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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 نیبه نام خداوند جان آفر              

 اوج سعادت به دام ما افتد یهما

 بر مقام ما افتد یگذر اگرتورا

 وار براندازم از نشاط کاله حباب

 به جام ما افتد یتوعکس یز رو اگر

 

 «یحباب رنگ»  

 

هم  کرد ؛ ما یشرکت بزرگ کار م هیکه خودش تو مرکز استان تو  نیبا اصرار رام کیتو شهرِ کوچ یاز سالها زندگ بعد

،چون شهر بزرگتر بودُ امکاناتِ  شتریب ای.منو رومیداشت جانیه یلی. همه مون خمیکرد یشهر اسباب کش نیبه ا

 بود. مونیرو شِیپ شتریب

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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فاده است دنُیرس یکه برا شتریب یِحیمکاناتِ تفرا نطوریهم مدرسه بهتر ؛ هم ایرو داشتم.و رو اشیکه من رو دانشگاه

 .میدیکش یهرشب قبل از خواب، نقشه م مُیتاب بود یازشون ب

گفتن نداره ،از تنها بودن خسته شده  گهیکه د نیشد خوشحال بود .رام یم کیکه به خانواده اش نزد نیاز ا مامان

بود و مخصوصا با من  یمهربون یُپسرِ احساس نیخرسند.رام تینها یخواهد کرد ب یکه دوباره کنارِ ما زندگ نیبود،از ا

ه ک میکردم.فقط نگران بود یباهاش مشورت م یداشت.منم عاشقِ داداشِ مهربونم بودم.تو هر مسئله ا یعال یرابطه 

 نذاره! یمنف رِیمسئله رو درسمون تاث نیا میقول داده بود ایحال منو رو نیگذشته،با ا یلیدو ماه از سالِ تحص

و ر یتونستند خونه بزرگ و خوب نایدوسال از من کوچکتر بود.با چند بار رفتُ آمد مامان ا ایمن سالِ آخر بودم و رو 

 یود.کلآل ب دهیتر بود،ا نیمن که درسم سنگ یبرا نی.امیاتاقِ مجزا داشته باش هیهرکدوم  میکه بتون یبخرند.خونه ا

قُ و سخت بود؛اما با شو ریوقت گ لیوسا یِ.جمع کردنُ بسته بندمبخرم نقشه داشت دیکه با یلیو وسا دنشیچ یِبرا

 . میداد یانجامش م ی،با خوشحال میکه داشت یذوق

.به محضِ میروشن ترک کرد ندهیکالن شهر و آ هیرو به مقصد  کیشهر کوچ نیتمام شدُ ما ا یبسته بند باالخره

 میکرد ی. سعمیهر کدوم اتاقمون رو انتخاب کرد مُیتو خونه گشت ای، منو روکنند هیرو تخل هی،تا کارگر ها اثاث دنیرس

 .میببر ن به اتاقمو ُمیکن دایرو پ لمونیکارتون ها وسا نیاز ب

 یا گهیبودُ واحد د یبود که تک واحد نیا شیآپارتمانِ پنج طبقه بود.خوب هیدر طبقه سوم  یمتر 150واحدِ هی خونه

و به ر یادیرو پوشونده بودُ نورِ ز واریکه سرتاسرِ د ییسالن بزگ با پنجره ها هی یشدیکنارمون نبود. واردِ خونه که م

 .دادیخونه م

د که راهرو بو هیهم تو  سیگالس ،اتاقا  و سرو یها دِیسف یها نتیو دلباز با کاب عیسالن بود و وس یِرو برو آشپزخونه

 .میگذاشت نیرام یِبود رو برا یاز اتاقا که کنارِ درِ ورود یکینداشت. دیاز سالن د

شد اتاقش رو براش  یکه م ییمن تا جا نیهم یِکنه .  برا یبود و نتونست کمک تیمامور ییموقع جابه جا نیرام

 یابر ندهیآ یِکه در هفته ها میدونست یرفت.م یها م تیمأمور نیبود که مرتب از ا ی،کارش طور نیمرتب کردم .رام

 شد. یماه م هدو تا س نِیره و مدتِ دوره هم ب یدوره به خارج از کشور م

و شهر  دیجد ی. فضامیمرتب کرد مُیمسافرت بود.با کمکِ هم خونه رو سرو سامون داد نیمنتظرِ ا یِلیخودش که خ 

 داده بود.. یخوب هیشده بود؛ به همه مون روح یداریکه نو خر یلیو وسا دیجد
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اهلِ رفت و آمد.تا دو سه هفته بعد از جا به  دایشد یبودند و ما خانوادگ نجایا لیبود که اکثرِفام نیشهر ا نیا یِخوب

 .میبود ییرایو مشغولِ پذ میمرتب مهمان داشت  ییجا

 ایفشردُ رو یتوبغلش م دویبوس یاومد ، منو م یخوشحال بود .هر وقت از شرکت به خونه م یلیخ نیرام ونیم نیا تو

 دُیبوس یکردُ شونه اش رو م یهم بابا رو بغل م یکرد.امکان نداشت وارد بشه ُ مامان رو نبوسه! گاه یرو لوس م

 کرد. یرو از بودنِ ما کنارش ابراز م شیخوشحال

نم بذاره!او ییخاله ها و دا یگشتن تو شهر رو با دخترا و پسرا یُکه قبل از رفتنش برنامه شهر باز میخواست نیرام از

خوش  یکل یُشهر باز میو کوروش هماهنگ کرد.جمعه رو از عصر با بچه ها همه با هم رفت نیبا شرو یبا خوشحال

 .میگذروند

اله دونستم مامان و خ ی. ممیداشت یکه ازم بزرگتر بود اما رابطه خوب نیتر بودم. با ا یمیصم یدختر خاله ها با شاد تو

 یبه شاد یمطمئن بودم که حس نیاما هم از طرفِ رام فکر کنند؛ گهیبه همد نیو رام یدوست دارند شاد یلیخ

 حس دو طرفه بود. نیو ا ادیهاش تو دانشگاه خوشش م ساز همکال یکیاز  یدونستم که شاد یهم م ینداره؛ از طرف

راحت  لیفام ی. با پسرامیبابا؛ ما هم با اصولِ مامان بزرگ شده بود یالیمامان راحت بودند بر عکسِ فام لیفام

 کرد. ینم جادیا یتیحساس یکیزیبرخورد ِ ف یکردنُ حت ی.شوخمیاهلِ حجاب گرفتن نبود مُیکرد یم برخورد

سوار شدنِ رنجرُ  یمن بود برا هیپا یتو شهر باز یذاشت ول یسر به سرِ من م یلیبودُ خ یبرادر شاد نیشرو

 شدند. یهم سوار نم گهید یدوست نداشتُ دخترا نیکه رام ییکوانتوم!دستگاه ها

 یدوره ترک کردُ برا یما رو برا نیخوش گذشت.دو سه روز بعد رام یلیشبها شد. خ نیتر یموندن ادیاز ب یکی اونشب

 .میکرد یحداقل سه ماه ازش خداحافظ

 یکردم. خدارو شکر از نظرِ درس یهمه مون رو دپرس کرده بود. اما بادرس خودم رو مشغول م نیچند روز نبودِ رام تا

 بود. ومدهین شیبرام پ یدرسخون بودم ، مشکلعقب نبودمُ چون 

                    *************************************** 

 لِینداشت و اکثرِ فام یادیگرفتند به شهر مجاور که فاصله ز میتصم نایکه مامان ا یلیروز هم تعط هیبود و  آخرهفته

دوست نداشت ما رو ببره ،تا  ادیبزرگ داشتند و مامان ز یبابا پسرها لِیکردند برند.اکثرِ فام یم یبابا اونجا زندگ

 .رفتندیو بابا م شراحت بود و فقط خود الشیبود که خ نیرام یوقت
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باهامون داشت ،  یمیصم اریبابا رابطه بس یاز عمو زاده ها یکیاوردند.  یهم معموال پسراشون رو با خودشون نم اونا

 هست ُ و برادرِ بابا؛  میواقع یکردم عمو یکه من تا مدتها فکر م یطور

رفتند. عمو  یم یساعت مهمون هی هیموندند و خونه بق یم یرفتند سر بزنند خونه عمو عل یم یهم وقت نایا مامان

 یکه از مامان و بابا بزرگتر بودند ؛ اما تو رابطه خوبشون خلل نیبودند .با ا یدوست داشتن یلیخ الیو زن عمو ل یعل

ساله داشت ُ  هیبچه  هیبزرگش سودابه ازدواج کرده و  دخترِکرد.عمو دو تا دختر داشت و دوتا پسر !  ینم جادیا

 همسن من بودُ سپهر ده ساله!  هیساله بود. سا 26پسرش سامان حدود 

 میمرتب از حالِ هم باخبر بود نستایاما با تلگرام و ا میدید یرو نم گریهمد ادیز نکهیبا ا میجور بود یلیخ هیبا سا من

. 

و  میخونه بمون ای؛ مامان اجازه نداد که منو رو میساختمون اومده بود نینبود و تازه به ا نیسفر چون رام نیحال ا بهر

 خونه عمو ! میهمه با هم رفت

 نیاختالفِ فرهنگ و اعتقادات مون بود . بابا  و رام میکه خونه عمو بر میمشتاق نبود ایکه من و رو یلیاز دال یکی

بابا  یبودند. فقط جلو دیمق یلیخ ینداشتند. درست برعکسِ ما خونواده عمو عل یحجاب اصرار یوقت برا چیه

 گرفتند. یحجاب نم

ر سبه شال  یازین گهی. چون دمیخوشحال شد یلیسامان با دوستاش رفته مسافرت خ میدیاونجا و د میرفت یوقت

 کردن نبود.

 :دندیپرس یزود از مامان م میرفت یو هرجا م دندید یبابا م لیرو فام ایاز سه چهارسال من و رو بعد

رو دستِ  یقصدِ ازدواج ندارند.ماشاال چه خانوم شدند.مامان هم خدارو شکر آبِ پاک اینرگس خانم جون رزا و رو-

  گفت: ُختیهمشون ر

 خواد درس بخونه! یزوده و رزا هم فعال م یلیکه خ ایرو ینه ! برا-

 :ومدیخانمِ خونه کوتاه ن نیهم یتو نخِ ما بودند برا یحساب میخونه که رفت نیآخر نیا اما

 گردم. یشهرام م یِدخترِ خوب برا هیکه دنبالِ  یِ. مدت دیریماررو درنظر بگ نیبهر حال اگه قصد داشت-

 تعارفاتِ معمول! نی!از ا بهتر از شما حتما یهم تعارف کرد ک مامان
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ا که حرفِ ساده هم ب زشونیدستشون با اون زبونِ تند و ت دمیفکر کردن تورو م نایتو راهِ برگشت رو به من کرد: ا اما

 زنند. یم هیطعنه و کنا

؟؟ انگار من چند سالمه !  یشوهر کن یخوا ینم گنیم یریجا م هیکه تا  ادیبدم م نیاز هم یدونیمامان ! م یوا-

 د.کر دییحرفا زوده!مامان هم با سر تکون دادن تا نیا یدرس بخونم و دانشگاه برم .برا دیکه من با یخودت هم گفت

: نازک کردُ گفت یدوباره بازگو شد . سودابه پشتِ چشم مینشسته بود هیو سا یحرفا شب که با زن عمو و سود نیا

 .دیکن اهیرو س شیدستِ شما که با زخمِ زبون زندگ میکه دخترِ دسته گلمون روبدزن عمو ! بگو آدم قحطه  یوا

شناسم که ظاهرشون خوبه و خدا به  یرو م نایجان ! من ا یعصرش رو تکرار کرد: نه سود یهم همون حرفا مامان

 بشه! نایبرسه که عروس ِ ا یدادِ دختر

 ذاشت:  یشت سر به سرِ من مدا هی. در واقع سامیکرد یهم با هم پچ پچ م هیسا منو

 ادیکه هست !دوستِ دختر نداره که خدا ز ستین پیکه هست! خوش ت ستین سانسیل یخوب نیرزا ! شهرام به ا-

 !!یزن یلگد به بختِ خودت م یکه دار یخوایم یکنه، شهر رو آباد کرده ! آخه تو چ

 اوردم گفتم: یکر خنده اش بلند بود .من هم که جلوش کم نم کر

حقِ تو رو بخورم! سالم نکرده گل پسرِ شهر رو قُر بزنم! نه  دهینرس ستمیانصاف ن یآخه قربونت برم ! من که ب-

 قندِ عسل چشم داشته باشم. نیکنم به ا یمن جسارت نم یخواهرجان !تا تو هست

ه خودشون طبقه اول آپارتمانِ سه طبقه بود ک هی. خونه عمو  میدیخند یموضوع شده بود سوژه و م نیآخرِ شب ا تا

داشت که مواقع لزوم ازش استفاده  یکم لِیسامان بود که وسا ینشستند و طبقه سوم هم برا یطبقه دوم م یو سود

 شد. یم

 بود. یبهمون خوش گذشت و خاطره خوب یلیدو سه روز خ نیا

 

مدرسه  ! از شتریتالشِ منم بشده بود و  نیامتحاناتم بود و درسا سنگ کِیسه هفته از مسافرتمون گذشته بود نزد دو

 مامان گفت: م،یخورد یناهار م میبرگشته بودمُ داشت

 !نجایا انیزنگ زد! آخرِ هفته دارن م یسود-
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 .میگذرون یکم خوش م هی ادیم هیذوق گفتم : چه خوب سا با

 !انیم الیآقا و ل یگفت فقط خودش و عل ینه ! سود-

 داره؟؟؟ یخاص لِی: چرا!!! دل دمیپرس مشکوک

 ذارن نگهبانش! یهم م هیو سا ارنشیسوزونه نم یم شیآت یلیسپهرخ نینظر داد:حتما چون ا ایرو

 باشه که بهش برسه!  دیبا هیاتفاقا گفت :سامان هست و سا-مامان

 !گهیبخوره د یزیچ هی یگندگ نی!!! چندش ! خب مرد به اششییا-من

 !ذارهیپسرا م یبه ال ال یل یل یادی! ز رهیپسراش در م ی؟؟ جونش برا یشناس یرو نم الیتو مگه ل -مامان

ساالد و دسر و  میها رو انجام داد یکار زهیهم ر ایشنبه از صبح مامان دو سه جور غذا پخت و آماده کرد. منو رو پنج

 آماده کردنِ ظرف و ظروف و ....

به  یرفتمُ همه چ ینم یرفِ آشپزمن ط نیهم یِتک بود و همه عاشقِ دستپختش ! برا لیدستپختش تو فام مامان

چرخوندم  یبار سرم رو م م،هریدیخند یو م میگفت یدورِ هم م مینشست ُدنیرس نایعمو ا یعهده مامان بود.وقت

 شدم. یزن عمو م رهیمتوجه نگاهِ خ

صدا  رو اینشدم، رفتم تو اتاقُ رو یزینه که متوجه چ ایهست  یاشکال نمیبه لباس و سر و وضعم کردم بب ینگاه هی

 :دیاومد تو و پرس ایزدم ؛ رو

 ؟؟؟؟یشده آج یچ-

 تو لباسم؟؟ ایدارم ؟؟ تو صورتم  یاشکال نیبب-

 :یزد به لودگ ایرو

 که دور از یتا نداره ، چشم درشت مشک یو مرتبه ؛ صورتت که از خوشکل کیلباست که ش ؟؟؟ینه مادر چه مشکل-

 داره؟؟ ینگم !! لبات گل اناره !بوسه ازاون لبا چه حال ی، وا کیو کوچ یقلم ینیجون مثلِ چشمِ گاو درشته و ب

 !یبد لمیچرت و پرت تحو یاینگفتم ب گهیزدم تو بازوش : بسه د یکی
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 بود؟؟ یچ یسواال برا نیبه من چه !!!حاال اصال ا خونهیخواننده م ؟؟یزنیچرا م-

 هست ؟ یمشکل دیشده به من ، گفتم شا رهیسره خ هیاومده  یاز وقت الیزن عمو ل-

 اصال دتیکه د شیفکر کنم موهات دلش رو برده ، دفعه پ یکپ کرده ! البته آج دهینه بابا ! زن عمو خوشکل ند-

هستن انگار رنگِ  یچشمش رو گرفته!بلند و خوش حالت و از بس مشک یختیاالن که دورت ر یموهات رو باز نذاشت

 !یزد یپرکالغ

 تو اتاق! میساعته اومد هیبغلم!برو زشته  رِیار زخبه خبه ! پاشو برو کم هندونه بذ-

که  مشدیمتوجه م ینداشتم ، امااز بچگ یافسانه ا ییبایکردم: ز یبررس نهیکم خودم رو تو آ هی رونیکه رفت ب ایرو

 بود ، طونمیصورت گرد ش ایکردم  یکه م یزبون نیریش یبرا ایشدند  یها جذبم م یلیخ

! امروز شدمیاوقات نگاه ها رو دست نداشتمُ معذب م یاومد وبعض یخوشم م گرانیتوجه د نیوقتها از ا یبعض 

 یرو م ریرو ز یانگار داره جنس ابانهیو ارز دارانهینگاه خر هیکرد و دوستشون نداشتم.  یزن عمو معذبم م ینگاها

 نداشته باشه و سرش کاله نره!! یکنه که زدگ

. بابا و عمو تو سالن نشسته  میجمع کرد ایو کمکِ مامان و رو میعمو خورد و ادامه دار زن نینگاه ها سنگ ریرو ز نهار

 یهم تو آشپزخونه بودند . منم داشتم با دخترِ سود یرو به حرف گرفته بود. مامان و سود ایبودند و زن عمو هم رو

 کردم. یم یباز

گل کرد. آروم بچه بغل رفتم تو  میکنند.فضول یمشکوک دارند پچ پچ م یلیخ یلحظه احساس کردم مامان و سود هی

 گفت: مطمئن باش! خودم هواشو دارم! یم یکه سود دمیو شن ستادمیآشپزخونه و پشتِ سرشون ا

رزا جان ببرش تو اتاق االن  ن؟؟یینجایلبخند دستپاچه گفت : اِ شما ا هیبرگشت و با  یصدا زد ماما! سود دخترش

 !امی.برو سرگرمش کن تا من بارمیرو براش م رشیش

 تا ما حرفمون تمام بشه بود. اهشیحرفش همون برو دنبالِ نخود از نوعِ س مضمونِ

! منم  رهیرفت دوش بگ ایرو جمع کردندُ رفتند. بابا رفت نون بخره و رو لیبارو بند گهیتا فردا بودند و عصر د نایا عمو

د . ش یکه پخش م یم به برنامه اچشم هیچشمم به کتاب بودُ  هی ونیزیتلو یکتابم رو دست گرفتمُ نشستم جلو

 رو کم کرد. ونیزیتلو یخودش اومد کنارم نشست ُ و کنترل رو برداشتُ صدا یِبرا یچا وانیل هیمامان با 
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 ؟ یکن یوا صداشو چرا کم م-

 چرا اومده بودند؟؟ نایا الیل یدونیم-

 ! اومدن سر بزنند. شهیخب مثلِ هم-

 !!!یبار فقط سر زدن نبود! اومده بودند خواستگار نینه ا-

 ؟؟؟؟؟یک یِخواستگار ؟؟؟؟؟یخواستگار-

 سامان! یِتو ! برا یِ!!! خواستگار ویک یآ -

 ؟ی؟ سامان؟ من؟ چ یو مبهوت گفتم : ک جیگ

 !یاونا هم اومدند خواستگار یُکه تو خانم شد ستین بیعج ؟؟یزنیم جیچته رزا ؟؟ چرا گ-

 خوام درس بخونم ! زوده ! یخب .....من ...... من م -

 یآقا و خونواده شو خوب م ینداره ! بهر حال ما عل یگفت : سامان با درس خوندنت مشکل یم یدرس بخون ! سود-

 .از هر لحاظ مناسبه!میو بزرگ شده و روش شناخت دار دهیچشممون قد کش یِ. سامان هم جلو میشناس

 !یگفت: من جوابِ مثبت دادم.گفتم که تو بدون عیگم مامان سرب یزیمن خواستم چ تا

 یداره و کار م سانسیساله اس که ل 26پسرِ  هی دونستمی.فقط م رمیبگ رادیاز سامان نداشتم که بخوام ا یشناخت چیه

بودمش که  دهیکه ند شدیم یچهارسال یهم داره ! حت 206 هیو  ارشِیدر اخت شیواحد از آپارتمان ِ پدر هیکنه و 

 باشه . ادمیهم  افشیق

به مامان  یهم که نبود نظرش رو بدونم.وقت نیکه حرفِ مامان از طرفِ بابا هم هست . رام دونستمیهم م یطرف از

 . میزنگ که زد نظرش رو بدون ای ادیب نیرام میگفتم صبرکن

از خداشِ که تو با سامان ازدواج  نیم! را یحرفا کن نیا ریبچه رو تو غربت درگ نمیگفت: نب یکرد و با تند مخالفت

 و دوستش داره! قهیرف یلیچون با سامان خ یکن

باهاش مخالفت کنه و اشکالِ  یخواست کس یدلش نم زدیم یحرف یبُعدِ مستبدانه اش بود که وقت نیمامان ا اشکالِ

 سپرد به مامان! یرو م زیحس مامان بود.همه چ نیاز حد به ا شیدادن ب دونیبابا م
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 نیازدواج کنم ! رام یزود نیخواست که به ا ینبود ازش نظر بخوام ! اصال دلم نم یمن مونده بودم تنها و کس حاال

ورت مش یِ برا یمناسب نهیکوچکتر بود  گز ایبهش بگم . رو ینبود که نظرش رو بگه و مامان هم که اجازه نداد تلفن

 نبود .

 یحرف م یبذارم . کاش حداقل با شاد ونیدر م یبا کس میمستقتونستم مشکلم رو  یبود که نم یهم طور اخالقم

 من! تیسکوت شد نشونه رضا نیشد که سکوت کردمُ ا نیزدم ؛ اما نتونستم ،ا

کم  یزیچ کلیو ه افهیتونم بگم از نظر ق یدوباره اومدند و سامان هم باهاشون بود. خب م نایبعد عمو ا دوهفته

 خوب بود. یلینداشت و خ

.سامان پسرِ  میکرده باش یکه من و سامان صحبت نیعقد اومدند. بدون ا دیخر یِبرا یمقدمه ا چیه نباربدونِیا

 کرد. یصحبت م یبا سود یرِلبیآروم و ز یزد. فقط گاه ینم یگرفت حرف یبود و تا مخاطب قرار نم یساکت

 یمامان و سود نی! تو ماشلیوسا هیحلقه و بق دیخر یِبرا میو سامان رفت یمن به مدرسه نرفتم ُ با مامان و سود صبح

 .ادیو عاقد هم به خونه ب رندیتو خونه بگ کیجشنِ کوچ هیکردند که  یصحبت م

 یم میبه نظرشون خوب بود تصم یهر چ ی.مامان و سود میمسئله نداشت نیتو ا یواقع من و سامان انگار نقش در

 دیلباسِ شبِ سف هیبود که حاال که جشن تو خونه اس  نینظرش ا یکردند.سود یگرفتند و مقدماتش رو فراهم م

 کنم . شی.تو خونه هم آرا رمیبگ

ق با ذو یخواست لباس عروس بپوشم.سود ینه من ! به دلم ننشسته بود.دلم م دیپسند یکه در واقع سود یلباس

 ! چقدر قشنگه!برو بپوشش! یچه لباس یگفت: وا یم یه

 بپوشم . دوسش ندارم! مامان ! نویتم : عمرا اتو پرو و با اخم به مامان گف رفتم

 باشه تو آروم باش-

شد. به وضوح ابروهام تو هم گره خورد.سامان هم  یتو صورتم معلوم م یکرد فور یناراحتم م یزیچ یمن وقت اما

 شد. میبا اکراه لباس به دست رفته بودم تو اتاقک پرو متوجه ناراحت یوقت

 ؟ هیچ میبود علتِ ناراحت دهیکه از مامان پرس نیا، مثل  دمیپوش یمن داشتم م تا
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لباسِ جشنش دوست  یبرا نویبهش گفت: رزا دوست داره لباس عروس بپوشه و ا یهم دور از چشمِ سود مامان

 نداره.

ماشاال ماشاال چقدر  ی: وادی تمج ُفیشروع کرد به تعر یو به نظرم ذوقِ الک جانیدر زد و در رو باز کردم با ه یسود

 ! از صد تا لباس عروس خاص تر هستش! نتتیبب شهیکه سامان االن نم فی! ح ادیبهت م

 فیسامان تعر ی! شما کمکش کن من برم برا نشیبب شهیکه سامان نم فیهم رو به مامان گفت: زن عمو چه ح بعد

 کنم!

 نگاه به مامان کردم که پچ پچ کرد: ظیغل یهمون اخم ها با

 .میخر یلباس عروس هم م میریبخر بعد م نوی! گفت ا یسامان صحبت کردم گفتم دوسش نداربا -

 گفت. شیآبج لِیبرخالفِ م یزیچ هیدراوردم: چه عجب  ییرو جمع کردم ُ ادا لبهام

 شد. کینزد یاومد که متوجه شدم سود ییچشم و ابرو مامان

خواهر  هی تو قالب ِ  ُستین نیریاون دختر عمو مهربون و ش گهید یکه سود میمن و هم مامان متوجه شده بود هم

مشترکِ من  یِخواد پاش رو تو زندگ یکنه و م یو ساکت بودنم استفاده م یتجربگ یشوهرِ حواس جمعه که از ب

 داداشش نره! سرِسفت کنه و سامان رو تو مشتش داشته باشه،که به زعمِ خودش کاله 

که  یاپش یکاف می.رفتمیبخور یزیچ میجا بشن هی میداد بر شنهادی.سامان پ میبودلباس تمام شد. خسته شده  دِیخر

 :دامونیشروع کرد شمردن ِ خر یسود ارن،ی. تا سفارشمون رو بمیهمون اطراف بود و نشست

جشن ! فکر کنم تمومه  ی؛ اون لباسه هم برا میدیهم که خر شی، لباس و لوازم آرا میدیخب حلقه ها رو که خر-

 !نه؟؟ گهید

لباس  نینگه ، ا یزیچ یدونستم اگه االن کس یمونده بود .م یسینگاه ِناراحت به مامان انداختم . تو رودروا هی

کرد ، نگاهم رو از مامان کشوندم رو  ی! بغض راه نفسم رو گرفته بود و اشک داشت چشمام رو پر م شهیم بیتصو

 . میلحظه چشم تو چشم شد هیسامان و 

نگاهمون! سامان نفسش رو داد  یِکردم که اشکم نچکه !با تالق یم یچشم چرخوندن سع دنُیکش قیبا نفسِ عم من

 گفت: رونیب
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 ! شهیوقت نم گهید می. امروز نر میلباس عروس بخر میبر دیجان ! با یسود-

 ؟؟؟یچ یلباس عروس برا گهید میتند جواب داد: اون لباس رو گرفت یسود

 باشه. دهیلباس پوش میریبگ یخواد رزا لباس عروس بپوشه که اگه نشد جشنِ عروس یمن دلم م-سامان

 زد: یسامان جوابش روداد،لبخندِمصنوع دید یوقت یسود

 !من گفتم اسراف نشه ! دیدون یهر طور خودتون صالح م-

 تو نگران نباش! شهینه اسراف نم-

 رفت. نییاز گلوم پا و قهوه کیذره ک هی دمُینفسِ راحت کش هیحرفا  نیاز ا بعد

 گرفت:  یم یرادیا هی یذاشتم سود ی. تو مزون دست رو هر لباس که م میهم برنامه داشت دنیلباس خر یبرا

 !یشیم تیدنباله ش بلنده اذ نینه ا یکار شده س! وا یلیباالش خ نیا یوا-

 دهیانتخاب کن که پوش ی؛ پس لباس هیسامان چقدر تعصب یدونیرو زد : رزا جون ! تو که م شیحرفِ اصل باالخره

 یم دایپ ستین یتا خواستم جواب بدم ؛ مامان زود گفت : مشکل«داره ییمن از کجا بدونم سامان چه اخالقا»باشه

 .میکن

دو  رو هر یکیکردم تا  یگفتند پرو م یم ناینداشتم . هر کدوم که مامان ا یلباس عروس ذوق یِبرا گهیحرفا د نیا با

 .دندیبه و چه چه کردند و خر به دندویپسند

: ! با شوق گفت نهیها رو بب دیبنده خدا باذوق اومد خر ایخونه ! رو میبرگشت ییایرو دِیو با اعصابِ داغون از خر خسته

 !نمیبب یپوش یلباستو م

 .  ستین یالعاده ا زِخارقیلباسا !چ هیهم مثل بق نیحوصله ندارم ! ا ایرو-

 گفت: یکه تو ذوقش خورد اما درکم کرد و با مهربون نیا با

 !ارمیبرات ب یچا هی ؟یخسته ا یآج-

 و با ندامت نگاهش کردم و گفتم: دمشیاز رفتارم بوس مونیپش
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 با هم کمکِ مامان! امیتا من عوض کنم ب اریهمه ب یِبرا یکردم. چا یبودم.سرِ تو خال ی!عصبان یببخش خواهر-

زود  دیمدرسه با یِکه فردا برا نیبعدش به بهونه ا ِییرایو پذ«نرفت نییاز گلوم پا یچین هکه م»شام خوردن بعداز

 هجوم اورده بود و ذهنم رو کامال محاصره کرده بود. الیشم رفتم تو اتاقم که بخوابم. اما خواب نه!فکر و خ داریب

تونم استقاللم رو  یبرم وتنها و دور از خانواده چه کنم؟چطور م گهیشهرِ د هیبه  دیکردم بعد از ازدواج که با یم فکر

 کنم. یریجلو گ میتو زندگ یاز دخالت سود یاحترام یحفظ کنم . چطور بدونِ ب

تو  یُشیتو بزرگتر م گهیساله د هیدادم که تا  یم یسر کنم . فقط به خودم دلدار دیشناسم چطور با یکه نم یسامان با

جا تو شهر خودمون دانشگاه قبول بشم و الزم نباشه به  نیو اصال ممکنه هم یشیامان آشنا ممدت با اخالقِ س نیا

 شهر اونا برم.

گردم ، به شهرِ خودشون برگشتند. عصر که  یمن بر م یکه رفتم مدرسه اونا خواب بودند و خوشحال بودم وقت صبح

 ذاشتم: شونه اش گ ِیسرِ مامان خلوت شد ، کنارش نشستمُ سرم رو رو یکم

 . شمیدلتنگ م یلیمامان من دوست ندارم ازتون دور بشم . خ-

 هی! فکر کن دانشگاه  نجایا ارتتیقول داده که سامان هر هفته ب یو گفت: نگران نباش ! سود دیسرم رو بوس مامان

 ! فکرش رو نکن!ستی! سخت نیخون یدرس م یو دار یرفت گهیشهرِ د

از مامان ناراحتُ گله مند شدند.  دندیشن یوقت ی.خانواده مادردیاومدم رس یمن به عقدِ سامان در م دیکه با یروز

طِ شر ایام چقدر باشه و  هیدونستم قراره مهر یکه من مجلسِ بله برون نداشتم.در واقع خودم هم نم شدیباورشون نم

 نه؟؟؟ ایضمن ِ عقد دارم 

.چون مجلس مختلط بود و  ومدین هیکردند . اما سا میتا از دختر خاله هام همراهو دو ایرفتم. رو شگاهیصبح به آرا اولِ

 توخونه گفت:

 زنم. یذره رژ م هیکم که اونم تو خونه  یلیهم خ شیخوام درست کنم و آرا یمن که حجاب دارم پس مو نم-

 کنه ! شینخواد آرا یبود . خواهرِ داماد حت بیدختر خاله هام عج یبرا نیا

تو  می! نشست یچی!ه ی! بد شدیبگه که خوب شد یزیچ یسامان اومد دنبالم ، نه تو صورتم نگاه کردُ نه حت یوقت

 :دمی، ازش پرس نیماش
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 ؟؟ هیآتل میریم-

 کردُ سرد گفت: ینگاه هیگوشه چشم  از

 !یعروس ی. بمونه برا میریمدل به مدل عکس بگ میکه بر مینه ! مگه محرم-

و  گاهیاتو ج مینشست لیخونه و با هلهله فام میدینداشتم بزنم.باالخره رس ینگفتم در واقع حرف یچیشدم و ه ساکت

 عاقد خطبه رو خوند و من رسما زنِ سامان شدم.

 دنیمطلق بودم . نه ذوق داشتم و نه خوشحال بودم . با د یِ حس یدارند ، اما من تو ب یچه حس هیدونم بق ینم

 بغض کردم. تر مامان و بابام فقط یچشما

من  یِپدر لیسامان ، که فام لِی مامان بود که شاد بودندُ سخت مشغولِ بزن و بکوب بودند. فام ِلیفام ارِیدر اخت جشن

 زدند.  یدست م یخوردندُ و گاه ینشسته بودند و فقط م شدند،یم

ت و دس ستهیکنارم به ا ادیاصرار کردند که سامان فقط ب یرقص، هرچ یِبرا دندیخاله ها اومدند و دستم رو کش دختر

 بود نشست و نگاه کرد. یکه تهش عصب یلبخندِ مصنوع هیبزنه ، حاضر نشد و با 

 گفت: دیرقص یکه داشت جلوم م یشاد

 شده ؟؟؟  یرتی! غرسهیبه نظر م یرزا! سامان عصب-

 برقصم! دیبشه ؟؟ خب جشنِ خودمه نبا یعصب دیبا یچ یدونم ! برا ینم-

 .گمیبا توجه به خونواده اش م ؟؟؟یدیتو نظرش رو ازقبل نپرس یعنی-

 سالم ُ خداحافظ حرف زدم. هیدلت خوشه ! من فقط باهاش اندازه  یشاد-

 گفت: رتیو با ح ستادیمبهوت سرِ جاش ا یشاد

 ؟؟؟؟!!! یکن یم یشوخ-

 .می؟؟ خاله گرامتون فرمودند خوبه و خودشون هم جوابِ مثبت دادندُ االنم که ما در خدمتتون هست هیچ ینه شوخ-
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قر دادن  نِیتنه بهش زد و در ح هی نیشرو رون؛ینمونده بود از شدت تعجب از حدقه بزنه ب یزیچ یشاد یچشما

 گفت:

 رقصم. یم باهاش مبرو اونور خود یکن یرزا و رقصش رو خراب م یجلو یسادیوا نجوریا هیچ-

صبر نکرد که برگرده و  ایبهش نگفت و  یبود مامان حت تیکه چون مامور ینیبود. رام نیواسه من مثلِ رام نیشرو

 کرد. یم تمیاذ شیخال یموضوع ناراحت بودم . جا نیمن چقدر از ا

سامان رو  یشد که چ ریزد . فکرم درگ یحرف م هیداشت با سا یچرخ زدمُ چشمم افتاد به سامان که عصبان هی

 گفت: هیو رو به بق دیاومد طرفمُ دستم رو کش هیسا دمیکرده ، د یعصب نقدریا

 عروسش تنگ شده ! یِداداشم دلش برا« یلبخند مصنوع هیبا »خسته شد. گهیعروسمون د-

 ه؟؟؟یچ انیبفهمم جر دیشا نمیدادم بش حیدستمُ و نگاه پر غضبِ سامان ترج دنِیکش با

 :دیپرس یاما فوق العاده عصب نییپا یان نشستم با تن صداکنارِ سام تا

 به پارتنرت داره ؟ یبستگ ای یرقص یبا عشوه م نقدریا شهیهم-

 تکون دادم: یسر جیگ

 ه؟؟یرقصِ ساده بود . عشوه و پارتنر چ هی-

 .میرس یبله ساده بود . باشه به اونجا هم م-

شبِ بعد از  نیکردم ، امشب اول یهم رفتند شهرشون فقط سامان موند . فکر م نایعمو ا یشب همه رفتند .حت آخرِ

تنها موندن  نیبه ا لِیما ادیکردم ، هرچند ز یخوابه ! داشتم خودم رو آماده م یحتما سامان تو اتاقم م تیمحرم

 نبودم .

کرد اما روش نشد بهش بگه  خواب سامان از مامان خواست که جاش رو تو سالن بندازه !مامان با تعجب نگاش وقتِ

 من بخوابه ! شِیپ

مدرسه بود و بابا هم سرِ کار ؛  ایشدم ، مامان و سامان تو آشپزخونه مشغولِ صبونه خوردن بودند.رو داریکه ب صبح

 و نشستم . ختمیخودم ر ِیبرا یچا هیگفتمُ  یریسالم صبح بخ
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 .مشدیم شیچشم رِیز یبود اما متوجه نگاه ها نییسرش پا سامان

 دیشرتِ جذب ِ سف یت هیبود. ختهیکه سشوار نکشم حلقه حلقه دورم ر شهیدوش گرفته بودمُ موهام مثلِ هم شبید

 بودم. دهیاش بود با شلوارکوتاه که قدش از مچِ پام باالتر بود، پوش نهیقلبِ تپلِ قرمز وسطِ س هیکه 

 کرد. یم ییخودنما شتریکرده بود و چشمام ب رییرنگ تغ یقهوه ا دهیکش یصورتم با اون ابروها 

 و برگردم. دیمن برم خر دیبلند شد وگفت:تا شما صبونه بخور مامان

 خرم . یم رمیبده خودم م ستیتعارف کرد: زن عمو ل سامان

 خوام . ینم یادیز زِیبا هم برگشتم ، چ دینه پسرم تا شما دو کلمه حرف بزن-

 ؟؟ییایم تا بناهار آماده کن یبرا یزیمامان چ-

 کرد : یرو چک م فشیکه ک یژاکتِ نازک تنش کرد و درحال هیو  دیمانتوش رو پوش مامان

 رمیبده. ظهر خودم م لیقرارشده مازادِ سفارشمون رو امروز گرم تحو میازش غذا گرفت روزیکه د ینه مادر!رستوران-

 . خداحافظ! رمیگ یم

کنه ،از نگاهش گر گرفتم و  یسامان با لبخند داره نگاه م دمیگرفتم سرم رو باال اوردم که د یکه لقمه م نطوریهم

 کرد. یرنگ به رنگ شدم.دستش رو اورد و موهام رو گرفت وباهاش باز

 و گفت: دیکش یقیعم نفسِ

 گفت؟؟؟ یچ یدونیبرگشتند م یاز خواستگار یمامان وقت-

 ه بده!کردمُ با نگاه منتظر شدم تا ادام سکوت

 بود. یمنظورش چ دمینفهم روزیموهاش رو کوتاه کنه! تا د چوقتیگفت:سامان نذار ه-

کرد.دستش رو  یهم رو لبهام مکث م یرو گونه و چونه و گاه یرو چشمام و دم ی.دم دیچرخ یرو صورتم م چشماش

 تا گردنمُ نوازشگر اورد تا گونه ام ، صداش نجواگر شد: دیموهام کش یاز رو
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چطور بذارم و  ؟؟؟یچه کنم ؟؟ چطور تحمل کنم ازم دور باش ییبایهمه ز نی! من با ایاز تصورم خوشکلفراتر -

 برم؟؟!

 کردم گونه ینشده بود. از حرارتِ وجودم احساس م کمینزد نجوریتا حاال ا یبگم . من هم پسر دیبا یدونستم چ ینم

 یشرویپ شتریکردم دوست ندارم سامان ب ی.چون احساس م دمیکش یخجالت م شتریگرفتند. فکر کنم ب شیهام آت

 کنه!

 گفت: یجد یو کم دیهم متوجه حالم شد. دستش رو عقب کش سامان

 چیه یعنی!یکن تیو رعا یمهمه رو بدون یلیمن خ یِمسائل رو که برا یسر هی دی!بایزنِ من گهیرزا! تو االن د نیبب-

و بگو  یراحت باش لیفام یِخواد با پسرا یفراموش کن!من دلم نم یدکر ینداره ! تا حاال هر جور زندگ یتبصره ا

 !  یبخند داشته باش

 !مفهومه؟؟؟نهیبب یخوشکلتو کس یخواد موها یدلم نم مخصوصا

 باهاشون حرف یگیمونن برام!حاال تو م یم نیبزرگ شدم و مثلِ رام مییمِنُ مِن گفتم: من با پسر خاله هام و پسردا با

 یوقتِ احوالپرس ای رمیبرم جلوشون حجاب بگ زن؛بعدیو مثل عمو برام عز گمینزنم؟؟!من به شوهر خاله هام عمو م

 دست ندم؟؟

 گشاد شده گفت: یباره با چشما هی

 خداااا!!!! ی؟؟ایدی!! باهاشون دست می!!وا یوا-

با صدا کرد و چشماش رو باز کرد.چشماش قرمز  دم ُ بازدمِ هیلحظه چشماشو بست ، هیرو سرش گذاشت و  دستاشو

.احساس کردم ادیازش برم ی.فکر کردم االن هر کاردمیلحظه ازش ترس رون،اونیب زدیبود.انگار از چشماش حرارت م

 . رهیمشتُ لگد بگ رِیتونه منو ز یم

گوش کنه و عمل  گهیشوهرش م یداره هرچ فهیکه زن وظ یدونیو م ،یزنِ شوهردار هست هیتو االن  یدونیرزا ! م-

 کنه!

 نذاشتُ ادامه داد: یو لحنِ ترسناک تیخواستم اعتراض کنم با جد تا
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که من  یباش یاون قایلحظه، انتظار دارم دق نی! اما از هم رمیگ یم دیرو ند یو رفتار کرد یمن تا حاال هر طور بود-

حاال که  ایاشکال نداره و  رونیموهام اومده ب یلوذره ج هی: حاال  یکم کار یخوام و دوست دارم؛ بدون ذره ا یم

 و..... نهیب یو نم ستیسامان ن

 من مهمتر از دوست داشتنه! یِبرا نای! من دوسِت دارم اما ا میحرفا ندار نیا از

 میرو ب میریرو بگ یامتحانت مراسمِ عروس نیکردم.ازش خواستم درست بعد از آخر دیرو تاک نایبه مامانت هم ا صبح

 رو تحمل کنم. تیتونم دور یچند ماه نم نیاز ا شتری! من بمونیسر زندگ

کنه! فقط تونستم  فیاون ابرازِ عالقش هم نتونست حرفاش رو تلط یمالحظه زد که حت یو ب یحرفا رو جد نیا یطور

 بگم:

 کنکور بخونم . یِبرا دیمن با-

 باال انداختُ گفت: یا شونه

 خواد بشه ، فرق نداره! یم یهرچ جهینت ستیاون که مهم ن-

 چرا فرق نداره ؟؟؟ ست؟؟یچرا.... چرا مهم ن-

 نداره. یفرق جهینت نیهم یِدانشگاه ! برا یبر ستیچون شما قرارن-

 کردم با بزاقم قورتش بدمُ که بتونم حرف بزنم: یخونه کرد تو گلوم سع بغض

 آخه ..... چرا ؟؟؟!-

 چرا نداره گلم چون من دوست ندارم .-

 که؟؟ یندار یجون گفته بود تو با درس خوندنِ من مشکل یبغضم رو کنار زدم:سود یسخت سر با

 سرش رو کج کردُ جواب داد: یحوصلگ یب با

اصال  یعنیکارش ! اما دانشگاه بحثش جداست. یبود که تمام بشه بره پ رستانیچند ماهِ دب نیخب منظور ا-

مثلِ  یدختر خوشکل یرو برا طشیمح نیهم یبرا هیچه جور دونمیمن دانشگاه درس خوندمُ و م ست،یقابل ِبحث ن

 !ی.اوک یموضوع رو مطرح کن نیدوست ندارم ا گهیدونم.بهر حال د یتو مناسب نم



 یحباب رنگ

 
20 

 

 گفت: یهمون بغضم خواستم جواب بدم که محکمُ دستور با

 نره! ادتی نویکلمه اس رزا ! فقط چشم !ا هی! یجواب من بعداز اوک-

 یجمله تو سرم م هی.فقط شدیم ریاشکم داشت سراز گهید تیتحکّم و جد نینبودم.با ا یدخترِ حاضر جواب من

 !ی! اشتباه کردی: اشتباه کرددیکوب

 حرفا حاال قصدِ نوازش داشت. نیکه اومد طرفِ صورتم و لبخندش رو که بعد از ا دمیرو د دستش

 ود.به سرم خورده ب یبودم انگار ضربه محکم جیرفتم.درِ اتاقم رو که بستم گ رونیرو پس زدمُ از آشپزخونه ب دستش

دونستند که سامان اجازه درس خوندن به من  یدونستم مامان و بابا هم اگه م یکنم . م دیدونستم چکار با ینم

 ! مییشدندُ چه بسا خواستار جدا یم یعصبان دهینم

مسائل رو روشن و واضح با  نیا مینخواستمامان  ایخدا ! چرا من  یکنم ا کاریچ انه؟یبگم  نایکردم به مامان ا فکر

 . میخودِ سامان مطرح کن

کار در حالِ حاضر  نیکردم که بهتر یفکر م دینداشت با یحرفا سود نیا گهی.دمیاکتفا کرد یبه حرفِ سود چرا

 ه؟؟؟یچ

 چند ماه که رابطمون نیماه مونده بود.فکر کردم تو ا نیچند جشینزنم .تا کنکور و نتا یگرفتم فعال حرف میتصم

 نظر کنه. دِیشد، ازش بخوام تجد یمیصم

زنگ  شیسامان اومد که گفت : گوش یِگرفت.صدا یمامان اومدکه سراغم رو م یِدونم چقدر گذشت که صدا ینم

 خورد و رفته تو اتاق صحبت کنه.

خانمِ متاهل هستمُ  هیمن  نشون بدم . به خودم گوشزد کردم که یرفتار کنم که حالم رو عاد یکردم طور یسع منم

کردم.هر چند به شدت تو ذوقم  یعاقالنه رفتار م دیخودمُ شوهرم رو جار بزنم.با نِیاز روزِ اول مشکلِ ب ستیدرست ن

 خورده بود.

به مامان گفته بود . مامان هم رفته بود رو مودِ  دیفردا صبح رفت . اما معلوم بود که خواسته هاش رو با تاک سامان

 کرد: یاورد شروع م یبه دست م یهر فرصت حتُینص
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شوهرت رو درک  یها تیحساس دی! بایو لباس بپوش یشوهرت رفتار کن لِیبه م دیو با یزنِ شوهردار هی گهیتو د-

 .یو احترام بذار یکن

جوابِ دلخواهش رو  یکه با کالفگ نیگرفت تا ا یشتریشدتِ ب انیخاله ها خواستند به خونمون ب یحرفها وقت نیا

 دادم:

کنم ؛با پسرا هم حرف  یسر م ی،روسر دمیبا شوهر خاله ها دست نم دمیسامان گفته گوش م یچشم مامان !هرچ-

 دستورات رو اجرا کرد. اَه!!! کیبه  کیانجام شد و رزا  تیزنم.خوب شد، حاال برو گزارش بده که مامور ینم

 ت:نازک کرد گف یپشتِ چشم یبا ناراحت مامان

 ! اونم اونجا دل نگرونِ توئه!!یبا شوهرت اختالف داشته باش تیخوام اولِ زندگ یبده نم-

 نشه!!! داشیپ گهیکه عقد کنه و بره د نیاحوال بپرسه ! نه ا هیزنگ بزنه ! هیدل نگرونِ -

 کنم. یم تیرو رعا یومطمئنش کردم که همه چ دمشیکنه ، بوس یمامان با غصه نگام م دمید یوقت

 شروع به سربه سر گذاشتن: گهیاول تعجب کردندُ بعد د دند،ید دهیمنو با شال و لباسِ پوش یها وقت خالهپسر

 ؟؟یگفت قبول کرد یچ اد،هرین رتیشوهر گ یدیرزا ترس-

 ؟؟یشنو یما رو م یِ! گناه نشه صدایآبج-

ردُ ک یبود.مامان هم با لبخند نگاه م یکه ساکت بود شاد ی!تنها کسییخاله و دا یشدم سوژه پسرا و دخترا خالصه

 گفت. ینم یزیچ

 یمامان !!فقط تو دلم دعا م یهم باختم. حت میلیتحص ندهیدونند که آ ینم چکدومشونیکردم که ه یخودم فکر م با

 یدرس م یشتریب تیتر شده بودمُ با جد صیکردم که سامان از حرفش برگرده ُ اجازه بده من برم دانشگاه!انگارحر

 م.خوند

کوتاه  یلیزد و خ یبار زنگ م هیبود سر بزنه ! فقط دو سه شب  ومدهیهفته از عقدم گذشته بود .سامان ن دو

 خداحافظ! یگفت :خب کار ندار یکرد و انتهاش هم م یم یاحوالپرس
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که از دوره خارجش  نِیرام دمیانداختمُ د فونینگاه تو آ هیزنگ در بلند شد .  یِروز دمِ غروب بود که صدا اون

 نیسمتِ درخونه ودر همون حال بلند بلند گفتم: مامان !مامان!رام دمیدر رو زدم و دو دمُیاز ذوق کش یغیبرگشته! ج

 اومده !داداش اومده!

 .نندیرو بب نیدر تا درِ آسانسور باز بشه و رام یو مامان و بابا هم خوشحال اومدند جلو ایرو

که منو به خودش فشار  یو درحال دیخند یگردنش شدم.اونم م زونِیآو دمُیپر رونیاومد بدر باز شد و از آسانسور  تا

 گفت: یم دادیم

 ها ! ستیکردن درست ن غیج غیج نیا گهیها د یخواهر دلتنگم بشم! اما بزرگ شد یِمن فدا-

رو صورتم و متوجه  دیجدا شدم چشمش چرخ نی.من که از رامنمیمنم پسرم رو بب گهید نوریا ایب زدیهم غر م مامان

 گفت: رتینازک شده و رنگ کرده ام شد . با تعجبُ ح یابروها

 !!!ی....رز؟؟؟یتو چکار کرد-

  بغلش کرد ُ بهش گفت: ُدیشوک شده دستش رو کش دنمیاز د نیمتوجه شد که رام مامان

 !!!یسته راه، خ رینفس بگ هیور !بخ یچا هی اتویکنم !ب یم فیخودم برات تعر ایقربونت برم !ب ایمادر فدات بشه !ب ایب-

 کرد: فیبه دستش دادُ تعر یو اورد داخل و با قربون صدقه و چا دیرو کش نیرام دستِ

سامان هم عجله داشتُ ماهم به احترام عمو رو حرفشون حرف  یُ که اومدن خواستگار یمادر جون تو تازه رفته بود-

 !ییایتا ب میصبر کن ای میخبرت کن مینتونست نیهم ی.برامیوردین

 االن رزا با سامان نامزدن؟؟؟ یعنی: دیگرد شده پرس یبا چشما نیرام

 رو که قبول ندارندُ عقد کردند. ی....نامزددندیچقدر مق نایکه عمو ا یدونیخب ...مادر..م-

 منفجر شد: نیحرفِ مامان رام نیا با

 یسامان چ ی؟ مامان تو از اخالقااز سامان ؟؟ هان ؟ نیعقد کردند؟؟؟ مگه شما چقدر شناخت داشت ؟؟؟یچ-

 هان؟؟؟ ش؟؟؟یشناس ی؟؟ چقدر م یرزا !تو چند بار باهاش نشستُ برخاست کرد ؟؟؟یدونیم

 زود حق به جانب گفت: مامان
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جلوِچشممون بزرگ  ؟سامانیکن یم یدختر هم خال نیتو دلِ ا ؟؟یزنیتو م هیحرفا چ نیجان مادر ا نیاِ اِ رام-

 هگیاومد د شیاما خب پ ،یومدیتو هم م میکرد یصبر م دیبد باشه !درسته با شهیشده!دست پرورده عموئه! مگه م

 !!!یهست یعروس ی!ان شاء اهلل برا

 .دینش مونیلب زمزمه کرد: خدا کنه پش رِیتکون داد و ز ینشستُ سر نیرام

کردم خدا کنه همون طور که مامان  یدعا م نیمان نداشتم مثلِ راماز سا یدو سه برخورد دلِ خوش نیکه با هم من

نه و عجوال نمیرو بب یبعد یدادم فعال سکوت کنم تا زمان بگذره و برخوردها حیبشه!ترج دوارهیکنه و ام یم فیتعر

 رو به حرف گرفتند. نیرام باصحبت رو عوض کرد و با با یقضاوت نکنم.مامان هم با زرنگ

ردُ در تو او یسرش رو از ال نیبفرما گفتم!رام هیکه به در خورد  یضربه ا دنِیو اتاقم بودم که با شنوقتِ خواب ت شب

 گفت: یبا مهربون

 ستم؟؟یمزاحم که ن-

 رو لبم از اعماقِ قلبم بود و با همه محبتم جواب دادم : لبخندِ

 داداشم! بفرما! یدار اریاخت-

 به موهام شدم. دنیتو رو تختم نشست منم برس به دست مشغولِ برس کش اومد

 ؟؟یهم کن حیتفر یچه خبر داداش مسافرت خوش گذشت ؟تونست-

رفعِ  مُیباهام وقت گذروند یاز دوستام اونجا بود کل یکیبود که  نیا شی! خوبحیکار بود تا تفر شتریخوب بود !اما ب-

 .میکرد یدلتنگ

 م؟؟ شناس یبود من م یک-

گلِ روزگاره! اونجا نوه خاله اش هم بود که باهاش آشنا شدم .  ی! از اون پسرادیدیرو شما ند الیفکر نکنم! دان-

 برگشتن هم اون با من برگشت.

 :دمیپرس انهیابرو انداختم باال و موذ هی مشکوک

 نوه خاله؟؟؟ نیا گهیآقا بود د-
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به  یلیو از شما چه پنهان خ ستی:وروجک فضول! نه خانم بود. از خدا که پنهان ن دیو لپم رو کش دیبلند خند نیرام

 دلم نشسته!

 ! یچه عال ی: وادمیلپش رو بوس یخوشحال با

 تا به موقعش!! یگینم یزی فعال چ ُیکشیدهنت رو م پِیآ آ ز-

 .دیشما بگ یچشم قربان ! هرچ-

 شد وگفت: یچهره ش تو هم رفت و جد هوی

 ؟؟یر به سامان بله دادتو بگو چطو-

 یکه رفتند ،مامان گفت خواستگار یاونم بدونِ سامان!وقت یاومدن مهمون نایدونم ! عمو ا یباور کن داداش نم-

ه مامانُ ک ی!ول ییایتا ب میصبر کن ای میکردند و منم جوابِ مثبت دادم.داداش به خدا از مامان خواستم که به تو بگ

 حرف ؛حرفِ خودشه! ،یشناسیم

و  ستین یچی!اهل ههیآدمِ درست یلیباشه، اتفاقا خ یکه سامان پسرِ بد نیفکر کرده !نه ا یدونم مامان چ ینم-

 خالصه که پاکِ پاکِ! ؛ییزمان دانشجو یو نه دوست دخترا یجوون یها طنتینبوده !نه ش

تو پوشش و تو برخوردمون، راحت با پسر  میما با اونا متفاوته!ما راحت یای. اما دن میدار یرابطه خوب مُیلیما فام درسته

 . میزن ی.تو سرو کله هم ممیخند یو م میگیدختر خاله م ایخاله 

 ؛شکنمیبب لیفام یاز پسرا یکیرو با  ایرو ای.من اگه تو میهم نسبت بهم ندار ی.نظربدستیهم پشتش ن یمنظور

 !نطورنیخاله ها هم نسبت به من هم یزنه! پسرها یکنم و فکر ناجور به سرم نم ینم

 .میکن ی. خط قرمز رو رد نم میکنیم تیچارچوب رو رعا تیمیصم نِیهمه مون در ع چون

نا محرم و با  هیشده که برادر و پدرت بهت محرمن و بق یطبقه بند نطوری.تو ذهنِ اون استین نجوریرزا سامان ا اما

 ندارند. یفرق ابونیتو خ یها بهیغر

 کم کوتاهتر باشه! هیاز مانتوت  کتیتون یتون یم نایا یجلو نهیداره اونم ا یفرق هیچرا  آهان

 کردم و گفتم: نییحرفش باال و پا دییرو به نشونه تا سرم
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 شوهر خاله ها دست ندم.مامان هم گذاشته ناظرِ اجرا!!! یو با حت رمیازم خواسته که حجاب بگ-

 داد: رونیب یپوووف یرو با صدا نفسش

 ایخوام بترسونمت  یجان !نم ی.رزدیکن ینم یسقف زندگ کیرِیو ز یاولشه و هنوز تو خونه ش نرفت نیخب تازه ا-

 !یکن یکال خداحافظ یجا داشت نیکه ا یروشِ زندگ ،بایخودت رو آماده کن دیکنم !اما با دتیناام

فردا بدون هر  نی،هم یاون هست یِ رسم!تو االن زنِ یجا نزن یکه با هر مشکل یقو نقدری!ایو قو یآماده باش دیبا

 و ببره خونش ! رهیتونه دستت رو بگ ی،م یمراسم

 !یرو فراموش نکن تیخودِ واقع ؛یذاریکه به خواسته هاش احترام م نیا نِیخوام در ع یم فقط

 شهیباشه که من هم ادتی! فقط یو صبور باش یقو یلیخ دیو نجوا کرد: با دیرو بوس میشونیرو تخت بلند شد و پ از

 کنارتم!

کنم؛ انتظار داشتم زودتر از  یروز اول که چطور بذارم برم و تحمل نم ی!!!با اون حرفادنمیروز سامان اومد د 20از  بعد

 .ادیب نایا

اد ِ کرد نه دام یمهمون رفتار م هیهم اومد مثلِ  یدلتنگ نبودم.فقط عُرفش رو انتظار داشتم.گله هم نکردم!وقت البته

 انواده!خ

به هم  مُیکنه که ما تنها باش جادیکرد که فرصت ا یم یکردم. مامان مرتب سع یطور رفتار م نیباهاش هم منم

 .میبش کینزد

کندمُ  پوست وهیم ییرایپذ یکنارش نشسته بودمُ برا میمامان که تو خونه تنها بود یِجادیا یفرصتها نیاز ا یکی تو

 جلوش گذاشتم.تشکر کرد ُ دستم رو گرفتُ شروع به صحبت کرد:

من از  م؛یخونه خودمون و راحت باش میچند ماه زودتر تمام شه بر نیا شدیدلم تنگ شده بود. کاش م یلیرزا من خ-

 !!ادیخوشم نم نمیکه تو رو بب نجایا امیکه ب نیا

 ست؟؟یخونه ما که شلوغ ن ادیچرا خوشت نم-

 وادخیتونم اون طور که دلم م ی.....نمادیب یکی. هر لحظه منتظرم میستیراحت ن یول مینشست نجایاالن ا نیبب-

 خواد..لمست کنمُ ببوسمت..اما ..دلهره دارم. یدلم م«تنِ صداش آروم شد»بشم..... کتینزد
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 شرم ُ خجالت گفتم: با

گرده! تو.... دلهره  یبرم ریهم که شرکته و د نیو رام گسیحداقل دو ساعت د انیتا ب دُیکه رفتند خر نایمامان ا-

 ؟؟؟ی..دارویچ

 طرفِ خودش و فاصله مون رو کم کرد و دست انداخت پشتِ گردنمُ زمزمه کنان گفت: دیکش دستمُ

 !هیشبه خواب از چشمم فرار 20باشه!رزا!رزا! نیریتونه ش یکرده ! لبات ! آخ چقدر م وونمید چشمات

سوختم .گرمم شده  ی.از خجالت داشتم مزدیلب حرف م رِیبا لباش گونه ام رو لمس کرد و ز رو جلو اوردُ صورتش

 لبم قرار داد.آن چنان یدستش که پشتِ گردنم بود رو سفت کرد که گردنم تکون نخوره و بعد ...لباش رو رو هویبود.

 !رمیم حالآن حس کردم دارم از  هیکه  دیبوس یو با خشونت م صانهیحر

ازم  رو یشده بود که قدرت ِهر حرکت دهیردم تا بتونم نفس بکشم.اما نتونستم چنان دستاش دورم تابخو یتکون

 گرفته بود.

رم مفهومِ غش کردن رو همون لحظه حس کردم.فکر کنم سامان  یدونستم دارم از حال م یحس شدم م یکم ب کم

 هم از شل شدنِ بدنم متوجه شد که از حال رفتم.

 گفت: یکه م دمیهراسون و نگرانش رو شن یصدا

کنم گلم منو نترسون!  یرزا! خواهش م«زد یبه صورتم م یآروم یضربه ها آروم»؟؟یشد یچ زمیرزا ! رزاجان ! عز-

 خدا چکار کنم؟ یا

 آب قند اورد و وانیل هیاز آشپزخونه  دیپر عیخوبم!سر یعنیبه دستم دادمُ پلک زدم که  یرمق تکون یجون ُ ب یب

 تند تند هم زدُ گذاشت دمِ دهنم و با قربون صدقه بهم داد خوردم.

 رِیبود که با نشستنِ دستِ سامان ز نییکردم .سرم پا یبهتر شدم و نشستم ، اما از خجالت سرم رو بلند نم یکم

 .دمیچونه ام و فشار به سمت ِ باال سرم باال اومد اما چشم ازش دزد

 !یوزه : دختر تو که منو نصفه جون کردکرد چشم تو چشمم بد یلبخند سع با

فشار  نییچونه ام بود سرم رو به پا رِیاز دستش که هنوز ز ییرها ی، لبمُ به دندون گرفتمُ برا دمیخجالت کش شتریب

 دادم.
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 برم من! ایشرم و ح نیو زمزمه کرد:قربونِ ا دیرو اورد جلو و گونه م رو بوس سرش

 تر گفت: یرو بلندتر کردُ جد صداش

 خوشحال شدم. یلیخ دمیحالتو د نیرزا !ا-

 باال اومد و چشمام درشت شد: رتیسرم از ح هوی

 من حالم بد شد؟؟؟!!! یخوشحال شد-

 بله که خوشحال شدم.-

 داد: حیبشه ، خودش توض شیحالِ من باعث خوشحال یِبد دیو گنگ نگاش کردم  ، مونده بودم چرا با جیگ

 نشده! کتینزد یکه تا حاال پسر هدیحالِت نشون م نیخوشحالم چون ا-

 :دمیو بهت پرس یجیبا همون گ من

 بشه؟؟ کیبه من نزد یپسر دیپسر؟؟؟ چرا با-

 حق به جانب و محق گفت: افهیق با

 ...مندیآزاد بار اومد یادیز ایاعتماد نداشتم.....چطور بگم.... تو و رو ادیعمو و زن عمو ز تیمن به ترب قتشیخب حق-

 .ستمین یبوسه راض یم رهیگ یشما رو بغل م یه نیرام نم،یب یکه م نیاز ا یحت

 یبرادر هم خطِ قرمز داشت برا یسامان حت یای؟ تو دن هیچ نیحرفِ رام یمعن دمیفهم یاش شده بودم تازه م رهیخ

 گفتم: یکردم و با لحنِ عصب یسوال برد. اخم رِیکه پدر و مادرم رو هم ز نیمحبت برادرانه اش و بدتر ا

بار بند و یکه ب شهینم لیدل یبابا مارو آزاد بار اورده ول ؟؟درستهیفکر کرد یحرفا؟؟؟تو با خودت چ نیا یچ یعنی-

 ؟؟یکن یفکر رو م نیکه ا یدید ایرو ایاز من  ی.چمیباش

 یکه برا یبدون نویبهتره ا ؟؟پسیگیم نجوریبه ما ا نیکه راجع به محبت رام یخودت خواهرات رو دوست ندار مگه

 نیتو و رام نیو محبت رو مشکلِ خودتِ چون ب یکینزد نیا یتحمل کن یتون یمهمه و تو اگه نم یلیخ نیمن رام

 کنم. یرو انتخاب م نیمسلما من رام
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 نزده با لبخند گفت: یخوب یخودش هم متوجه شد که حرفا انگار

شوهرش  یخانم چیشد؛ در ضمن خانم ه راحت المیبود ، بعد هم که گفتم خ نیخب نظرم ا ؟؟یشیاِ اِ چرا ناراحت م-

 !رهیکنه طرفِ برادرش رو بگ یرو رها نم

 به وضوح تو لحنِ سردم مشخص بود. یدلخور نیدلخور بودم و ا هنوز

با من  یصحبت ای ؟یبود دهیمنو د شیسراغِ من؟ مگه از چند سالِ پ یچطور اومد یتفکر نیاصال تو با همچ-

 !یگرفت یخب از شهرِخودتون زن م ؟؟یداشت

 بودم شروع کرد به حرف زدن: دهیازش پرس یزده که انگار چ ذوق

به خودم گفتم خوبه ها اما  ؛یبه نظرم بچه اومد یول یبه دلم نشست یلیخ دمتیکه د شیاتفاقا چند سالِ پ-

 شروع کردند: یمامان و سود دمیکه رس نیخونمون، هم نیکه من نبودم شما اومد نیبچس!!!!تا ا

کرده برات!منم که  زیکردندکه مادر شهرام دندون ت فیا چه خانم شده !چقدر خوشکل شده !!برام تعررز یدون ینم

دادمُ و حاالهم درخدمتِ خانم  یبجنبم و از دستت بدم ، اوک رید دمیو از قبل تو نخت بودم ، ترس دمید نجوریا

 خوشکلم هستم.

کردم ،  یرو فراموش م می منو رفع کنه !من هم که معموال زود ناراحت ِیکرد که ناراحت یسع یو شوخ یمسخره باز با

رو  یحرف هیکردم سامان  یبود که فکر م نیکردم .اشتباه ِمن اا یاخم نکردم.اما اشتباه م گهیرو کردمُ د تشیرعا

 فکر زده ! یب نطوریهم

به  طرزِ تفکر نیبود و ا انهیافراط گرا انشیفبه مسائلُ اطرا دشیبود و د شیاساسِ فکر نیبود که ا نیاصلِ ماجرا ا اما

 حاکم بود. شیتمام زندگ

و مبل ر نیکرد دورتر یم یموقع نشستن سع یشد، حت ینم کیخانواده ام اصال نزد یِجالب بود که سامان جلو برام

 کرد. ی! اسمم رو هم بلند صدا نمنهیاز من بش

 گفت: خانم!!!! یباهام کار داشت م یوقت میقد یمردا مثل

ن رو آماده ک یاز دو روز هم نموند و رفت.فردا صبح ِ رفتن ِ سامان موقع صبونه مامان به بابا گفت: احمد جان پول شیب

 .میندار یکه وقتِ چندان یدونیرزا!م هیزیجه دِیخر یبرا
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 تعجب به مامان نگاه کردمُ گفتم: با

 !میماهه که عقد کرد هی؛ هنوز که  میبمون سال عقد هی؟؟مگه قرار نبود  میوقت ندار یچ یبرا-

 گرفت جواب داد: یکه لقمه م یدر حال یبا خونسرد مامان

که منم قبول  میریرو بگ یسامان با من صحبت کرد و ازم خواست که به محض تموم شدنِ امتحاناتت، مراسمِ عروس-

 کردم.

 شما گهیسامان م یکه هرچ یچ یعنی ؟؟یکه قبول کرد یکن یعروس یخوا یو بغض گفتم: مگه شما م یناراحت با

 ؟؟؟یبه من بگ یچیه دی! نبایکن یزود قبول م

 .دیکن یعجله م دیکرد:مامان به نظرِ منم دار دییهم حرفم رو تا نیرام

 گفت: نیحق به جانب رو به رام مامان

 هگیامسال و سالِ د ست،یموضوع سخت ن نیا دنِیخواد کنارش باشه!فهم یچرا؟؟ خب زنشه دلش م گهیپسرم تو د-

 سال بگذره،اون جوون هم گناه داره!!!! هی دیبشه که با ینداره !!مگه قراره چ

که  یبلند شد و در حال زِینداد و از پشت م یکنه! اما بابا سکوت کرد و نظر تمیحما دیبه بابا کردم منتظرشا ینگاه

 به مامان گفت: رفتیم رونیب

 !!یکن دیراحت خر یکارت ِ جدا که بتون هیکنم تو  یجا مامروز پول جا به -

که  یزیمامان تنها چ یبه تاسف تکون داد و بلند شد و آشپز خونه رو ترک کرد.باز متوجه شدم برا یسر نیرام

 نداره نظرِ منه! تییاهم

داد و فقط نظرِ خودش مهم  ینم تییکه مامان به نظرِ ما اهم نیاز ا شهیداشتم اما هم یکه خونواده با محبت نیا با

 شدم. یم تیبوداذ

من بود! اما براش مهم نبود.بابا هم  یِزندگ نیکرد. ا یم یریگ مینظرِ من با سامان تصم یمورد که ب نیتو ا مخصوصا

 کرد. یم یدور یداشت و از هر بحث یمیکرد.بابا اخالق ِ مال ینم یباهاش مخالفت شهیمثلِ هم
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 دیکرد که حتما با یم قمیتشو یلیبود که مامان خ نیخوندم.جالب ا یدرس م صانهیحر درسم بودم و ریشدت در گ به

 !!!یقبول بش یرشته خوب

 یرو دهیو کال خط کش ختهیرو دستم ر یکه همه جوره هواشو داشت ؛آب پاک زشیخبر نداشت داماد عز اما

 دانشگاه!!!

هنوز نسبت به سامان  گهیخوندم.از طرفِ د ینکنه درس م تمیاذ الیکه فکر و خ نیخودم و ا یِدلخوش یبرا من

 شدم . یسر بزنه،ناراحت نم ادیب رید ایکه زنگ نزنه و  نیاز ا یتعلق ِ خاطر نداشتم .حت

 ترشیب قهیزد دو دق یزنگ م یتونه ابرازِ احساسات کنه؛ وقت یبودم که سامان پشتِ تلفن نم دهیمدت فهم نیا تو

ندارم پس  ی؟ منم خبر ستین یو حالِ خونواده چطوره ؟؟ چه خبر؟؟ خب خبر یالپرسزد: سالم و احو یحرف نم

 مواظبِ خودت باش! یندار یکار

 یمن به ارمغان نم یِرو برا یجمله اش همون مواظبِ خودت باش بود.که اصال احساس نیتر یاحساس دیشا

 گنیبعد از ازدواج اون جور که م شه؟اگهیچطور م میکردم اگه من عالقه مند نشم،زندگ یوقتها فکر م یآورد.بعض

 شه؟؟؟؟یم یچ ادیعشق و عالقه به وجود ن

 موضوع رو با مامان مطرح کردم: نیا میروز که با مامان نشسته بود هی

 بعد از ازدواج به همسرش ،عالقه مند نشه؟؟؟ یمامان ! امکانش هست که کس-

 ادیمهر و محبتشون به هم ز شهیو باعث م شهیم کیزد، روحشون هم بهم ن شنیم یکیزن و شوهر  ینه مادر!وقت-

 بشه.

 یکیکه هر روز با  ییبشه پس آنها کیشدنِ جسم، روح هم نزد یکیباشه که با  نطوریاگه ا»خودم فکر کردم با

 «شن؟؟یم یهستن چ

 ینکردم.ول یکنجکاو نیاز ا شتریموارد راحت نبودم ب نیاما چون با مامان تو ا ومدین یکه به نظرم منطق نیا با

 بود. یبه قوت خودش باق مینگران

فقط سامان و خانواده اش و مامان و بابا خوشحال بودند  دیم،شایشد یم کیگذشت و به امتحانات ِ من نزد یم روزها

 و دلهره خوابُ خوراک نداشتم. یو ذوق داشتن!من که از نگران
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 کرد. یرو ابراز م شینگران یش نوجوون بود اما گاهکه خود نیبا ا ایمشهود سکوت کرده بود.رو یِبا دلواپس نیرام

و مراسمُ رفتنم از خونه بابا و خونه و شهرِ  ندهیفکر آ ایدونستم استرس درس و امتحان رو داشته باشم  ینم من

 باشم. دیجد

فرستاد تا بعد از کامل شدنِ  یبه آدرسِ خونه سامان م د،یخر یم یکامل شده بود،مامان هرچ هیزیجه دیخر بایتقر

 !نهیبره و خونه رو بچ دیخر

نمونده بود. که مامان با دو تا از خاله ها به شهرستان  یبه عروس یزیامتحانات و چ انیتا امتحان مونده بود به پا دو

 تسیدرست رو بخون تو الزم ن نیبش:»! با نظر مامان که گفت نندیرو تو خونه به چ هیزیرفتند تا مثال جه

 خونه موندمُ مشغولِ درسم شدم ..«یباش

 که مشخص بود مواظبِ که تنِ صداش باال نره گفت: یساعت بعد سامان زنگ زد و تا گفتم الو....با لحن عصب چند

 یخونه زندگ نیتو ا یخوا یتو نم ست؟؟؟مگهیخونه تو ن نی... هان!!!مگه ایستین نجای....چرا اییرزا ...کجا-

 هان؟؟؟ ؟؟؟یکن ینم تیلاحساس مسئو ؟؟چرایکن

 جواب دادم: تیهمه عصبان نیتعجب از ا با

 منیمنم که امتحان داشتم گفتم بش ام،یب ستیمامان گفت الزم ن ؟؟خبیهست یعصبان نقدریشده ؟؟ چرا ا یچ-

 افتاده؟؟؟ یدرسم رو بخونم؛ مگه اتفاق

 زد و با حرص گفت: یصدا دار پوزخند

نه مامانت ُ خاله هات؛من از  یکن یخونه زندگ نیتو ا یخوا یم ؟؟؟تویهِه!!مامانت گفت!تو مگه خودت عقل ندار-

کجا  نمی! واقعا که!!!!بخون بب؟؟یدرس بخون یبعد تو نشست نم،ینرفتم که تو رو بب رونیصبح منتظرت بودم از خونه ب

 ؟؟یریبگ یخوا یرو م

طوفان سرتا سرِ وجودم  رو گرفته  هیکرد و نه اجازه دادحرف بزنم!خشم مثل  یتلفن رو قطع کرد، نه خداحافظ تق

 نیگفت ا یگرفت، نم یزنه و جوابِ دلخواهش ازش م یبا مامان حرف م یهر موضوع یِ!! اونوقت که براکهیمرت»بود:

 من! یِ، شده زندگ دهینچرخ لشیبوده و به م تظر!حاال که تو خونه منیریبگ میخودت  تصم دی توئه!با ِیزندگ
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و !خاکِ عالم تشهینم نیکنم بهتر از ا یو قبول م نهییمثلِ گوسفند سرم پا رندیگ یم یمیهر تصم ی!حقمه وقتهِه

 !!!یندار یاراده ا چیسرت رزا !که از خودت ه

 و ای نذاشتم رو ُختمیتا شب اعصابم خورد شد و نتونستم رو درسم تمرکز کنم اما طبقِ معمول تو خودم ر خالصه

 بشن! میمتوجه ناراحت نیرام

به مامان نزده!خودم از مامان  یانگار سامان حرف دمیبگه که د یزیبرگشتند منتظر بودم مامان چ نایکه مامان ا فردا

 :دمیپرس

 نگفت؟؟؟ یزیسامان هم بودش؟؟ چ د؟؟یچه خبر ؟؟ چه کار کرد-

و نره ت گهیر کرد؛ فقط بهش گوشزد کردم که دتشک ی. سامان هم کلمیو مرتب کرد میدینبود !خونه رو چ یخبر-

 خونه تا مراسم برگزار بشه!

و  شگاهیبره ، سالن و آرا یوقت م یکل میمقدماتش رو آماده کن میگفتم: اووو کو تا مراسم ؟؟ تا بخوا یالیخ یب با

 لباس و... 

 مخصوصِ خودش جواب داد: یِبا خونسرد مامان

رو سفارش دادن و رزرو  یهم همه چ یامتحاناتت تمامه!سامان و سود گهی! تو هم که سه روز د گسیمراسم هفته د-

 آماده س! ی!پس نگران نباش همه چ گهیهفته د یکردند برا

 لباسم خودشون سفارش دادن؟؟؟ یعنی:  دمیشک پرس با

 انداخت باال و گفت: یهم شونه ا مامان

 !!!گهی،البد سفارش دادن د رندیبگ لیروز قبل از مراسم تحو هیگفت قراره لباس رو  یم یبگم ؟؟ سود یچ-

فرانسه!! از  یسفارش بده اونم نه مثل مردم از رو ژورنال و به مزون ها گهید یشد لباس رو کس یرفتم! مگه م وا

 شهرستان !!!

 :دمیبه مامان توپ یعصبان
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نظر ازم  هی یکه منو آدم حساب نکرد نهیا ی.برایگفتن شما راحت قبول کرد یکه هرچ نهیا ِ یبرا نایهمه ا-

 !!یمن پخت یِکه شما برا یِآش نی!ایبخوا

 دونه لباسش چطوره؟؟ ینم ایه؟؟؟یدونه محلِ مراسمش کجاستُ چه جور یکه نم یِزمونه کدوم عروس نیا تو

 !دونمیمشما رو مقصر  نمویب یبشه من از چشمِ شما م یگم !اما بدون که هر چ ینم یچیه شمیمنم خفه م باشه

و  یبپوش یخوا یشب م هی گهیلباس عروسِ د هیکه  وفتادهین ی!!اتفاقیکن یخبه حاال تو هم !!چه شلوغش م-

 .یکه همه عمرت بپوش یخوا یتمام!نم

و مهربون  متریبا لحنِ مال»رو اونا انتخاب کنن! یکی نی، حاال بذار ا یلباسِ عقدت رو خودت انتخاب کرد بعدهم

 .یپا افتاده تلخ کن شیو پ کیمسائلِ کوچ نیرو با ا تیزندگ دینبا زمیعز«یتر

معلومه به  رندیگ یام م دهیناد نطوریکه از اولش ا یِ! زندگ داستیکه نکوست از بهارش پ یزدم:هِه!! سال یپوزخند

 رسه ؟؟!! یکجا م

ا ه رو حرفت حرف بزنه !بکه نتون یریرگِ خوابِ شوهرت رو دست بگ دی! با یباش اریهوش تیتو زندگ دیدخترم تو با-

 !شیخودت کن دِیو عب ریاس دیمحبت و عشقت با

 !!!یاستفاده کن تتیو هوش و درا یکه تو چقدر از زنانگ نیگرده به ا یبر م گهید نیا

 ده؟؟؟یهمه مردها جواب م یِنسخه رو نیا ی: مطمئندمیپرس یلحنِ مشکوک با

 گفت: یافتخار و لبخندِ مغرور با

چون  ننیکنه ! شوهر خاله ها هم هم یکه چطور رفتار م ینیب یم یس ول فهیچرا جواب نده ؟؟؟ بابات از همون طا-

نبودند! راه داره  نجوریهم که از اول ا نایخاله هات هم راهِ منو رفتن و االن شوهراشون مثلِ موم تو دستشون هستن!ا

 .دمیم ادتی واشی واشیکه من 

.سامان آروم بود ادیمامان درست درب یبودم ، شک داشتم که حرفا دهیمدت از سامان د نیا که تو ییبا رفتارا من

 باشه ؛  لشیمطابقِ م زیهمه چ یفقط تا وقت

کرد؛ اونوقت بود که  یآتشفشان فوران م کیمثلِ  شدیبرخالفِ نظرش زده م یحرکت ای یحرف نیاگه کوچکتر اما

 شناسه ؛  یکه روبروشه رو اصال نم یانگارکس
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 بود. دهیسامان رو ند یِرو نیکرد و البته مامان تا حاال ا یرو نم یچیه تیرعا

زنگ نزده  گهید یتلفن یو دعوا یینمونده بود، از اون روز ِ کذا یبه عروس شتریامتحان رو دادمُ چند روز ب نیآخر

 به ارتباط گرفتنُ زنگ زدن نداشتم. یبود. من هم عالقه ا

و  ایرفتم کنارِ رو یکنم.م رهیذخ ییجورا هیلذتِ کامل رو ببرم ُ  یآخرِ حضورم تو خونه پدر یزهارو نیخواستم ا یم

 گفت: یبا شوق م دیخند یم ای.رودمشیبوس یکردم و م یبغلش م

 کلک؟؟؟!! یکرده بود میروتو کجا قا نی!ایمهربون هیجونم!! چه آبج یا-

 حسرت نگاش کردم و گفتم: با

 ییاز بالها نُ یکه کرد یخنده دار یکنارم تو تختم و از مدرسه و دوستات ُ کارا یایکه شبها ب ستمین گهیمن د ایرو-

 ....شمیازتون دور م یلی! خشهیدلم تنگ م یلیدونم خ ی...مدمشی....بوس ی...برام بگ نیکه سرِ معلما آورد

تو بغلم فشارش دادم ،تا حسم و فقط محکمتر  نیهم یِذاشت راحت حرف بزنم،برا یاورد تو گلوم و نم یفشار م بغض

 طور بهش منتقل کنم. نیمحبتم رو ا

 اومد تو اتاقُ با لبخند بهمون نگاه کرد و گفت: مامان

 ه؟؟؟یخبر د،یخواهرانه خلوت کرد-

 کردم لبخند بزنم: یرو با نوکِ انگشت پاک کردمُ سع اشکم

 ازتون دور بشم! یلیکنم قراره خ ی! احساس مهیفقط دلتنگ ستین ینه مامان خبر-

ا عمو ب یکیبود که رابطه خوبُ نزد نیکه من موافقِ ازدواجت با سامان بودم ا یلیاز دال یکی! ستین نطوریا زمینه عز-

 از خواهرام بوده! یکیمثلِ  شهیمن هم یِو زن عمو برا میدار نایا

 نیطور که من سامان رو مثلِ رام با هم ندارند همون یما بچه هامون فرق یدوست داره ، برا نطوریهم منو هم اون

 دوسِت داره! یو سود هیدوست دارم اون هم تو رو مثلِ سا

مطمئنم عاشقونه دوست داره! پس نگران  یهست شیزنِ زندگ نینبوده و تو اول یچیچون سامان اهل ه گهیطرفِ د از

 نباش !
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و  میمونده رو اونجا باش یدو روزِ باق نیتا ا نایخونه عمو ا میریکه فردا م دیرو جمع کن لتونیوسا دیهم بلند ش حاال

 .میکمک کن

 یکیو تو اون  نیو مانتو هات رو بچ یُ لباس مجلس شیکیبذار! تو  دمیکه خر یی!مامان لباسات رو تو چمدون ها رزا

 !یگذاشتن و مرتب کردنشون راحت باش یخونه تو بذار که فردا برا یلباس ها

 ادامه داد: ایبه رو رو

رو  شهیم ازتین یدونیکه م یزیهر چ یُرو باکفش و جوراب شلوار یدیجشن خر یکه برا یر!تو هم لباسماد ایرو-

 !اریب دهیلباسِ پوش یاریب یخونه تاپ و شلوارک برندار یبردار؛حواست باشه لباس برا

 !میهزارتا کار دار نمیبب دیرفت غرغرکنان گفت: پاش یم رونیکه از اتاق ب یدر حال بعد

 !میبد ینفس حرف زد و نذاشت ما جواب هیخنده ،که مامان  رِیز میزد مِ یبهم کرد ینگاه ایرو منو

لِ چرا سامان مث»باز رفتم تو فکر  ینبرم ول یببرم و چ یچ نمیدراور رو باز کردم تا بب یتو اتاقم و در کشوها رفتم

باشه ، نه حداقل  شهین ها عاشق پمرد تو رما یها تیکردم که مثلِ شخص یفکر نم ییای، رو ستین یامروز یجوونا

 کردند هم نبود. یم فیدوستِ پسرشون تعر ایکه دخترا تو مدرسه از نامزدشون  و یواقع یمثلِ آدم ها

 ینم شیبود که چون من همراه دنمیاحساسش بوس تِینها میتنها بود یشد؛ وقت ینم یبشر انگار اصال احساسات نیا

 کرد. ینم یرو ادهیکردم ز

 منو خیکرد  ینم یکردم ُ اون هم سع یبهش نم یکیاحساسِ نزد چیکه چند ماه از عقدمون گذشته بود ه نیبا ا منم

 !«بشه  کتریبشکنه و به من نزد

تو  مُیجمع کرد میخواست یم یظرفِ دو ساعت هر چ بایتو فکر برم؛ تقر نیاز ا شتریاومد کمکم و نذاشت ب ایرو

 .میدیچمدون ها و جعبه ها چ

 ؟؟؟یبا من ندار گهید ی، کار رمیدوش بگ هیمام شد گفتم : مامان من برم کارم ت یوقت

متوجه « زد  یچشمک» یوقت دار شگاهی! فردا آرا ریو آهسته گفت : فقط دوش بگ کیجواب اومد نزد یبه جا مامان

 تکون دادمُ رفتم تو حمام! یرنگ به رنگ شدم و سر یمنظورش شدم و کم
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شده بودمُ اونجا رو متعلق به  بهیداشتم، انگار تو اتاقم غر یبیرو خشک کردمُ رو تختم نشستم ، حسِ غر موهام

 دونستم. یخودم نم

به  دم،همیفهم ی! حالِ خودم رو نمرونیخواست از اتاق برم ب یزود!اما دلم نم دنیخواب یبود و برا 9ساعت  هنوز

 کردم یاحساس م گهیکه د نیاورد و هم ا یکردُ اشک به چشمم م یم تمیاذ یدلتنگ نیشدت دلتنگ بودمُ نرفته ا

 بود. ی. حس مزخرفستمیاتاق و خونه ن نیمتعلق به ا

 شبم رو کنارِ خانواده ام بگذرونم. نیاحساسات متناقض زدمُ رفتم تو سالن تا آخر نیبه ا یبینه

 زیو حضورم کنارشون رو شاد و خاطره انگ یشبِ مجرد نیو خنده آخر یکردند با شوخ یسع ایو رو نیرام اونشب

 ساختند. یدموندن ایشاد و به  یکنند.مامان ُ بابا هم کمک کردند و فضا

 ینم هگیتو منطقه خطر د میکه بر یدونی، م میبا هم برقص ایو گفت: ب دیآهنگ گذاشتُ دستم رو گرفت و کش نیرام

 و گفت: دیگلوش کش رِ ی.با خنده انگشت زمیاریدر ب ایجلف باز نیاز ا میتون

 کنند. یسامان ُ عمو پخ پخ مون م-

 .میوسط و به رقص واداشت میو اورد میدستِ مامان و بابا رو هم گرفت یحت میدیرقص نیبا رام میتا تونست ایرو منو

 پسر!! یبود. مخصوصا برا یخودیاز نظر اونا کارِ جلف و ب دنیگفت رقص یدرست م نیرام

و  میداد انیجشنمون رو پا دیش داریب دیو صبح زود با روقتهیبهمون خوش گذشت باالخره با اعالم مامان که د یلیخ

 .میبخواب میرفت

منتظرمه!سوار شدم و با لبخند سالم کردم،که با لبخند جواب  نیسامان تو ماش دمی، د رونیاومدم ب شگاهیدرِ آرا از

 داد:

 گوش یداره؛ به حرفِ سود ایبرو ب نقدریدونستم ا ی! اگه میِ! بابا فردا عروس یِنطوال شگاهِیسالم خانوووم! چه آرا-

 کردم. یم

 ابرو انداختم باال و گفتم: هی

 ؟؟؟یگفت که تو گوش نکرد یجون چ یخب مگه سود-
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که تازه رفته دوره تو خونه برات کار کنه! منم ساده  هیهمسا نیبذارم ا ادهیز شگاهیآرا نهیگفت هز یبابا ،م یچیه-

 لباسِ عقد! انِیداره،مخالفت کردم گفتم نشه جر ایقدر برو ب نیدونستم ا ی!چه م

 جواب دادم: دیلرز یکه از حرص م ییحرصم گرفت و با صدا یلیخ

حاال  شگاه؛یش جدا رفت آراهر مراسم یکه برا شیرو داد؟؟؟ خودش چند سالِ پ شنهادیپ نیجون ا یواقعا!!!! سود-

 جالبه!!! یلیکنه ؟؟؟ واقعا که خ ییخواد صرفه جو ینوبتِ من که شد م

 نمی! ببدمتیند یاما درست و حساب یینجایگفتم! اخماتُ باز کن ! دو روزه ا یزیچ هی یخب حاال من محضِ شوخ-

 ؟؟؟یهمه وقت اون جا بود نیا یچکار کرد

از و ن یبا کم نیهم یکنم، برا یشده بودم اما نخواستم که حرصم رو سرِ سامان خال یعصبان یلیخ یکه از سود نیا با

 عشوه گفتم:

 کارها!!! نیو ا کوریماسک و و مان دونمیچه م-

 چه؟؟؟ یعنی یکه گفت کوریمان نیا یول هیچ دمیماسک رو فهم -

صورتش و ناخن هام رو  یِم جلودستم رو برد دمُیچه رو گفت بلند خند یعنیبرره  الِیلحنش که با لهجه سر به

 نشونش دادم:

 !!نیا یعنی-

 :دیبه دستام انداخت ، لبخندش ماس ینگاه هی

!! هر چند از حاال بهت بگم که من اصال دوست یزد یخب خونه م ؟؟یکه ناخنت رو الک بزن یهمه وقت رفت نیا-

که  یبه شدت از ناخن ِ بلند متنفرم! الک هم که اگه خدا بخواد و نماز بخون ،یالک بزن  ایو  یندارم ناخنت رو بلند کن

 نه؟؟؟؟ یبزن شهینم

موقع باز  یکه ب یلعنت بر دهان«»رو گذاشتم رو دهنم هودستمی»زنم. یخب من هروقت نخوام نماز بخونم الک م-

 «شود.

رو برات روشن کنم : حداقل  یزیچ هیبذار  !!امایخواد خجالت بکش یو با خنده گفت:خب حاال نم دیبلند خند سامان

 ادیتو فکرشون م نهیدو گز نندیب یالک رو ناخنت م یکه وقت هینجوریتو شهر ما ا
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 .ستیخانم اهلِ نماز ن نیا-1

 داره! یاگه اهلِ نمازه پس عذرِ شرع-2

 یباره که الک رو نیآخر نیقضاوت نشه، پس ا ینجوریزنم ا دمیم حیو من ترج ستین یهر دو موردش فکر خوب که

 !!!ی.اوک دمیناخنت د

 خوام بشنوم! بحث نکن! ینم یزیبا تحکم گفت:چ یخواستم دهنم رو باز کنم؛فور تا

رو  میجوابش رو دادم و ناراحت نکهیبا ا د؛یکردُ خند یگفت و شوخ یذوقم و حسِ خوبم پر زد ُ رفت.تا خونه هرچ همه

 بگم و بخندم. الیخ یذاشت ب یبروز ندادم اما قلبم پراز حسِ بد و انزجار بود و نم

 تیندادم که اذ تییتره اما اهم دهیو متوجه شدم که از لباسِ عقدم پوش دمیتازه لباسم رو د شگاهیتو آرا یعروس روزِ

 نشم.

ا بودم. ظهر که غذا برام اوردند از دلشوره و تنه نیهم یِبرا شگاهیرفته بودند آرا گهید یودختر خاله هام جا ایرو

 نتونستم بخورم. شتریاسترس دو سه قاشق بب

 ها !!!! یکن یتا شب ضعف م یگفت: عروس خانم !غذات رو نخور یبا مهربون شگریآرا خانم

 کشه ! ینم لمینه اصال م-

 ؟؟؟یاسترس دار-

 !!!دیدلشوره و آشوبِ شد هی-

 ؟؟؟یوحشت دار فتهیکه امشب قراره ب یزد ُ با خنده گفت: آهان از اتفاقات یچشمک

 خجالت سر تکون دادم:اوم...نه نه!! با

 !!یلومتری! تو کامال مشخصه صفر کهیفهمم از چه قماش یم نمیب یعروس رو که م افهیمن ق ،یبگ یزیخواد چ ینم-

 خنده! رِیبا لذت زد ز خودش

 ؟؟د؟یگیم هیحرفا چ نیوا!! ا-
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خصه که مش ،یبهش عادت کن یتا تو کم وفتهین یتا اتفاق ؛ینگران نباش! با شوهرت صحبت کن بگو امشب خسته ا-

 !یجور استرس دار نیکه ا یکنارِ شوهرت نبود ادیز

گفت! اما مامان  یحرفا رو مامان بهم م نیخواست ا ینزنه. دلم م یمورد حرف نیدر ا نیاز ا شتریکردم که ب سکوت

 موارد با من حرف بزنه! نیدر ا دیکش یهم انگار خجالت م

که لباس رو پرو نکرده بودم ُ انتخابم نبود اما به تنم خوب  نیو آماده شدم با ا دمیتمام شد و لباسم رو پوش کارم

 کردند. نینشسته بود و همه تحس

خم ا دش؛یو ببوس دیجلو گل رو به عروس بد دیگفت : بربردار اومدند.تا خانمه  لمیساعت بعد سامان و خانم ف مین

 گفت: تیکرد و با جد

 باشه! لمیتو ف یکه اصال دوست ندارم صحنه احساس گمیخانم از حاال بهتون م-

 .دیاحساس شد معترض نش یخشک و ب یلیخ لمتونیفقط اگه ف دیشما بگ یباشه هر چ-

 گفت: یبونبهم کرد و با مهر ینگاه هی نیتو ماش مینشست یوقت

 !!؟؟یخوشحال ینیب ی! ما رو نم یبه به عروس خانوم! خوب-

 !!ینجوری! نگو ا یکم خودم رو لوس کردمُ با ناز گفتم:اِ سام هی

 شد: یجد

افتم پس فقط سامان  یبچه سوسوال م نیا ادِی یسام یگیم ی، وقت ادیاوال اسم منو نصف نکن که اصال خوشم نم-

 !!! یاوک

 تر صدات کنم. یمیخواد صم یخب من دلم م-

 گهید زِیچشم نه چ یبگ دیفقط شما با یعنی یهم گفتم اوک یادامه نداره. وقت گهید ادیخوشم نم گمیم یخانم وقت-

 !!!!یاوک ،یا

 باشه!-

 باشه نه !!-
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 چشم!!-

 شما گذشت. لِیمدتِ عقد که فقط به م نی!ایشیبا اخالقم آشنا م شتریحاال ب-

و تحکم  دیتهد یِزنند که بو یحرف م نجوریا نیهمه عروس و دامادها تو ماش یعنی»شدم به رو بروم! رهیخ مبهوت

 دیعروس؛ دارم تهد ییبایداماد از ز فِیو تعر یباز کیرمانت یشانسم خوشکله که به جا نقدریفقط من ا ای دهیرو م

 !شمیم

 ..محبت.. یوار وب دیجور تهد نیا یابرازِ عالقه کنه ول نخواستم

 شدن، تذکر داد: ادهیقبل از پ هیآتل یجلو

 !نتتیشده بب شیآرا نجوریا یدوست ندارم کس رم،یگ یکالهِ شنلت رو بکش جلوتر من دستت رو م-

 نییکه سرش پا یخانم ِ عکاس تا خواست شروع کنه سامان در حال ه؛یتو آتل میخواست رفت یحرف اونجور که م یب

 کرد گفت: یبودُ بهش نگاه نم

 یدو نفره  رو معمول یخوام.دوماً عکس ها ینم یکه من عکس تک نیاول ا د؛ینکته بگم بعد شما شروع کن هیخانم -

 و دهینه خواب ،یاونم حالت معمول یکه از عروس هم دو سه تا تک نینباشه! سوم ا یحالت و صحنه احساس د،یریبگ

 !!!یادا و اطوارا نباشه.اوک نیا

 یشده بودم از تز ریکه خودم متح نینگاه به من کرد، منم با ا هیگفت. خانمه هم متعجب محکمتر  شهیرو از هم یاوک

 نشه! یکردم که بحث دییحال با سر تا نیکه داد،با ا

. به دیبلند گفت: هر جور که شما بخوا اما«ه؟؟یک گهید نیاوف ا»لب زمزمه کرد  رِیباال انداختُ ز یهم شونه ا خانمه

 داشت. مینخواه یادیکارِ ز بیترت نیا

 :دمیخانمه تنهامون گذاشت از سامان پرس تا

 گرفت؟!! شهیرو تو سالن هم م یدو نفره معمول یخاص و گرنه عکسا یعکسا یبرا انیم هیآتل-

 گره خورده آروم گفت: یابروها با
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 یکه هر ک تو آلبوم بذارم رنُیبشم چه برسه که بذارم ازمون عکس بگ کیبه تو نزد یکس یجلو ادیمن خوشم نم-

 !نهیاومد بب

 نداشتم به یحرف فقط نگاش کردم ، در واقع حرف یکنه!؟ ب یفکر م ییزایاستداللش دهنم وا موند!! آخه به چه چ از

 !!!یگفت : تو هنوز مونده منو بشناس یم دادیکه م یطرزِ فکر بگم؛ که بعد از هر تز نیآدم با ا نیا

 «ازش بدونمُ بشناسم دیرو با گهید ییزایبه دادم برسه که چه چ خدا»

کثرا شب و ا یسمت نشسته بودند با لباس ها هیمامان  لِیسالن فام یسالن!تو میگرفته شدند و رفت عیها سر عکس

ها و دختراشون بود.تعداشون هم کم نبود  ییسامان که خاله هاش و دختراشون و زن دا لِیسالن فام گهیباز و سمتِ د

 کامال مشهود بود. لیدو فام نِیب یند؛ اختالف پوششنشسته بود یو با چادر رنگ

 اوردُ تو گوشم نجوا کرد: کیسامان سرش رو نزد م،ینشست گاهیتو جا تا

 .رندیبگ لمیکه ممکنه نرقص! من دوست ندارم از رقصت ف ییرزا تا جا-

 تعجب چشمامُ درشت کردم: با

 !نهیب یکه نم بهیست؟؟غریخودمون ن یِبرا لمیف نیمگه ا-

 تکون دادُ با حرص گفت: یسر

حرص  نقدریآوردم که حاال ا یبردار نم لمیبردارا اعتماد ندارم.اگه اصرارِ شماها نبوداصال ف لمیف نیمن به ا-

 سرت یزی چ ِیروسر هی، حداقل  ینبود نیدورب یِجلو نجایو موها ا شُیآرا نیبخورم!اگه دستِ من بود که تو االن با ا

 بود.

خودم و سامان  نِیب ینقطه مشترک چیمشکله؟؟چرا ه نقدریحرفا چرا ا نیازدواج کردم؟؟ هضمِ ا ی!من با ک ایخدا»

سامان  یِاز خطِ فکر نیرام ای نایخواهد رفت؟؟؟واقعا مامان ا شیچطور پ میکنم؟؟ با طرزِ فکرِ سامان زندگ ینم دایپ

 «هچل انداختن!!! نیخبر نداشتن که منو تو ا

کردم که فقط  یخودم رو سرزنش م دیبا دی!!شالِیشحالُ خندان مشغولِ خوش وبش با فاممامان خو دمیکردم د نگاه

 خواد کنه! یرو دربست به مامان دادم که هر کار دلش م ارمیسکوت کردم ُ اخت
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ردم ک یفکر م شهیدغدغه درسم رو بخونم تا به وقتش....هم یتونستم راحتُ ب ینبود..... م میتو زندگ یکه کس من

 !یکن دایعشقت پ قِیرو ال یکس دیگفتم که با یبه خودم م نویکنم. ا یمن با عشق ازدواج م

 یو فرهنگ یتا آسمون تفاوت ِ فکر نیکه با شوهرم زم دمیفهم یماه عقد بودن م 5 بایبعد از تقر یشبِ عروس حاال

نبود.اما با  نیحالم ا دیبذارمُ اونو با خودم همراه کنم شا ریسامان تأث یِتونم رو یداشتم که م دیاگه ام دی.شامیدار

خواد بدونِ  یدونستم که فقط ازم اطاعتِ محض م یداد ، م یکه سامان از خودش نشون م یخشونت و عدم انعطاف

 اجازه اظهارِ نظر!!!

د بزنم. کرد لبخن یسع!!«رهید یمونیپش یبرا گهید:»دیکوب یجمله مثل چکش تو مغزم م هیچنبره زد تو گلوم و  بغض

 همونجا و همون لحظه با خودم عهد بستم:

 تونم صبور باشمُ شکست نخورم. یکه م ییبدون و تا جا یزیو مشکالتش چ میاز زندگ یکس نذارم

اصرار کردند که برقصم با بهونه خسته ام و حال ندارم از  هیو بق یو شاد ایرو ی. هرچدمینفهم یزیاز جشن چ بایتقر

 رفتم. در رشیز

 ست؟؟ین ی:سامان راضدیمشکوک نگام کردُ آروم ازم پرس یشاد

بعد  برام برقص یطرفِ مردونه اختصاص رمیگفتم: نه بابا اون که سفارش کرد تا من م یمصنوع یزدمُ با شوق یلبخند

 !اما اصال جون ندارم.نمیرو بب لمتیف نمیبش

 !!!یوشامون مخملشد و در حالِ رفتن با خنده گفت: باشه ما هم که گ بلند

 اومد کنارم نشستُ با طعنه گفت: سامان

 شما خسته نشدن از اولِ جشن وسطن!!! یالیفام نیا-

 جواب دادم: یحوصلگ یب با

 خودشون خوشن ،چکار به تو دارند؟؟ یبرا ؟؟؟یباهاشون دار یمشکل-

 ؟؟یحال یبابا !منم کارشون ندارم فقط تعجب کردم.تو چرا ب یچیه-

 ؟؟یا گرسنه
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 .ستیکنم اما جون تو دست و پام ن یهم نم ینه احساسِ گرسنگ-

 شام. یموقع اعالم کردند که وقتِ شامِ و دعوت کردند که برن سالن مجاور برا همون

 ؟؟یتسیکه مخالف ن رمیبگ لمیبه سامان گفت:خدا بخواد  بخوام از غذاخوردنتون ف زیبردار با لحنِ تمسخرآم لمیف

بردار هم ادا و اصولش رو  لمیو ف دندیشام رو چ زِیجوابش رو نداد.م یدرستُ حساب ی، حتتکون داد  یهم سر سامان

 .میلقمه غذا بخور هیاجرا کرد و باالخره اجازه دادند 

 یبودُ حت ومدهیشب اصال طرفم ن یاومد طرفمون از اول یبا لبخندِ تصنع یکه سود میدو قاشق نخورده بود هنوز

 که شد شروع کرد تصدقِ داداشش رفتن: کینگفته بود؛ نزد کیتبر

و سرو سامون  یوار شد الیع گهیاما ارزش داره ها!! د ،یمن فدات بشم !امروز چقدر خسته شد یداداش اله یوا-

 خدارو شکر!! یگرفت

 ره!ب ادتی یکنه که خستگ یاصال رزا چنان کمکت م ،یدر کن یخستگ یتون یم یادامه داد:امشب حساب یچشمک با

رو  یفیو خود بخود لبخندم جمع شد و اخمِ ظر ومدیاومد اصال خوشم ن یکه م ییصحبتش و چشم و ابرو طرزِ از

 صورتم نشست.

 پچ پچ کرد: دیرس یکرد آروم باشه اما به گوشِ سامان هم م یم یکه سع ییرو به طرفم خم کردُ با صدا سرش

 گه؟؟ید یشیخب....متوجه منظورم م«تباال انداخ ییزد و ابرو یچشمک!» یرزا جان تو بهتره شام نخور-

دونست تو همه مسائل نظر بده و  یام چسبوندم! ازش بدم اومد که خودش رو محق م نهیخجالت سرم رو به س از

 دخالت کنه!

 نخوره؟؟؟ یزیکه االنم چ شهینخورده نم یچیکرد: رزا ضعف داره از ظهر ه ینگران نچ سامان

 ادامه داد:آهان شتریب جانِیبخوره پلو نخوره و با ه یجوجه خال ایکم کباب  هیباال انداختُ گفت:خب  یشونه ا یسود

 نخور! سینوشابه هم خوب ن

 رفت طرفِ مادرش که بچه بغل منتظرش بود. یهمون لبخند مضحکِ مصنوع با
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! به یگفتم :مرس یکرد، با تلخ یجوجه تعارف م یاشتها نداشته ام کور شد. سامان ه یمزخرفِ سود یحرفا نیا با

 صرف شد. یاندازه کاف

 نخورد و مشخص بود اشتهاش رو از دست داده! یزیچ گهیاصرار نکرد اما خودش هم د گهید سامان

مطمئنم کنه که حالِ االنم براش مهمه نه خواسته آخرِ شبِ  ایبده و  میکه دلدار نیا یسامان هم ناراحت بودم به جا از

 یخوب بود رو تعارف م یکه به نظرِ سود ییزایحرفا نکن ! برعکس اون چ نیخودش، بگه تو شامت رو بخور توجه به ا

 کرد.

گذشت. سامان  یبودند. انگار تنها من بودم که با بغض لحظه هام م یکردم همه مشغولِ خوشگذرون یطرف نگاه م هر

 هیا همسفر شدندُ کوپه قطار که اجبار هی. انگار دو مسافر تو میهم نداشت یبرا یساکت نشسته بود انگار ما حرف

بتونند موضوع  ایبدونند و  یزیهم چ قیکه از اخالق و عال نیکنند. بدون ا یکنارِ هم ط دیرو با یطوالن رِیمس

ازمن ازدواج کرده و من با خانواده ام  ریغ یآن تصور کردم که سامان با کس هیکنند.  دایصحبت پ یرو برا یمشترک

 .میاومد شیبه عروس

 یبردم. با اشتها از همه غذا ها م یاز جشن لذت م دمُیرقص یم یش بگذرونم و شاد باشم .کلتونستم خو یم چقدر

 تا غذام هضم بشه! دمیرقص یبرسم. دوباره بعد از شام م دنیخوردم تا به حالِ ترک

 و زمزمه کردم: دمیخوردم.سرم رو به طرفِ سامان کش یغصه م شتریفکرا ب نیا با

 خسته ام!! یلی؟؟؟ من خ شهیتمام م یک-

 لب جواب داد: رِیتکون داد و ز یرو تو صورتم چرخوند و سر چشماش

 تونم جمعش کنم. یم نمی!بذار ببدهیرنگت هم پر-

 گفت: یمامان اومد جاش نشست و با نگران یبلند شد رفت و فور سامان

 با سامان بحثت شده؟؟؟ ای ستیمامان حالت خوب ن یرز-

 نزنم: هیکنا نتونستم

 !نجامیاومد منم ا ادتیا چه عجب شم-
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 زنند. یبچسبم بهت!مردم هزارتا حرف م امیخب مادر زشته من ب ؟؟یچ یعنی-

 بله !بله! مسلما حرفِ مردم مهمتر از رزا ست.-

 جا گربه رو دم حجله بکشم. نیزده بگوتا هم یاگه سامان حرف ؟؟یناراحت ی:تو معلوم هست از چدیلب گز یناراحت با

 یم یحاال امشب تو عروس ینگفت یچی،ه یزدیحرف م دیکه با ینزده! شما هم اون وقت یههِ!نه مادرِ من سامان حرف-

 آخه؟؟؟ یبگ یچ یخوا

 گفت: یدلخور با

 ؟؟یدی!فهمیبه من بگ دیکه ناراحتت کرده رو با ی!اما هرچیناراحت یدونم از چ یرزا نم-

 که از من فقط یزمان هی دیسازم.شا یاگه بسوزم اما م یزنم؛حت ینم یحرفمامان !من  یرو اشتباه کرد نجای!اگهید نه»

 .«یانداخت یلیو ندانسته منو تو چه چاه و یمن چکار کرد یکه با زندگ یموند، اونوقت بفهم یخاکستر باق

 شه؟؟یم نهیخونه! رفت بب میبه سامان گفتم اگه بشه زودتر بر ست،یکم ضعف دارم و حالم خوب ن هی! ستین یزیچ- 

 زودتر بلند شن و برن. دیشما هم بروبه مهمونا برس شا

 ؟؟یبخور ارمیبرات ب یخوا ینم یزیتکون داد:باشه تو چ ینگام کردُ سر ینگران با

 خورم. یم یزیچ هینه ممنون اشتها ندارم،اگه خواستم خونه -

 هست. خچالیبخور حتما!!آهان!کمپوت هم تو  هیبراتون عسل و گردو گذاشتم هم سبکه هم مقو-

 خورم. یدستتون درد نکنه ،چشم م-

 کنم. شونیخوان برن من برم راه یم نایجاش بلند شد و گفت: انگار خاله ا از

 باشه از طرفِ من ازشون تشکر کن!-

 .شدیو سالن خلوت م کردندیم یو خدادحافظ دندیپوش یکم مهمونا لباس م کم

 شنلم رو برام اوردند. هیو سا یسود

 .ادیرزا جان بپوش االن سامان م ایب-



 یحباب رنگ

 
46 

 

 نبود؟؟ داتیپ یتو کجا بود هیممنون سا-

 دادند؟؟ یمهلت م یگوشه نشسته بودم ،مگه دختر خاله هات به کس هیکرد:  ییمظلوم نما یبدجنس با

 خواهرِداماد؟؟ یدیخب تو چرا خودت رو کنار کش-

 آخه داماد دوست نداره خواهرش برقصه!!-

دوست داره برقصه اما اجازه نداشت. مثلِ من  یِدخترِ شاد هیدونستم سا یبدم.م یدونستم چ یحرفشو نم نیا جوابِ

 بودم. ریبود که تو غلّ و زنج نیبزرگ شده بود ، اما من مثل ا نجوریعادت داشت و ا هیسا دیکه اجازه نداشتم. شا

،  میتو شهر بگرد میخوا یو نمفقط به محمد بگ ی.سودمیتا بر دیسوار ش دیکرد:بر یاومد و رو به سود سامان

 !!یخونه؛اوک میبر میمستق

 گفت: ییبا کمرو هیسا

 خونه؟؟ میمستق یگیبه عروس کشون ُ بوق بوق آخرِشبه بعد توم یداداش همه لطفِ عروس-

 !!!یخونه ؛ اوک میگفتم ؟؟مستق یچ یدیشن هیسا-

 لب زمزمه کرد :چشم! رِیانداختُ آروم ز نییسرش رو پا هیرو گفت که سا یبا تحکم اوک نقدریا

 گفت:چشم!چشم! داداش نگران نباش !رفتم به محمد بگم ! دیکش یرو م هیکه دستِ سا یهم در حال یسود

 نگاه انداخت: هیبرگشت طرفم و سرتا پام رو  تیهمون جد با

 !!!یِورود یِجلو نیماش رونیب میفقط شنل رو بکش جلوتر بر یخوبه تو هم که آماده ا-

چند ساعت  نیراه افتادم.تو هم یو به طرفِ خروج دمید یپام رو م رِیکه فقط ز دمیرو جلو کشحرف شنل  یب

تما که ح دهیتاک هی ذارهیکه آخرِحرفش م یاوک نیحرف بزنه،ا لشیخالفِ م یبودم که سامان تحمل نداره کس دهیفهم

 جواب بشنوه :چشم!!!

ند ماه چ نی!ایتا اخالقش رو بفهم یمتفاوت برخورد داشته باش طِ یتو شرا دینفر حتما با هیشناختِ  یشدم برا متوجه

بود و  کسانی طی؛اما چون شرا میچهار روز با هم بود ایسه  یمواقع حت یاومد و بعض یم دنمیکه سامان به د نیبا ا
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 دهیترس موضوع نیو درک کردنِ ا دنیبودم و حاال با د دهیرفتار ها رو ازش ند نیاز ا چکدومیحالت مهمون داشت ،ه

 ندم؟؟ یبگم چشم و نظر دیفقط با یعنیکنم. یزندگ امُیباهاش کنار ب دیدونستم چطور با یبودم و نم

که طبقه اول بود.فقط خونواده هامون بودند. بابا اومد جلو و من رو تو  میخونه،اول واردِ خونه عمو شد میدیرس یوقت

 گوشم گفت: رِیبغل گرفتُ ز

 بود من کنارتم فراموش نکن! یپشتت هستم !هر جا مشکل شهیگوشه ام !من هم گریج-

 :دمیشد؛نال یچند ساعته ام شکستُ و رودِ اشکهام جار بغضِ

 «هق هقم اشک به چشمِ مامانُ بابا اورد.!!»شهی! من دلم تنگ مشتونیتونستم بمونم پ یکاش م-

فکش جا به جا  یِبود و عضله روو فکش رو منقبض کرده  زدیکه اشک موج م ییاومد کنارمون و با چشما نیرام

 تو بغلش! دیمن رو از آغوش بابا کش شد،یم

 :دیدندوناش غر یچسبوند و از ال نشیرو به س سرم

 !ییرسونم!اصال فکر نکن که تنها یمن خودمُ بهت م یاشاره کن هی یِکاف زدلمیعز-

 دادند. یم نخواهم داشت.فقط قوتِ قلب یبهشون الهام شده بود که من روزگارِ خوش انگار

 رو کنار زد و گفت: نیاشکاش رو از رو گونه اش پاک کرد ُ با خنده اومد رام مامان

مواظبِ خودت  یلیخ«خودش منو بغل گرفتُ فشار داد:»کنند. ینم یکه عروس رو راه نجوری!ا نمیبب نوریا نییایب-

 به روت بازه! شهیتو قلبِ ماست و درِ خونمون هم شهیباش گلم!جات هم

 به شونه مامان زدُ گفت: یعوض کردنِ جو اومد جلو با خنده دست یعمو برا زن

 .مید ینداره ها!!! ما رزا رو پس نم یا دهیفا دیشد مونینرگس جون اگه پش-

باال خونه  میجوّ گفتُ بابا دستامون رو به هم دادُ اجازه دادند بر فِیتلط یبرا یزیهرکس چ دندُیخند همه

نبود اسمش  یکردم تو اون خونه اما چاره ا ینم یخونه خودمون!! اصال احساسِ راحت یبیچه واژه غر»خودمون!!!

 «خونه ما بود.
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دمِ آخر هم تهوع رو هم اضافه  هءیگر نیو ضعف داشتم و ا جهیتو اتاق خواب و رو تخت نشستم. هنوز سرگ رفتم

 .دیچرخ یتمامِ اتاق دورِ سرم م ستادمیا یکرده بود.دلم آشوب بود و سرِپا که م

نم . ک زیپاک کن تم ریرو با پد و ش شمیدادم که آرا حیترج نیهم یِافتم برا یدونستم اگه برم حمام حتما اونجا م یم

 .شدمیلباس خالص م نیاول از شرِ ا دیبا یول

 کمکم؟؟! یایب شهینبود از تو اتاق صدا زدم : سامان جان !م داشیپ سامان

 آشپزخونه صداش اومد: از

 !یبخور ارمیب یزیچ هی.اجازه بده  امیاالن م-

 بهتر شم. دیخوام لباسم رو عوض کنم و زوتر بخوابم، شا یخوام؛فقط م ینم یزینه چ-

 کرد: ینچ ینچ یزیآم طنتی.فقط با لبخند شوردیهم با خودش ن یزیتو اتاق و چ اومد

 !یکن یشونه خال یتون یامشب نم ،یخانوووم!! بعد از چند ماه چشم انتظار مینداشت ؟؟؟یبخواب-

 کردم با لبخند جوابش رو بدم: یکنه!منم سع یم یکردم داره شوخ فکر

 .ستی! واقعا حالم مساعد نستینه بابا بحثِ در رفتن ن-

 بودنِ کالمش مشخص بود: یاز صداش نره اما تهش جد یکرد مهربون یاخم کردُ سع یکم

و در ر شوی! خودم بقاریبخور و بلند شو لباست رو دربکمپوت هست  خچالی. تو  ستین میحرفا حال نی! من ازمیعز-

 خدمتت هستم.

ا رو ه رهیبپوشم.فقط گفت: تا من گ یزیاجازه ندادچ گهیشد که کمپوت نخورده تا لباس رو از تنم جدا کردم د نیهم

 رو پاک کن. شتیتو آرا ارمیاز سرت در م

 و با لکنت گفتم: ریخجالت دستام رو دورِ تنم حصار کردمُ سر به ز با

 لباس خواب ب....بپوشم؟؟؟ شهی....مکشمیمن.. خجالت م-

 !!!یدوست دارم؛اوک نجوریتحکم گفت: من ا با
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 خب...من...-

 !!یاوک-

 چشم!!!«خون و چشم پر اشک یبا دل»-

 نشنوم! یزیچ نی!جز انیآفر-

 دیمنو د د،چشمشیخواست رس یکه م یزیکه به چ نی. تازه بعداز ادیتوجه به حالِ خرابم ،به حالِ خودش رس بدونِ

 تکون خوردن ندارم. یحال افتادمُ نا یو ب دهیکه رنگ پر

 کرد: یو دستم رو گرفت و نچ دیکش میشونیبه پ یدست

 رو صدا کنم؟؟! یکس نییبرم پا یخوا یآخر! م یگرما؟؟ نچ!کمپوت هم نخورد نیتو ا یکرد خیتو چرا -

ست دون یپاش بوده آدمه که از صبح م رِدستُیکه ز نیانداختم باال که نه!ههِ آقا تازه متوجه شده ا ییابرو یحال یب با

 به زور خودش رو تا شب کشونده! ستُیحالش خوب ن

 گرم بشم. فقط ازش خواستم که پتو رو بکشه روم! یدردم کمتر بشه و کم دیرو تو شکمم جمع کردم شا پاهام

 نشه! که افتاده یمتوجه اتفاق یکه کس دمیم حی!هرچند ترجمارستانیب میبر یستیب ناگه خو ؟؟یخوب یرزا مطمئن-

 نزنه! یدر باره ش حرف یکه کس نهیحال هم فکر ا نیا تو

 خوبم فقط بذار بخوابم.-

 

 خوام بخوابم! یندارم .منم خسته ام م تیبخواب !بخواب کار-

 ********************** 

 زدند: یو سامان با هم حرف م یشدم . سود داریصحبت ب یصدا با

 دربره !! رشیکه ز یروباه؟؟؟ نذاشت ای یریخب داداش ش-
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 داماد بشه نه سه روز بعد!! دیکه آدم با یِاصل شبِ عروس ؟؟یههِ!! داداشت رو دستِ کم گرفت-

روزها انگار اشک  نیخنده شون بلند شد.نفرت همه وجودم رو گرفت و اشک تو چشمام جوونه زد دوباره! ا یصدا

 شده! میشگیهم قِیرف

 اما نذاشت. نییپا امینداشت نگرانش شدم .خواستم ب یخوش یواقعا حال شبی! آرومتر رزا خوابه!دسیه-

 نایخوان ب یم نایکن مامانش ا دارشی! حاال هم بشترهی! فقط عروسِ تو نازش بهیعیحاالت طب نینگران نباش ! ا-

 ی!بگو به خودش برسه که اونا نگران نشن! بخوان بمونن که حوصله مهمون دارخونه شون رنی! دارن میخداحافظ

 .میندار گهید

 چه جور گایکرد. ن یذاشت و محبت م یاحترام م یکه مامانم به سود نقدریدونستم چکار کنم . ا یشدت انزجار نم از

 زنه! یپشتِ سرشون حرف م

دوباره نشستم .  دیشد جهیتخت بلند شدم اما با سر گ یِرو رفته؛از یدر اومدُ مطمئن شدم که سود یِکه صدا نیهم

 شد. یازش رد نم ینور چیبودند که ه دهیکش اهیپرده س هیچشمام انگار  یجلو

 زد: یلبخند دنمیبر طرف شد.در باز شدُ سامان اومد تو و با د یاهیس یو فشردنِ چشمام کم قیعم ینفسا با

دوش  هیخوان برن برو  یم نای!مامانت ایداریکنم که خداروشکر ب دارتی! اومدم بی! خوب ریسالم خانوم صبح بخ-

 !یسرحال بش ریبگ

 .رمی دوش بگ ُنمیبذار تو حمام تا بتونم روش بش یصندل هیدارم. اگه ممکنه  جهیکار رو کنم اما سرگ نیخوام ا یم-

 باره نگران شد: هی

 ؟؟؟یهم دار ؟دردیریدوش بگ ستادهیا یتون یحالت بده؟؟ نم نقدریواقعا ا-

 .دمیگرفتمُ لب به دندون گز ریخجالت سرم رو ز با

 .!!شهیبدتر م ستمیا ی....مجهیکم سرگ هی...ینه درد... ندارم.....-
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دونم چطور  یکالفه ام کرده بود . نم جهیرفتم تو حمام ! سرگ واریرو گذاشت با کمکِ در و د یباشه گفتُ صندل هی

کمکم کرد و رو تخت  عی. سرشمیم هوشی. احساس کردم دارم بدمیان گرفتم و پوشخودم رو شستم وحوله رو از سام

 نشستم . 

بود ملحفه تخت رو عوض کنه هرچند نتونسته  دهیکشو در اورد.خداروشکر به فکرش رس هیاز لباسم رو از  کهیت هر

 بود خوب صافش کنه!

 ؟؟؟یکمکت کنم لباس بپوش یخوا یم-

 تونم! یخودم م نه«یدگیرنگ پر نیا تو یخجالتُ احساس ِ قرمز با»

 یچه اتفاق شبیرفته د ادتی ؟یکش یخجالت م یچ از«یبدجنس یکم طنتُیبا ش!»یتونم بتون یم دیبع-

چند ماه بلکه کاملُ  نیخانووم!!! نه فقط رو کاغذ و نه فقط اسماَ مثلِ ا میشد یکیما با هم «شد صداش یحرص»افتاد؟؟

 !!!یکن .اوک ومکشم رو تم یعوض کنمُ خجالت م رونیبرو ب یاداها نیبدون مانع! پس ا

 چشم!!!-

گفتن داشته  یِبرا یحرف ایاگه مخالف باشم  یطلبه،حت یگفتن جوابِ چشم م یاوک نجوریدونستم ا یم گهید

 لباس کمکم کنه! دنِیبه شرمم غلبه کردمُ گذاشتم تو پوش یباشم.پس با سخت

 شک کردم .خ یموهام رو گرفتمُ با سشوار کم آب

 یو کم ختمشونی.دورم رستادیا ینبود کامل خشک بشه و موهام بدونِ سشوار خوش حالت م اجیگرم بودُ احت هوا

 کمتر مشخص باشه. میدگیکه رنگ پر نیبه خاطر ا شتریکردم ب شیآرا

رو متوجه  میکردم بدحال یلبخند زدمُ سع هی رونیاز اتاق اومدم ب عیمامان ُ زن عمو از تو هال اومد منم سر یصدا

 نشن!

 گوشم پچ پچ کرد: ریاومدن طرفمُ بغلم کردند.مامان ز عیسر ایو رو مامان

 ؟؟ینشد تیمامان ؟اذ یخوب-

 خوبم مامان جان!-
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 صبونه آماده کرده! دهیجون زحمت کش الیل ،یبخور رنگ به رو ندار یزیچ هی میبر ایب-

 افتاده ادامه داد: یحالت ناراحت که انگار اتفاقِ مهم هیلب گفتُ با  رِیز یکنم یخواهش م هیزن عمو تشکر کردم. از

 !!یاینخورده تا تو ب یزیتو بخور که سامان بچم گرسنه اس و چ میبر ایب-

 .امیمنم م دییچشم !اومدم شما بفرما-

 کرد،گفت: یم تشیگذاشته بودُ به طرفِ در هدا ایکه دست پشتِ کمر رو یدر حال مامان

ما  گهیه دک نییپا دییایب دیتو وشوهرت بخور میدیبراتون صبونه تو آشپزخونه تون چ نییپا میرینه مامان جان!ما م-

 .میزحمت داد یلیخ میینجای؛چند روزه ا میبر میوفتیراه ب

سامان  مدیمنم رفتم آشپزخونه که د نییچشم گفتم و اونا رفتند پا هیپاره کرد منم که  کهیعمو چند تا تعارف ت زن

 نشسته و سخت مشغولِ لقمه گرفتنه!

 زدمُ نشستم: یپوزخند

 گفت بچم گرسنه مونده منتظر که دلم کباب شد. یمامانت م یجور هی-

تم داش گهیبود . د ادیز تمیکه شام کوفتم شد، بعدهم که فعال شبیگرسنه بودم. د یلیدهن پر جواب داد:خب خ با

 وشن.....کردم تو هم که همه کارات اسلوم یضعف م

غذا و وقتش حساسم!!حاال  یکه من رو یبدون دیبا«ادامه داد تریجد»شدم. یآشپزخونه من تلف م یاز اتاق برس تا

 مشغول شو! گهید

 ها!! ستیبد ن یرینفس بگ هی-

 هیاز  ریکه داشتم بازم نتونستم غ یمن با تمام ضعف«به خدا اسیمیخنده هاش ک نیا دیچه عجب که خند» دیخند

 بخورم. یزیچ ریش وانیل

 و با اخم بهم گفت: دیلقمه شو بلع سامان

 !یخور یکم غذا م نقدریچند ماه متوجه نشده بودم ا نیتو ا ؟؟منیدار یمشکل ای ییکم غذا نقدریرزا واقعا ا-
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 ره! ینم نییاز گلوم پا یزینه دو سه روزه اصال اشتها ندارم و چ-

 رو به طرفم هل داد : یکاچ ظرفِ

 خوب بود! دمیمنم چش ؛یسفارش کرد حتما بخور یلیبخور مامان خ یکاچ نیدو سه قاشق از ا ایب-

 !حالت تهوع دارم! ستمی؛من که بد غذا ن شهیدونم خوبه و خوشمزه س اما من دهنم وا نم یم-

 صداش رو بم تر کرد: یگره کرده کم یو ابروها ییزور گو با

 ور!؛چونه نزن بخ یبخور دیفکر کن داروئه با-

کنم، بغض راهِ نفسم رو بسته بود  یبا خونواده ام خداحافظ دیکه االن با نیزور دو سه قاشق خوردم . از تصور ِا به

 .شدیبره نم نییگلوم کنده بشه و پا خِیاز ب دیدادم که شا یآبِ دهنم رو قورت م ی.هرچ

 .ادین نییدادم تا اشک حل بشه و پا یکنم .چشمام رو حرکت م هیسامان گر یِنداشتم جلو دوست

هش نبود.اصال ب نیمن احساسم ا ست؛ین دهیپوش نمونیب یچیه مُ یشد یکیگفت که ما  یکه سامان م یزیچ برعکسِ

 نداشتم. یوابستگ یُکیحسِ نزد

پسر عمو اجازه داده شده که به من  نیکردم که به ا ینکرده بود.فقط حس م رییاز پسر عمو تغ گاهشیجا  ییطورا هی

 بشه و منو تصرف کنه! کینزد

دارند اما فرهنگشون و  یکه مرز مشترک هی باهاش نداشتم. مثلِ دو کشورِ همسا ِیوستگیپ چیه یلحاظ روح از

 رو تحتِ تسلطِ خودش درآورده ! یکیقدرتمندتر بوده و اون  یکیتا آسمون با هم فرق داره!فقط  نیاز زم دشونیعقا

اگه نشون  یو تو اونو حت رفتهیروحت اون مرد رو پذ یعنی یرو دوست داشت یمرد یخونده بودم که اگه بو ییجا

 !یدوستش دار ،یند

ا خود ن شدیکه م کمیکرد؛ اما نزد یاستفاده م ییخوشبو یکه سامان از عطرها نیبود.با ا وفتادهیمن ن یِاتفاق برا نیا

 خواست ازش دور بشم. یاومدُ دلم م یه از بوش خوشم نماگا

 بود. نیدر زمان با هم بودنمون نداشتم، هم شیبه همراه یاقیکه من اشت یلیاز دال یکی دیشا

                ************************************* 
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 خوش ازشون جدا بشم. یِنکنمُ با رو هیکردم که گر یسع یلی!خ نایبدرقه مامانم ا یبرا نییپا میرفت

کرد.  یم یقرار یاز همه ب شتریمنو نداره!ب هیمنو بذاره و بره و طاقتِ دور دیانگار تازه متوجه شده بود که با مامان

 گفت: یو هق هق م هیبه سامان؛ با گر دیسفارشم رو به تک تکشون کرد،تا رس

و  ییتجربه اس!مواظبش باش!نذار تنها یکه سنش کمه و ب یدونیدختر رو دستت سپردم، م نیسامان جان پسرم!ا-

 ها!!! یاریوقت اشکشو در ن هیبهش محبت کن!  یتون یازما افسرده اش کنه!تو رو خدا تا م یدور

 شد. ریگفت که همه متاثر شده بودند ُ اشکِ منم سراز یم هیحرفا رو با التماس و گر نیا یطور

 ه مامان انداخت ُ تو آغوشش فشردُ با بغض گفت:اومد جلو و دستش رو دور شون نیرام

برگزار شده و به  یبه خوب زیهمه چ یِوقتِ خوشحال ؟؟؟االنیزنیکه شما م هیحرفا چ نیقربونت برم!آخه ا میبر ایب-

 نداره!فدات شم!! یو ناراحت هیکه گر نی!اشیرزا رفته سرِ خونه و زندگ یسالمت

 کرد لبخند بزنه و رو به جمع گفت: یاشکاشو پاک کردُ سع یبا شرمندگ مامان

 !اصال توزهیعز نیبهتر از سامان که برام مثلِ رام یناراحتتون کردم. به خدا خوشحالم!ک دی!ببخشدونمیآره آره م-

 دامنِ خودم بزرگ شده!

 مادرانه!! یِبه حسابِ دلتنگ دی!بذاردیبه عمو کرد: حاج عمو شما ببخش رو

 و گفت: ستادیمامان ا کِیزمزمه کرد. سامان رفت نزد ینمک یلب خواهش م رِیو ز دهیجو عمو

 از شما بهتر مواظبت کنم. دمیراحت باشه! من مواظبِ رزا هستم.بهت قول م التیزن عمو خ-

بابا از کوچه خارج  نیکه ماش نیکه به محض ا یمن ،حالم بدتر شد. طور یها هیکه مامان درست کردُ گر یجوّ نیا با

 .فتمیباعث شد از حال برمُ ب دیشد جهیشد.برگشتم که به داخل خونه برم؛ سرگ

شده؟؟ رزا  ی: چدیپرس یم یاومد باال سرمُ ه عیسر هیسا غیافتادنمُ ج یِزودتر از من رفته بود داخل با صدا سامان

 بغلت کنم؟ ای یبلند ش یتون یچت شد؟م

!کمکش کن که رو شهیرو بغلت کنم؟داداش کمرت داغون م یچ یگفت:چ یسودکه  دمیاون حالِ خرابم شن تو

 !سهیپاهاش وا
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 تونستم تا تو هالِ خونه عمو خودم رو بکشونم رو کاناپه دراز بکشم. هیکمکِ سامانُ و سا با

 کرد: ینگام م یرو پاهاش کنارِ مبل دو زانونشستُ با نگران سامان

 !یبش تیزیو هی مارستانیب میبهتره بر یدار جهیحالت بده و سرگ نجوریا روزیاز د-

 گفت: یتفاوت یبا من داشت با ب یدونم چه دشمن یکه نم یسود

 !شهیآب قند بخوره درست م هیخواد  یداداش!دکتر نم ستین یزیچ-

 کنه : یرو راض یکرد سود یم یکه سع یبا لحن سامان

 راحت تره. المیدکتر بهتره !خ میبخوره به نظرم بر یزیاصال اشتها نداشته که چ روزینه از د-

 نازو اداس! شترشیب گمیباال انداختُ گفت:من که م یشونه ا ثانهیخب یسود

 یه نمکه بچ خودی! بشیکه زودتر ببر اریبرو لباس براش ب یکن یاستخاره م یاما با تشر به سامان گفت: چرا دار عمو

 !!نیافته رو زم

غلم رو ب رِیز ییدور سرم که موهام رو کامال بپوشونه و دو تا دیچیبا کمکِ سامان مانتو تنم کردُ شالم رو محکم پ هیسا

 !مارستانیب میبر نمُیبش نیگرفتندُ کمک کردند تو ماش

کمک کرد  عیسر دیشد؛حالم رو که د یاز پرستارا که داشت رد م یکیرو به زور تا سالنِ اورژانس کشوندم. خودم

 !رهیبگ شیبخوابمُ خودش رفت دکتر خبر کنه!به سامان هم گفت بره صندوق ف یتختِ خال هی یِور

 اومد و شروع کرد شرح حال گرفتن: یکه گذشت دکتر جووون یا قهیدق چند

 ؟؟  هیمشکل چ-

 داد: یجوابش رو م هیحرف زدن نداشتم. سا یکه نا خودم

 رفت و افتاد. جیباره سرش گ هی-

 ه؟؟یاسمش چ-

 !یزا احمدر-
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 !یشنو یصدام رو م یخانم احمد-

 ب...بله!-

 ؟؟یدار جهیسرگ یاز ک یبگ یتون یم-

 شده. شتری...کم..تر ...بود اما.از صبح...بروزی..دیاز...د-

 ؟؟ی!چجهیاز سرگ ریغ-

 ضعف و تهوع!!-

 ؟؟یصبونه خورد-

 !ریش وانیل هی -

:چش شده  دیسامان اومد که از دکتر پرس یِصدا«پلک زدن هم نداشتم یِبسته گفتم نا یرو با چشمها نایا همه»

 دکتر؟؟

 !یگفت:شما هم همراهش هست یبا تند یکم دکتر

 جواب داد:بله همسرش هستم! یهم با غد سامان

خم به اکرد و با  یباال انداختُ دو باره تکرار کرد.نچ نچ ییسنج رو دورِ بازوم محکم کردُ پر کرد و نگاه کرد ؛ابرو فشار

 :دیسامان توپ

 !شیاریبشه بعد ب هوشیب یخواست ید؟میآقا تا حاال کجا بود-

 کردُ با لکنت گفت: یجا خورده نگاه سامان

 خانمم چش شده؟؟؟-

 ش؟؟؟یووردین روزیحال نداشته،چرا همون د روزیاز د گهی؟؟میچ یعنی یدونیم 6فشار-

 مِنُ مِن گفت: یبا کم سامان
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 یضعف دارم و نتونست شام بخوره....اوم...من فکر نم یگفت کم شبیبود،د مونیعروس روزمراسمِیآخه...مم...د-

 حالش بد باشه!!! نقدریکردم ا

فقط متوجه شدم که دکتر صداش رو آروم کرد که به  سادهیکجا وا هیدونستم سا ینم دمیشن یبسته م یبا چشما من

 که گفت: دمیزور شن

 کشه که...... ی!هان ! واقعا آدم از خودش خجالت میو کارِ خودت رو کرد یالبد ازش نگذشت-

 :ارهیبلند پرستار رو صدا کرد که سرم برام ب یحرفش رو نزد و با صدا هیبق

 .دیزیکه تو سرمش بر سمیتا من دارو بنو دیسرمش رو وصل کن-

و ر یگذشت که با حسِ لمسِ دست قهیچند دق ایدونم چند ساعت  یوصلِ سرم کم کم خمار شدمُ خوابم برد.نم بعداز

 زد: یپرستارِ لبخند دمیدستم چشمام رو باز کردم و د

 زنم. یرو م یبخواب سرم اولت تمام شد دارم دوم ستین یزیچ-

 نه؟؟؟ ایباال اومد  نمیبب دیریفشار ازشون بگ هی یفیاومد و به پرستارِ گفت:خانم شر دکتر

 9یِرو7رو گرفتُ اعالم کرد: فشار

 .ریبعداز تمام شدنش دوباره فشار بگ رهیسرم رو آرومتر بگ نیا دیبذار ستیخب بد ن-

 خواد؟؟ یدارو نم گهیچشم دکتر!د-

 بشه و استرس نداشته باشه! تیتقو دیفقط با گهینه د-

 کرد:چشم حتما بازم ممنون دکتر! نییرو به سامان گفت؛سامان هم سرش رو باال پا نایا

 تکون دادُ رفت.سامان با حرص پشتِ سرش غر زد: یسر هیهم با اخم  دکتر

 پر رو و پر مدعاست! انگار ارثِ باباش رو ازم طلب داشت. نقدریخوبه هنوز تازه کارِ و ا-

 آروم التماس کرد: یبا صدا هیسا

 خونه! میسر و صدا بر یساعت هم بگذره و ب هی نیا ست؛بذاریحرفا ن نیا یِکه جا نجایداداش بسه تورو خدا!ا-
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 نگفتم! یزیغرولند لب زد:باشه بابا !من که چ با

 !!!شنی!!!تازه رفتن نگران میبهشون نگ یزیزنگ زدند چ ایرو ایوقت مامانم  هی!اگه هیرو کردم:سا هیبه سا یحال یب با

 سپردم.  یتو نگران نباش حواسمون هست.تو فکر نباش! به سود زمیجواب داد:باشه عز یبا مهربون هیسا

 

خونه .زن عمو  میکرد وبرگشت صیکه تمام شد بهتر شدم دکتر هم بعداز چک کردن دوباره فشارم ترخسرم دوم    

 غذا آورد برامون ازش تشکر کردم : هیسا کردمیغذا آماده کرده بود تا لباس عوض م

 میجون بمون با هم بخور هیسا -

 .دیخورم شما راحت باش یم نیینوش جونتون من پا ینه مرس-

 خوب بود. یموندیم میما راحت-

 !ایلعنتم کنن بعض شمیمن خرمگس معرکه نم-

 خنده من سامان از اتاق در اومد  یازصدا دمیبلند خند یرو گفت که من با صدا ایبامزه بعض یلیخ   

 هی تینها میکرد یدلقک باز یما که هرچ میدیخنده رزا خانم رو شن یآفتاب از کدوم طرف در اومده که ما صدا-

 لبخند بود .

 حرفا خرابش کن . نیبا ا خندهیاِ ! داداش حاال که داره م-

 تو ایخب ب یسادینه بابا چکار دارم چرا دم در وا-

 من رفتم. یدادم خدمت همسر مکرمه با حینه من برم توض-

نشست و  زیو جالب بود که سامان اومد پشت م زیم دنیرو بستم و غذا رواوردم تو آشپزخونه و شروع کردم به چ در

و  اومدم مارستانیتعارف هم نکرد که کمک کنه انگار نه انگار که من تازه از ب یرو کامل کنم حت زیمنتظر که من م

 :  گفتیکه م دمیحالم خوب نبوده تازه به حرف مامان رس



 یحباب رنگ

 
59 

 

 یبه کسباعث شده بود که سامان جز به خودش  ادیدادن ز تیاهم نی.هم زارهیپسرش م یبه ال ال یل یل یلیخ الیل

متوجه شدم وچقدر حرص  شتریب یزندگ نوتویباشه ا تیحال و خواسته خودش در اولو شهیفکر نکنه و هم گهید

 نداشت. یا جهینت یخوردم ول

رو جمع کردم ظرفا رو شستم دوست نداشتم خونه  زیم یحال ینکرد با همون ب یهم کمک زیجمع کردن م یتو سامان

 حساب کتاب نداشت . هیو سا  یآمد سود که رفت و نینامرتب باشه مخصوصا ا

سامان  دمیکه د دمیتخت و دراز کش گهیبود منم آروم رفتم طرف د دهیرفتم تو اتاق سامان رو تخت خواب یوقت

 خودش رو بهم چسبوند :

 .بردینبود داشت خوابم م شتریکه ب کهیدو ت یطولش داد چقدر

 : دمی گردنم ؛سرم رو کنار کش ِدنیتوجه به حال من شروع کرد بوس وبازبدون

 کم بهتر بشم هیبزار  سیسامان من حالم خوب ن -

  یو خوب یکرد نگیتوهم که با دو تا سرم دوپ شمیوفقط با تو خوب م سیمنم حالم خوب ن -

 سامان من ......-

 !!!یاوک یطرفت پسم بزن امیم یوقت ادیمن خوشم نم-

 من .. یول-

 : دیدندوناش غر نیکه آخم در اومد و ازب یرو محکم فشار داد طور بازوم

 !!یاوک -

 باشه -

 !! یاوک-

 چشم -

 !!! ایخوبه حال هم ناز نکن و ب-
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باهاشون چه کار کنم؛  دونمیرمان برسه م یها سندهینو نیکه نداشتم !!!با خودم فکر کردم دستم به ا ییها ایرو چه

 کنه ! یم یپسره قالب ته گهیفرق داره دختر داستان آخ م طیقدر شرا نیچرا تو همه رمان ها ا

خود دختر  یعاشقانه اس که حت نقدریکشن چرا رابطه شون ا یم ریبه تصو ییایرو رو یقدر شب عروس نیا چرا

رو  سایرمان نو نیاز ا یکیکه اگه  یوا یوا«گلم یدیم اجازه»رهیگیوخنده دار که پسره اجازه م شهیم شقدمیپ

 ؟  یچ یعنی یواقع یکردم زندگ یم شیحال دمیدیم

ندانسته گند  نطوریدلم زار زدم و به خودم لعنت فرستادم که به موقع حرف نزدم و اجازه دادم مادر ساده دلم ا تو

 . میبزنه به زندگ

خودم دل سوزوندم فقط احساس کردم تازه خوابم برده بود  یبا خودم حرف زدم و برا قهیدق ایچند ساعت و دونمینم

 شدم :  داریسامان ب یخواب آلو یکه با صدا

 دم کن!  یچا رمیگیرزا رزا پاشو تا من دوش م-

 ساز رو روشن کن تا من بلند شم . ی؟خب تو چا یچ-

 دهیخوب دم کش یرم چازود باش دوس دا االی رمیبگ ادی ادیخوشم هم نم ستمیپاشو خودت روشن کن من بلد ن-

 باشه 

  رمیباشه االن م-

ر فک نیداشته باشه نه !!!اصال به ا یبه حال سامان فرق نکهیا یتا حالم خوبِ خوب بشه ول دیطول کش یسه روز دو

 دیکرد با یفکر م یزندگ هیمدرسه پرت شدم وسط  زیدفعه از پشت م هیساله ام که  18دختر  هیکرد که من  ینم

 نپختم وا رفت ییبهش گفتم من تا حاال غذا یوقت شمچرخونن با یرو م یزن عمو زندگ ایهمون جور که مامانم  قایدق

: 

کردم  یو غذا رو اون درست کنه من فکر م میبه مامانم وابسته باش یرزا من دوست ندارم اول زندگ یچ یعنی -

 !  یگیرو چرا حاال م نایاصال ا یکن یم یبه اون آشپز کیقدر دست پختش خوبه تو هم حداقل نزد نیمامانت ا

ه من قبلش هم ک رمیبگ ادیخونه بمونم و کنار مامانم  یلیمن چند ماه بعد از تعط یگفتم تو که نذاشت یم یخب ک-

 . رمیبگ ادیمشغول درس بودم به فکر شوهر نبودم که بخوام 



 یحباب رنگ

 
61 

 

که از فردا که من از سر کار  نهی!مهمه ا ستیمهم ن یریبگ ادی یخوا یم یاز هر ک سین میحرفا حال نیمن ا دونمینم-

مورد عالقه منم که  یغذا یکه تو پخت ییاونم غذا میغذا بخور نجایوا ادیغذاب یگردم از آشپزخونه خودمون بو یبر م

 براش !!!!  رمیمیآخ آخ م ی: قرمه سبز هیچ یدونیم

رو  ایو لوب یگذاشته گوشت و سبز یمه چمامان ه دمیرو چک کردم د زریفر یصبح که رفت اول موجود فردا

 یزمیذاشت آبش بره بعد  فر یکردن م سیرو بعد از دو سه روز خ ایلوب شهیدراوردم خونه خودمون هم مامان هم

 کرد.

بود تلفن رو برداشتم و شماره خونمون رو گرفتم مامان با  داریپس مامان ب مهیهفت و ن دمینگاه به ساعت کردم د هی 

 ب و نگران : لحن متعج هی

 سامان خوبه ؟؟؟ یشده خوب یچ ییالو رزا مامان تو-

 زدم ؟  یزنگ م دینبا یکن یم نجوریسالم مامان خوبم چرا ا -

 .  یخواب باش دیاالن با یآخه قربونت برم تو تازه عروس هیچه حرف نینه نه ا-

 ینم یزیخونه چ ادیعادت داره صبحانه مفصل بخوره که تا ناهار که م رهیاز خونه م 7نه بابا خواب کجا بود سامان  -

  ؟یشدم شما که خواب نبود داریاز خواب ب 6من  نیهم یخوره برا

مو ع یبرا شهیکه هم الیل یشیم داریزود ب نقدریمادر ا رمیبم یهم تازه رفتن ول نینه مادر خواب نبودم بابا و رام-

  ؟ شهیلقمه اونجا بخوره که اول صبح تو رو زابراه نکنه نم هیه خب سامان هم کن یو صبونه درست م شهیم داریب

 یم یآپارتمان زندگ هی یدرسته تو گهینداره سامان خودش دوست نداره و م یکه حرف الینه مامان جون زن عمو ل -

حرفا رو ولش کن امروز هوس  نی.حاال ا ستنیها آشنا ن هیفکر کن که همسا مینداره وابسته اونا باش لیدل یول میکن

 .  یبهم بگ نویدونم چکار کنم زنگ زدم ا یمن نم یکرده ول یقرمه سبز

 .  دیریزود مراسم بگ نقدریا کردمیقبول نم یکن یآشپز یزود نیقراره به ا دونستمیاگه م زمینگران نباش عز-

 حرفا گذشته دستور قرمه رو بگو!  نیوقته ا گهیبابا مامان د یا-

 یتاپ بند هیو با  نیدامن کوتاه ج هیدوش گرفتم و هیداد و منم انجام دادم بعدازتمام شدن کارام  حیوضت مامان

 ام خوشم اومد. افهیوق پیو حاال ماه شدم خودم از ت شیآرا یو کم دمیموهام رو سشوار کش دمیپوش
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 میدیرقص یکل میدادم که با هم برقص شنهادیو بهش پ میحرف زد یزدم اونم زود اومد باال و باهم کم هیتک به سا هی 

هر چه اصرار کردم که ناهار بمونه نموند و با خنده  نییرفت پا هیسا ادیکه سامان ب کیو بهمون خوش گذشت نزد

 گفت : 

 ارینه جانم بذار من هوش یمنم آلوده کن یخوا یم مسموم نشه بعد تو م چارهیدونم چکار کنم داداش ب یمن نم-

 به دادتون برسم !  سیاز تون ن یعصر خبر تا دمیباشم اگه د

 انگشت نشده باشه !  یداداش جونت ب نیهم دلت بخواد عصر سر بزن بب یلیبرو گمشو خ-

 انگشت ؟  یحاال چرا ب-

 .  گهیخب از بس غذا خوشمزه س انگشتاش رو باهاش خورده د-

 دمیمرتبه د هی: چه خبرتونه که گفتیخنده ما با لبخند داشت م یکه سامان اومد باال از صدا میدیخند یم میداشت

 ناهار  ایکرد: ب هیاخماش رفت تو همو و با اخم رو به سا

 نه !  گهیم گمیبهش م یسالم خسته نباش -

 هم ناهار هستن زشته جلو محمد من نباشم .  نایا ینه داداش برم کمک مامان سود -

 !  نییپا مییایعصر م یچا یباشه سالم برسون برا -

 رفتم طرف آشپزخونه :  یکه م نطوریتو وهم ادیدر کنار رفتم تا سامان ب یگفت و رفت از جلو یفعلن هیسا

 تا غذا سرد نشده  ایزود ب نمیچ یرو م زیم یکن یتا تو لباس عوض م-

 باشه -

 یتو کار مشکل دیصبح که خوب بود رفت فکر کردم شا دمیفکر کردم نفهم یهرچ یاخماش تو هم بود. ول یلیخ

به نظر خودم دستِ  زیرو م دمیمنم هنرم رو چ یاومد نشست رو صندل گهیاومده پس اگه الزم باشه خودش م شیپ

 مامان نداشت با لبخند :  یاز قرمه ها یکم

 مواظب انگشتات دیبگم :با یزیچ هینخوره از کفش رفته و  یدست پخت رزا خانم هر ک یقرمه سبز نیا دییبفرما-

 نگفتم !  یبعد نگ یباش
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 :  دمیپرس نیهم یساکته برا یلیخ دمیرو لبش اومد شروع کرد به خوردن د یکم رنگ لبخند

 امروز  یخسته شد یلیخ-

  یگیم نوینه چرا ا -

 ! یو گرفته ا یاخم کرد یلیخب خ -

 . میزنیغذات رو بخور بعد باهم حرف م ستین یزینه چ -

 شهیهم که نیبا خودم گفتم ا میزنیبعد باهم حرف م گهیشک کردم نکنه از من ناراحته که م ینگفتم ول یزیچ گهید

 ولش کن غذات رو بخور !  یناراحت یرو داره برا یزیچ هیخدا 

 گفت :  رلبیغذاش رو تمام کرد بلند شد و فقط ز نکهیمحض ا به

 دستت درد نکنه خوب بود !-

 نوش جان! -

 یکه کار هر کس یقرمه سبز یکنه اونم چ یبارشه غذا درست م نیرزا بخت برگشته اول نی نگفت ااصال نیهم

که مرتب کردم تو دلم  نطوریهم!« شانس الملوک  زاشتنیروزگار اگه من شانس داشتم که اسمم رو م یه.» ستین

چشماش باز  یبود ول دهیدراز کشسامان  نسالن رفتم تو اتاقمو یغُرغُر کردم بعداز مسواک زدن خاموش کردن المپا

 بود.

 هیو دمیکنارش رو تخت دراز کش یکرد وقت یتامن لباس عوض کردم وصورتم رو پاک کردم با چشم منو دنبال م 

 شد به من !  رهیسرش وخ ریگفتم برگشت به طرفم و رو پهلو ودستش رو گذاشت ز شیآخ

  یستیبخواب مگه خسته ن-

 . میخوام حرف بزن ینچ !گفتم که م -

 ؟؟؟ میبگ یچ میخب حرف بزن -

 و چشماش رو بست وباز کرد :  دیکش یقیعم نفس
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ن و همه ت یمال من یزن من گهیحاال د یینجایحاال ا یول یدیپوش یدونم تو خونه بابات چطور لباس م یمن نم نیبب-

اگه اون کس خواهرم باشه لباست قشنگ  یحت نهیبب یمنه رو کس یکه برا یزیخواد چ یبدنت مال منه! و من دلم نم

 !!! ایمامانت و رو یحت ایو ینه سود هیانه س نمیبب دیفقط من با نویا یبود تو تن تو محشر بود ول

 :  یدیمحکم وتاک یلیخ و

 ! ی!اوک یلباس باز بپوش یا گهیهر زن د ایمامانم، مامانت ( یسود هی)سا یکس یجلو نمینب گهیپس د-

کمد  تو دیداشتم که با یمگه من چه حکم میداشت یتفکر نیبند اومده بود باورش برام مشکل بود مگه همچ زبونم

 ! هنگ کرده بودم فقط با مِنُ مِن بگم : یکرد یم ممیقا

 !  شهیاستخر اونجا که نم رمیمن م-

 .  یزار ینه خانمم شما پا تو استخر نم-

 که !  رنیم یو سود هیخب سا-

با شوهرش!  دونهیدارم ؟!اون شوهر داره خودش م یمن چکار سود یمن یتو تماما برا هیش به تو چخب برن ربط -

 فقط تو موارد خاص ! ادیکنم ز یهم که بابا هست من دخالت نم هیسا

وگرنه اول  یحالم رو گرفت نجوریو خودت هم خوشمزه تر از اون قرمه ا یخوشمزه پخت یبود امروز که غذا فیح اصال

 خوردم بعد قرمه !  یخودت رو م

چند  نیا یتو دنمیزد و بدون توجه به من شروع کرد بوس مهیروم خ دمیتو همون حالت هنگ خودم بودم که د من

ود بلد نب یچیصورت انگار ه نیا ریخواهان رابطه باشه در غ بوسهیمنو م یبودم که سامان فقط در صورت دهیروز فهم

 داد. یم تییاهم شترینبود چون به خودش ب همبراش م ادیز یکردم ناراحت بود ول ینم شیاهکه من همر نیاز ا

کاش سامان  یکردم ا یاوقات آرزو م یوبعض شدمیمختلف سامان آشنا م یبا جنبه ها شتریگذشت ب یهرروز که م 

 کرد.  یمنو درک م یفقط کم یکم دیو رابطه با دخترا رو داشت شا یتجربه دوست

.دلتنگ خونواده ام بودم  شدمیخونشون به عنوان پا گشا باذوق داشتم آماده م میزنگ زد و دعوت کرد بر مامان

 . انیهم فردا ب نایو قرار بود عمو ا میصبح پنج شنبه راه افتاد
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شون قلب  قربون صد ریاشکم روون بود وز ایرو ایرو  نیبابا  ،رام ایدونستم اول مامان رو بغل کنم  ینم میدیرس یوقت

ذاشتن  یو سر به سر ما م دنیخندیم یچشماشون نم داشت ول نیبودن بابا و رام نطوریهم هم ایمامان و رو رفتمیم

 غمناک نشه ! ادیکه جوّ ز

بار چه کار کردم که به  نیآن نگران شدم که ا هیرو لبشه  یلبخند مصنوع هیلحظه چشمم افتاد به سامان که  هی

 خونواده ام کوفتم نشه .  دنینشم که د رشیدرگ ادیکردم ز یسع ومدهیمذاق آقا خوش ن

 یسر هیهم  ایرو میحرف بزن میبرسه هم بتون شیآشپزخونه که هم مامان به آشپز میرفت ایمن با مامان و رو عتایطب

 یاز تو نهیهم برد که راحت کنار ما بش لیو ظرف آج یو چا وهیمردها به سالن برد م یرو برا ییرایپذ لیوسا

 آشپزخونه حواسم به سامان بود که کالفه بود و همه حواسش به من . 

 یندم . مامان هم که رگ فضول تییاهم ادیز شدیشوق حرف زدن با مادر و خواهرم باعث م یکردم که چشه ول تعجب

هفته انجام دادم بدونه مخصوصا دوست داشت از رابطه ام  هیکه تو  ییکارها زیخواست ر یگل کرده بود م شیو نگران

 :  بیکرد عج یم ییسواال ارهیبا سامان سر درب

 نفسم !عشقم !عمرم!  گهیکنه م یصدات م یره ! چ یکنه قربون صدقت م یم یچ نییرزا سامان تنها -

رمان خونده  یهم فکر کنم تازگ مامانم چارهیب»کشم  یمن خجالت م یپرس یم هیسواال چ نیا هیحرفا چ نیمامان ا -

 !«.زارهیسرش م یقرارِ دخترشه و دخترش رو رو یتو رمان عاشق ِب یکرد دامادش مثل مردا یبود که فکر م

 اِ خب دوس دارم بدونم خجالت نداره بگو جون مامان بدونم! -

 !  رسهیتر از سامان به نظر م کی؟؟واال بابا رمانت گهیم یپرسم بابا بهت چ یمگه من ازت م-

شوهر کرده چه چشم و گوشش باز شده پاشو پاشو منم  سینخواستم دختره دو روز ن نیشوهرت بش شیپاشو برو پ-

 کارم تمام شده ! 

 تو سالن رفتم کنار سامان و بهش گفتم :  میاومد

 ؟  یبپوش یتو اتاق لباس راحت میبر یخوا یم یالزم ندار یزیچ-

 . میآره بر -

  ؟یرو کجا گذاشت لمیجون وسا ایرو - 
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 گذاشتم اتاقت! یآج-

 بهت بدم .  یسامان تا لباس راحت ایفدات بشم دستت درد نکنه !ب -

 گره کرده :  یتو اتاق در رو بست و با ابروها میرفت تا

 رفت هان!  ادتیمنو  یدیتا خونواده تو د-

 خب دلم براشون تنگ شده بود .  هیحرفا چ نیسامان جونم ا -

 با من !  یدرس ناسازگار ایبود  یپچ با مامانت هم رفع دلتنگ آهان بعد پچ -

 رفته !  ادتیخواد کم با دلت راه اومد؟؟  یاز من م شتریمامان که تو رو ب یکن یشما م هیفکرا چ نیا زمیعز -

 .  دمیمک یحاال حاالها سماق م دینرفته اگه دست تو بود که من با ادمینه  -

 .  ایدامادش رو داره . حاال هم لباست رو عوض کن وب یر زنت دوست داره و هواخب پس فکر بد نکن که ماد - 

 بشر فکرش مسمومه خدا به دادم برسه !  نیچقدر ا ایخدا هوف

 سامان نشه وقت خواب اشاره کرد که حرف داره :  یرفتار کنم که باعث ناراحت یکردم طور یشب سع تا

 بنداز!  نیاتاق رام ایمن رو تو سالن  یرزا جا -

 .  میدوتامون بخواب شهیچرا تو اتاق من جا م -

 اتاق بخوابم که ما رو با هم تصور کنن!  هیبا تو، تو  نینه من دوست ندارم جلو چشم بابات و رام -

 ؟؟ میچکار کن میخوا یتصور کنن مگه م یچ یعنی -

 !  میکن یوقع خواب چکار مما معموال م یدون ینم یبه سادگ یخودت رو زد ای یرزا تو ساده ا یوا - 

 به بازوش زدم :  یو قرمز شدم مشت دمینگاش کردم بعد منظورش رو فهم جیلحظه گ هی

 .....  یلیخ تیترب یب -

 باشن .  نطوریهم ا هیبق شهینم لیدل یجیخب تو گ میهان چ -
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 !  ینش داریکنه ب یکه اگه صبح مامان خواست آشپز نیتو اتاق رام زارمینده تشک م حیتوض گهیباشه باشه د -

 جنبوند :  یسر

 رفت بهت بگم .  ادمی یوردیخوبه فقط مسواک برام ن -

 !  شهیمسواک نم یخودم حواسم بود سه چها روز ب ناهاشیاوردم ،ا -

 نایان امام شیپ شتریگرفته بود که ب ینگفت مسواک رو گرفت ورفت دو روز مرخص یزیچ یول دیابرو درهم کش یکم

 کنه ! ریداد مشکوک بود خدا بخ ینم یخوب یابرو گره کردن بو نیا یول میبمون

رسن تو آشپزخونه  یم نایعمو ا یکه وقت میشدم که به مامان کمک کنم ناهار رو آماده کن داریصبح زودتر ب فردا

 :  دمیسامان روشن ریسالم و صبح بخ یکارا انجام شده بود که صدا شترینباشه ب یکار

 . ارمیاالن از تو ساک حولتو برات م یدیخوب خواب ریسالم صبحت بخ-

 کرد :  یوحوله روگرفت همون جور که صورتش رو خشک م رونیاومد ب ییحوله رو اوردم از دستشو رفتم

 .  میگرد یخواستند برگردند ما هم برم نیرزا هروقت بابا ا -

 کجا!  -

 خونمون کجا!!!  -

 ؟  میبمون شتریار نبود ما بمگه ... مگه قر -

 . نیاتاق رام شمیم دیمن حواسم نبود که تبع یقرار بود ول -

 نزد!  یحرف یکس یکه خودت خواست نویخب ا -

 بود .  یشب کاف کی یبرا یزد ول یحرف یمنم نگفتم کس -

 ! یتو قول داد هینامرد نیا -

 !! یاوک یزن یشما هم چونه نم رشیز زنمیدادم که دادم حاال م -
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 پراز اشک من و چونه لرزونم !  یکه حرفم رو بشنوه بازم چشما ستین یبازم گوش ییکذا یاوک نیا باز

خواد همه بفهمن که  یاگه دلت م میحاال تا عصر هم هست یاومد روزیبود که ازد دنیراه ننداز !اصل د یزار هیگر -

 !!! یاوک میگرد ی!عصر بر م رمیمکشم  یو راهم رو م کنمیاالن صدام رو بلند م نیام هم هیمن پا

 چشم.  -

 .  دمیاصال نخواب شبیترکه د یکه سرم داره م زیبر یچا هیبرو صورتت رو آب بزن بعد برام  ایخوبه حاال ب-

که گرفته خنک  یشیآت نیهمراه صورتم دلم از ا دیشا دمیو مشت مشت آب به صورتم پاش ییروشو یجلو رفتم

 یاِلّا ک و میگرفته که بمون یکردم که به مامان نگفتم سامان مرخص ینداشت .فقط خدا رو شکر م یریبشه هرچند تاث

 کرد .  یم یمامان رو راض

واست خ یکردم اصال دلم نم هیکه معلوم نشه گر دمیکه برم آشپزخونه رفتم تو اتاق و مداد تو چشمم کش نیاز ا قبل

ا خوب تالش کنم و زود ن یزندگ هیساختن  یدم قول داده بودم که برابه خو نویچه خبره ا میبفهمه تو زندگ یکه کس

 نشم .  دیام

 و صداش زدم :  دمیصبونه رو اونطور که سامان دوست داره چ لیتو آشپزخونه و وسا برگشتم

 صبحانه!  ایسامان جان ب -

 خوردن!؟ هیاومدم بق -

 !  میبا هم بخور یش داریهم که خوابند، منم صبر کردم تا تو ب ایو رو نیخوردن رام نایبله بابا ا -

 ؟  یبود یک زی!!شما عز یبه به چه خانم با کماالت -

ن خورد م یگرفت و م یسامان با اشتها لقمه م یونشستم. هرچ ختمیر یندادم فقط چا شینیریخودش نیبه ا یجواب

د که کر یسنگ تو گلوم خونه م هیشدم انگار  یکه م یبودم که عصب نطوریا شهیرفت هم ینم نییاز گلوم پا یزیچ

 از کنارش عبور کنه .  یزیداد چ یاجازه نم

 سرش رو اورد دم گوشم و :  یزنم زود خورد و پاشد ول یمن باهاش حرف نم دیهم که د سامان
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 تو خونه خودمون حداقل میبر میفت ویبگو راه ب یاریدرب یقهر و آشت یایلوس باز نیاز ا یخوا یاگه م یخانم نیبب -

 !  میخونه مردم نباش میبکش یداد میاگه خواست

 هم نداشتم بزنم!  یخب حرف یول ستمینه قهر ن -

 .  ستمین یمن آدم با مالحظه ا یخالصه گفتم که بدون -

 !  یتو بگ یباشه هرچ -

 میرب شهیعصر م ی؟؟ خدا ک یگرسنگ نیبا اخواد بخورتش !منم که گرسنه! اوم چه کنم  یآدم دلش م یبه به چه زن -

 خونمون!!! 

 !!!!!  ریکه من موندم متح گفتیرو م نایا یبا زار یطور هی

نبود که از حقش بگذ ره پس  یهفته شب هی نیو واقعا حالش خرابه ا گهیراست م ییجورا هی دونستمیم هرچند

 سخت براش گذشته باشه .  یلیخ دیبا شبید

هم  یو خونه شلوغ شد هر طرف دو نفر باهم مشغول صحبت بودن .زن عمو و سود دنیرس نایظهر که عمو ا کینزد

 کردم و کنارشون نشستم :  ییرایکنار هم نشسته بودند، از شون پذ

 ؟  دهینخواب شبیچشماش پف داره مگه د نقدریعمو: چرا بچم ا زن

 جاش عوض شده بود درست خوابش نبرده !  نکهینه مثل ا -

 تو هم قرمزه !  یآخه چشما یدیخوب خواب ی: تو چیسود

 نکرده .  یکه گفت احساس کردم فکر خوب یلحن با

 یبود منم تو اتاق خودم قرمز نیبودن سامان هم نشدم چون اون تو اتاق رام داریمتوجه ب دمینه من خوب خواب -

 !  شهیقرمز م ادیاشکم م رمیگ یپوست م ازیپ یچشمم که وقت

 داداشم که مجبور شده از زنش جدا بخوابه !  چارهیب یا -

 اومدند.! ییو با زن عمو چشم ابرو دیهر خند هر
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 ؟  دیباش نجایا یشما قراره تا ک -

 چطور مگه ؟  میگرد یاحتماال با شما بر م -

اره د ادامه ایشب بود  هی نیهم یخواب یب نهیخواد بب یپرسه که فکر پسرشه م یم نیا یمامان برا سین ینه طور -

 !  هیدنیکه اونوقت اخالق سامان د

 یداره وموقع خواستگار یدونند سامان چه اخالق گل و بلبل یمادر و دختر کامال  م نی. متوجه شدم ا دیخند باز

نگفتم که مشخص نشه که چقدر از  یزیزدم و چ یگفتند! منم لبخند سرد یم اشیگوش مامانم از خوب ریاونجور ز

 خورم .  یص مسامان حر یبد قول نیا

 :  میدو روز که گذشت شب که نشسته بود یکیبرگشت به خونمون  بعداز

 !  دمیرو درست ند نجایهم تو بازار بزنم من ا یچرخ هی دیخوام برم خر یسامان فردا م -

 . میریخب عصر که اومدم م -

 یم ادیرو بهتر  ابونایتنها باشم راه ها و خ یول سین یمشکل مینه دوست دارم صبح برم حاال عصر هم با هم رفت -

 .  رمیگ

 .  دیبگو با هم بر یسود ای هیخب به سا -

 جون بشم .  یکه فردا خودش کار داره  و دوست ندارم مزاحم سود هیسا-

 داد :  یمرتبه چنگ زد بازوم رو گرفت و فشار م هی

 ؟؟؟  یتنها بر دیکه با یدار یچه قرار مهم یپس جنابعال -

 دستم ...  ی... آ هیقرار چ -

 نفهمه هان ؟؟؟  یکه کس یزیچ هی یعنی.....تنها برم ..  ادی... اون ن ایتو ن -

 هستم !  ایآب ریز نینفهمه من خودم ته ا یکس یبر یآب ریبهونه ها ز نیکه با ا سیخونه بابات ن نجایخانم ا نه

 که اشکم در اومد :  شدیم شتریگفت فشار ناخن هاش تو بازوم ب یجمله هاش رو م تیکه با عصبان نطوریهم
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نظر  کنه و دایکه مامانم شوهر پ ستادمیا یبودم که مثل گوسفند نم یآب ری؟؟اگه من اهلِ ز یمرد حساب هیچ یرآبیز -

 ؟  یهست نیقدر بد ب نیداره ؟ چرا ا یمشکل دیتنها بره خر یبده ... مگه هر زن

 ؟  یکن یکه به من اعتماد نم یدیاز من د یسبکسر مگه

: خوبه حاال تو هم انگار چکارش  ومدیاز موضع خودش کوتاه ن یآروم شد ول یکردم اونم کم هیبلند گر یبا صدا و

 .  زنهیزار م نجوریکردم که ا

امانم م،  هیسا ای یاگه من نبودم سود یرفتن ندار ییگوشت کن: تو تنها حق جا زهیآو شهیهم یبرا گمیبهت م نویا -

 !!!! یاوک رونیب یرینبود با سپهر م یو کس یاگه مجبور بود گهید

 چشم !!! -

 ییجنگجو هیهم نبودم روح یکه از ته دلم نبود ،زور بود و من توان مقابله نداشتم .اصوال دختر مبارز یچشم بازم

 گفتم که تمومش کنه .  یچشم م نیهم یدادم و برا یم حیتنش رو ترج یب ینداشتم ، زندگ

 !  ایمن رفتم بخوابم تو لفتش نده زود ب -

 .  رسهیکه به خواستش هم م میدونست یوضع انتظار رابطه هم داشت ،بازم هم من هم اون م نیرو هم بود با ا پر

 یبه رو یشد ول یمن م یشدم وباعث دلسرد یسامان آشنا م تیاز شخص یمن با جنبه تازه ا گذشتیروزکه م هر

 اوردم .  یخودم نم

 هیابودم ، با س دهیشرت و شلوار ساده پوش یت هیبود . من  رونی، سامان هم ب هیسا شیپ نییروز من رفته بودم پا اون

 که از یگرفتن از ده تا عکس یرو اورد و شروع کرد سلف شیگوش هیکه سا میکرد یم یو مسخره باز میزد یحرف م

 یکه صدا میذاشت یو سر به سر هم م میدیخند یم نبه عکسامو می، داشت خودش گرفت دو سه تا هم با من گرفت

 سامان اومد . 

 :  شوازشیاومدم پ من

  یسالم خوب-

 ! نیسالم خانم چه خبره خونه رو رو سرتون گذاشت -
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 !  شهینکنه که روزش شب نم یباز وونهیروز د هی گهیس د هیسا -

 نخند !  گهیزنت گوش نده خب عکسش خنده دار افتاده بعد م نیسالم داداش به حرف ا -

 !  یعکس ، چه عکس -

 که دستش بود رو نشون سامان داد :  شیگوش هیسا

 !  سیخنده دار ن ییخدا نیبب نویا -

 نگاه به من هی، نفسش تند شد و  دیدفعه حالش بد شد رنگش پر هیکه  دیفهم یکرد ، م یکس سامان رو نگاه م هر

  کرد :

 باال !  میرزا بر-

 و :  ینیب غهیت یبگه انگشتش رو به عالمت سکوت گذاشت رو یزیخواست چ هیسا تا

 نشنوم  یچی...... ه شیه-

 باش بدو باال!  عیرزا سر -

م رفت عینزنم سر یدادم که حرف حیترج یشده بودم ول جیساکت بود من که گ یول دیهم رنگش پر هیکه سا دمید

بود تا من رد شم ، از پله ها رفتم باال تا در رو باز کردم پام رو گذاشتم تو خونه از  ستادهیطرف در که سامان کنارش ا

! سامان در رو بست و با دو چشم پر خون  نیزم روکه پرت شدم  دمیکش یخفه ا غیشد ، ج دهیپشت موهام کش

 اومد طرفم : 

 یعکس م گرانید یبا گوش یریبعد تو م ننیبب گرانیکه مال منه رو د یزیچ بهت بگم دوس ندارم دیچند بار با -

 !  یبزار شی! اندامت رو به نما یکه موهات رو نشون بد یریگ

باال و بعد  دیشرتم رو بادستش گرفت و منو باهاش کش یت قهیاومد جلو تا خم شد  یم یزد ه یحرفا رو که م نیا

 محکم که پوست صورتم به سوزش افتاد !  نقدریعمرم رو خوردم ا یلیس نی....اول

زد و  یکه م ییبرخورد دست سامان با صورتم وحرفا یو صدا غمیج ی... چهارم ... گوشم از صدا ی... سوم  یدوم

 !  دیکش یداد سوت م یکه م ییفحشا
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ضربه خورده ام  ینیخون که از ب یزدن نداشتم ، تازه گرم غیج ینا گهیکه د یطور شدیداشت غالب م یجیو گ ضعف

 افتاد.  میو چشمش به صورت خون ادیصدام در نم گهیروون بود رو احساس کردم ، اون هم متوجه شد که د

سرم اورده  ییدفعه چشماش گرد شد ، انگار خودش هم باور نداشت که چه بال هیشده بودم که  یدونم چه شکل ینم

 و افتادم به التماس :  دمی، دستش رو که اورد طرف صورتم ترس

 .... ترو خدا نزن ...  یتو بگ ینزن ...تو رو خدا نزن ...هرچ-

 سامان به صورتم نخوره !  یضربه ها دیدستام گرفته بودم شا نیکردم سرم رو ب یهق م هق

 نمیببکنه !  یچکار م نمیباال اوردم که بب یضربات رو احساس نکردم سرم رو کم گهیکه گذشت و د یا قهیدق چند

رو بروم و سرش رو  نینشسته رو زم دمیخواد ضربه بزنه اون طرف رو محافظت کنم! اما د یدستش به کدوم طرف م

 راه گرفته بود . شاش به طرف گردن قهیعرق از کنار شق یبا دستاش گرفته ، دونه ها

اشتم دستش به صورتم برسه ، جعبه دستمال رو اورد وچندتا باهم دراورد گرفت طرف دماغم نذ دیو پر دیرو د نگاهم

 گذاشتم .  مینیب یدستمال رو گرفتم و خودم رو

رو تو قفل چرخوندم همون جا پشت در  دیتوجه به صدا کردنش رفتم تو اتاق کنار اتاقمون و کل یجام بلند شدم ب از

اما  یشب ریبود ، تحق یگناهت چ یندون یول ی، کتک بخور یرو ندون لشیدل یول یبده مجازات بش یلی. خ ختمیفرو ر

 چرا !!!!!!  یندون

 بود !  یسامان چ تیعصبان لیدل دمیفهم یکردم نم ینگاه م هیکرد ! از هر طرف به قض یم وونمیچرا ! داشت د نیا

 بهیکه غر هیخب سا میگرفت هیسا یطرف بافته بودم ، عکس رو با گوش هیکه لباسم زننده نبود ، موهام ساده از  من

 به من !!  ایاعتماد نداشت ؟؟  هیبه سا یعنینبود ، 

 :  دمیدونم چقدر گذشت که صداش رو از پشت در شن ینم

 سر جات بخواب !  ایرزا در رو باز کن ب -

-  

 !  رونیب اینکن ب میاه رزا دوباره عصبان -
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-  

 بره !  یخوابم نم یتو کنارم نباش یدونیتو م رونیب ایرزا خانم ب -

-  

 شم !  یهم نم کتیندارم نزد تیتخت بخواب کار یفقط رو ایتو ب -

-  

ضربه بزنه و بعد انتظار داشته باشه  یکیبه  نجوریتونه ا یآدم چطور م هیو رفت .  دیسکوت من محکم به در کوب با

ه خود خواه ، ک تینها یشکاکه و ب یلیبرسم که سامان خ جهینت هیتونستم به  یکنارش بخوابه !!! من فقط م ادیب

 .  ارهد تیارجح گرانیخودش در همه حال بر خواست ونظر د خواست

 ییاودم رفتم دستشو رونیب یوقت ومدمین رونیدر اتاق رو باز نکردم ب رونیتا مطمئن نشدم که رفته از خونه ب صبح

 کیخط بار هیاندازه  ادیز هیسامان کبود شده بود ، چشمام از گر یانگشتا یچشمم افتاد به صورتم که جا نهیتو آ

که نکوست از  یسال گنی! م یبه خودم زدم چه تازه عروسه خوشبخت یشده بود ، دماغم قرمز و ورم کرده،پوزخند

 به دادم برسه!!!  دیمنه که فقط خدا با یبهار زندگ نی، اگه ا داستیبهارش پ

وره فقط با خودم دعا کنک گهیاومد که کمتر دو هفته د ادمینرفت ، تازه  نییاز گلوم پا یزیچ ریش وانیل هیاز  ریغ

 یفکرا بودم و همزمان مقدمات ناهار رو آماده م نیشد .تو هم یفرج دیکردم اجازه امتحان دادن رو بده تا بعدش شا

 .ستیاز خانواده سامان ن ریغ یکس دونستمیدر اومد م یدستش ندم ، که صدا یکردم که ظهر بهانه ا

 میپس قا دنیسامان رو شن دادیمنو داد و ب غیج یصدا شبی! مسلما د یاما با خودم فکر کردم در باز نکنم که چ 

 داد .  یبار هم نخواهد بود هر چند فکرش هم آزارم م نیآخر نمیب یکه م یاوضاع نیشدن نداره با ا

 از سپهر :  ریسپهره انتظار هر کس داشتم غ دمیرو باز کردم د در

 سالم زن داداش!  -

 تو !  ایب زمیسالم عز -

 انداخت :  نییو سرش رو پا دیدزد یچشم
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 کارت داره ! من رفتم !  نییپا یایب شهیاوم نه ... مامانم ...گفت ... اگه م -

نوز ! ه دیدیم افهیو ق ختیر نیجمله شو گفت که خنده م گرفت طفلک معذب شده بود منو با ا عیتند و سر نقدریا

سامان رو  یها تیگرفته بودم حساس میدوش گرفتم ، تصم هیتنم بود ، غذا رو آماده کردم  روزیشرت و شلوار د یت

 .  نییسر کردم و رفتم پا کمیشال هم رنگ تون و دمیبلند با شلوار پوش نیآست کیتون هیبه حداقل برسونم پس 

نشن!  رهیکردن تو چشمم خ یم یسع یسه تاشون بودن سالم که کردم جواب دادن ول یو سود هیعمو ،سا زن

 دخترش رو داد دست سپهر:  یسود

 !  میتا ما با زن داداش حرف بزن دیکن یروژان رو ببر تو اتاق باز ایسپهرجان ب -

 .  یچشم آج -

 شروع کرد : یسپهر و روژان رفتن تو اتاق و در و بستن سود یوقت

 !  یکرد یسامان رو عصب نطوریکه ا یبود ! چکار کرد یچ انیرزا جان جر -

 لقمه دهنش بذاره !  هیتونست بچم اصال صبح ن -

 !  بهیعج یلیشدنش خ یعصبان نجوریآرومه ا یلیسامان خ -

دونستم اگه حرف  یکه بغض گلوم رو گرفته بود وم نیهمه حق به جانب بودن با ا نیاوردم از ا یشاخ در م داشتم

 لرزه بازم نتونستم سکوت کنم :  یهم صدام م انیبزنم هم اشک هام م

جون  یمن شک کردم که سامان سالم باشه ، سود شبیهستن ! د یچ گرانیاگه به نظر شما سامان آرومه پس د -

سر  ییداره چه بال دینیبب دیومدیکدومتون ن چیه ی،حت دیتعجب نکرد دیبود دهیسامان رو د یرو نیحتما همتون ا

 .  دنددا یحتما عکس العمل نشون م میداشت بهیغر هیکه اگه همسا ارهیمن م

که  یکرد یمامان ساده منو خام م یداشت ی! کاش وقت ستیپس حرفت که : سامان آرومه اصال درست ن ینیب یم

 ؛ و دست بزن داره ؛  نهی: سامان شکاکه ؛ بد ب یگفت یو اونطوره و من خودم هواشو دارم ؛ م نطورهیسامان ا

 ؟؟  یبا اخالق سامان بد یکیرو به  هیسا یعمو شما حاضر زن
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تورو داد .خودت  مینکردم مامانت خودش دوست داشت سامان دامادش بشه تا هم لب تر کرد یفیمن تعر - یسود

 !  یگفت ینه م هیکه  ینبود ی؛ راض یقبول کرد عیکه سر ومدیهم که بدت ن

تم شده و سامان هر کار کرده مقصر من هس یکنن هرچ حینداره در واقع منو اوردن که توج یا دهیبحث فا دمید

 :  یشدم رو به زن عمو و سود یکه از جام بلند م یدر حال نیهم ی!برا

مشکل  سین یحرف گهیخب من خواستم ؛ من اومدم دنبال سامان ؛ من مقصرم که سامان دست بزن داره ؛ د -

 .  ستین یس و سامان هم راض دهیفا یجلسه گذاشتن هم ب نی؛ پس ا امیخودمه ، خودم باهاش کنار م

 گفتم :  یکه در رو باز کنم رو به سود نیقبل از ا یتا دم در ول رفتم

خدا  شیرو پ تمیچون من شکا یوجدانت هم حرفات رو قبول داشته باشه و دچار عذاب وجدان نش دوارمیفقط ام -

 برم نه بنده اش !  یم

خودم کنار  لیهم به خواست وماز خانواده سامان؛ خانواده خودمم  نینبرد تنهام ا نیباال متوجه شدم که تو ا رفتم

مثل شب گذشته به حداقل  یانیاومدم که جر یبا سامان کنار م یجور دیشدند ؛خودم بودم و خودم که با یگذاشته م

 یباشه که سامان م یمن نباشه ؛کس هیکه شب یکسشدم  یم گهید یرزا هی دیموضوع با نیتحقق ا یبرسه ؛برا

 هیرزا شب هیتا  ختیر یفرو م یفعل یرزا دیکه خودمم هم نشناسم ؛ با ی؛کسو حد و حدودا  ارایپسنده با همون مع

 که نخ هاش دست سامان باشه و به دلخواه او حرکت کنه؛  یاورد ؛ عروسک یسر بر م یشب باز مهیخ یعروسک ها

 کینمود کنه ؛نزد دیجد یکشتمش تا رزا یکه داشتم م ییرزا یکردم ؛ برا هیفکر کردم و گر ادیظهر که سامان ب تا

 یگدیزدم که فقط لبام از خشک یو رژ کم رنگ دمیتو چشمام کش یبود که سامان برسه ، لباسم رو عوض کردم ، مداد

 و نشستم منتظر ؛ دمیرو چ زیرفتم تو آشپزخونه م اد؛یدرب

نه کارش درست کنم که احساس ک یم یناز کردن و قهر کردن دارم کار یبه خودم و وضعم زدم که به جا یپوزخند 

باز و  یوارد خونه شده ؛ معموال دوست داشت در بزنه و من در و باز کنم و با رو دمیدر که اومد فهم یبوده؛ صدا

 لبخند ازش استقبال کنم ! 

غذا کردم ؛ اومد تو آشپزخونه و  دنی؛ من از جام بلند شدم خودم رو مشغول کش نهینداشت که منو بب دیام امروز

 بهش کردم و :  ینگاه مین هی؛ منم آروم سالم کرد 

 غذا سرد نشه !  ایزود لباس عوض کن ب یسالم خسته نباش -
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د و از پشت بغلم کر ستادیکه چشماش از تعجب گرد شده بودن ! اومد پشت سرم ا نمیتونستم از گوشه چشم بب یم

گردنم رو  نطوریچسبوند ؛ سرش رو از کنار شونه ام اورد جلو و هم نشیشکمم گره زد و منو به س یدستاش رو رو

 زمزمه کرد: دیبوس یم

که  یدونی؛ توم ادهیبه خدا همش از دوست داشتن ز یکردم ؛ ول یرو ادهیکم ز هی شبیتو مهربون ؛ من د یفدا -

 چقدر دوست دارم ! 

ومتوجه شد منظور من از  دیو ابراز عشق کنه ! ود نهیردّ دستاش رو بب خواستمیو تو صورتش نگاه کردم؛ م برگشتم

 انداخت و :  نییسرش رو پا ه؟ینگاه کردن چ

کنم ! اما دوسِت  یفهمم چکار م یکنترل ندارم ؛ نم تی! من تو عصبان یزنیچرا م یاگه دوسم دار یگیم دونمیم -

 نکنم !  یرو ادهیدفعه بعد ز کنمیم یدارم ؛ سع

فقط  که دنینوع بوس نیخشن ! متنفر بودم از ا یو کم صانهیبوسه حر هی د؛یهم لباش رو گذاشت رو لبم و بوس بعد

 کرد ! اما لبخند زدم و :  یقدرتش رو القا م

 کرد مجنون !  خیغذا  -

 کنم کردم !برم عوض یداشتم دق م یو ناراحت بود دمتیتا حاال که ند شبی؛ د یمجنونم کرد یگیآخ که راست م -

 .  شمیهالک م یدارم از گرسنگ دمیکه تازه فهم

ه هم نیکردم ا یفکر م ییوقتا هیروم نداشت . یریداد و تاث ی، ابراز عالقش ، عشقش اصال دلم رو تکون نم حرفاش

همش حرف باشه  شهیم اد؛یشدن مرد و زن به وجود م یکیکه بعد از  ی؛ عشق بعد از ازدواج ؛عالقه ا گنیاز عشق م

 ؛ یبازار گرم یباشه و برا ی،الک

که  زدیازش حرف م یاومد که با پسر خاله اش نامزد بود و عاشق هم بودن؛جور یم ادمیاز دوستانم رو  یکیبعد  یول 

هوس کردم  ی: وو گفتیمرتبه م هیکرد و وسطش  یم فیتعر نشیریاز بوسه ها ش یکردم ، طور یتعجب م

 یو سر به سرش م میکرد یمسخره م چقدرو ببوسمش؛ و ما  نمشیکنم تا فردا که بب کاریها !حاال من چ دهیرندیخ

 م؛یذاشت

کردم و حرکات و بوسه هاش  یاحساس نم یسامان ؛ من اصال نسبت به سامان کشش ایاز من بود  رادیا ایجا  نیا پس

 کم بود ؛  میجنبه زنانگ دینبود ؛پس فکر کنم مشکل از من بود شا ندمیهم خوشا
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اونم اومد شروع کرد به  زیگذروندم. غذا رو گذاشتم سر م یکه بود من داشتم فقط کنار سامان روزگار م چههر

 بهم کرد :  ینگاه هیبود ؛  یعصب شتریاشتها شده بودم وفکر کنم ب یب یخوردن ،دو روز بود که کم

 !  یدوست ندارم الغرتر بش یخور یحواسم هست دو روزه درست غذا نم -

 راحت ؛  التیخ شمیبا دو روز کم خوردن الغر نم -

 باال؟  ومدین یصبح ....کس -

 سر زدم و اومدم ؛  هی نیینه من رفتم پا -

 و:  دیدفعه دست از خوردن کش هی

 چکار ؟  نییپا یصورت رفت نیبا ا -

 سپهر رو فرستادن  باال ؛  نایمامانت ا -

 خب چکار داشتن!  -

 سرکار !  یبر یکردم که اعصاب پسرشون رو خورد کردم باعث شدم صبحانه نخور کاریخواستن بدونن من چ یم -

 ؟  یکن یمسخره م -

 !  یبپرس یبر یتون ینه اصال! م -

  ؟یگفت یخب تو چ -

 بود .  ی زن و شوهر ِیمسئله خصوص هیگفتم  یچیه -

 دیکه شا دیفهم زنمیمن راحت حرف م دید یوقت زنمیم هیکرد دارم کنا یشد ، فکر م یتعجب نگاه کرد باورش نم با

 بگه !  نویاونم هم خوادیدلم م ینباشه که من گفتم ول نیا قیدق

 :  دیسکوت پرس قهیچند دق بعداز

 کنکوره ؟  گهیهفته د -
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شهر خودمون ؛ آب دهنم به زور قورت  رفتمیم دینذاره برم خصوصا که با دمیتکون دادم ، قلبم تندتر زد ترس یسر

 دادم : 

 شده ؟  یزیوم ....چرا ...چا -

 شیکم پ هیدنبالت ؛ هم  امیمونم بعد از امتحانت م یخودم نم یبرمت ول ینه خواستم بگم که دو روز قبلش م -

 سرجلسه ؛  یهم بدون استرس بر یباش نایمامانت ا

 ! هیبشه عال نجوریا یمرس -

 !  یدانشگاه تا وقتش برسه ؛ اوک یبر ستینگو قرار ن یفعال به کس -

 گم .  یچشم ، نم -

 یزنگ م یاز اون ور مامان ه میخونمون خوشحال شدم ؛ دو هفته بود که نرفته بود رمیکه دو سه روز م نیاز ا فقط

حوصله ندارم  گهیو م ستین یاوردم که متوجه نشه سامان راض یمختلف م یمنم بهونه ها یسر بزن یایزد که چرا نم

 . 

 یخبر ِ سامان قول داده بود؛ فقط برا یکرد که از طرف خودش و ب یحساب م یدساده من هنوز رو حرف سو مامان

داده از  یهر قول ی، گفت که سود دمیقرار دادن مامان و قبول کردنش؛ بعد ها که من از سامان پرس ریتحت تاث

 نکرده !  یخودش داده و اصال راجع بهش بامن صحبت

 بودم الاقل خوش قول باشه !  ردوایقول رو خودش داده بود و ام نیحال ا بهر

از  یمرد عاشق و ه هی شدیاونوقت م شدیخواست اجرا م یخوب و آسون بود که هر آنچه او م یبا سامان وقت یزندگ

 بود .  الیواو گهید یزدیبر خالف نظرش م یحرف نیکه کوچکتر یبه روز یوا یکرد ول یم فیمن تعر

رفتن ؛ کنار بابا  رونیسر به سر گذاشتن و ب ایو رو نیخوش گذشت ؛ با رام یلیدو روز خونمون که رفتم خ اون

و احساس بودن کردن ؛ کنار سامان  دنیمامان رو چش ی غذا ِرینظ ینشستن و به شعر خوندنش گوش دادن ؛ طعم ب

 ....  نجایا ی؛ ول گسید یکنم ، انگار کس یخودم رو احساس نم
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از جام  دی، عصر با حالت تهوع شد یبودم ؛ خب گذاشتم به حساب خستگحال  یب یلیامتحان که برگشتم خ از

مامان اومد  رون؛یاومدم ب ییحالتر از دستشو یخورده بودم برگردوندم؛ ب یو کال هر چ ییو رفتم دستشو دمیپر

 کنارم بازوم رو گرفت : 

سر امتحان فشارت افتاد ؛  یکه دو ساعت نشست یشد فیچقدر ضع نیبب یخور ینم یزی! از بس چ یشد یچ -

 نیریش شربت هیکم دراز بکش برم  هیکنم ، برو تو تخت  تتیکم تقو هی شهیکه فرصت نم یایهم با فاصله م نقدریا

 . ارمیبرات ب

 گذاشته بودمش یعسل یزنگ خورد ، خوب بود که کنار دستم رو میگوش دمیتوتخت دراز کش افتاده بودم که د تازه

 و بردم طرف ِ گوشم:  دمیشصفحه ک ی؛ انگشت رو

 الو سامان سالم !  -

 ؟  یامتحان ناراحت ی؟ برا یحالی! چرا ب یسالم خوب -

 ؟  یکن یچکارا م ی، تو خوب ستین یزیکم فشارم افتاده ؛ چ هی؛  هینه بابا امتحان چ -

،  میکه زود با هم برگرد امیپس فردا حتما م یول امیاومده فردا نم شیبرام پ یفقط زنگ زدم بگم من کار یسالمت -

 باشه! 

 من آماده ام .  یایهر وقت ب زمیباشه عز -

 خداحافظ .  یخوبه کارندار -

 یراو ب هیعاشقانه بزنه و کامال جد یتونه حرفا یدونستم سامان پشت تلفن اصال نم یم گهیکردم د یخداحافظ      

تونست راحت  یاحساساتش رو هم نم یحت ایباشه ونبود که زبون چرب داشته  یهم نداشتم ؛کال مرد یگله ا نیهم

 ابراز کنه . 

 رو داد دستم:  وانیبا شربت اومد تو اتاق ول مامان

  گه؛ید یزیچ ایفقط افت ِ فشاره  مینیبخورش بب -

 !  ستین یچیمامان؟ ه یچ یعنی گهید زیچ -
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 ؟  یکرد ی!با سامان صحبت م شهیمعلوم م -

 بله سالم رسوند !  -

 !  ادیم یسالمت باشه ؛ ک -

 . ادیاومده پس فردا م شی؛ که براش کار پ میکه برگرد ادیقرار بود فردا ب -

! االن که  ینیب یداد هفته نشده رزا رو م یخوب قول م ی! اولش که سود یداره تازه دو روزه اومد یچه عجله ا -

 ! ستیاز رزا ن یو خبر شهیم دیچشمم به در سف

 یکار یدی! خوب بگم !قول م یکه عکس العمل نشون بد نینه ا یخوام بدون یگم فقط م یم یزیچ هیمامان جونم  -

  ؟ینکن

 ؛ زود بگو جون به سر شدم !  یریگ یقول م یشده که دار یچ -

 گم!  ینم یچیه یشلوغش کن یاگه بخوا گهینه د -

 کنم!  ینم یکار یتو بگ یباشه باشه هرچ -

که  نیا ینبوده ! اون فقط برا انیگفته و قول داده از طرف ِ خودش بوده و سامان در جر یسود یمامان هرچ نیبب -

 از خداتون بود؛  گهیاون حرفا رو زده ! االن هم که خرشون از پل گذشته م رهیجواب مثبت شما رو بگ

 بهت زده رو تخت نشست :  مامان

 ؟  یچ یعنیحرفا  نیا -

 ! ستیکه اونا گفتن وعده کردن ن یسامان اون کس یعنیز اول فراموش کن ؛ و زن عمو گفتن رو یسود یهرچ یعنی -

 کنه باهات؟  یم یرزا سامان بد اخالق -

 امیکه من تنها ب نی؛ ا میجا باش نیکه انتظار نداشته باش ما هر روز ا نیا گمی ! نه فقط م ِینه مادر من چه بد اخالق -

 و برم ! 
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؛ نگران  شهیاختالف نظرها هست کم کم رفع م نیاز ا شهینکن اول ازدواج هم باشه مامانم تو خودت رو ناراحت -

تو و شوهرت با هم خوب  نهینداره مهم ا دهیحرفا فا نیا گهیاالن د یزشت بود ول یلیخ ینباش ! هرچند کار سود

 داد.  تییاهم دیکه نبا هیخاله زنک یش حرفا هیو شاد بق نیباش

 دارم !  یشاد یتکون دادم و تو دلم پوزخند زدم که چه زندگ دییبه نشونه موافقت وتا یسر

 

****************************                     ******** 

 میو باال اوردن همراه شد ، به اصرار مامان رفت دتریو تهوع ادامه داشت ؛ صبح که با تهوع شد یحال یشب ب تا

 :  میو نشون دکتر داد میدو ساعت بعد جواب رو گرفتنوشت ؛  شیآ زما عیو دکتر هم سر مارستانیب

 ! دیحامله هست یخب خانم مبارکه به سالمت -

 از گل مامان شکفت :  گل

 !  دی! ممنون لطف کرد دیخدارو شکر ! خوش خبر باش دیگ یراست م یوا-

همه ذوق و شوق ؛ انگار من ده سال بود در حسرت بچه بودم ، دکتر هم فکر کنم  نیاز ا میو دکتر مات مونده بود من

 :  دیمثل من فکر کرد که رو به من پرس

 ؟  یچه مدت ِ ازدواج کرد - 

 !  شهیدو ماه نم-

 ! بهر یذوق زده شد نقدریکه حاال که حامله شده ا یشوهر داد یدختر رو چند سالگ نیبابا خانم فکر کردم که ا یا -

خشک تو حجم کم بخوره که معده ش پس  یغذا شتریببره ؛ بهتره ب نیکه تهوع رو ازب سمینو یم 6حال آمپول ب 

 و از استرس دور باشه !  دیکن تشیتقو دیتونینزنه ! تا م

 گفت !  یداد و چشم چشم م یتند تند سرش رو تکون م مامان

 کرد به سامان رو در رو بگم بهتره !  هیتوص یخبر داد ! ول نیهم به بابا گفت وهم به رام عیهم سر رونیب میاومد تا
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کن انتخاب هات رو همش رو  ی؛ اما سع شهیکم کارت سخت م هی یاگه دانشگاه قبول بش یزیچ هیرزا فقط  گمیم -

 دانشگاه من مراقب جوجه مون باشم !  یریم یکه وقت یبزن نجایا

 داد ؛  یو راهکار م دیکش یخودش نقشه م مامان

انه مادر یها اینگفتم و گذاشتم تو رو یزی! چ نمیمن دانشگاه رو بب ستیبچه قرار ن یب ایکه با بچه  نیاز ا غافل

 خودش بمونه! 

از خودش نشون بده!  کیعکس العمل رومانت ایذوق زده شده و یفکر کن نکهیاومد و خبر رو بهش گفتم ! ا سامان

 اصال و ابداٌ ! 

 !  یندار یراحت شد مشکل جد المی! خب خ نهیا همو تهوع بر یحال یاِ پس ب -

 گفت :  کیباذوق بهش تبر مامان

 ! ادیب ایدن یسامان جان مبارکتون باشه ان شاء اهلل به سالمت -

 ! دیممنون زن عمو لطف دار -

که  هست یدکتر عال هیباشه که هر ماه چکاپ بشن !  دیدکتر خوب با هینظر  ری، ز دیمواظب باش یلیخ دیاز حاال با -

 کنه!  تیزیو هی میفردا بر رمیگ ینوبت م هیبشه 

از  یزد ! سامان متنفر بود که کس یسامان قدم م یها تیحساس یداشته باشه داشت رو یکه قصد نیبدون ا مامان

ن که هماهنگ کن ییاگه قرار بود جا یسود ایزن عمو  یبودم حت دهیکنه! د یزیمشورت با اون برنامه ر یقبل و ب

 کردن !  ینم یزیگرفتن برنامه ر ینم یتا از سامان اوک میبر

و  رمیگ ی؛ همون جا دکتر خوب هست وقت م میریم میما که عصر دار دیزحمت بکش ستین اجیزن عمو ممنون احت -

 برم !  یرزا رو م

 کرد:  ینیعقب نش عی؛ سر ومدهیخوشش ن دیدرهم گره خوردش فهم یابروها دنیسامان و د یحرفا دنیبا شن مامان

 بود !  شنهادیپ هیفقط  نیمادر ! ا دیدون یخودتون صالح م هرجور
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 یکه آمپول زده بودم هنوز ب نی! با ا میآماده بشم بر عیتشکر کرد ؛ عصر هم ازم خواست که سر یلب ریهم ز سامان

 ستهیاز بس حالم بهم خوردُ سامان مجبور شد با نی. تو ماشمیحال آماده شدمُ رفت نیو تهوع رو داشتم ؛با ا یحال

تا خونه  دمینفهم گهیبهم دست داد که د یحال یضعفُ ب هی دنبار باال آور 4بعداز  بایجون به تنم نموند تقر گهی؛د

 .میدیچطور رس

 

بزنم ! چرا ؟  بچه اجازه نداد آمپول یبابا گهیداغون شدم و د دیتهوع و باال اوردن شد نیماه با ا 4بگم که من  یچ 

که اورده بودم راحت  یکنکور اومد ! با رتبه ا هیاول جی؛ نتا دیشد اریاوضاع و نیبچه اثر بد بزاره ! تو ا یرو دیشا

 هم نداشت !  یبه دولت دینداشت و ام یاما رتبه خوب هیاقبول بشم ! س یتو شهر خودمون دولت تونستمیم

ور ؛ همون ط میتو تخت آماده خواب بود ی! فقط آخر شب وقت رهیبگ یسخت میتصم دیدرهم بود انگار با یلیخ سامان

 کرد :  یسقف رو نگاه م رهیکه خ

 کنمیم هینه ! فقط توص ای یکنه قبول بش ی! فرق هم نم یر یکه تکرار کنم تو دانشگاه نم ستیالزم ن گهیرزا د -

 ؛ یدار ییجواب گودردسر  یبهتره! قبول بش نطوری! ا یکه قبول نش یانتخاب رشته کن یطور

اگه تو قبول  گهیسامان! از طرف د نیا هیذاره بعد فکر کنن عجب آدم یسامان نم یبگ یاریندارم اسم منو ب دوست

 نخواستم برم ؛ قبول هم یخودت بگ یو بچه رو بهونه کن یخوره ! پس بهتره حاملگ یقبول نشه غصه م هیو سا یبش

 ! هیعال گهید یکه نش

 باشه!  -

 یول دیبار یکه چشمام م نیکرد با ا یپتو بردم ، بغض داشت خفه م م ریکلمه و پشتم و کردم و سرم رو ز هی نیهم

 نکهیا میهم سن هیکنه که من و سا یانصافه ! اصال فکر نم یقدر ب نیمرد چرا ا نیا ای. خداشدیبغض گلوم دردناکتر م

 کنه !  ینم جادیه اتو نگرش مون به درس و کنکور و دانشگا یمن شوهر کردم تفاوت

! از مامانم با زود شوهر دادنم ! از بابام با  شیانصاف یو ب ییشکست ! دلم از همه گرفت ! از سامان با زورگو دلم

 ایهمشون مه یرو برا نهیکه زم میزبون ی! از خودم با ب شیمصلحت یبا دروغ ها یبودنش ! از سود یسکوتش و خنث

 .  رمیقرار بگ میفعل تیوضع نیکردم تا من تو ا
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و مجبور شدم بدوم طرف  رمیبگ دیبرسه ؛ باعث  شد تهوع شد یصدات به گوش کس دینبا یکردن اونم وقت هیگر

 یتکه ها دی! عق زدم شا ادیبغض خفه کننده هم باال ب نیا دی، در رو بستم و عق زدم ؛ عق زدم شا یبهداشت سیسرو

 زه ! نباشه تا بسو یدل گهیو د ادیشکسته دلم باال ب

 سامان از پشت در اومد :  یصدا

 ! نمی! در باز کن بب میندار شیبابا نصف شب هم از دست تو و باال اوردنت آسا ی... انمیرزا ....رزا در باز کن بب -

 شر رو بخوابونم !  گهیبلوا د هیدرست شدن  یدادم به جا حیبود ؛ ترج یبا لحن عصب گهیآخرش د بازکن

 یخوابم ؛ تو بخواب صبح م یم امیبهتر شدم م نمیشیتو هال م یبرو بخواب ! من کم رونیب امیم من ...خوبم ... االن -

 سر کار !  یبر یخوا

 ؟!  ستین یپس من برم مشکل -

 مزاحم خوابت شدم !  دینه ! ببخش -

 کردم ی! احساس م دمیپتو اوردم و رو مبل خواب هیو  رونیگوش دادم تا مطمئن بشم که رفته تو اتاق ! اومدم ب یکم

ه صبحانه رو آماد لیدم کردم وسا یشدنش ؛ چا داریکه سامان هست نفس بکشم ! صبح قبل از ب یتونم تو اتاق ینم

غلت زد طرفم و دستاش رو اورد که دور من بندازه ، دستش رو پس  دمی، د دمی، رفتم تو تخت خواب دمیچ زیرو م

 زدم : 

 !  کنهیدرد م یلیصبونه آماده کردم ، لطفا سرو صدا نکن سرم خ مدی؛ من نخواب یش داریب دیبا گهید -

 .  دمیگرفتم و خواب یو پشتش رو به من کرد نفس دیگفت و چرخ یهوم هی

 

 

**********                             ****************** 

؛ سرباال جواب  یانتخاب کرد ییچه رشته ها یکجا زد دنیپرس نیمامان و رام یرشته رو انجام دادم هرچ انتخاب

 :  دیانتخاب رشته ام رو د سینو شیپ هیدادم !تا اون روز که سا
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  ؟یانتخاب کرد نجوری؛ چرا ا یشدیرتبه ات راحت شهرتون قبول م نیدختر با ا یشد وونهیرزا د -

 که از سرم بازش کنم :  نیا یبرا منم

 کرد.  نهادشیپ نجوریمشاور مشورت کرده اونم ا هیخب سامان با -

جونم ! ظهر که سامان از سر کار برگشت و  یشد بال هیشک سا نینگاه کرد ! هم دیبا ترد یتکون داد ول یسر هیسا

بوده ؟ تا  یمشاوره ک نیکنه که ا یم چشیسوال پ هیسر به مامانش زده بود ؛ سا هیطبق معمولش اول در خونه 

 به من کمک کنه !!!  خودش الیحرفا ! به خ نیو از ا دیفرصت هست انتخاب رشته رو عوض کن

نتونستم  یمنگ شدم که حت یگوشم رو نواخت ! جور یمحکم دهیدر که اومد رفتم جلو که سالم کنم ؛ کش یصدا

بابت کدوم کار نکرده ام  دهیکش نیخبر مونده بودم که ا یگوش و گونه سوزانم بذارم ! منِ از همه جا ب یدست رو

 بوده !! 

دارم !  یسیرودروا یمن با کس یجلو ! فکر کرد یندازیخواهرم رو م یکه به خواسته ات برس نیا یبرا هگیحاال د -

 خانم !  یکور خوند

 زدن که :  ادیمرتبه شروع کرد فر هی

 خواد بره دانشگاه !  ی! دلم نم بهیمشت مرد غر هی نیخواد زنم بره ب یبگم دلم نم یبابا به ک -

 نشده :  یشده چ یباال که چهمه اومدن   نایا مامانش

 !  شهیهمون م یتو بگ ی!هرچ یخونه هست نینشده که تو مرد ا یزینکن چ تیمادر فدات بشم خودت رو اذ -

 ینم شنیقبول م یمردم پزشک وفتادهین ی! هنوز که اتفاق یخور یحرص م نجوریشده دهن خشک ا یداداش چ -

 نازه !  یم یرن زن تو که تازه انتخاب رشته کرده ! به چ

و مرد که دست ر گنینگفتن : به تو هم م چکدومیتا پسرشون و برادرشون رو آروم کنن ! ه دنیگفتن و منو کوب یه

و زن وبچش ر حتاجیکه مرد بره سرکار رو ما نهیبه ا یمردونگ میکن یاز ما فکر م ی؟!!! بعض یکن یزن حامله بلند م

 کنه ! نیتام

 یسر وقتپ هی نیهم ی! برا رهیرو به عهده بگ گهیدو نفر د اینفر  هی تینه مسئولشدن دکتر ببره ! خالصه بتو ضیمر 

 ازدواج کنه ! دیکنن پسرشون مرد شده با یکنه ! پدر و مادرش فکر م یپس انداز م یسر کار و پول رهیم
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به طرف مقابلش بدون در  تونهینه ؟؟ م ایهم آماده هست  یپسر از لحاظ روح نیا ایکه آ رندیکه در نظر بگ نیبدون ا 

 کنه !  یکه الزمه از خود گذشتگ ییجا یخودش توجه کنه ! محبت کنه ! حت ینظر گرفتن ِ خواسته ها

بفهمم چه  دیدادم شا یکردم ؛ به حرفاشون گوش م یبودم و نگاه م ستادهیمن ساکت و مبهوت ا تیاون وضع یتو

 ! دمینفهم یمجازات بشم ! ول نجوریا دیکردم که با ییخطا

 گفت :  یسامان ساکت شد و هرکس رفت خونش و اونم اومد تو در رو بست و با طلبکار باالخره

که  یو حرص یزود بکش که معده م زخم شد از گرسنگ یغذا درست کن یاگه به جز شر به پا کردن وقت داشت -

 خوردم . 

 :  دیخوردن غذا، تازه اومد رو مبل نشست و پرس بعداز

 ؟؟؟  یگفت یچ هیتو به سا نمیبگو بب -

 و اون یمشاور مشورت کرد هیکرد منم فقط گفتم تو با یداشت سرزنش م دینگفتم ؛ برگ انتخابم رو د یزیچ -

 کرده !  هیتوص

 ؟؟؟  یکن ییده برم دانشگاه و مظلوم نما یکه سامان اجازه نم یتو نگفت یعنی -

موهام رو برس بکشم، چشمم خورد به صورتم  ستادمیا نهیآ یتکون دادم و رفتم تو اتاق ؛ جلو یزدم و سر یپوزخند

 ! دو قطره اشک شهیم اهیبوده و تا شب س ادیتازه بود معلوم بود شدّت ضربه ز نکهی؛ گونه چپم کبود شده بود با ا

حس کردم که اومد تو اتاق ؛ تخت که تکون خورد  یکه چشمام بسته بود ول نیو تو تخت مچاله شدم ! با ا ختمیر

 !  دهیکنارم خواب دمیفهم

م ؛ پس کن یم کاریفهمم چ ینم شمیم یعصب یوقت یدونیو با حالت نوازش و گفت : تو که م دیبه شونه ام کش یدست

؛ دوست  زمیندارم ، دوسِت دارم عز ی! من که حرف یاز زبون من حرف بکش یخوایم نجوری؟! ا هیقهر کردنت چ

و ت یِباعث دور خوادیم یکس هی ای یموضوع هیکنم  یحس م یوقت نیهم یاحساس من ! برا یبرا یِداشتن کلمه کم

 وقت به عشق من شک نکن !  چی! ه شمیم وونهیبشه ، د
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کردم تنفر  یم ینداشتم فقط سع یحس چی؛ ه دیدلم نلرز ی! ذره ا نیحرفاش فقط حرص خوردم !فقط هم دنیشن از

حل بشه !االن  دی! زمان بده شا یو متنفر بش یگفتم هنوز زوده جا بزن یغالب نشه به احساساتم ! به خودم م

 ادی! پس ز ادیممکنه از شوهرشون بدشون ب یکه عاشقند ؛وقت باردار ییاونا یحت ستنین یعیهورمونات در حال طب

 پرو بال نده !  یبه احساسات منف

 نکهیباهاش همکالم نشدم ؛ با ا ادیبرخورد رو باهاش داشته باشم ؛ ز نیکردم کمتر یفردا که سامان بره سرکار سع تا

 !  شدیو زبونش کوتاه م دیدزد یافتاد ؛ چشمش رو م یگونه م م یِشده بود ،اما تا نگاهش به کبود یعصب

زده شد . به  دو بار باال اوردن بود ! زنگ در یکیکم بود ودر حد  ارمیبود که و ییکارِ خونه بودم از معدود روزا مشغول

م رو دست اریاخت یکه پشت در بود ب یشخص دنیسپهر هستن در رو باز کردم که با د ای هیسا نییکه از پا نیا الیخ

 .  دمگونه کبودم گذاشتم و با مِنُ مِن سالم کر یرو

 خبر؟  ی..چه ..ب یسالم ..... داداش ...خوش اومد -

 شده ؟!!  ی!صورتت چ نمیرزا ....دستت بردار بب -

 ! نی...افتادم زم ستین یزیچ -

 ؟!!  هیمن مخمل یپشت گوشا -

 کن !  ییتو بعد بازجو ای! حاال ب هیچه حرف نیاِ  اِ  داداش ا-

از همون جا باهاش صحبت  ارمیب ییرایپذ لیداخل و تعارف کردم رو مبل نشست منم رفتم تو آشپزخونه وسا اومد

 کردم :  یم

 !  شونیاورد یخوبن؟ کاش م نایمان ا! ما یخبر اومد یچه ب-

 انداخته و نگاهش رو به فرش دوخته بود !  نییسکوت کرده بود و سرش رو پا نیرام اما

 !  یداداش !! بفرما چا -

  ؟ ینه بگو چرا کتک خورد ایشده ؟!  یطفره رفتن و چاخان کردن بگو چه خبره ؟! صورتت چ یب نیبش ایرزا ... ب -

 داداش .... -
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 شنوم !  یداداش ! م یداش بدا -

 خب .... خب .. -

 خوام بشنوم !  یرزا جان دروغ نم -

 یاز هر محرم گنیکه م ی؛ اونم از دست کس یو از کتک خوردنت بگ ینیبرادرت بش یکردم ! چقدر سخته جلو بغض

کنم که دلش نسوزه ! با  فینشه ! چه جور تعر یرتی! چطور بگم که برادرم غ دیمحرم تره ! باز چشمام ناخواسته بار

 دلم سوخت !  شتریو ب دمینم دارش رو د یااشک چشم هینگاه کردم ؛ از پشت ِ ال نیپر اشک به رام یچشما

 ترو خدا بگذر !  نیرام -

؛  دمیند نجوریتورو ا دمیسن رس نی! من به ا یخوایم یپراز اشکت ! ازم چ ی؟! از صورت ِ کبودت ! از چشما یاز چ -

 و شیاومدم خونه خواهرم شاد نم؟یبیم یبچه دار بشه! چ یکه منتظرِ به زود نمینوعروس ِ شاد بب هی دیحاال که با

 هان ! بگو !  نم؟یب یم ی؛ چ نمیرو بب شیخوشبخت

 شد !  یکردم ! اون هم عصبان یرو ادهیکم ز هینبود ! من  یمسئله مهم -

ازتو جن امیب دیکنه ! نکنه با یم کارتی، چ ادیب شیپ یجور کبودت کرده اگه مسئله مهم نیمسئله مهم نبود و ا -

 !  رمیبگ لیتحو

 کنن !  یدخالت م میتو زندگ گهیکنه ! اون وقت م یبدتر م یبهش نگو ! اگه بگ یچیتروخدا ه -

 یطول درمان برات م یقانون یبرمت پزشک ی! االن م زنهیتو رو م نجوری! مگه شهر هرته که ا کهیکنه مرت یم خودیب -

 کنه!  یخواد چه غلط یم نمیتا بب میکن یم تی! شکا رمیگ

 کارارو کنم!  نیا یخوام ؛ دوست ندارم اول زندگ ینه نه !ترو خدا داداش ! من نم -

با تازه عروسش   که  ی! آخه کدوم مرد یدو ماهه باردار هست یرزا جان !خواهر من االن چهار ماهه ازدواج کرد -

 کشه بعد تو.....  یماه ماه عسلشون طول م شیکنه ! مردم تا ش یکار رو م نیباردار هم هست ا

 یرفت و آمدش رو دنبال م ونیگر یرو رفت و اومد ؛ منم باچشما ییرایشد و چنگ زد تو موهاش و طول پذ بلند

 و نگاهم کرد :  ستادیکردم ! ا
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 !  انیزنم مامان و بابا ب یاالن زنگ م -

 رو گرفتم و زار زدم :  رهنشیپ یطرفش ؛ جلو دمینبود دو ؛ مهم زیپام خورد به م دمیپر ازجا

 کنم !  یکنم !خواهش م ینگو ! خواهش م یزیچ ناینه نه تورو خدا ! جان رزا نکن ! به مامان ا -

 . میکن میتون ینم یکار گهیبعد د مییای! اگه االن جلوش درن شهینم -

زور  شد و به دیباعث تهوع شد یو فشار عصب هینکنه ! باز گر یکردم و التماس که زنگ نزنه ! کار یم هیفقط گر من

 افتادم . سیحال کف سرو یرسوندم و تا جون داشتم عق زدم ! و ب سیخودمو به سرو

 اومد شهیزانو هام داره خم م دید نکهیبود به محض ا ستادهیپشت در ا نیبود که در باز بود و رام نیا شیخوب فقط

 گذاشت .  نیتو هال رو زم رونیوببلند کرد  نیمنو از رو زم

 تو آشپزخونه آب قند اورد . به زور دوقلپ داد خوردم و تونستم چشمامُ وا کنم با همون حال التماس کردم :  دیپر

 داداش !  کنمیکنم ! التماس م ی! خواهش م یگ ینم یزیچ یترو خدا قول بده که به کس -

 !  ادیباشه باشه آروم باش بذار نفست جا ب -

 ! یدیمطمئن باشم ! قول م-

 !  سیراهش ن نیا یقربونت برم ! ول یهر جور تو بخوا دمیآره قول م -

 !حاال کمک کن برم رو مبل بخوابم ! یداداشم ! مرس یمرس -

ندارم برم  هجیاگه سرگ نمیکه بب ستادمیتو فکر بود ؛ا دیشد نیکه گذشت بهتر شدم ! بلند شدم ونشستم ؛ رام یکم

 و گفت :  ستادیا عیسر نیغذا درست کنم. رام

 ؟!  یخوا یم یچ هیچ -

 ناهار آماده کنم .  یبرا یچ هیبرم  خوامیخوام ؛ خوبم م ینم یزیچ -

 !  ارنیکنندُ غذا براتون م یکمکت م نایکردم حداقل زن عمو ا یحال ! من فکر م نیبا ا -

 ون ندارم ! به کمکش اجی!احت تونمینه بابا خودم م -
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سامان رو ول کنند ترو  انی! ب یبشن ! هِه چه انتظار رینه ؟؟! نخواستن با سامان در گ دنیخودشون رو کنار کش -

 کنن !  یطرفدار

 بهتره !  نطوریخواد دخالت کنن ! ا یخب .... خب..منم دلم نم -

 بحث رو عوض کنم :  دمید بهتر

 دوست داره براش درست کنم ؛ انگشتاش رو هم بخوره ! هوم !!  یخب داداش گلم چ -

 !  یخواد بحث رو عوض کن ی! نم یمونه که شما زحمت بکش یناهار نم یاستاد !داداشت برا -

 ؟؟  یبر یخوا ی؛ کجا م یتازه اومد شهیچه ؟؟ مگه م یعنیحرفا  نیاِ داداش ا -

و مشت ت هیعکس العملم  نیبهش نگم ! کمتر یزیسامان بشم و چتونم رزا ازم نخواه بمونم و چشم تو چشم  ینم -

من  ازهین یهر زمان احساس کرد زمیعز یگم ! ول ینم نایبه مامان ا یزی، چ یفکش خواهد بود ! چون قول گرفت

 .  یباش یرفتارکه مجبور به تحمل هر  یستیکس ن یرسونم ؛ تو ب یم عیخودم رو سر

خودم رو به خودم ثابت کنم ! که اگه  دیکه من با نهی! بحث ا ستیرو داشتن و نداشتن ن ینه داداش بحث کس -

 به کار ببرم .  شینگه دار یهمه تالشم رو برا ،یاومدم تو زندگ

! حواست باشه  یمتیدلم نه به هر ق زیاما عز یعاقل و خوب نقدریکنم که ا یحرفت درسته !قبول دارم و افتخار م -

 !  یدور نش تیوارد نشه ! از خود وجود یکه به روح وروانت و جسمت ضربه ا هیو منطق درست یکارت وقت

 ! یمون یکنم !پس م ینکته توجه م نیحتما ! به ا -

 و :  دیرو بوس میشونیجلو وپ اومد

 رم ! مواظب خودت و جوجه ات باش ! خداحافظ!  ینه گلم م -

ندادم ؛  تی! ظهر سامان که اومد بازم اخماش تو هم بود !اهم نهیرو بب یو نموند که توچشم مردِ خواهرش نامرد رفت

 دمیرو جمع کنم د لیوسا هیگذاشتم؛ برگشتم بق نکیکردم ؛ ظرفا رو تو س یرو جع م لیداشتم وسا میناهار رو خورد

 داره بزنه !  یبودم تا اگه حرف کردهو هنوز نشسته! سکوت  نهینرفت تو هال بش شهیبرعکس هم

 اومده بود.  نیگفت رام یمامان م -
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 زد و رفت .  یسر هیاهوم ... -

 داشت ؟؟  یکارخاص -

 به خواهرش سر بزنه !  ادیداشته باشه که ب یکار خاص دینه ! مگه با -

 چرا نموند!  -

 !  رفتیم دینتونست ؛ کار داشت با -

 !  نهینخواست منو بب اینتونست  -

 ! مشکل کجاست؟؟؟  یحاال هر چ -

  ! دمیبهش حساب پس م ایترسم و  ی! فقط تو حواست رو جمع کن ! فکر نکن از داداشت م ستین یلمشک یچیه -

 یخبردار نم چکسیخواست ؛ ه یهم که گزارش داده بگو اگه رزا خودش نم یراحت ! به اون التیحواس من جمعِ خ -

 رفته !  یاومده و ک یشد که ک

 

 

 

                       *****************  ******************* 

 

 یدکه قبول نش یکنکور اومد و من قبول نشدم تازه مامان به صرافت افتاد که چطور انتخاب رشته کرد جینتا یوقت

 گرفت !  یدامنم رو م گهید بتیمص هیاوضاع رو آروم کرد وگرنه  نی؟؟ خوبه که رام

 ستین اجیدکتر احت یماهگ 4خانم گفته بود قبل از  یچهار ماه باالخره نوبت دکتر زنان گرفت . چون سود بعداز

فاصله چند بار مامان با سامان تماس گرفت و خواهش کرد  نیبگه درسته ! تو ا ی.سامان هم قبول داشت هرچه سود

 . دسامان قبول نکر یاجازه بده من چند روز برم خونمون بمونم ول
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خوبه و دکتر از  یکردم که همه چ یرو راحت م الشیگفت ؟ فقط خ ی؟ چ ی: دکتر رفت دیپرس یم یوقت مامان

 دروغ ها ببخشه ! نیا ی! خدا من رو برا هیراض تمیوضع

 کشیبه کانال ؛ رفتم نزد رهیکانال م نینشسته و از ا ونیزیتلو یجلو الیخ یب دمیکه وقت داشتم ؛ سامان رو د یروز

 : 

 ها !  شهیم ری! د یشیسامان جان آماده نم -

 !  نییبرو پا یخب اگه آماده ا -

 ؟  یپس تو چ -

 !  یریم یتو با سود امیمن که نم -

 رفتم ! رو مبل کنارش نشستم و دمغ گفتم :  وا

 !  میتنها بر یی! من دوست دارم دوتا ییایچرا نم -

 منه ؟؟؟ تو مطب زنان بگم چند  امیمن ب نیگردش ! گذشته از ا یبر یخوا ی! مگه م یزنیم هیحرفا چ نیا -

 !  انیهمه زنا با شوهراشون م -

 ! پاشو برو اوقاتم رو تلخ نکن !  ستمیپاشو خانم ..پاشو برو من از اون شوهرا ن -

 نیدفعه ا هیکرد . یدفعه تمومش م هیکنم ! کاش  یم یگلوم ! احساس خفگ یدوباره چنبره زد تو یبغض لعنت نیا

ره به و دوبا نهیراحت بشم ! ازجام بلند شدم وذزاشتم اشکام رو بب یزندگ نیقدر بزرگ بشه که خفه بشم و تمام ! از ا

 کنه . تمیبهونه اذ نیا

 رو رو شانه انداختم ورفتم طرف در که صدا زد :  فمیو شالم رو سر کردم ؛ ک دمیرو پوش مانتوم

 ؟؟  یبر یخوا یم نجوریا -

 نگاش کردم ؟!  جیگ
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ره ب یبرو مقنعه بپوش ! حواست باشه گشاد نباشه ه ای! ب ستمی؟ منم باهات ن یسرت کرد هیشال چ نینوچ ... ا -

 !!!  ی! اوک یبد یعموم شیعقب !موهات رو نما

 چشم !!  -

ه زمزم یخداحافظ یلب ری چشماش رو گرفتم ؛ آروم و ز ِدییتا یچونه زدن رفتم تو اتاق و مقنعه سرم کردم ؛ وقت یب

کدوم دهه  یکرد ! طرز فکرش برا یمرد چطور فکر م نی! دلم گرفته بود ! آخه اکردم که مطمئن هم نبودم بشنوه 

 ودوره بود ! 

 نازک کرد:  یمنتظر بود ؛ پشت چشم یسود نییپا رفتم

 چقدره منتظرم ! زود باش هزارتا کار دارم !  یدونیم یوا -

.اصال دوست ندارم  ادیکه باهام ب گمیباال به سامان م رمیم ایآژانس ،  زنمیزنگ م ای یجون اگه شما کار دار یسود -

 مزاحمت بشم ! 

 صدام کرد:  یبودم ؛ سود یعصبان یطرف پله ها برگشتم که برم باال ؛ به قدر کاف به

 خودتو لوس نکن !  میبر ایخواد سامان رو به جون من بندازه ! ب یاِ اِ نگاش کنا ! م -

 !  یاز کارت بزن یکه بخوا یندار یا فهیما در مقابل من وظ! ش ستین نطوری، اصال ا زمینه عز -

 نی؛ ولو ا دادیرو انجام م شیسهم پدر دیبچه من تنها نبود ؛ سامان هم با نی! ا امیکوتاه م یلیدارم خ گهیکردم د فکر

 سهم اومدن و نشستن تو مطب دکتر باشه ! 

 سامان به طرفم برگشت : رفتم باال؛ در رو که باز کردم سر  ی سود ِیناباور نیع در

 ؟  ی؟ دفترچه تو جا گذاشت یجا گذاشت یزی؟! چ هیچ -

 !  ادیب نیخوام زنگ بزنم آژانس ،ماش یجا نذاشتم ! م یزینه چ -

 خرابه !  یسود نیچرا ؟؟؟ مگه ماش -

 خودم برم !  خوامیکار داره م ینه! سود -
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 :  یهم عصب یوبا تعجب و کم دیجا پر از

 داره ؟  یچه کار ی؟ سود یچ یعنی -

 هی یبدبختم که برا نقدریمونم از کارم ! سامان ! من ا یدونم ! گفت هزارتا کار دارم که به خاطر تو عقب م یمن نم -

 با زنش بره مطب ؟  شهیدکتر ! که شوهرم عارش م نیالتماس کنم منو ببر یچکاپ حاملگ

م ذارم !قس ینم یمطب چیاز تو پام رو تو ه ریغ یمن با کس میریبم یدکتر ی: اگه خودم و بچه م از ب گمیبهت م دارم

 !  خورمیم

 !  نیبرنامتو بب نیتو هم بش امیدکتر و م رمیم ستمیخودم که چالق ن یایخواد ب یتو هم نم اصال

رو دستم گرفتم که شماره  یدوباره گوش دید یگفتم . سامان ماتش برده بود . وقت یحرفا رو با اشک وزار نیا همه

 گفت:  یگرفته ا یکنم ؛ اومد جلو و تلفن رو گرفت و با صدا یریگ

 آب به صورتت بزن تا من آماده بشم .  هیبرو  -

و  هیداشت که هم عصب نیگره کرده سامان نشون از ا ی؛ صورت درهم و ابروها میهردو سکوت کرده بود نیماش تو

شد ؛  یم مونیبگه و باز پش یزیخواد چ یکه م نیکرد و مثل ا ینگاه به من م هیهم  یهم تو فکر !هراز چند گاه

 گرفت حرف بزنه :  میباالخره تصم

 !  یگفت که ناراحت شد یچ یسود یبگ قیدق شهیم -

اول  یمن خوب بلد یهان !!! برا یجونت ناحق قضاوت نکن ینکرده نسبت به آبج یوقت خدا هی یخوا یآهان م -

 نبود؟!  یبود چ یچ یو بعد بپرس یبزن

 ؟؟؟  انهی یگینوچ ....الاله اال اهلل م -

 . رمیشدم منم گفتم برو به کارت برس خودم م ریفقط خواست منت بذاره که هزارتا کار دارم ، به خاطر تو اس یچیه -

 ؟؟!  یشلوغش کرد نقدریکلمه ا هی نیبرا هم -
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!  تونم ینم ایکنم فکر نکن که زبون ندارم و  یکنم و جرو بحث نم یسکوت م یگیم یسامان اگه تو هرچ نیبب -

که خانواده ات  رمیپذ یکنم که تو خونه ام آرامش باشه ! اما نم یجنگ بشه ؛ هر کار م دونیم میدوست ندارم زندگ

 موضوع سوء استفاده کنند و من رو بکوبند ! نیاز ا

 یکن یتو قصور م یوقت یکنه ، ول یاحترام یبهم ب یکس یتوئه که اجازه ند فهیوظ نیبزنن ؛ هرچند ا یبهم حرف ایو

 خودم به روش ِ خودم عمل کنم .  شمیمجبور م

خانم همراهت باشه تو  هیکنه ! من فقط فکر کردم  یاحترام یبه تو ب یمنم دوست ندارم کس هیچه حرف نیرزا ا -

 !  یراحت تر

ته ! درس یبچه هست نی! تو پدر ا رهیگ یتو رو نم یجا یباز کس یحت تر بودم ولاگه مامانم همراهم بود را دیبله شا -

 !  یدر قبالش ندار یتیکه تو مسئول شهینم لیتو شکم منه اما دل

 میکرد ، ساکت شد و تا رفت ینداشت ؛ سکوت م یبود و جواب یحرف منطق یوقت شهیتکون داد و به عادت هم یسر

 نگفت .  یچیتو مطب ه

که  ییکه اکثر خانم ها با همسرشون اومدن و زنها چه نازها دیفاصله ؛ سامان د نیداخل تو ا میشد که بر نوبتمون

 خرند.  یکه نم ییکنند و مردها چه نازها ینم

 :  میو نشست میکرد یکیدکتر سالم و عل با

 من در خدمتم !  دییبفرما -

 ماهه باشم .  4باردارم فکر کنم حدوداَ  -

  ؟؟ی! قبال کجا رفت یینجایا بارِ اولِ که -

 دکتر !  امیبارِ م نینرفتم اول گهید ییمن..جا -

 به من و سامان انداخت :  ینگاه باتعجب

نبود که بچه داشته باشه و به شما بگه که  یاطراف شما خانم ؟؟یرو نداد هیاول یها شی؟؟؟ آزما یحاال کجا بود تا

 همه باالست !  نیاول که خطر سقط ا! اونم تو سه ماهه  یتحت نظر باش یایب دیبا



 یحباب رنگ

 
97 

 

 قرار تو جاش جابه جا شد .  یب سامان

 !  ستین اجیخانم دکتر ، من که تجربه نداشتم ؛ خواهر شوهرم گفتن احت قتشیحق -

 ؟  یمادر خودت چ -

 !  میما توجه نکرد ی... گفتند ول گسیخوب.... مامانم شهر د -

 به سامان انداخت و ادامه داد:  یکه مشخص بود تا ته ماجرا رو خونده چپ چپ نگاه دکتر

 ؟؟  ی؟نداشت یچ اری! و نطوریخوب پس ا -

 روزا کمتر شده !  نیهم بود، ا دیشد یلیداشتم خ -

  یخوراک ای یقیکنترلش : تزر یبرا یهم کرد یکار -

 نه!  -

و سون هیحال برو اون اتاق آماده شو تا  نی! با ا یظاهرا که وزن کم کرد ! میبا شما کار دار یلیخ بیترت نیخب با ا -

 بچه چطوره ؟؟؟  تیوضع نمیکنم بب

اومد  یدکتر م ی! صدا دمیمانتوام رو در اوردم و رفتم رو تخت و خواب شد،یهمون اتاق باز م یکه درش تو یاتاق رفتم

 کرد. یکه داشت سامان رو سرزنش م

***** 

 نیپدر حواست به ا ی! استرس ممنوع !!!! آقا یکن یکه برات نوشتم رو استفاده م ییو مکمل ها یدیم شیآزما -

 ! گمیم یچ گهید یریگی! کم ها م یکن یرو کم م تیطونی! خودت ش یکن ینم تشیمامان کوچولومون باشه ، اذ

رو  نای! ا یرسون یو به حداقل مرفتن ر نییاحتمال سقط هست . اگه خونه پله داره باال وپا ینکن تیرعا فهیرحم ضع 

 بره . شیخوب پ یهمه چ میباش دواریام میتون یم یکن تیرعا

 که دکتر سامان رو خطاب قرار داد:  میودررو باز کرد میکردیم یتشکر و خداحافظ میداشت
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اگه اون فرد  ی! حت یرو قبول کن یحرف کس قیکه بدون تحق فهی؛ ح یهست یکرده ا لیشما جوان تحص -

 بهت باشه ! خداحافظ !  نیکتری،نزد

مسئله  نیرو گوش بده ! چون منم مطمئن شدم که تو ا یچشم بسته حرف سود دیاومد که بهش فهموند نبا خوشم

 دونم!!!  یهم نم دیرس یبهش م یبود و چ یکرده ! قصدش چ یبدجنس یسود

بعد  یمسائل براش روشن شد . ماه ها یام و کلباه ادیباعث شد سامان ب یخوشحال شدم که حرکت سود یلیخ

 رو گذروندم .  یآروم یومن حاملگ کردیم تیرعا داًیدکتر رو شد یها هیتوص

 

 

********                          ******************** 

عنوان قبول نکرد ؛ و  چیسامان به ه یخودش که مراقبم باشه ول شِینهم بود مامان اصرار داشت ماه آخر رو برم پ ماه

 گفت :  یم

 کنم .  ی! اگه هم نتونست ، خودم ازت مواظبت م نجایا ادیهروقت وقتش شد ، مامانت ب -

کردم   ی؛مامان رو راض نیبا واسطه قرار دادن ِ رام نیهم ی؛ برا ادیازش برنم یو کار تونهیکه خودش نم دونستمیم

کالم گفته بود : فقط  هی یرمنطقی غ ِیچون باز سامان با لجباز وقتش که شد خبرکنم که زود خودش رو برسونه !

 !!!!! یعیطب مانیزا

که بالفاصله  دمیکش یشدم از درد نفس کوتاه داریشکمم وارد شد .ب رِیبه ز یبودم که احساس کردم ضربه ا خواب

شونه اش  یدست بردم رو رنشددایکردم و آروم سامان رو صدا کردم ! نه !ب یکمرم رو نصف کرد ! ناله ا یانگار خنجر

دستم بود  رو فشار بدم !همون فشار باعث شد از  ریزگذاشتم که درد دوباره اومد .فقط تونستم شونه سامان که 

 :  دیجاش پر

 شده !؟  یچ هیچ -

 !  رمیم یدارم م -

 درد...دردت..شروع شده !  -
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 ...  ادهی....دردش ز یلیآره .... خ -

 !  مارستانیب میخدا !!! رزا رزا جان چکار کنم ؟؟؟ پاشو پاشو لباس بپوش بر یچکار کنم ...ا -

 کمکم کن ... لباس بپوشم ..  -

تو راه ! مارستانیب انیکرد که باهامون ب داریرو ب ینبودم ؛اما مامانش و سود یکه راض نیبا ا دمیکمکش لباس پوش با

 مراقبت کنه ! ازش  ادیسه بار تکرار کرد : زنگ بزن مامانش ب یسود

 زد :  ادیمرتبه سامان فر هی

بگم ! خودم دندم نرم ،  یصبح زنگ بزنم خونه مردم چ 4گفتم باشه ! دِ المصب ساعت  یبسه! بسه! سه بار گفت -

 .  ادیکنم تا مامانش ب یچشمم کور ازش مواظبت م

 !!  گهی رزا م ِیراحت یکه نگفت ؛ برا یزینشو چ ی! سامان جان مامان تو هم عصبان یسود گهیبسه د -

ام و صد دمیگز یگرفت ؛ من طبق عادتم تو درد فقط لبم رو م ینفسم رو م کباری یا قهیبود ! دق دیشد یلیخ دردم

 نیماش دینبود ، باسرعت ازش گذشت تکون شد ریرفت وحواسش به سرعت گ یاومد ! سامان با سرعت م یدر نم

 دادم رو دراورد : 

 خدا مردم !!!  یییی ی!!!! آ وااااشیساماااان  -

 !  ی! رزا جان خوب یخوب دیچشم چشم ببخش -

 !!!  یاز خوش رمیم یم رهیمنو بگ یکیتا حاال !!! چشم و جان !!!  ی: جان ! از ک گفتمینبود وگرنه م جاش

لب بگم : خداااااا  ریتونستم ز یکرد ! فقط م ی شکمم فرو م ِریداد ! خنجرش رو همزمان تو کمر و ز یدرد مهلت نم اما

 !! رمیم یدارم م

 یوکه ر دمیچشمام از شدت درد بسته بود ! فقط فهم شترشیشدن و رفتن  نگم که ب ادهیو چطور پ دنیاز رس گهید

نگرانش پشت پلکم جا خوش کرده بود و باورم  افهیرد شدم و سامان پشت در جا موند ! ق یو از در دمیبرانکار خواب

 یاطراف رو م ی!!!فقط صدا دونمیبچه !! نم یبرا قدرمنِ و چ یبرا شیکه چقدر از نگران نیا یشد که نگرانه ! ول

 زدند: یکه پرستارا باهم حرف م دمیشن
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 ؟؟  هیدکترش ک -

  یقدوس -

 ؟  دیزنگ زد -

 . ادیداره م -

 !!!!  ادیم ای؛ فکر نکنم بشه نگهش داشت دکتر برسه ! بچه داره به دن مانیاتاق زا میبهتره ببر -

چه ب هیبچه م کبود بود و صداش مثل  دمشیلحظه د هیاومد !  ایکه دکتر برسه بچه به دن نیهم شد بدون ا نطوریهم

 .  دیکه دکتر رس رونیبردنش ب عیوکم بود .سر فیگربه ! ضع

 ؟؟  یدرد داشت یاز ک مارستانیب یاومد رید نقدریدختر خوب چرا ا -

  4تو خواب درد گرفت ! حدود  -

دوست  یلی!! خدا خ یهر زن یآرزو بای!! تقر هی! عال یعیطب مانیبچه اول و در عرض دو ساعت زا یوااوو چه رکورد -

 داره ها !! 

 ؟  دیندار ی؛ به نظرم بچه مشکل داشت شما خبر دیلطف دار یمرس -

 کنه ! یم تیزیو ادینگران نباش ! دکتر اطفال م ینه !ول -

 :؛ شتیپ ادیب میمنو بردن تو بخش و گذاشتن رو تخت ! گفتن همراهت رو صدا کن لچریدکتر تمام شد با و کار

 !  نیهمسرم رو صدا کن شهیفقط اگه م -

 !!! یخوب هی! فقط  چی! ه ینه خسته نباش یکینه تبر ینه ابراز عالقه ا شهیسامان اومد مثل هم یوقت

 .  ادیکه ب ریرو ببر خونه ! فقط با مامانم تماس بگ نایخوبم ؛ مامانت ا -

 باشه !؟؟  شتیپ یخوا یرو نم یکس ؟؟یاالن چ -

 ! ببرشون خسته شدن !  ستین اجینه ! احت -
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 ها !!  ستی؟؟! االن وقتش ن یکن یرزا لج که نم -

 خوابم ! پرستارها هم هستن !  ی!!! من االن م یچه لج زمینه عز -

 ! ارمیب یخوا یاز خونه نم یزی! چ یدونیباشه خودت م -

 ؛ اگه نه که بذار وقت ِ مالقات ! نجایا ارشیکه ب دینه ! برو به سالمت اگه مامانم تا ظهر رس -

دوست نداشتم مادر و خواهرش برام  یبدم ول ریش ارنیدونستم که االن بچه رو م یکرد و رفت . م یخداحافظ سامان

 :  دیبدم ؛ پرستار با تعجب پرس ریسرم منت بذارن ! بچه رو اوردن که ش یکنن که فردا روز یکار

 ؟؟؟  یهمراه ندار -

 هست ؟  ینه ! مشکل -

 .ادیم شیمشکل که نه !تعجب کردم !! آخه کم پ -

 رسه !  یکنن !احتماال تا ظهر م یم ی! تو ..... زندگ ستیجا ن نیمامانم ا -

 نداره !  دنینفس کش ی! انگار نا فهیضع یلیکنم ! بچه ات خ یخب اشکال نداره من کمکت م -

 ی! وقت کهیداره که ژنت یویر ییکه بچه نارسا میدیخوردن هم نداشت ! بعد فهم ریش یهم بود بچه م نا نطوریهم

 رو سرم خراب شد ؛  ایداد! دن حیدکتر اطفال بخش اومد و برام توض

که مثل ِ  نیا ی، به جا مارستانیاز ب صیجا خوردن !!! بعد از ترخ دندید ونیکه مامان و سامان اومدن و منو گر ظهر

 تی!درنها یولوژیبه اون راد شگاهیآزما نیدکتر به اون دکتر و از ا نی! بچه بغل از ا رندیبخوابم و دورم رو بگ هیبق

 کنه !  یبدن بچه س که چقدر تحمل م اومتو بسته به مق ستین یبهمون گفتن که درمان خاص

به سامان گفته بود  شگاهی؛ دکتر آزما میعقد داده بود یبرا شیآزما یوقت دمیبهم خورد که فهم یوقت یبعد ضربه

حرفش  یپشت ِ گوش انداخته بود و حت یالیخ ی، سامان با ب میبش کی ژنت ِیو بررس میبد شتریب یها شیآزما دیبا

ب ل ری؛ رنگ سامان مثل گچ شد .فقط ز میبفهم میتتونس یم شیداد که با آزما حیدکتر توض یهم نزده بود . وقت

 زمزمه کرد : 

 جور بشه !  نیکردم ا یفکرش هم نم -
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 :  دمیازش پرس رونیب میاومد یوقت

 ؟  یکرد یرو فکرش رو نم یبود ؟ چ یچ انیجر -

 نبود !  یزیبابا چ یچیه -

 !  یخبر داشت نوینه ! ا شهیبچمون مشکل دار م یدونست یچرا بود ! تو م -

 برا خودت !  یگیم ینه بابا !چ -

 شیکرده آزما دیکرد که دکتر تاک فی! تا تعر ومدمیمنم کوتاه ن یداد من رو ساکت کنه ! ول ید با داد و بکر یسع

 نگفته ! اون داد زد و من صدام رو باال بردم ! یزیاما چ میبر کیژنت

 میه دار نشبچ گهیکه د میکن یفکر اساس هینشدم اصرار داشتم که  یتو دهنم تا ساکت بشم ول دیدوباره کوب نکهیا با

 دوباره کار دستم بده !  دمیترس یکه سامان داشت ؛ م ی! با تب و تاب

 کن!  یدونم هرکارخودت خواست ینم -

 !  یداد و گفت بهتره تو مواظب باش حی! توض دمیکه از دکتر پرس یدیکنم ؟؟ د دی؟؟ من چه کار با یچ -

 !  یشیحامله نم یدیم ریتا ش گهی؟!! مامانم م یکن یم ویخب حاال تو هم بحث چ -

 ضیبچه مر هی؛  میخودمون رو گول بزن میتون یحرفا که نم نی؟؟ ما با ا یزنیم هیچ یمیقد یحرفا نیمن ا زیآخه عز -

 !  میکن سکیر دیرو دستمون هست ، نبا

 التیکه خ امی! اصال طرفت نم یکن یگوشم مثل مگس وز وز م ریبند ز هی!  یمرتبه نعره زد : بسه بسه خفه ام کرد هی

 دهنت رو ببند و برو به بچه برس. گهیراحت بشه ! حاال هم د

شد ؛ سامان از خواسته هاش  یمن بدتر م یکوچولو نایکه هر روز حال س یتیوضع یحرفا و دعواها و تو نیهمه ا با

 ماهه بود ، من دوباره باردار شدم ! 6 نایس یاومد و درست وقت یکوتاه نم

! رابطه مون سرد شده بود ! فقط در حد وفتهیبرم که چشمم به سامان ن ییخواست جا یدلم مفقط  دمیفهم یاز وقت 

بر علت شده  دیمنم مز اریبشه ! و کیکرد که به من نزد ینم ی؛ اونم که مغرور ، اصال تالش زدمیباهاش حرف م ازین

 بود. 
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 یساز خودم ک ریکه داشتم باالسرش بودم ! بچه م غ یاری! من با و مارستانیشد ب یحالش بد شده بود و بستر نایس

ساعت  هیگفتم  یم یو پشت در ِ بخش قدم بزنه ! وقت رهیناراحت بگ افهیکرد ! سامان که فقط بلد بود ق یرو قبول نم

 گفت :  یم وتمبه افهیاستراحت کنم ؛ باق یمن تا بتونم کم یجا ایب

 !  گهید کن شیکار هی..خودت  ستمیمن ..... من بلد ن -

 یپدر شهیم نیکنه !ا یباز یبچه خوب و سرحالِ کم ینگم بهتره ! اسم ِ خودش رو گذاشته پدر ! فقط وقت یچیه

 رفتند ! یو م زدندیسر م هیکردن ! از خانواده اش هم نگم بهتره ! اونا هم فقط وقت مالقات 

ز ا یهم که کار نایبود . مامان ا یکیو پوک مون  کیروز با هم ج هیشد  یدور شده بود که باورم نم نقدریا هیسا یحت 

 کرد.  یم یبیغر دشونید یاز بس نم نایاومد ؛ چون س یدستشون برنم

 یبرد ؛ من با تمام وجودم مبارزه م یم یمن رو به سمت افسردگ ییتنها نیتنها بودم ! ا یمسئله تنها نیتو ا من

 بهم غالب نشه !!!  یکردم تاافسردگ

شد تازه بدتر شده بود ! با اصرار از دکتر  ینم دایتو وضعش پ یرییتغ یبود ول دهیبه ماه رس نایس یبستر یروزا

 میکردم که بچه رو ببر یکنه ! با زحمت سامان رو راض یخوب تو تهران معرف مارستانیب هیرو به  نایخواستم که س

 تهران !

بود که اونم  دایبشه و حالش بهتر شه ! خودم به شدّت وزن کم کرده بودم ؛ تو صورتم فقط چشمام پ یفرج دیشا

 نداشت ! یفروغ

 تُخیرو دستمون ر یکرد ؛ آب پاک تیزیکه و ی!روز اول دکتر میو رفت میبه تهران رو انجام داد نایانتقال س یکارها

 . میداد که انتظار بهبود نداشته باش حیروشن توض

 یفکر ی! با ب دمید یکه همه رو از چشم سامان م دونهیچشمم خون ! خدا م هیچشمم اشک بود و  هیحرف من  نیا اب

کرد  یبا من همراه تیموقع نیکه تو ا ی! تنها کس مارستانیدرد کرده بود ؛ ما رو آواره ب ریبچه رو اس یو غدّ باز

 بود . نیرام

 یدو سه ساعت ایکرد ؛ و یگرفت و روز بعد از ما به تهران اومد . اون بود که من رو مجبور به غذا خوردن م یمرخص 

 موند تا من بتونم استراحت کنم .  یم نایکنار س
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روز به  نایخودش مامان رو فرستاده بود ؛ حال س یبه جا یبرگشته بود ول نی؛ رام میماه بود که تهران بود هی حدود

 باشم ؛ ششیشب پ دادندیاجازه نم گهید شدیروز بدتر م

و  ! با دعوا یبر خوادیتو هم نم امی؛ سامان لج کرد که من نم مارستانیشدم و آماده شدم که برم ب داریاون روز صبح ب 

 !!!! بود !! یبود رفتم و تختش خال نایکه س یرفتم و بهش توجه نکردم ! وارد بخش شدم و به اتاق یدلخور

خش ! مسئول ب یپرستار شنیطرف است دمیرفته ! دو نایکه رفته ! س شدیتو مغزم تکرار م یزیچ هیشد  یدلم خال ته

 تو هم رفت ! دهنم خشک شده بود ! به زور زبونم رو حرکت دادم :  افشونیق دندیبا دو تا پرستار بودن تا من رو د

 ....  نیفرستاد یی....جا ستی....تو تختش ...ن نای.... س یس -

 تکون داد : یو سر ستادیبخش ا مسئول

 ...  شبی! د میکن یکار مینتونست متاسفم

 ... نی...کن نیچه کار ....نتونست -

 داده بود براتون ؛ خدا بهت صبر بده !  حیدکتر که توض زمیعز -

 ... بچه م ..... مرد !  یعنی -

 !!!  گهیفرصت د یمتاسفم !!! تو جووون-

تارا از پرس یکی!  وفتمیشکست ! خورد شد ! دستم رو به کانتر گرفتم ن یزیچ هیظه احساس کردم ته دلم همون لح 

 !  یصندل یجلو و نشوند رو دیرو کش یصندل یکیبازوم رو گرفت ! و اون  ریاومد ز

 بخشه ؟؟  رونیهمسرت کجاست ؟؟؟ ب -

 بود گفتم :  بیخودمم عج یکه برا ییبردم باال ! با صدا یسر فقط

 هتلِ  -

 خوند !  شدیبهم کردن و تاسف رو کامال تو چهره شون م ینگاه هی

 جسد رو انجام بده !  لیتحو یکارا دی! با ادیزنگ بزن ب هی -
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 من و مامان ی! ک مارستانیب دنیرس ید ! مامان و سامان کزنگ به سامان ز  یخالء بودم ! ک یبعد رو انگار تو اتفاقات

من گذشت .  یبهت و سکوت برا هی یاتفاقات تو نیاومدن تهران ! همه ا یو عمو ک نیشهرمون ! بابا و رام میبرگشت

 یزیکس نگفتم که خونر چیبه ه یاشکم خشک شده بود ! حت یکردم دلم خون چکانِ ول یکه احساس م یدرحال

 دارم ! 

تن رف میخاک سرد تهران تنها گذاشتن ! سامان و باباش مستق ریمن رو ز یکوچولو نایروز بعد همه برگشتن وس هس

!  رمیرو بغل بگ نایس لیکه برم وسا دمیخونه !پر کش میدیرس ی! وقت میهم اومدن که با هم بر نیخونشون ! بابا و رام

 داد کم بشه ! یرو فشار م که قلبم یحجم دلتنگ نیا دیلباس هاش رو بو بکشم ! شا

همه خونه  غمیج یرو بردن ! تازه اونجا بود که اشکم راه باز کرد و صدا لشی؛ همه وسا دمیاتاقش رو باز کردم و د در

 !  دمیند یزیچ یاهیو خودم رو زدم که جز س دمیکش غیج نقدریرو پر کرد ! ا

و اومدن خونه ! کم کم دورمون  صی!!!! بعداز ترخ سقط شده نمیجن دمیبهوش اومد فهم یبودم و وقت هوشیروز ب دو

 سامان یکه برا ییاز غذا ریبرگشتن ! سامان هم برگشت سرکارش ! اما من افسرده شده بودم غ نایخلوت شد مامان ا

 ! دمش یم رهیگوشه خ هینشستم و به  یکردم ! ساعتها م یم هیته

که  ینشد ؛ اخالق ِ درست و حساب یمامان به سامان اصرار کرد اجازه بده من چند روز برم خونشون ؛ راض یهرچ

 نداشت ، بدتر هم شده بود ! 

در دور نشده  یتو ! هنوز از جلو ادیباال ! منم در واحد رو باز گذاشتم تا راحت ب ادیروز سامان زنگ دررو زد که ب اون

 کنجکاو شدم :  دمیاسم خودم رو شن یتوجه نکردم ول ادیو سامان اومد ؛ اول ز یودحرف زدن ِ س یبودم که صدا

 خودت بهتره !  هیداداش روح -
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 آدم بمونه !  یبرا هیروح ذارهیبگم ! مگه رزا م یچ -

 !  ارهیداغدار رو درم یمادرا یها !! جفت بچه ها رو به کشتن داده حاال ادا ادی! بدت ن دمیپر رو ند نقدریواال آدم ا -

 بچه تو شکمش رو خودش به فنا داد!  یبود ! ول ضیمر نایخب قبول که س -

 رو پر کن !  نایس یدست به کار شو ! جا عیبه الالش نذار ! سر یل یل نقدریداداش ! ا نهیحرفِ منم هم -

 ! مگه زور باشه !  ادیبا زبون خوش که راه نم -

 !  یکه تو به هدفت برس نهینه ! مهم ا ای! زور باشه  ستیراهش مهم ن -

 

هام دو تا  قهیبه مغزم وارد شد ! احساس کردم کنار شق ادیز یلیلحظه خون تو رگهام منجمد شد ! بعد با فشار خ هی

ها عرق به طرف گردنم راه  قهیاز کنار شق یکرد ول خیکوبند! نفس هام تند و کوتاه شده بود ! دست و پام  یپتک م

بود . با  ستادهیا نییهمون پا یاومد باال و سود یداشت م مان! سا نیی! با همون حال رفتم از پله ها پا گرفته بود

 : دیپرس یکه سامان با نگران دندید یهر دو دستپاچه شدند ! تو صورتم چ دنمید

 شده ؟؟  یرزا چ -

 شده ؟؟  یچ یگیبعد م یکش یبا خواهرت نقشه م یسادیوا نجایشده ؟؟؟ ا یچ -

 ؟؟؟  یاری؟؟ وا رزا چرا حرف در م یچه نقشه ا -

!  رهایمادر داغدار ادا در نم هی ی! تا بفهم یکنم که به درد من دچار بش نینفر ادیدلم نم فیتو لطفا خفه ! ح یسود -

 ! یکه خفتِش کن که به هدفت برس یو راهکار ند یدلش سوخته ! تا بفهم

!  میشبچه دار ب دینبا ینکرد یریگیو پ ینداد کیژنت شاتیکرده ؛ مگه دکتر نگفت تا آزما لیمثال تحص یآقا وتو

 بس نبود ! نایس

 !  کنهیم  یاحترام یزبونش دراز شده که به هممون ب نقدری! ا یبگ یزیچ یخوا یوا داداش نم -

 :  دیغر رونیزد ب یم شیکه ازش آت ییاومد جلو و با چشما سامان
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 کن !  یمعذرت خواه یاز سود -

 عمراً  -

 طرف پرت شد !  هیاورد که سرم به  نییرو برد باال و رو صورتم پا دستش

 !!!  یکن اوک یمعذرتخواه -

 کرده بود ! دهیدوسال من رو آبد نیآخر حرص ِ ا میرو اوردم باال زده بودم به س سرم

 معذرت بخوام !  ستمیهم حاضر ن یعمراً !!! بکش -

 !!!!  یحاال هم طلبکار ی!! بچه هام رو کشت گهی: مگه دروغ م دیداد کش هوی

آن تمام حجم قلبم از نفرت پر شد ! تا  هینازک دلم شکست ! مهر سامان هم همراهش خورد شد !  شهی!!! ش شکست

اه گ!!!! بانفرت توچشماش ن ریحق یلیخ یلیشد ! خ ریاحساس نکرده بودم ! تو نظرم سامان حق نجوریحاال نفرت رو ا

 کردم : 

 ازت متنفرم !!!  -

 ضربه تو دهنم !!  هی

 ازت متنفرم !!  -

 ستادهیا یوسپهر اومده بودن کنار سود هی؛ زن عمو و سا کردیم غیج غیج یپشت هم تو سرو صورتم !!! سود ضربات

 :  زدنیم غیاومدن فقط ج یجلو نم یبودن ؛ ول

 نکن !!!  تیداداش بسه خودتو اذ -

 آدم شده !  یزد نقدری! مگه تا حاال ا شیسامان مامان ولش کن ! کشت -

 کرد :  یتکرار م یکه خسته شد و نفس نفس زنان کنار رفت وه یوقت

 !!!  یمتنفر ی: تو غلط کرد زدیمتنفرم ! دوباره داد م گهی! زبون دراورده ؛ به من م ی! فکر کرد کنمیآدمت م -
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که  یوسپهر هم رفتند ؛ با تمام درد هیسا ی! وقت یو بردنش تو خونه سود دنیو مامانش دستش رو کش یسود

ارژر رو و ش میرو برداشتم گوش یدست فیمقنعه سرم کردم ؛ ک هی دمیمانتو وشلوار پوش عیداشتم ، رفتم تو خونه سر

 باشه ! یانداختم داخلش و چک کردم که پول و کارت بانک

 یهمش م رونیاومد ،رفتم از خونه ب یصداشون م ی؛ پشت در خونه سود نییاز پله ها اومدم پا صدایآهسته و ب 

بود خودم رو به خونمون رسوندم.زنگ رو زدم ؛  ی؛ با هر زحمت رندیکه متوجه نبودم بشن ؛ جلوم رو بگ دمیترس

 .  زدیو بابا رو صدا م انکه همزمان که در رو زد مام دمیروشن ایرو غیج یفقط صدا فونیازآ

 و هق هق گفتم : یو با زار هیبابا رفتم بغلش و شروع به گر دنیپر بودم که به محض د نقدریا

نه به درخو یهر وقت اومد ی! گفت یپشتم هست یگردم ! ازش متنفرم ! دوسال تحمل کردم بسمه ! گفت یبرنم گهید -

 خوامش ! بابا کمکم کن !  ینم گهیروم بازه ! د

 رده دست روت بلند کرده !!! جانم دخترم ! چشم چشم !!! غلط ک -

سامان و  یِو سامان رو گفتم؛ که باعث شد اونا هم مثلِ من از پست فطرت یآخرِ سود یحرفا نایبه مامان ا فقط

 منزجر بشن!! یسود یِبدجنس

م .صبح صورتم متور میروشروع کن لیو وک یو پزشک قانون تیپروسه شکا میشد که فردا صبح بر نیبرا میتصم

 انجام بشه ! عیسر یو پزشک قانون تیباعث شد شکا نیبود .هموکبود شده 

همراهش ؛ نگم که عمو و زن عمو تازه  یایسامان و اعصاب خورد یایبرات از رفتن و اومدن به دادگاه و شانتاژباز نگم

 نیرو کامل تو ا تمیکنن ! اما خبر نداشتن که من ظرف یکه من رو راض انیکنند ؛ برن ب یبزرگتر دیاومد با ادشونی

 نظر کنم ! دینمونده که بخوام تجد یتیظرف گهیگذاشتم و د انیجر

کردم تا اگه جا داره باز  یرو مرور م میکردم ؛ همه لحظات زندگ یگشتم و دوره م یبخوابم ؛ برم خواستمیشبها که م 

 مرد بهش هیتونم به عنوان  ینم گهینه ! واقعا نه ! د دمید یکردم م یهر شب و هر لحظه که فکر م یگذشت کنم ! ول

 مرد نبود !  یحت گهیکنم ! اصال به چشمم د هیتک

 یسالگ ستیشد و من تو ب یحکم طالق صادر شد و خطبه طالق جار  نهیماه آمد و رفت و دردسر و هز 6 بعداز

 مطلقه شدم !!!!

 تازه دردسرام شروع شده ! ایدونم راحت شدم  یبد !! نم ایدونم خوب بود  ینم
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 س :  هیشماره سا دمیزنگ خورد با تعجب د میهفته گوش هی بعداز

  هیالوو سا -

 «با بغض»رزا  -

 شده؟  ی؟ چ هیچ -

 کنه !!  یداداشم .... داداشم داره دق م -

 !!!  دهیتازه فهم هیماه سا 6بعداز  -

 کنه !گوش کن ! ینم خواد من رو بترسونه ! منو ول یگفت : رزا م ی؛ مرتب م یکرد تا تهش بر یفکرشم نم -

 دور شدم از دستات به زنده بودنم شک کن اگه

 و هر روز هیهر ثان یشم تو یمن وابسته تر م که

 امروز نیخوام هم یتو رو م رهیتو د یفردا برام

 امروز نیهم

 

 نمونده یوندیمن و تو پل پ نیب گهید نمیب یم

 غرورت همه پل ها را سوزونده شیکه آت چون

 گناهم یمن ب گمینم ستیمن ن ریتقص گمینم

 از اشتباهم یبگذر یتونست یکاش م یا فقط

 دو تا دستم نیب یگذاشت قلبتو

 اونو شکستم وونهید هی مثل

 دستام نیبه ا نینفر
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 بخشه یتو غرورت منو نم اگه

 منو بشکن دلت خنک شه ایب

 خوام یتو رو م هنوز

 زنده مرگو تجربه کردن زنده

 جلو چشام ادیهردو م هگیشده کارم و حاال د گهید

 رهید یلیکردن خ هیگر واسه

 رهیداره م گهیانگار د یراس یراس

 موندم و غمهام من

 نمونده یوندیمن و تو پل پ نیب گهید نمیب یم

 که طوفان غرورت همه پل ها را شکونده چون

 

 دو تا دستام نیب یگذاشت قلبتو

 اونو شکستم وونهید هی مثل

 دستام نیبه ا نینفر

 بخشه  یتو غرورت منو نم اگه

 منو بشکن دلت خنک شه ایب

 خوام  یخوام تو رو م یتو رو م هنوز

 امروز نیخوام هم یرو م تو

 امروز  نیخوام هم یرو م تو
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 امروز  نیامروز هم نیهم

 امروز نیامروز هم نیهم

 نمونده یوندیمن و تو پل پ نیب گهید نمیب یم

 غرورت همه پل ها را سوزونده شیکه آت چون

 «نیام دیفرش»

 ! بگذر تا وقت هست رجوع کن تورو خدا !!!!  مونهیبه خدا پش مونهی!! پش دهیگوش م یچ یشنو یرزا ... م یشنو یم

عمر تلف  یسامان نداشتم ! دلم برا یبرا یسامان ! دلسوز یکرد هم من اشکام روون بود !اما نه برا یم هیگر هیسا هم

 چی! ه شینه خوشحال شیسامان به من مربوط نبود ! نه ناراحت گهیبچه از دست رفته م ! نه د یسوخت !!! برا شده ام

 . نداشتمرو هم  شیماه پ 6اون نفرت  یبهش نداشتم ! حت یحس

 گفت:  یشوق هیگذاشت و با میمونیمنو به حساب عالقه و پش ی هیگر هیسا

 دنبالت !!!  مییایب یمن فدات شم !مهربونم!ک یاله-

بوده تمام شده !  یمن و سامان هرچ نی؛ ب یبرداشت ُ از حرفم کرد نیگفتم که تو ا ی! من چ هیسا یگیم یچ -

تا  دی! شا یفهمیپشت سرش به جا گذاشته ! م رونهیو هی! سامان فقط  میدوباره شروع کن مینمونده که بخوا یزیچ

جون فکر کنم بهتر باشه که من و تو  هیسا« قیعم یبانفس»!  یمتوجه حرفام نش یمشترک رو تجربه نکن یزندگ

 !  میبا هم ارتباط نداشته باش گهید

 ؟؟  یدار نهیازما ک نقدریچرااا ؟؟؟ ا -

سامان هم بهتر باشه  یطور برا نیخوام فراموش کنم ! فکر کنم ا یندارم ! فقط م نهیکس ک چیمن از ه زمینه عز -

 کنه !  یاز من نشنوه زودتر فراموش م یخبر چی!ه

 ؛.... خداحافظ !!  یکه جوابم رو داد ی! مرس یبه سامان نداشته باش یحس گهیکردم د یباشه..... واقعا فکر نم -

نگم و بمونم و بسازم  یچیسرم اورد ه ییچاک سامان هستم که هر بال نهیکردن من عاشق س یواقعا فکر م هِه

 شدم !  یجدا م نیشدم ،زودتر از ا یبچه دار نم اگه زود دیوبسوزم ! شا
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 میم تصم ندهیآ یو برا امیب رونیب یهم گذشت تامن به کمک خانواده و مشاور از حالت افسردگ گهیماه د شیش

 . رمیبگ

 

 

 

***********************************************************************

******** 

 دوم :  بخش

 

 ** ستندیتونه به تو ثابت کنه که همه مردها مثل هم ن یمرد م کی** فقط 

 

 

 بعد:  دوسال

بره ؛ داشتم  ییجا دینرم ؛ چون با نیازم خواست که باماش شهیبرم دانشگاه بابا برخالف هم خواستمیکه م صبح

 صدام کرد :  نیاومدم که رام یم رونیب

 !  میباهم بر سایرزا وا -

 !  رمی! خودم م هشیدور م رتینه داداش مس -

 ! ساینه وا -

 رو به طرفم گرفت : چی!اومد وسوادیکه ب ستادمیا نشیکنار ماش نگیتو پارک رفتم

 برسون ؛خودت برو دانشگاه ! کالست تا چنده؟؟؟  ییمن رو تا جا نیتو بش ایب -
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 رم ! کالسم تا چهارِ!!  ی!!! خودم م هیچه کار نیاِ ا -

 !  میبزن یچرخ هی رونیب میبر الیشرکت تا باهم همراه با ع ایمن ، تعارف ندارم که ! بعد از کالست ب زیعز -

 ؟؟؟؟  یسر خر بشم که چ امی، من ب رونیب یبر یخوایآخه ..تو با خانمت م -

 !!  شهیخوشحال م اسمنیحرفها !!  نیاِ اِ نشنوم از ا -

 ! اما من معذبم ! درکم کن فدات شم !  ستین یشک هیخوب یلیدختر خ یاسیکه  نیدر ا -

باشه ! امشب  رتیو فقط دانشگاه و خونه مس یدل ِ برادر ! من دوست ندارم خودت رو کنار بکش زِینگو عز نجوریا -

 قراره دوستم هم با ما باشه ! 

 شناسم ؟؟  یکدوم دوستت ؟؟؟ من م -

 بود ؛ سیدکترا انگل یما نبود ! برا ینامزد یاش ! برانوه خاله  شهیم یاسیبوده !  یاسیدوستم که معرف  نیهم -

بعد از  میخوا ی! تازه اومده ! امشب هم مادتهی، دمیرو هم همونجا د یاسیدوره رفتم گفتم اونجا بود و  یهمون که برا

 !  میمدتها دور هم باش

 که !  شهینم ریشرکت ! خوبه د امیکنم م یخونه لباس عوض م رمیباشه ! پس من از دانشگاه م -

 !  شمیم ادهینگه دار من پ نجایشرکت ! ا ادیهم م یاسی!  هیعال -

گرفتم و بازدم رو با  ینره رفت . نفس ادتیمنتظرم  هیشد و با  ادهیپ نیو ترمز کردم رام دمیزدم وکنار کش راهنما

 کردم وامشب !!!  یم یدوراز خانواده  ریغ یکه ممکن بود از جمع ها ییدادم ! تو دو سال گذشته تا جا رونیب یپوف

 بهیکه غر ینداشتم که تو جمع یطرف خودم بودم که اصال آمادگ هی! از  چونمیبپ یجور هی ایبرم  دیدونستم با ینم

نامزد کرده بود هم  یمنو داشت حت یدوسال همه جوره هوا نیبود که تو ا نیرام گهیهست حاضر بشم ! از طرف د

دادن من تنها بمونم و تو الک  یداشت اجازه نم مکانکه ا ییهم همراهش شد و تا جا اسمنیمنو فراموش نکرده تازه 

 برم !  یافسردگ

بود که با ثبت نامم تو کالس کنکور باعث شد دوباره تو جّو درس  نیسرحال اومدم رام یاز طالق که من کم بعد

خوشحال بودم. متوجه شدم مامانم  یلیخدانشگاه اومد  یقبول جهیکه نت یو دانشگاه برم ! روز رمیخوندن قرار بگ

 :  ردنش! رفتم کنارش و دستم ُ انداختم گ زهیداره اشکش نر یسع یلیخ
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 قبول شدم ؟؟؟  یستیمامان جونم مگه خوشحال ن -

خورم چرا باعث شدم تو دو سال  یدارم حسرت م ی! ول یکه فکرش رو کن یزیاز چ شترینه مادر خوشحال هستم ب -

ا نذاشتم شما قبل از عقد ب ی!چرا حت رفتمیاونا گفتن پذ یبا عجله هرچ نقدری! چرا ا یبا سامان زجر بکش یتو زندگ

 ! چرا کور کورانه اعتماد کردم !  دیهم حرف بزن

 تیکه خودمون اذ نیاز ا ریحرفا غ نی! با ا می؟؟؟ مخصوصا االن که شاد میحرفش رو نزن گهیاِ اِ مگه قرار نبود د -

 !شهینم دمونیعا یسود میبش

 !  میبه گذشته برگرد دی! نبا یگیباشه مادر ! تو راست م -

!  شدیم یادآوریمسئله گذشته برام  نیخودم با کوچکتر یکه به گذشته بر نگرده ول دادمیم یمامان رو دلدار درسته

 ! دیشن یرو م یخشو نیبود اگه ا یکردم که عکس العمل سامان چ یکرد ؛ ناخود آگاه فکر م یم یشوخ یاگه کس

هم سن بابا هم عقب افتاده تر  یاز مردها یسامان حت دمیدیکردم ؛ م یم سهیمقا اسمنیرو با  نیرفتار رام یوقت ای 

ادن نشون د یعنیلباس و غذا ؛ و رابطه داشتن بدون توجه به احساس زن  ازیرفع ن یعنیکرد محبت  یبود ! که فکر م

 عشق !!!! 

در حد همون کالس رابطه داشتم اصال  امیبه دانشگاه و پارک کردم رفتم سر کالس ! با هم کالس دمیفکرا رس نیا با

 یبا سامان مرتب تو گوشم خونده م یکه تو زندگ ییها ینیبدب دی! شا ارنیسر در ب میخواست که از زندگ یدلم نم

 شد هنوز اثرش مونده بود . 

داشت ؛ اومد  یخوش مشرب بود و با همه ارتباط خوب یلیکه خ از دخترا یکیکالس داشتم و کالس تمام شد  4 تا

 کرد:  یور هی یجلو وسرش رو با حالت قشنگ

 بگم !  یزیچ هی!  ی! لب غنچه ا اهیرزا جونم ! چشمون س -

 ! دییجانم بفرما« باخنده   »

 !  ارمیکنم برات ب یمن کپ یجزوتو بد شهیم -

 دانشگاه پس چطور بخونم !  امیو منم فردا نم رهیخواد امتحان بگ یکه پس فردا استاد م یدونی! اما م شهیچرا نم -

 بچگونه گفت :  یو با صدا یرو جمع کرد و با بغض الک لبشو
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 تونم !!!!  کالیحاال من چ -

 !!  دمیآهان فهم -

 خوردم : یتکون هی دیو باال پر دیکه دو دستش رو محکم بهم کوب نیا از

 !  یدیفهم ی! حاال چ دمیترس یکن یم نجوریدختر تو چرا ا هیچ -

 کم ناز مِن مِن کرد و :  هیمثل دختر بچه ها خودشو تاب داد و با  باز

 خونه ؟؟؟ ترو خدا تروخدا !!!!!!!!  یبعد بر میریبگ یکپ میاالن بر شهیرزا جونم م گمیم -

 به عالمت موافقت تکون یو سر دمیبه دلم نشسته بود خند یلیکه خ نیریرفتار ش نیالتماس وا نیلحن و ا نیا با

 دادم ! 

 !  یدیخانم شه مینه بگم ! بر ادیمگه دلم م یکه تو گفت نجوریباشه بابا ا -

 قدم رفت عقب :  هیدفعه اخم کرد و  هی

 !!  یمزاحمتون نشم خانم احمد -

 شد: یرسم نقدریمرتبه ا هیتعجب نگاش کردم که چراا  با

 دختر خوب !  هی! مزاحمت چ یشد یشکل نیتو ! چرا ا یشد یچ-

راحت باهات حرف بزنم ! بهر حال درسته جزوه رو  ی؛ فکر کردم دوست ندار یدیخانم شه یجور که تو گفت نیواال ا-

 یم گهید یکی! از  ستین یکه مشکل یآشنا بشم ! اگه دوست ندار شتریبهونه بود که با تو ب شتریب یدارم ول ازین

 . رمیگ

 یم یخال میرو هم تو زندگ یمیدوست صم هی یخال یجا یول ارهیسر در ب میاز زندگ یخواست کس یدلم نم درسته

 بود ؛  یمجاز یکه با رفتنمون از اون شهر فاصله افتاد و در حد تلفن و فضا ممی؛ دوستان قد دمید

 هیباعث دور شدنم از دوستام بود . تو  نیمخالف بود ، هم یمجاز یازدواجم هم که سامان کال با دوست و فضا بعد

 ام هم بهتر بود .  هیروح یبرا دیرو شا یگرفتم دوباره امتحان کنم دوست میلحظه تصم
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 دونم !!! ی... خب .. اسمت رو نمقتیهم نشدم اما.....حق ی! خب رسم ستین ی! من که گفتم مشکل زمیعز-

 هستم ! نیریشما ش کیکوچ یدیدونه خاندان شه هی یکیجان خب زودتر بگو ! من دختر  یا -

 رزا هستم ! یدونیمثل تو ! منم که م ینیریدختر ش یبرا ییبه به چه اسم با مسما -

چشمها چه دلها که نبرده ! چه شبها که  نیو خوشکل دانشگاه رو نشناسه ! ا اهیکه دختر چشم س هیبله خانم ! ک -

 دانشگاه نربوده !  یخواب از چشم پسرا

 . میریبگ یچطور و کجا کپ مینیبب میبر یافتاد ییگو ونیو به هذ یفکر کنم از فشار درس تب کرد گهیخب خب د -

 ! میباشه باشه خانم خوشکله ! بر-

و  مهیمن ساعت پنج ون یوا یا دمیکارمون تمام شد نگاه کردم و د ی، وقت میگرفت یو کپ میرفت یخنده و شوخ با

 ه ! افت ینم ی! اتفاق رمیدانشگاه م پیبا همون ت ستیباال انداختم و مهم ن یبرم خونه ! شونه ا ستین یوقت گهید

ان از زم یادگاریبودم با کفش اسپرت ؛ بازم  دهیو مقنعه پوش یسرمه ا نیو شلوار ج یمشک زهییمانتو پا هی صبح

داشتم !  شیشب به بعد اجازه آرا 10اعت کردم فقط س یم یکه با سامان زندگ یبودم ؛ تو مدت شیازدواجم بدون آرا

رو با خودم  یچیاز خونه سامان ه رونیبعداز اومدنم ب ؛دست نزده موند  بایتقر میعروس دیخر شیکه لوازم آرا یطور

 ام رو هم پس نگرفتم ! هیزیجه یحت وردمین

به مامان گفته  یبود که اونارو هم بهم ندادن ! سود نایلباس س کهیکه ازشون خواستم عکس ها و چند ت یزیچ تنها

 از همه ناراحت بودم !  شتریب یماجرا از سود نیبردن ! تو ا نیو عکسها رو از ب دندیرو بخش نایس لیبود: همه وسا

 ! رمیکجاست ؟؟من تا مرکزشهر م رتیبانو مس نیریخب ش-

 ! یدیشزحمت ک یلیجا هم خ نی؛ تا هم رمی!خودم م شمیمزاحمت نم-

 تعارفا رو بزار کنار ! نجوریا گهید می! اگه قراره باهم دوست باش میآ آ آ تعارف نداشت -

 و با چشم ابروگفت: دیخند

 دلمون خوش بشه ! میبهمون بگه بانو بذار خودمون بهم بگ میرو ندار ی! ما که کس یشما بگ یچشم بانو ! هرچ-
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 نمونیچهار راه ب هیخونمون بودند و  کیآدرس خونشون رو گفت و در کمال تعجب نزد نیو تو ماش میرفت باهم

 فاصله بود .

 برق نورد ! ابونی؛ خ میهست یماست ما چهار راه بعد کیکه نزد نی! ا یگیراست م-

 کنم ! یولت نم گهی! من د یندار یراه فرار گهیچه خوب ! پس د-

 برم برسم به داداشم ! دیباشه ول نکن ! فعال من با« باخنده »-

 ... زهایچ هیبرم شرکت و بق دیدادم که با حیتوض

 ! ینیب یباره م نیدوست برادرت رو اول ی؛ اونم وقت رونیب یشام بر یخوایم پیت نیاالن تو با ا یعنی-

 ! دمی!بو م نیریش یکجاست ؟؟؟؟ مگه لباسام نا مرتبه ! وا رادشیخب ا-

دختر خوب  هیدرست باهاش بحرفم ها !!دِ آخه !! الاله اال اهلل!!! خانمم ! خوشکلم !  یروز اول خوامیم ی!! ه نشایبب -

 عدد جنتلمن هم حضور داره و ممکنه ! هیشام که  رونیبره ب خوادیم یوقت

آرا  هیکه !  رهینم نجوری!ا ادیدختر خوشش ب نیخورده باشه ! ازا ییجا هیخب ممکنه سرش به  یول دهیبع یلیالبته خ 

 !! یزیچ ییرایب

 «ادیبا خنده ز!!»هست ننه جان  یچ رایآرا و ب نیحاال ا-

 المصبت !! یمداد تو اون چشما هی!جهنم رژ و کرم ، بابا  یرژ هی یکرم هیکوفت! -

 کردم !!! یداشتم از خنده غش م گهید

 حاال چرا المصب !!!! -

 ؟؟؟ که دو درس با ما داره یی؟؟؟؟ سال باال یشناس یرو م یبهادر نیام-

 ؟؟ هیشناسم ! حاال ربطش چ ینه واال نم-

 ی! داشتن ازتو صحبت م یاشکان سلوک کشیفابر قی!! اون روز پشت سرشون بودم خودش بود و رف گهید نیهم -

 کردن !!



 یحباب رنگ

 
118 

 

 گفت ؟؟  یم یبعد اون در باره من چ ستین ادمیهم  اروی افهیق یمن حت -

 هگی: د گفتیداشت م نیگفتم ام یآهان داشتم م ه؟؟؟یچ هیگناه بق ستیتو حواست به دور برت ن زمنیخب عز-

!! اشکان : مگه بده  ریسر به ز نقدرینداره ! دختر ا دهیذره بهم توجه کنه اصال فا هیکنم  ی!! هر کار م ارمیدارم کم م

 کنه !  یتوجه نم یچکیراحته که به ه التی!حداقل خ

 کرده !  اهیالمصبش روزم رو مثل شب س یمابره ! چش یآخ آخ اشکان شب از فکر چشماش خوابم نم-

 !!! یگیم یبه من داره ؟؟ که دار یچه ربط نایخوب خانم دانشمند ا -

 !!!  گمیپا برهنه وسط حرف من ندو !! بهت م-

ناز کردن به من  یمن عاشق شمام !ب یبرو جلو ! بگو خانم رزا احمد می؛ پسر !خب دست دست نکن ! مستق نیام»

 !«هرروز تو گوشِ من روضه نخون  گهیکارش ! د یرو بکن تموم شه بره پ هی! قال قضجواب مثبت بده 

 عاشق شما هستن ! شونی!ا دمیبود که من فهم نجوریبله خانم جون ا-

 هم به شناختش ندارم !  یشناسمش ! عالقه ا یباور کن من اصال نم نیریش -

 یغل... کار چیه افهیق نیبا ا دونمی! حاال امشب رو بچسب ! م یکم خاطر خواه ندار یباشه بابا ، فقط خواستم بدون -

 ! یبر ینم شیاز پ

 ! یکنینم یغلط چیخجالت نکش ! بگو ه -

 کنم !  یشرویپ ادیروزه زشته ز نی! امروز اول گمتیاز فردا م گهیبذار د -

ماره شدن ش ادهیداشتم ! قبل از پ اجیکنارم احت نیریش هینفر با اخالق و روح هی! واقعامن به  دمیبلند خند یصدا با

 وروکردم بهش :  میهامون رو بهم داد

 ه ! خوب میبا هم بر میکنم هر وقت با هم کالس داشت ی! هماهنگ م یونی امیبابا م نیجون ! من اکثرا با ماش نیریش-

 ما همه کالسامون با هم هستش !  یخانم ی!ول یاوک -

 کلمه حساس شده بودم . نیگفت حالم بد شد اصال نسبت به ا نیریکه ش یاوک از
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 ! یاستفاده نکن یاز کلمه اوک یبا من یوقت شهیخواهش !!! م هیواقعا چه خوب ! فقط -

 ؟باهات در تماسم ! ی! کار ندار زمیباشه عز« با تعجب»-

 ! یشد: فعال عشقم با ادهیفرستاد و پ یزد و با دست که به طرف لبش برد بوس یچشمک

سور آسان یرفتم طرفِ آسانسور دکمه رو زدم و منتظر شدم ؛نشانگر باال عیشرکت ساعت شش بود .سر دمیرس یوقت

 نشونِ 

کنار تا افراد داخل آسانسور از کنارم رد بشن  ستادمیتو اتاقک هست ا یداد متوجه شدم که کس شیرو نما همکف

دکمه  عیوارد شد وسر یجوان یآقا هیرو بزنم در باز شد و شد وارد شدم و خواستم دکمه طبقات  یاتاقک خال یوقت

 نکردم ! یحرکت گهیمقصدم رو زده د دمیرو زد ؛ منم که د 4طبقه 

بود؛  دمیشلوارش تو د نییکرد و فقط کفشاش و پا یرو نگاه م نییبود ؛ چشمام پا دهیچیتو اتاقک پ ییعطر خوشبو 

 یکردند و عقل م ی، دلم و عقلم جدال م نمیکرد خط نگاهم رو باالتر ببرم و صورتش رو بب یم بمیترغ یوسوسه ا هی

 بشه ! یکه چ یگفت نگاه کن

و خوشب یچشمام حرف ِ دلُ گوش کرد وباال اومد صورت آقا هیخوره !تو چند ثان یبر نم یینگاه کوچولو به جا هی:  دلم

 لیصورت رو تحل یبشم و اجزا زینداد که ر یشتری؛ عقل فرصت بداشت  یرو نظر کرد ! صورت مردونه و با جذبه ا

 کنم ! 

که دو ساعت با  دمی! تو دلم به خودم خند میجدا ش دیضبط شده آسانسور هشدار داد که با حینه چندان مل یصدا

 هینرفت همراه با اشاره دست  رونیب یخوشبو در رو باز کرد ول یداده ! آقا رییبودن ، چطور حالت رو تغ نیریش

 زمزمه کرد ! رلبیز دییبفرما

تشکر زمزمه  هیجاست ! من هم  هیخوشبو  یو مقصد من و آقا یِتک واحد نیافتاد شرکت رام ادمیبود که  اونجا

نم خا یزمنشیکنار م اسمنیو  نیبه در زدم ُ وارد شدم . رام یکردم و از اتاقک خارج شدم .در شرکت باز بود ! تقه ا

 اومد طرفم : یفور یاسیسالم من برگشتن،  یبودن با صدا ستادهیا یخطاب

 ! میشد ینگران م میداشت گهی، د یکرد رید نقدری! چرا ا زمیماهت عز یسالم به رو-

 بلندتر : ینگاه از سر شونه ام به پشت سرم انداخت ُ با صدا هیجوابشو بدم  تا
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 پسر ؟؟  یی! کجا زیعز الیجاست ! سالم بر مستر دان نیا یک نیبه به بب-

 عیآسانسور چشم تو چشم شدم ! سر یخوشبو یو با آقا دمیکه دستم رو گرفته بود به عقب چرخ یاسیبا  همراه

 از ما گذشت و مستر رو بغل گرفت : نیفرستادم ! رام رونیدو لبم ب نیسالم از ب هینگاهم رو جمع کردم ُ 

 !  یکرد دای! راحت پ یوبسالم داداش ! خ-

 سالم از ما ! بله راحت بود ! -

 اورد :  نییپا یسر یاسیبه من و  رو

 چطورن خوبن ! نایدختر خاله ؟ خاله ا یمنگوال ! چطور اسیسالم خانم حال ِ شما؟؟؟ سالم -

  ِیه ازت شاکک یاز خودش بپرس دیبعد شروع کن ! بعدشم احوال خاله تو با یمنگوال وکوفت ! بذار برس اسی -

 !!! یحساب

 شد .  ریکه د میدر همون حال گفت : بر نیکردن ! رام دنیو آقاهه شروع به خند نیرام

 برگشت طرف ِ ما :  نیگفت ! که رام یزیچ هیآروم و پچ پچ وارانه  دوستش

  ای! رزا ب دیببخش یگیراست م-

 کنارش و دست انداخت دور شونه ام ورو به آقاهه : رفتم

 جان دارند ! یاسیهم با  یهستن که نسبت ایمهر ن الیدوستم دان نیبهتر شونیرزا خواهرم ! رزا جان ا-

 مشکلت ! گهی: حل شد د الیدان روبه

 رو کنار زد و دستم رو گرفت و به طرف در کشوند : نیرام یاسی!  دندیبلند خند یبا صدا هردو

 خداحافظ ! ی! خانم خطاب میما که رفت دوتا باز بهم افتادن شروع کردن ! نیا میبر ایب-

با کشوندن من از در شرکت خارج شد و دکمه آسانسور رو زد!تا  عیرو بشنوه سر یکه جواب خانم خطاب نموند

 ریکنجکاوِ که من چرا د یلیمعلوم بود خ نیرام افهی؛ ق ستادنیو دوستش هم اومدن کنار ما ا نیباال رام ادیآسانسور ب

 : دیدانشگاه اومدم ! تو آسانسور هم باالخره پرس پیخونه نرفتم ُ با همون ت یکردم وقت



 یحباب رنگ

 
121 

 

 !  یدیرس رید نقدری! پس چرا ا یشد ، خونه هم که نرفت یکالست تمام نم 4رزا مگه -

 شد ! رید میگرفت یاز دوستام جزوه کپ یکی یبرا -

 گفتم :  یواشکی یاسیگوش ِ  کنار

 !  ستین نطوریکرد !ا ینم یاومد ! پس فرق ریاومدم دوستش که د یزود م! به فرض من هم  یچه شوهر فضول-

 میدیگفت ُ با آرنج بهم ضربه زد که سکوت کنم !رس سیه هیکنه !  یطرف ما کار م نیکه متوجه بود گوشِ رام یاسی

 کرد:  یاسیرو به من و  نی! رام میو از اتاقک خارج شد نییپا

گم  و می! فقط رزا پشت ِ ما حرکت کن که با هم برس رمیم الیو منم با دان نییایمن ب نیجان تو با رزا با ماش یاسی-

 ! می!عالف بش نینش

 چشم دادادش !-

 گهید مییایم مینوش ! خب ماهم بلد یرستوران م دیر ی! مگه نم میشهر چقدره که توش گم بش نیخب حاال !انگار ا-

 ! 

 تکون داد : یبا خنده سر نیرام

 !  نی!هر طور راحت باشه خانمم-

با سامان  عیاز زوج ها اطرافم ! سر دمیدیکه م یی! طبق معمول که من برخوردا میو سوار شد نیسمت ماش میرفت

 داد!دلم گرفت ! ینشون م یسامان بود چه عکس العمل نیرام یکردم ! فکر کردم که اگه به جا یم سهیمقا

من  یبرا یبرخورد ساده و همراه با شوخ هی یهمسن ِخودش تفاوت داشته باشه !که حت یسامان با جوونا دیبا چرا

 یسال از من بزرگتر بود ول 2که  نیبا ا یاسیکردم !  یسال سن اصال احساس جوون بودن نم 22حسرت باشه ! من با 

 کرد .  یشاد تر و بهتر از من برخورد م یلیخ

 یبعض ایسال به عمرم افزوده بود . رو 20که  نیبودم مثل ا دهیکه د یاغ مشترک با سامان و د ِیدوسال زندگ اون

نم بهت تو یکه نم هیطور هی! رفتارت  یکن یرفتار م نیسنگ نقدریا یتو انگار از مامان بزرگتر ی: آبج گفتیاوقات م

 ازمن !  رهیبه من توجه نکنه و فاصله نگ واستمخ یازش م ومدویبشم ! اونوقت بود که اشکم در م کینزد
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به خود  یکنن و اجازه بدن من کم یشوخ انهی شمیکه من ناراحت م نیازشون خواسته بودم بدون توجه به ا یحت

اش ه کهیرفته تنها ت نی او از ب ِیو خودخواه ییزورگو ریبا سامان و ز یکه تو زندگ یبشم ! خود واقع کینزد میواقع

 موندن . یباق

 برگشتم طرفش : یاسیدست  خودم بودم که باضرب یدر فکرا غرق

 شده ! یجان!!!!!چ-

 !  دیخانوووم ! فقط تو هپروت بود یسالمت-

 ! یگفت یزینه ! نه! چ-

 توئه ! یبرا ندهی! آ یی! دو سال گذشته ! تو االن دانشجو یکن یبهش فکر م نقدریفدات شم چرا ا-

  درخشانم داشتم ! بعدش ِیشغل ندهیآ هیگرفتم !  سانسیو فوق ل سانسیجان ! به فرض که من ل یاسی یا ندهیچه آ-

 من اگه بود چند سالش بود ! ینایبسوزم و به خودم بگم س نمیبچه بب هی! تا هروقت که  یچ

غم سرا ادیم یزن طالق داده ا ایکدوم مرد زن مرده  نمیسنم بب نیبا ا تیرفت ! نها ومدهین ایکه به دن ینیاون جن ای 

 یهم برا یجذام هیزنِ مطلقه از  رانیکنم ! تو ا یخودم رو درک م تیمن کامال وضع اسمنی!  ادیزاونم با اختالف سن ِ 

 هم جنساش بدتره !

 یچطور تا حاال تو دانشگاه نذاشتم کس یدونیقورتش داد ! م شهیم یمردا مثل راحت الحلقومِ که به راحت یو برا 

 !  ستمیرو بلد ن میهم کالس یآسه رفتم و آسه اومدم که اسم دخترا نقدریبفهمه که من مطلقه ام ! ا

ساله  18از اون پسرِ  نکهیا یچرا ؟؟؟ برا یدونیاز کالساش بامنه ! م یبعض یهم کالس دائمم ِ وک یفهمم ک ینم که

 مدیتو دوسال فهم رو من زایچ نیبدند ! همه ا غهیص شنهادینکنند و پ زیساله دندون برام ت 70تا اون استاد  یکیترم 

 کردند!  یم شنهادیطالق داده نشده بهم پ مرفتم و اونجا هنوز حک یکه دادگاه م ی! همون وقت

ه گفتم ک زایچ نیدادند ! با ا شنهادیلحظه از غفلت بابا استفاده کردنُ پ هیشد تو  یکه خطبه جار یتو محضر یحت ای

 ؟؟؟  ینیب یم یا ندهیتو آ

 رزا جونم ....-
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 یعشق و عالقه رو تجربه کنم ! نم یازدواج ب هیدوباره  نهایفرار از همه ا یترسم مجبور شم برا یترسم !م یم یاسی-

خودشون به صالحِ  الیشنوم که به خ یاز مامان و خاله ها م ییوقتا زمزمه ها یمقاومت کنم ! بعض تونمیدونم تا کجا م

 منه ! 

 من بده !  یِبه زندگ یکه به قولِ خودش سرو سامون ادیش هم نمبد ی! ول گهینم یزیمامانم به خاطرِمن چ دونمیم

 ! ینزد ی؟ چطور تا حاال حرف یدار یرزا جون چه دلِ پر یوا-

! چون عالقه تون  نیکه چون برادرمِ نه ! چون عاشق هم هست نیرو بدون ! نه ا نیجون قدر رام یاسیبگم !  یچ-

داره !  یده تا برات قدم برم نیرام یقدم بردار هیگذره ! چون اگه تو  یتو از خودش م یبرا نیدوطرفه اس ! چون رام

 یهم و باهم زندگ ینامزدش داره ! که برا ایبا شوهرش  طرفهعشقِ دو  هیکه  گمیم ینه فقط به تو به هر زن نویمن ا

 تورو هم خراب کردم ! هیروح دی! اوف !!! ببخش دیکن

!  ی! عقده نکرد یحسود نشد یول یدیکه کش یهمه حسرت و زجر نیا اکنم ! که ب یم نیرزاجون !من تو رو تحس-

 تو رو برام گفت ! انِیجر نی! قبل از عقدمون که رام گمیبهت م یرودرواس یداره ! ب ریتقد یهمه جا نایا

 یل! و یمواظب رفتارم باشم که تو حسادت نکن دی! چقدر با شهی خودم فکر کردم چقدر تعامل با تو مشکل م ِشیپ

 !  یدار یکه چه روحِ بزرگ دمی! امروز فهم ستیکنم ن یکه من فکر م نجوریا دمیفهم دنتیماه از د کیبعداز کمتر از 

ده اطالعات ب عی! زود تند سر مینکرد ارتشیهلو تا حاال کجا بوده ! ما ز نیا نمیزن دادش !حاال بگو بب ی!مرس یمرس-

 !  نمیبب

 ! رونیب متیتا از اون فاز بکش میدار هاتیگفتم ه یتو فاز غم بود نقدریاقه قه زد و: خدا نکشتت رزا !  یاسی

 !  میدیطفره نرو خانم خوشکله ! زود بگو که رس-

 کنم ! اونم پا داد که فضامون عوض شه ! یم یلودگ نجوریعوض شدن جو ا یکه من برا دیهم فهم اسمنی

 نیسرتقاس !لغزنده و فضول ! به ا ی! فقط بهت بگم از اون ماه انهی یتورش کن یتونی! م یچقدر جنم دار نمیرزا بب-

 ! دهیدم به قالب نم یآسون

 !!! یشاه ماه نیا دِیاز ص میبش دیخواهر ما که تورمون شرحه شرحه س ! قالبمون هم کج و کوله ! پس نا ام یا-

 !!!  نی! منو و رام یدار ینشو ! تو دو تا چنگک کمک دینه نا ام -
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!همزمان با  میدیخند یم میهنوز داشت میدیهم جوّمون عوض شد هم حالمون بهتر شد که رس ایا و شوخحرف نیا با

 بود ؛ جلو اومد : اسمنی خنده  ِدنیتو نگاهش که حاصلِ د یفتگیش هیبا  نی! رام میشد ادهیو دوستش پ نیرام

الِ کم ح هیجون من بگو  یاسی!  میدپرس شد الیاخالق گند دان نی!ما که با ا میماهم بخند نیبه خنده ! بگ شهیهم-

 منم عوض بشه !

 :  دیخند یکه م یو درحال نیرام یدست انداخت دور بازو یاسی

 خوره عشقم ! یدخترونه که به درد تو نم ینبود ! حرفا یزیچ-

 الیکه دان رفتم ی! من پشت سرشون آروم م رخندهیگفت و هر دوتاباهم زدند ز نیگوش ِ رام ریهم آروم ز یزیچ هی

 و کنارم قدم برداشت : دیبلند به من رس یبا قدم ها

 واقعا خدا درو تخته رو باهم جور کرده ! انگار نه انگارما رو دعوت کردن ! -

 باشه !  یشگیو عشقشون هم یخوام شاد یواقعا براشون خوشحالم ! از خدا م-

 نیب یکرده و باحالت زیچشماش رو ر دمی؛ د؛ برگشتم نگاش کردم  ستادهیرفتم متوجه شدم ا یطور که م نیهم

 :  دیتکون داد و راه افتاد و کنارم که رس یسر دیمن رو منتظر د یکنه ! وقت یتعجب ُ تفکر نگاه م

 !!! دیکن یمن رو متعجب م-

 کنه ؟؟ یمتعجبتون م یچرا ؟؟ چ-

 همه حسرت تو صداتون !  نیو ا تیهمه حسن ن نیا-

 ینداشته باشه برا تیبرادرش حسن ن یبرادرم و خانمش کردم ! آدم برا یو سعادت برا یخوشبخت یمن فقط آرزو -

 داشته باشه !!!  دیبا یک

 !دییخانم ! بفرما دییفرما یم حیبله صح-

ه اومد ک نیرام یکجان که از سمت راستمون صدا الیخیاون دوتا ب مینیبب میداخل رستوران و چشم چرخوند میرفت

 یاسی؛ آروم سرم رو بردم طرف  نیکنار رام الینشستم و دان یاسیومن کنار  میرفت زی.به طرف مزدیرو صدا م الیدان

 لب بهش غر زدم : ریو ز
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 !  یتنها نذار لتونیفام نی! منو با ا یبش ی عشقوالنه باز ِالیخ یامشب رو ب هیشد  یخانم خانما نم-

 کرد و: یونگاه ییپر رو با

 یکرف هی!حاال بعدا  شهیگرم نم یازتو آب داستیپ افتی!نچ نچ از ق یقالب بنداز هی یعرضه دار نمیفرصت دادم بب-

 کنم ! یبرات م

 لب زدم : یآرنج زدم تو پهلوش و با همون آروم با

 بابا !! نیبش-

 بلند : یدفعه با صدا هی

 خواهرت بگو ها !!!! نیبه ا یچ هی نیرام-

 نیعادت داشت به ا نیرام یدراومده ! ول یاسی یمن چکار کردم ، که صدا نهیگرد شده نگاه کرد بب یبا چشما الیدان

 باال انداخت: ی؛ باخنده شونه ا یاسی یاداها

 و خواهر شوهرجانت ! یدونیکنم ! خودت م یشما دخالت نم نیمن ب-

 بهش زدم و: یکی دمیمنم خند نیرام باجواب

 زشته جلو مردم !!!! ریدهنتو بگ یجلو یجان ! هسته شو اخ کن ول یاسی یخورد-

 هیحرفا  نیهم متوجه شد که همه ا الیهم غرغر کنان باهامون همراه شد ! دان یاسیخنده  ریز میزد نیرام منو

 !  شهیما تکرار م نیکه مرتب ب هیشوخ

ه اول به که در نگا یمشک دهیکش یکنم !ابروها زیتونستم صورتش رو آنال یروبروم نشسته بود بهتر م الیکه دان حاال

بلند وپر،  یو مژه ها یدرشت ِ قهوه ا یچشم ها زهیتم کیمشخص بود فابر کیاز نزد یشده ول زیاومد تم ینظر م

 و جذاب ساخته بود . همردون افهیق هیاز اون  یپرُ گوشت یو لب ها دهیکش یدماغ

 یصورتش رو برا اتیجزئ قیقدر دق نیا طور جذبم نکرده بود که بتونم نیا یمرد چیه یسالگ 15از سن ِ  بایتقر 

 یاالمکان سرم رو باال نم یبردنش ؛ حت نیدر از ب یکشش متعجب شدم و سع نیکنم ! خودمم از ا لیخودم تحل

 شدم ؛ یکردم و معذب م یم حساسا شینگاهش رو کم وب یِاوردم که باهاش چشم در چشم نشم ! اما گرم
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ودم با خ یریدرگ نیبودم . ا ریگفتم : نکنه من بد نگاه کردم متوجه شده !خالصه تمام شب با خودم درگ یبا خودم م 

 پچ پچ کرد : رِگوشمیآروم ز یاسیکه  یباعثِ کم حرف شدنم شد ! طور

 ؟؟؟ یناراحت شد یزیشده ؟؟؟ از چ یزیرزا چ-

 هم بهم خوش گذشت ! ممنونم ! یلینه گلم ! اتفاقا خ -

خواستم اول من رو به خونه برسونه بعد  نی.از رام میو سوار شد میکرد یخداحافظ الیرستوران از دان یلوجا ج همون

ردم ک یهم خداحافظ یاسیدر از  ی! جلوادیاصرار کردم که به خونمون ب یاسیبه  یرو ببره !البته قبل از اون کل یاسی

 و به خونه رفتم !

گفتم و رفتم تو اتاقم  ریکشش نداشتم ! شب بخ گهیبدونه اما من د الیخواست از شام و دان یتو خونه مامان دلش م 

 کنم !  دایپ یاحساسم اسم یتونستم برا ی!!!!! نم الیوهم دان نیریبا ش یبود ! هم دوست یبی! روزِ عج

داشته  یکردم هر اخالق یحرف بزنه ! احساس م الیو ساعتها از دان نهینفر بش هیخواست  یکه دلم م بیحسِ عج هی

 یفکر م ییایساله رو 14 ی: چته مثل دخترا زدمیم بی! باز به خودم نه شهیوارد نم تشیبه شخص یباشه خدشه ا

 نیبر تمام ا یانیکه نقطه پا نیا یمسخره ! وبرا یرافک نیاز ا یو اون مجنون ! وا ینگاه تو عاشق شد هیکه با  یکن

 بذارم خودم حالِ خودم رو گرفتم : ییایافکار رو

!!  یو خانوادگ یاجتماع تیکه ازدواج نکرده با اون موقع یرو چه به پسر یبچه هم داشت هیزن مطلقه که  هیتو -

 یکیو به ن میهست یشهر ! درسته ماهم خانواده خوب یخانواده ها نیلتریخودش دکتر و خانواده اش هم از اص

 ! دنیو رغبت دخترشون رو بهش م لیم با یزو به نفعِ اونه که هر خانواده ا! اما بازم کفه ترا میمشهور

 امیگوش کنم که متوجه شدم تلگرام پ کیرو دستم گرفتم و خواستم موز میافکار خورنده ؛ گوش نیاز ا یخالص یبرا

 وبعدهم نوشته بود : کریداده ! اول چندتا است امیپ نیریش دمیدارم ! باز کردم و د

 !!!! ییچه شام طوالن-

 چطور بود ؟؟؟ نمیزود برام بگو بب یهروقت اومد -

 منظورم طرفه ! دوست داداشت ! -

 قسمتمون دوستش باشه ! دی! شا میدیبه داداشت نرس میماکه عقب موند-
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 اومد: امیپ عیسر دمید سمیبنو یزیها خنده ام گرفت تا خواستم چ امیپ نیا با

 ! یخودت برداشت ی! خوب بود برا یکن یتک خور یخوای! م ید یچرا جوابم رو نم یسر آن شد رهیدختره خ یآها-

 هم تو بردار ! نی! ا میباشه بابا ما که نداشت-

 کن ! باش!!! نهیحرومش نکن ! استفاده به نیریاما جان ش-

 !  یسینو یسره پشت هم م هی یگیم یچ-

 کن !! فیرد یرو بدم بعد ه یکیبذار جواب -

 خواد بگو !!!! یدلت م یامت !!!! هرچ یپ یمن به فدا یا-

 ! میدیاالن خسته ام ! باشه پس فردا که همو د گهینه د -

 !!! ی!خوب بخواب ریشب بخ-

 !!! شهینامرد !!! باشه نوبت منم م-

 کردم: دیبده حالم رو عوض کرد ! فقط موقع خواب به خودم تاک رشیتمام کرد . خدا خ کریتا است باچند

 !!! ینکن تیکنه بهتره با فکر کردن بهش خودت رو اذ یم ریلقمه گنده اس که تو گلوت گ هیتو  یبرا الیزا دانر-

 

 

 

قرار گذاشتم ! دو لقمه صبحانه خوردم و از مامان  نیریام با ش یشدم و جزوه مو مرور کردم و با پ داریزودتر ب صبح

 قرار داشتم روندم ! نیریکه با ش ییاوردمو به طرف جا رو در نی! ماش نگیکردم و رفتم پارک یخداحافظ نایا

 ی خفه ا ِغیج هیدفعه  هیبافت  یم سمونیحرفاش که آسمون و ر نیسوار شد و شروع کرد حرف زدن !!ب نیریش 

 و : دیکش
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 اونشب چه خبر بود ! نمیبگو بب یدختره موذ یاها-

 !گهیشام بود د هینبود !  یبابا ! خبر میترسوند -

 منم باور کردم !  یاره جونِ خودت ! تو گفت-

دادم حرفام رو به  حیداشتم!پس ترج یسیرودروا نیریحرف بزنم هم هنوز با ش الیخواست راجع به دان یدلم م هم

 دو نشون بشه ! ریت هیبگم که  یشوخ

 نیهم چ ای! اصال دن کتی!خوش بو ! با وقار ! با ات پی! دکتر ! قد بلند ! خوش ت یخواهر !چه پسر یدون ینم یوا-

 !اصال هلو برو تو گلو !!!  نمیبی! چه برسه به من و تو !!!!دوشبه دارم خوابش رو م دهیبه خودش ند یزیچ

 :  دیدهن باز و چشماش رو گشاد کرده بود با شک وترد نیریش

 ! یذاریسربه سرم م یدار -

 نه به جان ِ خودم !-

 بود ! یخوب نیواقعا به هم -

 نگفتم !! یزیچ افشیز قتازه من ا-

ز ! ا ی! افتادن ی؛ ضعف یغش دونمی!چه م ی! شماره ا ینزد یو حرکت یشام خورد یبعد توِ اسکل مثل ماست نشست-

 !! یچیکه تو رمان هاست ! ه ییترفندها نیهم

 کردم : نییرو باال پا سرم

 رفت ! ادمیاز  یفنون دلبر یماتم برده بود ! همه  نیریجون ِش-

 بگم من بهت آخه !  یس تو سر دشمنات ! چخاک ر یا-

 .... نهیکه دارم ا یخب ....خب ..تنها شانس-

 ؟؟؟ نمی..بنال بب هیچ-

 ! نمشیبیم ایزن داداشمِ و تومهمون لِیطرف فام-
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؛ نتونستم خوب روت کار کنم ! خوبه  یدفعه گذشت تازه به پستم خورده بود نیهست ! ا یدواریام یخب بازم جا-

 رو تو کار کنم !!!! دیمن چقدر با ی!وا میخوبه فرصت دار

 چهار کلمه شونه هام سبک شد ! نیبا هم انگار

روبرو بشم و  الیتونستم دوباره با دان یسطح کشش و احساس م نیخودم مونده بودم اندر احواالت ِ خودم ! واقعا با ا 

 نیا گهیکنم !د یاون سوء استفاده م ِیلیفام تیکنه که من دارم از موقع یفکر نم اسمنیخودم رو رسوا نکنم ! 

 دور و برم از خداشون باشه  ِونیساله هستم که آقا 22دختر  هیکرد من  یدونست ! فکر م ینم نیریقسمت رو ش

 نگاه به من انداخت :  هی نیریکه ش یکرد ؛ طور دایافکار ناراحت کننده تو صورتم نمود پ نیبهشون توجه کنم ! هم

 شد !  زونیآو افتیکه ق یکرد ریباما باش جانا !! کجا س-

 شروع کرد : یغاتیلحن تبل با

! سه سوت طرف  شودیحل م یبانو به راحت نیری!!! مشکل شما با مشاوره ش دی خود را به ما بسپار ِیمشکل عشق-

 دادادم !!!!!!!!!!!!!!! ی!!!! د یمسائلِ عشقبانو متخصص درحلِ  نیریگردد !!! موسسه ش یمجنون شما م

 !! یتو هم رفت نقدریمشکل کجاست که ا ینگفت یشد رزگل یچ

 ترسم !!!  یکم م هیکه  نهینداشتم ! ا یبه کس یاحساس نجوری! تا حاال ا سین ینه مشکل-

 یاز کس ایو رهیگیرو در نظر م یکی یسالگ 15 ای 14از سن ِ  بایتقر ی!هر دختر کنمیترس که نداره ؛اما من تعجب م-

 ! ییمورد انگار استثنا نیکنه ! اما تو ،تو ا یرو تجربه م یاحساس نیهم چ هی ی؛هرچند گذرا ول ادیخوشش م

ه نه من بلک میکه بدنام نشم و تو شهر تابلو نش نیبودم وازترسِ ا کیشهر ِ کوچ هیمن تو  یگیتو اون سن که م-

 کینزد یلیشهر مجاور که خ یدخترا یدوست یشهرمون هم برا ی! پسرها میکرد یدوستام به پسرها اصال توجه نم

م که نرفت رونیب ادیز نجایا می! بعد هم که اومد نبودم ایواد نیتو اون سن من توا نیهم یکردند برا یبود رو انتخاب م

 !  نمیرو بب یکس

 یو م ادیسه ساله ازدواج و طالقم ! به چشمش م نیخالءا یدونستم بزود یداد ! م یمتفکر و ساکت گوش م نیریش

 ! امیکه من به دانشگاه ب دهیپرسه که چرا سه سال طول کش

 کنم! یباشه خانم قبول کردم ! شما ناراحت نباش من خودم کمکت م-



 یحباب رنگ

 
130 

 

 اون : نیتوپ رو بندازم تو زم یکنجکاو نشه وبه نوع نیاز ا شتریب نیریکه ش امیدرب یاز فازِ جد دمید بهتر

 ؟؟؟ یشد نقدرمتبحریکه ا یخب خانم متخصص ؛ شما چطور و کجا تخصص گرفت-

 داد: یکرد و سرش رو قر ینیخنده نمک نیریش

کنم براش  یکه تب م ادیخوشم م یکیهستم که امروز عاشق و فردا فارغم !امروز از  یینگم برات !!! من از اون آدما-

 !! یوضع هیشدم !!! خالصه  نیا یِمونم که من عاشق چ یدر عجب م نمشیبیو فردا که م

 استاد!!! دیبزار ارمونیتجارب گرانقدرتون رو دراخت دی! با یعجب متخصص-

 کنم !!!! یخودم رو م یسع-

 یاحساس نم نیریبودم !با ش دهیاز ته دل نخند نطوریسال بود ا4از  شیب دی! من که شا میدیبلند خند یباصدا هردو

 احساس رو نداشتم که تازه باهاش آشنا شدم !  نیکه اصال ا نیباشم ! و ا مواظب دیکردم که مطلقه ام و با

 ییوراج هیو الفت کنم !  یکیاحساس نزد شدیکه تو چشماش بود ؛ باعث م یکه تو رفتارش بود و صداقت یتیمیصم

 تو رفاقت تکه !!! نیری! که بعدها متوجه شدم واقعا ش شدمیم قیباهاش رف نیخواست زودتر از ا یدلم م

 اورد: کیآروم سرش رو نزد نیری! ش میسرِکالس نشست میو خنده رفت یباشوخ

 بود !  رشونیهستن که ذکر خ یی! اون دوتا که سمت راستت نشستن همونایرزگل-

 !!! ادینم ادمیبود ؟؟؟  یرِکیذکرِخ-

 یاه افهیشخصا از ما بزرگتر بودند و ق!!!دوتا پسر که م ریموارد خ نیهستن ا یک نمیانداختم بب ینگاه یرچشمیز

 داشتن! یخوب

 ! یبهادر نی!! ام گهید دهیاِاِ بابا همونا که گفتم از عشق چشمات خواب از چشمشون پر-

 اومد !حاال کدوم به کدوم هستن ! ادمیآهان -

مشترک مورد نظر شما  دهیپوش یبا شلوار قهوه ا یقهوه ا دیچهارخونه سف راهنیجونم برات بگه که اون مستر که پ-

اشکان هستم ! و  نیاشکان ! دروغ بهت نگم ؛من فعال تو کف ِ ا دهیپوش یسرمه ا یهم که آب یهستش !و کنار نیام

 هنوز ازش فارغ نشدم !
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تو  فتمیکم جلو ب هی!  رمیبگ ادیمنم  یکن یچطور رفتار م یکن یچه کار م نمیهوم !!! به به خوشم باشه !!! خوبه بب -

 زحمتت کم شه ! 

 یول دهیخوب جواب م گرانید یمن برا یگفتم تو چرا باورت شد !البته معموال راهکارا یزیچ هیههِ!!! خانمو !!! من -

بلعه اما  یباچشماش داره تورو م نیو ام میخند یم می!!!مثل االن که دار شهیخودم ....نچ ..محکوم به شکست م یبرا

 !!! یروزگار ه ی!!! ه بندازهشعور به من  یاشکان ِ ب نینگاه که ا هیاز  غیدر

اال کرد که تا ح ینگاهم م یفتگیبا چنان ش نیام گهیراست م دمینگاه طرف پسرا انداختم د هی یرچشمیو ز دمیخند

 نیوچشمش به رو به رو بود ! از حالت ام زدیحرف م نینگام نکرده بود !اما اشکان فقط آهسته با ام نجوریا یکس

 ! ستیاشکان ن یتو هپروته که متوجه حرفا نقدریوم بود که امعل

بلند فقط گفت : هان  یبا صدا نیزد .ام نیحواسش پرتِ محکم به پشت گردن ام نیام دیاشکان که د دمیدفعه د هی 

 !!!چته تو !!!

 به بچه ها گفت: کردو رو یمیتعظ هیهمه بچه ها برگشتن نگاهشون کردند !اشکان از جاش بلند شد و  نیام یصدا از

با کتک متوجهش کرد  دیشده و دچار اختالل حواس شده !با نیگوشاش سنگ یدوستِ من تازگ نی!ا دیشما ببخش-

 !!!  دهیطور جواب م نیکه معموال ا

 : دی!دست ِ اشکان رو گرفت و محکم کش تیعصبان ایاز خجالت  ایقرمز شده بود  نیام

 !  گهید نی! اَه! بش یقدرچرت وپرت نگو !!آبرومون رو برد نیبسه !!ا-

 آروم : نیریش

 جان !چقدر بامزه س! یا-

 ؟؟؟ نیام ؟؟؟یک-

 ! گمیچنده ؟؟؟ اشکان جونم رو م لویک نینه بابا ام-

 ! ندیآهان پس بگو خانم ساکت شده بود همه تن چشم که معشوق بب-

 ه من توجه کنه ؟؟؟و ب نهیکه منو بب یروز هی شهیم یعنیآره ! -
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 یشوخ هیال ریتعجب کردم و متوجه شدم واقعا به اشکان حس داره !! وز شیخمار و قهوه ا یاشک تو چشما دنید از

 لایکه منکر حسِ خوبم به دان یکه من کرده بودم !درحال یمثل کار بایرو پنهان کرده !تقر قشیوخنده احساس عم

 کار رو انجام داده بود !! نیهم هم نیری!!! ش مردش کرد یعمقِ احساسم رو نشون نداده وبه شوخ ینشده بودم ول

 جون !! نیریش-

 یرزگل کارکنمیچه زود دستم رو شد ! چ یدیکنه اونوقت من انتظارِ توجه دارم!! د یخُلم نه! طرف نگاهمم نم یلیخ-

 اجازه وا داد!  یدلم ب گمیاشتباه کردم !! م یگی! مدمشیاز روز اول که د 1؟؟؟ دوسش دارم !از ترم 

 !تاشروع کالس میدینفس کش هیو  میخواستم جوابش رو بدم استاد اومد و نشد !! دو کالس رو پشت سرِهم رد کرد تا

و  یندلص یرو مینسکافه ؛ نشست نیریگرفتم وش یو چا کی! من ک میریبگ یزیبوفه چ می!رفت میوقت داشت یبعد

 گشاد شده!  نیریش یچشما دمیلحظه سرم رو باال اوردم د هی!  میمشغولِ خوردن شد

 هو؟؟یشده ؟؟ چت شد  ی! چ نیریش-

! تا  نییخورد و سرش رو انداخت پا یتکون هیبود گرفتم !  زیاز دستش که رو م شگونین هیخانم ماتش برده ! رینخ

 مردونه از پشتِ سرم بلند شد : یصدا هی؛  نیریبگم ش

 !  رمیتونم چند لحظه وقتتون رو بگ یم یدخانم احم دیببخش-

چش  نیریش دمیو اشکان چند قدم دورتر ! تازه فهم ستادهیسمتِ چپم ا نیام دمیرو باال اوردم ونگاه کردم د سرم

 تکون دادم : یشده بود !سر

 ! دییبفرما-

 ! میتنها صحبت کن شهی....م شهیم -

داشتم نشسته بود مشکل ن نیری! منو تنها گذاشت ! تا ش نمتیبیبلند شد و با گفتن : رزا تو کالس م عیسر نیریش

 ! دنیرفت ؛ دست و پام شروع کرد به لرز نیریکه ش نیهم

 تا من بتونم راحت حرف بزنم ! دینیبش دییبفرما-

 ! دییبله ! بله بفرما-
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که  نیور بگم ...قبل از اچط یعنیبا ..شما آشنا بشم !... شتریب شهیخواستم .. اگه م یمن.... م یراستش خانم احمد -

 ! میرو بشناس گهی...همد شتریخونواده ها مطلع بشن ...خودمون ب

 خواهانِ منه نیگفته بود که ام نیریشد .هرچند ش ختهیسرم ر یبود که رو یخیمثل پارچ آب  شنهادشیو پ حرفش

 زن هیپسرشون  یو رغبت برا لیاورد ! کدوم خانواده با م ادمیرو به  تمیمطرح کردنش اونم از طرف خودش وضع یول

 ه؟؟؟یخبر چ نی ا ِدنیاز شن نیکنن ! واز اون بدتر واکنش ِ خودِ ام یم یمطلقه رو خواستگار

 کرد و باعث درهم گره خوردن ِ ابروهام و لرزش صدام شد : ریذهنم رو درگ هیاز ثان یفکرها درکسر نیهمه ا 

 دونم ! یمن اسمتون رو نم دی.....اوم ببخش یآقا-

  یبهادر نیهستم ..ام یبهادر-

که باشه ندارم  یبا شما به هر منظور شتریب ییبه آشنا یعالقه ا چیمن ه ی؛ با عرض پوزش ول یبهادر یبله آقا-

 ! خداحافظ ! ادیز یتکرار نشه ! لطف عال گهیجا تمام بشه و د نیبحث هم نی!بهتره ا

!  تونستم بردارم از اونجا دور شدم یکه م ییگامها نیکنار و با بلندتر دمیرو کش یصندل نیدمغِ ام افهیتوجه به ق یب

مقصر بدونم ! خودم ؛ مامانم ؛ سامان ؛  ویدونستم ک یداد ! طبق ِ معمول نم یگلوم رو فشار م یبغض ِ خفه کننده ا

 کنم ! هیگربلند  یتونستم داد بزنم و با صدا یتا م حظهبود که تو اون ل ییدونم دوست داشتم جا یفقط م

 بگم نه من نیتونستم ناز کنم و به ام ی! م میهم سن ِ خودم لذت ببرم از زندگ یتونستم مثل ِ دخترا یچرا من نم 

 الیداشتن ِ دان یبرا تونستمی! م شدمیاصال عاشقش م دیکنم ! وشا یفقط با اطالعِ خانواده ام باهات رفت و آمد م

 بهش ! ستمیل نیم یب دیفهم یبرخورد کنم که اون م یتالش کنم ! جور

 سیتونست مارو از هم جدا کنه ! رفتم طرف سرو ینم یمسئله ا چیعاشقِ سامان بودم که ه نقدرینه اصال ا ایو 

 کردم !  یپنهان م دمیپاش یکه به صورتم م یو آب زدم صورتم و اشکم رو با آب یبهداشت

 منتظرم بود ! یقرار یبا ب نیریتو کالس و ش برگشتم

م دل گهی! هان !! بگو د یجواب داد یداد !! آره ! تو چ شنهادیداشت ؟؟؟ پ کارتیشد ؟؟؟چ یکن !چ فی!تعر نمیبب ایب-

 آب شد.

 بپرس !  یکی یکیچه خبره ؟؟  -
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 کن ! فیتعر عی؛خودت تند و سر ادیبره ! استاد م یبپرسم وقت م -

 ! منم رد کردم ! خالص  میداد آشنا بش شنهادیپ -

 !چرااااااااااااااا !!!!!!!!!!!! ی!!! رد کرد ییییییییییییییییییچ -

 ره ! ینم نیی! دوتا دوتا هم از گلوم پا گسید یکیکه من فعال چشمم دنبال  یدونیخب تو م -

 نیری! بذار ش یتفاوت نشون بد یکه خودت رو ب نهیا یعار یبزن به طبل ِ ب گنی!م گهید نهیهم گنیکه م یعار یب

 ریاصلِ مطلب چ یبود ول تیواقع شیمقدار هی هرچند  ِرهیگ الیدان شِیکه دلم پ نهیتنها مشکل ِ من افکر کنه 

 .  ستیگرید

 یلنه !! و ایطرف تو رو بخواد  ستی! معلوم هم ن یندار یفعال صنم الی؛ تو که با دان یداد یم یفرصت هیاما خوب بود -

 . دمیرس یم ییازقِبَلِ تو منم به نوا دیشا «دیلب برچ»که عاشقته !  میمطمئن هست نیاز ام

 نی! بهرحال چه با ام الهیدان رهینه ؟؟ مهم دلِ خودمِ که گ ایاز من خوشش اومده  الیندارم که دان یمن کار نیریش-

عشق ؛ چه از طرفِ خودم ؛ چه  نیبه ا دمیطرفه س که من عمرا تن نم کی؛عشقِ  یهرکدوم روحساب کن الیوچه دان

 بلم !!!طرفِ مقا

 داره !!! یدست از سرت برنم یسادگ نیبه ا دمیکه من د ینیکنه ! ام یمشخص م ندهیباشه بابا آ-

دست  نیگفت : ام یدرست م نیریکردم .اون روز گذشت . اما ش میباال انداختم و خودم رو مشغولِ گوش یا شونه

 یداده که با من باشه ! بازم نم رییاونو اشکان هم بودند! شک کردم که همه کالساشو تغ میبرنداشت !هرجا ما بود

 کرد: یم یدلسوز یهر ازچند گاه نیریتونستم بهش توجه کنم ! ش

 !! یفرصت بهش بد یتون یچرا نم هی! به خدا پسرِخوبیرزگل-

 یو اشکان رو کنار بزار یبهش فکر کن ینتوی!م شهیم وونهیعاشقته و داره از عشقت د ی! اگه بهت بگم رسول یش -

 ؟؟؟

 !!!یکرد یکی یرزاااا !! اشکانم رو با رسول-

 هست ! یحالت نیمنم هم چ ی! برا یحرفت رو بفهم یفقط معن زمینه عز-
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 گم !!!  ینم یزیچ گهیباشه من غلط کردم !د-

 

 

 

رو  الیهم باشه مامان هم دان الیدوست داشت دان نیشام وچون رام یرو دعوت کرده بود برا اسمنیخانواده  مامان

 یزده بودم و از برخورد با خانواده اش م جانیه یلیخ دمید یرو م الیکه دان نیباخانواده اش دعوت کرد ! ازا

 ! دمیترس

من با خبر  ِانیاز جر ادیز یلیو مادرش داشتند ؛ احتمالِ خ اسمنیکه با  یمادروخواهرش با رابطه خوب دونستمیم

 دارند !!!  یبفهمم نسبت به من چه نظر دیبشم رو حرفا و حرکات شون ! شا قیکه دق شدیباعث م نیبودند ! ا

رو به  یکنه ! که من به خواستِ خودم آشپز هیخواست ته ی غذاها رو من آماده کردم .مامان چند نمونه غذا م ِشتریب

راحت شد  المیاز آماده شدنِ غذاها و مزه شون خ یوقت مخلفات رو آماده کردن ! شتریب ایعهده گرفتم و مامان و رو

 که آماده بشم ! مو مامان سپردم رفت ایها رو به رو یکار زهیر هی؛بق

م تخت یهم رو یتونیز یشالِ مشک هی دمیپوش یشلوار مشک هیو  یتونیز زیشوم هیگرفتم و اومدم تو اتاق  دوش

 ! نترییچند سال بلند تر شده بود !درست ازخطِ کمرم پا نیا یآماده گذاشتم .موهام ط

وار خشک با سش یو کش ببندم که باال بمونه ! کم چونمیبار بپ نیمجبور بودم چند ادین رونیشال ب رِیاز ز نکهیا یبرا 

نم ! خواست رهاش ک ینکردن و حجاب گرفتن هنوز باهام بود ! دلم هم نم شیبا سامان آرا یکردم وبستم ! از زندگ

 کنه ! ینم یبهت امر و نه ی: حاال که کس زدیمامان غر م یگاه

 یخواست جلو یکه دلم م نیرفت ! اون شب هم با ا یدونم چرا دستم نم یبه صورتت بکش ! اما من ...نم یدست 

کرمِ مرطوب کننده زدم و نرم کننده لب رو به لب هام  هیکنم تنها  شیباشم بازم دستم نرفت که آرا بایز الیدان

 ینبض گردنم و دست هام اسپر یعطرم رو رو دکر یم یریلبهام جلو گ یدگیرنگ بود و فقط از خشک یکه ب دمیکش

 شالم رو دست گرفتم و به هال رفتم . دمیرو پوش امیو رو فرش دمیهم به شالم پاش یکردم کم
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رو صورتش نشونده بود ؛ از  یحیمل شیبود و آرا دهیپوش یخوش دوخت یا روزهیمن فهم آماده بود بلوز دا مامان

 مبل تو سالن یهم رو نینگفت . بابا و رام یزی! اما چ ستین یمن راض شیآرا یکه از صورت ب دمیحالت صورتش فهم

 هنوز تو اتاق بود ،صداش زدم : ایبودند! فقط رو

 رو مشخص کنند ! هیدوتا انسان اول نیا خیتار خوانیکه ! م ستیتو ن یِ! خواستگار ایبسه ب اجونیرو-

 خندان اومد طرفم و : نیرام

 ؟؟؟؟؟؟ هیحاال چرا انسان اول-

 گهی! هفته د ی! دد ی: مام گنیبعد به خانواده م دنیدوره زمونه پسر و دختر همه کاراشون رو انجام م نیآخه ا-

 میدرحضور بزرگان خاندان تصم نیخوا یکه م نیهست هیان اول!جشن ماست ! شما انس دیتاالرِ فالن باش 8ساعت 

 !!! تونیسر خونه زندگ دیبر یکه ک دیریبگ

 هیهمه مراحلِ ازدواجمون نظر بدن ! انسان اول یخواد خانواده هامون  تو یدلمون م اسمنیخانم ! هم من هم  یآبج -

 ! اشکالش کجاست ! می! خب باش میهست

 یکه با هم و با خانواده تون مشورت م نمیشمام ! عاشقِ ا یخانواده دوست نیجا قربونت برم ! من که عاشق ا چیه-

! فقط داداش تا آخر  ستیتو کارتون ن یو خود خواه یکه تک رو نمی! عاشقِ ا دیکن یم ینظر رو عمل نیو بهتر دیکن

 ساده باشه ! حِیتفر هی یبرا ینکن ! حت یکار یاسیمشورت با  یوقت ب چیجور باش ! ه نیهم

شد و دست انداخت دور  کتریبا سامان داشتم ! نزد یحسرته که تو زندگ یمن از رو یِکه متوجه شد همه حرفا نیرام

 و آروم لب زد : دیام رو بوس قهیشونه ام و شق

 ! یتو بگ ی! هرچ زمیات برم من ! چشم عز دهیقربون دلِ حسرت کش-

 رو لبهام نشوندم و رو به مامان گفتم: یو بغضم رو قورت دادم ؛لبخند دمیکش یقیعم نفسِ

 کنه که موردِ پسند باشه ! یم یداره خودکش ایکه رو ادیداره م یمگه کس-

 دارن ! ویو سرش رو تکون داد: نه بابا ک دیخند مامان

 : رونیاز اتاق اومد ب ایرو
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 نداره ؟؟؟ رادیهمه ا نیرژ زدن که ا هی! بابا  ی! معرکه گرفت یآبج هیچ-

 ؟؟؟ یرژ زد هیروت رو برم بچه !!! تو فقط -

 خنده و چشمک : حاال !!!  با

که تو خونه خودمون برگزار  یمهمان یرو برا شیهمه آرا نیماه شده بود ! درسته ا کهیت هینزنم خواهرم  چشمش

 !  رمیبگ رادیدونستم !اما صالح ندونستم که ا یمناسب نم شدیم

 یبه خودم فشار م یلیخ دیکرد ! با ینا آشنا منو کالفه م یحالتها نی! ا ختیمن فرو ر نهیدر زده شد ودل تو س زنگ

 یمشخص نشه!!!مهمونا اومدن تو و بازارِ سالم و احوالپرس یزیشده ام چ طونیاوردم که تو صورت و حرکاتم از دلِ ش

 تو بغلم : دیپر طونیش هیجلوتر از همه با اون روح یاسیگرم بود . 

 ! یسالم عشقم خوب-

 !! ی! خوش اومد زمیسالم عز-

 طرفِ خودش : دیرو گرفت و کش یاسیاز کنارم دست ِ  نیرام

 رزا ! ایمن عشقتم  طونیش-

 بچه عشقن !!  هیو بق یی! البته که تو سرور عشقا دمتیعشقم ند یوا -

گذاشت و لب زد : دلم  یاسیلبِ  یرو یبوسه کوتاه ستیحواسش ن یکس دیاستفاده کرد و تا د یاز شلوغ نیرام

 و زمزمه کرد منم ! دیرو بوس نیدفعه پا بلند کرد ولب ِ رام نیا یاسیتنگ شده بود ! 

دوتا پر  نیحواسم به شما نبوده ! هرچند ا یعنیتا رو به من کردن سرم رو چرخوندم که  دمیکه من همه رو د نیا با

 من شده! دنِیبا صداکردنم و چشمک زدن نشون داد که متوجه د یاسیحرفا بودند. نیروتر از ا

 بود . رشونیهستن که ذکرِ خ نیرزا خانم خواهر رام شونیکنم ! خاله جان ا تیبه خاله جان معرف ایرزا جان ب-

 تون ! یی! خوشبختم از آشنا دیخوش آمد یلیسالم خاله خانم !خ-

 شماست ! یِکه وردِ زبونش مهربون اسمنی  ماهت دخترم ! منم خوشبختم ! ِیسالم به رو-:
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 رسم خدمتتون ! یم دییجان لطف دارند ! بفرما یاسی-

کردم و تعارفات معمول !  یهم احوالپرس الیو پدرِ دان یاسی! با پدرِ  میکرد یهم جلو اومد و روبوس یاسی مامانِ

 ایکرد . کنارِ من رو یو دوتا دختر دست داد و احوالپرس الیبا دان نیبود و دو دخترِ جوون ؛ رام الینفرات دان نیآخر

! من با دخترا  نطوریهم هم ایکرد ! رو یداد و با دخترا روبوس دست الیجلوتر مامان ؛ مامان هم با دان یبود و کم

ان مسا یِادگارهایاز  یکی نمیکه دست بدم ! ا نیکردم بدون ا یاحوالپرس الیو با دان دمیکردم و عقب کش یروبوس

 بود ؛

 کردم و دخترا رو نشون دادم : یاسیخودم اوردم و نه اون ! رو به  یِنه من به رو یشدم ول الیتعجب ِ دان متوجه

 ؟؟ یکن ینم یجان معرف یاسی-

 رفت ! ادمیدرسته  دیببخش یوا یا -

 زد رو نشون داد: یساله م 23بود حدودا کتریکه به سنِ من نزد یدختر

 که فوق شرکت کنه ! خونهیهستش !تازه درسش تمام شده و داره م الیجان خواهرِ دان ایدن شونیا-

 گذاشت : شیبازو یکم نداشت رو دست رو یزیچ ییبایبلند تر بود و از ز یدوم که قدش از من کم دختر

 لیفام یدخترا! گلِ سرسبد ِ  ایو دن الیدان ییدختر دا شنیمامان هستن ! که م یی؛ دختر دا زیعز دهیپیس شونیا-

 !  ستی!تک ! ب

 نسبت به من ! ادهیکنن ! لطفشون ز یجان غلوّ م یاسیخم کرد و : خوشبختم !  یسر دهیسپ

 ! دی! خوش آمد دییبفرما-

سر بزنم که اصرار کردن  هیدعوتن ! اومد به عمه  نایدعوت اومدم ! خبر نداشتم عمه ا یمن شرمنده شدم ب-

 همراهشون بشم !

 !  می! باعث سعادت ماست که با شما آشنا شد دی! خوشحالمون کرد دیدار اریاخت -

در ! میاز شام شد شیپ ییرایمشغولِ پذ ایپاره کردن مهمان ها نشستند و من و رو کهیتعارف ت یبعد از کل باالخره

 ود!بنشسته  الیهم دان دهی کنار سپ ِیکنار خاله خانم نشسته و مبل تک دهیمتوجه شدم که سپ ییرای پذ ِنیح
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د ش یم یکردند تا با جمع ! مگر ازشون سوال یبا هم صحبت م شتریبا هم دارند ؛ چون ب یبود که رابطه خوب مشخص

وجه مت دونمیم دیتو بحر هم بودند که بع نقدریهم ا یاسیو  نیجور شده بود و با هم مشغول بودند ! رام ایبا رو ای!دن

به مامان  یجمع مشغول کردم! با نگاه یبه صحبت ها دنکه گذشت و خودم رو با گوش کر یاطرافشون باشند .کم

 ! نی! مامان هم با سرش اشاره کرد بله بچ نمیشام رو بچ زِیکردم که م فیازش کسبِ تکل

 دید ییرایاز پذ یناهاخور زِی! م زیرو م دنیرو چ لیو بدون ِ جلب ِ توجه رفتم آشپز خونه و شروع کردم وسا آروم

 زیرو م قهیالزم بود با سل ی! منم با آرامش هرچ نمیچ یم زیمتوجه نشد که من دارم م یکس نیهم ینداشت !برا

و با  ییرایبردم و اومدم طرفِ پذ زیکردم ! و رو م نیتزئو  دمیتمام شد ؛ غذاها رو در ظرفا کش لیوسا ی! وقت دمیچ

 بلند : یصدا

 تا غذا سرد نشده!  زیسر م دییبفرما-

! : چرا صدا  دندیاز جاشون پر ایو رو یاسیموند !  یوارمر روشن بود و گرم م رشونیغذاها ز هیجز برنج ها بق البته

 ! میکمک کن ینکرد

 ! یخودت تنها همه کارا رو کرد-

 ! زیسرِ م انیب دینبود ! تعارف کن یزیبهشون گفتم: چ آهسته

کردند ؛ مامان هم  یکردن ! در آخر که همه داشتن از مامان تشکر م یم فیتعر یکل خوردندیم ییاز هر غذا زیسرِم

 جواب ِ تعارفشون رو داد و گفت :

 ! اما شام امشب همه زحمتش با رزا بود ! من دست نزدم !  ینوش جان ِ همگ-

 راه انداخت: یمصنوع هیگر ایهم همراه بود ! دن نیتشکرو تحس یصدا نباربایا

 ! ستمیبلد ن یچی! من ه یخوش به حالت رزا جون ! چه دستپخت یوا-

 !شهیکن درست م نی! تمر ستین یو گفتم : کارِ سخت دمیخند

 که زد کال جوّ رو عوض کرد : یخانم با حرف خاله

استاد شده باشه ! با تو که هنوز خونه بابات  گهید دی مشترک رو دارند! با ِیبهرحال رزا خانم تجربه دو سال زندگ-

 فرق داره ! یخواب یو م یخوریم
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 ؟؟؟؟؟ یخانم احمد ستین نطوریبه مامان کرد و گفت : ا رو

 الی خاله ، صورت دان ِیمالحظگ یب نیهمه تو هم رفت از ا افهیمتعجب لب زد خاله جان !ق یاسیمِن مِن کرد ؛  مامان

 دهنش گرفت و آهسته روبه خالش : یدستش رو جلو یاسی  ِبرافروخته شده بود ! مامان

 ! هیحرفا چ نیخدامرگم بده خاله ! ا-

 کردم صدام لرزش نداشته باشه : یسع

 تو سالن تا من دییحساس بود .بفرما یلیغذا خ یخاله خانم ! مخصوصا که همسرِ سابقم رو دییفرما یبله درست م-

 ! دیکن یی! مامان لطفا راهنما میکن یرو بعد جمع م زی! م زمیبر یچا

!  دادم رونیوبازدمم رو محکم ب دمیکش یقیمهمونا نشکنم ! نفسِ عم یرفتم تو آشپزخونه که جلو عیهم سر خودم

دونستم مادرپسران مجرد من رو اصال  ینداشتم ؛خودم م ی! من که چشم دونستمیخودم رو م تیمن که خودم وضع

 پسندن !  یپسرشون نم یبرا

خود  ی؟من که از اول متوجه شدم که امشب ب رهیسوال م رِیمن با اون دوسال ز تی! مگه همه شخصای!خدا ایخدا

 فوق داره ! دهیسپ دمیکه فهم نی؛ضمن ا وردهیرو همراه ن دهیسپ

 نیا یوبرا ستادیاومد تو آشپزخونه و کنارم ا یاسیگذاشتم ؛  ینیتازه دم کردم ! فنجونا رو تو س یطور که چا نیهم

 که صداش به سالن نرسه ؛آروم شروع کرد صحبت کردن:              

 بودم !  دهیخاله رو ند یرو نیرزا جان ! تروخدا ببخش ! من شرمنده ! اصال ا-

 زد! ی؟؟ مگه خاله خانم حرفِ بد یشده ! تو چرا ناراحت یچرا گلم ! مگه چ-

کنه !اصال درک  ینگام نم نیخوره ! رام یون خونش رو مبد بود ! مامان داره خ یلی! کار خاله خینگو ناراحت نشد-

 لحن مطرح کنه؟؟ نیرو با ا یزیچ نیهمچ دیکنم که چرا با ینم

تو بگو  ! دمیپسرش نقشه کش یکه فکر کرده من برا نهیحرفِ ا نیکه پشتِ ا یلی؟؟ تنها دل یتو متوجه نشد یعنی-

 رفته ؟؟؟ یتا حاال با عمه اش چند جا مهمون دهیسپ
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خونواده  یِمن رو جلو نجوریجور قضاوت کرده و حرف بزنه ! ا نیکه تو رو بشناسه ا نی! خاله بدون ا ایخدا یاو-

 دیرو دنبال خودش کشوند ؛با دهیبا اصرار سپ ی! وقت یگیتو راست م یشوهرم خورد کنه !مگه پسرش بچه س؟؟؟ ول

 ! دمیفهم یم

خارج ِاز خونواده ام من رو شناخته و  یکیحالم بهتر شد که حداقل  یفقط کم یبود !من کم یعصبان یلیخ یاسی

 هیکنه من  یندونه فکر م یسالمِ !درسته کس 22ام ! درسته فقط  دهیمادرِ داغ د هیزن ِ زخم خورده ام ! هیمن  دونهیم

 دخترِجوونم !

 شِیپ میابریخراب بشه ! ب میاربذ دی!بس کن امشب شبِ شماست نبا میستین گرانیجونم ! ما مسئولِ افکارِد یاسی-

 ! میکن یمهمونا بعدا صحبت م

!  میکنار هم نشست میکرد ؛رفت یتعارف م ینیریهم پشتِ سرم اومد و قند و ش یاسیرو بردم تو سالن ؛ یچا ِینیس

! رو  شده نیسنگ یلیخ یمهمون یکه فضا دمید می شام رو جمع کنه !نشست ِزیبا اومدنِ ما بلند شد و رفت که م ایرو

 به مامان و بابا با لبخند گفتم:

وگل دو ن نیا میتونیم یک مینیکنار و بب میمتفرقه رو بذار یحرفها ستیدوتا آب شدا !بهتر ن نیمامان جون ! دلِ ا-

 ! شونیسرِخونه و زندگ میشکفته رو بفرست

جوِّموجود  رییخانم( هم خوشحال از تغ نی)نسر یاسیشکفت ! و مامان و مامان  یاسیو  نیحرفم گل از گلِ رام نیا با

ظر به ن الیدان افهیزده بود ! ق یحرف شونیبه ا یشروع به صحبت کردند .خاله خانم اخماش تو هم بود، انگار که کس

 ! اشهب نجوریخواست ا یهم من دلم م دیاومد ! شا یم یعصب

 خیبرنامه ها رو با اون تار هیرو رزرو کنند و بقکه تاالر وقت داشته باشه  یخیتار نیگرفتن اول میزده شد و تصم حرفا

 یسر هیجمع بشه !  لیکمک کردم تا وسا ایهماهنگ کنند .من هم وسط ِ صحبتاشون رفتم تو آشپزخونه و به رو

 رو بذارم !  فیکث یظرف ها هیاز رفتنشون بق دو روشن کردم تا شسته بشه تا بع دمیچ نیظرفا رو تو ماش

طور  نیا یهم کس دی! شا دمینظر رو م نیفکر کنن از سرِ کمبودام ا هیبدم و بق یبود که مبادا نظر نیا ی اصل ِلیدل اما

 باعث شده بود من محتاط بشم ! زایچ یلیگذشت ؛خ یم مییدوسال که از جدا نیتو ا یکرد ول یفکر نم

تا  نیدونستم مامان و بابا و رام یدر و بدرقه کردم ؛ م یجلو ستادمیشب وقت ِ رفتن ِ مهمونا به رسم ادب ا آخر

نه داشت گو یکرد و وقت یکه خداحافظ یاسی؛  الیبود و دان یاسینفرات  نی! آخر ستادمی، من عقب تر ا رنیم رونیب

 !؟؟ یذار یمن نم یِراحت باشه حرفِ خاله رو پا المی: رزا جونم خدیبوس یام رو م



 یحباب رنگ

 
142 

 

 !!!یایبا دلِ داداشم راه ب خوب یو من مثل ِ خودش آروم : آره به شرط دمشیبوس

 ! یکن یساز نهیخواد براش زم ی! تو نم ارهیزد تو بازوم و : باشه بابا داداشت کم نم یکی دیرو عقب کش سرش

 ؟؟؟ گهیم ی؟؟ رزا چ یاسی هیچ-

... .ستین یزیکنند . گونه اش قرمز شد و با مِن مِن :چ ینگاه م یدارن با کنجکاو الیو دان نیکه رام دید یاسی تازه

دونم اسم ِ تو وسط مسائل ِ  ی: فقط نم نیرو به رام طنتیبا ش الیمن و رزا !!! دان نیدخترونه بود ب زیچ هیاوم 

رفتن  ! میکن یاونجا خداحافظ ایب نییو گفت: تو تا پا دیکش رو نیدست ِ رام عیسر یاسیخواست ؟؟  یم یدخترونه چ

با اصرار ازشون خواست که برن تو و  الیمامان و بابا وارد ِ خونه شدند و دان نیح نیو دکمه آسانسور رو زدند ! تو هم

 !  ستندیمنتظر نا

! مونده بودم چرا نرفت !  امیمن م دیتعارف زدن اونم گفت : شما بر الیرفتن ؛ به دان نیرام یاسیاومد باال و  آسانسور

 شروع کرد به حرف زدن: یو با کالفگ دیکش شیشونیبه پ یکه آسانسور حرکت کرد ؛ برگشت طرفم و دست نیهم

د ! بو یچ لشیدونم دل یکنم ! نم یمامان عذرخواه یخواستم بابت حرفا یشما رو معطل کردم !! راستش م دیببخش-

داشتن که من تا حاال  یامشب ... رفتار یهستن ! ول ی. معموال آدم خوش مشرب ستین یمالحظه ا یمادرم آدم ب

 بودم !  دهیازشون ند

! من اصال ناراحت نشدم ! خوب خاله خانم هم مسئله دور از  ایمهرن ی! آقا هیحرفها چ نی: ا دمیحرفش پر وسطِ

مخصوصا که عالقه هم  شهیخوب م شیمشترک داشته باشه ، آشپز یکه دوسال زندگ یهم نگفتن !هر خانم تیواقع

 ! مگرفت ادیعالقه داشتم خوب بهتر  یداشته باشه ! من هم چون به آشپز

!  کنم یخودم دونستم از شما معذرت خواه فهیداد : بهر حال من وظ رونیب یگرفت و بازدمش رو با پوف کوتاه ینفس

! با اجازه تون و شبتون  هیکاف الیمشکل دارم ! فقط دان دیکن یخطاب م یکه شما من رو رسم نیو در ضمن من با ا

 ! دییتو من  خودم راه رو بلدم ! بفرما دیی! بفرما ریبخ

اومد جلو  یمن بوده فور شِیلب گفتم و اومدم تو ! مامان که معلوم بود همه حواسش پ ریو خدانگهدار ز ریشب بخ هی

 داشت؟؟ کارتی؟؟چرا نگهت داشت ؟ چ گفتیم ی: چ دیو پرس

 کرد ! ینبود ! فکر کرد از حرفِ مامانش ناراحت شدم ! عذرخواه یزیمامان جان !چ یچیه-
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 گفت نجوریمن هم تعجب کردم ! خاله خانم اونجور تو جمع مطرح کرد ! اصال کارش درست نبود ! البته فکر کنم ا-

رِ پس هیمنتظرِ  دینبا میدونیما خودمون م یول یکه پسرش حواسش به دلش باشه ! درسته که تو جوون و خوشکل

 سراغِ تو ؟ ادیکه ب میمجرد باش

 ری: اونوقت تقصدیبه مامان توپ تیو باعصبان رونیاومد ب دیاز تو اتاق با اخم ِ شد دیشن یمامان رو م یکه حرفا ایرو

حق به جانب  نطوریهم ا یوتن ِ رزا کرد یو دوخت یدیرو داره ؟ اون موقع که خودت بر تیوضع نیکه رزا االن ا هیک

 شما رو بخوره ؟؟  یکراچوبِ ف دیرزا با یمادرِ من تا ک ؟؟؟یکرد یفکر م

 یکن یمن رو متهم م نجوریگفتم ا یمتعجب بود با بهت بهش زل زد : تو چته ؟؟ مگه چ ایرو تیکه از عصبان مامان

 ؟؟؟

 ادیپسر مجرد ب یانتظار ندار یگیآرزوش باشه رزا زنش بشه ! اونوقت تو م دیبا ی؛ هر پسر ی؟؟؟ هر کس یگفت یچ-

!! چون  یاشتباه کرد یرزا رو بد بخت کن یتون یدوباره م ی؟؟؟ مامان اگه فکر کرد یدید یطرفِ رزا ! دوباره چه خواب

 ! یکن رشیذارم دوباره اس یمونم ! نم ینم ساکتنزنه ! خودِ رزا هم ساکت بمونه من  یکه حرف چکسیه

برا خودت ؟؟ انگار من دشمن ِ بچم هستم  یگیم یشده بود صداش رو برد باال: چ یعصبان ایرو یهم که از حرفا مامان

 !!! یشیمن م یسوزم بعد تو مدع یصدبار از غمش م یم روز! من خود

 نطورینبوده که ا یزیجان بسه ! چ ایجوش اورده :رو نطوریکه ا دهیشن یدونستم حرف ی!م شناختمیرو م ایرو من

 ! یبش یعصبان

 سوزم ! یدارم م دمیکه شن روزی! منم از د یشدیم یتو هم عصبان یدونست ی! اگه م یدون یتو نم ینه آبج-

 شده؟؟؟؟  یچ ایرو هیاومد داخل و در وبست : چه خبره !!!صداتون بلنده !چ نیرام

کنم خانم زبونش دراز  یم تیمن رعا یدونم واال ! هرچ یکردن : نم هیطبقِ معمول شروع کرد به گال عیسر مامان

 ! شهی!معلومه پر رو م نیبه الالش بذار یل یل نیشده ! تو و بابات که فقط بلد

 ! امیمن کوتاه نم ی باشه اشکال نداره ول ِییپر رو نیمن پر رو شدم ؟؟ اگه ا-

 خانم حواست به حرف زدنت باشه ! ایو بابا از تو سالن گفت : رو دیابروهاش رو درهم کش نیرام

 نه ؟؟؟ ایشده  یچ یگی: م دیپرس ایبه کمر زد و رو به رو یدست نیرام
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 یبود رو ستادهیکه ا ایرو یهم رو به رو نی؛ بابا هم اومد کنارش نشست ؛ رامتو هال نشسته بود  یراحت یرو مامان

بشه !  یعصبان نقدریا ایباعث شده رو یچ نمیداده بودم و منتظر بودم بب هیتک وارینشست و منم که به د یمبل تک

 بودم . دهیمامان رنج یهرچند خودم هم از حرفا

آخر هفته قرار  یبرا یگیگذاشته ؟؟؟ مامان چرا بهشون نم یبا خاله چه قول و قرار نیپرس یچرا از مامان نم-

 ؟؟؟؟ یک یمن از طرف رزا جوابم مثبته ! اونم برا یبه خاله گفت یگی! چرا نم یگذاشت یخواستگار

 ی! حاال کزنش پارسال از سرطان مرده  یعمو که چهل و چند ساله س و دو تا بچه داره ! چون طفل ییپسر دا یبرا 

ازدواجِ نا موفق داشته ؟؟ که اونم  هیچرا چون رزا «ادامه داد هیبا گر»اونو بزرگ کنه ؟؟ یبهتره رزا که بره بچه ها

 دستپخت مامان بوده ؟؟

و  نیرام افهیکار رو کرده باشه ! ق نیشد مامان ا ینشستم .باورم نم واریطور کنار د نیحس شد هم یزانو هام ب من

 یه متو اشتبا ایکنه . بگه رو بیکردند و فقط منتظر بودند که مامان تکذ یداشت که باور نم نیاز ا تیبابا هم حکا

 نکرد تازه دفاع هم کرد: بیمامان که نه فقط تکذ ازنبوده !اما.... امان  یدیکه تو شن نجوریحرف ا یکن

هم خوبه ! بچه هاش هم  شی!وضع مال هیهم مرد ِخوب مانیآقا پ نیشوهر کنه ! ا دی؟؟ باالخره که رزا با یخوب که چ-

 کنه ! یآقا هم ضمانتش م میهستند ! با درس خوندن رزا هم مشکل نداره ! رح یبچه خوب و آروم

 :دیبود که خروش ایرو نینگاه کرد !!! اما باز ا نیبه بابا و رام دییمنتظرِتا

 گهیچون با وجود شما د ییساله !خوبه شما مادر ِرزا 6ش ساله اس و پسر 10سال از رزا بزرگتره! دخترش  22 قیدق-

 هم موافقه !  مانتونیآقا پ نیبه دشمن نداره ! البد همان طور که سامان موافق ِ درس خوندن رزا بود ا اجیاحت

 رزا درس بخونه ! ذارهیبه خودش و بچه هاش برسه بعد م خوادیرو م یکی! اون مرد  یسادگ یتا ک آخه

م نتونست یبه حکم بچگ شیذارم ! اگه دفعه پ یدفعه من نم نی! ا ذارمیکرد تکرار کرد : نم یم هیطور که گر همون

 ذارم !  یدفعه شده خون راه بندازم نم نیحرف بزنم ؛ ا

 انجیا ییکردم که من جا ی. فقط فکرم ختیصدا ر یبغض تو گلوم نشست و اشک هام ب ایمامان و جواب رو یحرفا از

 یکه م یکم بود که فقط سود نقدریکه اونم ا هیاز پول ِ مهر رینداشتم ! غ یتونم برم ! من که درآمد یندارم و کجا م

 .... دی.....با دیکردم ! با یم دایپ یکار دیگرفتم اندازه خرج لباس و دانشگاهم بود !با

 : رونیرم بکشه ببلند بود که من رو از افکا نقدریحواسم جمع شد ! صداش ا نیرام یباصدا
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 ی! واقعا من از بابا تعجب م یو قول و قرار گذاشت یگرفت میمشورت و سر خود تصم یمامان ؟؟ باز ب یکرد کاریچ-

ال اش شد دوس جهیو نت یگرفت میتصم قیتحق یمشورت ب یبار ب هیمونه !  یشما ساکت م یکنم که در مقابل کارا

 !  یکار رو کرد نیا دوباره یبار باچه جرأت نیدختر ! ا نیا یبرا یسال افسردگ کیزجر و 

مرد باال  هی هیزنِ مطلقه اس تا سا هی؛ خواهرت  میباش نیواقع ب دیبا یخوام ! ول یپسرم ! مگه من بد ِ بچم رو م-

طالقش رو  نطوریا الیمادرِدان یچ یزنت ! برا لیسرش نباشه هزارتا حرف و چشم دنبالشه ! نمونه ش امشب فام

م رو گرفت میتصم نیخودش ا یِراحت یفکرش رو هم به سرش راه نده ! من برا الیوقت دان هیصورتش ! که کوبوند تو 

! 

ونه خ نی؛از ا رمیم ی! اگه ازم خسته شد نمیبب ویک دیرو نخوام با یراحت نینتونستم ساکت بمونم : من اگه ا گهید

 ی! من از هرچ نمیبب دیبا ویکشم ! مامان من نخوام ازدواج کنم ک یرو نم یمنت کس یکنم ول یشده برم کلفت رمیم

 مرده متنفرم !

کنم  یو التماس م یستیبهز رمیآقا رو بزرگ کنم که م نیا ی؟؟ اگه قراره برم بچه ها یکن یتو برام خواستگار جور م 

هم راحت بشه ! فقط مهلت بده  تو الیگوشه بتمرگم ! خ هیکنم به جاش اجازه بدن شب اونجا  یکه بچه ها رو نگهدار

 ! یناراحت بش دنمیمونم که از د ینم شتریبه خدا ب رمی! م ههفته نش کیاز  شتریکنم ب یم یکنم ! سع دایمن جا پ

 :دادیکه تو بغلش فشارم م یاومد کنارم نشست و دست انداخت دور شونه ام درحال ایرو

ذاره ؛فردا نوبت ِمنه ! خودم پا به  یتو قرار م ی! امروز برا امیباهات م یزارم ! هرجا بر یجونم ! من تنهات نم یآبج-

 و فکرمون راحت باشه ! میبخواب رشیسرپناه که ز هیبرامون و  شهیم دایلقمه نون پ هیکنم ! باالخره  یپات کار م

 بابا ساکت نموند: گهیدفعه د نیشده بودن ا یعصبان یلیخ نیبابا و رام ایرو یحرفا از

تو لحن ِ حرف زدنت  ی! چند بار بهت تذکر دادم که حت یدیجواب ِاعتمادِ من رو م نجوریت درد نکنه خانم ! ادست-

االن  میکرد ینشکنه ! چقدر گفتم ما سرِ سامان کوتاه نیاز ا شتریمواظب باش !رزا دل شکستس !مواظب باش دلش ب

 !  میجبران کن دیبا

و  فیسال از بچم بزرگتره و با افتخار ازش تعر 20که  یمرد یبرا یبا خواهرت قول و قرار گذاشت یشما نشست بعد

نه ! تا ازدواج ک دیگفته زن مطلقه با ی. ک ادیسرِ دخترم ب ییبال نی! مگه من مرده باشم که بذارم همچ یکن یم دیتمج

 ! گهباالتر از گل به دخترم ب یذارم کس یمن زنده ام نم
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 !  یکردم تو موافق یبغض اسم بابا روصدا زد: احمد جان ! من فکر مبا مامان

 ویکیرو کرده و حاال  شیساله که جوون 40به مردِ  یساله تو بد 22سوزه دختر  یآخه ! خانم تو دلت نم یموافق چ-

ودش هم بود اگه دختر خ رهیگ یلقمه م نطوریبچه من ا یو بچه هاش برسه ! اون خواهرتون که برا یبه زندگ خوادیم

 خانم ! یکرد ؟؟؟چقدر تو ساده هست یکار رو م نیا

!  یدختر منو شرمنده کرد نیا یشوهر کنه ! به خدا نرگس امشب جلو نجوریرو تنگ کرده که ا یکس یمگه رزا جا 

رگس ن یکنم که سربارتون نباشم ! وا دایجا پ نیکه بگه مهلت بد یمن بهش قول دادم پشتش باشم ! تو باعث شد

 بگم بهت ؟؟ یمن چ

! به خدا من فکر کردم به نفع ِ رزا هستش ! گفتم رزا مهربونه با بچه ها ارتباطش خوبه  یطور نیاحمد جان ! نگو ا-

 بسازه ! یخوب یتونه زندگ یم

  ِسما یرو قبول نکنه تو حق ندار ینره ! رزا تا خودش کس ادتیگوشت کن تا  زهیآو نوینکن ! ا حیبسه نرگس توج -

 اگه دلش بخواد تا آخر عمر ازدواج نکنه !  ی! حت یاریازدواج ب

 لحظه سرش رو اورد باال و مامان رو نگاه کرد : هیدو دستش گرفته بود .  نیسرش رو ب نیرام

 ! یکن یم کشیبار باشه که با حرفات کوچ نیآخر نیخودم تا آخر عمر نوکرشم ! فقط ا-

 تو بغلش : دی! بابا اومد کنارم نشست و من رو کش ختمیر یم اشک ایهنوز تو آغوش خواهرانه رو من

! نگران نباش من تا جون دارم پشتت  ستیراهش رو بلد ن یخواد ول یتو رو م یِ! خوب ریاز مامانت به دل نگ دخترم

 کنم !  یم هیته یدار اجیاحت یهرچ یلب تر کن اریهستم ! اسم ِپول هم ن

خواستگار برام  یخوام کس یخوام ازدواج کنم ! نم ی! نم دی:فقط تنهام نذار دمیخم کردم و دست ِ بابا رو بوس سر

 دغدغه درسم رو بخونم ! یخوام ! ترو خدا بابا فقط آرامش !فقط بتونم ب یکنه ! آرامش م دایپ

 یم ! دلم زنهیپشتش حرف م یسوزه کس یکردن : انگار من شدم دشمنِ رزا ! من مادرشم دلم م هیافتاد به گر مامان

 !  نمشیب یسوزه تنها م

ا ب نکهیا ی! به جا ینیچ یقرار م ینیشینامربوط بگه م یکس یکه اجازه ند نیا ی! به جا ستیراهش ن نیمادِرِمن ا-

 ! یکن یم فیاز مردک تعر یشیخوره ؛ باهاش همراه م یها به درد ِرزا نم سیک نیکه بدونه ا یخاله برخورد کن
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حرفها بزنه ! فردا هم با خاله تماس  نیاز ا یدم کس یاجازه نم گهیکردم ! د یفکر نم نطوریباشه پسرم ! چشم من ا-

 زنم ! یو قرار رو بهم م رمیگ یم

سته خ یلی:پاشو دخترم برو تو اتاقت استراحت کن .امروز خدیام رو بوس قهیو کنار شق دیبه سرم کش یدست بابا

 کن !جان بابا به خواهرت کمک  ای! رو زمی! پاشو عز یشد

 قربونت برم خودم همه جوره هواتو دارم ! ای! ب یآبج ایچشم بابا ! ب-

به صورتم زدم و مسواک و  یآب ییکردم وتو روشو ضیاز جام بلند شدم و رفتم تو اتاق لباسم رو تعو ایکمک رو با

که  نقدرین منو ببخش ! اماما یکرد : رز یاومدم تو اتاق ؛هنوز رو تخت نرفته بودم که مامان واردِاتاق شد .مِن ومِن

رفت اختالف سن و بچه ها رو ! من اشتباه کردم  ادمیمن  کهرزا س  یمورد برا نیگفت بهتر یکرد و ه فیخالت تعر

 که اجازه دادم خواهرم دخالت کنه !

و  رهیگیمرتبه سامان تماس م هیچند وقت  یدونیاجازه نده ! تو خودت م گهیاشکال نداره مامان ! اما تو رو خدا د-

 کنه ! پس بذار الاقل از طرفِ شما راحت باشم ! یاعصابِ منو داغون م

 راحت ! التی: چشم گلم ! خ دیجلو صورتم رو بوس اومد

 

نشد . اما فکر کار کردن از سرم نرفت . و جسته و  یاز خواستگار یحرف گهیهفته از اون شب گذشته بود و د دو

م شد . دوست داشت ینم دایپ یریشغلِ چشم گ یلیداشتن مدرک تحصدنبالش بودم .خب مسلما به خاطر ن ختهیگر

 م .بلد نبود یزیچ یهنوز درست وحساب یول مخوند یم یبه رشته ام باشه ! حسابدار کیکه ممکنه کارم نزد ییتا جا

دست بر دار نبود !  نیبود . تو دانشگاه هم ام ینیریبود . واقعا دوستِ ش یموهبت نیریبا ش یدوست طیشرا نیا تو

 !  میکن ! فرصت بده باهم آشنا بش دنظری:تجد ارهیب غامینبود که اشکان رو نفرسته پ یروز

بگه و خودش  نیریرو به ش غامیداد پ یم حی! چون اشکان ترج شدیهم م نیریخوش به حالِ ش ونیم نیتو ا البته

 نیریهم حضور داشته باشه ! ش نیری؛اصرارداشت شبگه  میخواست مستق یکه م یدر موارد ایبه من نگه ! و میمستق

 کرد !!! یرو م یفدا کار نیا لیهم با کمالِ م

: یریو با خجالت و سر به ز نیریرو کرد به ش دارهاید نیاز ا یکیشده ! تو  نیریبودم که اشکان هم جذبِ ش متوجه

 خانم ! نیریشماره تون رو داشته باشم ش شهیم
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 نیریلب زد : به چه منظور !!!جل الخالق ش یهم که تو دلش کارخونه قند و شکر بر پا بود با نازِ دخترونه ا نیریش

نا محسوس  نیهم یبگم لو بره !برا یزیچ هی دیمبهوت من ترس افهیحرکت زدن !!!! از ق استمدارانهیس نجوریا

 زد ! یحیاز پهلوم گرفت و لبخند مل یشگونین

 داشت به رزا خانم بزنه و من نباشم تو دانشگاه زنگ بزنم بهتون و بگم ! یحرف نیاگه اماِم.....اِم گفتم -

 منظور ها ! نیپشتِ چشم نازک کردن : باشه ! فقط به ا یهم با کل نیریش

 ! دیبله بله مطمئن باش-

که کامال به ما  ستادیا یم ییدورتر جا نیبده ام غامیاومد پ یاشکان م ی! آخه وقت نیرو گرفت و رفت طرفِ ام شماره

 داشته باشه ! دید

 شیدید ی!اصال از شب ِ مهمون یر یهم نم الیخواد ! آخه توکه طرفِ دان یرو نم نیذره دلت ام هیرزا جون ! واقعا -

 ؟؟

 ! نمشیبب یهم کالس هیاز  ریغ یبه چشم ایبشم  کینزد نیتونم به ام یباور کن نم ی! ول دمینه ند-

 فرسته جلو ! یرو م چارهیو اشکان ب دهیم شنهادیتت داره که مرتب پدوس یلیآخه به نظرم خ-

عدد  کی  ِ ریهم گ چارهیدل ِ اشکان ِ ب داستیکه پ نطوریاومد ؛ ا یخواد وگرنه نم ینترس اشکان خودش دلش م-

 خوشمزه س !!! ی خامه ا ِینیریش

 رِیز می!!!! دوتامون زد یباش دهیبه حالت اشتباه فهم یضربه زد : وا هیمحکم کوبوند تو بازوم وبا شونه اش  نیریش

 :حتما اشتباه گرفتن !  نیریبه صفحه انداختم ؛ شماره ناشناس بود ؛ رو به ش یزنگ خورد نگاه میخنده ؛ گوش

 اشتباهه! یگیم تینها گهیجواب بده د-

 بله-

 الو رزا !!!-

 صداش رو بشنوم؛ گهی! دوست نداشتم د دیبدنم لرز تمام

 مان!!سا-
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 ! دیشنیکه م ییکه گفتم !وصدا یبا تعجب به حال ِمن و اسم نیریش

تر دک میرینکنم! م تتیاذ دمی! قول م میدوباره شروع کن ایب زمی!عزکنمیمن قطع نکن ! گوش بده ! خواهش م یرزا-

 یم یخونواده ات زندگ کینزد مییای! م یتو بخوا ی! هرچ میاریبچه م هی میری! م میبچه دار بش دیاگه گفت نبا یحت

از  اش قهی! رزا دوساله هر دق نمتیخونه بب امیم ی! درست رو بخون ! سر ِکار برو ! فقط کنارم باش ! فقط وقت میکن

 مردم و زنده شدم ! تیدور

کنم ! بسه ترو خدا  ی؟؟ بسه بذار من نفس بکشم ! بذار زندگ یگیم ی؟؟؟ بعد از دوسال چ هیحرفا چ نیسامان ا-

 گردم ! یبود تمام شد دوباره به اون روزا بر نم نمونیب یزنگ نزن ! تمام شد هرچ گهید

آب گرفت و اومد باز کرد به زور رو لبم گذاشت  یبطر هیاز بوفه  دیدو نیریقطع کردم وبه هق هق افتادم ! ش هیگر با

 یچیحال ه نیممنون بودم که تو ا نیریکردم آروم بشم ! از ش یو سع دمینفس کش هیکه بخورم !خوردم 

 کردم: نیریکه گذشت آروم شدم از جام بلند شدم رو به ش ی!کمدینپرس

 رم خونه ! یم امیرو نم یمن کالس بعد-

 ؟؟! امی! اشکال نداره باهات ب رمیمنم نم-

 ! میبر ایب زمینه عز -

 زنگ خورد: نیری ش ِی!همون موقع گوش میدیو اشکان رو د نیاز دانشگاه ! باز ام رونیبه سمت ب میرفت

 بله !-

...... 

 ! ستین یزینه چ-

 ....... 

 نداره ! ینه رزا جون مشکل-

....... 
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 بده !  حیتوض دیبا یزیهر چ یمگه رزا برا یوا یا-

....... 

 ! رمیگ یباشه خودم تماس م-

کرد ! تلفنش زنگ  هیرزا چش بود گر گهیکنن ،زنگ زده م یانگار رادار دارند از دور تو رو کنترل م نایاوف !بابا ا-

 بود ! یخورد خبر بد بهش دادند !چ

 ! گهیم یچ یول کن بابا !حوصله خودم هم ندارم چه برسه که ک-

ظره !منت دهیسامان رو شن یدونستم که همه حرفا یساکت بود ؛ اما م نیری!ش میو راه افتاد میشد نیسوار ماش میرفت

 دم !ب حیخودم توض

 بود و فوت شد ! ضیکه مر میبچه هم داشت هی!  میجدا شد شیکه زنگ زد همسر ِ سابقم بود !دوسال پ یاون-

 نیخودشون با ا دیفکر کنم ! شا الیدان ای نیمثل ام ییبه پسرا دیتونم و نبا یزن مطلقه ام !!! که نم هیمن  نیریش

که  دیپسرش و همه تو صورتم کوب یو جلو دارید نیاول یتو الی! مادر دان ادیخانوادشون کنار نم یول انیمسئله کنار ب

 ! ادیپسر مجرد طرف ِ من ب هینداره  نتظار! مادر خودم ا ی مشترک داشت ِیتو دو سال زندگ

 دردودل نیریش یافتادم و تو همون حال برا هیبلند به گر یگوشه پارک کردم و با صدا هیاشکهام روون شد !  دوباره

 دم کر

 

ال دوس یدونیبوده ! م یدونه اشتباهش چ یکنم ! اصال نم یاشتباهاتم رو جبران م گهیو م زنهیبعداز دوسال زنگ م-

 و کتکاش رو تحمل کردم . یو خودخواه ییتمام بدون ِحساب کردن ِزمان عقدمون  ؛ زورگو

 یچرا به کلمه اوک یدونیرو دستم موند چون آقا به حرف ِ دکتر گوش نداد و سرخود عمل کرد ! م ضیبچه مر 

 باشه !  یخواست نه حت یذاشت که جوابش رو فقط چشم م یمحکم آخرش م یاوک هی زدیم یحساسم !! هر حرف

ستم قرص بخورم ! حاضر نشد تون یمونه ! من نم یبود دکتر بهمون گفته بود زنده نم ضیام مر چارهی! بچه ب نیریش

سر بچم بودم ! تنها خبر ِمرگ بچم رو  یباال مارستانیو حال ِ بد تو ب اریکنه ! دوباره باردار شدم ! با و یریجلوگ

 بهم گفت ؟؟؟؟ یاون حال ِ خرابم چ یتو یدونی! شوک شدم و سقط کردم ! م دمیشن
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 نکن قربونت برم ! تیخودت رو اذ یرزگل-

که من رو هر طور شده باردار کنه ! باورت  دیکش ی!!! بعد هم با خواهرش نقشه م یم رو تو کشتبهم گفت بچه ها-

 تا حاال نگفتم ! فقط به بابام گفتم کمکم کن جدا شم ! چکسیحرفا رو به ه نی! من ا شهیم

 ! دمی! خدا منو بکشه که تورو نفهم یدیکه کش یزجر نیبا ا رمیمن بم یاله-

 گفتم . یو مشاور و باساز یاز دوران سخت ِ افسردگ هیگر با

 افته ! ینم یکه اتفاق ی! توتا نخوا ی! بسه خودت رو کشت زدلمینکن !عز هیگر-

 یرو انجام دادم ! االن که م فمیوقت سامان رو دوست نداشتم ! فقط به عنوان زنش وظا چی!من ه نیریش یدونیم -

 حس برام تازه س !  نیترسم ! ا ینگاهم دنبالشه ! هم متعجبم هم م حس دارم ! بدون کنترل الیبه دان نمیب

 یتجربه و خام !برا ی مشترک داشتم !اماتو عشق اگه اسمِ حسم عشق باشه ؛ من بکر بکرم ! ب ِیدو سال زندگ درسته

 خوام ! یحس رو م نینداشته باشه ! من ا یطرفه باشه و عاقبت هیاگه  یحس رو خراب کنم !حت نیخوام ا ینم نیهم

 ار !بکشه کن گهیراحتت بذاره ! د یاگه بدونه مطلقه هست دی! شا یرو رها کن نیبهونه ام نیبا هم یخوا ی!نم یرزگل-

 شکنم !  ی!اونوقت من م ادیترسم بفهمه و از درِ سوءاستفاده ب یچه ! م یعنیمطلقه  یدون یجون تو نم نیریش-

 ! شهیکم نم یریتو چ تیداشته باشه ! از شخص یاش فرقبر دیداره نبا یعاشق یکه ادعا یکس-

 کنه ! یدرد م دیخسته ام و سرم شد یلیخ میمملکت ما !!! بهتره بر ینظرِ توِ نه مردا نینه گلم ا -

 زودتر استراحت کن ! میبر-
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 طمیکرد که باهاش صحبت کنم و شرا یاصرار م نیریفرستاد ش یاشکان رو م ایاومد جلو  یم نیاون روز هر بار ام از

 یتو دانشگاه کس اینسبت به من عوض بشه وحشت داشتم !  دشونیکه د نیکردم !ازا یرو بگم !اما من قبول نم

 کرد . یم تمیبفهمه اذ

دانشگاه ! من هم آماده شدم و که برم  ادیهم اطالع داده بود که نم نیریرو الزم داشت وش نیروز صبح بابا ماش اون

کالس  4.5خالف جهت ِ دانشگاه بود ! تا ساعت  نیاصرار کرد برسوندم قبول نکردم !چون شرکت ِ رام نیرام یچهر

رفتم از در بزرگ دانشگاه خارج شدم  یبه طرف خروج النهسالنه س نیریداشتم بعد از اتمام کالس و دمغ از نبود ش

 زنگ خورد : میکه گوش

 بله !-

 منو !!! ینیبی! م نوریا ایرزا من رو برو پارک کردم ب-

 !! یدیداداش !چرا زحمت کش-

 ! نمیکنه ! بدو بب یپاره م کهیچه تعارف ت نمیبب ایب-

 چشم اومدم !-

کنار پام  206 هیرد شم که  ابونیخواستم از خ ی!م دمیرو د نیرام نیهنوز دستم بود و چشم گردوندم و ماش یگوش

 و اشکان هستن: نیام دمی! د نییاش رو داد پا شهیو ش ستادیا

 تون  میبرسون دییبفرما نیندار لهیرزا خانم وس-

 ! دیی!اومدند دنبالم ! شما بفرما یبهادر یممنون آقا-

 اومده ؟؟؟؟ کجاست ؟؟؟ ی... ک یک -

 ابونیاشاره کردم : اون سمت خ نیرام نیابرو هام رو درهم کردم و به طرف ِ ماش نیهم ی!برا ومدیاز سوالش خوشم ن 

 با اجازه !هستن ! 

م نشست یشد و در ِعقب رو باز کرد .وقت ادهیپ نیهنوز حرکت نکرده ! رام دمیرد شدم و رفتم سوار بشم د ابونیخ از

 جلو نشسته !  الیتازه متوجه شدم دان
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 ! دیمتوجه نشدم شماهست دی! ببخش ایمهرن یسالم آقا-

 ! گهید دینباش یسالم رزا خانم !قراربود رسم-

 مزاحم بودن ! ای شونیشناخت یم یسوارشدو برگشت طرفم : رز نیاومدم جواب بدم رام تا

 ! نیها بودند تعارف کردند برا رسوندن که گفتم شما هست ینه داداش مزاحم نبودن ازهم کالس-

 تعجب کردم ! یآخه نرفتن تا تو سوار شد-

 که نرفتند !بوده  ی!رزا خانم از کجا بدونه اونا فکرشون چ الیخیب نیرام-

 !  دونهیگفتن که رزا م یزیچ دی!گفتم شا دونمیچه م-

 نه داداش! من فقط تشکر کردم اومدم طرف ِ شما ! -

 رفتم ! یخودم م یدیهمه راه زحمت کش نیچرا ا ینگفت خب

زمان  دیاب اسمنیکه به  یدونیآماده بشه ! م یاسیتا  میاول تو رو بردار می!گفت یاسیدنبالِ  میبر الیبا دان میخواست-

 !  یدرو کن دیپات با ریداد ! وگرنه علف از ز

 !!!! یزیر یهم م یاسی یمزه ها جلو نیاز ا نمیباشه بب -

 رفتن رو زهرمون نکن !!! رونیب هینه تورو خدا «باخنده»-

 نیطن نیتو گوشم خوش اهنگ تر الیخنده مردونه دان نی!طن دندی بلند خند ِیلبخند زدم و اون دوتا با صدا من

 !  دمید یرو بروش بودم و صورتش رو م دنشیلحظه آرزو کردم که : کاش موقع خند هیاومد ! 

دلت رسوا بشه ! بس کن رزا  شتری! که ب شدیم یکه چ یدید یخودم ،حالِ خودم رو گرفتم:خجالت بکش ! مثال م باز

اگه زودتر  شدیم یکنه !ساکت نشستم و به حالِ خودم افسوس خوردم ! چ ی! خَفَت م ستیمرد لقمه تو ن نیا

 ! دمتیدیم

هم بهش  یخوب که حس سیک هیبه عنوان  الیراحت به دان الِیبا خ تونستمیکردم واالن م یشد ازدواج نم یم یچ 

 باعث دنمیآه کش یمتوجه باشم صدا نکهیبکشم ! بدون ا یظیفکر ها باعث شد که آهِ غل نیبشم ! ا کیدارم نزد



 یحباب رنگ

 
154 

 

تو صورتم چشماش رو گردوند ! از خجالت  میومستقبرگشت  الینگاهم کرد و دان نهیآ یاز تو نیتوجه پسرا شده ! رام

 و لبم رو به دندون گرفتم! نییسرم رو انداختم پا

! رفت  امیگفت االن م نیرام دمی! فقط د اسمنیخونه  میدیرس یک دمیخودم غرق بودم که نفهم الِیتو خ نقدریا

که بسته شد ! سرم رو  نی! باچشم دنبالش کردم که زنگ در و زد و درکه باز شد رفت باال ! در پشت سر رام نییپا

 هول شدم : یمواجه شدم ! کم الیدان رهیچرخوندم که با نگاه خ

 افتاده ؟؟؟ یاتفاق-

 ! یکار کن یگفت دوست دار یم نیرام-

 نشده !  دایپ یکه هست کارِ مناسب یبا مشکالت یول دوست دارم که مستقل بشم ! یلیبله ! خ -

 ؟؟ یچه مشکالت-

 ندارم ! یمدرک خاص نکهیمطمئن باشه ! قبول کنن پاره وقت برم که کالسام رو بتونم برم و... ا ِیخوب جا-

 ؟؟ یبلد یزیچ وتریاز کامپ-

 ! یاستفاده معمول -

 ! یکار کن یتونیبا وُرد و اکسل و فتوشاپ م-

 بلد هستم !  یکم یولنه کامل -

 ؟؟ یکالس دار ییدارم !چه روزا اجیاحت یمنش هیشرکتم به  یخوبه! من برا-

 شنبه و دوشنبه و پنج شنبه ! -

 ! ساعت کالست فوله ِ ؟؟ لهیخوب !پنج شنبه ها که شرکت تعط یلیخ-

 دارم ! 11شنبه ها تا    4.5فقط دوشنبه از صبح ِتا -

 شرکت ؟؟ نییایب نیتون یپس شما فقط دوشنبه ها نم-

 تمام شده س ! یکه انگار همه چ دیکن یصحبت م یجور هی -
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 خب مشکلش کجاست؟-

 ! رهیبگ میبرام تصم یکه من دوست ندارم کس نجاستیمشکلش ا-

 ! می،درستش کن یبرنامه مخالف نیا یاالن شما با کجا-

 ؟ هیچه جور طشی؟ کجا واقع شده ؟ مح هیدونم کار ِشرکت شما چ یمن اصال نم-

 ینوشته شده خودمون رو م یبرنامه ها ایهست که  سیشرکت برنامه نو هی! شرکت ما  گمیخب من براتون م -

 چهار راه بعد هی! آدرسش هم  میسینو یو براشون برنامه م میریگ یسفارش م گرانیاز د ایو میکن یو اجرا م میفروش

؛ دختر خوب من حواسم به همه کارمندام  شی.......آهان محط؟یدیپرس یچ گهیهستش !اوم د نیاز شرکت ِ رام

 هست که مشکل نداشته باشند .

 یکردم سردم و احساسات زنونه ام کمه ؛ وقت یکه فکر م یباشم ! من کتیخوام نزد ی!!!! بابا من چطور بگم نم اوف

!  رهیبا تن صداش دلم غنج م لرزه ! یخوشش قلبم م یِ! از بو شمیافته سرشار از احساس م یم الیچشمم به دان

افته! من چطور برم کنارش کار کنم و رسوا نشم  یم انیتو رگهام به جر ینیریزنه ؛حس ش یاسمم رو صدا م یوقت

 یکی! چرا  نهیندارم من رو بب دیکه ام یآدم که من براش فقط خواهرِ دوستشم ! چرا کس نی!! چرا حاال!! چرا ا ای!خدا

اگه نظرش بهم جلب بشه ، مطمئنم خانواده اش  یکه حت یکنه !چرا مرد ینباشه که حداقل اصرار م نیمثل ِ ام

 ! شنیمخالفن و سدّ ِ راهش م

 رهیخ الیتکون دادم ؛ که چشمم خورد به دان نیو سرم رو به طرف دمیکش یافکار خورنده که خسته شدم پوف نیا از

 ! یندار گهید یمات ! بهونه ا شیگفت :ک یکه م نیثل ا!م روزمندانهیلبخند پ هیشده به صورتم و با 

 من با خانواده مشورت کنم و بهتون اطالع بدم ! دیاجازه بد-

 هم نداره ! یهست و حرف انیکامال در جر نی! فقط رام ستین ی!خانم حرف یاوک-

انداختم و  نییرم رو پابزنم ! س یدلم نخواست حرف گهیخود به خود ابروهام تو هم رفت ! د یکلمه اوک دنیشن با

 نینزد و از ماش یحالت من اما حرف رییتغ نیکه تعجب کرده بود از ا نیمشغول نشون دادم ! با ا میخودم رو با گوش

 شد . اسمنیو  نیداد و منتظرِ رام نیبه ماش هیشد و تک ادهیپ

 یک نیکرد و روبه من: به به بب الیسالم بلند باال به دان هی یاسیوخنده اومدن ؛  یبا سرو صدا شوخ نیو رام یاسی

 ! دی! چه عجب بانو افتخار داد نجاستیا
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 ی: چطور یاسیبرگشت طرفِ  الیهم نشستن! دان الیو دان نی! رام میکرد یطور که کنارم نشست باهم رو بوس همون

 دختر خاله !

 ! مامانم دختر خالته !  ستمیمن دختر خالت ن-

 داره . یفرقوسر تکون داد و :چه  دیخند الیدان

 ! یزیچ هی یمحبت هی!  میقد ی؟ خواهر شوهر هم خواهرشوهرا ییزد تو بازوم :تو کجا یکی یاسی

 یحساب نم یزیبردن! تو که مارو به چ یحساب م میقد یاز خواهر شوهرا یکل دونمیآهان !واال تا اونجا که من م-

 ! یکن

 ! از خواهر بهتر! ی! تو خواهرم یمن زِینگوووو تو عز-

 گفت: نی!به رام میکه ما نشنو نقدرینه ا یآروم ول یعنیبا خنده  الیدان

 ! خدا از دلشون خبر داشته باشه ! دنیبهم قرض م یچه نون-

 برد جلو و : ی دو صندل ِنیفورا سرش رو از ب یاسی

بلکه به خاطر ِ  نهیکه خواهر ِ رام نی!من واقعا رزا رو دوست دارم ! نه به خاطرِ ا یآقا دان ستیجور ن نیاصال ا-

 ! یشیخودت متوجه م ی! آشنا بششیشناس یوجود ِخودش که پراز مهر و محبته ! شما نم

 ! لمیهم نگه تون داره ! مگه من بخ یاوال اسم من رو درست بگو ! بعدم خدا برا -

 ! یبه من نخند گهیجور گفتم که د نیاسمت رو از عمد ا -

و بهش تشر  نیزد پشتِ گردن ِ رام یکی الیکرد !دان یم فیک یاسیزدنِ و با عشق از حرف  دیخند یفقط م نیرام

 زد:

 ! قتمیرف یبگو ! ناسالمت یزیچ هی بدبخت  ِلیزن ذل-

جان دمت گرم !دوسِت  یاسی!  یکن یتو روابط ِ زنم و خواهرم دخالت م خودیزده !تو ب یبگم !مگه حرفِ ناحق یچ-

 دارم هزارتا!!!!
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 فقط هزارتا!!!!-

 نشسته ! نجایبساطتون رو دو تا عزب ا دیچندشا جمع کن اه اه-

 ! می! دوز دال یدار کاریتو چ -

 که ییچه طرزِ حرف زدنه ! من متنفرم از دخترا نیاز سنت خجالت بکش ا یاسیبزن کنار حالم بد شد !  نیرام یوا-

 بانمکن ! یلیکنن خ یزنن ! فکر م یبچگونه حرف م نطوریا

جور  نیا یاومد ول یهم ساکت شد ! من باهاش موافق بودم ! خوشم نم یاسیو محکم نظرش رو گفت که  یجد نقدریا

 دیگفتم که بابا بزرگ شد یزدن با خنده بهشون م یحرف م نجوریکه ا یاسی ای نیریزدم ! بارها ش ینم یتو ذوقِ کس

کرد  یخورده سع یاسیوجه شد که تو ذوق ِ هم مت نیامنه ! ر نطوری!اما ا دیزن یساله حرف م 4 یچرا مثل ِ دخترا

 درستش کنه:

؟فقط  هیفهمه عشق چ ی! چه م یدار نیا کاری! چ ادیو خوشم م ینیریمن ش یبرا یخانمم تو هر طور حرف بزن-

 نره ! ایجور از دن نیو برنامه هاش ! فقط دعا کن ا ستمشهیسرش تو س

 هیو دیحلقه کرد و کنار گوشش رو بوس نیجون گرفت و از پشت دستش رو دورِ گردن رام نیحرف ِرام نیاز ا یاسی

 عاشقتم زمزمه کرد .

 ینم چوقتیه دیخودم ! که شا یحسرت و غم برا یکیو  یاسیو  نیرام یبرا یخوشحال یکیپر شدم از دوحس ؛ من

 داشته باشم !  یعاشقانه ا یایدن نیتونستم هم چ

 دوباره موضوع کار کردن ِ من رو مطرح کرد . الی؛ دان می! سفارش که داد میجا گرفت زیرستوران و پشتِ م میدیرس

 ادینم رتیجا گ نیو بهتر از ا هیکرد که عال یم دییهم با ذوق تا یاسیو موافق ! انِیدر جر نیبود که رام مشخص

 من کرد: رو به طنتیش یابروش رو انداخته بود باال و با کم هی الی!دان

 خوب مشکلتون حل شد ؟-

 من با پدرم حرف بزنم ! دیفقط اجازه بد ستین یمشکل -

 ! رمیبگ روین دینبود لیمونم ! اگه ما یباشه خوبه من منتظرِ خبرتون م-
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کردم !فوراً موافقت  یهم معطلش نم قهیدق هیصاحاب بود که  یدل ِ ب نیدلخور شده ! اگه دست ِ ا یکردم کم احساس

که تو رستوران  یکنه !تمام ِوقت یگوشیداد باز یو اجازه نم دیکش یعقل بود که افسارِ دل رو م نیکردم .اما ا یم

 ؛  میکه چشم تو چشم نش مکرد یکردم ! اما به شدت سع ینگاهش رو احساس م میبود

دو  یکیالم ِ خودش غرقه ! و کامال در عو نهیب یانگار من رو نم یشده ول رهیکه به من خ دمید یچشم م رِیاز ز یگاه

  ِیخواست که اول اونو برسونه !از سرحال نیکرد.آخرِ شب وقته رفتن از رام یبا ضرب ِدست متوجه اش م نیبار رام

 ! دیرس ینبود ؛ به نظر خسته و کالفه م یعصر خبر

 ت .گفت و رف ریشب بخ نیوبا جواب رام میدرخدمت باش دییبفرما هیشدن  ادهیخونشون سکوت کرد فقط موقعِ پ تا

 کرد: نیکه جا به جا شده بود و رفته بود جلو نشسته بود رو به رام یاسیحرکت کرد  نیرام تا

 چش شد ؟؟؟ نیا-

 ؟؟؟ یک -

 !! گهید الی؟؟؟ خب دان یک نیرام-

 بود ؟؟ شیزیدونم !مگه چ ینم -

 ؟؟ ی! رزا تو متوجه نشدکنمیسوال م یبابا منو بگو از ک یا-

 اومد تو فکرن ! یبه نظر م یشناسم ! ول یرو درست نم شونیا خب من که-

 ؟ی؟ ک یچ یگیرزا هم متوجه شد! اون وقت تو م یدید نیبله آقارام -

 بود. ریکم ذهنش درگ هی: قربونت برم فضول خانم !!! خب دیرو کش یاسیو لُپ ِ  دیخند نیرام

 من رو نگاه کرد :  نهیتو آ از

ه ک نیخوبه هم ا طشیجاست ! هم مح نیبهتر الی! شرکت دان یو مستقل بش یخواست کار کن یمگه دلت نم یرز-

کنن مگر به صورت کارآموز که حقوق ندن ! خودت هم  یشرکتها قبول نم تیکه اکثر یزی! چ یپاره وقت بر یتون یم

 !!! یرو اعالم کن تتو نظرِمثب یرینداره !بهتره فردا باهاش تماس بگ یبابا حرف یدونیم

 زنگ بزنم ! عیامشب گفتم تا فکر کنم و با بابا مشورت کنم بعد فردا سر ستیداداش ! زشت ن -
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 ! رمیبرم بم دیمن تو رو نشناسم که با گهی! د یبهونه اورد یکه الک یدونیخواهرم خودت هم م -

 ! میگفت یخدا نکنه ا هیباهم  یاسی منو

ابا ب تیبه بابا گفت و همونجا رضا نیهمه اورد ؛ رام یبرا یچا ایو رو میخونه و دور هم نشست میدیرس نکهیمحضِ ِ ا به

 ! یپشت ِ گوش بنداز نمی! نب یزن یکرد : فردا زنگ م دیرو گرفت !دوباره تاک

 باشه !-

 نزدم که بهونه داشته باشم ! یزنم چون اصال شماره شو نداشتم ! اما حرف یکه فردا زنگ نم دونستمیم خودم

خانم المپ ِ تو سرش روشن شد و  یاسیشانس الملوک ، ذاشتنیاز اون جا که من اگه شانس داشتم اسمم رو م اما

 روبه من:

 باشه باشه ! یگیم یه یرو دار الی!تو اصال شماره دان نمیبب سایوا-

 کردم خب ......فر یو مِن مِن

 !!! چونهیپ یم شد ؟؟؟؟ داره یچ یخواد زنگ بزنه!!! گرفت ی؛ خانم اصال نم نیرام-

 ! یبر یآره رزا دوست ندار-

 بگم ....معذبم ! یکم ....چه جور هیکه دوست ندارم ............ نینه .....نه ا -

 یاصرار نم ؛اصالیمعذب باش ای یبش تیدادم اذ یدرصد احتمال م هی دونمیچه م ایرزا اگه واقعا خوب نبود  نیبب -

 کردم .

 زنم . یچشم داداش ! شماره رو برام  اِس کن !زنگ م -
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 فیکه تعر نیریش یبود . توراه ِ دانشگاه برا الیکه تو فکرم اومد زنگ زدن به دان یزیچ نیشدم اول داریکه ب صبح

 ولم نکرد: گهیکردم د

باهات آشنا بشه و  یبر که هیحکمت دی! تو که دلت اونجاست شانای؟؟؟ دو چشم ِب خوادیم یکوراز خدا چ یرزگل-

 عشقتون دو طرفه بشه!

 ! رونیب ندازهیم رهیگ یگوشم رو م ادی! مامانش بفهمه من اونجام ؛ م نیریدلت خوشه ها ش-

 بچه ننه باشه که اجازه بده مادرش تو امور ِ شرکت دخالت کنه ! گهید نقدرینه  !فکر نکنم ا -

 عکس العمل نشون داد. عیمادرش انگار ذهنم رو خوند و سر ی! مثال گفتم که بدون ستین نجوریدونم ا یم -

ن شو دایزده باشند پ شیکه مو شون رو آت نیو اشکان مثل ا نیطرفِ بوفه که ام میورفت میاول رو تمام کرد کالس

 شد.

 ! ریسالم خانما صبحتون بخ-

 ! یسالم و احوالپرسهم شروع کرد  نیام عیلبخند دندون نما ابراز ادب کرد .سر هیبود که با  اشکان

ا چقدر خوشحاله ! ام نهیب یکه اشکان رو م نیدونستم از ا یرو که م نیری! ش میبلندتر جواب داد نیریو ش رلبیز من

شدم !  یحال م یشد منم مضطرب و ب یگذشت و وقت ِزنگ زدن م یزمان م یمن حوصله شون رو نداشتم ! هرچ

 سامان بود . اب یزندگ ادگارِی نمیشد ! ا یاضطراب باعث ِ افتِ قند و فشارم م

 رزا خانم -

 نگاش کردم : یسر بلند کردم و پرسش نی ام ِیباصدا

 ! ستمین یپرسم وگرنه من آدم ِفضول یکنجکاوم دارم م یلیکنم ! چون خ یم یفضول دیببخش-

 ! دیی! سوالتون رو بفرما یبهادر یآقا -

 !  یرسم نقدریچرا ا -
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 ! دمیدرهم کش نگاهش کردم و ابرو یتند با

 باهاتون داشتن ؟؟ یاومده بودند دنبالتون چه نسبت روزیکه د یونیخواستم بدونم آقا یخب فقط م-

 ؟ هیشخص یلیسوالتون خ دیکن یفکر نم -

 من که قبلش معذرت خواستم !-

 به شما داشته باشه ! یکنم ربط یبهر حال فکر نم -

 نهوویتا حاال دارم د روزید دونهیصبر بده ! نم ایزمزمه کرد : خدا رلبیصورتش و ز یو بعد رو دیتو موهاش کش یدست

 ! شمیم

 داد: رونیگرفت و بازدمش رو ب یقیخارج نشد دم عم یرو باز کرد اما کلمه ا دهنش

 ؟؟ یاگه خواهش کنم چ-

 دستم رو گرفت و فشار داد ؛ اشکان کالفه نگام کرد ! نیریش

 : برادرم بودن و دوست شون !  گمیبهتون م یول دیکن یصرار ما نقدریا یچ یدونم برا یکه نم نیبا ا-

 و راهش انداختم  : دمیرو کش نیریدستِ ش عیسر

 بزنم ! خدا نگهدار! دیکه با هیتلفن ِ ضرور هی دیما رو ببخش-

هم از  نیری!ش میرفت یم دیرو با یکه کالس ِ بعد ییبزنه کشوندم بردمش به سمت ِ راهرو یحرف نیریندادم ش فرصت

 االن زنگ بزن ! نیفرصت استفاده کرد و اصرار که هم

رو برداره ! صداش که تو  یرو لمس کردم و منتظر شدم گوش الیشده به اسم ِ دان ویرو دراوردم و شماره س میگوش

تو  رو یحس نیمرد بتونه همچ هی یکردم روز یداشتم که فکر نم ی! دلم رفت ! صدام مرتعش شد ! حال دیچیگوشم پ

 ! ارهیوجودم به منصه ظهور ب

 ! ندهیندونستن آ یاز تن صداش و دلشوره برا نیریو همراه با دلشوره ! ش نیریحس ش هی

 ! رزا هستم سالم ! الیآقا دان-
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 !امرتون ! نیرو منور کرد مونیسالم از ماست رزا بانو ! گوش -

که من مزاحم ِ شما شدم  نهیرو گرفتن !اجازه دادند، ا نیرام دییبا پدر صحبت کردم ....تا شبی.....د قتیخب.....حق -

 ! روزتونی د ِشنهادیبابت پ

 ! یلبخندش رو حس کن یتونستیصداش م از

 ! میکن یصحبت م شتریشرکت باهم ب دیاریب فیبله خانوم من در خدمتم ! تشر-

 رسونم ! یخودم رو م 12من تا -

 ! نمتونیب یمن تا عصر شرکت هستم ! م-

دستش رو بلند کرد که منم بزنم به دستش  نیریچند کلمه رو گفتم !ش نیجونم در اومد تا ا یکردم ! ول یخداحافظ

 ! کارت درسته!  نهی! ا سیبلند گفت:  جانیبا ه نیریبهم و ش میدستامون رو محکم کوبوند

 ؟؟؟  یس گرفت: تما دیزنگ زد و پرس نیدستم بود که رام میتازه متوجه لرزش زانو هام شدم ! گوش میدیخند

 قرار گذاشتم ! 12 یبله برا-

 !ییای! تو از پسش برم هیعال-

 ! ید یکه م یا هیاز روح یمرس-

 دستم رو گرفت: ی!نگاهش که به صورتم افتاد با نگران دیخند یسرخوش م نیریزود قطع کرد. ش نیرام

 ! رمیبگ وهی! برم آب م دهیو رنگت پر یکرد خیتو ؟؟  یشد یچ-

 !!!!!!!!!!!!! ایباشم و سرد باشم !خدا کشی! من چکار کنم ! چطور نزد نیریش -

 یهمکالست هست ک یک یدینفهم یو رفت ی! تو دو ترم اومد ییحرفا نیجونم ! نگران نباش ! تو خوددارتر از ا-

 که حس بهش نی؟؟ ا یهست یکنه ! پس نگران چ یاصال نگاهت م یدینوا خودش رو کشت تو نفهم یب نی! ام ستین

 ؟؟؟ یدار

 !  یریگ یم مینه ! راحت تر تصم ای ادیاصال خوشت م نی! بب ینیاخالقش رو بب کیخوبه که از نزد یلیاتفاقا خ 
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 بودم ! نیکه قبل از ا ییبشم رزا دی! با یگیکه تو م نهیآره هم-

 ؟ گهیم یچ نیا نمینگاه به شماره کرد و : بذار بب هیزنگ خورد !  نیریش ِیگوش

 ! یسلوک یله آقاب-

 رو بلند کرد و به سمت ِگوشم گرفت : یگوش یصدا

 مزاحم شدم ! دیخانم ! ببخش نیریسالم ش-

 کنم ! یسالم !خواهش م-

 دارند ! یرزا خانم مشکل-

 ! هیجان !منظورتون چ-

 ی! از دور رزا خانم رو م وونسیپسره د نی! ا دیخانم ترو خدا من رو ببخش نیری! ش نیخدا بگم چکارت کنه ام یا-

 ! دهیشده رنگ ِ رزا پر یچ نیکرده که زنگ بزن بب لهیپاد ! حاال هم پ

 بودم ! دهیند یمدل عاشق نیکشت که قهقه نزنه ! منم خنده ام گرفته بود ! تا حاال ا یداشت خودش رو م نیریش

 ان اومد:آروم ِ اشک یبگه که صدا یزیسرفه خنده شو جمع کرد خواست چ هیبا  نیریش

 جونم خنده هات بانو !!!-

 دو نیریکه عالقه ش شدیوخودش هنگ کرد ! من هم با تعجب نگاش کردم هردو باورمون نم دیخنده اش ماس نیریش

 اشاره کردم که زودتر تمامش کنه ! هیهم عشق داشت ! دی...شا لیطرفه بود و اشکان هم تما

 ! یجناب سلوک دیببخش-

 اشکان -

 بله ؟؟؟-

 شما ! دییبفرما یچیه-
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 ! نیکردند و بابتش خوشحالن !هم کسیرو ف یقرار کار هینبود  یمهم زی!چ دییبفرما یبهادر یبه آقا-

 !ممکنه من شب مزاحمتون بشم و باهاتون صبحت کنم ! تونییممنون از پاسخگو -

 درباره؟؟؟؟-

 شب بگم ! دیاجازه بد-

 !خدانگهدار ! ستین یباشه مشکل -

 سرش رو چرخوند دور وبر رو نگاه کرد . که قطع کرد نیهم

 ؟؟؟یگردیم ی!دنبال ِ چ نیریش هیچ-

 کنند ! یدوتا نخاله از کجا ما رو رصد م نیا نمیبکشم و بپرم هوا !فقط بب غیج خوامیم-

 !! وونهیزدم تو سرش: د یکی دمیخند

 یلیاسماء سه نیبود ؟ ا ششیپ گهید یبا من بود ؟؟؟ نکنه کس یعنیگفت !! یچ یدی....نه نه ....شن یدید یرزگل-

 ! نکنه با اون بود . دهینخ م یلیخ یتازگ

کالس رو هم شرش کنده بشه !من برم  نیا میبر ایزد ! ب ی! دختر اون داشت با تو حرف م یخدا بخواد کامال رد داد -

 کن ! بیغر بیعج یبه کارم برسم تو هم  کم فکرا

دم و ز نیریسقلمه به ش هیکنار ِ پنجره نشسته و سرش تو جزوه اشه !  یصندل یاسماء رو دمید میکالس که شد وارد

 با چشم ابرو اشاره کردم طرف ِ دختره !

 غر غرکنان : نیریش یصندل یرو  میطور که نشست نیهم

 خب خدارو شکر دوروبر ِ اشکان نبود !-

ازمن نداشت !به محض  یهم دست ِ کم نیریکردم ! فکر کنم ش ادداشتیفقط  دمینفهم یزیچ یکیکه من  ازکالس

 گفت !از سر ِجام بلند شدم و کوله ام رو انداختم رو شونه ام : دیکه استاد خسته نباش نیا

 ! یباهام ندار یمن برم کار-
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 یروبروته ! چطور کم محل نیگوشم آروم : مواظب خودت باش ! اصال فکر کن ام رِیبلند شد و منو بغل کرد و ز نیریش

 همون طور ! یهست یرسم و یکن یم

 برسونمت ! ییجا هیتا  یای!م نیریدعا کن ش-

 ! رمینه برو ! خودم م-

 مطمئن ؟؟؟-

 آره فدات شم !برو!-

 نیا یط که یخودم رو نگاه کردم!کار نهیکه استارت بزنم تو آ نیقبل از ا شهیکه نشستم؛ برخالف ِ هم نیتوماش رفتم

ا کم کج نمیکردم بب یوسواس گونه نه !!! حاال نگاه م یکردم ول ینگاه م نهیتو آ دیدو سال کمتر انجام داده بودم شا

روز  یگذاشتم برا یزیچ نمینگاه کردم بب فمیبرقِ لب !تو ک هیرنگ زدم  یضد آفتاب ِب هیدونستم فقط  یدارم ! م

 نیریش نمیگفتم برگردم بب آن به خودم هی!  ستین یزیچ ییاز ضدآفتاب کذا ریغ رینخ دمیمثل ِ امروز که د ییمبادا

اهلل  م! پس بس یبر شیتا تو به حرف دل پ نهیش ینم کاریشدم !عقل که ب مونیهمراهش هست بزنم ! دوباره پش یرژ

 حرکت کردم. شی آرا ِالیخیگفتم وب

 کیو 12پشت ِدر ِ شرکت شد ساعت  دنیکردنِ مجتمع و با آسانسور باال رفتن و رس دایو پ نیو پارک ماش دنمیرس

 که حداقل بد قول نبودم . دمیکش ینفس ِ راحت قهیدق

:  گفت یدییبفرما ییدر رو باز کرد و با خوشرو انسالیآقا م هیبود که در باز باشه !  نیرو زدم هرچند انتظارم ا زنگ

 قرار داشتم . ایمهرن یقدم به جلو گذاشتم :با آقا هیکه  ینیدر ح

خانم جوون که  هیکنند !اشاره به  یم تونییراهنما یدخترم ! خانم سالم دییرو بازتر کرد و کنار رفت : بفرما در

 قرار داشتم . ایمن با جناب مهرن دیکردم : ببخش یبود وسط سالن کرد .جلوتر رفتم و سالم ستادهیا

برداشت و روبه من  ستادهیرو همون طور ا زیداد و تلفن رو م هیتک زیم نیکتریزد و به نزد یهم لبخند یسالم خانم

 : بگم خانم ِ  دیپرس

 !یهستم !رزا احمد یاحمد-

 اومدند !بله ! حتما ! ی! خانم احمد الیکرد : آقا دان یریتکون دادو شماره گ یسر
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ا شما ت دیی:بفرما کردیبا دست تعارف م زشیبه م کیبه مبل نزد کهیرو گذاشت رو دستگاه و رو به من در حال یگوش

 ! شهیهم تمام م الیکار ِآقا دان دیکن یم لیم یچا هی

 فیتو دو رد زهایم نیشده بود ا دهیدو طرفه چ زهایبود که م یتشکر زمزمه کردم . سالن بزرگ هیرو مبل و  نشستم

 ی خانم سالم ِزیبود. فقط م وتریکامپ ستمیس هیهرکدوم  یمشغول ِ کار بودن و جلو زهاینفرپشت م 16بودن حدودا 

رو تعارف  یچا ینیساله س 35جوون حدودا  یآقا هیبود .  کیداشت نزد تیریکه تابلو مد یبه اتاق بایجدا بود و تقر

 آهسته لب زدم . یکرد وبرداشتم و ممنون

 نیزدن ودر ع یرو صدا م گریهمد کیو راحته ! همه با اسم ِ کوچ یمیکارکنان متوجه شدم فضا صم یصحبت ها از

 .صحبت ها حولِ محور کارشون بود. زدند یبا احترام باهم حرف م تیمیصم

که رو شونه ام قرار  یصدام کرده ! دست ی اونجا غرق شده بودم که متوجه نشدم خانم سالم ِیمیجوَّ صم نقدرتویا 

قصدم ترسوندنتون نبود  دیکرد : ببخش یعذر خواه یبا شرمندگ ی! خانم سالم دمیخوردم و از جام پر یگرفت ؛تکون

 تو !منتظرتون هستن ! دیی! بفرما

 ! دمیجا شده بود . شما ببخش صداتون رو نشن نی ا ِطیکنم ! من حواسم پرت ِ مح یخواهش م-

؛ قلبم شروع کرد تند تند زدن ! آب ِ خشک شده دهنم رو به  الیدان دِییبفرما یکه به در ِ اتاق زدم و صدا یتقه ا با

بود و با لبخند  ستادهیا زشیکه پشت ِ م الیاز دان ریغ دمیاتاق ندتو  یچیزور قورت دادم و وارد اتاق شدم ! بگم ه

 نیینه ؟ نشستم و دستهام رو قالب کردم !سرم رو هم پا ای میکرد سالمدونم  ی.نمدادیرو نشون م زیم یمبل ِرو به رو

 انداختم.

 ؟ نیخب رزا بانو خوب هست-

 ممنونم!-

 ؟ یندار ی؟ مشکل یدی شرکت رو د ِطیمح-

 بله ! خوب بود .-

  نسترن هست . ِیکار ِشما جا -

 نگاهش کردم . جیرو باال اوردم و گ سرم
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 ! گمیرو م یخانم  سالم-

 دونستم ! ینم دیآهان ! ببخش-

!با توجه به برنامت  میکن ینم ریو خودمون رو با القاب و الفاظ درگ میهست یمیحدّ و حدود صم تیبا رعا نجایا-

 سر ِکار ! یایب یفکرکنم از فردا بتون

 تونم !  یبله م-

 یهستن ! بچه ها سیطبقه همه بچه هابرنامه نو نیهم نباش ! ا نتیداره !پس نگران ِماش نگیشرکت پارک -

کاراشون قرار  ِانیو من رو در جر دیکن یسه گروه رو هماهنگ م نیو شما هم که ا 3 یو امور ِ ادار 2طبقه  نگیمارکت

 ! یدیم

 ! امیتون من از پسش برماوم .... به نظر -

 کرد : قمیتشو یبه طرفم انداخت و با لحن پر عطوفت ی مهربون ِنگاه

 ! یدیو انجام م یتون یخوب م یلی! مطمئنم خ ریچراکه نه ؟ خودت رو دست ِکم نگ-

 انجام بدم آشنا بشم ! دیکه با ییبا کارا یتونم امروز رو بمونم و کنار خانم سالم ی!م دوارمیام-

 ! ارمینخواستم فشار ب یکردم معذب ی! احساس م یداد شنهادیحتما ! چه خوب که خودت پ-

رفتم . انگار تا تو اتاق بودم نفسم حبس  رونیکه زمزمه کردم از اتاق ب یجام بلند شدم و تشکر کردم وبا اجازه ا از

حالت ها رو کم کنه ! وگرنه خدا به  نیا دنشیبودم تکرار ِ د دواریتونستم راحت نفس بکشم ! فقط ام یشده بود و نم

 دادم برسه !

 بده ! حینشستم و ازش خواستم که برام توض ی خانم سالم ِکنار

 ! اسمت رزا بود درسته ! دمیم حیرو توض یکنم بعد همه چ تیبه بچه ها معرف میبر ایاول خانم خوشکله ب-

 ! یبله !رزا احمد-

 هستم . یمن هم نسترن سالم-
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که  کنار دو تا دختر یمعرف نیبودند .ب یرِنج ِ سن هیتو  بایکرد همه تقر یدخترا و پسرا رو معرف یکی یکی نسترن

 ! یداشته باش دینبا 20از  شتریرزا چند سالته ؟ به نظر ب ی: راست  دیکرد، پرس شونیو ندا معرف دیناه

 !رمیتازه دو ترم ِ که دانشگاه م یسال دارم ول 22-

 !  ییجان چه کوچولو ی: ا ییسرو صدا سه تا با

  ِطیخوشم اومد.تا عصر با شرا نشونی ب ِیداشتن و بعضا فوق مسلما از من بزرگتر بودند. از دوست سانسیچون ل همه

 خواد . یم ییدقت باال یول ستیسخت ن ادیکار آشنا شدم . متوجه شدم ز

بلند شد  میزنگ گوش یکه شدم صدا نیرفتم .سوار ماش رونیکردم و از شرکت ب یخداحافظ یاز ساعت ِکار زودتر

 کردم و جواب دادم: داشیپ فمی؛از تو ک

 !! یاسیجونم -

 !!! ایخواهر شوهر دن نیسالم بر بهتر-

 جانم !چکار کنم ! امر کن !-

  تو صاف و صوفه ! ِیدوزار نیفدا مدا !چقدر ا-

 دِ آخه اگه من تورو نشناسم که به درد ِ.....«  باخنده»

 !!! گهیاِهه! نگوووو د-

 ! خوب حاال بگو غرض از مزاحمت ..... گمیچشم نم-

 ؟؟؟؟ یی!کجا یذار یخوام مهربون باشم نم ی!من م نایببب-

 ! رونیتازه از شرکت اومدم ب-

 ؟؟؟ یبود نی رام ِشیشرکت ؟؟؟ کدوم شرکت ؟؟؟ پ-

 خورده و بهت نگفته ؟!!! سیداداش ِما نخود تو دهنش خ نیا یبگ یخوا یعجب !!! م-

 صحبت کنم. نی؟؟ پس فعال تا من اول با رام یذارینقطه ضعفِ من م ِیرو ؟؟ دست رو یچ-
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 ؟! ی! تو اول بگو چکارم داشت گمینه! نه !صبر کن خودم بهت م -

 دارم . دیکم خر هی میدستت ِ بر نیو ماش یکاریخواستم اگه ب-

 !  امیحتما ! آماده باش دارم م-

 . شمیهالک م یاز کنجکاو یکه نه ول یمن که از فضول! یایبعد ب یاول بهم بگ شهیخب نم-

 !ی.با نمتیبیم امیکنم .م یصحبت نم می؛ با گوش یکه من موقع ِرانندگ یدونیم شهیم رید نجوریا -

شت دا یدیخر هیهر روز  بایتقر یاسیبود و  ی عروس ِکیقطع کردم و راه افتادم . نزد عیبگه سر یزینزاشتم چ گهید

 تی!البته اُلو شدیبود باهاش همراه م کاریکرد هر کس ب ی،مامان ، فرق نم ایبا من ، رو ایرفت ،  یبا مامانش م ای. حاال 

 گهیمشکل پسند بود د یاسیکه  ییشدند ! از اونجا یم نید جورکش ِرامیبا هی !اگه اون وقت نداشت بق ِنیاولش رام

 کرد . یبهش رحم م دی؛خدا با رفتیباهاش م یهر کس

 ؛ نیاومد نشست تو ماش ی!خداروشکر آماده بود و مثل ِقرق نییپا ادیتک زدم که ب هیتو کوچشون و  دمیرس

 بود؟؟؟ ی شرکت چ ِانی! خب جر ی!خوش یسالم رزا خانم !خوب-

 «جوابش رو بدم  ایدونستم بخندم  ینم»

 بدم ؟؟!! دیاالن جواب با نی! حتما هم زمیسالم عز-

 ! گهینکن د تیاِ رزا اذ-

 چشم چشم ؛-

بغل حواسم به کناره ها بود از کوچه در اومدم .شروع کردم براش  یها نهیکردم و از آ یطور که عقب رو نگاه م همون

 و.......ادامه ماجرا!!! الیکردن که صبح زنگ زدم به دان فیتعر

دونستم سرش شلوغه زنگ  یاز صبح چند جلسه پشت ِهم داشت ؛ چون م نی! رام یکرد یچه خوب !!!چه کار ِخوب-

 ! یدیرو پسند طشی؛ شرکت چطور بود؟؟؟مح نمینزدم .حاال بگو بب

 . امیداشت . ظاهرا هم از پس ِ کارا برم یخوشم اومد . جوّ دوستانه و خوب یلیآره خ-
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 نداره . ریاما تو اخالقش با همکاراش تاث ستیکه تو خونه راحت ن نی!با ا الی! بنده خدا دان هیعال-

و هوا ر یادیکردم حجم ِز ی.دهنم رو باز کردم و سع ادیخواست باال ب یو دلش نم نهیس یلحظه گره خورد تو هی نفسم

 کم بهتر شد و تونستم بپرسم : هیگره رو شل کنه ! دوتا سرفه محکم کردم  دیببلعم شا

 داره ؟؟؟ یمگه تو خونه چه ناراحت-

 ره ! یبار نم ِریهم ز الیرو زن بده ! دان الیانداده که حتما د چیسه پ ریخاله خانم گ نیواال ا-

 چرا ؟ قصدِازدواج نداره؟؟؟« لکنت و دلهره  یبا کم»-

 شم .ازدواج ب رِی! بعد در گ فتهیوقت بذارم براش تا راه ب دیکردم و با سیکه من تازه شرکتم رو تاس نهیخب حرفش ا-

 «دمیکش یراحت مهین ِنفس»

 ! هیخب حرفش منطق-

 کالمه ! کیو  شهیکه خاله خانم منطق سرش نم نجاستیمشکل ا -

 ! گهیم یوا ! چ-

راحت بشه بعد برو بچسب به  المیکن ؛ من خ دهیحلقه دستِ سپ هی ای! اما !!!! اما ب یگیباشه تو راست م گهیم-

 شرکتت !

 انتید ساله ات بهت خو چن نیبهم گفت که شوهر ِ چند ی! انگار کس ختنی سرم ر ِیرو خیپارچ آب  هیدفعه انگار  هی

از  ای یشد یچته رزا ! عصب»رفت و بازوم رو گرفت  ادشیحرفش  یاسیچطور شد که  افمیدونم ق یکرده؛ نم

 «؟؟ یضعف دار یگرسنگ

و پارک  دمیرو کنار کش نیماش«  دیفهم یم یزیاز حسّم چ دینبا یاسیکردم . اصال  یخودم رو جمع وجور م دیبا»

 برگردم. یعیکردم به حال ِ طب یسع قیعم یکردم.با نفس ها

 کم ضعف کردم . هیبچه ها خوب بخورم از اونه که  ی!ظهر غذا نبرده بودم روم نشد از غذا ستین یزیچ-

ست ه یاطراف سوپر نیا نمینگاه کنم بب هیبخور  نویا ایدر اورد و داد دستم : ب کیبسته ک هی فشیاز تو ک عیسر

 .رمیبگ یزیچ یا وهی،آبم
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 ینشه ! راه دایپارک پ ِیجا گهی؛ آخه فکر کنم جلوتر هم د میر یخورم باهم م یم نویجان ؛ ا یاسیخواد  ینم-

 . یکه تو خسته باش نی!مگر ا ستین

 «یکه تو خسته باش نیمگر ا!»  گهیکنه بعد به من م یداره ! داره غش م یهِه !! خانم چه اعتماد به نفس -

ه ک ینکن تیگله و شکا یدیرو د نیونه باال انداختم : به من چه ! فقط تا رامو ش دمیبامزه ادام رو دراورد. خند یلیخ

 .«م کرد  ادهیپ دیخواهرت منو کشت ؛سه فرسخ دور از مرکز خر نیرام:» 

 ! شناسهیخودش تورو م نی! رام گمی؟؟نه نم یبلبل شد یخورد کیذره ک هیزد بهم و :  یکی

ناختم ش یرو م یاسیماجرا رو بپرسم . هیکه تابلو نباشه بق یکردم جور یسع دیبه مرکز خر میوتا برس میشد ادهیپ

 زد . یخواست نم یکه م ییزایو جنس چ متیاز ق ریغ یحرف گهید شدیم دیوارد ِ مرکز خر یوقت

 ! هیراض دهیکه من ضعف کردم ؛خب حاال سپ یکرد یم فیتعر ی!! داشت یراست-

 یبوکسور ها که شکمشون رو منقبض م نیمثل ا شدمیم تریقو نجوریامشت کردم؛انگار  فمیهام رو دور ِبند ک دست

 هی ومشتام دورش فمیخواستم با بند ِ ک یکنن ! منم م یدرد رو حس نم گهیحاال بزن تو شکمم و انگار د گنیکنن و م

 حالت ضد درد درست کنم .

به  داشته و یخوب یاونور خواستگارا یسه سال که تو رفت نیا دهیکنه که سپ یگفتم !اصرار م یآهان ! آره داشتم م-

 داده بودم ؟؟؟ ی!!! مگه من قول خودیب گهیهم م الیخاطر تو رد کرده ؛ دان

ه ک نیپا داره .هم هیموافقت کرده بود قبال، اما االن کامال منکر شده ! اما خاله مرغش  مچهین هیبگم ها ،  نمیا البته

 کنه . یتو خونه شروع م ذارهیپاش رو م الیدان

 خواد ! ی؟؟؟ اون هم م هیچ دهیخب .....نظر ِ سپ-

 !! دمیپرس نویو زنده شدم تا ا مردم

 ! دهومیکارش اصال خوشم ن نیاز ا قتشیخانم و بامحبته ! اما حق یلیدوست دارم ؛خ یلیرو خ دهیبگم !!! من سپ یچ-

 کرده ؟؟؟ کاریمگه چ-
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ن بزرگترا بگ یو گفته : هرچ نییمورد سرش رو انداخته پا نیکنه ؛ تو ا یمستقل که هر کار خودش بخواد م دهِیسپ-

؟؟؟ خاله هم دلش غنج  یشد بزرگتر شناس شد یبهش بگه تا حاال که حرف حرفِ خودت بود ؛ چ ستین یکی!آخه 

 زنه . یآل ِ منه که رو حرفِ بزرگترش حرف نم دهیعروس ِ ا نیرفته : ا

 واد؟؟؟؟خیرو ...م الیدان« با جون کندن .....»  یعنی-

بشه ؛ اگرنه همه  کیخواد کوچ یکنه به زعم خودش نم یداره مخالفت م الیدان نهیبیخواد ؛ فقط چون م یبله که م-

 زنه ! ی،له له م الیدان یدونن برا یم

 ینداشتم ! آه سرد یشانس چیه الیو مادر دان دهی! من در مقابل سپ یخود آزار نیا یرو لعنت کردم برا خودم

 :دمیکش

 ! هیمناسب اری بس ِسیک الیحق داره ! دان-

 کنه! یغوغا م ییرزا ! اگه خاله بفهمه تو اونجا یوا-

 چرااااا ؟؟؟؟-

 جذب ِ تو بشه ! الیکنه ممکنه دان یخب فکر م-

؟؟ کم منو بخواد ؟ هیکم فقط  هی الیدان شهیبشه ؟؟ م یواقع شهیم الیخ نینتونستم قدم بردارم !ا ستادمی. ا موندم

 با من همکالم نشده ! یدرست و حساب یکه حت الیفکر رو کرده ؟ دان نیکه ا دهید یمادرش چ

 ؟؟یسادیچرا وا ایب یشد ؟؟ رز یچ-

 «داره  یحس هی الیبفهمم که دان دادمیفقط داشتم جون م!» یچیه یچیه-

 افتادم و کنارش قدم برداشتم: راه

 ؟؟؟ هی من ؟ به نظرت منطق ِدنیبار د هیبه ذهنش خطور کرده ! با  یزیچ نیچطور همچ-

 خاله خانم فعال شده ! یکرده! شاخک ها نتیو تحس فیازت تعر الیدوبار دان نکهیخب مثل ا-

 یدونه ؛ به مامانت بگو بهش بگه که رزا حدّ ِ خودش رو م ینگاه کردم : وضعِ من رو نم یاسی! و با غم به  دمیکش آه

 کنه . یپهن نم یکس ی!تور هم برادونه!
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واقعا  الینداشته باش. اگه دان یخاله زنک یحرفا نیبه ا ی! کار یهست یهر مرد ی؟؟ تو آرزو یرز هیحرفا چ نیا-

 . میکن یهم م قشیو تشو میتو بود ؛ مطمئن باش من و مامان طرفِ تو هست یِنظرش رو

 یم قیرط نیکنه از ا یکنه که فکر م یاشتباه م شتریب دهی؛ سپ ذارهیرو تحت ِفشار م الیکنه که دان یاشتباه م خاله

 بشه ! کینزد الیتونه به دان

 داشته یاومد رابطه خوب یکه به نظر م یرو بدونه؟؟؟!! تو مهمون نیهم ا دهینظرش مثبت باشه و سپ الیدان دیشا-

 باشن .

رکت ش یریرو به حساب ِعالقه گذاشتن ؛ حاال تو م الی دان ِیمیبود که برخورد گرم و صم نیهم ا هیالبته !اشتباه بق-

 !؟یدید دهیبا سپ هیفراتر از بق یزیبگو که چ ایداشت بعد ب یبرخورد خواه الیبا دان شتریب

تعجب کردم!پس آقا عادت دارن با همه  الی! من خودمم از برخورد گرم ِ دان گهینم راهیبله ! پُرب دمیکه کردم د فکر

 ساختم . یخودم نم یکه برا اهای؛ اگرنه چه رو دمیندار باشن ! خوب شد فهم

 دشیبودکه به همه خر یخونه ؛تازه خانم شاک میو خسته وکوفته برگشت میدیخانم چرخ یاسیدرخدمت  تاشب

 . دیو جمع کردن رو کش دنیچ زی زحمت ِ م ِترشیهم ب ای!خوب بود که مامان شام رو آماده کرده بود و رو دهینرس

نداشتم ؛ در تمام  یرفتم ! اما اشتها آنچنان ی،داشتم از حال م دیکه از صبح دانشگاه و شرکت و بعد هم خر من

 کردم که: یفکر م نیبه ا دیطول ِخر

 و مقاومت کنه ! ستهیتونه در مقابل ِمامانش با یچه مدت م الیدان

!اما  امیرو قبول کنم و باهاش راه ب نیام زدیدفعه به سرم م هیداشتم !  یدیام یکرد منم کورسو یمقاومت م الیدان تا

موندم و  یرفت هوا !دوباره من م یشد م یاومد وهمه فکرام دود م یچشمم م ِیجلو الیحالت از صورتِ دان هیبازم 

 !!! الیدان یِسودا

کردم و رو به جمع  یجنبه مهمان داشتن عذر خواه شتریکه ب یاسیو  نیمسواک زدم و از رام هیشام به زور  بعداز

 20از شتریب دمیبندازم ؛ د ینگاه هیرو دستم گرفتم  میو گوش دمیگفتم و به اتاقم رفتم .روتخت دراز کش ریشب بخ

 دارم! تعجب کردم باز کردم : نیریام از ش یتا پ
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باهاش تماس  عیازم خواسته بود سر کریتا است 20بلند گو گذاشته ! بعد از  کریاست هیرزا نوشته . هی قهیدو دق هر

ه ک یریرزا بم یالو نگفته شروع کرد : ا» تو دستم زنگ خورد: یداره گوش کارمیکردم چ ی.تا داشتم فکر م رمیبگ

 «؟یهست یکدوم گور ستیدارم معلوم ن اجتیاحت

 گلم ! یسالم ! ممنون تو هم خسته نباش کیعل-

 «خنده ریبلند زد ز!»  یکه من شرمنده بشم کور خوند یگیرو م نایه ااگ-

روع ش نجوریا یتون یبود که م یآور ادیداشته باشم.فقط محض ِ  ینه جانم مگه عقلم کمه که از شما انتظار شرمندگ-

 .یکن

 امشب من باهات کار داشتم ها! هی!! یخبه خبه تو خوب-

 بود االن نوبت توئه ! یاسیباشه بابا من در خدمتم !تا حاال -

 که جونِ حرف زدن ندارم! ینیب ی! بله م یبود یاسیاِ با -

 خب حرف نزن گوش کن !-

 چشم بفرما ؛گوشم باشماست !-

 «:شروع کرد به حرف زدن غیج غیو باهمون ج دیکش یبلند غیدفعه ج هی»

 صدام کرد . یباشه و بخواد زنگ بزنه ! اما زد و با چه شوق ادشیکردم  ی؟! زنگ زد . اصال فکر نم یدون یرزا نم یوا-

 کن . فیتعر شویبگو بعد بق نویزنگ زد اول ا یلحظه ! ک هیجون !  نیریش-

امشب زنگ زد « زنم یصبح بهم گفت شب زنگ م ادتهی.» ! اشکان !! اشکان زنگ زد  ینبود جیخدا رزا تو که گ یا -

.منم اجازه دادم .االن  میهمو بشناس شتریودش گفت:قصدش ازدواج ِ و اجازه بدم باونم من رو دوست داره !!! خ ی. رز

 زنگ بزنه ! ایو  نهیبب منو نیبه بهونه تو و ام ستی! الزم هم ن میما رسما دوست

 ! ایمثل قبل یشینم مونیو فردا پش هیاحساست واقع ی؟مطمئن یتو هم از احساست مطمئن نیریواقعا ! ش-

دوسش دارم ! اصال هم از  یلیرزا من خ یچشمم دنبال ِ اشکان بود.وا کیوجود نداره . من از ترم  ییایقبل یرزگل-

 کشم ! یکه اعتراف کنم خجالت نم نیا
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 نیخوا ی!منم برات خوشحالم ! اما حاال که قصدتون ازدواجِ وم یقدم برداشته شده و تو خوشحال هیجون !  نیریش-

ساده نگذر ! جلوش خودت  گرانیقش رو بشناس از حرفاش و برخورداش با ددقت کن ؛ اخال یلی!خ نیهمو بشناس

روش حساب  یتون یقبول کرد م هاتیها و بدی! اگه خودت رو با همه خوب یکه اون دوست داره باش یزیباش نه چ

 ! یکن

 ! یترسون یمنو م یرزا دار-

وره خودت اسط ی! ازش برا ینیرو نب باشیتفکر چرا ؛ با فکر برو جلو نذار عشقت پرده بشه و تو ع ینه ترس نه ول-

 که ممکنه داشته باشه ! ییرادهاینساز ! قبولش کن با تمام ا

 از طرف ؛ چکار کنم ! شمیزود زده م ادیخوشم ن یاخالق هیرزا چه سخت شد ! من از  یوا-

 :»خوب نگاهش کن ! به خودت بگو  یاومد رونیحالت ذوق ب نیکم از ا هیو  یآشنا شد شتری! باهاش که ب نیریش-

 !«قه هم بد عن دیو نامرتبه ؛ شا ختسی. که موهاش بهم ر نمیآدم رو بب نیا افهیق شمیم داریتونم هرصبح که ب یمن م

 «تونم صبحونه ام رو کنارش بخورم  یم»

 .« پا و عرقش رو تحمل کنم  یِبو ادیخسته و عرق کرده م یتونم وقت یم»

 .«حالتش بهش کمک کنم  نیتر یکنارش باشم تو خصوص یضیتونم تو مر یم»

 «و ببخشمش رمیبهم زد به دل نگ یحرف تیتونم اگه تو عصبان یم»

 فکر کنم. زایچ نیبه ا دیتعجب صدام زد : رزا!! واقعا با با

 ! یفکر کن زهایچ نیاز ا ترشیب یلیبه خ دیازدواجه ،آره با ییاگه قصدتون از آشنا-

 !«! رفت و آمد  ی؟! کار کردنت ؟! بچه دار شدن ؟! رابطه خانوادگ هیچ لتیکه نظرش راجع به ادامه تحص یبپرس»

و  یروش وقت بذار دیرو با یسر هیو  یفهم یرو خودت با دقت تو روابط و حرفاش م یسر هیکه  گهید یزایچ یلیخ

 ! یو قانع کن یو قانع بش یبپرس

 ! یراهنما باش میتو زندگ یتونیو تو م ستیدونستم انتخابم اشتباه ن یم«وبا محبت یآروم به»

 معطلم نکن ! زتیخوام بخوابم !صبح هم جون ِ عز ی! مزاحم هم نشو م رِبغلمیهندونه نذار ز گهید-
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 باوو!!! مینی! بکپ ب میریبگ یفاز با ادب هیدو ثان یذار یکه نم یبترک یا-

 «دختره منگول نذاشت جوابشو بدم. شیا.» کرد  قطع

 

 

 

 نیما افهیرفتن ق یم رونیزدند و ب یحرف م نیریرفتم شرکت و دو هفته هم بود که اشکان با ش یبود که م دوهفته

 نییو سرش رو پا ستادیا یحرف بزنه ؛ اون کنار م نیریاومد طرفِ ما که با ش یبود هربار که اشکان م یدنید یلیخ

 نکنه ! تیانداخت که مثال با نگاهش منو اذ یم

 یکه من نم دمیفهم یم الیبا هر برخورد با دان گهیخود عالفِ من شده واز طرف ِد یسوخت که ب یطرف دلم م هیاز

 من رو نخواد. الیاگه دان یفکر کنم ! حت یا گهیتونم به کس د

مونه که من رو هم مثلِ  یآدم نم یبرا یشک چیهست که ه یمیتو شرکت رفتارش با همه گرم و صم نقدری! االیدان اما

کماکان تو خونشون از طرفِ خاله خانم تحتِ فشاره  یاسینداره ! به گزارش  یو نظرخاص نهیب یکارمندا م هیبق

داشتم از  دهیحسّ خوب نسبت به سپ یهرچ همن ک» چسبونه! یمختلف خودش رو بهش م نیهم به عناو دهیوسپ

 «رفت نیب

 و همراهمون دنیو اشکان بهمون رس نیکه ام میرفت یبه طرفِ بوفه م میروز کالسمون تازه تمام شده بود و داشت اون

 کردند.  یداشتن صحبت م نیو اشکان و ام میدو قدم جلوتر بود یکی نیریشدند؛ منو ش

کردن و دخترها  یحوالپرسا نیدوسه تا پسر و دختر از کنارمون رد شدنو پسرها شروع کردند با اشکان و ام همزمان

به من بزن  یا هیکرد کنا یم یو هرجا سع شهیبا من لج بود و هم لیدل یاز دخترها که ب یکیشدن  کیهم به ما نزد

ذارن ! احتماال  یبهت محل هم نم چکدومیکه ه نایابه  یسوزه خودت رو چسبوند یدلم برات م یشروع کرد: احمد

 ! یکور خوند شهیخامِ تو م یبهادر یکن یرو گرفته؛اگه فکر م یدی؛چشمش شه یسلوک یدیخودت فهم

طلقه زن م هیذارم ! بهتره تا آبروت رو نبردم و بهش نگفتم تو  یمن نم یعنی«: کنار گوشم زمزمه کرد کتروینزد اومد»

 شد!! یچ ی.گرفت ی؛ خودت دورش رو خط بکش یا
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 یبود . از بغض ِمن و چشما دهیموضوع رو فهم نیز کجا ادونم ا یبهش بگم ! نم یدونستم چ ینگاهش کردم ! نم فقط

اومد و دستم رو  عیکه چشمش بهم خورد سر نیریبهم زد و از کنارم رد شد .ش ی؛ تنه ا دمیپر از اشکم فکر کرد ترس

 گرفت :

 گفت؟؟ یشده ؟؟ دختره نچسب بهت چ یچ-

 رم !  ی! منم شرکت نم میبا هم بر یربا اشکان ندا ی! اگه امروز برنامه ا میبعدا صحبت کن نیریش سیه-

 ! میکنم که بر یم یباشه باشه !االن خداحافظ-

 یلحظه اشکان سرش رو باال اورد و به طرفم نگاه کرد؛ سر هیاشکان شد و آروم باهاش صحبت کرد  ِکینزد نیریش

دونه  یشده و نم جیداشت که گ نیاز ا تیحکا نیام افهیاومد طرفم ، ق نیریدست داد ؛ ش نیریتکون داد و با ش

 ؟؟ هیچ انیجر

مرتبه کالفه شد و بلند به  هیپر اشکم ؛  یو اشکان چشمش به من افتاد و چشما نیریش نیرفت و آمد چشماش ب تو

 شده ؟؟؟ یاشکان گفت: چه خبره ؟؟ چ

 کنند ! تو چته ؟؟ یم یو رزا خانم دارن خداحافظ نیری! ش ستین یزیچ-

 «متعجب بود. نیام یِاشکانم از تند»به اشکان نگفته !  یزیچ نیریبود که ش معلوم

 «گفت ی آرومتر ِیبا صدا نیام»ه؟؟یرزا اشک یچرا چشما ستین یزیاگه چ-

 هست ؟؟ یمشکل نیری: ش «نییهم متعجب برگشت طرفم که سرم رو انداختم پا اشکان»

  ِو به طرف دیدستم رو کش.» کنمیصحبت م . بعد باهات میرو بر یکالس بعد میخوا ی؟ فقط ما نم ینه چه مشکل-

 خداحافظ! در دسترس باش!«رفت یخروج

و به  ینشستن رو الک یرو که با ما م یکه کالس میبود دهیاومدند تازه فهم یدانشگاه نم شتریدو روز ب نیو ام اشکان

:» گفت  یو م دیخند یاشکان م یاومد ول یکم با عقل جور در نم هی!  ننیاومدن که فقط ما رو بب یعنوان مهمان م

 « شهیسرش نم زایچ نیکارِ دله ا

 «:و هق هق هیباهمون گر!»  هیگر رِیتحمل نکردم و زدم ز گهید میشد نیو سوار ماش میدانشگاه که خارج شد از



 یحباب رنگ

 
178 

 

 تبگه : بابا مگه من دوس ستین یکیرو بدم !  میتاوان سادگ دیبا یچقدر بدبختم ! چقدر بدشانسم ! آخه تا ک من

رف ح دیبا یبودم جدا بشم ! آخه تا ک ضیبه راه بود مگه مر می! اگه شوهرم خوب بود ؛ اگه زندگ رمیداشتم طالق بگ

 بخورم !

 :«که منو تو بغل گرفت  یدرحال نیریش»

 ! نهیب ینم ی و توجه ِنیدونند تو نخ ِ ام ی؟؟ همه م یحرف زده ؟؟ اون دختره عقده ا یشده قربونت برم ! ک یچ-

 بارم بشه ؟؟؟ کهیمن ت دیکنه با یم شیکم محل نیچون ام -

خواد جوّ عوض شه  یدونستم م یباخنده که م!»  نهیب یرو نم یازتو کس ریغ نیتو بشم من ! چون ام ینه فدا-

 «گفت:

هم که  دونند که تو کفِ توِ و تو یکرده ! همه دانشگاه م دیرو مجنون رو سف نیداره ! تازه ام دنیاون د افهیآخه ق-

..... 

 بدبخت ؟؟ یعقده ا نیگفت ؛ا یم یچ حاال

 :«گرفتم و گفتم  یبود .نفس دهیکم بارشم کم شده بود و از رگبار به نم نم رس هی»

 ! بره یهمه آبروم رو م یرو خط نکشم جلو نیبود که طالق گرفتم ؛ گفت دور ِ ام دهیدونم از کجا فهم ی! نم نیریش-

 ؟ دهیشن ی؟از ک یچ یعنی-

 نیام ستیاصال مهم ن«: رو چشمام دمیموهام رو با دست دادم تو مقنعه و دستمال کش!» دونم  یدونم ! نم ینم -

؛  هیبق ! نیریاما ش.« دمینال!» نبنده  دیام نیاز ا شتریگفتم که بهم ب یامروز و فردا بهش م نیشک هم یبدونه ؛چون ب

 !  گمیم یچ یفهم ی!م برسملقمه آماده به نظر  هیخوام  یرو چه کنم ! نم هیبق

اگه در ظاهر نشون  یتفاخرشون باشه حت هیو ما ادیکه بهشون توجه بشه خوششون ب نیاز ا دیجوون شا یدخترا

 یسوء استفاده! م ینقشه برا هیهشداره براش !  هیاطرافش  یمطلقه ؛ هر توجه از مردا ای وهیزنِ جوون ِب هیندن ! اما 

 ؟؟یفهم

 یخوا ی؟؟ م یکن یخوا یم کاریچ:« صورتم رو پاک کرد و متفکر گفت  یو نم رو دیبه صورتم کش یدست هی نیریش»

 ؟؟ آره !!! یبگ نیخودت زودتر به ام
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 که بخواد آبروم رو ببره ! شهینم ی، اونم جرّ ادیطرفِ من ن گهید نیآره ! اگه ام-

من  نیام یبگ هوی یخوا ی! م یزن یف مباهاش حر یسالم و خداحافظ هی؟؟؟ تو که فقط در حد  یگیبهش م یک-

 مطلقه هستم !

 نیبا ام یاز سالم و خداحافظ شتریمن ب گهینگاش کردم ؛ راست م یانگشتم رو به دندون گرفتم و فکر کناره»

ا دوتا م میو اشکان بود نیریبا ش یوقت جهیکرد . در نت ینم ی من تالش ِی راحت ِیهمکالم نشدم ؛ اون بنده خدا هم برا

 «گفتم: نیریرو از دندونم جدا کردم و به ش گشتمان دیبه ذهنم رس یباره فکر هی. میشد یشنونده م شتریب

 ! انیب نیزنگ بزن اشکان قرار بذار بعد ِکالسشون با ام-

 ؟؟ یخب بعدش چ:« دیکرد و مشکوک پرس زیرو ر چشماش»

 . یگیم نیبه ام ویهمه چ یریمونم و تو م یم نیبعدش .... بعدش من تو ماش-

چته « بازوم رو مالوندم و با ناله گفتم:» وقت ؟؟ همه کارا رو دوشته!! هی یخسته نش:« زد تو بازوم و با اخم  یکی»

دارم ؟؟  ویک رازتویمن غ نیریترو خدا !!! ش«: با  التماس»تونم برم بگم !  ی؟؟  خب من که نم یزن یچرا م ؟؟یوحش

 برادرم ؟؟؟ ایبهش بگه  ادیبگم خواهرم ب

 نمیکه من شما رو بب نینیبش ییجا هیاومدن  یوقت نیبب«شد یم یآخ جون داشت راض»آخه من چه جور بگم ؟؟-

کن و بعد  فیامروز رو تعر انیهم روشن بذار من صداتون رو بشنوم !جر تیو گوش نمشونیب یاونا ندونن من م یول

 هم برو اصلِ مطلب رو بگو ! خوبه !!

بزنگم که کالسشون تمام باشه ! تو هم حرکت کن برو  گهید مین هیبه من !! بذار  یدیکارِ سخته م یرزا تو هرچ یوا-

 ! یداشته باش دید یخوب پارک کن یجا هیکه  ییشاپ چهار راه باال یکاف

 نکنه !! تینشون بده ؛ رعا یعیجا که بتونه عکس العمل طب هیشاپ نه !  یکاف نیرینه ش -

 «فتم:وگ دمیخند!» شاپ برم  یکاف هی!خواستم حداقل از قِبَلِ شما با اشکان  یکن یباشه بابا به کجا ها که فکر نم-

چشماشو با !!» دیو همه جا رو فتح کرد دی! خوبه دو هفتس با هم دیر یجا نم چیکه با اشکان ه نیبگردم ! نه ا یاله

 دوس دارم !!! هیخو چ:« دیناز چرخوند و لب برچ

 .« دیکش ریدختره افتادم با حرفاش وابرو هام گره خورد وسرم ت نیا ادیدوباره » نوشِ جونت گفتم. هیو  دمیخند منم
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 یچه خبر ؟؟ از اون آب الیاز دان یداشت منو سرگرم کنه :رزگل یکرد سع یم یباز شیطور که با گوش نیهم نیریش

 انیتر به جر عیاسمش هم خون رو تو رگهام سر الی!!دان الیدان!»  یپرون یرو م نیام یالک ی؟؟ دار شهیگرم م

 !« ومدهیهم بهت ن یرزا ! که عاشق نوایب ی! ا ندازهیم

و بگه باشه  ارهیکم ب یک ستیجنگه ! معلوم ن یاون بنده خدا که فعال داره با مامانه م ؛یگیم یجون چ نیریش-

 !! یتو بگ یهرچ

و  آه سرد!»  میخواستنش راض ایو تو رو دنشی!به از دور د شکشی؛ اون پدردسر یغائله رو ختمش کنم  ب نیمن ا بذار

 «که خودمم به حال خودم دلم سوخت. دمیکش یبلند

زنگ خورد و اسم اشکان که خانم  شی؛ گوش میگفت که االن وقتشه زنگ بزن یداشت م نیریساعت تا ش مین بعداز

رو  میمن که طاقت ِ دور ییِجانم آقا یا.» تا بناگوش باز شد  نیری ش ِشیصفحه اومد و ن یرو«جانم»کرده بود ویس

 !« نداره 

 حالم بد شد !جواب بده !زود ! شیا-

 کالس خوب بود !«گذاشت رو بلند گو که منم بشنوم » گرفتمت! یجانم!!!داشتم م-

 م ؟؟گل ییبود. کجا شتی.همه فکرم پ دمیاز کالس نفهم یزیبال !خانمم ! من که چ یجانت ب -اشکان

محکم  یکی!!» نهیهم شهیهم ستین یرزا داغون بود که اونم خبر تازه ا نینبود !ا میزیبگردم ! من که چ یوا-

 «؟ گهیم یچ نیشعور بب یکوبوندم تو بازوش !ب

 .«رفت  سهیاز خنده ر نوریخودش ا» که پسره اونور خط پس افتاد. دیکش غیج هی

 بود ؟؟حرف بزن !! یجون چ نیری! ش یشد یچ نیریش -اشکان

 زورشون اومد ! ایبعض زمیعز یچیه«غش غش خنده  با»

 اوم .....اشکان!«: رو بزن یچشم وابرو اومدم که حرف اصل هیسقلمه زدم و  هی»

 جانِ دلم !-

 شته؟؟یپ نی؟؟؟ ام یی... کجا گمیم-
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 شده؟؟ یزی؛ چرا ؟؟چ ادیاالن م رهیبگ یکپ هیرفت  نی! ام میما هنوز تو محوطه دانشگاه -

 چها راه باالتره ! هیکه  یپارک نیایب نیبا ام یتونیم نمیخواستم بب یکه نه !....فقط ... م یزینه ! نه !چ -

 پارک پونه ؟؟؟  -

 ؟؟ییایکنم ! م یصحبت هی نیخواستم در حضورِ تو با ام یآره من اونجام و م -

 ؟؟ییکجا ؟؟االنییا! اصال رزا کجاست ؟؟تو تنه یکم روشنم کن هی شهینگران شدم! م-

و عشق رو تو لحن و کالم سامان  ینگران نیوقت ا چیبه دلم نشست .که ه گهیحسرت د هیلحن ِ نگران اشکان باز  از»

 .«.هِه اصرار هم داره دوباره برگردم دمینشن

تو پارک و رزا  امیتک بنداز که من ب هی یشد کیکار داره !شما نزد ییبره جا خوادیم یاشکانم ! رزا فعال هست ول-

 !! یهم بره دنبالِ کارش! اوک

 «؟؟ هیچ دهیکه اشکان م یتوجه نکنم و گوش کنم جواب نیریش یکردم به اوک یسع»

 س؟؟ین یمشکل یشِر!! مطمئن-

 رفت . سهیر نیریش« !!!! چشمام رو درشت کردم و لب زدم :شِر!!!! شِر»

 « به زور خنده شو نگه داشته بود.» منتظرم. زمینه عز-

  ؟؟یکن یم نی: خدا نکشتت رزا ! تو چرا هم چدیکرد و بلند خند قطع

ه و دستش بلند کرد که بزن دیخند شتریب نیریش!!» یری!! اش !! خوبه بهت نگفت :ش ی؟؟ اش یکن یصداش م یتو چ-

 !! جمیعجقم !! عج نیبگ نهیحداقل بهتره ا نیرو صدا کن گهیهمد نیدوست دار یخبه حاال ! هرچ« عقب  دمیکش

 ! یکرد یبارمون م ی، چ یاگه سرحال بود ینیو ا یرزا خوبه ناراحت یوا-

 .رسندیاالن م میکن دایخوب پ یجا  هیتو پارک  میبر ایبابا ب یچیه-
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ه دور ک لیاز وسا یبودن ول یورزش لیهم طرفِ وسا شتریبودند و ب یپارک !خلوت بود .تعداد کم میو رفت میشد ادهیپ

شد  یمخف شدیبود و کامال م نیکه پشتش شمشاد و پرچ مکتین هی ی! رو میدید یرو م یس؛ تک وتوک ک میشد یم

 شدنشون داشت . کیت از نزدیحکا نیریش یگوش یبعد صدا ی. کم مینداشت .منتظر نشست دیو د

بود و صدا و  کیرو روشن بذاره چون نزد شیالزم نبود گوش نیریش گهید نجوریرفتم پشت شمشاد ها ا یفور من

که دستش رو برد باال و هم زمان  دمیکنند ! د دایداد که پ یم یداشت تند تند نشون نیریرو با هم داشتم .ش ریتصو

 « اه یاومدند صدا ند یآروم نجوا کرد : رزگل»تماس رو قطع کرد؛ 

 شدن ! داریتو چهره پد ینگران هیپاهاشون اومد و دو تاشون با  یصدا

 ! یجون شدم! خودت خوب مهیجا ن نی؟؟؟ من تا ا نیریبره شسالم !چه خ-اشکان

 رفت. یشد که با چشم اشک یخانم ! رزا خوب بود . چ نیریش -نیام

 «فلک زده حرف بزنه  نیریدن ش یکه مهلت نم نایخدا ! ا ای»

 دیعقلش رس نیریخب خدارو شکر ش!» من بتونم تمرکز کنم  مکتین نیا یرو دینیبش شهیم ستین یزیچ-

 «! ننینکرده من رو نب یوقت خدا هیبنشونشون که 

 .! یزودتر حرفت رو بزن شهی! م میخب نشست -اشکان

 تو !!! یقدر هول و وال دار نیبه من و تو نداره که ا یاشکان جان ! اصال موضوع ربط-

 !دیسرِ رزا اومده ! تورو خدا زودتر بگ یی..چه بال ی...وا یوا -نیام

 «؟؟ یکن یچه م یآخرش رو بشنو نمی! بذار بب رهیبگ یکی نویا یوا»

من فقط متوجه شدم رزا حالش بد شد ؛ » که با رزا حرف زد. دیدیدختره رو د نی! امروز ا نیآقا ام  دیاجازه بد-

 «شناسم و توجه هم نکردم  یدختره رو نم

 هست سال سوم و دوتا کالس با ما داره . یدختره اسمش مهزاد مراد نی!ا دیخب شما توجه نکرد-

 «به رزا داره  یچه ربط» -

 بگم .....  یخب ....چه جور-
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 ! میما هم راحت تر نجوریجان راحت حرفت رو بزن ! ا نیریش -اشکان

نفس راحت !!»خواد  یشما رو م نکهیاون دختر ....مثل ا نیخب ..آقا ام«که دلم سوخت براش دیکش ینفس بلند»-

 جور که معلومه از توجه شما به رزا ناراحته ! نیا و«دیکش

 داد. رونینفسش رو با صدا ب نیام حاال

. مگه قرارداده که اون ازمن  ادیخوشم م یبه اون داره که من از ک یخب جهنم که ناراحته ! اصال چه ربط -نیام

 ؟ هیکه چه شکل ستیش تو ذهنم ن افهیق یباور کن حت«:رو به اشکان گفت.» جذبِ اون بشم  دیمنم با ادیخوشش م

 «و تمام  نهیو اشکان فکر کردن موضوع هم نیهنوز ادامه داشت . چون ام نیریسخت ش کار»

طرفِ  نیکرده و رزا نگرانِ ا دیخانم رزا رو تهد نینداره ! فعال ا تییاهم نی!ا ستین نیخب اصال موضوع ا -نیریش

 س هیقض

 کرده ؟؟ دیتهد یکنه !اصال به چ دیتهد ویکی،  ی؟؟ مگه شهر هرته که کس یبه چ دی؟؟ تهد یچ یعنی -نیام

رو بدنم نشسته بود .  یحس شده بودم و عرق سرد یطرف ب نیکرد .سخت بود گفتنش ! من ا یمِن و مِن نیریش»

 .«مثل من داشت  یحال هیهم  نیریفکر کنم ش

دونم از کجا  یکه نم یبدونه . حاال مراد یوست نداره کستو گذشتش هست که..... د ییزایچ هیرزا ... دینیخب ...بب-

 کنه. یم دشیگذشته داره تهد نیبا ا دهیفهم

 ؟؟؟؟ یبوده که به من نگفت ی؟؟؟ چ یدونست ی؟؟؟ اشکان تو م یا گذشته چه – نیام

 ! میدینفهم یزی؟؟ شِر درست حرف بزنه ! ما که چ هیچ انیجر نمیلحظه خفه شو بب هی....داداش  نیام -اشکان

 نیا کیکه نزد نیریش نوایب یکنن ؟؟؟ ا یم کاریکردن خبر رو بشنون چ یهنوز خبر نداشته قاط نایخدا !! ا ای»

 !«دوتاست 

موضوع رو از زبون  نی! هرچند رزا ازم خواسته که بگم ! رزا دوست نداشت شما ا گمی! اگر نه نم دیشلوغش نکن-

 تا بهتون بگم ! نجایا نییایمن گفتم ب نیهم یرا! ب دیباهاش داره بشنو یکه دشمن یکی

 !«با لحن تند و خشن گفت ها .»  دی! حرفتون رو بزن دینیچ یم یکبر یصغر نقدریا چرا پس – نیام
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، اشکان آروم  دیتو موهاش کش یدست نیبغض کرد و ام نیریش!» منم سخته  ی!خب برا نیگیم نجوریوا ! چرا ا-

 «گفت: نیریزد و رو به ش نیاز پهلو به ام یضربه ا

 پسره طاقت نداره ! نیکن ! فقط زود جمعش کن که ا فیموضوع رو تعر یناراحت نشو ! هر طور راحت زمنیعز-

ال  ح نیکه دو سال کنکور ندادم ؛ با ا نیکه رزا از من بزرگتره من با ا نیدون یتکون داد و شروع کرد:م یسر نیریش

 که ......... ازدواج کرده بود و بچه داشت .. نهیسال اومده دانشگاه ا 4د که بع نیا لیسالشه ! و دل 22رزا 

از جاش بلند شد و با دو دستش سرش رو از دو طرف  نی!!!!!! امییییباره با هم بلند گفتن : چ هیو اشکان  نیام»

 !!«خدااا !خدا به داد برسه  ایکرد :  یلب زمزمه م ریز یگرفت و اشکان با شگفت

 ؟؟؟؟ شوه......شوهر داره ؟؟ یخب االن ....چ -نیام

 خب طالق گرفته ! دو ساله !!!« اومد نینفس ام یصدا!» نه -

 ب.....بچه !!!-نیام

 .« ختیهاش فرو ر ای! دلم سوخت براش که رو نیخش دار شده بود و سنگ صداش»

 !!!«ر دخت نیا دهیکش یمخاطب :چ یب دیوشا یاشکان به آروم!» فوت شده  یعنینه ! -

مطلقه  گمیبرم و به همه م یتو دانشگاه آبروت رو م یرو خط نکش نیبهش گفت که اگه دور ِ ام یامروز ، مراد-

 سوء استفاده کنه ! تشیاز وضع ایبهش انگ بچسبونه و  یخواد کس یناراحت شد.دلش نم یلی.رزا هم خ یهست

هم ترم و هم کالسشه ! خودش رو از همه دور کرده  یدونست که ک ینم یکه من باهاش جور بشم ، حت نیاز ا قبل

!  یبهادر یهمش به خاطر شماست ها آقا نایا« ادامه داد: یبا طلبکار نیریمرتبه ش هی!» مزخرف نگه  یبود که کس

 بشه ؟؟؟ تیحساب پس بده و اذ دیرزا با یشما طنابِ خانم رو نگرفت

 ! میکن یم یفکر هیباشه حاال تو حرص نخور  -اشکان

 آقا دست از سرِ رزا برداره ! نیکه ا نی؟؟ مگر ا ی؟؟ها ؟؟ چه فکر یچه فکر-

خوشحال  یفقط کم یخورم . کم یکنه که من به دردش نم یفکر م نیساکت بود . احساس کردم داره به هم نیام»

 چیکه ه الیدانبه حالِ  یکرد جا زد وا یعشق م یادعا نقدریکه ا نیفکر کردم : ا یدیشدم . بعد دوباره با نا ام
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ه هم بست نیبه من فکر کنه !خب پرونده ام الیدان هک نمیبب دیبا الیمن  تو خواب و خ ییجورا هینداشته !  ییادعا

 .«شد 

 ! میبر« شونش یدست گذاشت رو...» ... داداش نیگلومون خشک شد ! ام میبخور یزیچ میبر نیبلند ش -اشکان

 کجا ؟؟؟؟ -نیام

 . میرو برسون نیریو بعد ش میبخور یزیچ هی میبر-

 «رحم کن !  ای! خداجهیگ یوا»

 خوام تنها باشم .  ی!م رمی! من خودم مدیشما بر-

 !«به عقلش برسه ، نذاره بمونه  نیریش ایبمونه من چه کنم ؟؟خدا نجایا نیخدا ! ا ای»

 «هم رفت. یچش غُرّه مشت هی»بگو!  یزیچ هی. اشکان تو  دیبمون نجایا هیچه کار نینه نه ! ا -نیریش

 رسونمت از اونجا تنها باش! یجا م هیتا  ای!ب هیخب چه کار-اشکان

 ! اریهمه بهونه ن نیا میبر ایب« و راهش انداخت. دیخواست حرف بزنه ؛ اشکان دستش رو کش نیام تا»

ارج شدن وبعد در جهت خ دمیاشاره نامحسوس به من کرد و دنبالشون راه افتاد . صبر کردم تا از د هیهم  نیریش

 مریدرگ یالک یکردم . حداقل پسر جوون یم یپارک خارج بشم . احساس ِ آسودگ گهیمخالف اونا راه افتادم تا از در د

 کنه !  یرو با افتخار به خانواده اش معرف نم تونهیم یدارم بهش بدم ونه حت یمن نه قلب ینباشه وقت

 چی! که ه نهیب یعرفِ جامعه س که من رو بد م نیکم باشم نه ! فقط ا یخانوادگ ای یتیکه من از لحاظِ شخص نیا نه

هم  یبچه ا یها هستن که با دوست پسرشون رابطه دارن و حت یلیدونه ! خ یپسرش مناسب نم یمن رو برا یمادر

روط و هر ناز دارن و شرط و ش یدختر کل هی؛ به عنوان  ستیتو شناسنامه شون ن یچون اسم یسقط کردند، ول

 چسبونه ! یبهشون نم یهم انگ یتونن انتخاب کنن !کس یرو م یپسر

در رو باز کردم  ایکرد . رو یم تمیاذ دیچشم هام قرمز شده بود و سردرد شد هیو گر ادیاز فکر ز یخونه ول دمیرس

 کرده ؟؟ تتیاذ ی؟؟ کس یکرد هی! گر یشده آج یزود گفت: چ

 گذاشته ؛ مامان کجاست ؟؟ ریکنه رو چشم هام تاث ی! سرم درد م ستین یزینه جونم! چ-
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 !یمسکن بخور هی یتو زودتر بخور که بتون یخوای.من شام آماده کردم ، م دیو مامانش رفتند خر یاسیبا -

 .امیب رمیدوش بگ هیخورم .بذار  یلقمه م هیباشه گلم -

 یرو گذرونده بودم ، اما م یو روز پر تنش که اشتها نداشتم نیگرفتم و با حوله دور سرم رفتم آشپزخونه با ا دوش

رو برام آماده کرد و  زیهم م ای؛ رو یصندل ی.نشستم روادیمسکن بخورم فغان معده م در م یدونستم معده خال

 خودش هم کنارم نشست .

 رنگ به روت نمونده ! یبخور آج-

چه خبر «طور قاشقم رو چند دونه برنج پر کردم و طرف دهنم بردم نیهم.» ستین یزیشدم ؛ چ یکم عصب هیامروز -

 ؟؟ یتو چکارا کرد

 ترشیب گهی؟؟دو هفته د یلباس بخر یخوا یتو نم یآبج گمیمنم امروز کالس داشتم اما زودتر برگشتم.م یچیه-

 از بس کار هست . شهیکه دو روز آخر هم حساب نم یدونینمونده ها !! م

 خوام . یشال م هینه لباس دارم . فقط «خورم جواب دادم: یخوردم که فقط بگم دارم م یغذا م زیر زیکه ر نطوریهم»

 ؟؟ یدیلباس نخر یکدوم لباس تو که تازگ-

 پوشم . یاونو م هیبرام اورد از ترک نیهمون کت و شلوار که پارسال رام-

 ؟؟یزیچ یبلباس ش هی ؟؟یکت و شلوار بپوش یخوا ی بعد تو م ِیآخه عروس یوا ! آبج-

 جون ! من با اون لباس راحت ترم !  ایرو-

 یِ. عروس یمواظب شتری؟؟ از مامان ب یکن تیرعا نقدریا یبگم ! من که مخالفم ! تو مگه چند سالته که بخوا یچ-

 ؟؟ یبپوش کیو لباس ش یشاد باش دیبرادرمونه نبا

 یمطلقه باش یوقت«داد: یتو صدام خودش رو نشون م یکردم قورت بدم ول یو بغضم رو سع نییرو انداختم پا سرم»

تا  ینشون بد گرانیو به د یجوونتر خطرناکتر ! بهتره خودت حدّت رو مشخص کن یفرق نداره چند سالته ! هرچ

دوروبر عروس نچرخ شگون  ادیکه بهم نگن ز نیکنن !هم یآور ادیو زخم زبون بهت  هینخوان با طعنه و کنا گرانید

 الهم رو بندازم باال !!ک دینداره با
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 . رمیگ یرو بگه ؟خودم دهنش رو گِل م زایچ نیجرأت داره بهت ا ی؟؟ ک یزنیم هیحرفا چ نیا-

 خاله خانم ! یو حرفا یمثل مهمون شهی؟؟؟ حالت خوبش م یبش ریدرگ یخوا یبا چند نفر م-

 من کمک نکنم برم بخوابم ؟؟ شهیدستت درد نکنه خوشمزه بود.م:« دمیو گونه اش رو بوس زیشدم از پشت م بلند»

 فکر نکن ! یقدر منف نیتو رو خدا ا ی! ول یبرو آج-

 ویگوش«برد  یادیزمزمه کردم و رفتم تو اتاقم .موهام رو خشک کردم که خودش زمان ز رِلبیز یریبخ شب»

 زدم و منتظر تماس شدم: نیریبرداشتم رو اسمِ ش

 !!ی! خوب یرزگل-

 دردسرام !  یبرا دیخش!من خوبم ! بب زمیسالم عز-

 ! میپسره رو نابود کرد می؟؟فقط زد ی!چه دردسر وونهید-

 شد ؟؟ حالش بد بود؟؟ یچ-

 چاره! یلحظه شه! داغون شد ب هی یبد برا-

هم بهش نداشتم  یخواستم گولش بزنم .چشم ینه ؟من که نم ای دیفهم یم دی؟با یآخرش که چ نیریچه کنم ش-

 ! شتریتونم در حدّ اشکان بهش فکر کنم نه ب ی.باور کن فقط م

 ینشنوه !االن حداقل خودش تنها م هینداره و فقط قصدش آبروبر یکه با من صنم یا بهیخواستم از زبون غر فقط

 بود. شتریدردش ب دیشن یم هیبق ی.اگه جلوادیتونه با خودش کنار ب

 دونم و قبول دارم. اما ...  یمنم م نویا-

 کل کجاست؟؟؟مش نیریش هیچ-

 . میجاست که اشکانم ناراحت شده که زودتر نگفت نیاوم.....مشکل ا-

را اون چ!«وپوکش رو بهشون بگه  کیپسرا چه متوقعند، که تا گفتن سالم آدم ج نیکنم ؟ا کارشیچ نویحاال ا یوا»

 ؟؟؟ 
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 رو روشن کنم. نیتا من ام یگفت یاز اول بهم م دیتو با گهیاز من ناراحته !م-

 ؟؟یجواب داد یتو چ-

تمومه ! منم قهر کردم .بهش گفتم :من از اون  یهمه چ گهید یعنی!!!پسره پر رو فکر کرده چون قبولش کردم ، شیا-

 بگم . یبه کس یرو به صرف دوست گرانیکه بخوام راز ِ د ستمیآدما ن

 کاریخانم چ نیری! ش نیریش:«دمینال ی.با زاررمیعذابِ وجدان بگ شتریخواد من ب یکارش م نیبا ا نمیا یوا یوا»

 ؟؟یاضافه کرد نمیدارم کمه ا نیحالِ ام یکه برا یعذابِ وجدان ؟ی؟ تو چرا قهر کرد یکرد

 یزیخود داره ! مگه من از هر کس چ یبه ما نداشته باش .عذاب ِوجدان چرا؟؟ خب انتظارِ ب ی!تو اصال کار یرزگل-

کس و کارم رو تمام و کمال به آقا بگم.به  یانتظار داشته باشه راز و حرفا یدونم بهش بگم. فکر کن فردا تو زندگ یم

 ؟؟؟یزیچ نیهمچ شهینظرت م

 بوده . نیام یِمنظورش فقط برا دی.شا یگیتو درست م زمینه عز-

 ؟؟ ی! اصال ولش کن . اوضاع خودت چطوره ؟؟ روبراه یهرک یبرا-

 

                       *********************************** 

من تماس گرفت و ض نیریاون روز با ش ی؛ البته اشکان فردا ومدندیو نه اشکان به دانشگاه ن نیهفته بعد نه ام کی تا

 انجام داد. یوجه نی به بهتر ُیمراسم نازکش یعذرخواه

 «حالش بده  یلیخ نیگفت: ام نیریبه ش فقط»

 نکنه.  دایپ یزیحرف زدن و آبرو ر یبرا یرفتم که بهونه ا یکنار م یاز سر راه مراد شدیهفته تا م کیاون  تو

 اعالم کردم. الیو حضورم رو به دان دمیکردم و رفتم شرکت، رس یخداحافظ نیریاز ش عیروز بعد از کالسم سر اون

 . میها رو با هم چک کن ستمیرزا عصر بعد از رفتنِ بچه ها بمون س-

کردن و رفتن  یدادن و خداحافظ لیکارشون رو تحو یکی یکیه ها آخر وقت بچ«گفتم و مشغول کارم شدم یچشم»

گفت.سرم رو باال  دییبفرما هی. دو سه نفر مونده بودن که زنگ در به صدا در اومد.آقا اصالن رفت در رو باز کرد و 
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و  گرم کرد یپرساومدند تو وبا بچه ها سالم و احوال خانم دهیبله !!! سپ دمیکه آخر وقت اومده که د هیک نمیاوردم بب

 چشمش افتاد به من !!  هوی

 «شناسه  یرفت من رو م ادشیکه  نیو مثل ا دیپر رنگش»

 :« یجواب دادن و احوال پرس یبه جا.»! خانواده خوب هستن  نیجون ! خوب دهیسالم سپ-

 ؟؟ یکن یجا چه کار م نیشما ا-

 یکنه ! شما مشکل یجا کار م نیهست ا یرزا جون مدت«گفت: دهیبه من کرد و رو به سپ یبا تعجب نگاه سوده»

 !نیدار

صورتش قرمز شده بود، سوده مبهوت مونده «بگه  یزیخدا دهنش رو باز نکنه چ یدلم بذارم ! ا یکجا نویخدااا ! ا ای»

ترل ش رو کنبتونه خود دهیکردم سپ ی، خدا خدا م دهینگاه کنجکاو به سپ هینگاه پرسشگر به من داشت و  هیبود و 

 . دمیفهم یبود هم نم یشاک یبگه ؟در کل از چ یخواد چ یدونستم مثال م ینزنه ! هرچند نم یکنه و حرف

 شه؟؟شیهست .....تو اتاقشه من برم پ الیبه من نگاه نکرد روبه سوده گفت:اوم......دان گهیکرد و د یسرفه مصلحت هی

جواب بشنوه در رو باز کرد  نکهیو در زد و بدون ا الیسوده بخواد جواب بده از کنارش گذشت و رفت طرفِ اتاق دان تا

 از لزوم محکم بست. شتریب یو رفت تو ودر روکم

که دوتا پسرا آرمان و عرفان نشنون  یطور واشیاومد . سوده اومد کنارِ من و  الیدان یِسالم و احوال پرس ِیصدا

 بود. دهیرو د شیداره ؟؟انگار دشمن ِ خون یچش بوده رزا ؟؟ با تو چه مشکل نیرد: انجوا ک

 «باز کنم. ادیخواست مسئله رو ز ینگفتم اومدن خونمون !دلم نم» دمشیبار د هیدونم !من فقط  ینم-

 «مشکوک نگاه کرد»هواخواهت شده ؟؟ نجوریا دنیبار د هیوا !!با -سوده

شه .سوده که عکس  الیخ یمشغول کردم که سوده هم ب ستمیوت کردم . خودم رو با سانداختم باال و سک یا شونه

باز شد و با  الیرو برداره ؛ در اتاق دان فشیکه ک زشیمن شد رفت طرفِ م یعالقگ یمتوجه ب دیالعمل من رو د

 کرد وگفت : مونده یبه طرف سه نفرِ باق ینگاه هی رونیقرمز و کالفه اومد ب یصورت
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رو کرد به سمتِ »به سالمت  دیمن کار دارم بر دیها رو خاموش کن ستمیخواد س یبچه ها نم دینباش خسته

 به یدست هی»کنم. یو شما هم برو من خودم بعدا سماور رو خاموش م اریب یزحمت دو تا چا یآقااصالن ب« آشپزخونه:

 رزا بمون تو کار دارم.«و رو کرد به من: دیپشت گردنش کش

 .چشم ! هستم-

به اتاق  دهیبه دست اومد نرس ینیکردند و رفتن . آقا اصالن س یبعد خداحافظ قهیزودتر وپسرا دو سه دق سوده

مِن ومِن کرد که بمونه.  هیآقا اصالن .»یبر یتون یم یرو ازش گرفت : دستت درد نکنه و خسته نباش ینیس الیدان

 «زودتر رفتنشونه یبنده برا یم ششونیبه ر الیها که دان دیخسته نباش نیهمشون متوجه شده بودن که ا

خونه راحت خودم آشپز التیرو برد تو اتاق به آقا اصالن گفتم: برو خ ینیس یوقت  هیکالفه و عصب یلیخ الیدان دمید

 «خداحافظ گفت. هیبلند  یتکون داد و رفت کتش رو برداشت و با صدا یسر یلیم یبا ب»کنم. یرو مرتب م

در بدرقه کرد و در رو پشت سرش بست  یرو داد و هم تا جلو شیو هم جوابِ خداحافظ رونیاز اتاق اومد ب الیدان

 بود .صداش زدم: نییهمونجا پشت به در موند و سرش پا هی.چند ثان

 !  الیآقا دان-

بگه ! اما .....  یزیست چخوا ینگاه که م هینگاهِ حرف دار ؛  هینگاهِ خاص ،  هیرو باال اورد و منتظر نگاهم کرد؛  سرش

هست با گوش بشنوم نه با  یدادم اگه حرف یم حیشدن و کنکاشِ نگاهش رو نداشت . ترج رهیمن طاقتِ خ یچشما

 چشم !

 ستمیذارم و س یبراتون م بیبچه ها رو به ترت ی؟؟ من کارا میفردا انجام بد دیها رو بذار ستمیچک س نیخوا یم-

 ها رو خاموش کنم و برم .

 "تا من صحبتم تمام شه ! دیباش "نه محکم ! هیسکوت دنباله دار !! در آخرم ....  هیمکث!  هی

اجازه پشت در  یگوشم ب هیبتونه حواسش رو بده به کار....هووف !!  یخب حاال ک»تو اتاق و در رو بست .  رفت

 «اتاقه...

 ش ؛کلمات واضح نبود.اومد . البته تنِ صدا یم الی دان ِیهم صدا شتریآروم بود .ب صداشون

 بارم شده به حرفِ بزرگترا گوش کن. هیخدا  ی! محضِ رضا اریبهونه ن ی: بسه بسه ! ه دیکش غیج دهیسپ هوی
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 بازم آروم حرف زد . الیدان

بهونه ها  نی!پس ا یخوا ی! تو هم من رو م نی! من دوستت دارم ! همه هم راض الی! دان شمیخوام ! قانع نم ینم»-

 «یاریکه م هیچ

م دوستت دارم !تو ه»تو قلبم نشست. میشد و مستق ریبود اما ....ت الیبود . حرفاش مخاطبش دان دهیبلند سپ یصدا

 دیدونم شا یبود .نم شتریکه از سرعت نور ب یتکرار شد .تکرار هیشش کلمه تو سرم هزار بار در ثان«  یخوا یمنو م

م از دون ینکرده !گوشم بسته شد! چشمام تار شد .نم اسبهغز محسرعت تکرار کلمات رو تو م یدانشمند چیتا حاال ه

 ! ی! نشستم رو صندل جهیاز سرگ ایاشک 

ا ت دمیام رو فشار دادم . به خودم فشار اوردم که نفس بکشم .خدا رو به کمک طلب قهیدو دستم رو از دوطرف شق کفِ

 دوست و دشمن شرمنده نشم ! یِآبروم رو حفظ کنه ! تا جلو

که  یهرنفس"باز شد و دم وبازدمم راحت شد نمینفسِ گره خورده تو س«! رحم کن ! دشمن شاد نشم  ای! خداایخدا»

 "مفرحِ ذات  دیآ یاست و چون بر م اتیممدِح رودیفرو م

 "واجب یشکر یپس بر هر نفس"

باز  دوباره گوشم«.شد یشکرت که تنفسم عاد ایخدا.»کردم  یشکر م نهینفسِ برآمده از س نیبرا دیبود که با نجایا

 گشت. رایداخلِ اتاق رو پذ یشد و صداها

 دهیع! ازتو ب یکرد دییکه مامان گفت و تو تا نهیاز ا ریاز عالقه کردم. غ یصحبت یدادم .ک یمن به تو قول یک -الیدان

 واال !

 من ! رازیغ یبود یمیاز من ! با کدومشون صم ریغ یرفت رونیب لیفام یبا چندتا از دخترا یاومد یاز وقت -دهیسپ

! خواستگارام رو رد کردم تا  یایدوستت داشتم.منتظر موندم تا ب یکه بر نیکه من از قبل از ا یدونست یخوب هم م

 تو رو داشته باشم .

 یمیرفتن و صم رونی؟؟ مگه قراره با دوتا ب یزنیساله حرف م 16 یسالته چرا مثلِ دخترا 25! تو  دهیسپ یوا-

 ! متاسفم !یجنبه باش یقدر ب نیکردم ا ی! فکر نم یکن یباف ایصحبت کردن رو
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که معلوم » زن مطلقه هی  ِیخودت متاسف باش که با چهار تا عشوه و لوند یِمن متاسف نباش ! برا یِنه آقا ! برا-

وارد کجا  و دهیزن شوهر د هی!منِ دختر ِ ساده کجا !  گهی! بله د یدلت رو باخت«چه کار کرده که طالقش دادن  ستین

 !!!یاگه من رو از دست بد یباز یکه م یین توی! معلومه من بازنده ام !اما... نه اشتباه نکن ا

مه ه نی! به خودت قسم که خسته شدم از اگهیقلبم نزنه د شهیدمِ آخرم باشه ! م نیبه انتخابِ خودم ا شهی! م ایخدا»

 !!«ایهمه افترا !خدا نیتهمت ! از ا

از  تا زنده اریاسم ِ اونو ب گهیبار د هی«اسمش داد نبود. نیا گهیعربده زد ها ! نه د»خفه شو ! خفه شو تا خفت نکردم.-

ان تئاتر مسخره رو که مام نیو ا رونیب اریپنبه رو از تو گوشت ب نیا دهی! سپ گمی!بارِ آخرِ که دارم مینر رونیب نجایا

گردم همونجا که بودم  یبرم ارهیبهم فشار ب یلی!برو به مامانم بگو خ دیکن تموم یکنه و توهم باز یم یکار گردان

 « دمینعره زد که من سه متر از جام پر یهم جور یآخر نیا!» یدی.فهم

اومد. اما من  الیدان یپا یبگه که صدا یزیبهم کرد ،خواست چ ینگاه رونیاومد ب ونیگر دهیاتاق باز شد و سپ در

 صداش زدم : عیمهلت ندادم سر

 دیندادم با تیی.اهمدمیهم کنار در اتاق از گوشه چشمم د الیبرگشت و با خشم نگام کرد. قامت دان»خانم !  دهیسپ-

.فقط خواستم مطمئن بشم که منظورتون از اون حرفا  دمیشما رو شن یمن ناخواسته صدا.«کردم  یاز خودم دفاع م

م منظور قایکرد و با حرص گفت: بله خانم دق الیدان بهنگاه  هی دهیسپ«رزا شل گفت هی الیدان»نه ؟؟؟ ایمن بودم 

 .دیخودتون بود

صورتش گرفتم: اجازه  یِ!!!!برگشتم طرفش و کفِ دستم روجلو دهی: سپدیغر تیقدم اومد جلو و با عصبان هی الیدان

 لطفا ؛؛؛ دیبد

 د؟؟ینیب یرو م خانم شما چند باره که من دهیکردم خونسرد باشم : سپ یسع دهیبه سپ رو

 یرو هم گذاشتم و لبخند کج نهیس ی؟؟منم دستام رو رو یجواب داد: دوبار !که چ یشد و با طلبکار نهیبه س دست

 ؟؟  یدونیم یمن چ ی؟ تو از زندگ یدیکارا رو از من د نیدوبار همه ا نیزدم : بعد تو ا

نخواد و سر و  یبسازه که وقت یتونه زندگ یدونم که زن م یرو م نیندونم اما ا یزیچ دیجواب داد : شا ییپر رو با

 . رهیبه فنا م شیگوشش بجنبه زندگ
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 یکه سر وگوشم م نیبه شما گفت که من به خاطر ا یک« نجایشد اما اجازه ظهور نداشت . نه االن ونه ا میحج بغضم»

 ورت بوده ؟؟ به چه ص میزندگ طیمن بود که بدونه شرا یتو زندگ یطالق گرفتم .؟؟ک دیجنب

متاسفم که تو رو گلِ سرسبد  یاسی یرو کر کرده متاسفم! برا ایفهم و شعورتون گوشِ دن یشما که ادعا یبرا واقعا

 کرده ! یشما حساب م یخودش متوجه شده بود که اشتباه رو رایدونست ، هرچند اخ یم لشیفام یدخترا

 ؟؟؟ هه خانمو !!  یمنکر طالقت بش یخوا یدو کلمه متاسفم م نیبا ا یعنیپوزخند :  هی با

نه من «فکر کنه و حرف بزنه  شیصد سال پ یزن ها ریمثل پ یکرده ا لیشد دختر جوون و تحص یباورم نم اصال»

 نیشاکرش هستم که ا شهیدونم که من رو از جهنم رها کرد .پس هم یخدا م هی. من طالقم رو هد ستمیمنکر طالقم ن

 مثل من باز گذاشت. یمن  و زن ها یراه رو برا

 :الیرو برداشتم و رو کردم به دان فمیخورده نگام کرد.انگار انتظار جواب نداشت. ک کّهی

 .نیفردا ! فقط زحمتِ سماور رو بکش یها هم بمونه برا ستمی.س رمیبا اجازتون من م الیآقا دان-

اومد که  دهیسپ یبودم که صدا دهیخداحافظ زمزمه کردم .هنوز به در نرس هیبه طرف در رفتم و در همون حال  عیسر

 مخاطبش من بود:

!چه زود خودت رو اههیس الیکه روزگار دان یهست نجایاگه عمه بدونه تو ا ؟؟؟یِمخ زن دِیروش جد نیهه ا-

 ؟؟؟ینکن بود که توشرکت هم ولش نیهم یو بِل هست یکرد که اِل هست فیتعر یاسیهمه  نیا ؛یچسبوند

از  یدیو تهد یدیو با انگشت اشاره تاک ستادیا دهیسپ یبا صورت برافروخته جلو الیدان دمیجواب بدم د برگشتم

 :دیدندوناش غر نیب

 !یدی! فهمزمیریدندونات رو تو دهنت م یبگ گهیکلمه د هیخفه شو! خفه شو !-

؟؟حاال هم تا کنترل از دستم در  یدیکنه ! فهم یتو شرکت من کار م ینداره که ک یربط گهید یبه تو و نه کس نه

 نرفته از جلوم گمشو ! 

شاره که من بودم ا ییبا انگشت شست به جا» نیگمشو ! به خاطر ا یگیم یگفت:با من فیضع یمبهوت با صدا دهیسپ

 ؟؟ یزن یحرف م نجوریبا من ا«کرد
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همه حرف  نیو باز کرد و خارج شد.مونده بودم که ابه من زد و در  یکنان به طرفم اومد و تنه ا هیبرگشت و گر عیسر

رو  اسمم الیدر بردم که دان رهیانداختم و دستم رو به طرفِ دستگ نییشد.سرم رو پا یجواب کوتاه چه شاک هیزد ، با 

 گفت:

 یکار که صدام م میداد. من تو تا یا گهیاز جانم جوابِ د ریکنه غ یصدات م نطوریا یوقت شهیجان ! مگه م!»رزا -

 ....«لحن  نیبا ا نجایکنم که جان نگم . حاال ا یم یسع یکنه کل

 ایشد  قهیدونم دق یخواست حرف بزنه !نم یسرم رو بلند کردم و چشم به چشمش دوختم .انگاربا چشماش م فقط

بهم خورد  مونیشمعمر حساب شد.دستاش رو برد باال و موهاش رو چنگ زد ؛ ارتباط چ هیمن  یساعت برا ایو هیثان

کردم الّا  یبشه ؛ من به هرجا نگاه م رهیخ ممکرد تو چش ی؛ دوباره سع کتریو اومد نزد دیدور دورِ خودش چرخ هی

شدم  یرو دوست داشتم و هر لحظه به طرفش جذب م الیخب دروغ نگم از خودم مطمئن نبودم .من دان»چشماش

 «بود. بیخودمم عج یِاحساسات برا نی.هر چند ا

 خوام! ی! معذرت منیزا ! منو ببر-

 شما چرا؟؟!«صدا و چونه گفتم: یو محکم تر .باهمون لرزون تریکردم بغضم برگشت قو احساس»

 شدم . ریبزنه.هرچند خودمم از حرفاش غافلگ یحرف دیذاشتم سپ یم دیمن نبا-

حرفا  نی! عرفِ جامعه ماست که باعثِ ا دیستیشما مقصر ن«تفاوت جواب بدم: یکردم ب یسع دمیکش یقینفسِ عم»-

 . امین گهیباعثِ دردسرتونه من د نجایحضورم ا دیکن ی.فقط اگه فکر مشهیم

حرف جا بزنم  هیترسو که با  نقدری؟؟؟ ا یدی؟؟؟ منو چه طور د یگیم یمعلومه چ چیاسمم رو صدا زد:رزا!!!! ه ریتح با

 اگه مادرم باشه ؛ یره !حتحقِ نظر دادن ندا یازمن کس ریکه غ یی. اونم جا

 . نیوفتیخواد به خاطر من به دردسر ب یدلم نم.« دلم رد شد  یگدازه ها یِاز رو یخنک مِینس هی»

 ؟؟یاورد نی.ماش میها رو خاموش کنم با هم بر ستمی.صبرکن س میزن یدر موردش حرف نم گهی! د ستین یدردسر-

 . رمیرسوند اما خودم م نینه رام-

 تمامه! یصبر کن قهیتعارف نکن ! دو دق-
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م و گذاشت زیم نیکترینزد یرو رو فمیبدم ک لشیتحو زیخودم هم به آقا اصالن قول داده بودم آشپزخونه رو تم چون

 هم اول رفت تو اتاقِ خودش ؛ الیبه طرفِ آشپزخونه رفتم. دان

ومد ا ینیبا س الیدان دمیکه د ستین یا گهیدکارِ  نمینگاه کردم که بب هیهم شستم  یرو خاموش کردم قور سماور

 کرد. دایانگشتامون تماس پ ینیس ریکه اونم خواست تعارف کنه از ز رمیرو بگ ینیتو!دستم رو بردم جلو س

به طرف ِ قلبم  یطوفان ایدر هی یوتند از نوک انگشتاش مثلِ موجها الیس انِیجر هیدونم  یبرق ! نم هیگرما ! نه  هی

 خون بود به طرفِ صورتم فرستاد. یکرد و هرچ یپمپاژ قو هیدونم ! قلب  یبازم نم دیرفت و ضربان به چند رس

 تیوضع نیحاال با ا»گونه ام گذاشته بودن. یِزغالِ گداخته رو کهیهجومِ خون احساس کردم داغ شدم انگار دو ت از

 «استیکار دن نیبودن شاق تر یتظاهر به عاد

 کرد حرف بزنه: یوسع رونیرو به دستم داد و از آشپزخونه رفت ب ینیس عیکه سر خداروشکر

 ...کدوم دستگاه روشنِ، خاموش کنم. نمیاوم ....من بب-

و  رو اورده بود فشیهم ک الی، دان رونی.کار تو آشپزخونه تمام شد و اومدم بدیتکون دادم که فکر کنم اصال ند یسر

 ؟؟ می! تمام شد ؟بر ی:مرسدیمشغولِ خاموش کردن چراغا بود ؛ تا من رو د

 گردم . یبر م نیو اونجا با رام رمیم ادهیتا چهار راه پ تی!نها شمیمزاحم نم گمیبله ! بازم م-

 .اما خب دست و بالم دور قربونش برم هیالبته االن جاش بود که من »؟؟ یچ گهیگفت:نشنوم ! د یکرد و با تند یاخم

 «.بسته بود 

 بلند شد. وشیدار یپخش رو روشن کرد وصدا میکه نشست نیماش تو

 ذارم رو دوشم یم کوهو

 پوشم یهر جنگُ م رختِ

 ماهُ تو خونه ارمیم

 بادُ نشونه رمیگ یم

 شمارم دونه به دونه یم نُیخاکِ زم همه
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 نداره یکار چکدومیچشمات بگن آره ه اگه

 

من  یاگه برا یعنی»مدّ نظرش هست. یکرد واقعا کس یکه آدم احساس م یجور هیکرد  یلب با خواننده زمزمه م ریز

به  رشتیشد ب یآل بود و اخالقِ خوبش باعث م دهیا افهیاز لحاظ ق الیدان«داشته باشم  ییآرزو گهیتونم د یباشه ؛ م

مدت  نی بارزش که من توا ِتیو و شوخ و خصوصگ هو به جاش هم بذل ی؛ به موقع مغرور بود و جد نهیدل بش

 بود. شیمتوجهش شده بودم مهربون

القِ اخ نیهم یِکرد .برا یتونست کمکش م یکه م ییداره تا جا یاز بچه ها مشکل یکیشد  یکه مطلع م نیمحضِ ا به

 زدند . یکردن و از کار نم یشرکت همه از دلِ و جون کار م یخوبش بود که کارمندا

مدت واقعا عاشق رفتار و اخالقش شدم .چقدر  نیاولش  جذبِ صورت مردونه اش شدم اما ا دیمن هم شا یبرا

 یداشته باشم برا دیتونستم ام ینبود و االن من م ینبود .کاش اون دوسالِ جهنم یحسرت خوردم که کاش سامان

 !  الیداشتن دان

 د؟؟یا من بود! ب دیفکرا بودم که احساس کردم صدام کرده:ببخش نیهم تو

 ؟یهست دیسپ یِ. هنوز تو فکر حرفهایدیبله ! دو بار صدا کردم نشن-

 یمگه م یتا تو کنارم»کردم. ینه !نه ! بهش فکر نم«.شد میکرد هم حسود یصدا م دیرو سپ دهیکه سپ نیاز ا یحت»

 «فکر کنم. گهید یتونم به کس

 . نیجواب ند نیتون ینه ؟ اگه ناراحتتون کرد م ایکنه  یدونم سوالم ناراحتتون م یکنجکاو بودم نم قتشیحق-

 !دییکنم ! بفرما یخواهش م-

 بود. لتونیکه شوهرِ سابقتون .... فام دمیشن نیاز رام-

 داشتن . یرابطه برادرانه خوب یبله !پدرامون پسرعمو بودن ول-

 !د؟؟یازدواج کن نیکه قبول کرد نی...شما شناخت نداشت یعنی.... نیخب .....با ا-
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که ته دلم  یدیذره ام هیاون  یاحساس کردم الزمه بدونه! برا ی، ول الیدان یسخت بود حرف زدن از سامان برا»-

 «داشتم 

هم درست سامان رو  ناینداشتم نه تنها من بلکه مامانم ا یداشتن  اما من شناخت یدرسته خانواده ها رابطه خوب-

بود که در اون زمان نبود.مامانم هم که به نظرش  نیت داشت رامشناخ یکه تا حدود یتنها کس دیشناختند ! شا ینم

 قبول کرد. شهیچون خانواده خوبه پس پسرشون بد نم

 ؟؟ نظر خودت؟؟ یمامانتون ؟؟! پس تو چ-

هم که به مامانم  یزیموضوع نداشتم .چون تو فکرِ ازدواج نبودم تنها چ نیتو ا یخنده دار باشه ! اما من دخالت دیشا-

 خوام درس بخونم . یبود که م نیگفتم ا

 د؟؟؟یاون موقع  دانشگاه قبول نشد یعنیپس....-

و از طرف خودش که نه نظرِ سامان بود و نه قبولشون داشت ؛  یالک یقول ها یسر هینه در واقع خواهر سامان با -

 ف بود.قول ها بود که سامان کامال مخال نیاز ا یکیمامان رو قانع کرده بود. دانشگاه رفتن هم 

 متفکر  ومتعجب : مگه خودش درس نخونده بود؟؟؟  یبهم کرد با چهره ا ینگاه هی

 بد دل بود. ییجورا هی! خب!....ستیخوب ن طشیاما معتقد بود مح«ادامه دادم یآروم یبا صدا»خونده بود.-

 خوام ناراحتت کردم. یمتوجه شدم!معذرت م-

 شدن: ادهی.موقع پمیم.تا خونه سکوت کردلب نجوا کرد ریز یکنم یتکون دادم خواهش م یسر

 . میکار امروز رو تمام کن ایرزا فردا حتما ب-

 چشم !بازم ممنون.-

 !امنجیمن ا ایتکون داد و رفت.وارد خونه شدم وبلند سالم کردم.مامان از آشپزخونه جوابم داد : سالم دخترم ب یدست

 !هینیریو ش وهیظرف م نِیمامان سخت مشغولِ تزئ دمیو د رفتم

 م؟؟؟یچه خبره ؟؟؟ مهمون دار-
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برو  یزده بود گفت:آره! خوبه زود اومد جانینشون بده اما فوق العاده ه  الیخ یکرد ب یم یکه سع یدر حال مامان

 هستن! بهیلباس خوب بپوش مهمونا غر ریدوش بگ

 م؟؟یشناس ی؟؟ م هیک بهیمهمون غر«زد  یمشکوک م یلیمامان خ نیا»رو تنگ کردم چشمام

 !!!گهی!خواستگارن دمیشی! اما امشب آشنا م میشناس ی: نه نمیالیخ یانداخت باال و با همون تظاهر  ب یا ونهش

 یفقط دعا م» گه؟؟ید ایرو ی؟؟ برا هیمامان !خواستگار ک« صبر بده ایزنه ! خدا یمامان مشکوک م نی!گفتم ا گفتم»

 «اسیرو یکردم بگه آره برا

کرده! فقط زنگ  یبهم معرف یو نه کس دمیخورم نه اسمشون رو شن یشماست! اما رزا قسم م ینه مامان جان ، برا-

 امشب وقت خواستند و منم با مشورت بابات قبول کردم . یزدن  برا

 اعصابم راحت باشه ! دی: مامان ! توروخدا! بزاردمیعجز نال با

 نه و تمام ! یگیم یخواست! ن نیک مینیندارم فقط بذار بب یفدات بشم مادر !من که اصرار-

نزدم و رفتم  یحرف گهیدونست.د یمن م تیسوزه !بنده خدا خودش رو مقصرِ وضع یکنم دلم م یمامان که م نگاه

هم پام  دیسف یبود . رو فرش یو آب دیرنگ سف بیترک کمیتون دمیپوش نیبلند با شلور ج کیتون هیدوش گرفتم و 

 !رونیهم با خودم از اتاق اوردم ب یشالِ آب هیکردم 

  ؟؟؟یبه صورتت بکش یدست یخوا یگفت: نم اطیبه سرتا پام انداخت و با احت ینگاه مامان

 کنم؟؟ کاریچ گهیبرقِ لب هم زدم د هی! مرطوب کننده زدم و  گهید دمیکش-

 کنه؟؟ کاریچ گهیکه تازه اومده بودکرد: تو بگو د اینگاه به رو هیمستاصل  مامان

 یکالتو بنداز هوا !مگه تو نم دهیلباس درست و درمون پوش هیرو زده و  نایکه ا نیقهقه زد : مامان جون هم ایور

 ! رونیب ومدی؟؟؟ خوبه با مانتو و مقنعه ن شیشناس

 !! شهی! سالم هم که پشتِ سرشه هم دهیطومار جواب م یپرس یکلمه ازش م هیبهش زدم : خبه تو هم  تشر

 شما ؟؟ ی! خوب یاِ اِ سالم آبج-

 . میخالص ش یبر میخدا خواست اشتباه اسم رو گفته بودن تورو بد دیمسخره ! بدو برو ترگل ورگل کن شا-
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 نمیبگو بب رهیبم ایمعروف نزن !رو یخودت رو به کوچه عل ی! اما آبج دیاز دستم خالص ش یبگ ادی! دلت م یاِ آبج -

 ؟؟؟ هیپیپسره چه ت

؟؟ اگه  هیشناسم ک یانگار من م نمیگفتم: بدو بب یبا تند«کردم  داشیرو پ ارویر کنن خودم مونده فک نیخدا ! هم ای»

 بکشه ! نجایدادم کار به ا یشناختم که اجازه نم یم

 !!! یکن یشلوغش م نقدریا دهیوا مادر کار به کجا کش -مامان

جفت شدندو  ایو رو یاسیو خونه شلوغ شد .  دندیرس نیو رام یاسیاول بابا و بعد  یندادم . به فاصله کوتاه جواب

 دَم به دَمشون ندادم و رفتم کنارِ بابا نشستم. ادیعصر هنوز پکر بودم ز انِیسر به سرِ من گذاشتن . منم که از جر یه

ام زد .آروم شروع به صحبت  قهیکنار شق یو بوسه ا دیانداخت دور شونه ام و منو به طرفِ خودش کش یدست بابا

 کرد:

 ! تتینداره که من خسته شدم از حما نیبه ا یربط چیزنم ه یکه بهت م ییزا جان ! حرفار-

 سیک دی! شا یجواب ند یکدنگی؛ با تعصب و  یکن نیاومده رو خب سبک سنگ شیپ تیکن موقع یسع زِبابایعز اما

 . میدون یاسمشون هم نم ی.حت میبود .ما که شناخت ندار یخوب

 نکردن ؟؟! یخودشون رو معرف یعنیبابا !  شهیمگه م-

 مامان رو صدا زد : نرگس خانم ! بابا

 « . شمیغرقِ لذت م شهیجواب دادن ِ مامان هم نیاز ا!»جانم احمد جان -

 : جان!!ستادیمن و بابا ا یروبه رو اومد

 نکرد ؟ یامشب ، خودش رو معرف یِخانمه که زنگ زد برا نیجانت سالمت خانم ! ا-

شما ؟؟بازم گفت ان شاءاهلل شب  دمی؛ پرس میآشنا بش مییایب دینه احمد جان گفتمت که فقط گفت:اگه اجازه بد-

 !میگیاسممون هم م میاومد

ا نکنه ؟؟ اصال نگفت از کج یخواستگار خودش رو معرف شهی! مگه م میخنده رو کردم به بابا: آخ آخ فکر کنم سرِکار با

 نباشه ؟؟؟ ایرو یِمعلوم براشناسه ؟؟؟ از کجا  یمارو م
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 . میکن ارتیرزا خانم رو ز مییایبازم گفت !!! قربونِ شکلِ ماهت ! واضح و شمرده فرمودند : م -مامان

 وا مامان!!-

هست که خدا زده پسِ کلش دلش تو  ییبنده خدا هیمنم جواب دادم .باالخره  یدیده بار پرس یاومد ی!!از وقتامانی-

 رو خواسته !اَه

خوشمزه به نظر  تونیمثل ز یتونیشد ، قربونش برم با اون کت و دامنِ ز یخطر گهیاوه مامان آمپر چسبوند ، د اوه»

 «رسه  یم

 : دینازشو خر عیبه گردنش داد که بابا سر ینازک کرد و قر یچشم پشتِ

 که اسمشون رو نگفتن!!! بهی؟آخه از نظر ِ منم عج یشیخانمم چرا ناراحت م-

 نیبلند گفت: رام ینگه و فقط با صدا یزیچ گهیداد د حیزنگ در! مامان ترج ین همزمان شد با صدادادن ماما جواب

 خودشونن ؟!!! نیمادر بب

سبد گل دستشه  هیهم  یکیتنشونه و  یگفت:واال لباس مهمون ینگاه کرد و با شوخ فونیرو تو آ ریتصو نیرام

 کنم.. یخودشون هم نباشن من در رو باز م

 رو گذاشت . یگفت و بعد دکمه رو زد و گوش دییبفرما هیرو برداشت و  فونیآ یگوش

که منم تعارف  یاحمد دینگفتن فقط پرس یتکون داد و گفت : نچ اسم ینگاش کردم ؛متوجه شد آروم سر منتظر

 زدم .

 دن؟یو از کجا منو د نیک نای! کنجکاو بودم ا نیبعد من و رام ستادندیو مامان جلوتر دمِ در ا بابا

از چهره اش  یداشت و مهربون یملوس افهیق رونیخانم حدودا چهل و هشت ساله اومد ب هیآسانسور باز شد و اول  درِ

اومد با لبخند سالم  55حدود یآقا هیتمام نشده بود که  لمیبه لب نداشت هنوز تحل یهرچند که لبخند دیبار یم

 داشت. یکرد .چهره مردونه و جذاب ییبلند باال

داد صورتش  یکه دستش بود اجازه نم یاز آسانسور اما سبد گل رونیاومد ب نمیم شدم تا شازده رو ببتن چش همه

 بشه . دهید
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. : شما... دیبه من !سالم کردم خانمه دستش رو جلو اورد و با شک پرس دندیکردن و رس یسالم و احوالپرس بزرگترا

 ؟؟؟یرزا خانم هست

 خانمِ..... دییکه ازش گرفتم جواب دادم: بله !رزا هستم بفرما یزدم و باحسِ خوب یلبخند

! ی: نه! بهادر دمینال یلحظه چشمم خورد به پسرسبد به دست که حاال صورتش کامال مشخص بود . با نا باور هی تو

 !! یکرد: خب پس باالخره متوجه شد یزد و پشت سرش رو نگاه یلبخند یخانم بهادر

ا و رو به بابا گفت: شم دیکرد . باباش خند یسالم و احوالپرس نایبا مامان ا نیکردن .ام یم داشتن با تعجب نگاه همه

 .دیتا خودتون بشناس میپسر اصرار داشت اسممون رو نگ نی! ا یجنابِ احمد دیببخش

امان  م تیدا! بزرگترا با ه دیداخل ! خوش آمد دییبفرما دیدار اری: اخت هیبه چ یدونست چ یبود نم جیکه هنوز گ بابا

 تو کم شِ یپ نایاومد رو به روم و سبد رو تعارف کرد آروم لب زد : قابلتو نداره ! ا نیو بابا به طرفِ سالن رفتن ، ام

 !  ارنیم

کرد : خوش  یگام اومد جلو و دست داد و خودش رو معرف هیسبد رو گرفتم  یکرد وقت یلبخند زنان نگاه م نیرام

 .دییهستم . بفرما نی! رام دیاومد

 کرد و رفت رو مبل کنار ِپدرش نشست. کیسالم و عل ایو رو یاسیبا  ریسربه ز نیام

ال و خوردم . اص ختمیآب ر خچالیکانتر ِ آشپزخونه که رو به سالن بود گذاشتم و رفتم تو آشپزخونه از  یرو رو سبد

ن تو همو نیکردم داستان ِام ی! فکر میواستگارخ ادیخبر ب یعمل کنه و ب یضربت نجوریا نیکردم ام یفکرش هم نم

 پارک تموم شد.

 ! اریب یچا هیصدام زد: رزا جان !  مامان

 یکامل بودم .نه ب یِحس یو تعارف کردم . اصال استرس نداشتم تو ب ختمیر یاز قبل آماده شده چا یفنجونا یِتو

بودم . تا نشستم مادرش رو کرد بهم و شروع به حرف زدن کرد: ماشاال هزار  یکوچولو عصبان هیحسم که نه  یحس ب

 ؟  ترمدخ یباره ! ترم چند یاز سرتا پات م یماشاال رزا جان خانم

 هستم . 3! ترم یخانم بهادر دیلطف دار-
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نمونده ارشدش رو  یزیمن چ نیام نیجان ! ا یبه بابا گفت: احمد یمیصم یلیفنجونش رو برداشت و خ نیام پدر

اسمِ دختر  یگذره !وقت یشرکت کوچولو هم با دوستش زده و مشغوله ! خداروشکر اموراتش م هی! خدارو شکر  رهیبگ

راحت تره !  المونیما خ رنیسامون بگ سرو.جوونا هر چه زودتر  میخانم شما رو اورد من ومادرش خوشحال شد

 گم؟؟ یدرست نم

 .دییافرم یم حی! صح نطورهیبله !هم-

 به خونواده اش نگفته که من طالق گرفتم . نیام یعنیکلمه دختر خانم بود .  ریکنم ذهنِ بابا هم مثلِ من در گ فکر

 تکون داد . یبه بابا انداختم . بابا هم سر ینگاه ینگران با

 خواستم بدونم ؟ ینکته رو م هی، ی!قبل از هر صحبت یجناب بهادر-

خونه مالِ «کرد  شیچشمک هم چاشن هی» خواهد بگو یشما هرچه دلِ تنگت م هینکته چ هیجناب !  دییبفرما-

 .دیاریخودتونه صاحب اخت

 هینگه ! اما من  یچیخواست که بابا ه یکرد و م یزدند . مامان دل دل م یهم لبخند هیخنده!بق ریبلند زد ز خودش

 خوام . یم ینگاه ِ ملتمسانه به بابا کردم و خوشبختانه گرفت که چ

م ترسم که سوء تفاه یم قتشیشدم . حق دیکه به کار برد یلفظ رِیکرد و صداش رو صاف کرد : من درگ یکوتاه رفهس

 نجایموضوع ا نیخواستم که مطمئن بشم شما  با علم به ا ی.... ازدواجِ نا موفق داشته .م هیشده باشه ! رزا ... قبال 

 .دیهست

.  دیپدر جواب داد: نگران نباش یجابه جا شد و به جا یسرجاش کم نیدادم . ام رونیبا صدا ب ینفسم رو کم من

 .انندینزده نمونده ! خانواده من کامال در جر یحرف

مرد ِ خوب و  نیخوشحال هستن که چن یلیکردند  .مشخص بود که خ گهیبه  همد یتمندیو مامان نگاه رضا بابا

لِ د نیشده شاه بود . اما ..... لعنت به ا یمعرف یها سیکدر برابر  نیبه خونشون پا گذاشته . خب مسلما ام یمعقول

 . دیلرز یکوچولو هم نم هی یمن ... حت

 . زنهیو حرفِ آخر رو رزا م یاصل میبگم که تصم دیخوب ! من در خدمتتون هستم . هرچند با اریادامه داد: بس بابا
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تنها  قهیچند دق یخوا ی؟ م هیبهم کردن و پدرش رو کرد به من: دخترم نظر شما چ ینگاه هی نیو مادر ام پدر

 . دیصحبت کن

 هی یهم گفته بودم که آمادگ نیاما من به خود آقا ام دیبخش ی: م دمیبه شالم کش یخوردم و دست یتکون سرجام

 دونهیبکشم .نه! خدا م شیکه با پا پ مزنیبا دست پس م ایکنم و  یناز م دیکه فکر کن نیرو ندارم . نه ا دیرابطه جد

 .  ستیحرفا ن نیاصال  بحثِ ا

 یخواد کس یاصال دلم نم نیهم یکنم. برا یم یگفت دارم دوره نقاهت رو ط شهیرو گذروندم و م یدوره سخت من

 مشکالتم کنم. یِرو قاط گهید

 کاریدونستم چ یشده بود بهم ! معذب شدم . نم رهیمتفکرانه خ نیام یکرد .بابا ینگام م دانهیشد مامان نا ام سکوت

 کنم .

با هم  میتونست دینشد. شا دیگیکه شما م نجوریاصال ا دیمن تالش کنم . شا دید یاجازه نم یرزا خانم شما حت -نیام

 . میمَچ بش

 :دیبه دادم رس نینبودم. رام یوضع راض نیانداختم . بغض کردم اصال از ا نیینگاه کرد . سرم رو پا هیبه بق دواریام

 .میکن یم تیحما ماتشیاز تصم نیهم ی. برا میدار مانیا تشی!ما هممون به درا یِخان ! رزا دخترِ عاقل نیام

 نیاز ا شتریو آروم به پدر و مادرش گفت : بهتره ب نیینگاه کرد و سرش رو انداخت پا نیو غمگ دینا ام نیام

 . میمزاحمشون نش

کردم . اما  یم یجاش بلند شد .پدر و مادرش هم بلند شدند . مامان شروع کرد تعارف کردن! احساس ِ شرمندگ از

و  حس یندارم . نه حاال که معن یحس چیرو شروع کنم که توش ه یکنم که دوباره زندگ یتونستم خودم رو راض ینم

 نیام  به ِالیدان شِیکه پ یاگه من با دل شهیم نیامدر حقِ  انتیخ نیکردم ا یفکر م شتریبودم . ب دهیکشش رو فهم

 اومد . یاز من بر نم نیجواب بدم . نه !ا

!من  بخوره نجورنارویآل بود. اما انصاف نبود ا دهیا نهیگز هیبرام  نینداشتم و ام الیاز سمتِ دان یدیام چیکه ه نیا با

 .ستمیآدمش ن

شد ؛  کیتا باباش در حالِ صحبت با بابا بود، مادرش به من نزد نییرفت پا هیزودتر از بق نیام یخداحافظ وقتِ

 شد آروم شروع کرد صحبت: رهیودستم رو گرفت و تو چشمم خ
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رفتم و ناراحت شدم .  شی! تا مرزِ سکته پ یبه من گفت: عاشق تو شده و تو هم مطلقه هست نیام یرزا جان ! وقت-

بهش جواب  ؟؟؟ی:مامان دوسم دار دیو فقط ازم پرس دیرو بوس دستم روزاومدیهفتس تو خونمون عزاست؛ اما د کی

 دادم:

 بهم گفت ؟؟؟ یچ یدونیم!!«توئه  یِمن برا یو آرزوها یهمه جوون یدونه من هیپسرِ  تو»

زنگ زدم به مامانت و  عیاز حرفش !سر دیتنم لرز!« کنم  یم یکنم ! مردگ ینم یمامان من رزا نباشه زندگ:»گفت

تابت باشه .اگه هر زمان  یحق دادم ب نی؛ به ام دمیبرنامه امشب رو گذاشتم . اما امشب که تو و خونواده ات رو د

 !  یتو عروسمون باش میکن یجوابت مثبت بود ما افتخار م

 یو فشردم : من اگه عروسِ زنکردم . دستش ر نیمادر رو تحس نیا ییای. بدونِ برنامه ! دلِ دردیاشکام چک ناخودآگاه

 کنم . یفکر م نیخورم که به نفعِ آقا ام ی! اما قسم م مهیخوش شانس تیمثل شما بشم نها

تونستم زار  یکه م ییخواست تا جا یرو رو هم گذاشت و با آرامش باز کرد و رفت . برگشتم تو خونه دلم م چشماش

 لنگه ؟؟ یسم مشان یِپا هی شهیبشم ! چرا هم یبزنم .گله کنم !شاک

  ِیبهم نداره ! مادرِ عاشقم من رو رو لیبهش ندارم ؛ عاشق هستم ومعشوقم م یلیچاک دارم و م نهیس عاشقِ

 منو نداره! دنِیذاره و مادر معشوقم چشمِ د یچشمش م

 اومد تو: ایزنِ جهان حساب کنن ! تو اتاقم بودم که رو نیمن رو جزوِ خوش شانس تر دیبا

 سالن! ای! بابا باهات کار داره ب یآبج -

 رونیبرم ب دیحاال با خب»رونی.اونم متوجه حالِ خرابم شد وآهسته رفت ب دنیکردم به نشونه فهم نییرو باال پا سرم

!  ای! خدا ای! خدا المیبگم ؟؟ دوستش ندارم ! بگم عاشق ِ دان یرو رد کردم.چ یگل پسر نیبدم که چرا همچ حیو توض

» 

تر از همه مامان بود. هنوز رو مبل جا نگرفته بودم که شروع  ین همه اخما تو هم نشسته بودند . شاکتو سال رفتم

 کرد:

و ت یشکست هیکه حواسمون به تو باشه ! قبول  می؟؟ مگه منو بابات چقد زنده ا یخوا یم یچ یدختر تو از زندگ-

ب ! امش یگی! بازم قبول و تو درست م یشیدار نمزنِ مرد بچه  ی! من مقصر بودم ؟؟بازم قبول ! گفت یخورد تیزندگ

 ! میکن قیتحق ؛حرف بزنند  یبود ؟؟گذاشت ی؟؟ مشکلش چ یآدم چ نی؟؟؟ ا یچ
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 «صدا زد یریبابا تحذ!!»نرگس جان -

 هیپاش رو تو  یداره ! مگه وقت یهم حد تیتو سرشه ! حما یچ نمینه ! احمد جان اجازه بده ! بذار جواب بده بب-

 یکرد خودش و خواهرش زدند به کول دایخالش پ ی! خواستگار به اون خوب مینکرد تیکفش کرد گفت طالق !!! حما

 . دیشما بگ یباشه هرچ مینگفت یباز

 نه ! گهی! باهاش نشست و برخاست کرده ! رفت و آمد کرده که مدهیپسر د نیتو ا یرادیحاال بگه چه ا خب

 جوابِ مثبت بده ! دیگفت سالم رزا با ی! مگه هر ک وفتادهین ی؛ اتفاق یخور یرص مح نقدریا چرا جان مامان – نیرام

 نشست. یمثلِ برو بابا دراورد و روش رو اونور کرد و عصبان یبا دستش حرکت مامان

 پرسشگر و منتظر نگام کرد : بابا

بود که متوجه شدم .....البته خودم متوجه نشدم  یدو روز کالس داره! مدت یکی یآقا تو دانشگاهمونه و هفته ا نیا-

 نیری... از شادین شیپ یکه مشکل نیا ی.....نه حواسش به من هست .من ....منم برالیمتوجه شد که ....تما نیریش

 نشه ؛  نخود عالفِ م یبده که ب حیرو براش توض تمیخواستم وضع

 تمام شده ! تا امشب ... گهیردم دفکر ک یعنی....من فکر کردم با روشن شدنِ موضوع ....خب

بعد  یکرد یماه رفت و آمد م هیحداقل  ؟؟؟یامشب چرا فرصت نداد گمی! م یزد یتو قبلش چه گند میگینم -مامان

 « نچ بلند گفت  هی نیرام.»یاورد یبهونه م هی

 درآرم ؟ یچرا باز گهید هیجوابِ من منف یمادرِمن وقت-

 بگو بفهمم . نویا هیخب چرا منف-

 بهش ندارم.  یبگم ! خب... حس یچ-

 .ادیحس بعدِ ازدواج به وجود م ؟؟یکه دنبالِ حس یساله ا 14تو مگه  یوا-مامان

تنها بمونم اما دوباره با طناب  دمیم حی. نه مامان جان ترج وفتادیاتفاق ن نیسامان ا یزدم : جداً ! چرا برا یپوزخند

 تو چاه نرم . ادیحس بعد از ازدواج م

 کنه عالمه دهره ! یباال فکر م نشی! از بس شما برد گهیم یچ نیاحمد بب-مامان
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 .«شدیهر لحظه شعله ور تر م شدیزده بودند. سرد نم ششیباز بابا معترض صدا زد . اما مامان انگار آت!!!» نرگس

 ! اگه تنها و وامونده نشد . وفتادیبه فالکت ن نیبذار من مرده شما زنده اگه ا -مامان

 تاخت . یم  یاومد یطور بود تا کوتاه م نیهم شهیکرد . هم یم یرو ادهیمامان داشت ز گهید

 ای؟؟؟ که تنها باشم ؟  یهست یما را بس ! نگران چ یدفعه که به فکرِ من بود هینگاهش کردم : شما همون  یعصبان

 ی.حداقل برا رمیم رمیگ یاتاق م هی رمیخونه باشم ؟؟ باشه م نیمن تو ا ی؟ دوست ندار اینگرانِ حرفِ خاله خانباج

 !  ینیبب موییتنها یکه شما تا هست رمی. م شمینم ریهمه تحق نیخوام شوهر کنم ا یکه نم نیا

 یبهش ندارم م یحس چیباشم که ه یکه کنارِ مرد نی! از ا رمیم یم ی! از ازدواجِ زور رمیم ینم ییاز تنها ینیبب

 !رمیم

 نجایخوام ا یبهونه ها رو راست بگو نم نیهمه ا یبه طرفِ اتاقم رفتم و بلند داد زدم : به جا تیو عصبان یتند با

 !  یباش

اگه  یکرد: مامان حت یاومد که مامان رو سرزنش م نیرام یاومدن طرفم که آرومم کنند . صدا عیسر یاسیو  ایرو

 . ستیراهش ن نیا نیخوا یرو م شیو خوب دیدلسوزِ رزا هست

 خوام . مگه دشمنشم! یکه من صالحش رو م نیدار مگه شک-

 نیا لطفا! دیکار رو نکن نی.دوباره ا میدیشو هم د جهیو نت میو ماهم قبول کرد نیحرفا رو گفت نیسامان هم هم یبرا-

 .ستیساله ن 18 یرزا ، رزا

 خوبه واال ! حاال من شدم زن بابا ! نه مادر!-

کمک  یتونم برم و از ک یکردم که کجا م یم دایدادم و راه حل پ یپام رو تکون م یاتاق و تخت نشستم . عصب تو

 رو نگاه کردم. یاسی رهیلحظه خ هی. دمیشن یدادند. اما من صداشون رو نم یم میهم دلدار ایو رو یاسی. رمیبگ

 به من؟؟ یرزا ! چته چرا زل زد هیچ-

 ؟؟  هیخال تشی!عمه ات اون سوئ یاسی-

 ه؟؟یمنظورت چ-
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 نه؟؟ ای هیبگو خال-

 تو فکرته؟؟ یفکر کنم !چ-

 رهن ؟؟ ای دهیاجاره م نیبب-

 رو صدا کن. نیپاشو رام ایخدا ! زده به سرت ! رو ایخدا !  ای -

 تو؟ یدار نی! جوابِ منو بده .چکار به رامیاسی!یاسی-

 . مریوام بگ الیتونم از دان یکردم که چقدرپس انداز دارم و چقدر م یبود اما با خودم حساب کتاب م یاسیبه  چشمم

 هی دینه؟شا ایمونه  یبرا خورد و خوراکم م یزیکنه ؟چ یچقدر کم م نمی؟ بب دهیبهم وام م 10 الیبه نظرت دان یاسی-

 .رمیبگ یشتریشرکت برم حقوقِ ب شتریکه کالسام رو کم کنم ب نیا ایکردم !!  دایهم پ گهیکارِ د

 و با بغض بهش گفت: نیبرگشت سمتِ رام یاسیاومدن داخل  نیو رام ایرو

 کن! یکار هی نی!! رام رهیخواد خونه جدا بگ ی؟؟؟ م گهیم یچ نیبب ایب-

 یزیچ هی! حاال مامان   ینبود فیرزا ؟؟ تو که ضع هیزانو زد و دستم رو گرفت: چ نیزم یپام رو یاومد جلو نیرام

 ؟؟یشناس ی. مگه مامان رو نم شهیم مونیگفت ! فردا هم پش

مونده ، االن وقتِ  می؟؟؟ حواست هست کمتر از ده روز به عروس گهیم یچ یاسیهان !!  ؟؟یریگ یچرا زود به دل م تو

 ها!!! ستیحرفا ن نیا

 یقیدمِ عم«من بشن. ریاعصابشون خورد بشه و درگ شونیکردن که دمِ عروس یدوتا چه گناه نیا گهیم راست»

 شدم: رهیخ نیرام یگرفتم و سرم رو بلند کردم و تو چشما

 نیراه ا مِیهم بگو !اگه مامان بخواد راه و ن نایبه مامان ا گمیبهت م نوینگران نباش ! داداش حواسم هست . اما ا-

 .خسته شدم یموضوع تکرار نیاز ا گهی. د رمیم رمیاتاق بگ هیمونم . شده  ینم نجایبکشه من ا شیموضوع رو پ

راحت ! خودم  التیو نجوا کرد:خ دیرو بوس میشونیاز جاش بلند شد و با دو دستش کنارِ گوشم رو گرفت و پ نیرام

 کنم. یدرستش م
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اش ک یداد:آبج هیاومد کنارم نشست و دستم رو گرفت و سرش رو به شونه ام تک ایرفتن .رو رونیاز اتاق ب یاسی با

گذشته  یچ میدون ینم قیکدوم از ما دق چینبود . درسته ه تی! کاش اون دو سال تو زندگ یاصال ازدواج نکرده بود

 خواد حالت مثلِ اونوقتا بشه. یبهت ! اما دلم نم

کنه ! از  یمامان چه کار م ادیکه هر وقت اسمِ ازدواج م ینیب یخواد به اون زمان برگردم . م یخودمم دلم نم-

 کنم . یبودن م یادیاحساسِ ز . دهیبهم دست م یرفتارش حسِ بد

رزا  یِمن باعث بدبخت گهیکنه ؛ همش پشت سرت م یفکر نکن ! مامان به شدّت احساسِ گناه م نطورینه اصال ا -

 کارش رو جبران کنه. یجور هیخواد  یکه م نهیا یِحرفاش هم برا نیشدم . همه ا

 صلوات!! یموجود گفتم : بلند نشه بره خواستگار یفضا رییتغ یِگفتم و با خنده برا یهوم

 شدّت!!! نیبه ا گهیو گفت: نه د دیهم خند ایرو

 

 

 

 یهم دنبالِ کارا نیو رام شگاهیکه از صبح زود رفته بود آرا اسمنیو همه در تکاپو بودند.  دیرس نیرام یعروس

 همه باغ باشند. 6خودش ! قرار بود ساعت 

رفتن هم  شگاهیآرا نیبود سرِ ا کی!نزد گهید یجا وقت گرفته بودند و مامان با خاله ها جا هی هیو بق یبا شاد ایرو

 . دیقشقرق راه بندازه که خدارو شکر بابا به دادم رس هیمامان 

پوشم مو  ی! چون شال م ستین اجیو مو و صورت  درست کنم ، منم گفتم که : احت شگاهیاصرار داشت برم آرا مامان

 دم. یخودم انجام م میمال شیآرا هیس و صورتم هم  دهیفا یدرست کردن ب

نرگس جان ِ محکم گفت و بحث رو خاتمه داد.خونه خلوت شد .من هم سرِ  هیکرد که بابا  یمامان داشت شروع م خب

 کردم. شیزدم .آرا یحرف م نیریکه با ش یفرصت دوش گرفتم و درحال

 نگرانشه:  یلیشکان خگفت که ا یم نیداشت از حال و احوالِ ام نیریش
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شک کرده ! رزا ! خودِ اشکان  نیخواد؟؟؟ بهش گفتم : چطور ؟؟ام یرو م یرزا کس دیپرس یرزا ! اشکان م یدونیم-

 ایبهش جوابِ رد بده ! رزا که رد کرده  یدختر یکه به راحت ستین یکس نیام»  گهیهم شک کرده بود . مرتب م

 ! شمیم یمنکر همه چ یمن هم ه!!«گسید یکس شیدلشِ پ ایشده و  زاریواقعا از مردها ب

 که رزا دلش ستنین نیدنبالِ ا گهیشدم .خطرش کمتره ! الاقل د زاری! بذار فکر کنن از مردها ب یکن یم یکارِ خوب-

 ه؟؟یک شِیپ

 قطع کرد که بره به آماده شدنش برسه . نیهم یبرا نایرو هم دعوت کرده بودم با مامانش ا نیریش

کرد و خودش به دنبال مامان رفت . کم کم مهمونا همه اومدند.  ادهیهمراهِ بابا به باغ رفتم .بابا من رو پ شدم و آماده

 گفتم. یمشغول کردم و به مهمونا خوش آمد م ییرایمن خودم رو با نظارت به کارِ پذ

طالقم  بعد از بایه! تقرنکن دنیاصرار به رقص یدادم سرم گرم باشه تا کس حینداشتم و ترج دنیحسِ رقص گهیچون د 

 ییجدا یِعلتِ اصل ارنیکنجکاو بودند که سر درب یحضور داشتند و متاسفانه بعض لیبود که همه فام یمجلس نیاول

 . نمک یکنند که االن من چطور رفتار م یفضول یبوده و بعض یچ

خانم وآقا هم همراهشون بودند.حدس زدم که  هیو  دهیکه سپ دمیرو د ایو مادرش و دن الیدان یدرِ ورود کِینزد

به  الیکه دان یپوست کلفت باشه بعد از اون همه حرف دیتو دلم زدم که چقدر آدم با یباشند. پوزخند دهیخانواده سپ

 کنه . یو باهاش صحبت م رهیزد باز کنارش راه م دهیسپ

با «چاره  یبا هم خوبن و مشکلشون حل شده ب نای! ا یالیتو خوش خ»زد که شمیهم ن انهیحسِ بد و موذ هیالبته  

 .ارمیرو به جا ب یبازم رفتم طرفشون تا رسم ِ مهمان نواز دانهیافکارِ نا ام نیتمام ا

و  اینو د الینشونشون دادم و روم رو برگردوندم سمتِ دان یزِخالیبه بزرگترا که جلوتر بودند ،خوش آمد گفتم و م اول

 .دیصفا اورد سی!رئدیی! بفرما دی! منور کرد دیبا لبخند : سالم ! خوش اومد دهیسپ

  ؟؟یزن یصدا م سیتا حاال من رو رئ یبا خنده جوابم داد: از ک الیدان

 !!! نیسیکه شما رئ نهی.مهم ا ستیخب زمانش مهم ن-

 ای.دن ستیشرکت ن نجایا ایب الیانگفت: د یبدونِ توجه به من از کنارم رد شد و با تند دهیکه سپ دیخند یم الیدان

 !نهیکجا رفت بش دهیسپ نهیبب دیزد و سر کش یمهربون لبخند
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 ایدن و الیرو به دان دییاما لبخندم رو حفظ کردم و با دست بفرما دهیادبانه سپ یکه حرصم گرفت از رفتارِ ب نیا با

 نشون دادم.

کنار خاله خانم  یاسیتکون داد.مامان و مامان  یبه گره خورد و به نشانه تاسف سر دهیاز حرکتِ سپ الیدان یابروها

نشسته بودند و  زیم کینباشم .همشون سر کشونینزد گهیدادم د حیگفتند. ترج یبودند و خوش آمد م ستادهیا

 یم شونیمراهو جوونا هم دورشون حلقه زده بودند و ه دندیرقصیم یاسیو  نیمشغولِ صحبت ؛ وسط سالن هم رام

و دست  ستادمیاومدم کنار ا رونیو از حلقه رقصندگان ب ختمیسرشون ر یلحظه جلو رفتم و شاباش رو هیکردند 

 با خنده سرم رو به عالمت نه باال انداختم . ؟؟؟یرقص یو سر تو گوشم گفت: چرا نم ستادیاومد کنارم ا نیری. شزدمیم

تکون دادنِ  یوسط و جلوش مشغولِ رقص شد.اونم با کم دیدستش رو کش دهیکه سپ الیچشمم خورد به دان هوی 

نگاهش به من  ی.گاهدیچرخ یکرد نگاهش سرگردون م یکرد.اما بهش نگاه نم یم شیخودش و دست زدن همراه

 .نمتونستم درک ک یو تعجب تو نگاهش بود ؛ علتش رو نم یجیحالت گ هیافتاد ؛  یم

 ییرایبودن غذاها و پذ یحرف زد .بعد از مطمئن شدن از اوک شدیگذاشته بود و م یتیآهنگِ ال یج یشام که د وقتِ

 من بشقاب پر کرده و گذاشته تشکر کردم و کنارشون نشستم . یبرا دمیکه د نیریرفتم طرفِ ش

ند زودتر خوردند و بل نیریبخورم . پدر و مادر ش یکه اشتها نداشتم ؛ اما خودم رو مجبور کردم چند قاشق نیا با

 بزنند. یباغ قدم یشدند تا تو

 شروع کرد: نیریکه دور شدند ش نیهم

 کرد. یحواسش به تو بود.مرتب با چشماش دنبالت م یلیخ الیرزا ! دان-

هستم.اصال انگار که نه انگار  یحرص شیسر دهیاز اون سپ یحرفا نزن ! خودم به قدر کاف نیتورو خدا از ا نیریش-

 کنه! یو ول نم دهیهمه بهش حرف زد.باز چسب نیا الیدان

 شتیبه نظرم لباس و آرا یدونی. میکرد ینم یرو خال دونیم یمثلِ خاله خانم داشت یقدر یِخب تو هم اگه حام-

 رو متعجب کرده! الیدان

 داره؟؟ یرادیچه ا شمیچرا ؟؟! مگه لباس و آرا-

 کرده! شیو آرا دهی!! چطور پوش نیرو بب دهیشه . تو سپپو یساده نم نقدریکه نداره فقط خواهرِداماد ا رادیا-
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و  یصورتش حرفه ا شیو شونه هاش باز بود.آرا نهیبود که کامال س دهیدکولته قرمز پوش هی دهیگفت سپ یم راست

بود و  دهیکوتاه جذب پوش نیلباس آست هیهم  ایدن یدرست کرده!حت شگریبود .موهاش هم مشخص بود آرا بایز

 اومده! شگریدستِ ارا رِیمعلوم بود که تازه از ز

 

 خوب بود. ی خانوادگ ِیدورهم یمن برا شیلباس و آرا یول یواقعا اومده بود عروس اون

 ییبایچون من جذبش نکردم متعجب شده و ز:»گفت  یبافِ من م یگفت ؛ اما ذهنِ منف یراست م نیریش دیشا

از به  یچیهست که ه ییرو به دام انداخته! هه خانم به نظر خودش دختر ساده ا الیکارِ خودش رو کرده و دان دهیسپ

 «دونه! یدام انداختنِ مرد نم

 قیقد شتیبه پوششت و آرا ادیهم ز دیبهت نداره پس نبا یکه حس الیدان»کردم: یبه خودم گوشزد م یدیبا نا ام باز

 «بشه 

دست به دست دادند و به خونه شون  یجوونا تمام شد و عروس و دادماد رو به سالمت یبا بوق بوق و شاد یعروس

 رسوندند.

!  یبهم نزنه! که شگون نداره و تو مطلقه هست یحرف یکه کس دمیشد عقب کش یبندم چون تا م یرو جمع نم خودم

 کردم. یم یمتوجه نبود و من خود آزار یهم کس دیشا

 زمزمه کرد: رِگوشمیمنو کشوند بغلش و آروم ز نیگله کردند .رام نیهم رام و یاسیهم  یموقع خداحافظ فقط

دور هم  هی یو حت یدونه برادرت خودت رو کنار بکش هی یِتو شاد ستیرسمش ن نیفکر نکن حواسم نبود بهت !ا-

 !یباهاش نرقص

 و کم نذاشت. دیمن هم رقص یبه جا ایقربونت برم من ! رو-

 ! یتنها گذاشت یمنو تو عروس ینجوریکنم! ا کارتیدونم چ یغُر زد: رزا دستم بهت برسه م یاسی

 !!!شهیرو نگه دار الزمت م تیزنه انرژ یهمه غُر نم نیگفتم: عروس ا واشیو بهش  دمشیبوس

 کشمت!! یفقط لب زد: م ستیجاش ن دیچشمک زدم و ازش دور شدم . تا خواست واکنش نشون بده د هی



 یحباب رنگ

 
212 

 

لباس راحت  هی عیخسته بودم که نا نداشتم سر نقدریبود ا 3خونه ساعت  میدیبراش تکون دادم. تا رس یه سرخند با

 .دمیتو تخت و خواب دمیو پر دمیپوش

 

 هی. دانشگاه ،شرکت ؛ خونه،مامان بعد از اون شب  شدیبه روال رد م زیگذشت .همه چ یم یماه از عروس هی بایتقر

 کردن فکر نکنم . یباعث شده بود فعال به جدا زندگ نینزد . هم یحرف نیکلمه هم راجع به ام

 نیاقدام کنه! اما ام یخواستگار ی؛اشکان برا دیبودند و قرار بود تو ع دهیرس یخوب یو اشکان به جاها نیریش

ض عومنتظره که تو نظرت  نیام»گفت: یاز قولِ اشکان م نیریاومد. اما ش ینم کیخداروشکر سکوت کرده بود و نزد

 «شه و دوباره اقدام کنه.

 نیا کردم یتربودم  احساس م یکم رسم هی هیاز بق دیحفظ کنم . شا الیکردم فاصله ام رو با دان یم یشرکت سع تو

گفت: خاله خانم هنوز سرِ حرفش هست ،فقط سکوت کرده اونم به  یکرد و م یصحبت م یگاه یاسیجور بهتره ! 

 کنه! یم یآپارتمانش زندگ رهیکه م الیدان ِدیخاطر تهد

 دهینرس  یاسیاومدند و طبق معمول  یاسیو  نیتمام شده بود و اکثرِ بچه ها رفته بودند که رام بایروز کارم تقر اون

 نشست و همه دوسش داشتند . یبه دل م اشیطونی!ش طنتیو ش دنیشروع کرد گفتن و خند

داشته باشند و  یخاص یبرنامه  یاسیو  نیردم ممکنه رامشد و من هم قصدِ رفتن کردم با خودم فکر ک یخال شرکت

 ! الیبا دان یکارِ خصوص ای

 . میشام دورِ هم باش نییایمن برم .شب ب نیبچه ها اگه کار ندار-

 .میبخور رونیو شام ب میبزن یدور هی میبا هم بر می؟؟ ما اومد یریاِ رزا کجا م -یاسی

 ؟؟یبر یخوا ی.کجا م می! ما به خاطر ِ شما اومد گهیراست م -نیرام

 کرد . یبود و نگاه م ستادهیساکت ا الیدان

 خواستم مزاحم نشم. دیکار دار الیخب من فکر کردم با آقا دان-

 بدونِ تو عشقم ! شهیبازوم و خودشو لوس کرد: مگه م رِیاومد دست انداخت ز یاسی
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 خور گفت: دل یبه من کرد و با لحن ینگاه هی الیدان

 رزا با بودنِ من مشکل داره ؟؟! دیشا-

 دارم ؟؟ ی؟؟آخه من با شما چه مشکل دیکن یفکر رو م نی: چرا ادمیو درشت کردم و با تعجب پرس چشمام

م .گفت مینیب یشدن ؛ شما رو نم میقا یِبرا یینداره وجا یکریکه در و پ نجایدونم واال ! تو ا ی: چه م رلبیز الیدان

 هست . یحتما مشکل

 تو کار؟؟ دیدیاز من د ی؟؟ کوتاه هیحرفا چ نیا-

 . میبر دیوفتیبحث رو جمع کرد: خب پس راه ب نیسرش رو به دو طرف تکون داد. رام الیدان

 تفاوت نبوده! یکردنم شده و براش ب یدوتا قند آب شد که حداقل متوجه دور هیدلم  یکم اون ته مه ها هی

و با  میو منتظرِ نشسته بود می. سفارش داد میفست فود نشست هیتو  میو بعد رفت میردها دور دور ک ابونیکم تو خ هی

 کردم. یزد و من گوش م یحرف م یاسیکردند و ما هم  یبا هم صحبت م الیو دان نیدر واقع رام میزد یهم حرف م

از  که اسمِ سامان افتاده بود.قبل نمیرو بب ی گوش ِنیزنگ خورد . چون کنارم نشسته بود تونستم اسکر نیرام یِگوش

 جواب بده تماس قطع شد. نیکه رام نیا

 زنه؟؟ یداره که بهت زنگ م کارتی: سامان چدمینگاه کردم بهش و با اخم پرس عیسر

 ؟؟ گهیم یچ نهیکه بب نیکنجکاو شد و اونم چشم به دهن رام الیدان

شد . کالفه از جاش بلند شد که  انیو اسم سامان نمابلند شد  لشیموبا نگتونیر یخواست جواب بده صدا نیرام تا

 گه؟؟یم یچ نمیحرف بزن ، بب نجایجواب بده که دستش رو گرفتم و آروم لب زدم : ا رونیبره ب

سبز رو لمس کرد و با انگشت دکمه  ینچِ بلند گفت ! اما نشست و شکلک گوش هی نیتو هم رفت . رام الیدان یاخما

 الو گفت: هیفشار داد و  ادیصدا رو به سمت ز یبلند

 !....سالم! نیرام-

 ؟؟یسالم آقا سامان خوب-
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 .میرو ازدست داده بود نایکه س یسامان گرفته بود و غمناک مثل روز یصدا

 ؟؟ی! داداش با رزا حرف زد نیرام-

د مان بارِ اولش نبوچه خبر بود ؟؟ انگار سا نجایکردم. ا یاسینگاه هم به  هیو  نینگاه به رام هیدرشت شده  یچشما با

 زد. یکه زنگ م

داداشِ من رزا رو «تر  مینرمتر و مال»؟ یکن یدادم .چرا اصرار م حیبرات توض شیپووف .... سامان ! من که دفعه پ-

 .تیفراموش کن برو دنبالِ زندگ

ه سرم اومد ک ییچه بال یدونیانصاف اون زنم بوده ! عشقم بوده ! تو م یآخه ؟؟ ب یچطور-« شد شتریصداش ب بغضِ»

 کنه؟؟ یرزا خواستگار داره و داره بهش فکر م یبهم گفت

و تا شب عطرشو ت نیدون یکدومتون نم چیفراموشش کن! ه نیگیفقط م نیکن یمنو درک نم چکدومتونی!!!!!!!!....هنه

 بره ! یاتاق نزنم ؛ خوابم نم

 باهام حرف بزنه! یکنه که الاقل تلفن یقبول م یخوام ؟رزا تورو دوست داره تو بهش بگ یازت م یچ مگه

 «میرفته بود ما هم کنارش هست ادشیشده بود و انگار  یعصبان نیرام»

 کنه؟؟ یباهات زندگ ادیبشه؟؟ که دوباره ب یحرف بزنه که چ-

 !نجاستی!!خونش ا شیآره..آره برگرده سرِ خونه و زندگ-

کبودش  اهیو س یرفته چطور زنِ حامله تو زد ادتی ؟؟یسرش اورد ییرفته چه بال ها ادتیکه  نیهِه ! مثل ا -

  ؟؟یکرد

 !! یساز یکه تو م یخواهرمو دوباره بفرستم تو جهنم یانتظار دار واقعا

 .دمیکه بخواد بهش م ینی! هر تضم گمیاز گل باالتر بهش نم نمِیزتری! به جونِ خودش که عز نینه رام-

م بود و چشم نییکرد .سرم پا سیکه متوجه باشم برگشتم به اون روزا و اشکهام قطره قطره گونه ام رو خ نیا بدون»

 الیدان یِتو نگاه عصبان سمیرو دستام چشمام رو باال اوردم که نگاهِ خ ی.با احساسِ گرمدیلرز یاما دست هام م زیبه م

 گره خورد .
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 یرو گونه هاش!دستش رو رو زهیش پر شده بود اما نذاشته بود که بردادم که اونم چشما یاسیرو گرفتم و به  نگاهم

 دستام گذاشت و لب زد : نگران نباش!

 کنه! یجهنم نم یِ! که دوباره من رو راهدهینم یتا بشنوم و مطمئن بشم قول نیرو دادم به رام نگاهم

! اصال فکرش رو هم نکن ریبارِ آخر ! نه خودت رو خسته کن و نه وقتِ من رو بگ یِبرا گمیبهت م نویسامان جان ! ا-

 مطمئن باش!خداحافظ! نویرزا بهت برگرده ! ا گهیکه د

و با دو دستش گرفت و  دیکش رونیب یاسیرو تو حالت پرواز گذاشت. دستام رو از دستِ  شیقطع کرد و گوش عیسر

 به انگشتام زد : یبوسه ا

 دوسال هر نیزنه ؟ تو ا یکنم . مگه بارِ اولشِ که زنگ م یم مشیقربونت برم ! مگه تا اون گفت من تو رو تقد هیچ-

تو خونه اش بود و قدرش رو  یچه جواهر دهیکنه . تازه فهم یحرفا رو تکرار م نیزنه و هم یبار زنگ م هیچند روز 

 پشتتم! ای! من تا ته دن یو ناراحت بش یرزبل وت ستین اجیرو کالفه کرده ! احت نایندونسته ! عمو ا

 گفت: نیرو به رام یو با لحنِ عصبان رونیو نفسش رو داد ب دیکش یپووفِ بلند الیدان

  ؟؟یآدم رو بد نیجواب ِ ا دیتو چرا با-

 هست .... یرابطه ا هیداداش !  شهینم-

 ؟؟؟یروابط رِیکرده بعد تو درگ کسانیزده خواهرت رو با خاک  ارویجمع کن بابا ! -

 یخواست که من رو ببره تا آب یاسیبحث رو ادامه نداد.از  گهیاما د الیو اصطالحِ دان یخنده ش گرفت از تند نیرام

 به صورتم بزنم.

 . رمیخودم م نیگذاشتم و ازجام پا شدم : تو بش یاسیشونه  یِرو دست

خواستم.معموال سامان تو  یاز مشاورم راهکار م دینبودم و با یشدم راض یم یسامان عصب یِکه هنوز با صدا نیا از

 ه.بمون میبود که در رابطه با من تالشش عق یحواسم م دیخواست پشتکار داشت و با یکه م ییزهایبدست اوردنِ چ

بود که تو نبود ِ من بحث رو ادامه دادند. سفارش هامون رو اوردند اما از حالِ  دایهاشون پ افهیو از ق زیسر م برگشتم

 نبود. یخبر دنمونیاول رس خوشِ
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 شک یهم جا الیدان تِیعصبان زانیم نینشون بدن! البته ا یداشتند که جوّ رو عاد یسع نیو رام یاسیحال  نیا با

 داشت !

 زود جواب داد:  الی. دان میبا من به خونه بر انیبرگشت از بچه ها خواستم که ب توراهِ

 .شمیممنونت م یکن ادهیگوشه کنار منو پ نیجان اگه هم نیبرم!رام ییجا دیتونم .با یتشکر ! من نم-

جا به جا شد رفت  یاسیکرد . یکل یِ خداحافظ هیشد و  ادهیاصرار کردند اما قبول نکرد و پ یهم کم یاسیو  نیرام

 نشست. نیجلو کنارِ رام

 ؟؟؟یبهم انداخت : رو به راه ینگاه هی نهیگاز داد و حرکت کرد. از تو آ نیرام

 خوبم !-

که بخوام تو رو  نیهست .نه ا ممیقد یِدم فقط به خاطرِ دوست یاگه جوابِ سامان رو م یرزا ! فقط خواستم بدون-

م آرو! » نیخورد یهم بود به دردِ هم نم ایمردِ دن نیاگه سامان بهتر ی.شما حت یحرفاش رو بشنو یکنم که حت یراض

 .تهوفیفقط به خاطر بچه بهتره نگاتون هم بهم ن«زمزمه کرد

 یفصل کتکش م هیشده بود. انگار اگه سامان جلوش بود  یعصب نقدریبود ؟؟ا یفازش چ الیدان نیا نیرام -یاسی

 زد.

و خوش  شدیور و اونور دلم آب م نیکوچولو ا یقندک ها هینخواست که جواب بده !اما من  ایجواب نداد.  نیرام

 !!!بیعج شدیخوشانم م

 رو حل کنه؛ یخواد مسئله حل نشده ا یحالت متفکر که انگار م هیکردم با  فیما وقع رو تعر نیریش یِکه برا فردا

 و گفت: دیکش  یچونه اش گذاشت و هوم یکرد و دهنشو غنچه  و انگشت شست و اشاره رو رو زیچشماش رو ر

 کارش! یرفت پ یغلط نکنم رزا مخشو زد-

 ؟؟ یخودت ! مخِ ک یبرا یگیم یچ-

 خان ! الیدلبرتون دان خنگول !! مخِ -

 برو بابا دلت خوشه ! -
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 نیهم تعجب کنه !حتما تو راستِ کارش از ا اسمنیبشه که  یعصب نطوریا دیبا یچ یآخه خانم خانما تو بگو برا-

 !یرتیو غ شهیهمه ناراحت م یگفت اخالقشه برا یم یاسی! مگر نه گهیشدنا نبوده د یرتیقِسم غ

 خوش کنم. شهیافکار که صحت و سُقم شون معلوم نم نیدلم رو با اخواد  یاصال دلم نم نیریش -

 .یداشت یبرم یقدم هیکاش تو هم  گمی! اما.... میباشه تو حق دار-

 «اسمش رو صدا زدم .  یتعجب و دلخور با»

و بگه عجب  نیو اونم بندازه زم الیکنم به دان شکشیذره غرورم هم بزارم تو طَبَقِ اخالص و پ هی نیمونده ا نمیهم-

 ؟؟ یزنِ متوهم

 چرا متوهم ؟؟؟-

 یساله فکر کرد عاشقش شدم .اونوقت ک 14 یِمثلِ دختر بچه ها نیواکنش نشون دادم و ا تیمن از سرِ انسان گهیم-

 .ادیجون از من بر نم نیریغرورخورد شدمو جمع کنه.نه ش دیبا

 کرده! ریخواسته مادرش و خواسته دلش گ نِیب الیکه معلومه دان نطوریا-

 .ادیبدش ب دهیاز سپ ادینظرِ توئه وگرنه به نظر نم نیا-

 .دیرس ینم یا جهیشد؛ اما به نت یگفته م نیریمن و ش نِیب یها در هر فرصت الوگیدست د نیا از

 ریغ یطیطرف خوشحال بودم که تو مح هیهمه رو دعوت کرده! از  یاسیبهم خبر داده بود که آخر هفته مادرِ  مامان

م نداشت یحضور داشته باشند دلِ خوش دهیکه خاله خانم و سپ نیهم از ا گهیواز طرفِ د نمیب یرو م الیاز شرکت دان

 گذرند. ی.مطمئن بودم از فرصت خورد کردنِ من نم

 ردایهم ب ی؛ وقت دمیآوردم. تا ظهر خواب یهفته رو در م هی یِخستگ یِو من از صبح خونه بودم و تالف دیهفته رس آخرِ

 یخوردم اشتها برا یناهار رو مفصل م یبتونم غذا بخورم ، چون معموال وقت یلقمه خوردم که شب تو مهمان هیشدم 

 شام نداشتم .

 هی کنم . در آخر دایورو کردم تا لباسِ مناسب پ ریکردم و بعد رفتم تو اتاقم و کمد رو ز نییکم کانال ها رو باال پا هی

ر و کرد و گذاشتم کنا دایکردم و تو شال هام گشتم تا شال هم رنگ ِ لگ پ دایتر پ رهیکم ت هیلگ  هیو  یشمی زیشوم

 رفتم دوش گرفتم.
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 هیو مامان آماده شدنشون طوالن ایدونستم رو یآماده بشن . م هیکتاب گرفتم دستم تا بق هیحوصله آماده شدم و  سرِ

 . می! باالخره آماده شدن و راه افتاد

انجام شد که نکته قابلِ ذکرش برخوردِ سردِ خاله خانم و  یه بودند .مراسم ورود و احوال پرسهمه اومد میدیکه رس ما

 داشت . یبرخوردِ گرم و خوب دهیمادرِ سپ یبود . حت دهیسپ

 .  میداشت یمامانش رو هم دوست داشتم و رابطه خوب یاسی یِلذت ببرم . سوا یندم و از مهمون تیکردم اهم یسع

 گاز داشت یپا«یاسیمادر »جون  نیمیبه آشپزخونه رفتم.س ییرایپذ یمانتوم رو دراوردم و به جا عیسر نیهم یبرا

 لبخند مهربون گفت: هیو به طرفم برگشت و با  دیکرد .ورود من رو از گوشه چشم د یغذا ها رو چک م

 بخور تا شام ! یزیچ هی نیبرو بش یچرا اومد نجایدخترم ا-

رو  یو کار یدونم شما ماشاال زرنگ هست یهست انجام بدم .هر چند م یاگه کار نمیبجون ! اومدم ب نیمیخوبه س-

 تا حاال بمونه! یذار ینم

 یاز دستمون عصبان یما رو از سکه ننداز ! مامان به اندازه کاف نیبش ایب یرز یبلند گفت: آها ییرایاز تو پذ یاسی

 هست.

نشسته بود گفتم:خودت اعتراف کن  الیو دان نیکه کنارِ رام یاسیشدم و با خنده به  کیکانترِ آشپز خونه نزد به

 ؟؟؟؟یکار کرد یچ نمیبب

هم من هم  میکمکش نکرد یبه خدا فقط تو آشپز یچیزد : ه نیچشمک به رام هیو  دیهم غش غش خند یاسی

 . دیاونم تا تونست تو رو به رخمون کش ا؛یو دن دیسپ

 ونه ام و با خنده گفت:جون اومد کنارم و دست انداخت دور ش نیمیس

چهار نفر غذا درست  یبرا نیبتون دینبا نیبزرگتر هست دی! آخه هم تو هم سپیخودت سرِ حرف رو باز کرد نیبب-

 .نیکن

جفت شست هاش  یاسیکنه!  یتونه آشپز ینفر م 4 یبرا یاسینکن  یجون کم لطف نیمیرو گرفتم : نه س انهیم من

 !!! کیال گیرو باال گرفت و گفت:ب
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 زِیکه چ نیاز ما کار کُشته تره ! ا زایچ یلیجون !رزا خانم تو خ نیمینازک کرد و با ناز گفت: س یپشتِ چشم دهیسپ

 «.انداخت کهیقشنگ بهم ت یعنی.»ستین یبیعج

رو جمع  دهیدونستند چطور حرفِ زشت سپ یهم اخم کردن و نم الیو دان نیو رام یاسیکه  نیمیتنها س نه

ام  ندهیو حتما تو برنامه سالِ آ رمیبگ ادی یخواد مثلِ رزا جون آشپز یلبخند گفت:من که دلم م هیبا  ایکنند.فقط دن

 ذارم. یم

ته رزا کار کش هیشب یدختر چیکنم ه یکرد : من دعا م دهیرو به سپ نیلبخندِ غمگ هیکه تا حاال ساکت بود با  مامان

 یجواب هیخوبه که مامان !»دنشهیخوبه حاصلِ دو سال زجر کش شیو خونه دار شینشه ! چون رزا اگه االن آشپز

دونه  یم یهر مادر یگذشت . ول یچ شیواقعا تو زندگ میدون یکدوم از ما نم چیهنوز ه«داد.من که فورا بغض کردم 

 هم تجربه کرده ؛  نی! رزا ا ارهیمادر م هیبرسر  یچ ییبه تنها دنیداغ د

چون  سپارمیکنه رو به خدا م ادیزنِ مطلقه فرصت طلب  هیخواد از رزا به عنوانِ که ب یبه عنوانِ مادر رزا هرک من

 تونه به دادِ دلِ رزا برسه ! یفقط خدا م

نرگس خانم !  یجواب داد: وا یتبرئه خودش فور یبرا دهیو هم خاله خانم خودشون رو جمع کردند و سپ دهیسپ هم

 «.آره جونِ خودت» کردم فینداشتم ! من از رزا جون تعر یمن که منظوره بد

 رهیگ یکه طالق م یکه مردم نسبت به زن یبد دِیصحبت کردم . د ی! کل یگفت یمنم متوجه بودم شما چ زمینه عز-

 رو گفتم.

 یحرفا از سوزِ دلِ ! نم ی! بعض ریاورد و نجوا کرد : به دل نگ کمیجون بازوم رو فشرد و آروم سرش رو نزد نیمیس

 دونن چطور خودشون رو آروم کنند.

 حرفا عادت کردم. نیبه ا گهیتکون دادم و منم همون طور آروم جواب دادم: نه د یسر

 .نمیو باهاش همکالم نشم.به قولِ معروف دور از شتر بخوابم و خوابِ آشفته نب کینزد دهیکردم به سپ یشب سع اون

د و ش یم رهیپروا تر خ یب شی.نسبت به دفعات پشدمینگاهش م یگریافتاد متوجه خ یم الیهر بار نگاهم به دان اما

 ینگاه پسرش دور کنه ؛ حت طهیکرد تا منو از ح یم یالوصف دیراستا تالش زا نیمادرش نبود .در ا ندِیاصال خوشا نیا

صدا زد و گفت: دلم تنگ  میاز جمع جوونا که دورِ هم نشسته بود ور الیکه دان نیخنده دار! مثلِ ا یبعضا با بهونه ها

 .نمتیبب نیرو به روم بش ایشد برات ب
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 یول کنِ معامله نبود و ه گهید یاسی ونیم نیبچه ها شد تو ا نیب یمتعجب شد هم باعثِ خنده و شوخ الیدان هم

 ذاشت. یم الیسربه سرِ دان

 از مامان تشکر کرد: مامان واقعا دستت درد نکنه ! ایراهِ برگشت رو تو

 ؟؟؟ی؟ بابت چچرا ؟؟-

 یکنه چون ارشد گرفته عال یرو نداره ! فکر م یکار چیعرضه ه زونی! دختره آویزد دهیکه به سپ ییبابت حرفا-

رو  لایخودت دان یبهش بگه تو عرضه دار ستین یکیکنه!  یو طعنه بارِ رزا م کهیت ادی!بعد م نِیزم یِدخترِ رو نیتر

 .«یدهنت خواهر قربون »؛یشد میقا الیپشتِ مادرِ دان نکهیجذبِ خودت کن نه ا

که  دهیخاله خانم هم فهم«قدر تابلوئه !  نیا یعنیخدااا !!!  ای»رزاس یِپ الیکه همه حواس ِ دان نهیسوزِ دلش از ا همه

 بچسبونه. الیرو به دان دهیزنه سپ یداره زور م

 حرف دور وبرم هست . یهم درست نکن ! من خودم به قدر کاف عهینکن ! شا بتیغ یجان خواهر ایرو-

 چشمش دنبالته. الیکه دان شهیکم حواسش جمع باشه متوجه م هی ی؟؟! خب هرکس یا عهینه مادر چه شا -مامان

 .دیرس بیبفرما شاهد از غ -ایرو

 .«بابا گفت و من از خجالت آب شدم  نویا.» دهیزده و نه خاله خانم اجازه بهش م یحرف الیبهر حال که نه دان-

 .دینکرد دایخدا ! بحث بهتر پبسه ترو -

! مامان فکرش رو کال عوض شیینه خدا» لب غر غر کرد: خاله خانم از خداش هم باشه رزا عروسش بشه! رِیز مامان

 «کرده ! خوشم اومد.

کردم . در حالِ جمع کردن  یرو جمع م لمیزنگ زد .من تازه کالسم تمام شد بود و داشتم وسا نیسه روز بعد رام دو

 ادم:جانم داداش !! سالم!جواب د

 !یجان خوب یسالم رز-

 ؟یاسی؟ یقربونت برم ! تو چطور-

 گه؟؟؟ید یدانشگاه ی! رزمیما هم خوب-
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 شرکت. رمیبله داداش تمام شده کالسم ، م -

 !یرو نبرد نیدانشگاهم ، بابا گفت ماش یمن جلو رونیب ایب-

 میرب یایشده! تو م یدونم چ یاومده دنبالم نم نی!رام نیریگفتم: ش نیریچشم اومدم زمزمه کردم و متعجب به ش هی

 ؟؟؟

ا ب ادیراحت ! من هم اشکان قراره ب التیدنبالِ خواهرش؟ برو خ ادیبشه که ب یچ دینشده ! مگه با یزیشده؟؟ چ یچ-

 !رونیب میهم بر

 هیدر ؛  یِلونداشت خودم رو رسوندم ج دنیو کم از دو شدیکه م یسرعت نیشتریکردم و با ب یخداحافظ عیسر

خودم رو آروم کنم.در  قیکردم با دو تا نفسِ عم یکردم .سع دایرو پ نیرام نیور و اون ور انداختم تا ماش نیا ینگاه

 رو باز کردم با لبخند سالم کردم.

 نه؟ ایهست  یخبربد ای یاز ناراحت یاثر نمیکردم بب یرو کاوشگرانه بررس نیبا نگاهم صورت ِ رام شتریب

 هیداشتم انجام شد گفتم  یکار نجایا کی! نزد ستین ی!خبر بد رهیخ رزنهیتکون داد:خاله پ یو سر دیخند نیرام

 .یو اتوبوس نش یتاکس ریتو هم اس میشرکت با هم بر یزنگ بزنم که اگه نرفت

رسم ب نجایبده بعد تعارف کن! تا ا حیاول توض یشناس یو با لبخند گفتم: تو که منو خوب م دمیکش یراحت نفسِ

 هزارتا فکر اومد تو سرم....

 «دیغش غش خند»تاش فکر بد و خبر بد بود نه؟؟؟؟ 999که -

 !شهیاِ داداش خب آدم نگران م-

 . دییفرما یم حیتکون داد و: بله !بله! صح یسر باخنده

 شونش و آروم  ِیخواد بزنه دو دله !دست گذاشتم رو یکه م یحرف یخنده از رو لبش جمع شد و معلوم بود برا هوی

 تو دلته! یشده ؟؟؟ بگو هر چ یزیگفتم: داداش ! چ

 ؟؟؟یبرام با ارزش یلیخ یدونی! رزا میشناس یزد :خوبه که من رو م لبخند

 که من قضاوتت کنم !من؟؟؟ نی؟؟ ا ینگران یهام رو رو هم گذاشتم و باز کردم :از چ چشم
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 .یبشترسم ناراحت  یجهت راحتِ ؛ فقط م نیاز ا المینه خ-

 رو بروز ندم .خوبه!!! میاگه ناراحت کننده بود ، ناراحت یحت دمیقول م-

 قطعش کنم و ادامه ندم. عیتا سر ینه !نه! اصال ! دوست دارم اگه حرفم ناراحت کننده بود .بهم بگ-

 . دمیقول م زمیباشه عز-

به تمرکز داره!نگاهم رو دوختم تو  اجیحرفش احت دمیو خاموش کرد. فهم ستادیکرد و ا تیرو به کنار هدا نیماش

 چشماش تا بدونه تمام ِ توجهم به اونه!

ل و خوشک ی...رزا تو جوون یدونیفشار اونا باعثشه!م ایخوام بزنم رو مامان گفته و یکه م ی.... فکر نکن حرفنیبب-

 کنه!  یو جذب مکه باهات آشنا بشه ر یکه هر مرد یدار یاتیخصوص نایاز ا ریغ گمیرو م تیواقع«! داداش!»

 !ی! اما دوست دارم که فرصتات رو از دست ندیجوابِ رد داد نیدونم چرا به ام ینم

 نقدریچهار کلمه ا نیا یبود حرفت ؟؟ برا نیرو روشن کرد و حرکت کرد.متعجب بهش نگاه کردم : هم نیماش

 ؟؟؟یاسترس داشت

 دادم حرفم رو نگم . حینه ترج-

اصلِ موضوع رو  دونهیم یاسی« کردم: کیچشمام رو بار طنتیباش.»رمیمیم ی: اِ داداش من که از فضول هیگر یادا با

 ؟؟

داد باهات  شنهادیگفت: آره خودش پ یجد یلی.خ دید یرو نم طونمیش یبود و چشما یحواسش به رانندگ نیرام

 حرف بزنم.

 پرسم . یم یاسی !!! تو زحمت نکش از ولیوگفتم: ا دمیدو دستم رو بهم کوب محکم

نه  ! طونیش یخنده: ا رِیرو تو صورتم کشف کرد و بلند زد ز طنتیبهم انداخت و تازه ش یدستا نگاه یاز صدا شوکه

 نده ! یکنم که سوت ی! من زود با خانمم هماهنگ م گهید

قسمت از ذهنم رو به خودش  هیروم نداشته . البته  یریتاث نیو خنده نشون بدم که  حرفِ رام یکردم با شوخ یسع

 بکشه. شیحرف رو پ نیا نیباعث شده رام یچه اتفاق ایو  یمشغول کرد که چه حرف
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 نیبروز نداد.هر چند ا یهم دهنش رو قرص و محکم نگه داشت و کلمه ا یاسیگذشت و  نیاز حرفِ رام یسه روز دو

 بود. دیبع یاسیاز  یراز دار زانیم

کردم  یرو مرتب م زمیکارا رو انجام دادم ؛ داشتم م نی. آخرمینفرات تو شرکت بود نیآخر الیمعمول من و دان طبقِ

 : ستادیا زمیو کنارِ م رونیاز اتاقش اومد ب الیکه دان

 بمونه فردا! هیتموم کن ؛ بق گهید-

 کردم. یرو مرتب م زمیتمام شده داشتم م-

 !؟؟میبخور یزیچ هیبا هم  یرو تکون داد: خوبه ! وقت دار سرش

دم ؛ اونم ش زبلندیرو برداشتم و از پشتِ م فمیدادم.ک لیبله وقت دارم تحو هی. با لبخند  وردمیکردم اما به رو ن تعجب

 !رونیب میرو برداشت و از شرکت رفت فشیک

 دهمراهمون بودند.نگاهم رو برو بو یاسیو  نیرام شهی؛هم مینرفته بود رونیزد تا حاال تنها ب یم ونیدر م یکی قلبم

 اما عطرش تمام مشامم رو پر کرده بود.

 یزده ام ؛ من خودم برا جانیکردم از صورت گر گرفته ام ، بفهمه چقدر ه یو مرتب وخونسرد؛ فکر م پیت خوش

داشتم ؛ بفهمه که من دستپاچه ام  الیکه به دان یخواست با همه عشق یرو ممنوع کرده بودم ؛ دلم نم یخودم همه چ

 نسبت بهش دارم. یمن کششاحساس کنه که  ای؛ 

نم مثلِ ک یو سع امیخوب بود تا من به خودم ب نیتو ماش نمونی. سکوت ب میشد ادهیو پ ستادیشاپ ا یکاف هی کینزد

عارف کرد ت رلبیز دییبفرما هیبا دست و  دیکش رونیرو برام ب یآقامنشانه صندل یلیرفتار کنم.خ لکسیتو شرکت ر

 . نمیکه بش

م دل یرو به روش نشستم و فقط من مخاطبش هستم خوشحال بودم؛ حت یکه تنها و بدون ِ حضور کس نیاز ا نقدریا

 ده؟؟یخواب یتیمالقات چه ن نیخواست حدس بزنم که پشت ا ینم

 کرد و با لبخند گفت: ینگاه ؛یشکالت کیو من هات چاکلت با ک کیرو اوردند او قهوه و ک سفارشها

 کنند. یبهت حسود یادیز یفکر کنم خانم ها-

 : چرا ؟؟؟ دمیرو گرد کردم وپرس چشمام
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 ! میو رژ یو الغر ی! چاق گهیروزا د نیبحث ا-

 !ستیهم توش ن یبحث ستیخوب ن یکه زن و مرد نداره ! چاق نیآهان ... ا-

 سر تکون داد: چه قاطع!! دویخند

 ؟؟ هیقصدش چ دمیفهم یخواست زودتر م یدلم م ییجورا هیزدم و ادامه ندادم ؛  لبخند

باره سرش رو باال اورد و نگاهم  هی.نگاهم بهش بود که دادیبود و فنجون قهوه اش رو با دو دستش تاب م نییپا سرش

 گرفت . یشروع کرد صحبت ؛ با هر کلمه و جمله من نفسم م میمال یرو شکار کرد و نگه داشت . آروم با تن صدا

قابل  ریکشش غ هی. میدیرو د گهیتو خونه کنار خانواده همد ایو میرفت رونیب ایو  میمدت که با هم کار کرد نیرزا ! ا-

ش حس یکه برام ناشناخته بود و تا حاال نسبت به دختر یحس هیکردم . یتو خودم نسبت به تو احساس م یتحمل

 نکرده بودم.

 چیداشتم ؛ اما به ه یادیو ز یقو ی! خارج هم که بودم ارتباط اجتماع یدینبودم ! تو شرکت که د دهیدختر ند من

ر نداشتم . خب ... فک یبهمان مشکل دهیسپ ایفالن  دهیگفت سپ یمامان مرتب م نیهم ینداشتم . برا لیتما یدختر

عروسش بشه !  دهیدوست داره سپ نقدریا ی. وقت کنمن یندارم چرا مادرم رو راض یاقیاشت یبه کس یکردم وقت یم

 چرا که نه ؟؟ 

کردم.تا اونشب خونه  یراحت تر برخورد م دهیبا سپ نیهم ی. براادیهم بوجود م یعالقه ا هی شتریبا ارتباط ب حتما

 جذبِ تو شدم.  د،یشناسه !از طرزِ نگاهم به تو فهم ی!من رو هم خوب م هیو باهوش زیزن ت یلیشما! مامانم خ

دو .»زده بشم و تو فکرت نرم  یتکه تو ازدواج داش نیا دنیخودش من با فهم الِیصحبتا رو هم کرد که به خ اون

 «داد: رونیو نفسش رو محکم ب دیدستش رو رو صورتش کش

 یوقت ؛یرو بهم داد ایشرکت اانگار دن یایب یقبول کرد یشد. وقت شتری! رزا من روز به روز عالقه ام به تو ب نشد

 کردم. یداشتم دق م یهات با خانواده اومده خواستگار یاز همکالس یکیگفت  اسمنی

 هیکنم  یاما خواهش م اد،یمن بدت ب یکرده که از همه همجنسا یوجود کار یاون ب دونمیفرصت بده ! م هی!  رزا

 یمهام ن هیبه ر ژنی! انگار اکس شدمیداشتم خفه م!»ستنیفرصت بده تا بتونم ثابت کنم که همه مردها مثلِ هم ن

 .  دیرس
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بزنم بپرم هوا ! بگم منم دوست  غیبگم ! ج دیبا یطرفه نبود؟؟ االن چ هی! احساس من  ستمی! خواب ن ای! خدا ایخدا

 یکنه حرف یحالم زبونم کار م نیبگم؟؟ اصال با ا یدارم عشقم! کالس بذارم که فکرام رو کنم بعد جواب بدم ... چ

 «بزنم؟؟

 !یدیو فرصت م یکن یبگو! فقط بگو که منو قبول م یزیچ هیرزا جان -

نجره از ح ییرو باز کردم و صدام رو صاف کردم تا بتونم آوا میسرفه راه تنفس هیافتاد . با  یس مداشت به التما گهید

 :رونیام بدم ب

دونم شما  ینم«جوابِ مثبت نبود به نظرتون؟؟؟ نیخب ا. »ستمین یکه من اهلِ دوست دیدونی! مالیاوم..... آقا دان -

 د؟؟یکن یم هیرو چه طور توج نیخوا یکه م یفرصت

با !»خوام  یم یدوست یشدنِ ورا کینسبت و نزد هیخوام ! من  ینم ی! رزا منم دوستیخب ... خب هر طور تو بخوا-

 خوام. یخوام ! من عشقتو م یمن قلبتو م:«بردیدلِ منو م شتریکه ب یمیلحنِ مال

 ،درسته؟؟؟؟ یعاشقِ سامان نبود یشَک گفت: تو گفت هیرو انداخت باال و با  ابروش

از من تونستم درِ قلبت رو ب دیشا یفرصت بد شهیم« جواب داد: اقیبا تمنا و اشت»تکون دادم. دییبه نشونه تارو  سرم

 کنم؟؟؟!

 «جواب مثبت رو دادم فکر کنم حایتلو »ده؟؟؟یسپ شه؟؟یم یرو به زور قورت دادم :مامانت چ بزاقم

 نیرزا من ا نیمورد مجبورم ! بب هی نیاصال دوست ندارم مامانم رو ناراحت کنم ، اما تو ا نکهیسخت شد: با ا صورتش

حرفش بزنه و  رِیخواد ز یکه دلش نم نهیبه خاطر ا شتریباهاش حرف زدم . متوجه شدم االن اگه مخالفه ب یلیمدت خ

 بد قول بشه!

 ای و نمتیبب شتریباهات وقت بگذرونم ! ب شتریخواد ب یمدت دلم م نیکنم. تو ا شیخوام تا راض یکم زمان م هی

 خونه هستم و ازت دورم حداقل بتونم صدات رو بشنوم. یوقت

تونستم  یخواست م یرو بِچِشَم.دلم م یمنم طعمِ عشق و خوشبخت شهیم یعنی! خداجون یمردم از خوش یم داشتم

 !!یراحت بهش بگم که منم عاشقتم! بهش بگم که فقط فقط تنها تو قلبِ من
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: رزا  الی.اما دانادی! تو هم گرهشون کردم و فشار دادم که لرزشش به چشم ن جانی.از شوق از هدیلرز یم دستهام

کنه ؛  یناراحتت م نقدری! من....آروم باش ! تروخدا ! اگه ا زمیندارم عز ی؟؟؟ من قصد بد یشد ی!!ترسوندمت ! عصب

 کنم آروم باش! ی! خواهش م گمینم یزیچ گهیمن د

کم خودم رو جمع کردم و  هی!« عکس العمالم گند زدم  نیخدا با ا یکرد!! حاال چطور درستش کنم ! ا یچه فکر یاو»

 لرزون گفتم: یبا صدا

از چشمام حسم  دیبشم تا شا رهیکردم تو چشماش خ یسع»کنم. ینم یخبر از خانواده ام کار یکه من ب دیدونیم-

 «رو بخونه

 مهربون: لبخند گرم و هیپرژکتور نور به صورتش تابونده بودند.لبخند زد .  هیبا  نکهیباره صورتش روشن شد مثل ا هی

با پدر  امیم«شد تریکم جد هی.»من چقدر هواخواهِ شما هستم  دوننیم یاسیو  نی! رام یشما بگ یچشم خانم هر چ-

 ؟؟؟یکن یرو م نکاری! ایبشه زمان بد یکه مامانم راض نیا یبرا دیکه با یدونیکنم. اما رزا م یومادرت هم صحبت م

 انداختم و آروم گفتم:  نییرو پا سرم

 مادرتون برام مهمه! تیرضا-

 نگیفورا م یدیبهشون م یقول هیمثل بچه ها شده بود که تا »خونتون؟؟ امیب یهمه درکت ! رزا من ک نیاز ا یمرس-

 «یدیانجامش م یک

 . میکه با هم حرف زدزنگ بزن با بابا هماهنگ کن! لطفا فعال نگو -

 أسی هیمنو کشتن!ازبس آ نیو رام اسمنی نیا« داد رونینفسش رو با صدا ب»راحت !  التیباشه باشه ، خ-

 .دندیپسره خواستگارتو تو سرم کوب نیکنه !تازه تا تونستن ا یگفتن رزا قبول نم یخوندند.ه

خونواده  یمن رو هم جلو یخوا ی! میچرا اونو رد کرد یبگ شهی: مدیپرس یجد یلیتنگ شده وخ یباره با چشما هی

 نه؟؟ی! آره رزا قصدت ایات رد کن

ما کنم! از ش یرد م یخواستگار دارم ول دینیخوام به خانواده ام پز بدم که بب ی! مگه من م الی؟آقا دان هیفکرا چ نیا-

 حرفا! نیا دهیبع

 «ه آخهخودش فکر کرد شِیپ یسرم رو برگردوندم؛ چ یناراحت با»
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صحبت کنم خوشحالم  امیب یکه اجازه داد نیطرف از ا هیشدم !از  جی! من گ دیببخش« با التماس صدا زد»رزا خانم!-

 .یساده قبولم کرده باش شهیو باورم نم شمیبچه ها نگران م یطرف با حرفا هیاز 

ها  یراحت نیبه ا دمیکه من د یا دهینشه ! سپ یکردن خاله خانم طوالن یراض دوارمیشما زنگ بزن بابا لطفا ! ام-

 کنه! ینم یرو خال دونیم

 :  نییشد وسرش رو انداخت پا نیغمگ صورتش

 کنه! یمنم توجه نم یدونه! به حرفا یمتاسفم ! قدر خودش رو نم دیسپ یواقعا برا-

 .به خونه برسم ریچون دوست ندارم د میبر شهیاز دعوتتون اگه م یبه ساعت کردم و گفتم: مرس ینگاه

 یوازجام پا شدم ول دمیرو عقب کش یحساب کنم ؛ منو تنها گذاشت . آروم صندل رمیجاش بلند شد و با گفتن م از

و رخوت پاهام تو راه رفتنم مشخص بود. به طرفِ  یحس یحرکت کردم ؛ ب یانگار زانو هام جون نداشتن! به آروم

 :دیپرس ی؛ با نگران دیکارش تمام شد و کنارم رس الیرفتم. دان یخروج

 !؟؟یتا بهتر بش ینیبش یخوا یم ره؟؟یم جیسرت گ ؟؟یرزا جان خوب-

 . دینگران نباش ستین دیشد یتو پاهام دارم ول یضعف هیخوبم ! ممنون ، -

 کمکت کنم!  یخوا یم-

 دیخودش فهم.«بر داشت  تیمیصم پیچه زود تر»زمزمه کردم. ستین یاجیممنون احت هیچپ نگاش کردم و  چپ

 کنم! ینگاش م نجوریکه چرا ا

سرش رو برگردوند که انگار با »زنند؟؟؟ یکنن؟؟ بادش م یکه ضعف داره چطور کمک م یخب چکار کنم ! به آدم-

 خواستم؟؟ یزنه انگار نه انگار من ازش چ یحرف م یهم رسم یه« زنه یخودش حرف م

 ! تونیاز نگران یمن خوبم ! مرس الیآقا دان-

 دیبا خونواده ات حرف بزنم تو هنوز با امیخوام ب یبهت عالقه دارم م گمیمن م ی! وقت الیآقا دان یباز گفت نیبب -

 کنار اسمم ؟؟؟ یآقا بذار شوندیپ

 :ادیکم از دلش در ب هیبهش زدم که  یلبخندمهربون
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 به موقعش ! ی! همه چ دیعجله نکن-

 به نظر اومد. یزد و راض لبخند

 . میدر خدمت باش یچا هیتو  دییبهش تعارف کردم : بفرما یلشدن، معمو ادهیرو رسوند خونه وقت پ من

 خدمتتون! رسمیاگه اجازه دادن امشب م رمیبگ یاحمد یتماس با آقا هیتشکر ! -

 گرد شد و با تعجب گفتم : ام.....امشب ! چشمام

ادامه  تریجد»امشب !  نیخودشون درشت هستن ! بله خانم هم ینکن به حد کاف نجوریو گفت: چشماتو ا دیخند

 روشن بشه ! فمونیرزا بذار زودتر تکل« داد

رو  شیخدا نگهدار لب زدم . اون هم سرش رو برام تکون داد. فورا گوش هیکردم و  دشییتکون دادن سرم تا با

 انداختم و در رو باز کردم .  دیبرداشت و شماره گرفت . کل

 رار شده و شروع به صحبت کرد.که مکالمه اش برق دمیخونه شدم وبرگشتم در رو ببندم د وارد

 بشه ! یدلم تند تند از خدا تشکر کردم و دعا کردم که مامانش زود راض تو

 اومد : یحرف زدن بابا م یخونه که شدم صدا وارد

 عجله؟؟ نقدریاما چرا ا یسر ما جا دار یجان ! شما رو الیدان-

- 

 مجلس ها رو دوست نداره ! نیکه رزا ا یدونیم-

- 

 ! ارنینم فیدر تشرآهان ! ما-

- 

 باشه پسرم ، بفرما خونه مال خودته! خدانگهدار!-
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شدم و بلند سالم  ینشوند.خنده ام رو جمع کردم و عاد یبه خنده باز شد ! پسره سرتق! آخر حرفش رو به کرس لبم

 .کمیاز آشپزخونه جواب دادند و بابا اومد نزد ایکردم.مامان و رو

 سالم باباجون!-

 ؟یحرف نزد نی! امروز با رامیخسته نباشسالم دخترم !-

 !نه چطور ؟؟یمرس-

 . میستادیطرفِ کانتر ا نیطرف آشپزخونه و ا میکه دست انداخت دورِ شونه ام با هم رفت یگفت و در حال یچیه هی

 ؟یخبر دار نیخانم از رام-

 ؟؟؟یبشه .کارش دار داشونیپ دیبا گهیبله احمدجان ؛ االن د -مامان

 . انیکه حتما ب میزنگ بزن ادیخواد ب یاگه نم نمینه خواستم بب -بابا

 م؟؟یدون یکه ما نم هیبابا شد: چرا؟؟ مگه امشب خبر رهیکنجکاو خ مامان

 .نجایا ادیخواد ب یزنگ زد و گفت امشب م الی...االن دان قتشیکم مِن ومِن کرد : حق هی بابا

اوه اوه فکر » هماهنگ کرده! نی! خوش اومد .البد با رام ادیانداخت باال : ب یهنوز مطلب رو نگرفته بود شونه ا مامان

 کاریچ نجای؟؟ ا نی: چرا نرفت خونه خودِ رامدیپرس یکرد و با کنجکاو زیچشماشو ر.« کنم شاخکاش فعال شد 

 داره؟؟؟

ادامه  عیحدس بزنه سربابا نذاشت مامان ! »ریامرِخ یبرا ادیخواد ب ی! زنگ زد گفت مگهیبگم د ینذاشت -بابا

  رزا! ِیبرا«داد

 خواستم تا باهات ی.نمادیاصرار کرد حتما امشب ب یلی: جانِ بابا! خدیام رو بوس قهیفشار داد و شق شتریمنو ب بعد

 راحت نظرت رو بگو! ی، مخالف بود یمشورت نکردم قبول کنم؛ اما نتونستم نه بگم! ناراحت نش

 باهاش؟؟ ادیخاله خانمم م یعنیاحمد جان  نمیبب سایوا -مامان

 .ادینه نرگس جان اجازه گرفت تنها ب -بابا
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 «مامان شروع به غر زدن نکنه یوا»داره تنها؟؟!  یوا !!! چه معن-مامان

 ! و نظرِ رزا مهمه!  میفهم یم ادی! اجازه بده ب ینرگس -بابا

 کمم ذهنت رو آماده کن! هیرو برداشت و رو به من کرد: برو دخترم آماده شو !  دستش

 یدوش هیرفتم اتاقم پالتوم رو دراوردم و با همون تاپ و شلوار حوله رو برداشتم رفتم حمام !  عیگفتم سر یچشم

 رو گرفتم: نیریدست شماره ش هیو انتخاب لباس و مشغول کرم زدن بودم و با  عیسر

 خودم ! چه عجب ماه از کدوم طرف سر زده !  یِبه به رزگل-

 ! بذار حرف بزنم وقت ندارم!یزیهم عز ختنیهمه زبون ر نیبه خدا بدون ا نیری! ش نیریش-

 بگو جانم به قربانت! من سراپا گوشم !! -

 !!!یخواستگار ادیداره م الی! دان شهی: باورت نم رونیخفه که صدام نره ب غیج هی با

 ؟؟ی؟؟ توهُم نزد یگیراست م یعنی! تو حالت خوبه ؟؟  زمیرزا ! عز-

م با خود الیعصر دان گم؟یم یچ یشنو یچته؟ م« چشه نیا یبودم .ول دیدرسته من نا ام نیرو بب وونهید!» نیریش-

 حرف بزنه! نایبا بابا ا ادیگفت دوستم داره !امشب م«  ادیبا ذوق ز»صحبت کرد

 زد. ینم یاومد، اما حرف ی نفس هاش م ِیساکت بود صدا نیریش

 الو!!! ؟؟ی! خدا بخواد کر شد نیریش-

 !!! شهیرزا..... باورم نم-

 اد؟؟یکه امشب م نیا ایخواد ؛  یمنو م الیکه دان نیا شهیباورت نم یچ-

 که .... شهیزدم ، حاال باورم نم یحرف هی! امروز من  ینه نه ! رزگل-

 وقت ندارم. ادیزود حرف بزن من ز نیریتروخدا ش ؟؟؟ی؟؟ به ک یگفت یچ-

 از دونمیبرسه و چه م جهیبه نت دیصحبت کنه و شا نیکن که با ام یداد که رزا رو راض ریامروز اشکان گ یرز یوا-

 گفتم! یدروغ هینده  ریگ گهیکه د نیا یحرفا ؛ منم برا نیهم
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 ؟؟یگند که نزد نیری؟؟ ش یچه گفت-

 نیرزاست . به هم اصال رزا دوستِ برادرش رو دوست داره و اونم عاشقِ نیشاهکار شد! گفتم: بب ه؟؟ینه بابا گند چ -

 !یخواستگار ادیخواد ب یهم م یزود

 !!!یچیه یعنیشد.!هر چند هنوز مادرش قبول نکرده و  یاگه نم وونهی؟؟ د یگفت نویواقعا!!!! ا -

خسته شده  دیکش یم شیاشکان حرفش رو پ یکه هر فرصت نیسوخت هم ا یدلم م نیام یدونم رزا هم برا ینم-

 !شهیم التیخ یبگه حداقل ب نیبه ام نویبودم . فکر کردم ا

 . دمیتوپ بهت م ینیریش هیهم درست بشه خودم  شیدرست دراومده بق تیشگوئیفعال که پ-

 بله ! بله !خوابگزار اعظم در خدمت شماست.-

تو وجودم بود که  اقیزده بودم و اشت جانیه نقدریو منم آماده شدم . ا میدیوخند میکرد یشوخ نیریبا ش یکم

رژ زدم اما  هیکرم و  هیفقط  شهیندارم و مثل هم شیکه آرا نیکه با ا دمید نهیچطور آماده شدم.فقط تو آ دمینفهم

 داشت . یخاص ییبایبود و ز یو لبخندم واقع دیدرخش یچشمام م

 با سرو صدا اومد جلو : یاسیداد.به استقبال رفتم .  یخبر از اومدنشون م یاسی یصدا

 ؟یخوشکل کرد نقدریبرم ! چقدر ماه شده ! ناقال چه خبره امشب ا گریشوهر جخواهر  نیا یمن به فدا یوا

 ام شهینکردم مثل ِ هم ی؟؟ من که کار یگفتم: چه خبر دمیبوس یکه گونه اش رو م یحال در

کرد .  یداشت پرواز م یاز خوشحال الیاونورتر نره : دان نمونیاورد و آروم که صداش از خطِ ب کمیرو نزد سرش

 .یخوشحالم که بهش فرصت داد

 مونده! یلیشن خ ادهیپ طونیاز خرِ ش یزمزمه کردم : تا خاله خانم جنابعال یاسیآروم مثل  منم

 نه؟؟! شیخوا یرزا! تو م یوا-

 به موقعش! یدور شدم و با لبخند بهش گفتم:بذار همه چ ازش

کم طاقچه  هیبذار !»یخوشحالم خواهر یلینجوا کرد: خگوشم  رِیکردم .فقط ز یرفتم ُ باهاش روبوس نیطرفِ رام به

 ه؟؟ینگاه کردمُ گفتم: چرا ! خبر نیدرشت کردم و با تعجب به رام چشمامُ«ه؟یفکر نکنن خبر نایباال بزارم ا
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 یعنیگفت:  دینگاه کنه ؛ با شک و ترد میکه تو چشمام مستق نییبازوم گرفت و سرش رو اورد پا نیرام هوی

 اد؟یبا بابا هماهنگ کنه و امشب ب یچرا بهش گفت یستین یاگه راض ؟؟ هیچه؟قصدت چ

شد و  یحرفم عصب نیبا ا نیصحبتامون هست.حاال رام انِیدرجر نیصحبت کرده و رام نیبا رام الیکه دان دمیفهم

 راه بندازم . یخوام باز یفکر کرد که من م الیهم مثل دان دیشا

 حله؟؟؟ یهمه چ یخواستگار هیداداش ؟ مگه با  یو با لحنِ دلخور گفتم: چه قصد نییانداختم پا سرمُ

 م؟؟یرو تموم شده بدون یهمه چ دیاونوقت ما با ستن؛ین یکه خونوادش هم راض یدونیم خودت

 یبه خودش نم یشکلِ رسم یچینباشن ه یداد: حق با توئه تا خونوادش راض رونیآه ب هیبازدمش رو همراه با  نیرام

نقدر ! اویو موضع نگرفت یشد یخوشحال بودم که تو راض یلی! من خیبازم تو عاقلتر از من بود زمی!! ببخش عزرهیگ

 رفت. ادمیکه اصلِ مطلب که خاله خانمه 

 . میذار یو تورو تنها نم میرزا بدون من و بابا پشتت هست اما

 ! یکه هستداداش  ی: مرس دمینوکِ انگشتام بلند شدم و گونه اش رو بوس رو

رو داد.چقدر من هول شدم و دست و پام  الیاومدنِ دان دِیزنگ نو یکه صدا میشام رو کامل جمع نکرده بود زِیم هنوز

خوشحال  دندید یجور م نیمنو ا نکهیکردند، انگار از ا یدار و مهربون نگام م ینگاه معن هیرو گم کردم . همشون با 

 بودند ؛ 

ود سامان ب یادگارهایاز  یادگاری نمیداشته باشم ، ا یجانیه یزیچ یبودند که من برا هدیداشتند چون تا حاال ند حق

دو سال ذوق رو تو خودم کشتم  یاومد. و من ط یبدش م یاز خودش ذوق کن ریغ یزیچ یکه برا نیکه به شدت از ا

 ام برگردم. هیهنوز نتونسته بودم به حالِ اول یو بعد از دو سال و اند

ه ب اسمنیو  نیرو راحت کرد . همراهِ مامان و بابا و رام المیکنم، خ یمن آشپز خونه رو جمع م دیبا گفتنِ شما بر ایرو

 ستادهیدر به استقبال ا یِباال! وهمراهِ بابا جلو ادیب الیرو زد تا دان فونیزودتر خارج شد و آ نی. البته رام میسالن اومد

 تو چشم نباشم . ادیکه ز ی، طور ستادمیا اسمنیو من پشتِ  تر بقدم عق هی اسمنیبودند. مامان و 

تر از  پیدستش ، خوش ت ینیریجعبه ش هیبابتش داده و  یادیکه معلوم بود پولِ ز بایز دهیسبد گلِ ارک هیبا  الیدان

کرد ، چشم  یکرد و جلو تر اومد و با احترام با مامان احوال پرس یخوش و بش نیوارد شد و با بابا و رام شهیهم

 رو من ثابت نگه داشت .  وکرد ، چشمش ر یصحبت م یاسیکه با  یگردوند و در حال
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که مامان  یطور واشیبه بازوش زد و  یکینگاهش رو دنبال کرد  ریمس یاسیرو لب زدم. دیسالم و خوش آمد آروم

 نشنوند بهش گفت: بسه بابا تموم شد ! برا بعداهم بذار! نایا

! بچم گناه داره ! چه سربه  یآخ» و به دعوت بابا به طرفِ سالن حرکت کرد  ریش رو انداخت زسر یهم فور الیدان

 خب؟؟ یدار کارشیو با اخم بهش گفتم : چ یاسیزدم به  یکی« و محجوب ریز

 .ستین یهنوز که خبر« ادام رو دراورد! »  رهیگ یدرشت کرد : خوشم باشه ! چه طرفشم م یچشم یاسی

از دهنم در رفت و خودم رو رسوا  دهیآروم حرف بزنه ! و گرنه آبروم رفته بود. آخه منم نفهم دیعقلش رس خداروشکر

 کردم.

 یاون رو م نوی.منتظر که سرِ صحبت باز بشه چون فقط داشتن احوالِ ا مینشست هیو تو سالن کنارِ بق میرفت یاسی با

 ایرو .زمیبر یرفتم تو آشپز خونه که چا نیهم یبرا دم کرده ، یچا ایرو دونستمیزدند. م یمتفرقه م یگرفتن و حرفا

 بود؛ دهیآماده چ ینیسهم آشپز خونه رو مرتب کرده بود هم فنجونا رو تو 

رف داشت ح الیدان دمیرس یرو برداشتم و به سالن رفتم . وقت ینیو س ختمیرو تو فنجونا ر یازش تشکر کردم و چا 

 شده به من رهیخ دمیچرا صحبتش رو قطع کرده که د نمیمن سکوت کرد .نگاهش کردم بب دنیلحظه با د هیزد .  یم

 «نبود زیپسر ه نیآبرومون رفت ا!»

 تعارف کردم.  یبه طرفِ بابا چا دمُیلب گز نیشرمگ

 اشاره کرد. الیبا دست به دان بابا

ه از ش دور شدم و هم یوقت دیشک یقیو نفس عم زیدستش گرفتم؛ با تشکر برداشت و گذاشت رو م یرو جلو ینیس

 رو پاک کرد ؛ شیشونیبرداشتند.؛ با دستمال پ یچا

 جان! الیدان یگفت یم یزد : خب ! داشت یلبخند هیمعلوم بود که دستپاچه و هول شده ، بابا  کامال

مادرم به  که تا آخرش تنها باشم . شهینم لیکردم خدمتتون! درسته من امشب تنها اومدم ، اما دل یبله ! عرض م-

 حرفش بزنه !  رِیگذاشته االن براش مشکله که بخواد ز مییو دختر دا ییکه از طرفِ خودش با دا یجهت قول و قرار

 حیو ترج دمیکه رزا خانم رو از دست بدم ترس نیمن از ا قتیکنم. حق شیتونم راض یمطمئنم که به کمکِ پدرم م من

 «من قطار شدن پشتِ در یاز دستش بدم که انگار خواستگارا گهیم یطور هی.»امیجلسه خودم تنها ب نیدادم اول
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رزا بگه  یتونم بدم ! هرچ ینم ینظر چیمورد من ه نی، اما تو ا یندار یفرق نیمن با رام یجان ! تو برا الیدان-بابا

 همونه!

: رزا جان اگه دیبه دادم رس نیرام«خدا یبگم! ا یحاال من چ»بگم. یزیبه من نگاه کردند. منتظر که من چ همشون

 مخالف بگو! ایبگو! موافق  یدار یحرف

ه ک یزیدونم ! تنها چ ینم یرو رسم یحرف چیه ادیبه دست ن تیرضا نیمهمه وتا ا یلیخونواده خ تیمن رضا یبرا -

 ندارم. یمخالفت شونیکه با ا نهیتونم بگم ا یدر حالِ حاضر م

 صداش رو صاف کرد و رو به بابا گفت: الیهمه نشست.دان یلب ها یرو تیرضا لبخند

 کنم؟؟ یخواهش هیتونم  یم-

 جواب داد: بفرما پسرم ! یبا مهربون بابا

 «داره یمعلومه که درخواست سخت»خواستم اگه بشه..... یمن..... راستش م دینیبب-

رتباطمون راحت تر خونده بشه که ا تیمحرم غهیص هی دیجاش جا به جا شد و ادامه داد: خب اگه شما اجازه بد تو

 بشه با توجه به معذوراتِ رزا خانم!

 یعاد رینگاه کردم ، اما انگار اونا حرفِ غ نیبه بابا و رام رتیبخواد با بهت و ح نویا شدیحبس شد،باورم نم نفسم

 هم تکون دادند. دییبه نشونه تا یسر یبودند؛ حت دهینشن

کرد.مثل  یلب از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم . بغض داشت خفم م رِیز دیببخش هیتونستم با بغض بگم نه! با  فقط

 شده بود. یشنهادیمتوجه نشده بودند که چه پ چکدومیکه ه نیا

حرف کنارم نشست و دست انداخت دورِ شونم و منو به خودش  یب یاسیاومدن تو! یاسیو  نیباز شد و رام در

 چرا ناراحت شدم. دهیفشرد.حس کردم فهم

 ! یستیمخالف ن یزد که تو بدت اومد؟؟ تو که گفت یحرف یناراحتت کرد؟؟؟ کس نقدریا یجان چ یزر -نیرام

 .شدمیرزا بودم ناراحت م یِ؟؟ منم جا یحرفا! چطور تو متوجه نشد نیا دهیاز تو بع نیواقعا که رام -یاسی

 منم بدونم! دیکرد و با دودستش موهاش رو چنگ زد: خب بگ یپووف نیرام
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 من شده ! یباعثِ ناراحت یچ دهیواقعا نفهم نیشدم که رام متوجه

 !ستمی! من دختر ِ خونه نادتهیمنو  تیداداش تو وضع-

 نی! ا یبد یزندگ لِیدوباره تشک دیو با یجوون دهیبه آخر نرس ایدن یول یدونم تو طالق گرفت یم نویخب ! ا -نیرام

 کجاش بده؟؟

 !مهیمستق نهیتوه هی الیدان شنهادِی. اما پستمیو منم که گفتم مخالف ن ستیبد ن نینه ا-

 .دیخواهرِمن خب بده با هم راحت ارتباط داشته باش ینیچه توه -نیرام

 یاسیبدم.  حیواضح توض دمیکش یبا دو دستم صورتم رو پوشوندم ! خجالت م« کامال کجه شیبرادرِ ما دوزار نیا نچ»

 هم: یِدندوناش رو دنِییبا حرص و سا

قربونت برم!  دیببخش «دیرو به من کرد و صورتم رو بوس»زنِ مطلقه اس  هی! رزا یستی!!!!!!!! واقعا متوجه ن نیرام-

 .ادیو از حرفش کوتاه هم نم گهیپشتِ سرِ رزا م ایچ یدونیاگه خاله بشنوه م نی.... اوف رام غهیص شنهادِیپ

 گشیدستش به کمرزده بود و با کفِ دستِ د هینه! و حق بام هی من از چ ِیانگار تازه متوجه شد که ناراحت نیرام

 اومد. یدهنش رو گرفته بود وچشماش داشت از کاسه در م یِجلو

 .میصحبت کن نجایا نییایبابا لطفا با رزا ب نیبابا اومد که صدامون کرد : رام یصدا

نگاه  تو دِیکدوم از د چیحرفت رو بزن ! فکر کنم ه می! پاشو بر زمی: پاشو عزدیزودتر بلند شدو دستم رو کش یاسی

 نکردند.

 یرسشپ عیبابا سر مینشست یچشم تو چشم بشم.وقت یدوست نداشتم با کس ریتو سالن سرم رو انداختم ز میرفت

 گفت:خب ؟؟؟

 و حق باهاشه! هیرو گفت که کامال منطق ینکته ا هیبابا ! رزا  دیببخش -نیرام

 یچپ و دو باره جا یِراستش رو انداخت رو پا ی. پا دمید یچشم حرکاتش رو م رِیشد .از ز قرار جابه جا یب الیدان

 شد : شیپاهاش رو عوض کرد.بابا هم متوجه کالفگ

 بود؟؟ یچ تیناراحت لِیپس دل یموافق هست یرزا جان مگه شما نگفت ؟؟یبد حیواضح توض شهیپسرم م-
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 .....ناراحتش کرده! غهیص شنهادیخب رزا موافق هست اما پ -نیرام

 یِروشن شد. باالخره متوجه شدند کجا الیبود که تو سرِ بابا و مامان و دان یمثلِ المپ غهیبعد از کلمه ص نیرام مکثِ

 کار مشکل داره!

 :دادیرو مخاطب قرار م نیرام ایمن و  ایبار بابا و هیکه با لکنت  الیدان

 یداداش تو که منو م نیفکر نکردم!.....رام نطوریزا خانم به خدا من انداشتم!..... ر یمنظور دیباور کن یاحمد یآقا-

 ؟؟؟یشناس

 بشم .اما...... کیخواستم که فاصله ها برداشته بشه و بهش نزد یبراش سوخت . من عاشقش بودم و از خدا م دلم

 جنبه فکر نکرده بودم ! خودت رو ناراحت نکن !  نیدونم ! من هم مثلِ تو به ا یم -نیرام

 یخودش رو تو قلبم م گاهیاگه جا! »دمشی همه بگم که بخش ِیداد. اما اصرار داشت من جلو شیهم دلدار بابا

و شرم  یسرم رو باال اوردم و نگاهش کردم ، چشماش غرق ِ ناراحت«زد ینم واریخودش رو به در و د نقدریدونست ا

 هر دومون سوخت . یبود.دلم برا

 . میو فراموشش کن میحرفش رو نزن گهیتره دبه الیکنم ! آقا دان یخواهش م-

ت زمان چه مد یکن یحرفا تو فکر م نیگفت: گذشته از همه ا الیصحبت به دان رِیمس رِییتغ یِکرد و برا دییهم تا بابا

 کردنِ خانواده؟؟ یراض یبرا یالزم دار

حلش کنم . دو  دیکه تا بعد از ع رمدوایتونم زمان ِ مشخص بدم . ام یکه من نم نهیا تیتکون داد : واقع یسر الیدان

 نهیمن ا یو سع میمسافرت داشته باش هیقراره  دیع التیتو تعط یول نهیکم کارِ شرکت سنگ هیمونده و  دیهفته تا ع

 .رمیرو بگ تشونیزمان رضا نیکه تو ا

 .دیاورد فیکه شما همراهِ خانواده تشر یبمونه زمان یاصل یپس فکر کنم بهتر باشه صحبت ها -بابا

 یبا کم نیهم یکه اصرار نکنه برا دیکه داده بود بهتر د یاما با اون سوت دیبار یم یتینارضا الیدان افهیکه از ق نیا با

 گفت: یدودل

کم  هیباشن ...  یاگه رزا خانم راض یعنیمدت ....  نیکه تو ا رمیخواستم اجازه بگ ی. فقط م دییشما بفرما یبله هر چ-

 ...شتریشناخت ب یخارج از شرکت ... برا یعنیبشه ..... خب  شتریارتباطمون ب
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گر به پرسش ینگاه هیسرفه خنده رو کنترل کرد و  هیبابا خنده ش گرفته بود . با «خفه کرد تا دوکلمه بگه خودشو»

 رهیگ یم میگفت: پسرم ! رزا خودش تصم الیکردم.پس رو به دان دشییسرم تا فِیمن انداخت که منم با حرکت خف

 !نیرو بشناس گهیکامال همد یزندگ ندارم . بهتره که قبل از شروعِ یمشکل یبازم نظر من رو بخوا

هرِ م رِلبیز ستین یکه زدم و مشکل یکرد که اجازه بدم .من هم با لبخند یو تمنا منو نگاه م یدواریبا ام الیدان حاال

ند کرد و با لبخ یاسیساکت بود ، رو به  یبی! مامان که تا حاال به طرزِ عجالیبابا و خواسته دان یزدم به حرفا دییتا

 بشه . نیریش ممونتعارف کن کا ینیریجان مادر ش یاسیگفت : 

 «معلوم بشه. جهینزنه تا نت یکه قسم خورده بود حرف نیم مثل ا چارهیبگردم ! مامان ب یاله»

 یبهش م یاورد، وقت یبرد و م یاومد دنبالم و م یتم برم  مخواس یخودش هرجا م لِیبعد از اون شب با م الیدان

ز برم . ا یگفت: رزا من از کنارِ تو بودن لذت م یم نیریاخمِ ش هیبا  ادیاون ب ستیدرست ن رمیو م امیگفتم خودم م

 ؟؟یبا من باش یگفت: نکنه تو دوست ندار یکنم.بعد با شَک م یفرصت ها با جون و دل استقبال م نیا

 چه نیگفتم: ا یمواقع فقط بهش م نیآرزومه! تو ا دنیهواش نفس کش یو تو دنشیدونست که من هر لحظه د ینم

که ازش خواسته بودم تو صحبت کردن فقط  نیکرد . با ا یذوق م ی!و اونم کلیبش تیمن دوست ندارم اذ ه؟؟یحرف

 زِدلمیعز هیرفت و با تمام احساسش  یم دراز دستش  ییوقتا هیمشخص بشه بازم  فیتا تکل میدر حدّ دو دوست باش

 برد. یکرد که منو تا اوجِ آسمون م ینثارم م

 الیشد .صبح دان ینم لیتشک یدرست و حساب دیع کیرفتم دانشگاه بود کالسها نزد یم دیکه با یجلسه ا نیآخر

 ؟؟یشم : رزا جان تا ساعتِ چند کالس دار ادهیخواستم پ یاومد دنبالم و من رو تا دانشگاه رسوند وقت

 شرکت. امیبشه . بعد م لیاگه تشک 11تا -

 . میکه با هم بر امیم شهیتمام م 10.5که احتماال تا  یدونیجلسه دارم .م هی یکینزد نیهم 9من -

 .رمیو خودم م دمیم امیباشه فقط اگه زودتر بود که بهت پ-

درست و  تونم ینم یشرکت که حت می! رفت امیتا ب یصبر کن شهیشد :م رهیخ به دور و برکرد بعد به چشمام ینگاه هی

 نگات کنم. یحساب

 ممنوع!! یام گرفته بود.با لبخند بهش گفتم: آ آ ! چشم چرون خنده
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  !؟ینگفت یبگم نگ شهیم نیو بعد حساب شما سنگ شهینوشته م نای: خانم خانما همه ادی بلند خند ِیصدا با

 ؟  یچه حساب-

 حسابم! هیمن! آخ آخ چقدر منتظرِ روزِ تصف یِ شما و بستانکار ِیشد بهم : بدهکار رهیخ یفتگیش با

 خنده : باش تا صبح دولتت بِدَمَد. با

متوجه شد که  الیبود وچشم به ما دوخته بود.دان ستادهیا یورود کِی، نزد نیکه چشمم خورد به ام میدیخندیم هردو

 هینگاه به من کرد و  هی الیباشم ناراحت شدم.دان نیام یِکه باعثِ ناراحت نیخنده رو لبام خشک شد. در واقع از ا

 و نگاهش رو به رو به رو دوخت و گفت: نینگاه به ام

 همون خواستگارته!  نیا-

.منم فقط سرم رو تکون دادم.برگشت  دید ی! از گوشه چشم منو م دهیخشک شده بود انگار برهوت ِ بارون ند دهنم

 زد: یطرفم و لبخند مهربون

 نه؟؟؟ی؟؟ اشکال داره که مارو با هم بب یخب چرا ناراحت-

امل ک فمونیکه تکل نهیمنو با تو بب یخواست وقت یرو به دو طرف حرکت دادم : نه ! اشکال نداره ! فقط دلم م سرم

و آمد  رفت نینشن ، ا یراض نایاگه مامانت ا الیدان «یبا نگران.» رمیمشخص شده باشه! مطمئن باشم و سرم رو باال بگ

 ؟؟؟من چقدر بده یِبرا یدونی، م گرانیما ، تو چشمِ د

 !زمینگران نباش! عز-

 !الیکنم ؛دان یگفتم : خواهش م معترض

 نداره! یکه بشه فرق یهم هر چ فمونی. تکلفتهیب ی.هر اتفاقیمن هست زِیعز شهیجان ! تو هم-

 که در رو ببندم با لبخند گفت:مواظب نیشدم ،قبل از ا ادهیکردم و پ یخداحافظ رلبیو ز دمیکش میشونیبه پ یتدس

 !زمیخودت باش عز

اده خونو تینتونه رضا الیلحظه فکر کردم اگه دان هیلب هام رو کش دادم و در رو بستم . حالم گرفته شده بود  فقط

 شه؟؟یم یچ فمونیتکل رهیاش رو بگ
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 خودت کمک کن! ایتونستم نگاه کنم. خدا یو اشکان هم نم نیریش یِتو رو یحت شه؟؟یمن چطور م وضع

 ی.دستم ُ گرفت و فشار داد: باز چستمیرو براه ن دینگاه فهم هی.با  میمنتظرم بود.باهم وارد شد یورود یِجلو نیریش

 نرسوندت؟؟ الی! مگه دان یخوشحال باش دیتو که االن با ؟؟؟یشده رزگل

 .دیمارو د نیام نیریش یرسوند اما..... وا الیچرا دان-

 ؟؟یناراحت نیا یقربونت برم ! برا نهیخب بب-

 ه؟؟یچ من فِ یازدواج کنه؛ تکل دهینشه ؟ اگه مجبورش کنه با سپ یراض الیمرتبه فکر کردم که اگه مامان دان هینه ! -

 کنند. یراجع به من م یبد ی! همه فکرا رهیآبروم م

 یکردم که تو شرکت کس دیکردم. باز خوبه بهش تاک یمقدار ارتباط رو هم قبول نم نی! کاش از اول هم نیریش یوا

 زدم. یکار کردن رو م دِیکال ق دینفهمه مگر نه که با

 د،یستیکنار هم ن گهیو د دِیع گهیهفته د هیو  دی؛ شما فقط ده روزه که با هم ینگران نقدریتو چرا ا یداد رزگل یا-

بِ چارچو هیتو  شتریشناخت ب ی؛ برا ی! به فرض هم که نشد گناه که نکردیکن یحرفا به خودت زهرش م نیا چرا با

 !!!نیهم ،یسفت و سخت ارتباط داشت

 .کاش زودتر مشخص بشه! شمیدارم کالفه م گهیدونم ! د ینم-

شد و  مونیانگار از اومدن پش دمیرو اصال ند نیبود که ام نیداد. جالب ا میتا کالس و اومدن استاد دلدار نیریش

 برگشت.

رم ! از ن الیکه با دان نیبه خاطر ا شتریگرفتم که زودتر برم شرکت ،ب میتمام شد و تصم قهیحدود نه و چهل دق کارم

به پشتِ سرم با چشماش اشاره کرد و با لبخند  نیریکه ش میکرد یم یخداحافظ میو داشت رونیب میدانشگاه اومد

 بانو ! مجنونتون منتظره! یلیگفت: ل انهیموذ

 ؟؟یگیم یمتوجه منظورش نشدم : چ اول

 کم هیتو دلم »نشسته و با برگشتن من چراغ زد. نیتو ماش الیدان دمیبوق برگشتم د یاشاره مجددش و صدا با

 از کجا ظاهر شد ؟؟ نیمونه ! ا یچشم درشت کردم : اوف ! مثل جن م نیریرو به ش« قربون صدقش رفتم
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 هی. شمیو با همون خنده: برو مزاحمت نم یبا غش غش خنده دستم رو گرفت و تکون داد به حالت خداحافظ نیریش

نذاشت درست  وونهیدختره د!»ابونیزد و زود رفت اون ور خ یکم اون اخما رو هم باز کن بچه گناه داره! چشمک

 «میکن یخداحافظ

  ؟؟یجلسه دار یتگف ی: کلک زددمیپرس عیشدم و سالم کرده نکرده سر سوار

 یناقال! نکنه م یآ ی؟؟ فقط کارم زودتر تمام شد. آ هیزد و سرش رو تکون داد: نه دختر خوب ! کلک چ قهقه

 ؟؟ هان ؟ یچونیبپ یخواست

 ! ادهینه بابا ! منم کارم زودتر تمام شد گفتم زودتر برم شرکت  کار ز« و درستش کن ایحاال ب اوف»

 بمونه! نیزم ِیکار رو دیمهمه! نبا یلیتمسخر گفت: بله !بله! شرکت خ یکم با

 ؟؟یکن یکردم و با شک گفتم: مسخره م زیر چشمامو

 ؟؟  هیحرفا چ نیمن!!!! غلط کنم  بانو ا-

 ؟؟؟یگیم یپس چ-

هسته اش تو  یکه شما خورد ییفقط خواستم بگم اون خرما زمیعز یچیو حرکت کرد: ه دیبلند خند یبا صدا دوباره

 منه!!! بِیج

 ه؟؟یگفتم: خرما نخوردم ! منظورت چ یجیگ با

 ! یدختر ! تو چقدر نمک دار یکه اشک از چشماش اومد و با خنده زد روپاش و گفت: وا دیخند دوباره

 .ستیشم. تو حالت خوب ن ادهیجا نگه دار پ نیهم ای هیچ انیجر یگیگفتم : م یحرص

چشم « گفتم ینچ!»زمیعز یشیم یکم خنده شو جمع کرد: چرا عصبان هیو  دیبه چشماش و صورتش کش یدست

 ! خوبه ! زمیعز گمیچشم بانو نم

 . مشکل کجاست؟؟  دمیو منم خند یمن ضرب المثل زدم تو به خودت گرفت خب

 هان ! کدوم ؟؟ خرما !-
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 یم به کار نویمن قبال رفتم .ا یکه تو رفت یراه نیا ایبگن من از تو زرنگترم و یبخوان به کس ی! وقت یآره خانم-

 برند.

 ؟؟؟ یگفتم : حاال کدوم راه رو تو رفت جیو و جیگ باز

 شرکت!! یخبر بر یو ب یمنو دور بزن یخواست یهمون که جنابعال-

 نه.......نخواستم......-

 تم.نداش یخوب : آره ! خواستم تنها برم. حسِدمیبهش دروغ بگم! دو کفِ دستم رو رو صورتم گذاشتم و نال نتونستم

 شد :خب!!! رهیخ دهیدرهم کش یداد به در و با ابروها هیپارک کرد و رو به من تک ابونیخ کنارِ

 گرفتم. نییرو انداختم و سرم رو پا دستام

 ه؟؟؟یحالِت چ نیعلت ا نمیمنتظرم بب-

 !!!!! الیدان-

 جانم خانمم ! حرف بزن!-

 ساکت موند تا زبونم باز شه! یلحن ِ نرم رو نداشتم.مِن ومِن کردم و اون هم با صبور نیانتظار ا یعصبان افهیق نیا با

و  دیبغضم ترک! » یمن رو رها کن ی! اگه مجبور ش یازدواج کن دهیمجبورت کنن با سپ نایاگه نشه ؟؟ اگه مامانت ا-

 «کرد. سیاشک گونه هام رو خ لِیس

 ینشست. م یفرمون م یِرو ایپاش  یشد رو یاومد مشت م یم مصورت کیکه تا نزد دمید یشد دستش رو م کالفه

 کرد. یم تیرعا ارمیکه به زبون ب نیبدونِ ا نویدستش بهم بخوره ا دیدونست که نبا

! مگه من بچه ام که منو مجبور به  وفتادهین ی؟ آخه هنوز که اتفاق یکن یطور م نی! خانمم ! چرا ا طونیلعنت برش-

 هم تو گروهِ منن ایکه بابام  و دن نیا یکالمه اما منم پسرِ همون مادرم! و نکته بعد هیکنند! درسته که مامانم  یکار

 پس بازم من جلو هستم ! 

 تونم بوست کنم ! اشکاتو پاک کنم !  ینم«باخنده»نازت کنم تونمینکن ! دست و بالم بستس ! نم هیگر
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 !!!یاراده صداش کردم : دان یو ب دیبرقِ از سرم پر لایاز دان دهیتا حاال نشن یحرفا نیا با

 ؟؟یکن یم تیبه فدات ! خب چرا خودت رو اذ ی! دان یجواب داد: جانِ دان یدگیعشق و شور با

 تیطور صدات کردم .قصد اذ نیمنظور ا یب دی!!! ببخش ییییصداش کنند: ه یافتاد که دوست نداره دان ادمیباره  هی

 ...... یشیخوشمزه م نقدریمن کن ! ا چارهیدلِ ب نیبه ا یرحم هی: جوونم ! آخه دیبلند خند ینداشتم.با صدا

 !یگیکنم اسمم رو م یصدا کن ! من عشق م یتو هر جور دوست دار زِدلمیعز نه

 ادهیپروا ابرازِعشق نکرده بود و اوجِ ز یب نطوریچند روز اصال ا نیسرخ شدم و لبم رو به دندون گرفتم. ا ازخجالت

 !!!!الیبدم: دان رونیلبهام  اسمش رو ب نِیبود.فقط تونستم از ب زِدلمیو عز زمیهمون عز شیرو

 دیع التیکنم تا بعد از تعط یم یرو بذار به عهده من ، سع یتو نگران نباش ! همه چ« شد یجد»جانم خانمم ! -

 !!!یرو نکن! اوک یچیرو بسپار به من و فکر ه یعجله دارم ؛ پس لطفا همه چ شتریرو معلوم کنم.من ب فمونیتکل

اراده چشمام فشرده شد و ابروهام درهم رفت.آب دهنم قورت دادم که واکنشِ  ی!!! باز ب یکلمه لعنت نیا باز

 حرفا بودکه متوجه نشه. نیو باهوش تر از ا زتریت الینداشته باشم.اما دان ینامناسب

 ؟؟رزا!!!! کدوم قسمتِ حرفام ناراحتت کرد-

 نه از حرفت ناراحت نشدم.-

 یخودسانسور تیرعا نیو به خاطر ا یکن تیو رعا یساکت باش یشیاز حرفم ناراحت م ی!دوست ندارم وقت زمیعز-

 ؟؟یناراحت شد یکرده؟!حاال لطفا بگو از چ تیندارم که بفهمم کدوم حرفم تو رو اذ ی!من قدرت ذهن خونیکن

اه ناخودآگ ییکلمه ها هیو  یحرکات هیکنم و مرور کنم اما  ادیوابستش رو  یا!من دوست ندارم گذشته ام و آدم نیبب-

 !!!نیکنه.هم یم تمیبره به اون زمان و اذ یمنو م

 زد؟؟ وندیبود که تورو به گذشته پ یمن چ یخب !...تو حرفا-

 یکار خواستیم یداشت...وقت یعادت هی.«... دییهم سا  یِفکش منقبض شد و دندوناش رو رو».... سامان...یدونیم-

اگه سه  یخواست حت ینم یاز چشم جواب ریگفت و غ یم یاوک هی.....ته جمله اش لمیبرخالفِ م یرو انجام بدم ،حت

 !دهیبهم دست م یحساس شدم و حسِ بد یاوک!تا چشم بشنوه ...خب من نسبت به کلمه یبار تکرار کنه اوک
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 وح و روانت آورده!به سر ر ی:خدا لعنتش کنه !چدیغر رِلبیز

 !یکلمه رو به کار نبرم که تو راحت باش نیکنم ا یم یمن سع زمیچشم عز-

 قدرشناس نگاهش کردم و لب زدم :ممنون ینگاه با

وقت با  ادیکه ز یبود و طور ادیطور کار ز نیهم دی.تا عمیکار شد رِیدرگ دیشرکت و هر دو شد میکرد و رفت حرکت

 یکرد و با همه کارکنان خداحافظ لیکه زودتر شرکت رو تعط التیروز قبل از تعط هی.درست میهم بودن نداشت

 .میازم خواست که بمونم تا با هم بر یو با اشاره ا میکرد

 یِخم شد رو یو با مهربون زمیشد.اومد کنار م یرفتن و شرکت خال یکی یکیرو مشغول کردم تا بچه ها  خودم

 خانم! یصورتم :خسته نباش

 ! یهم خسته نباش!تو یمرس-

 .میمون یم التیشمال! احتماال تا بعد از تعط میریم میکم صورتش تو هم رفت: فردا دار هی

 !خوش بگذره! یشد:به سالمت داریتو صورتم پد شیغمِ دور ناخواسته

 ؟؟ینداز یم کهیت ای یکن یم یبدونِ تو ؟؟ دور از تو؟؟؟ خوش بگذره ؟؟؟ شوخ-

 خواد بهت خوش بگذره! ی؟من واقعا دلم م یزنیحرفو م نیچشم درشت کردم: چرا ا رتیو با ح متعجب

 که حرفام رو بزنم و با دستِ پر برگردم و زودتر بهت برسم . رمیمسافرت رو فقط م نیگذره! من ا یکه نم یدونیم-

 یال نبودم.اما نمخوشح دیع دنِینداشتم . اصال از رس یدونم !احساس خوب یبغض چنبره زد تو گلوم رو نم چرا

 زدم :  یبه زحمت لبخند نیهم یمنتقل کنم . برا الیاحساسم رو به دان یِخواستم که بد

فقط «جو رو عوض کنم یکردم با شوخ یسع!»بهر حال  دهیکن بهت خوش بگذره ! ع یسع یحرفات رو بزن ول-

 !! یگرم گرفت دهینشنوم با سپ

 و غم چهره شو پوشوند. ی! حالِ بدم رو درک کرد.مهربوندیفهم دهی!بغضِ گلوم رو ند دیفهم

مسافت ،  یدور میذار ی. نم میزن یدلم ! من به فدات بشم ! خودت رو ناراحت نکن ! مرتب با هم حرف م زِیعز-

 دالمون رو دور کنه!
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چونه لرزون  لرزون و یشد.با لبها یمنشور م یو گاه شدیتار م یپر از اشک شد از پشت پرده اشک که گاه چشمام

 تر بهش گفتم:

 دوست دارم کنارت باشم. «دونم چطور زبونم باز شده بود ینم!»رو معلوم کن!  خسته شدم  فمونی! زود تکل ایزود ب-

کالفه شد دو دستش رو با شدت چنگ زد تو  الیو دان نییپا ختنیانداختم و قطره ها دونه دونه ر نییرو پا سرم

 خداااااا!!!!بلند گفت :  ییموهاش و با صدا

رو زانو هاش حالت نشسته به خودش گرفت که بتونه  زیو اومد کنار م دیو بلند کش قیو چند نفس عم دیدور چرخ هی

 دو چشمام دو دو کرد؛ اونقدر که تونست با قالب نگاهش چشمام رو به دام بندازه ،  ِنیبا چشماش ب نهیچشمام رو بب

 گفت: تکرارو اسمم رو به بند کرد  یصندل یدو دستش رو به دسته ها

 التی! بعد از تعط گنیم یچ گرانیکه د ستیمهم ن گهی! دنی! خانمم گوش کن ! منو بب زمیعز یرزا !رزاجونم! رزا -

مخالف! مهم دلِ من و توئه ! مهم  یموافقه و ک یک ستی، مهم ن میکن یم ی!رابطه مون رو رسم میکن یتمومش م

 !  مونیو تصم مییما

 تو؟؟ یگیم یچ«به سرش پسره !  دم؟زدهیمتعجب پرس» شهیمگه م-

کنم.رزا ! من دارم  یکارِخودمُ م گهیبعدش د دمیدو هفته رو فرصت م نیمونم! ا ینم یمنتظرِ نظرِ کس گهید گمیم-

 ینتونم اونجور که دلم م رم؟؟ینتونم دستت رو بگ یمن حت یزی! تو اشک بر دمیشدن به تو جون م کترینزد یِبرا

 خواد آرومت کنم!

 !!!!الیتونستم اسمش روبگم:دان فقط

 !ستنیمهم ن گرانیو برات د یخوا یدل شو ! بگو توهم م هی! تروخدا !باهام  الیجانِ دان-

 گرفت؟؟ دیمامانت رو ند شهیمادرته !! مگه م یگیکه م یگرانید ؟؟؟یگیم یچ یفهم یآخه......تو م-

مو  فهیدونه ! من وظ یخودش م گهی،نخواست د دمیدو هفته رو فرصت م نیکه من اتمامِ حجت کنم!ا یوقت شهیم-

 .دمیانجام م

 هم سخته! یلیمامانت سخته ! خ تیرضا یب-

 توهم ودست به کمر زد: یو اخما تیشد سرِپا و با جد بلند
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 جواب بده من بدونم!!! نویا انه؟؟ی یخوا یسوال ؟؟؟ تو منو م هی-

 خوام کنارت باشم . یمن بهت گفتم که م شهینم قهیپنج دق هیچه سوال نی!!!ایدان-

 یم یسر سخت شتریب یکن شیراض یکن یم یشناسم تا  سع ی! من مامانم رو م یکن یبه فدات چرا مخالفت م یدان-

 همه هستم. فِیمن حر ینکن ! تو باش یکنه؛ بسپار به من خب ! فقط تو پشتم رو خال

خواستم  یمرد رو م نیعشقِ تو نگاهش ! من با تمام سلول هام ا ش،نیریمهربونش ، لبخندِ ش یکردم چشما نگاش

سهم  نیا یدادم کس یاجازه م دی! نبا یسهم من بود از زندگ الیگرفتم . دان یفرصت رو از دوتامون م نیا دی.چرا با

 بشه. دنشیمانع به من رس ایرو تصاحب کنه 

که  یدونی.مدمیخوام و هر کار الزم باشه انجام م یبا تو رو م ی! من زندگ یمن هستم تا آخرش !تا هر جا که تو بگ-

 یدید ی،وقت یکن یمامانت سع تیجلب رضا یبرا شهیخونواده من به عهده خودم گذاشتن ؛ فقط لطف کن تا هرجا م

 ! یتو بگ ی، اونوقت هر چ شهینم ینمونده و راض یراه

 حال نیکار داره با ا یلیو خ ستین میراطش مستقدونست مادرش ص یکه م نیچشماش غم داشت مثل ا یول دیخند

  دو تامون رو عوض کنه: ِیخواست که حال و هوا یبا خنده و شوخ

که گوشت بشه به بدنمون ! شما  میبا هم بخور یشام حساب هی یشبِ آخر نیا میپس خانم خوشکله !پاشو بر-

 !ینمه الغر شد هیکه حواسم هست  یدار ازیمخصوصا ن

با  شتریسال بابا ب انیپا یروزا نی؛ ا رونیب میبا هم رفت زیرو برداشتم و بعداز چک کردن همه چ فمیزدم و ک یلبخند

 میرفت یاومد دنبالم و با هم م یم الیاومدن به شرکت هم که دان یکردم برا یکار داشت و من کمتر استفاده م نیماش

 . میو سوارشد نگیپارک میرفت نیهم ی. برا

 نیاز ا رشتینتونستم ب گهیاما د میمتفرقه کرد یکم صحبت ها هی ادیتا غذا ب میت فود و سفارش دادفس هی میرفت

رفتم  یور م زیم یکردم و با نمکدون رو یکه به چشماش نگاه نم یمشهود در حال یدلواپس هیخودم رو نگه دارم با 

 گفتم:

 !الیدان-

 جانِ دلم!-
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 .......زی..... اوم چدیری..... شمال که م زهی..... چ گمیم -

 رز !حرفتو بزن ؛ -

هم  دهیسپ« ام رو مهمون کردم هیر قینفس عم هیجونم باال اومد، ......»ای دییتو مسافرتتون.... تنها یعنیخب ...  -

 هست؟؟؟

شد بهم و سکوت کرد و جواب نداد تا سرم رو باال اوردم و تو  رهیتنگ شده خ یباال انداخته و چشما یابرو هی با

 گفت: یکه زل زل نگاه کرد با لحنِ جد یشماش نگاه کردم کمچ

 .تو چرا برات مهمه؟؟؟ ستیبرام مهم ن یعنینداره  یبله هست اما بود و نبودش فرق-

مسافرت ، دو هفته کنارت ِ  رهیمهم باشه ؟؟ داره با تو م دی: نبادمیسرم رو کج کردم و پرس یدلخور یتعجب و کم با

 .ستیروز و شب ؛بعد مهم ن

 بخوام باهاش وقت بگذرونم. یندارم که حت یو عالقه ا یچون مسلما من بهش توجه ستینه مهم ن-

هم  هیاون که دوست داره و بق یزمزمه کردم: تو دوست ندار رلبیچرخوندم و ز یسرم رو به طرف یدلخور یکم با

 کنند. یکمکش م

 رِیدست راست اهرم کرد و ز یگذاشت و دستِ چپش رو رو نشیس یو دست راستش رو رو شیداد به صندل هیتک

 گفت: گوریکم گذشت و با همون ف هیشد بهم ؛  رهیدرهم گره خورده خ یبا ابروها یجد یلیچونه اش گذاشت و خ

  ؟؟ی! تو چقدر به من اعتماد داررز

 .ستیبحثِ اعتماد ن-

 ؟یدوست دارم بدونم چقدر اعتماد دار-

 یلیخ-

قضاوتم  ینیبب میهست کینزد یلیکه خ یاتاق تنها و درحالت هیتو  دهیقدر هست که اگه من رو با سپ نیا یلیخ نیا-

 اعتماد دارم. الیمن به دان یو بگ ینکن
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 ه؟؟یداره؟ اگه من شک نکنم نشون دهنده چ یسوال چه معن نی؟؟؟ ا یچ یعنی: دمیپرس یجیشدم و با همون گ جیگ

 یباشه که بدون یاونم کس ؟یکه شک نکن یدار نوینه درست تر بگم قدرت ا ؟؟؟یدار یاعتماد نیاعتمادم؟؟تو همچ

 ! ینک یاصال شک نم ینیمن بب کیرو نزد امانمثلِ س یکس ایبه توئه؟؟  یکینزد یدوسِت داره و منتظر فرصت برا

 !یهر حرف یِزنم به جا یمشت تو صورتش م هی نمشینه بب ؟یاریو کالفه گفت: اسم اونو چرا م ختیر بهم

 بهت زده؟؟؟ یحرف ش؟؟یدیچرااا؟؟؟مگه تا حاال د-

 نیخواد ؛پس مسلما از ا یدونم نظر داره رو تو و تورو م یم یول دمشیومعترض : رزا ! ند تیعصبان یتعجب و کم با

 .شمیم یباشه عصب کتیکه نزد

 !گهیدارم نسبت بهش د یمن چه نظر ستیآهان اصال مهم ن-

 شده بهت! کیو نزد ستیهش به تو پاک نمهم اونه که نگا رینخ-

 ؟؟؟یتو به من اعتماد ندار-

 نباشه! کتینزد یطیکه اون تحتِ هر شرا نهیوسط! مهم ا نیا ستیاعتماد مهم ن-

 به دهیکه سپ نهینه مهم ا ایکه من اعتماد دارم  ستی! مهم ن ی.خودت جوابِ حرفتو گفت گمیم نویمنم هم قایدق-

 نباشه! کتیچسبونه ، نزد یخودش رو به تو م یبهانه ا

 چیه هدارم ک نانی! من به خودم اطم یگیباال برد: درست م میساکت نگام کرد و بعد دو دستش رو به نشونه تسل یکم

نم که روش یقرار بده! مرس تینکنه که منو تو معذور یندارم که کار نانیندارم اما به اون اطم دهینسبت به سپ یحس

 .یکرد

 اگه بشه زودتر برگردم. یبره که برخوردم با اون به حداقل برسه و حت شیپ یکنم که طور یم یسع من

 خانم خانما؟؟ یشد ی: راضدیلبخند رزا کشِ خوشکل پرس هی با

صحبتمون حولِ محور بعد  شتری.در خالل شام خوردن ب دیتکون دادم که سفارشمون هم رس دییرو به نشونه تا سرم

 بود. میانجام بشه که زودتر بهم برس دیکه با ییو کارا التیاز تعط
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 رو فرمون یکه مشت میکرد یرو نگاه م گهیکند که بره ! همد یخواست که برم تو نه اون دل م یخونه نه من دلم م دمِ

 گفت:  یو به روبرو نگاه کرد و با شرمندگ دیکوب نیماش

 جنبه ام ؟؟؟ یب یلیخکه لمست کنم به نظرت  دمیرزا !اگه بگم دارم جون م-

بود که  نیحال و هوا همش حواسم به ا نیکه خودم هم تو ا نیجوابش بدم! ضمن ا یبهش بگم ؟چ یدونستم چ ینم

 داره !؟ یگرفتنِ دستاش چه حس ایلمسِ صورتش و 

به  رتشیدادم،برگشت طرفم و ب یبا سرم جوابِ منف دید یتکون دادم.وقت نیسرم رو به طرف یفقط به عالمت نف پس

 داد: هیتک نیدر ماش

تت از دوس شتریفشردنِ دست ب هی دیشا دنینشون م یابراز عشق و عالقشون ولمس شترِیکه آدما ب یدونیحتما م-

دوستت دارم بتونم دستت رو هم فشار بدم و حسم  گمیدارم همزمان که بهت م اجیدارم گفتن اثر کنه! منم االن احت

 و کامل.... کنم یشرویکم هم پ هی دیشا« با خنده و چشمک»رو بهت منتقل کنم. 

مون  یکه خداحافظ نیا یکه برا دمیداد.فهم لمیجانم تحو هیاعتراض اسمش رو صدا زدم و اون هم با خنده  با

 ! ییایح ینباشه زد به ب نیغمگ

 کردم بهش گفتم: یدر رو باز م رهیکه دستگ یلبخند در حال با

 هم مبارک! دتیع شیشاپی!من برم ! مسافرت خوش بگذره و پ یشد یخطر گهید-

 هستم . یمن که پسرِ خوب ن؟ییپا یدیشد ! زود پر ی: چ نییرو داد پا شهیش عیشدم و در رو بستم سر ادهیپ

اش مواظب ب یلی. فقط خیریم یفردا دار یبه کارات برس دیوقته تو هم زودتر با ری! د ستین یوگفتم : شک دمیخند

 برو! اطیجاده ها شلوغند با احت

روشن و در  تیتمام صورتش حس کرد: چشم خانمم ! تو هم مواظبِ خودت باش و لطفا گوش یتو شدیرو م عشق

 دسترس باشه!

ومد ا نیماش یو رفتم تو  و بعد صدا انداختم دیو با اصرارخواست که من واردِ خونه بشم تا بره! کل میکرد یخداحافظ

 که رفت.
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عد از ب ایبه همه کردم . رو یسالم کل هیاومد  رونیهم از آشپزخونه ب اینشسته بودند و رو ونیزیتلو یو بابا جلو مامان

 ! ارمیب ی: چا دیپرس یجوابِ سالمم فور

 ، ممنون! یکش یزحمت م زمیآره عز-

شرت و شلوار عوض کردم و دست و روم رو  یت هیلباسام رو با  عی. سرامیکردم: برم لباس عوض کنم ب نایبه مامان ا رو

رد رو کم کرد و رو ک ونیزیتلو یِکم صدا هیگذاشته بود . بابا  زیبرام رو م یچا ایشستم و رفتم کنار بابا نشستم.رو

 بهم و با محبت لبخند زد و گفت:

 شلوغه ! یلیر سرت خروزا انگا نیخب چه خبر ا -بابا

و  ابونایخ یِاونم به خاطرِشلوغ دیکم طول کش هی دیشام و ببخش میرفت الیخجالت گفتم: بعد از شرکت با دان یکم با

 ازدحامِ آخرِسال بود.

 د؟؟یدیرس جهیچطوره؟؟؟ به نت الی! خب اوضاعتون  با دان یاومد رینگرفتم که د رادینه دخترم ا -بابا

 یه راضو اگ دهیبه مادرش فرصت م رنیکه به مسافرت م دیگفت که دو هفته ع ی. امشب ممیدیرس جهیبله بابا به نت-

 کنه . یاو اقدام م تینشه ، بدون رضا

 ؟؟؟یگفت ی: خب تو چدیبه مامان کرد و بعد به من و پرس یمتفکر نگاه بابا

 کنه! قول دادم که تا آخرش هستم ، بابا مخالفت الیشدم که حاال که به دان نگران

 ینم»میکن یبا هم زندگ میتون ی..م میکن یفکر م یعنی..... میدیرس یجینتا هی.... خب ما به الی.... من و داندیدونیم-

 180کردم ؛هرچند که اخالقش  یقبولش م دیمثل ِ سامان داشت هم شا یاخالق هیاگه  یگم من عاشقشم! که حت

 تیرضا التیکه اگه خونواده اش تا بعد از تعط واست..خ الیهم ...دان نیهم یبرا«درجه با سامان تفاوت داره!

 .. یبشه همه چ ی.... رسم دیخواست که اجازه بد الیدان یعنیندادند.....خب خودمون ....

 مادرش برات مهمه! تیرضا یمگه نگفت ه؟ینظر خودت چ -بابا

 .ادیکوتاه م رهیمادرش تو عمل انجام شده قرار بگ گهیم الیدرسته ،اما ... دان-

 کنه! تیاگه لج کنه! اگه اذ -مامان
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 ه؟؟یچ فمونیتکل الینده من و دان تیدر نظر گرفت ، اما اگه رضا شهیجنبه هم م نیدرسته ا-

 ؟؟؟ یپس تو موافق -بابا

 با اجازتون بله من موافقم.-

 !یاز انتخابت مطمئن نقدریتکون داد و گفت : خوبه که ا یبا لبخند سر بابا

 مادر ! یهم لبخند بر لب دعا کرد: خوشبخت بش مامان

 کنند. یم تیهم صد در صد حما یاسیو  نیرام دونستمیکنند.م یم تیشدم که مامان و بابا ازم حما خوشحال

 

 

 یو با تلگرام چت م زدمیحرف م یتلفن الیهر روز با دان دیع یها دیو بازد دیگذشته بود در کنار د دیهفته از ع هی

 داد. یبروز نم یزی، اما به من چ هیو عصب ستیبراش خوب ن طیمشخص بود که شرا .کامال میکرد

 کرد و ابراز عشق ! یم ینه؟ فقط اظهار دلتنگ ایشده  یمامانش راض ایگفت که آ ینم یحت

 :گفت یاز کوره در رفت و با تند دمیچه خبرِ ساده که ازش پرس هیبود با  یعصب دایشد میروز ظهر باهم حرف زد اون

 ؟؟ یشیم یباشه ! خبرِمرگ من خوبه ؟؟ راض یخوا یچه خبر م-

 !!!!الیحرفش و لحنِ گفتنش بغض کردم و همون بغض باعثِ لرزش صدام شد: دان از

 کرد. یاومد انگار داشت خودش رو آروم م یپوووف کردنش و دم و بازدمِ بلندش  م یصدا

 بودم .!رز!!! یخوام !عصب ی! معذرت مزمیببخش عز-

 نم.ک تشیاذ دیتحتِ فشاره ؛ نبا یلینکنم ، حدس زدم که اونجا خ شترناراحتشیکردم بغضم رو قورت بدم ُ ب یسع

 کنم. ی! درک م ستین یبه عذرخواه ازیجانم ! ن-
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چند روز زود بگذره و بتونم برگردم، به محضِ  نی!رزا !فقط دعا کن ا یکه نگفته درکم کرد ی! مرس زِدلمیممنونم عز-

 کنم. یتعلل نم نیاز ا شتریب گهیزنم ! د یحرف م نایبا بابات ا امیم دنیرس

 نگران نباش! یهمه چ شهی! درست م یکن یم تیخودت رو اذ نقدریباشه ! چرا ا-

 کرد و قطع کرد. یخداحافظ رمیگ یزن اسمش رو صدا زد . با گفتن من برم باهات تماس م هی یصدا

شب  10رو جواب نداد؛ تا ساعت  شی.زنگ زدم اما گوش مید که چت کنآن ش یزد و نه حت یشد و اما نه زنگ غروب

خونه خاله دعوت بودند و رفته بودند اونجا  نایمن زنگ زدم ُ جواب نگرفتم ، دلشوره کالفه ام کرده بود. مامان ا

 اصرار کردند نتونستم که برم ؛  یهرچ

 :داداش !نیزدم رام زنگ

 ه؟؟ینجوریچرا صدات ا یجونم خواهر-

 ؟؟یحرف زد الیفقط تو امروز با دان ستین یزیه چن-

 شده ؟؟؟ یبود .چرا؟؟ چ یکم عصب هیکه  میاره صبح صحبت کرد -

و االن  دهیخوره جواب نم یزنگ م شیاز عصر تا حاال گوش یول رهیگ یمن ظهر صحبت کردم گفت تماس م یچیه-

 !رهیبگ یخبر هی ایدن ایزنگ بزنه به خاله خانم  شهیم یاسی نمیهم خاموشه ؛ نگران شدم . گفتم بب

 ؛ شتیپ مییایم یاسیکم صبر کن االن منو  هی-

 !یایب یرو ول کن تیخوام مهمون ینه !نه! نم-

 . مینداشته باش ! ما اومد یتو کار-

راتور اپ گرفتم.هر بار که یرفتم و مرتب شماره شو م یفقط تو خونه راه م نمیتونستم بش یکرد.از استرس نم قطع

 شد. یکرد خاموشه قلبم فشرده م یاعالم م

 .میکرد یم دایپ یراه هیهم  یبا هم فکر دیرو زدم شا فونیآ دمیزنگ که بلند شد دو یصدا

 نگران شدند. شتریب دندیمن رو د یِوارد شدند و رنگ و رو نیو رام یاسی
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 اومده؟؟ شیبراش پ یمشکل یعنی؟؟ مگه تلفن هر کس خاموش شد  یدختر با خودت چه کرد -یاسی

 من بشنوم. فونیآ یِترو خدا زودتر زنگ بزن ! بذار رو یاسی-

اون  دیدوختم.شا نیبوق خورد برنداشت . نگاه نگرانم رو به رام یحرف شماره خاله رو گرفت. هرچ یهم ب یاسی

 یب هم دهیبود.شماره سپ جهینت یتا جواب بده که اونم ب میستادیگرفت و منتظر ا ارویشماره دن یاسیکنه.  یکار

 جواب قطع شد. 

 گهیبوق نشون از زنگ خوردن داشت ؛ د یرو در اورد و شماره گرفت ،صدا شیخودش هم نگران شد . گوش نیرام

 جواب داد: یخسته ا یشد که صدا یم دیداشت نا ام

 جان! نیرام-

 !  ایمهر ن یسالم آقا -

 سالم پسرم!-

 «بردم تا خوب بشنوم کتریه بود. نفسم رو حبس کردم و سرم رو نزدرو گرفت الیشماره پدرِ دان نیرام»

 د؟؟یخاموشه! شما ازش خبر دار رمیگ یتماس م الیبا دان یمزاحمِ شما شدم هر چ دی! ببخش دیخوب هست-

 تصادف کرده اتاقِ عمله ! المی!!! پسرم ! دان نیو با بغض گفت: رام دیلرز صداش

ده! افتا یاتفاق هیدونستم  یدونستم ! م ی.م ختمیشد وفرو ر یخال رِپامیز یاسیخفه  غِیو ج نیرام نیحس ای نیب

 اه کنم.رو نگ نیپر از اشک پرسشگر رام یتو حلقم تا چشمام باز بشه و بتونم با چشما ختیآب قند ر هی عیسر یاسی

 تصادف ساده بوده! هی ستین یزیکرد از من بدزده گفت : چ یم یکه سع ییبا چشما نیرام

 !!!! راستشو بگو !!! تورو خدا !!! نیییییزدم: رام داد

 . ستین یخطرناک زِیچ ی! درسته گفت اتاقِ عمل ول گمیراست م-

 گفت. یمن م یِدلدار یِهم حرفاش رو باور نداشت . فقط برا خودش

 برم ! دی! من با مارستانهیگرفتم : داداش کدوم ب قشیو دستم رو به  ستادمیجام بلند شدم و رو بروش ا از
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 ؟؟؟یخودت رو ببر یآبرو یخوا ی! م یبر ی! به چه عنوان یشد وونهید-

 بوده؟؟ یچ الیرابطه منو دان یدون یکنند؟؟ مگه تو نم یفکر م یچ گرانیمگه مهمه که د ؟؟یگیم یچ-

 دونم اما..... یمن م -

 مارستانه؟؟؟ی. فقط بگو کجاست و کدوم ب یهست یمن تو کاف یبرا-

اونجا  دی! االن رزا با گهیگونه لب زد : راست م یرو یبا اشکها یاسینگاه کرد .  یاسیش زد و به به موها یچنگ هی

 بگه ! خوادیم یباشه ؛ هر کس هرچ

 ه؟؟؟ینظرِ بابا چ مینی. خبر داده شد و منتظر که ببدندیهم رس نایمامان ا نیح نیهم تو

 :دیپرس نیالاله االاهلل گفت و رو به رام هیکم فکر کرد و بعد  هی بابا

 کجا تصادف کرده ؟ یگفت-

 تهران کینزد-

 مارستانه؟یاالن کدوم ب -

 ... تهران! مارستانِیبردن ب -

 تهران؟؟ یبر یخوا ینگاه به من کرد : رزا تو م هی بابا

 !نمشیبب دیبله بابا! من با-

 تهران! دیهمراهِ رزا بر دیندار یمشکل یاسیو و گفت: ت نیفکر کرد و باز رو به رام گهیکم د هی بابا

 !!!میبر دیلب زد: با یاسیرو نگاه کرد.  یاسینگاه به بابا کرد و برگشت  هیمتعجب  نیرام

 نمیکنم بب یفردا صبح رو چک م یداشته باشه گفت: االن پرواز ها یکه مخاطبِ خاص نیتکون داد و بدون ا یسر

 .رمیاگه بود بگ طیبل

 .دیرو آماده کن لتونیکرد : شما هم وسا یاسیرو به من و  بعد
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 ی؛ من که شب تا صبح رو نتونستم بخوابم هزار جور فکر بد به سرم م رهیبگ طیصبح فردا بل 5 یِتونست برا نیرام

 یجد بِیسالم باشه و آس الیدادم که دان یفرستادم و خدا رو به ائمه قسم م یخوندم و صلوات م یدعا م یاومد، فور

 باشه ؛ دهیند

که ساعت بگذره صفحه تلگرام  نیا یفرودگاه من از ساعت سه آماده نشسته بودم . برا میرفت یم 4ساعت  دیبا

 شده ! سیصورتم از اشک خ دمیرو باز کردم و تمام چت ها رو از اول خوندم؛ به خودم اومدم د الیدان

 نهی؛ نشست کنارم و سرم رو به س دیکنه که وضع من رو د دارمیاومد تو اتاق که ب یاسیشدند . داریب نیو رام اسمنی

 گرفت : 

بوده ! ان شاء اهلل تا ما  یو دکتر هم از عملش راض رونی! عمو گفت که از اتاق عمل اوردنش ب زمینگران نباش عز-

 نداره! یکه خوبه و مشکل ینیب یبرن بخش و خودت م یم میبرس

 ی، نچ میجور نشست نیا دیاومد و آروم درِ اتاق رو باز کرد، ما رو که د نیگفتم .رام شاالیا هی پاک کردم و  ُاشکام

 گفت :

 توکل برخدا کن !  ی! رزا پاشو! خواهر نیجان ! چرا نشست یاسی-

.  میرزرو کرده بود شد شبیاز د نیکه رام یسوار آژانس نییپا میو رفت میرو برداشت لیو بار و بند میآماده شد عیسر

 ذکر گفتم و التماس کردم. کسرهینشست ، من  نیتو تهران به زم مایهواپ یتا وقت

.  میدیزود به هتل رس یلیخ نیهم ینبود. برا یتهران خبر یِشگیهم کیو از تراف لیبود و همه جا تعط دیع امِیا

 یالاتاق دو تخته خ هید فقط ؛ هرچن رهیاتاق بگ یاومد و تونسته بود تلفن یها م تیمامور یمرتب برا نیکه رام یهتل

 بود. یچیباز هم بهتر ه یبود ول

تم دونس یشد.م یم شتریدلشوره من ب میشد یم کترینزد یهرچ مارستان،یب میو رفت میرو گذاشت لیوسا عیسر

شد  یباعث نم نایکدوم از ا چی! اما هنطوریو خونواده اش هم هم دهینخواهد داشت . سپ یبرخورد خوب الیمامانِ دان

 .نمیرو نب الیکه من خودم رو کنار بکشم و دان

 میفتشماره اتاق رو گ یبخش وقت یباال نگهبان جلو میو رفت دیپرس الیشماره اتاق و بخش رو از پدرِ دان یتلفن نیرام

 .میبود اجازه داد ، وارد بش یچون اتاق خصوص

 دستم رو گرفت و فشار داد: یاسی. دینگم پرکرد و ر دنیدست و پام شروع به لرز میدیدر بسته اتاق که رس یجلو
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 !!!یکرد خی؟؟؟یخوب-

 زدم : خوبم! لب

. ما بود یبود و درست رو به رو ستادهیتخت ا نییپا الیبه در زد و در رو باز کرد.پدرِ دان یبا انگشتاش تقه ا نیرام

 چشمش به من افتاد آروم سالم کردم. یبلند بود ومن وقت یاسیو  نیسالم رام

سرش رو  یدست داد و رو یاسیرو در آغوش گرفت و بعد هم با  نیبا لبخندِ مهربون جلو اومد و رام ایمهرن یآقا 

 کرد و خوش آمد گفت. یگذاشته بود احوالپرس نیشانه رام ی؛ اما با من همون طور که دست رو دیبوس

ما از جاش بلند شد و  یصدا نشسته. با یصندل یِتخت و مامانش کنار تخت رو یخودش رو میدیو د میرفت جلوتر

الم س یاومده! وقت نجایهم تشکر کرد که به زحمت افتاده و تا ا نیرو تو بغل گرفت و قربون صدقه رفت و از رام یاسی

 باهام دست داد. دیرو کش دستشسرد فقط  یلینکنه خ یکه روبوس نیا یکردم و رفتم جلو برا

 نیاز ا شتریکرد ، چشمش به رفتار من و مادرش بود . منم ب یم یاحوالپرس نیکه آروم داشت با رام یدر حال الیدان

 و درد داره؟؟؟ دهیبودم که چقدر صدمه د نیکه حواسم به مادرش باشه ؛ تو صورتش دنبال ا

 که صدام رو دو رگه کرده بود گفتم: یخودم رو کنارِ تختش کشوندم و با بغض آروم

صحبت کردن حالِ خودمم بد  یرسم نقدریا!»عاجل  یشفا شاالیحالتون رو! ا نیا مینی! نب الیبال بدور باشه آقا دان-

 «.احوالش رو بپرسم یها رسم بهیشدم ، نه مثل غر یعشقم م یفدا دیکرد. االن من با

 خوشحال شده!  یلیاومدم خ دنشیکه به د نیبا شوق نگام کرد و معلوم بود از ا الیدان

 !!یاومد یلطف کرد یلیبهترم ! خ یلیممنون خوبم ! االن خ-

 و گفت:  ستادیمن ا یاومد اون سمت تخت و رو به رو یفور مادرش

 تا صبح پشت در بخش بود. صبح به زور فرستادم که استراحت کنه! شبید دهیبچم سپ-

 ع نکن!!!کنم دوباره شرو یانداخت و گفت: مامان !! خواهش م نییابروهاش رو تو هم گره زده و سرش رو پا الیدان

 نگفتم . یزی! من که چ زمی: چشم عز دیکش الیبه سر دان یدست یخانم فور خاله
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 رشیکنند ،خاله خانم شمش فیو خنده فضا رو تلط یکردند با شوخ یم یسع نیو رام یاسی ینبود . هرچ یخوب جوّ

 داد. یم دهیرو از رو بسته بود و جواب هر حرف رو با اسمِ سپ

 گفتم: نیداده بودم.جدا شدم و رو به رام واریبه د هیگوشه اتاق که تک از

زودتر خوب و سرحال  یهرچ شاالیا الیآقا دان« کرد یکه نگران نگام م الیرو به دان.» داداش من تو محوطه هستم -

 . دیبش

در  الیکرد . سکوت دان یم تمیاتاق اذ یاومدم . هوا رونیاز اتاق ب یکل یخداحافظ هیبا اجازهِ بدون مخاطب و  هی با

 ..... الیمقابلِ مادرش مشخص بود که خاله خانم برسر ِ موضع خودش هست اما دان

شد که تصادف کرد . غرق در افکار خودم  یدرست نگفت چرا تنها حرکت کرده و چ یبدم . حت صیتونستم تشخ ینم

 منتظر ِ باز شدنِ درِ آسانسور بودم . 

نشانگر طبقه رو  قهیو به طبقات باالتر رفت . دوباره دکمه رو زدم و بعد از چند دق در باز نشد یول دیرس اسانسور

 و مادرش از آسانسور خارج شدند . دهیداد و در که باز شد سپ شینما

خوشحال شدم ازشون گذشتم و  هیگفتم و با  کیرو تبر دیتعجب کرد . سالم کردم و با متانت ع یلیمن خ دنِید از

 گفت:  تیوارد اتاقک شدم .در بسته نشده بود که از بهت در اومد و با عصبان

ذاره تو به  ی! اما مطمئن باش عمه نمیدیزود رس نقدریزدن که ا شی! انگار موت رو آت یخوا یم یچ  نجایتو ا-

 !یهدفت برس

ا ت شبید یرو تخت و فشارها الیدان دنِ یحرفا و د نیکه جواب بدم در بسته شد و آسانسور حرکت کرد. ا نیاز ا قبل

 کنند. یاریاشک راهشون رو باز کنند و دشتِ گونه هام رو آب یحاال باعث شد که باز قطره ها

اره با بود .دوب یبستر انیکه س یبرد به زمان یمن رو م طشیو مح مارستانینشستم ،ب مارستانیو تو محوطه ب رفتم

 شد. ریاون روزها بغضم شکست و اشکام خشک نشده سراز یِادآوری

 یِگشت . نشون یو دنبالم م نییبود که اومده بود پا نیصورتم رو خشک کردم ُ جواب دادم ؛ رام می گوش ِیصدا با

 گذاشتم. فمیرو داخلِ ک یگوش دمشیاز دورد یکه نشسته بودم رو بهش دادم ؛ وقت ییجا
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 یزی! چ یرو هم نخورد مایصبونه تو هواپ چیه یشام که نخورد شبی؟؟ د یستی: گرسنه ندینشست و پرس کنارم

 رم؟؟یبرات بگ یخوا ینم

 اشتها ندارم. ینه مرس-

 بیاتاق عمل رفت ؟ کدوم قسمتِ بدنش آس یچ یبرا الی: داندمیکه تو ذهنم بود رو پرس یسوال یسیرودروا بدون

 ده؟؟ید

 مگه مهمه؟؟ ؟؟یپرس یجابه جا شد : چرا م یکم نیرام

 خواد درد بکشه! یجهت مهمه که دلم نم نیاز ا-

 .....الیدان یدونه حت ینم یگفت ..... البته هنوز کس یعمو م-

 خب !!!!!!!!!!!-

!!  ایاخد یوا»نتونه بچه دار بشه!! گهید الیکنه براثر ضربه دان یکه به .....خب دکتر فکر م یدکتر گفته ضربه ا-

 «!!خدا به دادش برسه!!شهیداغون م الیدان

 نفر شروع کردم. نیطرزِفکر همه درست بشه و از اول دیخبر باز هم فکر کردم با نیخوردم از ا کهیکه  نیا با

 مادر شدن نداشته باشه؟؟؟ ییتوانا یاسیکه ممکنه  یفکر کرد نیبه ا یازدواج کن یاسیبا  یداداش ! تو خواست-

 ابرو باال انداخت و چشماش رو تنگ کرد و با شَک جواب داد: هی نیرام

 کنه؟؟ یفکر م نیقبل از ازدواج به ا یخب نه ! ک-

 شیمشکل پ یاحساسات بلکه با فکر! که وقت یِبهم جواب بدن! اونم نه از رو دیبا نیکه طرف یِسوالِ مهم نیاتفاقا ا -

 .رندیدرست رو بگ میذهنشون هنگ نکنه و تصم یبچه دار شدن ندار ییگفتن شما توانا نیاز زوج یکیاومد و به 

 کرد.  یمبهوت نگاه م نیرام

 ؟؟یکن ینگاه م ینجوری؟؟ چرا ا هیچ-

 بود؟ یحرفا چ نیمنظورِ تو از ا-
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م ازهافتاد ب یاتفاق نم نیاصال ا اینگه و  یزیچ الیکه اگه دکتر به دان نهیانداختم باال و گفتم: منظورم ا یا شونه

 تو هم هست. یاحتمال االن برا نیوقت بچه دار نشه همون طور که ا چیه الیبود که دان نیاحتمال ا

 یداره نم ینقص هیآدم بدونه  یوقت گهید یطرف حرفات کامال درسته و از طرف هیبگم . از  یدونم چ یرزا واقعا نم-

 برخورد کنه! یراحت نیتونه به ا

ه ک دنیدرصد م هیبهش  الیاما دان یندار ای یکه نقص دار یستیو آگاه ن یدون یاز موضوعِ ! تو نم یفرقش تو آگاه-

 کنه و انتخاب کنه. یموضوع زندگ نیتونه با علم به ا ینقص داره که م

 ؟؟؟یچه انتخاب-

 اتفاق براش افتاده. نیا الیبراش مهم نباشه که دان دهیسپ دیشا-

رو  الیموضوع دان نیمگه تو به خاطر ا ؟؟یگیم یمعلومه چ چیجب شده بود : رزا !هحرفم ولحنم متع نیاز ا نیرام

  ؟؟یخوا ینم گهید

 خوام اما اون از مبارزه با مادرش خسته شده! یرو هر طور باشه م الیبغض کردم: اشتباه نکن داداش ! من دان باز

 هم نداد. دهیجواب سالم سپ یحت دمیگلم ! من که د یدونیاز کجا م-

 نگفتم. یزیهام رو باال انداختم.چ شونه

تر که دک نیفاصله مثل ا نی.تو امیمالقات رفت یِو دوباره برا میاستراحت کرد هیهتل  میهم اومد و با هم رفت یاسی

 شرح داده بود. الیخودِ دان یِرو کامل برا تیاومده بود و وضع

خواست کمکش  یه بود. هر کس به سهمِ خودش مکس حرف نزد و تمام مدت اخم کرد چینه تنها من بلکه با ه چون

 داد. یکس راه نم چیکنه که حال و هواش عوض بشه ! اما به ه یکار ایکنه. 

 ایپدرش و  ای شهیگذروندم .هرچند که هم یرو کنارش م یو ساعت مارستانیرفتم ب یگذشت و مرتب م یسه روز دو

 اومد. یکمتر م دهیبودند. به نسبت سپ ایدن ایمادرش  و 

 دهیاسکن برده بودند و باباش همراهش رفته بود ،تو اتاق خاله خانم و سپ یرو برا الیدان دمیروز که رفتم د اون

ازه از اتاق با اج هیرفته ،با  نییبه طبقه پا الیگفتند دان یسرد از هر دو طرف ،وقت کینشسته بودند. بعد از سالم و عل

 کنم و به هتل برگردم. یشد ،به طرفِ اتاق رفتم که خداحافظ ینطوال دمیبخش نشستم و د رونِیب یخارج شدم .کم
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 کنه!اما حرفاش کامال واضح بود: یم هیاومد ،مشخص بود که گر یم دهیصحبت سپ یباز بود و صدا مهیاتاق ن درِ

درکم  دوارمی کنم.ام ُسکیر نیتونم ا ی! اما من.... واقعا عاشقِ بچه هستم و نمگمیم نویکه ا دیعمه جون !ببخش-

 ینبودند با شما همکار یراض نایکه مامان ا نیبا ا یرو جذب کنم . حت الیکردم تا دان دی. تا امروز هر کار گفت دیکن

 .دیمجبور کن رو الیو دان دیاریکردم که اون روز تو شمال عاقد ب

تونم از خواستِ خودم  یاوضاع ِخودش من نم نیخواد .حاال با ا یواقعا رزا رو م الیشد؟ دان یاش چ جهیکه نت دیدید

 هم باهام سرد باشه! الیبگذرم و بعد دان

 کاریچ یدیفهم یبود! اگه بعد از ازدواج م نیهم الیهمه عشقِ تو به دان یعنیو شکسته بود:  فُیخاله خانم ضع یصدا

 ؟؟یکرد یم

 بهش یاگه خودم حس یعاشقم باشه حتکنم که  یزندگ یبا مرد دمیم حیشدم . من ترج یعمه شک نکن که جدا م-

 نداشته باشم.

 یراه افتاد و به حرفا ادهیخارج شدم.پ مارستانیمشغول از ب یندونستم و با فکر زیموندن رو جا گهیشده بودم د مات

رو تحتِ فشار گذاشتن و اون بنده خدا فرار کرده و تصادفش  الیکه با عاقد خبر کردن دان دمیفکر کردم. فهم دهیسپ

 از عدم تمرکز بوده! 

خوشحال بودم ؛اما از  یلیکرده خ یریکناره گ دونیاز م دهیکه سپ نیناراحت !از ا ایدونستم خوشحال باشم  ینم

 بودم. الیدان یِروح تینگرانِ وضع گهیطرفِ د

رو دادم و با  یاسیراه رفتم .جوابِ  یلینگ خورد تازه متوجه شدم که خکه ز میدونم چند ساعت راه رفتم . گوش ینم

 !مارستانیب امیمن م دیتوجه به ساعت بهش گفتم : شمابر

 یهمه فشارِ عصب نیچند روز با ا نی! امارستانیدربست گرفتم و برگشتم ب هیبه ساعتِ مالقات بود  کینزد چون

 خوردم. ینم یدرست و حساب یاشتها اصال نداشتم و غذا

گرمتر جواب داد، اما  شیپ یخاله خانم به نسبت ِ روزها یاتاق شدم و سالم کردم که همه جواب دادند حت واردِ

ودند ب دهیگوش دادم .پدر و مادرِ سپ هیبق ی ساکت به صحبت ها ُستادمیگوشه ا هی. ومدیسرش هم باال ن یحت الیدان

 ال؛یو پدر و مادرِ دان نیو رام یاسیو 
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کردند که برگردند شهرشون ، بعد از رفتنشون ،  یبا عذر و بهونه خداحافظ یبعد از مدتِ کوتاه دهیادرِ سپو م پدر

 جواب داد: الیکه پدرِ دان دیپرس صیاز زمانِ ترخ نیرام

 رو هم ماهِ بعد قرار انجام بشه. یبعد تیزیو و شهیم صیپس فردا ترخ ادیدکترش گفت که احتمالِ ز-

 م؟؟؟یهمه با هم برگرد رمیبگ طیبل گهیدو روزِ د یِبراخوبه ! پس  -نیرام

 دخالت کرد: یفور الیتکون داد اما تا خواست حرف بزنه دان دییبه نشونه تا یسر پدرش

خوام تا  یمن م د؛یدیزحمت کش یلیجا هم خ نیتا هم دیو بر رهیخودتون بگ یِشما برا ستین اجینه داداش ! احت-

 تهران بمونم. التیآخر تعط

 یجا بمون نیا یخوا یگفت: م الینگاه با من رد و بدل کرد و به دان هیکرد و  نیبه پدرِ رام ینگاه هیبا تعجب  نیرام

 !گهید میر یبشه؟ با هم م یکه چ

 مینمون گهیو د میبود از همه مون خواست که برگرد یهم عصب یکه کم یجد یلیاما قبول نکرد و با لحنِ خ الیدان

 که با ما برگردند. رهیبگ طیپدر و مادرش بل یخواست که برا نیاز رام یحت

 نه؟؟ ایدستشه  شیگوش نی! ببیاسیزمزمه کردم :  یاسیکنارِ گوشِ  واشی

 گفت: الیکه تمام شد ، رو به دان طیصبر کرد تا صحبت رفتن و بل یاسی

 سالمه؟؟ ایرفت  نیکجاست ؟؟؟ تو تصادف از ب تیگوش ی! راست الیدان-

 تش امروز تازه روشنش کردم.چرا؟؟؟نه ! هس-

 یبهت زنگ زد ؛ برا یلیاون روز تصادف خ نیبابا !آخه رام یچیکم دستپاچه شد اما زود جمعش کرد: ه هی یاسی

 انه؟یسالمه  نمیهمون خواستم بب

 دنیاما نتونستم باهاشون برم رفتم هتل و به محض رس دیخواستند برن مرکزِخر نیو رام یاسی،  مارستانیب بعداز

 .دمیدوش گرفتمُ رو تخت دراز کش

رو نگاه کردمُ بعد هم دوباره  لشیو اول پروفا الیچند وقت رفتم تو صفحه دان نیرو دستم گرفتمُ مثل ا میگوش

 براش نوشتم: عیکه آن شد ، خوشحال شدم.سر دمیحرفامون رو خوندم. د
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 «؟؟یریگ یه نگاهت رو ازم مکردم ک یکار من»

 هیخواست بدونم حرفش چ یشد. دلم م انیصفحه نشونه نوشتنش نما یاول و دوم رو خورد .منتظر شدم تا باال کیت

 دلتنگش بودم . داًی. شدمینزده بود یحرف یاز سالم و خداحافظ ری؟؟؟ چند روز بود که غ

 .«ستمیتو ن یِبرا ی! من آدمِ مناسبیبوده رو فراموش کن یبهتره هرچ:»شدم  رهیخ امشیپ به

 !ستمیبهش بفهمونم که من آدمِ جا زدن ن دیمشکلش ِ که جا زده ! با نیدونستم !به خاطر ا یدونستم !م یم

 « ؟؟؟یستیکه آدمِ مناسبِ من ن یمتوجه شد یک از»

 «نکن!! تمی! اذرز»

 نیخودت هم به ا دی، شا ستمیمناسبِ تو ن کردند که من آدمِ یکنم؟؟ تا حاال همه فکر م یم تتی!! من اذ یدان»

 «؟؟یدیرس جهینت

دونستم اگه بدونه که  ی! منییکرده اعتمادبه نفسش اومده پا دایپ یکه نقص نیدونستم از ا یجواب نداد. م گهید

 دار بشه! حهیغرورش جر شهیبهش نداشته اما بازم باعث م یعالقه ا نکهیمنصرف شده با ا دهیسپ

کرد ومن رو توغصه ُغم تنها  یم یبا  فاصله چند روزه بعد از ما اومد. به وضوح از من دور الیشهرمون و دان میبرگشت

 رها کرد .

 یقتو یشرکت رفتم اتاقش ،حت یلیقبل از تعط نیهم یازش دست بکشم .برا یسادگ نیتونستم به ا یاما من نم 

که گذشت از  قهینزدم .دو سه دق یو حرف ستادمیت اکه نگام کنه. من هم ساک اوردیوارد شدم سرش رو باال ن

 :دیپرس تیکرد و با جد ینگاه رِچشمیز

 اومده؟؟ شیپ یمشکل ؟؟یدار یکار-

 خواهش داشتم . هی،فقط ازتون  ستین یدادم و گفتم: تو کار مشکل رونیرو با صدا ب بازدمم

 نگفتم ! یچیازم هزد.ب یموج م یکردم تا باالخره بهم نگاه کرد.تو نگاهش سردرگم سکوت

اومد گفت:  یکه انگار از ته چاه م یی!با صدادهیآبِ دهنش رو قورت م یداد که به سخت یگلوش نشون م بِیس حرکت

 ؟؟یخواهش؟؟؟چه خواهش
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 ؟؟یامشب با من شام بخور شهیحالت خواهش کردم: م نیرو کج کردمُ با مظلومانه تر سرم

 سوزوند . پس فقط بهش گفتم: یکنم آچمز شد و نتونست رد کنه . غمِ تو صورتش دلم رو م فکر

 . میبا هم بر ستمیا یرم و م یآخرِ وقت نم-

صبر کرد تا شرکت  شهیکردم.مثلِ هم فیکارام رو رد عیو سر رونینجوا کرد . زود از اتاق اومدم ب رلبیباشه ز هی

و  ریاومد و سر به ز رونیاز اتاق ب شد،یموند و زود خسته م یآخرِ وقت نمروزها خودش تا  نیخلوت شد؛ هرچند ا

 ؟؟؟ یآروم گفت: آماده ا

 خوام مزاحمتون شدم. یگفتم : بله ! معذرت م یرسم یهم مثلِ خودش آروم و کم من

 زد جواب داد:  یکه تو صداش موج م یو غم یناراحت با

 ؟؟یگفتم تو مزاحمم هست ی؟؟؟ من ک یِچه حرف نیرزا !!! ا-

 نکنه!! ریینظرتون تغ یلیشامِ تحم نیبعد از ا دوارمی! بهر حال ام گهیم نویرفتارتون ا یول دیدرسته نگفت-

 خواد خالفش رو ثابت کنه؛ اما .... یوضوح مشخص بود که از لحنم و حرفام ناراحت شده و دلش م به

و به  رندیبگ میکه بهتره با عقل تصم نهینظرشون ا تیو اکثر ادیب شیها ممکنه پ یلیخ یعقل و احساس برا یراه دو

 ندند و عاقالنه رفتار کنند و تا آخر عمر حسرت بخورند. تیدلشون و احساسشون اهم

کنند و از حالِ دلشون  یدفاع م مشونیگرفتند با تمامِ قوا از تصم میکه عاقالنه تصم ییمواقع همه اونا نیا تو

 یعقل و احساس بود.من م یِدرست بر سر ِ دو راه الینداره !دان یکه مسلما حالِ خوب ارندی ینم ونیبه م یصحبت

 داشت. قبولکه عقل  یلیخواستم امشب اونو به سمتِ دلش بکشونم با دال

ه ! باز خوب بود ک میازم نظر هم نخواست که کجا بر ی.حت میسکوت کرد میبار تنها رفته بود نیکه اول یرستوران تا

 خواست. یم یدلش خاطره باز نیداد و ا یگوش م یفقط کم یبه حرفِ دلش کمانگار 

کرد  یم ینداشت . مهم فضا بود که اون زمان رو تداع یتیپر بود اما اهم میبار نشسته بود نیکه اول یزیم خب

 ینمکدون رو دوران گشیچونه اش زده بود و با دستِ د رِیدستش رو ز هیحاکم بود. نمونی؛ سکوت ب می.سفارش داد

 داد. یحرکت م
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دستاش نگاه کردم انگشتاش نسبت به بدنش تپل بود ؛ من بارها به نوازش دستاش فکر کرده بودم . انگار حاال  به

گرفتند. صدام رو صاف کردم تا توجهش جلب بشه !نگاهم به صورتش بود ،  یکه مالِ من بود رو ازم م یزیداشتند چ

 کنه؟؟ یتو چشمام نگاه م یک نمیبب

 دوم بلند تر صدام رو صاف کردم که چشماش باال اومد و تو نگاهم گره خورد. بارِ

 سوال بپرسم؟؟؟ هی شهی! م الیآقا دان-

 ال؟؟؟؟یگفت: آقا دان ظیرو تو هم برد و با غ ابروهاش

 ؟؟؟ هیچشمام رو درشت کردم : مشکلش چ یتعجبِ مصنوع با

 رز!!!!: دیدندوناش غر نِیازب

 سوال ازتون داشتم؟؟ هیفقط  د؟؟؟یشیفهمم چرا ناراحت م یبله ! من هنوز نم-

 صبر بده !!! ایدستاش زمزمه کرد: خدا رِیو از ز دیصورتش کش ِیدستش رو  رو دو

 شد! رهیخ یسوال یصورتش برداشت و با نگاه یِآروم شد و دستاش رو از رو یکردم کم صبر

 بپرسم؟؟؟ دیدیحاال اجازه م-

 آورد و اجازه داد. نییرو پا سرش

من آدمِ  ای د،یستیآدمِ مناسب من ن دیکه گفت نیا لِیخواستم مطمئن بشم که دل یم یعنیخواستم بدونم ..... یمن م-

 ه؟؟یچ ستمیمناسبِ شما ن

کنم شما  ی! پس من فکر م ستین یتازه ا زِیکه چ ستمیمن مناسب ن نکهی.ادیکن دییاگه درست بود لطفا تا گم،یم من

رو  موننیزده شده ب یو حرفا دیارتباطتون رو قطع کن گرانید هیبه توص دید یم حیو ترج دیدیرس جهینت نیهم به ا

 بشه ! درسته!! یمنتف یو کال همه چ دیریبگ دیند

 اومد. ینم رونیب ییصدا یکرد ول یدهنش رو باز م یکرد و ه یگشاد شده بود نگاهم م رتیکه از ح ییچشما با

 .دیرد کن ای دییحرفم رو تا یِلطفا درست-
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 بار خشم چشماش رو به تصرف ِخودش دراورد. نیا

 رو گفته؟؟؟ فیاراج نیا یک-

کنم. شما هم موافقِ رد  ی ردش م ُدمیحرفِ شما به خودم جرأت م نیس و با ا هیفرض هی نیلطفا!!!ا دیخونسرد باش-

 .دیکردنش هست

 گفت : یو تهاجم یطوفان

 ه؟؟؟یچ یِحرفا برا نیکنم .اصال ا یرد م معلومه که-

وم د هیدوم: فرض هیسراغِ فرض میر یکرد.حاال م یم تمیاذ گهید لِیاز دال شتریب نی.ادیکن یخب خوشحالم که رد م-

 میخودتون و بدونِ دونستنِ نظرِ من تصم دِیجانبه و با صالحد هیدکتر  یِکه شما به خاطرِ تصادفتون و حرفا نهیا

 !درسته؟؟؟ییآشنا یبه ابتدا برگردهو روابط ما  دیقول و قرارتون بش الِیخ یکه ب دیگرفت

 :دیو مبهوت فقط پرس مات

 ؟؟؟یسرم اومده؟؟ خبر دار ییچه بال یدونیتو م-

سمش دونم!اما ا ی؛ بله م یکه ممکنه بچه دار نش نهیباال انداختم و گفتم : اگه منظورت از بال ا یشونه ا یتفاوت یب با

 ذارم. یبال نمرو 

 یبگه که غذا رو اوردند.وقت یزیکرد.آب دهنش رو قورت داد و خواست چ یم زشیر رتیتمام صورتش تعجب و ح از

 شروع کرد حرف زدن: عیتمام شد و گارسون ازمون دور شد، سر زیغذا رو م دنِیچ

بچه داشته  هی یدونم که دوست دار یتو... م«آهان دوباره شدم رزا جان » به تو فکر کردم شتریرزا جان ! من ب-

 .رمیحق رو ازت بگ نیتونستم ا یرو پر کنه! من... من نم نایس یِتا جا یباش

تفاوتِ چهره ام رو  یکردم همون حالت ب یزد، اما به زحمت قورتش دادم و سع یداشت تو گلوم چنبره م یلعنت بغضِ

 حفظ کنم.

 ؟؟یدیمنه؟؟؟ از من پرس یِآرزو نیکه ا یدیاز کجا فهم قایآهان !! خب دق-

 باشه. دیبا نجوریمن فکر کردم که ا یعنی.....هیعیطب نینه ..... خب ا -
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که الزم بود  ییرو به رخش بکشم.جا میداشتم خونسرد یخوردم و سع یکرد من آروم غذا م یکه صحبت م ینیدرح

 دادم. یبشه ، جواب م یمنتظرم دهنم خال یعنیمکث که  یبا کم

 یجواب م ینیسوال بپرسم راست و حس هی.اوم..... دیدیپرس یم میحدس زدن و فکر کردن ،مستق یِبهتر بود به جا-

 د؟؟؟؟ید

 .دمیگفت : مسلمِ که جواب م ریداد ومتح یبه صندل هیتک

به  متفاوت که همسر نیزنِ مطلقه هستم و با ا هی یعنیکه االن دارم  یتیوضع نیکه من با هم دیخوبه ! تصور کن-

خوره پس من  یو به دردِ من نم مهیزن عق نیا دیگفت یکه بچه دار نشدم طالقم داده! شما به خودتون م نیخاطرِ ا

 کنم. یبهش فکر هم نم

 من اومده یِو رغبت به خواستگار لینداشتم و شما و خانواده با م ی: من ازدواج میفکر کن یا گهیجورِ د نیاینه ب ای

ه بود؟؟؟هم یم یشما چ مِی! اونوقت تصم یشیشما بچه دار نم گهیکنم دکتر م یفاصله من تصادف م نیتو ا د،یبود

 و مارو به سالمت!! ریو تورو به خ یکرد یرو کنسل م یچ

رو  شینگاهش هم نکردم و خودم رو مشغولِ غذا خوردن نشون دادم. کالفگ یکردمُ منتظرِ جواب نشستم حت سکوت

 داشت ؛  یچونه و دوباره برش م رِیذاشت ز یشد ، دستش رو م یجا به جا م یصندل یرو یکردم ه یاحساس م

 ینوشابه خوردمُ با دستمال کناره ها یمنوال گذشت ، کم نیبه ا قهیمشخص بود کامال سردر گم شده!چند دق خالصه

 لبم رو پاک کردم.

 داشتم از جام بلند شدم:  یرو بر م فمیکه ک یدر حال یخونسرد با

ا شم« بود. دهیحدِ خودش رس نیاز تعجب به گشاد تر چشماش»د؛یگذاشت ارمیممنون که وقتتون رو در اخت یلیخ-

قدم که فاصله گرفتم ، دو باره برگشتم طرفش  هیکنم .  یصندوق حساب م رمی. من مدیغذاتون رو تمام کن دییبفرما

 و گفتم:

اده که پرونده مو آم دیاطالع بد یبه حسابدار دیلطف کنو  امیشرکت نم گهیمن از فردا د دیخواستم بدون یآه راست -

 کنند. خداحافظ!

 کرد بلند نشه گفت: یکه کنترل م ییو صدا تیو با عصبان دیمرتبه از جاش پر هی
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 .میتا حرف بزن نیبش ؟؟یاری یدر م هیچ ایمسخره باز نیا-

 یبا شرکت ِ شما همکار گهیتونم د یکه نم نیا ؟؟یحق به جانب و متعجب به خودم گرفتم : چه مسخره باز افهیق

 برم. دیمن با دیکنم؟؟؟ گفتم که شما غذاتون رو تمام کن

قرمز شده بود و دندوناش رو به  تیکه صورتش از عصبان یحرکت کردم دست انداخت و مچم رو گرفت و در حال تا

 ! گمیم نیو محکم گفت : بش یطرفِ صندل دیمن رو کش داد؛یهم فشار م

و دو تا چنگ به موهاش زد ،  دیکش قی. اون هم دو تا نفسِ عمادینشستم و منتظر شدم تا به حرف ب یلجباز بدونِ

 نگام کرد: نیمستاصل و غمگ

خدا  یوا»بگم من عاشقتم! یکردم؟؟؟ بابا به ک ریگ یتو چه برزخ یفهم یچرا نم ؟؟؟؟یکن یتو چرا منو درک نم-

اونوقت تو  نمتیبیرز من دلم خوشه که تو شرکت م«کنه یابرازِ عالقه م آدم ینفسم بند اومد ، آخه وسطِ حرفِ جد

  ام؟؟ینم گهید یگیراحت م

 ؟؟؟یدار تیمعذور دنیخارج از شرکت د یِمگه برا-

 !ای! خدا ایتکرار کرد: خدا یکرد وه یپووف

 کردم. یامشب قفلِ زبونش رو باز م دیرو هم گذاشتم و زل زدم بهش با نهیس یدادم ُ دستام رو رو یبه صندل هیتک

شروع  دیمنتظرِ منو د افهیق یانداخت و دوباره نگاهش رو تو صورتم چرخوند وقت یکرد و به دور و اطراف نگاه ینچ

 کرد حرف زدن:

تنها موندنِ من و  یبرا تیکردنِ موقع ای خودش و مه ِیشمال ، مامان شروع کرد تکرارِ حرفا میاز روزِ اول که رفت-

کردم که تو رو  یگوشزد م دهیبه سپ یکردم. تو هر فرصت یها فرار م تیموقع نیتونستم از ا ی! منم تا مدهیپس

 ازت دست بکشم. ستمیدوست دارمُ حاضر ن

نشستنِ حرفشون جزم کرده بودند.اون  یشکست دادنِ من و به کرس یِعزمشون رو برا دهیهم مامان و هم سپ اما

ا کردند بابا هم ب یهم سکوت کرده بودند و دخالت نم ییو زندا یی، حوصله بحث نداشتم .دا رونیروز از صبح رفتم ب

 !شهیمامان نم فِیهم که حر ایکرد.دن یمبحث ها ن نیکه با مامان مخالف بود اما خودش رو داخل ا نیا
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! اما تا پا تو خونه گذاشتم تا بابا زنگ زد و ازم خواست که برگردم . برگشتم ! دمیچرخ ایعصر تو شهر و کنارِ در تا

و نامه محضر رو گرفته بود ازش خواهش  شیآزما رادهیرو اورده که عقد کنه و چون ا یمتوجه شدم که مامان کس

 تو عملِ انجام شده قرار بده !  منوکه  نیا یبخونه .فقط برا تیمحرم غهیص هیکرده بود که 

 ادیرشدم.تا تونستم ف یداشتم منفجر م تیگم. از عصبان ینه نم انیا ییبا دا یسیکرد که من تو رودروا یفکر م مامان

دونم چطور و با چه  ینم یکن یباور م شنیمغزم دارن منفجر م یها رگیکردم مو ی!حس م رونیزدم ب الیاز و دمُیکش

که بهش  چوندمیوسطِ جاده فرمون رو پ ادیکه داره م دمیسگ رو د هیلحظه  هیکردم ،فقط  یم یرانندگ یسرعت

 به کجا خورد. نیماش دمینفهم گهینخورم د

که  یمثلِ عمرِ دوباره بود ! چون تو تمام مدت دمیکه بعد از بهوش اومدن و اطرافم رو درک کردن، تو رو د نیاز ا رزا

 شد : من یجمله تو سرم تکرار م هیبشم فقط  هوشیکه کامال ب نیکرد و قبل از ا یداشت به کوه برخورد م نیماش

 .نمیب یرزا رو نم گهید

 ییجا به بعدش مهم بود که به تنها نیمو از روش بر نداشتم از ا رهیشد ُ آب دهنش رو قورت داد. نگاهِ خ ساکت

 نم دارش قالب کرد تو چشمام: یگرفته!سرش رو باال اورد و چشما میتصم

نشد  داشیپ مارستانیتو ب گهید دهیدکتر سپ یبعد از حرفا یکه ازت بگذرم اما ..... وقت ستیباور کن آسون نبود و ن-

 خودم کنم.  رِیتو رو درگ طیشرا نیتو ا هیانصاف یب دمیبرگشتند تا آخرِ ماجرا رو خوندم . د عیسر نایا ییو دا

لب هاش رو با »خواد تو رو مجبور کنم. یکنه ، دلم نم یموافقتش رو اعالم م هیو کنا یزبون یمامان با زبونِ ب حاال

 یو دلم م یدوسِت دارم و برام مهم یکه فکر کن یزیاز اون چ شیرز! ب«  نییکرد و نگاهش رو انداخت پا زبون تر

 !ی.... اگه سهم ِ من نباشیحت یخواد خوشبخت باش

عاشقانه و از ته دل ابرازِ عالقه نکرده بود. من  نطوریهمه مدت ا نیهمه بدنم رو گرم کرد. ا ینیری، حسّ ش دیلرز دلم

 رو مطمئن نبودم. الیاز حسّ ِ خودم خبر داشتم اما دان

 ؟؟؟یسوالم جواب بد نیبه ا شهی. میرو جواب نداد میقبل یسواال-

 .دمینگاه کرد و با مکث گفت : بگو جواب م جیو گ گنگ

 ؟؟؟؟یو چک شده بود یداده بود شیشما قبل از تصادف آزما-

 نداده بودم. یشینه آزما ؟؟ی چ ِشیفهمم آزما ی: نمدیتر پرس جیگ



 یحباب رنگ

 
268 

 

 !!!یبچه دار شدن ندار یبرا یمشکل دیو چکاپ که مطمئن بش شیآزما-

 ؟؟ رز تورو خدا واضح صحبت کن. هیفهمم منظورت چ یو ملتمسانه گفت : من نم دیکش شیشونیبه پ یدست

 کنم و یصحبت م امیخونواده ام داشتند م یهر نظر دیبعد از ع یبه من گفت یخوام بدونم وقت یمنظورم واضحه م-

 !!!یگذاشته بود شیکه پا پ یشیو حتما بچه دار م یندار یکه مشکل یکنم ؛ مطمئن بود یم یرو رسم یهمه چ

 چکاپ!! رهیقبل از ازدواج م یحوصله گفت: نه بابا !ک یانگار پشتِ حرفم رو متوجه نشد چون ب باز

ابروش رو انداخت باال و  هیو متوجه بشه که وسطِ حرفش انگار متوجه شد. فتهیدم تا حرفم جا بنگاهش کر منتظر

 :دیچشماش رو تنگ کرد و مشکوک پرس

 ؟؟؟یبه کجا برس یخوا یسواال م نیبا ا-

 نیخوام به ا یو زل زدم تو چشماش و بهش گفتم : م دمیقالب کردم تو هم و خودم رو جلو کش زیرو رو م دستام

 !  نیهم یعنیازدواج هندوانه در بسته س  گنیم یم که وقتبرس

خر که من تا آ ستیمعلوم ن یعنی،  ادیتا آخر از هم خوشتون ب یکن یازدواج م یدار یکه شما وقت شهیمعلوم نم یعنی

 ضیو من تحمل نداشته باشم و ممکنه من مر ادیممکنه فقر ب یعنی! یبمون یمهربون باشم و تو تاآخر خوش اخالق باق

 !یبشم ُ تو تحمل نکن

ر کنا یمن رو بذار یریگ یم میبودنش دستِ خداست ! امروز اگه تو تصم یاریاخت نِیهرکس در ع رِیو تقد سرنوشت

 تا کمکتراس نیو خدا هم تو ا یانتخاب کرد ارتیتو با اخت نویا یتا آخر مجرد باش ایو  یازدواج کن گهید یکیو با 

 کنه! یم

 یمقدر شده فرزند یبعض یفقط دختر و برا یفقط پسر و به بعض یطور که تو قرآن خدا گفته که به بعض همون

اون  ! یشدیافتاد اما.... بازم تو بچه دار نم یتصادف اتفاق نم نیا دیشا ؟؟؟یزنیم وینداشته باشند. پس تو چونه چ

 ؟؟؟یکرد یوقت چه م

. من برم  یکه به حرفام گوش داد یشد .مرس رمیواقعا د گهیخوردمُ از جام پا شدم : د یکرد . تکون ینگاه م متفکر

 «هنوز خداحافظ رو نگفته بودم که گفت:!»
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و فرصت بده به حرفات فکر کنم و با  ایلطفا ب«ادامه داد یبا لحنِ مهربون! »یایب دیحتما با یعنی ؟؟؟یایشرکت که م-

 .امیخودم کنار ب

 اوردمُ پلکم رو آروم بستم و باز کردم . نییرو پا سرم

 . امیتا من حساب کنم ب نیرو به طرفم گرفت: برو تو ماش چیزد و سو یلبخند

 لبهاش گذاشت .لب زد : برو! یِاعتراض کنم که انگشتِ اشاره ش رو رو خواستم

 یاز صحبت با من فرار نم گهیگذشته بود . مثلِ قبل  مهربون و با محبت بود.د الیمن و دان یروز از صحبت ها چند

 کرد.

 یبر عکس دور یکردم و نه اشاره ا ینه صحبت گهیزد .من هم د ینم مشیبر عوض شدنِ تصم یهم مبن یحرف اما

 تر شدم.  یکردم و رسم

ن با هم بود یِسما نامزدِ اشکان بود، کمتر براهم که حاال ر نیریشده بود . ش نیامتحانات بود و درس ها سنگ کِینزد

 گذروندند. یرو م یخوب یوقت داشت و قسمتِ عمده وقتش رو به اشکان اختصاص داده و بود .هر دو روزها

پچ پچ مامان  یروزِ خسته کننده و پرکار برگشتم خونه و دوش گرفتم و از اتاقم در اومدم که صدا هیشب بعداز  اون

 گفت: یابا مکه به ب دمیرو شن

 ؟؟؟ یزنگ بزنند و بگن چ شینه؟؟؟ اگه خودشون به گوش ای یگیبهش م ؟؟؟یچه کار کن یخوا یم-

رفتم کنارشون که نتونن انکار کنند. از پشتِ سرِ  رانهیجور غافلگ هی نیهم یگفت مربوط به منه! برا یم یحس هی

بهش گفتم: خب مامان خانم خودت بهم بگو ! چرا  دمیبوس یکه صورتش رو م یمامان دست انداختم گردنش و در حال

 .میبش گهید یکس ایمنتظر ِ بابا و 

 گفت:  یخوردنِ خودش و بابا از واضحات بود. بابا با دستپاچگ جا

 !!!یسرو صدا اومد یچه ب-

شتِ مبل از پ.»دیچونیبپ دیاومدم که نتون نجوریا دیو نگ دیکن میقا نیخواست یدونستم م یزدم و گفتم: م یچشمک

 «:گفتم  یجد یلیرفتم کنارِ بابا نشستمُ خ
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 ه؟؟؟یچ انیجر-

 ! یچیبه بابا کرد و گفت: ه ینگاه هی مامان

 یلیبه صورتش  زدو خ یو دست دینفسِ بلند و باال کش هیرو معطوفِ بابا کردم . متوجه شد که راهِ در رو نداره!  نگاهم

 گفت: یجد

 عمو زنگ زد!-

 گفتم: کدوم عمو؟؟؟ جیگ

 سامان ! یکرد : بابا ینچ بابا

وب از بزنم. خ یتونستم حرف ی. اما نمشدیدهنم رو باز و بسته م ی!ه رونیکه از آب افتاده باشه ب یمرتبه انگار ماه هی

 عمو نه نگه! یِتو رو میدونستم بابا ممکنه مثلِ قد یعمو با خبر بودم م یزیعز یدرجه 

 ا......چرا زنگ زد؟؟؟چ....چکار داشت؟؟چر-

ام نشوند  قهیکنار شق یدستش رو دورِ شونه ام انداخت و من رو به خودش فشرد و بوسه ا د،یکه حالِ بد من رو د بابا

 و گفت:

 بابا؟؟ زِیعز یهست ینگرانِ چ-

 نگاهش کردم. یو سوال منتظر

 نیبدن! اما من قبول نکردم! بهش گفتم :ا یو دوباره شما رو آشت انی! زنگ زد و اصرار کرد که ب زمینگران نباش عز-

 !خالصه قانعشیدار لیو نه تو تما میهست ی! بهش گوشزد کردم که نه ما راض شهیوصل نم گهیشده و د دهیرشته بر

 !میکردم که تو و ما کال مخالف

 شدنِ صدام شده بود گفتم: یکه باعث زخم یو با بغض نییدهنم رو به زحمت دادم پا آبِ

 کنم!  ی! خواهش مدیاگه اومدند در رو باز نکن ی! حت انیب دیکنم ! اصال اجازه ند یبابا ! تورو خدا ! خواهش م-

کرده بود . بابا با سرانگشتش اشکام رو پاک کرد و دوباره سرم رو  سیکه متوجه بشم اشکام صورتم رو خ نیا بدون

 راحت باشه ؛ تو فقط به درست  و کارت فکر کن.  التی! خافته  ینم یاتفاق چی!مطمئن باش ه زمیعز شششی: هدیبوس
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نشد ، اما من  یحرف گهیرفت تو آشپزخونه و بالفاصله ما رو هم صدا زد.  د دنیزود بلند شد و بهونه شام کش مامان

 شد. شتریدردم ب نجوریخون بود. ا الیدان یِداغون شدم ؛ دلم به خاطر دور یلیخ

خواست دوباره  یزنگ زد و با اصرار از مامان وقت م نینگذشته بود که دوباره مادرِ ام انیجر نیدو سه روز از ا هنوز

مخالفت کرده  دیشد نیهم یمن باشه ، برا لِیبه م دیدونست با یم گهی! خب خداروشکر مامان دیخواستگار انیب

 که اجازه نداده! کردممحترمانه اجازه نداده بود. بازم ازش تشکر  یلیبود و خ

اما مصداقِ خنده   دمیخند ی!میخواستگار ندارن که تو دوتا دوتا دار نقدریذاشت که دخترا ا یسربه سرم م اسمنی

 شعر بود: نیمن ا

 خندم یعشق به هر عشق جهان م نیازا بعد

 خندم یکه آرد سخن از عشق به آن م هر

 از عشق دلم سوخت که خاکستر شد یروز

 خندم یسوز بهر سوزِجهان م نیاز ا بعد

 

 تر است زیغم انگ هیتلخِ من از گر ی خنده

 خندم یگذشته به آن م هیاز گر کارم

 یِگفت که خودش با گوشا یم یاسیشده بودم .  دینا ام الیاز دان ییجورا هیگذشته بود.  هیکارم از گر گهید واقعا

 قبول نکرده ! الیاز من رو بده ، اما دان یخواسته اجازه خواستگار الیکه خاله خانم گفته که از دان دهیخودش شن

 نیکه فراموشش کنم ؛ چون به ا نیا یمدت ازش دور باشم . نه برا هیفکر کردم؛ بهتره کال  دمیرو شن نایا یوقت

 حتما عشق نبوده !  یدوباره عاشق شدم پس اون اول گهیم یسراغِ آدم و کس ادیبار م هیاعتقاد داشتم که عشق 

م تونست ی امتحاناتم بود، م ِکیکردم.چون نزد یرو تحمل م یدور نیا دیخواستم !اما با ینم الیاناز د ریغ یعشق من

 نیریکالس ها و استراحت فکرمُ با ش نیشدم و رفتم دانشگاه ، ب داریافکار صبح ب نیبهونه نرم شرکت ! با ا نیبه ا

 کرد.  قمیگذاشتم و اون هم تشو ونیدرم
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 یب ایب شه،یگرم نم یآب الیدان نیبهت گفتم از ا یک نیبب یزد : رزگل یم نهیرو به س نیور سنگ ِ ام نیاز ا هرچند

تو شرکتشون  میریدوست دارم. با هم م یلی. من که خمیجلو ، بده مگه همش باهم باش ادیب نیشو بذار ام الشیخ

 به نفعمونه! یکل میشیمشغول م

 دست بوس؟؟؟ انیبا خونواده امشب ب نی؟؟ بگم ام یگیم یچ هان

 کاریهم نشد !چ الی! من که کال تو مودِ ازدواج نبودم !دان ستیهم قشنگ ن شیتورو خدا بس کن ! شوخ نیریش-

 !رهیازم بگ تونهینم یکس گهید نویخوش باشم که؟؟ ا ادشیتونم با  یکنم ؟م

و  ییوفا یاز ب ی؛ هر کاما برعکس  شمیو سرِحال م شهیمن عوض م هیزنه روح یحرفا رو م نیکرد ا یفکر م نیریش

 کرد.  یگفت ، انگار خنجر تو قلبِ من م یم الیدان یِدور

باز ؛ رفتم کنارِ  مهیتو اتاقش بود و در هم ن الیمقدار کارام رو روبراه کردم . دان هیخراب رفتم شرکت ، هیهمون روح با

 ! ارهیزدمُ منتظر موندم تا سرش رو باال ب یدر و با انگشت ضربه ا

 هی یدعوتم کرد داخلِ اتاقش؛ رفتم تو اما حت دییبفرما هیزد و با  یلبخندِ مهربون دیرو باال اورد و منو که د سرش

 خشم بود گفتم: شتریکه منشاء ش ب تیکوچولو هم لبم رو کش ندادم با همون جد

 که بتونم به رمیبگ یماه رو مرخص هی نیا دیخواستم اگه اجازه بد یم الی! آقا دان رمیگ یوقتتون رو م دیببخش-

 بدونِ حقوق هم ندارم. یِهم با مرخص یدرسام برسم . مشکل

و انگار کلمات رو گم کرده  دیبود. لبخندش رو لبش ماس الیدان تیصورتش افتاد کامال مناسبِ اون موقع اصطالحِ

 ؟؟؟ییایروز قبلش رو ن هی یکه امتحان دار ییفقط روزها شهیبود.فقط تونست بگه نم

من  نیاریمن ب یهم برا نیگزیجا نیاگه شما بخوا گمی! بازم م شهیگفتم: نه متاسفانه نم یظاهر یِا خونسردهم ب من

 گردم. یم گهیکارِ د هیدنبالِ  تیندارم .نها یمشکل

 هیفچه حر نی: رزا ادیاز پشتِ سرش تا گردنش کش یبود.دست انیشده بود و تو صورتش نما یکامال عصب گهید حاال

 محفوظه! نجایا شهیتو هم یِ؟؟ مطمئن باش جا

خواستم خودم رو  یم دینه ؟؟ شا ایداره   یا دهیفا یدور نیدونستم ا یکردم و بدونِ حرف خارج شدم . نم تشکر

 یبازِ اتاقش از عطرش مست م مهیدر ِ ن یاز ال یعاشقش بودم . من حت دایبسنجم! چون برخالفِ ظاهرِ سردم شد

 .دمیشن یصداش رو م کانسفر نیتر ریز یشدم . گوشم فقط به تنِ صداش حساس شده بود و حت
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 کردم . ی خود خواسته رو داشتم اجرا م ِدیتبع هیاوصاف  نیا با

رو داشتم که وقتِ مصرفشه و نداره! نه  یشرکت رفتم خونه حالِ معتاد یِروز که بعد از دانشگاه به جا نیاز اول درست

 زنه.؟ یم یچه حرف یک نمیتونستم حواسم رو جمع کنم که بب یتم که درس بخونم و نه متمرکز داش

 رفتن منجر رونیب نی؛ اما مطمئن بودم ا رونیب میشب اومدند دنبالم که با هم بر دندیحالم رو که د نیو رام یاسی

 کردمُ نرفتم . ی، پس معذرت خواه الیدان یِبه همراه شهیم

دادم به درس خوندن و سخت  یمن که ربطش م یِو کم خواب ییاشتها یصداش در اومد از بهفته مامان  هیاز  بعد

 بودنِ درسا!!!

 ! ارهیهم ن الیاسمِ دان یکردم که حت یحرف رو عوض م عیبزن سر یاومد حرف یکه م یاسی

نکرده بود.همون  یفرق چیمن هم تمام شد. حالِ من از روزِ اول ه یِماه امتحانات و به دنبالش مرخص هی بیترت نیا به

 قرار بودم. یطور ب

ه از بدن ک یعضو یکردم مثلِ وقت یم یکارِ اساس هی دینداشت با دهیفا نجوریشرکت نرم . ا گهیگرفتم د میتصم

 کردم. یرابطه رو قطع م نیا دیکردند ؛ منم با یگرفت قطع م یم ایقانقار

 نیشرکت صحبت کردم و نامه استعفام رو پست کردم. شروع کردم دنبالِ کار گشتن ! ا یاز بچه ها یکیبا  یتلفن

 سی تازه تاس ِکیشرکت کوچ هینبود اما تو  یهرچند راض نیبود .با کمکِ رام یچیچند ماه سابقه کار بازم بهتر از ه

 کردم . دایکار پ

خارج  دیتظرِ عکس العملش بودم . از شرکتِ جدبرسه ! من الیدونستم امروز و فرداست که نامه ام به دست دان یم

 همه مدت بهم نیبعد از ا شدیرو نگاه کردم ، باورم نم یزد. گوش الُ یزنگِ مخصوصِ دان میشدم که به خونه برم ؛ گوش

 زنگ بزنه !

ردم ک ژنیسهامو پر از اک هیر قیبودم؛ با چند نفسِ عم دهیرو دو یادیتند شد که انگار مسافتِ ز نقدریقلبم ا ضربانِ

آرومتر از معمول  یِو عمدا با صدا دمیسبز کش یشکلک گوش یو رو رهیبه خودش بگ یتنفسم  شکلِ عاد دیتا شا

 دادش بلند شد: یِصدا فتهارتباط ؛هنوز الو کامل نگ یِجواب دادم، به محضِ برقرار

 یاندازه ب نی؟؟ ا ینامه استعفا نوشت یمن مشکل داشتم که رفت تیهاااااا؟؟؟ مگه با مرخص یتو کرد یِچه کار نیا-

 ؟؟ یو با پست بفرست ییایارزش بودم که خودت هم ن
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 شیجنبه من از ناراحت یصداش رو انداخته رو سرش، دلِ ب نجوریکه ا هیزد معلوم بود شرکت خال یسره داد م هی

 :دمید ، نالکر یبود و داشت خفه ام م یبغض اومد و مهمون گلوم شد ؛ مهمون پر زور یگرفت، فور

 بهتره ! یلیطور خ نی! ا دیاجازه بد-

 گفت: یدفعه ساکت شد و بعد با لحنِ خسته ا هی

 یخواستم!!! من که راض ینم یادیز زِ ی! من که چ یکن غیسادتو هم ازم در دنِیکه د نهیرزا!! حقِ من ا نهیحقِ من ا-

 مقدار ! نیبودم به هم

 : شدیداشت خود خواه م گهید

 نبودم .  یاما من راض-

 اسمم رو صدا زد. یلحنِ متعجب با

 مشغول شدم. گهید یِبهتره !من االن جا یلیطور خ نی! ا شمیم تیاذ ستی. مهم ن ستمی! من مهم ن هیچ-

 ؟؟  گهید یجا یکجا.... رزا واقعا رفت -

 کنم . یروز کار م نیبله شرکت نو-

 قطب هم سرد تر :  یها خیصداش سرد شد از  هوی

 حسابتون رو انجام بدن . خداحافظ! هیبچه ها تصف دمی! م دیباش خوبه موفق-

 هیقدم بردار!  هی، خوب  یبهش بگه اگه منو دوست دار ستین یکی! آخه  ایجوابم قطع کرد.خدا دنِیاز شن قبل

 تر شدم .  نیبودم ،غمگ نیبزن !غمگ یحرکت

 ادهیتماس و حرفا هم بدتر حالم رو خراب کرد . حوصله خونه رو نداشتم ، پ نیبودم ا یروزا خودم تو فازِ افسردگ نیا

کر رفتم .ف یداشته باشم راه م یکه مقصد نیو وقت داشتم. بدونِ ا شدیم کیتار ریبود که د نیا شیراه افتادم ، خوب

 بره !  یا گهیس دباعث بشه طرفِ ک یقلبش دور کنه و دور ازکه منو  نیو خودم ! فکر ا الیکردم : به دان یم
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آورد .  یفکرها نفسم رو بند م نیکنه و ازدواج کنه ! ا دایدختر همدردِ خودش پ هی رهیکه م ییها تیزیو نیتو ا ای

 ی. احساسِ خفگدادیدور گلوم حلقه شده بود و فشار م یباشم. انگار دست دهیاالن خبر ازدواجش رو شن نیانگار هم

 کردم . یم

سرد  الیبود که دان نیکرد. اصال برام مهم نبود. مهم ا یرو جلب م گرانیو هق هقم توجه د هیگر رِیاراده زدم ز یب باز

 نکرد. مونیزندگ یبرا یبود که تالش نیحرف زد. مهم ا

 یِغرورلعنت نی اوله!اما ا ِتیکه خودش برام اولو ستیهام بهش فهموندم که بچه برام مهم ن تیبا تمام محدود من

 کرد که صدام رو نشنوه ! پیمردونه گوشاش رو ک

 رونیاز شرکت ب 5بود ومن  8چشمه اشکم خشک شده بود.ساعت  گهیکه د یبه ساعت کردم اون هم وقت ینگاه

 انِیموندم اضافه، به محضِ پا یهم نم نیهم یشرکت رو دوست نداشتم.برا نیا یِکار ی! فضا رونیاومده بودم ب

 شدم. یاز شرکت خارج م یساعتِ کار

 یبطر هیکردم پلکام ورم کرده!  یسوخت و احساس م یسه ساعت کرده بودم م نیکه تو ا یا هیز شدت گرا چشمام

 میگوش نِیبا دورب رهیبه خودش بگ یکم حات عاد هیصورتم  دیآب به صورتم زدم.شا ُستادمیگوشه ا هیو  دمیآب خر

 نداشت .  یتی، اما اهم ردمک هیگر ریدلِ س هیخودم رو چک کردم ، خب ؛ کامال مشخص بود که 

دوباره چشمام پر شد .هوووف فکر کردم چشمه اشکم  ادین میو اسمش رو گوش نمیرو نب الیدان گهیکه د نیفکر ا از

 دربست به مقصد خونه سوار شدم . هی ابونی!با دستمال نمِ چشمام رو گرفتم و کنار خ دهیخشک

لکم پشت پ الی دان ِنیدلنش ریفکر نکنم اما تمامِ طولِ راه تصو یچیکردم به ه یطولِ راه چشمام رو بستم و سع تمامِ

 دیخونه ! کل دمیرس الیساعته و داغون از فکرِ قطع رابطه با دان 3 هیرو ادهیپ نیلحظه رهام نکرد. خسته از ا هیبود و 

 انداختم و وارد شدم . 

 لینگاه به سالن انداختم بابا تنها نشسته بود و وسا هیزد  یبرق م یزیسالن روشن بود و خونه از تم یچراغا همه

 از داشت که منتظرِ مهمان هستند. تیوسط حکا زِیرو م وهیو ظرف بزرگ م ییرایپذ

اجازه بدم مامان تو امپاس قرارم بده برم تو  نکهیا یسرو صدا و ب یشانسِ گند ِ خودم لعنت فرستادم و خواستم ب به

 ومد:اتاقم که صداش از آشپزخونه ا

 مادر؟؟  ییرزا جان تو-
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 هام رو رو هم فشار دادم : چشم

 سالم بابا!« رو به سالن کردم» بله مامان منم! سالم ! -

  گفت: ُرونیجواب ِ سالمم رو دادم تا اومدم بگم خسته ام مامان از آشپزخونه اومد ب هردو

 هیاما برو  یدونم خسته ا یکه م نیمامان با ا یرز« خب خداروشکر که خودش گفت» ! بچم چه خسته س! یاله-

 . میلباس ِ مناسب بپوش مهمان دار ریدوش بگ

 افته! ینم ینباشم اتفاق یامشب من تو مهمون هی!حاال  ایکه چه داغونم! کوتاه ب ینیبیمامان تورو خدا ! م-

 از اون ور جواب داد :  بابا

سرِ  یریامشب رو تحمل کن ! دوش بگ هی!  یالتماس کنه که تو شرکت کن یهر مهمون یبرا دیدخترم مامانت که نبا-

 ! ماشاال دخترِ بابا! یشیحال م

 یِچشم راه هی. پس با  ارمیتو روش نه ب ستین یکیزنه در توانِ من  یبابا حرف م یشد چونه زد ! وقت ینم گهی! د نه

 اتاقم شدم.

برام لباس آماده کرده و رو تختم گذاشته. به نظرم  ایرو دمیکم حالم بهتر شد. اومدم تو اتاق که د هیگرفتم  دوش

 اومد . از تو اتاق بلند صداش زدم: یکم رسم هیکه گذاشته  ییلباسا

 . یذاشت یساده تر م زیچ هی! کاش  هیرسم یلیخ نای! ا یجون آج ایرو-

 .رسنیاالن م ایچونه نزن بپوش ب ی: آج دیو با خنده صداش رس دیخند ایرو

 ها! یبپوش گهید زیچ هی یبردار نمینب یحرفش داد زد: رز دییهم در تا مامان

 دنمیلباس پوش یِمدت ِ بعد از طالقم رو نیدونستم . البته مامان تو ا یاصرارشون رو هم نم لِیگرفته بود و دل خندم

فکر نکنه شکست خورده و  یکه کس یکه شوهر داشت یاشب یتر از زمان کیش دیگفت : با یم شهیحساس بود و هم

 ! یداغون

مناسب  کیش پِیت هیباهم  یدرهمِ صورت یو خط ها یزرشک نهیشال ِ زم هیو یبا شلوارِ زرشک یصورت زِیشوم هی

 تولد ساخته بود. ای یمثل نامزد یمجلس یحت
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 یو قرمز فوق العاده به تنم قشنگه ! موهام رو خشک کردم و بافتم و باال یدونست تُنِ رنگ زرشک یخوب م ایرو

 . ختمیر میشونیطرفه رو پ هیشال معلوم نباشه و جلوش رو حالت دار و  رِیسرم جمع کردم که از ز

 ینداره! مداد یندیقرمزه و حالت خوشا یلیکه چشمام خ دمید نهیمرطوب کننده به دستا و صورتم رو زدم. تو آ کرم

 ام ! دهیخشک یلبها یو برق لب رو دمیتوچشمام کش

مامان اومد طرفم ُ با اشک تو چشمُ  رونیبخورم. تا از در پام رو گذاشتم ب یزیچ هیتا اومدنِ مهمونا  رونیب رفتم

 خوندن و فوت کردن بهم ازم استقبال کرد. یالکرس تیصلوات و آ

 : دمیو خند دمشیبوس

 حرفا رو نداره! نیکه ا دنیلباس پوش هیوا مامان -

 گفتم خودم چشمت نزنم . یخوشکل شد نقدرینه مامان بزنم به تخته ا -

 تو آشپزخونه و همون طور با مامان حرف زدم: رفتم

 ؟؟ یاسیخونه مامانِ  ایکجان ؟؟؟ خونه شونن  نایا نیرام-

 ؟؟یاومد رید نقدریا یبشه! تو کجا بود داشونیپ دیبا گهیاالن د -مامان

ه رو آماد ییرایپذ لیداشت وسا ایتو آشپزخونه نشستم .رو یو همونجا رو صندل ختمیر وانیخودم تو ل یبرا یاچ هی

 .دیچ یم ینیکرد فنجونا رو تو س یم

 . یکن یتا بخوان مهمونا برن شام نخورده ضعف م میلقمه خورد هی! ما  یخورد یم یزیچ هی یآج-

 .دمیرو به مشام کش نیخوشِ دارچ یِرو تا دماغم باال اوردم و بو یچا وانِیل

 خورم. یم یزیچ هیرفع شه ! اگه گرسنه شدم آخرِ شب  میبخورم خستگ یچا هیخوبه ! اشتها ندارم ! -

 خوشکله! نقدهیبرم ا می: قربون آبجدیاز پشتِ سر دست انداخت دورِ گردنم ُ صورتم رو بوس ایرو

 شد . حاال اصلِ مطلب رو بگو !! یامال گوشام مخملناقال ! ک یزدم : ا یساعدش بوسه ا یِو رو دمیخند

 ؟؟  یجنبه ا یب یلیخ یدونیم یزد رو بازوم و گفت: آج یکیخنده  با
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داد که  یآپارتمان نشون م یِاز غصه جدا شم. زنگِ در ورود یتونستم لحظات یبود که با وجودِ خانواده ام م خوب

 استفاده کنه. دیانداخته و حاال نخواسته که از کل دیرو کل یدر ورود نیرام

 کردم : بدو در رو باز کن زلزله اومد.  ایبه رو رو

 مهلت جواب ندادن وارد شد. یبا بلند حرف زدن و به کس یاسیزودتر در رو باز کرد و طبقِ معمول  بابا

 به دست از آشپزخونه خارج شدم. یچا وانِیل

 تو بگو! ایب یمهمون ادیامشب م یک گهیکس هم به من نم چیشلوغ کن !ه نقدریبعد ا یزلزله خانم بذار برس-

 زلزله؟؟! یبه خانمم بگ ادیدلت م یاِ رز -نیرام

 همونه! از سوزِ دلشه!!! یصداس برا یکه خودش مثلِ مورچه ب نیخواهرت نه ا نی! ا یمهربون نقدریفدات شم ا-یاسی

 ؟؟ هیآخه مورچه چ ینبود مثال بزن گهید وونیزدم به بازوش : ح یکی

 چه برسه به چه چههِ!!!! یزن یبگم بلبل ؟؟ تو حرف به زور م یخوا یصدا اون اومد تو نظرم !م یخب فقط ب-

 یچا ینیس هی. رفتم تو آشپزخونه که  ادیخواد ب یم یگفت ، بازم نگفتن ک یزیچ هی یو هرک دندیخند همشون

 اومد تو و گفت: ای؛ رو زمیبر

 .میخور یمهمونا اومدن م یوقت گنیخوره ! م ینم یکس زینر یبجآ-

 گفتم: ایکردم و به رو زیو چشمام رو ر ستادمیا نهیو دست به س نتیدادم به کاب هیتک برگشتمُ

 راستش رو بگو!! اد؟یخواد ب یم یمشکوکه !! ک یلیامشب خ یِمهمون-

 گفت: یتفاوت ینشون داد و با ب زیپشتش رو کرد و خودش رو مشغولِ رو م ایرو

 و خونواده اش هستن .  یاسیمامان -

 ! نیهم-

 ؟؟؟یاریدر م یبله ! چرا کارآگاه باز-
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پتو مچاله  رِ یخواست برم تو اتاقم و خودم رو ز ی. به شدت دلم مستین یعاد یمهمون نیگفت که ا یم یحس هی اما

 کنم.

 نگام کرد . یبا نگران ایخوردم.رو یزنگِ در تکون دنِیشن با

 ؟؟یآج یخوب-

 خوبم !-

 بدم : صیکردم صدا ها رو تشخ یمهمونا اومد سع ینرفتم تا صدا رونیتو آشپزخونه ب از

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!الی!!!!!! خاله خانم!!!!!!دانالیدان ی،باباش، بابا یاسی مامان

 ؟؟؟یکن یخدا! با من چکار م یخدا ! ا یا

جون! قربونت برم ! مگه  یگفت : آج یکرد اومد جلوم و دستام رو گرفت و با مهربون یمداشت صورتم رو رصد  ایرو

 خودش کنه!! یِ؟؟امشب اومده که تو رو برا یدوسش ندار

 نم؟؟یبرم روبروش بش ی. االن اومده مهمون میکات کرد ی! ما عصر تلفنا؟؟؟یرو یگیم یچ-

 .یجواب دادن حرصش بد سرِ یتون یو با خنده گفت: خوبه م دیلپم رو بوس ایرو

 ؟؟؟؟یو مبهوت لب زدم : جوابِ چ ریمتح

 ! عروس خانم ! یو بوسم کرد و کنار ِ گوشم گفت: خواستگار دیباز خند ایرو

 گرفت. یبه خواستگار میظرفِ سه ساعت تصم شهی.مگه م شدیباز نم نیاز ا شتریب چشمام

 :دمیرو فشار دادم و با عجز نال ایرو دستِ

 ! جانِ بابا سربه سرم نذار!!اینکن! رو یجان من شوخ-

 دو دستش رو قابِ صورتم کرد و با محبت گفت: ایرو
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 انیامشب ب نی!؟ عصر خاله خانم زنگ زد به مامان و خواست حتما اجازه بده هم شهیفدات بشم من ،چرا باورت نم-

که اصرار  یلی. خ میندار یگفت امشب آمادگ ی! به جانِ بابا کم مونده بود التماس کنه ، چون مامان م یخواستگار

 ! شهیم رید ادیکرد گفت رزا سرِ کارِ و تا ب

 .میکن ریرزا جان رو غافلگ میخوا یاصرار که اصال م باز

 .میستادیا نجایزشته که ا میبر ایمامان بهونه اورد رد کرد .االن هم ب یهرچ خالصه

 اومد. هراسون نگاهش کردم و با چشمام کمک خواستم. یام گذاشتم .قلبم داشت از جا در م نهیرو قفسه س دست

درست کرد و به خوردم داد.  نیریشربت ش هی عیمتوجه استرسم شد .سر ای. رودمیفهم یحالِ خودم رو نم خودم

 کرده بود و انگار جون نداشت. خیدست و پام 

 زد:  یاومد وداشت تند تند حرف م یاسی

 چت شده ؟؟؟ ی؟؟ بابا مردم منتظرن......رز نیکن یچکار م نجایمعلومه شما دوتا ا چیه-

 ؟؟؟یخودت درست کرد ی برا ِییچه رنگ رو نیا

 :یاسیکم شونه هام رو ماساژ داد و براق شد طرفِ  هیگذاشت و  زیشربت رو رو م وانِیل ایرو

بات ث یلیفام یاسی یی!!! خدا یخواستگار ادیکنه ، شب م یکات م ی!!! عصر تلفن گهیشماست د لِیدستپخت ِ فام-

 ها!!! نیندار یتیشخص

ت خواهر نی.خب ارسمیبعد به حسابت م ستی!!! االن وقتش ن نشایو گفت: بب  ایزد تو سرِ رو یکیاومد جلو  یاسی

 هم دستپاچه شد. چارهیخودش کات کرده اون ب

 تو سالن؟؟؟ یایب یتون ی؟؟ م یقربونت بشم ! بهتر یت: خوبو گونه هام گذاش یشونیبه من کرد و دست رو پ رو

 ؟؟؟یاومدند خواستگار یجد ی: جددمی پرس ُ دمیلبم کش یرو رو زبونم

 شو؟؟؟پایما اورد لیفام نیسرِ ا ییلبخند زد : فقط نگم برات چه بال یو با مهربون دیصورتم کش یرو یدست یاسی

 .دیهست نیسال سوژه ِ من و رام هیکه تا  دیمراسم ها خودتون رو آماده کن نی!پاشو که بعد از ا
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 گرفتن نگاهشون کردم.دوتاشون با چشم بستن دییتا ی شالم رو مرتب کردم برا ُدمیبه لباسم کش یشدم و دست بلند

هل دادند سمتِ  کردند ُ دییکردنِ انگشت شست و اشاره لب زد پرفکت!!! منو تا کیبا نزد ایو سر تکون دادن و رو

 سالن!

 یو خاله خان رفتم و گرمتر احوالپرس یاسیدادم و به طرفِ مامان  یسالم جمع هیخجالت سرم رو بلند نکردم و  از

گوشم  رِیاونم ز دمُیرو بوس ایثبت بشه ! دن ای دن ِبیجزوِ عجا دیکردم . فشرده شدن تو آغوشِ خاله خانم رو با

 زن داداش! یگفت:چقدر خوشکل شد

 نثارش کردمُ بازوش رو فشردم. یلبخند

چشم ازش بردارم. خودم  گهیکه رسوا نشم و نتونم د نیکه قهر بودم نه!!! از ا نینگاهم نکردم . نه ا الیطرفِ دان اما

 جنبه و سستَم. یچقدر ب الیدونستم که در مقابلِ دان یفقط م

 د:شروع کر الیدان ینشده بودم که بابا ریدرست سرِ مبل جاگ هنوز

از  یادیدوتا جوون برن دو کلمه حرف بزنند و ماهم  نیا دیاگه اجازه بد یاحمد یاز عروسِ گلمون ! آقا نمیخب ا-

 . میکن میقد امِیا

 .دییشما بفرما یبودم . اما هرچ دهیند یمدل خواستگار نیو گفت : واال من تا حاال ا دیخند بابا

پسر و دختر  دی. حرفا رو با میبر یو از مصاحبت هم لذت م مینیشی، م میندار یجان من و تو که بحث یخب احمد-

 کنه!!! یبعد از ازدواج کم نم نِیریش یِاز دعواها یچیتوافقات ه نیبزنند و با هم به توافق برسند.البته بگم ها ا

ا که ت یکرد . خاله خانم با مهر و محبت یم شونیهم همراه یاسی ی. بابادندیقاه قاه خند شونیو بابا به شوخ خودش

 بودم رو به من گفت: دهیحاال ازش ند

 که وقت تنگه!!! د،یکن یصحبت هیگوشه  هی دی! بررهیکم آروم بگ هیپسر  نیپاشو دخترم ! بذار دلِ ا-

 جان ! رزا بابا! الیدان دییتعارف زد: بفرما الینگاه به مامان و بابا کردم . بابا به دان هی

دستش رو با فاصله از کمرم حالت داد و با دستِ  هیبا دست بفرما زدم، اون هم  ریگر گرفته و سر به ز یونه هاگ با

 خواست که من جلوتر برم. گهید
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 الیبفرما زمزمه کردم .خودم رو تخت نشستم .دان هیتخت گذاشتم و  یتوالت رو روبرو زیم یتو اتاقم و عسل رفتم

 اتاق رو پر کرده بود. ینشست.سکوت فضا یعسل یِرو

 و صدا دار نفسش رو رها کرد و آروم گفت: بلند

 ؟؟؟یکن یم غیچشماتم! از من در وونهی؟؟ من که د ینگاه مهمونم کن هی یخوا ینم-

بود.تازه  یفتگیو ش یدگیخودآگاه با حرفاش سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم. چشماش مملو از عشق و شور نا

 . فکر کنم به همون اندازه نگاهِ منم عشق داشت . دمیفهم یمفهومِ عشق تو نگاهِ معشوق رو م

 یمرد م نیرو برام بهتر الیکه دان یکردم.عشق یخون تو رگهام حس م انیاون لحظه عشق رو همراه با جر خودم

 قرارش زده.قول و  رِیز ایصحبت کرده و خینبود که عصر  ادمیکرد. اون لحظه اصال 

 نداشتم که یا گهید یکه انگار روحم و قلبم در تصرفش بود و من به جز دوست داشتنش کار دمیدیرو م یمرد فقط

 انجام بدم.

 !؟؟یماه رو چطور سر کردم که منو تنها گذاشت هی نیمن ا یگره خوردنِ نگاهمون نجوا کرد: رز نامهربونِ من ! نگفت با

کار کردن  هیبعد از تصادف روح یذارم؛ که اگه تو اونجا نبود یپام رو تو اون شرکت م دنتیمن به عشقِ د ینگفت

 کردم. ینداشتم ُ کال درش رو تخته م

 نگه داشت: ستیصورتم به عالمت ا یدستش رو جلو عیبندازم که سر نیی. خواستم سر پادمیرو گز لبم

قط قرارم !!! پس ف یب یفکر کن یشده . طاقت ندارم. هرچ زیصبرم لبر گهی! رز !! من دیری!قرارشد نگاتو نگ گهینه د-

 . میزمان عقد کن نیکنم اجازه بده تو کمتر یخواهش م

 نکن!! تیاصرارِ خواستگارات اذ دنِیرو باشن من

 ؟؟؟یچ یعنیرو درشت کردم که  چشمام

و فقط سه بار گفت: رزا  ستادیو پشت به من ا دیدفعه از جاش پاشد و دستاش رو پشت ِگردنش قالب کرد و چرخ هی

 !رزا !رزا

  ؟؟یکن یطرفم : قبول م برگشت
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 !!!الیدان-

 ر نکن!فک یچیبه ه گهی، د یشیبا من! تو بگو خانم خونه ام م شی، بق یکن ی! تو فقط بگو که قبول م زمیجونم !عز-

ند شد . لبخ یرفت و نورانصورتش رنگ گ هویاومد .  رونیلب هام ب نیاز ب فیباشه ضع هیکردم ُ  نییرو باال پا سرم

م تا چونه ام رو با چش میشونیگوشه شالم رو گرفت.صورتم رو از پ هیرو لبش نشست و اومد کنار پام زانو زد و  ییبایز

  چشمام شد: ِخیو م دیدرنورد

 یبره ! اگه اراده کن ادتیکه  بچه از  زمیر یعشق پات م نقدریا میاگه بچه دار نش یکنم عشقم! حت یخوشبختت م-

 !!!یتو بخوا ی.هرچمیریگ یم یبچه به فرزند خوندگ هی

 .میکه با هم باش نهیمهم ا-

 !!!یو نجوا کرد: عاشقتم خانم دیکرد و گوشه شالم که تو دستش بود بوس سرخم

ن رو گذاشت شگاهیافقط قرارِ آزم ادیرفتنمون از اتاق و بدونِ صحبت ز رونیدور تند بود. ب یِ رو زیانگار همه چ بعدش

 !!!گهید یو وقتِ محضر گرفتن و کارا دیو خر

ما تو محضر و وقتِ عقد بود.بعد از  لمِیدلخواهِ ف یدلخواهت برسه!جا یبره تا به جا یکه تند ردش کن یلمیف مثلِ

 ! یدید یاشکِ شوق رو تو چهرشون م یکرد یخطبه خوندن ، نگاه به هرکس م

بود. هردو چشممون تر بود. آروم دستمُ گرفت و حلقه  الیکه تو چشماش نگاه کردم دان یکس نیاز بله گفتن اول بعد

. لب زد دوستت دارم.من هم حلقه دیبوس قیبه انگشتم داد و به طرف لباش برد و عم یتو انگشتم نشوند و فشار

 خودش لب زدم :منم! وهیدستش کردم و به ش

 نیبه ا شتریمسافرت !ب میو بر میریبگ یدورِهم هیکرد  شیراض الیخانم اصرار به جشن گرفتن داشت. اما دان خاله

همه گفت  یِجلو یسیو بدون رودروا ادینم ریتاالر گ یزود نیو به ا رهیگفت : مقدمات جشن وقت گ یخاطر بود که م

 .میمشترکمون رو شروع کن یِزندگ عیخواد سر یکه دلش م

 و جات کنارِ منه!! یتو زنمبعد از عقد مدام در حالِ غر زدن بود که  خصوصا

بود ؛  یبود که اون زمان من موافق نبودم زور نیاندازه عجله داشت ، اما فرقش ا نیاون موقع سامان هم به هم دیشا

 تاب بودم. یب الیکنارِ دان یزندگ یاما االن خودم هم برا
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ه ب یبیکه سامان باشه! اما نه دمیلحظه ترس هیافتاد .  میگوش یشناختم رو یکه نم یروز بعد از عقد شماره ا چند

 تونه انجام بده! ینم یاگه سامان باشه کار یخودم زدم که حت

 پشتِ خطه!!!! نیام دمیدادم و با تعجب د جواب

 بله!!!-

 هستم. ی،بهادر یسالم خانم احمد-

 رو بزنه: شیگفتم منتظر شدم تا حرفِ اصل یاز مزاحمتش خواهش یکردم و در جواب عذرخواه سالم

 ریاگه تقد یشما رو دارم.حت یِو شاد یخوشبخت یآرزو شهیبگم خدمتتون! هم کیبود که تبر نیغرض از مزاحمت ا-

 بگم . کیستاره شما رو با من جفت و جور نکرد.دوست داشتم قبل از رفتنم باهاتون صحبت کنم و تبر

 .دیبر یم فیتونم بپرسم کجا تشر ی. م دیممنونم !شما لطف دار-

 بشه! فیمهاجرتم رد یتهران تا کارا رمیم یمدت یفعال برا-

 خوام! یبراتون م نوی. از تهِ قلبم ادیموفق باش دیهر جا هست-

 یقابل احترام بود و من با تمام وجودم احترام م دایبهش نداشتم اما شد یحس چیکه ه نیمون تمام شد. با ا مکالمه

 منو به دل نگرفت. نهی،ک دیکه شن یرد یجوابها یذاشتم به قلبِ پاکش که برا

 هی نیشده بود . اومد نشست تو ماش میکنه متوجه صحبتِ من با گوش دیشده بود خر ادهیپ نیکه از ماش الیدان

 اشاره کرد: میبهم کرد و با چشم به گوش ینگاه

 ؟؟؟یدیشن یندیخبر ِ ناخوشا-

 لایگرفت و به تته پته افتادم . دان ، عکس العملِ سامان اومد تو ذهنم ! ناخواسته چشمام رنگِ ترس دمیترس هوی

 گونه مو نوازش کرد: گشیجلو و دستام رو گرفت و با دست د دیخودش رو کش

 نگووو فدات شم! یکردم با سوالم ؟؟ دوست ندار تتیتو ؟؟ اذ یشد یچ-

از دستاش واردِ بدنم شدُ عضالتِ منقبضم شل شدند . با تمامِ ترسم از برخوردش خودم رو مجبور به گفتن  تیامن

 که با سامان جرأتِ انجامش رو نداشتم. یکردم. کار
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 بود. نیریدوست ِ اشکان نامزد ِش نی..ا یدونیاوم ....م-

 !!یعالچاکِ جناب نهیگفت: همون خواستگارِ س یابرو انداخت باال و جد هی

 تکون دادم و چشم به دستام دوختم. فیرو خف سرم

 داشت؟؟ کاریخب چ-

 حالتِ صورتش چه جوره ؟؟ نمیبود که با سرعت سرم رو باال اوردم بب یلحنش معمول نقدریا

 خوشکله؟؟؟ یراجع بهش حرف بزن ی: دوست ندار دیو لپم رو کش دیخند

  لبخند زدم: ُدمیکش یراحت نفسِ

 یتهران تا کارا رهیم یکرد که چند وقت یگفت و خداحافظ کینبود که نخوام بگم . زنگ زد تبر یزی!چ زمینه عز-

 مهاجرتش درست بشه.

 :دیپرس یمعمول یلیخ الیدان

 اونو چکار کرد؟ نجای! مگه شرکت نداشت ا رهیاِ پس م-

 سهامش رو واگذار کرده! دیبودند و شا کیدونم که با اشکان شر یاما م دمینپرس یزیمن که چ-

 طاقت گفتم: یکه خودمم باورم نشد .آخرش ب میحرف زد نیراجع به ام یعاد نقدریا

 ؟؟؟یدادم. ناراحت شد یدونستم اونه و گرنه اصال جواب نم ی! به خدا نم یدان-

 ، پس یکن یار مو فردا روز هم ک یبا ارتباطات اجتماع ییخانم دانشجو هی؟؟ تو  هیحرفا چ نی!ا زدلمی!عز شششیه-

 ؟؟ یبد حیو توض یزیبهم بر نجوریا یهر تماس یبرا یخوا یارتباطات گاهاً مرد باشند . م نیسرِ ا هیکه  یِعیطب

 حرفاست.  نیاز ا شی! خانمم اعتمادِ من به تو ب یچرا جوابِ رد داد یمرد داشت نیبا ا یاگه ارتباط خاص تو

 و گفت: دیگوشه پارک کرد و برگشت طرفم  و دستام رو گرفت تو دستاش و بوس هیرو  نیماش

!  نیها و اخالقِ من رو با آزمون و خطا از خودم بب تینکن ! حساس سهیمقا یکنم من رو با کس یرزِمن ! خواهش م-

 گلم! ینکن ! اوک یشداوریپ
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 شد. اما ادامه داد: یلرزش من از کلمه اوک متوجه

مزخرفِ  یرفتارا وفتهی! تا از ذهنت ب یگیتو جوابش م یدوست دار یو تو هر چ گمیرو م یهر بار هم من کلمه اوک-

 خانمم ! یاون مردک! اوک

 به کار نبر تا عادت کنم ! مونیجد یفقط زود زود و تو بحث ها یتو بگ یرو کج کردمُ بهش گفتم : هرچ سرم

 نانازِ من ! یو گفت: اوک دیخند

 نیمشترک به روح و روانم وارد کرده بود به ا یِدوسال زندگ یکه سامان ط ییها بیفراموش کردنِ کاملِ آس دیشا

خاص نا خودآگاه انتظار داشتم ،  یها تیشد تو موقع یم کترینزد الیرابطه م با دان ینبود. مخصوصا هرچ یسادگ

 رفتارش مثلِ سامان باشه ؛ ایعکس العملش و

در هم  نقدریکرد. ا یم میروحم رو ترم یزخما یکی یکیو با رفتار ِ درست و مملو از عشقش  تیبا حوصله و درا اما

 درصده! 20فقط  میبچه دار بش میکه بتون نیرفت که احتمال ا یم ادمونی یکه حت میغرق شده بود

جا زد و کنار رفت وگرنه  دهیبه زبون اومد و گفت : چه خوب که سپ الیبود که مادرِ دان انیع مونیخوشبخت نقدریا

 اورد. یبدست نم دهیرو با سپ یحالِ خوب و راض نیشد. چون مطمئنم ا یمن م یِلجباز یِقربون الیدان یخوشبخت

 لطف و مرحمت پروردگارم!!! یاوردم برا یبارها بارها سجده شکر به جا م ومن

 

 

 انیپا

11/12/96 

 بامداد 2ساعت
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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