 

 ینجوریاز دورم محکم باز کردم و بلند شده راه افتادم که گفت: پس حاال که ا دستاشو

 دمی...... چه تهدیبکن ادیاز دستت برم یچه کار نمیبب فتمیدنبالت راه م یکرد دمیتهد

 یو از کس کنمیم ادیخوشم ب ینگه دار من هرکار ادتی نمیا  ...........وروجک کنهیم

 .....لجباز یبرسه به تو جوجو کوچولو........ چه رمیگیهم دستور نم

 

 وارد .......لبخند زدم..... حاال لبخندم بزرگترم شد و کم موند بخندم یول برنگشتم

  .بودم اوردهیمامان ن یاتاقمون شدم. لباسهامو هنوزم از خونه 
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 .اومدم رونیتوش جمع کرده از اتاق ب لشویوسا فمویو ک دمیشلوارمو پوش مانتو

 

 ی........ براانیترک نکردن آر یموندنم......... برا یال حول و وال نداشتم برابار اص نیا

 ینبودم برا یبرم.......... اصال دنبال بهونه ا خواستمیراحت م یلیموندن کنارش...... خ

 .....میموندگار

 

رو شروع  یباز نیآروم و راحت داشتم ا یلیته دلم چنان قرصِ برگشتنم بود که خ انگار

 .کردمیم

 

حالم که  نی..... با اکنمیو تکرار م گمیبازم م ؟؟؟؟یریم یگفت: واقعا دار دنمیبا د انیآر

نداشته باش........  نانیبه من اطم ادمیها! ز امیاصال به دنبالت ن دیشا یزاریتنهام م یدار

 ؟؟؟یبرگرد ییراه رفته رو تنها یخودت اون دلشو دار

 

حرفو بخودم ثابت کنم.  نیفقط هم رمیم: منم مگفت کردمیکفشامو پام م کهیدرحال

 !!!سردرگم موندن واقعا برام شاقه

 

برعکسش جواب بده ........ مواظب خودت باش.  ایثابت بشه  ای خوامیرو که م یزیچ دیبا

نکن ..... چون ازم بپرسن چرا گذاشتم رفتم، من  یمخف نایرو هم از مامانت ا یچیه

احساس و افکارشون نسبت بهم خدشه دار  خوامی........ نمگمیرو بهشون م تیواقع

 ......بشه
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عجله  رسونمتیم امیگذاشتم که گفت: م رونیمعطل شدن درو باز کردم و پا ب بدون

 .نکن

 

رفتنم هم با  نباریا خوامیممنون. م رمی. خودم میدار ازین شتری: تو به استراحت بگفتم

  .....قبل فرق داشته باشه یدفعه 

 

بعدا  یریم ییهویمن حالم کامال خوب نشده هــــــــــا!!  نینازن گمیگفت: م بارهدو

 !!!.......... از من گفتن باشهکنهیکله پات م یریگیعذاب وجدان م

 

برم. تو  یتا فردا بمونم. خودت مجبورم کرد خواستمیجمع کرده گفتم: منکه م لبخندمو

 .منم فکرم راحته ینجوری. ایمامانت تنها نمون یهم برو خونه 

 

  .آهسته بدون برگشتن در خونه رو بستم و

 

بود خودشو نشون بده و ثابت  انیبه بعد نوبت آر نیتموم شده بودم. از ا گهید من

 ......در چنته م نداشتم یزیچ گهیکنه........ من د

 

شنوم و دعوا رو تحمل  یحرف م یحاال کل کننیهمه منو گناهکار قلمداد م دونستمیم

  .تحمل نداشتم گهید ی....... ولکنمیم
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گرفت و  لمیاومده تحو شوازمیبه پ مامان .خودمون شدم یباز شدن در وارد خونه  با

 کو؟ انی: پس آردیپرس

 

قهرم که از قبل  ی. منم اومدم ادامه ادیگفتم: اون نم گذشتمیاز روبروش م کهیدرحال

 .دینگرانش نباش .یندگیداشتم ! حالش خوب بود و امروزم رفته بود نما

 

اومدم ادامه  یچ یعنی! نینازن هیا غهیچه ص گهیمتعجب از پشت سرم گفت: قهر د مامان

 قهر؟ ی

 

قبل هم ازش قهر کرده بودم......  یکه نرفته دفعه  ادتونیبرگشته گفتم: مامان  بطرفش

بودنش تا به امروز برگشته بودم خونه  ضیدلخواه و بخاطر مر یخب بنا به مصالح

 !!!ش....... امروزم دوباره هوس کردم قهرمو ادامه بدم! شمارو بخدا حال دعوا ندارم ها

 

و از پشت سرم نگام  ستادهیمامان فقط مبهوت ا گفتیاتاقم راه افتادم. حسم م بطرف

  .کنهیم

 

. واقعا با یتو خودت بدجواب بابا دمیو با یخوددان گهیبگوشم نشست که گفت: د صداش

خجالت  یو قشنگ و ب ری! سرتو باال بگیبود ضیمر انیبفکر آر یدیزحمت کش نکارتیا

 .....افتخار کن بانوووووووو نکارتیحرفاتو بزن و به ا

 

 .گرفته بودم مویمن تصم یگفتن نداشتم. حرفش درست بود. ول یبرا یحرف



1244 
 

 

  .نبود یخبر شیاحوالپرس ای انیاصال از زنگ آر اونشب

 

فقط بلند و محکم  د،یو ماجرارو فهم دیخونه شون د یتو ییبابا منو باز  تنها یوقت

دختر آرامش  نیما از دست ا یعنی ای! خدامممممممممیرج طانِیشگفت: لعنت خدا بر 

 داشت؟ میخواه شیو آسا

 

پرورشش  یدختر نیهمچ رهیپاشو بزن له و لورده ش کن دلت آروم بگ گهیم طونهیش

قهر  ستیسرپا ن ادمیو از شوهرت که هنوز ز یاریدرم هیادا اصولها چ نی!! ایداد

وقتا خوب  یخونه ت. واقعا خجالتم گاه رسونمتیآماده شو خودم م پاشو  !یکنیم

 .!!!نیاریکه شما جوونا ازش سر در نم هیزیچ

 

 یو جا رمیخونه تون بمونه منم م نیو دوست ندار نیکنیگفتم: بابا اگه قبولم نم آروم

. من خونه نیبه برگشتنم نداشته باش یلطفا اصرار ی. ولکنمیم دایخودم پ یبرا یا گهید

 ....گردمیبرنم انیآر ی

 

 یباشم حت انیآر یرفت و گفت: من جا سیبلند فرستاده بطرف سرو یفقط صلوات بابام

  !!هات براه باشه تا مرز کور شدن هیبه بعد هم فقط گر نیو ازا یتا بمون امیدنبالتم نم

 !لوس نوبره نهمهیدختر هم ا واال

 



1245 
 

از  چکسیهم ازشون نداشتم. قرار نبود همه درکم کنن. ه یانتظار یگرفته بود. ول دلم

مــــــــــن همچنان ادامه  یدلم خبر نداشت که نداشت........... ول یسوزشها

  ........دادمیم

 

بــــــــــابــــــــــا!!!  یچ یعنیچنان سرشو با تاسف برام تکون داد که گفتم:  بابا

ش کنار یدار فهیوظ ضهیحاال که شوهرت مر دیقبل امر کرد یخودتون دفعه  ادتونهی

 هیچ االن  ن؟یرسیها و مشکالتمون م یو مواظبش، بعدا هم به تمام قهر و آشت یباش

!!! منم که نیتون باش انیطرف آر دیهمه تون با نیکنی! چرا حس منیحرفتون زد ریز

 !!!شدم دایکال از تو جوب آب پ

 

جمع کردم و  لبامو  .تخت نشستم یتاسف و افسوس بخودم وارد اتاقم شدم و رو با

 یچه باز دونستمینم  .رونهام گذاشتم بلکه بتونم لرزششون رو کنترل کنم ریدستامو ز

 ......بشه ریتم به خبودم خ دواریام یرو شروع کردم، ول

 

 ........زدیهم نم یزنگ یحت دادیبهم نم یامیهم صم بکم پ یمردن انِیآر

 

  !قیرف یکرده ا سکوت

 سکوت سهم ما نبود   

 سکوت اگر چه حرف داشت     

 صـــدا نبـــود یبه خوب                   
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  یشکسته کس دل

 ستیوبال گردن تو ن    

  !هوا دلم شکست یچه ب      

 هوا نبود ینه ب یول                    

 

  دل شهیکه ش یکس

 ترانه مرا شکست         

  محبتش یب یصدا            

 آشنا نبــود میبرا                     

 

 ستین یو هو یدو روز،  ها نیهم ی! زندگقیرف

 عمر غازها به کوچ مبتال نبود وگرنه

 

 "؟یکنیچرا سکوت م"بار گفته اند:  هزار

 !چرا نبود؟ نیسکوت تلخ جواب ا نیهم مگر

 

  !قیکرده ام رف سکوت

 ستیسکوت زخم کهنه ا   

  مانیکبـــوتر صـــدا                  
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 !از اولـش رهـا نبــــود                         

 

 

 

 

 

 

                                                     50 

 

 

 

 انیکه در جر یاوضاع از .اتاقم بخودم انداختم ی نهیآ یتو یبلند شدم و نگاه حالیب

 یول !!!بودم و رنگ و روم خوب نبود ختهیبود بشدت بهم ر

جهنننننننننننننننننننننننم و دررررررررررک که اوضاع خوب نبود. من کار خودمو 

   !!!ومدمیو کوتاه هم نم کردمیم

 

نگرفته  لمیخونهههههههههههههههههههه تحو نیا یتو چکسیعوض کردم. ه لباسهامو

......... هی........ حرف دلت چ هیبود.......... نگفته بود دردت چ دهیحالمو نپرس چکسیه !بود

  ............یخواینم ی.......... چیخوایم یچ
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که  یهاتووووووووو تحمل کرد یمدت چقدر..... چقدر..... چقدر...... آوارگ نیتمام ا در

 ........یترکش کرد تویو خونه زندگ یاالن سربرداشت

 

 .پراز اشک شد چشمام

 

باشن که  انیهمه شون طرف آرو  رنیبگ لمیتحو ینجوریاگه........ اگه قرار بود ا یول

 .....کارم زار بووووود

 

بهم  یحت یکس یجاتش براه بود. ول وهیشربت م شهیبودم. مامان تابستونا هم تشنه

 !!!!یتشنه باش دیو شا یدیگرما از راه رس نیا یهم نکرده بود که تو یتعارف

 

حرف  لشیمامان آروم با موبا دمیشن دمیآشپزخونه که رس کینزد .اومدم رونیاتاق ب از

 .زنهیم

 

ها........ تا بخواد  شهیبدعادت م گمیمن م ی......... ول ی: باشه........ هرجور که بخواگفتیم

منکه حتما  یباش یتو راض ی.......... بازم هرجور دلت بخواد....... وقتیبه توق یتقّ

الم شنگه  هیبگم........ االن حالش اصال خوب نبود و  یزیچ تونمی.......... نه من نمیراض

من طرفشو نگه  کنهیانداخته بود........ با خودش حرف بزن......... اونموقع فکر م اهر یا

 راهیبد و ب یشده بود........ کل وونهی......... از خودت بشنوه خوبه....... امروز که ددارمیم

 ........داد لشیتحو
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 نجاستیا یشدم که مامان چشمش بمن افتاد ادامه داد: طاهره جان ناز آشپزخونه وارد

داره.  یچه نظر نی. خودت با داداشت حرف بزن ببزنمیتازه اومده!!! بعدا باهات حرف م

 نیفکر نکنم حرف منو قبول کنه. فعال ...... مواظب خودت باش...... از منم ناراحت نباش

 ...ادیدستم برنم از یلطفا..... واقعا کار

 

 یشربت بردار بخور. تا اومد خچالیدستم بنده از  یرو قطعش کرد و گفت: ناز یگوش

 !سر به مامانمم بزنم هی یگیاتاقت نم یتو یدیچپ یرفت

 

فکر کردم در مورد منه  نیزدیحرف م یجور گفت؟یم یباز کرده گفتم: عمه چ خچالوی 

 ......نیدیگزارش م نیدار

 

بازم پسرعمه ت  نکهیبه تو داشت حرفام..... مثل ا یجواب داد: نه بابا...... چه ربط مامان

بابات با سند باغ ضامنش  خوانیکه اونام م خواستنیدعواش شده ضامن با سند م یکیبا 

 یو بابات تو رودرواس گمیم یزیام! واال چ چکارهیگفتم بخود بابات بگن من ه منم  .بشه

 ....دعواشم مال منه رهیگیقرار م

 

 نیا یبگه االن تو سین یکی. فشهی! شغل شرگهیگفتم: حتما رضا بوده دعوا کرده د فقط

 !!!خرزهره یقواره  یب ندازهیهچل م یعصر وقت دعوا و بزن بزنه همه رو تو

 

  .نشستم زیو پشت م ختمیخودم ر یبرا یشربت

  ؟یگفت: ناهار خورد مامان
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..... نه نیناراحت نباش ادیز نجامی. االنم که امیخورد انیبا آر تکون داده گفتم: آره یسر

 .....چیبه ه چیتو کاره کال ه ییباهاش حرفم شده نه از گل نازکتر بهم گفته...... نه دعوا

 

کک بجوونِ مشنگت افتاده هلک و هلک،  ای یشد وووووونهیمتعجب گفت: پس د مامان

 !!!قهر یتلک و تلک اومد

 

...... نه  ادیقهر بود..... آدم نه دلش م انیاز آر شهینه مامان،........ مگه م: قهر که گفتم

که  ییکه از قبل باهاش داشتم و رنجشها هامهیپشت بند همون دلخور من  !!!تونهیم

ازش دور باشم بلکه بتونم کاراشو فراموش کنم.  اومدم  .کردن یمدتها دلمو زخم

 !!ییییییییییلیبهم برخورده مامان خ یلیرفتارهاش خ

 

بودن تمام قد در وجودم  یادینوع حس ز هی...... رنیکه نم رنینم ادمی کنمیم یهرکار

داده......  شهیقلبم ر یحس  نخواستن و بزور تحملم کردن تو هیش کرده، جا خو

 !دارهیاصال هم دست از سرم برنم کنمیم یهرکار

 

تکه تکه  یمامان قلبم بحد یول گه،یاز عالقه ها، خواستنها و عشقش م یلیخ انیآر

  !کنن دایخودشون پ یبرا توننینم ییجا چیحرفا ه نیست ا

 

کنم....... مامان من کم آوردم!  رهیدلم ندارم بتونم حرفاشو ذخ یتو یدنج یگوشه  چیه

........ نه بخدا دوسش لرزهیدلم براش نم گمیرو دوست ندارم........ نم انیآر گمینم

 یجور هیاعتمادم.........  یبه عشقش ب یجور هی..... میزخم یجور هی یدارم......... ول
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اوضاع که خونه مو  نیبا ا دونمی...... نم دونمیدادم.......... من نم تباورهامو بهش از دس

 .... بمونم نجایا نیو اجازه ند نیترک کردم، شمام منو قبول نکن

 

حرفمو بزنم........ برم خونه  ی. برم به کراه گرفت. ادامه دادم: کجارو دارم برم....... اشکام

  ......بمونم یک ی

 

 یبگم......... مجبورم شکسته ها و خوردشده هامو جمع کنم و خودم با پا یبه ک دردمو

 یبرا ی....... نه تالشینه احترام ی......... نه عزت گهیخودم به خونه ام برگردم . اونوقت د

شکسته  یبرا یزخم قلبم........ نه بندزدن میترم یبرا یبدست آوردن من......... نه زحمت

 ....ست هودهیکارامم ب ی همه ....یچی.... هیچیوجودم.......... ه یها

 

خودته  یخونه  ؟یبمون نجایا یتونیگفته تو نم یگفت: ک شیبا چشمان اشک مامان

 میگیم یو هرچ میکنیم یما هم هرکار بخدا  .یبمون یتونیم ی.......تا هرزمان خواست

  .بخاطر خودته

. یازش قهر کن یداره که بخوا یرادیچه ا انیخودمون، مگه آر یو خدا میخودمون االن

مشکالتشم  ی هیبود که شکر خدا با تمام تالشهاش اونم خوب شده و بق ضیخب مر

  .هیحل شدن

 

ده..... حرف ز انیو عالج آر یضیدکترش رفته و در مورد تمام مراحل مر دنیبه د بابات

 گهیمتخصص د هیهم به بابات گفته و خبر داده تحت نظر  گهید یزایچ هیدکترش حاال 

 انیآر یست، تمام کمبودها نهیهم براش هز یو حاال کل کنهیکه مصرف م ییبا داروها

  !یمرد زندگ هی شهیو م شهیرفع م
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 یخوایم یچ گهیتو د دونمیکرده....... االن نم تیهم بشدت احساس رضا انیاز اوضاع آر

تمام جونشو گرفته دستش و داره همه  چارهیب اون ....... !یازش دار یو چه انتظار

 .....و سالم بشه حیمثل اولش صح کنهیرقمه تالش م

 

!!!! انهیآر یجنس یرویمن ن یمشکل اصل کردینگاش کردم مامانو!! چرا فکر م فقط

 ............ من!! من کردمیفکر هم نم زایچ نیاصال به ا کهیدرحال

 

مردم فقط تنها خود خود خود  یهمه  نیوسط ب نینگفتم. بنظرم اومد ا یزیچ گهید

که اونهمه  ییروزها ی قهیبه دق قهی..... چون در تمام دقکردیبود که خوب درکم م انیآر

چه  کردندیاصال درکم نم هیبق  .کردیم میبهم سخت گذشته بود کنارم بود و همراه

 ....... برسه به

 

شده  نیآنال بارها  .رو چک کردم انیآر Pv بار نیچند اوردمیکه بدست م ییفرصتها در

و  ییبده و مثل دوران آشنا امیدوست داشتم بهم پ چقدر .نداشتم یامیبود. اما پ

 !منو غرق در خودش بکنه مونینامزد

 

  ........دیبودم اونم شد دلتنگش

 

 جان، ایشرط آبرو  به

 عشق کن با ما قمار



1253 
 

 

 یزیما جز باختن، چ که

 !یباز نیاز میخواه ینم

 

 ینظر_فاضل#

. 

 

  .بصدا دراومد فونیکه آ میتازه شام رو خورده جمع کرده بود اونشب

 

 !انهیجواب داد که درو باز کرده گفت: آر الدیم

 

  اومده بود؟ یچ یبرا انیآر یعنی !بودم دهیسرجام ماس منکه

 

 نیبش یریتو نم الدیبره که بابا محکم گفت: م انیآر شوازیبه پ خواستیم الدیم

هم داره  فهی...... وظرهیبگ لشیتحو دیبا تونهیزن داره که م انیسرِجــــــــــات! آر

 !......رهیبگ لشیتحو

  

 !!!کرده گفتم: بــــــــــااااابــــــــــاآااا بغ

 

 ...بروووووو یعنیبدون نگاه کردنم فقط دستشو بطرف در گرفت  بابا
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 خواستمیحاال م یذره شده بود. ول هی دنشید یو جبر راه افتادم. راستش دلم برا بزور

 ......نهیاتاق منو بب یتو ادیب انیآر دمی........... شاامیب رونیناز کنم و بعد از اتاقم ب یکم

 !!!بابام شکر خدا فقط ضدحال بود نیا

 

 .شدینم دهیهنوز پاگرد اول بود و د انیرفتم. آر نییپله ها پا از

 

پله ها  یپا رو یبود و به آرام دهیچشمم بهش افتاد که قشنگ بخودش رس دمیچرخ تا

 .ذاشتیم

 

هم استفاده کرده بودند در دست  یصورت یسرخ که البالشون رزها یاز رزها یگل دسته

 .داشت

 

  .صورتم نشست یرو شهینگاهش باال اومد و مهربونتر از هم آهسته

 

  .کردمیبودم و نگاش م ستادهیا .لباش جا خوش کرد یرو یلبخند

 

 نیو هم دادمیجرات بخودم م هیچقــــــــــــــــــــدر دلتنگش بودم. کاش  ایخدا

 نکارینه........ زود بود........ دلم هم به ا یخودم....... ول یخونه  گشتمیامشب همراهش برم

 ....رضا نبود
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  .می. االن هم قد بودستادیا نترییپله پا هی روبروم. دیمن رس به

 

بدون  ان؟یآر نِیچشمام. لبخند زد. مهربون گفت: حالت خوبه نازن یزوم شد تو نگاهش

 گذره؟یمن خوش م

 

ش بستم که دستش پشت گردنم قرار گرفت و لباش . چشمامو با ناز برادیپر لبام

  .نشست میشونیپ یرو یطوالن

 

 یبانوووووو؟ نفس یکه جدا شد دسته گل رو بدستم داده گفت: بدون ما چطور ازم

 ؟یو خسته شد یکرد یدار ضیاعصابت آرومت گرفته از بس مر ؟؟؟یراحت ؟یکشیم

 

اصال  یدونی! خودتم خوب مانیآر هیحرفا چ نیبه دسته گل انداخته گفتم: ا ینگاه

 .... و یایمگه قرار نبود دنبالم ن..... فقط..... فقط !دیی. بفرماسیحرفا ن نیبحث ا

 

داشتم.....  یمیتصم نیبازوم انداخته منم با خودش همراه کرد و گفت: همچ ریز دست

زور و داد و هوار و دلشوره و دلهره تا االن تونستم صبر  یباور کن فقط با کل یول

 ......کنم

 

بهش  یچیپ هیگوشمو گرفته  یکه اصال نبود. دلم دودست یکیاز تو کار من  یدور گهید

 .آورد نجایداد و منو کشون کشون برداشته تا ا
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 یلیخ  .و ازش تشکر کردم دمییلبخندزنان گلهارو بو میرفتیاز پله ها باال م همچنانکه

  .داشتم یذوق کرده بودم و حس خوب

 

از راه  ینوازش یناز ،ییکادو ،یبا گل شهیافتادم که هم مونیدوران نامزد ادیبه  یا لحظه

 .گرفتیم لمیو چقدرم تحو دیرسیم

 

  !!!گرفتن لشیتحو نیریش یرو چون جان انیآر یکه همگ میشد ییرایپذ وارد

 

خودت  یلحظه بودم پسرم با پا نیشکرت. فقط منتظر هم ایخوشحال گفت: خدا مامان

  .وارد خونه مون بشه

 

نتونستم  گهیه دو کنار خودش نشوند ک دیحالش پرس دهیرو بوس انیصورت آر بابا

 .تحمل کنم

  !!ومدیم رونیب یو نفسهام به سخت شدیرو م رویداشت ز دلم

 

 نیا دمیدر تمام بدنم داشتم و درحال سکته بودم که گفتم: منکه کال امروز نفهم یلرز

 یکیوسط........ مــــــــــــــــــــن...... دخترتووووووووووون....... به قول خودتون 

بته عمل اومدم...... از آسمون افتادم......  ریتون........ نور چشمتوووووووون ...... از ز دونهی

انداخته بودنم که دلتون بحالم  یابونیخ یگوشه  ای....... دیکرد دامیجوب آب پ یاز تو

  ........هستممممممم براتوووووون یوسط چ نی........ ! من ادیسوخته و بزرگم کرد
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 دیری........ فقط مونده بود دستمو بگ د،یکم مونده بود کله مو بکن دیبود هدیظهر منو د 

  !دینشون یسرتون م ینوبروووووونه رو رو نیا ی..... ولرووووووونیب دیاز خونه تون بنداز

 

کارش خودش........  یپ رهیم  شهیدختر مردم حســــــــــود م دیکنیم نکارارویهم

... شآایا  !!!.......خبردار بشه یکس نکهی........ بدون ارهیم یم اشییتنها یتو رهیم

بطرف آشپزخونه راه  یعاص و !میخورینم یما که بدرد دیکنار هم خوشبخت باش یهمگ

  .افتادم

 

حسادت داشت رسما.... رسما.....کورم  نباریدلم بود و اصال ا یگفته بودم حرفها یهرچ

 .کردیم

 

 ......تخت افتادم یگلدان گذاشتم و خودمو به اتاقم رسونده رو یتو گلهارو

 ینکارایچرا دارم ا دونستمیپراز التهاب اصال نم ییایتختم افتاده بودم و با دن یرو

 نینازن نیقبلها کجا و ا نیدر شان من بود؟؟؟؟؟!!!!! نازن اصال !کنمیبچگانه رو م

 !!!!!!!کجا

 

....... همه بهم حق بدن........ همه منو بفهمن.......... دوست داشتم همه درکم کنن.... یول

خودتو به همه  ینطوری......... چرا اخوادیم یدل تنگ و آواره ت چ نیهمه ازم بپرسن ا

دلخواهتو انجام  یهم به فکر خودت باش و کارا ی........ کمیو آرامش ندار یکوبیجا م

  ....... یریآروم بگ یلحظه ا یبده بلکه بتون
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......... باز مامان گرفتینم لمیبرام از رو بسته بود و اصال تحو رویفعال که بابام شمش یول

 .........بهتر بود

 

 .اومد و کنار تختم نشست بطرفم  .دمیدر اتاقم د یرو جلو انیآر ستادنیا

 

کوچولو انگشتشو با لبخند به چانه ام  یمثل بچه ها کهیصورتم خم شد و درحال یرو

. یکنیو از همه هم قهر م یراه افتاد ایمن، خداروشکر تازگ ی دونهی یکی گفت: زدیم

  !!!!!هچلم یتو ینجوریا ستمیتنها هم من ن

 

به جاده  یاالن کال زد ی..... ول یومدیو باهامون راه م یصبور بود یلیخ قبالها

 نکارایاز ا یتو اومدم ....... اگه بخوا دنید یکه من فقط برا ییرایپذ ای........... پاشو بیخاک

 .........ها گردمیبرنم گهید یبکن

 

 !!!به چشماش دوختم. چقدر دلتنگ بود نگاهمو

 

بابام امروز اعصاب برام  نی. اشتونیپ امیبعد م نجامیا یگفتم: تو برو من کم آروم

 .........نذاشته....... آخه من کجا بذارم برم از دست همه

 

 .لباش گذاشت یاز لپم گرفته رو یشگونین واشی انیآر
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خودته، وگرنه فکر کنم بابات  یشده گفت: تو فقط راه چاره ات برگشتن به خونه  بلند

و  دیاز تو دوست باشه و کال عاشقمه.............. شمام االن به حسادتتون برس شتریمنو ب

 .خندان اتاق رو ترک کرد و .......دیخوش باش

 

که کنار هم خوش بودند  میبود هیبق شیبرگشتم و درسکوت کامل پ ییرایبه پذ اونشب

حرفاشو  یو گاه کردیهمچنان مهربان نگام م انیآر یول .و بگو بخندهاشون براه بود

 .گفتیقشنگ برام م

 

شده بودم خودمو  وونهیموند بخودم چندتا فحش و ناسزا بدم، مگه د یبود کم م اونموقع

 ترک کردم؟ مویسبک کردم و خونه زندگ نهمهیا

 

 انیکه آر دیو نادر پرس سونیمامان از عقد آ دمیدر افکار خودم غرق بودم که د همچنان

و تا ده روز  شنیآماده م یعقد مفصل یاونام دارن برا نکهیمثل ا گفتیگفت: امروز نادر م

  .کننیمراسمشونو برگزار م ندهیآ

 

 .با تاسف تمام برام تکون داد ینداخت که آهسته سربهم ا ینیچنان نگاه سنگ بابام

 

کنار  نکهی! عوض ایزپرت یدلش داد زد: خــــــــــجالت بکش دختره  یکنم تو فکر

 مهربون شوهرش باشه و کمکشون کنه، پاشده اومده قهر که یخواهرشوهر و خونواده 

........... 
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 .....دادمیبرگردوندم...... من به قهرم ادامه م صورتمو

 

 یلونه  میبر یایو تا دم در باهاش رفتم گفت: نم کردمیم یرو راه انیآر یوقت اونشب

ارزه از بس سوت  یهم نم یزیخودمون؟ باور کن بدون تــــــــــو، قرون سهله به پش

  .بخوابم نیکه منم شب رو راحت سرمو بزارم زم میکن و بر یخانوم ایب .!!و کوره

 

 دیباشم. دلم با نجایهم یچند روز خوامیم انیتکون داده گفتم: نه زوده آر یسر آهسته

 !ستیکه هنوزم براه ن رهیآروم بگ

 

برم که  تیموقول یو قوقول یگفت: آخه قربون اون دل مهربون، نازک و نارنج خندان

سر به تنت نباشه ها  خوادیواقعا م ؟؟؟یسرکن یخوایازم گرفته، با بابات چطور م نهمهیا

  خودم کامال شاهد بودم؟؟؟

 

. یهواخواه دار نهمهیا گهیداده گفتم: اونم از شانس تو هستش د رونیب یافسوس آه با

 .ندارم یسازم......... چاره ا یباشه با بابام هم م یخوش بحالت. ول

 

گفت: و دم گوشم  دیمنو در آغوشش کش مونیهمونجا پشت در مثل دوران نامزد انیآر

!!!! نینازن شمیم تیاذ یلیخ ؟یکنیرنجوندمت تمومش م یاگه بگم اشتباه کردم اونجور

 .دارم باور کن ازیاز قبل بهت ن شتریآروم و قرار ندارم بخدا!!! االن ب
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 یزمان هیداشتم........... منم  ازین یلیبهت خ یزمان هیازش جدا کرده گفتم: منم  خودمو

بشم ...... اونم فقط توسط تــــــــــووووووو.......  دهید یفقط کم کردمیخودمو هالک م

......... آخرشم کم موند انگ  دمینرس ییجا چیبه ه یکردم....... ول یکردم..... سع یسع

 میشونیپ یبهم بچسبه........ انگ سبک بودن رو ی........... انگ ولنگارچسبهبهم ب انتیخ

 ........زده بشه

 

 نینداد و نازن ییبه احساساتم بها چکسمیگرفته شدم که ه دهینادچندماه فقط  یدونیم 

  د؟؟؟؟؟؟یرو ند

 

فراموش کنم و به روال  یو فوت یرو فور یهمچ یکه ازم ندار یادیاالن انتظار ز خب

 !برگردم میزندگ یعاد

 

مراحل رو  نیو تو ا میهم جامون رو عوض کن یکم ایدر کار باشه...... ب یواقعا انصاف اگه

برام ارج و قرب قائل  یزندگ یو تو یکنیمنو درک م شتریتجربه کن..... اونموقع ب

 .یبرو....... آروم بخواب ری...... شبت بخیشیم

 

  .فرو داد و چشماش پراز غم شد یناراحت آه بلند انیآر

 

که انشاا... خودتم زود با خاطرات بدت کنار  امیباهات راه م یبخوا ی: باشه هرطورگفت

 .یگردیبرم تیسر خونه زندگ اونموقع ...... یشیو ازشون خسته م یایم
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مهرمو...... منکه  یشناسمش همه  یشناسمش تمامِ قلبمو........ من م یمن م آخه

 .......رو انیآر یهاییتنها یکنیو تحمل نم یتو چقدر مهربون دونمیم

 

 .راه افتاد دهیبوس متیراستم نشست و به مال یگونه  یرو یبه آرام لباش

 

لبهاشو برام  دنمیبه خونه برگشتم که بابام با د زونیآو یرفت و من راستش کم انیآر

 .قورت داد یجمع کرد و خشمش رو علن

 

. یگفت: برو دعا کن سفارش شده هست رفتیبلند شده بطرف اتاقشون م کهیدرحال

مرد به اون  یدینکش خجالت  !وقت شب نیو توووووووووو در ا دونستمیوگرنه من م

 !!بشه یکه چ یکرد شیراه ییسن و سال رو تنها

 

!!! حاال سفارش شده شدیمن.... چرا خشم بابام تموم نم یخدا یباز شده بود. وا چشمام

نداشته  یشوهر گردن کلفتم سفارشمو کرده بود باهام مثال کار انی....... آر یعنیبودم 

 !باشن

 

حق  هیچرا  یکنیدختر م نیحرف بار ا نهمهیو بلند گفت: آخه مرد ا یشاک مامان

چند  خوادیم دهیرنج یلیخ انیاز آر خب  ........یشیبراش قائل نم یزندگ یکوچولو تو

مته به  نهمهیفراموشش بشه......... تو چرا ا یاز خونه ش دور باشه بلکه همچ یروز

 !!آخههههههههههه یذاریخشخاش م
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دخترمو   ادیز ستمیکه واردش شده بود گفت: واال منم از اون پدرا ن یاز داخل اتاق بابا

از گل نازکتر بهش  دینبا ،یقبام بزنم که چــــــــــــــــ ریو ز رمیبگ لیتحو

 ......گفت

 

 

شوهرش بقچه  یهرروز از خونه  کنهیغلط م گهیمن باشه د یدختر من اگه واقعا بچه  

 !!!خودش جا خوش کنه یبرا نجایا ادیسرش و شوهرشو تنها بذاره ب یرو رهیشو بگ

 

تمام کارها و  میدونیداره و همه مونم االن م ازیکه هرلحظه بهش ن یاونم شوهر 

لطمه نخوره!!!  شیدخترِ کله پووووووک ما بوده که به زندگ نیبخاطر ا شیقبل یرفتارا

ها بهم گفته و همونام داره منو تا  یچ انیآر یر در مورد عالقه ناد نیدونیآخه شما نم

 !!!سوزونهیام م شهیبن و ر

 

بود حق ورودشو داشت.  یبار نیبــــــــــااااابــــــــــااااا آخــــــــــر ی خونه

 ........ در کار باشه یبعد یدفعه 

 

گوشام  یبدنم صداشون تو ی. غلغل خونهانداختیجلز و ولز قلبم داشت از پام م گهید

  !!!بود دهیچیپ

 

که مبارک خودتون باشه!!!! مطمئن  نیخونه تون رو به سرم نکوب نیا نهمهیگفتم: ا بلند

پشت سرمو هم نگاه  گهیو د رمی. صبح هرجا شد مستیدرکار ن یبعد یدفعه  نیباش

  .کنمینم



1264 
 

 

هــــــــــا!!!!  ستمیو دلتون براش تنگ بشه من ن نیاریرو ب یاسم ناز گهیبار د هی اگه

 ی!!! تموم شد رفت پیناززززززززز ییییییییییییییب ینازززززززززز گهید

 !!!کارررررررررررررششششش

 

 نیپس ا ؟؟؟؟؟؟یکنیم دیگفت: حاال منو هم تهد یآورده عصبان رونیسرشو از اتاق ب بابا

  !برگرده تورو با خودش ببره انیاالن بکش و زنگ بزن آر نیزحمتو هم

 

با  یو دار یکرد دشیزیعلم  نهمهیکه تو ا دمینشن یبد زیاون جوون چ یدر حرفها من

 !شیرونیچوب خودت م

 

رو  انیآر یبطرف تلفن رفتم و شماره  عیسر. اشکامو با هق هق هام صاحب نبودم گهید

  .گرفتم

 

 .....انیجواب داد گفتم: آر تا

 

 دینرفته دلت برام تنگ یبگ یخوایم یعنی!!! انیگفت: جووووووووووووونِ دلِ آررررر بلند

 ان؟یوجــــــــــود آر یهمه 

 

تند برگرد که  یگفتم: هرجا هست دمیکه دماغمو محکم باال کش ییاشکام و صدا با

 ......مونم یهم نم قهیدق هیمونم........  ینم نجایبرم......... من ا خوامیم
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 ...ییییییییییییییبلند گفت: نــــــــــاز نماما

 

شما مــــــــــــــــــــرد! از  یبرا یباال آورده بلند رو به مامان گفتم: ناز دستمو

عوض  دیتونیدرِ خونه تونو باز کنم اسمتونو م یال گهید  ...........امشب مــــــــــرد

 .....دیدلتون خواست بذار یو هرچ دیکن

 

االن  ن؟؟؟؟یشده نازن یچ آآآآآآآآآآآآآآآآخــــــــــدآآآآآآیاز اونور هراسان گفت:  انیآر

 ....گردمیبرم

 

 هیهم اومد و صدرصد  یخرچ یکه حاال صدا دمیتلفن کوب یرو رسما رو یگوش

 !!!ترک خورد شییجا

 

  .بلند شد الدیم یخنده  یبه اتاقم رسوندم که صدا خودمو

 

 دمیهنوز کپ کردم و نفهم ی. منم مثل نازنیدار ووووووووووولیا بابا گفت: بابا بخدا به

  !یناز ای نیهست انیآر یشما بابا

 

 هی مارستانیب ی...... فکر کنم در گذشته ها تورسهیکه به عقل ناقصم م یاونجور یول

خوشم اومد. اگه  نیباور کن یول  !نیاریاتفاق افتاده ها که شما صداشو درنم ییجابجا
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حسابشو  ینجوریقهر کرد و منو گذاشت رفت لطفا هم ینجوریا یروزگار یزن منم روز

 !!!رو تموم کنه یو همچ ارهیسراز محضر طالق درب دفعهیکه  نیبرس

 

با تمام  انینداشت. آر تیبرام اهم یچی...... هیچی..... هیچیه گهیبستم. د چشمامو

ازم  گهیخودم که د یبابا نیداشت به ا یرفتارهاش صدبار همت و مردونگ

 !!!بود ریســــــــــ

 

زده ام  خیو چنان با دستان لرزان و  ختمیچمدون ر یدستم اومد رو آشفته تو یهرچ

  .ببندم کردمینم دایپ پشمیدرشو کوبوندم که حاال ز

 

 .دمیباز کرد رو نفهم یبصدا دراومد. ک فونیآ

 

 کاریگفت: آقاجوووووووون چ دمیرو شن انیآر یکه فقط صدا کردمیتنم م مانتومو

! رهیآروم بگ یتا کم نینگ یزیشــــــــــما؟؟؟؟ مگه سفارش نکردم بهش چ نیکرد

 ن؟یشما که کارو خرابترش کرد

 

وسط  نی. من انیبردار زنتو ببر خودتون مشکلتون رو حلش کن انیخسته گفت: آر بابام

  !شورشو درآورده نهمهیدختر من ا نیا نمیب ینم یاصال مشکل

 

نمکش رو پرورش  یشدت ب نیاونم به ا یخونه  دختر نازک نارنج نیا یما تو واال

   .نیبکن نیخواست یخودتون هرکار نی.......... اون زنت اونم توووووو....... برمینداد
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و با هق هقهام بدون  دمیکش یبرابر چشمان متعجب همه چمدونو پشت سرم م در

 .بطرف در رفتم یخداحافظ

 

 انیکرده تند دنبالم راه افتاد که مامان گفت: آقا آر یاز عوض من خداحافظ انیآر

 !یها! جوون شما و جوون ناز دیتوروخدا مواظبش باش

 

هستم و هواشو دارم، من کنار در  ششیمامان خودم پ دیتا گفت نگران نباش انیآر 

 .بودم دهیرس

 

  .م کوبوندممحک نمینشستم و در ماش نیماش یتو

 

 ییصدا انیاز آر یبرداشته بود. ول نویام ماش هیگر یها یبلند و ها یصدا گهید

 .ماجرا بود نیهنوز هنگ ا چارهی. فکر کنم بومدیدرنم

 

 یکم آورده و خسته گفتم: مبادا بطرف خــــــــــونه بر ده،یداغون، بر ،یشاک بلند،

  !!ذارمیاونجا پامو نم گهیهــــــــــآآآآآآآآآاا! من عمرا د

 

 رمیکه فردا م شهیبلند م یکیهم از گوووووووور توووووووووووووو  شهایآت ی همه

  !کنمیرو تمومش م یو همچ دمیدادخواست طالق م
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متعجب گفت: وووووووووآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآا خــــــــــاک  انیآر 

!!!!!!! خــــــــــب بمن یشکن یرو سرِ من معالللللللللللللللم!!!!!! چرا تمام کاسه کوزه ها

چرا از من طالق  حاال  !چــــــــــه بابات دعوات کرده مال منو بخودم برگردونده

خودم شو  ینازناز یبچه  ایبچه ش نشو، ب گهیو د ریبرو از بابات طالق بگ ،یریگیم

  !خب

 

در حد  رمیگیم. حاال برات جهازم کنمیو بزرگت م زارمتیچشمام م یکن رو باور

خونه رو هم چششششششششم پس کدوم هتل برم به  ی. ولیعالللللللللللللللل

 !!!خودمممممم ییییییییخوشگل خانوم دخدآآآآآآآآآآآایام

 

رو اصال  دنتونیشما مردها که چشم د یکله  یکج و کوله گفتم: هتل ها هم بخوره تو 

 .............ـــــــــــــــــرمیندارم! من هتل هم نم

مثل مشنگها نگام  انیبدردنخور، آر ونیکه زدم و هتلم کوبوندم رو سر آقا یحرف با

 .کردیم

 

وقت  نیوار گفت: پس بااجازه تون ا یآروم آروم چشماشم برام لوچ کرد و شوخ حاال

  ن؟؟؟؟یو من شمارو کجا اسکان بدم راحت باش میشب کجا بر

 

....... نکنه ــــــــــطونیندارم دعوتتون کنم ها!!! نکنه ....... ش یا گهید یمن خونه  واال

 .....خوادیدلت ماه عسل م
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 انیراست آر یبازو یچشمامو کور کرد و مشتهام بود که رو تیعصبان گهید نباریا

 .قهقهه اش بلند بود یصدا انیو آر دمیکوبیم من .نشست

 

زردنبو  یترکه ا یبا آخ و اووخ گفت: باور کن از تو دختره  چارهیآروم گرفتم ب یوقت

و بن قطع شد  خیباشه. بازوم از ب نیسنگ نهمهیانتظار نداشتم مشتهات ا

 !!!!دنیاستخونآآآآآآآآم پک یییییییوووووووووآآآآآآآآآآآ  !!!!!آخههههههههههه

 

  .توقف کرده بطرفم برگشت ابونیراهنما زد و کنار خ حاال

 

 دی........... االن با یاز شوخ یجدا یگفت: ول یجد دیمال یبازوشو محکم م کهیدرحال

 !دهیقد نم ییفکرم به جا گهیوقت شب هااآاااان؟ واال منکه د نیا میببر فیکجا تشر

 

مامان جوون!  یخونه  رمیو گفتم: من م دمیبه صورتم کش یدست دهیمو باال کش ینیب

 !!منو برسون اونجا

 

 وووووووونهیباال رفت. آروم گفت: تو د ابروهاشم  .باز شد هههههههوی انیآر چشمان

  !بهشوووووون هآآآآآن میبگ یچ میوقت شب بر نیا ؟یشد

 

گرفته  ادیخوب  یلیقهرکردنو خ ایهندستون کرده و تازگ ادیعروس خانمتون  لیف میبگ

مونه  یواال بلّا آبرو برامون نم ره؟؟؟یم زارهیم شویخونه زندگ کنهیکه راه براه قهر م

  !! هآاآآآآا
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 خوامی. فقط هم نمستیتوووووووو برام اصال و ابدا مهم ن یگفتم: فعال آبرو محکم

 یبابام با من اونجور یباعث شد توووووووو  !نمتیبب خوامینم چوقتی...... هنمتیبب

  !!!رونیانداخت ب منو از خونه اش رفتیکه جوووووونش برا من درم ییرفتار کنه! بابا

 

!!! رهینگ لمیاخم و تخم رو تحمل کنم و بابا اصال تحو یامروز کل یباعث شد تو

گرم  نیبه زم یتوووووووو توووووووو همش تووووووووو که الههههههههه

  !!!ییییییییبخور

 

مــــــــــامــــــــــانته  کنهیکه منو درک م یبابات! تنها کس یبرسون خونه  منو

 !!!!! زووووووود بآآآآآاآآآآآآآاششششششششگهینه کس د

 

 !!به کله اش بکوبه یفکر کردم االنه گرومب یچنان دستاشو باال برد لحظه ا انیآر 

گذشته آخـــــه نگران  ۱۲.۳۰صورتش گذاشته گفت: ساعت از  یمحکم رو یول

 !شنیم

 

 .نداره. زنگ بزن زوووود یبمن ربط یییییییچیفتم: همحکم باال انداخته گ یا شونه

 

  .خرخره اش گذاشتم یواقعا پا رو دمیداد که فهم رونیب یقیچنان نفس عم انیآر
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رو گرفت  سونیبرداشته شماره آ نیماش ی نهیاز س شویحرصِ تمام دست برد و گوش با

 د؟یداریب ای دیدیگفت: خواب یشاک یکه بعداز جواب دادن و احوالپرس

 

به  دیو انداخت دیکرد دایکه پ یعروس خُــــــــــل نیگوش دادن گفت: واال ا بعداز

و منو  خوادیدلش مامان رو م د،یدیگردن و جوون من، حاال خودتونم قشنگ کنار کش

اونجا. فعال که  ارمشیدارم م منم  !!!!خونه تون ادیب دیبا یکرده االن نصفه شب وونهید

 !و تبار شوهر جوونشووووو کــــــــــرده لیا ــــــــــاریو یما نصفه شب یخانوم

 

رو  یعروس خل نیکه گفت: بخوررررررم همچ دمیرو شن سونیبلند آ یخنده ها یصدا

عشق مارو،  اریتــــــــــکه تــــــک !!!!!!! برش دار ب ایکه در کل دن ارشیبا اون و

 !کنمیمنتظرتونم و درو براتون باز م

 

اعتنا فقط  یکه منم ب دیکش ییراه افتاد و چنان ال دادیسرشو تکون م کهیدرحال انیآر

  .چشم به مقابلم دوخته بودم

 

 یزن گرفتنت چ وووونهیبمن بگه د یکیاز ته دلش شروع به غرغر کرد: آخه  حاال

از ازدواج  یسال حرف 34...... یبود مرد حساب یهچل افتادنت چ یتو ینجوریبود......... ا

 یتو یفتیب یهم روش که خدا زد پس کله ات و ........ االنم نصفه شب هیبق ینزده بود

 نیکه قربووووووون ا یییییییییاِ  !!!یچرخوند ببر شوو زنت هرطرف انگشت ابونایخ

 !!!خودش راه انداخته یبرا یچه معرکه ا یریاستعداد نهفته و آکبند خودم بشم سر پ
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 شهیاز گور خودت بلند م شهایآت نیا یهمه  ؟یدست از سرم بردار شهیگفتم: م خسته

  !آخــــــــــه

 

. نی. همنمتیبب خوامیهم نم گهیمنم ازت خسته ام. د یکه تو ازم خسته شد ینجوریا

 راحت قابل درکه نههههههههه؟ یلیفکر کنم حرفم خ

 

  .ما زده نشد نیب یحرف گهیلباشو محکم بهم فشرد و د انیآر

 

بود و متعجب  ستادهیپله ها ا یبرامون باز شد، مامان جوون باال سونیدر توسط آ یوقت

  .کردیو خوابالو نگامون م

 

مامان  یباال رفتم و جلو دیکشیدنبالش م نیزم یکه چمدونو رو انیتوجه به آر بدون

  .ستادمیجوون ا

 

  ؟؟؟؟یشب با چمدون راه افتاد نوقتیشده ا  ی!!! چنیباشه نازن ریفقط گفت: خ چارهیب

 

نه  گهیمن از امشب د نیبه چشمام نشست. گفتم: مامان جوون، اگه اجازه بد یاشک

بمونم به  شتونیپ نجایدارم..... اومدم ا ییبابام جا ی.... نه خونه  رمیخودمون م یخونه 

 .اصال ندارم دنشوی! من چشم ددیکن رونشیو ب دیرو خونه تون نذار انیکه آر یشرط

 

  .کردیو ........ بازم نگام م کردیخورده نگام م جیگ مامان
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خنده  یجلو اومده بود، بزور جلو یمتر میو غنچه شده که ن دهیورچ یبا لبا سونیآ

 !!گرفتیهاشو م

 

و بن  خی.... ماجرا از بیداداش یعنیتکون داده گفت:  یکرده سر انیبه آر یاخم نگاه با

 .ست دهیحسابت رس ندفعهیا یجوووووون انی..... آرنهیخرابه .... حسابتم با کرام الکاتب

 

 یدختر مردم رو چه جور نیبود گفت: بب ستادهیکه پشت سرم ا انیرو به آر مامان

  .........که .......... واقعا خجالت داره یکرد تیاذ

 

دارو ندارشو ترک کنه واقعا ........  یدل بکنه و همه  شیاز خونه زندگ ینجوریکه ا یزن

 به مرد خونه گردهیبرم میتاسف داره......... که تاسفش هم مستق یجا یاون زندگ

 !!زنِ مهربون رو نگهش داره هینتونسته 

 

...... امروز نمینب نجاهایرو ا انیپاک کرده گفتم: مامان جوون فقط خواهشا آر اشکامو

 !!نداررررررم.... نداررررررم گهههههههیواقعا رو اعصابمه که قدرت تحملشو د

 

 یعنی..... این نییپا مینگفت کهیباال و تا زمان یبرو طبقه  انیز پشت سر گفت: آرا ییصدا

 یول م،یندار یاطالع یچیو از ه ی...... درسته نور چشممون هستیایب نییپا یحق ندار

 ی. هرچمیبه خواسته ش احترام بزار دیکرده که با دایخونه پ نیا یتو شویراحت نینازن

 !!عیسر االبردار برو ب یخوایم
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 ....بــــــــــاآآآآبــــــــــآآآآآآآ یو بلند گفت: ول یشاک انیآر

 

 یخونه  یبر میننداخت رونتیو ب می!!! تا نگفتگهیمحکم گفت: بابات راست م مامان

 !باال هاآآآآآآا یبر یریخودت، بهتر راهتو بگ

 

با تاسف تمام برام تکون داد که صدرصد  یبصورتم انداخت و سر ینگاه زونیآو انیآر 

تکون  ینجوریسرتو برام ا یگفتم: حق ندار دهیبهم فحش داد. بر یدلش کل یتو

هستن و دل  بانشیآدم از دستش که تنها پشت یگرفتن خونواده  نیبب االن !!!یبد

. رمیم زارمیم نمتیطبقه بب نیا یهم تو هرزمان !!داره یآدم بهشون خوشه چه مزه ا

  .کنمیم دایموندن پ یبرا ییمنم بزرگه و جا یخره خداباال

 

با نادر  دمیمارو باش! حاال من اجازه م یگفت: داداش انیتاسف بار به آر یبا نگاه سونیآ

با نادر حرف  یهم بده! از فردا قدغن ادیکاراشو بهش  نیهم نشست و برخاست کنه و ا

 ......شنوم ینه م نمیب یها!!! نه م یبزن

 

پره  یلیتو هم اوضاع رو بدترش نکن دلم خ سونیگفت: آ شدیکه وارد اتاقش م انیآر

  !!!خوادیکه دلم اصال نم یبگم ناراحت بش یزیها، ممکنه بهت چ

 

 ییو بابا ی! مامانیآورد ریفکر نکن مارو تنها گ گهیکج و کوله گفت: آره د سونیآ

 !!!!!باش نوووووویا کننیخودمون حسابتو صاف صوف م
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 ییکه داشت برداشته با پاها ییها یتند وارد اتاقش شد و از اون لباس راحت انیآر که

 .باال رفت یبه طبقه  شدیم دهیکوب نیکه به زم

 

 یزیچ گهیبود و د دهیاز من رو فهم تشیکه فکر کنم از جوّ موجود فقط حما باباجوون

 نهیبزن بب با مامانت حرف نینشده بود،  رو بطرف اتاقشون کرده گفت: نازن شیحال

.... دینه خواهم فهم دمیفهمم نه فهم یمشکلتون کجاس. منکه اصال شما جوونا رو نه م

 !!!!!ریبخ نکال هم دوست ندارم بفهمم. شبتو

 

مال  انیاتاق آر میحواله اش کرده دستشو پشتم گذاشت و گفت: بر یریشب بخ مامان

 .تو..... اونجا استراحت کن

 

 سونیآ شیاون دو بهم زن رو!! پ ذارمیاتاقش قدم هم نم یتو یگفتم: من حت تند

  .خوابمیم

 

 !!!خندان گفت: باشه هرجا دلت خواست بخواب و راحت باش مامان

 

 یلیکه منم خ زمیعز یهم اتاق میبر ایگفت: ب دیکشیچمدونمو م کهیدرحال سونیآ

آرانگوتان هستش، چه  هیشب میلیمن که خ مونیم یداداش نیا نمیبب ایب  .دوستت دارم

 !یآخر زد میوقت شب تو به س نیآورده که ا نمونیسر عروس نازن ییبال
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 یرو سونیمامان جوون و آ دمیعوض کردم و بعداز مسواک تا وارد اتاق شدم د لباسهامو

  .تخت نشستن و منتظرم هستن

 

اال خبردار تا ح مونیروز عروس نیاز جو موجود خونه مون از اول ادیز خواستمینم درسته

از تمام اتفاقات  یخالصه ا هیبود که مجبور بودم  دهیرس ییاالن کار بجا یبشن، ول

  .بدم لشونیتحو

 

  .دینشستم و بغضم دوباره ترک سونیآ زیپشت م یصندل یرو

 

 لیو پوچ داشتم گفتم و تحو چیسر ه انیروز ازدواجم با آر نیکه از اول یاختالفات از

  !!!!کردنهاش ازم یو دور انیآر ینگرفتنها

 

ختم شده  انیآر یضیبودم و آخرش هم به مر دهیمدت کش نیکه در تمام ا ییزجرها

  .بود

 

بود که  انیآر ریکرده بود و همش هم تقص رونمیب یامروز گفتم که بابام علن یماجرا از

نگفتم  یزیچ انیآر یاصال از ضعف جنس البته .ازم گرفته بود دمویام یخونه  نیآخر

گفتم بخاطر  یمامان جوون بشم و ...... ول یباعث سکته  یدست ینکرده دست یکه خدا

 !!!و پوچ چقدر منو از خودش دور نگه داشته و هنوزم دلش خنک نشده چیه
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و قرص فشارخون استفاده کرده بود و فکر کنم گونه  یرزبانیز هیوسط حرفام  مامان

  .سته بودبود بخون نش دهیکه شن ییهاش از حرفا

 

به کنار، االن اگه واقعا  تونیگفت: حاال اختالفات عروس سونیتموم شدن حرفام آ بعداز

چون از  شیضیبعداز مر انیکامال مشخصه آر میبکن شیو قاض میکالهمونو جلومون بزار

نزنه و  یخودش مطمئن نبوده، در تمام لحظات مدنظرش بوده به تو لطمه ا ی ندهیآ

  .کرده نکاروینکشونه که ا یتو به تباه ندهیآ

 

براش الزم باشه که  یحساب هیتنب هیباعث زجر و عذابت شده بنظرم  نهمهیا نکهیا یول

  !شمینم انیآر فیبوسه. من که حر یاونم دست مامان جوونمو م

 

زبل و ناقال  انیآر نیجوون لب باز کرده گفت: کاش خدا اون قدرت رو بهم بده ا مامان

  .میوصل کن رهیحاال دوتا هم بهش گ میو رو بند بنداز میرو صدباره بشور

 

بعد با وردنه  زهیتا خار و خاشاکش بر مشیترِ انار انقده بزن یشاخه  هیبا  دیاول با البته

منو  نینتونه دختر نازن گهیکه د خورهیم یبه چه درد مینیبب میقشنگ پهنش کن

  !ارهیکنه و اشکشو درب تیاذ ینجوریا

 

 یم ی!! آآآااااااییلباسشو نیماش میشستنش بنداز یقهقهه زنان گفت: مامان برا سونیآ

!! آلآاآآآااآآایواو گهیکه د مشیچسبه...... حاال رو دور تند هم بزار یم یچسبه..... آآاااا

 !!!ها رونیب زنهیم میداداش یچشما
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  .برداشته بود خنده هام اتاق رو یسبکبال بودم صدا یلیمنکه با حرف زدنهام خ نباریا

 

 رهیبند رخت با دوتا گ یبعد رو دن،یدرحال چرخ ییلباسشو یتو یرو رو انیآر آخه

 ........غنج رفت دایمجسم کردم و دلم براش شد

 

و بلند شده گفت: پاشو عروس خوشگلم..... پاشو از  دیخند دیحال بهترمو د یوقت مامان

پسر مشنگ و خل و چل  نیا ذارمیخودت رختخواب بردار و بخواب که نم یکمد برا

درست  یطبقه بزاره. تو فقط راحت باش و اعصابتو آروم کن همچ نیا یمن پاشو تو

 !!!شهیم

 .رفت رونیاز اتاق ب و ...... بود که نایاز ا شتریب یلیانتظارم خ انیمن از آر فقط

 

وار از  وونهیپردردسر و پراز بلبشو تن خسته مو به رختخواب سپردم، د یاز روز یوقت

 :ذهنم گذشت

 

 ....ستی...... انصاف هم نستی..... اصال درست نستیدرست ن چیه "

 

 ....یییییییییییییول

 

 ...... کنم یرا م تیهوا یواشکی یمن گاه یول

 .....شود یتنگ م تیدلــــــــــم برا یواشکی
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 ....رودیغنچ م تیدلــــــــــم برا ادتیبا  یواشکی

 

 "..کند یرا م دنتیدلم هوس بوس یواشکی...... و..... و

 

 یسود_فاطمه#

 

  .چشمام فشردم یتند مالفه رو رو نهیبه چشمام بش یخواست اشک تا

 

و  ادیبنظر ب یعیبکشمش کامال طب یخواستنها و آرزوهام جور نیدر ع تونستمیم کاش

 !!قتلش وبال گردنم نشه

 

 ینجوریکه گفت: تو که دلت داره ا شدیتخت جابجا م یداشت رو سونیآ نکهیا مثل

بلده بکنه  یبزار هرکار خب  !انویهم آر یکنیچرا هم خودتو ناراحت م رهیبراش ضعف م

نگاه کن و تحمل کن  نیعروسک بش هیکنه، تو هم مثل  تتیخواست اذ یو هرجور

 !!!چلمن نوبره نهمهیواآلآآآآآآآآآاا!!!!!! عروس هم ا

 

 .دیو پشت بمن کرد و خواب 

 

 ......دادمیادامه م دیبا ای..... کردمیشروع نم دیبا ای. گفتیم راست
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با جمع و جور  ی. ولدونستمیچشمام بسته شده بود رو نم یافکار رنگ وا رنگم ک با

  .چشم باز کردم سونیآ یکردن و خش خش لباسها

 

  .به اداره بره شدیآماده م داشت

 

نازدار  ریآلآآآآآآآآ..... صبحت بخعلوس ط ریچشم باز کردم گفت: صبحت بخ دید تا

 نمینرفتم اول از همه بگو بب تا .....خوشگل خوشگآلآآآآآآآا ریطآلآآآآ.......، صبحت بخ

  ؟یدار یزیچ یلباس فتهیعقدم که داره راه م یبرا

 

باشه و چشم و چراغ تاالر...... آخه قراره عقدمونو در تاالر  یعال دیها با یجانیعل عروس

  .فتهیبزحمت ن ادیکه مامان ز میبرگزار کن یجمع و جور

 

  .کردمیم دیخر دیعقدش با یبرا  .بصورت خوشحال و چشمان شادابش زدم یلبخند

 

 .کنم دیخر دیندارم. با یخاص زی: نه چگفتم

 

بعد دوباره برگرد خونه  د،یخر نیباش و بر یآشت انیامروز رو با آر هیگفت: پس  دهیخند

 !بچه مون خب؟؟؟ نییپا ادیاز باال ب میذاریمون قهر باش. ما هم نم
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جشن از اون بهتره!!!!! عمرا  امیزده گفتم: عمــــــــــرا! همون لخت ب حالیب یلبخند

پل  یپا رو یرودخونه غرق بشم ول هیجوش و خروش  یمنتش رو بکشم. حاضرم تو

 !!!نذارم انیآر

 

...... میریبا خودم م !!هیجد یلیبرداشت و گفت: باشه پس مساله خ فشویک خندان

 .مواظب خودت باش

 

....مبادا پاتو  انیآر ییییییییییییییییییبلند گفت: ه هوووووووی دمیاتاق خارج شد که د از

 یبمون دی. فقط باال باــــــــــمیو تحر یهی! تنبیها، حقشو ندار یبذار ییرایداخل پذ

  !!!هزار مرتبه یکه اونم برو خدارو شکر کن روز

 

صبونه بخورم گرسنمه!! دم در  خوامیمن م ؟؟؟؟یچــــــــــ یعنیگفت:  یشاک انیآر

 ....خورد!!!! داروهامم مونده شهیکه نم

 

!!! برو باال کنمیداخل خونه قلمش م یمامان جوون بلند شد که گفت: پاتو بزار یصدا

  .ارمیبرات صبونه م

 

دور  یخواست یو هرجورت ستیصاحب ن یهم باهات حرف دارم. دختر مردم ب یکل حاال

  !یناراحتش کن نهمهیو ا یبردار
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نداشته باشه خودم هواشو  چکسمیروز .... نه دو روز بلکه چندماه....... ه هینه  خودشم

 !!!!!ــــــــــامیدارم. برو باال دارم م

 

 یوسط شدم شمرذ نی! منم که اگههههههههههیدادزنان گفت: واال بخدا خوبه د انیآر

 عروستون هان؟ ای نیالجوشن! آخه شما مامان من

 

 یدار فیتشر یو تو سرراه نهیفعال مامان نازن کنمیخندان گفت: منکه فکر م سونیآ

پدر مادرها جاهاشونو عوض کردند. خوش  شبیاز د نکهیمثل ا چون  .!!!یجووووون

اوضاع خودم  قسر دررفتم ها .....فعال هم پدر مادر ثابت  نیلطفا..... خوبه در ا دیباش

 !!!!دارم

 

  .دمیشن یفقط صداهارو م دمیدینم رونویب منکه

 

بخورم از  دیکار دارم. قرص هم با دیمنو بد یگفت: پس مامان لطفا زود صبونه  انیآر

سه زود بدستم بر ایها کرور کرور برام پوله تا از اونور دن یزهرمار نیوقتش گذشت. ا

 !!!گهید نیباش

 

صداش از دور بگوشم نشست که گفت:  سونیاومد بطرف باال رفت که بازم آ بنظرم

که  میخوایخوب و چاق و چله م یکارت بانک هیامروز  ما  کجا؟؟؟؟ انیآر ییییییییییییه

پول الزم که لطفا  یدارم و کل دیخر منم  .کنه دیجشن خر یبازار برا میعلوسمونو ببر

  .دمتیند گهید دی. کارت رو بده مامان شادیهم کمک کن نوایبه من ب
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همه باهام سرجنگ دارن پول هم  یبگوشم نشست که گفت: وقت فیضع انیآر یصدا

من  یرو نقدهینداره واالآآآآآآ. ا یکرد بمن ربط دیخر یهرچ یهرک  !پوووووول یب

شوهر  هیفقط  بنده  .!!!!قرض الحسنه هستم ی رهیصندوق ذخ یانگار نیحساب کرد

 !!نیقبولم نداره هم اریو اغ یاز خود گهید یشکیدورانداخته شده ام که ه

 

بود و منم  دهیرنج یاز حرفاش ذوق کرده بودم  خداروشکر کم میلی. خدمیخندیم نباریا

 !که خوشحآآآآآال

 

 یو کل یرو از دستش درآورد نینازن یبه اون در که بابا نیبلند جواب داد: ا مامان

 !!امیحرف بار دخترش کرده!!!! برو باال االن م

 

 !!دونمینه رو نم ایمامان حرف زدن  با  !!دونمینخورد رو نم ایصبحانه خورد  انیآر حاال

 

که گفت: مامان لطفا کارت  دمیاز رختخوابم تکون نخوردم تا صداش رو شن دونمیم فقط

 نینفر خاص هم باش هیاظب بشم. مو ییرایکه حق ندارم وارد پذ نیریازم بگ مویبانک

 !!!هـــــا کنمیدلتنگ دارم ترکش م نیدستتون امانته!!! بهشم بگ

 

 !. چقدر سبک بودم مننننننننن امروز صبحدمیخند دوباره

 

مامان و  یگرفتنها لیاومدم و در برابر تحو رونیبود که حاال  از اتاق ب انیرفتن آر بعداز

 .میباباجوون صبحانه مونو دور هم خورد
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 نی. حاال مامان زنگ زده بود که سرسنگکردمیمامان جوون بودم و کمکش م کنار

 .ازم راحت شد الشیخ یجوابشو دادم و تا حدود

 

. گفته بود رفتم ومدیقهر کرده بود و با وجود زنگ مامان ناهارم ن نکهیهم مثل ا انیآر

 .دیراحت باشبانوانِ قـــــداره بند  شما .کنمیخودمون دارم استراحت م یخونه 

 

عقد  یو اول سفره  مینادر بازار رفت یبه همراه سونیروز چهارشنبه عصر من و آ اون

 .میرو پسند کرد سونیبعد لباس عقد آ

 

 یدوسه رنگ بند نیرو پسند کردم که از ب یراهنیخودم پ یمنهم برا نیب نیا در

مجبورم کرد همون رو به  سونیو آ ومدیاز همه بهم م شتریب دشیمختلفش، رنگ سف

  .بخرم انیحساب آر

 

 .واقعا حرف نداشت شیتن خور یبرامون گرون تموم شد ول یکم درسته

 

به کار  راهنیپ یو پهلوها قهیدر  یریبرازنده و چشمگ ییِطال یراقهایتمام  ییبایز به

پاشنه  ییکه با کفشها شدیرو هم شامل م راهنیپ یتنه  نییپا یرفته بود و تمام لبه ها

 .دیبدردنخورهارو رس یو دلبرانه حساب دل بعض دیتوش خرام شدیبلند م
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 تیهم رضا سونیآ میبه خونه برگشت یهوا وقت یکیبودم و در تار یانتخابم واقعا راض از

 .بود داریاز وجناتش پد

 

  .باباجوون بود که پسرشو تنها نذاشته بود نباریباال بود و ا یبا باباجوون طبقه  انیآر

  .مامان شامشونو هم داده بود و باال خورده بودند م،یکرده بود ریچون ما د حاال

 

به به چهچه و  یکه صدا میداد یراژیو جلوش و میدیاصرار مامان لباسهامونو پوش به

  .هاش بلند بود فیتعر

 

 نینیرقص برامون اومد و حاال گفت: بب یگذاشته تکه ا یتمام آهنگ یبا شاد سونیآ

 یرادیلباس محشرش چطولههههه!!! رقصم هرجاش ا نیبا ا لهیرقص علوس خوشج

 !!!ها نیداشت بگ

 

زنگ  میکه گوش میتازه لباسهامونو عوض کرده بود مونید خوشحال یشاد انیم در

 .خورد

 

با تلفن  یول میدیدیرو نم گهیهمد یلیخ ادمونیز یتهایبخاطر مشغول درسته  .بود یپر

هم کم کم داره بساط  رضایعل دونستمیو م میخبر داشت گهیاز حال همد شهیهم

  .ندازهیرو براه م یاز پر یخواستگار
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کم کم داشت  یول دونستن،یرو م یهمچ شیاز مدتها پ رضایو عل یپر یخونواده  البته

 .شدیتر م یعلن یهمچ

 

 میگرفت میگفت: تصم میو از همه خبر گرفت میکه کرد یجانانه ا یسالم احوالپرس بعداز

 رضایکه عل میخارج شهر بر یسرسبز یبه جا یدوستان خودمون یروز جمعه با جمع

و دوست داره مارو هرطور شده به  گهیو قشنگش م قیعم یو رودخونه  هاییبایفقط از ز

 نه؟؟؟؟ ای نیایهمراهمون ب دیاونجا بکشونه! هست

 

هاش..... شرشر  یزبا حسرت تمام بستم. خودمو کنار آب تجسم کردم و سرسب چشمامو

و  دیچیشالم پ یکه البال یو باد عتیطب یخورده...... صدا سیچمن خ یآب با بو

  ....و صاف یتکه تکه و پنبه گون در آسمان آب ینوازشم کرد.... ابرها

 

بشدت مشتاقم و آرزو دارم برم.....  دمیلبم نشست و د یرو یگفت لبخند حسم

منو  یهایهمکالس دنی....... اصال مگه چشم د کردیقبول م انی....... مگه آری......... ولیول

  .......داشت که

 

 .ستین ی. شدنامیتونم ب ینم یو ناراحت چشم گشوده گفتم: نه پر آروم

 

 .مبل انداخته چشم بمن داشت یخسته خودشو رو سونیآ

 

 بلند گفت: چراآآآآآآآآآآآآآآ؟؟؟؟؟؟ یپر
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ارزششو نداره بهش  یداره!!! حت یوارد چه نظرم نیدر ا انیآر یدونی: خودت که مگفتم

و مطمئن هم هستم  دونمیخوش بگذره که م نیبر شما .فتهیب نیبگم و حرفم زم

 ....نیکن یمنم خال ی........ خووووووووش بحالتوووووون!! جاگذرهیم

 

که آخرشم بلند داد زد:  دیپر نییجلزو ولز کرد و باال پا یکم یپر

شوهر کردنتتتتتتتتتتتتتتت!!  نیخــــــــــآآآآآآآآآآآآآآک تو سرررررررِ چلمنت با ا

  ......به اون ناسازگارِ عالم دیشوهر بود رفت چسب یقحط نکهیمثل ا

 

محلتون  یفروش محلتون، با سپور محلتون، اصال با گدا یبا سبز ــــــــــچارهیب

هم قشنگ  سونیکه فکر کنم آ ....بوووووووود نیبهتر از ا تتیه وضعک یکردیازدواج م

 !!بود رونیچون دندوناش تا ته ب دیشن

 

 .میکرد یبودم خداحافظ زونیکامال آو کهیدرحال

 

هم هوارش  یو پر یحس رفته بود یتو یبود تو اونجور یگفت: ماجرا چ سونیآ

 آسمون بود؟

 

 .کردیبود و گوش م ستادهیجوون هم کنار آشپزخونه ا مامان
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....... خودت که خبر یبرم ول خوادیدلم م یلیکردم و آخرش گفتم: خ فیتعر ماجرارو

 .....کنهیبه پا م یچه الم شنگه ا دنشیفقط با شن تیداداش یدار

 

 انیآر  .میریما هم م یاز قافله عقب نمون خوادیگفت: حاال که دلت م یجد سونیآ

  .میریدوستات م یتو و نادر به همراه. من و ادیخواست ن ادیخواست ب

 چیدوست دارم که همراه شدن باهاشون ه طنتشونویواقعا اون جمع پرشور و ش من

  .ستیهم ن ینداره و اصال مشکل یبیع

 

چه  ارمیمن حرفشو بزبونم ب دهیاصال اجازه نم انیکه گفتم: آر کردمینگاش م متعجب

 !!!فتهیم نیحرفت زم سونیآ الیخیبرسه به رفتن! ب

 

جووونت رو هنوز  سوووووونیخندان گفت: اونش با منننننننننننننن!! تو آ سونیآ 

 !!!ینشناخت

 

حاال خانوم  یکار دار یبعد عقدته کل ی! هفته سونیآ یبر یخوایمامان گفت: تو کجا م 

 !کین کیبره پ خوادیم

 

آماده  یو همچ میکرد کارامونم  !خندان گفت: مامان حاال کو تا عــــــــــقد سونیآ 

 وهیو م ینیریش یتموم....... برا گهیو د میکنیم فیهامونو رد یست فقط از شنبه دعوت

 ....زوده یلیهم خ
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  .با اون زبونت یدونیگفت: خودت م دهیلباشو ورچ مامان

 

ها جهنمش  رمیبه بهشت هم نم انیمن با آر سونیآ یگفتم: ول یو شاک آهسته

 !!! شکشیپ

 

سرش گذاشته گفت:  یرو یچنان چشماش باز شد که دستاشو عاص سونیآ

کرده  دایعروس چلــــــــــمن مارو از کجا پ نیخدآآآآآآا جووووووونم ا یوااآآآآآااآآآا

  !!!!!اخهههههههه

 کیروزِ پ هیخلههههههههه! حاال بخاطر من  یناز یتو هم بر ذارهینباشه که نم انیآر

 !خبببببببببببببببب نهیتورو نب یانفراد مشیفرستیرو تحمل کن، شب بازم م کین

 

دوستان  یاز جرقه  نکهیا ی. مجبور بودم برادمی. خودمم خنددیخند یداشت م مامان

 ....همراه بشم انیروز با آر هیاعتماد کنم و  سونیعقب نمونم به آ

 

 رو من میشرکت کن کین کیپ نیچرا اونهمه راحت قبول کرد همه مون در ا انیآر و

خودمونم  یول ستین یدارن برن مساله ا لیخانمها تما یگفت: وقت فقط  .هنوز مبهوتم

   .میایم

 

که راه  میذاریم نیداخل ماش المونویجمعه صبح زود بارو بند دمیرو د یمن زمان و

 ....میو خودمو به گروه دوستان منتظرمون برسون میفتیب
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                                         51 

 

 

 

 .. نادر هم خودشو رسونده بودمیشدیآماده م میصبح زود بود و داشت جمعه

 

هم دنبال  ی. گاهکردیاتاق اون اتاق م نیا یدستش گرفته بود و ه یمانتو با شال سونیآ

  .گشتیخودش م یبرا یا لهیوس

 

 یدخترا عمرا برا نیا دمید نهیگفت: واال االن به ع وسانهیما کردیهمکه فقط نگاه م نادر

 خوش  !!!ندارن و ندار هستن شهیکنن! خداروشکر هم دایپ یزیچ دنیلباس پوش

 !فتهیشلوار راه م رهنیپ هیکارمون با  ونیبحال ما آقا

 

هــــــــــاااا، فقط بگو کدوم  میو پراز خنده گفت: نادرخان متلک ندار یشاک سونیآ

  .فتمیعکسهامون خوب ب یمانتومو بپوشم هم راحت باشم هم تو

 

رنگ روشن  یخب مانتو یگفت: باور کن متلک نبود، حرف دلم بود! ول دهیخند نادر

باهاش  یپوش یدوسش دارم. م یلیرو هم بردار که من خ یبهتره. اون چهارخونه زرشک

 .میندازیعکسم م
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ورادور باال رفت. د یطبقه  یو بطرف پله ها دیاومدم نگاهم راه کش رونیاتاق که ب از

  .افتاد انیچشمم به آر

 

پله ها در راه پله  یرنگش رو یو نقره ا کیش یها یو آماده با لباس ورزش حاضر

  .رو نداشت ییرایحق ورود به پذ البته .نشسته بود و نگاهش بصورتم زوم بود

 

  !!!خودم داده لبخندهامو بزور جمع کردم یبرا یقلبم قر یزدم و تو یدلم قهقهه ا ته

 .مامان جوون هم رفتم که حرفش حرف بود و ردخور نداشت یقربون صدقه  حاال

 

گفت: سالم  دشیبرگشت و تا د انیکه متوجه نگاهم شده بود خندان بطرف آر نادر

 !!!!!حاال چرا یجانم به قربانت ول یجوووووون دللللللم!!! آمد

 

 !!!!!با خر چرا ایب مایاز اتاق ادامه داد: گفته بودم با هواپ سونیآ

 

 .دمیخندیم زیر زیر منکه

 

از همه پســــــــــرخوووووب!!!  یدورافتاد یلیجان خ انیخندان ادامه داد: آر نادر

و ذوق  نمیب یم نهیروزارو برات دونه دونه شمرده بودم و االن به ع نیتمام ا ادیخوشم م

 .کنمیم

 



1292 
 

 از کوچه ى ما گفتم

 کارها نیاز ا گفتم

 نظر کن اما صرف

 ....دیدست خودت نبود تَـنــت میخار بخدا

 

 یمنم دلم از اونا خواست. اضاف یلباس خوشگله هات نشست نیکه تو با ا میاونجور

 مهربان؟ اری یمنم بپوشم از کَرمت ا یندار

 

 یبرا نکهیگفت: نادرخان عوض ا دهیخند سونیآ ینخندم. ول گهیجمع کردم د لبامو

پشت  یپر غیج غیج االن .شد رمونید میفتیپاشو راه ب یبد لیشعر و غزل تحو هیبق

 !ها کنهیو همه رو کر م ادیدرم یگوش

 

 .میشاد راه افتاد یهمگ

هم  انیکنه. آر یکه قرار بود خودش رانندگ مینادر نشست نیعقب ماش سونیو آ من

 از .و راستش ذوق زده بودم کردمیاز پشت سر نگاش م منم .کنار نادر نشسته بود

 !!شیپ یقیبودمش تا دقا دهیچهارشنبه شب ند

 

 شب ها من و آسمان تا دم صبح چه

  تو را دوست دارم نم نم میسرود
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 پور_نیام_صریق#

 

قربونش برم  یالدنگ خل و چل رو....... وووووووو یبود پسره  دلتنگش

 !یالهههههههههه

 

 :دلم زمزمه کردم یتو براش

 

  ...ت خواهم داشتآرام دوست مــــــــــــــــــــن

 ...دوستت خواهم داشت متیبه روش خودم با مال من

 !!!ینبر ییعالقه بو نیکه خودت هم از ا یطور

 !ستیکه بودنت را حس کنم کاف نیهم

 ...باش یهرکجا خواست تو

 !...خواهم کرد یاز دور عاشق من

 

بطرفم برگشت و  هوی رفتمیدلم قربون صدقه ش م یو تو کردمیکه نگاش م نجوریهم

 .نگاهمون در هم گره خورد

 

دلت  یو حتما هم تو یدلتنگانه چشم بهم بدوز ینجوریا نکهیزد. گفت: عوض ا لبخند

 !خودمون یخونه  میبر کین کیکن و امروز بعداز پ یخانوم ایب ،یبرام آواز بخون
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که  میکرد دایعلوس خوشگل پ هیما تازه  انیآر ییییییییییییتند گفت: ه سونیآ

 میحاال حاالها باهات کار دار عایخانمها جم ما  !ها یمونسمون شده! مبادا قرش بزن

 !میستیرو برنداره ول کن ماجرا ن ایکه آه و ناله هات دن میوالسالم، تا روز

 

صبر  دیکه حاال حاالها کارت زاره با دادیسر تکون م انیآر یو برا دیخندیم زیر زیر نادر

 !!!!!!یکن شهیپ

 

نگه  نهارویدر قرارگاهشون ماش ابونیبچه ها افتاد که کنار خ یچشمم به بعض دورادور

 .میشد ادهیو پ میهم توقف کرد ما .زدندیداشته همه شون دورهم داشتند حرف م

 

 .و محمد و غزال بودند هیو مهد نیبا افش رضایعل

 

 یتو د،یلمو پرسگرفته حا لمیچنان خوب تحو رضایعل ،یو روبوس یسالم احوالپرس بعداز

 !!!بشه مونیاز اومدن پش انیدلم گفتم االنه که آر

 

 واریمثل اهرام مصر و د یشگفت هیباور کن  یایم یدار دمیشن یرو بمن گفت: وقت غزال

 !چشمام اومد. اصال انتظار نداشتم دخترررر یجلو نیچ

 

 دهیوقته ند یلیکوفته گفت: خ انیآر یبه شونه  یدست نیاز جواب دادنم افش قبل

شد سمت شما  یبودمتون داماد جان گرام، که امروز دل و قلب ما لوله کش

 یعرق شرم رو کنم،یداداچ االن که سراپاتونو قشنگ نگاه م یول  !!!بامــــــــــرام
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  !!!دختــــــــــر بزرگ کردنمون نیبا ا میو شرمنده تون هست نهیش یم میشونیپ

  !کرده رتمیشوهر رو خوب نگه داره! راستش عالوه بر الغر شدن پ هینتونسته  یحت

 

که  میکنیم فیشو رد گهید یکیبرات  ،یشد اشاره شو بکن ازیخجالت هرزمان ن یب فقط

 !!!خورهیبدرد نم گهیما د ی کهیکوچ یآبج نیا

 

 یرو ب انیآر یوقت نیباور کن نیگفتم: آقا افش دمیخندیم هیسرخوشانه همراه بق منکه

 نوایبود!! منِ ب ینجوریهم نداختنیبمن م ییو شناسا دنیو د قیخبر و بدون تحق

 !نداشتم یباهاش کار

 

 یزایچ ییهویها وگرنه  میبود دهیخان رو د انیتند گفت: خداروشکر قبال آر رضایعل

 !!!ججججججیو ما هم کال همه مون مشننننننننننگ و گ یکردیبارمون م یادیز

 

  !!!شونو هم دارن دهیدامادِ تازه از راه رس یتند گفت: واه واه چه هوا هیمهد

  !!!که کشمش هم دم داره چه برسه ماها گهینه کس د نیفکر کن یبه ناز دیبا شما

 یموتور کیبا پ نیکنیهم م یحواله  ییگرایو چه ج نیدور هم جمع شد خداروشکر

 !!!واال

 

   .دندیسر رس انیک نیبا ماش یو فاز یکه پر میدیخندیم میداشت
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و  کنهیم یلقمه ام اونم دولپ هیشد چنان بطرفم پرواز کرد که گفتم االن  ادهیتا پ یپر

  !تموم

 

 یالههههههههه یناز ییییییییدوما آآآاآآآآا ،یبمن بلند گفت: اوال سالم به همگ دهینرس

بشه  یکمان نیمه جا رنگو ه یبتــــــــــرک دخدایکــــــــــه .... فقط به ام یرینم

 یبوسه  هی ــــــــــعیتنــــــــــد سر زووووود  !گندت همه جارو برداره یبو

و دلم داره رسما برات ضعف  تتتتتتتیاز دلتنگ ارمیبمن بده که دارم کم م یاورژانس

  !رهیم

 

 .می. واقعا دلتنگ هم بودمیدیبوس یو کل میرو خندان بغل کرد گهیهمد

 

 یب نهمهیتو چرا ا انیگفت: ک رضایکرد که عل یهم سالم احوالپرس هیمن با بق بعداز

 ؟؟؟؟یزونیگرفته آو وکاسلین یو مثل مرغها ییرنگ و رو

 

نذار!!!  هیبق یبابابزرگ، اسمت رو رو یخودت وکاسلیناالن گفت: اوال اون مرغ ن انیک

  .کنمیهم تشنج م ی. هسینخوردم. حالم خوب ن یچیدوما واال دو روزه ه

 

 نیو حالت تهوع دارم. تورو خدا فقط دعام کن رهیم جیسرم گ رمیهم که م یگوش طرف

 !!باشم و وسط راه سقط نشم شتونیامروز رو سالمت پ

 

  ؟یدکتر رفت انیتند گفت: ک یفاز
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 نییییییییآمپول زدن بهم ا ان،یدخمل خوشگل ک هیگفت: دکتر چ یشاک انیک

 که !آآآآ اونم چنـــــدتا؟؟؟؟ درست ســــــــــه تا اووووووووووخهــــــــــوآآآآآ

 .باسنش نشست یدستش رو

 

که  یاشکال نیگفت: باشه بهم بخند یعاص انیخنده هامون بلند شد که ک یصدا

اون  یاز سرِ دلخوش یالههههههه یول نیبش ضیو دوست ندارم مر خوامینداره......... نم

  !قسمتتون بشه با سوزشششششش نچشونیده ا یآمپول بزرگا با سرنگها

 

 یلیخر در چمنش دستش خ یقلچماقه که آمپول رو زد، با اون صدا ارویاون  آخه

دربرم که پاشو  ردستشیمونده بود از ز کم  !!بود و پدرمو درآورد نیسنگ یلیخ

 !!دادیتکون خوردنم نم یگذاشته بود رو کمرم و اجازه 

 

 !از خنده میدرفته بو سهیخدا فقط ر یوا

 

 میتونیم مینیبب میشد که من رسما گرسنه ام. بر رمونیخندان گفت: بچه ها د رضایعل

بقول  نمیبپر پشت فرمان بب ینه؟ پر ای میکن دایصبحانه پ یبرا یانرژ ستگاهیا هی

 !!عیخودت زود تند سر

 

گفت:  انیبرگشته رو به آر رضایکه عل میباال آوردن و راه افتاد یهم دست یبرا یهمگ

  ؟؟؟؟یاوردیخوشگلت رو ن نیچرا اون ماش انیآر
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که اونم  نمیجاده بب یبابابزرگ رو تو یشوماخر کوچولو، ناز یامروز رانندگ خواستمیم

   !فففففففیح

 

نگفت  یول  .دیکش نویبار نادر زحمت ماش نیبعد. ا یخندان گفت: انشاا... دفعه  انیآر

 !خوشگلشو فروخته خرج درمانشو داده نیماش

 

و  حیخودش صح نکهیبه جهنم، هم ایدن یو داشته ها هاییدارا یهمه  یگرفت. ول دلم

  .کردیم تیسالم بود کفا

 

 یک گهید نایا اخــــــــــداینشست گفت:  یباز کرده همچنانکه م نویدر ماش نادر

  !بودن

 

! تا غروب هم یــــــــــچیه گهیخندان گفت: فقط عشقن عششششششق د سونیآ

  !!والسالم میرسیم گشمیو به ته د میاریرو درم فیکِ یته و تو دمیقول م

 

جمع  نیا یهوا ینادر!! بحد شونیشناس یکه نشسته بود گفت: تو نم انیآر

سرشو از  خوادیو م کنهیش م کهیت کهیدارن که آدم رسما حسادت ت کشونویکوچ

 !دستشون به طاق بکوبه

 

 !دلتون بخواد میلی! خیکنیتند گفت: مگه بده آه و ناله م سونیآ
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دانشگاه  یشد. ما هم چندسال تو میمنم حسود تیمیصم نهمهیگفت: واال به ا نادر

و  کیبارم با دخترا ج هی یو حت میجمعها نداشت نیاز ا چوقتیه یول م،یدرس خوند

 !!!!ته هافهمم کل عمرمون به فنا رف ینشد!!!! اصال تازه م یکیپوکمون 

 

جمع به مشامم  نیهم از ا ییبوها هیوسط من  نیبطرفم برگشته گفت: بانوجان ا انیآر

 !واالآآآآآآ شهیم شیخورد. انتخابهاشونو کردن نــــــــــه؟ بازم آدم حسود

 

 !!نگفتم. آخه درست حدس زده بود یزیو چ دمیفقط خند منکه

 

! تو هم آقانادر اگه اسودانیها. حسودان هرگز ن نیگفت: مواظب خودتون باش سونیآ

 !!!دییدانشگاه و از اول شروع بفرما دییبفرما فتاده،ین یهنوز اتفاق یمونیپش

 

...... شما هم فکرتان راحتان...... ما هم دانیخندان گفت: واال فعال که حسودان ترک نادر

 ....غلطان نکردان نیاز ا

 

  .میبلندمون راه افتاد یخنده ها با

 

و لباشون تا  گذرهیبچه ها بود و مشخص بود واقعا بهشون خوش م نیبه ماش چشمم

 .بناگوش باز بود
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 .صبحانه انتخاب کردند یگستر رو برا هیسا یدرختها ریتوقف کردند و ز ییجا

 

 نیمن از ا یول دونمیبلند گفت: شمارو نم انیک میاوردیم نییپا لمونویوسا میداشت

 .چاکرخاتونم یییییییییلیخوشحالم و خ یدورهم

 

احتمال  یو االنم از شدت گرسنگ دمینخواب یفیو خرک یامشب از ذوق زدگ هک خالصه

بانووووووووو زود باش آقاتون رو به  یییییییییی. فازدیبرام، فقط زود باش رهیسکته م

 ........ موته

 

توش  یا سهیک یفالسک رو باز کرده چا رضایکه عل دمیخندیم میمون داشت همه

 صبحانه؟؟ یبرا یپخت یخانوووووم عدس یانداخت و گفت: پر

 

 !!عمرآآآآآآا ییییییمتعجب گفت: جآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآان!!! من و عدس یپر

 

  :خوند رضایعل

 

 جمعه است و صبحانه ملس میطلبد صبح

 سنگک و دو تا کاسه عدس میطلبد نان

 

 هاى عدس و سفره و سنگک به کنار کاسه
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 ...........بواز آن  قبل

 

! منکه هنوز هزارتا آرزو الیخی! پس بکنهیمنو دوشقه م انیبگم آقاآر نویا گهید دیببخش

 .....دارم

 

 .و منم که غش کرده بودم دنیخندیم همه

 

 .میشنو یبابابزرگ. ما هم م دینداره بگ یبیگفت: ع انیآر

 

 ...نهیبلند گفت: چاکرتم بامــــــــــرام.... ادامه شعر ا رضایعل که

 

 جمعه است و صبحانه ملس میطلبد ظهر

 سنگک و دو تا کاسه عدس میطلبد نان

 

 هاى عدس و سفره و سنگک به کنار کاسه

 از آن بوسه ز طعمِ لب گس میطلبد قبل

 

 .....دندیخندیهم شده قاه قاه م یهمه قاط یمنکه فقط هنگ کرده بودم ول گهید نباریا

 .دمیخندیم رضایواقعا از ته دل و بلند به حرفها و شعر عل منکه
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با نگاه خندان و شادش چشم بمن  ستادهیا نیافتاد کنار ماش انیچشمم به آر یا لحظه

  .داشت

 

 .زدیدر نگاهش موج م تیچرا رضا دونمینم

 

حرفا حال کرده بود!!!  نیبا ا یکل اخودشمیشاد بود،  نهمهیمن ا یبخاطر خوشحال یعنی

 .....هردوش بود دمیشا

 

دور از همه نگه دارم مبادا  ینبود خودمو گوشه ا یازین گهیبراه بود د یحالش جور یول

 .ارهیو هزارتا حرف برام درب ادیخوشش ن انیآر

 

 .رفتیبودم و در حد وجد دلم ضعف م یاز اوضاع راض منم

 

 .شد دهیصبحانه چ یانداخته شد و سفره ها راندازهایز یبگو بخند همگ انیم در

 

بخاطر جو موجود  یناز کردنهام تنگ بود، ول یراغب نبودم و هنوزم دلم برا ادیز درسته

 .نشستم انیهمکه شده کنار آر

 

 !!و مهربون بصورتم انداخته لبخند زد و چشماشو برام بست میمال ینگاه
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 .....اون چشمها بودمهنوزم ..... هنوزم..... هنوزم...... عاشق  من

 

  .نگاهمو برگردوندم یلبخند با

 

گذاشته  یدست شیپ یدوتاشو تو کند،یآب پز رو تند تند پوست م یکه تخم مرغا یپر

  .گذاشت رضایعل یانداخت و قشنگ جلو یکره ا یکنارش تکه ا

 

تو  یریصاف م یدِر نکاراتیبا ا ـــــطونیمهربون و با لهجه گفت: ش رضایعل

 !!!!!ادیکه کارت درم ینکن ریگ رضایآئورت عل یقلبماااآآآآآا!!! مواظب باش تو

 

 زننیدلش بهم م یو مشخص بود قنداب تو دیخند یهم قشنگ همراه ما قاه قاه م یپر

 !!!اونم پارچ پارچ

 

داره  یو کم کم همچ نیتله افتاد یخداروشکر شمام تو نکهیمثل ا رضایگفت: آقاعل نادر

 نیبلند بگ ی! خانمها همگمیرو افتاد یعروس هیکه  میآماده ش می. پس برشهیم یجد

  م؟؟؟؟؟یبپوش یحاال ما چ

 

گفت: باور کن نادرخان، من نه اهل ازدواج بودم  یجد یلیکالم خ کیخندان و  رضایعل

 !!!داشتم یالیخ نیو نه عمرا همچ
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بار  هیقبل  یمدت یفکر کنم، ول نکارایبشم به ا وونهیبود د دهیهم پسِ کله ام نپر گرگ

درختها  ری، ز دمیجانمون رو د یپر شــــــــــــــــــــونیدانشگاه که دورادور ا

. منم با انیو عشوه م کننیبرام ناز م یلیدارن خ دمیبود و تا بهشون برسم د ستادهیا

  دمیبمِ خودم سررس یصدا

 

 خانوووووم خوشگله شما؟؟ دیگفتم ببخش و

 !!!و با ناز بگفتا: عروس مادرتانکرد  ینگاه

 

ذوقش  یتو ادیاصال دلتون م ن؟یکنیرو ناراحتش م یلعبت نیهمچ نیشما باش خب

  .....مهپاره رو؟ واال نه..... بال نه......... خب منم مثل شما نیا نیبزن

 

 ریدانشگاه همونجا ز یو وسط محوطه  دمیبودم تند پر دهیلحظه از بس ذوق همون

  ...درختها

 

 نزد یغیج یماچ کردم، او ول دمیپر من

 کرد وانهیحُسن اخالقش مرا د ییخدا نه

 

 یالادر#

 

ننه  یشد برا یجد مونیخوش بحالمون شد و از اونروز صبح تصم یلیخ یلیخ گهید

 ... ...... تمامنیهم گهیو ...... د میمون عروس دست و پا کن
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 .رفته بودم سهیرسما شکممو گرفته ر گهید منکه

 

تکون داد و  رضایعل یبا تاسف تمام برا یزده فقط سر رتیهم خندان و ح یپر چارهیب

 سهیر یاریحرفارو از کجات درم نیگفت: بابابزرگ خجالت داره بخــــــــــداااااآ.......... ا

  !!!کهههههه ییییییییییذارینخ......... آبرو برا آدم نم یرو کنهیم

 

 یرو مخصوصا شمارو خوب م گهیهمدندارم همه  یدوستان رو مشکل حاال

 ......بهی.... بِال عبهی....... واال عگنیم یچ انیآقا نادر و آقا آر ی........... ولمیشناس

 

  .دمیخندیخنده ها باال بود و منکه غش غش م یصدا

 

از  یقشنگ یلقمه  انیکه آر میخوردن صبحونه رو شروع کرد یآروم گرفتن همگ بعداز

  .تخم مرغ و کره رو برام گرفته به دستم داد

 

 رونیرسما از نگاهش ب یو لبخند نگاهش بصورتم بود که دلتنگ یپراز مهربون چنان

 .ختیریم

 

 :بلند خوند نیافش

 

 شهر نیبه تکرار در ا دینگرد هودهیب
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 !!طرز نگاهش به خدا شعبه ندارد او

 

 یآرزومند_هیانس#

 

و عشقووووووالنههههههه که انگار  یدزدک ینگاهها یضبه بع  کنمیم میتقد البته

کف  هی شونیخوشبخت یبرا .......دنیبهم رس نجایدورن و تازه ا گهیماههاست از همد

 ....بلند و مرتبببببببببببببب

 

  !!!کف زدن همه بلند شد یصدا که

 

شعر مال  نیا دینفهم چکسیو ه کردندینگاه م گهیبا لبخند و متعجب به همد یهمگ

 !!به کدوم نگاه شد میو تقد هیک

 

 نمی..... تا آنالدمیبودن و نفهم نیشعر؟؟؟ منکه کال آفال نیا دیرس ی: به کدیپرس انیک

 !!بود دهیبشم نگاهها پر

 

!!!!. هیکه برا همه کاف هیکاف دیدهنش گذاشته گفت: صاحبش فهم یلقمه ا نیافش

قشنگ  یآذر یرقص فارس هیکه خوشبخت باشن و خودم امروز براشون  یالههههههه

بعد اجراش  رمیبخورم و جوون بگ یکم نی...... فقط بزارکنمیم مشونیو تقد رقصمیم

 ......کنم
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و خنده  رفتیداشت غنچ م زیر زیبرداشتم. دلم ر مویانداختم و فنجان چا نییپا سرمو

  .شدیلبام کم نم یرو ی

 

لبام کش  نهمهیآرواره هام افتاده بود که ا یها چهیماه یبرا یکنم اتفاق فکر

   !!ومدنیم

 

دور  هیگفت: من نذر کردم براتون  نیکه افش میصبحانه تازه جمع و جور کرده بود بعداز

 نیهمرقصم بود هایعروس یخانم شما قبال هم تو سونی..... فقط آیبرقصم اونم چه رقص

  ن؟؟؟؟یتنهام نزار نیبازم هست

 

دست خودم بود و  ارمیاخت مایقد میقد ن،یآقا افش واال :خندان گفت یبا لبا سونیآ

روز به عقدم  ۶االنو فکر کنم نادر اجازه نده! خودشم فقط  یآزاد بودم، ول یهرکار یبرا

 آخه؟؟؟؟ ارمیب ریاونوقت من کجا بگردم شوووووووَور گ شهیم مونیو پش ادیمونده، م

 

 نیجان.... منم قبول دارم..... پس سنگ سونیآ یخوب اومد نویخندان گفت: ا نادر

 !!!ستمین یو تکونم نخور اصال..... که من راض نیبش نیرنگ

 

ندارم........  یادیخان هم انتظار ز انی: از آربه احترام فرود آورد و گفت یسر نیافش

 !شادتون کنم ییخودم بتونم تنها شاالیا

 

 ..... باند رو بلند کرد و یرفته صدا رضایعل نیماش بطرف
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........ کاش ومدنیو قر م دیلرزی...... منکه خودم استخونام میآهنگ شاد و قشنگ چه

 ....میما هم برقص میتونستیم

 

 میهمه مون حظ کرده بود دیخاصش رقص تمیچنان قشنگ و با ر باشویآهنگ ز نیافش

    ....میکردیم یهمه مونم بلند همخوان حاال  .شدیجا جمع نم هیو لبامون 

 

 !!!بود گهید زیچ هی نیرقص محشر افش یبه کمکش رفت ول یهم بعداز مدت انیک

 

بوجود  نیکه افش یو تشکر بخاطر جو خوب و پرانرژ ریتقد یتموم شدن و کل بعداز

  .میآورده بود جمع کرده راه افتاد

 

که حاال جلوتر از ما چند  میدیرس یو سرسبز بایز یبه منطقه  یرانندگ یساعت بعداز

  .بکرش حرف نداشت و واقعا چشمنواز بود عتیطب  .خونواده اتراق کرده بودند

 

 عتیطب یبه سرسبز ینگاه کردیو تا چشم کار م میدیچ یدرخت بزرگ ریز المونویوسا

 .دور و برم انداختم یوحش

 

 .کردیم تیدرخت برامون کفا یخنکا یهوا گرم بود ول درسته
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 یچا هیروشن کنن و حاال  شیگرفتند چوب جمع کرده آت میتصم انیو ک رضایعل

  .به ما بدن یزمیلبدوز و لبسوز ه

 

 کهیدرحال نیچند قدم دور بشن، افش خواستندیهم کمکشون رفت و تازه م نادر

دوخته بود بلند و متعجب دادزنان گفت: جــــــــــز  یچشمشو به گوش

  ....یییییییییییـــرقلجعفـــــــ یبزن ــــــــــگریج

 

خبرتو  ی..... الههههههیجعفرقل یالهههههههه یــــــــــریبم آآآآآآاآخخخخخخخ

  .....ییییییجعفرقل ارنیب

 

انتر و اورانگوتانت..... که  هیشب ی افهیق نیبا ا یییییییزپرت ی ــــــــــدهیرندیخ

حالــــــــــم بهم خورد ........ اَه اَه اَه یو خفه ش یریحناق بگ یالههههه

 ...ازشششششش هآآآآآآآآآا

 

به  یشده و ج یچ میدونستیو اصال نم میدوخته بود نیمون مات چشم به افش همه

 ه؟؟؟؟؟؟یچ

 

شده؟ چه خبره؟؟ طرف کالهبرداره؟  یچ نینگران و بلند گفت: افش رضایعل

 کرده باهات؟؟؟؟؟؟ کاریچــــــــــ
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گاه  هیداد و با اندوه تمام دستشم تک هینشسته به درخت تک نیزم یباحسرت رو نیافش

  .سرش کرد

 

 افتاده؟؟ یاتفاق یکنیم ینجوریشده؟؟؟ چرا ا یچ نی: افشدیتند پرس غزال

 

 یکه هدر دادم م ییفقط دارم به پولها یتکون داده گفت: وآآآآآآآآآآا یسر نیافش

 ...سووووووووزززززممممممم

 

شده  یکردن؟؟؟، چ یبود گفت: کالهبردار دهستایمن ا کیکه نزد انیآر

 !!!آخــــــــــه

 

خوشم اومد.  یدختر هیاز  یگروه هی یتکون داده گفت: چندماه قبل تو یسر نیافش

 یداشت حظ کرده بودم و منمکه کشته مرده  یچنان عکس پروف خوشگل

  ..... خوشگآلآآآآآآآآآ

 

  .میجان دوست شدخانم مراجعه کردم و باالخره با افسانه  Pv به

 

و براش درجا ارسال  کردیکه نم ی. چه سفارشاتفرستادمیکه براش نم ییشارژها چه

 نهویکچل ع یشده؟ االن عکسشو برام فرستاده باباقور یچ نیدونیم .شدیم

 .....یییییییینسناس.......... مرد هستش و اسمشم هست جعــــــــــفرقل
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من شکمم  نباریمون اطراف رو برداشته بود و ا خنده ی...... صدا میدیترک هویکه  ما

  .رسما از کار افتاده بود

 

که بدتر  نینخند ینجوررررررریقهقهه نزنه گفت: ا کردیکه بزور خودشو جمع م نیافش

شدم و  یعاشق جعــــــــــفرقل نهمهیکنم ا کاریبگه من چ یکی!!! فقط رهیگیحرصم م

...... خوآآآآآآآاممممممیم ییییییییییجعفرقل من  زنمممممممم؟؟؟؟یدارم براش له له م

  ییییییییییییییییییییییخــــــــــدا فقط جعــــــــــفر قل یا

 

نباشه درجا  یبرم....... االن اگه جعفر قل شیامشب به خواستگار خواستمیم

 ......رمیمــــــــــیم

 

 .زدمیه منشسته بودم و بلند قهقه نیزم یرو گهیمن..... منکه د یخدا یوا

 

 .میدیخند میتونستیو تا م میاز عزا درآورد یدل خالصه

 

  .داده شد لیتحو وانیل کیهمه مون  یبرا یاجاق یآماده شد و چا شیآت

 

 تونمیم ایانداختم و فکر کردم آ وانیبه ل یبزرگتر رو بطرفم گرفت که نگاه وانیل انیآر

سر ندم؟؟؟ که لبخند  ییدستشو ییآهنگ دستشو یرو جابجا کنم و ه یچا نهمهیا

  .زدم
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رو  WC اسم دیاونم وسط دشت که اصال نبا ،یدشمن ایکارِتون محبته  نی: االن اگفتم

 م؟یاریبزبون ب

 

برا اونشم  یفکر هیگفت: باور کن محبته کامله. بخور  دیخندیم کهیزبلش درحال خودِ

 ....میکنیم

 

  .رو گرفتم یتشکر کردم و چا خندان

 

گفت:  دهیذوق رضایدست عل یچا وانیل دنیبود، با د دهیچوب سررس یکه با بغل انیک

دوستت دارم که قلوه هام فدآآآآآآآت!!! عاشقــــــــــتم  یانقد رضایعل یووووووووووو

 !!خوامممممممممیم ییمنم زود چا چممممممممیتو ه یو ب

 

چقدر دوستم   یگفت: اگه بگ گرفتیم انیدستش رو بطرف ک یچا کهیدرحال رضایعل

 !بهت دمینبات م ییسهله، چا ییچا یدار

 

تو جوووووون بخواه!!! من  ستین یزیچ نکهیگذاشته بلند گفت: ا نیچوبهارو زم انیک

  !دوستت دارم لتیراحت فقط به اندازه شارژ موبا یلیخ

 

به شارژت  یبا نبات رو بده و نگاه یینداره چا یو شانست، به منم ربط ییتو گهید االن

 !!ندازب
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خــــــــــاک بــــــــــر  یعنیاشاره کرد  انیبا دستش چنان بطرف ک رضایعل

درصد شارژ داشت که  10فقط  میگفت: صبح گوش یسرررررررت!!! بعد شاک

 .........اونم

 

 یم زیر زیهم همراه من ر انیهمه به آسمون رفت و آر یخنده ها یصدا دوباره

 ..دیخند

 

نفر لطف کنه کنار  هیگفت: اگه  رضایهامون عل ییو خوردن چا دنیخند یکل بعداز

 یپل قشنگ و عهدقجر هیهست که  یبزرگ یرودخونه  نترییپا یباشه، کم المونیوسا

  .هم روش زدن

 

بساط کبابمون رو  میکرد دایپ یخوب یو جا نیاگه پسند کرد میبزن یاونورش گشت میبر

  .میکنیاونور پهن م

 

راه  یهم همگ ما .نشست لیکرد و کنار وسا یبود اعالم آمادگ حالیب یکه کم غزال

 .میهم در منطقه زده باش یگشت میافتاد

 

 یو همه مون با مشت کردیتخمه دستش گرفته بود به همه تعارف م یا سهیکه ک یپر

 .میرفتیخندان کنار هم م یتخمه و لب
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گروه فقط و فقط آخررررررررررِ  نیکه کنار من و نادر بود گفت: منکه گفتم ا سونیآ

 .کنهیشکمم درد م یها چهیو حاله!!! منکه ماه فیک

 

بابابزرگ حواسش به همه  نیهستن. متوجه شده باش یخوب پیخندان گفت: اک نادر

  .گروه رو به عهده داره استیهست و اصال ر

 

اهاشون فقط بدون استثنا! بدون ب میایبه بعد هرزمان دور هم جمع شدن، ما هم م نیا از

 ...عمره و بس یافزودن به روزها

 

. حاال به شدیقند آب م لویک لویو منکه از حرفاشون ته دلم ک کردیفقط گوش م انیآر

 .کردمیها افتخارم م وونهید نیمثل ا یداشتن دوستان اعجوبه ا

 

رودخونه زده شده بود و آب به  قیقسمت عم یکه رو میدیزنان کنار پل رس قدم

چشممون  یبا سرعت تمام از جلو زشیدل انگ یبلند و صدا یچرخشها ،ییبایز

   .گذشتیم

 

ما  یعنی. دمیخند  .بهتر بود یاز پل معلق  و گهواره ا یبه پل کردم که فقط کم ینگاه

 !!!میپل بگذر نیا یاز رو میخواست یم یهمگ

 

  .پل گذاشت یجلوتر از همه پا رو رضایعل
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 !!!ها یفتیم رضایزد: عل غیج یپر

 

دستت رو بده بمن  ای! بیترسیم یجوووووونم از چ یگفت: بروووو دخمل یشاک رضایعل

  !!!خودم ببرمت اونور

 

 یدست پر و.. ...من نفر ششم بودم رنیامضا بگ شدیم رانیکه تو ا ینفر نترس صدیس از

  .پل رفتند یرو گرفت و رو

 

 یب دمید هوینه! که  ای میبگذر گرفتیم میتصم نکهی. مثل اکردیداشت نگام م انیآر

 .راه افتادم یپل گذاشتم و پشت پر یپا رو اریاخت

 

 ....اوردمی...... اصال کم نماوردمیکم نم انیآر شیپ مــــــــــن

 

 .به عقب هم برگردم تونستمیاز ترسم نم یحت گهیحالم بد بود...... د یول

 

. آروم برو عجله امیرم مفاصله ازم گفت: دنبالت دا یکه با کم دمیرو شن انیآر یصدا 

 ....نکن اصال هم نترس

 

رو  ــــــــــمیدادزنان از عقب بلند شد که گفت: من جعفرقل نیافش یصدا

 میاری دیجماعت دلم پکــــــــــ یا ــــــــــخوآآآآآآآآآآآآآآآآاممممممممممیم

  !!!!دیو بدادم برس دیکن
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رو........ کشت مارو با اون نکره  نیآفال نیشفاش بده ا آآآآآآآیبلند داد زد: خدا انیک

 !!ششششییییییییجعفر قل

 

  .پل شروع شد یدنهایبلند و لرز یدنهایخند یصدا

 

 ...چمن ها گذاشتند و من هنوز وسط پل بودم یپا رو یو پر رضایعل

 

پام احساس  ریپل رو ز یاز کنده ها یکی دنیچرخ یلحظه ا دمیخندیم دایکه شد منم

 ...کردم پام کنده شدکردم و احساس 

 

کردم نتونستم خودمو  یبخود گرفت و هرکار دنیحالت چرخ یلحظه ا رپامیز ی کنده

 .......کنترل کنم

 

بلندم از ته دل بلند شد که حس کردم گوشامم کر  غیج یصدا یلحظه ا دمیفهم فقط

 ......فتادمیم داشتم ...شد

 

  .بود و من جدا شدنم از پل رو کامال حس کردم رید گهید یبازومو گرفت.... ول یدست

 

بلند شد که داد  رضایعل یصدا یبلند بود، لحظه ا ییغهایج یو صدا فتادمیم همچنانکه

 ..ــــــــــانیزد: تــــــــــوووووووووو نههههههههههههه آر
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و گلوم همزمان سوخت.... دهنم پراز آب  ینیدر آب رو حس کردم و تمام ب فرورفتنم

خودمو  دیبا  ........دادمیفقط آب بود فرو م یبکشم.... ول یکردم نفس یبود ....... سع

 .کشوندمیآب م یرو

 

آب  یاحساس کردم دونفر خودشونو تو ییهوی ییجابجا هیآب و  دیتالطم شد با

  .آب آوردند یبازوهامو گرفته رو ییانداختند که دستها

 

 !داد زد: نفسسسسس بکششششششش رضایعل

 

 . از آب بود بشدت شروع به سرفه کردم رونیشدم و االنکه سرم ب دهیکش یآغوش در

 

سرم پراز آب داره  یسوزنن و کاسه  یهام بشدت م هیر کردمیبا سرفه احساس م همراه

 .کنهیلق لق م

 

  .شد بتونم چشمامو باز کنم یشد و کمک دهیمحکم بصورتم کش یدست

 

  .راحت باشم دنینفس کش یبرا کردیبود کمکم م انیآر

 

زنده  تونمیمطمئن بودم م گهیفرو دادم، د دایکردم و شد دایرو پ ییبا زور هوا یوقت

 .وجه سوزش داشتند نیدتریبدنم تماما و با شد یتنفس یاعضا یبمونم........ ول
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رسونده  نییخودشونو پا نیو افش انیو ک میاومد رونیاز آب ب رضایو عل انیکمک آر با

  .ختیریسراپامون آب م از .رودخونه کمکمون کردند زیل یدر باال رفتنمون از کناره ها

 

 .شدم دهیبرگردونده شده در آغوشش کش انیبطرف آر محکم

 

پشت سر هم  فشردیدم گوشم فشرده شده همچنانکه منو بخودش م شینیو ب دهن

 ......: خدارو شکر....... خداروشکرگفتیم

 

 ....دتریکردم...... شد سرفه

 

گفت: حالت خوبه  ستادهیو روبروم ا دیکش رونمیب انیبازومو گرفته از آغوش آر رضایعل

هات آب  هیر یها! ممکنه تو میکمکت کن یخوب تنفس کن یتونی! اگه نم؟؟؟؟یناز

 .جمع شده باشه

  

 سوزنیو گلو و ششهام دارن م ینیتکون داده آروم گفتم: نه خوبم ممنون. راه ب یسر

 .راحتم یول

 

  .بار من نگرانش بودم نیبرگشتم. ا انیکم حواسم جمع شده بود. دوباره بطرف آر کم

 .بود دهیبشدت پر رنگش
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زخم  یبرا ینکرده اتفاق ی! خدایدیپر یآب م یتو دی: حالت خوبه؟ تو نبادمیپرس

 !شهیدرست م یچه اوضاع یدونیم فتهیعملهات ب

 

 یچ یدار یدونیگفت: اصال م دهیو آبچکونش کش سیخ یبه موها یدست انیآر

 !!!خودم بود یها یلیفکر کردن به زخم و ز یاونموقع مگه جا ؟؟؟یگیم

 

 یمواظب خودت م دیآب، خودم بودم. تو با یتو یفتیگفت: منکه داد زدم تو ن رضایعل

 کنه؟یهات که درد نم هیبخ ی! جایبود

 

که بهم وارد شده تمام بدنم سرّ  یاز خودم خبر ندارم. از شوک: واال فعال گفت انیآر

 .ادیب شیپ یهستش تا بعد چ

 

من  یو حاال کفشها میبود دهیکه هرسه مون مثل موش آب کش میکمکشون باال اومد با

 .کردیلق لق هم صدا م

 

  .فشردیدستشو دور شونه ام حلقه کرده بود و منو بخودش م انیآر

 

 !سیخم شده گفت: سردت که ن بطرفم

 

 ...شهیکم کم چرا داره شروع م ینه...... ول ادیتکون داده گفتم: ز سرمو
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اتفاق سرّ بود  نیبدنش از ا اینگفت. بقول خودش  یزیمنو بخودش فشرد و چ محکمتر

 .کردینم دایگفتن پ یبرا یو حرف دهیبود فقط هنگ یعصبان یبحد ای....... 

  

  !!یچیه گهیو د فشردیم محکم بخودش مو فقط منو محک فقط

 

 .بود سیخودشونو بهمون رسوندن و همه شون چشماشون خ دخترا

 

رو در آغوشش گرفت و اشکاش بدتر  سیجلوتر اومده من خ انشیباچشمان گر سونیآ 

 .ختیفرو ر

 

 ری! خداروشکر به خیکنیم هیگر ینشده که دار یزیچ سونیکرده گفتم: آ یا سرفه

 .گذشت

 

 االن؟ یباور کن مردم و زنده شدم. خوب: گفت

 

 !ها یشد سی: خوبم فقط ولم کن خگفتم

 

 !نبودها ادمی یگفت: وا تند

 

 .بود سیلباسهاش تماما خ یکه جلو دیکش کنار
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  .....خوردیدندونام بهم م گهیکه من د میدیرس نهایماش کیکنار هم نزد یهمگ

 

بدنم جا خوش کرده بود  یکه تو یلباسهام و ترس یسیکه گرم بود.... احتماال خ هوا

 .....باعثش بود

 

بلند گفت: االن لباس از  یهرچند خودش حالش خوب نبود ول دیتا اوضاعمو د انیآر

 .نیبکن یکار هی م؟یاریب ریگ نینازن یکجا برا

 

 .گفت: من مانتو دارم سونیآ

 

شلوار  شدمیم سیآب رودخونه و خ یداشتم برم تو میگفت: منم چون تصم غزال

ازش  زمیچون من سا فتهیآوردم. فقط خدا کنه اندازه ش بشه. فک کنم از تنش ب

 !بزرگتره

 

 یاز فکرم گذشت: االن جا فشردمیم  انیدر آغوش آر شتریخودمو ب کهیدر حال لرزان

  ه؟؟؟یگر ایخنده ست 

 

دخترا  !اریاز تنت درب سویخ یبفکر خودتم باش و اون لباسها انیگفت: آر رضایعل

 .کننیم یفکر یناز یخودشون برا
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 .دستاش محکمتر از محکم منو بخودش فشرد ینگفت ول یچیه انیآر

 

 یداخلشون. صندل نینیآفتابن توشون گرمه. تند بش یجلو نهایگفت: ماش رضایعل

  .دینگران نش شهیخشک م

 

گرفت که حتما مال نانها  یدستمال بزرگ سونیاز آ انیو آر مینادر نشست نیماش داخل

 ...بود

 .شروع به خشک کردن موهام کرد و

 

پنجره ها حائل کردن و  یسد جلو هیموقع لباس عوض کردنم خودشونو مثل  دخترا

 .رو گرفتند دید یجلو

 

  .اوردمیلباسهامو در م کردیکه کنارم نشسته بود تند تند کمکم م انیآر

 

 .شدندیبودن و بزور ازم کنده م دهیتنم چسب. لباسها به دونستیسخت بود خدا م چقدر

 

 .شدمیم دمید رونیاز ب خوردنیتونستن کمکم کنن. از جاشون تکون م ینم دخترا

  .حالم جا اومده بود یگرم بود و کم نیداخل ماش خالصه

 

افتاد  انیچشمم به آر یلحظه ا رم،یبه تاپ و لباس ز دیو تا نوبت رس میدرآورد مانتومو

 .که نگاهش خندان بود
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کن بچــــــــــه.........  شیباال برده گفتم: چشاتو درو مینیب یلبمو با پره  ی گوشه

 ...صاحاب دارن! چه خوشحالم هست مــــــــــوذمار

 

  .خجالت شده لباسهامو کندم الیخیکه اجبارا ب دیخندیبار داشت م نیا

 

با کمکش و هزار زحمت  ان،یرو تنم کردم و در برابر چشمان بشاش آر سونیآ یمانتو

سردم  گهید .آورده بودم که سرم انداختم یشال اضاف خودم  .شلوارمو هم عوض کردم

 .نبود

 

  ؟یکن کاریچ یخوای: االن خودت مگفتم

 

 .....اوردمیبرا خودم ن یچیکرد..... منکه ه شهیم یچ نمیبشم بب ادهی: پگفت

 

کند  رپوششیکوتاهشو با ز نیآست رهنیو پ ستادیآفتاب ا یخودش جلو میاومد نییپا تا

 .پهن کرد نهایاز ماش یکی یکه رو

 

 سیلباس خ دیبپوش. نبا نویبطرفش گرفت و گفت: تو ا یجلوتر اومده شلوارک رضایعل

 .هوا گرمه شلوارمم نازکه شهیتنت باشه. شلوار من تنم خشک م

 

  .گرفت رضایعلبه اصرار یقبول کنه ول خواستینم انیآر
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با  ی. من کمدشیاالن پوش شهیگرمه نم تیدرآورده گفت: لباس ورزش رهنشویپ نادر

 .خشک بشه. مال منو بپوش رهنتیتا پ گردمیم رپوشیز

 

 یجلو اریرو درب ستیگفت: بابابزرگ اون شلوار خ رضایبلند شد که به عل یپر یصدل

 ریو و ریه نیا ی. باور کن با اون آبچکون تویزود خشک بشه بپوش میآفتاب پهن کن

 !ها یریگیکمر درد م

 

 ارمیشلوارم درب نیبپوشم. ا میندار یچیه گهیبانو، د یبروبرگرد گفت: آخه پر یب رضایعل

 آلآآآآآآآآآآآآآآآیقلمبه که واو یبشه تب خال بزن یچش و چالت نوران ترسمیم

 !!!! جــــــــــان آقآآآآآآآآآآآ

 

 .همه به آسمون رفت یقهقهه  یهمه رو حس کردم و صدا یخنده  دنیترک

 

زنان گفت: خــــــــــــــــــــاک  غیج دیخندیبلند م کهیدرحال یپر

  !!!!!!!رضــــــــــایعالممممممممممممممممم عل

 

پسره  ینیب یپشت گوشت رو م  یدیدو آقا نادر رو باهامون  انیبعد اگه آقا آر ی دفعه

 نهمهیکه تو ا زنهیدهنش اومد رو م یمگه هرچ آدم  !دهن لــــــــــق ی

 !!! یولنــــــــــگار
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  .ندارم یکار انیو آق نادر و آق آر هیخوشگله، من با بق یپر نیخندان گفت: بب رضایعل

و  ارمیبه گشت و گذار م هیخودمو با بق یجوجو ناز یرو هم دلم بخواد آبج هرزمان

  .بزنه یبهم حرف تونهینم چکسمیه

 

به  هیکه بق رمیگیدهنشو باز کنه اعتراض کنه اون شلوارکمم ازش م انیاالن آر چون

 !!!ندارهههههههه یتب خال بزنن و اصــــــــــال هم بمن ربط شتریمراتب ب

  

  .کردیشکمم درد م گهیمنکه د ایخدا

 

م نگاهش بصورتم بود که اونهمه ذوق کرده بودم و با قاه قاه با اخ یخندان ول انیآر

 .دمیخندیم

 

 یاونجور یحت میبه آبج یتووووووو حق ندار ،یداماد جانِ گرام نیتند گفت: بب رضایعل

! مهربون مهربــــــــــون مهررررررررربون یبگ یزیها، چه برسه بهش چ ینگاه کن

 !خدا دوباره بهمون دادهنگاش کن و فقط نازش کن. آخه جوجومونو 

 

 .داشتم یحس خوب رضایگرفتن عل لیتحو نهمهیاز ا خندان

 

  .زودتر خشک بشن میپهن کرد نهایماش یرو لباسهامونو

 



1326 
 

روش و  نهیکه بش رضا،یعل ریهم گذاشتن ز یصندل هیآفتاب  یجلو یخنده و شوخ با

 .شلوارش خشک بشه

 

  :گفت کردیپاهاشم دراز م کهینشست و درحال رضایعل

  .ادیحالمون جا ب یکم نیزیما غواصها بر یداغ از اون فالسکها برا یزمیه یچا هی اوال

 

سرسبزه  یلیخ م؟یبکن ینگاه هیاونورو  میپل بگذر یاز رو میبازم بر نیاالن حاضر دوما

 !میکباب رو اونور بخور دهیها!!!!! جوووووون م

 

خورده  ییمردم........ سرت جا یبچه  ی چارهیب ییییبلند گفت: ووووآآآآآآآآآآا انیک

 یشفا...... شفا..... شفا..... ک ایخدا  ؟یاز دست رفت ینجوریا یمحبت یب یاز رو ای رضایعل

اون پل خندان رد بشه...... منکه عمرآآآآآآآآ... مبارک صاحبش  یجراتشو داره از رو گهید

 ......باشه

 

 امیپ یکیبچه ها  یدستش بود گفت: هوووووووووو شیگوش کهیخندان در حال نیافش

از آب در  لویعکس خوشگلش بازم سب نیکنم با ا تیاحراز هو نیداده............. بزار

قلچماق رو بنظرتون چه  یبلویبیس نیبچه هآآآآ کمک......... ا یوووووووووو ........ادین

 جوابشو بدم؟؟؟؟ یجور
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محله مون چندتا شعر ناب  یگروه دورهم یکه گفت: تو میکردیمون گوش م همه

نوشته هات  گــــررررررییییییداده ج امیپ لیگذاشتم. االن قصاب محله مون اصغر سب

  ........شیبرام بخون کیاز نزد یایچقدر قشنگن م

 

داده  امیاونم پ نسیزن ثبت شده در گ نیرتریو پ هیجان..... کلثوم خانم زن همسا جان

گوش کنم آخه  یبخون متیمستق یشعرهاتو با اجرا یایووون منننننننننننه جووووو

  ..........که ندارم یچشم و چال درست حساب

 

 دی. مقاوم و پراز استقامت برو جلو شازمیگفت: ترس نداره عز انی. کدندیخندیم همه

 باشه و دلت رو ببره دهیننه کلثوم بخودش رس نیا یدید یخدارو چ

 

 دهیلب پروتز، پوست کش ،یعمل ینیب

 دهیلبها ترک یتتو، غنچه  یِابرو

 

 ننه چشم نواز است ییبایکه ز هرچند

 دهیند ریکار خدا دست نزن، خ در

 

 یعلو_یمصطف#

 

  .دیخندیهم غش غش م انیآر نباریا
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که کوک شد دم  فشیو ک یخونیادامه داد: براش قشنگ شعر و رمان هم م انیک حاال

 :یگیگوشِ اون خانم خوشگله م

 

 را دوست دارم تیباران، نفسها ریز

 یانیخودت در جر گریپتو هم که د ریز

 

دهنم بود که داشتم از شدت خنده از  یمن پشت به همه کرده بودم و دستام رو نباریا

 ....رفتمیحال م

 

خنده ها به آسمون بلند  یتوجه به همه خوند و صدا یب انیکه ک یشعر ولنگ و واز با

نکن با آجر پاره  ی... کارــــــــــانیک یییییییییییییییییگفت: ه یشاک رضایبود، عل

  ...........حسابتو برسم ها

 

 یپسر............ دور و اطرافتو نگاه کن خجالت داره........... خودتو زد ریحرفاتو گِل بگ یکم

رو باسن  یکنیم ورتیرو هم دا یحاال همه چ ،یگیدلت خواست م یبه اون راهو هرچ

 !!آرهههههههه الشیخیمبارکت که ب

 

توروخدا  یرو نگووووووو بال بگوووووو............ ول انیباسنِ ک یخندان گفت: وا نیافش

زخم  ایدن میکه بش بزرگ  .میو همون بچه تخسها بمون میبابابزرگ، بزار راحت باش

  !و حرفا زایچ یبعض الِیخی........ پس ب زنهیدلمون م یزانوهامونو رو

 .....نداره یخبر یامروزه از فردا کس نیهم مونیدلخوش
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که  نیرینم انیک نیبا ا یالهههههههههه نیبا تاسف تکون داده گفت:  افش یسر رضایعل

 یبه حق آب نیپخش و پال بش ی.......... الههههههزیروز عز نیبه حق ا نی.......... فقط بترک

 .....میرفت رجهیتوش ش که

 

و برام  یواقعا خوب بود. خندان گفت: بابابزرگ از بس نسبت بهم لطف دار انیک حال

و آهنگ برات پست  زنمیم تاریبرات گ اهامیمنم هرشب در رو ،یخوب دار یآرزوها

 ادیزدن رو  تاریهنوز گ تیچون تو واقع یول  ...............ریالس عیاکسپرس و سر

 یو خودمو م رقصمیو م خونمیو م زنمیم یبرات با دبه بندر یداریدر ب تاینگرفتم نها

 ........جنبونم

 

همون  رضایو عل میداغ خورد یچا یوانیبچه ها هرکدوممون ل یهایخنده ها و شوخ با

کردن کبابها گرد. البته نادر و  خیسرخ و عرق کرده شروع به س یآفتاب با صورت یجلو

  .کردندیهم کمکش م نیافش

 

و به  گرفتیم رادیکردنش ا خیقشنگ به س یگاه دیچرخیم رضایهم که دور بر عل یپر

شعر از زبون  هیگفت: من با اجازه  انیکه ک شدیگرفته م لیخندان تحو یو لب یقشنگ

 .گلمون یآبج یبه پر کنمیم میتقد رضایعل

 

 :خوند ارهیرو درب رضایعل یادا کردیم یسع کهیدرحال

  .....خانم.......خوش صدا......خوش نفس....طال.... بال توخاله
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  یدوتا چـشم قــهوه قاجــار با

 !؟ یاعتراض هم دار یشَُڪ یم

 

 زاده_ملک_یهان#

 

بزار کارشو بکنن  ،یپر ینداشته باش آبج شیتورو خدا کار بــــــــــااااااابــــــــــااااا

 .....ــــبوسطها......خــــــ کشنیمارو هم م یوگرنه پا

 

نذاشت و گفت: خودم هستم و به امور  رضایهم خواست به کمکشون بره که عل انیآر

 .کنمیم یدگیرس نیمشترک

 

غرق نشن .........  رسونمیکپسول هوا م خوادیکه دلشون شنا م ییها و خانمها یآب ریز به

خواهانه  ریاهداف خ یالناس گرسنه ها.......... حاال کل عیجم یبرا نمیب یناهار تدارک م

. رنگ و روش کنهیم تیمن باش کفا یجوجو یهم دارم......... تو فقط کنار آبج گهید

 !هنوزم خوب نشده

 

همه رقمه، مارکوپولو هم  یگشت و گذار و کمکها نهمهیخندان گفت: واال با ا نادر

 !برا خودتون نیبابابزرگ. اسپند دود کن ندازهیشما لنگ  م یپا یجلو

 

که دستش محکم دور شونه هام بود و  میداد هینارم نشست و هردو بدرخت تکک انیآر

  .فشردیمنو بخودش م
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  .حواسمون بهم بود یول میزدینم یحرف

 

   .بودند سیموهام حس کردم که هنوزم خ یآروم لباشو رو نشستن

 

  .ما نشست یکه سرگرم کار بود نگاهش باال اومد و رو رضایعل

 

گفت:  دهیلباش جا خوش کرده کش یرو یو پراز سرخوش قیعم یلبخند

 یلیپســــــــــر.... خ ــــــــــاآآآآآآآآآیمن ــــــــــگریج ــــــــــآآآآآآآآآنیآر

........... آه بکشه بند دل همه مخصوصا یبابابزرگ باشششششش یدردونه  نیمواظب ا

 ...مــــــــــن پاره ست هااااااااا

 

که من  گرتویهم ج یمحکمتر منو بخودش فشرده گفت: بابابزرگ لطفا کم انیآر دستان

خرخره ام گذاشته و رسما داره خفه  یکه پا رو نیبند دلِ لجبازتون بسپر نیباشم، به ا

و بنده هم از شمر شمرترررررررر و  شوننیخدا همه هم طرف ا شکر .کنهیم م

 ....جالدتــــــــــر

 

 یکن تیمنو اذ گری....... نشنوم جیته تغار یبهم رفته گفت: آبج یچشم غره ا رضایعل

خوش خوشانش بشه  انیکنم آر کاری..... بلدم چرسمیها....... وگرنه خودمو حسابتو م

 !!هاآآآآآآآآآآآا
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 .نگفتم یزیلبخند زدم و چ فقط

 

 .براه شد ششیبود که آت ۲شد و ساعت  خیبه س کبابها

 

 .د که دلم ضعف رفتفلفلها بو یبرخاستن بو با

 

......... اریو بردار و ب لیبلند گفت: خونه دار و بچه دار زنب رضایو عل میرو پهن کرد سفره

 .... که نیکنار خودم بش ایبانووووو ب یپر

 

 نگاهِ اولت من عاشقت گشتم چرا !؟ با

  بهرِ ما یشد و صد عشوه دار یما هند لمِیف

 

 ....یتو ول یشوم سلمان و شاهرخ خان برا یم

  ! ماجرا نیبوسه بده در آخرِ ا کی قول

 

 کشاورز_ایپور#

 

خــــــــــاک  یعنیکرد  رضایبه عل یبا دست اشاره ا دیخندیکه م یپر

 ......عالللللللللللللللللم
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  .......ناز اومدم یبا آواز جلو اومد: اومدم باز اومدم با ناز و ب انیک

 

به  یبابابزرگ گل کاشت یبه کبابها ادامه داد: وا خندان سر سفره نشسته با نگاه و

بهم  ارویلحظه اگه دن نیاونم واسه نمونه ست ....... در ا دونستیات  قهیخدا.......... سل

 بردار، تند کباب رضایبدن و بگن دست از عل

بزن رو  گمیبابابزرررررگ..... بــــــــــد م شمیتو م الیخیو ب دارمیبرم هارو

 !!!.....دهنــــــــــم

 

 اریچرا امروز فقط و دونمینم ......فقط بخورمت خام خام انیخندان گفت: ک رضایعل

ساعت  ۲۴بکنم  زتمیوگرنه حلق آو دیحسابتو رس ینجوریا دیخون تورو کردم!! تنها با

  !!با اون زبونت یبعد زنده ا

  

همه رو  رضایبود و عل حونیفلفل و رکه فقط شامل کباب با گوجه و  یخوشمزه ا ناهار

دوستان خورده شد که فکر کنم تا عمر  یبا بگو بخندها یمهمونمون کرده بود دورهم

 ....دارم مزه شو فراموش نکنم

 

  .میخسته و کوفته بخونه برگشت غروب

 

بردارم و بخونه  یبار دهنشو باز کرد ازم بخواد دست از لجباز نیچند انیکردم آر حس

 .شد مونیکال پش دیبرگردوندن نگاه و صورتمو د یوقت یمون برگردم، ول
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 میبراش متصور نبود یبهمون خوش گذشته بود، حد یچند ساعت بحد نیدر ا خالصه

  .روزها شارژ و آماده شده بودم یو منکه خودم برا

 

 .گذشته بود ریبخ که اونم خداروشکر دادیبد افتادنم در آب عذابم م یخاطره  فقط

 

 یصورتمون از خوش یول میدر حد کهکشانها خسته بود یهمگ میدیکه رس خونه

 نایبه مامان ا یچیآب ه ینفر من وارد حموم شدم و از افتادنم تو نیاول .دیدرخشیم

 .مینگفت

 

باال حموم  یافتاد که طبقه  انیاومدم چشمم به ار رونیاز اتاق ب دهیسشوار کش یوقت

پله ها نشسته چشم  یبود رو ختهیصورتش ر یرو یطرفیکه  سشیخ یکرده با موها

 .داشت ییرایبه داخل پذ

 

گفت: خدارو هزار مرتبه  رفتیلباسهاشو دستش گرفته بطرف حموم م کهیدرحال سونیآ

  .نیشد یو اصال از هم جدا نم نیمهربون بود یلیجمع خ نیشکر امروز  ب

 

و فداکارِ ما  یدوستداشتن یِجان، اخو شیسر نیو مانا و مستدام، به ا ایلطفت پا نینازن

  اد؟یشده اصال صداشم درنم یچه پسر خوب ینیب یداخل! م ادیاجازه بده ب

 

دلش آروم گرفته...........  یکم نیشنوم نازن یاز آشپزخونه گفت: خداروشکر که م مامان

  !!ترمدخ میامشب شام رو دور هم بخور یاگه اجازه بد
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 .بود بدونه بدون تو، مارو هم نداره یقدر کاف نیهم انیآر هیتنب یبرا

 

قرار گرفته بودم و  یرودرواس یتو هم !!به صورت مامان جوون دوخته شده بود نگاهم

  .گرفته بود یهم بقول مامان دلم آروم کم

 

 آهسته  .و چشماش ذوق داشت دیخندینشست که لباش م انیصورت آر یرو نگاهم

 !!!توووووو ایاشاره کردم ب

 

 .شد ییرایحواله ام کرد و وارد پذ یدورادور بوسه ا دهیخند

 

 !!!خونه مون آره میریهمون حالتش بطرفم اومده گفت: پس امشب م با

 

تکون  نجایباال برده گفتم: پسرخاله جــــــــــان، من از ا زیبراش تمسخرآم ابروهامو

 .....دور و دراز بکش نه مــــــــــن یخودت نقشه ها ی. برو براخورمینم

 

برگشتنم زود  یبرا ی.... ولدیشد....... دلم براش تپ زونیآو یدوباره و در آن افشیق

  .......بود

 

 .....دمیرسیحسابشو م دی.... هنوز باکردمیم یپافشار دیبا هنوز
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 .دیرسیشام کنارم نشسته بود و بدون توجه به سکوت من بهم م زیم سر

 

 یو برام نان م دیچ ی.... کاهو کنار بشقابم مارشوریبا گوجه و خ ذاشتیبرام م کتلت

 ...دیبر

 

که کم  کردیحواسشون بهمون بود و باباجوون هم راست راست نگامون م ریسر به ز همه

ازم  یو حاال گاه کردیتوجه به همه کار خودشو م یب انیآر یول .مونده بود قهقهه بزنم

 .دیپرس یهم م یسوال

 

 یعقد رو یو از فرداش بود که کارها میخواب رفت یهمه مون خسته زود برا اونشب

  .غلتکش افتاد

 

تا خونه بود  انیآر .میکردیکارارو روبراه م یو به آرام میدست بدست هم داده بود یهمگ

و فقط از  کردمیکه ذوق م منم .گذروندیو فقط با من وقتشو م خوردیاز کنارم جم نم

  .داشته باشمش نگونهیخدام بود ا

 

 .گرفتمیم لشیراستش هنوز نازمو داشتم و کمتر تحو یول

 

........ هرچند یچیه گهیو د زدمیحرف م زدیکه خودش زنگ م یمامانم هم فقط گاه با

دعوتشونم خود  کارت .نرفتم دنشونیبارم به د هی یحت یبشدت دلتنگشون بودم ول

 !!!برده بود انیآر
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 .دیعقد رس روز

 

 ......رسوند شگاهمیمنو به آرا انیبود که آر ۱۲ساعت  اونروز

 

بخودم انداختم، دروغ نباشه  ینگاه شگاهیآرا یقد نهیآماده در آ ده،یپوش راهنمویپ یوقت

اون  دیبا سونیآ اصال  ............چیه گهیحس کردم عروس خانم امشب خودمم و د

 ...گرفتمیم لیو خودم تاالرو تحو گشتیگوشه کنارا م

 

به  یخاص ییبایبود و ز زونیصورتم آو یاز گوشه کنارا ییبایفرخورده ام بز یموها

 . دادیموهام م ونینیش

 

 .ومدیبود و چقدرم بصورتم م ریچشمگ اریبس یو برازندگ یسادگ نیدر ع شمیآرا

 

  ........خودم بستم یخودم غنچه کردم و چشمامو با ناز برا یبودم. لبامو برا خوشحال

 .اومد نییپا نگاهم

 

بدنم  یرو ییبایو پهلوهاش چنان بز قهی ییطرح دار و طال یراقهایبا  دمیسف راهنیپ

   .نداشتم یرمونیس دنشیبودم که خودم از د دهیخواب
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زدم و بازم ذوق  نهیآ یجلو یچرخ .شدیم یاندر عال یپاشنه بلندمم که عال یکفشها با

 .کردم

 

و  دادینشون م یخود ییطال یراقهایو هالل وار با  ییبایچنان بز راهنیباز پ ی قهی

  .کردم بامیز یگردن یهم حواله  یچشم بود که لبخند یتک داشم تو یگردن

 

 ...چشم نباشه یتو ادیام ز نهیمجبور بودم با شالم مواظب باشم سروس فقط

 

بود و منم که  دهیصدرصد امشب رس انی....... حساب دل آراووووووووووووووووووه

   !!......یاندر راض یخداروشکر راض

 

کنار  انیآر .خارج شدم شگاهیشاد و خوشحال و خرامان از آرا یو آماده با دل حاضر

 .داده منتظرم بود هیبود و بهش تک ستادهیا نشیماش

 

جذاب شده بود که روز  یکه به تن داشت، بحد یو طرحدار یطوس یبایکت شلوار ز با

 .لبام نشست یرو یشد و لبخند یدر ذهنم تداع مونیعروس

 

 کردمی....... نه نگاش نمکردمیتمام عشق و عالقه ام چشم بهش دوخته بودم و نگاش م با

  .........دمیبلع یرو م تشیتمام دیشا

 

 ....دیلرزیبشدت داشت براش م دلم
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وشون ت یمضاعف یصورتم نشست که خوشحال یچشماش رو انیبرگشتنِ آر یلحظه ا با

  .سراپام زد یتمام قد رو یشد و چرخ داریپد

 

. لباش بخنده باز ستادیا روبروم .کردمیبودم و نگاش م ستادهیاومد که همچنان ا بطرفم

 .و نگاهش سرشار از خواستن بود

 

شدم........ عروس  جیگ یبانوجان من کم دیبه چشمام دوخته گفت: ببخش چشماشو

 سون؟یآ ای ییامشب تو

 

نه........ خب لباسم  ای یاریحرف درب زامیچ نیاز ا یتونیم نیو متعجب گفتم: بب خندان

 حاال عروسش کجا بود؟ دهیسف

 

 یشد ریچه چشمگ یدونیقدم برداشتم که گفت: آخه نم نیناز بطرف ماش با

  !!!توووووووو

 

که مانتوتو  یبه حال یوا دهیخودشو نشون م ینجوریا یلباست مانتو دار یرو حاال

 دایاز کجا پ رضاروی..... علیماهتر شد یکه ..... خودت ماه بود بعدشم  ........یاریدرب

خوشگلش بزاره منم فقط دق  یآبج یبه الال یل یبرات بخونه و ل یکنم  کم

 !!!کنم؟؟؟؟؟
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بود تند و خندان بطرفش برگشته گفتم: اوال  نیماش ی رهیدستم به دستگ همچنانکه

ست......... دوما مثال  دهیکه بازم حسابت رس انیشانپو مون دارن م انیگروه لمشتلق بدم 

 ؟؟؟؟؟یکنیجلز و ولز م ینجوریا یبرام بخونه تو از حاال دار خواستیم یبابابزرگ چ

 

 هیاما مطمئنم  م،یتند باال رفته خندان گفت: واال منکه در برابر اونا کال تسل دستاش

   .دادیم لتیتحو ینجوریا زیچ

 

 غم تو دارم گفتم

 دیغمت سرآ گفتا

 

 تو یچه خوشگل گفتم

 د...یچشت در آ گفتا

 

  .دمیخندیمن بودم که بلند م نباریا

 

بده، بعدم ازت  لمیتحو یشعر نیهمچ ستین دیازش بع ادمیو درو بسته گفتم: ز نشستم

 !!!!یریکنه که به دلت نگ یتند معذرتخواه

 

بازوم انداخت و  ریز یخودشو بهم رسونده دست انیآر میشد ادهیتاالر پ یجلو یوقت

که آبرو  یزنینکرده پشتک وارو م یناهمواره با اون کفشات خدا یکم نجایگفت: ا

 !مونه یبرامون نم
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 نجا؟؟؟یا دیا کارهیگفتم: اونوقت شما چ داشتمیکنارش قدم برم همچنانکه

 

هم در  ی........ تا جانعشقممممممم. یجنابعال گاردیگفت: بنده که اسکورت و باد خندان

من که محفل منتظر  یبانو دییبدن دارم مواظبتونم جوووون دللللللللم......... بفرما

 .شماست

 

 ییرایتمام آراسته شده و کامال آماده پذ ییبایکه به ز میتمام وارد تاالر شد یدلخوش با

 .درحال نواخته شدن بود یمیبود. آهنگ مال

 

نشسته منتظر استقبال از مهمونا بودند. از خونواده  یجوون و آقاجوون کنار ورود مامان

 .نبود ینادر خبر ی

 

  .که مشغول صحبت بودند خوردیاز مهمونا به چشمم م یچندنفر

 فتیو وظا یکنارمون باش. تک عروسم ایجوون گفت: مانتو عوض کن و ب مامان

 .مهمونا باشه یه به هم انیحواس تو و آر دی. بازمیعز نهیسنگ

 

انداختم که نگاه پراز مهر و افتخار  ی. مانتومو درآورده پشت صندلستادیکنارشون ا انیآر

 .دیلباسم چرخ یتمام صورت و سرتاپا یمامان رو

 

 !یهست یعال یعنیتکون داد  دییبه تا یبرام سر آروم
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 !زدم. چقدر شاد بودن و شاد نگه داشتنشون آرزوم بود یلبخند

 

ات باش. ماشاا... بزنم به  نهیدهنشو دم گوشم آورده گفت: فقط مواظب گردن و س انیآر

ها، فقط برش زدن  ستین راهنتیهم رو پ قهیاسم  اصال  .......رونهیتخته همه جاش ب

 یچشم غره ا و  ........رونیب میزیهمه جاتونو بر میو طرح دادن مثال بگن ما هم بلد

  .بهم رفت

 .بودم یمواظب م یلیخ دینگفتم. کامال حق داشت. با یزیو چ دمیلبامو ورچ خندان

 

  .و جشن راه افتاد دندیکم کم رس نیمدعو

 

 ی افهی. قمیگرفت لشونیتمام تحو ییبایوارد شدند و به ز یو محمد با سبد گل هیمهد

 .داشت دنیشادشون واقعا د

 

 .به مهران افتاد چشمم

 

و با چنان تبختر  دیبود از راه رس دهیپوش یکال اسپرت قهوه ا کهیتمام درحال ییِبایبه ز 

   .میزد یانداخته لبخند یبهم نگاه انیکه من و آر داشتیگام برم یو سرافراز

 

 دارنیخداوند کارشون راه افتاده و قشنگ سود برم یآروم گفت: به حول و قوه  انیآر

  !!!خودسر یپسره  دارهیباافتخار قدم برم ینجوریکه ا
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کرده بود و دنبال شندرغاز سگ دو  لیم فیبا خودش بود تا به امروز تمام پولهارو ح اگه

 !زدیم

 

دستشم تو  نیکن یدادم. گفتم: پس االن که کارشون راه افتاده سع انیرو به آر حق

وقت  گهیکه کامال فکرتون ازش راحت باشه مخصوصا تو. االن د نیبند کن یزندگ

 !ازدواجشه خب

 

تمام  یرو به شاد سونی. انشاا... آمیبکن ییفکرا هی دیتکون داده گفت: آره با یسر انیآر

  .میو به فکر مهران باش میکن یراه

 

و  خوردی. اصال از کنارم جم نمستادیداده ا هیبهم تک یدستشو به بازوم گرفته کم آروم

هم  ییراهنما اشونویو بعض میگرفتیم لیتحو ییدر کنار اون مهمونارو با خوشرو

  .میکردیم

 

 .از رقص نبود یخبر یهمه جارو برداشته بود ول ییبایآهنگ ها بز یصدا

 

  .و بابام همراه هم وارد شدند مامان

 

کرده  شیلحظه پشت غرورم مخف نیچقدر دلتنگشون بودم که تا ا ایخدا یوآآآآآآآآآآآ

 !!زدمیبودم و دم نم
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و نادر که اونام کنار ما جا خوش کرده  انیآر یبه خونواده  کیو تبر یاحوالپرس بعداز

ذره شده بود  هیدلتنگانه گفت: دلم برات  دهیبودند، مامان گردنمو در آغوشش کش

 یو با اونهمه قهر رفت یپرس یهم ازمون نم یحال گهید خوبه  !ووووووونهید یدختره 

 !نه؟؟؟ یشد لیشوهر ذل ینجوریا

 

که بابام باهام کرد،  ینکاریزمزمه کردم: ا. دم گوشش نهیبه چشمام بش یموند اشک کم

  .باهام نکرد یشکیه

 

پدرمادرِ  نینه، وگرنه با ا ای رمیبا دست محکم بگ دمویام نیمنم مجبورم آخر خب

 !!محشر جام که وسط کوچه ست

 

 .برام تکون داد یو فقط با تاسف سر دیبدون جواب عقب کش مامان

 

و آروم لباش گونه مو لمس کرده گفت:  دیهمه در آغوشم کش نیجلو اومده ب بابام

و خبر از  یپرس یازمون نم یحال گهید  !باباش یخداروشکر حالت خوبه دخترکوچولو

 !!!دونهیلجبازِ  یریگیبابات نم یدلتنگ

 

نبود. صدرصد  یشدن یبابام بزارم ول غیصورت نرم و سه ت یرو یبوسه ا خواستیم دلم

  .موند یم یرد رژم رو صورتش باق
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شکسته  یلیدلم خ یگفتن ندارم..... ول یبرا یزیآغوشش فشرده گفتم: چ یتو دموخو

 .دییشما بفرما ستین امی....... االن وقت گله گذاریلیبابا ....... خ

 

 .دیچشمام پراز اشک بود که بابام کنار کش نباریا

 

  .و چشماش باز شد دیچنان رومون زوم بود که در آن واحد اشک چشمامو د انیآر نگاه

 

ها  یاهیگفت: مواظب باش االن س فتادیشون راه م ییراهنما یکنار بابام برا کهیدرحال

تا اونور شهر تورو  دیبلبشو با نیا یکه تو انیآر چارهی...... ب آآآآآآآآآآآآیها و دِ ب فتهیراه م

 .....هاآآآآآآآآآا ستمیبرسونه!! واال من ن شگاهیبه آرا

 

   .لبام نشست که در همه حال بفکر خودِ بدذات و بدردنخورش بود یرو یلبخند

 

  .همراهشون راه افتادم منم

 

 .که مامان و بابام دورش نشستند میرو انتخاب کرد یخال یزیم

 .مینشست یلحظات یهم آروم کنارشون برا انیمن و آر 

 

بصورتم انداخته بطرفم خم شد و  یپراز عشق و دلتنگ ینگاه یو مهربون متیبا مال بابام

ها.......... پدر مادر هرچقدرم بد باشن  یکنیآخرت باشه باهامون قهر م یگفت: دفعه 
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و حرمت دارن........ احترامشونم تا آخر عمرتون  خوانیآخرش بازم صالح بچه شونو م

  .باشه ادتی شهیهم یبرا نویبراتون واجبه....... ا

 

 یکم انی. بازم صدرحمت به آرنیکرد رونمیتم: شما رسما ببا ناز چرخونده گف صورتم

 ....و تموم نیرو از ته زد شهیشما....... همون ت ی..... ول دیکشیو نازمو م ومدیباهام راه م

 

همون شبِ دعوا، بابات منو به مغازه ش خواست و  یفردا نیگفت: باور کن نازن انیآر

از دعوا کم نداشت .......... اونجام همش طرفدار تو  یزیهم با من حرف زد که چ یکل

  !!بود

 

........ فکر کنم همه میدور برقص هی میبر ایتمومش کن و بآجازه از بزرگترهامون ب گهید

 ....دلتنگ رقصمون هستن

 

 ...گرفته گفت: آقاجوون بآجازه تون دستمو

 

 .میراه افتادم و خرامان دست در دست وسط رفت همراهش

 

دستش  یشروع به نواختن کرد و همچنانکه دستمو تو ییبایآهنگ ز ان،ینتخاب آرا با

  .میو رقص کرد دنیداشت  شروع به چرخ
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 شیرو همراه انیآر یو به قشنگ کردمیچنان نگاهشون به ما بود که خودم ذوق م همه

 .کردمیم

 

و بازم دست در دست  میکرد یرو خال گاهیهمه، جا یِشور و شوق و شاداب انیم در

 .که چشمم به دوستام افتاد وارد تاالر شدند میبود

 

از دوستام و جمعشون خوششون اومده بود که همه شونو بدون  یو نادر بحد سونیآ

  .استثنا دعوت کرده بودند

 

 یکه دورادور نگاهش همچنان به من بود، خندان نگاه رضایعل میدیکنارشون رس یوقت

گفت: جووووووووونززززززززز  دهیراپام انداخته کشپراز مهرومحبت به س

 .......بــــــــــااابــــــــــااا

 

 .........!!!عشق مــــــــــارو بــــــــــاش یآبــــــــــج 

چه ترگل ورگل و قشنگ کرده ... جوووووونشششش...... بِال جوووووونشششش واآلآآآآاآا

  !!!یکه قورتش بده داداشششششش الههههههه

 

....... اگه ختهیبهم ر تیاوضاع خواستن نیبا ا تتیطال...... اصال کل هو یبال..... آبج یآبج

شناختمت..... جوووووون دلِ بابابزرگت  یکنار و دست بدستت نبود من کال نم انیآر

 !!!!ها گمیراست م
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  !بودم دهیماس یول زدمیم لبخند

 

 زیو دوباره پاتو بذار روش ل ایخدا بازم پوست موز..... حاال ب یگفت: وا وسانهیما یپر

بگم خدا بهت رحم کنه که  دیو به دنبالش...... با یجشن و دورهم هیبخور......... بازم 

 یفدات بشه که بازم تو ی........ پریییییییییییییییبخوووووون ناز نجایفاتحه تو هم

 ......میومدینم شها...... کا یهچل

 

خودمو  کردمیم یسع یول .زدیو چشمام دو دو م دیکوبیدلم داشت م رضایعل یحرفها از

 یدرچه حال دونستمیبرگردم. چون واقعا نم انیبطرف آر تونستمیکنترل کنم. اصال نم

 !!!نمشیب یم

 

 ریرو بخودت نگ افهیق نیا یگفت: آبج یو شوخ یکه نگاهش بصورتم بود جد رضایعل

 یثیکه حرف و حد یمشاطه نبود. تو دلبرک داداشت چیدآلرامت رو حاجت ه یکه رو

   !!!!سیدنبالت ن

 

جان،  انیآر نیگفت: بب یکامال جد یا افهیباال داد و با ق ییکرده ابرو انیرو به آر بعد

همه به کنار،  یمون ی.......... نور چشم و عشق آبجیهست زدلمونی......... عزیدامادمون

 تیعصبــــــــــان از .نداره یربط چیه یکیحال و احوالت بمن  یول  .........

 ،یایقاف هم فرود ب یقله  یکه باال یو چنان به هوا بلند ش یریبگ ــــــــــشیآت

  .کنمینم غیدر یو آن رمیگیخودم نم یمن محبتم رو از آبجــــــــــ
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من چندساله ! یکه هستم قبولم کن ینجوریو هم یکن با اخالقم آشنا بش یسع

دانشگاه گرفته تا استاد و  سییدخترا بودم از ر نیجــــــــــوون کندم مواظب ا

االن  که  ..........بشن، تیاذ یبهشون بگه و ذره ا یزینتونه چ یدانشجو و دربانش کس

عنوان بــِــــــــدل  چیحرفامو به ه یتــــــــــوووووو هم حــــــــــق ندار

  !یریبگ

 

جاش کجه راست  یبگ میکلمه به آبج کیخــــــــــدا دور از چشمم  یبخداوند

  !!ها زمیریخودم خونت رو م نباری....... ا نهیبش

 

......... خوشت اومد دادمیم دیکه بهتون با یعروس یاز کادو نمیاضافه کرد: ا یبا لبخند و

 داماد گرام؟؟؟؟

 

 .....همه شده بودم یو منم وارفته مثال قاط دندیخند یهمه م نباریا

 

 .برگشتم انیبخودم دادم و بطرف آر یجرات

 

کوفته گفت: تو راحت به  رضایعل یشانه  یمحکم رو یکه دست دیخندیهم م انیآر

عوضشو  یری... زن که بگانشاا  ......نداشته باش یکار یشکیکارت برس بابابزرگ و با ه

نوبت  اونوقت   ......میو ما هم همه رقمه مواظب خواهر خودمون هست میاریدرم

رو برداره  ییایو داد و هوارت دن یایکوه قاف فرود ب یباال یجووووونم بر ییشماست بابا

 نرسه خــــــــــب؟؟؟ ییو بجا
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تا بناگوش باز شده بود گفت: باور کن من از خدامه پهلوانِ  ششیکه ن رضایعل

داشته باشه که فکرم از  شیجخانمم رو به عنوان آب یهوا انیمثل آر یقَــــــــــدَر

شناسمت داماد  ی. پس تو هم به کارت برس که مشهیو عالم و آدم راحت م یهمچ

  !جانم

 

 یزیو سرم میراحت شد و خندان دوباره بهشون خوشآمد گفت المیخ یکم خداروشکر

  .شدند ییراهنما

 

 ..... و یجمع رسوندن و دوباره احوالپرس نیو محمد هم خودشونو به ا هیمهد

 

 .باشم کتیکه منم نزد نیبش یسمت راست یاون صندل یتو رو رضایبلند گفت: عل یپر 

 

االن  یکرد و آروم گفت: تو دار یکرده، فکر یمانند و متعجب به پر جیگ ینگاه رضایعل

  ؟یخوایم یاز من چ

 

از کجا بفهمم سمت چپ و  کنم،یبلبشو من بزور دارم خودمو جمع و جور م نیا در

بحال  یتو هم فکر نمیش یم ییجا هی نجاهایهم الیخیراستم کدومه خانووووووم!!! ب

  .خودت بکن

 

و  شهیکه اونهمه هم ادعات م سوادیب رضاخانیخندان گفت: پس راحت باش عل یپر

  !!یاولدرم بلدرم دار
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اومدم که  یرشلواریبا ز ینیب یراحتم. م میلیتند گفت: اصال نگرانم نباش که خ رضایعل

  .کامال هم آسوده و راحت باشم

 

فقط دورادور بهم  نیالزم داشت یکه گفتم: هرچ میذاشتیبگو بخندهاشون تنهاشون م با

 .نیاشاره کن

 

 ....گفت: فـــــــــــــــــدات دهیخندان و کش یپر

 

ــــات از اونور تند گفت: ادامش هم با من......... لبام رو لبــــــ غزال

 خوادیاوضاع محشرت که دلم م نیخاطر و با ا بی..... اونم با طــــــــــگرررررررریج

 !فقط بوچ بوچ بوووووووچ و بعدم مــــــــــاچت کنممممم

 

 یبه غزال گفت: واآآآآآآآآآآآآا نیبراشون رفتم که افش یچشم غره ا خندان

عشر و قلب و  یاعصاب...... اوال اون خنده ها و حرفات تو اثن یب یدخــــــــــ

  !!!هــــــــــا یکبدم...... دوما تو چه خوب راه افتاد

 

خواسته و بوچ بوچ  نهمهیبا ا یشیم یزیچ هیحتما  یو گلپر نخور ریس یمدت ترش هی

  !هات

 

 ؟؟؟یکنیخانوم طال برا ما خرجش نم یکرد مشونیکجا قا نارویا
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 .راه افتادم انیهامو بزور جمع کردم و کنار آر خنده

 

خوش بود  یهم حالش بحد انیو خداروشکر آر گذشتنیاز حد و حدودشون م طونهایش

 !!!!!دادیحرفا نم نیبه ا یتیفعال اهم نکهیمثل ا

 

 یو به همچ میگشت یم زهایم نیآرام ب یگاه انیخواست مامان جوون من و آر به

  .کردمیم یسرکش

  .میاوردیبه عمل م یکه منتظر دعوت به رقصمون بودند دعوت یاز کسان میگاه

 

 .افراد بودند نیکه دوستان منم جزو ا ذاشتندینم یماشاا... جوونا وسط رو خال یول

 

  .بود رضایو نگاهم به رقص عل میبود ستادهیدورادور ا انیآر با

 

جشن  یحتما داشت برا. رقصهیقشنگتر م لیبابابزرگ جوونم نسبت به اوا کردمیم حس

 .شدیخودشون آماده م

 

افتاد که نتونستم خودمو نگه دارم و از  ادمیهمه جانبه اش از من  یتهایحرفا و حما بازم

 .گل و گشاد زدم یلبخند یخوشحال
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 ؟یخندیم یحواسش بهم بود گفت: به چ شهیکه مثل هم انیآر

 

..... بنظرم دارن روش کار خوب شده .... یلیخ لی: بابابزرگ رقصش نسبت به اواگفتم

 !حتما کار خود وروجکشه رضاستیحواسش جمع رقص عل یلیهم خ ی......... پرکننیم

 

 نیبود گفت: چقدر خوبه آدم از ا رضایبا لبخند نگاهش به رقص عل کهیدرحال انیآر 

  ....... !!!داشته باشه شیزندگ یتو ییچندتا هیبابابزرگها 

 

که از  ستیآدما ن نی....... به سن ارهیکه نم یدور یداشته باشه........ جا نیج هی اصال

....... به حرفشون ست،ی..... به کارشون ن ست،یشون ن افهیکمتره، ......... به ق یلیمنم خ

  .......ستین

 

........ بان،یجور پشت هیمونن..........  یجور کـــــــوه برات م هیمثل  شهیآدما هم نجوریا

  ......راحت الیخ هی..... یپشتگرم هیجور دلگرم کننده، .........  هیجور همنفس،.......  هی

 

 یشیم ی........ پراز دلخوشکننیعبور م یو از مغزت فقط آن یکنیآدما فکر م نجوریبه ا تا

حرفاشون........ ..... به هاشونیبه بودنشون........ به داشتنشون........ به نگران یو دوست دار

 ........یافتخار کن زشونیبه عشق و محبتشون......... به همه چ

 

تا به امروز بودن و هستن خوشحالم...... انشاا... که کنارمون  نکهیدوستش دارم و از ا منم

 .....یجوونت جدا نش یو موندگار باشن و تو هم از پر یشگیهم
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درحال غنج رفتن  یو ته دلم از خوشحالزوم مونده بود  انیصورت آر یفقط رو نگاهم

 .....که نبوووووود یلبم تموم شدن یرو قیعم لبخند ........بود

 

 ایاوووووووووف هم نگم ........ خدا یده دور برقصم و حت تونستمیداشتم که م یحال االن

 ......چقدر خوشحال بود...... چقدر ....... چقـــــــــــــــدر

 

بود و  ستادهیا یفاصله از ما کنار دختر یمهران نشست که با کم یبرگشتم نگاهم رو تا

 .قشنگ درحال خوش و بش و صحبت بودند

 

درجه  یمشخص بود جزو مهمونا دنشیرفتن و بخود رس شگاهیبود که از آرا یناز دختر

 !!اوله

 

 شیشناس یراه انداخته! م ییایگفتم: مهران بازم شکار کرده و برا خودش بروب انیبه آر 

 طرف رو؟؟

 

نادر ساناز هستش  یانداخت و گفت: خواهرزاده  قیدق یبطرفشون برگشته نگاه انیآر

 .ادیبکنه و باهاش راه ب یکه از اصفهان اومدن. خدا کنه مهران بتونه کار

 

 .... میکار راغب و راض نیبه ا میلیشناسم و خ یمنکه خونواده شونو م 

 



1355 
 

  .بودند دنیبطرفشون برگشتم که اوضاعشون خوب بود و قشنگ درحال خند دوباره

 

 ریرو بر سر مهران بزار و مهران هم عاقبت بخ تتیدست حما ایدلم دعا کردم: خدا ته

 !!اوردهین یادیشانس ز یبچه هم از زندگ نیبشه. ا

 

بام ل یرو یرقص حواسم جمع شد و دوباره لبخند یو محمد برا هیوسط رفتن مهد با

 .نشست

 

  .....عاششششششق دوستام بودم و هواخواهشون از جوووووون و دل من

 

 .تمام وارد شدند ییبایگرم بود و عروس و داماد بز مجلس

 

شده بود که دل  بایز یبحد مشیمال شیکمرنگ و آرا یصورت راهنیبا پ سونیآ ایخدا

 .بود قراریب دنشیبوس یآدم برا

 

 گاهیمهمونا زده به همه خوشآمد گفتند و در جا نیب یو چرخ میگرفت لشونیتحو

  ..عقد نشستند یخودشون پشت سفره 

 

  .نگذشته بود عاقد هم وارد شد و مراسم عقد با ابهت و شکوه خودش برگزار شد یقیدقا
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 یو همه صورتهاشون از خوشحال میدیساب یقند م لیفام یدوستام و دخترا با

  .نادر انداختم یبصورت خواهرزاده  ینگاه کینزد از .دیدرخشیم

 

تمام  یخوشحال !صورت مهران بود یو نگاهش دورادور با لبخند رو دیساب یرو م قند

  .وجودمو پر کرد

 

 انیآر نیاز افکار هزاررنگ و سنگ یو وزنه ا شدیم ریمهران هم عاقبت بخ خداروشکر

 .شدیکم م

 

 !!!کنهیش نگاه م ندهیرو داشتم که به عروس آ یمادرشوهر حس

 

و  دادیخودشو مسوول نشون م انشیخونواده و اطراف یاز بس در قبال همه  انیآر خب

 تیحس ها اخت شده احساس مسوول نیمعترف بود، منم کامال با ا نکاریقلبا هم به ا

   .کردمیم

 

 .به عروس و داماد بود که دوباره مجلس گرم شد امونیاتمام عقد و اهدا هدا بعداز

 

 نایخوشحال مامان جوون ا یو نگاهها دندیرقصیبا هم م یبار به راحت نیو ساناز ا مهران

 .راهشون بود یهم بدرقه 
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که واقعا  دندیچنان با مالحت تمام رقص د،ینوبت به رقص عروس و داماد رس یوقت

  .بگم کم گفتم یهرچ

 

با آهنگ  ییبایقص زر ییدوتا سونیوسط رفته با آ انیتمام شدن رقصشونم تازه آر بعداز

بود که  یرقص نیزتریو خاطره انگ نیباتریهمه ز یرو اجرا کردند که فکر کنم برا یآذر

 .......ش داشته باشهبا برادر تونستیعروس م
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                          52       

 

 

کم و کسر  یزیخاص خودش براه شد و واقعا چ یمراسم عقد با دبدبه و کبکبه  شام

 ..نداشت

 

هم  سونیکم نذاشته بودند، عقد آ یزیچ انیمن و آر یعقد و عروس یکه برا همونطور

و  انیرو در چشم و صورت اطراف تیرضا شدیبا شکوه تمام برگزار شد که واقعا م

 .دوستداران شاهد بود

 

 .کردندیو شامشونو انتخاب م دندیچرخ یداشتند م همه

 

و  ادیز یاز گشتنها گهیو د کردیکه زق زق م ییمن بودم خسته با پاها نیا فقط

نشسته بودم و  یصندل یرو یتکون خوردن نداشت، گوشه ا یچندباره نا یدنهایرقص

  ..........کردمیمهمونارو نگاه م یپاهامو دراز کرده بودم با حسرت تمام همه  کهیدرحال

 

 .خودمم افتاده بودم یشب عروس ادی تازه

 

  .و نادر نشست سونیآ یرو نگاهم
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 .دندیخند یو دلخوشانه م زدندیحرف م زیر زیگوش هم ر کنار

 

  .پراز اشک شد چشمام

 

 یعروس شده بودم........ منم کنار دومادم نشسته بودم......... منم آرزو یروز منم

 نیالتریو خوش خ نیعروس و داماد رو داشتم........ منم آرزو داشتم راحتتر یزخندهایر

 ..... عروس بودم و

 

چه از دور....... چه از  انیخاص آر یفقط ترسها .... دلهره ها...... نگاهها ی..... ولیول

....... هرلحظه شیرجلکیز یحتهایهاش....... هرلحظه نص هی....... هرلحظه توصکینزد

 .چشمم بود ی.......... جلوشیو جد میمال ی.... هرلحظه اخطارهاشیناراض یحرفها

 

 .....هم عروس شده بود سونیعروس شده بودم..... آ منم

 

 .....زمانها بروفق مرادش بود یدر همه  زیبحالش که همه چ خوش

 

شمارو به تمام  ن،ینازن کشبِیهزارو یقصه  یدوستداشتن زویعز یخواننده ها)

 یخنده ها دنیچشم د ای کردمیداشتم حسادت م نیفکر نکن دمیاعتقاداتتون قسم م

  .......نداشتم شیشب زندگ نیرو در قشنگترررررر سونیآ
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داشتم عاشق و صادق و کامال صآآآآآآآآآآآاف که دوست  یمنهم دل ی..... ول نــــــــــه

  ..........نیبرام بجا بمونه هم یخاطرات خوب میداشتم فقط و فقط از شب عروس

 

 یبود که هنوزم هنوز بود داغ و اخگرها ختهیناخواسته بهم ر یاونم خداروشکر جور که

رو با تمام قلبم  سونیآ یشگیهم شیو آسا یگدازنده ش برام تازه بود، وگرنه خوشبخت

 .خواهان بودم

 

که حرفاشو با جان و دل  دیکنیو درکش م دیشناس یرو م نینازن یبحد خوشحالم

 (.یدداریخر

 

  .اشکامو گرفتم ختنیر یو جلو دمیچشمام کش ریز یدست

 

رو با  شییبایدورادور هم ز شدیم یشام خودشون رفتند که حت زیو نادر بطرف م سونیآ

 .داد صیتشخ  نییتز یسرخش برا یگلها نیروشن و چشمک زن همچن یشمعها

 

و افتادن همون  دیچک یاز قلبم خون ی......... ولنهیبه چشمم بش یاجازه ندادم اشک نباریا

 .........حس کردم یقطره رو ته قلبم به قشنگ

 

رو داشتم......... من عشقمو با تمام عالقه ها و عشق و  انیبودم.......... من آر نباخته

  ........ محبتش رو داشتم
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هم داشتم  یدر کنارشون خاطرات بد یداشتم که دلم بندش بود......... ول مویزندگ من

اشکمو  یمواقع نیو ناخواسته مخصوصا در همچ ذاشتنیدلم م یدست رو یکه گاه

 !اوردنیدرم ینفهم یبفهم

 

دور  انیآر یشد که با خاله و شوهرخاله ها دهیمامان و بابام کش زیو به م دیچرخ نگاهم

 .درحال نوش جان کردن شام یهم جمع بودند و همگ

 

 .کردیو شام انتخاب م دیچرخ یهمه م نیب .گشتم انیآر دنبال

 

 یو لژ کوتاه دیسف یورن یها ییبه دمپا یجمع کردم و نگاه یدردناکمو کم یپاها

 .انداختم که به پام کرده بودم

 

پاشنه  یبا کفشها دید یبرام آورده بود و وقت نارویجوون مهربون و بافکر خودم ا مامان

چنان  هاییرو هم ندارم، با دادن دمپا یصندل یبلند شدن از رو ینا گهیبلندم د

 .گونه اش کاشتم یپررنگ و لعاب رو یخوشحالم کرد که همونجا بوسه ا

 

 .و مهربونش نشست بایسرمو باال آوردم و نگاهم در چشمان ز انیآر یصدا با

 

  زد و گفت: چشات چرا سرخن؟ یچشمام چرخ ین ین یتو نگاهش
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که  شمهیبخاطر آرا دمیسوزش دارن. شا یکم یول دونمیتکون داده گفتم: نم یسر

  !نهیسنگ یلیچشمامم خ

 

 دی........ با یتکون خوردن ندار یو االن نا یخسته شد یلیخ دونمیم ی!!! ولدی: شاگفت

  .میو شاممونو بخور میبر

 

 یهم نکن نگاها الیمنتظرمونه. خ زمونمیگرسنه ام که م یلیفقط من خ دونمینم تورو

....... پاشو ....... پاشو که از همه عقب کنمیو اصال درکت نم دمید یخاصت رو نم

 .....میموند

 

 هستن؟ زیسر کدوم م نایبلند شدم و گفتم: مامان جوون ا آروم

 

  .نبود ییما دوتا جا یبرا زشونیسر م گهینشستن و د نایعمه ا ی: اونا با خونواده گفت

 

 .رو آماده کردم یهمچ میو خودمون..... بر میکردن که خودمون باش شیمارو ک خب

 

 .فشرد یراه افتادم که دستمو قشنگ گرفت و آروم م کنارش

 

شده  دهیو........ روش چ یدنیکه چند نوع غذا و دسر و نوش میدیرس یدونفره ا زیم سر

 .گذاشته بودند یبود و درون بشقابامون شاخه گل سرخ
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  .نشستم زیو پشت م دیعقب کش مویصندل انیآرکردم که  یتشکر

 

شام آروم رو مدتها بود بخودمون  نیما ا یول دونم،یروبروم نشست گفت: تورو نم یوقت

  .میمقروض بود

 

 میتونیم هیما هم مثل بق میو فقط بفهم میآرامش بخور تیدارم امشب در نها دوست

 .....بدون انواع دغدغه ها و دلهره ها و دلشوره ها میکنار هم داشته باش یآروم یزندگ

 

 انگریبود......... که اونم نما یو بفکر همچ کردیرو درک م ی. همچکردمینگاش م فقط

 ............ بودنشی....... به عشقش....... به نازنشیشدت عالقه اش به زن زندگ

 

 .....رو دهنم گذاشتم یاز دسر پررنگ و لعاب یزدم و با نوک قاشقم تکه ا یلبخند

 

بود....... معطر بود......... خوشمزه  نیری.......... شدمیتمام مزه ش کردم و مک یدلخوش با

  ........ دیچیمغزم پ یو کاکائوش تو لیبود........ عطر وان

 

 ........خوش اومد یلیعطر کاکائو بودم و به مزاقم خ عاشق

 

نکن  ریخودتو با دسر س نیگفت: نازن یشاک انیدهنم گذاشتم آر گهید یقاشق تا

  .....خواهشــــــــــاآآآآآآآ. اول شامتو بخور بعد
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 یخوردنم هم هست یوص لیمو براش باال دادم و گفتم: وک ینیب یها پره

 خَرزَهــــــــــره؟

 

که  تو  !!! باشم و مواظبت تونمیتو که م یوص یول ستمین لتی. گفت: واال وکدیخند

 .........کار دارم و تازه شروع کارمه یلیخ یلیو منم فعال باهات خ یدیبر کال از خودت

 

 .دمینگاهم بصورتش بود آرام جو کهیمرصع پلو دهنم گذاشتم و درحال یقاشق

 

خندان درحال خوردن بود و نگاهش بصورتم که کم مونده بود لب و دهنشو  خودشم

 !برام کج کنه

 

 نیا چوقتیبود و از ته دلم دعا کردم خدا ه یخوب زی. آرامش واقعا چدمیمن خند نباریا

  !رهیآرامشو ازمون نگ

 

 ............... هردومون میداشت اجیبهش احت هردومون

 .....شترررررریاز هردوشون ب نی......... نازنشتریاز منم ب انی......... آرشتریب من

 

 :دهنم گذاشتم و از فکرم گذشت یتو یقاشق دوباره

 

 ....هر...... همسر..... شوپسر
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 لوتی باشه باس

 رئوف باشه قلبـــش

 باشه ادیز مهرش

 

 زهردار گرشیج

 بلنـــــد صداش

 دهیچیبهم پ اخماش

 نیآتش نگاهش

 

  فکرش مهر و صفا اما

 پراز عشق دلش

 پراز محبت چشماش

 

 .کردندیم دایرفتارهاش نمود پ یتو یبود که هر زمان نایا یمن همه  انیآر و

 

 .و مهمونا کم کم تاالرو ترک کردند دیرس انیبه پا شاممون

 

 نیآخر .میکردیم شونیو مهمونارو راه میبود ستادهیکنار هم ا یخروج یجلو یهمگ

  .میجمع کرده خارج شد المونویکه وسا مینفرها خودمون بود
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خوشگل  یبصورتم انداخته گفت: خسته نباش یکه نشستم نگاه انیآر کنار

که کامال مشخصه حالت  تو  .میبه استراحتمون برس یکه کم میبانوووووو......... االنم بر

  .شهیو چشام رسما بسته م رمیوا م یچطوره، منم دارم از خستگ

 

 .رهیمامان جوون نم یبه سمت خونه  دمیافتاد. دقت که کردم د راه

 

 ....ها رمینم گهید یمن جا نا،یمامانت ا یمنو ببر خونه  انیگفتم: آر آروم

 

  .نگفت یزیبصورتم انداخته چ یچپک ینگاه

 

بصورتش انداخته گفتم:  یدوباره نگاه ره،یهمچنان راهشو گرفته و م دمید یوقت

   .......دور بزن کنمیخواهش م

 

  :داد و بلند گفت رونیب تیبا عصبان یمحکم بهم فشرده نفس لباشو

رسما  ایچرا بعض دونمی..... نمــــــــــاآآاآآآایداخــــــــــ یوآآآآآآآآآآآآآآآ

تحمل  ییجا هیمنم تا  خــــــــــداجووووونم  ........ ها خارهیتنشووووووون م

جالل خــــــــــودت قسممممممم، در  به ......صبر دارم ییجا هیدارم....... منم تا 

 خودت  .............کــــــــــنمایلهــــــــــش م زنمیم ابونیوقتِ شب وسط خ نیا

 یحد دنمیداره...... ناز کش ینکنه.......... واال ..... بِال صبر هم حد زیکمکم کن صبرم سرر

  .......داره یداره...... تحملم حد



1367 
 

 

خودت ختم  یمنکه باالخره به خونه  یدق دادنها نهمهیو ا نکارایا آخرِ

خونه اون  نی...... مگه من مُردم تو عالف ایبر یبزار یخوای......... کجا مشههههههههیم

  .....یخونه باش

 

گفت:  دهیخواستم دهنمو باز کنم محکم و کش تا

 یبشنوم............ حت یزیچ خوامینم سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسیه

  صداتوووووووو فقــــــــــط

 

خودت  یخونه  یتــــــــــووووووووو تو امشب............ آلآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآل

اونم با چندتا  کنمیپرتت م رونیب نیاز ماش یبزن میادیتمام........... حرف ز یخوابیم

 .....لگــــــــــد

 

راستش......... از  یول کردمیام نگاش م دهیدر هم کش ی افهیو ق دهیچیاخمِ درهم پ با

  ......شما چه پنهون ته دلم خوشحال بودم

 

قلب زنش  یداشته باشه که ته دل و گوشه کنارا یچنان جذبه ا یگاه گدار دیبا مرد

 ..........بهش قرص باشه شهیبلرزه و محکمتر از هم

 

پا در قمر عقرب گذاشته  یکم ینفهم یشناختمش. اوضاع بفهم ینگفتم. م یزیچ گهید

 .شدیبود و داشت ناجور م
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  ..........داشت یهم حد دنمیکردن و ناز کش ناز

 

برگشت باز  یکوچک برا یا چهیدر یراه و حت دیبا شهیتمام ناز و نوزهات......... هم با

گل  شهیهم یرو برا چهیدر نیتونستم ا ی......... که من امشب نم یذاشتیم

  .........رمیبگ

 

 دیمن بودم که با نیکار نبود و ......... ا یتو یبرگشت گهید رفتیم انیبار اگه آر نیا

 ............فقط قبولم کنه کردمیم یدست از پا درازتر منت کش

 

 رونیجمع شده صورتمو بطرف راستم چرخونده چشم به ب ینگفتم و با لبها یچیه

 .......دوختم
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                           53 

 

 

 

 !بود یجور هیشد، دلم  نگیوارد پارک نیماش یوقت
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........ هم از رفت،یم یلیو یلیبودم و ته دلم ق یخودم راض یِاز برگشتن بخونه زندگ هم

بازم  خواستیش گرفته و مغموم بودم......... دلم مبا اونهمه داد و هوارها انیآر یدعوا

 .....بزارم برم

 

 .اومدم نییباز کرده پا نویآروم در ماش زونمیآو ی افهیق با

 

 .رسوند و کنارم راه افتاد خودشو

 

شش در چهارِ گوشه دارشو  ی افهیتا ق ستادمیکنارش ا یکجک میوارد آسانسور که شد 

 .نمینب

 

 .حرصم لبامو هم غنچه کرده بودم از

 

 .واردش شدم دیخونه رو باز کرد و کنار کش در

 

  .انداختم ییرایپذ یبه همه جا یو نگاه ستادمیبدون درآوردن کفشهام ا یورود کنار

 

............ چطور  زنیچقدر برام عز دمیفهم یدلتنگ خونه ام بودم........... تازه م چقدر

 .......تونسته بودم از خونه ام دور باشم
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که داره بعداز روزها  دهیبهش رس یو براق بود و مشخص بود کس زیهمچنان تم خونه

 ...زنهیبرق م ینجوریا

 

کوفته و بشدت خسته مو از درون کفشهام  یبسته شد. تا خواستم پاها یورود در

 .شدم دهیکش انیاز پشت در آغوش آر ارمیدرب

 

 .پشت بناگوشم جا خوش کرد شینیم حلقه شد و ب نهیدور س دستاش

 

عشقمون؟؟؟؟؟  یبود تو لونه  یچقده جات خال یدونیفرو داده گفت: م یقیعم نفس

سر داده بود و داشت  نیخونه با سکوتش آهنگ نازن نیا ییچه روزا و شبا یدونیم

 گهی. قول بده دنمینازن یاومد خوش بودم؟؟؟؟ یکه فقط هم ازش فرار کردیم م وونهید

 خب؟ یرینم

 

عشقمون انگار اونهــــــــــمه  یلونه  یگیکرده گفتم: چنان م یتمسخر خنده ا با

  !!یدیکش یچقده هم نازمــــــــــو م  یدیدیمدت که منو م

 

!!! یآبرو برام نذار ابونیو وسط خ یریبگ لمیکه کم مونده با مشت و لگد تحو االنم

 !!منم که بازم به حرفت گوش دادم و برگشتم وونهید

 

باور کن  یبابت حرفا و دعواهام، ول خوامیبناگوشمو نوازش کرده گفت: معذرت م لباش

 !دشیاونم از نوع شد یدعوا الزم یلجباز گاه یِتو
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 .اتاقمون رفتم بطرف .درآوردم که دستاش از دورم باز شد کفشامو

 

 .بخودم انداختم نهیآ یتو یگذاشتم و نگاه یگوشه ا فمویک

 

 .مشخص بود میبازم خستگ شیکرم پودر و اونهمه آرا ریاز ز یحت

 

 ......رو تحمل کنم یداشتم تا سبک بشم بلکه بتونم خستگ ازیدوش ن هیبه  چقدر

 

 .تخت انداختم یاز سرم برداشته رو شالمو

 

 .وارد اتاق شد انیمانتومو درآورده بودم که آر تازه

 

انداخته گفت: کامال مشخصه  چقده  ینگاه کلمیو وجد تمام به قد و قواره و ه ییبایز به

ازم  یکه کل ییبهت مقروضم و تو یزندگ نیا ی....... منم که از سرتاپام تویخسته ا

  .کمکت کنم!! بزار یطلب دار

 

رو  کتش .کمکم کنه خوادیم یچه جور دونستمی. نمکردمینگاش م ستادهیا هنوز

  .تخت انداخت یدرآورده رو
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 .نشوند شیآرا زیم یصندل یاومد و بازوهامو گرفته رو بطرفم

 

 .چشمم بهش بود نهیزده از آ جیکه فعال مات و گ منم

 

 شیآرا زیم یموهامو آهسته و دونه دونه جدا کرده رو یها رهیدست برد و گ آرام

 .ختیر

 

 .کردمیفقط نگاه م منم

 

خشک شده ش  یاز موهات که با تافتها نیگفت: ا ختیر نییموهام پا یطره  یوقت

 .برو حموم اریرو هم درب رهنتیپاشو پ االن .شستشو هستش یآماده 

 

 .ستادمیتمام ا یبراش باال برده با خستگ ابرهامو

 

 :گفت دهیکش نییپا راهنمویپ پیو ز ستادیا پشتم

 !!انیدلِ آر زِیعز یشب رو راحت بخواب یکه بتون ریبگ یبرو دوش اریب درش

 

 ..ازشون برداشت یزیر یسرشونه هام نشست و بوسه ها یبخورم لباش رو یتکون تا
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چنان از  یبود ول متیبا مال یلیخ دنشیداغ بود...... سوزان بود........ هرچند بوس لباش

 .کردمیذوق م یکه کل دیچسب یشدت حرارت به بدنم م

 

....... حرارتش....... رفتارش....... احساس متشیداشتم. کاراش......... مال یخاص حس

 .......داشت ی....... همه برام تازگنشیدِ

 

 .بود رو از تنم درآوردم دهیتنگمو که کامال به بدنم چسب راهنیباز کمکم کرد پ خودش

 

جلوش، اونم  رمیبا لباس ز یاحساس شرم ازش داشتم که اون مدل هیدروغ نباشه  یول

 .ستمیبا کشینزد نههههمممممممممهیا

 

بودن  یناخواسته بودن، ........حس اضاف یکننده  وونهیبود بخاطر حس د دیمد یمدتها

 شهیخودم.......... هم ینج خونه خودم،........ حس مازاد بودن در کنج ک یدر خونه 

 ..........خودمو ازش پوشونده دور نگه داشته بودم

 

 !!نشم دیکنارش باشم و سرخ و سف یتیوضع نیبرام واقعا سخت بود ا االنم

 

 .فشردیشدم که منو بخودش م دهیدرآغوشش کش انیتب کرده و عر یبا بدن یا لحظه

 

 یلحظات درحال نینداشتم............. من به داشتنش عادت نکرده بودم........... من ا طاقت

با من کرده  یکار انیآر ............درک کنم تونستمیرفتارهاشو اصال نم نیبودم که ا
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ازش دور  دیبا    .....کاراشو نداشت شیبود و مغزم گنجا یرواقعیبرام غ یبود همچ

  ........شدمیم

 

 یهمه جا ده،یکه منو در آغوش کش یانیآر نیا زدیدرونم داد م یچرا حس نمدوینم

که کم کم داره مثل اون  مونهیدوران نامزد انیسروصورتمو بوسه باران کرده همون آر

 ...... و شهیم شیموقعها سر

 

اش گذاشته به  نهیس یدستامو رو جفت .ومدیپاهام داشت باال م خیو  دیلرزیم دلم

  .......عقب هلش دادم

 

خسته ام........  میلی........ خرمیدوش بگ دیگفتم: با دهیتالش کنار کش یبا کم خودمو

 ..........میکار دار یبخوابم....... فردا کل خوامیم

 

 یچیدستش گرفته مهربان، با چشمان براق و خوشحالش گفت: واقعا ه یتو دستمو

افتاده...... اصال  یچه اتفاق ینیو بب یفکر کن یکم یخوایاصال نم ؟؟؟؟یکنیحس نم

 ؟؟؟؟؟؟یبگ کیبهم تبر یخواینم

 

..... دهی...... هنگجزدهی..... گریصورتش زوم بود....... مات ..... مبهوت...... متح یرو نگاهم

  گفت؟؟؟؟یم یداشت چ انیآر ......کم آورده
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......... شده باشه و .امکان داشت حالش خوب  یعنیبرسونه.........  خواستیرو م یچ

......... چه اوردی...... داشت کم مدیکوب یمن........ قلبم داشت گرومب گرومب م یخدا

 .......افتاده بود یاتفاق

 

 .که تند عقب رفتم دیدستمو بطرف خودش کش دوباره

 

........ تا ستی...... اوضام اصال خوب نرمی........ دوش بگدیخشک گفتم: من با یدهن با

........ تو هم ......برو بخواب........ خسته رمیآروم بگ تونمینسپرم اصال نمخودمو به آب 

 .....یا

 

 .کردیصورتم مونده بود و فقط نگام م یرو نگاهش

همه  نیا می........ منم راضریدستمو ول کرده گفت: باشه....... برو دوشت رو بگ آهسته

 ...ادهیخواب ز یکرم پودر و رژ بخوردم نره........ برو هستم هنوز....... وقت برا

 

  ......عقب گذاشتم و برگشته بطرف حموم راه افتادم یقدم

 

 دهیپاهام دنبالم کش ییجورا هینگاهش از پشت سر بهم دوخته شده بود که  چنان

  ........بودکوتاه حموم و اتاق هم چه کش اومده  یو فاصله  شدیم

  .....دیحموم رس نیاصال به ا شدیم مگه

 

 .........حموم رو پشت سرم بستم و دوش آب رو باز کردم......... صورتمو باال گرفتم در
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 ینجوریبودم.......... چرا اشکام ا نیغمگ نهمهیدلم گرفته بود......... چرا ا نهمهیا چرا

  .......گذاشته بود زشیر یآب شده همراه دوش مسابقه  یقاط

 

 توانم ینم

  از

 تو

 ...مینگو شعر

 

 !بفهــــــــــم

 یلعنتـــــ یِتــــــــــووووووو

 !یمن یها یشاعرانگ پدر

 

 یخانیعل_نسترن#

 

بشدت هق هق  رآبیداشتم ز دونستمیو فقط م اوردمیحالم اصال سر در نم از

  .آب بودم که در حموم بصدا دراومد ریز چقدر ......کردمیم

 

 ؟یطولش داد نهمهیحالت خوبه؟ چرا ا نیکه گفت: نازن دیبگوشم رس انیآر یصدا

 !!!!درو باز کنم؟ نگرانتم تونمیم
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بلند که بشنوه  یگرفته ام فقط تاحد یام فشرده فکر کنم با صدا نهیس یرو دستمو

 .......رونیب امینگران نباش...... االن م شمیگفتم: نه دارم تموم م

 

 .شامپو هم به موهام نزده بودم هنوز

 

مبل  یهاش رو یبا لباس راحت انیاومدم، آر رونیتن پوشمو تنم کرده از حموم ب یوقت

که تند بلند شده  دید یصورتم چ یتو دونمینم .......چشم بمن داشت دهیدراز کش

 ....سرجاش نشست

 

چه  یاصال از چشما و صورتت خبر دار ن؟ینازن یشد ووووووووووونهیگفت: تو د فقط

 نهمهیچرا ا یبگ کیو بهمون تبر یخوشحال باش نکهیا عوض  ؟؟؟؟یبروزشون آورد

 ؟یناراحت

 

چقده برام تموم شد و  ،یاریبدب نیا رخالصِیدوا درمون و بقول دکتر ت نیآخر یدونیم

 یکه فقط ساعت دیبدستم رس خی یاونم تو ایدن ی نگهیمشکل آمپولش از  یچطور با کل

  ثمر بود؟؟؟؟ یکل تالشهام ب دیرسیم ریهم د

 

پول خرج کنم و آخرش چشماتو  ونیلیم ونیلیاونهمه مشکالت تحمل نکردم م من

به آرزوهات.........  دنیتو......... رس یتو ....... خوشحال یشاد  .........نمیبب انیگر

  ...........آرزوم بود یزندگ نیتو به ا یدلخوش
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هم کردم فقط و فقط بخاطر خودت ........ تنها خودِ تــــــــــوووووو بود........  یهرکار

 من ......با خودم نداشتم یو اصال هم مشکل کردمیم مویآروم زندگ یلیوگرنه منکه خ

ـــام تمـــــــ ی وونهید هیاونم  وووووووووووونهی......... دیشد وونهیتو د گمیم

 ......ــــــــــاریع

 

 .......لبام نشست یخوشحال رو دمیتلخ ...... شا یلبخند ناخواسته

 

 .... کار انجام داده بود نهمهیبود که برام ا یبحد شیزندگ یتو تمیاهم خداروشکر

 

 .نشستم زیبراش تکون داده بطرف اتاقمون رفتم و پشت م یحرف سر بدون

 

  .دمیسرم گرفتم و سشوار کش یآب موهامو با حوله  دوباره

 :فکرم گذشت از

 

   ....شودیم شب

 ییآ یناگهان  تو م و

 

  بایز یچشمان با

 خندان یلب
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  پر از عشق یآغوش و

 

 .نشست انیآر یرو نگاهم

 

لباش  یجالب رو ی. لبخندکردیبود و نگام م ستادهیرسونده کنار در اتاق ا خودشو

  .کشمیسشوار م یبودم چه جور دهیاصال نفهم یتموم شد ول سشوارم .....بود

 

چشم شده بود و سراپامو نگاه  انی..... تمام وجود آرکردینگام م یول کردم،ینم نگاش

  .صد البته صورتمو هم کردیم

 

باعث  دیدو یبدنم م یرگها یکه تو یسوزن....... شرم یگونه هام م کردمیم احساس

 .........دادمیو ادامه م کردمیتحمل م دیبا یضربان قلبم بود...... ول

 

راستم  یشونه  یرو کطرفهیسشوارو کنار گذاشتم، موهامو با دستم جمع کرده  تا

 .انداختم

 

 یلباس راحت تونستمیعمرا اگه م کردیراست راست نگام م ستاده،یا انیکه آر ینجوریا

 ....بپوشم نجایهامو ا

 

دست بردم و  !!!بود رونیام ب نهیمو جمع و جور کردم که بازتر شده بود و سرو س حوله

 ..... کردیحرف فقط نگام م بدون .لباسهامو برداشتم
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 یلباس م دیکش یم دکیاتاق مهمون که مدتها بود اسم اتاق خودم رو  یو تو رفتمیم

 .دمیپوش

 

 .از کنارش بگذرم که انگشتاش دور مچم حلقه شد خواستم

 

 .چشمم بود یجلو دیند انیتمام آر ی. نگاش نکردم ولستادمیا

 

  .......گفت: کجا خانوم بال آروم

 

 .سرخش گره خورد ینگاه خندان و کم یبرگشتم و نگاهم تو بطرفش

 

........ چقدر  یدونیلباس بپوشم و...... بخوابم....... خودت که م دیگفتم: با دهیبر دهیبر

اتاق خودم....... تو  رمی..... م فتنیدرد دارن،........ دارن از کار م یخسته ام...... پاهام بحد

 .هم اتاق خودت ...... راحت باش

 

  .........انی......... درد پاهاتم بجوووووون آرانیبجوووووون آر اتیگفت: خستگ دهیخند

 

درشو تخته ....... میمن و تو رو جمعش کن یاتاقها ی......... امشب همه  خوامیمن م یول

و برامون آماده ش کرده بودت رونق  میاتاق خودمونو که از اولشم داشت نی....... امیکن

  .........و جفتمون جفت بشه میبد
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...... از میخواب یم نجای........ هممیمون یم نجای......... ما هم انیآر زیعز یریجا نم چیه تو

 .....رهیگیرونق م مونیزندگ نجامیهم

 

  ......کردمیم نگاش

 

دهنم خشک خشک بود......... زبانم  دونمی......... فقط م دمیفهم یکه داشتمو نم یحال

 .....بود دهیبه سقف دهنم چسب تیهم مثل چوب کبر

 

 ......آهسته بطرف تختمون برگردوندم............. همه جاشو نگاه کردم صورتمو

 

که فقط چند بار  یهم بهش نخورده بود.......... تخت یانگشت یکه تا اونروز حت یتخت

تنها  یتنها یکه چندماه یتخت ...........شو تکونده دوباره مرتبش کرده بودم یروتخت

 یها یها نم،یروش افتاده با دل غمگ چقدر .....بود دهیازش نپرس یحال چکسیبود و ه

 .دونستیبودم رو فقط خدا م ختهیاشک ر

 

 دهیکش انیبود و در فکر بودم به آغوش آر دهیپشت چرخ صورتم به همچنانکه

  ..........شدم

 



1383 
 

نگاش نکن........... از امشب اونم از  ینجوریداغشو به گوشم چسبونده گفت: ا یلبا

قشنگمونو  یو زندگ یامشب عروس نازش بش خوادیدلش م انی.......... آرادیدرم ییتنها

  .........میاتاق و تخت شروع کن نیپراز عشق، از هم

 

 یرو دست بدست هم ط یطوالن یراه ،یشب نیهمچ دنیرس یو تو برا من

  ..........میکرد

 

............ چه میکه به کف پامون حس نکرد یی.......... چه تاولها میدیکه نکش هایسخت چه

 که ناکارمون نکرد......... ییهایکه ناخواسته به قلبمون ننشست...... چه دلسرد ییزخمها

 میپامون گذاشته با اشک چشمامون روش راه رفت ریز یدست یکه دست ییچه خواستنها

 ...........میو لگدمالش کرد

 

 کتاشیخودِ  دِیتمومه............ به ام یتمومه............ با کمک خدا همچ گهیجان د نینازن

مردم  ی هیبه بعد مثل بق نیانشاا... مشکالتمون حل شده و بقول خودت ما هم از ا

  .........میبر یروزهامون لذت م یو از لحظه به لحظه  میکنیمونو م یزندگ

 

 ،یکردیم یو قدم به قدم باهام همراه یهمونطور که تا حاال کنارم بود خوامیم بازم

و بازم کنارم........ کنار قلبم......... کنار دلم........ کنار و ذره ذره  یخوب و بدم رو قبول کن

 .......یو ....... بازم باهام باش یباش نفسهام ی

 

 .اشکام به شدت تمام براه بود صدایو ب شدیش فشرده م نهیبه س صورتم
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 .کنمیم هیدارم گر دیکه کردم فهم یهق از

 

 .اش جدا شد نهیدوطرف صورتم نشست و سرم از س دستاش

 

 .اش دوخته شده بود نهیو چشمام فقط به س کردمینگاش نم منکه

 

 یهات برا هیگر ن؟؟؟ینــــــــــازن یشد ووووووونهیبهم داده گفت: تووووووو د یتکون

 ؟؟؟یزیریگرگر اشک م یدار یخوشحال باش نکهیاالن عوض ا ه؟یچ

 !! یکه لنــــــــــگه ندار یهست یخل ی وووووونهید آآآآآآخخخخخخخخخخ

 

  .چشمام نشست یو لباش رو دیجلوتر کش سرمو

 

  .کردیچرخوند و اشک چشمامو پاک م یهردو چشمم م یبا بوسه هاش رو لباشو

 

 نیحالت ممکن ب نیدتریلبام نشست و خودمم به شد یلباش محکم و خواهان رو یوقت

خرچ خرچ استخونام رسما بلند شد که ناخواسته  یبازوانش فشرده شدم، صدا

  ......دمیخند

 

 .دیخندیازم جدا بشه خودشم م نکهیا بدون
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 هی......... امیم کنمیگردنم فرو رفته گفت: االن چراغهارو خاموش م یتو ورتشص

 ......لحظه

 

 ...حوله مو عوض کنم دیگفتم: با آروم

 

 میخوشحال گفت: با حوله هم قبولت دار دهیگونه ام کش یرو انگشتاشو

 ....خوبه باور کن ....... کار منم که ...... راحت ینجوریهم ...........نـممممممممینازن

 

 ....بار به صورتش انداختم طنتیخندان و ش یبا ابروهام باال رفت و نگاه مینیب یها پره

 

کنه شادمان گفت: باور کن از فکرت بگذره،  چراغهارو خاموش فتادیراه م کهیدرحال

بخشمت  یگرفتم نم ادیــــــــه اومدم و زودتر از همــ قیاز کل خال ــــــــــرترید

  ............هاآآآآآآآآآآآآآآ

 !!!!لحظات چند ماه پدرم دراومده نیامشب و ا یبرا من

 

 .......مارمولک پررووووووو نیزدم. حرف دلمو کامال گرفته بود ا یلبخند

 

  .دونستمینم فمویبودم و تکل ستادهیا همونجا

 

 .بطرفم برگشت انیفرو رفت و آر یدرخاموش ییرایپذ
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 .دور کمرم انداخته منو همراه با خودش وارد اتاق کرد دست

 

 .....کردمیگذاشته شد و من همچنان نگاه م یپرخاطره ام کنار یروتخت

 

چتر  ریدر آغوش هم و ز یاتاق که عروس و داماد یبایبرد چراغ خواب ز دست

 .عشقشون بود رو روشن کرد

 

 .و نور افشان اتاق دست نخورده مون بود شدیم بود روشن یبار نیزدم. اول لبخند

 

 .تخت نشوند یدست دور شونه هام انداخت و منو رو انیآر

 

 ،یرجلکیز یحرفا با......بودم ارشیو کامال تحت اخت دادمینشون نم یعکس العمل چیه

 ........ شد و دهیو ناز و نوازشهاش بود که پتو رومون کش هایشوخ

 

 یوقت شب بودم که اصال هم نوک سوزن نیهنگ ماجرا و اتفاقات ا یکم هنوزم

 .بود یقشنگ حواسش به همچ انیآر یانتظارشو نداشتم، ول

 

 ....فشردیاش نشسته بود و با تمام خواستنهاش منو بخودش م نهیس یرو سرم
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در انتظارم بوده و  دیمد یمدتها کردمیکه احساس م کردیبا ولع رفتار م یجور انیآر

 ........فقط با انگشتش بجلو هل داده قشیتمام روزها رو با تمام دقا یشب نیهمچ یابر

 

بود و همچنان دستش دورم حلقه  انیآر یبازو یکه چشم باز کردم، سرم رو صبح

 .......بود

 

 شبید من ........بود تینهای..... بتینهای...... بتینهایکه داشتم ب یآرامش احساس

 .....عروسش شده بودم

 

 یزیر یبود و نفسها دهیآروم خواب چه .به صورت و چشمان بسته اش انداختم ینگاه

  .......دوستش داشتمممممم طونمووووووویوروجک ش چقدر .دیکش یم

 

 ارهیاز دل آدم درب یبود...... همــــــــــه جا...... اصال بلد بود چطور خار یجا عال همه

 ...اولها......... اولِ اولهاآآآآآآآآآ نیع یفراموشت بشه.......... بش یو همچ یهم نگ یکه آخ

 

  .........چونه ش نشوندم ریز یبودم که آهسته بوسه ا کیبهش نزد یبحد

 

 .دیبازم خواب ی....... ولدیچیخورد..... دستاشو محکمتر دورم پ یتکون

 

 ادمیکه  یتا وقت یول ....... ایاز من جدا شده  یلحظه ا شبیاز د ایفکرم گذشت: آ از

 ...بود دهیخواب ینجوریهم ومدیم
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 ادیاومده زود و بهتر از همه هم  ریزدم......... خمارچشم من واقعا د یلبخند دوباره

 گرفته بود

 

 .براش متصور نبودم یوجودم رو حد آرامش

 

 :دلم خوندم یتو براش

 

 رمیهستم که در صبح بگ یبوسه ا ریاس

 رمیبگ یعشقم تا جان یکنم ا نگاهت

 

 برمن بهشت جاودان یرا کرده ا یزندگ

 ...رمیتو بم یتو در روز صد بار برا یمن فدا یاله

 

 

 ......گردنش فرو کردم و دوباره چشمان خسته مو بستم یتو سرمو
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 یکرد دایشصتت که مرا عاشق و ش ناز

  یکرد ایبودم که مرا در دل در قطره

  

  یمجنون شده ام در ره عشق تو ول گرچه

  یکرد الیبه عشقت من دلداه که ل تو

 

  یدگر نمینب باستیچشم تو ز آنقدر

  یمحو تماشا کرد تیهمه خوشگل با

 

  المنظر هیقبل توام زشت و کر یزندگ

  یکرد بایام وه که چه ز یزندگ یآمد

 

  بشود یعشق عجب شعر قشنگ نیتو ا با

  یذوق شکوفا کرد یشاعر ب نیا ذوق

 

 همه اش مهر وفاست زمیدر توست عز آنچه

  یالف زنان را تو چه رسوا کرد ی همه

 

  ام قد قفس بود به من یزندگ ی همه
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  یکرد نایم هی هیقفس و هد یشکست تو

 

 جان و دلم یسپارم به ره عشق تو ا جان

 یبوسه را از لب خود حکم به فتوا کرد 
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                                                        54              

 

 

 

 .خوردم یتکون شدیم دهیکه آرام بصورتم کش یش دستنواز با

 

  .زد یگونه هام نشست و آرزومندانه روشون گشت یبه نوبت رو ییلبها

 

 .....دمیکه خواب ینیب یبچـــــه؟؟؟ م یلبهام بزور گفتم: آزار دار نیب از

 

 .....دمیرو شن یخنده ا ته

 

کرده  غشیشد...... چقدر نرم بود..... حتما تازه سه ت دهیصورتم کش یرو یصورت

  .......بود

 

  .....بود؟؟؟ داریوقت بود ب یلیمارمولک خ نیا یعنی

 .چشمامو باز کردم یال یکم بزور
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 .قد راست کرد انیآر

 

و  شیتازگ یبراق با بو نهمهینشسته بود و کامال مشخص بود دوش گرفته که ا کنارم

 .....زنهیوجودش پر م یتمام قد داره تو یخندانش خوشحال یاون چشما

 

 یباحاااااااااآل؟؟؟ چقدرم خوشحال ــــــــــهی. آروم گفتم: چدیلبم پر ی گوشه

 ............یتووووووو اول صبح

 

به کاممه؟؟؟؟ خوشحال  نهمهیا ایخوشحال نباشم دن دییفرما یم یعنیگفت:  خندان

  .........توش دارم یو چه حد و حدود ستادمیا ایدن یفهمم کجا ینباشم تازه م

 

........ حــــــــــقِ مــــــــــن........ حاالم تنبل نیامروز حق منه نازن یخوشحال

 !!!لنگه ظهره ها ؟یایب نییسلطنتت پا ی کهیاز ار یش داریب یخوایخانومم نم

 

 .براش رفتم یبازم چشم غره ا مهیچشمان ن با

 

  .چشمم نبود و منم حالشو نداشتم سرمو برگردوندم ریدر مس ساعت

 

  کردم: االن مثال ساعت چنده اونم بشه لنگ ظهههههههر؟؟؟؟ زمزمه
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 8.30گفت:  خندان

 

 یبارک! امروز زرنگ بازظهر م دیداده گفتم: ورژن جد یبستم و بدنمو تکون چشمامو

  ..........شروع شده شهیزودتر از هم یلیدرآورده خ

 

به  یاز تخت جدا شم. تو خواست تونمینم کنهیهنوزم پاهام زق زق م انیباور کن آر یول

 ............... بااجازه توووووووونخوابمیهم م یبرو، من کم یبر یندگینما

 

گلوم  ریلباش به ز کردیشونه هام انداخت و همچنانکه منو بلند م ریدست ز دمید هوی

  .دیچسب

 

داره شوهرِ آدم...... آقا  ی!!!! چه معن ی: عمــــــــــــــــــــرا اگه بذارم بخوابگفت

 ییآدم....... صبحونه رو تنها یِشگیباالسرِ آدم........... تاج سرِ آدم........ مونس و همدم هم

  .........ورهبدون زنش بخ

 

من با نون تازه برگشتم......... واال عروس تنبلم  یریدوش بگ هی......... پاشو تا تو پاشو

 !!!ما افتاده رینوبره که گ

 

چقدرم از  یباشن؟؟؟؟؟ وا یحاال ک یکه برام شمرد یینایگفتم: ا دهیکش یقیعم نفس

من  یرو به دستا یکرد فشویتعر نهمهیاوووشون که ا یتونی......... مادیالفاظ بدم م نیا
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نداشته  یاضاف ینخونه و خواسته  یبرام کرکر گهید ارمیسرش ب ییبال هی ،یبد

  باشه؟؟؟

 

 .و بدون حرف بازوهامو گرفت و منو بلند کرده از تخت جدا کرد خندان

 

دست دور کمرم  انیآر یکه لوله شده باال رفته بود. ول دمیبه لباس خوابم کش یدست

که به  ینباشه آدم بدون دوشِ اول وقت و واجب یانداخته گفت: بنظرم اصال کار درست

  .گردن داره تا لنگ ظهر بخوابه

 

و تو هم که عروس خانم  رمی....... صبونه تو با من بخور...... بعدش من مریرو بگ دوشت

  ........تا خودم با ناهار برگردم یخوابیتا ظهر م یخوشگل خودم

 

  .........که اونم یاریعروسها رو درب یادا یخواستیچقده م مونیصبح عروس ادتهی

 

و  یکنیقشنگ استراحت م  یدو روز یکیهام به تو هستش!!!  یبده یوقت ادا االن

 ........... خودم هستم و ........ بازم هستمیزنینم دیو سف اهیدست به س

 

بود  داریخر شویداشتم. چقدرم که نازِ عروس خانوم. واقعا احساس عروس بودن دمیخند

 ....طونیمارمولک ش نیا

 

  ......... خوب بود فقط درد کف پاهام بود که یلیدوش رفتم حالم خ ریز یوقت
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 .دیچیمشامم پ ینان تازه تو یاومدم. بو رونیتن پوشم از حموم ب با

 

  .............رفتیف مضع ینان داغ و خال یذره ا یگرسنه بودم و دلم برا راستش

 

 .کردیدم م ییداشت چا انی. آرستادمیآشپزخونه ا یجلو

 

 .گفت یتیلبخند بطرفم برگشت و عاف با

 

هم پراز خرما و گردو  یبود و ظرف دهیچ ینشست که به قشنگ زیم یتشکرم نگاهم رو با

 .کنارشون بود

 

خاتون اونم از نوع  یب یباور کن ب نیاز نان رو کنده دهنم گذاشتم که گفت: نازن یکم

 نیدر ا یول ،یو تو هم روم اسم بذار ارمیسر درب زایچ یلیها از خ ستمین شیخمره ا

  ..........یبخور ادیمثل خرما ز ییزایچ دیساعتها تو با

 

درست  یبلد نبودم برات کاچ دیداشته باشن...... ببخش یکه گرم یبخور ییایخوردن دیبا

 .....رمیبگ ادیبرات بپزم که  شهیم ازیروز ن هی دونستمیکنم........ چه م

 

 !!!!اوردیهم سر درم یبود و از همچ یمارمولک به فکر همچ نی. ادمیخند
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و  یخاتون جوووووونم، خودت گفت یب یخرما دهنم گذاشته خندان گفتم: ب یا دونه

شو  هیها...... بق خوامیم یمنم هوس کردم بمن چــــــــــه......... من تا ظهر کاچ

 ....و بازم خودت یدونیخودت م

 

.......... بدو الیخیرو ب یفعلن یول کنمیتکون داده گفت: باشه تا ظهر برات جورش م یسر

  .......بعد منتظرتم قهیدق ۱۰سشوار که تا 

 

که از  میپرمالط و خوشمزه پراز گردو داشت یکاچ یاونروز واقعا کنار ناهارمون ظرف و

از خونه درست شده و کار مامان  رونیب یمصرفش مشخص بود سفارش کباریظرف 

 !ستیمامانم ن ایجوون 

 

  .شروع شده بود مونیخوب زندگ یروزها

 

داشتن که ما  شونیزندگ یتو ییهایو مردم چه خوش هیدست ک ایدن میدیفهم یم تازه

 .میبهره بود یتا امروز ازشون ب

 

 ومواظبشیلیخ دیهمه باشه و منم با یآرزو تونستیآل بود که م دهیا یواقعا مرد انیآر

 .بودم یم

 

  .نداشتم یخاص یبود که اصال نگران نشیو نازن یدلش چنان بند خونه زندگ البته
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 شیسفر ماه عسلمون ک یبرا انیبود که آر مونیو شروع زندگ سونیروز بعداز عقد آ ده

 .میرو درنظر گرفت و پرواز داشت

 

در دل و  شهیهم یکه برا هیجزو خاطرات موندگار میوندگذر شیکه در ک یروز سه

 .میذهنمون جا خوش کرد و امکان نداره فراموشش کن

 

 خواستیراستش دلم م گذشت،یبا ناز و نوازشهاش چنان خوش م انیآر کنار

عالم رو  یو خوش میرو فقط بگرد یماه هیو  میکن لیمسافرتمونو واقعا به ماه عسل تبد

 .......میتجربه کن

 

کار  نیامکان ا ینادر کم یزنگ زدنها یو ه انیآر ادیز یمتاسفانه بخاطر کارها که

 .میگشتیبرم دیو با شدیکمتر م

 

از خاطرات قشنگ دوباره کنار هم، اما  یو با کوله بار میبرگشت مونیخونه زندگ سروقت

 .میکرد یبار با مهر و محبت تمام روزگارمونو ط نیا

 

از خدا  امویمشکالت و صبور یهمه  ی جهیباالخره نت کردمیخدا احساس م ی شهیهم

 .دیدرخش یم یگرفتم و اونموقع بود صورتم از خوشحال

 

ماجرا دستشونه و  دیفهم شدیاز رفتارهاشون م یول د،یپرس یازمون نم یزیچ چکسیه

 .اونام خوشحال بودند
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  .و بابابزرگمون راه افتاد یماه بود که عقد پر وریشهر یروزها نیآخر

 

 .رو خدا عالمه میجمع شده هرلحظه کنارشون بود یهمگ یچه شور و شوق با

 

 شتریدوستان رفته رفته ب نیب تیمیو صم میخاطراتمونو با دوستانمون ساخت نیباتریز

 .شدیهم م

 

که ترم آخرمونو  یو هرهر کرکر با دوستان یشروع شد. دوباره دورهم دانشگاهها

  .میگذروندیم

 

و خودشم  دیازدواج رو جلو کش ثیهمون اوان بود که مهران کم کم حرف و حد در

 .راغب بود میلیخ هیهمراه بق

 

 یبه اصفهان برا یبا مهران پرواز انیکه مامان جوون، آقاجوون ، آر دیرس یزمان و

 .از ساناز رو داشتند یخواستگار

 

و هرلحظه همراه  یاز خوشحال زیدالمون لبر یول میهم بود شیپ سونیو آ من

 .مسافرهامون بود
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نادر در  یپدر یبعد بود که مراسم محرم شدن ساناز و مهران در خونه  یهفته  دو

 ....تهران برگزار شد

 

بخاطر نبودن پدرمادر مرحوم مهران،  انیآر یاشک چشمان خونواده  دونمیم فقط

تحمل کرده  سال یکه سالها یرنج یبودم و دلم برا شونیکه منم قاط شدیخشک نم

 .بودن خون بود

 

 شیوقت دکتر و آزما کباریهردو ماه  انی. آرگذشتیم یشکرخدا به سالمت روزهامون

 .میبود یراض جشونیداشت و از نتا

 

 ....دنبال آرامش بودند ایدنبال کار بعض ایو بعض لیدوستانمون فارغ التحص با

 

  .که جزو اون آرامش ها بودم منم

 

استخدام  یندگیبخودم منو در نما دنیاستراحت و رس یقول داده بود بعداز کم انیآر

 .کنه و کنارش باشم

 

 یاوضاع که درسم هم تموم شده بود بازم آقاجوون و مامان جوون بودند که گاه نیا در

 ستیعجله هم   بد ن یجاها کم یبعض گفتندیو م دندیکش یم شیحرف بچه رو پ

 ...........خوادیدت نوه مکه دلشون بش نجایا شمیکی
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 ...نبود که نبود یخبر یول

 

 تونستمیبودم ............ منم نم نکاریمن بخاطر درس و دانشگاه مخالف ا کردنیفکر م همه

 ....میشد ینداره .......... خب بچه دار نم یبگم اصال بمن ربط

 

که آدرسش رو داده بودند مراجعه  یپزشک نیبه بهتر انیبا آر کهیاون روز دیرس و

  .میکرد

 

 فیضع یکم کردیکه هنوزم مصرف م ییقبل و داروها یهایدرمان یمیبخاطر ش انیآر

 .میکردیصبر م دیبود و با

 

 مونیاز عروس یو خورده ا کسالیتازه  ان،یماه مداوا و تحت نظر بودن آر نیچند بعداز

 ........ و در خودم شدم یراتییگذشته بود که من متوجه تغ

 

  .جوابمون مثبت بود و من حامله بودم خداروشکر

 

بود که تاج سر همه بود و هرکس به  نیشناخت و فقط نازن یسرازپا نم چکسیه گهید

 .دیرسیبهم م تونستیکه م یهر نحو

 

 ....یراض یبودم و از همچ مانیمتخصص زنان زا نینظر بهتر تحت
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 .گذاشته بودم که اونروز وقت دکترم بود یو تازه پا به نه ماهگ گذشتیم روزها

 

 !!خوردمیبود و چنان گرِد کامل شده بودم، فقط قل م ادیاواخر ز نیوزنم در ا اضافه

 

 یکیدختر  میخودمون مطمئن بود ی. ولدادنیاحتمال دوقلو بودن بچه رو م ایبعض 

  .فهیتنه همه رو حر هیراه دارم که  یمو تو دونهی

 

 ......تر بشه ختیریبره دنبال کارش و هرچقدر خواست ب تونستیهم م افمیق

 

و  ومدیصورتم م یچاق شدن به همه جا نیا میکوفته قلقل ینیبجز ب انیبقول آر یول

 .بودم شهیاز هم باتریز

 

اعتماد به نفسمو از دست ندم و خودمو قبول داشته  خوادیحرفاش م نیبا ا دونستمیم

 .داغون بود یلی! اوضام خ!دمید یم نهیآ یکه تو خودمو .باشم

 

کامال فس فس  کهیو من درحال میاز آسانسور ساختمان پزشکان خارج شد انیآر با

 .میوارد مطب دکتر شد خوردیو نفسم گره م کردمیم

 

 .......نشستن همان ایصورت پو یشدنم همان و نگاهم رو وارد
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 ...بدتر گره خورد و انگشتامو محکم بهم فشردم نفسم

 

  .ما اونام بشدت تعجب کردند دنیهمسرش کنار هم نشسته بودند و با د با

 

 .به احترام بلند شدند که لنگرزنان بطرفشون رفتم هردو

 

  .ومدیهم همراهم م انیآر

 

بود که  یخال یصندل ایکنار زن پو گهیگرفتن همد لیو تحو یسالم احوالپرس بعداز

  .کنارش نشستم

 

 .نشست که با هم شروع به صحبت کردند ایپو یکیزدکرد و ن دایپ ییهم جا انیآر

 

و نازدونه تون  دیشیفارغ م یماه آخرتونه. انشاا... به سالمت نکهیآروم گفت: مثل ا ایپو زن

 .دیریگیرو بغل م

 

 .نداشت یاز حاملگ یتمام حواسم بهش بود که اصال نشان یکردم. ول یتشکر

 

 د؟یتحت نظر هست یگفتم: شما هم به سالمت آهسته
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 ..به چشماش نشست یغم

 

 انداخته بعد رو بمن زمزمه کنان ایبه پو یواشکی ینگاه

 یداره و تا به امروز هر تالش یمشکل جد ایپو نکهیمثل ا ی: نه منکه خوبم. ولگفت

و منم  مینشون دکتر بد میآورد شهاشویجواب آزما االنم  .مینگرفت یا جهینت میکرد

 .همراهش اومدم

 

و اصال به بچه فکر  میای. با ما باشه خودمون باهاش راه ممیستیمشکل ما خودمون ن البته

  .میاریبه حسابش ب یادیکه حاال  مشکل ز میکنینم

 

 تیاصرار دارن و چنان با جد یلیعموتون خ یازدواج نکردم. ول ایبخاطر بچه با پو منکه

و از بس فکر  رنیم لیلبچه دار شدن ما هستن که فکر کنم خودشون روزبروز تح ریگیپ

از ماها بچه  شتری. عموتون بشهینم دایموهاشون پ یتو اهیس ییمو گهید کننیم الیو خ

 !!!خوادیو نوه شو م

 

  .زدن داشتم جیاحساس گ  !بود دهیصورتش ماس یرو نگاهم

 

علم هنوز نتونستن  شرفتیپ نهمهیبا ا یعنیآخه!!!  گنیم ی: پس دکترا چدمیپرس آروم

 بکنن؟ یکار
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لقاح  یبرا یکه حت فنیضع یبحد ایپو یبا تاسف تکون داده گفت: اسپرمها یسر

  .خورهیهم بدرد نم یمصنوع

 

 ایاز ملک امالکشو بفروشه و پو یکم م،ینگرفت یا جهینت رانیدارن اگه ا میتصم عموتون

  .خارج کنه یرو راه

 

 یاالنم داره جلو نیباور کن یو ........ ول کنهیبچه دار نشه فقط دق م ایپو گهیم

 ......ادیداره سرش م ییچه بال مینیب یم می......... همه مون دارکنهیچشممون دق م

 

 ......سرنوشت و چرخ گردون بودم نیو مبهوتِ ا مات

 

به طرز  نی.......... زمنیخونده بودم مراقب کارها، اعمال، رفتار و حرفاتون باش ییجا

  .....گرده یوحشتناک

 

 گرفت؟؟؟؟؟یوجه انتقام م نیدتریداشت از عمو به شد ریاالن تقد یعنی

 

بتونه  ومدیاصال به حساب نم نینداشت..... نازن یحسابرس یبرا یدست و قدرت نینازن 

 یدر برابر ظلمها ومدیاز دستش برنم یکار چیه نیبه انتقام فکر کنه......  نازن یلحظه ا

 ....عموش بکنه
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بود .......... شاعد تمام  یخودشو داشت که با تمام سکوتش شاهد همچ یخدا نینازن یول

  .........بود که  در حقم کرده بودند ییهایعدالت یب

 

 ....ساقط بشم یکه تا مدتها چوبشو خورده کم مونده بود از هست یو ظلم هایانصاف یب

 

... بود....... و همه جا حواسش بهم بود.... شهیمهربون خودمو داشتم که هم یمن خدا 

 ........بــــــــــود

 

 .داخل برن توننیاعالم کرد نوبتشونه و م ایپو لیبا صدا زدن اسم و فام یمنش

 

......... نهیچشات غمگ ن؟؟؟؟یشد نازن ینشست گفت: چ ایزن پو یصندل یرو انیآر یوقت

 توووووو؟؟ یشد ینجوریچرا ا

 

 دهیهم هنگ انیآر .کردم فیرو براش تعر لرزان ماجرا یدهنمو قورت داده آروم با دل آب

 .صورتم زوم شده بود ینگاهش رو

 

لحظات  نیا ینگاهشو ازم گرفته گفت: از مکافات عمل غافل نشو رو برا یقیدقا بعداز

 .....دونهیرو فقط و فقط خدا م کشهیم یگفتن ....... عموت چه زجر

 

 .با ما خارج شدند یاومدن و بعداز خداحافظ رونیو زنش از اتاق دکتر ب ایپو
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 از سرّ درون که دادیرنگ رخسارشون خبر م یگفته بود ول یدکتر بهشون چ دمینفهم

 .اصال خوب نبود اوضاعشون  .......

 

اومدن بچه رو مشخص  ایزمان بدن قایکه دکتر دق یسونوگراف نیو آخر نهیبعداز معا منم

 .میالزم رو برامون کرد، از مطب خارج شد یها ییکرد و راهنما

 

 .گذاشته بودم که نگاهم به عموم افتاد ابونیاز ساختمان پا به خ تازه

 

  .بود دهیند مارو  .شدیم ادهیپ نشیاز ماش داشت

 

 .ساختمان پزشکان راه افتاد یبست و بطرف ورود نویماش یدرها

 

 .کردمینمو حس مبود و کم کم مور مور شدن بد دهیچسب نیبه زم پاهام

 

بازومو گرفت و  ریکه تند دست انداخته ز میبود در چه حال دهیفهم انیآر نکهیا مثل

 .....یکنیم ینجوریا یکه تو دار هیگفت: فقط آروم باش..... مگه ک

 

  .ومدیعموم زوم بود که داشت بطرفمون م یفقط رو نگاهم

 

 .قدم گذاشته سرشو باال آورد نوریا ابونیبود و از آبراه بزرگ کنار خ نییپا سرش
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گرد و قلمبه ام انداخت  یبه سراپا ینگاه .من نشست یچشمش به ما افتاد و رو تازه

 !خوردیم یچرخ یشکمم ه یخورده بود و بچه تو چیام پ نهیس یکه منهم نفسم تو

 

شکمم نشست و دوباره باال اومده صورتمو  یکه نگامون کرد چشماش راست رو یکم

  .جلوتر اومد یقدم .دیکاو

 

  .میگرفت لیتحو یسالم داد که جواب سالم خفه ا انیآر

 

درد ....... درد........ درد  تینها یبه چشمان عمو انداختم....... ب یحرف نگاه بدون

 ......زدیم یبود و کامال به زرد دهیپر رنگشم ........داشت

 

 .....دیحالمو هم نپرس یبمن نگفت. حت یزیچ

 

 د؟یدیرو داخل مطب د ایگفت: پو انیبه آر رو

 

  .رفتن. اونجا بودن شهیم یگفت: مدت انیآر

 

 تونمیخونه جا گذاشتم نم ممیباهاش دارم که متاسفانه گوش یگفت: کار واجب عمو

 .....نمشیبب تونمیبودم فکر کردم م نجایا یهایکیبزنم. نزد یبهش زنگ
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بطرف عمو گرفته گفت:  درآورد. صفحه شو باز کرد و شویدست برده گوش انیآر

 .دی..... کارتونو راه بندازدییبفرما

 

 .زنگ زد ایرو گرفت و به پو یکرده گوش یتشکر ینوک زبان عمو

 

من  یو نگاه پراز غمش از سراپا دیچرخ یچون سرجاش م دمیحرف زد رو نفهم یچ

  .رفتیعقب نم

 

 .رفت نشیبرام تکون داد و بطرف ماش یکرده سر یداد و تشکر انیرو به آر یگوش

 دهیعموم پشت سرش.......... کش یبه چشمام نشست....... قدمها ی......... اشکیول

 .........شدیم

 

 

 :رمان هیالحاق

 

 شونیمشترک و سراسر خوشبخت یسال از زندگ نی( چند میو مر ی) عل نیو نازن انیآر

 .هستند نیاسیدالرام و  ید به نامهاکارمند شرکت آب و صاحب دو فرزن می. مرگذرهیم

 

 هیو سالم سا حیو خداروشکر صح دهیخاص خودشو انجام م یشهایدوبار آزما یسال انیار

  .سار خونواده شه
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همچنان بابابزرگ گروهه و بازم هوادارشون.... با دوستاش هم رفت و آمد  رصایعل

 ....دارن یخونوادگ

 

کنتاکت و اختالف دارن،  یمهران گاه یهایباز قیو ساناز هم درسته بخاطر رف مهران

 .دارند یخوب یاز ساناز بازم کنار هم زندگ انیار تیبا حما یول

 

 .....هم تا به امروز صاحب فرزند نشده ایپو

 

 .......باشه یاطالعات کاف نقدریکنم هم فکر

 

رمان  یها یمدت با تمام کم و کاست نهمهیا نکهیاز ا ،یهمراه سود شهیهم زانیعز

  .بالم یبخودم م دیهمراهم بود

 

 ️❤️❤️❤اااآآاآآااآیدن هیو دوستتــــــــــون دارم   

 

 

http://www.baghstore.com/
http://www.baghstore.com/

