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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

 

 

 

 

قرار داده شده است و کپی ( www.romankade.com)این رمان بصورت فروشی در سایت رمانکده به ادرس  

اپلکیشن ها موبایل و ... به هر عنوانی ممنوع میباشد و در صورت مشاهده از این رمان داخل سایت کانال انتشار در 

 از سمت مراجع قضایی قابل پیگیری میباشد .

 پس دوستان در صورت مشاهده این موارد لطفا مارو در جریان قرار دهید ای دی تلگرامم برای ارائه گزارش 

@roman_adminویسنده هامون اهمیت قائل هستند .میباشد . با تشکر از همگی دوستان که حقوق ن 

 

 

 باسالم 

از  ژهی...تشکر و دیمطالعه انتخاب کرد یورمانمو بوا دیزاریکه وقت م یاز شما خوانندگان گرام یضمن تشکر وقدردان

 به حضورتون برسونم  زیرمان رو ن نیبنده گذاشت تا ا اریدر اخت گرید یکه فرصت یغالم یعل یجناب آقا
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 خالصــــــــه

 ...ماریب یپرتالش وهنرمند..البته کم یخترد رها

 کنهیتالش م یلیخ داکردنشیپ ی..برا کنهیوبعد گمش م دیبار اونو د کیکه فقط  شهیم یناخواسته عاشقه مرد که

 ...یول

 دیلذت ببر یداستان واقع نیواز ا دیباش باماهمراه

و قرار شد به سفارش استاد  میدهردو ازمدرسه خارج ش نیمن و آذ بهشتیارد یاز روزها یکیشش عصر ساعت

 میشد یکنکور آماده م یبرا دیو امسال با میبود یسال اخر رشته نقاش میمدل انتخاب کن یدیجد ینقاش یهنربرا

 یبرا میدرس خواندن بود مشغولو سخت  میکرد یسال گذشته را هم مرورم یمدرسه کتاب ها یدرکنار درس ها

 ابانیمغازه در خ میازمدرسه ما فاصله داشت به راه افتاد ابانیکه دو خ یریبه مغازه لوازم التحر یمدل نقاش هیته

 منشدیشلوغ م یلیخ لیدل نیباشگاه پسرانه در آن بودبه هم کیدخترانه و  رستانیقرار داشت که دو دب یبزرگ

آنجا   شدم ینم یمدل نقاش هیته ینبودم اگرمجبور برا یراض ادیز یبه خاطر شلوغ رفتمیبار بود که به آنجا م نیدوم

 و چهار و پنج ستیجوان ب یتقاضاشوبه مغازه دار بگه صاحب مغازه مرد نیتا آذ  ستادمیا ییگوشه ا کردمیرا ترک م

نشسته بود  یصندل یرو ارکنار مغازه د یکرد شخص یخوش وبش م دارهایاز خر یو با بعض دیرس یساله به نظر م

مشغول  نیمن هم جلو رفتم و با آذ نیتریو یرو ینقاش یمدل ها با گذاشتن دیرس یبه نظر م نیآرام ومت یمرد

 زد وگفت  یتماشا شدم مغازه دار لبخند

را  ینگاه ینیسنگ میحرف باشوق مشغول تماشا شد نیا دنیاست هردو باشن ینقاش یمدل ها نیتر دیجد نیا-

 رهیگاه مرد جوان شدم که به من خبودبا چشم مقابلم را نگاه کردم متوجه ن نییطور که سرم پا نیاحساس کردم هم

دم او نشان دا نیانتخاب کردم و به آذ یمدلاست با عجله  یگرید یفکرش جا دیبا خودم گفتم شا دیشده بودتنم لرز

تعارف پول را  یدادم و پول هر دو را پرداخت کردم مغازه دار باکم نیمن را انتخاب کردمدل را به آذ یهم مدل نقاش

ه از دفع هیبا تعجب دنبالم کرد صبر کن رها چت شد  نیآمدم آذ رونیاز مغازه ب یودست پاچگ از من گرفت با شتاب

 ؟یشد جمفازه خار

 شده بود رهیچطور اون پسره به من خ یدید نیآذ_

 کدوم پسر؟_

 یصندل یهمون نشسته بود رو گهیا خب معلومه د_
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 ددوستیکن شیبهش بگم آقا لطفا چشماتونودروخانم ندونستم  دیداره ببخش یبیتو...مگه نگاه کردن ع یگیم یچ_

 شهیاز نگاه شما ناراحت م زمنیعز

 خونه  میزودتر بر دیبا شهیم رید یدار ارحوصلهیدر ن یلوس باز نیآذ_

 ها حواسم نبود  یگیراست م_

 من رفت و ابانیخ یکرد و به آن سو یسوار شدن به اتوبوس از من خداحافظ یبرا نیآذ میدیکه رس ابانیسر خ به

خود اعصابم از نگاه ان مرد خورد شده بود  یچرا ب دانمینم ستادمیاتوبوس ا ستگاهیهم دو سه قدم جلو رفتم سر ا

و شدند یروشن م کیبه  کیومغازه ها  ابانیراغرخشدم چ رهیخ رونیبه ب ستادمیچون اتوبوس شلوغ بود من سرپا ا

 یاحساس خستگ یلیخ میدیبه خانه رس یه داشت وقتفاصل یلیمنزل ما تا مدرسه خ دادندیم ابانیبه خ ییبایز

 منتظرم بود  اطیح یمادر تو کردمیم

 سالم مامان_

 جواب داد دیسع

  شمیوخالص م دمیم لیتحو گهینامه روتادوهفته د انیمتن پا -

 زد دیسع یبه شونه  یدست بابا

 گهیمهندس نم مچهیبهت ن پهید یشیماشاهلل پسرم بالخره ازدست رها رها م -

 پرو جواب داد یادهانب

 رها کجاست؟ یمهندس نبودم .راست سانسیحرف رها منم ارشد شرکت کردم ..انگاربال نیبه خاطر هم گهیبله د  -

 حال وکسل بود رفته تو اتاقش استراحت کنه. یبچه م از عصر که اومد خونه ب دونمیجواب داد نم یمادر با ناراحت_

 یبا آهنگ دیدر اتاق به خودم اومدم سع یکه با صدا کردمینگاه م دیدل جدنشسته بودم و به م نیزم یاتاق رو یتو

 زد و آرام آرام در را با ضربات باز کرد و وارد شد یخاص به در اتاق م

 یچخبرته در اتاقو شکست دیسع -

 جواب داد یشوخ با
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 ؟یگیم یإإإ چه پررو مگه اتاق فقط مال تو من دوست دارم سهم خودمو بشکنم حاال چ -

 خارج شدوگفت: ینشست واز حالت شوخ کنارم

 قشنگم یخواهر کوچولو یدار یکه امروز حالت خوب نبوده مشکل گهیمامان م رها

 چرا ؟ دونمیکسلم نم یشدم وگفتم حالم خوبه کم رهیروبه رو مات خ واریبه د_

 شونه ام انداخت : یدستشورو

  ایب رونیخوبه از کسالت ب -

  دیدستم راکش یحالت شوخ با

 زحمت بلندم کرد با

 انداخت نیبعد دستم رها کردو خودشو محکم به زم گهید رونیب ایاز تو کسالت ب -

 ها دمیکش رونتیخوب بود ب یآخ آخ چه کسالت سخت_

 از حرکاتش به خنده افتادم_

 یکنیمن چه کارهاکه نم دنیخند یبرا یهست یتو چقدر برادر خوب دیسع

 یداشت ینه مشکل خواهر کوچکوشو حل کنه .به هرحال رها جان اگه مشکلاگه نتو یچ یعنیخب داداش بزرگ  -

 بزار باشه انیبامن درم

 انداختم وگفتم: نییسرمو پا_

 باشه چشم -

 یهم فکرم مشغول اون مرد جوان م یسال گذشته رو مرور کردم وگاه یاز درس ها یشب هم مثل هرشب کم اون

تخت افتادم و به خواب رفتم  یشب بودکه خسته رو میت دو و نکردم ساع یخودم رو بادرس سرگرم م عیشدو سر

 گفت: یمادر که م یصبح با صدا

 چشممو باز کردم به مادر سالم دادم  یبا سخت گهیپاشو د شهیم ریاهلل پاشو مدرست د ایرها -
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ظرف  یناهارتو حاضر کردم و تو شهیم رتیجواب داد سالم دخترم حالت بهتر شده؟پاشو د ییمادر با خوشرو_

زنگ زد و گفت: خالت فارغ شده و  یآقا عل شبید مارستانیبرم ب دیمدرسه من با ینره باخودت ببر ادتیگذاشتم 

 ششیبرم پ دیدختر آورده با هی

؟چقدر خوب بعد از پنج شش سال صاحب بچه شدند  یگیمامان راست م یسرجام نشستم وگفتم وا یبا خوشحال_

 بود. یچقدر خبر خوب

 شد . ریپاشو مدرست د یه هنوز نشستا دختر تو ک_

آب به صورتم زدم و ظرف غذامو  یرفتم کم ییوبه طرف دستشو دمیعجله از جام بلند شدم لباسام رو پوش با

 برداشتم و از آشپژخانه خارج شدم که مامان صدام کرد

 عجله  خانوم اول صبحانه بعد مدرسه. نیمدرسه کجا با ا یبر یخوایرها بدون صبحانه م_

 . شهیم ریملتمسانه نگاهش کردم مامان مدرسم د_

 اول صبحانه بعد مدرسه زود باش . شهینم رید رینخ_

 به مادر کردم وگفتم: ینگاه دمیرو سر کش ریش وانیاز دستش خالص بشم ل شهینم یسادگ نیبه ا دونستمیم_

 .تونمینم گهید-

 .یبخور تا ضعف نکن یزیچ یسه مدر یتو ینداره ول یبیبالبخند به من انداخت و گفت :ع ینگاه_

 ها. یکنیلوسم م یخب مامان دار یلیخ_

 .شهیحالت بدتر م ینش تیاگه تقو یمراقب خودت باش شهیهم دیوضع قلبت بدتر بشه دخترم با خوامیرها جان نم_

 باشه مامان جان حالم خوبه._

 حانهیو با خبرخوش بچه دار شدن خاله رصبحم ر نکهیاز ا میراه از هم جدا شد نیدر ب میبا مادر از خانه خارج شد_

بود در هفته سه روز از صبح تا عصر در مدرسه حضور  ادیام ز یشروع کرده بودم خوشحال بودم چون درس مهارت

 بردم یبا خودم غذا م لیدل نیداشتم به هم
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 نیشد به هم یدمحالم ب یگاه ینبودول میهم وخ ادیشده بودم که ابتدا ز یقلب یبود که دچارناراحت کسالی مدت

 به من نسازه وحالم بد بشه. رونیب جیساندو ایغذا  دیترس یاز خانه غذا بخورم م رونیداد ب یمامان اجازه نم لیدل

 نیبه طرفش حرکت کردم سالم آذ دنشیماندم با د نیمنتظر آذ اطیح یتو دمیبه مدرسه که رس_

 ؟یسالم رها چطور_

 خوشحالم. یلیامروز خ یخوبم مرس_

 شده؟ یخبر_

 اره خالم بعد چند سال صاحب بچه شده._

 نره خانم  ادتی ینیریخب مبارکه ش_

 چشم حتما._

که معلم وارد کالس شود با ورود معلم حرف  میطور مشغول صحبت کردن بود نیهم مویهردو سرکالس حاضر شد_

 حیترج حیتفر یزنگ ها شتریو ب دیکش یطول م یلیمامعموال خ یعمل یکارها مینشست مانیماهم تمام شد و سرجا

و مشغول  میدیغذا رو چ ینقاش یزهایم از یکی یرو نیظهر موقع ناهار من و آذ میکه کارمان را ادامه بد میدادیم

 .میخوردن شد

 دیاز من پرس نیآذ_

 ؟ یرو ترک کرد یریبا عجله مغازه لوازم التحر نطوریا روزیچرا د ینگفت یرها راست-

 ؟یدید یزیاز اون مرد جوان مگه چ _

 چشمانم ظاهر شد و گفتم: یچهره مرد جوان جلو دوباره

 .زارمینگاه ها ب نجوریشده منم از ا رهیکردم که به من خ احساس

 گه؟ید ینه نگاهش به طرفم بود وفکرش جا ایشده بود  رهیبه نظر تو او واقعا به من خ نیآذ_
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شده  هریاصال از کجا معلوم به تو خ یکنیفکر م ییزایبابا توام به چه چ یا-آب در دست داشت گفت  وانیکه ل نیآذ_

 بود.

 وگفتم  دمیرا درهم کش میابروها یکم

 لحظه از فکرش خارج نشدم. کیکه مفازه رو ترک کردم  یاز وقت دانمینم یها ول یگیراست م-

 ؟یگفت:خانم خانما نکنه عاشق شد یزیآم طنتیبا خنده ش نیآذ_

 زد یقه ا قه

 ؟یعاشق شد یگیکارا مخالفم حاال م نیکه من با ا یدونیم یزنیکه م هیچه حرف نیا نیا..آذ_

 کردم  یخب حاال ناراحت نشو شوخ-

ساعت کالس شروع  میو من در سکوتم صورت مرد جوان را تجسم کردم.بعد ن میهردو سکوت کرد نیحرف آذ نیا با

 داشت اجیبه کاربن احت دیکار جد یبراسفال آماده کرده بودند استاد  یرو ینقاش یبرا یدیجد یشد.بچه ها مدل ها

.اما متاسفانه کاربن تمام شده رمیکالس بودم از من خواست که به دفتر مراجعه کنم تا کاربن بگ ندهیچون من نما

 بودبه کالس برگشتم.

 .میگفتن که کاربن ندار ریخانم مد دیببخش_

 از جاش بلند شد وگفت: استاد

 دبرویامروز کارتون رو شروع کن دیشما با فتهیکارم عقب ب ستیکاربن ن نکهیبه خاطر ا ستمیچه من حاضر ن یعنی-

ت که ناظم گف داکنمیمدرسه رو پ داریکنه به ناچار از کالس خارج شدم تا سرا هیته رونیبگو تا بره از ب داریبه سرا

 دوباره به کالس برگشتم. رونیرفته ب یکار ادار یبرا

 .رونیرفته ب داریسرا گنیم دیببخش_

با تعجب چشمانم رو باز کردم خانم من  دیمدرسه بخر کینزد یریلوازم التحر نیواز هم دینداره شما بر یبیع خب

 برم.

 .دیکار رو انجام بد نیا کنمیخواهش م دیستین ندهیبله مگه شما نما_
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 ...یچرا خانم ول_

ز ا نکهیپول مثل ا نمیپول در آورد ا یمقدار فیک یاز تو یاز بچه ها رو با خودت ببرتا تنها نباش یکینداره  ولی–

 گفتم: ختندیآب روم ر یسر سطل یباال

 الزمه یلیاستاد حاال کاربن خ دیب ببخش ب–

 .دیبکش یسفال یکوزه ها یرو با کاربن رو دطرحیبله دخترم شما با_

 الزمه یلیخ_

ه اون درستش کن اگ ایفتم:بفرما بلب گ ریانداختم سرم رو چند بار تکان دادم ز نیبه آذ یواضطراب نگاه یبا ناراحت_

من  نبدی اجازه اگه خانم –که از دل من خبر داشت گفت  نیاونوقت چکار کنم.آذ یمفازه باشه چ یمرد جوان تو

 . رمیهمراهش م

 .دیزود برگرد دیکن یباشه فقط سع_

 

 گفتم: ی.عصبان میاز مدرسه خارج شد هردو

بود منو بفرسته اه  یبدم آمد حاال چه اجبار یلیکارش خ نیاما از ادوست دارم  یلیرو خ یلیاستاد جل نکهای با –-

 اعصابم خراب شد یلیخ

 در آرام کردنم داشت. یسع نیآذ

 یمغازه رفتم ول نی.من چندبار به استیقلبت خوب ن یاربرایبه خودت فشار ن نقدریکه شده ا یرها جان حاال کار_

 وستش بودهد ایمهمانش  دیشا دمیاون مرد جوان رو اونجا ند

 ستادمیدر مفازه ا یکم میدیبه اونجا رس قهیدلهره داشتم بعد از چند دق یآرام شدم.کم یکم نیآذ یبا حرف ها_

ومغازه دار  دمیاورا در داخل مغازه تنها د یوارد شدومن به دنبالش با نا بارور نیشدم اول آذ یداخل مغازه م دیبا یول

 بلند شد شیمرد جوان از جا میرفت و جلو میبه هم انداخت ینبودهر دو نگاه

 د؟یدار دیسف ایآقا کاربن زرد  دببخشی البته –جواب دادبله  عیسر نیکمکتون کنم.آذ تونمیم دییبفرما –
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 یول ستین دسفی –جلومون گذاشت  نیتریو شهیش یخارج کرد و رو ییداخل قفسه هارو نگاه کرد و بسته ا یکم

 زرد هست

 مصمم جواب داد  نیصحبت نبودم خوشبختانه آذ من قفل کرده بودم وقادر به_

 شهیخوبه چقدر م نیهم –

نداره  یاصال قابل دیپول رو بپرداز گهیوقت د هی ایفردا  دیتون یم شهیچقدر م دونمینم ستیمتاسفم صاحب مغازه ن –

 .دیمهمون من باش

 دفه جواب دادم ی

 دیخر یهرکس برا نیخواینکنه م یستادیمغازه ا یپس چرا تو دیدونیرو نم لیوسا متیآقا اگه شما ق یچ یعنی –

 .دیکش یم ریبود و قلبم ت ختهیاعصابم بهم ر د؟یامروز مهمون کن ادیم

 جواب داد مودبانه

 .شهیم داشیرفته حاال پ ایکینزد نیتا هم ادیصاحب مغازه م دیصبر کن قهیخانوم اگه چند دق دیببخش –

 تمام نشده بود که صاحب مغازه آمد. حرفش

 بهت زحمت دادم یجان ببخش نیالم امس_

از  شتریلطف کن ب دونستمینم متشویمن ق یول دنیدوتا خانوم کاربن خر نیا هیحرفا چ نیا کنمینه بابا خواهش م_

 خانوم ها رو معطل نگذار. نیا

 د؟یبه چشم چند تا برداشت یبله ا_

 بسته کاربن زرد. کیمن جواب دادم _

 دیینداره بفرما یخب قابل_

 .دیبگ متشویزودتر ق میممنون ما عجله دارنه _

 رو گفت: متیبله ق_
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 آقا.. دییگذاشتم بفرما زیم یعجله پول رو رو با

 نداشت یقابل_

 ممنون خداحافظ. یلیخ_

توجه به اطراف به  دبدونیکش یریدفعه قلبم ت هی میشد کیکه نزد یبه در خروج میاز مغازه خارج شد نیآذ همراه

 کنارم نشست یست پاچگبا د نینشستم آذ نیزم

با عجله  کنارم  ییا یبازوم رو گرفت وکمک کرد تا از جام بلند شدم مغازه دار صندل ریشد حالت بده ز یرها چ –

 گذاشت وگفت :

د جلو ام دونستمینشستم مرد جوان که حاال اسمشو م یصندل یرو نیبه کمک آذ دینیچند لحظه بش دییبفزما –

 گفت:

 ه؟یشما چ یخانوم ناراحت_

 قلبم گذاشته بودم  یکه دستم را رو نطوریهم_

 .ستین یمهم زیچ یچیه –

_ 

 جواب داد نیآذ

 .شهیم ینطوریا شهیم یعصب یداره البته وقت یقلب یناراحت کمی–

 تکان داد نییمرد جوان چندبار سرش رو به پا_

 .یفشار آوردبه خودت  یلیکاربنها خ نیبه خاطر پول ا دیبش یعصب ادیز دیشما نبا نطوریا که–

 گره خورد شیلحظه نگاهم بانگاه کهربا کیسرم رو بلندکردم _

 کردم  نینشدم از جا بلند شدم رو به آذ یمن عصب رینخ –

 .گهید میحالم خوبه بر نیآذ –
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 ؟یراه بر یتونیم یواقعا خوب_

 .رمیمن م یای یاگه نم گهید میاره خوبم بر_

 ببخ میباشه باشه بر_

 

 .میشدمزاحمتون  ونیدآقایش

 لیتهران مطب دارم اگرما یخانم من متخصص قلبم و تو دیببخش میستادیمرد جوان ا یکه با صدا میدرخارج شد از

 کارتم نمیا شمیم دخوشحالیمعالجه به من مراجعه کن یدبرایبود

 د؟یبا عجله کارت رو گرفت و گفت: ا  چه خوب شما پزشک نیآذ_

 دیایان افتاد به مطب بکه اگه گزرتون به تهر شمیبله وخوشحال م_

 

 م؟یممنون خب رها جان بر یمرس

ت و رف جیسرم گ میمدرسه که شد اطیوارد ح میدیرس یبد بودوقت یلیحالم خ میبه راه افتاد یندادم به آرام یجواب

 گفت: یزد و مدام م یمنو باد م نیچشممو باز کردم آذ یاز حال رفتم وقت

 .یکرد یبا خودت چ یددی–

 شنبا ناراحت خوبم–گفتم  فیضع یناالن وباصدا_

 منزل مابودو  یمدرسه مشغول گرفتن شماره  ریمد

 کجان؟ یدونینم ستندیحالت خوبه پدر و مادرت خونه ن یدارند ا رها جان چشماتو باز کرد یبرنم گوشی–

 .دیولش کن شهمی شکه بفهمه مامانم اگه خوبم خانوم خانوم –جواب دادم  یفیضع یباصدا_

 گم که تورو به خونتون ببره. یم داریحاال به سرا یمنزل استراحت کن یبر یتون یخب باشه م –
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 کرد  ریرو به مد نیآذ

 .رمیمن خودم همراهش م نینه خانوم اگه اجازه بد_

 .یهمراهش بر یتونیبهتره م ینجوریا خوبه–

 ریکه مد ی...با آژانسگذاشت و همراه من شد انیاز مدرسه باخونه تماس گرفت و موضوع رو با مادرش درم نیآذ

 .میوارد شد نیو با آذ میرو به در انداخت دیکل میمدرسه گرفته بود تا دم در منزل رفت

 آمد  شوازمانی.با عجله به پمیشد دیورودمان متوجه سع با

 د؟یخانم خوب نیخونه؟سالم آذ یشده انقدر زود اومد یسالم چ –

 انداخت  ریسرشو به ز نیآذ

 سالم ممنون خوبم –

 نگران دستمو گرفت دیسع

 نکنه حالت بد شده؟ –

 ...  یخوبم فقط کم دینه سع_

 کرد لیحرف منو تکم نیآذ

 خونه ادیگفت بهتره ب ریحالش بد شده بودکه مد یلینه خ یکم –

 رو به من کرد  دیسع

 رها اگه حالت بده ببرمت دکتر نیبش ایخب حاال ب –

به من  یقرص دیسع دمیتخت دراز کش یمقنعه ام رو در آوردم و رو مانتو و نیو آذ دیخوبم به کمک سع ینه داداش –

 داد واز اتاق خارج شد 

 .جشینت نمیا ایقرصتو همراه خودت ببر کو گوش شنوا ب میصد دفعه بهت گفت –
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 آلود از اتاق خارج شدم و به مامان بابا سالم دادم. خواب

 با تعجب جواب داد مامان

 . یبود دهیسالم سالم دخترم تو خواب –

 جلو رفت  دیسع

 خانوم آوردش خونه. نیرفته ببره مدرسه حالش بد شده بودکه آذ ادشیخانوم قرصاشو  اره–

ن م دشوروبهیجوابشودادو بوس ییسالم داد..مامان باخوش رو ستادویکنارم ا نینگران خودشو به من رسوند..آذ مامان

 کرد

 دکتر شیرا نبردچ دیبده ؟سع یلیخدا مرگم بده مادر حالت خ یوا ای–

 مامانو گرفتم .. یدستها

 برنداشت. یگوش یمدرسه به خونه زنگ زد کس ریهرچقدر مد یکجا بود دیسع یخوبم مامان به خدا خوبم راست –

 خونه. دمیقبل شما رس قهیبودم وچند دق رونیب –

 من جدا شد مادراز

 .کنمیحاضر م یزیچ هیحاال  نیرفت هم ادمیشام  یوا یا –

 گفت : زیآم تیبخند رضابا ل دیسع

 .دهیخانم زحمت غذا رو کش نیآذ –

 خوشحال وارد آشپزخانه شدو در قابلمه رو باز کرد وگفت: مادر

 نیدرست کرده دستت درد نکنه دخترم واقعا آفر یبه چه خورشت به–

 با خجالت جواب داد نیآذ
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 نکردم. یکار مهم کنمیخواهش م –

 نیو از ا  زنهیم یچه برق دیسع یچشمها دمید یکردو من م یم فیتعر نیشام مادر مدام از دست پخت آذ زیسرم

 کنه که مادر مانع شد زیرو تم زیم خواستیم نیها خرسنده بعد شام آذ فیتعر

  کنمیم زیرو تم زیمن خودم م دینگاه کن ونیزیسالن تلو یتو نیدخترم تو ورها بر –

ال ح یرخت خوابشوبرداشت وتو دیوقت خواب سع میشد دنید ونیزیو مشغول تلو میرفت رونیاز آشپزخانه ب هردو

زرگ ب بایخونه ما تغر دیخواب رونیداد وخودش ب نیجاشو به آذ لیدل نیبه هم میاتاق داشت کی دیپهن کرد من وسع

ته الب دیمن وسع یگریبه پدرو مادر بود ود علقاز آنها مت یکیو دواتاق خواب داشت که  یبزرگ یلیخ ییرایبود پز

 نبودبه خاطر یناراض دیخواب یحال م یتو نکهیاز ا دیسع میکرده بود یهم بودکه اونو انبار یکوچک شش متراتاق 

 بودم. دهیحرکاتو از رفتارش فهم نیاتاقشو به دختر موردعالقش داده بود البته من ا نکهیا

 .دمیپرس قهیبعد چند دق میبه رختخواب رفت هردو

 ؟یخواب نیآذ_

 ؟یچکار دار دارمیب نه

 متخصص باشه. هیبود که  نیجوان تر از ا یلیمغازه واقعا پزشک بود خ یبه نظر تو اون مرد تو یراست_

 ؟ینه حاال چرا دوباره به فکرش افتاد دمیاره شا دیشا دونمیمتفکرانه گفت:نم نیآذ_

باشه لبه  یآدم مغرور کنمیفکرمو مشغول کرده احساس م یچند روز بدجور نی.اتونمینم کنمیم یسع یاخه هرچ –

 تخت نشستم و ادامه دادم 

 رنگ چشمم با تعجب نگاهم کرد. نیمن چقدر عاشق ا نیآذ یداشت وا ییسبز کهربا یچه چشما یدید –

 گشاد شده بود چشماش

 ؟ینکنه خانوم عاشق شد یاون چکار دار یحالت خوبه تو با چشما رها–

 را جمع کردم  میلبها یکم

 که تا حاال نداشتم. بیحس عج هیکردم. دایسبت بهش پن یته دلم احساس یول دانمینم –
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 غار بازشده بود یدهانش به اندازه  گهید

  ؟یاحساس داشته باش یتونیتوام م یچ یعنی–

 و ناراحت شدم  دمیورچ لبمو

 رو دوست داشته باشم؟ یکه کس شهینم ستمیمگه من آدم ن نیوا آذ –

 ینگاه عاشق شد هیندم حاال خودت با  یابانیخ یعشقها نین به ات یبه من گفته بود شهیتو هم یول شهیچرا رها م_

 یشده که توفکرش یحاال چ یشد یعصب یخودیتو که از دست اون امروز ب

 .نینه ا یآشنا نش فتنیکه دنبالت م ییبود که به پسرا نیا یابانیخانم منظور من از عشق خ نیآذ من–

 سرجاش جابجا شد یکم نیآز

 مواظب باش. یبکن ول یدوست دار یهرکار یبگتو  یباشه باشه هرچ –

 داشتم  یبیحال عج ی

 . یمن به اون عالقمند شدم قول بده کمکم کن نیآذ یول –

 مهمونه و خونه ش تهرانه نجایاما رها جان اون گفت ا –

 

 .ینیبب بینکنه آس یبش یباز نیوارد ا دیداشته باشه رها تو نبا ی،دوست دختر ینامزد دیتازه شا 

ه لحظ کیرنگش  ییخرما یموها کشیو لب کوچ ینیب دشیکش یفکر چشما یول دمشیدرسته دوبار د نیه آذاخ –

 کنهیرهام نم

 داشت مطمعنم ورزشکار بود یکلیچه ه یدید نآذی–نشستم و ادامه دادم  نیتخت آذ یخوردم ورو یباز تکان 

  دیسرش کوب یآرام با دست رو نیآذ

 یوندیاصال بگو از کجا م ونهید ستیحالت خوب ن نکهیمثل ا یشد وانهیرها تو د.یرفت شیدختر تو تا کجا پ یوا –

 ورزشکاره؟
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اده افت رونیکوتاهش بازوش ب نیلباس آست ریبود از ز دیمثل سع افشیورزشکاره ق دیاخه سع دونمیهه هه خوب م –

 خوش فرمش معلوم بود یبازوها دیبود درست مثل سع

 خانم. کنمیباه نمکردم ادامه دادم اشت زیر چشمامو

  واهلل بگم چه – –زد وگفت  یکرده بودم لبخند دیکه از سع یفیبا تعر نیآذ

  گهیعاشق نشم خوبه د یگیاونوقت به من م ندازهیگونه هات گل م دیاسم سع دنیتو با شن نیکه آذ واقعا–

 منو من کرد  کمی نیآذ

 اشته باشخودتم د یرو یمن تعصب دار یرو ینجوریا یوقت گهینکن د رها–

 

 یشب گهید یمال کس خوامیداداشم دوستت داره نم دونمیتو تعصب داشته باشم اخه م یرو دیمن با نیآذ یچ یعنی-

 ؟یدیفهم

 داشت تشیخبر از رضا نیآذ یشدن گونه ها لبخندوسرخ

 صبحانه کسل وخواب آلود زی.صبح سرممیصبح ادامه داشت و بعد خسته به خواب رفت 4زدن ما تا ساعت  حرف

 متوقف شد نیآذ یچرخوند ورو نیمنو آذ نیزد ونگاهشو ب یلبخند دیسع میبود

 صبحانه زیورم کرده سر م یکه حاال انقدر کسلند و با چشمها زدنیبودن و حرف م داریخانوما شب تا ساعت چند ب -

 حاضر شدند ؟

و حضور  کردیم یشوخ شهیو همبلند شد ا زیاز سر م دیخنده سع ریز میو هردو زد میبه هم کرد ینگاه نیو آذ من

 دانست. رو به ما کرد  یهاش نامحرم نم یشوخ یرو برا یکس

تو  امیزاشت مجبور شدم ب یشما که نم یکردم بخوابم صدا یهر چقدر سع چارهیمن ب دیبخند دیبله بخند -

 دنه؟یخواب یآشپزخانه بخوابم اخه آشپزخانه جا

 بعد ادامه دادو دیبلند خند یبارمادرم همراه ما باصدا نیا

 مادر؟ یرها جان امروزبعد ظهر کالس ندار -
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 نه چطور مگه؟_

 داره. یچه دختر تپل و خشگل یدونیاونجا نم یایخونه گفتم:بعد ظهر توام ب ارنیم مارستانیامروز خالت و از ب یچیه

 گفتم: یشوخ با

 ها. شهیم یتا اون بزرگ بشه عروس خوب یخیبزار تو جا دویداره خب مامان سع یا خوشگل -

 .دیاشاره کرد و لبشو گز نیزد و به آذ یچشم غره ا دیسع

 دادم ادامه

 .شهینم یزن گرفتن که زورک خوامیبگو نم یخوایخب بابا نم -

...واقعا  ی؟داداش دیسع-شدم  زونشیوازپشت آو دمیاز آشپزخانه خارج شد ومنم بلند شدم ودنبالش دو دیسع

 ؟یکن یبا دختر خاله عروس یخواینم

 یور ممبل هارو د ادیمن با فر دویبه انداخت که پابه فرار گذاشتم دو یثیدستامو بازکردازدور گردنش ونگاه خب دیسع

 زدم  یزدم و داد م

 ها  میمهمون دار دیولم کنه...اااا زشته سع دیمامان بگو سع-

 جواب داد میکرد یم نیکه مبلهارو باالپا نطوریهم

  میدیخند یقه قه م رهیبرام زن بگ خوادیبچه پرو م-

 مامان در آمد یصدا

 ولش کن بچه م قلبش ناراحته.  -

 از حرکات ما به خنده افتاده بود. نیآذ_

 .میشد دشیسف دیپرا نیسوار ماش دیو همراه سع میساعت حاضر شد میبعد ن_

رو به  یدج یلیخ دیاز حرکتمان نگذشته بود که سع یپشت نشست کم نینشستم و آذ دیجلو کنار سع یصندل من

 من کرد 
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 نیفهمم دختر تو ا یمن نم ستینشو برات خوب ن یعصب یخودیب یزایو بدو بدو بکن دوما سر چ یطونیاوال کم ش -

 طون؟یش نقدریسن ا

 ؟یطونیکردم و گفتم : من و ش اخم

 تکان داد یسر دیسع

 نداره حرف باتو. دهیفا رینخ-

 .میکرد یخداحافظ دیاز سع میدیبه مدرسه رس گهید قهیدق چند

 کرد نیآروم روبه آذ دیسع

 .دیخانوم دوباره به ما سر بزن نیآذ-

 سرخ شده جواب داد یانداخت وبا گونه ها نییسرش رو پا نیآذ

 .شمیچشم مزاحمتون م -

 اون مغازه؟ یتو میامروز بر شهیم نیکردم وگفتم:آذ نیرو به آذ میبعد وارد مدرسه شد 

 تعجب دهان کوچکش باز ماند  از

 ؟ یخودتو گرفت میا تو واقعا تصمره -

 یحس یتونم فراموشش کنم  یکه بهش عالقمند شدم نم کنمیاحساس م ستیباور کن دست خودم ن نیاره آذ -

 ایکنم با من  اخه ب ینداشتم خواهش م یبهش دارم که تا حاال به کس

بهت  یمن فکر کرد شبید ی.رها تو اصال به حرف هایتو که هنوز با او حرف نزد یرها جان چه عالقمند -

شده  یرنجویتو ا شهیعاقالنه فکر کن باورم نم کمیداشته باشه اخه  یخودش عشق دیزن داشته باشه شا دیگفتم:شا

 .یباش

 رهیباشه نکنه عشق منو نپذ ییا گهید یتکانم داد وافسرده شدم.نکنه زن داره نکنه قلبش جا نیآذ یها حرف

 حالت التماسمن نه ..صدام رو بلند کردم به  یخدا
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 کنم. یتونم برم خواهش م ینم ییتنها یایاگه تو ن ایبامن ب کباری نیتورو بخدا فقط ا نیآذ  -

 داره هم شکست. یروزیراه هم پ نیاز حاال بدون که ا یول امیرها م باشه

 زدی. تند تند مزدیم رونیب نهی.قلبم داشت از سمیو به طرف مغازه به راه افتاد میبود که از مدرسه خارج شد 1 ساعت

خه .امیروبه رو شد یادیز تیبا جمع میدیزبان گذاشتم به مغازه که رس ریآرام شوم قرصم رو در آوردم و ز نکهیا یبرا

ناراحت کننده به  ینگاه دمیند دمشیند ینگاه کردم ول اطرافمو میشده بودند.وارد مغازه که شد لیمدرسه ما تعط

 یافت یآرام باش االن پس م-دستم را گرفت  نیانداختم وسرم را تکان دادم آذ نیآذ

 تا مغازه خلوت شد مغازه دار نگاهش به ما افتاد . میصبر کرد یبه خودم مسلط شدم کم 

 د؟یالزم دار یزیچ دییبفرما -

 .دیبه زحمت افتاد روزید دیگفت: ببخش نیوآذ میسالم کرد هردو

 .مینکرد یکار هیحرفا چ نیکنم ا ینه بابا خواهش م -

 دیرفتم ببخش وجل

 . نمیمدلهاتون رو بب شهیم خوامیآقا من مدل اسب م -

 رفت. گهید یها یدستمان گذاشت و به سراغ مشتر یالبته مدلهارو جلو بله

فکر  نیا در نمشیب ینم گهیاز شانس من نکنه رفته تهران و من د نمیا گفتمیلب م ریبه پا بود ومدام ز یآشوب تودلم

 .یاومد ریجان د نیگفت:سالم ام ینده وخوشحالبودم که مغازه دار با خ

تونم برگردم و از آمدنش مطمئن  یسرجام خشکم زد نم دمیشن یصداشو م یقلبم وا دیاسمش تنم لرز دنیشن از

 دستمو فشرد آرام درگوشم گفت: نیشم وآذ

 خانوم عشقت اومد،لبمو گاز گرفتم  -

 نیحرف بزن آذ واشی سیه-

 ر زیکنارم رد شدو پشت م از



 رها ییتنها

 
22 

 

 

 من چقدر یوبا مغازه دار دست داد خدا فت

 ییکردم وبا صدا یتوجه نم چکدامیگذاشتم و به ه یهدف مدلها رو کنار م یشدم ب وانهیعطرش د یبود از بو کمینزد

 به خودم آمدم.

 به به خانوما حالتون خوبه -

 با ماست ؟ نیا اخدای

 جواب داد نینداشتم سرمو بلند کنم آذ جرات

 ...حرفش را قطع کردروزیکه د دیممنون ببخش  -

 .مینکرد ینه خانوم کار-

 به من کرد  رو

 حالتون بهتر شده بانو-

 جواب دادم ریلرزان سربه ز یسرمو بلند کردم با صدا یلحظه نفسم بند آمد به سخت ی

 .میشمارو ناراحتتون کرد روزید دیخوبم ببخش یمرس  -

 

 دیبش یکمتر عصب دیکن یب نبود.سعحالتون خو دمیبه شما حق م کنمینه خواهش م -

 قلبم گرم شد. نشیدلنش یاز صدا 

انتخاب مدل اسب   یکنم  و برا یدوست داشتم از اسب ها نقاش یلیانتخاب کرد وبه من نشان داد من خ یمدل نیآذ

 .دادمیبه خرج م یادیوسواس ز

 خوامیم یوحش دیاسب سف یمن  یخوبه ول نیا نیآذ -
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 م که مرد جوان گفت :مشغول صحبت بود نیآذ با

 ادیمدل خوشتون ب نیشما از ا کنمیمن فکر م دیببخش -

ود ب خواستمیکه م یزیبا استرس به مدل نگاه کردم همون چ شمیم ونهیقلبم دارم د یبه نگاهش گره خورد وا نگاهم

 مدلو ازش گزفتم یبا خوشحال

 خواستم  یکه م یبله ممنون همون -

 رو به مغازه دار کرد  نیانتخاب کرده بودآذ در دست داشتم که او یمدل حاال

 کنم؟ میچقدر تقد -

 .دیقابل نداره مهمون باش  -

باهم  شهیحساب کنه ..هم نیآذ نکهیمغازه گذاشتم قبل ازا نیتریوروو دمیکش رونیپول درب یپولم مقدار فیازتوک

  میکرد یم دیخر

  میرفت یم دیشد با ینم یخواست اونجارو ترک کنم ول ینم دلم

  دمیپرس نیاز آذ میهردو از مغازه خارج شد یتشکر وخداحافظ با

 که من بهش عالقمند شدم؟ دیفهم یعنیمونه  یم نجایا یو با ادب بود به نظر تو تا ک نیچقدر مت یدید -

 نگران نباش خدا بزرگه یاز کجا بودنم ول یپرس یم یرها چه سواالت -

ب خو یلیخ ینجوریبودا ینیشد اونم قزو یم یچقدر بدشانسم چ ؟یچ نمشیب ینم گهیاگه اون بره تهران د نیآذ-

 شد مگه نه؟ یم

برا خودت  یهمه مشغله فکرد نیا یداره بفرما هنوز شروع نکرد یبلند یراه پست نیرها بهت گفتم:که ا یاره ول -

 .یدرست کرد

به  کردم در دل یرفتنش نگاه م رفت و من به ابانیخ یسوار شدن به آن سو یبرا نیآذ میدیاتوبوس رس ستگاهیا به

 هکنیبه من فکر م دونمینم یشدم که حت یعاشق کس ؟یمن چ یانقدر دوسش داره ول دیشد که سع یم میاو حسود

 شدم؟ یکه عاشق ک ینه؟ راست ای
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به خانه  ایاتوبوس سوار شدم با هزار فکر ورو دنیحوس زود گذر تو فکر بودم با رس ایچه بود عشق بود  نیا واقعا

 ییمنتظرم بود تا منو به خونه خاله ببره جلو آمد و باخوشرو دی.سعدمیرس

 خونه خاله. میدبریزود باش با یکرد رینازم رها د یسالم آبج -

 کردم  یو اخم یحوصلگ یب با

 شد رهیتعجب به من خ امباین شهیندارم م یمن حوصله مهمون دیسالم سع -

 شهیناراحت م حانهیحوصله ندارم زشته خاله ر یگیحاال م یایتو ب رها من دو ساعته منتظرم تا یایا چرا نم  -

 .دنشید رمیم گهیوقت د یبخوابم  خوامیم کنهیباور کن حوصله ندارم سرم درد م امینم نه

کردم چهره اش را در ذهنم حک کنم نگران بودم که اگه  یم یخودم سع یینکرد ورفت در تنها یادیاسرار ز دیسع

 در قلب دنیبادو بار د دونستیکه چقدر دوسش دارم کاش م دیفهم یکاش م یا نمشیبب شهیمبرگرده تهران چطور 

از  ترسمیام بزنه م نهیدست رد به س ترسمیراز دلم را فاش کنم م شهیافسوس که نم یجا باز کرده ول مارمیب

مدل  یتخت نشستم کم یروبه ناهار نداشتم و  لیم ادیعشق کنار ب نیکمکم کن تا با ا ایبشه خدا یعصبان شنهادمیپ

وم بزرگ ب کیکنم  ینقاش بایز یلیدر ابعاد بزرگ و خ دیانتخاب اون بوده پس با نیاسب را نگاه کردم با خودم گفتم:ا

 .شهیم یعال یلیخ 200 در 170در ابعاد

 برگشت. دیساعت بعد سع کی

 .یچرا انقدر زود برگشت یسالم داداش -

 بود که برگشتم. نیونگران شد ا یعصبان یلیت:چرا تورو تنها گذاشتم خمامان گف یچیسالم خانوم کوچولو ه -

 تنهام. ستیبارم ن نیاخه چرا من که اول -

تو  رها گه،یکه حالت بد بشه حق داره د دیمادرم ترس یکرد یاحساس ناراحت شتریب ریچند روز اخ نیتو ا یبله ول -

 ؟یدیهنوز نخواب یبخواب یخوا یم یگفت

 .یبخوابم که تو اومد خواستم یچرا م -

 باشه برو استراحت کن. -
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 شد قیوبه من دق ستادیکنارتخت ا دیکه سع دمیتخت دراز کش یرو

 حالت بده؟ دهیرها رنگت پر نمتیبب -

 چند بار تکان دادم سرو

 .ستمیخوبه بد ن یلیرنگم؟ نه حالم خ -

  یپنهان کار شد یلیخ ایباشه استراحت کن تازگ -

 رو پنهان نکردم. یزیمن چ یچ یعنیپنهان کار  - -وچهاز زانو نشستم  دمیاز جام پر دهیهمف یزینکنه چ دمیترس

 یفکر نکن کس یکش یو در سکوت درد م یگ یشه به ما نم یحالت بد م یکه وقت نهیدونم رها منظورم ا یم -

 .شهیمتوجه نم

 به خواب رفتم. قهیو بعد از چند دق دمیکش یقیاتاق خارج شدنفس عم از

 اطیبه ح یحوصلگ یو ب یافسرده بودم عادت داشتم که موقع دلتنگ یلیخ یشب حالم گرفته بودو از نظر روح اون

بار  نیاول یدرخت رو خودم کاشتم و امسال برا نینهال ا شینشستم چند سال پ یم السیدرخت گ ریرفتم و ز یم

شدن  یماه رد م یبود ابرها رو یخنک دشبودنداده ب وهیخودشونو به دانه م یشکوفه داده بود شکوفه ها کم کم جا

قرص ماه صورت دکتر جوان را مجسم کردم چقدر  یدادند.قرص ماه کامل بود از تو یو همچنان به حرکتشان ادامه م

 شده بود. بایز

 شداومد وکنارم نشست. اطیکه متوجه حضورم در ح دیسع

 .یخور یرها هوا سرده سرما م -

 کرد کیکوچ شویآب یچشما جلو آمدو ستینه خوبه سردم ن -

ه ب یدار یاگه مشکل یگرد یخلوت م یجا یهمش دنبال  یشد ریگوشه گ یلیکنم خ یتو چته احساس م نمیبب -

 ؟یمن بگو نکنه تو راه مدرسه مزاحم دار

 حرف جا خوردم  نیا دنیشن از

  گمیمزاحم !نه داداش مزاحم کدومه اگه باشه بهت م-
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 مت شده بگو تا گردنشو بشکنممزاح یخب به هرحال اگه کس  -

 ؟یبه من بگ یزیچ یخواستیم دیسع یحالم گرفته ،راست یفقط کم ستیمزاحمم ن یگفتم که کس - 

 گم  یولش کن بعدا بهت م یچیآهان ه -

  دمیرو کش دستش

 حاال بگو. نینه هم -

 سکوت گفت: یبعد از کم دیکش یم یخطوط نیزم یانداخت و با دست رو نییسرشو پا یکم

 ؟یصحبت کن نیشه با آذ یرها م-

 درچه رابطه صحبت کنم؟--چپ   یخودم زدم به کوچه عل یول یچ یدونستم درباره  یم

 خوام  یم یکه معافم اگه تو کمکم کن میسرباز   رمیگ یارشدمو م یرها خودت  که به زود یدون یم-

 یم یشه تو اول با خودش صحبت کن یم نهیدوستت آذ شیکه دلم پ یدون یخوب م -جا به جا شد و ادامه داد  یکم

 نباشه. یترسم راض

 و گفتم دمیدلم رو گرفتم وبلند بلند خند یکردم رو دنیبلند شروع به خند یصدا با

 مشتاق ازدواج باهاته. شتریکه از تو ب نیآذ دیسع یگیم ینباشه چ یراض -

 تعجب چشماش گشاد شدو دهانش باز  با

 داره؟رها اونم منو دوست  یگیراست م -

  ادیبله آقا چقدرم ز-

 از لپم کرد و  یو با چشم براق بوسه طوالن یخوشحال با

 ؟یزن یخب فردا حرف م-
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 کج کردم و با ادا گفتم: گردنمو

 تا یصبر کن دیاونوقت با یقبول بشه چ گهیخونه اگه شهر د یدانشگاه درس م یاون داره برا یحرف که بله ول-

 درسش تمام بشه 

 د جواب دا باعجله

 .کنمیصبر م ستمیمن مخالف درس خوندنش ن ستیباشه مهم ن-

 خوام. یم یحساب ینیریش هی یزنم ول یباشه باهاش حرف م-

 .دمیبهت م یکه بخوا یخب هرچ_

 .یدیکه بخوام بهم م یخوشحال گفتم:هرچ_

 .دمیاره م_

 لبامو فرو بردم و گفتم دمیابروهامو در هم کش_

 .یخوش دست برام بخر تاریگ هیو  یبد ادین رو زد تاریبه من گ دیبا یقول داد-

 برات رمیگیم تاریگ یگرفت ادیکامل  یوقت یول میکن یفردا شروع م نی!باشه قبول از همتاریگ_

 ؟یگرفت یمیتصم نیکه تو همچ دونندیمامان و بابا م یگرفتم بخر خب راست ادی یرو وقت تاریباشه گ_

 اند. یکه اونا راض دونمید بهشون بگم البته مرو بدونم بع نینه اول خواستم که نظر آذ_

 .زنمیحرف م نیپس من فردا با آذ_

اش  نامه انیهنوز مشغول نوشتن متن پا دیشب بود وسع می.ساعت دو ونمیبعد هر دو به داخل خونه رفت قهیچند دق_

برد به فکر  یم نمتخت قرار گرفتم.خواب یکشه.مطالعه من تمام شد و رو یزحمت م یلیبود خدا کنه موفق بشه خ

بود  ستادهیعقب ا یدوپا یشدم اسب رو رهیگرفتم و به او خ میرفتار وحرکات امروزم بودم  دوباره مدل اسب را جلو

طرف افتاده بود.دم بلند پرپشتش  کیرنگش که همه به  دیسف الیجمع کرده بود  ییبایرا به طرز  ز شیجلو یو پاها

که متوجه من شد صدام زد از  دیمنظره را چند برابر کرده بود سع نیا ییبایشده بود همه ز دهیکش نیزم یکه رو

 نشستم. میسخت خوردم و سر جا یتکان شیاصد دنیشن
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 که از حدقه در آمده گفتم  ییوبا چشمها لرزان

 بله-

 جلو آمد و دستمو گرفت. دیسع

 .زمیعز یدونستم تو فکر یگلم نم یآبج یخانوم دی؟ببخشیدیترس هیچ_

  دمیکش یقینفس عم_

 ؟یداشت یکار دمینه نترس -

 یمدل رو برا یا یتون یچقدر قشنگه م یکه بخواب رمیمدل رو ازت بگ نیگفتم ا برهیفکر کردم که داره خوابت م_

 .دمیدست مزدبهت م یهرچقدر بخوا یشرکتم تمام کن هیافتتاح

 زدم  یلبخند_

 ها داداش مهربان خودم. یبابا تو برادرم یاره دستمزد چ-

من... حاال اسمش هم  یکردم.خدا یرا مجسم م نیبسته چهره ام یبا چشمان دیوپشت به سع دمیدراز کش رجامس

به من داد  تشویزیشناختمش چه خوب شد کارت و یکردم انگار سالها م یبود چه راحت اسمشو صدا م بایمن ز یبرا

آمدم ورق ومداد کنته  نییسرعت از تخت پا ابدر ذهنم زده شد  ی.جرقه ارمیتونم باهاش تماس بگ یاگه بره تهران م

 یاز حرکات من مات ومبهوت شده شروع به طراح دیمتوجه باشم که سع نکهینشستم بدون ا زیبرداشتم و سر م

ب با تعج دیکردم.سع ادهیورقه پ یو رو اتیآوردم با تمام جزئ ادیکردم صورت دکتر جوان را تا آنجا که ممکن بود به 

   ستادیسرم ا یباال

 رها رها -

امشب چته  یکش یم ینقاش یگفتم حالت بد شده نصف شب دار یاومد نییاز تخت پا ینجوریا یشد ونهیرها د _

 روان پزشک. شیببرمت پ دیبا بهیغر بیچرا حرکاتت عج
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ه چهره ب ی ونهینه د ضمیناراحتم نکرد و بهش گفتم نه مر ادیز دیسع یشده بودم که حرفا یمن انقدر غرق نقاش_

 کنم. ادشیپ دینرفته با ادمیهنم خطور کرده تا ذ

 گفت: یبا خنده و شوخ دیسع

 کجا؟ یکن ادشیپ-

 نگاش کردم تیبار با عصبان نیا_

 .سیبرو متن خودتو بنو یآورد ریوقت گ دیورق سع یخب معلومه رو -

شده باشه با  هیحد شب نیشد تا ا یاز چند بار پاک کردن وخراب کردن چند ورق باالخره چهره حاضرشو باورم نم بعد

 از جام بلند شدم و کاغذرو دردست گرفتم و گفتم: یخوشحال

 .هیچقدر قشنگ شد واقعا عال_

 دیکاغذو از دستم قاپ دمیکش یکه کنجکاو بود که من چ دیسع

 پسره. هی یکه چهره  نیا دهیهمون چهراست که به ذهنت رس نیا-

 کاغذرو گرفتم بالفاصله

 هره زن بکشم؟حتما چ دیبا ه؟یمگه چ-

 دهیشک یی.چه چشمایدیچقدر خوب کش نمشیبب دیبا یول یکشیم ینداره که چ یاصال مانع ینقاش هینه خوب تو _

 .یدیرها چرا چشماشو کمرنگ کش یخوبه ول یلیخ نیودهانش ام که با تناسبه آفر ینیب نیابروهاش بب یا

 خب معلومه رنگ چشمش _

 

 .گهیکنم د یشه رنگ ینم دمین با مداد کنته کشخاطر کمرنگه چو نیوبراق به هم روشن

 ییابیز نیمحبوبم رو به ا یتوانسته بودم چهره  نکهیکارش تمام شد و منم خوشحال از ا دیچهار صبح بودسع ساعت

 رد.زود خوابم ب یدلباخته شده باشم به رختخواب رفتم و از شدت خستگ دنیبادوبار د شهیکنم.آره ..باورم نم ینقاش
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 .میشد داریمادر ب یبا صدا میدر خواب بود ازدهیتا ساعت  دیجمعه بود من وسع هخوشبختان

 .دیتنبال ظهر شده شما هنوز خواب دیپاش_

آب سرد بود و باد  اطیح یشستن دست وصورتم رفتم تو یزودتر از من بلند شد واتاق رو ترک کردو من برا دیسع

 آمد وگفت: رونیسرعت بکرد.مادر با  دایزد روحم جال پ یبه صورتم م یبهار

 تو ایب یشیم ضیهوا سرده دخترم مر_

 نه مادر ماه دوم بهاره سرما کجاست._

 .ادیاوقات بارون م یتو هنوزم گاه ایاهلل زود ب ای یفهم یو نم یتو هنوز جوان_

 به من انداخت و گفت: ینگاه دیسع میگفتم و وارد خانه شدم صبحانه وناهارو با هم خورد یچشم

 .میافتاد یهفته بود هردو از مدرسه ودانشگاه عقب م یال جمعه است اگه روز عادخوبه حا-

 کرد و گفت: دیمادر رو به سع_

 لقمه در دهان گذاشت و با دهان پر جواب داد. دیسع یدیم لینامتوتحو انیپا یمادر ک دیسع

 گهیدوهفته د_

 مریگ یبرات م یجشن حساب هیو  شهیپس خوبه تا اون موقع هوا خوب م-

 خوشحال ادامه داد  

 دانشگاهت؟ امیاون روز مام ب شهیم دیسع یراست-

 .انیها م یلیبله مادر چرا که نه خ_

 .یشلوغه گمش نکن یلیمادر اون روز خ ریدست پسرتو بگ----به مادر گفتم:  یبه شوخ من

 کرد و به مسخره رو به مادر کرد  یهم خنده بلند دیسع

 ؟یخودت خوب-
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 به مادر شد  رو

کر بودف دهیمرد رو کش هی!چهره یک ی.اونم نقاشدیکش یم یشده بود ساعت سه نصف شب نقاش ونهید شبیادر دم-

 کنم به خوابش اومده بود و ازش خواهش کرد رها خانوم لطفا چهره منو بکش. یم

 کردم دیاز جام بلند شدم و رو به سع تیعصبان با

 اریاخت ین از آشپزخانه خارج شدم و به اتاق پناه بردم و بخودتو مسخره ک یگیم یچ یخان لطفا بفهم دار دیسع_

جلو آمدروبروم نشست شانه  تیمن در او وضع دنیوارد اتاق شداز د دیسع قهیکردم بعد از چند دق هیشروع به گر

 مهربان گفت: یهامو گرفت:با صدا

قشنگه با انگشت سبابه  یلیخ تینداشتم نقاش یکن منظور ؟باوریحرف من ناراحت شد ؟ازیکن یم هیرها گر_

 یبزن واریکنم تا به د یرو برات قاب م ینقاش نیامروز ا نیشد هم ینجوریاشکم را پاک کرد و ادامه داد حاال که ا

 راحت بشه. المینکن بخند تا خ هیگر گهیخوبه حاال د

 دلم تنگ شده بود. یکردم و گفتم از حرف تو ناراحت نشدم فقط کم یکوتاه یخنده _

 و با لبخند ادامه دادم دمیبوس ودیسع صورت

 ؟یکنیواقعا برام قاب م -

 زد یلبخند_

 امروز . نیهم دمیاره قول م -

 .دمیپسند یم دشویعقا شهیبا احساس و روشن فکر بود و من هم یکال انسان ارهیدونست دل منو بدست ب یم خوب

هم از  دیسع دیگنج یو در پوستش نم خوشحال شد یلیخبر خ نیا دنیگفتم:از شن نیرو به آذ دیسع شنهادیپ شنبه

گذاشت و قرار شد مادر به خونه اونا زنگ  انیخوشحال شد همون شب موضوع رو با پدر ومادر در م نیآذ تیرضا

 کارو انجام بده. نیترم ا انیکه بعد امتحان پا میدیبهتر د یبزاره ول انیبزنه و موضوع رو در م

ت  که از دل من خبر داش نیمتاسفانه دکتر اونجا نبود آذ یول میرفت یریالتحر روز بعد به اسرارمن به مغازه لوازم چند

 دیاز مغازه دار پرس
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 ستن؟یآقا دوستتون ن دیببخش_

 کدوم دوستم._

 .گمیدکتر رو م یهمون اقا_

 ن؟یداشت یکار شونیکنم با ا یاز من خواست از شما خداحافظ یصبح برگشت تهران ول روزید ریآهان ،نخ_

 نها ای انیبدونم که م خواستمیقط منه نه ف_

 هم به دنبالم آمد. نیاز مغازه خارج شدم آذ یکالم چیو افسرده شده بودم بدون ه دیمن که ناام_

 .میریگ یباهاش تماس م یندار تشویزیرها رها جان ناراحت نشو مگه کارت و_

 ر بدشانسم. کنم چقد ینم داشیپ گهیرفت د یدید نیکردم آذ هیو شروع به گر دیترک بغضم

 .حاال ناراحت نشویکنیم داشیپ دونمیحرفو نزن من م نیرها جان ا نه

 .یدرس بخوان یتونینم یباش ینجوریشه اگه ا یترم شروع م امتحانات

 چیمن ه یخانواده نگران حالم بودن ول یکردم اعضا یسکوت م شتریگذراندم ب یحوصلگ یروز رو با حال بد وب چند

 یگوش یمنش یگرفتم ول یبود م تیزیکه در داخل کارت و یاوقات شماره ا ینداشتم گاهسواالتشان  یبرا یجواب

 بگم: دیبا یچ یدونستم به منش یکردم نم یرو قطع م یکامل گوش یدیداشت با ناام یبرم

 .ممدت  باهاش حرف بزن نیا یتا با تو حرف بزنه خاک برسرم که نتونستم تو سادیبگم با دکتر کار دارم آره اونم و_

 

 یم یشده بود اما سع ادیز میمشغله فکر نکهیترم شروع شد و من مجبور بودم که درسهامو بخونم با ا امتحانات

تا  اوردمیم یرتبه خوب دیقبول بشم و با یگرفته بودم که حتما امسال کنکورسراسر میکردم از درسهام جانمونم.تصم

 دمیحاال که او نو د یبرام مهم نبود ول ییقبول بشم چه جادکتر فقط دوست داشتم  دنیبرم دانشگاه تهران قبل از د

ز رو و تمام رو دمیخواب یکنم شبها کم م دایتونستم اونو پ یبود که م یتنهاا راه نیشدم ا یحتما تهران قبول م دیبا

 یکه قول داده بود چهره ا نطوریهم دیوالغر شده بودم سع فیضع یخواندم از نظر جسم یبدون استراحت درس م
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حبت ص ینقاش نیبا ا یگاه نمیاونو بب شهیگذاشتم تا هم زمیم یجلو وارید یبودم قاب کرده و من رو دهیاوکش ازکه 

 کردم که خودش روبه روم قرار گرفته. یشده بودم احساس م ینقاش نیوابسته ا یلیکردم خ یم

  ینگاه قلبمو از آن خودت کرد کیکه با تو

 یرفت وتنها یدر دشت غم ها رها کرد منو

 مارمیچقدر دوستت دارم وقلب ب یدانستیم کاش

 ییتر از جانم تو کجا زیعز یتپه ا یتو م یبرا

  ینیهمه غم و اندوهمو بب نیتا ا ییکجا تو

 یم یکه من زندگ ینیکاش در سرزم یا یطرفه است ول کیوعشق من  یستیکه تو اصال به فکرم ن دونمیم خوب

 کاش یکاش ا یکاش ا یا یداشت یکنم خانه ا

هفته به امتحان کنکور مانده بودو  کیقبول شدم  یبا تالش وپشتکار امتحانات ترم تمام شد و با معدل عال باالخره

 خواستم که کمکم کنه تا با رتبه خوب قبول بشم. یکردم واز خدا م یمن شب وروز تالش م

نشسته بودم و مشغول مطالعه  اطیبهار خواب ح یرفت رو یکم کم روبه غروب م دیبود خورش یگرم یتابستان عصر

 ستادیسرم ا یبه دست رو ریش وانیومامان ل

 یدخترم از وقت یسرو صورتتو صفا بد یحمام و کم یبهتره بر میدعوت دار حانهیرها جان فردا شب خونه خاله ر_

د تابم بود تنک یطور که سرم رو نیخوبه.هم تمیروح یبرا یمهمان یخونه نزاشت رونیپا ب یشیکنکور آماده م یبرا

 جواب دادم

 .دیکارا رو ندارم  خودتون بر نینه مامان من وقت ا ؟نهیمهمون_

 .یروز تولد دخترش توام باش نیدوست داره تو جشن چهلم شهیدخترم خالت ناراحت م یگیم یچ_

 مدت جمع کردم مرور کنم. نیکه تو ا ییاداشتهای دیمن وقت ندارم با یدونم مامان ول یم_

 ادامه داد. تیبانمادر با عص_

 قبول شد. یبه اندازه تو درس نخواند ول دیسع امینم یچ یعنی_
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 رفتن خودمو لعنت کنم وقت ندارم. یروز مهمان کیفردا به خاطر  خوامینه مادر نم_

 آرام گفت: یباصدا دمیزحمت کش یلیمدت خ نیدونست واقعا تو ا یکه م مادر

 خونه. اردتیم دیبعد سع ایساعت ب کیبخاطر من فقط  یدیدونم زحمت کش یدخترم م_

 کنه قبول کردم.لبمو جمع کردم  یاصرار م یلیخ دمید یوقت

 مونم ها. ینم شتریساعت ب کیفقط _

درختو  نیافتاد هر وقت ا السمیدستم داد رفت داخل خونه چشمم به درخت گ رویش وانیول دیگونه ام را بوس مامان

 مدیدرخت چ یکه چقدر عاشقانه دکتر رو دوست دارم از شکوفه  دمیفهمکه  یافتادم شب یدکتر م ادیبه  دمید یم

خاطر حس قشنگ عاشق شدنم خوشحال  بهکردم درخت  یمنه احساس م یدرخت بهار زندگ نیبا خودم گفتم ا

شده  ختهیانداخت عشق که با خون وپوستم آم یخودم م یعشق نو پا ادیو کوچکش منو  فیضع یوشاده شاخه ها

شده بودم که  یمن عاشق شخص ناشناس یکن یلحظه شمار دنشید یرا دوست داشتن وبرا یکس باستیچقدر ز

 دیعس یفکر بودم که با صدا نیاز او داشتم در ا تیزیکارت و کیفقط  وبودمش  دهیکوتاه د یلیتنها دوبار به مدت خ

 شدن هوا شدم. کیمتوجه تار

 باال بردم وکمرو کش دادم. دستمو یکن یبا کتابات چکار م یسالم رها خانوم چطور_

 .کنمیکردم مطالعه م ادداشتیمدت  نیکه تو ا ییدارم نکته ها یسالم دادش_

 به من بگو امشب هوا خنکه مگه نه. یداشت یخوبه اگه مشکل-

 خواست وارد خانه بشه  یم دیسع

 ؟ دیسع_

 وبا محبت جواب داد. مهربان

 ه؟یجانم چ_

 یدار یشکلبگو م-آمدوکنارم نشست و ادامه داد  

 آرام گفتم  یبا صدا 
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 شم؟یندارم به نظر تو قبول م یمشکل-

 دیکرد ومنو بوس یاخم دیسع 

 قبول  یرها من مطمعنما که قبول یزن یم هیچه حرف نیا_

 .یفهم یفقط تهران قبول بشم م خوامیمن م دیسع_

ول بشم چشم به نگاه نگرانم خوام تهران قب یم ادشیخوب وامکانات  ز دیکرد من بخاطر اسات یکه فکر م دیسع

 دوخت و گفت:

 .یشد فیچقدر ضع نیبکن بب الیرها کم فکر وخ یشیآره حتما قبول م_

 خونه بلند شد  یمامان از تو یصدا

 تو بچه ها. نیایشام حاضره ب -

 و بود داریاوقات تا صبح ب یگاه یبودحت دهیزحمت کش یلیمن خ یبرا دی.سعمیو به داخل رفت میبلند شد هردو

 کرد.  یکمکم م

ما آمد  شوازیدختر کوچلوشو در آغوش گرفته بود به پ دیدرخش یدر لباس صورتش م حانهیجشن بود خاله ر شب

داشت همسر خاله  یبلند و پر یبودمژه ها یومعصوم بودچشمانش خاکستر بایبغل کردم چه ز کشویدخترکوچ

کودک  نیبعد از پنج سال ا کند ییها خوش آمدگو همانیهم خوشحال وخندان به خانومش ملحق شد تا به م حانهیر

 یست مهام د یبعض دنیرقص یها م یشده بود بعض نییبا بادبادک تز ییباینوشاد کرده بود خونه به طرز ز شویزندگ

 ایبود و دن وتریسال اول کامپ ینشستم صدف دانشجو ایزدن همه شاد بودند من کنار دختر خاله هام صدف ودن

 میکرد یباهم راحت برخورد م یلیخ لیدل نیبه هم میبود کینزد یازنظرسن بایتقر یحسابدارسال دوم  یدانشجو

 پا گذاشت وروبه من یپا رو صدف

 .یخون یدرس م یلیگفت:خ یخب رها خاله م-

 که قبول بشم. دوارمیآره ام_

 شانه ام زد وگفت: یرو یدست ایدن
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 .یشیحتما قبول م یهست یبابا تو دختر زرنگ یا_

 .ارمدویام_

 یم ییرایخاله آرزو هم از مهمان ها پذ دنیرقص یم بایز یلیوخانومش مجلسو گرم کرده بودند هر دو خ یعل ییدا_

 شناختم با اشاره مادر از جام بلند شدم و به طرفش رفتم. یاز مهمان هارو نم یکرد.البته بعض

 ؟یداشت یبله مامان کار_

 میبود  شونیهمسا یبود کیکوچ یهستند وقت یخانوم محمد شونیرها جان ا_

 خانم بغل دستش اشاره کرد به

 زدم یتکان دادم ولبخند یسر

 بله سالم خانوم حالتون چطوره؟- 

 به من کرد. یزیبرانگ نیتحس نگاه

 امدیخوشم ن فهاشیسالم دخترم به به آزاده دخترت چه خوشکل وبزرگ شده چه قد بلند شده ماشااهلل از تعر_

 ادامه داد.

 .رهیگ یچشمت درد م ستیخوب ن زایچ نی؟ایلنز تو چشمت گذاشت دخترم یوا_

 جواب داد عیتعجب به مادر نگاه کردم.مادر سر با

 .با تعجب جواب داد نه واال فکر کردم چشماش سبز بوده.ادینم ادتونیمگه  هیرها چشماش آب ینه بابا خانوم محمد_

 .ستین ادتونینه خانوم _

 ینگاه ایکنارم نشستند دن یها یصندل یرو امیوکنار مادر نشستم صدف ودن مشاجره مسخره خسته شدم نیاز ا_

 به من انداخت.

 .یرس یرها چت شد ناراحت به نظر م_

 ابروهامو در هم کردم._
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 .یلنز گذاشت گهیکوره به من م نکهیخانومه مثل ا نیبابا ا یچیه_

 با خنده گفت: صدف

 حتما اشتباه کرده. شهیگش عوض مرن طیچشمات انقدر شفافه و با مح ریازش نگ رها

 با شانه به شانه ام زد وگفت: مادر

 پسر رو داره. ی نیفقط ا هیاون پسره پسر خانوم محمد نیرها بب_

 هامو باال انداختم  شانه

 یییچکار کنم چقدر زشته ..ا یگیبه من چه م-

 کرده باشم. شیدخترم خواستم معرف یچیه_

 .یدیرو به من نشون م بیزشت ترک نیاونوقت تو ا نجاستیا افهیهمه پسر خوش ق نیوا مادر ا_

 حرف نزن اونم بنده خداست. نیا دخترم ا-

 م.بر دیساعت گذشته با کی. خب مادر من وقت ندارم تیترب یب کنهیمنو نگاه م یبا چه وقاهت نیبه من چه بب_

 .میبا هم بر سایدفعه وا هینه دخترم _

 برم. دیس دارم بابه خاطر تو اومدم در یدون یمادر م_

 با تعجب گفتند: ایو دن صدف

 .یتازه شامم نخورد میباهم مجلسو گرم کن میخواست یتازه م یکجا بر رها

 کردم وگفتم نه. اخم

 

 برم  دیدرس دارم با_

 به مادر کردم  رو
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 تا برم خونه. ریآژانس برام بگ هیمامان -

 زد به بازوم  زونیآو یبالبو لوچه  ایدن

 ور بعد برو.حداقل شام بخ-

 یکه متوجه بحث ها حانهیبرم خاله ر دیکنم بزار یشام از دانشگاه محروم بشم خواهش م هیخوام به خاطر  ینه نم-

 ما شده بود جلو آمد 

 .دیکن یشده انقدر پچ پچ م یچ -

 رو به خاله کرد وگفت: صدف

 خواد بره خونه. یدرس دارم م گهیرها م_

 به صورتش زد یخاله دست_

 شام بخور بعد. یدونم درس دار یم یشام بر یه خالت مرده بوا مگ -

 بمونم. شتیچند روز پ امیبعد امتحان ب دمیاخه خاله جمعه امتحان دارم قول م_

 سرشو کج کرد  خاله

 زارم ببر خونه بخور . یم یظرف یتو کتویباشه شام و ک -

 گونه خاله زدم  یرو یدلشو نشکنم بوسه ا نکهیا یبرا

 رم خونه.ب یباشه م -

مدت  نیگذاشت در ا کیاز ک یقاچ بزرگ گهیپر از غذا کرد و در ظرف د یخاله خوشحال روبه آشپزخانه رفت ظرف_

 که متوجه من شده بود جلو آمد  دیسع دمیمن لباسامو پوش

 .یبر یخوا یرها جان کجا م_

 برم خونه دیساعت اومدم با کی یبرا یدون یداداش م یچیه_



 رها ییتنها

 
39 

 

منم زحمت  نیروبه خاله کرد گفت خاله مبارکه اگه اجازه بد امیبکنم م یبرمت خداحافظ یمباشه صبر کن خودم _

 مونه. یکم کنم رها تو خونه تنها م

 خاله ناراحت گفت:_

 . ستینداره خدا کنه رها قبول بشه مهم ن یبیباشه خاله ع -

خاله  میته  بودند به خاله دادکه اسمشو هانا گذاش حانهیدختر خاله ر یبرا ییبایعروسک بزرگ وز دیمن وسع_

 خوشحال شد

 به به دست شما درد_

 

 برقصم خاله. تیجان ان شااهلل تو جشن عروس دیشاالسعیشرکت کنما لتینکنه رها جان تو جشن فارق التحص 

 دیکش شیپرپشت وخرما یبه موها یاز خجالت دست دیسع

 نداشت. یممنون خاله جان قابل یلیخ-

 .میمنزل خاله خارج شد بعد هردو از قهیچند دق_

کنم دلم پراز  ادهیورق پ یزحتمو رو جهیشدم و نت یسر امتحان حاضر م دیفردا با دیروز امتحان کنکور فرارس_

من آگاه بود کنارم  شیو تشو یاز نگران دیمن سع یشگیهم اریرفت و  یاضطراب وآشوب بود به چشمانم خواب نم

 کرد  دونوازشمیبه گونه ام کش یو دست دیتخت دراز کش یرو

زحمت  یلیتازه خ یخدا کمکم کرد توام خدا رو دار یمنم مثل تو بودم ول یدونم چقدر اضطراب دار یرها م_

 نترس با اعتماد به نفس برو سر امتحان یدیکش

 شدم و گفتم: رهیبه سقف اتاق خ_

 یمام مدت تالش کردم حتلحظه از وقتمو هدر ندادم ت کی یکه حت یرسم تو شاهد یبه نظرت به آرزوم م دیسع_

 کردم. یحمام مطالعه م یگذاشتم و تو یزرمیفر لونیموقع حمام رفتن چند جزوه داخل نا

 دیبوس مویشونیدستشو دور گردنم حلقه کردوپ دیسع_
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رها من  یکن ریمورد اس یب یها ینگران نیخودتو با ا دینبا یمثل اسمت رها وآزاد باش دیرها جان آرام باش تو با -

ه با ن یبافکر آرام سر جلسه حاضر بش دیحاال چشماتو ببند وآرام بخواب فردا با یشیکه تو حتما قبول م ارمدویام

 چشم خواب آلود بخواب خواهر کوچلو وقشنگم بخواب

 داریقبل از من ب دیآرام شدم و به خواب رفتم صبح سع هاشیو به تخت خوابش برگشت از دلدار دیبوس مویشانیپ

که مانان گرفته بود رد شدم بابان  یقرآن ریازز میکرد صبحانه خورد داریحاضر کرده بود بعد منو ب شده و صبحانه رو

 دیگونمو بوس

 دیبابا بغلم کردسرمو بوس یشیموفق م شاهللیبرومامان ا یرها جان توتالشتو کرد-

 یشیراحته که قبول م المیدخترم خ -

و غرق بوسه  گرروبغلیخوشحال شدم همد دنشیبود از د دهیقبل من رس نیآذ میبه محل امتحان رفت دیسع همراه

 یم هگیحال همد یایفقط با تلفن جو میبود دهیرو ند گریترم تمام شده بود همد انیکه امتحانات پا یاز وقت میکرد

 . میدیپرس یم یو سواالت درس میشد

 جلو آمد. دیهم خوشحال شدند سع دنیهم از د نیوآذ دیسع_

 لتون چطوره؟خانوم حا نیسالم آذ_

 گل انداخته جواب داد . یانداخت با گونه  نییسرشو پا نیآذ

 د؟یممنون خوبم شما خوب دیسالم آقا سع_

 به مرحمت شما یا_

 بعد وارد شد قهیچند دق نیتنها باشند آذ نیوآذ دیسع نکهیا یمن جلوتر وارد حوزه امتحان شدم برا_

 

 دنبالمون . ادیم میباش گقتند:ظهر که امتحان تمام شد منتظر دیآقا سع_

 کردم و با ناز وادا گفتم: نیبه آذ رو

 .هیکاف دیهمون سع دیشما قراره باهم ازدواج کن د؟خانومیآقا سع یشه کمتر بگ یم_
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 انداخت و نییسروشو پا نیآذ_

  یدار یرهاااچه زبون_

 شه ها. یگفتم:خوبه حاال قند داره تو دلت آب م_

 میو باهم سالم کرد میمنتظرمان بود هردو جلو رفت رونیب دیسع میمتحان خارج شداز حوزه ا یتمام شد وقت امتحان

 خوب. یجا هی میر یم دیسالم بچه ها سوارش_

 کردم  دیمن روبه سع_

 امتحان چطور بود؟ یپرس ینم دیسع_

  دیخند دیسع_

 اردویام دیحرف سع نیا شهازیم رید دیزود باش دیدونم هردوتون قبول یمطمئنم چرا بپرسم خوب م یزیاز چ یوقت_

 شکفت نمیخوب جواب دادم..گل از گل آذ یلیشدم .به نظرم خ

 م؟یبر میخوایحاال کجا م_

 دیامروز آزاد شد یهمه زحمت وشب نخواب نیرستوران خوب بعد ا هی_

 ادامه داد یکردو بالبخند گشاد نیآذ روبه

 مهیرها خانوم بودم امروز روز آزاد ریالبته منم اس -

 حرف خنده اش گرفت  نیا از نیآذ_

 میدیخند ه؟بلندیچ دیرها منظور آقا سع_

 ان،زبیاضیخوند ر یاز شبها تا صبح با من درس م یبعض یمدت واقعا کمکم کرده حت نیا یتو چارهیب دیاخه سع —

 حانهکرد تازه صب دارمیوب ستادیسرم ا یشده بود حاضر رو داریامروز صبحم که قبل از من ب گهید یزهایخارجه و چ

 شهیامروز روز آزاد گهیکه م نهیام برام حاضر کرد.ا

 گفت: یآرام یوباصدا دیهم خند نیآذ_



 رها ییتنها

 
42 

 

 .ستندیکارا بلد ن نیمن که از ا یبرادرا یدار یخوشبحالت چه برادر خوب -

 شه؟یم تیکه مال خودته حسود یزینشه برادر من قراره شوهرت بشه به چ تیگفتم حسود طنتیش با

با خبر شده بود و  نیکه از خجالت آذ دیانداختوصورتش سرخ شدسع نییخجالت زده سرشو پا نیحرف من آذ نیا از

 پام زد  ینظر داشت با دست رو ریاونو ز نیماش نهییآ یاز تو

 سرمو به حالت رقص تکان دادم. یکن یم تشیرها بس کن اذ_

 گهیپس مبارکه د یکن یم میبه به حاال آشکارا ازش طرفدار_

  دیوض کرد وپرسحرف رو ع دیسع

 ؟یهمه سواالتو جواب داد یرها راست_

قبل امتحان دعا کردم و از خدا خواستم که به خاطر همه آرزوهام کمکم کنه تا تهران قبول  دیسع یدون یبله م_

 .دیتوام روشن بشه و زودتر به هم برس فیقبول بشه تا تکل نجایدعا کردم هم نمیآذ یبشم برا

و ما هم زودتر به  شهیقبول م نجایا نیانداخت ازت ممنونم رها به خاطر دعا تو حتما آذ مهربان به من ینگاه دیسع

 میرس یهم م

 انداخت ینگاه نیجلو به آذ ی نهیآ یواز تو دیخند بلند

 شد ریزدو سربه ز یهم لبخند پهن نیآذ

 مستجاب بشه  یخودتم کرد یکه برا ییکه دعا دوارمیام -

 شدم  رهیخ رونیب به

 شاهللیا -

 گذراندم البته یرو با اضطراب ونگران کماهیکردم ...  یروزخوبو سپر یدوستم  نیروزو درکنار دادش خوبم وبهتر اون

ه ک یهر آهنگ یتونستم به راحت یکرد م یوبا من کار م دیبرام خر یتاریمدت به عهدش وفا کرد و گ نیدر ا دیسع

 خوام بنوازم. یم
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 م ..منم خبر نداشت رهیرو بگ جهیبس نشته بود تا نت وتریکامپ یزود پاصبح  دیدسعیکنکور فرا رس جهینت روز

  نتیبرم کاف جهیگرفتن نت یکه برا دمیبا عجله لباسمو پوش 

 ؟یرها کجا حاضر شد_

 دنیرو م جهیامروز نت یدون یمگه نم دیسع یچیه_

  وتریصبح زود نشستم پشت کام نیهم یدونم خانوم برا یم_

 لرزان  یباصدا دیرفت و تنم لرز جیکردم سرم گ ینیس سنگاحسا دیحرف سع نیاز ا_

 یزد رها تو قبول شد ادیو فر دیبه شدت بغلم کرد و بوس دیقبول ...قبول ... حرفم تمام نشده بود که سع دیسع -

که بغلم کرده بود چند بار منو چرخاند الل  نطوریهم دیسع یدیتهران به آرزوت رس یعنی یاونم تک رقم یقبول شد

 نینو زمم دیسع  دنیده بودم مامان وباباهردو منو بوسیسفت اونو چسب فتمین دیاز بغل سع نکهیده بودم از ترس اش

زدم به طرف اتاق  هیگر ریچند برابر شد و ز میخبر خوشحال نیقبول شده از ا نجایهم نمیآذ -زد  یگذاشت وچشمک

ه خبر خوش رو ب نیخواستم ا یچسباندم م نهیو به سدکتر رو دست گرفتم  یو در رو از پشت قفل کردم نقاش دمیدو

ا ب یشو کم دای..توروخدا زود پکنمیم داتیتهران و پ امیم یمن قبول شدم به زود نیبهش گفتم ام هیاو بدم با گر

 وارید یکردم.. قاب عکس رو رو یچه راحت اسمشوزمزمه م دمیکش یخودم حرف زدم  نفس راحت ینقاش

 ددر بلند ش یگذاشتم..صدا

  یرها ..رها جان خوب-

 مامان بود  یصدا

 ؟ هیدخترم مبارکه ببا بابا جان چرا گر رها

 خانوادم منو آرام کرد که به فکر من بودن  یهرسه اعضا یصدا

 زمیبرادر عز دینداشت  دوباره زحمت به گردن سع یثبت نام داشتم چون پدر مرخص یهفته فرصت برا کی_

هم  دیسع مینشست السیدرخت گ ریز میرفت میت کردم خونه هردو خوشحال بودرو دعو نیافتاد.شب قبل رفتن آذ

 گفت: یو با شوخ وستیساعت به ما پ میبعد ن

 ؟ گهید گذرهیبه به شاهزاده خانومها خوش م_
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 زدم  یچرخ  -

 تا حاال غالمان قصر به خودشون اجازه دادند با شاهزاده خانوما حرف بزنند؟ یک از

 زانو زد  یرو رو گهیو دست د نهیدستشو به س کیت و زانو نشس کی یرو دیسع

 دبانویجسارت منو ببخش_

  ستادمیمنم ا_

 باشه تکرار نشه-

 یشاد دنیکه چقدر از د دمید یرو م دیسع یبه وضوح چشمان آب دیخند یلذت برد و حساب شینما نیاز ا نیآذ

 یکنند ول یبا هم ازدواج م یه زودخوردم که عشقش در کنارشه وب یغبطه م نیخوشحاله و به حال آذ نیآذ

 داد یم نیتسک ومن ماریقلب ب یموضوع کم نیرسه  پس ا یخوشحال بودم که برادرم به آرزوش م

 

که قرار بود من  یکه استاد دانشگاه بود و در همان دانشگاه مشویبابا  آدرس دوست قد میزود عازم تهران شد صبح

به  یوقت میحدود دوساعت در راه بود میهم با هم داشت یفت و آمد خانوادگکرد به ما داد البته ر یکنم کار م لیتحص

حدود پنجاه سال  یمحسن یآقا میروبه روشد وادشبا استقبال خوب خودش وخان میدیرس یمحسن یآقا یخانه 

دختر بزرگش بود که اوهم  دایآ دیرس یجون تر به نظر م یلیجو گندم خانومش خ یشاد با موها یسن داشت مرد

 کهنیبودند بعد از ا یمسال کنکور قبول شده بود ناصر هم پانزده سال سن داشت کال خانواده خون گرم و با محبتا

 شروع به صحبت کرد. یمحسن یآقا میاستراحت کرد یکم

 ؟یبه سالمت یدرست تمام شده ؟ارشدتو گرفت دمیجون شن دیخب سع_

هرم م دییتا یبرا یگردم ول یشرکتم م یبرا یمناسب یاهست که دنبال ج یدوهفته ا یکیبله با اجازتون البته _

 امتحان بدم. دچندتایبا

که دانشگاه قبول  یخوشحال یلیخ نکهی. خب رها جان مثل ایکن یم یخوب ؟کاریشرکت بزن یخوا یا به به م_

 ؟یشد

 جواب دادم.  دمیگنج یپوست خودم نم یتو یکه از خوشحال من
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 خوشحالم یلیبله خ_

 کنمیفردا خودم همه کاراتو درست م خب الحمد اهلل_

 کرد دیروبه سع دوباره

 جان پدر چطوره خوبه انشااهلل؟ چرا خودش به ما افتخار نداد؟ دیسع_

من همراه  لیدل نینداشت به هم یخوب هستن سالم رسوندن راستش مرخص هیحرفا چ نیکنم ا ینه خواهش م_

 رها اومدم

 دینداره خوش اومد یخب اشکال_

 یم یآشنا شده بودم احساس راحت داینارم نشست و از چطور درس خوندنش برام گفت :من که قبال با آهم ک دایآ_

 یهمه کارها دیسفارش مارو کردسع یمحسن یآقا میبه دانشگاه رفت یمحسن یهمراه آقا دیکردم فردا صبح من وسع

 هگیمن که د نمایس میکرد بر شنهادیپ دیمربوط به دانشگاه و خوابگاه رو برام انجام   داد بعد از انجام کارها سع

پانزده مهر  میکالسها میروز در تهران ماند کی میخورد رونیناهار رو هم ب رفتمیدقدقه درس خوندن نداشتم پذ

 به خانه برگشتم. دیهمراه سع لیدل نیشد.به هم یشروع م

بود من و دختر خاله هام دفتر رو  به افتتاح نمانده یزیانجام داده بود و چ شویدفتر مهندس یکارها یهمه  دیسع

 آمده بودند. ییوخانوادش خاله ها و دا نیآذ دیسع یروز افتتاح دوست ها میکرد نییتز

 مهندس صدا کردم یبار اونو آقا نیاول یدر آمده بودو برا یمهندس مچهیاز ن دیبود حاال سع یخوب یسبک ول جشن

 شما  یکادو نمیمهندس ا یآقا-

  دیم کردو بوسبغل یباخوشحال دیسع

 ممنونم  یخدا بالخره مهندس صدام کرد یوا-

دادم.چند روز بعد به  هعیو به او هد دمیکش دیسع یکه دکتر انتخاب کرده بود برا یاز همون اسب یبزرگ یتابلو

  میرفت نیآذ یخواستگار

  گهید ایدادش ب یپیزودباش بابا خوش ت دیسع



 رها ییتنها

 
46 

 

 رد ک یدرست م شویکه کراوات نوک مداد نطوریهن

 

- 

 رها ؟درشوره دارم  یآمدم ..وا باشه

  دمیقه خند قه

 یدون یم نویچرا توکه جواب آذ یبابا دادش یا-

  دیطرفم چرخ به

 باز استرس دارم  یدونم ول یآره م-

 منتظرمونن االن  دیااا..بچه ها زودباش -

 مامان بود باخنده گفتم  یصدا

 مامان شاه دلماد استرس گرفته  -

  دمیبوس دویسع یگونه  ستادمینگشت پام ارفتم روا جلو

 وآرام کرد دیسع مامان

 سادس  یخاستگار یمامان فدات بشه آروم باش پسرم  یاله -

 بابا بلندشد  یصدا

 مردم منتظرن  رشدید دیکن یچکار م پس

 .میباشکوه برگزار کرد یصورت گرفت ..جشن عقد یبه خوب یخاستگار میاز اتاق خارج شد یتند هرسه

 ییصورت ریتر شده بودلباس حر بایوز بایز شیآرا یسرخش با کم یو درشتش با لبا یبا اون چشم قهوه ا نیآذ

 نیزتریبودند خوشحال بودم هردو عز دهیدو تا عاشق به هم رس نکهیبود که کم از فرشته ها نداشت من از ا دهیپوش
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قسم دادم به مجلس پاک وقشنگ  ایدن یها ییبایز یخدارو به همه  نیوآذ دیدوستان من بودند.سرسفره عقد سع

سفره در کنار او  نیروز من سر ا کیکنم و  دایپ زمویعز نیقسم دادم که کمکم کنه تا دکتر جوان ام نیوآذ دیسع

 .میریبگ یجشن عروس گهیقرار شد دوماه د نمیبنش

زدم هنوز چند قدم  رونیب ساعت ده صبح بودکه از خونه نیقرار شد برم خونه آذ نیوآذ دیروز بعد از عقد سع چند

توجه نکردم و به راهم ادامه دادم  ستادیا میجلو یرنگ ینوک مداد دیاز خونه دور نشده بودم که متوجه شدم پرا

با تعجب  بشه تمیبه راننده نگاه کردم تا متوجه عصبان ببار با غض نیا ستادیدایچند قدم جلو رفتم دوباره به من رس

 یشرکت کرده بودو مادرش هم آدم دوست داشتن حانهیبود که در جشن دختر خاله ر یکه راننده همون مرد دمید

 گفتم تیشده بود با عصبان رهیفقط  به من خ یمجلس به اون بزرگ ینبود.خودشم که تو

 ؟یکنیراهمو سد م یانقدر جلو دیدار یآقا کار دییبفرما-

 و با وقاهت تمام دیخند

 .میزن یباال بعد حرف م ایحاال ب -

شم ؟ بعد  یقراضت م نیسوار ماش یراحت نیمن به ا یکرد ،فکریفکر کرد یتو چ -حرف او به خشم آمدم و  نیا از

  ستادیباز جلو آمد ا ستادمیاتوبوس ا ستگاهیبه راهم ادامه دادم و سر ا

 گهیبابا لوس نشو رها سوار شو د یا-

 تیبا عصبان شناسهیوقته منو م یلیخ هنکیادب اسممو صدا کرد مثل ا یچه ب دیمن مغزم سوت کش یخدا یوا

 بلنددادزدم یو با صدا شتریب

  یم یاز جونم چ یچ یعنیآقا ادب داشته باش رها _

 در هم کردم وگفتم: ابروهامو

 یدیاز چشم خودت د یدیمگه شهر هرته برو گم شو وگرنه هرچه د ادیاز من خوشت م یکن یم جایب یلیتو خ_

قلبم درد  یاو فاصله گرفتم و سوار شدم از شدت ناراحت نیاز ماش عیل شدم و سراتوبوس خوشحا دنیاز راه رس با

 نیگرفته بود آذ یلیحالم خ دمیکه رس نیدر آوردم و خوردم به خانه آذ فمیک یاز تو یقرص دمیلرز یگرفته بود و م

 دیپرس یبا ناراحت
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 ست؟یرها چته حالت خوب ن_

 .ختهیم بهم رکنه هم اعصاب یجون هم قلبم درد م نینه آذ_

 ؟یرها باز به اون دکتر فکر کرد هیچ_

 مبل سر راهم نشستم. نیاول یرو یحال یب با

که  هگیکامل به من م یادب یدنبالم کردو با ب یمرد عوض یزدم  رونیکه از خانه ب یاز وقت ستینه بابا موضوع اون ن_

 .ارمیرو که دوست داشته باشم به دست م یمن هرکس

 ش؟یشناس یبود رها م یچشماش گرد شده بود و گفت ک از شدت تعجب نیآذ_

ادب مادرشم از  یب،بیترک یبودمش زشت و ب دهید حانهیجشن دختر خاله ر یجواب دادم آره بابا تو یحال یبا ب_

 خودش بدتر بود.

 ا مگه مادرشم حاال باهاش بود ؟_

 کرده. دایکجا پ دونم آدرس خونه مارو از ینم دمیاون جشن د ینه بابا توام مادرشو تو_

 .شهیدرست م یبهش فکر نکن همه چ گهیخوبه د_

 گم. یم دیبه سع رهیسر راهمو بگ گهیبار د یاگه  یول دوارمیام_

 .ارهیب دیسر سع ییترسم بال یبا عجله و شتاب گفت نه رها تورو خدا نه م نیآذ

 یشد دیخانوم نگران سع هیچ_

 باشه. ییسرو پا یترسم آدم ب یاره رها م_

 فکر فرو رفتم به

 .یگ یاره راست م -
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 تادمسیا ابانیبوده سر خ بمیموقع برگشتن به خونه باز متوجه حضورش شدم سرم داغ کرده بود تمام مدت در تعق_

ا خودم که ب یچکار کنم در حال ایخدا ستین نمیماش نیرفتم شانس منو بب یشدم با خودم کلنجار م نیو منتظر ماش

 نشست گفت: یکه اصال به دل نم یبا خنده ا ادستیپام ا یزدم جلو یحرف م

 باال. دییبفرما

 زدم. غیبلند ج یو صدا تیبا عصبان_

 ا؟یمگه نگفتم دنبالم ن شعوریب_

 آرامش مسخره جواب داد. با

 خوام باهات ازدواج کنم. یمن دوستت دارم من م زمینه عز_

 خره حرف بدنم داغ کرده بودو به خشم آمدم با لحن مس نیا دنیاز شن_

 نمیمن من با تو ازدواج کنم عمرا گمشو بب_

 یلیخ ختهیو به هم ر فی..لباس کث نینفت و بنز یدادبو یم یبد یشد و به طرفم آمد اه اه چه بو ادهیپ نیماش از

 وذل زد به چشمام ستادویروبه روم ا یجد

از  یدیهرچه د  یقبول نکن شنهادمویاگه پ ستمیخانوم به ظاهر محترم من تا با تو ازدواج نکنم دست بردار ن نیبب_

 .یدیچشم خودت د

 جلوه دادم دادزدم یبودم خودمو قو دهیترس نکهیکرد باا یم دمیداشت تحد واقعا

 ؟یکنیم یمثال چه غلط-

ما شدند جلو آمدند و  یشدند متوجه دعوا یچند مرد جوان که از اونجا رد م میکه در حال مشاجره بود نطوریهم

 از اونها گفت: یکی

 آمده؟ شیپ یخانوم مشکل_

 با ترس گفتم: دندیخوشحال شدم به دادم رس_
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 .شهیآقا از صبح تا حاال دنبالمه و مزاحمم م بله

 حرفم تمام نشده بودجلو آمد ورو هنوز

 .هینداره موضوع خانوادگ یبه شما ربط_

 کردم رو بهش  یچه خانواده ا یلیگه چه فام ینه آقا دروغ م-شدم  یازحرص منفجر م داشتم

 یکنم برو گمشوآشغا عوض یمن با تو ازدواج نم ونهید-

 دیزدش غر یدندونها یشرمانه جلو آمد و بازوهامو گرفت وفشار داد ازال یب

 ؟یتون یمگه م_

 یکردم خودمچ رها کنم با دخالت چند جوان اونو از من جدا کردند وحساب یزدم سع غیدرد گرفته بودو ج بازوم

 ا بهم گفت:از اونه یکیکتکش زدند.

 یدرد م یلیراه بازوهام خ نیدربست گرفتم خودموبه خونه رسوندم رفتم ب ینیخانوم شما برو منم با عجله ماش-

 دمیدارم محکم به در کوب دیرفته بود کل ادمی دمیزده بودم به خانه که رس هیگر ریکرد..اگه شرم راننده نبود همونجا ز

به  دمید دویکه سع نیاط بودآمد در رو باز کرد همیح یکه تو دیکردمکه نکن سربرسه سع یواطراف ونگاه م

 کردم. هیآغوشش پناه بردم و زار زار گر

 حلقه کرد بعد منو ازخودش جدا کردو صورتمو تو دستاش گرفت نگران بود فمیبا تعجب دستاشودور بدن ظر دیسع_

 شده گل دادش  یشده؟ قربونت بشم چ یحرف بزن چ هیرها رها چ_

 کر دم یم هیگر دمویلرزیآمدندهنوز م رونیبا عجله ب دیسع ادیمن و فر هیگر یدرهم از صداو پ مادر

 دیکرد وسرمو بوس بابابغلم

 شده؟ یچ زمیدختر عز-

 وزدتو صورتش  دیداد حرف بزنم مامان رنگش پر یامان نم هیگر

 ؟یشده دخترم حرف بزن مامان یخدامرگم بده چ-
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 گفتم:موضوع رو  هیوباگر دهیبر دهیبر  

 اون پسره ..اون پسره -

داخل خونه باباو مامان هم دنبالمان آمدن  میزدباکمکش رفت رونیچنان سرخ شده که گفتم خون ازصوراش ب دیسع

 دیغر دیسع

 کنم  ستشیکرده بگو تابرم ن تتیاذ یکدوپسره ؟ک-

ر همچنان منتظ دیباباو سع نشستم رراهمیمبل  میاول یبازومو گرفته بود رو ریزدم به کمک مامان که ز اشکموپس

 حرفم بودن بابا کالفه گفت یادامه 

 ددختر حرف بزن..-

 پس زدم  اشکامو

 یبامن ازدواج کن دیبود اون مزاحمم شد گفت با حانهیاون پسره توجشن دختر خاله ر-

 

به  رده که دستزد غلط ک ادیفر تیبرخورد و از جا بلند شد و با عصبان رتشیبه رگ غ دیکبود منو د یکه بازو دیسع

  ارمیپدرشو در م رمیکنم االن م یونابودش م ستیکنم.ن یم تیخواهر من زده از دستش شکا

 

 کرده کاریدختر چ نیدست ا نیبب ارمیدر م پدرشو

 شیمثل آت دیرس یآرام به نظر م شهیخواست از منزل خارج بشه که مامان وبابا به زور نگهش داشتند پدر که هم 

 :گور گرفته بود گفت

از دستش  دهیخودش ادامه م ییبه پر رو دمیکنم  و اگه د یخودم باهاشون صحبت م ستیجان کار تو ن دینه سع_

 کنم یم تیشکا

 زد رگ گردنش بلند شده بود. ادیدوباره فر دیسع
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 کشمش یکنم م یم چارشیکرده ب یبه خواهر من دست دراز_

زد تو  یزدودودست غیمام تارشده بود مامان جچش یشدم جلو یبه شدت درد گرفته بود و تنگ نفس م قلبم

 صورتش 

  مارستانیب مشیبوسون دیخدا بچم ازدستم رفت با یوا یا-

پر محبت دادشم قرار گرفت وبه  ی نهیسرم تو س  دیمنو از مبل جدا کردو به آغوش کش دیکردسعیم هیگر زارزار

ه متوج میدیکه رس مارستانیکرد.. به ب نیماش سرعت ازدر خارج شد وبه طرف دررفت بابا ومانم دنبالش منو سوار

ساعت وگرفتن نوار قلب وسرُم وچندآمپول به  ندکجا هستم.بعد از چ دمیفهم ینشدم از بس حالم بدبود که نم یزیچ

 را برداشت. یکه تلفن به صدا در آمد پدر گوش میهنوز وارد نشده بود میخانه برگشت

 :دییبله بفرما_

  دیکش یم ادیبلند بلند فر دکهیسر یبه گوش م یخانم یصدا

 کنم. یم تیاز دستتون شکا دیسر پسرم آورد ییچه بال نیا -

 با آرامش جواب داد پدر

نداشته سر راه دختر من وسد  یحق چیباشم نه شما...پسر شما ه یاز دست شما شاک دیمن با نکهیاول سالم دوم ا -

 کنه

 چه ؟ یعنی_

  دیرس یبه گوش م ادشیفر یصدا

رو گرفت  یگوش یمحمد یزدن بود که آقا ادیدلش بخواد که پسرم نگاهش کنه هنوز در حال فر یلیدخترت خآقا -

 و با آرامش گفت:

 ی.پدر از حرف آقادیخودتون ببخش یخوام به بزرگ یمن شرمندم از شما معذرت م یآزاد یآقا کیسالم عل_

 هست تو خونشو.. یآدم منطق یخوشش آمد خوبه حاال  یمحمد

 کرد. یکار رو م نیا دیشما نبا یبده آقا زاده  یلیدختر من حالش خ یکنم ول یهش مخوا-
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 .دیشرمندم ببخش یلیخالصه من خ_

 مکالمه  تمام شد. گهید یو حرفها یمعذرت خواه یباکم

 یزشمن ار یعنیموضوع تمام شد  یراحت نیبه ا یعنیشدم وبا خودم گفتم  یپدر زود کوتاه آمده بود عصبان نکهیا از

ومادر رو  دیچشم که باز کردم چهره نگران سع دمینفهم یزیچ گهیرفتم د یکه با خودم کلنجار م نطوریندارم هم

 گفتم: فیضع یشده بودن با صدا رهیکه با محبت به من خ دمید

 ادبانه با من برخورد کرد. یب یلیبده اون اون خ یلیحالم خ دیسع -

 رانوازش کرد میآرام موها دیسع

 .رمیگ یمزاحمت بشه خودم حالشو م گهیبار د کیرها جان اگه  آرام باش_

ق شدم از اتا داریب یصبح بود که به خواب رفتم وقت یکایپر از درد واضطراب نزد یکردم شب یرو سپر یسخت شب

 زد یمن جلو آمدلبخند دنیخارج شدم..مامان که مشغول پختن غذا بود با د

  نجایا نیبش ایب زمیعز ایبه به دختر گلم ب -

 دخترم بخور ایب-آورد  یریش وانینشستم مادر ل یصندل یکمک مامان رو با

 پس زدم وانویل

 ندارم. لیم ینه مامان -

 شد رهیبه من خ یمادر با ناراحت_

 .یایسر حال ب یندارم بخور تا کم لیم یچ یعنی-

 رو برداشت. ی. گوشگذاشتورفت داخل سالن. زیرو م وانیتلفن بلند شد ...مامان ل یصدا نیح نیا در

 ...  دی:سالم حال شما چطوردییبله بفرما -

 مرحمت شما. به

 کنم. یخواهش م --حرف مادر عوض شد نه لحن
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 دانشگاه قصد ازدواج نداره خداحافظ شما. رهیدرس بخونه تا آخر هفته ام م خوادینه دختر من م یچ_

 روگذاشت. یمحکم گوش_

 من که قصد ازدواج ندارم. یردش کرد یکرد؟..خوب کرد یمن خواستگار بود مادر از یک دمیحال پرس یکسل و ب_

 پر روند. یلیکنه واقعا که خ یم یباباتو به فوش گرفت حاال خواستگار شبیخود د یآدم ب هیدخترم  یچیه_

 از دهانم خارج شد  یکلمات یو با سخت دمیمنظور مادر رو فهم من

 مادر مادر حسن بود؟ -

  یکتک خورده اصرار داره زنش بش یلیخ روزیپسرم د نکهیابا  گهیبله دخترم م_

 از جام بلند شدم. تیعصبان با

 ....رهیخواد منو بگ یبشم.پنجاه سالشه م ختیر یو ب کاریآدم ب هیزن  ضمیا مگه من مر_

 پاهاش زانو زدم دستاشو گرفتم یشدمجلو کیبه مامان نزد هراسان

 ترسم  یزنش بشم ازش متنفرم ..ازش متونم  یهامن نم ینش یوقت راض هی یمامان_

 

 ختیوموهامو نوازش کرداشک از گونه هام فرو ر دیبه سرم کش یدست ماماندر

 ونمینه دخترم مگه د_

 

تلفن را قطع  یبود که گوش یآمدطور یماجرا مدام تلفن به صدا در م نیراحت شد.بعد از ا المیحرف مامان خ نیا از

 .میکرد

 کردم. یم یورود به دانشگاه لحظه شمار ینده بودو من براهفته به شروع کالس ما کی
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در ظاهر شد.بدون  یکه ناگهان حسن جلو میهنوز خارج نشده بود میشد یدراهیخر یروز صبح من و مامانبرا کی

 داد یانگشت اشارشو به طرفم گرفت وباخشم تکان م یسالم و مقدمه و با لحن تند

 یبزن دیداداش خوبتو با دیق یرم اگه با من ازدواج نکنرها خانوم من به شما عالقه دا نیبب -

 دیغر یبالند یباصدا 

 ؟یدیفهم-

 ادامه داد ادیصورتم گرفت و با فر یدر آوردو جلو بشیاز ج یچاقو

 بشه  ینجوریا یخودت خواست ینیب ی.حاال مزمیر یچاقو خونشو م نیبا هم -

 کنم یم اهیس روزپارتویبه حالت جواب رد بد یزنه وا یاشو محرف ادیامشب مادرم م -توجه به مادر ادامه داد  بدون

از حال  دمیشن یمامانو م یقدا یحرفا شوکه شده بودم قلبم به تپش افتاد وازحال رفتم ول نیا دنیکه از شن من

 حسن زدو هولش داد عقب وداد زد ی نهیبه س یدست تیبا عصبان فتمین نیرفتم مامان حراسان منو بغل گرفت که زم

 کردمخبرن سیبور تا پل نجایکنم گم شوازا یبرسون خودم نابودت م بیمن آس یبه بچه ها یبخوا یکن یتو غلط م-

 نشدم  یزیمتوجه چ گهید

به هوش آمدم چهره نگران مادر  یرسوندن وقت مارستانیبدبودمادر اورژانس خبر کرد منو به ب یلیحالم خ چون

 گفت: یو م ختیر یاشک م یشده بودند.مادر با ناراحت رهیکه نگران به من خ دمیو پدر رو د دیسع

 دیترس یلیوضع قلبش بدتر بشه..خ ترسمیم رهیچقدر بد آورد مدام از حال م ریچند روز اخ نیطفلک بچم توا -

 ازاون پسره 

 من خوشحال گفت  دنیبا د دیسع

 دکتر روخبر کنم رمیچشماشو باز کرد.من م دینگاه کن -

 نهیقلبم گذاشت و بعد از معا یرو رو یمن وارد شد و گوش نهیمعا یبعد دکتر برا قهیدق ازاتا خارج شدچند یتند

 شکلش جابجا کرد لیمسطت نکیع
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به خودت راه بده قلب شما فقط  یکشه.کمتر نگران یو به عمل م شهیوضع قلبت بدتر م یبر شیپ ینجوریاگه ا -

 دیآرام باش دیکن یدسعیبا هیعصب

 خانواده کرد یاعضا روبه

 ناراحت بشه دیدنزاریمراقبش باش دیشماهم با -

 جواب داد مامان

 مرخصه  یدکتر ک یچشم آقا-

 دیپاشنه چرخ یرو ستادیبه طرف در رفت وا دکتر

 دشیبعد اتمام سرُمش ببر دیتون یم

ا زل مدادم.مادر حسن چند بار به من یاز منزل خارج نشدم و به تلفن جواب نم گهید میسرُم  خونه برگشت بعداتمام

 ردش کردو بار آخر گفت: یو ناراحت تیمادر با عصبان یآمد ول

نداره که زن پسر شما  یگذشته دختر من سن نینداره تازه از ا ییعالقه ا چیخانوم دختر من به پسر شما ه نیبب_

 یما نما دختر به شم دیاصرار نکن گهیکنم د یبراش.خواهش م دیکن دایدختر هم سن و سال خودش پ هیبشه بهتره 

 وسالم. مید

 حسن که گور گرفته بودجواب داد مادر

 میمگه ما همسن شوهرامون یسن وسال چ رهیام دلتون بخواد حسن دخترتونو بگ یلیخ هیحرفها چ نیوا خانوم ا -

 خوره  ینم میله درد ترش ست؟همونین گهیدختر د دیفکر کرد دیند دید یدختر نم

 تر  یعصبان مامان

 ادبه. یازاون وره پسرتم مثل خودت ب یروجخانم به سالمت درخ -

 شهیم ای...خدا ختمیر یتمام مدت پشت در اتاقم زانوهامو بااسترس بغل کرده بودم و اشک م رونیکردب ییرهنما اونو

 کنم ؟ داینجات پ یگرفتار نیازا

 مشاجره ها مادر حسن رفت. نیاز ا بعد



 رها ییتنها

 
57 

 

 گهیراحت شد که د المیخ ی...کم میو مامان به تهران رفت دیعروز به شروع کالسا مانده بودو من همراه پدر و س دو

 دیرا به خوابگاه بردم.در دلم ام لمیاستراحت همراه مامان وسا یبعد از کم میاول خونه عمو رفت شهیحسن مزاحمم نم

 ستدونستم که منو دو ینم چیه نکهیتر با ا کیجوانه زد وخوشحال بودم که از دست حسن رها شدم وبه دکتر نزد

 یمی.چه خانواده گرم و صممیرفت یمحسن یبودو عصر آن روز همراه با خانواده به منزل آقا دواریام ینه ول ایداره 

من  یکنه.پدر و مادر مخالف کار کردن من بودن ول دایوقت پ مهین یبه من قول داد برام کار یمحسن یداشتند آقا

 ..دوست داشتم کم کم مستقل بشمتشونوگرفتمیرضا

 

 میداشتم  سخت مشغول درس خواندن شدم تصم جانیشدم ه دیجد طیمح یوارد  نکهیشروع شد و من ازا هاکالس

 داشتم که شاگرد ممتاز دانشگاه بشم 

 دمیرس یداشت و هر بار به بن بست م یرا برم یگوش یمتاسفانه منش یگرفتم ول یشماره مطب دکتر و م یگهگدار

 یقاب عکس را در آغوش م نیکردم و ساعت ها ا یشده او نگاه م یاششدم به چهره نق یخسته م یلیکه خ یگاه

 کنم داشیپ اکمکم کن ت ایکنمخدا داشیپ شهیگفتم.چطور م یگرفتم و مدام با خودم م

 هفته از کالسا گذشته بود ساعت شش غروب بود که از اطالعات خوابگاه صدام کردند چند

 یتلفن دار ایرها ب-

  دییبفرما الو

 م حالت چطورهسالم دختر-

 ؟

 زدم( یخوشحال یاز رو یکوتاه غی)ج

 ؟یضیمامان چرا صدات گرفته مر دیخوبم شما چطور یسالم مامان جون مرس_

 .میچطور بدبخت شد یدیمامان د یچیه_

 دلشوره گرفتم _
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 نمیشده مامان حرف بزن بب یچ -

حرف مامان  نیا دنیبهش چاقو زده از شن سر راه برادرتو گرفته و روزیپسره د نیبگم مامان ا یبا غم جواب داد چ 

 مرده دیسع دیزبانم بند آمد.چ چ چاقو مامان سع

 من ؟ یدستام شروع به لزش کرد دادش نییتوپاهام نبوداشک از چشمام پرت شد پا یدادم حس هیتک وارید به

 نیا یقبول نکن شنهادشویکرده که پ دیتحد ینه مادر ناراحت نشو حالش خوبه آروم باش چاقو زده دستش ول -

 دفعه نیدفعه ا

 ادامه داد هیادامه ندادو بعد از چند ثان حرفشو

 هشیم یشکلشم برات عاد ادیبه وجود م یتو زندگ ؟عشقیمرد چ یبه ما فکر کن اگه داداشت م یوکم ایرها جان ب -

 خونه کارت داره ایب گهیتونه خوشبختت کنه.بابات م یوقبول کن اون دوستت داره م ای...ب

 نویشد مامان ا یروسرم خراب شد..باورم نم ایکه مامان زد دن یاز حرف یحالش خوب بود خوشحال ول دیسع نکهیزاا

  گهیم

 گفتم: یناراحت با

 .امیتونم ب یکنم تازه درس دارم نم یکار رو نم نیمامان من زنش بشم؟ نه ا یگیم یچ -

 دیرس یبه گوش م تیمادر با عصبان یصدا

 .میخونه کارت دار ایپنج شنبه است ب دونم فردا یمن نم -

 غم واندوه فراوان جوابدادم با

 باشه خداحافظ  -

 لعنت فرستادم. اهمیگذاشتم و ناراحت از پله ها باال رفتم و به بخت س نیرو زم یگوش

 الفزنش بشم مادر و پدر که مخ گهیشده که مامان م یبا من چکار دارند چ یعنیافتادم  یریچکار کنم چه گ ایخدا_

و مدام در فکر فردا بودم  دمیدر انتظارمه اون شب تا صبح نخواب یزیبرم خونه چه چ دیچکار کنم چرا با ایبودند خدا

 دمیصبح  به منزل رس ازدهیصبح زود راه افتادم.ساعت 
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 .دیبه گوش رس فنیاز پخش کن آ دیسع یزنگ زدم صدا_

 ه؟یک_

 جواب دادم  دیخسته و ناام_

 هامنم ر دیباز کن سع-

 تو ایب یا رها جان توا_

که حرف مادر  دمیشده بود فهم یچیدستش باند پ کی دیآمدن سع شوازمیبه پ دیشدم مادر وسع اطیوارد ح_

  میدیداشت.. اول مامان بغلم کردوهنو بوس تیواقع

 سالم مامان -

 م توبغل دادش هیگر ریزدم ز میدیکردم همو بوس دوبغلشیماهت دخترم  محکم سع یبه رو سالم

 خوبه االن؟ قه؟حالتیشده عم یدستت چ دیسع_

 . میشونم گذاشت وبا هم به داخل منزل رفت یتو دست سالمشورو میبر ایب ستین یزیرها جان چ-

 بود ستادهیدر ا یجلو بابا

  ییسالم بابا-

 باباجان یخوش آمد یگلم خوب سالم

 ممنون خوبم  -

خونه  ایب عیسر یدگفتیمامان چکارم داشت دمیبودم که پرس را عوض نکرده میهنوز لباسها میوارد خونه شد همه

 برسون. عیخودتو سر یبده که گفت یلیکه حالش خوبه فکر کردم وضعش خ دیسع

 شد رهینشت با تعجب به من خ شیشونیبه پ یمن اخم یاز حرفها دیسع

 :ادگفتیبا فر دیرو به مامان چرخ ؟یایرها مامان زنگ زده گفته ب-
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 د؟هاااچراا؟یمگه نگفتم رها نفهمه چرا بهش خبر داد ادیرها ب یگفت یعوض ینه به خاطر اون پسره آره مامان؟ نک -

 

به داخل آشپزخانه رفت و حرف رو عوض  عیبعد سر ستین نطورینه مامان جان ا -انگار هول بشه جواب داد  مامان

 کرد

 بخور یزیچ ی ایب یرها جان صبحانه خورد -

 

  دمیومقنعه امو ازسرم کشمانتومو بازکردم  ی دکمه

 ؟یندارم مامان؟ جوابمو  نداد لینه مامان م -

 طور که مشغول شستن ظرفها بود جواب داد نیهم

 حاال تو برو لباساتو را عوض کن -

شد  یام رو جمع کردم به طرف اتاقم رفتم با خودم گفتم کاش م ختهیدر هم ر یو موها دمیبه صورتم کش یدست 

 دیکلمات بودم که سع نیشد در حال زمزمه ا یدقدقه به آرزوهام برسم کاش کاش م ید بش یکنم.کاش م یزندگ

 وارد شد.

 خونه  یآمد یستین یراض نکهیرها مثل ا هیچ_

 مانتومو در آمورم انداختم روتخت  دمیطرفش چرخ به

 خسته ام یحاال کم یول میچرا راض_

 

 شد رهیجلو آمدو بادست سالمش بازومو گرفت وبه چشمام خ دیسع

 بهت گفته؟ یزیرها مامان چ_

 تکون دادم سرمو
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 در چه مورد؟_

 به خودت راه نده ینگران یپسره بش نیزارم زن ا ینرو تو فکر مطمئن باش تا من هستم نم یچیه یچیه_

 نداره یمن چرا آمدم خبر نکهیاز ا دیدسعیرس ینظر م به

 کردم  دیروبه سع_

 خونه آخه با من چکار دارند؟ ایب عیچرا مامان گفت سر یدان ینم دیسع_

 دیبه چونش کش یمتفکرانه به خودش گرفت..دست ی افهیق دیسع

 یبه ما سر بزن یکردم خودت اومد یمادر زنگ زده؟ من فک م نظوریاِ..پس ا _

  دیکش شیموها یتو یدست

..شورشو در امیه نمکوتا گهیبه حالش د یندارم...حتما موضوع اون پسره است وا یچه خبرهِ که من اطالع یعنی -

 شد بامن  یرفت ..اگه مردبود روبرو م دویچاقوش کش یکیکرد تو تار رمیآوردن نامرد قافلگ

 یدلم قرص شد که دادش یزد..کم یسر به اون سرد م نیاتاقو ازا تیدادشم سرخ بود از شدتت عصبان یبایز چهره

 مهیحام

 

 ؟یدادش یتدار یزیچطرر خبر از چ یخونه ا نیا یتختم تو تو یزدم و نشتم لبه  یخند شین

 کرد  دیوارد شد وروبه سع مادر

 گهیبرو د یهست ییکار در رو ریسرکار توام عجب آدم از ز یبر یندار الیتو خ دیسع_

 دست به کمرو بااخم نشست کنارمن  دیمتعجب به رفتار مامان وسع من

 اجازه ندار مامان حرفش تمام بشه 

 خوادبرم دفتر  یندارم دلم نم یادیخونه امروز که کار ز ادیب یمامان چرا به رها گفت_
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 ستادیمامان ا یدستشو به کمر گذاشت روبرو یکردو بلند شد  کیوخمارشو کوچ یآب یچشما

  دیبهش بگ یزیمگه قرار نشد ازچاقو خوردن من چ ادیبه رها ب یراستشو بگو مامان چرا زنگ زد-

 صداشو بلند کرد مامان

 دلم براش تنگ شده بود...مگه گناه کردم خواستم ببنمش ؟ ینجوریجان هم دیسع_

 با خشم جواب داد. دیسع

به خواهر من نگاه کنه.اگه سرمم بدم  ایخونه بزاره  نیمادر از حاال گفته باشم اون پسره حق نداره پاشو تو ا نیبب_

 ی  کهیمرت نیبدبخت کن نویا نیخوا یبه خاطر من م د؟یکن یفکر م یدسته گلم زنش بشه شما چ یزارم رها ینم

 رمزا یرهارو رودششم نم یفکر کرده شهر هرته جنازه  شعوریب

 دیشد و بغضم ترک رمیدستگ ییزهایومادر چ دیسع نیب یمن از مشاجره  

 چندش؟ مامان من با اون ازدواج کنم مگه زوره مامان یبه اون پسره  دیمنو بد دیخوا ی..میازدواج موضوع چ_

 زد ادیفر دیو به سعر تیبا عصبان مامان

 ؟یمگه تو کار ندار -

 جواب داد ادیبا فر دیسع

 هیا ...حتم یگ یم یدختر بدبخت چ نیتو به ا نمیبب نمیبش نجایخوام هم یخوام کار کنم م ینه کار ندارم اصال نم_

 دینقشه براش دار

 روبه من کرد  بعد

خاطر   هرتم؟بیغ یب نقدریمن ا یعنیکنم  یم تیحما من برادرتم وازت یینازم رها جان فکر نکن تنها ینکن آبج هیگر

 کنم ؟ یخودموببازم وتورو قربان یدست وپا والش یآدم ب ی دیتحد

 بابا وارد اتاق شد  نیح نیدرا

 کله خره .. شهینم شیحال یزیچ هیعوض یاون پسره  دی؟سع رهیچه خبره صداتون تا سر کوچه م -
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ابا روبه ب دیسع یراحت نیکنن به هم یشدم منو فربان یاو مامان راضتختو چنگ گرفتم بله باب یلب نطوریهم من

 انگشت اشاره شو تکون داد

 .. دیاجبارش کن دویزارم به رها زوربگ ینم یبابا احترامت واجبه ول نیبب-

 زد رونینداد واز اتاق وبعد از خونه ب یجواب بابا

 

 برداشت  شویگوش بشیزنگ زد ازتو ج دیسع لیموبا

 االن  امیانم سالم ...باشه مالو ...ج-

 بلند شد روبه مامان کرد شیقطع کرداز جا تماسو

گه ا یحت زارمیبشه من نم یچون اگه اون راض دیمخ رها رو بزن دینکن یسع یول رونیب رمیمامان خانوم من م نیبب -

 سرمم بدم

  دیطرف من چرخ به

  زارم مجبورت کنن ینترس ونگران نباش نم یزیدادش ازچ یرها -

 دندیها لرز شهیرفت ودرچنان بست که ش دیبود سع ستادهیبابغض نگاش کردم مامان کنار در اتاق ا فقط

بشم که نه  یزن کس دیمن چرا با دیبدبختم کن نیخوا یمادر تورو خدا چرا م -مادر کردم با التماس گفتم:  روبه

 اد؟یما به هم م یباهاش دارم اصال کجا یتفاهم چیدوستش دارم نه ه

 جلو آمد وکنارم نشست امانم

اهاش ...توحاال ب ارهیسر داداشت ب ییبال یترسم  یم هییسروپا یاون ادم ب یبا حسن ازدواج کن دیدخترم تو با نیبب_

 خوشبختت کنه شهیباعث م نیدوستت داره خب هم گهیم ادخودشیازدواج کن گفتم که عالقه کم کم به وجود م

 تعجب زبانم بند آمدو به پت پت افتادم ادازیم از حدقه درببود چشمها کیحرف نزد نیا دنیشن با

 زن حسن بشم دیمن با -
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 شم یمرد پنجاه ساله نم نینه مامان نه من زن ا دیکه اول مخالف بود شما

 صداشو باال برد مامان

از  و..مگه من چندتا پسر دارم که بخاطر تیقبول کن دیو پنج سالشه تو با یگفته پنجاه سالشه  همش س یک -

 دستش بدم

ما پسر دوست  ی...خانواده ستمیحرف مادر قلبم شکست و زار زار به حال خودم گر نیا دنیاز شن دیامانم وبر اشک

رو برداره در را  فنیآ نکهیزنگ در به صدا در آمد مادر بدون ا نیح نیشد من وبدبخت کنن در ا ینم لیدل یبودن ول

 وارد شد و به مادر گفت: حانهیربعد خاله  قهیقبود چند د یمنتظر کس نکهیباز کرد مثل ا

 رها آمده ؟_

 .هیعصبان یلیخ یآره آمده ول_

 کنمیم شینداره خواهر خودم راض یبیخب ع_

 م امرا..بش یبگه راض یچ خوادیواقعا کمر به بدبخت کردن من بستن مثال خاله م نایباپشت دست پاک کردم ا اشکمو

 

 و گفتم: دمیرا در هم کش میلبها انیگر یعصبان

 کنم یم شیراض یچ یعنی 

 دیکن یدم.اصال به شما چه دخالت م یم یمن تن به ازدواج اجبار مگه

 جلو آمد وبچه شودادبغل مامان وگفت : خاله

دت خانوا یبرا یکه بفهم یبزرگ هست نقدریا  یبد لیتشک یخانه و زندگ یوقتشه ازدواج کن یرها تو بزرگ شد  -

  یکن یازخودگذشتگ دیبا

 لج سرمو باال انداختم با

 دیبدم بابا دست از سرم بردار لیتشک یخونه زندگ خوامینه بزرگ شدم نه م رینخ_
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بود چنگ زدم  واز اتاق خارج شدم مادر و خاله هردو  ریتحر زیم یوکه رو فمیک انیو گر دمیبا عجله لباس هام پوش_

 شد یم ریسراز می...اشک بود از چشمان آبدنیبه دنبالم دو

 گرفت دوبازویبه من رس اطیح یبرهنه تو یبا پا الهخ

 ؟یبر یخوا یکجا م یکنیصبر کن رهاچرا عجله م زمیعز یریکجا م  -

 دمیازدستش کش ادبازومویو فر هیگر با

 د؟یکن یازدواج کنم...اصن شما چرا دخالت م خوامیشما چتون شده نم دیبرم خوابگاه ولم کن خوامیمعلومه م -

 ر رفتم که بابا وارد شدسرعت به طرف د با

 ینبودم دلم نم ییقادر به پاسخ گو تی؟از شدت عصبان یکرد هیدخترم ...کجا ؟چرا گر یبه به رها خانوم چطور -

 حرف بزنم بابا رو به مادر و خاله کرد. یخواست باکس

  دیکن یزشته همش بحث م نییپا نیاریصداتونو ب یکم ادیکوچه م یچه خبره  صداتون تا تو_

را  میکردم که از خانه خارج بشم که پدر بازو یگچ شده بودسع یدیو رنگم به سف دیلرز یبدنم م یشدت ناراحت از_

 گرفت 

 شهیدرست م زیهمه چ میکن یتو با هم صحبت م ایشه ب یدرست م زیدخترم همه چ یریکجا م-

 ازدواج کنم مگه زوره؟ خوامینه ولم کن من نم_

 یدرسته صورتم سرخ شده بود ول یلیس نیمحکم مامان به خودم آمدم با ا یلیا سهنوز حرفم تمام نشده بود که ب_

 دار شد. هیجر شتریقلبم ب

 زد ادیفر مامان

ر باز س میکن یم حتشینص میدوساعته دار یزن حسن بش دیبا متویدون یمگه دست خودته ما صالحتو بهتر م -

 حرف اولشه

 گفت: یدستم را گرفت و به داخل برد بالحن آرام پدر
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 کنه مگه نه رها جان؟ یو با او ازدواج م دهیاگه رها دختر منه به حرف باباش گوش م -

 زدم ادیکالفه و سرگردانازش جدا شدم فر_

ا باب نیبه زور شوهرم بد نیخوایدم مگه من برده ام که م یکس گوش نم چیکنم به حرف ه ینه نه نه من ازدواج نم -

 ...دیولم کن

م  دار اجیچقدر به حضورت احت دیپرت کردم روتخت ..اه سع فمویرفتم اتاقمو باتوان توانم ک زورگه شده بود صدام

 برگرد ییکجا

 خاله وارداتاقم شد _

ش ارز دیکشه تو که به اندازه پدرت و سع یوباباتو م دیدفعه سع نیا یپسر نش نیاگه زن ا یفهم یدختر چرا نم -

...وون ستیپسره بد ن نیا یکن یست برند...تازه انقدر هم که فکر متو از د یبه خاطر خودخواه نهایکه ا یندار

 کنهیدوستت داره خوشبختت م

به دام افتاده بودم  فیگنجشک ضع کیدلم شکست شکستن قلبم را احساس کردم مثل  یلیخاله خ یاز حرف ها 

ار ب یخوبه  گنیبار م هید...کنن یارزش شدم هرکس به فکر خودشه چرا منو درک نم یخانواده ب نیا یواقعا چقدر برا

 بد بودنش. ایمن خوب بودنشو باور کنم  ایچاقو کشه خدا گنیم

من  یمنه بابام دوست دارم ول یهمه زندگ دیسع ست؟درستهیجان من مهم ن یعنیارزشم  یگن من ب یهمه م چرا

  وستیهم به جمع ما پ م؟بابایش یم یچ

 دفعه بزنه بکشدش من نیشده اگه ا یبه خاطر تو زخم کباریشه اون ب دهیماجرا کش نیبه ا دیسع یپا میخوا یما نم-

 پسره ازدواج کن نیعاقل به حرف ما گوش کنوباا ی؟مثل دخترا گمیم یچ یفهم ی.مزمیبه سر بر یچه خاک

 باال برد صداشو

 ؟یدیفهم_

 شدم  رهیبه صورت خ هیباگر

 شدم ها یارچه گرفت ایشم خدا یمن زنش نم فتهیب یهر اتفاق دمینه نفهم -
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دوباره هرسه دنبالم آمدن موندم  رونیآنها خالص شوم ازاتاق زدم ب نیخشمگ ینگاه ها ریاز ز نکهیا یعجله برا با

داشت چندبار وارد  یبرگشتم اتاقمو در قفل کردم مامان سع رونیداغتر از آشه...تا دنبالم آمدن ب یخاله چرا کاسه 

 اتاق بشه که در را باز نکردم.

 گفت:پشت در  

 .رونیب ایاتاق ب نیبه سرو صورتت بکش و از ا یبزارند دست دویقرار عقدو خر انیامشب م -

 زدم ادیاتاق فر یتو از

 دمیخودم خاتمه م یبه زندگ یروز عروس دیحاال مجبورم کن داگهیمطمئن باش نیکاراتونو کرد یپس شما همه  -

شما  رمی؟ اگه من بم ستمیهمش خودتون پس من آدم ن دیشما ندارم...همش سع یبرا ی... من که ارزشدیمطمئن باش

 خالص... دیمون یبابا زنده م دویو سع

ردم ک یچیقرص بخورم سرپ دیبا نکهینکردم و از ا یکرد به درد قلبم توجه یدرد م یلیتختم نشستم سرم خ یرو

نم ک دایرو پ نیشد ام یم یارزشم خاتمه بدم چ یب یشد تا به زندگ یم فیضع مانمیکاش ا یا رمیبم خواستیدلم م

 یاصال م ؟یکن یاصال به من فکر م ییام تو کجا دهتو زن دنید دیفقط به ام زمیعز  نیکردم آه ام یم یو با او عروس

 یوب کردن رمیچقدر حق ینیکه بب یی..تو کجاینیکه دردورنج منوبب ییوگرفتار..توکجا شانمیکه چقدر پر یدون

 ارزش..

 رساند. یه تو مخبر اندوهمو ب یکیپ کاش

 چقدر دوستت دارم. یدانست یم کاش

 شه یآوردنت آرام م ادیو قلبم از به  یمن شد بیدلباخته شدم تو دکتر وطب دنتید کباری با

 ؟یفرستاد دویپدر ومادر شدم که مادر به پدر گفت سع یبه شب نمانده بود متوجه صدا یزیچ

 آره ف_

 

 دش کردم رفتبود ر یبه هر کلک ینبود ول یراض رستادمش
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 دیافتاد.سع یو گر نه امشب خون راه م میجور کرد ییبهانه ا دیسع یخوب شد برا -که هنوزخونه ما بود گفت  خاله

 .زهیر یدفعه خونشو م نیگفته بود اگه پاشوبزاره تو خونه ا

 گرده؟ یبر م یخب ک_

 بکنه یتونه کار ینم گهید دیه و سعکشه.تا اون موقع رها به عقد حسن در آمد یچهار پنج روز طول م یپدر گفت _

 . رهیگ یآروم م

خدا چکار کنم  یا یرو کجا فرستاد دی.. سعدمیتنها پنام ام ایشدم خدا یاز هر حس یرفت انگار خال یم جیگ سرم

 ستمیبرم...پشت در نشستم وآرام ارام به حال زارم گر ی؟به تو پناه م

 یمونده باباو مامان با دست خودشون داشتن منو به قتل گاه ماپن جا یرو یوا یگشتم ..ا میدنبال گوش بلندشدم

 فرستادند..

 

 دکتر رو فراموش کنم چشمم وبستم یقد بلند وبازوان قو بایز یتوانم چشمها یچطورم

ز وجپر سو قیعم یدلباخته اش شدم ...آه دنیبار د کیکه با ی...چهره ااورمیب ادیرا به  شیبایچهره ز گهید کباری تا

 زدم 

 مادر با عجله آمد پشت در ختیر یدلم هور دیزنگ خونه به گوش رس یاصد

 رونیب ایزود باش ب  یکن یآمدند چکار کارم یرها رها لباستو عوض کرد -

 زدم تو سرم  یودودست دمیکوب نیپامو زم 

 به درک که آمدند چکار کنم_

 یوگند نزد یتا همه چ رونیب ایلج نکن دختر زود باش ب_

 گفتمبلند  یصدا با

 همتون متنفرم.. دازیرو کجا فرستاد دیسع 
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تو با  الننداصیباغ دوست بابات که کمکشون کنه محصول گردو رو بچ مشیکجاست فرستاد دینداره سع یبه تو ربط_

که با  دینحصشون به گوشم رس یصدا نیح نیبود کشته بشه درا کیبه خاطر تو نزد ستین ؟بستشیچکاردار دیسع

 یم کینزد یبرد و منوبه بدبخت یم رگم یقدم کیکه منو تا  ییصدا یناهنجار ید چه صداتعارف پدر وارد شدن

 یرو یشیچکارکنم نه لباس عوض کردم نه آرا اوریو اری ی.. حاال من بیحساب شده ا یمن چه نقشه  یکرد..خدا

 تخت نشستم.

 ستادیپشت در اتاق ا حانهیخاله ر_

 ند مهمونا آمد رونیب ایرها در رو باز کن ب_

 بلند شدم در رو باز کردم خاله وارد شد و تند تند شروع به حرف زدن کرد. ازجام

 ینداره نگاه نگاه صورتش کم یخاک برسرم پاشو لباستو عوض کنشوهر کردن که عزادار یاِاِاِ...تو که حاضر نشد -

 بکن شیآرا

 نمیکه هست اصال بب نیکنم هم یم شیپوشم ونه آرا یخوبم نه لباس م ینجوریهم-جواب دادم  تیوعصبان یتند با

 شوهرت یالیفام شیپ یخوا یم ایکار  نیازا یبریم یازدواج کنم نکنه سود یمن با ک کنهیم یبه حال تو چه فرق

 یکن ینیریخود ش

 به من انداخت و گفت: ینگاه غضب ناک خاله

تاوان اشتباهات تورو بده فردا  دیبا دیبشه اصال چرا سع ختهیر یخون میخوا یمن،مادرت وبابات نم یفهم یتو نم-

 ایاند زود باش پاشو ب یکار راض نیپدر ومادرت به ا یتازه خوبه بدون ارهیسرش ب ییبال ی رهیحسن سر راهشو بگ

 زشته مهمونا منتظراند رونیب

 زدم یشدم وپوزخند رهیرو تخته وبه صورت خ نشستم

 کنم  ینم ریخودمو تحق ریمن برم خدمتشون ..نخ حد هستن نیاصن اونادر ا هیزشت چ دیفهمیهه..زشت؟شما م -

 ستیمن ن یبه فکر خوشبخت یست؟چراکسیبه فکر من ن یچرا کس یمن چ پس

 خاله با لج گفت:_

 لباستو عوض کن گهیپاشو د ادیکنند بعد از ازدواجم عشق به وجود م یهمه که با عشق ازدواج نم گهیبسه د_



 رها ییتنها

 
70 

 

 گفتم: تیانبا عصب دمویحرف خاله از جام پر نیبا ا_

 که نهیخوام هم یمحله جمع بشن نم یزنم تا همه  یم غیپاشو لباستو عوض کن انقدر ج یبگ گهید کباریاگه -

 من بردار  یهستشما دست از دخالت تو زندگ

 به خود گرفت  یحق به جانب افهیق خاله

 نکن از اتاق خارج شد  یکن یخوبه عوض نم خوبه

و برم و از ت یبه تو پناه م یخداوندا به راست یپناهان یتو پناه ب ایشستم.خداکنار تختمزانو به بغل ن نیزم یرو

 در مرگ باشه نیاگه ا یبه روم باز کن حت یدر ی.یکنم نجاتم بد یدرخواست م

 ستادیسرم ا یپاک کردم مادر با شتاب وارد اتاق شد و رو اشکمو

 یش یگه حاضر نم یخالت م -

 لج گفتم: وبا نیزم دمیپاهامو چند بار کوب_

 گفتم که امینه نه نه..نم-

 

 کرد ودستشو تکان داد یاخم مامان

 زشته. اریب ییچا ایخبه خبه ب-

 ستمین اریب ییزشته که زشته من چا_

 به عقب تکون دادم سرمو

 با التماس نگاهم کرد مامان

داداشتو بسته به  دست هیپسره  نیا یدیفکر داداش و بابات باش مگه ند یکم یانقدر لج نکن دختر تو عاقل_

 کنم  یمن دق م ادیسر داداشت ب ییلج نکن اگه بال ایکشدش رها جان تورو بخدا ب یدفعه م نیگردنش گفته ا

 ادامه داد ینشست وبه آرام کنارم
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تونه  یدوستت داره پس م گهیماجرا رو ختم کن بخاطر داداشت و بابات حاال من به کنار...م نیا ایرها جان ب-

 خوشبختت کنه

 کردم و گفتم: یمسخره ا ندهخ

 شما مهم اند بجز من یهمه برا_

 مشت شده در همم گذاشت یدستها یدسشورو

 تونه خوشبختت کنه. یدوستت داره پس م گهیپسره م یمن مهم ینه رها جان توام برا_

 یواقعا کسدستانم فشردم  نیبزنه ..سرم وب رونیب نهیخواست از س یآمد و قلبم م یحرفها به درد م نیاز ا سرم

 طیشرا نیدفاع ومظلوم بودم توا یداشتم...چه ب ینبودکه منو درک کنه چه حال بد

 مادرحسن بدون اجازه وارد اتاق شد وگفت  نیح نیا در

 پسرم منتظرته رونیب ایودختر خوب خلوت کردند رها جان ب مادر

 ایمنتظر من هست  رونیب زتیپسر عزنداره  یبه من ربط ستمیمن رها جان ن -را برگرداندم وبا لج گفتم  صورتم

 من دعوتش کردم ستمگهین

 بلند شد با عجله حرف منو قطع کرد  مامانازکنارم

 کشه یخجالت م یرها کم رونیب میایهه هه حاال م -

 به من انداخت  ینازک کرد ونگاه بد یحسن پشت چشم مادر

 

 شه ینداره با حسن که حرف بزنه خجالتش کم م یبی.ع-

 باهم حرف بزنند روشون باز بشه یدوتام کم نیا میما که حرفامونو زد دیبداجازه  اگه

 روشم باز بشه خوادیکم روداره م یدل خودم گفتم آخ تو

 جواب گفت ماماندر
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 نداره  یاشکال -

 گفتم: تیحرف مامان تمام نشده بودکه با عصبان هنوز

 بزنم. یحرف یخوام باکس یندارم نم یحرف من

  تیبود از عصبانحسن سرخ شده  مادر

 رو به مامان کرد دیباهم حرف بزن یکم گهینه د -

 راحت باشند نایتا ا رونیب میمابر -

 رونیب هردورفتن

 سرمو باال بردم وازته دل ناله کردم   

دم؟تاوان عاشق شدنم ؟تاوان دختــر بودنم ؟تاوان  یرو پس م یمن دارم تاوان چ یکن یبامن چکار م یدار ایخدا 

 ایاخداینم؟خدابود فیضع

 ؟ یکن یخالصم نم ؟چرایکش یچرا منو نم یسادیبکن چرا وا یکار ی ایخدا

 بعد حسن درنزده وارد شد واقعا که اصال ادب نداره. قهیدق چند

 یکسدیدیپرپر شدنم را نم یکس دید یشکستنم و نم یکس زییصدا در حال شکستن بودم مثل پا یآرام و ب چقدر

 دیآب شدنم وند

 سالم_

 یصندل یاز جام بلند شدم و رو عیتخت نشست سر یشدم آمد و کنارم رو رهیخ ریتحر زیندادم و به م یبجوا_

 شروع به حرف زدن کرد.. یادب یو ب یینشستم با پررو

 

 بود با خنده گفت: ختیر یزردش چشماش قرمز و ب یبدبوشو باز کرد با دندان ها دهن
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و  ارمیبه دست ب دیبا خوامیرها خانوم من هر چه م یمال من بشنمونده که  یزیچ گهید یتوام مثل من خوشحال_

 یاگه خودتم نخوا یخوام حت یحاال تورو م

 گفتم: تیکردم و با عصبان یاخم

 نینگاه کن تو اصال مال ا نهیآ یبه خودت تو یاصال کم ستمیباش من مال تو ن الیخ نی؟توهم ییآخه چه خوشحال -

 نه امتحان کن. یگیدست تو به من بخوره م زارمینم رمیبم که من زنت بشم من اگه یستیحرفا ن

 از جاش بلند شد تیحرفا خشم تو صورتش نشست و با عصبان نیا دنیشن از

ما  یکنب یکار یتون ینم گهیعقد تود کشنبهی شیحرفا گذشته شنبه آزما نیکار از ا گهیگوش کن دختر خانوم د -

 میقرارامونو گذاشت

ه ک یکه درکم کنه نه مادر یپناه بودم نه پدر ی..واقعا ب ختیاز غم و اندوه بر سرم ر یکوه رفت و رونیحرف ب نیا با

 تنهابودم  یکنم تنها هیکه به او تک دینوازشم کنه نه سع

 یورمق ر یشوم وسرد..ب یسرنوشت من بودسرنوشت نیا دیدست به دست هم داده بودندتا منو بدبخت کنندشا همه

 خالصم رسه؟خداینم ادمیبا فر یچرا کس ایخدا امیمرد چندش آور در م نیبه عقد ا نبهکشیمن  یعنیتخت افتادم 

 کن 

وخشم به طرفم آمدو چانه ام راگرفت و از جا بلندم  تیکه حسن برگشت با عصبان دیطول نکش قهیدق کی

 یدارن یفرارو راه  یریمن اس یدستا یکه تو یهست یدختر تومثل کبوترکوچک نیکردبادوهامو به چنگ گرفت  بب

 شه  یم یتقاال نکن پرو بالت زخم یخودیپس ب

 یکنیم یمن بلبل زبان ینگفتن که انقدر جلو یزیچرا پدر ومادرت ازمن وحشت دارندحتما بهت چ یبدون نویا خوبه

 کنند اونا حق دارند که از من بترسند اگه تو یدستم کار م ریخطرناکم که هزارتا مثل پدروداداشت ز یقاچاقچ یمن 

 ؟یدیبرم فهم یکشم و توروهم به زور م یهردوشونو م یزنم نش

 زدم  ایفر دمیسرعت چانه ام را از دستش جدا کردم و بارزومو ازدستش عقب کش به

  رونیگم شو ب ترسمیاز اونوره من از تو نم یدر خروج -

 .رونیگمشو بروب رونی.....برو برونیبلند گفتم ب یادیفر با
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 زد یخند پوز

 یزنبلند بامن حرف ب یباصدا دیکنم که نبا یم تیکنمحال یگردم خودم آدمت م یشنبه برم یول رونیرم ب یباشه م_

 خداحافظ هه هه هه....

 از اتاق خارج شد. یعصب یخنده ا با

چرا انقدر پدر ومادر از او  دمیبشم ؟فهم یقاچاقچ کیزن  دیمن با ایکردم خدا هینشستم وشروع به گر سرجام

 هیپست وانیانقدر زرنگ باشه عجب ح ادینم فشیظاهر کث وحشت داشتندبه

 شون بلند شدبعد از رفتن آنها پدر به اتاقم آمد وگفت: یخداحافظ یبعد صدا قهیدق چند

  یکن یم ادیدادو ف  رون؟چرایب یامدیعاقل باش چرا ن یدختر کم یکن یتو فکرمارو نم -

 پدر کردم وگفتم: روبه

 چطور چطور  کنهیکه روزانه هراز جوانو بدبخت م یبه کس یقاچاقچ هیبه  نیمنو بد نیخوا یشما م -

 پناه بردم اطیامان نداد با سرعت از اتاق خارج شدم و به ح هیگر

 

ماه و  یپناه یو ب یموقع ناراحت شهیشدم هم رهینشستم و به ماه که قرص کامل شده بود خ السیدرخت گ ریز

 کردند یبه درد دلم گوش م یحرف ای ییصدا چیون هدرخت تنها دوستان من بودن که صبورانه بد

 چیندارم ه یراه گهیشدم.د فیوضع ریچطور حق یدید یماه من...تو امشب شاهد عذاب وغم و غصه من بود یا -

برند.دوست  یکارها را انجام داده اندو منو به زور به قتلگاه م یاونا بدون اطالع من همه  زمیکه من بگر ستین یراه

 ینگران چیبعد بدون ه نمیو بب نیو آرام ام نیچهره مت گرید کباریکاش  یاما قبل از مرگم ا مریدارم بم

 دایدونه...منو چنان ش یجونم و بدم اما افسوس که نم دنشید کباری.آه...چقدر دوستش دارم وحاضرم بخاطر رمیبم

ر پ دنشید یبرا نهیس یجشک توکنم.دلم مثل گن داشیپ دیخودش کرده که حاضرم تا آخر عمر بگردم شا وانهیود

دادپدر  یکردو اجازه نم یخونه بود حتما کمکم م دیام.کاش سع دهیراه رس انیبه پا گهیکه د دهیزد.اما چه فا یم

 بکنند ییرحمانه ا یکار ب نیومادر بامن چن
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گرفته  وجودم وسرما ینشستم بدنم کرخ شده بود همه  السیدرخت گ ریاز همه کس وهمه جا تا سحر ز دیناام

 یدرد وسرما برام مهم نبود.من م گهید یندارم ول یراه گهیزنگ نزنم د دیکه ازم پنهان کردن که به سع ممیبود..گوش

 مراقب حالم باشم. دیپس چرا با رمیخواستم بم

 آمد  رونینشسته ام.ب اطیح یاذان صبح بودکه بابا متوجه شد من هنوز تو موقع

.زودباش تا سرما یکن یبهش عادت م یزن حسن شد نکهیبعد ا یفهم ینمچرا  ؟ینشست رونیرها تو هنوز ب -

 بار چندم شکست یبابا قلبم برا یرحم یهمه ب نیاتوازایب ینخورد

 

خاموش شدندو هوا  یکی یکیماه  کم کم کمرنگ شدو ستاره ها مثل چراغ  شهیاسم حالم بدم نیچقدر از ا اه

 یتنم شالق م یقطره قطره رو یمیمال دمبارانیسرددرازکش نیمز یو رو دمیحالمورا نفهم گهیشد.د یروشنتر م

متوجه  یشد وقت دارینماز صبح ب یاشدم مادر که بر یجان تر م یروح و ب یسرد شده بود ومن همچنان ب نیزدزم

شد به سرعت به طرفم آمد و به سروصورت خودش  دمیدراز کش اطیباران زده و سرد ح نیزم یرو سیخ یمن با تن

 گفت: یمزدو  یم

 خدا مرگم بده دخترم از دست رفت یوا-

 دختر؟ یدیخواب نجایا چرا

 افته دختر... یهاتم از کار م هیسرما کل نیپاشو توا ستیقلبت خوب ن یسرما برا یدون ینم

 یرفت وبا خودم م یبه گوشم نم زشیمحبت آم یاز حرفها چکدامیبازومو گرفت و منو به داخل برد.ه ریز

شده بود به زحمت آنهارا عوض کردم و مثل مرده ها  سینداره.لباسهام خ دهیمن فا یشما برا یظاهر یگفتم:دلسوز

م بدنم بازکرد یشدم چشمهامو به سخت داریب دیچیپ یکه به بدنم م یتختم افتادم.ساعت پنج بعدظهربود بادرد یرو

را که کنار تختم بود به  فمیکبخورم  یزیچ خواستیکرد.گرسنه بودم اما دلم نم یکوفته بود سرم به شدت درد م

ا آشپزخونه بود باب یمامان تو رونیآوردموازجام بلند شدم وازاتاق رفتم ب رونیدکتر را ب تیزیآوردم و کارت و یسخت

 .دیدکتربه گوش رس یمنش یمطب وگرفتم بعد از چند بوق صدا یشماره  ستادمویتلفن ا کنارنبود.. داشیهم پ

 د؟ییبفرما_

 دارند؟ فیدکتر تشر دیدن گفتم:ببخشمنو من کر یکم با
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 بله شما؟_

 هستم. انشونیمن من از آشنا_

 وصل کنم. نیاجازه بد بله

 بخش چقدر آرام وبا وقار  یزندگ یتنم را گرم کرد همان صدا ینیدلنش یصدا هیا چند ثان بعد

 .دییالو بفرما_

رو قطع کرد.گونه هام داغ شده بود  یگوشکردم جرات حرف زدن نداشتم.بعد از چند بار الو الو گفتن دکتر  سکوت

چند ماه هر  نیا دمیو نفسم به شمارش افتاده بود.بعد از چهارماه صداشو شن دیلرز یکرد.تنم م یم یواحساس داغ

.اما امروز به خودم جرات دادم گذاشتمیم نیزمرا  یبه سرعت گوش دمیشن یرو م یمنش یزدم و صدا یوقت زنگ م

 به اتاقم برگشتم دمیرا شن نشیدلنش یکنم که صدا یه خدارو هزاران هزاربار شکر مصداشو بشنوم ک دیتا شا

 نوشتم : نهیآ یرا دردست گرفتم و رو رژلبم

 یستاره بود نیاخر

 هامیدلواپس توشب

 پناه من بود  خواستنت

 هامیکس یغروب ب تو

شام صدام کرد  یمهم نبود.مادر برا میبرا زیچ چیبه هرحال حرف دل رنجورمن بود.ه یول ستیشعر از ک نیا دونمینم

 دیبودم با داریشده بودم.آون شب هم تا سحر ب ضیمر شبید یندارم از سرما لینرفتم و گفتم م رونیاز اتاق ب یول

کار را نداشتم نه  نیگرفتم اما جرات ا یم به خودکشینبود چندبار تصم یراه چیکردم اما ه یم زیگر یبرا یفکر

 دمیترس یاز خشم خدا م از مرگ بترسم نه نکهیا

 

 یم کیمن نزد یجیبه صبح نمانده بود و هر لحظه به مرگ تدر یزیناراحتش کنم چ دیفقط فقط خدا را داشتم نبا من

 .یمن چه سرنوشت شوم یخدا یوا شگاهیآزما میبر ادیشد.قراره امروز صبح حسن ب
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 هفت صبح بود که مادر در اتاقمو زد وپشت در گفت: ساعت

 ها زود باش  شهیم رید شگاهیآزما نیدخترم آقا حسن با مادرش آمده بر رها پاشو -

 نهیآ یکردم از جام بلند شدم و جلو یبه اطرافم نگاه م جیخوردم وگ یبه خواب رفته بودم تکان یصندل یکه رو من

 یمبلند  یپف کرده بود و به سخت هیوگر یاز شدت خستگ میشده بودچشمها فیرنگ و ضع یصورتم ب ستادمیا

زرگه خدا ب یش یم روزیت داره... نگران نباش تو پیکابوس واقع نیبه خودم انداختم و گفتم :برو رها..انگار ا یشدنگاه

پرو پر ستیمهم ن یخوشبخت نش ستیرو بکن مهم ن یفداکار نیداداشت ا دیزاره بخاطر سع یوقت تنهات نم چیو ه

دون ب دمیرمق پوش یخودم زدم لباسم و ب یحرفارو برا دلدار نیبروخدا به همرات ا دهیسع هی...مهم سالمت ینابود بش

 رفتم. رونیبپوشم ب یلباس مرتب ای یشیآرا چیه

 آمد و گفت: شوازمیبلند شدند و مادرش به پ یمن از جا دنیو مادرش با د حسن

 متعجب به من انداخت و با خشم وصورت برافروخته گفت: یبه به عروس خانوم مبارکه نگاه -

 یپسرم خودتو خوشگل کن یبرا دیبا یبه صورتت بکش یدست شهی.. نمیچه عروسوا  -

 حوصله گفتم: یسرد وب یلیخ

 دیبر نیتونیم نیناراحت یلیخ ستمیکه ن ستمیخوشگل ن -

 زدرو به مادرش کرد یحسن جلو آمد لبخند چندش_

 خوشگله سرشو به طرفم چرخوند مینجوریولش کن مادر رها هم -

 ؟یرها جان حاضر -

رو گرفتمبعداز چند بوق  نیتلفن نشستم شماره خونه آذ زیم یجوابشو بدم از کنارش رد شدم و رو نکهیا بدون

 دیصداش به گوشم رس

 د؟ییالو بفرما_

 سالم... ییتو نیالو آذ_

 زد  ادیفر نیآذ
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 حالت خوبه چه عجب   ییرها تو یوا -

و ت یدارم.راست اجیخونمون به بودنت احت ایامروز ب یردکنم اگه وقت ک یازدواج م یمن دارم به زور ناسالمت نیآذ_

 کجاست؟ دیسع یدون ینم

 تونستم بفهمم یواز صداش م تعجب

 تو؟حالت خوبه؟ یگیم یچ هیچ یازدواج زورک یگیم یرها چ_

 

 حال گفتم: یبهش انداختم و ب یسطح ینگاه

 ولم کن بابا دست از سرم بردار -

  دیگوشم غر که کنارم نشسته بود آرام دم مامان

 اخمو گفت : ی افهیسرشو چرخوند عقب وباق یموقع مامان حسن تند نیهم یشورشو درآورد گهیبسکن د-

 ؟ یش یمن هرچه نازتو بکشه پرو تر م ی چارهیپسر ب یچ یعنی-

 فرمان  یزد رو میحسن باعث شد همه ساکت ش یصدا

 دونم چکار کنم  یاونوقت م میبزار عقد کن گهیمامان بس کن د-

بودم  یخود یباش ...منم عجب آدم ب الیخ نیقرون بده آش تو هم یکردم وباخودم زمزمه کردم ... یدهن کچ تودلم

اسهاما لب نکهیبه کمک مامان وارد اتاقم شدم و بدون ا میدیبه خانه رس ی..وقت یالک دوارمی...بعد امریتو چنگشون اس

 نشستم وچشمام گشاد شد داد زدم  یندتحسن  یتخت پهن شدم وچشمامو بستم باصدا یعوض کنم رو

 .یدر بزن ینگرفت ادی-

 که ازش انتظار نداشتم گفت: یزیآرام و مهربان..چ یلیخ حسن

 ؟یرها جان حالت خوبه بهتر شد -

 کردم  یاخم
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 به تو ندارم ؟ یعالقه ا چیه یدی؟نفهمیدار یخوبم.. حسن چرا دست از سرم برنم-

 روپام  دمیمشت شدمو کوب یدستا یباکالفک

 تورو خدا دست ازسرم بردار -

 شد رهیروبروموبه صورتم خ یصندل یرو نشست

برام عوض شده  ایدن دمیکه تورو د ینداره چه کنم از وقت یبرام مفهوم یمن دوستت دارم باور کن بدون تو زندگ_

 شدم. ونتید

 جون گفتم: یو ب فیضع یبا صدا_

 یگرفت ادیتا حاال محبت کردن رو  یاز ک یترسون یاز چاقو وکتک م ارویدن یهه هه تو که همه _

 کرد یاخم

 تمخواسیبهت زدم م گهید کباریحرفو  نیا میتازه به دروغ گفتم که قاچاقچ ستمین یعصبان شهیرها من هم یول_

 درسته. یگیتو م یهر چ ستیباشه تو فعال حالت خوب ن یو به من جواب بله بد یبترس

 خت و خارج شد.به من اندا یجا بلند شد نگاه از

رو که مامانبرام درست کرده بود به زور خوردم و بعد قرصمو خوردم به طرف  یبعد از رفتن حسن و مادرش سوپ_

 زدیوقلبمم تندتند م دیلرز یشماره مطب دکتر رو گرفتمدستام م گهید کباریتلفن رفتم و  یگوش

 د؟ییالو بفرما_

آرام و دلنواز بودباز توذهنم  یلیرا که خ روزشید یگذاشتم صدا نیرو زم یاز همه جا گوش دیبود باز ناام یمنش_

 کرد. یفکرش من مجنونو  آرام م یتجسم کردم حت

 آمد جلو  مامانزود

  دهیتونه جواب بده اونجا انتن نم یزنگ نزن نم دیبه سع یزنگ زد یبه ک-

 توجه به حرف مامان یب
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 نبود دینترس سع-

 باشه  دیسع دیشدم شا دواریگ خانه بلند شدته دلم امزن یبود که صدا کشدنیدرحال تار هوا

 را برداشت فونیآ مامان

 بله..._

 .دییبفرما دییبه به آقا حسن شما_

 به من کرد وگفت رها جان آقا حسن آمده. رو

 به مسخره گفتم: نیزم دمیپاهامو کوب تیبا عصبان_

 آقا باشه. ادیآقا حسن چقدرم بهش م -

 بود. دمیام یروزنه  نیآخر نیبد بشه تا مانع ازدواجمان بشه ا شیبودم جواب آزماصبح تا حاال دعا کرده  از

سرم بابا ومامان  یآوارشد رو ایشدمودن دینا ام یبه کل دمید ینیریخندان حسن را با گل و ش یچهره  یوقت یول

 تلفن نشسته بودم  زیم یصندل یمن همچنان ررو یوب شوازشیرفتن پ

 دیآمدبهبه آقا حسن خوش  -باب

 سالم ممنون -حسن

  یسالم خوش آمد- مامان

 گرفتم  شویممنون راستش جواب آزما حسن

 زد یبه طرفم آمد و گل رو به طرفم گرفت لبخند یبعد از سالم واحوالپرس 

 حالت بهتر شده؟ -

 فت:ام فشردو گ نهیکردم و جوابش را ندادم که مامان واسطه شد و گل را محکم به س یاز گرفتن گل خوددار_

 دینیبنش دییبله بهتر شده بفرما -
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 مبل سه نفره  یبابا تعارف کرد باهم نشستن رو 

 ؟ دیدامادخب چکار کرد یبه به آقا -بابا

 دیزد دوباره به طرف بابا چرخ یسرشو به طرف من کج کردو لبخند حسن

 برگزار بشه مراسم نجایهم نینوبت داده و اگه اجازه بد میفردا بعدظهر ساعت چهارون یمحضر برا-

 زد  یلبخند بابا

 منزل خودتونه آقا حسن  نجای.ادیالحمداهلل خوشبخت بش-

 خفقان آورو ترک کنم  ترک کنم که حسن به باباگفت: یخواستم آون فضا یمبل جام شده بودو م یکه به زور رو من

 میبخر اجیمورد احت لیلباس و وسا یبرا رها خانوم کم میفردا صبح بر نیاگه اجازه بد_

 به مادر انداخت وگفت: ینگاه پدر

.هنوز حرفهاشون تمام نشده بود که از جام بلند ادهیوقت ز یتا عروس دینکن دیادخری.حاال زدیدار اریبله بله اخت -

 به من رفت یشدم که به اتاقم برگردم مامان چشم غره ا

 ؟یریکجا م میکن یتو صحبت م یفردا دیخر یبرا میدخترم دار -

 گرفتن یمنو به باز یراحت زندگ  نقدیرفتار بابا ومامان چطور ا نیدم ازاشده بو کالفه

 هاموباال زدم  شانه

بابا  یحرفا به اتاقم رفتم.صدا نینداره.با گفتن ا یبه من ربط دیبدوز شمیبق دیو دوخت دیدیکه خودتون بر نجایتا ا -

 کوبم ک د خیم

 چه طرز حرف زدنه ؟ نیدختر ا-

 نمی. اه از آذشهیبدتر م یکنیمحلش م یهرچقدر ب یلب گفتم عجب آدم سمج ریاتاقم رفتم زندادم وبه طرف  یجواب

 یصدا قهیتا آخر عمر زجر وعذاب بکشم.بعد از چند دق دیسرنوشت منه با نیا نکهینشد.نه مثل ا یکه خبر

 .دمیحسن را شن یخداحافظ
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  دینداشته باش شیدنبالش شمام کار امیف دا م رمیبااجازتون من م-

 گفت: تیکنه بعد از رفتنش او مامان به اتاق آمدو با عصبان یازمن م میکوفت چه طرفدار یا

 ینجوریکنه مثل تو ا یمگه هرکه بخواد عروس یشورشو در آورد گهیتو د-

 

به سر  یگفت همون بود.پاشو پاشو برو حموم دست یآقام هرچه م امرزهی.خدا بمیکنه ؟مگه ما ازدواج نکرد یناز م 

 تکان داد تیودستاشو باعصبان ستادیبکش..بابا هم آمدکنارش ا صورتت

 رها آبرومونو ازسر راه   نیبب-

 یبردار مالحضه  تیدست از سماجت ومسخره باز یپسر ازدواج کن نیحاال که قراره باا یکه تو به بادش بد میاوردین

 بهت نگفتم یزیحالت وکردم چ

کنار تخت زانوهامو بغل کردم وبه  نیندارم بغضم گرفت ونشستم زم یگاه هیکه واقعا تک دمیفهم شتریب باحرفاش

وش هرد رمیحسن باشم چه بم یمهم نبود چه توزندگ یول دیکشیم ریکردو قلبم ت ی..بزنم درد م ستمیحال زارم گر

 نترهیریالبته مرگ ش هیکی

 

 روبه بابا کردوبه من اشاره مامن

 چه به خودش کرده  یبازبا لج نی.نگاه کن ببهیش یمثال فردا عروس م -

 دیمن چرخ روبه

ادر قلبم حرف م نیبا ا یتو مقصر ادیب دیسر سع ییفردا بال یستیباش فقط خودت مهم ن گرانیبه فکر د کمیدختر  -

ونه گ ینداشتم؟؟ بغض گلومو فشوردو اشک از چشمام رو یارزش چیمهم بود؟من ه دیسع یفقط زندگ یعنیشکست 

 شد. یجار میها

 گفتم: فیضع ییباصدا

 مهمه ؟ دیفقط سع -
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 ام  نهیزدم به س محکم

با  یهمه تفاوت سن نیسال سن دارم.با ا 19سال سن داره و من 35مادر اون  یدون یم شهیم یمن چ یپس زندگ -

 زنش بشم؟ یاون شکل زشتش چجور

 چشماشو بست وسر تکان داد مادر

 ستیسن وسال مهم ن گهیبسه د یکرد تینو پدرتو اذعمرت م یهمه  یچند روزه به اندازه  نیرها تو ا گهیبسه د_

 خوبه شمی..وضع مالیکن یمهم عالقست که حسن به توعالقه داره کم کم بهش عادت م

وبلند شدم استادم باپشت دست چشمو با  دمیکوب نیرا محکم به زم میمادر گر گرفته بودم پاها یاز حرفها یحساب

 پس زدم  مویلعنت یحرص پاک کرطمو اشکها

 یوس.چون قبل عردیش یموفق نم چکدامتونیه دیمطمئن باش رمیبه درد خودم بم دیبزار دیباشه باشه فقط ولم کن -

شم  یکنم.اگه من خودمو بکشم هم خودم از دست شما خالص م یکار رو م نیدایمطمعن باش کشمیمن خودم رو م

محکم به صورتش زد  یدست دیشن رفهاروح نیمادر که ا دیکن ی...شماهم راحت زندگادی یسرش نم ییبال دیهم سع

 وگفت:

 بره خونه بخت حاال پاشو برو حموم دیبا ینکن باالخره هردختر یعقل یخدا مرگم بده دختر ب یوا -

 تکون دادو رفت  یسر بابا

 اتاق زدم  یتو یچرخ

 حمام رمینم زمیتم-

 بازوموگرفتو من وکشوندطرف حمام  مامان

 شهیپرو تر م میکن یممدارش  یهرچ نمیتو بب ابرویب -

 دیبشه تا شا ختهیبدنم ر یرو یواجازه دادم  آب نسبتا داغ ستادمیدوش حمام ا ریبه اصرار مادر وارد حمام شدم ز  

 .آمدم رونیب قهیبه بدنم بکشم بعد از چند دق یدست نکهی. بدون اداکنهیآرامش پ مارمیبدن کوفته و ب یکم
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 نمیب یباشدکه م یزییباران پا نیآخر نیا دیکرد.شا یم سیهمه جا را خ یزییرفت باران پا یم یرو به سر یکم هوا

کردمماه پشت ابرها پنهان شده  یرو نگاه م رونیبودم از پشت پنجره ب دارینه باز هم بباره... شب تا سحر ب دیشا ای

د و درخت آرام و با دا یرا تکان م السینازک درخت گ یها هوشاخ دیوز یباد م یکم دیبار یم یمیبود و باران مال

کرد و  یم هیکند...آسمان داشت به حال من گر یباز شیداد باد با شاخه ها یواجازه م ستادهیا شیاستقامت سر جا

 .. میستیداد و هردو تا صبح گر یم یاریکردن  هیمنو در گر

 داریمامان ب یداشدصبحم باص نیزانو گذاشتم ..چشمام سنگ یپنجره نشستمو زانوهامو بغل کردم وسرمو رر کنار

 بود ستادهیسرم ا یشدم رو

 هنکیبدون ا رسهیباخودش چه کرده پاشو صبحانه بخور االن حسن م نیپاشو دخترم بب یدیخواب نجایاِ..رها چرا ا-

 یرفتم پاچه  یبهداشت سیکرد لنگ لنگان به طرف سرو یبزنم بلند شدم پاهام خواب رفته بود وگز گز م یحرف

که  مدیرورو د یدختر نهیآ یبود از تو ختهیهم ر هبلندم ب یود ولباسم ازسرشانه کج شده وموهاشلوارلم باال رفته ب

بود ..صبحانه  یشبانه وشب نخواب ی هیورم کرده نشان از گر ینیپف کرده وب وب یرنگ به رخسار نداشت پلکها

ارد شدبعدازسالم باپدرومادر به ..ساعت نه صبح بودکه آقا داماد و رمیخواستم با غذا نخوردن بم یم یینخوردم گو

 دمن سالم دا

 سالم رها خانوم-

 ندادم  یکردو جواب یخم

هر  دیهونه رو پر کرده بود شا یعطرش فضا یبودبو دهیوشلوار ستش وپوش ینفت یآب یکت ل ویسف یمردانه  بلوز

بار عاشق شد وتا لحظه  کیکه فقط  ییمن رها بودم ..رها یشد ..ول یلباسها وعطرش م نیبود خام ا ییا گهیدختر د

 یبدون دلخوش ؟یدیچه خر میخارج شد هاز خان دیخر یمونه ...با حسن برا یمرگ عاشق دکتر وعشقش م ی

 آمدم یم دیبودم و با او به خر نیشد حاال کنار ام یندارم.. با خودم گفتم:چه م یدیخر

 ...افسوس و صد افسوس.آه

کرد که  یداد فکر م یکارها را انجام م یآرام و عاد یلیندادم خ یرنظ چیانتخاب کرد که من ه یست یحلقه ا حسن

 یناراحت م شتریب میرفت یم شترینبود.هرچه ب نطورینه ا یآمدم ول رونیمن نظرم عوض شده که همراهش تنها ب

همان را که سر یشاپ یبه کاف شنهادیرفتم.به پ یتوجه به اطرافم دنبالش م یرفت ب یهرجا که م یشدم.مثل اتم خنث

 گفت: یبا لبخند میبود رفت
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 بانو یخوریم یچ-

 کردم جواب دادم یحوصله به اطراف نگاه یب

 یچیه -

 به من انداخت  ینگاه_

..اخه گناه  یدینم دیخر یبرا ینظر چیو ه یندار یبه حرفهام و کارهام توجه ؟چرایکن یرها چرا انقدر با من لج م-

 ارمیبرات م یآسمونو بخوا یدم.ستاره  یبرات انجام م یکه بگ یرکار.هیکن یم ینطوریکه تو ا هیمن مادر مرده چ

 نکن ییاعتنا یتو رو خدا انقدر به من ب یول

 گفتم: قهیما حاکم شد و بعد چند دق نیو سکوت ب 

زنت بشم مطمئن باش که اگه عقد  خوامیدست از سرم بردار من نم یدیبرام انجام م یو هرکار یاگه منو دوس دار -

 رسه.چون تا اون موقع من خودمو خالص کردم  ینم یوقت روز عروس چیه میهم بکن

بود چنگ زدم وکافه رو ترک کردم حسن باعجله پشت سرم راه  زیم یکه رو فمویسرعت از جام بلند شدم وک به

 افتاد.

 رها کجا_

 نمیصبر کن بب یچرا انقدر لجباز یریم

 آرام گفت: یکرد و با صدل هام وگرفت و منو از حرکت باز داشت.رو به من شانه

 .میبر ایکنند زشته ب یهمه مردم دارن مارو نگاه م -

راه  ریتمام شد و در مس دمانیسروصدا دنبال حسن راه افتادم.باالخره خر یکه متوجه مردم اطرافمان شدم ب من

را در  دیخر لیوسا را به در انداختم و در را باز کردم.حسن دی.کلمیدیتا به در منزل رس مینگفت یزیچ چکدامیه

 ما آمد. شوازیبه پ عتشد.مادر که متوجه ما شد به سر اطیدست گرفت و دنبالم وارد ح

 خوشحال بود یلیخ

 به به مبارکه  -
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 گذاشت وگفت : نیرو زم دیخر لیحسن که وسا میرو از دست حسن گرفت و هردو  وارد خونه شد لیوسا

 کار دارم یلیمرخص بشم خ نیاگه اجازه بد_

 اش گرفته بود.صد 

 مادر گفت:_

 دست شما درد نکنه  دیخسته شد یلیخ دیبعد بر دیحسن ناهار بمون آقا

 انداخت  یبه اونها م رکانهیز یکرد و نگاه یرا باز م لیوسا یکی یکیزد  یطور که داشت حرف م نیهم

بلند  نیبسته رو از زم ه؟گید هیچ نیخوشگله کفشاشو نگاه کن مبارکه.ا یلیرها لباست خ یبه به چه حلقه قشنگ -

 جعبه رو باز کرد با تعجب گفت: میباش دهیخر ادینم ادمیکرد که من 

تو  ی هقیرها سل ییبایز سیبود به به چه سرو یحلقه کاف نیو فعال هم یفتیتو خرج ب نقدریحسن آقا قرار نبود ا -

 حسن؟ ایبوده 

 مجمع کرد نییخبر نداشتلبامو وپا سیسرو نیکه روحمم از ا من

 دونمینم -

 کرد.. یبا شوق نگاه م سویکه سرو نطوریهم مامان

 ستادهی..منو حسن سرپا دوطرف مامان ادمیخر یچ دونمینم یگیبعد م دیخر یمادر تو رفت یچ یعنی دونمینم_

 میبود

 

 من حسن جواب داد. یجا به

واهرات باشه قابل شمارو نداره عروس خانم بدون طال وج ستیخوب ن دمیخر نارویا یآمد رونیشما از مغازه ب یوقت-

 کار دارم خدا حافظ شما. یلیخ گهیوقت د هیکنم نهار باشه  یزحمت کم م گهیمن د

 منو  هول داد وگفت شهیخارج م اطیحسن از در ح دیکه د مامان
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ب لسوخت قلب اون گرو من و ق یدلم براش م چارهیکن زشته به اصرار مادر به دنبالش رفتم.ب یبرو ازش خداحافظ -

 بود. گهید یمن گروکس

 .دمیبهش رس دیرس یبه نظر م گرفته

 آقا حسن؟_

 مثل برق زده ها برگشت_

 رها خانم؟ یدار یجانم کار_

 نه فقط...فقط_

 کنم؟ یبگو گوش م یفقط چ_

 خورم. یبا تو نم یفکر کن من به درد زندگ یفقط قبل عقد کم_

 صورتمو برانداز کردباچشماش تمام  دیکش یقیانداخت و آه عم نییرا پا سرش

کنم که منو  یم یشه من تو رو دوست دارم.توهم برو خودتو آماده کن بعد ازدواج کار یباشه من نظرم عوض نم -

 ...خداحافظ خوامیچقدر خاطرتو م یکرد یکاش درد م یبکش یلحظه ناداحت کیزارم  ی...نمیدوست داشته باش

وضع من  یبود نجایاگه تو ا ییداداشم کجا دیکردم.آه سع هیزار زار گر بلند یرفتنش  به اتاقم پناه بردم و با صدا بعد

 خاطر رفته. نیهم دوست داره من زن حسن بشم به هم دیبهتر بودنکنه سع

 گفت: یپهن شده بودن جمع کرد و م ییرایرو که همه تو پذ لیوسا مادر

دختر اخه  دهیخر یقشنگ یزایچه چداره  ییا قهیچه سل نیبب یخوب نینکن پسر به ا هیدختر گر گهیبسه د -

 یلج کن یتا ک یخوایم

کردو قدرت حرکت را از من  یخودم ادامه دادم قلبم به شدت درد م هیمادر توجه کنم به گر یبه حرفها نکهیبدون ا 

 حسن بودم. یمن زن عقد گهیخواستم قرص بخورم...تا چند ساعت د یگرفته بود نم

حسن جمع  یوچند خانواده از مهمانها ییکه خاله ها و عمو، دا دینکش یردم طولهم به زور مامان چندقاشق خو ناهار

 شگاهیاصرار کردند به آرا گراتیشدند...دل تودلم نبود اظطراب سرارسر وجودمو گرفته بود هرچقدر مادر حسن و د
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کنه دختر خاله  شیآرا بود به اصرار اجازه دادم تا منو دکردن را مثل آب خوردن بل شیآرا نینرفتم از اونجا که آذ

 شد از اول شروع کنه یمجبور م چارهیب نیشد و آذ ریچندبار اشکم سراز شیآرا نیهامم به بهش کمک کردن در ح

 من ناراحت بودند تیهرسه از وضع نیوصدف وآذ ایدن

 نیروکردم به آذ-

 نیتالش کردم به هم برس دیتو سع یمن کم برا شمیپ یامدیچرا بهت زنگ زدم ن نیآذ-

 کرد یم یتو دستش باز یبا شونه  نیآذ

  امیراستش مامانت زنگ زد گفت ن-

 تاسف تکون دادم  یازرو یسر

 دشمنو از پشت بستن  یمن دست هرچ یواقعا خانواده -

 شونه هامو ماساژداد  صدف

 ؟ یرها ؟واقعا دوسش ندار-

 نگاهش کردم  زیت

 ما ؟ش دیگیم یکه عاشق شوهداشونن ؟چ مییاونا هیاالن من شب-

 شد ادامه دادم  یجار اشکم

 ندارم کمکم کنه  ویچه کنم که کس ستیمن ن لیعقد وازدواج به م نیخوامش ا ینم نکه

 که کنارم نشسته بود گفت: ایاشکمو پاک کردم دن شیآرا زیم یرو  یکاغذ بادستمال

 کنه. یرها جان نگران نباش خدا بزرگه کمکت م_

 کار رو بکن  نیشدبارها ا یطق شده؟چطور راضمن یدونم خاله چرا انقدر ب ینم اخه

 گفت: ایناراحت تر از دن صدف
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 آرام باش  یصورتت کم یتو ختیدوباره ر ملتیر نینکن رها بب هیگر گهید-

 لیفام نیبا ا حانسیکنندهمش مقصر خاله ر یمنو بدبخت م یدست یاخه چطور آرام باشم بابا ومامان من دارن دست_

 کشم. یخواستشوت برسند اگه الزم باشه خودمو م زارم به ینم قشیعت یها

 باهم گفتن: هرسه

 گفت: نیدخترآذ یشد ونهید مگه

 بوده. نیداره سر نوشت توام ا یسرنوشت یرها هرک نیبب_

و  یسر یبود م دیتو که به مراد دلت که سع گهیشدم و گفتم:بله خانوم تورو به زور شوهر ندادند معلومه د یعصبان_

 ندادم و سکوت کردم  ادامه گهیمن.د

 ناراحت گفت: نیآذ_

 نداشتم باور کن یرها من منظور-

 برام سخت بود  نیحرف آذ نینشست ا میشونیبه پ یبه عالمت سکوت باال بردمو اخم دستو

 منم بزرگه  یخدا نینگو آذ یریچ گهیبسه د-

  رمیاالن بم نیبود دوست داشتم هم نیاتاق برام سنگ یفضا میسکوت کرد همه

 اله آذر با عجله وارد شد خ 

 د؟یکن یبچه ها چکار م-

مبارکت  یرها چقدر خوشکل شد یبه من انداخت و گفت:وا ی.نگاهادیعاقد م گهیدوساعت د یکیآمدند  مهمونا

 ؟یشدیم یچ شگاهیآرا یرفتیاگه م زمیباشه عز

 .نمیش یم نجایهم امینم رونیمن ب ادیتا عاقد ب یممنون خاله ول -

 .گهید دیعروس خانوم تمام کن شیبچه ها آرا دیعروس خانوم.زودباش لتونهیمباشه هرجور  -



 رها ییتنها

 
90 

 

 داشتم مثل یدی.اضطراب شدختیدلم فرو ر یتو یزیچ نکهیرفتن خاله قلبم شروع به تند تند زدن کردمثل ا با

ه س نیستباآ یآب رینداشتم.به کمک بچه ها لباسم که از حر یزیراه گر چیو ه دمیرس یکم کم به اخر خط م نکهیا

الغر شده بودم با  ینخورده بودم و کم یادیز زیچند روز گذشته چ نکهیبه خودم انداختم با ا ینگاه دمیرب  پوش

 کرد گفت: یکه منو نگاه م نیتازه گرفتم ..آذ ییبچه ها رنگ و رو شیآرا

بلندترشده رها بلندت  یدرشتتو درشت تر کرده و مژه ها یآب یخط چشمت چشما نیا یشد بایرها چقدر ز یوا_

 یشد بایچقدر ز

 کرد.گفتم: دنیکه کمک کرد کفشم را بپوشم بلند بلند شروع به خند ایدن

 زشت شدم؟ یلیخ ایدن هیچ-

 نمیصبر کن بب یچرا انقدر لجباز یرینه رها جان فکر کنم حاال قدت از حم_

 آرام گفت: یهام وگرفت و منو از حرکت باز داشت.رو به من کرد و با صدل شانه

 .میبر ایکنند زشته ب یهمه مردم دارن مارو نگاه م -

راه  ریتمام شد و در مس دمانیسروصدا دنبال حسن راه افتادم.باالخره خر یکه متوجه مردم اطرافمان شدم ب من

را در  دیخر لیرا به در انداختم و در را باز کردم.حسن وسا دی.کلمیدیتا به در منزل رس مینگفت یزیچ چکدامیه

 ما آمد. شوازیبه پ عتشد.مادر که متوجه ما شد به سر اطیت و دنبالم وارد حدست گرف

 خوشحال بود یلیخ

 به به مبارکه  -

 گذاشت وگفت : نیرو زم دیخر لیحسن که وسا میرو از دست حسن گرفت و هردو  وارد خونه شد لیوسا

 کار دارم یلیمرخص بشم خ نیاگه اجازه بد_

 صداش گرفته بود. 

 مادر گفت:_

 دست شما درد نکنه  دیخسته شد یلیخ دیبعد بر دیحسن ناهار بمون آقا
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 انداخت  یبه اونها م رکانهیز یکرد و نگاه یرا باز م لیوسا یکی یکیزد  یطور که داشت حرف م نیهم

بلند  نیبسته رو از زم گه؟ید هیچ نیخوشگله کفشاشو نگاه کن مبارکه.ا یلیرها لباست خ یبه به چه حلقه قشنگ -

 جعبه رو باز کرد با تعجب گفت: میباش دهیخر ادینم ادمیرد که من ک

تو  ی هقیرها سل ییبایز سیبود به به چه سرو یحلقه کاف نیو فعال هم یفتیتو خرج ب نقدریحسن آقا قرار نبود ا -

 حسن؟ ایبوده 

 جمع کردم نییخبر نداشتلبامو وپا سیسرو نیکه روحمم از ا من

 دونمینم -

 کرد.. یبا شوق نگاه م سویکه سرو نطوریهم مامان

 ستادهی..منو حسن سرپا دوطرف مامان ادمیخر یچ دونمینم یگیبعد م دیخر یمادر تو رفت یچ یعنی دونمینم_

 میبود

 من حسن جواب داد. یجا به

ره عروس خانم بدون طال وجواهرات باشه قابل شمارو ندا ستیخوب ن دمیخر نارویا یآمد رونیشما از مغازه ب یوقت-

 کار دارم خدا حافظ شما. یلیخ گهیوقت د هیکنم نهار باشه  یزحمت کم م گهیمن د

 منو  هول داد وگفت شهیخارج م اطیحسن از در ح دیکه د مامان

سوخت قلب اون گرو من و قلب  یدلم براش م چارهیکن زشته به اصرار مادر به دنبالش رفتم.ب یبرو ازش خداحافظ -

 بود. گهید یمن گروکس

 .دمیبهش رس دیرس یبه نظر م تهگرف

 آقا حسن؟_

 مثل برق زده ها برگشت_

 رها خانم؟ یدار یجانم کار_
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 نه فقط...فقط_

 کنم؟ یبگو گوش م یفقط چ_

 خورم. یبا تو نم یفکر کن من به درد زندگ یفقط قبل عقد کم_

 باچشماش تمام صورتمو برانداز کرد دیکش یقیانداخت و آه عم نییرا پا سرش

کنم که منو  یم یشه من تو رو دوست دارم.توهم برو خودتو آماده کن بعد ازدواج کار یمن نظرم عوض نمباشه  -

 ...خداحافظ خوامیچقدر خاطرتو م یکرد یکاش درد م یبکش یلحظه ناداحت کیزارم  ی...نمیدوست داشته باش

وضع من  یبود نجایاگه تو ا ییداداشم کجا دیکردم.آه سع هیبلند زار زار گر یرفتنش  به اتاقم پناه بردم و با صدا بعد

 خاطر رفته. نیهم دوست داره من زن حسن بشم به هم دیبهتر بودنکنه سع

 گفت: یپهن شده بودن جمع کرد و م ییرایرو که همه تو پذ لیوسا مادر

 اخهدختر  دهیخر یقشنگ یزایداره چه چ ییا قهیچه سل نیبب یخوب نینکن پسر به ا هیدختر گر گهیبسه د -

 یلج کن یتا ک یخوایم

کردو قدرت حرکت را از من  یخودم ادامه دادم قلبم به شدت درد م هیمادر توجه کنم به گر یبه حرفها نکهیبدون ا 

 حسن بودم. یمن زن عقد گهیخواستم قرص بخورم...تا چند ساعت د یگرفته بود نم

حسن جمع  یوچند خانواده از مهمانها ییو عمو، داکه خاله ها  دینکش یهم به زور مامان چندقاشق خوردم طول ناهار

 شگاهیاصرار کردند به آرا گراتیشدند...دل تودلم نبود اظطراب سرارسر وجودمو گرفته بود هرچقدر مادر حسن و د

کنه دختر خاله  شیبود به اصرار اجازه دادم تا منو آرا دکردن را مثل آب خوردن بل شیآرا نینرفتم از اونجا که آذ

 شد از اول شروع کنه یمجبور م چارهیب نیشد و آذ ریچندبار اشکم سراز شیآرا نیبه بهش کمک کردن در حهامم 

 من ناراحت بودند تیهرسه از وضع نیوصدف وآذ ایدن

 نیروکردم به آذ-

 نیتالش کردم به هم برس دیتو سع یمن کم برا شمیپ یامدیچرا بهت زنگ زدم ن نیآذ-

 کرد یم یتو دستش باز یبا شونه  نیآذ
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  امیراستش مامانت زنگ زد گفت ن-

 تاسف تکون دادم  یازرو یسر

 دشمنو از پشت بستن  یمن دست هرچ یواقعا خانواده -

 شونه هامو ماساژداد  صدف

 ؟ یرها ؟واقعا دوسش ندار-

 نگاهش کردم  زیت

 شما ؟ دیگیم یکه عاشق شوهداشونن ؟چ مییاونا هیاالن من شب-

 دم شد ادامه دا یجار اشکم

 ندارم کمکم کنه  ویچه کنم که کس ستیمن ن لیعقد وازدواج به م نیخوامش ا ینم نکه

 که کنارم نشسته بود گفت: ایاشکمو پاک کردم دن شیآرا زیم یرو  یکاغذ بادستمال

 کنه. یرها جان نگران نباش خدا بزرگه کمکت م_

 کار رو بکن  نیشدبارها ا یمنطق شده؟چطور راض یدونم خاله چرا انقدر ب ینم اخه

 گفت: ایناراحت تر از دن صدف

 آرام باش  یصورتت کم یتو ختیدوباره ر ملتیر نینکن رها بب هیگر گهید-

 لیفام نیبا ا حانسیکنندهمش مقصر خاله ر یمنو بدبخت م یدست یاخه چطور آرام باشم بابا ومامان من دارن دست_

 کشم. یاشه خودمو مزارم به خواستشوت برسند اگه الزم ب ینم قشیعت یها

 باهم گفتن: هرسه

 گفت: نیدخترآذ یشد ونهید مگه

 بوده. نیداره سر نوشت توام ا یسرنوشت یرها هرک نیبب_
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و  یسر یبود م دیتو که به مراد دلت که سع گهیشدم و گفتم:بله خانوم تورو به زور شوهر ندادند معلومه د یعصبان_

 ادامه ندادم و سکوت کردم  گهیمن.د

 ناراحت گفت: نیآذ_

 نداشتم باور کن یرها من منظور-

 برام سخت بود  نیحرف آذ نینشست ا میشونیبه پ یبه عالمت سکوت باال بردمو اخم دستو

 منم بزرگه  یخدا نینگو آذ یریچ گهیبسه د-

  رمیاالن بم نیبود دوست داشتم هم نیاتاق برام سنگ یفضا میسکوت کرد همه

 خاله آذر با عجله وارد شد  

 د؟یکن یبچه ها چکار م-

مبارکت  یرها چقدر خوشکل شد یبه من انداخت و گفت:وا ی.نگاهادیعاقد م گهیدوساعت د یکیآمدند  مهمونا

 ؟یشدیم یچ شگاهیآرا یرفتیاگه م زمیباشه عز

 .نمیش یم نجایهم امینم رونیمن ب ادیتا عاقد ب یممنون خاله ول -

 .گهید دیعروس خانوم تمام کن شیبچه ها آرا دیعروس خانوم.زودباش لتونهیباشه هرجور م -

 داشتم مثل یدی.اضطراب شدختیدلم فرو ر یتو یزیچ نکهیرفتن خاله قلبم شروع به تند تند زدن کردمثل ا با

ه س نیباآست یآب رینداشتم.به کمک بچه ها لباسم که از حر یزیراه گر چیو ه دمیرس یکم کم به اخر خط م نکهیا

الغر شده بودم با  ینخورده بودم و کم یادیز زیچند روز گذشته چ نکهیه خودم انداختم با اب ینگاه دمیرب  پوش

 کرد گفت: یکه منو نگاه م نیتازه گرفتم ..آذ ییبچه ها رنگ و رو شیآرا

بلندت بلندترشده رها  یدرشتتو درشت تر کرده و مژه ها یآب یخط چشمت چشما نیا یشد بایرها چقدر ز یوا_

 یشد بایچقدر ز

 کرد.گفتم: دنیکه کمک کرد کفشم را بپوشم بلند بلند شروع به خند ایدن

 زشت شدم؟ یلیخ ایدن هیچ-
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 نه رها جان فکر کنم حاال قدت از ح_

 جالبه عروس از داماد بلند تر. یلیبلند تر شده خ سن

رگشتم اشک به  ب یو خستگ یدیبه حالت اول همون حال ناام عیسر یلیخندم گرفت اما خ ایحرف دن نیاز ا منم

 چشمام هجوم آورد 

 داد ینجات م یبدبخت نیآمد و منو از ا یم دیکاش سع -

 اونها اشک در چشمانشان حلقه زده بود. یسه  هر

 محکم بغلم کرد  نیآذ

 رفتم دنبالش. یخودم م دکجاسیدونستم سع یرها آرام باش اگه م_

 فکر در ذهنم جرقه زد.دستاشو فشردم نیحرف آذ نیا با

 ؟ یگیت مراس_

 کردم  ایبه دن رو

 کجاست؟ دیکه سع یمادر بکش ایزبان پدر  ریاز ز یبر شهیم ایدن_

 صبر کن یبتونم کم دیاره شا_

خوشحال برگشت و  ایدن قهیکمکم کن.بعد از چند دق ایخدا میهرسه شروع به دعا کرد نیرفت و منو صدف و آذ ایدن

 گفت:

 کجاست. دیسع دمیرها فهم دمیفهم_

 .دیجونم به لبم رس گهیودباش بگو دکجاست ز_

 وصدف از من نگران تر گفتند: نیآذ

 .گهیبگو د گهیزود باش د-
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 آرام و شمرده گفت یلیسکوت خ یگم بعد از کم یدمیبابا صبر کن یا_

 یریام یرفته باغ آقا_

 کدام باغ؟_

 ربعه کیهمش  ستین یراه گهید میبدر رفت زدهیکه س یباغ نیبابا هم یا_

 گفتم: وسانهیتکان دادم و ما دنیا عالمت فهمسرم را ب_

 .ستیاونجا رو بلد ن نیاما آذ_

 .میتا ما برگرد نیطولش بد یفقط شما کم رمینداره من باهاش م یکه نگران نیصدف گفت ا_

 نیکمکم کن تا از ا ایبود..خدا دیرفتن تنها روزنه نجاتم برگشتن سع رونیو صدف هر دو با سرعت از خانه ب نیآذ_

 خالص شوم. یه گرفتارهم

 وارد اتاق شد مامان

 کجان؟ نیدخترا کارتون تمام نشده  پس صدف و آذ -

 داد شوقورتیبه خود آمد وآب گلو عیسر ایکه دن میلحظه رنگ باخت کی ایمن و دن_

 سرعت.به میتازه هنوز ساعت سه وقت دار شهیاخه خاله بدون تافت که نم ارنیرها تافت ب یموها ی..رفتن برا زهیچ-

 تا از اول درست کنه ختیموهامو به هم ر

 گهید ادیخاله جان ساعت چهار عاقد م -

 سرشو تکون داد مامان

 دیمهمونا زشته به خدا زود باش نیب ادیعروس ب دیآخه مهمونا اومدندبا یول یچیه -

 ؟یخوب بود چرا خرابش کرد موهاش

 .دیبه مهمونا برس دیکنم حاال شما بر یم یباشه خاله سع_
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 دیبه من انداخت وبا ذوق خند ینگاه مامان

 تکه چشم حسودت کور  لیفام یشده تو بایماشااهلل دخترم چه ز -

رفت واز اون سر به  یسر اتاق به آن سر م نیاز ا ایرفت.دن رونیتوجه به حرف مامان با لباسم ور رفتم مامان ب بدون

 ردم و شروع به دعا کردم.در آو زمیکشو م یدعا را از تو یسر و من هم کتابچه  نیا

 به سرعت به طرف من آمد و با موهام ور رفت وگفت: ایدر بلند شد دن یصدا

 د؟ییبفرما_

 باز  یآمد وبادهان کیمن شوکه شده بود نزد دنیحسن وارد اتاق شد از د مادر

 رها جان  یایرم مالحق که به پس یانتخاب کرد یبه حسن چه دختر نیدارم واقعا آفر یماشااهلل چه عروس خوشگل -

 لب گفتم: ریز 

 تهیپسرم انگار پسرش برت پ گهیم نیهمچ -

 کرد  ایبه دن رو

بلندو  یپسرم موها یدونیعروسم باز باشه بهتره.به به رها م ییطال یخوشگله ولش کن موها ینجوریعروسم ا -

 دارم. یچه عروس ننیبب المیزودتر فام دیبا گهیدوست داره خوبه د یلیخ

 دست پاچه گفت: ایدن رونیبرم ب دمیشده بودم وترسالل  منکه

 ادیو لباسش نم شیباز به آرا یشه موها ینه خانوم اخه نم_

 کردم. ینگفتم و فقط به اونا نگاه م یزیچ منم

 کردوبه طرف در رفت  یحسن اخم مادر

 طولش نده یلیخ رهیآبروم م المیفام یباشه فقط زودتر جلو -

 تا من زودتر تمامش کنم. رونیب دیباشه چشم شما بر_
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 طرف  دیدو ایرفت دن رونیب نکهیبعد از ا_

 بشه. یکس یرو قفلش کرد تا مانع ورود دوباره  در

 دستم را گرفت. ایدن میدیکش یقیدو نفس عم هر

 رسه یاالن م دیکرده نگران نباش سع خیرها دستت  یوا_

 گفتم: نگران

امو نمونده دست یوقت گهید رهیداره م ینجوریساعت هم نینم.؟ببچکار ک یچ ادیاگه ن امدین دیچکار کنم سع ایدن_

 فشورد

 رسند. یم میساعت وقت تلف کن میحسن تازه رفته دنبالش اگه ن ادیمانده تا عاقد ب قهیآرام باش هنوز ده دق_

 در بلند شد  ی...دوباره صدادیلرزیکرده بود وم خیدستام  زدیتودلم نبود قلبم تند تند م دل

 ادیحاال عاقد م دیزود باش ایرها دن دیدر رو چرا قفل کرد دیکن یار مها چک بچه

 جواب داد ایدن_

 گرفت  یرو سرسر زیهمه چ شهینم گهیتازه ...عروسه د شهیچشم خاله جون االن تمام م_

 حوصله جواب داد. یب مامان

 دیزودتر آبرومون رفت جلو مهمونا زود باش دیکن یم یدونم هر کار یمن چه م_

 داد. یم یفقط منو دلدار ایدن 

در پ یبعد با صدا قهیدق م؟چندیموهاتم درست شد حاال چکار کن میبهانه ندار گهیآرام باش حاالهاست که برسند.د_

 .میخورد یکه پشت در بودتکان

 بره. دیعاقد آمد عجله داره با رونیب ایرها زود باش ب_

 .میایباشه حاال م_
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 تو. انیخوان ب یکن خانوما م باز یبابا جون چرا در رو قفل کرد_

خدا  یدیکنم جواب نم یندارم خدا،خدا چرا هرچه صدات م یراه گهیو بدنم به لرزه نشست د دیاز رخسارم پر رنگ

 کردم و دستشو گرفتم  ای.رو به دنامدیکه ن دیمن فقط تو رو دارم سع

 در رو باز کن  ایدن -

 با عجله در رو باز کرد. ایدن

 نییو من سرم را پا دنیو رقص دنیودست زدن دورم چرخ دنیو مادر حسن وارد شدندباکل کش هحانیو خاله ر مادر

 .نایدارن ا یلبهاموبه هم فشردم...  هه چه دلخوش زدیبه گلوم چنگ م یشدم بغضبد رهیخ نیانداختم و به زم

لو ج یط مورب مشکبا خ دیوکراوات سف دیلباس سف یمشک یهم وارد اتاق شد...کت شلوار مشکل وکفش ورن حسن

 دستم داد و آرام گفت: یآمد وبالبخند دسته گل

  یشد بایعروس قشنگم چقدر ز -

که اجازه ندادموبازومو  رهیکردم و جوابش رو ندادم.خواست بازوم رو بگ ییاعتنا یزد ..بهش ب یبرق م چشماش

 دمیکش

 لطفا دستت رو بکش. مینه ما هنوز به هم نامحرم هست_

 گفت: طنتی.باشدین روبه رو شد دستش راکشم تیکه با جد حسن

 باشه بعد محرم شدن دارم برات عشقم  -

 حرفش به لرز افتادم. نیا با

 کنار گوشم  دیراگرفت سرشو کش میبازو ریز یجلد ایدن

 رسند. ینگران نباش حاال م -

 ییوح در بدن نداشتم.گومن ر یمن از جا بلند شدند ودست زدند ول دنیهمه مهمانها با د میاز اتاق خارج شد همه

 یاطرافم را نم یرفت گنگ بودم صدا یم جینمانده بود که از حال برم سرم گ یزیبرند.چ یمرا به قتلگاه م

 ریگردآب اس ی ی...تودمیشن
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سرش پرت کنم با  یخواست دست گل حسن رو تو یکه متوجه حال من شد محکم منو گرفت دلم م ایبودم .. دن شده

گلو به من داده بود را  نیکه ا یگل نداشتم.چون کس نینسبت به ا یاحساس چیبودم ه یرغوانعاشق گل رز ا نکهیا

 دوست نداشتم.

کردم و  یبود... فقط فقط دعا م ستادهیهم کنارم سرپاا اینشستم دن ییمبل دونفره ا یاجبارهمراه حسن رو به

عاقد همه را به سکوت دعوت  قهیند دقاز چ امد؟بعدین دیشد چرا سع یکمکم کن پس چ ایخدا دمید یاطرافمو نم

 دآرومیسابیسرمونو م یخندرو یسرمون نگه داشتن وکس یرو یشمیبود وچند خانم دستمال ابر نییکردسرم پا

 .. ختمیریآروم اشک م

خواست منو  یپوشاندم.دلم نم یصورتم انداختم.تا آنجا که امکان داشت خودم و از حسن م یرا رو ریحر یروسر

 اقد بلند شدع یصدا نهیبب

 ایعاقد روحم سبک شدو آماده پروازحسن خوشحال بودومن ناراحت و نگران.دن یو...با صدا میاهلل الرحمن الرح بسم

 کنار گوشم گفت:

 ..ستیدردست رس  ن زنمیزنگ م نیکه راه داره باشه..هرچقد به آذ ییرها طولش بده تا اونجا_

 توهم دعا کن  ایکنم دن یم یباشه سع_

ردم ک یم یگرفت احساس پوچ یفرستاد .شماره م یبودو مدام صلوات م ستادهیاز من بدترکنارم ا ناید ییکجا دیسع

ار کردم.ب یبه زور پلک هامو بلند م دوید یزد.چشمام تار م یم رونیب نهیبودقلبم داشت ازس کسالیهر لحظه برام 

 نمیدوبار فعال رفتم گل بچ نین جواب ندادم اکردو م رندادم بار دوم هم تکرا یاول عاقد خطبه را خواندو من جواب

 دیسع دمیام نیخدا چکارکنم آخر یبله رو گفت ا دینه از گالب با هینه از گل خبر ستین یبهانه ا گریبار سوم د یبرا

ومادر حسن هرسه با هم  حانهینگفتم.مامان وخاله ر یزیبار سوم خطبه تمام شدو سکوت حاکم و من چ امدیبودکه ن

 گفتند

 بله یگیچرا نم گهیرها زود باش د اره

 یصدا نیح نیکرد و منتظر بوددر ا یدهنم قفل شده بودو قدرت باز شدن نداشت حسن نگران به من نگاه م  

ه که بش ییرایخواست وارد پذ یشده بودم ریبودکه با بابا درگ دیسع ی.. آره صدادیرس یبه گوش م یبلند یادهایفر

 شدند یم مانع حانهیبابا وشوهر خاله ر
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  دیکن چارهیکه رهامو ب یبرم داخل منو دک کرد دیبزار-

 روح خستمو جال داد بابا گفت  دیسع یصدا

 نکن بزار کار تمام،بشه  یزیبسه آبرور دیسع-

 کرد  یغرش دیسع

 خواد  یپسرو نم نیتمام بشه رها ا یچ-

 خاله صداشو باال برد  شوهر

 ؟یکن یلوغش مباشه تو چرا ش یراض دیدختر با یاصن بابا-

 رگ گردنش بدن وصورت سرخ شده بود دیهولش داد عقب ونعره کش نشویدست زد به س دیس

  یگرفت میخواهرمن تصم یبرا یکرد جایب یوسط چه کاره ا نیاصال به توچه ؟ا-

  دیچرخ تیجمع روبه

 .. ستیدر کار ن یمجلس تمام شد عقد ونیخانمها آقا-

و صدف هردو به  نیآذ دیزد رها سع ادیفر یبا خوشحال ایآمددن دیسع شهیمبلند شد ورفت باورم ن شیاز جا حسن

بود من که نگران حال  هیها باال گرفت و به دعوا شب ادی.فرهیعصبان یلیخ دیسع مشیرها آورد دنیسرعت به من رس

 دم.نش یچیمتوجه ه گهیحال رفتم و د ازتوان از کف دادم و  یعصب یو فشارها یبودم از شدت نگران دیسع

که منومحکم بغل کرده  دمیرا د دی.چشمم را که کامل باز کردم سعدمیچشم باز کردم همه را مضطرب کنارم د یوقت

 کرد. یبود نگران به من نگاه م

 رها جان خواهر قشنگم حالت خوبه_

 کرد یصورتمو نوازش م بادستاش

 سر جواب دادم و آرام گفتم: با

 زد به سرم. ی.سرمو نوازش کرد بغلم کرد و مدام بوسه میتچرا تنهام گذاش یکجا بود یآمد دیسع -
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 بابا. یبهت زور بگه حت یزارم کس ینم نجامیآرام باش رها من ا_

کارش را عوض کندتا  یلباس ها نکهیوصدف به سرعت به راه افتاده بود.بدون ا نیماجرا از آذ دنیبه محض شن دیسع

 بود. دهیرس نجایبه ا

 یباغ فرستاده بود چه بودو نم یاو نو به کمک دوستش تو نکهیبود که منظور پدر از ا به خودش ناسزا گفته مدام

 که منو بدبخت کنند. نهیا یکار برا نیدانست ا

 هیرا گرفته و گر دیفشرد و من محکم سع یم نهیو سرم را به س دیبوس یگونه ام و تندتند م دیجابجاشدم سع یکم

 بر شده بود رو به پدر حسن کرد وگفت:کردم ..عاقد که تازه از ماجرا باخ یم

 خداحافظ  ستیعقد اصال درست ن نیدختر رو به زور شوهر داد ا شهیمگه م هیچ نکارایآقا ا_

که متوجه من  دی.سعدیلرز یدر دست داشت از خانه خارج شد.بدنم از ترس م یهمکارش که دفتر بزرگ همراه

 شد.آرام گفت:

 رمق گفتم: یآرام و ب یلی.خنجامیرها نترس من ا_

 گفت: تیکرد وبا عصبان یاخم ارهیسر تو م ییاما اگه من با حسن ازدواج نکنم اون بال_

 غلط کرده مگه شهرهرته رو به حسن کرد _

 گهیبکش د یمنو بکش یخوا یم یریم یمشت بهت بزنم که م هیاخه جوجه اگه  یریزن بگ یخوایها م دیتحد نیا با

 دیسع یاون رفتار کن دست از سرش بردار حرفها لیبه م یا رها رو دوست دارواقع یگی..اگه راست میچرا منتظر

به شدت از جاش بلند شد از  نطوریدم حسن اید یتمام نشده بود حسن که کنار ما نشسته بود از جا بلند شد وقت

 ترس باز از حال رفتم.

داشتم.تواون حال  یبد یلیحال خ دمیبه دهان خودم د ژنیبار که چشم باز کردم سرم به دست داشتم و اکس نیا

را  ژنیسرم از دستم کنده شده و خون راه گرفت اکس دمیشدت از جام پر دبهیافتادم دلم لرز دیسع ادیدفعه به  کی

  دمیکش غیاز خودم جدا کردم ج
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با  اتاق شدمن وارد  یداد.مامان که با سر وصدا یافتادم و اشک امانم را نم نیبازانو به  زم دیسع ییکجا دیسع دیسع-

پاشو مادر و با  نیزم یخدا مرگم بده رها رها دخترم چرا افتاد دیمن هراسان به طرفم آمد و به صورتش کوب دنید

 دکتر رو صدا کرد. ادیفر

 دکتر...دکتر_

 ادیب یکی.چرستار 

 گفتم: یفقط م من

 کجاست ؟ دیسع دیسع

 .دیلرز یبدنم م ختمیر یاشک م 

 وبه بخدا خوبه.حالش خ دیآرام باش دخترم سع_

 روکشته راستشو بگو مامان. دیحسن سع نیگ یپس کجاست شما دروغ م_

 رسه چه برسه  به یحسن زورش به مورچه ام نم هیچه حرف نینه دخترم ا_

 زد  ادیفر دبعدیسع

 پرستار پرستار -

 شدم. داریتا ب دیل کشچقدر طو دانمیآشفته نم یخواب یکرد به خواب رفتم ول قیکه پرستار به من تزر یآرام بخش با

 فشردو گونه ها و لبشو تند یکنارم نشسته بود دستهامو م دیافتادم و به اطراف نگاه کردم.سع دیسع ادیبه  دوباره

 دیرا از دهانم بردارم که سع ژنیخواستم دستگاه اکس ی.مختیر یوآرام اشک م دیبوس یزدو م یتند به دستم م

 متوجه منظورم شد وگفت:

 

 نگاه کن  یکن یباور نم فتادهیبرام ن یاتفاق چیبه وهمن حالم خو_

 دیجا بلند شد و چرخ از
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 راحت باشه استراحت کن عروسک قشنگم. التینگاه سالم سالمم خ -

مرخص شدم  مارستانیاز حسن وخانوادش نبودچند روز بعد از ب ی..خبر دمیکش ینفس راحت دیسالمت سع دنیباد

اعتمادم را از دست داده بودم دوست نداشتم  یشده بودم و به کل هیروح یب رمق و یب یمدت گذشته حساب نیدر ا

 دهیکردندتازه فهم یمن اجتناب م دنیاز د ناهمبابا ومامان او یحت نمیرا بب گرید یکس ایو دن ن،صدفیوآذ دیبجز سع

 ایسابق نبودم.دن یااون ره گهیمن د دهیکردنداما چه فا یکار معذرت خواه نیا یبودند با من چه کردندالبته برا

زد.هرسه با حرکات خنده آور و  یهم هر روز بعدظهر هم به من سر م نیموندن آذ شمیوصدف هردوچند روز پ

آمد و مثل  یدانم چرا خنده به لبم نم ی.اما نماورندیحال و هوا در ب نیمنو از ا واستندخ یم دیجد یها یشوخ

صداشو از هر  ای دمشید یکردهر وقت م یمنو خوشحال نم دیسع دنیاندازه د زیچ چیروح و جان بودم ه یمجسمه ب

حسن همراه مادرش  ذشتکردم.چند روز گ یخدارو شکر م شیهزار بار به خاطر سالمت یروز دمیشن یگوشه خانه م

 با عجله به اتاقم آمد وگفت: دیما آمد البته قبل ورودشون سع یبه خونه 

 باهات حرف بزنه خوادیفقط حسن م شتمیناراحت نشو و نترس من پبهت بگم اصال  یزیچ هی خواستمیرها جان م_

 جواب دادم دهیبر دهیشدم بر رهیبه دادشم خ باترس

 ترسمیازش م ادیازش بدم م نمشیخوام بب یترسم نم یح ح حسن نه داداش من م_

 دیبوس مویشونیتو بفلش وپ دیگرفت ومنو کش بازوهامو

 رهیباهات حرف بزنه بعد م خوادیفقط م ستین یپسر بد میکن یما فکر مکنم انقدرام که  یخوبه من تورو ترک م_

 زارم. یو تنهات نم شتمیمنم که پ

 .یقول بده تنهام نزار یباشه ول_

 زارم  یباشه خواهر کوچولو تنهات نم_

بلند تخت  یحال بودم از ترس از رو یب نکهیهمراه حسن وارد اتاق شد.با ا قهیرفت بعد از چند دق دویرابوس سرم

 گوشم گفت: یبه سرعت به کمکم آمد و تو دیشدم وشالمو سرم کردم سع

دستم را گرفته بود.از حرارت دست  دیتخت نشستم سع یکمکم کرد دوباره رو  نجامینگفتم آرام باش من ا مگه

 تنم گرم شد. دیسع
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 کردوارد شد   یآرام یبا صدا یسالم حسن

 سالم -

 کردم اگه حاال یاشتباه م یتونم شمارو مال خودم کنم ول یکردم م یفکر م دیخانوم حالت بهتر شده منو ببخش رها

ن گفت م یراست م دیآقا سع رمیچکار کنم آمدم...آمدم که درخواستمو پس بگ دیکار رو بکنم چند سال بعد با نیا

اشتباه  یول من شمارو دوست داشته باشم تمامه گهکردم ا یکردم فکر م یشما رو درک نم یشما رو دوست دارم ول

ما  یفاصله سن دیگ یتونستم شمارو خوشبخت کنم نه خودمو راست م یرفت نه م یم شیپ ینجوریکردم اگه ا یم

 خواستمیهستم ونه اهل کار خالفم فقط م یمن نه اهل چاقوکش دیکه دارم فقط فقط بدون گهید بهیو هزار ع ادهیز

و به  دیکه خوشبخت بش دوارمیکردم.ام تتونیمدت اذ نیا یکه تو دیخودم کنم که نشد.ببخش مالکار شمارو  نیباا

 مرخص بشم ستین یحاال اگه امر دیبرس دیهرکه دوست دار

 اشک توچشمام حلقه زد وگفتم: یبشنوم ..از خوشحال زارویچ نیشد ا ینم باورم

 .دیازدواج کن یوبه زود دیشما هم خوشبخت بش دوارمیممنونم ام_

 نییگرفته بود سرشو تکون داد روبه پا که کنارم نشسته و دستمو دیسع

روبروم  یصندل یحسن که رو شهیپس خوشبخت م هیآقا حسن مرد خوب و مهربان شهیطور م نیبله حتما هم_

 نشسته بودوبلند شد

 مرخص شم  دیاگه اجازه بد -

 به سالمت  -

مچکرم خدا جون چقدر  ایدامن دوباره رها وآزادشدم چقدر خوشحالم خ یاز اتاق خارج شدند ..خدا  دیسع همراه

تخت  یخودشو پرت کردروتخت ولبه  ایوارد اتاق شدنددن اینگذشته بود که صدف و دن هیدوستت دارم چند ثان

 نشست

 .یخوشحال یلیخ نکهیمثل ا هیشد حسن با عجله رفت چ یرها چ_

 خوشحال باشم حسن آمده بودبگه که از ازدواج بامن منصرف شده. دمیبا_
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 نی.در امیدیخند یو بلند بلند م میدیپر یو دور اتاق چرخاندن م دنیکش رونیگرفتن واز تخت بدستم را  هردو

 کرد وگفت: یدست به کمر وارد اتاق شد.اخم دیلحظه سع

 انقدر صداشو بلند کنه اِ زشته دیدختر که نبا دیکش یم ادیچه خبره انقدر فر_

هرسه  دیبا خنده سع دیو بلند بلند خند وستیا پمکث خودشم به جمع م هیکرد بعد از چند ثان ینیریش اخم

 کرد  یها وبپربپر مارو باخنده تماشا م یاتاق خل باز یخوشحال تر شدم صدف هم گوشه 

 نگران دیتخت نشستم سع یرفت ولبه  جیشده بودم سرم گ فیضع یلیخ ریچندروز اخ نیضعف کردم ا احساس

 جلو آمد 

 رها چته قربونت برم -

  دمیکش میشونیبه پ یدست

 رفت صدف گفت: جیسرم گ یکم یچیه-

  دمیدرو ببنده صداش کردم ودراز کش خواستیم دیتا رها استراحت کنه  از اتاق خارج شدند سع رونیب میبر

 د؟یسع_

 قدم داخل شد  کی

 ؟یالزم داد یزیچ زمیعز هیجانم چ_

 نه آقا حسن رفت؟_

 بله رفت._

 گفت: طنتیکردو با ش یخنده ا دیناراحت بود سع یلیخ_

 دلت براش تنگ شد؟ هیچ

 دایتونم همسر دلخواهم را پ یحاال بهتر م دیگفت:شما چشم منو به اطرافم باز کرد یهه هه...نه خوشحال بودم هه

 سرنوشت خودش. یکنم.اونم رفت پ
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 لبمو جمع کردم و گفتم: یناراحت با

 چن یبه من کمک کرد یلیازت ممنونم تو خ دیسع_

برم  هدیاجازه نم یاستاد چیترم مشروط بشم تازه اگه مشروطم نشم ه نیترسم ا یشگاه نرفتم مکه دان شهیهفته م د

 جواب داد ینیریش یکردم با خنده  بتیغ یلیسرکالس اخه خ

 نگران نباش. یخودیب یپزشکم که دار یتازه گواه یضیزنگ زدم گفتم که مر یمحسن ینگران نباش به آقا_

 ت رو جبران کنم؟همه محب نیا یچطور دیباشه سع_

   دیکرد وخم شدو گونمو محکم بوس یخنده ا دیسع

 کنه تتیحما دیبا ی...اگه من پشتت نباشم کیکن یبود توام به موقعش جبران م فهیکنم وظ یخواهش م -

 ؟یچکار کنم؟جبران چطور_

 میریبگ یکمک کن زودتربه عروس رکردهیدوستت گ شیدل ما پ یدون یخب معلومه تو که م_

 

 33ت پار#

 کردم  یا خنده

 باشه چشم قربان اون نین،همیهم -

 درآوردداددستم  بشیاز ج ویگوش دویرو بده به من تا جبران کنم خند یگوش

 بفرما -

 رو گرفتم. نیآذ ی شماره

 د؟ییالو بفرما_

 حالت خوبه؟خ نیالو سالم آذ_
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 ؟یبهتر شد یسالم خوبم تو چطور ییرها تو_

 شم. یبله بهترم م_

 شده؟ یچ یزن یباره که سرحال حرف م نیمدت اول نیبعد ارها  هیچ_

 ادامه دادم  دمیخند بلند

 خوشحال باشم حسن از ازدواج با من منصرف شد. دیبا_

 مانند گفت غیج

 خوبه خوشحال شدم که تو حالت بهتر شده وحسن منصرف.. خب چ خبرا؟ یگیراست م -

 ؟یکرد صحبت دیبا مادرت درمورد سع نیآذ ی.راستستین یخبر-

شما روشن بشه بعد جواب بده حاال  فیخوشحال شد.منتظر بود تا تکل یلینداره تازه خ یبله مادر حرف دیسع_

  دیخانه ما وصحبت کن نیایمنتظره که ب

 یچسبانده بودو به حرف ها یگوش یچشماشو گرد و باز کردو خوشحال بود گوشش رو محکم به سر من و رو دیسع

 دیکنم اخماشو به هم کش تشیاذ یگذاشتم و اونواز خودم دور کردم تا کم دیسع نهیه سب یداد.دست یگوش م نیآذ

 گفت : یآرام یو با دست اشاره کردو باصدا

 .رسمیباشه رها حسابتو م -

 ادامه دادم. نیشروع به صحبت کردم با آذ دوباره

 .یزن داداش نازم بش ادیناقال توام که بدت نم یا_

 دیخوام عروس بشم اونم زن سع یحاال من م یدت ازدواج نکردخو شهیم تیاه  رها حسود_

 خانوم خانوما. یخانوم من اگه قصد ازدواج داشتم تا حاال ازدواج کرده بودم.تو عجله دار رینخ_

 . رهیعجله داشته باشم وگرنه از دستم م دیاه با_

 عروس خانم  میرو بزار یروسخونتون تا قرار ع میایخوبه حاال خودتو لوس نکن به مادرت بگو فردا شب م_
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 رها؟ یگیخوشحال گفت:راست م_

 ؟یندار یکار میایدست مادرت آماده باش ما م یرو یمون یتا آخرعمر م رمینگ دیسع یاگه تورو برا گهیاره د -

 .ندهینه ممنون رها دوستت دارم خواهر شوهر آ_

 خداحافظ. ندهیکنم زن داداش آ یهه هه خواهش م_

 خداحافظ_

 دیمحکم بغلم کردوگونمو بوس یشدبا خوشحال یقندتودلش آب م نیآذ یخوشحال بود از حرفهاکه  دیسع

 گفت: یچ نیشد آذ یچ یممنونم رها چقدر زود جبران کرد -

  میبرو به مامان بگو فراداشب قرار بر یدی...خودت که همشو شننجایا اردشونیداماد بره ب یمنتظره که آقا یچیه_

 بلند شد ازکنارم

  رمیم باشه-

  دیپاشنه به طرفم چرخ یرو ستادویطرف در رفت ا به

 رها -

 نگاش کردم منتظر

  

 دهیعذابشون م یلیخ یریودلگ یزن یباهاشون حرف نم نکهیببخشش شون ا موننیپش یلیجان مامان وبابا خ رها

 رها جان ببخشش  یدونم بد کردن در حقت ..ول یم

 بستم ینزدم وچشمامو به عالمت اوک یحرف

 و صدف وارد اتاق شدند.صدف گفت: ایزدو ازاتاق خارج شد دن یخندلب

 .میرفع زحمت کن گهیما د یرها جان خدارو شکر حالت بهتر شده اگه اجازه بد_
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 نیدیزحمت کش یلیزحمت من گردن شما دوتا بودخ یمدت همه  نیا یمن تازه خوب شدم تو نیبر نیخوا یا م_

 میبگرد میهم بربا یکم دیممنونم حاال که بهترم بمون

 جواب داد: ایدن

 .میرب دیبا میکار دار کمیراستش مام  میکینزد لیباالخره ما باهم فام مینکرد یکار فهیکنم رها جزء وظ یخواهش م_

 برسوندتون دیسع دینداره بازم ممنون بزار یباشه اشکال_

 شد دهیشن رونیازب دیسع یصدا

 رسونمتونیم دیآماده ش باشه

 ال شدم رفتن وارد ح یوقت

آب دهنم وقورت دادم و به طرفش رفتم  یبودکم یمشغول پاک کردن سبز  دیرس یناراحت وگرفته به نظر م مامان

 بود کنارش نشستم. یمشغول پاک کردن سبز

 مامان_

 شدهپ هول

 .زمیعز یبله رها جان توا_

 زدم  یلبخند

گران  یلیبرام خ نیدوایفرق گذاشت دیمن وسع نیالبته شما ب ستمیاز دست شما ناراحت ن گهیمن د ییچرا گرفته ا -

 ..دیبهش فکرنکن گهیتمام شد اما به هرحال گذشت د

 فشورد نهیمامان حلفه بست ومحکم بغلم کردو به س یتوچشما اشک

 ؟ یدیدختدم مارو بخش یگ یراست م-

 آره مامان -

 منو ازخودش جداکردصورتمو غرق بوسه کرد  
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 زدم  یلخند

 خوب یلیبهتون بدم خ خبر خوب یخوام  یم-

 کرد  یخنده ا مامان

 زود باش بگو؟ یخبر خوب چه خبر_

رو بزارم منم قرار  یو قرار عروس رمیتماس بگ نیآد یاز من خواست با خانواده  دیگم:سع یم دیباشه هولم نکن_

 گذاشتم.با تعجب جواب داد

 وادش اجازه دادند؟شد خان یچ جهیدخترم بزرگ شده خب نت نی.آفریواقعا خودت قرار گذاشت_

 .میرو بزن یینها یحرفها میبله قرار شد فردا شب بر_

 من بود که عروسم بشه یآرزو نیا ادیم دیبه سع هییبایدختر خوب و ز نیشد رها آذ یعال یوا_

 رو به پدر گفت اونم خوشحال شد. نیوآذ دیسع یمادر ماجرا شب

رق در راق دی.سعمیکرد ینگاه م ونیزید حاضر شدم همه به تلوافرا هیکنار بق ییرایبعد از چند هفته اون شب تو پذ_

 دمیبه دهان گذاشت پرس یقاچ پرتقال دمید ونیزیتلو

 گه؟ید ییآماده ا دیسع -

 کرد و گفت: زیبا تعجب چشماشو ر-

 ؟یآماده آماده چ_

 گهید یخب معلومه عروس_

 دادشم  ی...صورتش سرخ شد طفلمیدیبه باباو مامان انداخت.همه با هم خند یپرتقال پرت شدگلوش ونگاه_

 گفت: بابا

درست  زیخدا فردا شب همه چ دیبه ام یکن یعروس دیباالخره با یپس چرا هول شد یخوا یرو نم نیمگه آذ تو

 شهیم
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 رو به من کرد  ربعد

وط رترم مش نیترسم ا یکه دانشگاه نرفتم م شهیهفته م دیمنم ببخش شهی..م یدیمامانتو بخش دمیرها جان شن -

 ینیریش یکردم با خنده  بتیغ یلیبرم سرکالس اخه خ دهیاجازه نم یاستاد چیبشم تازه اگه مشروطم نشم ه

 جواب داد

 نگران نباش. یخودیب یپزشکم که دار یتازه گواه یضیزنگ زدم گفتم که مر یمحسن ینگران نباش به آقا_

 همه محبت رو جبران کنم؟ نیا یچطور دیباشه سع_

   دیرد وخم شدو گونمو محکم بوسک یخنده ا دیسع

 کنه تتیحما دیبا ی...اگه من پشتت نباشم کیکن یبود توام به موقعش جبران م فهیکنم وظ یخواهش م -

 ؟یچکار کنم؟جبران چطور_

 میریبگ یکمک کن زودتربه عروس رکردهیدوستت گ شیدل ما پ یدون یخب معلومه تو که م_

 کردم  یا خنده

 قربان اونباشه چشم  نین،همیهم -

 درآوردداددستم  بشیاز ج ویگوش دویرو بده به من تا جبران کنم خند یگوش

 بفرما -

 رو گرفتم. نیآذ ی شماره

 د؟ییالو بفرما_

 حالت خوبه؟خ نیالو سالم آذ_

 ؟یبهتر شد یسالم خوبم تو چطور ییرها تو_

 شم. یبله بهترم م_
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 شده؟ یچ ینز یباره که سرحال حرف م نیمدت اول نیرها بعد ا هیچ_

 ادامه دادم  دمیخند بلند

 خوشحال باشم حسن از ازدواج با من منصرف شد. دیبا_

 مانند گفت غیج

 خوبه خوشحال شدم که تو حالت بهتر شده وحسن منصرف.. خب چ خبرا؟ یگیراست م -

 ؟یصحبت کرد دیبا مادرت درمورد سع نیآذ ی.راستستین یخبر-

شما روشن بشه بعد جواب بده حاال  فیخوشحال شد.منتظر بود تا تکل یلینداره تازه خ یبله مادر حرف دیسع_

  دیخانه ما وصحبت کن نیایمنتظره که ب

 یچسبانده بودو به حرف ها یگوش یچشماشو گرد و باز کردو خوشحال بود گوشش رو محکم به سر من و رو دیسع

 دیکنم اخماشو به هم کش تشیاذ یم تا کمگذاشتم و اونواز خودم دور کرد دیسع نهیبه س یداد.دست یگوش م نیآذ

 گفت : یآرام یو با دست اشاره کردو باصدا

 .رسمیباشه رها حسابتو م -

 ادامه دادم. نیشروع به صحبت کردم با آذ دوباره

 .یزن داداش نازم بش ادیناقال توام که بدت نم یا_

 دیاونم زن سع خوام عروس بشم یحاال من م یخودت ازدواج نکرد شهیم تیاه  رها حسود_

 خانوم خانوما. یخانوم من اگه قصد ازدواج داشتم تا حاال ازدواج کرده بودم.تو عجله دار رینخ_

 . رهیعجله داشته باشم وگرنه از دستم م دیاه با_

 عروس خانم  میرو بزار یخونتون تا قرار عروس میایخوبه حاال خودتو لوس نکن به مادرت بگو فردا شب م_

 رها؟ یگیست مخوشحال گفت:را_

 ؟یندار یکار میایدست مادرت آماده باش ما م یرو یمون یتا آخرعمر م رمینگ دیسع یاگه تورو برا گهیاره د -
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 .ندهینه ممنون رها دوستت دارم خواهر شوهر آ_

 خداحافظ. ندهیکنم زن داداش آ یهه هه خواهش م_

 خداحافظ_

 دیمحکم بغلم کردوگونمو بوس یشدبا خوشحال یقندتودلش آب م نیآذ یکه خوشحال بود از حرفها دیسع

 گفت: یچ نیشد آذ یچ یممنونم رها چقدر زود جبران کرد -

  میبرو به مامان بگو فراداشب قرار بر یدی...خودت که همشو شننجایا اردشونیداماد بره ب یمنتظره که آقا یچیه_

 بلند شد ازکنارم

  رمیباشه م-

  دیه طرفم چرخپاشنه ب یرو ستادویطرف در رفت ا به

 رها -

 نگاش کردم منتظر

  

 دهیعذابشون م یلیخ یریودلگ یزن یباهاشون حرف نم نکهیببخشش شون ا موننیپش یلیجان مامان وبابا خ رها

 رها جان ببخشش  یدونم بد کردن در حقت ..ول یم

 بستم ینزدم وچشمامو به عالمت اوک یحرف

 اتاق شدند.صدف گفت:و صدف وارد  ایزدو ازاتاق خارج شد دن یلبخند

 .میرفع زحمت کن گهیما د یرها جان خدارو شکر حالت بهتر شده اگه اجازه بد_

 نیدیزحمت کش یلیزحمت من گردن شما دوتا بودخ یمدت همه  نیا یمن تازه خوب شدم تو نیبر نیخوا یا م_

 میبگرد میباهم بر یکم دیممنونم حاال که بهترم بمون
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 جواب داد: ایدن

 .میرب دیبا میکار دار کمیراستش مام  میکینزد لیباالخره ما باهم فام مینکرد یکار فهیکنم رها جزء وظ یخواهش م_

 برسوندتون دیسع دینداره بازم ممنون بزار یباشه اشکال_

 شد دهیشن رونیازب دیسع یصدا

 رسونمتونیم دیآماده ش باشه

 رفتن وارد حال شدم  یوقت

آب دهنم وقورت دادم و به طرفش رفتم  یبودکم یمشغول پاک کردن سبز  دیرس یناراحت وگرفته به نظر م مامان

 بود کنارش نشستم. یمشغول پاک کردن سبز

 مامان_

 شدهپ هول

 .زمیعز یبله رها جان توا_

 زدم  یلبخند

 گران یلیبرام خ نیدوایفرق گذاشت دیمن وسع نیالبته شما ب ستمیاز دست شما ناراحت ن گهیمن د ییچرا گرفته ا -

 ..دیبهش فکرنکن گهیتمام شد اما به هرحال گذشت د

 فشورد نهیمامان حلفه بست ومحکم بغلم کردو به س یتوچشما اشک

 ؟ یدیدختدم مارو بخش یگ یراست م-

 آره مامان -

 منو ازخودش جداکردصورتمو غرق بوسه کرد  

 زدم  یلخند
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 خوب یلیخبر خوب بهتون بدم خ یخوام  یم-

 کرد  یخنده ا مامان

 زود باش بگو؟ یخبر خوب چه خبر_

رو بزارم منم قرار  یو قرار عروس رمیتماس بگ نیآد یاز من خواست با خانواده  دیگم:سع یم دیباشه هولم نکن_

 گذاشتم.با تعجب جواب داد

 شد خانوادش اجازه دادند؟ یچ جهیدخترم بزرگ شده خب نت نی.آفریواقعا خودت قرار گذاشت_

 .میرو بزن یینها یحرفها میربله قرار شد فردا شب ب_

 من بود که عروسم بشه یآرزو نیا ادیم دیبه سع هییبایدختر خوب و ز نیشد رها آذ یعال یوا_

 رو به پدر گفت اونم خوشحال شد. نیوآذ دیسع یمادر ماجرا شب

رق در راق دی.سعمیکرد ینگاه م ونیزیافراد حاضر شدم همه به تلو هیکنار بق ییرایبعد از چند هفته اون شب تو پذ_

 دمیبه دهان گذاشت پرس یقاچ پرتقال دمید ونیزیتلو

 گه؟ید ییآماده ا دیسع -

 کرد و گفت: زیبا تعجب چشماشو ر-

 ؟یآماده آماده چ_

 گهید یخب معلومه عروس_

 دادشم  ی...صورتش سرخ شد طفلمیدیبه باباو مامان انداخت.همه با هم خند یپرتقال پرت شدگلوش ونگاه_

 :گفت بابا

درست  زیخدا فردا شب همه چ دیبه ام یکن یعروس دیباالخره با یپس چرا هول شد یخوا یرو نم نیمگه آذ تو

 شهیم

 رو به من کرد  ربعد
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 یمنم ببخش شهی..م یدیمامانتو بخش دمیرها جان شن -

 

فکر  ارهیب دیسر سع ییبال دمیترس یواقعا م یمنطق شده بودم ول یب نقدریچرا ا دونمینم مینکرد یکار عاقالنه ا ما

 یشیو خوشبخت م یکن یکردم بعد ازدواج کمکم به حسن عادت م یم

 اشک تو چشماش حلقه بست  

 گرفت  مینکردم گر تحمل

آدمم حق انتخاب دارم  د؟منمیمن چه کرد هیبا من و روح دیدون یبه من گذشت ؟م یچند روز چ نیا یتو دیدان یم_

  دیباش دیسع یبه فکر عروس دیبا هیگر یدوست دارم به جاشمارو  یهردو دمنینکن هیگر گهیبسه د

 وگفت : دیجو رو عوض کنه خند نکهیا یهم برا دیسع

 افتم  یدازم پس م دیشما رو به فکر دل من باش دهیبابا رها بخش یا-

 

 اباب شیقبل از خواب رفتم پ میشد  و همه خوشحال بود یمیخانواده ما دوباره شاد وصم  میدیباهم خند همه

 بابا -

 برگشت طرفم  ستادویشد ا یداشت وارد اتاقش م بابا

 بله بابا جان.-

 عقبم  یلیبرگردم تهران از درس و دانشگاه خ دیبابا با- 

 روزهارو فراموش کن  نیباشه بابا جان کاراتو بکن وبرگرد سر درس وکتابت وا-

به دستاش  یمن چشماشو باز کار وکشدست  یبا صدا دیشدم سع لمیوسا یشدم مشغول جمع آور داریزود ب صبح

 د؟یبه من انداخت  پرس یباز نگاه مهین یسر  با چشمان یداد رو به باال

 مشغول بودم جواب دادم  نجوری؟همیکنیاِِِ...رها چکار م _
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 یگواه دیرام ندن سع گهیترسم د یعقب افتادم م یچند هفته حساب نیا یبرگردم دانشگاه تو خوامیم یچیه_

 ؟یدکترمو گرفت و مارستانیب

 یکنندبر یرو قبول م یگواه نیکه برات نوشتن چهارده روزه نگران نباش ا یتازه استراحت پزشک زهیم یآره رو_

 دانشگاه صحبت کرده  سیبا رئ یمحسن یسر کالس آقا

 زدم. یزیآم تیرضا لبخند

 خوبه ممنونم._

مشغول  نطوریشههمینم یایاگه تو ن یریجا مپس تو ک نیآذ یخونه  میبر ستیامشب  مگه  قرار ن یاه رها راست_

 لباسهام بودم یجمع آور

 شه؟یچرا نم_

 گهیدوست تواه با تو راحت تره د نیاخه آذ_

 وبه همش زدم دمیبه موهاش کش یکنارش نشستم و دست_

 .امیم یروز عروس یدارم ول بتیغ یبه اندازه کاف ستیبه من ن یازیتورو دوست داره ن یدوست من هست ول_

 برو به سالمت یاشه هرجور راحتب_

 وارد اتاق شد مامان

ها رو به من کرد و ادامه دادرها جان دخترم قرص هاتو فراموش  شهیم رید نالیزودباش پاشو خواهرتو ببر ترم دیسع

 گذشته هارو فراموش کن ومراقب خودت باش باشه؟ چشممو بستم... ینکن

 چشم مامان مراقبم._

 رد.تا حرکت اتوبوس صبر ک دی.سعمیو به راه افتاد میشد دیسع نیه بابا ومامان سوار ماشبا بدرق میکه خورد صبحانه

رو تحمل کردم چقدر خدا کمکم کرد چقدر پرخاشگر شده  یهمه سخت نیاتوبوس به گذشته فکر کردم چطور ا یتو_

 دیدرست شد...سع زیهمه چ دیکس را نداشتم به هرحال به کمک سع چیکردم حوصله ه یم نیبودم به هرکس توه

و آمد خدا ر یسرم م یینبودچه بال علومحاال م دیرس یم رترید قهیفرشته نجاتم بود چقدر دوستش دارم اگه چند دق
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ا ساکم ر میبود دهیشدم رس داریمسافران ب یکرد وبه خواب رفتم با سر وصدا ینیشکر که گذشت .چشمهام سنگ

 یخوابگاه تنگ شده وارد اتاقمان که شدم کس یبچه ها یلم براچقدر د دمیگرفتم به خوابگاه رس یبرداشتم وتاکس

 قاب و برداشتم و ستادمیدکتر ا ینقاش یکه کردم روبه رو یکار نینبودهمه دانشگاه بودند بعد از ورود به اتاق اول

وتحمل کردم   یچه درد یدون ی..نمدمیچقدر زجر کش یدون یخوبم نم نیفشردم آه ام نهیمحکم به س دمیبوس

وستت چقدر د یدونینم یفکر کن دمیشا  یکن یبه من فکر نم یکه حت یتونم تورا داشته باشم توا یشحالم باز مخو

من متعجب و خوشحال  دنیدرست کردم منتظر بچه ها بودم که از دانشگاه برگردندهمه از د یدارم.نهار ساده ا

 ریز یهرسه دورم حلقه زدن و نوبت یاهواز میو نس یشمال بهیو ط یشدند اتاق ما چهار نفره بود ساحل کرمانشاه

 یسوال م

  یانصراف داد میکرد ی؟فکرمیبرگشت رید ؟چرایکجا بود- مینس

 یرها چقد القر شد -بهیط

 فتاده؟یکه ن یاتفاق بد-ساحل

 ردشدم نشونیباال بردم و ازب دستامو

 .االنم  حالم خوبه و برگشتمسپرس کردم. مارستانیدر ب یبودم و مدت ضی.مردیسوال بپرس یکی یکی دیصبر کن_

 یخوب وسرحال بود یرفت یوقت یگفت :ول ساحل

 نیایب دیغذا حاضره اگه دانشگاه غذا نخورد گهیخوبه د رهیگ یقلب هروقت دلش بخواد درد م نیا گهیخوب د_

 میبخور

اال ح مینخوردنه عشق  -مانتوشو باز کرد  یودکمه  دیباذوق دستاشو به هم کوب شهیکه خوش حوداک بود هم بهیط

 ؟ یپخت یچ

  دیایکنم ب یتا سفره رو پهن م مهیق -

ه شروع ب سیکردن تروشو تو د یبرنجو تو بشقابشون بکشن خورشت وخال نکهیرزده ها بدون ا یقحط نیع هرسه

 تکون داد یبا دهن پر سر بهیخوردن کردن ط

  مینخورد یدرست حساب یبده چندروزه ذا رتیرها خدا خ یوا-
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 تکون دادم  یطرف دهنم وسر ب،دم قاشقو

 سید یتو  دی..مثل گاو سرتون کرد دمیهمه کالس گذاشتم بشقاب چ نیا دیخب مثل آدم بخور معلومه

 دوستام هستمو شادم  نیشکر که ب ای..خدا دمیباهم خند همه

و پزشک را  مارستانیب یدانشگاه مراجعه کردم و گواه سیاون روز قبل از حاضر شدن سرکالس به دفتر رئ یفردا_

تالش  دیچند فصل و مبحث عقب بودم با یمجددا درسم راشروع کردم از هردرس یمحسن یارائه دادم به کمک آقا

خواهش  ی..محسن یبرسونم دوباره از آقا ودموکردم خ یاونها سع یبرسم... باکمک بچه ها وجزو هیتا به بق کردمیم

 گرفتم یواست.چند روز که پشت سرهم شماره مطب دکتر را مکنه وباز از من مهلت خ دایبرام پ یکردم تاکار حساب

ساختمان   یکارت بود رفتم ...جلو یکه رو یپاسخگو نبود...باالخره به خودم جرات دادم و به آدرس یاما کس

در مطب بسته بودبه ناچار وارد   دمیبه آنجا رس یدقت کردم اما وقت تیزیکارت و یرو ادرسبه  ستادمیپزشکان ا

 شدم ییه رومطب روب

 ان؟یچرا بسته دکتر نم ییمطب روبه رو دیسالم آقا ببخش_

 د؟یهست ماراشونیدونم کجا شما از ب ینم یرفتن ول نجایاز ا شونیسالم خانوم ا_

ز اشک ا اریاخت یجواب بدم اونجا را ترک کردم ب نکهی.بدون ادمید یم اهیو زمان راه س نیکرد زم خیشدم بدنم  شکه

انقدر عذاب بکشم ؟حاال  دیصورتم راشست به آسمان نگاه کردم.خدا خدا خدا چرا با یمه شد و ه یچشمم جار

 یکنم محاله محاله محاله ب ینم داشیپ گهی...دنمیابودکه  تیزیکارت و نیروزنه من با او هم نیکجارو بگروم؟  آخر

 ینم به حال زار من ماو ییکرد گو دنیبه راه افتادم هوا سرد بود آسمان شروع به بار ابانیخ یهدف تو

 رمیکرد وقطرات درشت باران مهمان تنم شد از شدت باران به ناچار چترم راباز کردم وآرام به مس ی.غرش مستیگر

 یپاهام خسته شده بود وارد اتاق که شدم لباسها دمیراه رفتم تا به خوابگاه رس شتریب اعتس کیادامه دادم 

 عوض کردم. زدیکه بر قلبم چنگ م یبا غمو اندوه سمویخ

 

تر شدبه حال زارم  اهیبود س اهیشد روزگارم س لیصدا و آرام به هق هق تبد یب هیاتاقم نشستم حاال گر یگوشه  و

ازدواج کرده  دیشا خبرهیاز احساسم ب یبشم که حت یعاشق کس دی.چرا من چرا باستمیگر یم

نداشتم.اخه کجا بگردم  ازآنهاکدام  چیه یبرا یجواب چیگذشت.اما ه یدر ذهنم م یادی...سواالت زدید،شایباشه.شا

که  تیزیکارت و کیکه از او داشتم  یادگاریمردم تنها  نکهیزده شده مثل ا خیدلم با رفتن تو پرپر شدقلبم سرد و 
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تفا اک ینقاش نینکنم به ا داتیاگر تا اخر عمر پ دمیچهرش که با دستان خودم کش یخوره و نقاش ینم یدرد چیبه ه

 یکنم هق هق م یخواهم فقط تو خودتو به من نشون بده.التماس م یفقط تورا م ایدن نیا یه دکتر من توکنم.آ یم

از حال من وراز من  یکردندآرام نشدم وقت یهرکار دنیحال و روز منو د یوقت میهم اتاق یزدم بچه ها یکردم وزار م

 ؟یعاشق بش ینجوریممکنه ا دچطوریپرس مینس یبا خبر شدن ناراحت شدن با تعجب ونگران

 .دیودستاشو به هم کوب دیاز جاش پر ساحل

 ؟یچه فکر میدیکردم.همه باهم پرس یفکر یبچه ها _

 جیبس ینداره همگ یکار_

  میکن یجست و جو م یحضور ایبا تلفن  ایقلب و عروق رو  یو مطب ها مارستانهایب یو همه  میش یم 

 هم گفت: بهیط

  هیفکر خوب آره

 نبود اشکامو پاک کردم  یشدم فکر بدمات هرسشون  یکم

  دیافت یخوام شما از کارو درس ب یآخه نم-

  مینه بابا تازه ازخدامونه ول بچرخ- ساحل

 زد پس سرش  بهیط

  یکنم تو به چ یفکر م یخاک توسرت ما به چ-

  یبه سرش کش یدست ساحل

 کردم جو عوض شه یشوخ یسرمو پکوند-

 داشتم یخوب یواقعا دوستا دمیبا هم خند همه

 نیمز یدکتر آب شده بود رفته بود تو نکهینداشت مثل ا دهیاما فا میهفته همه جا را گشت کیروز به مدت   یفردا از

ا ر رونیپنجره داشتم که از پشت اون ب ینبودحاال  یراه چیه گهیام جا گرفته بودد نهیس یتو ایدن یغم ها یهمه 
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ه که شد یچ یعنیبه او باشه نگران بودم  هیشب دیبشه شا رداز اونجا  یرهگذر دیکردم منتظر بودم تا شا یتماشا م

متحرک شده بودم از دانشگاه به خوابگاه از  یکردمثل مرده  یم ینیقلبم سنگ یرو یمیشد.غم عظ بیدفعه غ کی

را  زمیزشدن دکتر ع دیوناپد یغم دور نکهیا یو آسمان برا نیزم نینداشتم معلق ب یهدف چیخوابگاه به دانشگاه ه

داد.نظر  یقلبم آزارم م یترم شروع شده بود.گاه انیکم کنم سخت شروع به درس خواندن کردم.امتحانات پا یکم

ر فک یزیآرام باشم و به چ شهینشمو آرام باشم اخه مگه م یعصب دیفقط با ستین یزمهمیبود که چ نیپزشک ا

پوشانده بوددرختان  نیها و زم کوهرا بر دشیسف راهنیخبر نداشت.زمستان پ یکه در دلم بودو کس ینکنم.طوفان

 کیاز  المی.همه وخوب جواب داده بودم.خدیبودند امتحانم تا آخر بهمن طول کش دهیبرف پوش دازیلباس عروس سف

توانستم نفر اول دانشگاه بشم.اما  یعقب بودم خودم را به بچه ها رساندم.حت یلیاز اونا خ نکهینظر راحت شد با  ا

 نیمن به ا یدلخوش یمثل مار چنبره زده همه  مارمیدر قلب ب یمینبود چرا که غم عظ نم یبرا یزیچ یشاد نیا

 .نرفتم رونیبه خانه برگشتم اما تمام مدت از خانه ب یکنم...بعد امتحانات چند روز دایپ  نویام یبود که روز دیام

ترم را هم با  نیه نداشتم تونستم اتوج زیچ چیشروع شد و من سخت مشغول درس خواندن شدم به ه دیجد ترم

 موفق هستم خوشحال میدر درسها شهیکه من هم نیبرسانم و باز نفر اول دانشگاه بشم.خانوادم از ا انیبه پا تیموفق

 یم رونیتنها ب یرو ادهیپ یبرا یشدم.گاه یمبه خانه برگشتم هر روز افسرده تر  التیتعط یشدند.تابستان برا

 نیو آذ دیسع یباشم جشن عروس نیهمنش یکردم دوست نداشتم با کس یسپر دین وناامرا سرگردا کسالیرفتم.

به عشقش  دیهمه شاد بودند.من خوشحال بودم که سع ادیگرفته بودومهمان ز یبخصوص یبود خانه ما شاد کینزد

 یبه خوب یوسآمدو جشن عر یخوب خنده به لبم نم یماجرا ها نیا یبودکه حت میبود.اما غم دلم انقدر عظ دهیرس

داشت الحق مثل فرشته ها شده بود.گونهاش سرخ و  شیکه به موها یدیو تاج خورش دیبا لباس سف نیبرگزار شد.آذ

 یراب دیسع نکهیگرفته از ا دوی..سع یبازو نیآذ یباشکوه یخوش رنگ چه لحظه  السیگ یلبهاش مثل شکوفه ها

 ویلباس سف یکت وشلوار مشک دیخوشبحالشون...سع انیمال خودش بودخوشحال وآرام بود چقدر بهم م شهیهم

گذشت ...چون  ی...مراسم به خوش شیموهاشو باال زده بود ..عاشق دادشم بودم وخوشحال از خوشحال یکراوات مشک

 ی یکنندبرا یقرار شد خونه ما زندگ لیدل نیبه هم بودتازه کار و بارش را شروع کرده بود دست و بالش تنگ  دیسع

ردم و آو رونیراب لمیتعلق گرفت و من تخت و وسا نیوآذ دیبود به سع دیکه مال من و سع یاتاق لیدل نیمدت ..به هم

 زمیشد...تخت وم بایز یلیکردم که خ زیمرتب وتم یروجور یانبار میکه شش متر بود قرار داد یهمه را داخل انبار

 مبزرگتر نداشت یبه جا ازیاونجا نبودپس ن شهیدادم ...من که هم وجا

 

 ...واقعا افسرده شده بودم ومینفهم نیدوستم آذ نیدادشم وبهتر یعنی میموجود زندگ نیزتریعز یاز عروس یچیه
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 ماه عسل اونجارو انتخاب کردند یبود برا رازیعاشق ش نیچون آذ میماه عسل کرد یجوانو داه زوج

برسه  نیخود عمل کردکه اگه با آذبه قول  دیسرگرم بشم...سع یبرم تا کم یگرفتم تابستان وکالس موسق میتصم

 السینور ماه و درخت گ ریکردم.شبها ز شرفتیزود پ لیدل نیعالقه داشتم به هم تاریبه گ یلیخ خرهیم تاریبرام گ

که نه  یوعشق کس ادینواختم.به  یم یکردو آهنگ یرا لمس م تاریام تار گ دهیو کش فینشستم و با انگشتان ظر یم

؟ هست ادشیبه من داره؟اصال منو  یدونم  چه احساس ینم یشدم که حت ی. چرا عاشق کسداشتم.. ینه تلفن ینشان

 یکه نهال کوچک یانتظارش دوست دارم.عشق ی..باهمه  اشیدلتنگ یسوزانش..باهمه  یعشق وبا همه دردها نیا

جلب توجه من  یدانشگاه..که برا یپسرها یآمد حت یبه چشمم نم یپسر چیه گهیگرفته د رگبودو حاال شاخه و ب

 کردنیم یهر کار

رس ...درسته دابمیاز عشقم ب ینشان دیکه شا دیام نیوارد دانشگاه شدم با ا دیبودو با ام دیجد یلیسال تحص شروع

 یگم شده ام چند هفته از شروع کالسها گذشته بود.که آقا افتنیبود اونم  یا گهید یزیهدف چ یخوندم ول یم

 بعد از شام گفت:منوبه منزلشان دعوت کرد  یمحسن

 کردم. دایپ یکه خواسته بود یوقت مهیدخترم من به عهد خود وفا کردم و برات کار ن_

 شدم وگفتم: خوشحال

 ه؟یممنونم چه کار دیگ یم راست

 جواب داد. صبورانه

 یمنش کیمن متخصص و جراح قلبه به  یمیاز دوستان قد یکیگم راستش پسر  یعجله نکن دخترم برات م -

 یحاضر ایبگذارم آ انیموضوع را با تو درم نیفکر کردم که ا یخواست یوقت م مهیاره از اونجا که کار ند اجیاحت

 ؟یبش یمنش

 یخور یهم با ادب پس به مشکل بر نم هیآدم مطمئن هم

 جواب داد یبا خوشحال 

 خوبه  یلیبله عمو جون چرا که نه خ -
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منه  یکه او گمشده  نمیدفعه بب کیشد  یلب بود.آه چه مافتادم او هم جراح ق زخودمیدکتر عز ادیلحظه به  کی

 به خود آمدم. یمحسن یآقا یممکنه.در فکر فرو رفتم که با صدا ریغ یول

 چهار یمدت هی رهیاست .با سن کمش موفق شده فوق تخصص قلب وعروق بگ یدکتر ما دکتر جوان و پر انرژ یآقا_

به گفته خودش  یمدرکش به آلمان رفت آخه اونجا درس خونده ول لیتکم یراه البرز مطب داشت اما سال گذشته برا

 وطنشو معالجه کنه. یضهایدوست داره مر

 داشته. یقبال مطب داشته پس منش دیگ یمگه نم_

 و دیدوستان من هست یشما بچه ها یکنه.دخترم حواست به رفتارت باشه هردو یکار نم گهیبله او ازدواج کرده ود_

 نیمت یلیدوست دارم.دوست دارم خ دیهست یدرس خوان وخوش رفتار یبچه ها نکهیاطر اشما روبه خ یمن هردو

 تکان دادم. شیحرفها دییتابه عالمت  یو کارتو درست انجام بده.سر شهیمثل هم دیو باوقار باش

 دمیراحت باشه کارمو خوب انجام م التونیچشم استاد خ_

  دیسرکش شویزدو چا یلبخند

 .یبرمت اونجا تا کارتو شروع کن یم یمعرف یودم برامطمئنم دخترم فردا خ_

 کردم یم الیخوشحال شدم حاال کار داشتم و کمتر فکر وخ یلیخ دیکش یممنونم زحمت م_

فکرم مشغول  یچند ساعت دیخواب نکهیبعد از ا میاز شب با دخترش حرف زد یمنزل استاد ماندم و تا پاس شب

 .شهیم یبود.که فردا چ

 

 

کردم که  یرا نگاه م رونیب نیراه فکرم مشغول بوداز داخل ماش نیب میمطب شد یراه یمحسن یه آقاهمرا  باالخره

 :دیپرس یمحسن یآقا

 دخترم فکرت مشغوله نه؟_

 کردم. ینه استاد فقط به شروع کارم فکر م_
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 گفت: یشگیلبخند هم با

 رایدکتر آدم بس یشیمطمئنا موفق م.یریگ یم ادیرو  زیو زود همه چ یهست ینگران نباش تو دختر با استعداد_

بوده به ثروت پدر  انینیشیخانواده از پ نیالبته ثروت ا هییکرده ا لیاز خانواده ثروتمند وتحص هیمرتب وباهوش

 است. یو در محل کارش جد یتپسر واقعا مقررا نینداره و دوست داره خودش تالش کنه.ا یچشم

ار ک ییدلم آرام و قرار نداشت اخه تا حاال جا گهیفهمم چه م یم نکهیمت اتکان دادم به عال نییرا چند بار به پا سرم

  شدهیزرد وقرمز ونارنج نیشد زم یکم کم سرد تر م زییپا یبار بودباز به فکر فرو رفتم هوا نیاول نینکرده بودم ا

 . نیغمگها مثل من افسرده و  یو بعض دندیرس یم نظرها خوشحال به  یبودمردم در جنب وجوش بودندبعض

 خوام. یباز کمک م ایخدا ینیاو را بب ینتوان یرا دوست داشت ول یمن چقدر سخت ودشواره کس یخدا آه

 دستم توشتم لیموبا یجمله رو تو نیا

 باز گفت: یمحسن یآقا

ر د یاجبار ستین یمشکل یکارو شروع کن نیا یخوا یاگه نم یرس یاومده نگران با نظر م شیپ یدخترم مشکل_

 زمیعز ستیکار ن

 عجله و هول شده سرمو چند بار تکان دادم نه  با

 دیدون یم نویمن دوست دارم کار کنم ا ستین ینه عمو مشکل_

داره او  یخوب اتیدکتر گفتم خصوص یکه از آقا ییزهایچ یبا همه  یمن نگران شد یدونم نکنه از حرفا یبله م -

کنند تنها فرزند خانواده است و  یم یزندگ کایرش در آمرکنه.پدر وماد یم یاست تنها زندگ یمهربان و انسان خوب

 نیدارد از بس ا ییهمه ثروت ودارا نیدونه ا ینم نهیوجود هرکس اورا بب نیملک و امالک پدرش با ا یوارث همه 

 باشد.به هرح یجد دیکار انسان با طیعلت است در مح نیپسر ساده و باوقاره اگه گفتم مواظب رفتارت باش به ا

 

 .گهید میدیرس دخوبیدوستات من هست زیشما فرزندان عز ال

 من بود یتابلو را بخوانم اما استاد جلو یکردم اسم رو یسع میشد ادهیهردو پ میسادیا یساختمان سنگ یرو روبه

 تعجب کردم. میستادیا ییدر بسته ا یطبقه دوم جلو میبخونم از پله ها رفت یزینتونستم چ
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 دمیپرس یمحسن یاز آقا 

 تابلوم نداره یاستاد مطب بسته وحت دیببخش -

  سهیخ واریرو از اول رنگ کرده و هنوز د وارایبله دخترم آخه دکتر د_

 در بازشد. دیطول کش قهیحال صحبت بود که زنگ زد چند دق در

 دنیاما وشروع به تند تپ رونیب زدیداشت از دهنم م ستادیا هیچند ثان یمن زبانم بند آمده بودقلبم برا یخدا

خودشه خودش چقدر دنبالش  شهیدادم نفسم به شماره افتاد باورم نم هیتک واریکرد..خودم و کنترل کردم و به د

 کنارم زانوزد   ینشستم .عمو با نگران نیرفت و نا خودآگاه به زم یم یاهیگشتم.چشمم س

 کردم. یکنه.نگاه نگرانشو حس م یدفعه قلبت درد م هیشد  یرها رها دخترم حالت خوبه چ_

 جلو آمد وگفت: یرفت.دکتر با نگران جیدفعه سرم گ هیخوبم عمو خوبم _

 آمده؟ شیپ یمشکل -

 دادم نه نه خوبم. جواب

 داخل میپس آرام پاشو بر_

با وقار جواب سالم منو  یلیبرداشتم سالم کردم دکتر خ یقدم کوتاه ستادمیقورت دادم و ا یرا به سخت میگلو آب

 داد

 آمده؟ شیپ یمشکل دیببخش - 

 .دیببخش ستین ینه مشکل-

 یقهوه ا زیم ی یمشک یداخل چرم یو صندل زیسالن بزرگ با دوتا اتاق کنار هم م کیشد تا من داخل شم .. منتظر

کردم ته دلم  عیانداختم مبادا چهره ام راز دلم را فاش کنه... بد ضا نییاز اتاقها بودسرم را پا یکی کینزد رهیت

 یقی...نفس عمنمیب یخودشه نه خواب م نمیب یچه م ایدالرزاند.بدنم گرم شد خ یتنم را م نشیدلنش یصدا دیلرزیم

 و به خودم مسلط شدم با تعارف دکتر نشستم.عمو با اشاره گفت:  دمیکش
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 حالت خوبه دخترم؟-

 بله خوبم._

 الحمداهلل...رو به دکتر کرد _

در  یکاریاز ب نکهیا یو نفر اول دانشگاست ...برا هیرنگکه قولش رو داده بودم دختر منظم و ز دتیجد یمنش نمیا-

او هم  یکار نداره ول نیبه ا یاجیکنم البته احت دایبراش پ یقرار شد من کار مناسب ارهیبتونه خرج خودشو در ب ادویب

خوب منه مثل خودت که پسر دوست  یاز دوستا یکیخودش باشه البته دختر  یپا یمثل خود شما دوست داره رو

 .سرش رو تکان داد وگفت:یب منخو

 کی ایکردم...دل تودلم نبود خدا ینگاه م نیانداخته بودم و به زم نییمتوجه هستم...سرم را پا یمحسن یبله آقا_

کردم .... چقدر دنبالش  دایچشمم دنبال گم شده ام بود..امروز هردوشو باهم پ کسالیسال دنبلل دار مناسب گشتم 

حاال  یگفتن داشتم ول یکنم چقدر حرف برا داشیپ نکهیا لآورد.قب ینداره وبه خاطر نم دایانگارمنو به  یگشتم ول

  ستیتوذهنم ن یچیه

 عمو سرمو بلند کردم  یفکربودم که با صدا تو

در  دیبتون دوارمیو رها جان دختر خوبم ام زمیعز یمیسل نیدکتر ام شونی.رها جان ادیخب حاال با هم آشنا بش -

 دیق بشکنار هم کار موف

  ختیر یزد که دل عاشق من هور یزده بود لبخند زیکه سرپا پشت به م دکتر

  میباش یهمکاران خوب دوارمیخوشبختم و ام -

 بعد گفت: هیدر فکر فرو رفته بودچند ثان نکهیولبش را جمع کردمثل ا دیدر هم کش ابروهاشو

 دمیرو د کجا شما ادینم ادمی یآشناست ول یمن تا حدود یشما برا یچهره _

 گفت: یبلندتر یوباصدا ستادیکه ناگهان صاف ا ادینم ادمی یزیانداختم و وانمود کردم چ نییسرمو پا من

 اومد ادتونیاونجا  دیمدل چندبار آمد دیخر یاز دوستانم برا یکیمغازه  دمید نیآمد شمارو قزو ادمیبله _
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..به خودم مسلط شدم خومو متفکرانه نشان  بدنمو کنترل کنم فیکردم لرزش خف یسع ادشهیپس  ادشهیخدا  ای

 حاال اونو شناختم.  یعنیدادم 

 اومد ادمیاها بله _

 دم در حالتون بد شددرسته؟ شیپ قهیچند دق نکهیخوبه وضع قلبت اون چطوره مثل ا_

 رنگ بود یکنم از بو یرفت فکر م جیسرم گ ینه نه حالم خوب بود کم_

 ماردوبدل شد  نینگاهش ب یمحسن یآقا

 د؟یشناس یرو م گریپس شما همد-

 دمیترس یبزنم م یتونستم درست حرف یتونستم درست پاسخ بدم نه م یدکتر شوکه  بودم نه م دنیهنوز از د من

 دارم یبفهمه چه حال یلرزانمو به هم گره کردم نکنه کس یاشتباه بکنم.دستا

 گفت: یمحسن یدر جواب آقا دکتر

آشنا شدم.البته اون روز حال خانوم  شونیاز دوستانم بودم که با ا یکیمغازه  میدید نیقبال در قزو گرویبله ماهمد -

نشد..اون روز بعد رفتن  نطوریرو دادم تا اگه دوست داشت به من مراجعه کنه که ا تمیزیبد شد من کارت و یکم

 بودو نگران حالش بودم. شونیا

 چند بار سرش رو تکان داد  یمحسن یآقا

 .قبل رفتن مادیباهم کار کن دیتون ی..پس راحت تر مدیشناس یم گرویه دکتر جان حاال که همدخوب نطوریاهاکه ا_

اول به از صلح آخره دکتر  دجنگیکن نییرو تع شونیبهتره که حقوق و ساعت کار ا یوشروع کار خانوم آزاد

 ی...با لبخند و نگاهخدا قلبم  ی..وا تپا انداخ ینشست وپا رو یچرم یهایاز صندل یکی یچندقدم جلو آمد رو

 نافذرو به من کرد 

اگه رها خانوم  نجامیهستم و عصرها از ساعت پنج تا نه شب ا مارستانیمن صبحا ب دیگیبله استاد شما راست م_

 ..رمیگ یم سیسرو ای رسونمشونیمشکل رفتو آمد داشته باشه خودم م

م کردن گم شده ا دایحقوق برام مهم نبود مهم پپول و دمیصداشو نشن گهیونداشتم د ییتحمل اون نگاه کهربا ایخدا

 بود 
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 قادر نبودم که نگاهش کنم.چشمهام وبه کف اتاق دوختم و گفتم: 

استاد هم سرش را تکان  ستیمهم ن ادیاز خانواده دوست دارم کار کنم حقوق ز یو دور یکاریرفع ب یبرا شتریمن ب_

 داد وگفت:

ت رف یتونه کمک خرج خودشم باشه ..برا یدوست داره کار کنه البته م ییبه خاطر تنها شتریدرسته رها خانوم ب -

 تا شب ها راحت به منزل برسه میریگ یم سیسرو هیآمد رها هم فکر خوب

 ماند ینم یبرام باق یزیبدم که چ سیبا خودم فکر کردم که اگه نصف پولم را به سرو یکم

 روبه استاد کردم .. ستیلوت نخ یلیشلوغه خ ابونایخونه تازه خ رمینه با اتوبوس م -

 مستقل باشم شتریدوست دارم خودم رفت وآمد کنم و ب ستیالزم ن سینه استاد سرو_

راحت شده چون  المیخ تیکار طیاز نظر مح یخوا یباشه هرطور خودت م -جابه جا شد  یصندل یاز رو یکم استاد

 .ادین شیبرات پ یقول دادم که مشکل من به پدرت یاز نظر رفت وآمدهم که خود مختار یهست یمطمئن یجا

 رو به دکتر کرد 

 تونم کمکتون کنم یمن هستم م دیانجام بد دیبا یاگه کار -

ندارم از  یادیکنم کار ز زیهاست که تم شهیکف وش یو کم نمیبچ دیهارو با یصندل زویم یمحسن یممنونم آقا_

 لطفتون سپاس گذارم

 تعارف نکن گهیکنم د یکمکت م باشه من یکن یا پسر چرا انقدر تعارف م_

 هم به ناچار از جا بلند شد و هردو شروع به کار کردند منهم از استاد اجازه خواستم تا کمک کنم دکتر

 منم کمکتون کنم دیاگه اجازه بد_

 بالفاصله جواب داد دکتر

 ستین دکارشمایش یخسته م دینه نه زحمت نکش_

 در ادامه حرف دکتر گفت: استادهم
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 یبرگرد یتون ین یدوست دار اگرمیتو زحمت بکش ستیو تماشا کن الزم ن نی:دخترم شما بشگهیراست م_

 انداختم استرس داشتم  نییپا سرمو

 کنم. یکمکتون کنم خواهش م دیکار کنم اجازه بد نجاینه اخه منم قراره ا_

 شد  رهیلکه شده  خ یها شهیش کیرا جمع کردو به  شیبایز یلبها دکتر

 دیخودتونو خسته نکن ینداره ول یباشه اشکال_

 شدم و گفتم باشه حتما خوشحال

 

 شهیش یکردرنگ رو یم یسع نریدکتر با نفت وت دیرو دور سالن بزرگ چ هایاستاد  صندل میشروع به کارکرد یهمگ

چقدر  یشده بودوا ختهیموهاش به هم ر فیو کث یداشت لباسهاش رنگ یبامزه ا ی افهیها را پاک کنه ...چه ق

 ندیمنم در چ شمیدا کرده و حاال در چند قدمیستش داشتم در دل هزار بار از استاد تشکر کردم که گمشده منو پدو

 ها کمک کردم و به فکر فرو رفتم.. یصندل

باال و من هنوز  التیدونم او با تحص یدور م یلیکردم اون از خودم خ داشینگنه خوابم ؟ حاال که پ شهیباورم نم هنوز

کنه که هم پولدار باشه و هم رشته  یازدواج م یمتوسط حتما با دختر یثروتمند و من از طبقه  یلین خسال دومم او

کنم.چقدر بد شد که هم سطح  دایبه قلبش راه پ چگاهیه توانمیکه بهش برسم و نم ستین یدیخودش باشه پس ام

اخل سطل پر از رنگ رفت و به شدت به فکرا بودم که ناگهان پافرورفت د نیخدا نکنه زن داره ؟ درا یوا  ستیمن ن

خوردن سطل و خوردن  نیزم یاز صدا واریکه خودمو نگه داشتم دستمو گرفتم به د فتمیبود ب کیخوردم نزد وارید

 یکه برا یودکتر ازپله ا اشتڋگ نیدستشو زم یعمو ودکتر سرشونو به طرف من چرخوندن ..عمو صندل واریمن به د

 دینگران پرس یهردوبه طرفم امدن عمو باچهره  نییپا دیرفته بود پروردن پنجره ها باال  زیتم

 شده حالت خوبه؟ یچ هیچ-

بله من خوبم  -رنگ شده ام نگاه کردم   یبرسم آبروم رفت لپم داغ شد خجالت زده لبمو گازگرفتم وبه پا خاک

 شد رفتم تو سطل رنگ  یدونم چ ینم دیببخش

 نشده  فیکث واریپشت سرم نگاه کردم خوبه د به
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 کفشم را خراب کرد.دکتر گفت: یمانتو و شلوار وحت یپام هنوز توسطل بود رنگ همه  

 واقعا حالت خوبه؟ _

 دیشد نطوریشما به خاطر کار من ا دیلباسات واقعا منو ببخش یوا

 انداختم نییسوخت سرم را پا یلبمو گاز گرفتم از شدت حرارت م دمیکش یخجالت م یلیخ

 ...نیزم  یکنم ول ینداره عوض م یرادیخراب شد.لباسام ا زیهمه چ دیببخش -

 اجازه نداد ادامه بدم و دستاشو تو هوا چند بار تکان داد ومهربان گفت: دکتر

 برات باشم ... یفکر لباس و کفش دیبا شهینباش درست م نایخوب نگران ا_

  دیعمو مثل بمب منفجر شد وخند هوی شدینم باورم

 .؟یشد دخترم چه بامزه یوا -

 فکرکنم هزار رنگ عوض کردم از خجالت ... دمیخجالت کش بازم

 حواسم پرت شد  دیببخش ستیمهم ن نینه نه ا_

 دینشد یزیکنه حاال خوبه خودتون چ یکنم اتفاق که خبر نم یخواهش م_

  دیخند یهمچنان م عمو

 دخترم افتادهین یخودت اتفاق یآره عموجون خدا شکر برا-

 کرد   دنیهم شروع به خندشد دکتر ینم باورم

 دهیچسب میبه پا یوباکمک عمو پام را از سطل خارج کردم رنگ حساب دمیکش یآب شدم خجالت م ازخجالت

گرفتم.استاد ودکتر هردو به وضع  یدوش آب دوش نفت م یبه جا دیبود با دهیمانتومم به بدنم رس یاز رو یبودحت

 به من نگاه کرد وگفت: یبردند دکتر کم یمن پ

 گردم یاالن برم یخانوم آزاد دیتحمل کن قهیچند دق -
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که ممکن بود پاک کردم اما  ییو با نفت پام را تاجا ییاز مطب خارج شد...رفتم داخل دستشو شتریب حیتوض بدون

با  وضع کالفه شده بودم و نیقابل استفاده نبود از ا گهید میبود.کفشها یتا زانو شلوارم رنگ باینداشت تقر دهیفا

 کردم دایآمد که دکتر رو پ یم ادمیبه  یوقت یول فتآبروت ر یرفتم دختر دست و پاچلفت یدم مدام کلنجار مخو

زد و مدام  یسر سالون به آن سر م نیناراحت بود از ا یلیکردم.استادهم از وضع من خ یعذابم را فراموش م یهمه 

 زد و به من رو کرد ناراحت گفت: یلب با خودش حرف م ریز

ا دونم کجا رفت کاش زودتر برگرده ت ینم امدیدکتر ن نمیبب ینجوریتونم تورو ا یواقعا شرمنده نم دیم ببخشدختر_

 دکتر آمدچند بسته در دست داشت.نفس زنان وارد شد. دکهیطول کش شتریساعت ب میبه حالت بکنم.ن یفکر

 ونمدینم دمیکفش و مانتو وشلوار خرخوابگاه براتون  دیشه بر ینم ینجوریکردم رها خانوم ا رید دیسالم ببخش_

لبته ا ستیقلب شما اصال خوب ن یبرا نرینفت و ت یبو دیزود باش دیاون اتاق همه رو عوض کن دی.برانهیاندازه است 

من اون  یکفشها اندازت باشه.زبانم بند آمده بود خدا اکنهبعد خد دتایموقتا بپوش یدونم ول یشما رو نم ی قهیمن سل

 دشد .. یوهم قند تودلم آب م دمیکش یکرده بود...هم خجالت م دیرمن خ یاون برا

 گفتم: یفیضع یزبانم بند آمد با صدا_

 کردم. یمنزل لباسهامو عوض م رفتمیمن با استاد م دیدیممنونم چرا زحمت کش -

 رو به طرفم گرفت بسته

که استادبا عجله  میف کردن بود.هردو مشغول تعاریوضع افتاد نیکنم شما به خاطر کار من به ا ینه خواهش م_

 گفت:

 دیکم تعارف کن گهیبسه د_

 یلباس نو رو بپوش نیرسونمت خوابگاه اونجا لباساتو عوض کن اگه ا یبرو عوض کن  زود باش رها جان م دخترم

 بپوش. نارویاول برو حمام بعد ا شهیم یرنگ نامیا

 شد زونیبه خودم نگاه کرد لب و لوچم آو یکم

 استاد باشه چشم دیگ یراست م_
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 یماندم.با خداحافظ یم ششیپ شتریآمدتا ب ینم شیوضع پ نیناچار بودم کاش ا یآمد از دکتر جدا بشم ول ینم دلم

ع وض نیکردتا من زودتر از ا یم یتند رانندگ یلیاستاد خ میاز دکترمن و استادهردو به طرف خوابگاه به راه افتاد

بدنم راپاک کنم به  یرو یبااون رنگها دمیکه رس یتا وقت دیخر نریرام تب یخالص بشم سر راه ازمغازه رنگ فروش

 من شوکه شد. دنیکردم و وارد شدم مسئول خوابگاه از د یاز استاد خداحافظ میدیخوابگاه که رس

 برات افتاده حالت خوبه؟ یشده رها جان چه اتفاق یچ_

 بچه ها دورم حلقه زدند. یکه همه  دینکش یطول

 یبرم حمام.همه مات و مبهوت به من نگاه م یندار یسطل رنگ حاال کار هی یپام رفت تو ستین یچیبابا ه_

هرسه به دنبال من باال آمدند.بال فاصله بعد از ورود به اتاق با همان  میو ساحل و نس بهیکردند.از پله ها باال رفتم ط

 گفت: بهیه کمکم آمدند.طکردن رنگ ب کپا یوارد حمام شدم...هر سه دوستانم برا یرنگ یلباس ها

 ؟یشد ینطوریچرا ا یجان نگفت رها

 رنگها سرم نیا ی.خسته شدم از بودیرنگها خالص کن نیتوروخدا منو از دست ا ی.ولگمیرو براتون م زیباشه همه چ_

 ادامه دادم یخبر خوب بدم بهتون  با خوشحال یخوام  یم دیدرد گرفت بخدا...زودباش

 .دمیاونجا د ویدکیبشم حدس بزن یکه قرار بود منش ین مطبامروز با استادرفتم همو -

 ؟یدید ویبا هم گفتندک هرسه

  دمیکردن رنگهاشدن محکم دستامو به هم کوب زیها مشغول تم بچه

 خودم بود. یمطبش شدم همون دکتر گمشده  یکه من منش یکردم...دکتر دایگم شدمو پ شهیباورتون نم -

 هر سه گفتن: باز

 نداره! واقعا ؟امکان-

 تا رنگ وپاک کنه گفت : دیکش یپام م یبا فشار دستشو رو ساحل

 رها؟ یگیممکنه راست م چطور

 شد رهیباز به من خ یبود باتعجب ودهان ستادهیتودر حمام ا بهیط



 رها ییتنها

 
134 

 

 .میچطور ممکنه ما که همه جا رو گشت -

 وزد به ساق پام  دیمن کش یدست از شستن پا مینس

 شد؟شناختت؟برخوردش چطور بود؟ یکن چ فیزود باش رها تعر -

 نشسته بودم با خنده شروع کردم  هیچهار پا یکه رو نطوریهم

 یزود خودمو کنترل کردم اخه جلو یچند لحظه مُردم ول یبرا دمشیاول نشناخت من که د گمیباشه هولم نکن م-

 شهیون نمباورت دمید ییکه گفت فکر کنم من شما رو جا میبا هم صحبت کرد یاستاد زشت بود.کم

گفت منو به  یوقت یشناسه ول یبود اول فکر کردم که منو نم ادشیمن  یاون چهره  -بچه ها چرخوندم   نیب نگاهمو

 داره خوشحال شدم.. ادی

 ؟ یشد یخب حاال چرا رنگ-روپام  ختیآب گرمو ر ساحل

که من حواسم پرت  میردکار شروع به نظافت مطب ک یمطبش رو تازه رنگ کرده بود بعد از صحبتمون درباره  -

ه ک واریشده بودند د یلباسهام همه رنگ نیزم واریشه د یبچه ها باورتون نم یسطل پر از رنگ وا یشدو پام رفت تو

 دیدون ینم یکردم ..وا یاول کار خراب کار ردمم یخنده آور شده بودم از خجالت داشتم م یلیخراب شد خ یبه کل

 .. دنیچقد به من خند

 دیلباس و مانتو وکفش خر  رونیب وکتر رفت بعد

 واقعا خراب کردم نه؟ یول دمشونیاون بسته هاست هنوز ند یاشاره دستم ادامه دادم تو با

 آوردند. یدر م یکردند.مدام مسخره باز یبدنم را پاک م یاز رنگها کی دندهریخند یفقط به من م هرسه

 یرو نم یخراب کار نیکرده حاال ا دایسال عشقشو پ خانومو باش بعد از چند ید یم ییگفت اه اه چه بو مینس -

 شد؟ ینم یکرد

 گفت بهیط

 شه. یم ینیریش ی دارخاطرهید نیاول یولش کن حواسش نبوده تازه  برا یچکارش دار -

 گفت: ساحل
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 .یدیکه به خاطرش کش یهمه سخت نیدر مورد خودت و ا یبهش نگفت یزیچ نمیبب دیخوبه حاال شما بزار -

 وت یگیم یچ_

شه که از همون اول کار بگم دوستت دارم و عاشق  یدختر نم یعقلتو از دست داد یزدم تو سرش اخه خل شد 

کنه...البته تا قبل از ورود به مطب  یعطرش بگو آدمو مست م یبو یوا دمشیکه د نیکه.هم رهیچاکتم آبروم م نهیس

 تر بود یرنگ قو یچون بو

ه بود حمل دهیکه دکتر خر ییبه طرف بسته ها یهمگ میآمد رونیز حمام با یشدم وقت زیبه کمک بچه ها تم خالصه

 .نمیاش رابب قهیداشتم سل اقیاشت یلیرا باز کرد خ ییهرکس بسته ا میکرد

 مانتورو به دست گرفت  مینس

 

 .یتونیرسه رها رنگشم قشنگه ز یگرون به نظر م یلیخ هیکه مانتو قشنگ یوا -

 کفش هارو در دست گرفت  بهیط

 هزار تومان بود120 ادتهیخوشت اومد  یلیتو خ دمید روزیکه د یگرونه رها همون یلیکفشم خ نیا گایخدا ...ن -

 بود. متشینگاه کردمو کفشو ازدستش گرفتم  به اندازه حقوقم ق باتعجب

 اندازمه خدا کنه اندازم باشه. نمیبده بب یگیاره راست م_

 یغنه بودم رهیت یآب یاندازه پام بود.مانتوهم اندازم بود.شلوار ل قایبوددق یباور نکردن دمیسرعت کفش رو پوش به

 به مسخره گفت  میبود.نس دهیجورابم خر یحت قهیبود چه با سل دهیرنگ هم خر یبلوز صورت ی یحت یتونیز

 دهینخر ریلباس  ز دینیبچه ها  بب -

 لنگ کفشو انداختم تو بغلش دنیبلند بلند خند 

 شعور یخفه شو ب - 

 شلوارو گرفت طرفم  بهیط
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  ادیبهت م نمیرها زود باش همه رو بپوش بب -

 ینیریکردن گمشده ام از من ش دایشده بودم دوستانم به خاطر پ پیچقدر خوشت دمیلباسها رو پوش ی همه

 ورمدام فکرم مشغول بودکه روز شنبه شروع کارم چط یآنها را به نهار دعوت کردم.ول یخواستند و من به ناچار همه 

 گذشت. یکه از سرم م گهیکنم و هزاران فکر د یتونم اونو از کارم راض یم ایخواهد بود.آ

 زنگ زدم. نیکردم جمعه عصر به آذ یسپر یشنبه و جمعه رو به سخت پنج

 د؟ییالو بفرما_

 خوبه؟ زتیجون حالت چطوره ؟همسر عز نیالو سالم آذ_

 چقدر دلم برات تنگ شده. فدات بشم یحالت خوبه چخبر اله ییرها.رها جان تو_

 خوبم منم دلم برا همتون تنگ شده مامان چطوره بابا خوبه؟ یمرس_

  یاز ما کرد یادیرسونند چه عجب  یخوبن سالم م همه

 گفتم: یخوشحال با

 بهت بدم. یخبر خوب و باور نکردن هیخوام  یم نیآذ_

 .گهیبگو زود باش د رهیخ یچه خبر_

 مطبش هستم. یگم از فردا بعد ظهر منش یدکتر رو م نیکردم آذ دایو پگم باالخره گمشدم ر یباشه م_

باورم  ینره...وا ادتی ینیریش گمیم کی؟تبریکرد داشیچطور پ یگیرها راست م یگیم یچ دیکش ادیفر نیآذ

  شهینم

 یهت مرو ب یکردم خودش بود بعدا همه چ یداشتم سکته م نیآذ یکار...وا یبرد برا یمحسن ی..منو آقا یتصادف_

 گم.

 با مامان حرف یکن فیباشه منتظرم تعر-

 .بزن
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 الو سالم دخترم حالت چطوره؟_

 منم خوبم بابا چطوره؟ یسالم مامان خوب _

 ؟یخونیرسونند درساتو که م یخوبند سالم م یهمگ_

 هیکرده کار خوب دایبرام کار پ یمحسن یبله مامان تازه آقا_

 رو گفت: زیبه بابات زنگ زد و همه چ شبید یمحسن یخدارو شکر مواظب خودت باش آقا_

 ؟یندار یکار گهیخب مامان د_

 نه دخترم خدا به همرات. -

 خداحافظ._

نگاه کردم آسمان صاف بودستاره ها هرکدام چشمک زنان  رونیبودم.و از پنجره به ب داریاز شب ب یشب تا پاس اون

 کنند. ییخواستن خودنما یم

 

 شدنید یبه طرف مصب رفتم دل تو دلم نبود برا یشتم تا سه بعد از ظهر تندصبح کالس دا دیشنبه رس بالخره

 ی چون طبقه دمیپله ها رس نییمطبو بده تا قبل از اون اونجا باشم ..به پا دی...قرار شد امروز ک کردمیم یلحظه شمار

 یبم هرلحظه تند تر متازه کردم قل یونفس ستادمیا راسانسور شدم وازپله ها باال رفتم پشت د الیخیاول بود ب

 کرد.. دنیدستام شروع به لرز دنشیبعد درباز شد باد قهیزد...زنگ وزدم چنددق

 سالم -

 شم ستادتاواردیزدوکنارا یلبخند

  یسالم خوش آمد-

 ممنونم-
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گذاشتم ..به طرف اتاقش رفت ..منم  زیم یرو فمویک دیرسیرنگ به مشامم م یرفتم هنوز بو زمیوبه طرف م واردشدم

 ستادمیوگرفت طرفم زود بلند شدم ا یدیدوباره برگشت ودسته کب زیتم پشت منشس

 منتظر نمونند  مارانیتا ب دیباش نجایها ازفردا قبل ازمن ا دیکل نمیا یخانم آزاد-

 گرفتم  دویکل

 چشم -

 بال یب-

 رفت اتاقش ودروبست  دوباره

لبم ق نمشیب یبگذرون چرا هر وقت م ریبه خ ایقلبم گذاشتم نشستم ..خدا یدستمو رو رونیفوت کردم ب نفسمو

 یآب نیوشلوار ج یخوش فرمش ...ژالت جب نوک مداد کلیکه اون زده با اون ه یپیبشه با ت دمی...با شهیم ونهید

بود ...چشمامو بستم ودوباره تجسمش کردم  دهیلباس پوش یبود رو یدیوکفش اسپورت ازهمه قشنگ تر لباس سف

 نشد... یاز کس ی...چندساعت گذشت وخبر

جست وجو تمام  گهیراحت بود چون د یلیخ المیگذاشتم و چشمانم را بستم خ زیم یخسته بودم سرم را رو یلیخ

شده بود.ساعت هفت بعد ظهر بود که در اتاق دکتر باز شد به سرعت خود را جمع و جور کردم و از جام بلند شدم و 

 به دکتر نگاه کردم.

 .ستین یخبر ضیوز از مرامر نکهیمثل ا یخانم آزاد_

 یخصش لیو وسا فیگذاشتم تا شما ک یاز آنها را خال یکیداخلش البته  مارانیپرونده ب لیفا نیرفت ا ادمی یراست

نگاه کردبه سرعت به طرفم برگشت از حرکت  ییروبه رو واریپشتش را به من کرد وبه د دیخودتون رو داخل اون بزار

 .دمیخوردم ترس یدیتند ش تکان شد

 دیدیترس نکهیمثل ا نکهیمثل ا یخانوم آزاد دیببخش یوا_

 کردم. یگونه هامو احساس م یهول شدم داغ 

 ستینه مهم ن_
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 قدم جلو آمد کی

 درسته؟ دیهست یرشته نقاش یاستاد گفت شما دانشجو یراست_

 همزمان با حرکت سرم گفتم بله._

 .میز آبرنگ و رنگ روغن نصب کنا ینقاش یها چند تابلو وارید یرو ستیبه نظر شما بهتر ن_

 .ادیاز کسالت در م نجایبله خوبه ا -

 پردازم. یدستمزد شمارو م ی.خرج و مخارج و حتدیزحمت رو به شما بدم و چند تابلو بکش نیا شهیم_

 شدم هول

 نداره انتخاب مدل باشما. یا نهیهز لیبله بله با کمال م -

من  یمن نشست به صندل زیم کینزد یصندل ی. دکتر روشمیون مممن دیوبکش دینه مدل رو خودتون انتخاب کن_

 اشاره کرد

  دییبفرما -

 تار کرد ولبش را جمع کرد  یچشمهاش را کم نشستم

 منزل. میامروز زود بر دیاگه موافق یخانم آزاد میبش الشیخ یب دیامروز با نکهیاه مثل ا_

 دکتر یآقا دیشما بگ یهر چ_

 زیم یآورد وگذاشت رو رونیونده ها وچندتا پرونده رو بپرد لیشدو رفت کنار فا بلند

 که من برگشتم  دی..وبگدیریتماس بگ نجاسیکه ا ییپرونده ها نیفرداباا -

 به پرونده ها کردم  ینگاه

  رمیچشم  اگه الزمه االن تماس بگ -

  ستادیا زیم کنار
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  دیرینه فردا تماس بگ -

 .. دیهرطور شما بگ -

 و برداشتم. فمیک 

 من مرخص بشم نیندار یگه کارا_

  ریبگ لیاگه نب دم تحو ارنیو وتلفن وم وتریفردا کامپ یراست ستین یکار رینخ_

 چشم  -

 نگاه نکنم  شییجادو یکردم به چشما یکردم و از در خارج شدم...تمام مدت سع یخداحافظ 

 دمیکش یقیمطب خارج شدم نفس عم از

 نیچندسال ا نیا یگرسنه بودم ط یلیان نبودمغازه ها هنوز باز بودند خنگر گهید المیخ یبود ول کیسرد وتار هوا

گرفتم و به طرف خوابگاه حرکت کردم  نیکرده بودم به سرعت ماش دایبود که انقدراشتها به غذا خوردن پ یبار نیاول

ودمون زحمت غذا رو خ میکرد یم یسع لیدل نیهم آمدبه یخوشمون نم ادیدانشگاه ز یاز غذا میهایمن و هم اتاق

 یآوردند کم یهم م هینس یکردند حت یم دیبچه ها از اونجا خر یخوابگاه بودکه همه  یمغازه چند قدم میبکش

ده مشغول آما بهیهمه جا را گرفته بودط یقرمه سبز یو رفتم خوابگاه بو دمیخر یو کالباس و گوجه فرنگ سیسوس

 جواب سالم منو بده. نکهیجلو آمد بدون ا میمن جا خوردند نس دنی.بچه ها از دبودکردن ظرف ها 

 شده؟ یزیچ یرها چرا زود برگشت -

با  ییگرسنمه به به چه بو یلیبچه ها خ یخونه وا میدکتر گفت بهتره زود بر مینداشت ضیمر میرفت نس ادتیسالم _

 .یاخ جون قرمه سبز دمیکش یقیعم یبو ینیب

 گفت: بهیط

 شنوم رها گرسنشه. یباره م نیاول نیتازه ا دیاریرو ببچه ها حاال که رها آمده زودتر شام  -

 یا.ودمیشد بتونم انقدر بخورم.خسته بودم همونجا کنار سفره دراز کش یلحظه بعد سفره آماده بود.باورم نم چند

 خوشمزه بود. یلیخستم دستتون درد نکنه خ یلیخ دیبچه ها ببخش
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ه برگهاش  قرمز و زرد شده بود از ستاره ها قشنگ ترند چند خوابگاه بودندک اطیح یپشت پنجره چندتا درخت تو از

وسعتش آغوش باز کردو  یبا همه  نیکردندو از او جدا شدندو زم یدرخت خداحافظ یبرگ آرام آرام از شاخه 

 یم انیدرختانش را عر ردیگ یرا باد م شیسته یشکند همه  یو م دیآ یم نیچقدر آرام و مت زییشدپا شانیرایپذ

 ری.زشکنم یم زهیر زهیر زییکند.منم مثل پا ینم یتیشکا نیکوچکتر یحت زییرا سرد وخشک اما پا نشیکندو زم

ا ب مارمیاو زنده ام قلب ب دیاش شدم و به ام وانهیدوساله که د ستیدانم منظورش چ ینم یکه حت ینگاه ینیسنگ

 یاخته بودم که وسعتش کم بودولاز چوب س کیکلبه کوچ کیقلب  نیشددر ا رایزش را پذیدردش وجود عز یهمه 

از مرمر وطال براش  یخراب کنم تا کاخ دیکنم کلبه رو با یکردم احساس م داشیعاشق مهمانش بود حاال که  پ

دلم را به او خوش کنم؟ که  شهیتضادها م نیا یباهمه  یعنیبودم  ریثروتمند ومن دختر فق یبسازم چرا که او شاهزاد

 نیاگر او به من توجه نکنه ...از ا یکمکم کن تا فاتحه قلبش شم حت ایخدا ایباشه خدا او هم منو دوست داشته یروز

اه دانشگ یصبح صبحانه نخورده راه دیرس گهیروز د کیممنونم باالخره  ایهستم.خدا یاو باشم راض یوضع که منش

کنه کردم ن یفکر م کالس حواسم به درس نبودوفقط به لحظه شروع کارم سررفت  یم شیکند پ یلیشدم لحظات خ

عاشقم راز دلم را فاش نکنه؟.آرام و  یبه دکتر نگاه کنم که چشما یرفتار کنم چطور یکنم چطور یدوباره خراب کار

 یراه افتادم نم  هبودکه ب میبه خوابگاه برگشتم کارهام و انجام دادم و ساعت سه و ن یقرار نداشتم.ظهر بدون معطل

به  کیگرفتم تراف یبرسم.باالخره تاکس رید دمیترس یبرم م یبا تاکس ایس بشم چکار کنم سوار اتوبو دیدونم با

مان ساخت یجلو دمیتمام شدباالخره رس کیفرستادم تا تراف یخواندم و صلوات م یلب دعا م ریافزود ز میهایدلواپس

تظر زنگ زدم و من دمیبه در رسدکتر باز بودبا عجله از پله ها باال رفتم و  اتاق یو به باال نگاه کردم پنجره  ستادمیا

 .دمیکش یقیبود نفس عم امدهیدکتر هنوز ن نکهیدر باز نشد دوباره زنگ زدم اما مثل ا یول ستادمیشدم.چند لحظه ا

 ..خدا کجا گذاشتم رروکردمیز فموی..تندتند ک ستین دهایخدا...کل یکردم وا فمیبه گشتن تک شروع

 ... اوردمیون دیبعد از اون برسم...کل دمیترس ایخدا دمیکش نهیس یرو یآه دست_

پا به گوشم  یصدا دمیبود که که رس قهیمچم نگاه کردم حدود چهارو ده دق یرو دیساعت صفحه درشت سف به

خدا حاال چکار  ینگاه کردم خودش بود وا نییپله ها به پا یآمداز رو یداشت از پله ها باال م یکس نکهیمثل ا دیرس

هر لحظه  شیپاها یصدا ستادمیزد  جلو در ا یبه سرعت عقب رفتم و قلبم تند م دیلرز یاراده دستهام م یکنم ب

بود چهره اش  یجد یلی.قبل از من سالم کرد خدیآرام بخشش د یشد چهره  یحاال م دیرس یواضح تر به گوش م

 یکرد چقدر جد یفرق م روزیباد
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 ؟ دیستادیا نحایحالتون چطوره؟چرا ا یسالم خانوم آزاد_

 جواب دهیبر دهیبر یداص با

  دادم

 دکتر خوبم...راستش ..راسشتش  یس..س..سالم ممنونم آقا -

 اخم نگام کرد یگلومو قورت دادم ..منتظر وباکم آب

 کنم  ینم دایپ دمویکل-

 رو به در انداخت و گفت: دیکل یعاد یلیخ

 د؟یوقته که آمد یلیخ_

 .شهیم یربع یسرمو چندبار تکان دادم نه نه _

 ؟یکجا گذاشت دتویبود ...حاال کل نیسنگ کیکردم تراف ریمن د دیببخش_

 فکرکنم خوابگاه-

 نره  ادتیبه بعد  نیازا یباشه اشکال نداره ول-

 انداختم  نییپا سرمو

 چشم -

 بشه ازم ...چه آرام  یخدا انتظار داشتم عصبان یوا

 در را باز کرد و تعارف کرد._

 داخل. دییبفرما_

 .دیینه شما بفرما_

 حق تقدم با خانوماست دیتعارف نکن_
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شدم چه عطر خوش  جیعطرش گ یو با دلهره به ناچار قبل از دکتر وارد شدم او هم پشت سر من وارد شد از بو لرزان

 دمیهمف ستادهیکمرنگ و کراوات هم رنگ کتش حاال که کنارم ا یلیخ یبا لباس صورت  یی.کت و شلوار سورمه اییبو

 صداش به خودم آمدم هول شدم. ارسه.ب یاش م نهیبه زور سرم به  س داره و یکه چه قد بلند

 د؟یبدنتون رو راحت پاک کرد یرو یرنگها یخانوم آزاد یراست

 خجالت جواب دادم با

 ممنونم. دیدیکه خر گهید لیباالخره پاک شد به خاطر لباس و وسا یول ادینه ز  -

 اشت.خوام مقصر من بودم قابل شمارو ند یمن بازم عذر م_

 تا پرداخت کنم. دیلباسهارو بگ نهیکنم هز یکنم خودم حواسم پرت شدخواهش م ینه خواهش م_

  دیکرد ولب ورچ یاخم

 خانوم  هیحرف ها چ نیا یچ یعنی -

 تلفن قرار گرفته بود  یوگوش وتریکامپ زیم یکردم رو سکوت

 اتاق خودش بود اشاره کرد. یبه در ورود کیداخل سالن که نزد زیم به

الزم چند نکته رو بهتون بگم اول  نیانجام بد نیخوا یرو م یمنش هیباره که کار  نیآوردن چون اول لویصبح وسا_

اگه با من کار داشتن به  دویدار یتلفن که زنگ زد شما برم دداخلیرو بفرست ضیهروقت من زنگ رو زدم مر نکهیا

 دکمه اشاره کرد.

 من هم نجاینظافت ا یآزاد ودفترچه نوشته شده و برا یمتهایق زیم شهیش یکاغذ رو ی.رودیدکمه رو فشار بد نیا_

 یرهانظافت وکا یساعت برا مین نی.ادیکن ینم تیزیو یماریب چیه گهید میکنم کمک کنم ساعت هشت ون یم یسع

 یبپرس البته کم یداشت یخب اگه سوال یاحتمال

 

 یم یدیما رده وبدل نشد.باران شد نیب یزیکار روزانه چمدت بجز  نیروز کارم گذشته بود.در ا نیازاول میو ن کماهی

را به در انداختم داخل  دیشده بودم کل سیخ یشدم به سرعت از پله ها باال رفتم حساب ادهیپ نیاز ماش دیبار
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 یت...حدمیکش ینم یادینظافت آنجا زحمت ز یبود برا بمرت شهیآشپزخانه رفتم و سماور رو آب کردم.اتاق دکتر هم

 زیرا تم ینقاش یتابلوها زیتم یداخل گلدان ها را آب دادم و با دستمال یعیطب ی...گلها دیکش یم یت ایجاروخودش 

ا نشستم ب میکردبعد از اتمام کار سر جا یخوشحال م یلیمنو خ نیمن خوشش آمده بودو ا یها یکردم دکتر از نقاش

دم کر یم یسع شهیرفت.هم یم رونیاز تنم ب یتگدکتر خس دنیکرد اما با د یخسته ام م یکارها حساب نینکه ایا

را  دیدکتر مطب جد مارانیمدت کم کم همه ب نیساعت قبل از وروددکتر حاضر باشم و همه جا را مرتب کنم.در ا کی

ور به دانستم چط یبه دکتر مراجعه کنم نم مید داروهایتجد یشلوغ بود.اون روز قرار بود برا بایکرده بودندو تقر دایپ

 شلوغ بود یلیبگوم اخه اصال وقت نبود مطب خدکتر 

و به  دمیکش یکردخجالت م یکار نم شتریب مینه ون یدکترا تا ساعت نه ال یبودم مثل همه  مارشیکه من ب یدکتر و

ه گذشت هفت کی.رمینم ششیکه چرا برا درمان قلبم پ شهیاگه بهش بگم حتما ناراحت م رمیبگ یدکتر بگوم و مرخص

مطب  یبودم به سخت تیمصرف داروها کمتر اذ وقعسرما خوردم م میشدم ازطرف یم تیاذ یلیشتم خو چون دارو ندا

 کردم زیکاره تم مهیو ن

ود و ما ب نیب یکوتاه یداخل اتاق انتظار نشسته بودند که دکتر وارد شد سالم و احوال پرس ماریپانزده نفر ب حدودا

 توانستم یام گذاشتم و فشردم نم نهیس یمقنعه رو ریرا از زکرد دستم  یدرد م یلیبعد داخل اتاقش شد قلبم خ

از اتاق ها  یکیآب خوردم  یآشپزخانه رفتم کم داخلنشان بدم از جام بلند شدم و  یعکس العمل مارانیب یجلو

گرفت وارد  یداد و از دکتر حقوق م یشش ساله انجام م ایچهل وپنج  یکار را آقا نیمخصوص نوار قلب بود که ا

 ش شدم.اتاق

 .دیخسته نباش یریام یسالم آقا_

 د؟یداشت یکار یسالم خانوم مرس_

کردم وشما  یمن اتاق دکتر رو مرتب م دیشما آمد یکرده باشم آخه وقت یخواستم عرض ادب یفقط م یچینه نه ه_

 با اجازه شما دمیرو ند

 کنم. یخواهش م_

 دمیمن باشه اما خجالت کش یت جادو ساع یکیخواستم از ش خواهش کنم  یامدم م رونیاتاق ب از
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 دکتر دیریانداختم اه خوش بحالتون حاال م مارانیبه ب ی.نگاهدمیچیپ یسرجام نشستم واز درد به خودم م دوباره

 نیوارد اتاقش بشم تو ذهنم ا ماریتونم به عنوان ب ینم یول مهیقدم کیمن چه دکتر در  یو بعد درمان ول نهیمعا

 دکتر به خودم آمدم. یشدندو رفتن با صدا تیزیو مارانیبودکه ب میعت هشت ونگذراندم سا یحرفها رو م

 داخل لطفا. دیایب قهیچند دق یخانم آزاد دیخسته نباش_

 از جام بلند شدم و به فرمانش وارد اتاق شدم. یاضطراب و خستگ با

 گفتم: لرزان

 د؟یداشت یدکتر با من کار یآقا -

 براتون دارم.زحمت  هی دیببخش یبله خانم آزاد_

 .دییامر بفرما یکنم.چه زحمت یخواهش م_

وره خ یبدم گفتم شما اگه به درس خوندنتون لطمه نم هیهد یتابلو نقاش کیاز دوستام  یکیخوام به  یراستش م_

 لطفا نیکار رو برام انجام بد نیا

 

 زدم. یلبخند

 نداره؟ یکشه اشکال یچند هفته طول م یول ستین یبله حتما زحمت_

 ... دریگذاشت نجایکارها که ا نیقشنگ باشه مثل هم یلیخ نکهیچقدر طول بکشه مهم ا ستینه اصال مهم ن نه_

 شهیحق دست شما هم فراموش نم دیفتیکه شما زحمت ن رمیگ یضمن مدل رنگ و بوم همه رو فردا خودم م

 قابل شما رو نداره. خوامیمن دستمزد نم هیحرفا چ نینه دکتر ا_

 .دیکن افتیحق الزحمه هم در دیپس با دیکش یکار زحمت م نیا ینزن شما برا حرف رو نینه ا_

 من مرخص شم. نیندار یاگه کار دیچشم هرچه شما بگ_

 خدانگهدار دیخسته نباش کنمیخواهش م_
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 بااجازتون-

د چراغ نراه پشت چ نیگرفتم ب یدر بست نیزدم ماش رونیو ب دمیزدم و باسرعت کاپشنم و پوش رونیاتاق دکتر ب از

 لشیوسا یمشغول جمع آور یمنش دمیاز ساعت نه گذشته بودکه به مطب دکترم رس قهیچند دق میقرمز قدار گرفت

 بود.

 سالم _

 د؟یداشت یکار دییسالم بفرما_

 ستن؟یدکتر ن یآقا دیببخش_

 داشتن ساعت شش عصر رفتن. یتلفن ضرور هی شونیا رینخ_

 خداحافظ. دیاه چه بد شد ببخش_

کنم چترم فراموشم  یط ادهیرا پ یطرفه بود مجبور بودم مسافت کی ابانیا درازتر از مطب خارج شدم خاز پ دست

و سرد شده  کیشدم هوا تار نیمنتظر ماش دمیرس یاصل ابانیزد به خ یشده بود و باران به سروصورتم شالق م

 حاال چکار کنم ایخشکم زد خدا میدنش سرجایاز د ستادشدمیپام ا یجلو یرنگ اهیچقدر سرده ناگهان متوجه بنز س

 به خودم آمدم. ییآشنا یو عقب رفتم با صدا دمیترس دمید یبود و داخل رو نم یدود شهیش

 د؟یکن یچکار م نجایشما ا یخانوم آزاد_

 حاال چکار کنم دست پاچه جواب دادم. یمیخدا دکتر سل یتعجب نگاه کردم وا با

 خوابگاه. رمیدارم مداشتم...حاال  یکار یدکتر  یسالم آقا -

 جلو رو باز کرد وگفت: در

 .یشد سیباال خ ایخب حاال ب -

 شم. یمزاحم شما نم نمیمنتظر ماش ینه نه مرس_
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 گفت: یخوش فرمشو درهم کرد وجد یابروها

 تعارف نکن. گهیباال د ایب_

 آرام گفتم: یباصدا

 .شهیم فیو کث سیشما خ  نیماش سهیآخه لباسهام خ -

 گفت:تر از قبل  یجد

 باال. اینداره ب یاشکال -

از  یلیکنه اخه خ یکه در مورد من فکر اشتباه دمیترس یم نیاز ا دمیکش یخجالت م یلیناچار سوار شدم خ به

 به حرکت در آورد نویدلم آشوب بود...ماش یزد تو یحرف م یجد یلیمحل کار و خوابگاه دور بودم.خ

 د؟یکرد یچکار م نجایوقت شب ا نیا دیخوب نگفت -

 نگاه کردن به صورتش را نداشتم. جرات

 دمیرس ریمتاسفانه نشدانجام بدم اخه د یکار داشتم ول ییجا هیراستش _

 .یدیرس یهوا به کارت م یکیتا قبل از تار دیگفت یبه من م دیبا دیداشت یاگه کار نطوریکه ا_

 نگاهش به  جلو بود یولبه طرف گرفت  یکاغذ ددستمالیچک یم نییصورتم به پا یباران از رو قطرات

 ؟یچترتو چرا جاگذاشت ی.راستدیصورتتونو خشک کن دییبفرما -

 عجله داشتم. یلیفراموش کردم اخه خ_

 پرسش گر نگام کرد. گهیخوابگاه د دیریخب حاال کجا م دیکش یقیعم نفس

 مزاحم شما شدم. دیبله ممنونم ببخش_

 جواب داد  آرام

 .یکنم چه زحمت ینه خواهش م -
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زد دلم آرام و قرار  یم یکنارش نشسته بودم قلبم به تند نکهیو خشک کردم تنم از سرما کرخ شده بوداز ا مصورت

نه.قبل  ای ارمیبه دستش ب  شهیم ینیانداختم و به فکر فرو رفتم... نییکرد.سرم را پا یم یآرام رانندگ یلینداشت خ

 هر چقدر شهینم دمیهش بگم دوستت دارم اما حاال فهمب کهجرات را دارم  نیا نمشیکردم اگه بب یفکر م دنشیاز د

 یلیخ نکهیتوانم فاتح قلبش شم آه.مثل ا یمن نم شهیتر م یافتنیکنم که دست ن یاحساس م نمیب یم شتریاونو  ب

 که او را متوجه خودم کردم. دمیبلند آه کش

 د؟یناراحت یزیاز چ هیچ یخانوم آزاد_

 نه دکتر چطور مگه؟_

 د؟یکن یوضع قلبتون چطوره دارو مصرف نم ی.راستدیناراحت یزیاز چ نه احساس کردم_

 کرده بود مراجعه کردم. یکه استاد معرف یآمدم تهران به دکتر یکنم.وقت یخوبم بله دارو مصرف م_

 .نطوریتکان داد که ا یمتفکرانه سر_

 وگفت: ستادیا میدی.به خوابگاه رسرمیمیدل گفتم در حال حاضر از شدت درد دارم م یتو

  گه؟ید نجاستیا

 تکان دادم  دییرا با عالمت تا سرم

 مزاحم شدم دیببخش -

 زد یلبخند

 وارد خوابگاه شدم میکنم به سالمت از هم جدا شد ینه خانوم خواهش م -

 جلو آمد  دنمیخوابگاه باد ریمد

 نگران شدم. زمیعز یکرد ریرها جان چرا د -

 دکتر برگشتم. یآخرشم با آقا دیکردم نگران نباش ریگ کیتراف یسالم تو_

 اطالع بده  یکرد ریدختر هروقت د باشه
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 راحت شد الشیخ دینگران شد دیچشم ببخش-

 برو باال زمیباشه عز -

 اتاقم رفتم به

  یسالم به همگ-

 کنارم نشست  مینشستم.نس یرا عوض کردم وکنار بخار سمیخ یجواب دادن  لباسها یکی یکیها  بچه

 دکتر؟ یرها رفت -

 دکتر رفته بود. دمیرس یحال جواب دادم آره وقت یب

 گفت: تیبا حالت ناراحت وعصبان بهیط

به اون دکتر  یتون ینم یکن یچرا به خودت فکر نم شهیحالت داره بدتر م یدوهفته س که قرص ندار یدون یم رها

 شه؟یم یمگه چ ریبگ یحداقل دو ساعت مرخص سهیکنه وبرات قرص ودارو بنو نتیمعال یمحبوبت بگ

 جواب دادم یحال یب با

 کنه یم امیاذ شتریب میسرماخوردگ ستمیبد ن میلیکشم...خ یخجالت م شهیروم نم بهیط

 

 مینه دوستام صبح نتونستم سر کالس حاضر بشم تصم دمینه خودم خواب دمیچیشب از شدت درد به خودم پ اون

ام بر بهیکه ط یو به دانشگاه نرفت ظهر سوپ کرد بتیاز من شد و غ یمامور نگهدار بهیگرفتم  استراحت کنم ط

وچشمهامو بستم گذشت  دمیکش زدرا یکردم کنار بخار یم یادیز یدرست کرده بود زور خوردم احساس خستگ

 بود. بهیشدم ط داریدر اتاق ب یبا صدا دمیزمان را نفهم

 ساعت چنده؟ بهیط-

 چهار ساعت

 .ینکرد دارمیشد چرا ب ریمن د یخدا یساعت چهار وا یچ -
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 شد؟ ریچه د -

 مطب!-

 بچه ها متوجه نبودم. شیپ نییمن رفتم پا دیببخش -

 .رمیمیباشه اشکال نداره دعا کن قبل دکتر برسم وگرنه از خجالت م-

تو مان دیمقنعه امو سر کردم دوباره شلوارمو پوش دمیلنگه شبوار پوش یپتو کنار زدم باسرعت حاضر شدم  یتند

ت در پش مارانیب دمیرس یگرفتم وقت نیبعد ماش قهیچند دق رونیداشتم ... زدم ب یوضع ی.. دیپوش یپالتومو تند

اتاق دکتر رو چک   جیشون کردم به محض ورود اول پکییدر را باز کردم  راهنما یبودند با معذرت خواه ستادهیمطب ا

 .یچ دمیرس یمن اگه بعد دکتر م یبعد  دکتر وارد شد خدا قهیکردم پنج دق تیزیرا و مارانیب  رونویکردم و بعد ب

شدن خورده بودم منگ وکسل بودم  داریکه موقع ب یکردم هنوز از تکان ییبه اتاق دکتر راهنما کیبه  کیرا  مارانیب

م نفره نیآخر یتحمل ندارم پس ک گهیبد شده بودچکار کنم د یلیشد حالم خ یکرد و چشمانم تار م یوسرم درد م

برم  شهیگذشته بود امروزهم نم میکردم ساعت هشت و ن یینفرهم راهنما نیآخر رمیمیخدا دارم م یداخل ا رهیم

رفت.ازشدت درد  یآمد وزود م یم ریرفت خوشبحالش د یقبل من و دکتر م شهیهم یریام یرسم آقا یم ریدکتر د

من  خارج شد.رو بهوبه دست گرفته بود و از اتاقش  فشیتوانستم از جام تکان بخورم دکتر ک یزده بود و نم خیبدنم 

 کرد

 .؟دیشما هنوز حاضر نشد یخانم آزاد -

 ولرزان جواب دادم  یسخت به

 یصندل یتعادلم را از دست دادم به شدت رو یبلند شدم ول یاز جام به سخت شمیاالن حاضر م نیبله چرا هم -

 خورد و به طرفم آمد. یعیافتادم.دکتر تکان سر

 ست؟یشما حالتون خوب ن یخانوم آزاد_

 فشردم و دندانم را به لبم فشار دادم یاز شدت درد به هم م لبهامو

 .ستین یزیچرا خوبم چ -

 به چشمانم دوخته  و به آرام گفت: نگاهش
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 کنه؟یدرد م قلبت

 به نگاهش گره خورد. نگاهم

 ینیچه نگاه مهربان و دلنش ایسرم خراب شد خدا یرو ایدن یهمه  نکهینگاهش مثل ا با

 .دیچک یم نیبه زم میدرشت از گونه ها یکنترلم را از دست دادم اشکها گرفته بود و گلوم

 قلبم یآ -

مزاحم نشه  یرا بست تا کس یدر ورود یرا آوردقبل از هر کار شیپزشک یبه داخل اتاقش رفت و گوش عیسر دکتر

  ان به من انداختامن ومهرب یزد.نگاه یتند تر م شهیقلبم گذاشت قلبم ازهم یرا رو یبودگوش نییپا یلیفشارم خ

 دیتخت بخواب یکمکتون کنم تا رو دیخوام با یبکش.معذرت م قیچند نفس عم ستین یزیآرام باش نترس چ -

و چرا  یدانم از چ یبدنم داغ شده بودنم دمیتخت خواب یبه کمکش رو میبازوم وگرفت و وارد اتاق خودش شد ریز

 ... دمیترس یم

 

 د شم برگشت طرفم کردم بلن یگذاشت سع زیم یرو شویگوش

  امیوم رونیرم ب یم قهینه استراحت کن چندق-

 طرف تلفن رفتن وبرگشت طرف من  به

 خوابگاهتو بگو  یشماره -

 رو گرفت .. شماره

که  نثارم کرد ینیریکردو لبخند ش یگذاشت..به من نگاه انیخوابگاه زنگ زد و موضوع را با مسئول خوابگاه در م به

 همه دردهام تمام شد 

 کنم  یاستراحت کن درو ازپشت قفل م امیزود م رونیب رمیم -
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مطب قرار داشت.قرص  ریسرم برگشت داروخانه درست ز کیپر از آمپول و  سهیک هیکه با  دیطول نکش قهیدق چند

 به من داد با خنده گفت: یمسکن

 ؟یترس یاز آمپول که نم_

 ترسم عادت کردم. ینه نم_

 ؟یدیخوبه حاال اجازه م_

 ازخجالت مردم  ااخدی

 بله ممنونم._

بدنم انداخت و پالتو  یچرمش را رو دکتیلرز یآمپول بعد سرم را برام وصل کرد سردم شده بودبدنم آشکارا م اول

 به من نگاه کرد وگفت: یشدم.متوجه خجالت من شد کم یپاهام انداخت از خجالت داشتم آب م یخودمم آورد  رو

خوب به حرف دکترت گوش بده و آرام  ضیمر یپس مثل  ینه منش یمن هست ضیو آرام باش تو حاال مر نترس

  یتا راحت باش رونیرم ب یباش.م

ساعت بعد  میخواست کنارم باشه .. ن یسالن نشست..چقد دلم م یرا ترک کرد و در اتاق را باز گذاشت و تو اتاق

 .دیپرس یکه نگران م دمیشن یمسئول خوابگاه را م یصدا

 ش خوبه؟رها کجاست حال_

 .نجاستیا دییخانوم حالش خوبه بفرما دیآرام باش_

دستم را فشرد و با  بهیتخت افتاده بودم ط یرمق رو یو مسئول خوابگاه وارد شدند ب بهیدکتر ط ییراهنما با

 گفت: تیعصبان

روز  نیبه ادکتر تا  ینرفت نقدریبفرما ا یدیبرو دکتر قرصات تمام شده گوش نم گمیهست م یا ؟دوهفتهیرها خوب -

 .یافتاد

 داد.مسئول خوابگاه گفت: یزد.آخه دکتر داشت گوش م یمدام حرف م دویفهم یاشاره دادم نم هرچقدر
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دادم  یم یمن جواب خانوادتو چ یچ یافتاد یم ابانیخ یتو رونینکرده اگر ب  ی؟خدا یرها جان حاال چطور_

 زم؟یعز

 نداخت.به من ا یکردنگاه کوتاه بهیجلو آمد ورو به ط دکتر

 دوهفته است داروهاش تمام شده؟_

 تعجب به من نگاه کرد پس  با

 چرا؟ -

 صحبت به دکتر نداد. یاجازه ادامه  بهیط

 به خودش مراجعه کنم. ای رمیبگ یدکتر مرخص یاز آقا شهیگفت:روم نم یخانوم م نیدکتر ا یبله آقا -

 رو به من کرد تیخ شد با عصبانشده صورتش سر یبه من نگاه انداخت اما معلوم بود عصبان دکتر

ازخجالتم نتونستم  یگذاشت یم انیبامن در م دیبا یرسوند بیچقدر به خودت آس یدون یم یاشتباه کرد یلیخ -

و  ادستیشب سرم تمام شد دکتر کنارم ا مینشست ساعت ده ون شیصندل یداد و رفت رو یحرف بزنم سرش را تکان

 چشمام دوخت و آرام گفت:سرم را از دستم جدا کردو چشماش وبه 

 بهتر شده؟ حالت

 اهمم -

 حاال آماده شو من یگفت یبه من م دیمهمتره با یزیانسان از هر چ یسالمت یبا خودت نکن ینجوریا گهیقول بده د -

 رسونم.  یشمارو م

 مسئول خوابگاه تشکر کرد خانوم

 .میگرد یبا آژانس بر م میش یممنون مزاحم شما نم -

 د؟یبا آژانس بر دیخوا یهست بعد شما م نیدماشیحرفو نزن نیا_

 .دیشما بگ یممنون باشه هرچ_
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 را باز کردو به من تعارف کرد. نیرفتم.دکتر در جلو ماش نییاز پله ها پا بهیکمک ط به

 .دیجلو راحت تر دییبفرما_

 رو به من کرد وگفت: میدیبه خوابگاه رس یشدم.وقت یم نشیبودکه سوار ماش یبار نیدوم نیا

 ده. یکار شمارو انجام م یریام یمطب آقا یایفردا و پس فردا ب ستیالزم ن یخانوم آزاد_

 گفتم: فیضع یمن کردم و با صدا منو

 اخه  یول -

 ادامه داد تیقطع کرد و با عصبان حرفمو

 .یبه استراحت دار ازیتو ن یدیکنم فهم یاخراجت م یکن یچیاگه سرپ یایب ستیکه گفتم الزم ن نیهم_

 جواب دادم دهیبر دهیترس و بر با

 .امینم دیچشم هرچه شما بگ -

 .میواز هم جدا شد میکرد یاز تشکر از دکتر خداحافظ بعد

 بازومو فشار داد ودم گوشم گفت: بهیط

 ...نشویماش یکرد دایرو از کجا پ کهیت نیرها ا یوا 

 گفتم: یحالیبا ب_

 .ستیحرفا ن نیوقت ا حاال

کرد.به دستور دکتر چند روز استراحت کردم حالم بهتر  فیبچه ها تعر یس دکتر براو کال نیاز شکل و ماش بهیط

شدم و  یسرکار حاضر م دیدو روز مثل دو سال بود امروز با نیکردم ا یم یتاب یب یلیخ دنشید یبرا یشده بودول

 دیرس یظر مزد اما کسل به ن یلبخند ددکتر وارد ش یکردم.وقت یم یوجودم لحظه شمار یهمه  دنید یبرا

پله بهش  ینبود منو  یرسم گهیبا من راحت حرف زد خوشحال شدم د نکهیازا ؟یسالم حالت چطوره بهتر شد_

 تر کرد کینزد
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 بهتون زحمت دادم. یلیسالم ممنونم دکتر خوبم خ_

نج وارد اتاقش شد ساعت پ ی..بعد از احوال پرسدیاز من تشکر نکن فمیبوده بخاطر وظا فهیکنم وظ یخواهش م_

 عصر بود که زنگ اتاقش به صدا در آمد. 

 عجله وارد اتاقش شدم. با

 د؟یداشت یدکتر کار یبله آقا_

 نم؟یبب دیبا گهید ضیبله چندتا مر_

 مونده. گهید یکم بودند دوتا ضایامروز مر_

 .کنه یسرم درد م یلیخ دیبه من بد ییچا هی ستین یداخل بعد اگه زحمت دیباشه پس اون دوتا رو بفرست_

 گریکردم و د ییراهنما یگریپس از د یکیرا  گرید ضیبر سرم خرابشد دو مر ایحالش انگار دن یچهره ب دنید از

حاضر کردم و به اتاقش بردم با دو دست سرش را  ییچا عیسر ضیبعد رفتن دو مر رفتمیرا نپذ یضیاون روز مر یبرا

 گرفت

 

چه  یعنینگران حالش بودم  یلیمن بود.خ یزندگ یه و هم قیعال یآمدم سرجام نشستم اون همه  رونیب اتاق

بود  ضیعشقم مر نیکنه خدا کمکش کن...تودلم آشوب بود آرام وقرار نداشتم ام یافتاده چرا سرش درد م یاتفاق

 ساعت بعد دوباره منو صدا  کرد...زود رفتم اتاقش می...ن

 د؟یداشت یبله کار_

 به من انداخت. یسکوت نگاه یاز کم بعد

سادات خانوم که از  دیدون یمنزل منو انجام بده آخه م یچند روز کارها ی نیرو سراغ ندار یشما کس یوم آزادخان_

 یچند مهمان مهم دارم و کس گهیداد از دست من ناراحته وقهر کرده دو روز د یمن و منزل رو انجام م یکارها یبچگ

 .دیکن مییشما راهنما شهیاعتماد کنم م یکس به متون ینم میرو سراغ ندارم که کارهامو انجام بده ازطرف

 نهیهم شیراحت شد که نگران المیخ یرا سراغ نداشتم...ول یکس یفکر کردم ول یکم
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 دم. یاز دوستام سوال کنم فردا خبرشو بهتون م دیاگه اجازه بد ینه متاسفانه ول_

نظافت و  یبرا یکنم ول یم یکار هین غذاشو یبهم حاال برا ختهیر یفقط دوروز مهلت دارم خونم حساب یباشه ول -

 یکار هی.تورو خدا ارمیخوام جلوشون کم ب یمغرورند نم یلیخ یمهمونا از اون آدم ها نیچکار کنم آخه ا ییرایپذ

 کنم یبکن خواهش م

 کنم. یم یکار هیچشم  -لحن ملتمسانش دلم سوخت  از

 

 نداشت. دهیدوستانم پرس وجو کردم اما فا از

  دیبه محض ورود به مطب پرساون روز  یفردا

 ؟یکرد دایرو پ یشد کس یچ -

 انداختم. نییسرم را پا_

 .دینه متاسفانه ببخش_

 را باال زد و گفت: شیدست موها با

 برمشون هتل. ینداره م یباشه اشکال خب

 نایتا پاکردم.وارد اتاقش شد  یبود م میزندگ یکه همه  یکس یبرا یکار دیناراحت شدم با شیاضطراب و نگران از

آرامش داشتم به خاطر حضور اون بودحاال  یمن بود اگه کم یدلخوش یکار همش به فکر دکتر بودم اخه اون همه 

ر از قبل از همه رفت ..دکت شهیمثل هم یریام یقابکنم آ یکار دیتفاوت باشم.با یب شیتوانم نسبت به گرفتار ینم

 اتاقش خارج شد.

 .دیکردم شما در مطب رو ببند یکار دیزودتر برم عجله دارم شامن  دیندار یاگه کار یخانوم آزاد_

 رم. یچشم منم حاال م_

 باشه خداحافظ._
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 خداحافظ._

را به دست گرفتم در را قفل کردم و به سرعت از پله ها  فمیبه سرم زد با عجله کاپشن وک یرفت فکر رونیدر ب از

 یاپ یبخورم دکتر هنوز خارج نشده بود که با صدا نیزمبود  کیکه چند بار نزد دمیرفتم چنان به سرعت دو نییپا

دور کمدم حلقه شد ومانع  یچشمامو بستم دست مبودکله پاش کیمن برگشت..پله آخر تعادلمو ازدست دادم نزد

خدا...زود خودمو جمع کردم وازش جدا شدم  یعطر... دوباره چشمم بسته شدوا یبو نیافتادنم ...چشمامو باز کردم ا

 ازش فاصله گرفتم میشد رهیهرد  به چشم هم خ لحظه ی..

   دیببخش -

 باز شده بود. شییکهربا یتعجب چشما از

 خو  نییپا ایآروم ب ستیقلبت خوب ن یدختر برا یدو یاشکال نداره ...چرا م -

 انداختم و لبمو خوردم. نییپا سرمو

 خواستم به شما برسم  یم دیببخش -

 نفسم گرفته بود. 

 ییمن هستم جا ادیها..باشه آروم باش تا نفست جا ب یهست یطونیدختر ش ؟عجبیکن یعجله م چرا انقدر هیچ_

 رم حرفت بگو  ینم

 

 

 گفتم : ی..ول دمیکش خجالت

 کردم  یفکر ی-

 دیمشکل من فکر کرد یبرا یگفت چه فکر یبا خوشحال_
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 ... بله

 زدم دکتر گفت : ینفس م نفس

 آرام باش بعد حرف بزن یکم -

رو  یکنم کس یزمان کم فکر نم نیبا ا تیموقع نیا یخونه شمارو انجام بدم تو یکارا امیمن ..من ب نیازه بداگه اج -

 .دیکن دایپ

  دیتعجب پرس با

و  یهمه خستگ نیاست که شما با ا ختهیخونه من انقدر بهم ر دیفتیشما به زحمت ب ستمین یشما شما.؟! نه نه راض_

 برمشون هتل.  یگفتم که م دیخواد شما زحمت بکش ینه نم دیانجام بد دیتون یکار و درس نم

نداره و کار خونه کار  یادیز یقلب من مشکل دیدون یکنم من حالم خوبه خودتون بهتر م ینه دکتر خواهش م_

ر مورد بد د یمغرورند به نظر شما اونا فکرا یلیکه مهموناتون خ دیتونم انجام بدم.مگه نگفت یمنم م ستین یسخت

 . شمیانجام بدم خوشحال م کارو نیا نیکنم اجازه بد یخونه؟خواهش م شونیکنندچرا نبرد یشما نم

 را ماساژ داد. شیشانیمکث کرد وبا دست پ یکم

 ادهیز یلیمن خ یخونه  یکارا یفیظر یلیبخدا تو خ ستمیبه زحمت شما ن یاخه راض یول_

 دم .خودمو زود جمع کر یزدم ول یلبخند یفیبه من گفت ظر نکهیازا

 دم کارا رو خوب انجام بدم. یقول م ستین یزحمت چیه_

 رسونمتون خوابگاه سرده. یم دیحاال سوارش دید یکه شما همه کاراتون و خوب انجام م ستین یشک نیدر ا -

 .رمینه ممنون خودم م_

 .دیهست یبابا شما چقدر تعارف یا_

 جلو رفت برگشت عقب و با سر اشاره کرد  خودش

 .گهید ایب -
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 از نگاش ضعف کردم. یوا

 مهمانهاش صحبت کرد. یراه درباره  نیب

 م.د ینم یکنم به شما زحمت دایرو پ ی.اگه تا فردا کسیکن یورود مهمانها کمکم م یممنونم که برا یلیخ یراست_

 ام. فهیکنم وظ یخواهش م_

 یم من اریت که وقتتون رو در اختشماس یاز بزرگوار نیا دیمنزل من برس یبه کارها دیندار ییا فهیوظ چینه شما ه_

 .دیزار

پس  کارمیبه هر حال من خودم دوست دارم به شما کمک کنم چهارشنبه و پنج شنبه کالس ندارم جمعه ام که ب -

 پرسم چرا سادات خانوم شما رو ترک کرده؟ یسوال رو م نیا دیببخش یشه.راست یوقتم گرفته نم

 .دیخند بلند یسکوت کرد وبا صدا قهیچند دق دکتر

 دلم ضعف رفت براش شمیعاشقش م شتریخنده ب یم یخدا وقت یوا

چرا  ریزن بگ گهیکنه بهم م یم یبهم امر ونه یمنو بزرگ کرده حاال که من بزرگ شدم ه یهه هه هه اون از بچگ -

 ریپ گهیمن دبه من گفت  شیسه روز پ نکهیکردم تا ا یم ینافرمان یمنم ه گهید  یچرا و چرا وچراها یانقدر نامرتب

ه ..و رفت شهرستان خونریخونت باش برو زن بگ یکارها یابر گهید یتو رو انجام بدم فکر کس یتونم کارها یشدم نم

 تنها گذاشت. یهمه گرفتار نیپسرش و منو با ا

 !؟یگرفتار_

اونجا  یول نیانریپدر البته ا یخانوم هستند از دوستا کیدو آقا و انیم کایمن از امر یآخه مهمونا یبله گرفتار_

کشند و  یهستند که مال و ثروتشون رو به رخ مردم م ییسنگ تمام بزارم اخه از اون آدمها دیکنند.با یم یزندگ

 مسخره اونا باشم. خوامیمنم نم ورهلوس و مغر یلیکه همراشونه خ یفروشند بخصوص دختر یفخر م

 .دیبره و سربلند ش شیپ یکارها به خوب یهمه  دمیم من قول دیاما نگران نباش هیگرفتار ی نیواقعا ا دمیبله فهم_

 

 د؟یفردا که کالس ندار دیهست یدونم که شما خانوم با استعداد یممنون خوب م_
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 نه کالس ندارم._

 کنم.. هیتا ته میکم و کسر دار یچ دینیخونه بب دیایب دیفردا صبح زحمت بکش شهیم_

 .ستمیمن منزل شما رو بلد ن یبله ول_

 راس ساعت نه صبح در خوابگاه منتظرتم. یکار دارم ول ییفردا صبح جا ستیباشه مهم ن_

 مونم. یمن فردا منتظر شما م_

دستشو رو فرمان گذاشت لبخند  ی دیبه طرف چرخ ستادی..دم در خوابگاه امیدیبعد به خوابگاه رس قهیدق چند

 زد ینیریش

 ازتون ممنونم -

 بالبخند جواب دادم  لبخندشو

 شمیکنم ..بااجازتون مرخص م یم اهشخو

 به سالمت-

 منتظر ماند تا وارد خوابگاه بشم. میکرد یاز هم خداحافظ 

گذشته و  یدونستم تو خونه دکتر چ یکارهام بزارم نم انیتماس گرفتم تا او را در جر یشب با استاد محسن همون

 نبود. یمحسن یابهتر از آق چکسیگذاشتم و ه یم انیدر م یبا کس دیگذره پس با یم

 الو سالم خاله حالتون خوبه؟_

  دییبفرما سالم

 دارند؟ فیتشر یمحسن یآقا دیببخش -

 رو برداشت. یگوش یمحسن یآقا خانوم

 شما؟_
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 من رها هستم._

 ؟یسالم رها جان حالت چطوره دخترم خوب_

 ممنون خوبم._

 دستت باشه یبله گوش_

 بعد یکم

 .دییالو بفرما_

 ل شما خوبه؟حا یمحسن یسالم آقا_

 ؟یاز ما کرد یادیچه عجب  یسالم دخترم ممنون شما چطور_

 بزارم. انیرو با شما در م یموضوع یخواستم  یکنم م یخواهش م_

 دم. یبگو گوش م یچه موضوع_

داره تا وضع خونشو سر وسامان بده تا از مهموناش  اجیبه کمک احت یدکتر چند روز مهمون داره از طرف راستش

 میتصم لیدل نینکرد به هم دایپ یآدم مطمئن یکا رو براش انجام بده ول نیگشت تا ا یدنبال کس یلیه خکن ییرایپذ

 کار رو نکنم. نیاگه نه ا دیبد زهگرفتم کمکش کنم خواستم.. خواستم نظر شما رو بدونم اگه اجا

 ست؟یپس سادات خانوم کجاست؟مگه اون ن_

 گرده. یمبر ن گهیرفته شهرستان خونه پسرش و د رینخ_

 اگه دوست ستین ییمسئله ا یخوب و مطمئن اریشناسم دکتر پسر بس یمن خانواده دکتر رو خوب م نطوریکه ا -

 نیکنم که ا یخودم با خوابگاه صحبت م یانجام ند ینیسنگ یمواظب خودت باش کارها یبرو ول یکمکش کن یدار

 .یگرد یچند روز بر نم

 مزاحم شدم خداحافظ. دیشما ممنونم ببخش ییاز راهنما یمرس_

 کنم خداحافظ یخواهش م_
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 بودن دهیخواهد بود بچه ها خواب یماندن ادیفردا روز به  دمیگنج یپوستم نم یتو یخوشحال از

 نیناودون دلنش یشر شر بارون از تو یصدا دیبار یکنار پنجره نشستم باران م یکیچراغ را خاموش کردم و در تار -

 تربشم... کیبود تا بهش  نزد یفرصت خوب نیدادم.ا یکارم را خوب انجام م دید بافردا چه خواهد ش ایبود.خدا

 مسئول شیپ نییو قبل از ساعت نه آماده بودم  رفتم پا دمیپوش یشدم لباس مرتب داریصبح شاداب از خواب ب 

ر شد از خوابگاه حاضبرگردم.راس ساعت نه دکتر در  رترید یشب کم دیو به او گفتم شا ادیخوابگاه نشستم تا دکتر ب

از ب مینشده بودم که دکتر در جلو را برا کینزد نوزراه افتادم ه نیکردم و به طرف ماش یمسئول خوابگاه خداحافظ

 کرد.

 باال سالم دییبفرما

 سالم _

 لب زد یبا گوشه  ینیدلنش لبخند

 شدم  سوار

 سالم -

دارم.حاال  اجیخانوم احت هی استیکار خونه به ر یابر یکه من انقدر براتون زحمت دارم ول دیحالتون چطوره ببخش_

 نداره. یارزش چیکه خونه بدون کدبانو ه دمیکه سادات خانوم رفته فهم

 حرف قند تو دلم آب شد.  نیا با

من  یوقتا به جا یگاه یداداشم اون حت دیمثل سع دنیبهتر از خانوما کار خونه رو انجام م ونیاز آقا یاما بعض -

 .زدیجارو م ایست ش یظرفهارو م

 

 اِ..چه جالب برادر تو چند سالشه؟-

. 

 اخه اونا عاشق هم بودند. نیالبته امسال تابستان ازدواج کرد با دوستم آذ مییوپنج سال ما دوتا ستیب_
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 که باشما بود. یباهمون خانوم یگیراست م_

 بله_

 آقا چکاره هستند؟ دیسع نطوریکه ا_

اال نبود ح دیبهش وابستم اگه سع یلیخ دیدون یدوستش دارم م یلیبته من خمهربان وبامح یلیخ یمهندس معمار_

 شدم. رهیخ نیماش یدر انتظارم بود به جلو یمعلوم نبود چه سرنوشت تلخ

 در هم کرد  اخماشو

 سرنوشت تلخ چرا؟_

 چندبار تکان دادم  سرمو

 .دیفراموش کن ستیمهم ن یچیه -

 .دیباشه هرجور راحت_

 اطیآرام و با احت یلیتوجه کردم خ شیراه من فقط به رانندگ نی.بمیدیبود تا به منزلش رسما سکوت حاکم  نیب

دوباره در رو بست چه  میشد اطیرو با کنترل باز کرد وارد ح بایدر  بزرگ وز میدیکرد به منزلش رس یم یرانندگ

روبه  ییو دو طبقه ا باین زبودند ساختما رفته یبه خواب زمستان بایحدود هزار متر بوددرختان ز یبزرگ اطیح

از  یگرد شده بود و فقط سکوت کرده بودم وقت ییبایهمه ز نیچشمام از ا میرفت نیبودتا دم ساختمان با ماش مانیرو

رفته بودند حواسم نبود  یگل بود اما همه به خواب زمستان اطیشدم اطرافم رو نگاه کردم دور تا دور ح ادهیپ نیماش

 دم آمدم.دکتر به خو یصدا اکه ب

 .دیخوش آمد دییبفرما یخانوم آزاد_

 ممنون_

شده بود قرار داشت دکتر  یو معرق کار نهیرنگ که آ دیدر سف مانیروبه رو میباال رفت ادیبا طول ز دیسف یپله ها از

 در را باز کرد.

 .ارمیب رمیجا گذاشتم م نیماش یتو یزیچ هیداخل من  دییبفرما -
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 یارس سگپ یصدا کبارهیقدم زنان از در فاصله گرفتم و به کنار ساختمان رفتم به  نطوریهم ادینرفتم تا دکتر ب داخل

دونستم چکار کنم پا به فرار گذاشتم و  یبود نم یسگ گرگ دیدو یمنو متوجه خودش کرد به سرعت به طرف من م

 ادیبود با تعجب فر دهیسمن تر غیج یدکتر که از صدا مرفت نییزدم سگ هم به دنبال من به سرعت از پله ها پا غیج

  دیکش

 ولش کن سونینه تا سونیچه شده ؟ تا -

پناه  و پشتش دمیکنم به دکتر رس یمتوجه باشم چکار م نکهیبود اما گوشش بدهکار نبود بدون ا سونیسگ تا اسم

ر شد ت کیزدم سگ که نزد یم غیداده بودم و مدام ج هیتک نیگرفتم با دودست محکم کمرشو گرفته بودم و به ماش

 گفت: سونیدکتر رو رها کنم.دکتر به تا داشتمو قصد ن دیلرز ینشست.از ترس بدنم م شیدکتر سرجا ادیبا چند فر

 نداشته باش حاال برو. یخانوم دوست ماست با هاش کار نیا -

دکتر به  یو با صدا دمیلرز یم دیبه من انداخت و سر جاش نشست مثل ب یتر آمدو نگاه کینزد یهم کم سگ

 آرامش گفت: یدم آمدم حاضر نبودم ازش جداشم و با صداخو

 کنه. ینم تتونیاذ گهیشناسه و د یاز حاال م یشناخت ول یآرام باش نترس اون شمارو نم -

 از هدقه در آمده نگاش کردم. یو با چشمها لرزان

 انداختم. نییگونه ام گر گرفت  سرمو پا دمیمتوجه شدم که کمرشو هنوز گرفتم از خجالت زود دستمو کش_

 دیترس یلیمتوجه نشدم اخه خ دیببخش_

 کرد وگفت: یبلند ی خنده

 داخل میحاال بر دیخودتون رو ناراحت نکن ستین یمهم ینه مسئله _

 

 یسالن بزرگ نییپا یسر جام خشکم زده بود طبقه  قهیچند دق یبرا بایچقدر ز میندادم ..وارد خانه شد یجواب

 و خوش رنگ متیگران ق اریبس یشده بود شش عدد فرش کرم رنگ با مبلها آن دوبلکس یداشت که در انتها
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 کجا. نایمنزل ما کجا ا لیبودم وسا دهیند ییبایهمه ز نیخوابم ا یمجهز بود تو یلیخ آشپزخانه

کنه داخل آشپزخانه بود  یبه من نم ینظر نیهمه مال وثروت کوچکتر نیبودم اون با ا ریدکتر حق شیچقدر پ آه

 دیپرس

 منزل خودتونه. دیکنم راحت باش یخواهش م دییبفرما دیسیاونجا وا یخوا یم یتا ک_

 سرجاشهومرتبه زیو نامرتبه اما همه چ فهیکث یلیخونتون خ دیشما گفته بود یبله حتما ول -

ودم نامرتب بود با خ یبودکف آشپزخانه کم ییچندتا ظرف نشسته داخل ظرفشو دمیرفتم و به آشپزخانه رس جلوتر

خونه با او  نیا یخونه خودتونه من آرزومه همسرش باشم وتو گهیکار رو برام گذاشته به من م هی نیگفتم خوبه ا

 ...وقت چیه وندهیپ ینم تیموضوع به واقع نیوقت ا چیکنم اما ه یزندگ

 دیایلطفا ب یخانوم آزاد_

 با صداش به خودم آمدم. 

 بله بله آمدم._

 و به سرعت به طرفش برگشتم کال توحال خودم نبودم بود  ستادهیدر آشپزخانه ا یجلو

 .دییبله دکتر بفرما_

 زد  یلبخند

 راحت ترم  دیبگ نیهمون ام دیدکتر صدام کن ستیالزم ن -

 ازاتاقها رفت واشاره کرد یکیطرف  به

ستراحت ا دیچند روزه اتاق شماست و اگه خواست نیا دیرو عوض کن دلباساتونیتون یاتاق مهمونه شما م نجایا_

 لباسهامو عوض کنم. رمیمنم م دیبش ضیخوام مر ینم دیظهر استراحت کن دیکه حتما با دیکن

بودند.مانتو  بایکنارش به رنگ کرم همه ز یتخت خواب با کمد یآب ریحر یپرده ها ییبایاتاق شدم چه اتاق ز وارد

که مادر تازه برام  یرنگ یو بلوز آبتا راحت باشم  دمیمرتب پوش ییکردم روسر زیآو یچوب رخت یوکاپشنم را رو

از  بعد من قهیهم رنگ بودند از اتاق خارج شدم دکتر چند دق بایکه تقر یبا شلوارل دمیو فرستاده بود پوش دهیخر
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کر کرد ف یزیانگاربه چ ستادیا یکم دنمیآمد  لباسهاشو عوض کرده بود باد رونیاتاقش که درست بغل اتاق من بود ب

 زد وگفت: یلبخند دمیچشمهاشو د رقستادبیروبه روم ا

 .بایجالب لباسهات هم رنگ چشماته چه ز چه

را خوردم.خودش از من  نمییانداختم و لب پا نییکنارم رد شد از خجالت گونه هام سرخ شده بود فکر کنم سرمو پا از

اب کرد.ت وانهیمنو د شیعضالن یبازوها ییو شلوار سرمه ا ییسرمه ا شرتیدلم ضعف رفت ت دنشیتر بود با د بایز

 گفتم: نیرو به ام دمینگاهش کنم نگاهمو دزد نیاز ا شترینداشتم ب

 انجام بدم. دییاز کجا شروع کنم بفرما -

  دیشکمش کش یرو یقند دست ینیریزد به ش یلبخند

 .نجایا ایگشنمه هنوز صبحانه نخوردم اول صبحانه بعد کار منزل ب -

 کنه یواول شخص صدام م زنهیکردم راحت تر بامن حرف م یم احساس

 مرتب به یکرم یو صندل زیو م یکرم یها نتیرو بلد نبودم آشپزخانه با کاب یچیه یجا یآشپزخانه شدم ول وارد

شده بودم دهانم باز مانده بود  رهیبه اطراف خ یجور نیرو بشناسم هم طیتا مح ستادمیا زیکنار م دیرس ینظر م

ود ب کینگاهشو احساس کردم انقدر به من نزد ینیتو فکر بودم که سنگ باستیچقدر مجهزه چقدر بزرگ و ز ایخدا

و نگاه مضطربم رو نثارش  دمیکردم با شوک از جام جابجا شدم به پشت سر چرخ یوجودش رو حس م یکه گرما

و به هار وانیاز ل یکیپر کردو  وانیآوردو دول رونیب خچالیرو از  ریتوجه به حرکات من ش یزد وب یکردم.لبخند

 طرفم گرفت 

 دییبفرما -

 شدم  هول

 دیابروهاشو در هم کش خورمینه ممنون معموال صبحانه نم -

 و شکننده است فیمثل تو که انقدر ظر یکس یمهم تره اونم برا ییغذا یوعده ها یصبحانه از همه  شهیمگه م -

 رو جلوم گرفت و مصمم گفت: وانیل
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نگاهم کردو پشت شو به من کرد  دمیاز حرفش خجالت کش دمیو سرکشرو گرفتم  وانیل دمیبخور از نگاهش ترس -

 .میصبحانش تمام شد باهم مشغول نظافت شد خندهیاحساس کردم م دیلرز یشونه هاش م یول

 انداخت و با خجالت گفت: نییپا سرشو

کل مرغ دارم ش واشی واشیخورم  یم مرویراستش من چند روزه که ن دیناهار درست کن یبرا یزیچ هی شهیم_

 .شمیم

به من انداخت  یاز کاناپه ها لم داد ونگاه یکی یخنده رو ریخنده ام گرفت و زدم ز اریاخت یحرف دکتر ب نیا از

 دیوخند

 از تخم مرغ خسته شدم. گهید گمیراست م دیباور کن -

 گفت: دهیبر دهیراجمع کرد و بر شیبایز یملتمسانه به من انداخت لبها ینگاه_

  شهی... مشهیم_

 نگفت یزیکرد و چ سکوت

 .دیتعارف نکن دیتونم درست کنم بگ یغذاهارو م یکنم من همه  یدرست م دیبگ یدکتر هرچ یآقا دییبفرما_

 .شهیمثل خونه نم رونیب یرفتم رستوران اما غذا شیخواد چند روز پ یدلم م یقرمه سبز یراستش مدت_

 د؟یدار یقرمه سبز لیباشه حتما اما وسا_

 شد و با شور وذوق گفت:بلند  شیجا از

ه پخت ایلوب یزاشت حت یم خچالی یکرد تو یبسته م زویسادات خانوم عادت داشت همه چ دیایالبته دنبال من ب_

 .دییبفرما میدار

 عیرو سر لیوسا یقابلمه در آورد همه  نتیکاب یگذاشت از تو زیم یرو رو ایو لوب یرو باز کرد گوشت سبز خچالیدر

 حاضر کرد.

  هیزودپز برق نمیا دیزودپز بزار یگوشت رو تو دیتون یم رهیرنج البته چون دب نمیا_
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 اشاره کرد نتیکاب یزودپزرو به

 .شهیکنم تا غذا حاضر م زیاتاقمو تم رمیمن م دیبه زحمت افتاد دیببخش -

 .میزنم هنوز تا شب وقت دار ینه نه من جارو م_

 دارم. اجیشما در خانه احت تیریبه مد شتریمن ب دیانجام بد ادیکار ز دینبا دیش ینه شما خسته م_

 گفتن با

 

 گفتمیم نهیبرداشت و به طرف اتاقش رفت...همه جارو جارو کرده بود از قبل ..ازا ییرایحرف جارو رو که وسط پذ نیا

 داره قند تودلم آب شد ازین تمیریبه مد

 54پارت #

 یم زیتم دیبود با فیکث یلیکردم کف آشپزخانه خ زیتمها رو  نتیو کاب فیکث یغذا را بار گذاشتم و ظرفها منم

 زد ادیدفعه دکتر فر کیرا حول دادم  زیبردم و م رونیها را ب یصندل یکی یکیکردم 

 دم. یبه خودم بگو انجام م یکن یرو جابجا م نیسنگ یزهایچرا چ ستیدختر مگه تو قلبت ناراحت ن یکنیچکار م_

 دیکردم که نبا یبودم فکر م دهیترس یلیبودم سرجام خشکم زد خ دهیترس یماولش ک ادیطرفم آمد منکه از فر به

 بغض کردم  یمنزلش بزنم..جلو آمد کم دمانیدست به چ

 و زیم ریخواستم ز یم دیببخش-

 حرفمو قطع کرد-

 ..دیدیترس نکهیمثل ا  یببخش-

  ستینه مهم ن-

 ور بده کنم گفتم که شما فقط دست یمن جابجا م ستیباشه پس کنار ب ا-
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ن م یاطیاحت یمن و ب یماریرا فقط ب ادشیفر لیدل    دیکش رونیب زویزد وم یلحن حرف زدنش آروم شدم لبخند از

 دست به کمر نگاهم کرد  دبعدیموضوع سرم داد کش نیراحت شد که بخاطر ا المیاعالم کردخ

 دبانوو؟یچکار کن دیخوا یخب حاال م_

 دیگفتنش خندم گرفت اونم خند ازباتو

 خوام کف آشپزخانه رو بشورم. یم_

 تکرار نکنم چند قدم برداشت و دوباره رو به من گفت گهیمال منه د نیسنگ یزهایباشه فقط چ_

 سرم رو کج کردم  ینخور زیل -

 .دیشما بگ یچشم هرچ_

 رفت داخل اتاقش. دوباره

ا کرد ب ینفسم را تنگ م عیما یکف آشپزخانه و شروع به شستن کردم بو ختمیکننده ر دیو سف یزدعفون عیما

مدم آ رونیشد.از آنجا ب یاما نفسم تنگ تر م دمیکف رو آب کش یشست وشو عیرا گرفتم و سر مینیب یرو یروسر

سرد  ی.پنجره را باز کردم وهوادمیترس یم اطیتازه نفس بکشم اما از سگ داخل ح یهوا اطیخواستم برم ح یم

 .دمیکش یقیکردنفس عم یصورتم را نوازش م

 ؟یخانم آزاد_

 به عجله صورتم رابه طرف دکتر برگرداندم_

 .دییبله دکتر بفرما_

 .یخور یهوا سرده سرما م دیکن یاونجا چکار م_

 باال دیرا چند بار باال کش شینیب

 .هیچ یبو نیا-

 .رهیم نیکننده است پنجره رو باز گذاشتم حاال از ب دیسف عیما یبو؟ آها بو_
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 جلو آمد ینگران با

 .یدار یمشکل دهیرنگت پر چرا  -

 به من انداخت. قتریدق یجلوتر آمد و نگاه_

 نفست تنگ شده آره. یلعنت یبو نیمن به خاطر ا یخدا_

 ستادیآمد روبروم ا ستادجلویلحظه احساس کردم قلبم ا کی یبرا ستین یزینه دکتر خوبم چ_

 تیخودتو اذ ینجورینبود ا یازیده ن یمدکترش گوش ن یکه به حرفها یهست یماریفهمم تو تنها ب یاخه من نم -

 .یکن

 رو آورد و پنجره رو تا آخر باز کرد. یصندل_

 .یانجام بد یزارم کار ینم گهیاستراحت کن د یکم نیبش_

 لحظه بود. کینه  من خوبم بخدا خوبم  فقط _

 توهم رفت  اخمش

 .شهیاتاقم تماتم م یکارها گهید قهیچنددق نجایهم نیدم.بش یکه گفتم تو بگو چکار کنم من انجام م نیهم_

ت لحظا نیبگه برگرد خوابگاه و من ا دمیترس یانداختم و سکوت کردم م نییحرفش ناراحت شدم سرم را پا نیاز ا_

 شد. یدوباره رفت داخل اتاقش اشکم جار یبا او بودن را از دست بدم وقت نیریش

 نشسته بودمو نگاه کرد  یصندل ید من که روچشم هامو پاک کردم جلو آم عیپتو برگشت سر یبا دینکش یطول

 امیاستراحت کن االن م یکم-

 خواستم بلند شم یزده م خجالت

 نه گفتم استراحت کن -

 موندم  یکنارش م شهیهم یشد برا یم یوچشمهامو بستم چ دمیچیاتاقش پتوبه خودم پ رفت
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 د داد،نفسش وفوت کر یامد کمرشو ماساژ م رونیبعددرست به ازاتاق ب یکم

 حالت بهتر شده؟ رمیدوش بگ رمیشد من م زیباالخره اتاقم تم -

 بله خوبم -

 طرف حمام رفت که صداش کردم به

 ن؟یآقا ام_

  دیپاشنه به طرفم چرخ یرو

 یدار یجانم کار_

 جانم گفتنش قند تو ولم آب کرد  یوا

 تونم بلند شم ؟ یم خوبم

 کرد یا خنده

 .دیرو ببرم تو آشپزخانه که راحت باش زیم نیاول ا ها صبر کن ینکن نیبله البته کار سنگ_

تا از خوشمزه  دمیچش یکردم و کم یورفت حمام.برنج را آماده کرده وخورشت رو هم نگاه دیهارو چ یوصندل زیم_

 بودنش مطمئن بشم.

 آمد. رونیاز حمام ب نیکه ام دیطول کش شتریساعت ب مین

 .دیکش یقیحوله به سر وارد آشپزخانه شد نفس عم  دمیکشو غذا را  دمیرو چ زیگذشته بودم کیاز  ساعت

 خوشمزه باشه. یلیخ دیبا شهیخونه بلند نم نیغذا از ا یبو شهیم یچند وقت ییبه به چه بو_

نشست منتظر بود که غذا رو بکشم مثل بچه ها آرام وقرار نداشت  زیکرد سر م یکه موهاشو خشک م نطوریهم

 هشیهم یشه زنش بشم برا یشده بود.کاش اگه نم بایخشک کرده بودند.چقدر زجا  شیشانیپ یمرطوبش رو یموها

 . نمشیب یهر روز م ینجودیمستخدمش باشم ا

 بردم زیو سرم دمیگذاشتم و غذا رو کش زیم یرو رو ساالد
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  دیکش یذوق وخنده دستاشو به هم م با

 ممنون رها خانومم یمعلمومه که هنرمند قهیبه به چه باسل-

 ش لبخند زدم ازحرف باز

 .دییکنم نوش جان بفرما یخواهش م_

 به خوررن کرد شروع

 هگیبار باشه حتما بعد نهار م نیآخر نیا دمیترس یناراحت شده بودم م یلیدکتر خ شیساعت پ کی یاز حرف ها 

 زیخواستم خونش تم ینداشتم م یریشده من که تقص یبرم آخه از دستم عصبان گهیندارم به من م یکار گهیکه د

 .رهیموقع بگ نیا دیمن با یقلب لعنت نیباشه ا

 دکتر سرش را برگردانند. رونیاز آشپزخانه برم ب خواستمیبه غذا نداشتم م یلیم

 غذاتو بخور  ایکجا ب_

 کج کردم و آرام گفتم: سرمو

 .دیاگه اجازه بد ییرایپذ رمیندارم من م لیراستش م_

 گذاشت. دستشو به کمر کیبلند شد  شیاز سرجا یبا تند_

 قرار یول یبه من کمک کن یدرسته اومد میندار یادیاول نهار بعد استراحت بعد کار تازه کار ز ستیاجازه ن رینخ

 .نیبش ایغذاتو بخور حاال ب شهیکنم هم یتازه من به عنوان دکتر معالجت به تو امر م ینخور یزیچ ستین

بشقاب نذاشته بودم  زیخودم سر م یانداختم.برا نییاهارو عقب زد و من به ناچار نشستم سرم و پ یاز صندل یکی

 جلوم  خورشت وسط گذاشت و نشست دگذاشتیآوردبرنج وکش ینگاهم کرد بلند شد بشقاب یکم

 .دیبلندحرف زدم ببخش نکهیکنم.از ا ییرایخوب پذ ستمیمن بلد ن دییبفرما -

ورد خ یبا اشتها غذا م یلیدقاشق خوردم دکتر خانداختم و چن نیینگاهم به نگاهش گره نخورد سرم را پا نکهیا یبرا

 بعد از خوردن غذا تشکرکرد بلند شدکه ظرف هارو بشوره که مانع شدم.
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 تونم انجام بدم. یم یکار سبک نیکنم  ا یخواهش م_

 رو جمع کنم. اطیح یتو یبرگها رمینداره پس من م یباشه اشکال_

 ه.کش یچقدر طول م دیدون یم یبزرگ نیبه ا اطیح یچ_

 کرد که ته دلمو لرزوند یا خنده

 

ه ک ادیشه...باغبان م یکنم زود تمام م یم زیجلوتر رو تم یپله ها و کم یکنم فقط رو ینم زینه بابا همه جارو تم_

 آمده شیماشاهلل اونم کاربراش پ

لو راحت ج الیبه دکتر کمک کنم به اطرافم نگاه کردم سگ نبود با خ اطیکم بود زود شستم و رفتم داخل ح ظرفها

 رفتم.

 کمک کنم.کمر راست کرد  نیاجازه بد نیآقاام

 .ستینه الزم ن -

 توجه نکردم. یول

آمد که  تازه از حمام  ادمی دناگهانیرس یزمستان داشت از راه م دیوز یم یجعبه باد سرد یتو ختمیر برگهارو

 باشتاب گفتم: اطهیح یزیمشغول تم اکالهیآمده و بدون لباس گرم  رونیب

 بود. سیسرده تازه سرتون خ یلیهوا خ رونیب دیدکتر بدون لباس گرم آمد_

 انداختم  نییصدا کن سرمو پا نیجهت ممنون..درضمن منو ام نیسرم خشکه  از ا ستیسردم ن دینگران نباش-

 .دیدیپوش یم یزگرمیچ دیبا یچشم..ول _

 تو خونه. میر یحاال م ریولش کن سخت نگ_

در کاپشنشو رو آوردم.کاپشن رو بغل کردم و  یجلو یداخل خونه رفتم و از چوب رخت توجه به حرف دکتر به یب

 زدم غیسگ دکتر ج یرفتم که باز با صدا نیی.از در خارج شدم.و چند پله پادیعطرش به مشامم رس یبو دمییبو
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م سگ کنارم نداشت ین برم راه برگشتیبه طرف ام ایدانستم برم داخل  یشد که نم یم کیسگ داشت به من نزد

 قرار گرفته بود و چند قدم با من فاصله داشت.

 به فرار گذاشتم سگ هم دنبال من. پا

 تا من کمتر بترسم بهش دیزدم دکتر که متوجه من شد به سرعت به طرفم دو یم غیبلند بلند ج دیکمک کن دکتر

 دکتر ادیداد  تا باالخره با فر یو سگ هم دنبال من و اصال به حرف دکتر گوش نم دمیچرخ یمن دور دکتر م دمیرس

 سگ آرام شد.

 بغل کرد و صفت گرفت آرام دم گوشم گفت:  منو

 کنه. یم ینجوریسگ چرا ا نیدونم ا ینم نجامیمن ا دینترس_

به  یگاهدکتر ن ستادمیکم کنار دکتر ا یلیو با فاصله خ هیگر ریزدم ز دمیلرز یم دیبه من انداخت مثل ب ینگاه دکتر

 من انداخت 

 حساسه نمینکن کفشهات خط قرمز داره ا هیکنه بسه گر یم ینجوریچرا ا دمیفهم -

 

 دیدیکفش و شما برام خر نیا یهه هه هه ول_

 هامو گرفت وذل زد توچشمام  شونه

 گهینکن د  هینکن اون رفت گر هیباشه گر_

 زد  یرو از من گرفت ولبخند کاپشن

 زدم یم خیداشتم  یمرس -

 اطینظافت ح یزدم کمک کردم برا یخندپاک کردمو لب اشکامو

 بود دکتر گفت: لی.امروز مطب تعطمیشد.و به داخل برگشت زیتم اطیح باالخره
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 یدره م یرو دیاتاقم در ضمن کل رمیمنم خسته ام م دیخسته شد یلیخ دیاستراحت کن یکم دیبر یخانوم آزاد_

 دیتا راحت بخواب دیقفل کن دیتون

 .ستمیممنون خسته ن_

 .مید یکارهارو انجام م هی.بعد استراحت بقدیاستراحت کن دیبا دیخوام خسته بش یحال نمبه هر _

 .دیبله چشم هرچه شما بگ_

هش ب یعنیکردم  یدر رو قفل نکردم اگه در رو قفل م یخسته بودم رفتم داخل اتاق ول یلیرفتن دکتر من که خ با

 یکلنجار م یلیقبل خواب باخودم خ شهیرفتم هم راحت به خواب یلیو خ دمیتخت دراز کش یاعتماد نداشتم رو

 انداختم وارید یبه ساعت رو یکردم نگاه زچشم با یوقت دمیبود که راحت خواب یبار نیاول نیرفتم بعد مدتها ا

 بود. ییآشپزخانه مشغول خوردن چا یمن ساعت شش بود تند تند بلند شدم و از اتاق خارج شدم دکتر تو یخدا

 ضرهحا ییچا دییبفرما_

 زد یگشاد لبخند

 ؟یخسته بود یلیمعلومه خ -

 .دمیخواب یلیخ نکهیمثل ا دیبله ببخش_

 .زمیریم ییمن چا دیکن ینه اصال تا شما صورتتونو خنک م_

 گذاشت. تیسکویبا ب ییبرام چا نیاز شستن صورتم به آشپزخانه رفتم ام بعد

 بانو. دییبفرما_

 .دمیلحن حرف زدنش خجالت کش از

 .مینکرد زیباال رو هنوز تم یطبقه  یبه زحمت شما نبودم.راست یممنون راض_

نداشت آخه کمتر مورد استفاده  یادیرو مرتب کردم البته اونجا کار ز زیمن همه چ دیتا شما خواب بود ستیالزم ن_

 مونده. نجایا یفقط جارو دینیبب دیبعدا بر رهیگ یقرار م
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بودچند اتاق داخل  زیمرتب وتم یلیخ میطبقه دوم رفت دنید یرااول تمام شد به اتفاق دکتر ب یطبقه  یکارها

 باز کرد و به من نشان یکی یکیپوشانده شده بود دکتر در اتاقها را  متیگران ق یپهن که با فرشها بایتقر یراهرو

بعد از اتاق دکتر نشدمو دنیاون روز موفق به د مرتبو زیبودند واقعا تم سیهمه مجهز به تخت وسرو بایدادچقدر ز

 مشغول مطالعه بود  نیسرشونم انداختم  ام فمویاتمام کارها آماده شدم تا به خوابگاه برگردم ک

 ؟ دیریکجا م -

 مرتب کردم  شالمو

 راستش خوابگاه-

 وسط مبلها گذاشت  زیم یبلند وکتابو رو ازجاش

 رسونمت  یباشه خودم م-

  ستمیبه زحمت ن یراض نه

 کردو به طرف اتاقش رفت  یاخم

  دیزنیم هیچه حرف نیا-

  امیشم م آماده

 به اصرار منو به خوابگاه رساند. 

روز کامل  کیکه دوستش داشتم غذا پختم نظافت کردم و  یزیوجود عز یبود ...برا یماندن ادیروز خوب وبه  چه

 تو اون خانه جا گذاشته بودم  یزیچ نکهیکنارش بودم هنوز وجودم انجاست مثل ا

 من شاد شدند. یکردم آونها هم از خوشحال فیدوستام تعر یماجرا را برا یهمه  قلبم اونجاست آره

بزنم  غیج یسگ کمتر دنبالم بدوه و منم ه نیرو قرض گرفتم تا ا بهیدکتر رفتم البته کفش ط یخودم به خانه  فردا

 .دمیشن نویدلنش یصدا فونیاز ا

 بله_
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 سالم منم رها_

  دیسگ رو بستم راحت داخل بش دینترس دییاه بله رها خانوم  بفرما_

 ممنونم -

ه شاخ دهیرفتم تا به در امارت برسم درختان سربه فلک کش یم دیرا با یادیاز باز شدن در وارد شدم مسافت ز بعد

 دمیو به سرعت دو دمیترس یاز درخت روبه روم بوداز سکوت  اونجا کم ییبودند و راهرو دهیرا در هم کش شانیها

 ت.اما زود نفسم گرف

چقدر خوب داشتم از  یآمد آخ شوازمیبه پ  نیبرنداشته بودم که ام یقدم ستیشدم آرام به راهم ادامه بدم ب مجبور

 مردم  یترس م

 .یشگیبا لبخند هم ستادیا میپا یجلو نیماش

 باال. ایسالم ب_

 به زحمت نبودم  یسالم ممنونم..راض_

 زد  یبست ولبخند چشماشو

 ..دیش یگفتم خسته م ادهیراه ز_

 شد. رهیاز عمق وجود به من انداخت و به چشمانم خ یسوار شدم نگاه_

 ؟یدیدو یدیترس_

 چقد ترسوه  گهیانداختم گونه هام داغ شد از خجالت االن م نییپا سرمو

  دمیترس یراستش کم-

 کرد ..هنوز محو صورتم بود ی خنده

 دیخسته ات کردم ببخش یلیخ روزیحالت چطوره د -
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ندارشم  یترس یممنونم.راستش از راه طوالن شوازمیپ دیو آمد دیدیزحمت کش نکهیسته نشدم از انه نه اصال خ_

 بترسم یباعث شد کم نجایا یخلوت

 آمدم دنبالت لیدل نیبه هم یترس یدونستم که م یم_

 فکر ذوق کردم نیحرکت دادواقعا به فکرمنه .با ا نویماش

به من  یعنیقبل از من وارد شد دهانم باز مانده بود  میشد ادهیپ نی..ازماش میدیرس یلحظه بعد به در ورود چند

 توجه تو فضا بودم  نیاز کجا؟ازا دمیدونه ترس یکنه م یتوجه م

 

 آماده است. زیهمه چ ایب یخوردم اگه صبحانه نخورد یداشتم صبحانه م دییبفرما -

 ممنون خوردم._

از خود  یمنتظر مهمونها دیفقط با میانجام بد میدارن یراحت باش کار یلباسهاتو عوض کن یتون یباشه پس م_

 فرودگاه دنبالشون میبر دیرسندبا یم ازدهیساعت  میباش  مونیراض

 به خاطر ادبشه ایبه من داره  یحس یعنیبست دل تو دلم نبود  یجمع م نکهیازا

 عوض کردم و به آشپزخانه برگشتم وگفتم: لباسهامو

 ؟یپس ناهار چ نیآقا ام-

گفتم که فقط دستور بده من  یکار کن ادیخواد ز یدلم نم ارمی یم رونیازب دیانجام بد یکار ستیدالزم نز یلبخند

با  ینیریوش وهیو ساالد و م زیم دنیچ یول رونی... غذا از بنیکنم هم ییرایچطورپذ ستمیبلد ن ادیکنم من ز یاجرا م

 شما خوبه

 

 

 زدم  یشد ..لبخند یم یلیو یلخواد دلم ق یم تیریازمن مد شهیخدا باورم نم یوا
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 بله خوبه._

 

وز وبل یآب یساختمان را معطر کرده بود.شلوار ل یعطرش همه  یرفتن به فرودگاه ساعت ده آماده شد.بو یبرا دکتر

چشم به  ریها بودم و از ز وهیدست انداخته بود.مشغول شستن م یچرمش را  رو یو کاپشن  مشک دهیپوش یدیسف

توانستم  یدلم براش ضعف رفت کاش م بشر نیرفتم.چقدر خوش پوش ا یبار قربان صدقش مشده وهزار  رهیاو خ

 براش اسپند دود کنم.کاش از دل من خبر داشت

 بودم که کنارم حسش کردم  نیریش یفکرا نیتوا

 اد؟یخانوم شما بامن نم رها

  دمیآبو بستم به طرفش چرخ ریش

 دیراستش کار دارم شما بر-

  میهم شد یناخواست محو چشما دیشد ته دلم لرز رهیزدوبه من خ یلبخند

 ؟یترس ینم ییتنها -

 تکون دادم  نیگلومو قورت دادم سرمو به طرف آب

 ترسم  ینم دینه نه ...بر-

 لبخند چشماشو بست  باهمون

 یدرم ازداخل قفل کن که نرس زارمیمواظب خودت باش سگو باز م رمیباشه پس من م-

 ترسم  یچشم نم -

 شد ریبهتره برم د گهیمن د خب

 ..شهیوقت مال من نم چیمرد ه میدلم نشست ا یرو یمیم عظ بارفتنش
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نهار را آماده کردم غذا هم به سفارش دکتر به در منزل آوردند  زیگذاشتم م ستالیکر یهارا داخل ظرف صورت وهیم

آماده بود.ساعت  زمیدکتر عز یاورود مهمانه یبرا یزی.همه چدمیبودند چ یکه همه صورت بایز یغذا را داخل ظرفها

را باز کردم دکتر آرام سالم  یرفتم و در ورود شوازشانیمهمانها آمدند به پ دمیدکترفهم یظهر بود که با صدا  کی

 ایو هشت  ستیب یجوان یگریاز آنها مسن و د یکیکرد ومن هم آرام جوابش را دادم مهمانها وارد شدند دومرد که 

دکتر مهمانها به سالن  ییهمراهشون جوان و کم سن اما مغرور ...با راهنما یو خانوم دیرس ینه ساله به نظر م

 قهیقدوم رفتن چند د یمن به طبقه  ییکردم  باراهنما ییرایبا شربت آلبالو پز نکهیشدند بعداز ا ییراهنما ییرایپذ

 یمغرور و ب یلیما دختر جوان خکردند ا یبا من صحبت م ییبعد دوباره برگشتند.مرد مسن و جوان هردو با خوش رو

 راحت کنار یلیدکتر با وجود من خ اوردمیخودم ن یروشدم.اما به خاطر دکتر به  ریدلگ یکردکه کم یادب صحبت م

دکتر هم کمک  دمیچ زیمرتب سر م  زویزد.نهار که حاضر شد همه چ یاوقات به من سر م یمهمانها نشست و گاه

 گفت یزیآم تیبود و با لبخند رضا یآن راض دمانیو چ زیم دنیکرد از د

 هنرمند. یبانو یکن یمطمئن بودم که سربلندم م -

 خوشحال شدم دیرس یبه نظر م یراض نکهیزدمو لبمو خوردم از ا یزیآم تیرضا لبخند

 مرتبه به داخل آشپز خانه رفتم زیراحت بود که همه چ المینهار خ زیشدند من که از م ییراهنما زیبه سر م مهمانها

 گذاشتم چشمهامو  بستم. زیم یها نشستم سرم را رو یاز صندل یکی یرو

 بعد دکتر وارد آشپزخانه شد آرام گفت: قهیدق چند

 نهار؟ زیسر م دیاری ینم فیچرا تشر_

 حرکت دست گفتم: با

 .دییندارم شما بفرما لیم یمرس_

  دیدر هم کش ابروهاشو

 زشته. گهید ایب یدیهمه زحمت کش نیندارم ا لیم یچ یعنی -

  ستیکنم راستش حالم خوب ن ینه خواهش م_

 شد یخدااا..ته دلم خال یدستمو گرفت ..وا هوی دیعقب کش یاخم صندل باهمون
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 کنه ؟ یم تیچته قلبت اذ نمتیبب -

 بودو فشورد یکینزد نیا جانیلرزونمو که ازه یدستا

 دینا برسبه مهمو دیراحت ترم شما بر ینجوریکشم ا ینه خوبم فقط خجالت م-

 شدم  یداشتم ذوب م قشینگاه عم ریز

 خورم. یم یزیچ ی نجایهم ستیکنه مهم ن یدرد م ینه سرم کم_

 .یفقط گرسنه نمان یباشه هرجور راحت_

 ممنونم  دیبه فکرم بود نکهیباشه چشم از ا_

 رها کرد  دستمو

 یبه فکر من بود.با ب یداشتن رفت چقدر مهربان ودوست رونیاز آشپزخانه ب نهیمهرم به دلش بش شهیم یعنی 

ظرفهارو آورد که من متوجه شدم  یسر نیچند قاشق غذا خوردم بعد از تمام شدن نهارشان دکتر اول ییاشتها

 که گفتم: ردک یظرف ها رفتم دکتر هم به من کمک م یجمع آور ینهارشان تمام شده برا

 کنم. یمن جمع م دیشما زحمت نکش_

 کنم. یکمکتون م دادننیز یلیخ نهای؟اییتنها_

کامل  یادب یبودم با ب دهیکردند.که دختر جوان که حاال اسمش را فهم یباهم تعارف م زیاز سر جمع کردن م هردو

 گفت:

 یدیبهش روم یادیمستخدمتونه...ز فهیوظ نیجان چرا شما ا نیام_

 :من شد و رو بهش کرد وگفت یمتوجه ناراحت دیبه من انداخت و لبش را گز ینگاه نیام

م تازه خانو دهیزحمت رو کش نیکمک به من ا یمطبه چون تنها بودم برا توریزیهمکار منه و و شونیخانوم ا ناینه آر_

مغرور اون  یظرف رو برداشتم وبه آشپزخانه رفتم تحمل چهره  کهیچند ت هیهنره و نقاش ماهر یدانشجو یآزاد

اب با ت دهیقد بلند وکش ییبودچشم درشت وقهوه ا ییابیدختر رو نداشتم دکترهم با چند ظرف دنبالم آمد.دختر ز

 شه. یخجالتم سرش نم نکهیوشلوارک مثل ا
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 دونند. یهمه م نویا هیادب یدختر ب نایآر دیخوام ببخش یرها خانوم من واقعا معذرت م_

 دیباش نجایدادم امروز ا یاجازه نم شهیم ینجوریدونستم ا یم داگهیکن باور

 زدم یه بودم لبخند زورکناراحت شد یلیخ نکهیباا

 نداره. یحق دارن فکر کردن من مستخدم شمامم البته اشکال شونیمن ناراحت نشدم ا ستینه نه مهم ن_

 کردودختر فقط زیرا بامن تم زیبرگشتم دکتر تا آخر م ییرایدکتر رو راحت کردم و به پذ الیخ یزورک یخنده  با

بزاره اما مانع شدم به سالن برگشت ظرفهارو داخل  ییداخل ظرف شو اسرار داشت ظرفها رو نینزاره گر ما بود...ام

مسن بعد جوان و  یاول به آقا ختمیر ییشده بودچا یارکه لبه آنها طال ک بایز یگذاشتم داخل فنجان ها ییظرفشو

صدام  نیخواستم به آشپزخانه برگردم که ام یکار حرصشو در آوردم.م نیتعارف کردم با ا نایودر آخر به آر نیام

 کرد.

 .دیخسته شد دیوندیبه جمع بپ دویاریب فیرها خانوم شمام تشر_

 کار دارم. ینه ممنون هنوز کم_

 و کنار ش رفتمیبه  ناچار دعوتشو پذ نیبش ایب ادهیکار کردن ز یوقت برا یدینداره بعدا کارهارو  انجام م یبیع_

 نشستم اما خودم راجمع کردم که بهش نخورم.

 57پارت #

 با ناز گفت: نایآر

 درسته؟ دیگفتن که نقاش نیخانوم ام_

 .ستمیکه دکتر گفتن ن یبه ماهر یکشم ول یم یبله نقاش_

 .دیوسط حرف ما پر دکتر

ارزشمنده.انقدر  یلیخ شونیا یکنم.کارها یم شیهاشو ستا یکنند واقعا من نقاش یدارن تعارف م شونیا رینخ_

 کشه. یدش مرسه که آدم رو به عمق خو یبه نظر م یواقع

 و اخمو ادامه داد. یعصبان نایوآر نیام فیخوشحال و سربلند از تعر من
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 ییا گهید زیشما چ یبرا یمنش هیبجز  شونیمگه ا دیارادت دار یلیخ یشما به خانوم آزاد نکهیدکتر مثل ا_

 هستند؟

 و جواب داد. ختیهم چهره اش درهم ر نیناراحت شدم ام نایحرف آر از

 داشته باشه. یکنه چه سمت ینم یصبور و با ادب ارادت دارم حاال فرق یهنرمندان وآدم ها ی من به همه رینخ_

 لختو نسبتا بلندشو به عقب زد  یباگذاشتو موعا یپارو نایداره؟ ار ینظر شما اشکال از

 ....ینداره ول ینه اشکال_

 زد یبه ما کرد پوزخند یزیاونور کرد..نگاه تمسخرآم روش

 مرد مسن گفت: همون یناصر یآقا

 ؟یتخصصت رو گرفت دمیبا کارو درس شن یکن یدکتر جان خب چکار م_

 کنم. شرفتیپ شتریبله البته دوست دارم ادامه بدم و ب_

زبان من خوش کردن که البته  یب یپول ها نیدل به ا ستندین لیمن که به فکر درس و تحص یبچه ها نیآفر نیآفر_

 .رهیگ یعلم رو نم یپول و شهرت جا

 ادامه داد نایآر

 نه علم. زنهیپدر جون امروز پول حرف اول رو م_

 پاپا گذاشت وگفت  یبود پارو وهیدرحال خوردن م دیرس یهمراهشون که مودب به نظر م پسر

  یسوادم دار یپول داشته باش زنهیمدرکم داشته باشه هر چند تجارت موفق حرف اولو م یآدم  ستیالبته بد ن-

 و نداشتم و آرام گفتمبحث هار نیحوصله ا 

 برم  شهیم-

 ه من کرد  یچرخوندطرفم نگاه کوتاه سرشو
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 باشه برو  -

 وروبه جمع کردم بلندشدم

 بااجازتون -

 جو خفقان آور خالص شدم  ازاون

عقب افتاده رو انجام  یخودشان آماده شدند با رفتنشون  کارها یالیرفتن به و یشش بعد ظهر مهمان ها برا ساعت

 من جلو آمد و گفت: دنیبا د نیضر شدم امدادم و حا

 ؟یبر یخوا یم_

 شم بهتون زحمت دادم. یمرخص م نیبله اگه اجازه بد_

 وارم تنونسته باشم کمک حالتون باشم  دیام ینه چه زحمت_

  دیوخند دیبه پشت گردنش کش یدست

 سپاسگزارم بانووو دیدر حقم کرد یبله البته کمک ولطف بزرگ-

 شد  رهی..سرشو کج کرد وبه من خدمیحرف زدنش خند از لحن اریاخت یب

 چسبه. ی؟..تنها غذا بهم نم دیدون یم دیشام رو با من بخور دینر شهیخب حاالنم_

  دیکم گذاشتم گرم بشه بخور یشعله  یظهر مانده رو یاز غذاها شهیم رمینه ممنون راستش د_

 ون.برمت یتنهام بعد شام خودم م یلیخ دیکنم نر ینه خواهش م_

 مرد شدم  نیعاشق ا بیشد عج اهیروزگارم س ختینگاهش دلم ر از

شروع به خوردن  یادیز ی.. با اشتها دمیچ زویاپن گذاشتم.. شام حاضر کردم م یدستمو رو فیمونم ک یباشه م-

 یمحرکاتش را به ذهن  یهمه  دیکردم با یم یبه غذا نداشتم و با قاشق باز یلیکردم م یغذا کرد و من نگاهش م

 .ستیافتنیدانم که دست ن یزنده ماندنم م یباشد برا یسپاردم تا خاطره ا

 رو شکست. سکوت
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 ؟یخوریغذا م ینجوریا شهیواقعا هم یبخور یادیز زیچ دمیدو روز ند نیا یخور یرها خانوم؟ چرا غذا نم_

 خودم آمدم به

 چرا؟ دونمینم شهیاشتهام کم م یبله گاه_

 بشقاب گذاشت  یقاشق را تو 

قلبتون  یو هم ناراحت دیشما هم جوان یول یریها از پ یکم اشتها باشند البته بعض دمینشن یقلب مارانیب نیتا حاال ب_

 غذاتونو  دیشه...بخور یشدن باعث درد م یفقط عصب ستیحاد ن یلیخ

 به من گفت یحرفو دستور نیا

 که اجازه نداد خواستم ظرفها رو بشورم ینداشتم به زور شامم را تمام کردم م یجواب 

 شه  یم رید دیحاضر ش دیشورم شما بر یخودم م_

 یکرد گوش فیامروز تعر ییرایراه فقط از پذ نیب میناچار ظرفها رو رها کردم وآماده شدم هر دو از منزل خارج شد به

 همراهش به صدا در آمد.

 و یعصبان یبا صدا رهی...خد؟یما کرداز  یادی...سالم بابا حالت چطوره ...ممنون منم خوبم چه عجب دییبله بفرما_

 بلند گفت:

 شما  دیگ یم یچ یچ_

قرار گرفت  نمیس یجلو یکردمنم که کمربند نبستم پرت شدم جلو دست یدیترمز گذاشت و ترمز شد یپا رو_

تماس دستش منو تا مرز جنون کشوند .. محکم منو گرفته بود  یحرف زدن به من نگاه کرد ...وا نیومتوقف شدم ..ح

 زد. ادیو فر دینگه داشتودستشو عقب  کش ابانیکنار خ

 سرش یداد و با موها یمگه من بچه دوساله ام دستاشو تکان م دیریگ یم میمن تصم یتا حاال برا یفهمم از ک ینم_

 کنم. یکارها نم نیمن از ا دیگذاشت یم انیبا من درم دیرفت.شما با یور م
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و  گذاشت نیفرمان ماش یسرش رو رو دمیترس یلیجب نگاهش کردم خپرت کرد.با تع نیرو قطع و پشت ماش یگوش

 یبرا یتونستم حت ینم دمیکش یعذاب م شیاز ناراحت دمیفهم ینم شیاز حرفها یزیچ یزد ول یلب حرف م ریز

 .دمیبه ناچار پرس نمیبب شویناراحت هیچند ثان

 د؟یختیبهم ر ینجوریافتاده؟ چرا ا یدکتر اتفاق بد_

 تکان داد  یسر_

 سوزانند. یمن رو م شهیر یدست یاتفاق بد! از بد بدتر خانوم دارند دست_

 گفتم: یاو نشستم وبا نگران یتکان خوردم و روبه رو یکم

 خته؟یاعصاب شما رو بهم ر ینجوریشده که ا یآخه چ_

 

 ؟یدیعروس خانوم رو د گهیبله پدرم زنگ زده به من م-

 دمیتعجب پرس با

 ؟یک یعنیعروس خانوم  -

 گه  یرو م نایب معلومه آرخ_

 داد یماساژ م شویشونیدست پ با

 گفته؟ یبد زیخب مگه چ_

 گه؟یخانوم تازه ازدواج کردند د تایآر_

 زد: ادیرو به من کرد وفر تیعصبان با

 کنه. یدختر خود خواه ازدواج م نیبا ا یازدواج چه احمق رینخ_

 فهمم. یمن منظور شما رو نم دی؟ببخشیپس چ_
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 .یباهاش ازدواج کن دیبا میحرفهامون زد یما در مورد ازدواج شما از زمان بچگ گهیبابام زنگ زده م خب معلومه_

 یکرد.خودم را به صندل یم یادیحس شد سرم به تنم ز یرو سرم خراب شد بدنم شل و ب ایحرف دن نیا دنیشن از

 یختباک س نکهیخودم افتادم وا یواج زورکازد ادیکردم  هیبلند گر یبا صدا اریاخت ی..بدیکش ریدادم ..قلبم ت هیتک

به  یهمه بدبخت نیقرار داشتم از ا یتیچه موقع یتو دمیمفه یازدستش بدم  اصال نم دیکرده بودم حاال با دایپ نویام

ناراحت شدم هول شده بود دستمو  دهیکش ادیسر من فر نکهیکرد از ا یخسته شده بودم دکتر فکر م دیبار یسرم م

 گرفت

 ناراحت بودم... یلیکنم اخه خ یدونستم چکار م یکنم نم یخواهش م دینکن هیسرتون دادزدم گر دیشمنو ببخ_

 خودم را کنترل کردم. یسخت به

 د؟یباهاش ازدواج کن دیخوا یخوابگاه حاال م دیشه منو برسون یاگه م ستیمهم ن_

 به حرکت در آورد نویآرام شد وماش یکم

  کنهیم رمیام؟دوروزه پ وانهیمگه د کنهیم دختر ازدواج نیبا ا ینه بابا ک -

 گفتم: میدیراحت شد به خوابگاه که رس المیخ یکم

 دایداداشم نجات پ دیبه لطف خدا و کمک سع یکرده بودم ول ریگ یتیموقع نیچن یمنم مثل شما تو دینگران نباش_

 دیاز حقوق خودتون دفاع کن دیتون یو م دیکردم.خدا بزرگه تازه شما مرد هست

 شدم. ادهیپ نیماش زا

 خداحافظ_

 گرفته صدام کرد یصدا با

 یآزاد خانوم

  دمیچرخ عیسر_

 بله  -
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 مگه شما به زور ... -

 نداد  ادامه

 بود تمام شد یهرچ یبله ول-

 غمزدش نشست  یبه چهره  یلبخند

 افتادم ریازت ممنونم برام دعا کن بد گ زیخدارو شکر ...به خاطر همه چ _

 خداحافظ_

بود  دهیاشک امانم را بر دمید یم ابانیخ یو در انتها نشیشدن ماش بیمنوبا هزار غم تنها گذاشت از دور غرفت و  

وآرزو اونجا را ترک کرده بودم و حاال با هزار غصه برگشتم  دیخوابگاه باال رفتم.صبح با هزار ام یو از پله ها دمیدو

 ..کردند چمیبچه ها خوشحال به استقبالم آمدند و سوال پ شدم تمانیوارد سو ریکنم اونو ازم نگ یالتماس م ایخدا

 شده بگو چه خبره  ی.. رها رها چ-بهیط

کردم تا چند ساعت  هیپرت کردم و سفت فشردم به زانو نشستم و زار زار گر میوخود را به آغوش نس دیترک بغضم

و با نکرد یآسمانم نامرد دیبار یان مقلبم مثل بار یاشکهام خشک شده بود ول دنیاز من نپرس یبچه ها نگران سوال

 را گفتم. زیهمه چ هیبا گر وردمودستم داد خ بهیکه ط یآب وانیآرام شدم و ل ی...کمستیمن گر

ه کرده بودم و به چ داشیپ ینداشتن به من بگن آرام و قرار نداشتم به چه سخت یزیچ یها بجز افسوس و نگران بچه

 .دمیدارم از دستش م یآسان

و افسرده دکتر موقع ورود  نیسرکارم بودم اما غمگ شهیالت سر کالس حاضر شدم.ساعت چهار مثل همبا کس صبح

و  شیاخما ریوجودم ز یرفت.همه  یساده ا یکار با خدا حافظ انیوارد اتاقش شد پا یسالم کرد و بدون احوال پرس

 سکوتش خورد شد..

در مطب و قفل کردم و به خوابگاه برگشتم  یاراحت.شکستن قلبم و احساس کردم اشک تو چشمانم حلقه بست با ن

 .ستمیصدا به حال خود گر یرفتم و آرام وب ادهیپ یکم

 اخه چرا امروز با من حرف نزد چرا؟ چرا؟ نمیب یلحظه خوش نم کیکه من دارم  هیچه سرنوشت نیخدا ا آخه
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 یرو نداشتم اونها هم منو درک محوصله صحبت با دوستانم  یحت دم،یجواب به خوابگاه رس یب یسوال ها نیا با

 کردند و سکوتم را نشکستند.

  یریام یبا آقا یدانستم رفتار دکتر چرا عوض شده حت یطور گذشت و من نم نیهم چندروز

 یزجر م شتریب دمید یشده بود.هرچقدر سکوتش وم نیزد سرسنک یکرد و حرف م یم یشوخ یگدار گه

اما جرات  مارمیو پوچم افسرده و ب چیم دوستش دارم و بدون اون هگفت یجرات داشتم و بهش م ی.کاش کمدمیکش

 نداشتم.

م خواست یبودم م دهیباران از رفتار سرد دکتر به تنگناه رس یو گاه دیبار یم یبرف کم یگاه دیاز راه رس زمستان

 محروم کنم. دنشیآمد خودم و از د یدلم نم یاستعفا بدم ول

خواستم نمره هام کم بشه و  ینم میافکارم نا آرام بود ازطرف یکردم...ول یاده مامتحانات ترم آم یخودمو برا دیبا

 بشم... روزیمورد رو پ کی نیا دیشم حداقل با ریبچه ها و استادهام حق یجلو

ا حاال ت یعنینکرد...منو از لبخند کوتاهش محروم کرده بود...چقدر سنگ دل  یرییتغ چیگذشت ورفتار دکتر ه دوماه

 نگران وآشفته به نظر  نقدریبهش عالقه دارم...چرا ا ایقدر دوستش چ دهینفهم

 رسه ؟ یم

 شهیندیب ییچاره ا ایحرف دلم را بفهمه  ستین یبخت منه کس نمیا دیجنگ ریشه با تقد یداره نم یریهرکس تقد آه

 تنها بودم. یمن تنها

سر جام خشکم زد دکتر سالم کرد  شوکه شدم دنشیهمراهش بود از د  ناهمیروز عصر دکتر به مطب آمد آر کی

 من قادر به جواب نبودم به زحمت از سر جام بلند شدم و آرام جوابش را دادم. یول

 با عشوه به من کردو رو به دکتر گفت: یسالم تایآر

 جان اتاقت کجاست؟ نیام_

 

 جلو افتاد و خودش از پشت سرش حرکت کرد. نایکرد.آر شییراهنما نیام
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قبولش کرده  یو به همسر رفتهیپدرش رو پذ شنهادیجان نکنه پ نیون،اون به دکتر گفت: اما دمیشن یخدا چ یا

 نه نه طاقتشو ندارم. ای؟خدا

  دندیخند یوارد شدم هردو م یبرداشتم و وارد اتاق شدم وقت یآرام و لرزان یزنگ دکتر قدمها یصدا با

 دکتر ؟ یبله آقا-

 نشست زشیرو به من کرد و پشت م دکتر

  شمیممنون م دیاریداغ برامون ب یلطفا دو تا قهوه  یم آزادخانو_

 االن نیچشم هم -

 باال انداخت  یبانازو عشوه ابرو نایار

  یهم مستخدم خونت عجب زرنگ تهیجان همه منش نیام خوبه

  دیقه خند قه

 به من کرد  ینگاه تند نیام

 یزن یم هیچه حرف نیا ناینه ار-

 ریحقت یلوس برا یدختره  نیحرف ا یباشم ول نیبشم برام مهم نبود مستخدم ام ریقتح نیازا شیمنتظر نموندم ب  

 ایدختره پولدار از اون سر دن نیتمام شد ا زیآره همه چ دیبغضم ترک دمیآمدم به آشپزخانه رس رونیمن بود از اتاق ب

 یم پول داشتم و با پول مآخر عمر حسرت بخورم کاش من ات دیبا چارهیدکتر صاحب شد و من؟من ب دنید کباریبا 

 زنندیدختر ازدواج کنه چه قهه قهه م نیکه من عاشقش هستم چطور قبول کرد با ا دیمدت نفهم نیا یتو دمشیخر

 شد ازحرف باباش !! یاون شب ناراحت وعصب نکهیبراشون قهوه ببرم اه چقدر بدبختم...ا دیحاال من با

 سالن یداشت  تو یناهماهنگ تمیبره قلبم ر نیچشمام از ب یآب به صورتم زدم تا سرخ یپاک کردم و کم اشکمو

را نداشتم ازاتاق  دنشانیدکتر گذاشتم تحمل د زیم ینشسته بودند.قهوه را به داخل بردم و رو ماریانتظار چند ب

فتار ر یرنجویموند خوبه حاال ازش متنفر بود که ا اتاقشتا آخر کار دکتر   نایکردم آر ییرا راهنما مارانیخارج شدم ب

رفته بودند هر دو از اتاق  مارانیکرد.ساعت نه شب بود که ب یرفتار م یچجور یکنند اگه دوستش داشت چ یم

 خارج شدند دکتر جلو آمد.
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 .دیکارت دعوت با حضورتون خوشحالمون کن نمیا میقراره با هم ازدواج کن نایمن و آر یخانوم آزاد_

 .. دمینفهم یزی...گوشام داغ کرده بود نفسم گرفت..وچدمینفهم چیاسم ازدواج چشمام تار شد و ه دنیشن از

کرد.چشمهام و به  یبودو سرُمو نگاه م ستادهیسرم ا یبودم دکتر رو مارستانیتخت ب یبه هوش آمدم رو یوفت

 کرد. سیسرم را خ ریز یچشمم متکا یباز کردم نگاهم به نگاهش گره خورد اشک  از گوشه  یسخت

 گفت: یمهربان با

و تا شما ر یفهمم چه موضوع ی.نمستیو استرس برات خوب ن ینگران دینش یچرا حالتون بد شد مگه نگفتم عصب_

 .دیتحت مراقبت باش یچند روز دیبا نییحد ناراحت کرده که فشارت انقدر پا نیا

 دونستم یممال من نبود   گهیاشک تماشاش کردم اون د یحاله  ری..وزختمیر یبه صحبت نبودم و فقط اشک م قادر

من از اون وعشقش که تو قلبم  یها ینگران یهمه  دیفهم یکاش م ینخواهم داشت.ا دنشید یبرا یفرصت گهیکه د

 زده شهیر

 به تهران عیباتماس عمو خانوادم سر دیرس شیدکتر...رفتو به عروس ی..آقا نیداما هه ...ام یحالم بد بود ..آقا یلیخ

  دنیرس

من  نهیمعا یهر روز برا نکهیبمانم از ا مارستانیب نیا یتو نیاز ا شتریخواست ب یم نم..دل نیوآذ دیو مادر،سع پدر

بهبود حال من اصرار داره بهتره بره  یاون که منو دوست نداره پس چرا انقدر برا دمیکش یعذاب م شتریآمد ب یم

 جونش نایآر شیپ

که  یدرد ..درد ازدست دان عشقم ..عشقپراز  یسه روز بعد به خانه برگشتم... شکست خورده افسرده باقلب 

 یت نمصحب یشدم باکس یبستر مارستانیبه من داد ...به علت وخامت حالم دوباره ب شویتمام کارت عروس یرحمیباب

روحم روبه  یآمدند اما با جسم ب یم دنمیبه د همدت هم نیخانواده که نگران حال من بودند در ا یبا اعضا یکردم حت

 یداد وقت یم نمیمن وجود دکتر بودو بس  فقط اشک تسک ازیخواستم ن یکدام و نم چیود هشدند.من وج یرو م

را احساس  یگذشت و من حضور کس یمرخص شدم پدر ومادر تخت منو به اتاق خودشان بردند روزها و هفته ها م

لحظه رهام  کی دکتر یبایز یگشودم...چهره  یلب نم یزدم ول ی.حرف مدمید ینم یولکردم  یکردم نگاه م ینم

 یبودم زندگ ششیکه پ یاو و چند ماه الیکه با خ یگذاشت به راست یلحظه راحتم نم کی نایآر یکرد...خنده ا ینم

 کردم. یم
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 اورندیخنده بر لب من ب نکهیا یبرا نیو آذ دیقلب خسته ام هنوز آب نشده بود.سع یخهای یول دیاز راه رس بهار

 آوردند یم از خود در یبیشکلک ها و حرکات عج

 یرو م نیوآذ دیسع یحسرت زندگ ینداشت حت دهیفا یول  زونیهم م یتو سر کله  یکردن حت یم یشوخ

 به عشقم برسم چرا؟ نهایمثل ا دیخوردم.چرا من نبا

 

 ؟ دیمدت عشق منو ند نیبشم که توا ینظر عاشق مرد یبا  دیغمو غصه باشه؟چرابا یسحم من اززندگ دیبا چرا

 ؟ رهیدلم بگ رنقدیا دیبا چرا

نشستم و با  یدرخت م ریز یشده بود.گاه یصورت یپر از شکوفه ها السیدرخت گ دیچطور بهار ازراه رس دمینفهم

آورد صداش  یداد وباد شاخه هاشو به رقص در م یم رونیکردم.اوهم سوز دل منو ب ینوازشش م فیدستان ظر

شدم ...حس  یم رهینشستم وبه ماه خ یدرختم م ریز اطیح یسرد بود شبها تو یو شکننده بود.هوا هنوز کم نیغمگ

  نهیب یم نویکردم ماه ام یم

 مدت مراقبم بود. نیدر تمام ا دیسع

 ؟ یکن یکارو باخودت م نیچرا ا یدادش زیرها جان عز -

 نداشتم  یبودم جواب رینقطه خ یبه  فقط

 ؟ یحرف بزن یخوا ینم زمیرها عز-

 سکوت  باز

 ؟ هدیآزارت م یبگو چ گلم

ه بود واشفت شونیزدم وپر یشونه نم هیبه سرم زد وموهامو که چندوقت یوبوسه ا دیگرفت منو به بغلش کش دستامو

 رو نوازش کرد

داد و از  یم میدلدار یهق هق کردم گاه ادیکرد دادشمو بغل کردمو باغم ز دایبستم واشک آروم راهشو پ چشمامو

 کرد. ینشست و سکوت م یهم کنارم م یگاه شیها یاز تلخ هم یکردو گاه یهاش صحبت م ییبایو ز یزندگ
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 کردند یمن هر کار یبهبود ینگران تر شدن  به چند روانپزشک نشان دادند و برا خانواده

 درسم روادامه بدم. یگرفت تا بعد از بهبود یلیتحص یمرخص یو پارت یبا هزار بدبخت  کسالیبرام  بابا

  ویآهنگ تکرار یکردند...مدام  یم یرا سپر یسرحال نبود اونهاهم لحظات سختشاد و  یاون خونه  گهیما د ی خونه

 دادم  یوگوش م

 

قش  عش یببرم ول ادیبود که دکتر رو از  نیا شونیخانواده ام گفته بودندحاال تمام سع یماجرا را برا یهمه  دوستانم

 حوس زود گذر نبود. کیگرفته بود  یدر خون و گوشت من جا

منوعوض  هیروح یاتفاق کم نیمثل خودشان شدند.ا بایز یصاحب پسر نیوآذ دیبود که سع شتبهیارد لیاوا

گاه ن دیبه سع دمیبود بچه رو بغل کردمو بوس نیکه به زبانم آمد ا یکرد.بعد چند ماه به حرف آمده بودم.تنها حرف

 کردم 

 

 دیبزار نیاسمش و ام -

 بغلم کردو سرشو باال گرفت  هیده بود مامان جلو آمدو با گرخانواده گشادو دهانشون باز مون یواعضا دیسع چشم

 شکرت رها حرف زد  ایخدا-

 خودشو جابجا کرد  یتخت کم یرو نیآذ دیبود سرمو بغل کردو بوس ستادهیکه،کنارم ا بابا

  میرها ما اسم براش انتخاب کرد یول

  دیگونمو بوس دیدستش منو به بغلش کش ی ..بچه رو گرفت با دیدادم سع دمیومامان جدا شدم بچه رو بوس ازبابا

  یبچه حرف زد نیدادش فدات بشه تو به خاطر ا-

 همسرش زد  یبه رو یکرد ولبخند نیبه آذ یمهربان نگاه

  هیراض نمیآذ میزاریم نیباشه گلم اسمشو ام-
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 چشم دوختم وگفتم  نیبه آذ بابغض

  دیبزار دیکه انتخاب کرد ینه اشکال نداره همون اسم-

  دیوبوس دیکه داشت نشستو دستمو کش یبا وجود درد نیذآ-

 چرا که نه  کنهیاگه حالتو خوب م هیاسم قشنگ نمیام یتوبگ یرها جان هرچ-

 زدم ..دستشو فشوردم  یدوست خوبم بعد ازماه ها لبخند محو نیآذ تیرضا با

  یخوب یلیتو خ نیممنونم آذ-

 

 گذاشتن نیو اسمش ام رفتندیمن پذ هیاطر روحبچه اسم انتخاب کرده بودند بخ یبرا نکهیا با

 کردم یترو خشکش م نیآذ یبه جا یمو عوض کرده بود.حت ههیروح یکوچولو حساب نیام

 کردم یبودم که بغلش م یکس نیکرد اول یم هیکه گر شبها

 یم ارمیتوقتش را در اخ دیسع یدادم.گاه یبغلم تابش م یو تو ستادمیا یکرد سر پا م یم یتاب یتا صبح ب اگه

که خورده بودم تا  یدکتر و شکست سخت ادیشدم به  یبرد.شبها که تنها م یم رونیب یهوا خور یگذاشت و منو برا

 با من مهربان بود ؟ نقدریا رعاشقشم چطو دیگفتم چطور نفهم ی..همش باخودم م ستمیگر یصبح م

را  یدانستند که شب سخت یام همه م نبود صبح با چشمان پف کرده یچطور قبول کرد ازدواج کنه اونکه راض 

 آهنگ سر کردم  نیگذرانده ام...تمام مدت با ا

 مث تو دلمو شکست یک

 ک هست یروهرچ رودلم

 چشماشو بست  یمث تو ک بگو

 مث منه یک بگو

 برات رهیکه بم 
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 بخواد یک هست یجور تورور

 خاطره هات ی ونهید شده

 یعشق وزد نیا دیغ یجور چه

 یلدبد شدنو ب یجور چه

 که دل بستم  حاال

  یبر یخوا یتو

 یدلمو ند جواب

 غم تو چشمامه نرووو ینیب یم

 عطر تو باهامه نروووو هنوزم

 ..بمون شهیتو نم یب یدون یم

 نرووو شهیخاطره م یچ همه

  ییکرده کجا ونهیمنو د ییتنها نیا

  ییخاطره ها یتو توهنوز

 ییخوب دوتا یعکسا مث

 کاش  یبرگرد

 یمن به

 زهیریو اشکاش داره مت یک ب 

 چشماش ی گوشه

 اون روزا عاشق من باش مث
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 اسم منو  گهیدونم د یم ستین ادتی

 اسم منو  گهید یندار

  یرفت گهیک بود د هرچه

 چه زود  یکند دل

 آسونه واست

  یول 

 من ساده نبود  واسه

 یعشق وزد نیا دیغ یجور چه

 یبد شدنو بلد یجور چه

 

 کنارم نشست  دیشروع ترم بود که سع کینداشتم...نزد یخوب هیهنوز روح یولترم از درسم عقب افتادم  دو

  یبرس اتیبه در یرها جان وقتشه بر-

  دمیبوم کس یبودم قلمو رو نیرنگ روغن ازام ینقاش دنیکش مشغول

  دیسع-

 ؟ جانم

 خوام ادامه بدم  ینم گهید

 داشت اخم  یشد کم رهیجلو آمدو قلمو ازدستم گرفت به صورتم خ دیسع
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 یریبگ دهیزحماتو ناد نیا یخوا یدانشگاه چطور م یقبول یبرا یچقد تالش کرد ستین ادتیرها ؟  یچ یعنی-

 شویبشه ..اون آقا داره زندگ شرفتتیمانع پ یزی..برو به درست ادامه بده ...نزار چ دیجنگ دیبا یباش با زندگ ی.؟قو

 کنه یم

  یبرگرد دیدرت ..االن که حالت خوب شده بابرو بجنگ با ق یتو چرا موفق نش یچرا نکن تو

 

 گردنم انداختم  یبودم وسرمو رو رهیخ یبه بوم نقاش نطوریهم

 تونم  ینم یدادش شهینم-

که بلندهم بود  یمحکم یکنارم گذاشت وشونه هامو محکم گرفت وبه طرف خودش چرخوند ، باصدا زیم یرو قلمو

  دیغر

 ی..ول  یکش یم یدونم چ یبودمو هستم بدون اون ناقصم م نیعاشق آذ ..من خودم ایبه خودت ب گهیرها بسه د-

  ایب رونیحالو هواب نیبرو ازا یادامه بد دیبا

 گونه هام  یازرو دیبستم اشک آرام غلط چشمامو

درسم را جبران  یگرفتم عقب افتادگ میسر کالس حاضر شدم.تصم دیوخواهش پدر و مادر سال جد دیاصرار سع به

 رمینم کسالی رمیروز م کیدانشگاه رفتنم  نی..منم با اکنم..هه هه 

 برداشتم تا مشغول درس باشم  یادیز واحد

مطب  یوقتا هوا یکرد... گاه یم جادیروزمره ام خالء ا یداد و در کارها یوقتها فکر دکتر آزارم م شتریب یعنی یگاه

 رفتم یم ادهیزدند بارها تا  مطب پ یکردم انگار قلبمو چنگ م یوم

گذشته نبودم  یرها گهیکشم  د یدونست من ..من عاشق ..من مجنون چه م یجرات ورود نداشتم ..فقط خدا م یول

 از دستم ربود نایو پرواز برام معنا نداشت دکتر پر پرواز من بودکه آر
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 یم رونیاز خوابگاه ب ینقاش لیکتاب و وسا دیدانشگاه و خر یسرگرم شوم و فقط برا میکردم با کتابها یم یسع

 آزارو دوست داشتم نیانگار ا ی، ول دید یرفتم... با تکرار خاطره ها روحم آزار م

 

کوچولو رو با  نیو ام نیواگه هواهم خوب بود آذ دیهم سع یآمدند گاه یم دنمیبه د کباریومامان دو هفته  بابا

 شد. یم یجار میخون در رگها نشیریش یو حرف ها دیسع دنیآورد.از د یخودش م

 دهیچند خواستگار فرستاد  فهم یمحسن یآقا یمدت چند خواستگار خوب داشتم اما همه رو رد کردم.حت نیا در

 بود من عاشق و دل باخته دکتر بودم

 .میشده بود یمیبا هم صم یلیبود خ یدخترش سال اول دندانپزشک دایکرد.آ یمنو به منزلش دعوت م یگاه

 .هیا گهیتم قبول کنم اون مال کس دتونس یکردم نم یم یبا فکر دکتر زندگ من

 

صورتم  یبرف رو دیسف یبردم تا زره ها یم رونیسرم را از پنجره ب دیبار یعاشق برف بودم و هروقت برف م 

 .ندیبنش

 

 شدم،  یآب م نیآمدم و در آغوش پر حرارت زم یفرود م نیزم یبرف بودم و بر رو یکاش زره ا یا "

و به  دندازیشود.سر باال ب ییبایبا محبت من گل ز دینشستم تا شا یگل رز م یانه هارفتم در خاک و بر سر د یفرو م 

  "شدم یخود بنازد.اون وقت من از وجودم خوشحال م ییبایز

 یوصلح یبود ...باب یاتیح دنیبرام مثل،نفس کش نیها گذشت ومن با غم دلم کنار آماده بودم فکر کردن به ام هفته

 کردم خودمو قانع کنم یم یخوندم هر کار یدرس م

ه کردم ک ینداشت سر کالس چنان رفتارم دهیخبر بود  ..فا یمن به خودش ب یمقصر نبود...اون که از عالقه  نیام که

 خواستم... یم نویکنند ..منم هم یصدام م ینجوریبهم زد گفت ا بهیحرفو ط نیکردن ا یمنو برج زهر مار صدا م
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 شیسرماش ودلتنگ یبا همه  زییشدپا یم یجلب توجه کنم ..روزها سپر ایروبدم  یپسر چینداشنم به ه دوست

 داد بارش برف شروع شد ..  یخیکوله بار بست ورفت وجاشو به زمستان سرد و 

 سهیو چند مدل را داخل ک یبزرگ نقاش یرفته بودم.مقواها ینقاش لیوسا دیخر یزد برا یتند تند به صورتم م برف

رف بود تا ب نییکردم  سرم پا ادیشده بود سرعتمو ز کیتار یهوا کم رونیزدم ب ریالتحر گذاشتم واز لوازم یبزرگ ی

پرت شد نشستم تا    ییاز دستم افتاد و هرکدام به جا لمیخوردم و وسا یکس ی نهیچشمهامو  را آزار نده محکم به س

 جمعشون کنم...

 آقا حواسم نبود. دیببخش_

 منم حواسم نبود. دیشما ببخش_

 نشت و مقواهارو  جمع کرد هم مرد

 مرد قلبم و لرزوند یلحظه صدا کی

 صدا آشنا بود!! نیا بیکردم ... به ذهنم فشار آوردم عج کیکردم چشمامو کوچ یاخم

 جا دادم    سهیک لوداخلیکنم وسا یخودیب الیخواستم خ ینم 

 وجودم یکه با همه  ینه ...عشقعشق که کی یهوا دیکش یچرا که دلم پر م نمیصدا رو..بب نیخواستم صاحب ا ینم

 شده بود  بلند شدم  نیعج

 ممنون بابت کمکتون  -

 خوام  یکنم بازم عذر م یم خواهش

 بلند کردم ...  سرمو

 من !! یخدا

ر کنم تا نقش ب دایپ یگاه هیدستمو دراز کردم تا تک ستادیلحظه ازحرکت ا کی؟خودشه ؟خودشه؟قلب  نمیبیم یچ

کرد مات و مبهوت نگاهش  سیاشکم  آروم غلط خورد گونه هامو خ فتمیدادم تا ن هیتک اروینشدم  خودم به د نیزم

 انگار زمان متوقف شده بود ..انگار تو هوا بودم .. اونم با تعجب به من نگاه کرد رمیتونستم نگاهمو ازش بگ یکردم نم
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 د؟ییشما یخانوم آزاد_

 ؟ ستیخوب ن حالتون

 افتاد ..خم شد وبرداشت لوازمم باز  ی سهیشل شد وک دستم

 شد  رهیبه من خ -

 کنه؟  یرها چته قلبت درد م-

 الل شده بودم ... انگار

 ؟ هیچرا گر-

 یم سیخ دیجلوترهِ دار یکم دیش نیسوار ماش دیایشهرتون ب یآمدم  خوابگاه گفتن رفت دنتونید یچندبار برا من

  دیش

 ردم زبان باز ک ی..به سخت ستیمال من ن گهیاون د یدشه ولخواستم ..درسته قلبم روحم مطلق به خو ینم شویمهربان

  رمیممنون خودم م -

 سرم  یباز کرد وگرفت رو چترشو

 سر باز شونیا یشده از ش خواستم شماره منزلتونو به من بده ول نیدونم چرا با من سر سنگ ینم یمحسن یآقا -

 .دیقصد کار کردن ندار گهیگفتند:د یمحسن یسر کار اما آقا دییایزدند خواستم دوباره ب

 شم از نداشتنش ؟؟ یدونست هر لحظه من داغونت تر م ینم دیپرس یسوال م زیریخوبه؟  ن؟حالتونیحاال چطور_

 جواب دادم. یبه سخت 

 قصد کار کردن ندارم خداحافظ گهیبله من د_

 

 نیماش ابانیردم ..سر خک هیبلند گر یکردم همچنان باصدا دنیبا سرعت شروع به دو دمیرو از دستش کش سهیک

خوام  یتا م یدیچرا انقدر عذابم م ایخدا دمشیگرفتم  سوار  شدم به خوابگاه رفتم مدام ذهنم مشغول بود دوباره د
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او بودم نه شبم شب بود نه روزم روز ..همه  اشقچند سال که ع نیا ی.توشهیفراموشش کنم دوباره سر راهم سبز م

 کابوس بود و بس.

 ... زدمیطور شده فراموشش کنم هر چند خودمو گول م گرفتم هر میتصم

 

 براى داشتنت مدل شبام "

 نه رکهپ

 میزند رپرپ

 ــودنتب  رایــب

 وشتآغ  رایــب

 ...نکهای

 ات انهش روی ذارمـگـب را رمـس

 ورــط هـچ هـک یـنـیـبـب دــعــب

 "آرام میشوم ات هـانـش نـیـمـه اـب

 

خودم را مشغول کنم.تا ساعت دو بعد ظهر کالس داشتم از دانشگاه خارج شدم کردم  یصبح به دانشگاه رفتم سع 

کنه برگشتم عقب و نگاه کردم بجز  یم  بمیتعق یرفتم احساس کردم کس یقدم بزنم.چند قدم یدوست داشتم کم

ستانم امسال عوض شده بود اما دو بگاهمخوا دمی.سوار اتوبوس شدم و به خوابگاه رسدمیرو ند یسه تا خانوم کس

 عوض نشده بودند.

 یاه شهیبا ش یگشتم افتادم احساس کردم که سانتافه مشک یظهر که به خوابگاه بر م ادیدفعه به  کیشام  سر

 نی...چندروز به ا نمیبود نتوانستم داخل و بب یها دود شهیاما چون ش ستگاهیهم در خوابگاه بود هم سر ا یدود

 برداشتم وشمارشو گرفتم  ویگوش اشتمند گروید ی..بجز عمو کسبگم  یبه کس دی..با دمیترس یلیمنوال خ
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 الو سالم عمو جون -

 دخترم  یبه سالم رها جان خوب-

 خوبند . دایخاله وآ دیبله ممنون ..شما خوب-

  یداشت یسالم دارن دخترم ...جانم کار-

 منو من کردم یکم-

 ترسم  یم یلیخ کنهیدنبالم م نیماش یکنم چند روزه  یراستش عمو ..احساس م-

 ؟ یدیدخترم شماره پالکشو د-

 بلنده  یشاست هیمشک یسانتافه  یفقط  دمیراستش ترس دمینه ند-

  شمیم ریگیباشه دخترم،تو نگران نباش پ-

 مزاحم شدم  دیممنون ببخش-

 که هست  یهرک رمیگ یفقط نترس مچشو م زمیکنم عز یخواهش م-

 سرم  ختنیاز عمو بچه ها ر یخدا حافظ با

 گفت :  بهیط

 بود ؟ ریجوان بود ؟پ ؟یدیشکلشو ند یعنیرها -

 دمیحوصله سرجام دراز کش یب-

 که اون  دنبالمه. دمید یکه نگاه نکردم آخه هر روز م دمیترس نقدرینه بابا ا - 

 زنگ زد. یمحسن ی.. آقازدمیم رونیروز گذشت ومن با ترس از خوابگاه ب چند

 سالم دخترم._

 لتون چطوره؟حا یمحسن یسالم آقا_
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 ؟یخوبم دخترم تو چطور_

 ممنون خوبم._

 زنگ زدم بهت_

 

 .شهیمزاحمت نم گهید نیاون ماش بگم

 ن؟یباهاش حرف زد هیک دیدیمگه فهم یچ یعنی_

 .میصحبت کن یخونه ما تا با هم کم ایامشب ب یندار یبله دخترم اگه کار_

 افتاده؟ یاتفاق_

 .یبه ما سر بزن یایگفته ب دایفقط آ ستین یزیچ زمینه عز_

 .شمیباشه چشم مزاحمتون م_

 خداحافظ رمیگ یزنم اجازتو م یخودم به خوابگاه زنگ م اینشده ب کیتا هوا تار پس

 خداحافظ_

 اون ؟ هیآشوب بود آخه ک تودلم

 ادیدونستن ز ینداشت ..بچه ها عادت منو م دهیفا یخودمو سرگرم کنم ول یکردم با نقاش یگذاشتم سع نیزم یگوش

 یمحسن یآقا یشدن هوا آماده شدم  با اجازه مسئول خوابگاه رفتم خونه  کینشدن ..قبل از تار چمیپپا

 آمدودستشو حلقه کرد دور گردنم  شوازمیخندان به پ شهیمثل هم دایآ

  یرها جون سالم خوش آمد یوا -

  میدیهموبوس

 سالم ممنونم -
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 کردم  یآمدند با خاله روبوس شوازمیه پب یمحسن یوآقا یمحسن یخاله همسر آقا میسالن شد وارد

 مزاحم شدم باز  دیسالم خاله ببخش-

 زد  یلبخند

  نیبفرما بش ی..چه مزاحمت هیچه حرف نیا زمیسالم عز-

 عمو کردم  روبه

 همش باعث زحمتم  دیسالم عمو ببخش-

 یسالم عمو جان چه زحمت-

 از مبلها نشستم یکی یرو یمحسن یتعارف آقا با

 لباسهامو عوض کردم و به آشپز خانه رفتم قهیدقاز چند  بعد

مدت  نیا یبرداشتم و مشغول خورد کردن کاهو شدم تو ییمشغول درست کردن ساالد بود بدون تعارف چاقو دایآ

 رفت و آمد داشتم که مثل خونه خودمون راحت بودم یمحسن یانقدر خونه آقا

 

بودند چند  ونیزیتلو یهمه مشغول تماشا میوستیادرش پبه جمع پدر و م دایآشپزخانه تمام شد من و آ یکارها

 دمیپرس اریاخت یبعد ب مینشست قهیدق

 بود؟ یک نیعمو اون ماش-

 همه منتظر سوال من بودند ایرو خاموش کرد گو ونیزیتلو دایآ

 گذاشتم البته خودم هم نظارت کردم. انیدخترم من با حراست دانشگاه موضوع رو درم_

 گفتنش مشکله یول

 مبل جابجا شد  یرو یکم
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 کرد یم بتیکه تعق یاون کس 

 بود. یمی.. دکتر سل راستش

 از تعجب گشاد ودستام شل شدگفتم: چشمام

 بنزه نه سانتافه نشین..نه امکان نداره اون ماش_

 .دهیو خر  نیا ایشما ، تازگ دیگ یدرست م_

 کرد؟ چکار داره آخه یم بیحاال دکتر چرا منو تعق_

 رسه. یرسه آدم به آدم م یکوه به کوه نم گنیم کهیکوچ یلیخ ایدخترم دن_

 کرد. یو پنهان کار اموی.آخه چرا جلو ندیگونه هام آرام غلط یرو اشک

حراست کم  ی.بچه هادمیدانشگاه به من زنگ زدند و احضارم کردند با کمال تعجب دکتر رو د یامروز بچه ها راستش

 کتکش زده بودند. ینکرده بودند وحساب یلطف

 از جام بلند شدم لبمو گاز گرفتم  اریاخت یب

 کتک زدند اخه چرا چرا؟ یچ_

 کنم. یم فیماجرا رو برات تعر یآرام باش همه  دخترم

تاب شدم از کتک خوردنش  یب نقدری...ادیحالش خوبه حاال کجاست تورو خدا حرف بزن دیتوروخدا بگ دیباشه بگ_

 کردن یمنو نگاه م یو خاله هم با نگران دایهق کردم آ وهق دیانگار خودم کتک خورده بودم لبام لرز

 

 ناراحت شدم ...عمو دستاشو تکون داد  یلیکتک خورده باشه خ نیام نکهیازا

 دخترم حالش خوبه -

 آب برگشت  وانیل یبلند شد  رفت با  دایآ
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  شهیآبخور حالت بهتر م یرها جان کم-

 وسط ونشست  زیگرفت وگذاشت رو م وانویپسش دادم ل وانویخوردم ول یدستم گرفتم وکم داد

 دست پاک کردم وب عمو چشم دوختم  یبا اشکامو

 وحرفشو نزد  امدیخب نگفت چکارم داشته ؟چرا جلو ن -

 شد  رهیخ یب نقطه  ی دویکش یعمو آه-

هش ار نیبشه ..با وساطت من آزادش کردن ..البته گفتم ا یخواستم برگرده مطب منش یفقط گفت کارش داشتم م-

 نزد یا گهیحرف د ینبود ول

 گفت  یخودم م  ایبه شما  میمستق امدیکرد خب م بمیآخه چرا تعق  -

 بگم واال  یچ-

 گذاشت روب من کرد زیم یرو ییچا ینیس خاله

خودت حل  یموضوع برا نیکن ا یسع زمیعز یوگذروند یسخت یچه روزها میدون یما م یرها جان دخترم همه -

عشق  نیا زمیعز یول یسخته فراموش کن میدون ی...م یخوب فکر کن یوب روزها یشاد باش دیبا یتوام جون یکن

  یگلم تا کمتر عذاب بکش یکن فراموشش کن یطرفه بوده پس ب خودت مسلط باش سع کی

 ازذهنم یکنم گوشه  یسع دیپس با ستیمال من ننبوده ون نیسکوت ب حرفاش گوش دادم ...حق با خاله بود ام در

رو  دایاول آ میدانشگاه شد یوعمو راه دایازخاله همراه آ یبا خدا حافظ شانیپر یگهش دارم صبح با افکاروقلبم ن

 زد وکنار گوشم گفت  یلبخند میدیهمو بوس میکرد ادهیپ

  زنهیعشق در خونتو م یفراموشش کن مطمعنم ب زود-

 زدو ازم فاصله گرفت  یچشمک

  یباشه درو ب روش نبند ادتیفقط -

 عمو هم با خنده گفت  دمیخند
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 شد  رمونیخانوم برو ب درست برس ما د طونیش-

 کردم  حتیمانده رو درسکوت خودمو نص یباق ریبرامون بوس فرستاد ورفت ..مس ازدور

دختر آه و ناله نکن اون رفته سر  گهیاون که از حس توخبر نداشت بسه د گهیرها فراموشش کن خاله راست م"

 "بکن تویپس توام زندگ شیزندگ

 

  

گرفتم با احساسم  میکنم ..واقعا همون لحظه تصم یم حتیحرفا ک ب خودم گفتم خندم گرفت چه خودمو نص نیازا

 بتونم ... دیتونم ...با یمن م یطرفه رو هرچند سخته..ول کیعشق  نیوفراموش کنم ا امیکنار ب

  دیدوان دوان به نن رس بهیط دهیس نرسکالسم شدم هنوز ب کال یاز عمو راه یبا خدا حافظ دمیدانشگاه که رس ب

 با تو  فتمی..خدا کنه من ب ینقاش شگاهیپروژه ونما یگروه کنهبرا میتقس خوادیم یاستاد حاتم ایرها ب یوا-

 ادامه داد میطور ک راه کالسو گرفته بود نیهم

 افتضاحه میک رنگ شناس یدون یم -

 شونش انداختم بروش زدمو دستمو رو  یلبخند دمیدر هم کش ابروهامو

  یشیموفق م یباش یخوبه با هرک تیدر عوض طراح نکهیسالم دوم ا نکهیاول ا-

سر جاشون  هایوسط کالسو بعض هایبعض میوارد شد شدیم دهیصداو هم همه از کالس شن میدیکالس رس هردوب

 بودن  ستادهیوا تهینش

دونستم  ینم لشویکردن ومن دل یمبود وپسرا مهندس صداش  شتریپسر شلوغ کالس ک سنشم از همه ب محمد

 معرکه گرفته بود 

 کنم  یب جان خودم گفته باشم من بادختر جماعت کار نم -محمد

 بابا توام از خداته حاال - بهنام
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 نازک کرد  یوپشت چشم ستادیدست ب کمر ا تایب

 استعداد هم گروه بشن  ینه ک دخترا دوست دارن با توا ب-

 با آرنج رفت تو پهلوم  بهیط میاشتم وهردو نظاره گر کل کلشون بودگذ هایازصندل یکی یرو فمویک

  یندار ینظر یه-

 جمع کردم  چشمامو

  گهیکنه د یگروه م میدونم استاد تقس یچه م یامو کند هیکل بهیط یوا-

 زد  یجلو آمد بخند محمد

 ب رها اعتماد کرد شاگرد اول وکارش حرف نداره  شهیکالس م یخانمها نیالبته ب-

 ستادیا نهیشدو دست ب س خم

 سالم عرض شد خانم رها خانوووم  - 

 زد پس سرش  احسان

 شد پس ؟ یچ یش یبا خانمها هم گروه نم یگفت یتا االن م نیریخودش -

  دیب پشت سرش کش یدست ستادویا صاف

 عمو منظورم ک همه نبود  یهو-

 مثل بمب منفجر شد از خنده منم خندم گرفت باخنده گفتم : کالس

 باهاشون  رهیجوب نم یکنم آب تو یکار درو کار نم ریتنبل وازز یراستش من با آدما -

  نشیمحمد گشاد شد وبادست زد توس یچشمها-

 نه تورو خدا من تنبلم ؟ من ؟-

 ولو شده بودن از خنده اشونیصندل یبچه ها رو گهید
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  میاستاد هرکس سرجاش نشست همه سالم داد باحضور

 یرو شویچرم قهوه ا یدست فیکردک کسیف شینیب یرو شویشکل باقاب مشک لیمستط نکینشست ع زشیم پشت

 گذاشت زیم

 ریسالم صبح بخ-

 ازفرق باز شده بود .. یوزده بود باال ول دیرسیتا سرشانه م شیجو گندم یموها یبلند

کردم ..دلم  میسدوتا دوتا تق نمیهم یخوشبختانه تعدادتون زوج هست برا میکن یخب خب قرار شد گروه بند -

 یشما ...گروه برنده پنج نمره  نیمسابقه هست ب ی.. البته میوبزن شگاهینما نی..بهتراتونیبا طرحهاونقاش خوادیم

 ترم طلب داره  انیپا یکامل ازمتن برا

 درآوردو ب فشیازک یدرسکوت ب استاد چشم دوختن ..استاد ورقه ا همه

 ما چرخوند  یهمه  نیب نگاهش

د خودشو ترم بع یبره برا میهرکس اعتراض کنه مستق ستین رفتهیکردم اعتراض پذ یبند میتقس ونتیطبق توانا-

 آماده کنه 

 هم گروه نشم ونیبود ازته دل دعا کردم با آقا یجد شهیهم استاد

  دمیسرمو کنار گوشش کش واشیوعسل هم گروه شدن .. بهیشد ط یخوانده م یاسام

 خوش به حالت -

 گفت  یکالفگکج کردو با  لباشو

 من دوست داشتم با تو باشم -

  یخانم آزاد-

  ختیر یهور دلم
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 بهرنگ  یشما با آقا-

 از تاسف تکون دادم  یبستن وسر چشمامو

 استاد؟-

 ب من وبعد به کاغذ تودستش کرد  یکوتاه نگاه

 ؟ یبله اعتراض ک ندار-

 برسر،شدم دستامو تکون دادم  خاک

  ینه نه استاد چه اعتراض -

 ازاون ته کالس بلند شد گل ازگلش شکفت  محمد

 با با وجود رها خانوم برندس  میچون ت دیمارو بد یازاالن نمره  یول استاد دستت مرس یا-

 نگاهش کردم  زانیآو یفه  ایزد ..برگشتم سمت محمد وبا اخم وق یلبخند استاد

 زنم  ینمره رو م دیغ یکن یازاالن بگم تنبل -

  ستادیا هنیشد  باز دست به س خم

 سیبچشم رئ یا-

 وخوشحال یوآقا محمد راض یکالس منفجر شد از خنده ..من ناراض باز

برخورد کرد ک  یآقا بود استاد چنان جد یمن با  یکار گروه نیدردانشگاه اول لمیمدت تحص یط رفتمیناچارپذ به

 جرات اعتراض نداشتم

  افتیکالس خاتمه  نیب یهمه همه  ،استادیباصدا

  دیکارو ازاالن شروع کن نهیهرکس کنار هم گروهش بش ونیها آقاخب خانم-
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چونم  ری..دستم ز ادیمن تکون نخوردم چرا من برم بزار اون ب یقرن بود ...همه جابجا شدن ول یفاجعه  گهید نیا

 شدم  رهیبچه ها خ یگذاشتمو ب تکاپو

 اهللی-

 زد  یشادخدا چه پرو..محمد کنارم نشست ولبخند گ ایچرخوندم ... سرمو

 ز؟یعز سیهمکارو هم گروه و رئ یخوب-

 

 دادم  لشیتحو یاخم

 ..اندرستن ؟ ینه خانم آزاد زیعز-

  دمیبرگردوندم جوابشو شن رومو

  شهیبله چشم اطاعت م-

 شدم  یکردم ومشغول طراح یپف

 بچه پرو قسمت مابشه ؟ نیا دیهمه آدم با نیکردم ا یریخدا عجب گ  -

 کنار گوشم دیکش  سرش

 ها  یگفت یچ دمینش-

 شدم با تعجب گفتم  شوکه

 من که با خودم حرف زدم .. یدار یزیت یچه گوشا-

 

 کرد یخنده ا تک

 گشاد شده بود  چشام
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 واالبه خدا-

 گفت: یآروم ینگاش کردم باصدا ضیباق

 ستمایبد ن یکن یفکرم نقدرامیرها خانوم ا-

نثارش کردم  یشیکردم سرو چرخوندم ا یم ینقاش ای یکارم طراح زیبرگردوندم عادت داشتم سر پا مشت م رومو

 کردم  ی..تا آخر کالس خودخور

درمورد طرح حرف  امدیدادم هروقت م یمن ب محمد بها نم یپروژه ول یشروع کردن ب انتخاب طرح برا گروهها

 اعالم کردم  ب استاد مویدنبال طرح بودم ...وطرح انتخاب یخودم پنهان یرفتم ..ول یدر م یبهانه ا یبزنه ب 

گشاد  یعسل باچشما هویپالتوم بود که  بمیدانشگاه نشسته بودم دستانم توج اطیسرد ح مکتین یبچه ها رو همراه

 شده به پشت سرم نگاه کردو گفت :

 ترسم ازش  ی..آقا من م هیعصب نقدریپسره چرا ا نیحضرت عباس ا ای-

ود ب ب تینه انگار ازعصبان یکه فکرکنم ازسرمابود ..ولتندو محکم وصورت قرمز  یبرگشتم عقب نحند باقدنها همه

 گفت  هیروبه بق بهیآمد ط یطرمان م

 فکرکنم ازدست رها شکاره-

 دهانش گذاشت وها کرد ک گرم بشه  یزدشو جلو خی یدستا تایب

  چاررویب نیا یرها چکارکرد-

 باال انداختم ولبمو جمع کردم  ابروهامو

 دونم چشه  ینکردم چه ن یکار-

 دادزد  دمیتمام نشده بود که محمدو جلو پام د هنوزحرفم

 چه وضعشه رها  نیا-

  ستادمیمشت شد بلند صدمو روبروش ا بیخودمو نباختم دستام تو ج یول دمیترس ازخشمش
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  یرها خانوم...چه زود پسر خاله شد ای یخانم آزاد-

 داد  لمیتحو یظتریغل اخن

 من مهمه  یبرا ستیتو مهم ن یبرا ترم انیپا یاگه نمره  یمسخرشو درآورد-

 باال بردتر برد  صداشو

 ؟ییییفهم یم-

 گفت  تایدست عسلو گرفت وروب ب بهیصداش بستم ط یازبلند چشمامو

 برسن  جهیکارشون ب نت یدوستان برا دیبزار میبر دیایبچه ها ب-

خو  ...استرس داشتم ب دیتنها گذاشت نره قول نیهرستونو منو باا دیریبم یدر رفتن ..ا یفرت رمیآمدم جلوشو بگ تا

  ارمیکم ب دیبود نبا یشدم رو کم کن رهیخ شیعسل یدم مسلط شدمو به چشمها

 کنم  یمعلومه نمره برام مهنه خب دارم کارمو م یزنیها چته چرا داد م-

 یوبم مقدم جلو آمد ..نگاهش داشت ذ یکرد و شیشلوار جذب کتان قهوه ا بیدستشو تو ج یکردو  زیر چشماشو

مرد  یبود بعد  از حسن با یبار نیوناخواسته نشستم...اول مکتیوعقب رفتم پشت زانوم خورد به ن دمیکرد ازش ترس

 .. دنداشتم اون عشقم بو یک ازش ترس نیتنها شدم البته بجز ام بهیغر

داد  یبمو آزارد مکم حالمو بدو قل یداد فاصله  هیتک مکتین یآوروو به پشت رونیب بشیتر آمد دستشو از ج جلو

  دیکش ریوت زدیقلبم تند تند م کنهیفکرم یچ نهیبب یشدم ..خدا کس رهیآورد باترس بهش خ نییسرشو پا

 دونفره میت ی؟حواست باشه  یانتخاب کرد ییدرانتخاب مدل وپرژه نظربدم چرا تنها دیرها خانووم منم با نیبب-

 نفره  کی میت ینه  میهست

 دستمو روقلبم گذاشتمو چشمامو بستم دمیترس یکیهمه،نزد نیازا

 آخ -

  دینگران پرس ر،کردییچشمامو باز کردم رنگ نگاهش تغ دیعقب کش عیسر 



 رها ییتنها

 
214 

 

 رها ؟رها به خداقصد آزارتونداشتم  یشد یچ-

  تیاذ یدونستن قلبم گاه یکنارم نشست همه م بافاصله

 کنه ..سرمو طرفم کج کرد یم

 ؟ یرات قرص دار؟قلبته آره ؟چکارکنم ب یرها خانوم خوب-

  رونیبار رها خانم  نفسمو فوت کردم ب ی کردیبار رها صدام م یخندم گرفته بود  یکم دیپرس یسوال م زیری

 ستین یزیچ شهیاالن خوب م-

 عذاب  نمیوناراحت خودم بب یکس نکهیازا

 د ز یکنارم قدم مکم  ینشم با فاصله  نیبلند شدم اونم بلند شد انگار مراقبم بود هرلحظه نقش زم دمیکش یم

 من بر ی..اگه اجازه بد میدیحق باشما ست انتخاب طرح وازاول انجام م دیبهرنگ ببخش یآقا-

 تکون داد سرشو

 منم کمک کنم  دیازاالن اجازه بد دیگرفت دهیناراحت شدم منو ناد نیدارم ازا مانیمن ب کار شما ا ستینه الزم ن-

 ب گذشتش زدم  یکمرنگ لبخند

 باکالسمون تداخل نداشته باشه  دیکن یزیر باشه برنامه-

  میدانشگاه شد لیطو یزنان وارد راهرو قدم

 رها خانوم -

 جلو  ستادیا هوی ستادمیا

وام کنم ت یساعت خانوم بگم بعد تازه برسم رها ...همون رها صدات م کیمن برام سخته  ینباشه ول یادب یب نیبب-

 محمد صدام کن خالص 

  دادیتکون م نیه سرشو ب طرفقدم جلو رفت بامز کی
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  الیخ یخانم ...آقا...بابا ب-

 زد  یسمتم قه قه ا برگشت

  شهیشمام حالتون بهتر م چسبهیم میگرم بخور زیچیمهمون منم  میبخور یزیچ ی میبر ایب ایپروژو ودن الیخیب-

 .. میکالس بومدت ک هم  نیا یبودم ازش ط دهیند یادب یب یول دیباریازسرو چهره اش م طنتیش درسته

  دیعقب کش ی..همراهش رفتم صندل یحس چیکردم کنارش البته بدون ه یاحساس راحت یجورا ی

  سیرئ دییبفرما-

ا پاعقب ب شویبرگشت فکرکنم نظر منم مهم نبود ...صندل کیقهوه وک وانیخندم گرفت از حرفش رفت با دول تمینش

 کرد  ییب من نگاه گذراو دیگذاشت ..دستاشو به هم مال زیم یورو ینیس دویکش

  ید یسفارش م نویبودم هم دهیچون بارها بابچه ها د دیخوریم یچ دمیبخورکه گرمه نپرس-

 چشمام گشاد شد  ازتعجب

 ؟ یزدیهمو چوب م اهی!! تو ذاغ س؟یچـــــ-

 زد  یولبخند کج دیجلو  کش  وانشیل

 نه ب جان خودم -

 شد  رهیدستش خ یتو وانیانداخت وبه ل نییپا سرشو

 دروغ چرا بله -

  نمیشده بودم سرمو کج کردم که صورتشو بب جیگ

 ؟ هیمنظورتون چ دیببخش-

 

 نگاهم کنه جواب داد نکهیبدون ا بالبخند
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 قهوتو بخور سرد شد الیخ یبابا ب یچیه-

 

 یکردم ب یفکرم نیقبل ازا میپرداخت یوبه انجام دادن پروژه م کاریماشروع شد ساعات ب یروز به بعد همکار ازاون

 یقضاوت کردم ..مودب و باوقار بود وقت یخود یب دمیفهم دمیپشتکارشو د یوقت لینسبت ب درس و تحص الهیخ

افتادم کال ساعت  یکارهاش ب خنده م بااز وجودش بود ..ک منم  یکردن جز یالبته شوخ میکرد یباهم کارم

 درکنارش داشتم  یخوش

 ی،قد متوسط وکم فیخوش حالت لب ظر یول یاستخوان یکم ینیپهنو راست ب یابرو رهیت یقهوا یچشمها

  دیپوش یمارک م یاسپرت ولباسها شهیچهارشانه..هم

بود  کیهواتار گشتمیبرم ییتنها دیخونه شد کالسم با دوستانم در خوابگاه متفاوت بود با یکالس راه انیبعدازپا

 ختیر یجلب شد باز دلم هور ینیهم ب ب ماشتوج ابونی..ازدور اونور خ رمیبگ نیک ماش ستادمیا ابونیکنار خ

 یم ستادیمن ا یشدو جلو دنمیمانع د ینیک ماش دمافکاربو نیتوا نجایا ادین گهیبود مگه قرار نشد د نیمطمنم ام

 راننده متوقف شدم  یخواستم رد بشم که با صدا

 

 رسونمتون  یم دیرها خانوم سوارش-

 اه کردم نگ نویآوردمو داخل ماش نییسرمو پا باتعجب

  شمیمزاحم نم دییاِ...شما -

 زدو سرشو کج کرد وخم شد در جلو رو باز کرد یلبخند

 سرده هوا یبابا سوار شو چه مزاحمت-

 اشتباه کردم ... دینبود شا نیازاون ماش یکردم اثر ابانیب اونطرف خ ینگاه

 ناچارسوارشدم به

  دیببخش-
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 حرکت کرد  دویکش ویدست

 کنم بانووو  یخواهش م-

کردم برف پاکنو  یبودم باز کنم راحت تر با محمد صحبت م دهیک دور خودم کش یازحصار یپروژه باعث شد کم نیا

 صدا ب سمت نیبلند شد افکارم با ا شهیش ریج ریج یکنه صدا زیتم خوردویجلو م ی شهیزد  قطرات باران که ب ش

 رفت  نیوام نیاون ماش

 ؟ یخوابگاه شماره چند-

 خودم آمدم  به

  12باعث زحمت شدم شماره  دیها...آها ببخش-

 کرد  یقه ا قه

  فسینکردم که وظ یکار یکن یچقد تشکرم-

 

بود لبمو ازداخل خوردم سکوت  نیبرام سنگ نیماش یجابجا شدم فضا یکرد ..کم میمن تنظ یزد وگرماشو رو ویبخار

 .. دیکوب یم شهیعطر گرم و قطرات باران که ب ش یبود وبو

 

 ؟ یتوبود ینیشد  نطوریرا سرنوشت ما اچ نیام آه

 ؟ یایچرا جلو نم یدار یحرف اگه

 که حالمو بدتر کرده بود .. یبیبود ونبود ..طب بمیکه طب یسمت دکتر دیسرکشم پرکش بازدل

  یکن یفکرم یبچ-

 آرامو بم محمد سرمو ب طرفش چرخوندم  یباصدا

 ها بله؟-
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 رو چشم دوخت  شیپ ریبه مسبه من و ییبسته زد نگاه گذرا یبالبا یلبخند

  یانگارتوفکر یچیه-

 زدم  ییلبخند زورک-

  ستی...مهم ن یچیه-

  میخوابگاه شد کینزد

 ؟ میشام بخور ییجا میبر گمیم-

 شدم ودستامو تکان دادم  هول

 سرساعت خوابگاه باشم ممنون ازلطفتون دیبا دینه نه ببخش-

 

 

 تکان داد  نییب دهان برد وسرشوبه سمت باال وپا نشویپا لب

 کارمون  یبرا دیخر میفردا وقتت آزاد شد بر ی...راست میریم گهیوقت د یباشه پس  -

 جواب داد  زدمیم دید رونویطور ک ب نیهم

  دیخودتون بر شهیم-

  میباهم بر دیبا یاعتراض کن رمیبگ یزیچ ی ترسمیکنم م یکار نم یچرا اونوقت؟ من تک-

 بود ...به ناچار گفتم  یمحکمو جد تعجب بهش چشم دوختم ...حرفاش با

 باخانواده مشورت کنم  دیفکربد درموردم بکنه ..اجازه بد یکس خوامینم بمیغر نجایآقا محمد من ا-

  ستادیکردو دم خوابگاه ا یتک خنده ا -
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 یرو یک م ییوخوابگاه دانشگاه دانشگاه خوابگاه تنها جا یستیبا دوستان ن یحیتفر چیبچه ها گفته بودن اهل ه -

.. با خانوادت صحبت کن نیهم میریم رونیوکارمون ب دیخر یرها مابرا ی..ول یاستاد محسن یوقت خونه  یبعض

  دنیمطمعنم اجازه م

 قصد ناراحت کردنتونو نداشتم  دیباشه ببخش-

 فرمان گذاشت  یدستشو رو یزد و یلبخند پهن رهیدستگ یبردم رو دستمو

  یفرق دار دمیک تا حاال د ییدخترا یتوباهمه  -

 

  کنهینشست فکر کردم مسخرم م میشونیب پ یاخم

 چطور؟ -

 تانیشما ب اعتماد خانوادت خ یتونن انجام بدن  ول یم یهرکار ستنیکنن خانواده هاشون ن یفکرم اشونیبعض -

  شهیم شرفتتیصداقت باعث پ نی...وا یکن ینم

 ادهیپ یدرو باز کردمو با خداحافظ دمیفش خجالت کشحر نیبا ا یجنگ باهاش آماده کرده بودم ول ی یبرا خودمو

 خواستم درو ببندم  یشدم ..م

 رها؟ -

 وگرفت طرفم  یکارت ستادمیا

 خانوادت یالبته بعد ازاجازه  یریبا من تماس بگ دیخر یبرا یتون یمنه م یشماره  نیا-

 

 ترکمون شدم بلند سالم دادم جدا وبه طرف درخوابگاه رفتم..وارد اتاق مش نیگرفتم وازماش بالبخندکارتو

 سالم برو بچ  -

 گرفتم بعد چند بوق جواب داد دویسع یجواب سالمم لباسهامو عوض کردم شماره  دنیاز شن بعد
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 جانم رها جان -

 صداش ب وجد آمدم دنیازشن

 خوبن ؟ نایمامان ا نیمن چطوره آذ یکوچول نی؟ام یخوب یسالم دادش -

 و نوازش دادخنده هاشو قه قه هاش گوشم یصدا

  ؟یبله همه خوبن توخوب ؟یپرس یم زیر یچرا  یصبرکن گل داداش-

  ختمیشونهام ر یسرمو باز کردم وموهامو رها رو پسموازیکل دم،یخند

  یمنم خوبم داداش-

 ؟ یدار یجانم رها جان کار-

 دادم  چیتارازموهامو با انگشت اشارم پ چند

 ... شگاهینما یبرا میکن یونقاش یپروژه طراح ی ی..قرار گروه یراستش دادش-

 خب ؟-

  زهیچ-

 ؟ یجانم پول الزم دار-

 تکان دادم  دستامو

 .. ونهیاز آقا یکی..راستش هم گروه من  خوامینه نه ..پول نم-

 خب؟. -

 ادامه دادم  یتند

 استاد انتخاب کرده  البته
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 ؟ هیباشه گلم االن موضوع چ-

 

 روتختم  دمیدراز کش دمر

 ؟ دیخر میکارمون بر یباهم برا دیبا یراستش دادش -

  رمیخواستم اجازتو بگ یم

 بلند شد  یقه قه هاش پشت گشو یصدا

 خب برو گلم  ینگران نقدریخوشگلم بشم چرا ا یآبج یفدا یاله-

 آرومتر کرد  صداشو

قط م بده ..فکارتو انجا ستین یمشکل دیکن یم لیخوبه اتفاقا نظراتتون اگه متفاوت باشه همو تکم نیرها جان ا-

 ؟ هیچطور پسر

 مودبه .. یشوخه ول ستیراستش بد ن-

 کن  لیباشه گلم برو پروژتو تکم-

 بهتره اننیدلم قرص شد االن ک خانوادم در جر یکم دیسع ی بااجازه

 

 

دراز کش مشغول مطالعه بود خودکارشو گذاشت دهنش  بهیکردن ط یب من نگاه م انهیموز یبا خنده  میونس بهیط

 ه گفت :وبا خند

 ؟ یچه خوشحال شد هم گروهش شد یدیرها فکرکنم محمد دلباختته ند-

 نثارش کردم  یپس گردن یتختم بلند شدم رفتم طرفش  یازرو
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 کم مونده تو دانشگاه انگشت نمابشم  ادیحرفا خوشم نم نیبار آخرت باشه ها من ازا بهیط -

 ادامه داد  دنیخند هرسه

 کنم  یبده باسر قبول م دشنهایدلتم بخواد اگه به نن پ -

 خنده ریز میزد همه

م ب یگرفتم  بعد چند بوق صدا دویسع یبداشتم شماره  مویبدون توجه به ساعت گوش امدیخواب به چشمم ن شب

  دمیوخواب آلودشو شن

 شده .؟ یچ ییرها تو -

 ..راستش نگرانم  یداداش یچیه -

 گلم ؟ یازچ-

 ؟ دیواقعا باهش برم خر یداداش-

 نشن جواب داد  دازیب هیکه بق یآرام یباصدا-

که من  ییسادس رها دیخر یخب  یدودل نقدری؟برو گلم چرا ا یبپرس  نیا ینصف شب زنگ زد زمیرها عز-

 گهیآدمه مثل خوت د ی..اونم  یکن یم یرویوبارفتارت اونم مجاب به پ یشناسیدونم حدتو م یم هیقو شناسمیم

 برو بخواب گلم  یضعف نشون بد نمینب

 

 .. دیسع چارهیساعت سه صبح ب یقطع کردمو به ساعت نگاه کردم وا ویآرام شدم گوش دیسع یحرفها با

ک استاد نشنوه  یآرام یباصدا میاستاد منو محمد کنار هم کارمونو شروع کرد یطبق گفته  یسر کالس عمل صبح

 گفت :

 رها -

 هُم -
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  یآماده کردم با خانواده صحبت کرد دویخر ستیل-

 حرکت دادم  یبوم رقصان وبه آرام یرو قلممو

 اهم  -

 کرد  یآرام یمشغول کارش شد خنده  اونم

 ..هُم ..اهُم  کهیماشاهلل جواب دادنت در حد المپ-

  دیخند زیر زیر

 بد نگزره ؟ یبهرنگ وخانمو آزاد یآقا-

 شدم ادامه داد  رهیبلند کردم دستچاچه به استاد خ سرمو

  دیم گروه بشه دیخوبه حاال دوست نداشت-

 قبل من جواب داد  محمد

  هیاستاد موضوع درس-

  زدیم دیوکارهاشونو د رفتیبچه ها راه م نیدستاشو از پشت گره کرده وب استاد

 بله البته -

ه ک پروندیم یزیچ ی یشدن ..البته محمد گاه عیاز هر نوع ضا یریجلوگ یبرا میکرد اریکالس سکوت اخت انیپا تا

 ...جو کالسو عوض کنه 

 لیبودن که همه وسا یادیز ی...مغازه ها میشد لمونیوسا دنیخر یبرا دیمرکز خر یکالس همراه محمد راه انیپا

 جوجه اردک دنبالش ، نیمغازه ها به ته پاساژ رفت منم ع یداشتن محمد بدون توجه به همه  یونقاش یطراح

 زشیبود بالبخند ازپشت م یاندام با دماغ عقابفروشنده که مرد جوان والغر  میشد یبزرگ یاز مغازها  یکی وارد

 آمد  رونیب

  دیبه به جناب مهندس صفا آورد-
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 کنن ..محمد با مرد جوان دست داد  یکه همه مهندس صداش م هیبشر چ نیگفتم ا تودلم

 ؟چه خبرا ؟ یسالم بهزاد جان خوب-

 وجواب محمدو داد دینگاهشو به طرف من کش بهزاد

  ی..معرف یسالمت -

 ؟ دیکن ینم

 

- 

 

 داره  یبرق خاص شیقهوا یزد احساس کردم چشما یوبه طرف من چرخوند لبخند محمدسرش

 

  میکن لیمن هستند رها خانوم قراره پروژه امون باهم تکم یهمکالس شونیبله حتما ..ا-

 من یبهزاد پسر خاله  رها

 دادم سالم

 سالم -

 شد  نهیمودب دست به س یلیخ بهزاد

 شبختم سالم عرض شد خو-

  نیبه همچن -

 آورد وآروم گفت  نیفاصله اشو بامن کم کرد سرشو پا دیدستاشو به هم مال محمد

 هست  میدار ازین یزیهرچ نجایرها ا-
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چندتا  لی..من مشغول جمع کردن وساستادیزدم محمد کنار بهزاد ا دیتکون دادم اطرافو د دییبه عالمت تا سرمو

مشغول بودم مغازه  ینجوریرنگ روغن و هم یمختلف وچند قلمو یه شماره هاابرنگ ب یوچند قلمو انویکاغذفابر

مغازه کم کم شلوغ شد سرم گرم کارم ک  دمکر یجمع م ازمویمورد ن لیوسا شدمویقفسه ها رد م نیبزرگ بود ازب

 دوتا پسر باسرو

 وع به حرف زدن کردشر یبا لوس باز ستادنیابرو برداشته کنارم ا ریبلند رنگ شده وز یدخترانه موها وضع

  میریکمک بگ بایخانوم ز نیازا گمیبهنام م -

 سرشو به عقب زد که موهاشو عقب بزنه  دیبهنام نام خند پسر

 .. هیگریچه ج نیبب یگیاوووراست م-

 شونیکیکه  رمیکه فاصله بگ دمیمحمد بره خودمو عقب کش شیشد االنه آبروم پ یته دلم خال دمیترس ازوقاحتشون

  مچمو گرفت

 داره  میجانم چه ناز یا-

ش روسر ختیر لشونیپسره دومتر پرت شد اونورو خورد به قفسه ها وتمام وسا هویبزنم که  غیباز کردم که ج دهنمو

 به لرزه افتادم  دیازترس چمشممو بسته بودم مثل ب

  زدیم ادیکه فر دمیمحمد وشن یصدا

  یعوض یکنیم یچه غلط یدار-

 زدیاماونم فقط دستو پ دیکوب یکه دستمو گرفته با مشت به سرصورتش م یده به جون اونافتا دمیبازکردم د چشمامو

کرد بهزادهم به کمک محمد  نیطرفش وانم نقش زم دیکه چرخ زدیپسر ازپشت با مشت ولقد به محمد م یکیاون

نگزاه   هیوگر پرازترس یباچشمها سبوندمواز قفسه ها چ یکیآمدو ازخجالت هردوشون درآمدند ازترس پشتمو به 

ولباسش از  یلب خون یانداختن اون دو مزاحم دعوا ختم شد محمد با گوشه  رونیدعواشون بودم بالخره با ب

 امده ودکمه هاش کنده شده بود خودشو به من رسوند  رونیشلوارش ب

 ؟ یکن یم رهینترس چرا گ یرها خوب-

 باشه  یرتیغ نقدریشد ا ینم شدم باورم رهیتار شده ازاشک بهش خ یباچشمها دیلرزیم لبام
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 به طرفم گرفت  دویکش رونیب بشیوازج یدستمال

  گهیاشکاتو پاک کن بسه رفتن د ریبگ-

 گرفتم وبه طرفش دراز کرد دستمالو

 خوام خون وپاک کن  ی..نم ینم-

همچنان نگاهش تو  یلبشو پاک کرد ول یدستمالو گرفت وگوشه  دیگشادکرد نگاهش  توصورتم چرخ چشماشو

 انداختم  نییمن قفل بود  ..سرمو پا یشماچ

 .. دیبخش-

بود اشکامو با پشت دست پس زدم ازخجالت در حال ذوب  دهیخسارت د یمشغول جمع کردن قفسه ها شد کل بهزاد

 شدن بودم محمد به طرف بهزاد رفت ودرحال جمع کردن قلموها بود 

 ..کنن یاحترام یبهش ب دنیکه رس یبه هر دخترتونن  یمقصرن که فکر کردن م شعودایتو نبود اون ب ریتقص-

آبرنگ شکسته بود  متیگران ق یشده رو جمع کردم چندتا ازجعبه ها ختهیر یرفتمو نشستم کارت پستالها جلو

 خطاب  به بهزاد گفتم 

 کنم  یپرداخت م ناشدهیهرچقدر خسارت ا دیآقا بهزاد ببخش-

 زد و ازمن گرفتشون  یلبخند بهزاد

  هیچه حرف نینه بابا ا-

 کرد  کسیازقفسه هارو سرجاش ف یکیداشت بلند شد  یشونیب پ یاخم محمد

 ؟ دیشما چرا مگه شما مقصر بود -

  دمیگز لبمو

 آخه به خاطر من ...-

 ادامه حرف به من نداد  اجازه
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 فراموش کن -

  میبرداشت ازمونویمورد ن لیوسا انیتمام خجالتم کمک کردم اونجارو مرتب کنن درپا با

 یفضا ریمس نیب دمیشد یکردم وهمراه محمد راه یخواستم حساب کنم که محمد مانع شد ازبهزاد عذر خواه یم

در موردم بکنه در عذاب بودم ...سرمو  یفکربد نکهی..ازا کنهیفکرم یدونم محمد به چ یسکوت گرفته بود نم نویماش

  دمرک ینگاه م ادهیچرخوندم به مغازه ها وعابران پ ابانیبه طرف خ

 رها ؟-

کردم سرمو به  یمن هنوز آقا رو کناراسمش حفظ م یکرد ول یراحت اسمو صدا م یلیبه طرفش چرخوندم ..خ سرمو

 طرفش چرخوندم 

 بله  -

 به من انداخت  یبود نگاه کوتاه شیکرد وحواسش به رانندگ یم یطور که رانندگ نیهم

 بهش فکر نکن -

 چرخوندم  نیبه طرف سرمو

 ؟ یبه چ-

 فراموش کن  یفکرتو مشغولشون کن دینبا  شنیم دایپ ادیز تیترب یب یجور آدما نیاون مزاحما.. ازا به -

 فکربد درموردم نداره  یعنیحرفش  نیدلم آروم گرفت باا ته

 بالبان بسته زدم  یلبخند

 بابت کمکتون ممنونم  -

 .. دیکاپشنشو باال کش  بیلباسش که دکمه هاش کنده شد بود و جمع کرد ز یا قهیکرد و یخنده ا تک

 کنم  یخواهش م-

 پارک کرد متعجب نگاهش کردم جواب نگاهمو داد  ابونیخ کنار
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 لباس بخرم  میشو بر ادهیتونم برم پ یلباس قشنگ که نم نیدانشگاه با ا میبر دیبا نجایازا -

 شدم  ادهیبدون حرف قبل از محمد پ دمیباز ازخجالت گز لبمو

  ستادیاز جلو دور زدو کنارم ا نویا دوقدم به حالت دو ماششه ب ادهیکه پ ستادمیا

 بانووو میخب بر-

 من بودم سرخ شدم ازخجالت  باز

د چند محم میلباس کرد یرگالها نیبعداز خوش وبش با مغازه دار شروع به گشتن ب میشد ینسبتا بزرگ یمغازه  وارد

 رونیدستمو جلو بردمو لباسو ب اریاخت یب کرد بتوجهمو جل یهفت ی قهیبا  یمن بود  ژاکت سورمه ا یقدم جلو

 به چنگ گرفت  مارمویباز قلب ب یمیبودم غم عظ دهید نیلباسو تن ام نیکردم ...جفت ا رروشیوز دمیکش

 قشنگه -

 بامن کم بود لباسو از دستم یلیبود فاصلش خ ستادهیپشت سرم ا یمحمد بالبخند گشاد دمیپشتمو د برگشتم

 کردن به لباس محو نگاه من شده بود  نگاه  یگرفت وبه جا

 انداختمو فاصله گرفتم ازش  ریبه ز سرمو

  نمیبرم پرو کنم بب -

شد  وبغض کردم اگه محمد  دهیکش نیمن خشکم زده بود افکارم به طرف ام ینزدم  به طرف اتاق پرو رفت ول یحرف

 داشتم  ی؟کاش برش نم ادیبه روزم م یلباسو بپوشه چ نیا

 د به خودم آمدم محم یصدا با

 بالبخند

 زد  یبود چرخ ستادهیا جلو

 رها چطوره ؟-
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زهرم کرده بود به زور   ویزندگ نیام ادیآمد .. یسبزه وبانمکش م یلباس به چهره  نیبلند کردم چقدر ا سرمو

 زدم  یلبخند

  ادیبهتون م یلیخوبه خ -

 دیبه لباسش کش یدست

 دارم  یبرم نویپس هم-

 قدم عقب رفتم ذل زد به صورتم  یگشت طرفم که بر زیکه بره ت دیچرخ

 ؟ یناراحت یرها چته ازچ-

 تکان دادم  یبه عالمت نف سرمو

  ستمینه نه ناراحت ن-

 

 گفت  یآرام یکم کرد بامن وباصدا فاصلشو

  دهیغمت چندساله عذابم م نکاروینکن ا-

 حرفش ؟ نیا یچ ینیاالن؟  گفت یبه سرعت ازکنارم رد شدو به طرف فروشنده رفت ..چشمامو بستم چ 

 

 

 یفکر م یدونم به چ ینم یشونیبرپ یمن توفکر حرف محمد واون با اخم میبه دانشگاه هر دوسکوت کرد دنیتارس

 کرد ؟

 ؟ هیازمن عصبان یعنینکردم  یکه کار من



 رها ییتنها

 
230 

 

ت کرد ومنم دسوجمع  لیقبل ازمن وسا میدینبرد مغزمو احاطه کرده بود به دانشگاه که رس ییفکرکه راه به جا یکل

 ینبود منم درعذاب بودم گناه من چ یازمحمد شوخ وشلوغ کالس خبر گهیکالس،د انیدنبالش راه افتادم تا پا یخال

 بود ؟

 

آب  یبطر یگرفتم وبا  یچیذهنم ومشغول کروه بود کالفه بودم ازبوفه ساندو نیباز ام نکهیبد گرفته بود ازا حالم

 دادم ... یگرفتمو به زور قورت م یگاز م چموینشستم با حرص ساندو اطیح یسرد ونمزده  مکتین یرفتم رو

 

 ؟ یاریبعداز مدتها حاال که اون زن داره مدام به خاطرم ب دی؟چرا با یتو دلم انداخت نویچرا عشق ام خدا

 یاسرمو روبه آسمان بلند کردم وچندبار پلک زدم هو زه،یخواست ازچشمم فرار کنه بر یکه م یندادم اشک اجازه

از گ یپا انداختم وباز  یآمدن پا رو یکه به طرفم م دمیرو د بهیط مویرفتن اشکم شد ..ازدور نس نیسرد باعث ازب

  دیمانند غر غیج دهینرس بهیط دمیگنده زدمو آب وسر کش

 ؟ یتو سرما نشست نجایچرا ا میچقد دنبالت گشت یدون یرها خانوم م-

  دیپر ینگ فرشها مس یکنان ازرو یل یهم مثل بچه ها ل مینس

 ؟  تهیمیبازم فکرت مشغول عشق قد-

 

دونستم  یم مکتیکنار ن یسطل آشغال فلز یمچاله کردم وانداختم تو چمویشدن جلو ساندو کیبه من نزد هردو

 کنند جواب دادم  یگنم سرزنشم م یفکر م نیاگه بفهمند به ام

  نیآزاد باشم هم یخودتون دوست داشتم تو هوا یبرا دیگیم یچ -

 که بلند شدم  دیدستمو گرفت وکش بهیط

  میبزن یچرت یتو نمازخونه  میبر ایحاال ب یگ یتوکه راست م-

 با خنده گفت  مینس -
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  یتوام که عشق خواب-

هم ارم  صحبت  میتا خوابش برد منو نس بهیهمراهشون رفتم  واقعا ط میوقت داشت یتا شروع کاالس بعد دوساعت

  میکرد یم

 وررفت  فشیک یکرد با دسته  یبا حرفاش آرومم م یزد وگاه یا ارامش حرف مب شهیهم مینس

 خواد  یکنم محمد خاطرتو م یاحساس م نیوفراموش کن بب نیام نیرها جان بب-

 حرف چنان سرمو به طرفش چرخوندن گه گردنم صدا داد  نیا دنیباشن

 مثل تو آرش  نیهم میما فقط چندروزه با هم هم گروه شهیمگه م مینس یگ یم یچ-

 زد ودستمو گرفت وفشرد  یلبخند

  یمحمد به تو توجه خاصش نسبت بهت شک کردم ول یوقته از نگاه ها یلیدونم رها ناراحت نشو من خ یم-

  دمیکش رونیاجازه ندادم دستامو از دستش ب-

 کنم تمامش یم کنم اونم داشته باشه خواهش یبهش ندارم فکر نم یحس چیخوام بشنوم من ه یبس کن نم مینس-

 کن 

خواستم تا قلب به آتش نشسته ام ازعشق  یتازه م یزدم واقعا هوا رونیچنگ زدمو به سرعت ازنمازخانه ب فمویک

کنجکاو دخترو پسر در برم  ینگاهها ریازز نکهیا یتار کرده بود برا دمویاشک د اطیسمت ح دمیخنک بشه دو نیام

 خوردم یکس ی نهیارج شدم که محکم به سانداختم ازدر خ نییسرمو پا دمویتند تر دو

 

 

گره خورد زود ازش  یبشم که بازوهام گرفته شد سرم وبلند کردم نگاهم به دوتاچشم قهوا نیبود نقش زم کینزد

 جدا شدم 

  دیببخش-
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ازدانشگاه بزنم  نکهیخودشو به من رسوند وقبل ازا میهرچقدر ازپشت صدام کرد جواب ندادم نس دمیدو دوباره

  دیازپشت بازو مو کش رونیب

 ؟یکن یفکر قلبتو نم یدو یچرا م نمیرها صبر کن بب-

 طرفش واشکمو باپشت دست پس زدم  دمیچرخ

 ..دیدست ازسرم بردار راحتم بزار میولم کن نس-

 گفتم فقط گفتم  یرها مگه چ -

 حرفشو بگه  یندام ادامه  اجازه

خوام دوباره عاشق بشم  یعاشقم بشه نم یخوام کس ینم رونیخوام بشنوم به سرعت ازدانشگاه زدم ب یبسه نم-

اه  دنشیدومتر رفتم عقب باد ینیراهمو ادامه داد که با بوق ماش ابانیبسمه هدفم مشخص نبود ازکنار خ گهید

 چرا دنبالم آمده  نیازنهادم بلند شد ا

 رها سوارشو -

 فاصله گرفتم  نیازماش -

  یینه ممنون کاردارم جا-

  دیمحکم بود که ته دلم لرز نقدریشده صداش ا ادهیپ نیازماش دمیدکمال تعجب  با

 سوار شو  گمیبهت م-

 یجد یمحمد وقت هیافیق

  لرزوندیشد ته دلمو م یم 

 نگاهش کنم به ناچار سوارشدم  نکهیباز کرد بدون ا درجلو

 بشر؟  نیمحکم بست ...چشه ا درو
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 یم ریت یزدمو قلبم کم یکنده شد ..هنوز تند تند نفس م نیاززم یبد یباصدا نیدور زدو سوار شد وماش نویماش

  دیکش

 کرده ؟ تتیاذ یچت بود ؟کس-

 کردم  یباز فمیک یبود وبادسته  نییپا سرم

  ستین یزیچ-

 زد  یپوزخند

 ؟یکرد هیگر ویدیدو ینجوریوا ستین یزیچ-

 بگم آخه؟ ی؟چ یگفته تو به منو نظر دار میبگم ؟بگم نس یندادم چ یجواب

 ؟ یحرف بزن یخوا ینم -

 سکوت کردم  بازم

 گذاشت تن  صداشو آروم شد  یصندل یپشت یدستشو پشت سرم رو ی دیپارک کرد وبه طرفم چرخ نویماش

 رها خانوم -

 نگاهشو حس کردم  ینیسنگ یبود ول نییپا سرم

  یآروم بش یکم دی؟بگو شا یحرف بزن یخوا ینم-

 جواب دادم  یفیضع یلیخ یباصدا

  شهیناراحت شدم اونم زود حل م میازنس یکم تسین یزیچ -

 ؟ یمطمعن-

 اهم -

 جابجا شد  یکم
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  نمیتو بب یناراحت نیخواد کوچکتر یرها دلم نم نیبب-

 داشت  یشد که برق خاص یقهوا ی لهیبلند کردم  نگاهام قفل دو ت سرمو

 ؟ هیمنظورتون چ -

 فوت کردو سرجاش صاف شد  نفسشو

 ندارم فقط دلم  یمنظور-

  نمیبب ویدختر چیخواد اشک ه یمن

  دیحالتش عوض شدو خند هوی

  میخوب ماکه ازکالس جا موند یجا ی میبر یموافق -

 کجا؟ -

 همه هنر  نیا دنیکنم ازد یحال م یدوست دارم کل یلیمن اونجا رو خ یدون یموزه ...م -

 کردم یگشاد یخنده  ناخواسته

  میچه خوب باشه بر -

به وجد آمدم ومثل بچه ها  یرانیهمه هنر ا نیا دنیشد ازد نیریاونروز با وجود محمد برام ش زد وراه افتاد یلبخند

 کرد یکردم ومحمد تمام مدت بالبخند دنبالم حرکت م یذوق م

 

انب پس ج ستمیآماده ن دیعشق جد ی یکنه هنوزبرا دایپ یحالت عاد میو فراموش کنم تا زندگ نیکنم ام یسع دیبا

 گرفتم یمحمد درنظر منسبت به  اطویاحت

توسط پسرها نصب شد روز افتتاح  هایتابلوها ونقاش میآماده شد شگاهینما یبرا یگروه ها یوقفه همه  یبا تالش ب 

 نهیبب کیبود محمدو ازنزد لیما شتریخودش ب یقبول کرد به گفته  لیگفته بودم دادشم با م دیازقبل به سع دیرس

ا آبرنگم ب یمشغول بحث سر نقاش دیازراه رس رازیش رگسون یدست گل رز ارغوان یوخانواده با  یهمراه استاد محسن
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 یبغلش کردم که همه با دهان بازو چشمها دمیچنان با ذوق دو دمید دویبچه ها بودم محمد هم کنارما بود که سع

 شدن  رهیگشاد شده به ما خ

 عشق من سالم  یوا -

م دادش دمیدستامو حلقه کروم دور گردنش وهمو بوس دمیلب بشه پرنگاهها به ما ج یبود همه  یکلمه کاف کی نیهم

 بادست آزادش کمرم وگرفت دم گوشم گفت 

  زمیکنن ول کن عز یرها جان همه نگاه م-

 وخانوادش با رفتار من آشنابودن سالم دادم  یزدم عمو محسن دیبا لبخند گشاداطرافو د ستادمویا صاف

 سالم-

 اد جواب د شیشگیلبخند هم عموبا

 سالم دخترم  -

 حالم شد یایجو نیریش یبالبخند خاله

  یدخترم خسته نباش یسالم رها جان خوب-

 تودستم جابجا کردم  دویگل سع دسته

  دیخوش آمد دیسالم خاله جون لطف کرد-

 به طرفم گرفت  دیدسته گل رز سف یبزرگ شکالتو همرابا یجعبه  میکرد یجلو آمدو روبوس دایآ

 تورو نداره مطمعنم کارت حرف نداره رها جان قابل -

 جون  دایآ یمرس-

  دیدستمو گرفت وبوس ستامیا دیکردم کنار سع شونیراهنما

 خوب چه خبرا ؟احوال خواهر نازم ؟-



 رها ییتنها

 
236 

 

 چطورن ؟ نایخوبن ؟مامان ا نیو ام نیخوبم آذ یمرس-

 کرد جواب داد یکه تابلوها رو نگاه م نطوریهم

  رهیباال م وارراستیشده ازد یطونیش ی نمیهمه خوبن سالم رسوندن ام -

 .. میشد کیتابولو شدن به بچه ها نزد کی دنیعمو هرکردوم مشغول د یخانواد

 بایافکار جلو رفتم تقر نیسرخ واخمو شده نکنه بچه ها ازکارمون  بد گفتن ؟با ا نقدریاهلل محمد چرا چهرش ا بسم

 کون دادم ت دویکالس جمع بودن با خنده دست سع یبچه ها  یهمه 

 کنم  یم یبچه ها معرف خب

  دیسع دادشم

 دیبه من وسع یقیمحمد نگاه عم دیبا همشون خوش بش کرد به محمد رس دیسالم دادن وپسرها دست سع دخترا

 کرد اخماش باز شد ودست داد 

  دیسالم خوشوقتم خوش آمد-

 هم با لبخند مردانه جواب داد  دیسع

  نیممنون همچن-

 ودستشو رو شونه ام انداخت  دیطرف من چرخ به

  یکن ینم یمعرف تویگلم هم گروه یخب رها-

 بستمو با خنده سرمو تکون دادم دستمو به طرف محمد گرفتم  چشمامو

 هستن آقا محمد  شونیا -

 تکان  داد وخطاب به محمد گفت : نییسرشو به سمت باال و پا دیسع

  یمدت خواهر مارو تحمل کرد نیممنون توا-
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 شدم  رهیگشاد شده بهش خ یبا چشما دیخند وبعد

  یییاِ داداش-

 محمد جواب داد  یول دنیخند همه

 من باعث افتخار بود  یبا خواهر شما برا یاتفاقا همکار -

که در دست  یزیم یشکالتو باز کردم وبه بچه ها تعارف کردم وگلهارو رو یمحمد غرق لذت شدم  جعبه  ازجواب

تابلوهارو نشونش دادم با  یجدا بشم وهمچنان دستشو گرفته بودم همه  دیاست ازسعخو یرس بود گذاشتم ..دلم نم

به  یدرست بوده ول میکه حرف نس دمیرس جهینت نیکردم به ا یمحمد وخوب حس م ی...نگاه ها یچه ذوق وشور

حمدو بودم که بهنام  م ی...مشغول صحبت با محمد ودادش زدمیخودمو گول م یجورا یآوروم  یخودم نم یرو

 صدازد 

  یمهمون دار ایمحمد ب-

 زد  یلبخند دیگفت وازما دور شد ..سع یا محمدبااجازه

 رسه  یبه نظر م یرها پسر خوب-

 تجاوز نکرده  مشیهوامو داره وازحر یلیخ دمیند یمدت ازش بد نیآره توا-

 فشرد  دستامو

 یبه اراده  یدونم سخته ول یکن م رونیازدلت ب نویعشق ام اویب ستنیمردا بد ن یهمه  یدیپس رها جان د-

 دارم  مانیتوا

 

 چطور ممکنه ؟ ستادیشد قلبم ازتپش ا انیمحمد با مهمانش نما یوقت

 شد .. کیجعبه شکالت همراهش به مانزد یدست گل بزرگ و یبا  نیام

 خوند چر کرد تند سرشو به طرفم دنیبود شروع به لرز دیدست سع نیدستم که ب فتمیبه من رحم کن پس ن ایخدا
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 خواستم ناراحتت کنم  ینم دیگلم ببخش یلرزیرها چته چرا م-

 تکون دادم  سرمو

  ستینه به خاطر حرف تو ن-

 رها  یدرد دار زمیپس چته عز-

 به خودم مسلط شدم -

 خوبم  ینه داداش-

 کرد  یشدن ومحمد معرف کیبه ما نزد نیهمراه ام محمد

 که من شدم  نقدریوکه نشده امن ش دنیبود انگار ازد یعاد نیام ی چهره

فشار دادم که برادرانه تحمل  دویدست سع اریاخت یمحمد به خودم آمدم ..ب یبا معرف فمیضع نقدریبرسرم که ا خاک

 کرد 

 بنده  یمیپور هستن ازدوستان صم میدکتر سل شونیا-

 جواب داد  نیام

 چطور ؟رو داشتم ازقبل سالم حالتون  یبا خانم آزاد ییبله افتخار آشنا-

حال دل خواهر غم زدشو دست  دیبود دادشم که زود فهم زیچه ت دمیچسب دیبه سع ییجورا یجواب دادم  یسخت به

 برد وبا دکتر دست داد 

 سالم خوشبختم -

 جواب دادم  یبه سخت منم

  دیسالم خوش آمد-

 زدو روبه محمد گفت  یلبخند دیسع
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من  دویمنتظر جواب نشد ودست منو کش یاستاد محسن شیپ میا بربا اجازه م دیکن ییرایازمهمونتون پز دییبفرما-

 ومحمد به راه افتادم  نیمتعجب ام ینگاهها  ریدنبالش ازز

 من  یرها-

 تمام شد قربونت برم  یهمه چ یمسلط باش گل دادش خودت

 سردادم  هیگر دویدادشم بغضم ترک یازمهربان

 ساختمان برد  نرویحال زارمو بفهمه منو ب یکس نکهیقبل ازا دیسع

 آروم باش رها نکن گلم -

 هق گفتم: باهق

  شهیخوام فراموشش کنم سر راهم سبز م یچرا تا م دشید یدادش

 بزرگ نشستم  یپله ها  یرو

وعشقشو تو قلبت چنان  یدونه تو عاشقش بود یاونکه نم یمقاومت کن دیبا یهست یتو قو نهیهم یرها جان زندگ-

 یمجبور بش دیاالن شروع کن شا نی..بسه گل من تمامش کن ازهم یفداش کرد تویدگکه  دوسال از زن یبزرگ کرد

 ؟ یفتیمثل االن پس ب شیدیهر وقت د یخوا یباز شما رو سر راه هم قرار بده م یوزندگ

 زد بلند شدم  رونیبود نفسمو ها مانند فوت کردم که بخار ازدهنم ب دیپس زدمو حق با سع اشکامو

 وقتش فراموشش کنم گهید یگ یاون ازحس من خبر نداشت پس بزار االنم نفهمه راست م آره دادش حق باتوا-

 

 اشکامو پاک وچندبارپلک زدم که باد دمیکش رونیب میتونیپالتو ز بیاز ج یمحکم فوت کردم دستمال کاغذ نفسمو

 ببره  نیچشممو ازب یسرخ

 زد  یلبخند میشگیهم اریهمدمو  دیسع

 وخوب  دیجد یزندگ ی یبه سو شیرها جان پ نهیآره هم -
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 یمحسن یکردم با خنده  به آقا مویتمام سع دمید  نیگرفت وهمراهش وارد سالن شدم ازدور محمد وام دستمو

 ومحمد نیگاه ام یگاه وب یوخانوادش ودادشم هم صحبت بشم وازسبک ونوع کارمون براشون گفتم توجه به نگاهها

 دلمو سنگ کنم  دینکردم با

  ستادیت استاد وسط سالن بزرگ اگذش چندساعت

  دیلطفا توجه کن -

 استاد همه رو گوش به فرمان کرد  یرسا یصدا

هست که کارآموزان  یشگاهینما نیازبهتر یکی شگاهینما نیبگم ا دیازحضورتون سپاسگزارم با زیقبل ازهرچ -

کنم البته بگم که همه نمره  یو معرفگروه اول نجایهم خوادیکارم صورت دادنددلم م یلحظه  نیتا ا زیعز انیودانشجو

 طلب داره  زمنترم هم ا انیپا یگروه اول دونمره  یکاملو ازمن گرفتن ول ی

 چشمها به دهان استاد بود که دستشو به طرف من دراز کرد  ی همه

د محم میشد رهیدور به هم خ یبهرنگ هرد و ازفاصله  یوهمگروهشو آقا یکنم گروه اول خانم آزاد یم یمعرف-

 کرد وگفت: یخنده ا

  میچون اول دیمارو ازاالن بد ینمره  میاستاد ماکه روز اول گفت -

 شده بود رهیخندان به من خ یبا چهره  نیام دیدستشو رو شونم انداخت وسرمو بوس دیازخنده منفجر شد سع سالن

اد که منو محمدو کنارش خوند اثابت کرد با اشاره دست است مارمنیکه به قلب ب ینبود جز خنجر یزیخنده چ نیکه ا

و روبر نیحاضر قیبا تشو میبه طرف استاد رفت النطرف سالن ومحمد ازاونطرف س نیگرفتم من از ا نینگاهمو ازام

داد دلمو قرص کرد که تنها  یوقدرت م دیوسوت از جانب پسرها برق نگاه دادشم که به من ام غیدست وج میشد

بود  یکنار استاد محسن یموقع خداحافظ نیام افتیزطرف استاد مراسم خاتمه قلمبه ا ینمره  یبعدازگرفتن  ستمین

 بود یباشه اونم پسر دوست استاد محسن یهرچ

ونگاه کردم که آروم پلکشو بست  دیقدم جلو آمد و زود سع کی نیوتشکر کردم  ام یاستاد خدا حافظ یخانواده  از

 زدم ید زورکشدنم لبخن عیاز ضا یریجلوگ یدادشم برا تی..با حما

 بود  یحرف نداشت عال شهیواقعا کارتون مثل هم یخانم آزاد -
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 گلومو قورت دادم  آب

 شما  دیممنون لطف دار-

  ستادیکنارم ا محمد

 ؟ یریجان م نیاِ ام-

 به من انداخت  ینگاه کوتاه نیام

  دیبله بااجازتون خسته نباش-

 کرد یومحمد دست داد ودرآخر ازمن خدا حافظ دیسع با

 باشم  یقول داده بودم قو دیخودمو سع ،بهیقلبم گرفت ول بارفتش

 دستمو فشورد  دیسع

  یموفق باش شهیهم شاهللیا نیبرگردم قزو دیمن با یخب خواهر-

 محمد کرد  روبه

 خوشحال شدم  دارتونیآقا محمد ازد-

 دست دادن محمد با لحن خاص خودش گفت : باهم

ارم دوست د تمونیکالسو نهار بدم به مناسبت موفق یبچه  ها خوامیم دیبعد بر دینهارو با مابخور دیبر شهینه نم-

 دیشمام باش

 دادشم حلقه کردم  یافتاد ...  دستمو دور بازو ادمیسور بده تازه  دیبا شهیکه خبر داشتم هرکس برنده م من

 بمون جون من  یدادش-

  دیزدو لپمو کش یلبخند دیسع

  مونمیمبخند من  شهیتوهم طونیباشه ش -
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 گفت  یآرام یو باصدا دیسالن انداخت وسرک کش رونیبه ب ینگاه محمد

 گفتم بمونه  یم نویکاش ام-

 دیسع به دمویکش یآه نیرفته دنبال ام دمیرفت فهم رونینبود ازسالن ب دنیشباهت به دو یکه ب ییباقدمها یتند

 زد  ینگاه کردم لبخند

  یباش یقو دیگلم با-

 تکون دادم  سرمو

 هم  اُ-

روه گ ی دیسع نیگروه ماش ی میشد یکردم گروه بند یمعرف دیبچه هارو به سع یکی یکیشلوغ شدو من  دوربرمون

ه شد دهیدورتا دور تخت چش  میرفت کیبزرگ وش یسفره خانه  یبه  نیام نیمحمد و بهنام و چندنفرم ماش نیماش

م به ه نیباتعارف محمد ام مینشست شونیکی یرو هبیوط دیقرمز ...منو محمدو سع یهایقرمز وپشت یبود وبا فرشها

 ناراحته ؟چرا نگاهش رنگ غم داره ؟ نیکنم ام یکنم ته دلم حس م ی..چرا هرچقدر فکرم وستیجمع ماپ

 کنار گوشم  دیالغر شده ؟توافکارخودم بودم که محمد سرشو کش نقدری؟چرا ا ستیخوشبخت ن مگه

  یشرکتش بود یمنش گهیم نیرها ام-

 اُهم -

  یستیچرا االن ن پس

 سرمو بلند کنم جواب دادم  نوهیا بدون

 الیخیب-

 به خوردن ساالد کردم دوباره آروم گفت  شروع

 ؟ یکرد هیرها چرا گر-

 گفتم  آروم
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 ؟یک-

 وبه دهان برد  ریقاشق ماست موس ی

 آمد  نیام نکهیصب بعد ازا-

 بود چقدر دقتش باال بود  زیگفتن نداشتم چه ت یبرا یحرف

 قلبم درد گرفت ینکردم که کم هیرگ-

 زد  یپوزخند

 ومنم باور کردم  یآره تو گفت-

 بچه ها سفارش گرفت بلند شدم  یبلند شد ورفت برا ازکنارم

  رونیب میبر یایم بهیط-

 بلندشد  بهیط

  میباشه بر-

 بازومو گرفت  بهیپشت ساختمان بود ط یبهداشت سیسرو میرفت رونیزنان ب قدم

  یخودتو کنترل کن یبتون شدیبا محمد دوسته ؟باورم نم نیرها ام یوا-

  کهیزجر دادن من کوچ یبرا یلیخ ایدن دمیآره منم امروز فهم-

سرم  ستادمیا رونیشد منم ب یبهداشت سیقبل من وارد سرو بهیکه بخار شد ط دمیکش یقورت دادم وآه بغضمو

ال کنم اون م یعشقمو دفن کنم ؟نه نم شهیدم مگه مکردم در عذاب بو یکه داشتم دفنش م نیبودو ازعشق ام نییپا

 خودمه عشق من پاک بود هرچند

 

 ... زدیاگه داشت پسم م دیمن خبراز عشق من نداشت شا معشوق
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 رها؟-

 طرفش  دمیچرخ یشد به سخت ریاس نهیشد نفسم توس یخدا چشمام گشاد شد وته دلم خال ای

 ؟ یریدر م ینیبی؟چرا هروقت منو م یمن خوشحال نشد دنیازد -

 جواب دادم  دهیبر دهیشده بودم بر هول

 ؟ هیچه حرف نیدکتر ا ین نه..نه آقا -

انداختم من تحمل اون  ریشد سرمو به ز رهیخمار به من خ یکرد ...باچشمها شیپالتو بلند سورمه ا بیتو ج دستاشو

 ونداشتم  یینگاه کهربا

 ؟ یبه من عالقه دار یچرا نگفت -

 

 یکرد گلوم خشک شد بود باصدا دنیقبل فرق داشت دستام شروع به لرز نیکردم نگاهش با امسرمو بلند  یتند

 گفتم  دهیبر دهیگرفته وبر

 ...گفته ..من ...من به شما عالقه ...دارم یک..ک-

  دیکوب یم نمیس ی وارهیبه د یآمد قلبم به تند یداشت بند م نفسم

 دستشو جلو آوردو تکون داد  دیحالمو فهم انگار

 باشه ؟ میزنیحرف م میآروم باش ما فقط دار نیبب -

  دیازچششم چک یسمج اشک

 ندارم  ی..من حرف یو..ول-

آمدو متعجب مارو نگاه  رونیب سیاز سرو بهیخواستم ازاون وضع فرار کنم ط یبهش کردم و قدم برداشتم م پشتمو

 مچمو صفت گرفت  نیندم امکرد هنوزقدم دومو برنداشته مچ دستم داغ شد با ترس سرمو برگردو یم

 ؟ یشد ماریمن ب یکارت عروس دنیازد یگ یصبرکن چرا نم-
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که  یقول دادم به خودمو دادش شیچندساعت پ ینفسمه ول نیهنوز ام شدمینگاهش ذوب م ریخدا داشتم ز یوااا

 بدونه دوستش دارم اون االن زن داره دلمو قرض کردم  دهیچه فا گهیفراموش کنم د

 لطفا  دیبه شما نداشتم دستمو ول کن یعالقه ا یچیجناب من ه دیکن یمشما اشتباه -

 یبودن ندادم بادل زشیر یکه آماده  میبعد یبه اشکها دنیچک یداخل اجازه  دمیوبه سرعت دو دمیکش دستمو

  دیهم کنارم نشست سرشو کنار گوشم کش بهینشستم ط دیآکنده ازرنج وعذاب کنار سع

 بهت گفت ؟ یشد چ یرها چ-

 باال انداختم  یا شونه

  الیخیبابا ب یچیه-

 یناراحت یچهره  وستیهم به جمع ما پ نیکه محمد سفارش داده بودو به چنگال گرفتم باحرص خوردم ام یا دهیکوب

 کروم دیبا محمدو سع یشروع به شوخ اریاخت ینزنم ب دیکه اون نشسته د یبود اصال جهت نیبرا میدادشت سع

منو محمد ناراحت  نیب یاز شوخ نیخورم انگارام یم ادیشم غذا ز یم یرش خوردم هروقت عصبوغذامو به زور تا آخ

 به اون چه  یشد ول یم

گفت  یدادش یشد ول ینم یپرداخت کرد محمد راض یدانگ منو از مهمون دیوگذروندم به اصرار سع یسخت لحظات

  دیکار مال هردوتون بوده هردو تو خرجش شرک

به خوابگاه  بهیوط دیازمن چشم برنداشت همراه سع هیثان کیا ومحمد والبته جناب دکتر که ازبچه ه یباخداحافظ

به ؟ هویکرد چش شده  ینگاه نم عیضا نقدریقبال منو ا نیدونم ام یکالس داشتن نبودن ..نم گهید یرفتم بچه ها

 آخر بهم گفت : یلحظه  میخداحافظ کرد دیازسع میدیخوابگاه رس

 باش  یقو شهیرها هم نیآفر-

  یوفراموش کن نیام یتون یم یعنی نیا یوخوب تحمل کرد امروز

 آروم زمزمه کردم  دیتکون دادم بغلش کردم سرمو بوس سرمو

 کنم یم مویسع یدادش یکه هست یمرس-
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ست بارون وبرفو دو د،یبار یکنم بارون نم نم م یرو ادهیپ یگرفتم کم میحوصله تصم یدلم گرفت ب دیسع بارفتن

  ریکردم ومس یخداحافظ بهیبارون بودم ازط ریعاشق قدم زدن ز داشتم

 کرد  یلحظه رهام نم کی نیگرفتم فکرام شیرو پ جاده

 بهش عالقه دارم ؟ دهیفهم ازکجا

 جور خاص بود؟ ینگاهش  چرا

 دستمو گرفت  شهینم باورم

اال از عتش دلم کم بشه ح یلکه کمگشتم تاب یعطرش م یدستمو باال بردمو مچمو بو کردم انگار دنبال بو ناخوداگاه

 کنه وبباره  یاجازه دادم اشکم با بارون همراه ستین یوکس نینبود ..حاال که ام یکه دادش

من ،انگار جسم خستم  یول دنیدو یم یی...بارون شدت گرفت هرکس به سو زدیقلمو چنگ م یرو یمیعظ غم

ده ش سیشده بود لباسهام کامل خ کیراه رفتم که هوا تار دونم چقدر یداشت ...نم ازیباران ن نیبود که به ا یریکو

 ...نیام یبود سردم نبود ازبس داغ بودم از عشق ممنوعه 

  رفتیم یکیکنم...مکان آشنا نبود برام هوا روبه تار دایپ تمویسرمو چرخوندم  تا موقع 

 در جلو باز  دمیدمو عقب کشخو ستادیپام ا یجلو ینیبرم خوابگاه که ماش رمیتا دربست بگ ستادمیجاده ا سر

 سوار شو  ایرها ب-

 ؟ هیک نیا اخدای

 شد  داشیچطور پ نیشده بود ..وا ا رهیبه چهره به من خ یمحمد با اخم نمیخم کردم صاحب صدارو بب سرمو

 باال  ایدختر زودب یشد سیخ یمنم محمد به جا آورد اباالیبابا رها ب یا-

 متعجبمو ازش گرفتم   سوار شدم  نگاه

 سالم -
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  دیسالم بانو خسته نباش-

 زد  یلبخند

 شدم ..متعجب نگام کرد  ادهیزود درو باز کرد پ سهیچقدر لباسم خ دمیحرکت نکرده بود که فهم هنوز

 ؟ یشد ادهیاِ چرا پ-

 انداختم  نییسرمو پا شرمسار

  رمیمن خودم م دییشما بفرما شهیم فیکث نتونیماش سهیراستش لباسام خ-

 

 بودم  دهیداد که تا حاال از محمد ند لمیتحو یاخم چنان

 سرت زودباش  یفدا نیماش یبش مارستانیب یراه یخوایم نمیسوار شو بب یچ یعنی -

 

 در جمع کردم ... کیناچار سوارشدم خودمو نزد به

برام  مرد،کیم یدستم باز یکرد با انگشتا میمن تنظ یرو ویو حرکت کرد بخار دیکش ویبه انداخت دست ییگذرا نگاه

 شد که صداش افکارمو  داشیسوال بود ...محمد چطور پ یجا

 کرد  پاره

 

  یناراحت بود نقدریا یازچ -

 شدم  رهیخ مرخشیخنگا سرمو تکون دادم وبه ن نیع

 هااا؟-

 کرد  یم یخط خط نمونویبرف پاکن سکوت ب یکرد صدا یم یبارون رانندگ ریبادقت ز همچنان
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 الت بده معلوم بود ح گمیامروز صب وم-

 نگاه کردم  رونیب شه،یش ازکنار

 نبود  یزیچ -

 زد  یپوزخند

 بارون ؟ ریز یشد ابوناینبوده که سرگردان خ یزیهه...چ -

 شدم  رشیخ متعجب

  نطرفایبودم کارداشتم ا ابونیمن توخ دیدون یشما ازکجا م-

 د کنارز نویشد ..ماش یرد باعث تصادف مک یکرد بارون شدت گرفته بود اگه غفلت م ابونیبه من  دوباره به خ ی نگاه

  دیطرفم چرخ به

 بوده ؟ یزیچ نیتو وام نیمن دوساعته دنبالتم، ب -

 تکون دادم  یهمه دقت محمد گشادشده بود سرمو تند نیازا چشمام

 ؟ یکرد یم بی؟ منو تعق یزینه  چه چ -

 هاشو باال انداخت تن صداش باال رفت  شونه

 کردم ... بتیآره تعق -

  دیختیهم به هم ر دنیکردم هردوتون باد حساسا

 شد  رهیچشمام خ به

 کنه  یخوشحالم م تیمنو نگران وخوشحال تیتفاوت باشم نگران یتونم نسبت بهت ب یرها نم -

 ؟ گهیم یمحمد چ ایخدا

 شد  یسنگ م دیرها با باز
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 یکار یه رابط کیاز  شیما ب نیابطه بکنم ر ی...فکرنم دینبوده  لطفا تمامش کن یزیماچ نمی..بستین نطوریا رینخ-

 خوابگاه  میبر شهیبوده باشه ..اگه م

 باالبرد  میبه عالمت تسل دستاشو

  یبدون دیرها با یخوابگاه ول رمیباشه باشه نگو ،چشم م-

 

 شدم  رهیتکون دادم با اخم بهش خ یتند سرمو

 وبدونم ؟ یچ -

 شد  رهیخبه دندون گرفت به چشمام  نشوییمکث کرد لب پا یکم

 

 رها ...من دوستت دارم   -

 نداشتم ادامه داد  ویحرف چیکرد چطور ممکنه ؟قدرت ه خی سمیحرف بدن خ نیا دنیباشن

 

 یتو به کس یوقته خواهانتم ول یلیرها باور کن خ -

  متویورود به حر یاجازه  

  یداد ینم

 گرفتم  گوشامو

 کنم  یبسه خواهش م دیلطفا نگ -

  ستیوب نحالم خ دیانگارفهم

 شد میتسل یزود
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 میزنیباشه باشه بعد حرف م  -

 

 ؟ دمیمحمد بهم دلبسته که نفهم یروشن کرد وراه افتاد افکارم خراب بود.خراب تر شد ک نویحرف ماش بدون

  یفهم ینم یچیکردم ، گندت بزنن رها که ه یم یخودخور کالفه

 چقد خنگم  ایخدا

 

اخمش  دیکش یومدام دستاشو تو موهاش م دیرس یمد کالفه به نظر مبزنم مح دید رونویکردم ب یمدت سع تمام

 باز کردم   نویزود در ماش میدیتوهم بود به خوابگاه که رس

  زهیا..چ -

 طرفم چرخوند آب گلومو قورت دادم  سرشو

 ... دیمنو رسوند یمرس زهیچ -

  دیفراموش کن دیکه زد یحرف لطفا

  دیاخم غر با

 دونده تو وجودم ؟ شهیوقته ر یلیعشقتو که خفراموش کنم تورو ؟  ویچ

 تر گفت : بلند

 وجود  یخوام به همه  یرها من سر حرفمم تورو م -

 بلندش بستم  یباصدا چشمامو

  دیآقا محمد بس کن -

 زد رو فرمان چشمام با وحشت باز شد  محکم
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 به توا رها  ازمنیتونم ن یبس کنم ؟نم ویچ یدلعنت -

  نمیشدم خم شدم محمدو بب ادهیندونستم پ زیجا موندنو

 که دوستت داشته باشه  یودوست داشته باشم برو دنبال کس یتونم کس یمن نم دینیبب  -

 خواستم درو بندم  یم

  یکنم دوستم داشته باش یم یصبرکن رها من کار -

 دنمیا دب میرده باشه نسدنبالم ک یطرف در خوابگاه بادو پله ها رو باال رفتم انگار کس دمینکردم درو بستم دو توجه

 طرفم بازومو گرفت  دیدو میواعظم بدتر نس بهیشوکه شد ط

 سه ساعته ؟ یکجا بود یرها خوب -

 مقنعه امو ازسرم کندم  دمیکش رونیب بازومو

 بابا من خوبم  دیشلوغش کرد چتونه

 داد زد  تیبا عصبان بهیط

  یشیم ضیفردا مر نیبب گهیبسه د یرها شورشو در آورو -

 ؟ یو فراموش کن نیام یخوا ینم اچر

 گفتم : تیپالتومو کندم باعصبان میحمام داشت که راحت بود کی تیطرف در حمام رفتم  هر سو به

 درد دارم  یخودم کل دیبابا ولم کن نمیگفته من تو فکر ام یشما؟ ک دیگیم یچ -

  ختمیروقلبم، اشک ر زدم

 ازعشق کشمیمن عذاب م دیبفهم اید لعنت -

 رجامم که منو نابود کرده ...نا ف 

  امیباخودم کنار ب دی؟ بزار دیدیکنم چرا عذابم م یفراموشش م دارم
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دادن رفتم حمام لباسهامو بالج درآوردم، تن خستمو  ینگران بچه ها که درسکوت به من گوش م یچشمها یجلو

محمد  امدمیکنار ن نیهنوز با ام ایکردم خدا هیدوش گر ریروح افسردمو به آب  گرم دوش سپردم تا جون داشتم ز

 وچه کنم 

 

 یشناختمشون برا یدوسال خوب م نیا یآمدم بچه ها فقط ساکت  مشغول کارو مطالعه بودند ط رونیکه ب ازحمام

 ناراحت نشم سکوت کرده بودن  نیازا شیب نکهیا

 پهن کردم خشک بشن سمویخ یلباسها

 رونیاز پنجره ب ارمیتونم دوام ب یم درب وداغون بود مگه چقدر مگذراندم افکار یخوابیبه زور خوردم شب و ب شامو

 لب خواندم  رینگاه کردم وز

 است  اریاز  دردم

 هم  زین ودرمان

 نم،یبب دیمحمد ، اونو فردا با یول نمیب یکه نم نویام

 ؟ امیچطور کنار ب 

 ه زار یازحدش پا فراتر نم یمدت خوب شناختمش شوخ هست ول نیتوا ستین یبد مرد

 ،  امامن

کردکه خبر  یصبح به تختم رفتم بدنم به شدت درد م یتونم دوستش داشته باشم حداقل فعال ...دم دما ینم

  دمیشدو خواب نیداد چشمام سنگ یم دیشد یازسرماخوردگ

 زد ودکمه یروبه من لبخند میچشمامو باز کردم نس دنیپوش یخش خش دست بچه ها که تند تند لباس م یباصدا

 رنگشو بست  یریتو شمان ی

 ها  شهیم رمونیصبحون بخورد االی یشد داریرها ب-
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 داشتم بدنم هنوزدرد داشت سرفه کردم  یدیگلو درد شد دمیدادم ودستامو روبه باال کش یکشو قوص خودمو

 مثل مامانا بود سفره رو پهن کرد وگفت  زدیجوش م شتریب شهیهم بهیط

 یشد ضیبفرما خانووم مر -

  یستیخودت نمراقب  اصال

معتادا  نیع شیخدا یبلند شدم وانمود کردم خوبم بعد صبحانه آماده شدم ول یکردم به سخت زیازتخت آو پاهامو

 دچارم شد  یدیشروع شدو سردرد شد مینیب زشیآبر کردیبدنم درد م

 محمد خراب بشه به کالس نرسه ..هههه خندم گرفت ازفکربچه گانه ام ، نیدعا کردم ماش ریمس نیب

حال وارد  یمشترک بود ب بهیشدم  کالسم باط یدانشگاه م الیخ ینبود امروزو ب ریامتحان نداشتم واستاد سختگ اگه

  دمیکش یاز آسودگ یکالس شدم بعد ازسالم نگاهمو چرخوندم محمد نبود نفس

 حالم بدترشدمنم که  دنیخند یو دخترا م دنیکوب یانتخاب کردم ونشستم پسرا تو سر هم م هارویاز صندل یکی

استاد همه  یبچه ها سوهان روحم شده بود باصدا یسرم درحال انفجار بود دستامو رو صورتم گذاشتم صدا

 تعجب بود  یحال به احترام استاد بلند شدم برام جا یسرجاشون نشستنو من ب

  امدهیمحمد ن که

 رن بود عجب حالم بدشده گلوم ق کیساعت ازکالس گذشت وبرام  میداره ن ریباره تاخ نیشده ؟ اول یچ یعنی

 درکالس زده شد،محمد بااجازه وارد شد  کردمیسوخت وسرفه م یم

 شد  رید دیسالم استاد ببخش -

 انداخت  یدستشو نگاه یساعت رو استاد

 جناب  یدار ریتاخ یلیسالم خ -

 

 اندخت  نییسرشو پا محمد
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 تصادف کردم  یاستاد اول صبح خوامیم عذر

 

 ذاشتم جلو دهنم گ دستمو

 خدا من ازته دل دعا نکردم  یوا

 گفت : استاد

 که ؟ دیخب االن خوب -

 پاواون پا کرد نیا محمد

 رفت  میطرف مقصر بود که ولش کرد میالحمداهلل استاد خوب-

 تکون داد  یاستادسر

  نیباشه بش -

 بود نشست صداش پشت گوشم بود  یخال یازکنارم ردشد وپشتم که صندل محمد

  یکه نشد ضیحالت خوبه ؟مر سالم بانو -

 قطع کرد  حاتشویبود که استاد توض یدرپ یپ یفقط سرفه ها جوابم

  دیبر دیتونیم ستیحالتون خوب ن نکهیمثل ا یخانم آزاد -

 پاک کردم وباسرفه گفتم  موینیب بادستمال

 خو..اهم ..بم ..اهم اهم  -

 نبودم یول
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زدن بود متوجه  رونیالس رو سرم جمع شدن چشمام درحال بدهنم گذاشتم ازبس سرفه زدم که ک یجلو دستامو

 رفت اونم بدون اجازه  رونیشدم محمد  ازکالس ب

 شد انگاراصال یجوریدلم  ته

 پشتمو ماساژداد وگفت: بهینشد ط نگران

 ببرمت خوابگاه  ایب یستیرها جان خوب ن-

صورتم سرمو بلند کردم  یجلو یآب یروپاک کردم باقرار گرفتن بط دیکه براثر سرفه کردن ازچشمم چک یاشک

 محمد با 

 شده بود  رهیگر گرفته به من خ ی چهره

  دیآب بخور یکم دییبفرما -

 ارهیداشتم به آب گلوم خشک شده بود پس رفت برام آب ب ازیگرفتم واقعا ن ویبطر

 آب وخوردم -

 به من نگاه کرده  یما بود کم کیکه نزد استاد

  دیریگ ینم ادی یچیحالتون ه نیبا ا دیت کناستراح دیبر یخانم آزاد -

 گفت که برم خونه  یم یزیها هرکدوم سرجاشون نشستن هرکس چ بچه

 بود  ستادهیمحمد هنوز،سرپا کنارم ا یول

 شونم انداختم بلند شد  ی یرو مویجمع کردم کوله پشت لمویناچار وسا به

طرف کالس روبه استاد  دمیطرف در رفتم چرخچند سرفه زدم وبه  دمید یشده بود تارم شتریسردردم ب شدت

  ستادمیا

 جمع کرد فشویک بهیط

 باهات  امیمنم م -
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 برام  اریب سیبمون جزو بنو رمیخواد خوبم خودم م ینه نم -

 وقت کالس وگرفتم  دیاستاد ببخش -

 زد یلبخند

 کنم برو دخترم مراقب خودت باش  یخواهش م -

 شونم گرفتم  یکولمو رو ی دسته

 استاد بچه خداحافظ  چشم-

  دیکش یم ریتر،شد قلبم ت دیشد جمیسرگ دمیبه سمت پله هارفتم وسط،پله ها که رس یآمدم به آرام رونیب ازکالس

 بارون کار دستم داد  ریز روزید یرو ادهیپ

 ازپشت دور بازوهام گره خورد  یسقوط از پله ها بودم که دست درحال

 مراقب باش  یرها خوب-

 شد محمد دستشو ازدور بازو باز کرد  یقهوه ا ینگاهم قفل دوتا گو چرخوندم سرمو

 حرکت دادم ودستامو تکان دادم  یسرمو به آروم -

   یآمد رونی...شما چرا ب ستین یزیخوبم چ -

نشم فقط فاصله رو حفظ کرده  نیآمدم محمد حواسش بود نقش برزم یم نییپا یطور که از پله ها به آرام نیهم -

 گفت: 

 جازه گرفتم  ببرمت خوابگاه ا -

  میدیپله ها رس نییپا به

 سر کالس  دییشما بفرما رمیخودم م ستیممنون الزم ن - -

 کرد  یاخم
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 ونابیاگه تو خ یبزارم تنها بر کنهیقبول م رتمیچطور غ یافت یپس م ی؟دار یبردار تیدست از لج باز شهیرها م -

 چکار کنم اونوقت ؟ یازحال بر

  یول -

 

  فتیراه ب یول یب یول -

 

 حرکت کرد جلو

مقاومت  یمقاومت شدم البته نا الیخ یبود که ب یپسره ؟لحن حرف زدنش چنان جد نیخدا چکار کنم ازدست ا یا

 خشکم زد   نشیماش دنیرفتم باد نشینداشتم دنبالش به طرف ماش

 عقبش داغون شده بود در جلو باز کرد  یازچراغها یکیو سپر

  شهیدرست م ستین یزیسوار شو چ ایب -

زد وشروع  ویبعد بخار یوازجلو دور زدو سوار شد وراه افتاد کم نیاز سپر گرفتم وسوار شدم دروبست وماش چشممو

 به غر زدن کرد 

 بشه  یکه چ یبارون راه رفت یدختر؟ سه ساعت جلو یکن یکارو با خودت م نیآخه چرا ا -

 روفرمان  زد

 زودتر  دیخدا لعنت کنه منو با -

 شدم  یم تیرو ادهیپ مانع

 جونمو بهش دوختم  ،واقعا نگرانم بود  یحال نزار نگاه ب با

 خوبم که  دینگران من هست نقدریندارم چرا ا یآقا  محمد  من ازشما انتظار نبدیبب -



 رها ییتنها

 
258 

 

 شهیباران سکوت کرد سرمو به ش زشیاز ر سیخ ابونیخ تیبه من ودر نها یرو عوض کردبا نگاه کوتاه دنده

 ندم و چشمامو بستم چسبو

 

 چشمامو باز کردم  یآروم یباصدا

 رها ؟رها خانووم  -

 نیشدم هنوز تو ماش تمیچشمامو باز کردم سرمو به طرف صدا چرخوندم تازه متوجه موقع ادیبا فشارز یسخت به

 خوابم برده؟ یکرد  ک یمحمد بودم وصدام م

 

 تو صورت چرخوند  نگاهشو

 شو  ادهی؟پ یرها خوب -

 ونگاه کردم  رونیابجاشدم بج یکم

 خوابگاه  میکجاس ؟قرار بود بر نجایا -

 دورزد دروباز کرد  نویشدو ماش ادهینداد پ یجواب

 ببرمت دکتر  دیخونه با یحالت بر نیبا ا یشو انتظار ندار ادهیپ -

 داره  یخدا چه اخم یوا

 

  دمیمان پزشکان ودبه اطراف کردم ساخت یشدم و دنبالش راه افتادم نگاه ادهیپ یسخت به

 نشستم  یخال یهایازصندل یکی یکرد رو مییمحمد راهنما میمطب شد وارد

 برات  رمیبرم نوبت بگ نیبش -
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 دستام گرفتم  نیخم شدم وصورتمو ب یمنش زیکنار م رفت

 

  شهیبره داخل نوبت مام ماریدوتاب -

 

 ه محمد کردم وروب تیبه جمع یبلند کردم محمد کنارم نشسته بود نگاه سرمو

 ؟ میهمه آدم چطور ما سوم نیا -

 کرد  یخند تک

 آشناس نگران نباش  یمنش -

 زد   یوچشمک یلبخندگرم

  دمیناخواسته خند که

 

 ؟ یخانم آزار -

  میبه طرف اتاق دکتر رفت یمنش یباصدا

 آمد  یداخل ول ادیانتظار داشتم محمد ن میشد وادر

  میهردو همزمان سالم داد 

 زد  یلبخند کیکوچ ینیگرد ولب ب نکیبا ع یسال تپل انیخانم م دکتر

  دییسالم بفرما -

 بود  ستادهینشستم محمد همچنان سرپاا یصندل یکنارش رو رفتم

 تکون داد وشروع به نوشتن نسخه کرد  یکرد سرک نهیحالمو گفتم ودکتر شروع به معا شرح
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  ادهیتبتم که زعفونت کرده ؟ یلی؟گلو وگوشت خ یبا خودت چکار کرد یخانوم خب

 نزدم که محمد جوابشو داد  یحرف

 کرده  یرو ادهیتو بارون چندساعت پ روزیخانوم دکتر د -

 زد به محمد  یلبخند دکتر

مراقب  دیبا یول دهیباران قدم زدن عاشقانه حال م ریدرسته ز یهمسرتو داشته باش یهوا دیخب جَوُن شما با -

  دیباش

 

 ومن فکرکنم ازخجالت چند رنگ عوض کردم دیبه موهاش کش یودست دیحرفش محمد خند نیا با

 

 تمام مدت محمد کنارم بود  دمیبعد چند تا آمپول وسرم سرظهر به خوابگاه رس خالصه

 خوام عشقشو قبول کنم ؟ ینم چرا

 زفکر به تختم رفتم وچون آمپول ودارو خوردم خوابم گرفت چشمامو که با نیندارم  با ا یانگار حس جمیگ خودمم

خوابگاه  احضار شدم مانتومو  رینرم شد توسط مد یآماده کرده بود گلوم کم میکه نس یکردم شب شده بود باسوپ

 سرم انداختم  یوشالمو رو دنیپوش

 رفتم حالم بهترشده بود  نییپا یها به آرام ازپله

 ؟ یسالم بله خانم خسرو -

 بلند شد  زشیزد ازپشت م یلبخند

  یبود ضیوجزوتو آورده امروز مر تهیهم کالس گهیرت داره مدم در کا ییآقا یدختر  -
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خندان محمد  یتکان دادمو با تعجب به طرف در رفتم دروباز کردم چهره  ینگاه کردم ،سر یبه در خروج باتعجب

 قبل من سالم داد رونیجلوم ظاهر شد رفتم ب

 رها ؟ یسالم خوب -

 سالم ممنونم خوبم  -

  زحمت دادم بهتون یلیامروزخ

 بود بانو فمیوظ هیحرفا چ نیا -

  

 گرفت طرفم  تعجب کردم  یبزرگ سهیک

 بفرما مال توا  -

  هیچ نیا -

  یفهم یحاال م رشیبگ -

 که اجازه نداد  نمیخواستم توشو بب یرو گرفتم م سهیک

 مراقب خودت باش خداحافظ  رمیخب من م نیباال توشو بب یرفت -

 یداده درست کنند، حت نشویپالتو بلندش کردو دور شدفکرکنم ماش پیجمتعجبم دستاشو تو  یچشمها یجلو از

 بشنوه  شویصبر نکرد جواب خدا حافظ

 کردم  یخوابگاه رفتم ازهمون اول پله ها شروع به وارس به

 کاغذ ...برش داشتم وبازش کردم کیو وهیاز کمپوت وآب م پربود

 

 )بنام خالق عشق( 
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 بانو سالم  رها

 کن وبه عشق من فکر کن استراحت  یکم لطفا

  رتهیوقته دلم گ یلیخ بانو

 فکر کن  نجانبیبه ا لطفا

 من باز کن  یهرچند کوچک در قلب مهربونت برا ییوجا

 بانو  رها

  یکن ینم یمهر یبه من ب نجوریکه خوابو خوراک ندارم ازغم تو، ا یاگربدون

 رابطه فکرکن  نیبه ا لطفا

 هاتو بخور  هویاستراحت کن داروهاتو  وآب م خوب

 شما محمد  مخلص

 گرفته بود  تمیتقو یکه محمد برا یپراز خورا ی سهیک گهیدستم نامه ودست د کیشدم  تیسو وارد

 چکار کنم ؟ دیبا واقعا

 خوب بود  یادیمرد ز نیا

 تونم کناربزنم عشقشو ، یچرا نم نهیهنوز وجودم سرشار،ازعشق ام یول

 زد  یچشمک میکردن نس یرووارس سهیسرم وک نختیمحمد وجاش بزازم ؟.بچه ها ر دیشا

  یدل محمدو برد یگ یچرا نم کلک

 رو سپردم بهشون رفتم کنار پنجره  سهیکردم وک یاخم

  ستین نطوریگفته اصالنم ا یک -

  وانیتو چندتا ل ختیآب پرتقال و بازکرد ور یزود بهیط
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 کنم  یباسر قبول م بدهشنهادیاخ رها اگه محمد به من پ مییمهمون رها وهیآب م ادیب -

  خوادیدونستم محمد رهارو م یازاول م من

  دیسرکش وانویسه سوته ل اعظم

 داشت  یبود مارو دوست م یکیرها خوش بحالت کاش -

 چشم رونیخنده ومن در سکوت به ب ریزدن ز همه

 وکنار بزارم  یودودل دیترد دیدوختم با 

 م ...فراموش کن نویمحمد فکر کنم بتونم ام  شنهادیاگه به پ دیبکنم ..شا میدرون یشهایبه حال تشو یفکر دیبا

 

دانشگاه قدماشوتند کرد آمد سمتم لبخند  اطیح یتو دنمیرفتم دانشگاه محمد باد یاز چندروز استراحت اجبار بعد

 زد  یگشاد

 سالم رها بانووو احوال شما ؟-

 در جواب لبخندش زدم  یلبخند

 وبم ..به لطف شما خ ریسالم صبح بخ-

 وخمارشو گشاد کرد  یقهوه ا یچشما

  فهیداخل هنوز بدنت ضع میبر یرونیچرا ب -

 همه توجهش ته دلم خوشحال شدم  نیازا

 زود لبخندم جاشو به غم داد  یلیخ میدانشگاه شد کیوبار لیهم وارد سالن طو همراه

 فراموش کنم ؟ نویام چطور

 ؟ یرها فکراتو کرد-
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 آمدم  رونیب نیفکر ام از

 هاا؟ -

 کرد  یخنده ا تک

 ؟یگم در مورد رابطمون فکر کرد یچته ؟م-

  میرفت یکه به طرف کالس م نطوریهم

 لبمو بادندون کندم  پوست

 راستش هنوز نه  -

  ستادمیشد ،به ناچار منم ا لیتبد ظیغل یخنده اش به اخم ستادیا

 در موردم  یر کنفک یکم یارزشم برات که به خودت زحمت ندا یب نقدریمن ا یعنیرها  -

 تکنان تکان دادم  یتند سرمو

  ستین نیموضوع ا دینه باور کن-

 بودم خو  ضیمر دیدون ی...خودتون م زهیچ

 

 تکان دادو راه افتاد  سرشو

 باشه قبول -

 پر  هایوارد کالس شدم صندل شانیجون وافکار پر یب یتند خودشو به کالس رسوند ومن آرام با قدمها یباقدمها

 بچه ها  یهمه  هویبود نشستم  یکنار محمد که خال یصندل یر روناچا به

کردم از کوله ام  یجزو استفاده م یو که برا دمیتوجه بهشون سررس یبرام ب دنینقش کش دمیخنده فهم ریز زدن

 بود... یآوردم بازش کردم محمد هم جد رونیب
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 باورود استاد کالس غرق سکوت شد   

 رشتینسبت بهش نداشتم ازش فرصت ب یحس چیهنوزه یا محمد بهتر شده بود. ولشد وروابطم ب یم یسپر روزها

 بودهنوز گهید ییدل سرکش جا نیخواستم آخه ا

 

 ونمیخشکم زد قلب د یکس یدانشگاه که باصدا یسمت در ورود دمیشده بود دو رمیشدم د ادهیپ یاز تاکس باعجله

  ستادیا

 رها خانوم -

 قورت دادم، یآب گلومو به سختگشاد شده بود وخشکم زد  چشمام

 انگار  آرام

 طرفش  دمیباشه چرخ یپام شکستن ریز

 سالم -

 قشنگش قلبمو لرزوند  یصدا

 س..سالم  -

چرا  ایروم ظاهر شد ..خدا یجلو  یسورمه ا یوشلوار کتان تنگ همرنگ کتش وژاکت یبا کت اسپرت نوک مداد نیام

 الغر شده  نقدریا

 لب گشودم  یسخت به

 ؟ دیداشت یبا...بامن کاربله  -

  دمیبه مشام کش یعطرشو دزدک یبود بو نمونیقدم فاصله ب کیرو پر کرد  فصله

  رمیوقتتونو بگ شهیم -

 کردم  یاخم دیکش ریقلبم ت نایآر یآور ادیبا
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  دیزود بگ دیدار یبرم کار دیشده با ریکالسم د دیببخش -

 به اطراف چرخوند  سرشو

  ییجا ی میبر شهیم شهینم نجایا -

 حرفش وتمام نکرده بود که با همون اخم گفتم :  هنوز

 شده  رمید دیدکتر من وقت ندارم ببخش یآقا-

 رهااا یول -

 ..رها محکم باش  لرزهی؟دلم م کنهیصدام م ینجوریچراا ایخدا

 برم  دی؟ با یولم کن شهیدکتر م یآقا دیدار یچه کار واجب -

 کرد ..جلو آمد  یرو با اخم نگاه مخدا محمد داشت ما ایکه برم  دمیچرخ

 کرد  یمنو با اخم نگاه کوتاه یدست داد ول نیام با

 ورا ؟ نیجان ازا نیسالم ام -

  ریمحمد صبح بخ یسالم خوب -

 دررفتم  یسرسر یشمردم با خداحافظ متیوغن فرصت

 بااجاتون من برم خدا حافظ  -

 انگار شوکه شده باشه گفت:  نیام

 رها خانوم ؟  -

 ازپادرم آورده بود  نیعشق ام ختمیاشک ر دوینفس دو کیسمت درتا کالس  دمی،دو وندمنم

 کرده بود .. یبدم االن ؟چه اخم یمحمدو چ جواب
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 بدم براش  حیشده کجا موند خودم وآماده کرده بودم توض یچ ای، خدا امدیمحمد ن یشروع وتمام شد ول کالس

کالسم تمام شده بود  اطیازشون کالفه رفتم ح رمیبگ یزیچ یمشورتکدوم از بچه ها نبودند  چیگندم ه ازشانس

 یقدم عقب رفتم چهرش برزخ یپام  یمحمد جلو نیترمز ماش  یبودم که با صدا نیخوابگاه شدم منتظر ماش یراه

 داشت خم شد در جلو باز کرد  یشونیبود واخم به پ

 سوار شو  -

 سوار شدم  یشگیهم تعارف ایبود که بدون مخالفت  یجد نقدریا صداش

 سالم -

 کنه ؟ یم ینجورینداد درو بستم وجمع وجور نشستم ،چرا ا یجواب

 شکسته شد  نیماش یکه پخش شد سکوت فضا یآهنگ با

 بامن یازهمراه یزاریب چرا

 ایدن یبا  یزاریتنهام م چرا

 ترسم  یم ییتنها نیازا

 حــــــس ... نیازا

  نیازا یدور نیازا

 ایرو سرکوب

 بگو  یزیچی

  یخوا یاگه م یحت

 بگو  یزیچ یبر

  یدوسم ندار بگو
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 بگو  یزیچ

  یقرار یب یک واسه

  یکرد رونهیمنو و یایتودن

 وابسته رو منو

  یکرد ونهید 

 شده  یزمستون

  بمیعج حال

 زنمیم خی دارم

 یبس که تو سرد 

 

  یکه تو سرد بس

  یبر یخوا یاگه م یبگو حت یزیچ ی

 بگو  یزیچ

  یدوسم ندار بگو

 بگو  یزیچ ی

  یقراریب یک واسه

 بگو یزیچ ی

  یبقرار یبگو واسه چ یزیچ یبر یخوا یاگه م یحت 

 (یمانیا الی)دان
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 ؟ زنهیآهنگ حرف دلشو م نیداره باا ایخدا

 بگه  یزیبگم ؟کاش چ یچکارکنم چ ایخدا

 رفتم که پخشو خاموش کرد یکوله ام ورم یبا دسته  توافکارخودم

  دیبه موهاش کش یودست نرویوفوت کرد ب نفسش

 رها بانو  -

 بود  یشدم همچنان مشغول رانندگ رهیرخش خ میبلند کردم وبه ن سرمو

 بهت بگم  یزیچ میمیوقت، وقت نشد درمورد دوست صم چیه -

  یمعمار یقبول شدومن مهندس یاون پزشک میباهم دوست شد ییازراهنما

 نگاش کردم  متعجب

  یونرفت یقبول شد یمهندس یچــ-

 زد  یپوزخند

 نمیهم یداشتم برا یبه هنرونقاش یادیز یچرا اتفاقا رفتم ومهندس هم شدم اما به اصرار مامانم بود خودم عالقه  -

 چون سر کارم بعدازمرگ پدرم، رسمیدانشگاه م یکم به کارها ینیب یدوباره دانشگاه شرکت کروم االنم که م

 معماره وشرکت بابامو بعد مرگ سرپا نگه داشت .. کرد البته مامان هم مهندس تیمامان منو حما 

 که بهم داده بود روش نوشته بود مهندس .. یافتاد کارت ادمی تازه

 یرو شدم رفت ادهیشد منم به ناچار پ ادهیوپ ستادیا یکنار پارک دیبار یازچهره اش م یفوت کرد کالفگ بازنفسشو

 رد کنارش با فاصله نشستم فرو ک بشیسر راهمون نشت ودستاشو تو ج یصندل نیاول

  هیرها دوست من مرد محکم وبا اراده ا یدون یم -

 دادم  حی؟ سکوتو ترج گهیدرمورد دوستش م چرا
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 یم گفتیم یبزاره ول شیبهش گفتم پاپ یلیمطبش شده خ یمنش یعاشق ودل باخته  دمیفهم شیوقت پ چند

  نمشینب گهیترسم بزاره بره ود

مجبور به ازدواج  ینجات پدرش ازبده کار یبرا زمیدوست عز نکهیتاا شهیداره ذوب م یکه ازعشق خانم منش میدیم

 بندو بار وخودخواه شد  یدختر ب یبا 

نبود  نیشباهت به وصوف حال من وام یب زدیکه م ییشدم تمام حرفها یزدو من هرلحظه شوکه تر م یحرف م محمد

.. 

  دیطرفم چرخ به

 ؟ ینزد یهست حرف یزیچ نیتو ام نیرها چرا گفتم ب -

 به دهن بردم،آب گلومو قورت دادم  لبهامو

 ما نبوده  نیب یزی...چیو..ول -

  زمیبه پات بر مویرها من دوستت داشتم حاضر بودم زندگ نی.؟بب یکن یفرار م نیاگه نبود چرا همش از ام-

 متوجه شدم . یشوکه شد ینیام دنیازد یوقت شگاهیاون روز نما یول

 لو داد رها  ویسرخ تو همه چ یچشماها یکنارآمد ول دنتیراحت با د نیام

  رهیهم گروهم گ شیچون بهش گفته بودم دلم پ یبه من نگفت اون شخص توا نیام

  نیهم یبود برا دهیرس نیقیشکم به  گهید دیزن یشما باهم حرف م دمیرستوران د تو

 ریقدم زدنات ز یتو حال خودت دمیاما د میرف بزندنبالت آمد که ح رونیب یر یم یتودار دمید یدم خوابگاه ول آمدم

 یعشق در عذاب نیوازا یهست نیهدف منو مطمعن کردکه توهم عاشق ام یبارون اونم چندساعت ب

 دادم  شنهادمویوجود باز خواستم شانسمو امتحان کنم وپ نیباا

 طاقت نداره  گهیدشبو روز به فکر توا و نکهیگفت ازا شیبهم گفت ازدلدادگ ویزیهمه چ نیام امروز
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 یاشک بهش چشم دوخته بودم هق هقم گرفت وباصدا زیلبر یعشقش ومن باچشمها نویزد ازام یحرف م محمد

 لرزان گفتم :

 منو تا مرز جنوون برد  شیکرد چرا با نشون دادن کارت عروس دیخواست چرا به من نگفت چراترد یاگه منو م -

 شدم وبا پشت دست اشکمو پس زدم  بلند

 برام نمونده نابود شدم نابود  یکرد اون زن داره ومنم دل شهینم شیکار رهید گهیحاال د -

 تند ازش فاصه گرفتم دنبالم امد  یباقدمها روموبرگردوندو

  نمیرها صبر کن ب یگ یم یچ -

 ... یکرد ونشیعاشقته دختر د نیام

 نگاش کردم زیت

 زن بودم وشرم داشتم ... یمن  ارهین بنداره اون جرات نداشت عشقشو به زبو دهیفا گهید  -

  دمیچقدر زحمت کش یدون یم

 بود  نیتهران قبول بشم ؟فقط به خاطر ام که

 دلباختش شدم ؟ دنشیبار د کیمن فقط با یدون یم

  قتهیحق یبرات سخت وتلخ باشه ول دیزنم شا یحرفارو بهت م نیببخش ا منو

  کنهیم دیکنه وخودش درد تول یودوا نم یگفتنش درد هرچند

 

 دنبالم وکوله امو ازپشت گرفت  دیرفتم دو ابانیجدا شدم وبه طرف خ ازمحمد

 ... نیبدم ام حیصبر کن رها بزار توض -
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 به عالمت سکوت باال بردم  دستامو

 خوام برم  خوابگاه  یکنم محمد تمامش کن م یخواهش م -

 به دهان برد   نشویبست ولب پا چشماشو

 گم  ینم یزیباشه رها باشه چ -

 حرفاشو بزنه  نیام یفرصت بد دیبا یول

 بده؟ حیبه من توض خوادیو م یاون زن داره چ یندادم آخه چه فرصت یجواب

براش مهم نبودم  دیگذشت شا نیمحمدچه راحت از خواستش به نفع ام میکرد اریتا خوابگاه هردو سکوت اخت 

 زد ، موپسیزود خوشحال یناراحت یم ولهمون حس منو داشته ته دلم خوشحال شد نیام نکهی...ازا

  دهیفا چه

 محمد برگشتم  یبود با صدا نیزم یپام رو ی نویماش یپام تو یشدن  ادهیپ موقع

  یونبود یستیمن مهم ن یبرا یفکرنکن وقتیرها  -

 که آب یقیرف میمیقد قیباشه ، اونم رف قمیچشمم دنبال عشق رف ستمین یرها؟ من آدم یول یوهست یبود چرا

پس احترامم نسبت به تو  نیاز ستیمان نیب یزیهنوز چ یسخته ،ول نویدرک کن ا دمیشدنشو به خاطر عشقش د

 یعشقت موند یوبه پا ینطریچون ب شهیم شتریب

 هیمطمعن نبودم واقع یزد ول یلبخند

 

 چنگ زد  مارمیبه قلب ب میعظ یغم بارفتنش

همه مدت با سکوتش  نیخواد ؟ چرا منو ا یاونم منو م فکر کردم که چرا نگفت نیزهرم شد همش به ام چندروز

 ؟ دمیبه من عالقه مند شده بود چطور نفهم یعذابم داد ؟ک
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رفتم  یدر م ییجورایمن  یبهم بگه ول نیدر مورد ام یزیداشت چ یماجرا گذاشت محمد مدام سع نیازا چندروز

  دیرسوگوش کنم اون زن داشت ...بالخره دم دردانشگاه به من  یآخه چ

 رها صبر کن  -

 طرفش  برگشتم

 ؟ دیزار یمحمد تورو خدا دست از سرم بردار چرا تنهام نم -

  شهیفرصت بده داره نابود م نیرها به ام -

 کردم بغض راه گلومو بسته بود  یاخم

  دیتوروخدا ولم کن یآخه چه فرصت -

به  یدست یبا کالفگ رونیشو فوت کرد بتکان دادو نفس یسر ابونیاون سر خ دمینشدم ودو یا گهیحرف د منتظر

 پرت کرد توهوا  ی،لگد دیموهاش کش

 دوستش تالش کنه  یمتعهد باشه وبرا رویپذ تیمسول نقدریکالس ا طونیشد پسر ش ینم باورم

کنم در  ینابود م نویمن دارم ام گهیتا خوابگاه ..محمد م ختمیاشک ر زیر زیخوابگاه شدم ر یراه شانیباافکارپر

 بشه ؟ ینابود کرده فرصت بدم چ شیمنو چند سال پ نیکه ام یصورت

 

 نداره نوش دارو پس ازمرگ سهراب ؟ دهیفا گهید

 زنگ خورد به صفحه نگاه کردم  میخوابگاه باالگذاشتم که گوش یاز پله ها پامو

 ؟یمحسن استاد

 برقرار کردم  تماسو

 الو سالم عمو جون  -

 دخترم ؟ یسالم رها جان خوب -
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 خوبند ؟ دایخاله وآ دیشما خوب  ممنوم -

 الحمداهلل  -

 شدم  تیهارو باالرفتم ،وارد سو پله

  دیداشت یجانم عمو جان کار -

 خونه منتظرتم  ایرها بابا جان شام ب -

 سالم دادم که اروم جوابمود داد  میمقنعه امو ازسر کندم وباسر به نس -

 شم  یممنونم عمو جون مزاحم نم -

 کار واجب دارم باهات  ایب ینه چه مزاحمت -

  شمیچشم عمو مزاحم م -

 نشده  کیتا تار ایکنم ... زود ب یم یمنتظرتم خودم با خوابگاه هماهنگ -

  امیچشم عمو م -

که داشت  یبغض نیکنار در سرخوردم زم واریبه د هیپرت کردم وتک بایتقر ممیگوشه گوش هیپرت کردم  مویپشت کوله

 طرفم دستامو گرفت  دیکتابشو پرت کرد نگران دو میبلند زار زدم ..نسکرد و رها کردم و یخفم م

 ؟ یکن یم هیشده رها ؟چرا گر یچ -

 گفتم :  هیگر با

 خسته شدم  مینس -

 محدودم  یول دنشید یبرا قرارمیب

 کردو دستامو فشرد  یاخم

 رها ؟ یزن یحرف م یازک -
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 ...منو وابسته کرد ورفت حاال برگشته  نیمعلومه ام -

 گشاد شد  چشماش

 رها اون زن داره  یگیم یچ -

 رو پاهام  دمیدراز کردم دستمو کوب پاهاو

 بهش فرصت بدم گهیدونم زن داره محدوده، همش م یم -

 خواد باهات حرف بزنه ؟ یم -

 

 با نوک انگشتانم پاک کردم  اشکامو

من  گهیشقت خواب وخوراک نداره مگه ازع یعاشقت بوده م نیام گهیم دمیتازه فهم نهیمحمد دوست ام مینس -

  ستین قمیچشمم دنبال عشق رف

 همه دردو نداره  نیشدم قلبم توان ا خسته

 

 خواهر  یمثل  دیبه سرم کش یکرد دست میاوهم همراه ختمیگذاشتم اشک ر مینس ی نهیسرمو به س تابیب

  یکن یتحمل م یهست ییدونم سخته رها تو دختر قو یم -

آقاست که با وجود عشقش به تو داره  یلیبزنه آرومت کنه محمدم خ یحرف دیشا یوش کنگ نویکاش حرف ام یول

 کنه  یتالش  م نیام یبرا

 

 عمو شدم  یخونه  یکردم بلند شدم بعد آماده شده راه یخودمو خال هیبا گر یکم

 شده عمو احضارم کرد؟ یچ باز
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 به سرم نزنه  یبود که فکر شانیافکارم پر نقدریا

  یمحسن یخانواده  یطبق معمول با مهربون دمیرس یوقت

  میکمک کردم ظرفها رو شست دایبعد شام به آ روبروشدم

 آروم گفت  دایآ

 ؟ یکرد هیشده باز گر ینازت سرخه چ یرها هم صدات خش داره هم چشما -

 جواب دادم  دمیکش یکف زده رو آب م یطور که ظرفها نیهم

 نه بابا خوبم  -

 زد  یلبخند

 کنه  یآدم کنارت احساس آرامش م یآروم یلیرها توخ -

 بالبخند جواب دادم  لبخندشو

  یخوب یلیتوام خ زمیعز یمرس -

 شد  دهیعمو از داخل سالن شن یصدا

 کارت دارم  ایرها جان بابا ب -

 وخانوادش واقعا به من لطف داشتن  عمو

 طرف سالن  دمیکش گردنمو

  امیچشم عمو جون االن م -

 

 آب وبست  دایآ

 بابا کارت داره  نیشورم بب یم شویبسته رها بق -
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 باکنار شلوارم خشک کردم ورفتم کنار عمو نشستم  دستمو

 بله عموجون - 

 من گذاشت  یوسط ،جلو زیم یکه پوست کنده وقاچ کرده بودو رو یبیزد س یلبخند خاله

 بفرما گلم نوش جونت  -

 به محبتش زدم  یلبخند

  دیخاله لطف کرد یمرس -

 جواب داد  خندهبا

 رها جان  یش یتر م بایکنم گلم، ماشاهلل بزنم به تخته هرروز ز یخواهش م -

 زد  یمبل سلطنت یانداختم با پشت دست به دسته  نییپا سرمو

 کور شه چشم حسودت -

 

 جابجا شد  یزدم ،عموکم شیبه مهربون یلبخند

 خب دخترم چه خبرا ؟ -

 مشغول درس خوندن   یسالمت -

  میصحبت کن یکم یاین راستش گفتم برها جا-

  تینش میشونیبه پ یفیظر اخم

  یدرچه مورد -

  نیراستش درمورد ام  -

 حرفش شدم  ی،منتظر ادامه  ستادیا یقلبم لحظه ا نیاسم ام دنیباشن
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 فهایخوش پوش وخوش ق نیشد ازاون ام یباورم نم دنشیقرار گذاشت ، رفتم د رونیامروز  به من زنگ زد وب نیام -

 نبود  یخبر

آمده در دانشگاه که حراست بهش  روز،بازید یاجازه نداد یوباز کرد گفت بارها خواسته با تو حرف بزنه ول سرحرف

 شده بودن  ریدرگ یمشکوک شده وحساب

 درد بکشه درعذاب بودم  نیام نکهیحرف اشکم روان شد ازا نیا دنیباشن

 گفتم : یفیضع یچشم دوختم ...باصدارنگ  ییاز اشک  به گل فرش گردو یهاله ا ازپشت

  ستیآخه چکارداره اون ازدواج کرده چرا دست بردار ن-

وسط گذاشت کنارم  زیم یورو ینیوس وستیبه ما پ ییچا ینیبا س دایعموچشم دوختم واشکمو پس زدم آ به

 لرزانمو گرفت  ینشست ،دستها

 نشده که  یزیرها آروم باش چ -

 سمت عمو  دمیچرخ

 خوبه ؟چکارش کردن ؟ عمو حالش -

 اشک بود ...عمو جواب داد زیخمارش لبر ییقهو یچشمها ،منیهم درسکوت از نگران خاله

 

 

 مدیموضوع تورو فهم یداشته من از وقت یاریبد ب یلیخ کسالیمدت  نیا یحالش خوبه و حاال خونشه راستش تو_

ه کردم اطالع داشت یخبره فکر م یت به خودش بدونستم اون واقعا از از احساس تو نسب یقطع رابطه کردم نم خودیب

 .شدمشخص  زیامروز همه چ یتورو تنها گذاشته ول نهایا یو با همه 

 ده؟یاونم مثل من عذاب کش یعنی یچ_
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نه دکتر به اون دختر عالقه داره نه دختره اهل  یول کنهیپدرش ازدواج م انیاز آشنا یکیبله به اسرار پدرش با _

کنه.دکترم  یطالق م یخارج و از اونجا تقاضا رهیزاره و م یروز بعد از ازدواج دکتر رو تنها م چند هیخونه و زندگ

 کنه. یطالق نامه رو امضاء م عیخواسته سر ییخدا

 کرده به من گفت: دایدونم تو رو چطور پ ینم_

 .دهیخواسته با تو حرف بزنه اما خجالت کش یم_

 گفتم: هیبا گر_

 داره باهاش حرف بزنم  یلیزن داره چه دل یمن اجازاه ندادم گفتم وقت یحرف بزنه ولخواست با من  یاون م اون

 رو به من گفت: زیبله همه چ_

 گفت؟ یچ یچ_

 و یرد کن شنهادشویتو پ نکهیاز ترس ا یعاشقت شده ول یکرد یکار م ششیکه تو پ یاول یگفت:از همون روزها_

 هیازدواج بده.پدر اون دختر  نیاطر اشتباه بزرگ پدرش تن به انگفته اون مجبور بوده به خ یزیچ یمطب نر گهید

 شتریمال وثروت دکتر و خانواده اش ب تماماز  یکه حت رهیگ یپدر دکتر از اون م یموقع مست نیسنگ یلیچک خ

انه که خوشبخت رهیتونه چک رو پس بگ یم نایازدواج پسرش با آر قیپدر دکتر فکر کرده از طر لیدل نیبوده به هم

 شد و تو دخترم. یقربان چارهیب نیوسط ام نیموفق شده.اما ا

  شهیاونم منو دوست داشته باورم نم دیگ یواقعا واقعا راست م -

رو کنار  ایشده بود  ح یاونم مثل من مجبور به ازدواج اجبار نویکردم حال ام یحرفها درک م نیشده بودم ازا تابیب

 گذاشتم 

 دیکنم منو ببر یخواهش م ششیپ دیشه منو ببر یعمو  نم -

 افتادند...عمو هم ناراحت گفت: هیمن به گر یاز ناراحت داهمیکردم و التماس خاله وآ یم هیگر

 قلبت بده  ینکن برا هیباشه دخترم گر_

 اپن بود  یکه رو شیکنم بلند شدو رفت طرف گوش یم یهماهنگ نیبرمت باشه حاضر شو با ام یم
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  میخالص بش یدرد درد عشق ودور نیبه ا دیبا صبرو خجالت وکنار گذاشتم گهید

 دایعمو و آ  ختمیر یاشک م م؟مدامیرس یبود.چرا نم یهم همراه ما آمد.راه چقدر طوالن دایحاضر شدم آ بالفاصله

بودم که او هم به من عالقه داشته و عشق من  دهینداشت سکوت کرده بودند.حاال فهم دهیفا شانیدلدار گهیکه د

ها  هیانث دمیکش یانتظار م دنشید یصبرانه برا یب سوزوندیآوردودلمو م یاشکم و در م شتریب نیا طرفه نبوده کی

رو  فونیتا آ دیطول کش قهیشد و زنگ زد چند دق ادهیپ نی.استاد از ماشمیدیرفتند باالخره رس یکند کند م

 برداشت.

 ه؟یک_

 ؟یجان منم محسن نیباز کن ام_

 زد ی.قلبم تند تند ممیشدو ما وارد شد نیدر باز شد واستاد سوار ماش_

 نیکامال خاموش بشه از ماش نیماش نکهیقبل ا ستادیا نیبزنه ماش رونیب نهیاز س دنشید یخواست برا یم انگار

درد رو از من  اری دنیشوق د یخوردم ول نیزم دمیپله که رس نیرفتم به آخر یشدم پله هارو دوتا دوتا باال م ادهیپ

 گرفته بود.

 ، ییچه لحظه ا ایرا باز کرد.خدا یدر ورود  نیام

 .میختیر یو هردو سکوت و اشک م میدر چشم هم دوخته بود چشم

 سوت وکور من ؟ یبه خونه  یتو برگشت شهیباورم نم ییرها رها رها تو_

 اشاره کردم  شیصورت زخم به

 اونا زدنت. یشد یشده چرا زخم یصورتت چ_

 خوردم  یکتکو م نیپارسال ا یعنیشدم کاش زودتر  ینجورینداره بخاطر تو ا یهه هه اشکال_

 گاز گرفتم  لبمو

 زیتوام ، ببخش به حرفهات گوش ندادم امروز همه چ یها یناراحت یمنو ببخش من باعث همه  یچقدر الغر شد - 

 .دمیرو فهم
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 استاد رفت. شوازیهر دو از پله ها باال آمدند دکتر به پ دایو آ استاد

 .دیرها رو آورد نکهیازتون ممنون بخاطر ا ینمحس یسالم آقا_

 .دیدیکش یسخت یلیشما خ یهر دو یدست دست نکن گهید دوارمیکنم پسر ام یخواهش م_

 داخل  دییجبران کنم.بفرما دیبا دهیاز من زجر کش شتریمعلومه رها ب یول نطورهیبله هم_

 چقدر خونه نامرتب بود مینشست قهیچند دق میوارد خونه شد همه

 اشاره داد و گفت: دایکوت حاکم شد استادبه آس 

  یتوام که دوست دار اردیلیب زیاتاق داره با م یباال رو بهت نشون بدم گفته بودم  یطبقه  ایدخترم ب_

 ازجا بلند شد وبا ذوق گفت : دایآ

 بابا  یگ یراست م-

 زد  یعمولبخند

 بله دختر  -

 کرد  نیام روبه

 باال  میبااجازه ما بر -

 زد  یهم لبخند نیام

 منزل خودتونه  دییبله حتما بفرما -

 .میباال رفتن تا ما تنها باش  یهر دو بلند شدند و به طبقه _

 شکست. نیسکوت وام_

 رها؟_

 بود. نیریکرد.چقدر صداش ش یبود که دکتر منوبه اسم  صدا م یبار نیاول نیا_
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 ؟چرا؟یرها؟چرا عالقه ات رو نسبت به من پنهان کرد_

 سکوت گفتم: یانداختم دلهره داشتم بعد از کم نییپا مو  سر

شدم.از  یمحروم م دنتی.اونوقت از دیو اخراجم کن یام بزن نهیدست رد به س نکهیا ایکه از دستت بدم  دمیترس_

 عشقت در قلبم رخنه کرد و به عشقت وفادار ماندم. دمیشهر خودم شما رو د یکه تو یهمون روز

 شد  رهیشمام خبه چ دمیکرد که ترس یاخم

 

 .یرینظ یواقعا ب ؟تویستادیعشقت ا یو پا یلحظه به من عالقمند شد کینگاه و  کیتو با  شهیباورم نم_

 گفت: یمحسن یآقا

 درسته؟ یاز درست عقب ماند کسالیو  یشد ضیبعد از ازدواج من سخت مر_

 کنان گفتم: هیگر

 درسته._

 نینکردم دستمو عقب بکشم،من محتاج ا یفشرد مقاومت یو کممن زانو زد دستم را گرفت  یجاش بلند شدوجلو از

 را به چشمانم دوخت شیبایز  یدستها بودم   چشمها

 

 ؟یشد ماریو ب یموضوع از حال رفت نیرو بهت دادم به خاطر ا یپس اون روز که کارت عروس_

 با سر اشاره دادم درسته._

 تکان داد  نیگاز گرفت وچشماشو بست سرشو به طرف لبشو

 یپا م ریخانواده ام را ز یحد به من عالقه دار نیدونستم تا ا یزره م کیمن اگه  یمن چقدر احمقم رها یوا یوا -

شب  یسال حت نیا یباور کن تو دمیکش یسخت یلیازدواج کردم خ نکهی.رها با ایریتو آرام بگ نکهیا یگذاشتم برا
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 یکه پات تو یمنم عاشق تو شده بودم.از همون روز یشد یاز فکرم خارج نم ییازدواجم به فکر تو بودم لحظه ا

 کرد ریسطل رنگ گ

 

 رفتار نیاز ا دمیترس یتونستم بهت بدم م ینم یول دمیخر هیبارها برات هد یکردن نداشتم حت انیجرات ب یول

 با من چه کرد نایآر یدون ی.نمیبرنگرد گهیو د یو مطب رو ترک کن یناراحت بش

که اون زن  دمیکش یکردم از خودم خجالت م یم سهیتو رو با اون مقا یکرد وقت یم عروسک با من رفتار کی مثل

 منه ازدواج بد من همه نقشه بود

  

 گذشت  میپدرم رو مست کرده بودندو خالصه بگذر 

دوباره دستمو گرفت با بغض بهش  میهم بود یطرفش حاال هردو روبرو دمیفوت کردو کنارم نشست چرخ نفسشو

 اشک بود ادامه داد زیم لبرشدم وچشم رهیخ

بامن سرد شده بود که امروز  یمحسن یآقا یحت دمیشن یچندبار به خوابگاه زنگ زدم اما فقط جواب سرباال م -

 چرا البته حق داشت. دمیفهم

 

 

مم به چش رهیدستان مردونش گرفت خ نیکرده بود با انگشت شست اشکمو پاک کردو صورتمو ب دایراهشو پ اشکم

 شد 

  زدمیم زویهمه چ دیق یدونستم توام منو دوست دار یرو به خدا اگه م دهایمروار نیا زینر -

که  ییوقت تو تصورم نبود با بوسه ا چیه یکیهمه نزد نیسراسر وجودمو گرفته بود ام جانیتوبغلش ه دیکش سرمو

 سرم گذاشت  یکردم سرشو رو هیشالم به سرم زد بلند گر یازرو

 بغضت بشم  یفدا یبگو چرا همش ساکت یزیچ ی آروم باش رها جان گلم -
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 ،منو ببخش ازعشقم دفاع نکردم  دمتیببخش که احمقم ،منو ببخش نفهم منو

 

 هق هق کردم دستامو دورکمرش حلقه کردم  آروم

بود شکسته  یراه سخت یتهران ول امیاول دلباختت شدم به خاطر،تو درس خوندم تا ب یمن،من،ازهمون لحظه  -

 کسته ش نیشدم ام

قبل ازدواجم دادشم مانع  یسخته چون خودمم تجربه کردم اون لحظات سخته ول یلیخ یدونم ازدواج اجبار یم

 شدو من رها شدم 

 بغلم کرد  محکم

 زارم آب تو دلت تکان بخوره  ینم گهیهمه درد داشته برات د نینازم منو ببخش که عشقم ا یرها -

 آمدم اشکمو پاک کردم  رونیب ازبغلش

 مات من بود  وزهن

  میندار هیگر گهیرها بانو بسه د -

 برات بسازم  ییایرو یزندگ یخوام  یخوام حالت بد بشه که ...م ینم

 دوباره رنگ چهرش غم نشست  یزدول یلبخند

  یداد یتو جوابمو نم میشدم تحمل نکردم ازطرف ونهیداده د شنهادیمحمد گفت بهت پ یرها وقت یدون یم -

 که باهات حرف زد ممنونم  ازمحمد

  هیدوست وبرادر خوب اون

 زدم یلبخند

 خوبه  یلیبله خ -
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 گفت:  نیام میرو فراموش کرده بود دایاستاد و  آ یدوازده شب به کل ساعت

 یلیخانوم حتما خ دایو آ یمحسن ی.آقامیفعال ناچار یلحظه ازت دور باشم ول کی یخواد برا یهر چند دلم نم -

 خسته شدند.

 لند شد منم بلند شدم بازوهام را گرفت و گفت:جاش ب از

 ؟یریپذ یم ؟منویبخش یکه در حقت کردم م یرها تو منو با ظلم -

 انداختم و گفتم: نییسرم را با بغض گلوم پا_

و نبوده عشق تو در وجودم  ستیحوس ن کیتو بوده و هستم عشق من نسبت به تو  یرایمن با تمام وجودم پذ_

 دنشویودمو در آغوش گرمش احساس کردم محکم بغلم کرد چشم به چشمم دوخت تاب دلحظه خ کیگرفته  یجا

 نداشتم.چشمم رو بستم 

 م گرفت یشالمو به باز ی شهیبه لبم زداز خجالت زود ازش جدا شدم ، لبمو گاز گرفتم ر یلبم داغ شد بوسه کوچک 

 زد وگفت: یلبخند یمحسن یآمدند آقا نییاز پله ها پا دایهمراه آ یمحسن یآقا

 نه؟ ای میبرگرد می.دخترم حاال چکار کندیو با هم رو در رو صحبت کرد دیکرد دایخداروشکر هر دو جرات پ_

 گفتم: ی.با لبخندمیانداختم هردو حاال آرام شده بود نیبه ام ینگاه

 خونه  میر یبله م_

 کرد  نیروبه ام عمو

 پس  نیمراقبش باش ازا دهیکش یسخت یلیپسرم رها خ -

 انداخت  ریسرشو به ز نیام

 جبران کنم  دمیقول م یچشم جناب محسن -

 بازوم گرفت وآروم گفت : طنتیبا ش دایآ
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 خوش گذشت   -

 به جواب حرفش زدم  یلبخند

 

 

او هم به من عالقه  نکهیبرخالف موقع آمدنم خوشحال و سر حال بودم از ا میخونه آرزوهامو ترک کرد یخداحافظ با

جسمش را از من ربوده بود وروحش از آن خود  نایبودم آر دهیحاال فهم دمیگنج یدر پوستم نم داشت و به فکرم بود

 من بود.

 سکوت راشکست. دایآ

 ها؟ میخور یم یعروس ینیریش یخب رها خانوم ک_

 شدم هول

 ؟یک ی...عروسیعروس_

 .گهیتو و دکتر د یخب معلومه عروس_

 انداختم و گفتم: نییاز خجالت سرم را پا_

  زایدونم توام چه چ یچه ممن _

 ها. یگ یم

 به ما انداخت و گفت: ینگاه نیماش نهیآ یاستاد از تو_

 نکن بزار راحت باشه . تشیدختر اذ_

امشب به خاطر خانوم نه شام خوردم نه  گهید میخور یم ینیریش یگم ک ینکردم دارم م تشیبابا من که اذ یا_

 شم. یم یفعال راض ینیری.حداقل با شدمیخواب

 فردا. نیدم هم یبهش م ینیریآرامش کنم قول دادم که ش نکهیا یبرا
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 سرش را فرود آورد و گفت: میبه حالت تعظ_

 زنم یف نم گهیحاال شد چشم د_

 هیکردم چقدر هر دو با هم گر یبرد فقط به حرف هاش فکر م یخوابم نم یاز خوشحال میدیعمو رس یخونه  به

هر دو رفته بودند دانشگاه خاله  دایو آ یمحسن یشدم آقا داریز خواب با ری.فردا صبح کالس نداشتم دمیکرد

 به من داد و گفت: یمفصل یصبحانه 

گذاشت قرار شد امروز  انیبره سر کار به خونتون زنگ زد و موضوع رو با خانوادت در م نکهیقبل از ا یمحسن_

 تهران. انیحرکت کنند ب

 با خانوادم تماس گرفته آخه چرا؟ یچ_

.برو دخترم اگه ادین شیبراتون پ یمشکل گهیباشند تا د انیمعلومه دکتر ازش خواسته خانواده ات در جرخب _

 .یمون یجا م نیکه امشب هم اریاز خوابگاه ب یدار یلیوسا

 .دیشد تیاذ یلیخ شبید دیببخش هیممنون مزاحمت کاف_

 میخوشحال یلیخ یرسیبه خواستت م نکهیکنم از ا ینه خواهش م_

 یدار نهارویبهتر اقتیل یهست یخوب تودختر

 کنم یمونم کمکتون م یندارم که الزم داشته باشم م یلیمونم وسا یممنون باشه م_

 ها  وهیهمراه خاله وشستن م دیکردم کمک درنظافت خونه وخر شروع

 هم درتدارک شام بود ... خاله

 ادیز جانیکه اونم از ه دیتپ یم تند تند مفلب یداشتم بعد ازسالها ازته دل خوشحال بودم فقط  گاه یخاص آرامش

 بود 

 دمیشن یآشنا م یصداها یداریخواب وب یبعد ظهر بود که تو میساعت سه و ن میدیخواب دایبعد نهار من و آ ظهر

از جام بلند شدم واز اتاق  عیسر دیرس یبود که به گوشم م نیو آذ د،بابایمامان،سع یچشمم و باز کردم آره صدا

 خانواده ام روبه رو شدم. یبا اعضارفتم. رونیب
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 د؟یکن یچکار م نجایسالم شما ا_

 .یکردم و احوال پرس یبا همه روبوس بیترت به

 بغل عمه ایمن ب یکوچولو نیام یوا

 بشه  یماچش کردم تا رفع دلتنگ یحساب

 میبا هم نشست یهمگ

 گفت: نشستم دستم راگرفت و بوسه به سرم زد و مرا در آغوش گرفت و دیکنار سع 

 گفت :  دیوازم گرفت وکنارمان نشست سع نیام نیآذ

 یمو از سرت کم بشه.خوب فکرات رو درمورد آقا کی ستمیدوست دارم و حاضر ن ایبه اندازه دن یدونیرها جان م_

 .ریبگ یدرست میدکتر بکن و تصم

 اش جدا کردم. نهیسرم و از س_

 داداش؟ هیمنظورت چ_

 کرده. فیما تعر یرو برا زیچ همه یمحسن یرها جناب آقا نیبب_

 رو ادامه داد. دیحرف سع بابا

 

 .یرو دوست دار یو ک یهست یعاشق ک یبدون نکهیهم ستیدخترم دوست داشتن گناه ن نیبب_

ما  یدیکش یمدت فقط خودت عذاب نم نیدر طول ا یو افسرده بود ضیپسره مر نیبه چهار سال بخاطر ا کینزد

 ندهیازدواج کرده به نظر خودت در آ کباری شونیا گهیم یمحسن ی.آقامیدیکش یم و عذاب میهمه نگران حالت بود

  ریبگ میتر تصم قیدق گذشته تلخت دوباره تکرار بشه حاال میخواه یما نم ادی ینم شیپ یمشکل

 و به ما بگو. تینها میو تصم 

 انداختم آرام گفتم:  نییرا پا سرم
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منو  یبوده حت ریدرگ گهیمدت جور د نیا یاونم تو رمیبگ دهیادکه گذشتشو ن هیکاف نیمن دوستش دارم هم_

گه از دستش بدم م خوامیکردم نم داشیبرام روشن شده و پ زیکنه حاال که همه چ انیب تونستهینم یدوست داشته ول

خوامش و  ینشد.من با تمام وجود م ونهادر مورد ا حتیهمه نص نیدوست نداشتن پس چرا ا گرویهمد نیوآذ دیسع

 از دستش بدم. یمتیق چیبه ه ستمیاضر نح

 رو گرفتم و ادامه دادم. دیسع دست

 ادی یتو هم ازش خوشت م شینیبخدا اگه بب دیسع_

  دمیچرخ نیآذ روبه

 .هیتو بگو که چقدر دوست داشتن نیمگه نه آذ  -

 داره؟ یاون اشکال ایآ دیشما بگ یمحسن یآقا_

 کرد به من کرد و رو به بابا ینگاه یمحسن یآقا_

 

 ستیرها جان رخ داده مقصر ن یماجراها که برا نیاو هم واقعا در ا تهیو با شخص فیبه نظر من که دکتر انسان شر_

دونسته که رها بهش عالقه داره خودشم که به رها عالقه  ینم ،یاو هم گرفتار مشکالت خودش بوده از طرف چاترهیب

 نیدو جوان دوچار سوء تفاهم شدند و ا نینگفته ا چیرو ترک کنه هاو مطب  شنهادیرها با پ نکهیاز ترس ا یداشته ول

 دینیبب کی.بهتر خودتون اون رو از نزددندیقدر زجر کش

  میشد نیام یخونه  یو دکتر ساعت نه شب راه یمحسن یآقا یباهماهنگ

 شدم و زنگ زدم. ادهیپ نیاز ماش میدیرس 

 ه؟یک_

 سالم منم رها._

 چشم  یتون روقدم دییبفرما دییرها شما _
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 دهیخر یدیجد نیماش دیما البته سع نیعمو  وارد شد و بعد ماش نیشدم اول ماش نیدر باز شد ودوباره سوار ماش_

 ،  یپژو نوک مداد

وسبز  یآب یکه با چراغ ها بایپر از گل و درخت ساختمان ز اطیدکتر ح ییبایمنزل بزرگ و ز دنیمن با د خانواده

 گفت: نیز مانده بود.آذشده بود دهنشان با باتریز

 ... ایخونست  نیمن ا یخدا یوا_

 .یبش بایو ز دیقصر سف نیا یکه تو بانو ادیواقعا بهت م رها

  نیام میشد ادهیپ نیاز ماش دنیبه سرو لباس خود کش یخانواده دست یاعضا یپله ها منتظر بود همه  یرو  نیام

با محبت و سرشار از عشق به من  یکرد.نگاه یمودبانه ا یل پرسکردو با خانوم ها احوا یروبوس ونیجلو امد و با آقا

 وجودم گرم شد.جلو آمد یانداخت که همه 

 ؟یحالت چطوره بهتر_

 ممنون خوبم._

 .دییبفرما دییکن بفرما شونییداخل منزل خودتونه رها خانوم راهنما دییبفرما_

 به داخل آشپزخانه رفت. هقیبعد از چند دق  میبا شکوهش شد ییرایتعارفش  همه وارد پذ با

 کردند.از نگاهشون شرمم گرفت و آرام گفتم: یو به دکور خانه نگاه م واریآج و واج به در ود نطوریمن هم خانواده

 د؟یدیند چیحاال ه دتایآبرومو برد گهیا بسه د_

 مات و مبهوت گفت: دیسع

 نبود. ینجوریا یول میبود دهید_

 .وستیه جمع ما پشربت آلبالو ب وانیبا چند ل  نیام

 .دیخوش آمد یلیخ_

 جواب داد. پدر
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 .میباعث زحمت شما شد دیببخش کنمیخواهش م_

 رها ای یمحسن یرحمت خب آقا دیبگ هیزحمت چ هیحرف ها چ نینه بابا ا_

 دیکن یرو معرف زیعز یمهمونها شهیم خانوم

 یتک مبل یرو نشست

 استرس داشتم  

 

 گفت: یمحسن یآقا_

 کنند. یکار رو رها خانوم م نیا یبله حتما ول -

 لرزان گفتم: یمن با صدا_

 بله

 کوچولو  نیام نمیوا یمحسن یزن داداشم،خانوم آقا نیداداشم،آذ دیبابا و مامان،سع شونیا_

 .زمیعز یزاده  برادر

 کرد گفت: نی.رو به امدیبا شما خوشحال شدم سرافراز فرمود ییبله از آشنا_

 کوچولو،هم اسم منه.پسر  نیماشااهلل چقدر نازه ا_

 جواب داد دیسع

شد  یاما با وضع نامساعد رها نم میانتخاب کرده بود ییا گهیاسم رو رها جان انتخاب کرده البته ما اسم د نیا_

 .میهست یما راض هیهم اسم قشنگ نیکرد.البته ا یچیسرپ

 فرا گرفت.ما را  نیو سکوت ب دیکش یبه من انداخت.سر فرود آوردو آه یزد و نگاه یلبخند
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 یگذاشت و چهار دست وپا شروع به حرکت و سر و صدا کردهنوز نم نشیزم نیکرد.آذ یم یتاب یکوچولو ب نیام

 نزد. یکس حرف چیدفعه دکتر سکوت کردو بعد از او ه کیچرا  دانمیتونست خوب راه بره نم

 نظر همه رو به خود جلب کرد یزیشکستن چ یصدا ناگهان

کرد تا  ینگاه م نیام یو بغل کردو به دست وپا نیقبل از آونها ام نیام دیدو نیرف امهر دو به ط دیو سع نیآذ

 با خجالت رو به دکتر گفت: دی.سعدهیند بیاز بدنش آس ییمطمئن بشه که جا

 .میدکتر واقعا شرمنده شد یآقا دیببخش_

 زد  ی،لبخند دیو بوس نیام _

 

 بشکنه. دیبا یسرش شکستن ینداره فدا یبیع -

بد شد حواسم پرت دکتر  یلیبود خ یمتیگلدان شدم.گلدان گران ق یها شهیش کهیت یرفتم و مشغول جمع آور جلو

 .دیدستم را بر قیعم یلیاز گلدان خ ییا کهیکوچولو شد که ت نیوام

 ...آخ...دستمو مشت کردم.آخ

 و مامان جلو آمدند. دایآ

 .نمیبب دیشد دخترم دستت بر یچ_

 گرفت  دهیتذکر مو نشن رهیه ابروم مفهم یم  نیاالن ام سیه_

 مشت شدمو باز کرد   دست

 .قهیچقدر عم یوا اد،یداره خون م نمیبب -

  دمیاز دست مامان کش یدستم را به تند_

 .ستین یزیا ممان  گفتم چ_

 موضوع شدند نیرفتم همه متوجه ا ییبلند شدم و به طرف دستشو 
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آب گرفتم اما  ریشدم و دستم را ز ییداخل دستشو دنشیقبل رس یو دنبالم آمد ول دیرو داد بغل سع نیام دکتر

 آمدم.  رونیکرد به ناچار ناله ام ب یشد درد م یم ادتریز یزینداشت و خونر دهیفا

 .ادی یبند نم خونش

 جلو آمد  خواست مشتمو باز کنکه مانع شدم نیام

 رها  نمیب -

 نه درد دارم -

دوباره دستمو گرفت و محکم  دیشد یزیخونر دنیو آرام مشتمو باز کرد.از د نمیآرامش تمام گفت: نترس بزار بب با

 محل زخمشو فشار داد و با عجله گفت:

ا بشه ت هیبخ دیبا دهیشد یلیخ یزی.خونردیاریآشپز خانه ب یرو از تو هیاول یکمک ها یخانوم لطفا جعبه  دایآ_

 کنم هیبخ نجایهم میمجبور رهیازش م یادیشه خون زک یطول م قهیچهل و پنج دق نجایبه ا مارستانیتربن ب کینزد

 

 

  نمیطال کوب  شده بش یسلطنت یهایاز صندل یکی یکمک کرد رو همزمان

 گفتم  هیگر یکم باترسو

 ترسم  ینه م هینه بخ -

 سرم جمع شده بدن  یرو همه

 زد که آرومم کنه  یلبخند نیام 

 باشه ؟ یزارم درد بکش ینم کهیکوچ هیبخ یترس نداره که  -

 خورد مامان نگران زد تو صورتش  یازترس تکون م لبام

  ادیروز خوش بهش نم یمن  یشانس بچه  -
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 مامانو آروم کرد  خاله

 کنه یزود رها رو روبراه م نجایا مینشده که ، خوبه دکتر دار یزیبابا چ  دینگران نباش -

 همه وبعد مامان کرد  دستمال دستمو تو دستش گرفته بود روبه یکه با کل نطوریهم نیام

  دیکن ییرایاز خودتون پز دییمن به رها برسم بفرما دیکه اگه اجازه بد ستین یزیچ یخانوم آزاد دینگران نباش -

 کرد  یبرخورد م یدلم گرفت چه عاد نیلحن خونسرد ام از

 گفت :  دیدور کمر حلقه شد وبلندم کرد روبه سع نیفکربودم که دست ام تو

 کمک  ادیبزنم ب هیبخ شهینم نجایاتاقم ا ادیهمراه من ب لطفا دیآقا سع-

 سپرد ودنبال ما وارد اتاق شد  نیکوچولو رو به آذ نیتکون وداد ام یدسریسف

زدن اتاقش کردم  تخت  دیبود شروع به د ایحس دن نیلذت تر طیشرا نیدر ا نیدست ام یوفراموش کردم داغ درد

روشن بود  یشده رنگ  اتاق کرم یطال دروز ی هیبا حاش ریحر یت پرده ها دوطرف تخ یخواب وسط اتاق بود پاتخت

 رنگ ست شده بودن  یچوب همه کرم سیسرو

 گفتم یآخ دیچیدستم پ یکه تو یبادرد

 

دکتر مجهز به هر  فیسرم رو خلوت کنند تا کمتر اضطراب داشته باشم  خوشبختانه ک یخواست رو دیاز سع نیام

 م شدزدنم تما دیبود د یا لهیوس

  دمید نینگران ام نگاه

حمل ت یکم یدونم درد داره ول یدستت باشه.م یتو شهیاز ش ییتکه ها دیشا نمینترس حاال بزار خوب دستتو بب_

 نمیکنارته حاال بب دمیکن سع

 دهیبر قیعم یلیحواست کجا بود خ ی.دختر با خودت چکار کرد
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کردو  ییراهنما ییرایهمه رو به پذ دیباشه سع رونید تا بخواهش کر  نیتاب بود و وارد اتاق شد اما ام یب مادرم

 تخت نشست و آرام گفت: یو باند کنارم رو هیبخ لیبعد از آماده کردن وسا نیموند  ام نیکمک به ام یخودش برا

 درد نکنه ادیز دمیقول م ستین شتریب هیچهارتا بخ ایرها جان نترس سه _

 

 یدستم ب یرا به دستم زد کم یحس یآمپول ب نکهیدرد داشتم بعد از ا هم دمیترس یم هیکردم هم از بخ یم هیگر

 نگاه کنم دمیترس یدستم را گرفته بود م گهیگرفته بود و با دست د نهیسرم روبه س دیحس شد.سع

 کردم یم هیبلند گر یگرفتم و با صدا یرو گاز م دیهم از شدت درد شانه سع یکردم.گاه یدرد احساس م یکم

  دیچیگوشم پتو دیسع یصدا

 که  ستین یزیچ یهست ییتو دختر قو شهیرها جان االن تمام م -

 داداشم آروم گرفتم  یباصدا 

کرد نگاهش به چشمان اشک  یچیکرد.بالخره تمام شد دستامو باند پ یکار م عیسر  نیام دیچقدر طول کش دونمینم

 آلودم گره خورد

 اگه درد کرد دیببخش -

 یچشما فینکن ح هیگر گهیکنم د یهم زود تمام بشه ،خواهش م یتا هم درد نکش تالشمو کردم یکن همه  باور

 کار  تمام شد دیکه د دیسع یاستراحت کن یکه قرمز بشه بهتره کم تهیآب

  دیبوس سرمو

 تمام شد گلم آروم باش  -

  یبرم به مامان بگم خوب من

 گذاشت  نیام یشونه  یرو دستشو

 ممنون دادش رهامو به به تو  -
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 سپارم  یم

 گذاشت جواب داد   دیدست سع یرو یدست نیام

 مراقبشم  شتریازچشمام ب دیکن یلطف م -

 وصورتم رو نوازش کرد دیجلو آمد و کنارم نشست منو بغل کرد چشمامو بوس نیما رو تنها گذاشت  ام دیسع

  زمیهاتو ندارم  تمام شد عز هینکن طاقت گر هیبسه گر -

 آخه درد داشت  -

 دز یلبخند

برد.همه پشت در منتظر بودند که با خروجش  مادر  رونیرو ب لیازنوازشهاش غرق لذت شدم بعد از من جدا شد وسا 

 به طرفم آمد.

 فدات بشم دخترم حالت خوبه . یاله_

 خوبم مامان نگران نباش_

  دیکنارم نشست وبغلم کرد گونه امو بوس بابا

 دخترم ؟چرا حواست نبود  یخوب -

  ییخوبم بابا -

  رونیکرد برن ب شونیراهنما دیهمه باز سع یپرس بعدازاحوال

 زود به خواب رفتم یلیبودم خ خسته

 ینیریش یچه خلسه   دمیشدم.چشمامو باز کردم و خودم رو در اتاق دکتر محبوبم د دارینه صبح از خواب ب ساعت

  دمیعطرش وبه مشام کش یبو قیباشم ،سرمو فروکروم تو بالشتش وعم دهیخواب نیشد تو تخت ام یباودم نم

،  مدیاتاق دکتر خواب یمن چقدر راحت تو شهیباورم نم ایآرام شده بود نشستم با خودم گفتم خدا یدرد دستم کم 

 تمام شده  هامییخدا جون ممنونم انگار غمام وتنها
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 آمدم و از اتاق خارج شدم  نییتخت پا از

و خانواده اش رفته  یمحسن یخانواده منو نگه داشته بود.اما آقا یعضاو با وضع حال من اون شب ا ادیبا اصرار ز نیام

 بودند

 جلو آمد. دنمیمشغول خوردن صبحانه بودند مامان  با د همه

 .نیبش ایب ایفدات بشم دخترم حالت خوبه ب یاله_

 خوبم مامان._

 کردند. ینشستم همه از من احوال پرس یصندل یرو

 خواست مانع بشه که گفت  یمن صبحانه مامان م یاز جاش بلند شد تا براو  دیبعد از همه حالمو پرس نیام

 کنم  یمن آماده م دینه شما زحمت نکش -

 وارد شد  یکردو ازدر شوخ یخنده ا دیسع

  ستیچون رها که کاربلدن رهیبگ ادی دیمامان جان بزار آماده کنه با -

 ناراحت به خودم گرفتم  هیافیمنم ق دیقه خند قه

 باشه اززن خودت بهترم  یهرچ یگ یاست مآره ر -

 با تعجب گفت  نیآذ

  یوا رها چکارمن دار -

 شونه امو باال انداختم  -

 مدرسه ؟ ینهارمون آورد یچندبار برنج سوخته برا یوجدان گمیراست م -

 کرد سرخ شده بود  دیبه سع ینگاه نیآذ
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 هاباوردت نشه  گهیدروغ م دیوا سع -

 وآروم گفت  دیوگونشو بوس دیبه بغل کش نویدست آذ یزدو با یلبخند دیسع

 سوخته هاتم به موال  گیمن عاشق ته د -

واشک  دیلرز یم دنیموقع خند نیپهن ام یشونه ها دیچیپ نیبزرگ ام یآشپز خونه  یخنده تو کیشل

  میبود یبراش همه غرق خوش دیشد دلم لرز یازچشمهاش جار

 وگفت گذاشت  زیم یجلوم رو رویش وانیل نیام

 ویحتما کس شیراحت یبرا یول ادیدونم ازپسش برم یم دمیاتفاقا من دست پخت رها خانوم و خوردم وکارشو د -

 کمکش کنه  ارمیم

 روبه من کرد  دیبا ذوق خند مامان

 داره  نهارویبهتر اقتیدختر من ل گهیبله د -

  دیسرکش شویچا بابا

 یزیچ گهید رهیخوشبخت بشن همشون رها هم سرو سامان بگ شاهللیدارن خانوم ا نهارویبهتر اقتیجونها ل نیا همه

 خوام  یاز خدا نم

 داشتم  میعظ یکنارم احساس آرامش نیبا وجود ام میخانواده خورد یمیصم یرو با عشق وفضا صبحانه

 

ت مد نیکه من در طول ا ییها یکرده بود.بابا هم از سخت فیخانواده من تعر یگذشتشو برا یهمه  نیگذشته ام شب

و  رهیبا خانواده اش تماس بگ نیسوتفاهم ها برطرف شده بودقرار شد ام یبودم گفته بود باالخره همه  دهیکش

 بزاره انیموضوع ازدواجمون ودر م

 

لباسهام بودم  دنیاتاق مهمون مشغول پوش یتو میرفع زحمت کن یبه قول میآماده شد یاز صرف صبحانه همگ بعد

 فم آمد محکم بغلم کرد که مامان وارد شد ،به طر
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 مامان فدات بشه گلم دستت خوبه ؟ یاله -

 که سرم روشونه هاش بود جواب دادم  نطوریهم

  یخوبم مامان عالــــ -

 بود  یچشماش اشک میجدا شد ازهم

  یهمه مدت افسرده بش نیا یمامان فدات بشه انتخابت حرف نداره دخترم حق داشت -

 ، یچه پسر برازنده ا ماشاهلل

 به خاطر حسن  یشد تیاذ یلی،منو ببخش رها جان خ نهیباادب ومت چقد

 دست پاک کردم  یبا اشکشو

 فکر کنم  نیخوام به ام یمن فراموش کردم االن م دیاِ..مامان فراموش کن -

 با امسن کوچولو وارد شد  نیآذ

  نیبه به مادرو دختر خلوت کرد -

 گذاشت  نیوزم نینگاهمون کرد ،ام متعج

  یدیرها خوشحالم به عشقت رس دیبابا شاد باش دیکن یم هی...چرا گرواا -

 گفت  طنتیباش دیبغل وبوس منو

 شوهرم بزنم لهت کنم  یجلو یکن یم عیحاال منو ضا -

 خنده  ریز میبلند زد یباصدا

 خب راست گفتم  -

 شد  دهیشن رونیبابل ازب یصدا

  دیدیطولش م نقدریا دینک یدونم چکار م یبابا نم ی؟ا دیخانوما آمده نشد -
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.ازاتاق . دمیلباسمو پوش یدست یکوچولو عوض کرد منم  نیپوشک ام نیآذ دیمانتوشو پوش یمامان تند میدیبازخند

  رونیب میزد

 نییبه من باعث شد شرمسارسرمو پا قشیونگاه عم نیمنتظر ما بودن لبخند ام ییرایپز یآماده سرپا تو  ونیآقا

 بندازم 

  دمیبازم خجالت کش یوازد  یچشمک دیسع

 خروج ازخونه گفتم  موقع

 عمو ؟ یخونه  دیریمامان شما م -

 داد جواب

 اونجاس  لمونیبله دخترم وسا -

  نیقزو میگرد یبعد برم میبردار میریم

 شد گفت  یم نیطور که سوار ماش نیهم دیسع

 ؟ یریدانشگاه م یتوچ -

 کالس دارم  گهیدبرم خوابگاه لباسمو عوض کنم دوساعت  دیآره با -

 من کرد  یبرام قابل تصور نبود روبه خانواده  یکیهمه نزد نیشد هنوز ا یکنارم ته دلم خال نیحضور ام با

  دیما بمون شیاگه چندروز پ شمیخوشحال م -

 جواب داد  بابا

 سر کار  میبر دینه پسرم با -

  میفرصت منتظرتون هست نیدراول انشاهلل

 وسرخ شد  دیبه پشت گرونش کش یزد دست یلبشو خورد ولبخند نیام
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 فاصله گرفت وزد روشونش  نیازدرماش دیسع هوی

  یهست یبابا بسته چقد خجالت -

  دنیخند همه

 گفت:  نیام

  میفرصت همراه خانواده مزاحم بش نیکنم دراول یم یسع چشم

  نیامکرد با   یشدن باباهم دست داد وروبدس نیکردن وسوار ماش یخداحافظ نیوآذ مامان

 قدم جلو آمد وروبه بابا کرد  ی نیخواستم سوارشم که ام یم  

 ندارم امروز  یخوابگاه کار رسونمیمن رها خانومو م دیشما بر زهیچ -

 کرد  رونیطرف خودش ب ی شهیسرشو ازش دیمکث کرد سع یکم بابا

 آقا ببرش مال خودت مبارکه  -

 زد وگفت:  یخنده بابا هم لبخند ریزدن ز همه

   دیدفکرکنیکه کش ییها ودردها یبه سخت دیوقدر  همو بدون دیمراقب هم باش دیبر هباش

 نیآذ نیدلمو داشت تا سرم و فروکردم داخل ماش یهمه جوره هوا دیسع  رمیم نیدلم قند آب شد که با ام ته

تورد  رونیب نگیازپارک نشویماش نیخارج شد ام دیسع نیکردم ماش یوخداحافظ دمیکوچولو بوس نیومامان وام

 وسوار شدم 

  دیشدمو گرفت وبوس یچیزد ودست باند پ یچشمک

 خودم بشم  یرها یفدا -

 

 بودمش  دهید یجد شهیحرکتش هم نیسرخ شدم باا فکرکنم
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 داد  ادامه

 دستت که درد نداره ؟ -

 چشمهاش نگاه کردم  به

 درد داره  زهیچرا  -

 آروم رها کرد  دستمو

 حرکت داد  نویماش

 عفونت کنه  دینبا رمیبگ کیوتیب یم دارو خانه وبرات مسکن و انتبر دیبا -

 ندادم جواب

 به قلبم چنگ زد  یبیقبال مال اون دختره لوس بوده قلبم گرفت بغض عج نیام نکهیلحظه ازا ی

 حال روزمو نفهمه  نکهیا یبرا

 بعد سکوت وشکست  ینگاه کردم کم رونیبه ب شهیکنار ش از

 

  ؟یا ساکتمن چته گلم چر یرها -

 کردم نگاهش نکنم  یدلم قنج رفت بغضمو قورت دادم سع تشیازحس مالک 

  ستین یزیچ یچیه -

 بود یدکتر جد یهمون آقا نیشد ا یشروع به خوندن کرد، باورم نم طنتیروشن وهمزمان با ش نویماش ضبط

 

 تورو  من

 دوست دارمت خوادیم
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 هات خنده

 دوست دارمت ادیبهت م 

 یبخوا کمیتو منو  یحت اگه

  ادیز یلیتورو خ من

 دارمت  دوست

 دوست دارمت اتیخوب هیتوروواس

 دوست دارمت اتیمهربون واسه

 با اون چشات یکش یمنو م یدار

 دوست دارمت اتیعاشق کش واسه

 تورو خواست هویمخاطب خاص دلم  یآها

 هوش وحواس یدل من نزاشت نیا یبرا

 مخاطب خاص یآها

 دست شماست اجازه

 یبگ یهرچ قبوله

 اسینجوریا عاشقت

 دوست دارمت  خوادیتورو دلم م من

 دوست دارمت ادیهات بهت م خنده

 یبخوا کمیتومنو  یحت اگه

 دوست دارمت  ادیز یلیتورو خ من
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 دوست دارمت هاتیواسه خوب تورو

 عاشقانش  من هدف گرفته بود  یخونه ونگاها یمن م یبرا نکهیهاش وا ازخنده

 کرد  یبغض فروکش نم نیا یولکردم  یم ریس توآسمانها

 ؟ دهیهم خند نایار یبرا یعنی

 یلمسش کرده باشه ناراحت وعصب یعشق چیقبل من بدون ه نایمن عاشقش بود و ار نکهیبغلش کرده ؟ازا یعنی

 کردم  یحسادت م ییجورا یبودم 

 بلند  یاونم باصدا هیگر ریتحملم تمام شد،زدم ز بالخره

 طرفم صداش نگران بود  دیپارک کرد چرخ نویزود ماش یلیو به من دوخت خخندش قطع شد  نگاهش  باتعجب

 

 شده رها چته آخه  ؟ یچ -

 تونستم جوابشو بدم یکردم نم یگرفت هق هق م دستمو

 دستاش گرفت وسرمو بلند کرد صداش محکم بود  نیصورتمو ب دیجلو ترکش خودشو

  دهیآزارت م یچ نمیبب ریسرتو بال بگ -

  دیلرزیم لبام قفل شده بودومتکون داد سرمو

 من ؟ ینکن بگو چته زندگ هیشدم گر ونهید نمیرهااا به من نگاه کن بب-

 باز کردم  یبه سخت لبامو

 تونم تحمل کنم  یمن نم نیا...ام...ام -

  دیکرد سرشو تکون داد دستاشو ازصورتم کش یاخم

  نمیبگو بب یتحمل کن یتون یونم یچ -
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 ک کردم اشکمو بادست سالمم پا -

 ولش کن  یچیه -

 هو؟یشد  یچ نمیگذرم بگو بب یراحت نم یزیازهرچ میجد میرها من تو زندگ -

 کنه  یم ونمیکرده فکرش د یبا تو زندگ نایتونم تصور کنم که ار ینم نیام - 

 سالمم زدم به بازوش  بامشت

  یچطور از عشقت ومن گذشت -

 چرا چرا چرا؟ گذرم ...آخه ینم یزیازچ یبه راحت یگ یم توکه

 تو بغلش  دیمنو کش دمید نیخودمو تو آغوش ام هویشدو زار زدم  شتریهق هام ب هق

 سرم گذاشت پشتمو نوازش کرد  یرو سرشو

آرومت کنه  دیبدم شا حیبرات توض وییزایچ ی دیبا یمن یتوزندگ یمن یهست ی هیمن ،عشق من، توهم یرها -

  میراحت صحبت کن یجا ی میبر فرصت بده یدونه دونه اشکات بشم، کم یفدا

ده  ریمس یبه سرم زد ازم جداشد وصاف سرجاش نشست منم سرجام نشستم بدون حرف حرکت کرد  ییا بوسه

 ازجلو دورزد ودر طرف من وباز کرد  نویشد،ماش ادهیپ میدیکرد به بابام تهران رس یورانندگ یا قهیدق

 شو خودتو بپوشون سرده هوا  ادهیپ -

 شدم  ادهیرفت پگ ربازوممویز

  ستادمیکنارش ا دیهاش کش هیسردو به ر یفاصله گرفت دستاشو باز کرد و هوا ازم

 بود  شییپالتو اسپرت سورمه ا بیدستاش توج دیسکوت به طرفم چرخ یازکم بعد

 دونم ناراحتت کردم  یرها م -

 یدیهمه عذاب کش نیا نکهیازا دیکرد سع فیتعر زویبابات همه چ شبید یمارشدیدونم بهت سخت گذشته وب یم

  شبید دمیناراحت بود اشک مادرتو د
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تالشمو کردم نشد تنها راه  یول  رمیوبگ یازدواج اجبار نیا یتونستم جلو یمردم وم یمن  یفکرکن دیشا زمیعز

بت من نس قیباخودم گفتم حاال که تو ازعشق عم یدونستم تو به من عالقه دار یبود البته من نم نینجات پدرم هم

 ازدواج بدم ، نیتونم تن به ا یراحت تر م یبه خودت خبر ندار

 کردم هرچند به ضرر بابام بود  یقبول نم یدونستم توام حس منو دار یم اگه

 وارد قلبم نشد هرگز، یمن شد ،ول یاسم اون دختر وارد شناسنامه  درسته

 

 دوردستها نگاه کردو ادامه داد  به

 بت ساخته بودم یم که ازتو بود برا قیعم نقدریرها عشقت ا -

 طرفم دیچرخ 

به فکر  نقدریا نایشب ازدواجم ،خوشبختانه ار ینخورد حت یازخود راض یدستم به اون دختره  یرها جان من حت  -

 رنقدیبودم ا یبا من نداشته باشه راض یاون کار نکهینبود  منم ازا یبود که در بند زندگ یو خوشگزران حیتفر

طالق داد بدون درنگ قبول کردم  یقاضات یبرگشت خارج وقت دهیماه نکش کیکه به  کردم باهاش یبدخلق

  رهیازش گرفته بودو پس بگ نایار یکه با کلک بابا یخوشبختانه بابام تونست چک

 

 

 دیزد محکم منو به بغل کش یولبخند گشاد دیدلم آروم گرفت به طرفم چرخ یمدت به حرفهاش گوش دادم کم تمام

 قرار گرفت ، نشیسرم توس

 یهمه  یدارو ندارم توا ییبرام نداشت ،توا یارزش نیشد که کوچکتر تیحسود یحسود خانوم به کس یا

 من  یارامش زندگ ییمن تو یخوشبخت

 ،دررها  شهیکلمه خالصه م کیدر میزندگ زیچ همه

 خانومم  خوامتینازم باتمام وجودم م یرها
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سراسر وجودمو دربر گرفت دستامو دور کمرش  یبود آرامش خاص نیریحرفها اززبان مرد مورد عالقم ش نیچقدرا

 بعد ازهم یحلقه کردم کم

 

  میشد جدا

  نیام -

 جانم  -

  یممنون که هست -

 زد  یلبخند دیسرمو بوس یجلو آوردو رو سرشو

  زمیعز یمنم ممنون که به پام موند -

  دیکش نیبه سمت ماش دستمو

 شد  ریشگاهتم دسرد شده هوا ، دان یلیبدو که خ -

 یداروهامو گرفت  دلم سبک شده بود آرامش خاص ریمس نیب میوبه سمت خوابگاه حرکت کرد نیشد نیماش سوار

 گفت  میدیداشتم به خوابگاه که رس

 ندارم  تویرها من طاقت دور -

 تکان دادم  سرمو

 برم خوابگاه درس دارم  دیبا یگ یخب چکارکنم م -

  گسید یزیدونم منظورم چ یم نارویا -

  هیچ-
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  دیخند

 بابا من تشنتم رها  میکن یزودتر عروس دیخب معلومه با -

 زدم ازخجالت گونه هام سرخ شد  یلبخند

  کشهیم میچه خجالت زمیعز یوا -

 

 شدم داروهامو گرفت سمتم  ادهیپ نیازماش

 دنبالت باندتو عوض کنم امیبه موقع بخور فردا م زمیعز ایب -

 خودت باش  مراقب

بودم که دوست داشت آسمان وبشکافه وبره تا  یسبک بال یرفتنش شاد وشنگول وارد خوابگاه شدم مثل پرنده  با

 اون دور دورا

 

اد ش نقدریعمو ا یکه داشتم ورفتم خونه  ییدوروز گذشته که بااون همه ناراحت نیشد توا یباورشون نم دوستانم

 وخوشحال برگرشتم خوابگاه 

 

  رانیبرگشتن ا نیام یخانواده که  دیهفته طول کش کی

 بود  نیام یناراحت ازازدواج اجبار نیکه پدر ام ازاونجا

 مامان تلفن زد  یول نمشیخواست هرروز بب یحت با ازدواجمون موافقت کرد دلم م را

 وبرداشتم یگوش

 الو  -
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 الو رها جان سالم مامان  -

 سالم  یمامان خوب یوا -

 زم؟یعز نیازخودت ازدکتر ؟خوب؟چه خبر  یخوبم دخترم تو خوب -

 مامان  میخوب -

 خوبن ؟ نیام نیآذ دیچه خبر بابا سع -

 بهت بکنم  هیخوبن گلم ،دخترم زنگ زدم چند توص-

  مید یجانم مامان گوش م  -

 یرسم یگلم ، تا همه چ ینگفتم ،ول یزیچ یمدت خوشحال یاون پسره بعد  دنیگفتم ازد میاونجا که بود زمیعز -

 نشده 

  یکرده خود دار  باش دیسفارش اک دینرو سع رونیباهاش ب ادیز

 دلم ناراحت شدم  ته

 ؟ میچرا مامان ماکه قرار ازدواج کن -

حرفا که مردا  نیوازا یمدام بهت نگه هول بود یدیبرخورد کن فردا که به هم رس یدلم جور زیدونم گلم عز یم -

 گن  یچزوندن زناشون م یبرا

 مان درست بود فکرکردم حرف ما یکم 

 بگو ممنونم ازدور هوامو داره  ممیراحت به داداش التونیباشه مامان جون خ -

 بامامان قطع کردم  یبعد خدا حافظ ویلب گوش یلبخند رو با

 

 یرابار رفتم مطب اونم ب کیوفقط  رونیب یکرد ول یصحبت م نیبا ام یتلفن مامان درسته سخت بود برام  تلفن بعد

 دستم   ی هیباز کردن بخ
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 جواب مثبت ودادم خوشحال شد  نیبه ام دیفهم یوقت محمد

 مطمعن نبودم  یلیخ یول

 کنه  دایپ شویاونم هرچه زودتر عشق زندگ دوارمیام 

  یرسم یخواستگار انیهمراه خانوادش ب نیامتحان ترم بود رفتم خونه قرار بود ام یفرجه  نیب

 نمیعاشقتم ام یچشمام برق زد وا میگوش یرو نیاسم ام دنیباد زنگ خورد میدرحال آماده شدن بودم  گوش یوقت

 جواب دادم  ویگوش نیازعشق ام یناش قیبا لبخند عم

 سالم آقا  -

 ته دلم ضعف رفتم براش  دیچیقشنگش تو گوشم پ یصدا

  یسالم عشقم خوب -

 خوبم تو چطور ؟ -

  دیخند

  میزندگ یمن عال -

 تاب شدم  یب شیهمه مهربون نیازا

 دم در منتظرتم  نییپا ایمن ب یرها -

 مامانند گفتم غیگشاد شد وج یازخوشحال چشمام

 ؟ یگ یراست م نیام یوا -

  نمییپا ایاره ب زمینزن عز غیآخ گوشم ج —

 قطع کرد  یبدون خداحافظ ویگوش -
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ام حس  نهیس یسه قف یوتو  یدرد گهیروزها حالم خوب خوب بود د نیازپله ها ا دمیپالتو وشالمو سر کردم ودو زود

 داد  یازارم نم یغم گهیکردم ،د ینم

 طرفش دمیدم در مثل بچه ها دو نشیماش دنیباد

 برام باز کرد  ..... نویدر ماش 

 " زهیقلبم ازعشقش لبر"

 

 شدم  سوار

 سالم -

 دستش روفرمان بود سرشو کج کرد  ی

 سالم بر سلطان قلـم  -

 بستم  درو

 من  یرها یخوب -

 زدم  یلبخندبستم ، چشمامو

 

  کیخوووب در حد المپ -

  دیقه خند قه

 وگرفت طرفم  دیکش رونیاز پشتش ب یشاخه رز ارغوان ی دیدستمو گرفت وبوس -

 خودم  یبه بانو میتقد -

 زده شدم گلو ازش گرفتم بو کردم  ذوق
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  میمن عاشق رز ارغوان یمرس نیام یوا -

 بست  چشماشو

 قابل عشقمو نداره  -

 شدم از خجالت چون گونه هام داغ شد سرخ  فکرکنم

 شدم  رهیبا اخم به گل خ دمیوسط گله باترس سرمو عقب کش یزیبو کردم ، احساس کردم  چ قیعم گلو

  شهیچشممو زد باورم نم یگلو نگاه کردم برق زرد نیمشکوک بود به خودم جرات دادمو ب نیارام ام یوخنده  نگاه

  نیام نیام نیام یوا -

  دیخند-

  نیجان ام نیان امج -

  نیام جان

ور شدم ودستمو د اریاخت یب هویبگم   یدونستم چکار کنم چ ینم دمیکش رونیگل رز ب نیازب نویتک نگ ی حلقه

  دمیگردنش حلقه کردم گونشو بوس

 زد ... میشونیبه پ یکیکوچ یحلقه شد دور کمرم وبوسه  دستش

 

 ازش جدا شدم  یت تندرف یواال آبروم م هیدود نیماش ی شهیخوبه ش حاال

 بود رنگ نگاهش  نیام دنیبوس یحرکت من برا نیاول نیا

 بودم  رشیکه خودمم درگ یزد عشق یازعشق م دم

  نمیخودم حلقه رو بپوش بب یبانو یفدا -

 آورد یودرشتش آدم  به وجد م دیسف نیدستم کردم برق نگ یتند
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 قشنگه  یلیخ نیام یوا -

بردار ،االن آمدم بگم بزار پس فردا باهم  یدوست داشت یخودت هرچ دیخر میر یعد مالبته ب زمیمبارکت باشه عز -

 خونتون  میبر

 کردم  یم رورویدستم بودم وبا ذوق دستمو ز یبه حلقه  رهیطور خ نیجمع کرد هم لبامو

  ادیبه هرحال خواستگار داره برام م نمیتدارک بچ یکم دیرم با ینه من فردا صب م -

  دیبا نازو کرشمه گفتم : که لپمو کشآخرمو  ی جمله

 تو عروس خانوووم خودم بشم  یمن فدا یا -

 رسم مراقب خودت باش یبرو من پس فردا شب،م باشه

   

چشم  رییخونه تغ یمرتب کرده بودن مبلهاو فرشها رو عوض شده فضا زویهمه چ نیخونه مامان وآذ دمیرس یوقت

ود ومرتب ب بایز یزیهمه چ دمیگنج یگ تمام گذاشته بودن توپوستم نمخانوادم برام سن نکهیکرده بود از ا یریگ

 ورودشون  یلحظه  یدل تودلم نبود برا

 کردم  یم یحسن لحظه شمار  یخواستگار برخالف

 

 که کنارم بود دستمو گرفت  نیزنگ در استرس گرفتم اذ یباصدا

 کرده  خیآروم باش رها چرا دستت  -

  شوازشونیفتن پوزد همراه بابا ر فونیآ دیسع

 مردم ازدلشوره  نیآذ یوا -

  دیگونمو بوس مامان

 به خودت مسلط باش  هیگ یراست م نیدختر آذ -
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 با تعارفشون وارد شدن  دیکه همراه بابا وسع میمنتظر مهمونها شد یآب گلو مو قورت دادم دم در ورود یسخت به

 یجذاب وارد شد بعد خانم هیسوخته وچهر یقهوه اقدبلند باکت وشلوار  یجوگندم یبا محسن انسالیم یمرد اول

باخنده وارد شدن بعدش  یاب نیبود قد متوسط بامانتو کوتاه وشلوار ج نیکه رنگ چشمش همرنگ چشم ام بایز

ادرش م  میکرد یکرد با پدرش احوال پرس دنیدستام شروع به لرز ستادیلبخند کج وارد شد قلبم از تپش ا یبا نیام

 بعد 

 زد  یولبخند گشاد ستادیمن ا یجلو نیبا مامان وآذ یوروبوس یپرس احوال

 ماشاهلل  -

 کرد  نیام روبه

 عروس منه ؟ نیا نیام -

  دیدستشو به مامان داد منو به آغوش کش ینیریش یبالبخند چشماشو بست ومادرش جعبه  نیام

  رانیا میایهمه عجله کنه ماب نیپسرم حق داشت ا یفدات بشم توچقد ماه یاله -

 

 آروم سالم دادم  یباصدا

  دیسالم خوش آمد -

 ماهت گلم  یسالم به رو - 

ه شد نیتزئ ییبایکه به طرز ز دیو سف یصورت یجلو امد و دسته گل پراز رزها نیام ستادنیگنارا نیمادر ام پدرو

 بودن گرفت طرفم 

 سالم بانو قابل شمارو نداره  -

 انداختم ریسرمو به زگل وگرفتم گونم واغ شده بود باخجالت  دسته

  دیسالم خوش آمد - 
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 چشماش برق نیکردن من موندم وام شونیهمراه نومامانمیآذ تنیمبلها نش یپدرو مادرش رو دیبابا وسع ییباراهنما

 زد وآروم گفت :

 سادس باشه؟ یخواستگار یفقط  دهیمن چته آروم باش رنگت پر یزندگ -

 دهیچقد با حرفهاش بهم آرامش م میوستیپ هیبه بق نیمگازگرفتمو لبخندمو جمع کردم همراه ا لبمو

 نشستم مامان اروم گفت : نیام یاز مبلها درست روبرو یکی یرو نیگذشتم وکنارآذ ستالیبردم توگلدان کر گلهارو

  اریب ییبرو چا یچرا نشست -

 جواب دادم  جیگ

 من ؟ یک -

 جواب داد نیآذ

  گهینه پ من پاشو د -

 ییچا ختنیازقبل مامان فنجانهارو آماده کرده بود شروع به ر دیلرزیبه آشپزخونه رفتم دستام مناچار بلند شدم و به

 کردم مامان پشت سرم آمد

  یزیوبر ییچا یاریدرن یباز عیرها مامان جان حواست باشه ضا -

 

 وبرداشتم  ینیس اطیبااحت

 راحت حواسم هست التینه مامان خ -

 برداشت  شویچا یکردم له بالبخند ییرایپذ نیودرآخر از ام هیش وبقومادر نیوبردم ازپدرام ییچا ینیس

 کنارم گذاشتم  یعسل زیم یورو ینیس

 پا گذاشت  یپارو نیام پدر
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 بابا کرد  روبه

 یخواستگار نیپسرم ام یبااجازتون رها خانوم وبرا میدخترتون مزاحم شد یخواستگار یما برا یخب جناب آزاد -

 ازگذشتشون وازدواج ناموفقش که مسببش من بودمو گفته  جان نیکنم، البته ام یم

 منت  دهیبه د دیداشته باش یوهر درخواست دیبگ یدست خودتون هرچ یچیق شویر

 

 جواب داد  بابا

 وگفتن  یهمه چ شونیبله ا  -

 مبارکه انشاهلل   میهست یوصلت راض نیوازا میحرفهامونو زد ماقبال

 شد.  یکردن پر شاد شانیهمراه هیت زدن و پشتش بقکه دس دیوسع نیخونه توسط آذ یفضا

 بلند شد ودستمو گرفت بلندم کرد، نیام مادر

 قرمز رنگ ، یجعبه مکعب کی یازتو 

  دیوبه گردنم انداخت گونه امو بوس دیکش رونیب یوپالک ریزنج 

  دیمبارکت باشه گلم خوشبخت بش -

 کردم   نگاهبایشکل ز یعیضیب زابتیال روپالکیزدم به زنج یلبخند

 یدیممنونم زحمت کش -

 نیا یکه ط تشیمیبرداشت وبه همه تعارف کرد ازصم زویروم ینیریوش دیداشت، روبه جمع چرخ یشاد مادر

 گفت :  ینشون داد دلم قرص شد که مادر شوهرم مهربونه بازباخندوخوشحال قهیچنددق

عقد کنند  ندهیچندروز آ دیگفته اگه اجازه بد خودشو رها جان یازگذشته  نیپسرم طاقت ندارم ام یواال من جا- 

 میریبگ ینوروز عروس دیع امیوا
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 یجمع مهم نیکرد کال هروقت بابا ب دییهم با سر تا دیکرد سع دیبه سع یسرجاش نشست منم نشستم بابا نگاه رفت

 شد  یمودبانه به احترام بابا ساکت م دیزد سع یحرف م

 نگاهش وبه من دوخت  بابا

 بابا؟ یندار یحرف رها جان -

 

  دمیخدا چقد خجالت کش یوا

  دیشما بگ ینه بابا جون هرچ -

 وفوت کرد  بابانفسش

  هیمهر نییخب مبارکه فقط مونده تا -

  شهیهمون م دیشما بگ یهرچ دییسرشو تکون داد بله بفرما نیام ی بابا

  یتماشاچ هیدست باباها بود وبق مجلس

 اشتن دل تودلم نبودوگذ شیشد قرار آزما نییتا هیمهر

 

 به من زد  یچشمک نیمادر ام میدر تماس نیمدته من وام یدونستن  یکه همه م ازاونجا

 گفتن داشته باشن االن بزنن  یبرا یفکرنکنم عروس دوماد حرف -

 که بغل دستش نشسته بود چرخوند  نیطرف ام سرشو

  یشگلت بگبه عروس خو یتا االن ندار روزیازد یدیجد زیچ یها پسرم حرف -

ه من خجالت بکشم با خند دیانداختم انگارفقط با نییبه من کرد سرم وپا یقینگاه عم نیمنفجرشد ازخنده ام سالن

 گفت 
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 کتاب حرف تودلمه  یدارم کال  دیحرف جد یواال من هرلحظه  -

 شوخ طب بود با خنده گفت :  شهیکه هم دیسع

 پاشو برو با نامزدت بحرف  االی

  من نگاه کرد به

 کنه  تیعاشقانه تل یمختو با حرفا خوادیعاشق پر ازکتاب وببر م نینازم ا یرها آبج -

 به دندون گرفتم وبااشاره گفتم  لبمو

 زشته  -

 باخنده گفت: درجواب

  گهید مینیعادت کنه ماا دیکجاش زشته ازاالن با -

  شدن ی، چه زود خودمون دنیخند یوخانواده شم م نمیام یحت دنیخند بازهمه

 گفت  دیحرف سع یهم درادامه  مامان

  دیحرف بزن یکم دیکن بر ییراهنما نویرها جان پاشو آقا ام -

 جواب دادم  اروم

 ندارم یمامان زشته حرف -

 زد به پهلوم  نیآذ

  هیکاف ینگاشم کن ادیپاشو حرف خودش م -

  دیخند هرهر

 ازخداش ،زود بلند شدو دنبالم آمد  نیناچار بلند شدم ام به

 باال رو ساخته بود به اونجا نقل مکان کرده بودن اتاقم باز مال من شد یطبقه  دیسع  ریسال اخ کی یکه ط ازاونجا
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 کردم  شیراهنما

حرکت  یشده بود ب یپات یقاط یهمه چ جانیترس  خجالت ه دیدراتاق  نبسته بودم که منو به آغوش کش هنوز

  دیشامش کشوعطرتنمو به م دیسرشو کنار گردنم کش ستادمیا

 مدت  نیتشنتم دختر چطور دوام آوردم ا یلیرها خ یوا یوا -

 تواتاق زد  یازدورم باز کرد چرخ دستاشو

 منه ؟ یاتاق معشوقه  نجایپس ا -

  زدیبهش تند م یکیزدم هنوز قلبم ازنزد یلبخند

 اگه منظورت از معشوقه منم بله  -

  دمیآروم خند باهم

 نشستم  یصندل یلبه تخت ،منم روبروش رو نشست

 در بلند شد  یصدا

 من پشت درم  نیتا عقد نش یها بامن طرف یخان حواست باشه دست ازپاخطانکن نیام -

 کرد  یمنم شاد م شیداداش مهربانم بود که در هر حال حوامو داشت وبا شاد ی،صدا دیقه خند قه

 سرشو طرف در چرخوند  نیام

 راحت دادش  التیخ -

 شدم  ین من وداشتن با حرفاشون فقط ازخجالت آب مقصد آب شد انگارامشب

س هرک دیما موندن که باز سوژه افتاد دست سع ینداشتن با اصرار بابا ومامان شب وخونه  نیرو قزو یکه کس ازاونجا

 گفت :  نیروبه ام دیکرد که سع یصحبت م یباکس

  نجایا یشبم تلپ شد یآمد یتپرو هس یازاون خواستگارا یاوردین یشلوار ریداداش باخودت ز یراست -
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 اروم به مامان اشاره کردم  دنیهم خند هیاشک از چشمشون روان شد بق دنیازبس خند نیوام نیام یبابا

 آبروم وبرد  دیمامان زشته سع -

 زد  یمامان لبخند 

  میبزار شاد باش سیدکترخودش پا نینترس گلم بب -

 باال  ونیآقا نییاپ یخانومها طبقه  میشب وزنانه مردونش کرد اون

 مامان چشمامو باز کرد  یزود با تکانها صبح

  شیآزما دیبر دیرها جان دخترم زودپاشو با -

 باال آمد  یحاظر وآماده ازطبقه  نیپاشدم وآماده شدم ام تند

  ریسالم صبح بخ -

  ریسالم بانو رها صبح قشنگ توام بخ -

  میداشت شیچون آزما نیمن وامصبحانه آماده شدن بجز  زیکه همه سر م دینکش طول

 به من انداخت  یآماده دم در بودن مامان نگاه نیصبحانه مامان ومادر ام بعد

 ؟ میرها جان بر -

 گذاشت جواب داد بشیتوج ویسرگرم بود بلند شد گوش شیکه باگوش نیام

  میبله بر -

 ازپشت مامان وصدا زد  دیکه سع میخارج نشده بود هنوز

  یبه سالمتمامان جان کجا  -

 کرد  کسیسرشونش ف فشویک مامان

  دیبعدم خر گهید شگاهیازما میبر -
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 هم گفت : نیام مادر

 .؟ ادیب دیخوایچطور مگه شمام م -

 بغل کرد  طونویش یکوچلو نیوام دیخند دیسع

عشق راحت دومرغ  نیا دیخودم دربست درخدمتتونم بابا بزار رونیب دیبر دیخوا یشمام اگه م امینه بابا کجا ب -

 باشند 

 به من انداخت  ینگاه مامان

 باشه پسرم پس تنها برن  -

 منم آورد  یلبخند به لبها نیبه ام دیوچشمک سع دیبه سع نیخندان ام نگاه

د ش یباورم نم ایخدا میکارها روانجام داد بیداد به ترت شگاهیمحضر وآزما یبرا دیکه سع یباآدرس رونیب میزد هردو

 قلبم بود پراز تنفر نسبت به یرو یمیکجا االن کجا اون موقع درد ورنج عظ نکارهایجبور به انجام اکه باحسن م یزمان

 االن ، یول همه

 سرشار ازعشق  پرازآرامش،

  میخوشحال عرق

که مراسم عقد بود دعوت  گهیدوروز د یهمه رو برا یوپدر مادرامون تلفن دیسع میانجام داد دهامونویروز خر همون

 کردن 

 یریش یرفتن بودم لباس عروسک شگاهیبرام وقت گرفت برخالف عقد باحسن مشتاق آرا شگاهیآرا نیازبهتر نیآذ

لباس برداشتم همراه  یرو ینهایدامنش تا روزانوم بود تاج وتورو ست نگ یوبلند یحلقه ا نیآست یرنگ پف دار

  شگاهیرفتم آرا نیام

 گر شیدونم آرا ینم ییبایرها توخودت ز -

 د باتو چکار کنه خوا یم 
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 جمع کردم  لبامو

 کنه  شمیخب معلومه آرا -

  دیوخند دیکش لپمو

  دیمن آخه دست تو کار خدا نبر یجوجو -

 گشاد شد  چشمام

 من جوجوام ؟! ــــنیوا ام -

 زد یقه ا قه

 دستمو گرفت  گشیفرمان ودست د یدستشو رو ی دیطرفم چرخ به

 جوجو زرد  نیع یشیجوجوتر م یزن یم غیجونم ج یا -

 

 

 مانند گفتم : غیج ناخواسته

  ـــنیام -

  دیخند باز

  نیام یجوجو نیجان ام -

  دیداشتم پنهونش کنم به روش کردم بازم خند یکه سع یهمراه با خنده ا یشدم اخم ادهینداشت پ دهیفا رینخ

خودمو  بعد عقد بتونم ستیعلوم ننکنه چون م یرو ادهیبگو ز شگریبرو ، به آرا نتویریلبخند ش ایاخمتو باور کنم  -

 کنترل کنم 

 بستم وزبانمو نشونش دادم  نویماش در



 رها ییتنها

 
323 

 

 حرکت داد بلند که من بشنوم نویماش دیخند

 

 هی هریودرانتها سبز ت ییطال هیو سا بایز ونینیشدم چند ساعت بعد خودمو آماده با ش شگاهیوارد سالن آرا باخنده

 یریچشمگ رییابروهامو برداشته بودن تغ یبود  روژ گونه ورژلب آجر پهن شده یکه ازاخر کم یشکل دال خط چشم

 کرده بودم لباسم رو تنم جا خوش کرده بود

 کرد  شیسپرده بود  آمد وآرا دیکوچولو به سع نیام یساعت بعد من وقت کیهم  نیآذ

  رونیب زدیشد قلبم داشت ازدهنم م انیروش نما نیزنگ زدو اسم ام میگوش

 الو بله  -

 گوشمو نوازش کرد  شصدا

 من  یالو جوجو -

 باز گفت جوجو  نیخدا ا یا

 داخل  امیعشقم دم درم ب یآماده ا -

 گلونو قورت دادم  آب

 ایبله آماده ام ب -

  زمیآومدم عز -

  نیدادم آذ ویکردم گوش هول

 تو چکار کنم  ادیداره م نیآذ یوا -

  دیکش نییسرمو پا یتور رو دیخند نیآذ

 آروم باش  یکه منتظرش بود ییهمون لحظه ا نیرها ا یدچرا هول کر -
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 تکون دادم  سرنو

 کنم  یم یخدا باشه سع یوا -

 ستاد،یرسما قلبم ا نیورود ام با

 

رز  دسته گل یبراق  موهاشو باال وژل زده بود با  یکفش ورن یمشک ونیکراوات پاپ  دیلباس سف یشلوار مشک کت

نگاش کردم بالبخند دست آورد تورو باال بزنه که  یچشم ریتور ز ریداد دستم اززلبخند به لب جلو آمد گل و یارغوان

 خاص خودش دستشو گرفت  طنتیباش نیآذ

  یرونما بد دیاول با یآ یآ یآ -

  دیخند نیام

 ستیدل تودلم ن یدون یرها خانوم حاال م یرونما دمیم امویبه چشم دن یازدست شما زن وشوهر چکارکنم ؟ا -

 سنگ بنداز  یه نمیببفرشته امو 

 وجواب داد  دیهم خند نیآذ

  گهیخب رسمه د -

  ستادکردیوبعد رو به من ا نیبه آذ یبا لبخند نگاه نیام

تم تونس ینم یدر آورد وگرفت طرفم انگار الل شده باشم حرف یبغل کتش کرد وچندتا تراول پنجاه بیتو ج دست

 بزنم پولو گرفتم ازش 

 تورو برداشت  نیام

 شد  انیکرد نما یبرق زد ولبخندش که گونشو چال م چشماش

 من  عاشقتم  یاووو رها -

 دست زدن   شگاهیدر آرا نیحاضر دیبوس مویشونیقاب کرد وپ صورتمو
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 نیرفتم سوارماش رونیکرد دستمو گرفت وفشرد همراهش ب یبرخورد م یعاد نیام یول دمیخجالت کش یلیخ

،پدر مادر  دیوبعد محضر آمد  بابا ومامان، سع ینا بود دنبالمون به عکاسبردار که آش لمیهم همراه ف نیآذ  میشد

  دنیبغلم کردن وبوس یکی یکی نیام

  میمخصوص عروس داماد نشست گاهیجا

سرم  یکه که رو نیمهربانم خوشحال کنارم بودن عاقد شروع به خواندن خطبه کرد باراول وخوند آذ یها دخترخاله

 که من  نهیس رفته گل بچخواست بگه عرو دیسایقند م

 بار اول بلند گفتم  باهمون

 بعـــــله  -

  دیسرشو طرفم چرخوند وخند نیام

 حد  نینه تا ا یول میدونستم عجله دار یم -

 غرق خنده شده   سالن

 داد  هیهد ییبایز دیطالسف سیوسرو دیجلو آمد وگونه امو بوس نیام مادر

 بود تیلفظ ریز نیدخترم ا -

  باشه مبارکت

 باخنده گفت  عاقد

 مبارکه  ینیگل بچ یبده نرفت رتیدختر خداخ -

 میومراسم جشن واونجا گرفت مینبودن با خونه رفت ادیازعقد چون مهمونها ز بعد

 

 وصلت تو آسمونا.... نیبودن ومن ازا یغرق شاد همه

 کوچولو رو به مامان سپردن  نیمجلس وگرم کردن وام نیوآذ دیسع
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 هام ومحمد ذوق زده شدم  یهورود هم دانشگا با

 نگاه متعجبمو دوختم  نیام به

 ؟ یتو دعوتشون کرد نیام -

 دوستانم باشم  یرایمنم بلند شدم تا پذ ستادیزد ،بلند شد ا یلبخند

 باشن  کیما شر یآره عشقم گفتم اونام تو شاد -

  وستندیها به ما پ بچه

 ستم داد ود یکیکوچ یمحمد جعبه  میکرد یدست وروبوس بیترت به

  دیگم خوشبخت بش یم کیسالم بانو تبر -

 رو گرفتم  جعبه

  ویسالم ممنونم خوش آمد -

 

  کرد یدست دادو روبوس نیآرام شدم ،باام یدلم کم دمیخنده اشو د یوقت یبرام سخت بود ول یبامحمد کم یارویرو

 مراقبش باش شهیهم دیکش یسخت یلیجان هردوتون خ نیمبارکه ام -

  دیاش چم خوش آمدداد یمرس -

 کنار گوشم گفت  بهیط

  دیتر شد گریج یبود گریج

  زمیعز یمرس -

 ادامه داد  

 اد؟یرها به نطرت محمد ازمن خوشش م -
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 شدم بهش  رهیگشاد شده خ یوچشما باتعجب

  یها مگه دوسش دار -

 انداخت  ریبه ز سرشو

 بهتره  نگم یزیداد فکرکردم چ شنهادیبه تو پ ی، وقت یراستش آره ول -

 گرفتم وفشردم  دستشو

 کنم با محمد حرف بزنم یم یدونستم سع یمن وببخش من نم زمیعز -

 زد  یلبخند دمیخودم د یمحمدو رو نگاه

 مجلس توسط دوستانمان گرم شد  دینکش یطول

 کرد  یبچه ها رو با لبخند  نگاه م دنیکردم که داشت رقص نیام روبه

 ؟ نیام -

 به طرفم چرخوند  سرشو

 جانم عشقم  -

 بود یخوب زیممنونم سوپرا -

 زد  یچشمک

 قابل عشقمو نداشت  -

 زدم  یلبخند

 ؟ نیام

  شمیخودمیصدام نکن ازخودب میجان دلم زندگ -
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 بود برام ؟ یافتنیبود که حسرتشو داشتم ؟دست ن یهمون دکتر نیجمع کردم واقعا ا خندمو

 ؟ یخوایم یچ نمیبگو بب یزن یقلبم مخالصو با اون چشات به  ریت یدار دمیجانم گوش م -

 کردم  یبادسته گلم باز یکم

 روباچشم بهش نشون دادم  بهیط

 که ؟ شیشناسیاون دوستم م نیبب -

 کنار سرم وتکون داد دیکش سرشو

 خب؟ شناسمیبله م -

 محمده ! شیدلش پ گمیم -

 شد  رهیچشمام خ به

 عه ؟واقعا ؟ محمد فکر نکنم، آخه.. -

 خواست  یکه منو م دمیذاشت منظورش وفهمناتمام گ حرفشو

 خورد  نشوییکرد ولب پا زیر چشماشو

محمد  نیصبر کن وبب دمیم وندینباشه متخصص قلبم قلباشونو بهم پ یفکرکنم بتونم به هم جوششون بدم هرچ -

 حاال نوبت منه  دیعقب کش دیفهم یتونست تو رومال خودش کنه وقت یم نکهیدوست وبرادر خوبمه باا

  دمیخندم گرفت وخند حرفشاز

 قلبها توسط دکتر متخصص  وندیپ -

 آمد  میبه حالت رقص به طرف ما که نشسته بود دیسع 

 دست عشقم بود  یتو دستم

 جشن شماست  نمیب دیپاش -
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 مجلسو  دیگرم کن دیپاش

 

 هیوبق میادستیا ییرایودوستان  وسط پز انیاطراف غیمنم بلند شدم هردو بادست وسوت وج دیکش نویام دست

  یبا خنده دستشو باال برد وانگشت اشارشو باال کش نیهم کنار هم بودن ام بهیدورمون حلقه زدن ، محمد و ط

 آهنگ مخصوص دارم  یمن  دیصبر کن -

  دیداد به سع دیکش رونیب یکتش کردو فلش بیتو ج دست

 داداش زحمتشو بکش  -

 فلشو گرفت، به پخش زد  دیسع

  دیبا لبخند قشنگش جلو آمد ودستامو گرفت وبوس هیچ نیام یآهنگ درخواست نمیمنتظر که ب منم

  ید ینو م مویرقص زندگ نیافتخار اول زمیعز -

 در جواب درخواستش زدم  یانداختم و لبخند ریسرمو به ز دمیبزرگترها خجالت کش از

 پخش شد آهنگ

 

 دل  نیباتوا

 دل نیا باتو

 دل  نیباتوا

 دستامـه تو  ایباتوام دن یانگار

 وقت چیخوام که ه ینم

 شم ازخوابـت داریب 
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 تو یکه ب یدون یم

 مونه تنها دل یم

  یقلبم هرجا بر نیباتوا

 همراتــــــه

 شهینم ریدل پ نیباتوا

 ششیپ یباش شهیهم کاش

 تا ابد  یبدون کاش

 شه ینم ریعشقت س ازتوو

  یکیازمن توبه من نزد رنیگ یآرزوهام فاصله م باتوهمه

 قلـــبم  نهیازس ادیدرب خواد یم

 

 زنه پر قلبم برات  یم

 تا اشکم درات یشیدورم

 فاصله ازمن  یریگ یم چرا

 

 یم ونمیگرفت د یگاز م دنیرقص نیتنش لباشو که ح یمست بودم ازبو بستیخوندو چشماشو م یم تمیر نیباا"

 کرد 

  دنیکردم در رقص شیاههمر یآرام تمیقرار گرفت وبا ر نشیسرم تو س دیوگرفته وبه بغل کش کمرم

 "کرد. یبود زمزمه م نشیکرد با خواننده سرم توس یم یخون هم
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 دوبارت  دنید شهینم یتکرارا

 ارمی یلحظه نم یتو  یب

 من طاقـت  

  یشَمیپ لرزهیوجودم م تمامو

  یکمــینزد یجون وقت رمیگ یم باتو

  ششیپ یباش شهیکاش هم شهینم ریدل پ نیباتوا

  شهینم ریازتو عشقت ستاابد  یبدون کاش

 قلبـم هیازس ادیخواد درب یم یکیازمن توبه من نزد رنیگ یهمه آرزوهام فاصله م باتو

 

  خواننده

 )مسعود صادق لو  (

 (    ینیحس ی)مهد

 

داد ازته دلم شاکر خدا شدم که من وبه عشقم  یکرد تو هواو  تکون م یدستاشو مشت م دیرقص یم یخاص بافرم

  میشد زونیمادرها مون ودوستان  شاباش ر رسوند توسط پدرو

 

 نرم به دستم زد ،لبمو ازخجالت به دندون گرفتم  یشد، بوسه ا رهیاز رقص دستامو گرفت وبه چشمام خ بعد
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کرد رفت شروع به حرف  یاز مبلها نشسته وبه جمع نگاه م یکی یرفت کنار محمد که رو نیام  میهم نشست همراه

وروبااشاره  بهیط دمیداشت ود بهیوقت محمد وکه به ط یوقت وب یبه کار شده نگاه هادونستم دست  یزدن کردن م

 صدا کردم 

 ؟ یدار یجانم رها جان کار -

 گرفتم وکنار خودم نشوندم  دستشو

 دست به کار شده  نیام نمیبب نیبش -

 

 

 تعجب جواب داد با

 .؟ یدست به کار چ -

  هیمحمد نظرش چ هنیمحمده رفته بب ریخب معلومه گفتم دلت گ -

 سرخ شد بهیط

 بهش  یرها مُردم از خجالت چرا گفت یوا - 

  زویهمه چ کنهیروبراه م نیبابا بزار ام یا -

 دستمو گرفت  بهیط

به من داد خو  یتا دوستش جواب منف هیگ ی؟نم یباشه ؟اگه فکر بد درموردم کنه چ یرها اگه جوابش منف یوا -

 کرد ؟ زونمیدشو آو

 آخه  هیر دادم نه بابا چه حرففشا دستاشو

  هیبق شیانداخت ورفت پ نییسرش وپا ستادیبلند شد ا بهیومحمد ط نیآمدن ام با

 باخنده گفت :  محمد



 رها ییتنها

 
333 

 

 ؟ یکش یمن نقشه م یبرا طونیش

 کنارم نشست ودستمو گرفت وگفت : یوقت یول شهیمحمد ناراحت م یازشوخ نیفکرکردم ام اولش

  یگفت طونیش یا -

  دیبوس دستمو

 خواد  یبازم فرصت م یکنه ول یفکر م بهیداره درمورد ط هیچند وقت گهیخب رها جان محمد جوابش مثبت م -

 گفتم  یبا خوشحال دیخند محمد

 گناه داره بهیواقعا؟ چه خوب پس فکراتو زود بکن ط -

 کردن  یوخداحافظ کیتبر یکی یکیروبه اتمام بود همه  جشن

 آمده بودن رفتن هم که ازتهران  نیام یمهمونها

 درو آروم هول داد درو باز کردم  یکه کس دمیخواستم درو ببن یاتاقم که لباسمو عوض کنم م رفتم

 خودش  پرت کرد تو اتاق  نیام

 نگاهش کردم  متعجب

 ؟ یخوا یم یزیچ -

 لبم یرولبشو  یبه در داد داغ هیبدون حرف بازوهامو گرفت ومنو تک دیبار یازچشماش م طنتیزد که ش یلبخند

حرکت بودم، چشمامو بستم استرس داشتم دستام شل افتاده بود دوطرف بدنم   نیا یحس کردم ، هنوز شوکه 

 ازم جدا شد یطوالن یبوسه  یدستاشو حلقه کرد دور کمرم وفشار داد بعد 

 

  دمیبه مراد دلم رس شیآخ -

 حاجتا داره حاجت رواش کن  نیهرکه ازا ایخدا
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 باخنده چونه امو بلند کرد  نییمن شوکه ازخجالت سرمو انداختم پا یول،چه راحت بود  دیخند

 شرم وخجالتت  یمن فدا یزندگ یچرا سرخ شد نمتیبب -

 سرم گذاشت  یوسرش ورو دیبه آغوش کش منو

 که مالک تو شدم ازخدا ممنونم  شهیمن ،باورم نم ی،بانو زمیرها ،عز -

 گفتم : آروم

  نیام -

   نیام جان

 ارم دوستت د -

 با تو مثل اسمت رها شدم از غم وغصه نطوریمنم هم -

 

 که ازدست داده بودمو به دست آوردم  ییتو شهیباورم نم نیام -

 زارم آب تو دل مهربون وغم زدت تکون بخوره  ینم گهیکه مسببش من بودم تمام شد گلم د هاتییرها جان تنها -

 

 

 به من شد  هریزد ولبشو گاز گرفت وخ یلبخند میجدا شد ازهم

توخونه مشغول  یخونم وقت یکمک آمد یاون روزا که برا یدون یحواسم باشه ندزدنت م دیبا ییبایز یلیرها تو خ -

 یخونه  یخواست تو واقعا بانو یدلم م یچشمم باش یشدم، دوست داشتم همش جلو یتابت م یب ینظافت بود

  یکن یوجودت خونه امو گرم وپراز شاد یوباگرما یسردم بش
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 که چشماشو گشاد کرد  دمیخند

 زدم  یحرف بد هیچ -

 تواون خونه بمونم  شهیهم ینه آخه اون روزا منم آرزو داشتم برا -

  میباهم قه قه زد هردو

 گفتم  باخنده

 خوام لباسمو عوض کنم  یم رونیبرو ب شهیخب اگه م -

 شد  طونیش

 کنم  یخودم کمکت م -

رفت فقط  یکردو عقب م یدادم عقب اونم مقاومت نم یروم آروم هولش مگذاشتم آ نشیکردم ودستمو توس یاخم

 دادم بابتش ، یوم نمیکه دل ود یخنده ا دیخند یم

  رونیباز کردم فرستادمش ب درو

 گفت : باخنده

 خو  میبابا االن که محرم یا -

 دادم  لشیهمراه خنده تحو یاخم

  رونیفعال بروب میکه هست میمحرم -

  دیخوش حالتش کش یموها به یکرد دست یپف

 کردم  یم یکیو یکه کاش عقد وعروس ارمیدوام نم دیباشه من تاع ینجوریبابا ا یا -
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بود دستشو انداخت  ستادهیا نهیباخنده دست به س دیکردم سع یومن با ابرو به پشتش اشاره م زدیحرف م زیر ی

  نیام یدور شونه 

 ؟ یشیتابترش م یبعد عقد ب یدآخه پسر خوب باخودت فکرنکر یخب اشتباه کرد -

 کرد  دیروبه سع نیام

 گرفتم امشب  یم یدونستمو اال عروس یبگم نم یواهلل چ -

 زد  نیبه ام یپس گردن هی دیسع

  شمیم یرتیداداششم ها غ یهو -

  دیسع ی نهیوزدتوس دیخند نیام

 ؟ یستی؟ مگه خودت باعشقت ن یدار یداداش زنمه عشقمه سندش به ناممه حرف -

 مستانه چشماشو بست جواد داد دیسع

 مبارکت باشه  یآخ نگو که هنوز عاشقشم ،نه بابا چه حرف  -

 طیشرا نیشد درا ینم نیسرگرم کل کل کردن رفتم اتاقم ازاونجا که به ام نایا دمیخنده منم د ریزدن ز هردوباهم

پشتم لباس  ختمیحالت دار شده بود رلباسهام کردم موهامو باز کردم  ضیاعتماد کرد درو قفل کردم شروع به تعو

 رونیلباسهام رفتم ب ضیسرم انداختم  بعدازتعو یرو یشال قرمز دمیپوش یمشک یکوتاه قرمزو شلوار ورزش نیآست

 خالص شده بودن ،مامان صدا کرد یرسم یهم ازاون لباسها هیوبق نیام

 کارت دارم  ایرها مامان جان ب -

 

 آشپز خونه  رفتم

 ن بله مامان جا -

  ششیبود اشاره کرد رفتم پ ییچا ختنیر مشغول
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 دخترم  نجایا ایب -

 بله  -

 کنارش نیبش ستین ینامحرم گهید نجایسرت ؟ا هیشال چ نیبا شوهرت راحت باش ا یکم یدخترم االن عقد کرد -

 دل گرمت بشه شوهرتو ازاالن وابسته ترش کن به خودت  شتریراحتر باهاش رفتار کن که ب یکم

 لبمو خوردم  نیینداختم پاا سرمو

 کشم  یبابا خجالت م ویداداش یآخه مامان جلو -

 وبه دست گرفت  ییچا ینیس

  شمیشالتو بردار دارم خفه م نیکنن نگران نباش االنم ا یشوهرته اونام درک م زمیعز هیخجالت چ -

داشتم  شویهنوز آرا آشپزخونه یتو یصندل یدسته  یخندم گرفت شال وبرداشتم ازسرم انداختم رو ازحرفش

 دیپا گذاشت سرشو کش یپارو دیمبل کش یپشت ینشستم دستشو رو نیدوست نداشتم پاکش کنم  رفتم کنارام

 کنارگوشم 

 دیانگار جنسش خوب بود هنوزم هست باز با ی؟رژتو که خوردم ول یمنو نابود کن شیآرا نیباا یخوا یعشقم م -

 خودم پاکش کنم 

 و شکمش باارنج زدم ت دیخند اروم

 گفت  یواشی آخ

 کنم رها خانوم  یم یتالف گهید یباشه منم جور -

 توجه همه به ما جلب شد  دیکردم براش که بلند خند یباال انداختم ودهن کج ابروهامو

 من ... یبودن ازحضور کنار خانواده  یهم راض نیپدر مادر ام میدر کنار هم داشت یخوب لحضات

 کرد  نیشوکه شدم بالبخند مهربانش روبه ام خواب که شد ازحرف مامان وقت

  دیاتاق رها بخواب دیجان پسرم شما بر نیام -
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 شد اروم گفتم :  یدلم خال ته

 مامان ؟؟ -

 کنه  زیمبودن وت ختهیازقبل رفته بود باال روکه مهمونها به هم ر نیباال آذ یکوچلو بغل کرد که برن طبقه  نیام دیسع

 پشتش صداش کردم  دمیحرف مامان دو نیناراحت شده باشه ازا نکهیازترس ا رفتیمازپله ها باال  دیسع یوقت

  یداداش -

 طرفم  دیپله ها چرخ یرو بالبخند

 جانم رها جان  -

 پله رو گرفتم  یانداختم نرده  نییسرمو پا ازخجالت

 ؟ یداداش -

 آمد  نییباال رفته رو پا یها پله

 ؟ یجان داداش -

 ؟ یف مامان ناراحت شدگم ازحر یگم ...م یم -

 کدوم حرف ؟ -

 اتاقم بخوابه  ادیب نیام نکهیا -

 دیسرمو بوس دیدست من وبه بغلش کش یتوبغلش خواب بود با  نیکرد ام ییخنده ا تک

 هواتو دارم  شهیبر وخوش باش با عشقت من هم یزنش گهیتو د هیچه حرف نیدلم ا زینه عز -

  دمیبوس وگونه شو دمیزدم پامو باال کش یلبخند

  یمرس یداداش یمرس -

 بست  یهمراه لبخند چشماشو
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 بر گلم  -

 هم رفتن باال باباو مامانم رفتن اتاقشون  نیبرگشتم سالن پدر ومادر ام ستیازم ناراحت ن دیسع نکهیازا خوشحال

 تنهاشم ؟ نیاالن چطور باام ایخدا

  دمید نیبزرگ وگرم ام یدستها نیکه دستمو ب توفکربودم

 رخوندم طرفش چ سرمو

 ؟ زمیرها جان چته عز -

 جواب دادم  یاروم یباصدا

  یچیه -

  دیدست من وبه بغلش کش یبا

 زدم برامو جا پهن کرده بود  یحرف م دیفاصله که با سع نینفره بود مامان توا کیچون تختم  میاتاقم راه افتاد روبه

 دل بود  کیبامامان  شهیمهواموداره بابا هم ه نقدریته دلم ازمامانم تشکر کردم که ا 

 بالبخند خودشو پرت کرد رو تشک  نیام

 مادرزن جان وبده خبرازدل من داشت ، ریخدا خ شیآخ -

 جمع کردم ادامه داد لبخندمو

 

 اتاق بود  نیفکرم توا دمیخواب یچند شبه که باال م نیا -

 کردم  یبودم وبه اطراف نگاه م ستادهیکه دودل چکارکنم سرپا ا منم

 ا ره -

 قلبم  یوا



 رها ییتنها

 
340 

 

 بله  -

  ایالمپو خاموش کن ب -

 ها ؟؟ -

  دیخند

  شمیپ ایآخه دختر ب چته

 ازهم باز کرد  تاشویشدم د یسبز رنگ وروشن کردم ،ازخجالت داشتم آب م وارکوبیناچار برق وخاموش کردم د به

 عشقم  ایرها ب -

ن خنده وچقدر م یچقدر م دیاش خند نهیبغلش سرمو فرو کردم توس دیخوردم ورفتم کنارش نشستم منو کش لبامو

 زد دستاشو دورم حلقه کرد کنار گوشم زمزمه کرد  میشونیبه پ یکشم سرمو بلند کرد بوسه ا یخجالت م

 ینترس امشب بعدازمدتها  یزیاز انتظار  آسوده بخواب وازچ میما خسته شد یچند سال هردو نیا زمیبخواب عز -

 یبه خواب م  میآغوشش مرد زندگ یبار درگرما نیاول یخواب رفت ومن برا کنم چشماشو بست وبه یخواب راحت م

 رفتم 

 یلیخ نیامتحانات ترمم شروع شده بود ام میتهران شد یراه نیوآذ دیازپدرو مادر سع یبعد ازخدا حافظ صبح

 یهادیکل یحت زدمیخواست تا قبل جشن ازدواجمون  اونجا برم البته سرم یدلم نم یول ششیاصرار کرد برم خونه پ

 گشتم یشب به خوابگاه برم یبرا یخونه رو داشتم ول

 

 

 کرد یمطب باشم قبول نم یاصرار کردم تا دوباره منش یلیخ

 گرفتم ازراه نازکردن دلشو نرم کنم سوار شدم  میروز که امد دم دانشگاه دنبالم تصم ی

 سالااام  -
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 من  یسالم بربانو-

  دیجلو آوردو گونه امو بوس سرشو

  دمیبوس ممن

 وراه افتاد  دیوکش یدست هیعجب نعمت یدود شهیش ینهایماش واقعا

 خب چه خبرا ؟ -

  یپالتوم کرد هواسرد بود برف بیتوج دستامو

  یسالمت یا -

 شدم  رهیجلو خ به

 رها چته ؟ هیچ -

 کردم  لباموجمع

  یچیه-

 کرد  شیبه من انداخت وحواسشو جمع رانندگ یکوتاه نگاه

 دم  یگوش م زمیحرفه بگو عز یو نشان از کلت یچیه نیا -

 

 طرفش  دمیبود چرخ بمیکه دستم توج نطوریهم

 ـــن؟یام -

  دیخند

 چرا ؟ یزنیم غیجانم ج -

  شتیپ امیبزار عصرها ب گمیم  -



 رها ییتنها

 
342 

 

 دنده رو عوض کرد  بااخم

 رها جان گفتم نه  -

 حالت قهر رومو برگردوندم  به

  شتیپ امیچرا نه دوست دارم ب -

 بود  یجد انهمچن

 توصب شمینجوریبگنم  هم یمن اگه بخوام کار هیکاراچ نیا میخوابگاه ما زن شوهر یبر ستیگفتم که الزم ن -

  زمیمنم مهمه عز یتوخانوادت مهمه برا یدونم رسم ورسوم برا ی،خوب م یشمیتاشب پ

ه چقدر افسرد دیبار یبرف م یوقتدادم سالها قبل  حیشدم سکوتو ترج رهیبرف خ زیر یبرگردوندم وبه دونه ها رومو

 ازته دل خوشحالم  نمیامسال باوجود عشقم ،ام یوناراحت بودم ول

 فشارداد  یپام گذاشت وکم یرو دسشتو

  یایب یتون یم یباشه حاال قهر نکنه اگه درستو کنارنزار -

 همراه لبخندش نثارم کرد  یبه روش زدم چشمک یگشاد شدو لبخند کش دار چشمام

 

  

 گرفتم یاز ش کمک م یاشکاالت درس ینبودبرا ماریکه ب یخوندم و زمان یظهرها همونجا درس مبعد  

ن با م  نیزنگ بزنم وارد شدم سگ ام نکهیداشتم بدون ا دیبه منزلش رفتم چون کل نیام دنید یروز جمعه برا کی

رو مشغول  نیتر شدم ام کیدنز یداد وقت یو دم تکان م دیچرخ یمن جلو آمد و دور من م دنیدوست شده بودبا د

 .دمید یدر ورود یجلو یپاک کردن برفها

 سالم _

 طرفم  دیچرخ
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 دنبالت؟ امیخودم ب یچرا نگفت زمیعز یبه به سالم رها خانوم چطور_

 ؟یکن یبه زحمت شما نبودم آقا، چکار م یممنون خوبم راض_

 ؟یبه امتحانتو چکار کردکنم خو زیپله ها رو تم یکنم حداقل رو یدارم برفهارو پاک م یچیه_

 کمک کنم؟ یخوا یخوب بود م_

 زنه. یم خیو خوشگلت  دیسف یدستها ینه خانوم_

 دست گرفتم. یتو دستهامو

 ؟یبود دهیچقدر دستت گرمه دستکش پوش_

 .ادیبرف ز یتو یدستم گرمه حت شهینه من هم_

 .زیهرکس و هرچاز  شتریدوست دارم ب یلی...رها؟خ یمهربون با محبت یلیچه جالب اخه خ_

 .نطوریمنم هم_

 نگاهم کرد یدرست کردم و زدم تو صورتش کم یخم شدم و گوله برف_

 ناراحت شده باشه. دمیترس

 .هینجوریباشه رها خانوم ا_

 کردم یکرد و من پرت م یصورتم اون پرت م یو زد تو یدرست کرد یبرف گوله

 

مثل قبل کسل  گهیالم دادم همه جواب سالمم ودادن دامتحان ترمم رفتم دانشگاه وارد کالس شدم س نیآخر یبرا

وند رس یمن وم نیام شهیبودم چون هم بعهیکردم با نگاهم دنبال ط یوخوش وبش م یونگران نبودم با دوستان شوخ

  زدنیم رونیقبل ازمن بچه ها ازخوابگاه ب

 باز شد کنار محمد نشسته بود رفتم کنارصون  شمین
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 به به بدنگذره  -

  دیخند طنتیاشمحمد ب -

  گذرهیاگه به تو عشقت بد بگذره به مام م -

 گفتم :  یباخوشحال

 آره ؟!! -

 کرد  دییبا مقنعه اش ور رفت وباسر تا یوکم دیخند بهیط

  دیخند محمد

 مام بعله  گهیآره د -

  دیرو بغل کردم وبوس بهیط

 هردوتون  یواقعا خوشحال شدم برا -

 گرفت  دستامو

  یت خوبمرها تو دوس یمرس -

 تو  ینه به اندازه  -

  دیباهم خوش باش دوارمیام

 گفتن  هردوباهم

 تو  نطوریهم -

 

 دادم  یآخرمم به خوب امتحان

 دنبالم  ادیب نیسفرو آناده کردم فردا صبح قرار شد ام یلباسها
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ه ومن مال مال من نیام نکهیشد که همش خوشحال وسرشار ازعشق محبوب هستم ازا ارمیروزها عجب خدا  نیا"

 "برم یتنش لذت م یبندمو ازبو یبرام چشمامو م هیحد خوشبخت نیباال تر نیاون خدارو شکارم ا

 

هم امتحانات ترمش تمام شده بود مامان  نیشمال آذ انیکرده بود ب یزیهم برنامه ر دیصحبت کردم سع بامامان

 ندن هواشو داشت کرد ومواقع درس خو یتروخشک م نیآذ ابیکوچولو ودرغ نیام یبامهربون

 مادر شوهر ... گنیم نیا به

  یتیحما نیچن نیکرد حقش بود ا یمهربان وبااحترام با مامان بابا تا م یلیهم خ نیآذ البته

 صورتمو کرخ کرد  شبیسوز سرما وبرف د رونیب دمیازپنجره سر کش نیام نیبوق ماش یباصدا

 شد به طرفم آمد  ادهیپ نیشدم ام یا درو باز کردم وراهصد یترم سخت وامتحان راحت خواب بدون ب یها بعد  بچه

  ریصبحت بخ زمیسالم عز -

  ریمن صبح شما هم بخ یسالم آقا -

 دستمو گرفت  ساک

 بسته خی نیزم ینخور زیبده به من مواظب باش ل -

 حلقه کردم دور بازوش   دستمو

 حواسم هست  چشم

سوارشد قبل  یصندل یازش جدا شدم ونشستم رو نیماش طور که بازوشو گرفته بودم ساک وگذاشت پشت نیهم

 رد ک یم ریگونه ام منو قافل گ یبه رو ییوطبق معمول با بوسه  دیبسن کمربندش لبخند مهربونشو به روم پاش

  مونیسفر زندگ نیاول یبه سو شیباال پ یخب حاال باانرژ -

 باال مشت کردم  دستامو
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  میبزن بر -

  میکرد حرکت

 ؟ نیام -

  نیجان ام -

 ؟ یکن یوعملش م یشکافیم ویکس ی نهیس ادیچطور دلت م گمیم -

  دیوبعد بلند خند یبالبخند اج اول

 خدا  یاریخوب کنم البته با  مارویب یچطور  ادیاگه دلم ن گهید ادیخب دلم م -

 من سخته  یآخه فکرشم برا -

  دیلبش وبوس یودستمو گرفت وگذاشت رو دیخند

آمدنما  ایشده هرکدوم ما ازبه دن دهیآفر یکار یدلم ،هرکس برا زیعز فهیلط تیوروح یهنرمند یتو  نکهیا یبرا -

 کرده گل من  نییهست که خدا تا یهدف

 نشست دوست داشتم ساعتها گوش کنم  یقشنگ بود وبه دل م نقدریا حرفاش

 با،یپوش شده بود چقدر ز دیهمه جا سف میزد رونیب ازتهران

  دمیبشد وخوا نیسنگ چشمام

 

 شدم  داریب نیکه باحرکت آروم دست ام دمیدونم چقدر خواب ینم

 رها ؟رها جان خانومم ؟ -

 شد  رهیروبروم بود باذوق بهم خ نیام یبایآروم باز کردم صورت ز چشمامو

 کنه  یم ونمیبشم که د اتیبه رنگ در یچشا یفدا -
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  دیداغ شدم چشمامو بوس یکیهمه نزد نیازا

  میبخور یزیچ ی میبر زمیپاشوعز -

 راه بود  نیب یاطراف نگاه کردم روبروم غذاخور به

 ن؟یام دمیخواب ادیز -

 شد وآند در طرفمو باز کرد  دهیپا

 سرده  یلیشالتو خوب سرت کن هواخ نییپا ایب زمینه عز -

 دکتر  یچشم آقا -

  دیخند

 ها  یشد طونیش -

چسبوندم دستشو ازپشتم رد کرد ومحکم  نیام یبه بازوشدم سوزسرد سرما باعث شد چشمامو ببندم ،سرمو  ادهی

رمز ق یکه فرش قرمز وپشت ییاز تخت ها یکی یرو میدی،به داخل رس میحرکت کرد دیسف یبرفها یبغلم کرد ازرو

 داشت نشستم 

  یخانوم یخور یم یخب چ -

 کردم  بمیدستامو ازسرما تو ج -

 خورم  یگرم م ییچا یندارم فقط  یلیراستش م -

 تکون داد  یسر

  یصبحانتو کامل بخور دیبا دمیم ادیمن آخرش به تو  -

 گفت ورفت  نویا

 وعسل خندم گرفت  ییوخامه وچا مرویبزرگ برگشت ن ینیس یبعد با یکن کشهینم لمیصبحونه م خوچکارکنم
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 همه رو بخوره ؟ نیا یک نیام یوا -

 باالزد  ابروهاشو

  جلو حرفم نباشه ایخب معلومه منو تو ،ب -

 لحن حرف زدنش ادامه داد هیکردم جد احساس

  یاریبچه ب یفردا بخوا یکامل بخور تویغذا یوعده ها دیبا -

  یمختلف  نش ینهایتامیکمبود و دچار

 بود  یعاد یلیخ نیحرف وام نیشرمسار ازا من

 حاال کوتا بچه  نیام -

 رو گرفت جلو دهنم  مروین ی لقمه

  ستیدور ن یلیبخور فعال خ -

 رو چپوند دهنم  لقمه

 که اورده بود وتند تند خوردم  یخوردمش وشروع کردم هرچ باحرص

  دیخند یم فقط

  یشیاالن خفه م ینجوریگفتم بخورنه ا -

 بادهن پر گفتم -

 خوام گفته باشم  یبلدم بخورم تازشم من حاال حاال بچه نم یخورم تا بدن یم -

  دیپرمو کش لپ

 اخ  -

 توروبزرگ کنم  دیهنوز  فعال با ییه اخودت بچ یبخوا دمینبا  -
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 زد  یقه ا قه

 غذا پرت شد گلوم وبه سرفه افتادم نگران چندضربه آروم به پشتم زد  دمیدستمو جلو دهنم گرفتم خند منم

 فدات بشم حالت خوبه ؟ -

 سرمو تکون دادم یاشک یباچشما

 

  دیرس یبه نظر م نگران نیتر شده بود ام دیبارش برف شد میشد یصرف صبحانه راه بعد

  ادیبگم ن دیبده کاش به سع یلیرها هواخ -

 ردک یومدام برف پاکن کار م یکرد یبا چراغ مه شکن حرکت م دیکه با یبود جور دیاطراف نگاه کردم کوالک شد به

  شهیم ضیمر کهیپسرش کوچ انین میآره بگ -

 زد بغل جاده نویماش

 برداشت وزنگ زد  ویگوش

  نیاین دیاگه حرکت نکرد دی....بببن سع رسونهی...خوبه سالم م ین ...سالمتجا دیالو سالم سع -

 راحت  التیگردم ...باشه داداش خ یبرم نجورباشهیمنم اگه ا گهیوقت د ی دیبزار د،ی...اره برفه شد

 زدم  یم دیگذشت منم اطراف ود ویگوش

 ؟ انیگفت نم یچ -

 وبه حرکت درآورد  نیماش آروم

  ستیهواخوب نگفتم  انینه نم -

 ؟ میگردیخوب شد االن مابرم-

  شهیچه م نمیبب فعال
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فتم گ یسخت بود براش کاش نم یلیخ یخی یهوا نیچرخ ببنده که توا ریمجبور شد زنج ریمس نیب میکرد حرکت

 گرم شه  دیمال یسرخ سواشد دستاشو به هم م یشمال سرمازده بادستان میبر

  میایگفتم ب یواال نم شهیم ینجوریدونستم هوا ا یمن نم یکرد خی نیام -

 

 زد  یلبخند

  هیچه حرف نیا زمینگران نباش عز -

 کجاس ؟ نجایا گمیم -

 کرد جواب داد یم یطور گه آروم وبادقت رانندگ نیهم

 هراز  ی گردنه

مرم که توک یبه شدت تکون خورد ازدرد نیچشمامو بستم ماش یوحشت ناک یکه باصدا مینرفته بود شتریب یکم

 زدم  غیج دیچیپ

 دیچیتوگوشم پ نیحس ای دیکش ادیکه فر  نیغرش ام یصدا

 

  دمیبود نال ادیازدرد ز یکه ناش هیشد باگر کیجا تار همه

 کمرم  ی..آ هویشد  ی؟چ نیام -

 کمربندشو باز کرد زد روفرمان  نیام

 طرفم کمربندمو باز کرد  دیچرا کار نکرد چرخ بکیا یلعنت -

 کنه کمرم  یگلم کجات درد م یخوب زمیعز ستین یزیچ -

 باشه ؟تکون نخور خب  نجامیآروم نترس من ا شیه -
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 کردم  یم هیگر

 درد دارم  یا -

 شد  شتریب غمیخوابوند که ج ویبود اروم صندل نگران

 بهم دست نزن  یآ -

 گرفت طرفم  لشویبود نورموبا کیصورتمو تو دستاش گرفت همه جا تار دیباال کش شیخودشو ازصندل -

 کرد  یبدنمو وارس آروم

  میکرد ریبرف گ ریکرده وماز زشیکور زمیعز یکن آروم باش یفقط سع دهید بیکمرت ؤس دمیاحتمال م زمیرها عز -

 گفتم  باترس

  نیترسن ام یم میشیخفه م یوا -

  یتوخفه ش زارمیمگه من م ستین یزیچ زمیغرق بوسه کرد نترس عز صورتمو

 شدم  شیشونین پتواون نور کم متوجه خو تازه

 خون  نیام -

 زخمش  یبرداشت گذاشت رو یدستمال

 کنم ؟ ین دایپ یراه نمیفقط تکون نخورباشه تا من بب ستین یزینگران نباش چ-

 رو دیکه ازقبل آورده بود وباال اورد وکش ویمسافرت یعقب پتو یبرد از صندل دست

 زدنمون خیبکنم قبل  یفکر دیبا شهیروشن نم نیتحمل کن ماش زمیعز -

 

 وررفت  لشیباموبا

 انتن نداره  یاه لعنت -
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 سمتم  دیچرخ

 کو تیرها گوش -

 با ناله جواب دادم  -

 درد دارم  نیام یام،آ فمیتوک -

 اونجاس  فمیک نیبرم پشت ماش دیصبر کن با -

 فشیازک یآمپول لیاورد باهمون نور مبا فشویک دیرس نیرد کرد وبه چشت ماش یصتدل یخودشو ازرو یسخت به

 اورد  رونیب

 زمیبلشه عز یشیآروم م یبزنم کم  نیرها جان ا -

 تکون دادم  سرمو

 برداشت  لمویآمپولو زد موبا یتوان تاربک یسخت به

 متوجه ما شده باشه  یانتن نداره جاده خلوت بود خدا کنده کس نمیاه ا -

 زدم یم خیداشتم  هگید میشد چندساعت تواون وضع بود ینم یکرد درها رو بازکنه ول یسع

   دیدست ازتالش کش دیناام نیام

 

 سردمه  نیام -

  دیچیبغل کرد پتو بهم پ اطیمنو بااحت اروم

 سرم گذاشت  یرو سرش

 به خدا باشه   دتیرها جان نترس ام -

 باشه  یبخواب دینبا
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 سردمه  ادیخوابم م یول -

 .. دمیشنیمواضح ن نویام یشد صدا نیگذاشتم چشمام سنگ نشیس یرو دستامو

 

 کردم  یتوکمرم احساس م یادیشدت سردم شده بوده ودرد ز به

 گفتم : باناله

  دیآروم منو ازخودش جدا کرد صورتمو بوس نیسردمه ام نیام-

  ارمیگرمتو ب یلباسها دیبا نیبرم پشت ماش دیبازبا زمیصبر کن عز -

 گرم توساکم گذاشته بودم که هرسه رو آورد  کرد سه تا لباس ررویوساک منو ز نیرفت پشت ماش یبه سخت دوباره

 بیممکنه آس یاریبه کمرت فشار ب دیپوشم باشه ؟نبا یتکون نخور خودم م ادیبپوشم تنت ز نارویا دیرها جان با -

  نهیبب یشتریب

هارو اسکند ولب نهامیازآست یپالتومو به سخت لینور کم موبا ریبودن حرفش و نشون دادم. ز میدادن سرم تفه باتکون

 گفتم: یحال یپوشوند دوباره پالتوو پوشوند . با درد و ب یکی یکی

 .ادیخوابم م نیام- 

 .میکن یباز ی ایب نیاصال بب گم؟یم یچ یفهم یم یاریطاقت ب دیها با یبخواب دینه رها نبا-

  ؟ییحال جواب دادم چه باز یب با

 کرد.  سکیهردومون ف یپتو رو دیبه بغل کش ینشست ومنو به آروم کنارم

  م؟یکن یاومممم نام شهر شهرت باز -

 گفتم:  یکش دار یبودمبا صدا  یداریخواب وب مرز

 ..ه باااش
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 . دمید یبه طرفش چرخوند برق چشم هاش رو م صورتمو

 ؟رها جان؟نخواب گلم نخوام عشقم  نیرها منو بب -

 جواب دادم  هیباگر

 بخوابم؟  یذار یآخه چرا نم ادیخوابم م -

 دیچرا با یول ینیریآروم به لبم زد ،چه حس ش یبوسه ا -دمید شییکهربا یبرق اشک وتو چشما یول بود کیتار

 بشه  ینجوریا

  نیام - 

 اش گذاشتم: نهیس یمو تو دست

 دلم؟ زیجانم عز-

  م؟یریبم ینجوریا دی. چرا باترسمیمن م  ـ

شو ن دیمطمئنم؛ نا ام رسهیامداد م یروین یدبه زو زمینترس من کنارتم.  عز یزی؟ از چ میریم یگفته م یک ششیه -

ودت مثل خ یاریقد برام ب میقدو ن یبچه  یکل دی...توبا میمشترکمونو شروع کن ییزندگ میخوا یما تازه م زمغیعز

 .... بایز

 حال گفتم : یام گرفت؛ ب خنده

 . ارمیبچه نم شتریب یکیچه خبره من  -

 : دیسرمو که تو بغلش بود بوس دیخند

 خوام چکار؟ یه تو فعال نخواب و خوب باش بچه مباش ـ

طع ق شیکم کم صدا دمویشن یو از دور دستها م نیام یتر کرد صدا نیوسنگ نیسنگ نیتنش چشمامو سنگ یگرما

 شد. 

 ،رها رها تورو خدا رها دردت به جونم نخواب عشقم. نخواب نفسم. یبخواب دیرها نخواب ،تونبا -
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مشخص بود که  واریآمده بودم. اطراف رو نگاه کردم. از درو د رونیمطلق ب یکیاون تارچشم هامو باز کردم از  یوقت

 . میمارستانیب

 کرده بودن. به یچیتخت خواب کنارم بود. سرش رو باند پ یانداختم که سرش رو نیبه ام یزنده موندم؟ نگاه یعنی

 زد: یدستمو جلو بردم و سرش رو نواز کرد. سرش رو بلند کرد لبخند یارام

 دلم؟ زیعز ی؟ خوب یشد داریرها ب ـ

 . دیشدوو گونه امو بوس بلند

 صاف کردم: ییگلو

 ؟یخوبم تو خوب ـ

 زد: یگشاد لبخند

 .یدیدختر؟ سه روزه خواب یخواب ی. چقدر مشمیبهتر هم م یشد داریآره من خوبم. حاال که تو ب ـ

 تعجب گفتم: با

 دم؟یسه روز؟ واقعا سه روزه خواب ـ

 گفت: یو با مهربان دیار صورتم کشبه کن یدست

 .یاستراحت کن یمدت حساب هی دیبا یدیند یجد بیخرا رو شکر که آس زم؛یآره عز ـ

 بلند شم که شانه ام را گرفت  آرام خوابوند: میکردم از جا یمتوجه دست گچ گرفته اش شدم؛ سع تازه

 باشه؟ یحرت کن دینه فعال نبا ـ

 هیرگ ریو ز دیبود. بغضم ترک اوردهیخم به ابرو ن یبه خاطر من حت یدرد داشت ول طیمرد در اون شرا نیشدم. ا نگران

 زدم:

 ؟یکه توام درد دار یشده؟ چرا نگفت یدستت چ نیام

 شدو بغلم کرد و نجوا کنان گفت: خم
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 نکن.  هیمن خوبم گر ستین یزیقربونت برم چ ـ

 با بغض گفتم: ستادیفاصله گرفت و ا ازمن

 دونند؟ ینم یزیامون چخانواده ه نیام ـ

خونه اش کردم.  یاز صورتش مشخص بود به زور راه یچند روز مامانت کنارت بود. خستگ نیدونند ا یم زمیعز چرا

 . ارمیدرشون ب یزنگ بزنم و از نگران دیبا

 :دیگشاد شدو خند چشمانش

 حد دوستت داشته باشه!  نیتا ا دیکه سع شهیرها باورم نم یوا ـ

  تکان دادم سرمو

 چطور مگه؟ ـ

 بوده. نجایچند روزه پلک نزده همش ا نیا

 از سر عالقه به داداشم زدم : یلبخند

 دوستش دارم.  یلیمراقب و نگران من بوده و هست. منم خ شهیآره داداشم هم ـ

 :دمیکردم. پرس یم یجیو گ یحس منگ یگونه امو پاک کردم؛ کم یرو اشک

 م؟یاالن کجا ـ

 .میتهران ـ

 م؟یکرد دایپ چطور نجات ـ

 تخت نشست:  یرو کنارم

. چند میو امداد رو خبر کردن.  البته فقط ما نبود میکرد ریبرف گ ریما ز دنیپشت سر ما د یها نیخوشبختانه ماش ـ

 کشته نشد. یافتاده بودن خدارو شکر کس ریدگه هم گ نیماش
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 در کمرم حس کردم. چشم هامو بستم و گفتم: یکم درد

 خدارو شکر  ـ

 خم شد:  یزدو کم یدلبخن

 ؟یدرد دار هیچ ـ

 نارحتش نکنم جواب دادم: نیاز ا شیب نکهیا یبرا

 . بدنم حس نداره. هیادیخسته ام؛ فکر کنم به خاطر خواب ز ینه خوبم. فقد کم ـ

ته بود به خس یلیخ نجاسیا دیتو بدم. البته سع یخبر سالمت هیمن برم با دکترت صحبت کنم و به بق زمیباشه عز ـ

 استراحت کنه.  یصرار فرستادم بره اتاقم کما

 :دمیپرس متعجب

 توِ؟ مارستانیب نجایمگه ا ـ

  دیخند قهقه

 کنم. یکار م نجاینه گلم من فقط ا ـ

 کرده بود تشکر بمیکه نص ییدوباره و خوشبخت یو از خدا به خاطر زندگ دمیراحت کش یرفت،نفس رونیاتاق ب از

 ان وارد اتاق شد.نفس زن دیگذشت که سع یکردم. مدت

 خدارو شکر... خدا رو شکر. ؟یخوب یرها داداش ـ

 . دیشد و چشم هامو و گونه ام و بوس خم

 مارو بابا. یتو؟ کشت یخواب یدلم خدارو شکر. چقدر م زیعز ـ

 شد.  یهمه محبت اشکم جار نیا از

 . تتمیباعث اذ شهیهم دیببخش یخوبم داداش ـ
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 نوازش کرد.  موهامو

خاطرتو  یلیداشت خ یچه حال یدون ی. رها قدر شوهرتو بدون. نمدیخدارو شکر هر دوتون سالم ه؟یفچه حر نیا ـ

 خواد.  یم

 زدم و دستش رو گرفتم: یلبخند

 دونم داداش.  یم ـ

  دیبغلم کردو صورتم رو بوس هی. و با گردیبعد مامان از راه رس یساعت

 که.  ینیب یروز خوش نم رهیمامانت بم یاله ـ

 دم خودم رو خوب نشون بدم.کر یسع

 سر حالم.  نیمامان جان من خوبم بب ـ

 جلو آمد  بابا

 .نمدخترمویخانم بذار منم بب ـ

 . دیو بوس میشانیاشکش رو پاک کرد و کنار رفت؛ بابا جلو آمد, خم شد و پ مامان

 گذشت. ریدخترم؟ الحمداهلل به خ یبابا فدات بشه خوب ـ

 خوبم بابا ممنونم.  ـ

 گفتم: دی. روبه سعستادنیقربان صدقه رفتن کنار ا یو کل یو احوال پرس یهم بعد از روبوس نیادر امو م پدر

 کو؟ نیداداش آز ـ

 . گهید ادیتب داشت گفتم که حالت بهتر شده ن یکم نیشماس، ام یخونه  ـ

 عمه مهمتره.  نیام یسالمت یکرد یخوب کار



 رها ییتنها

 
359 

 

بود ب خونه اش رفتم. اتاق  یجد یلیکه خ نیماندم. به اصرار ام رستانمایدر ب نیام ژهیو یبا مراقبت ها گهیروز د دو

هم راه به  نیافراد خانواده حالم بهتر شد و سر پا شدم. مادر ام گریخودش رو به من اختصاص داد. به کمک مامان و د

 کرد. یبارم م یبه قول خودش مقو یها یراه خوراک

کردم که حس  یرو نگاه م رونیطور دراز کش از پنجره ب نیم. همخسته شده بود دنیهمه خواب نیبود و از ا عصر

گردنم رد کرد و من و به  ریگشاد دستش رو از ز یبا لبخند نی. سرم رو چرخاندم امدیدراز کش شمیپ یکردم کس

 . دیآغوش کش

 من؟ یبایاحوال خانم ز ـ

 گفتم: یحوصله گ یو با ب دمیور چ لب

 ن؟یام ـ

 ن؟یام یزندگ ـ

م پاش دی. بابا بذارشهیحالم بد م زنیر یم یتو حلقم خوراک یگرام یشدم. خالم که خوبه از بس مامان هامن خسته  ـ

 و بلند شد.  دیبرسم.خند میبه زندگ

 حالت هم از من بهتره  یپاشو تو آزاد یزن یچرا م زمیباشه عز ـ

 گشاد شده گفتنم: یتعجب نشستم و با چشمان با

 گه؟یواقعا پاشم؟ خوبم د ـ

 باال انداخت و گفت: یا هشان

 یبه پرستار ازیو ن یخوب شد گهید گمیمحترم هم م ی. به مامان هایبرو هر جا که دوست دار یمرخص گهیآره د ـ

 .یندار

 دست زدم و خودمو به بغلش انداختم  محکم

 دکتر.  یآقا یداد یول خب زود تر اجازه م یا ـ

 . دیهاشو دورم حلقه کرد و گونه امو بوس دست
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 .یراحت باش یتون یم یحاال که خوب یاستراحت کن شتریخواستم ب یفدات بشم همه دوستت دارند. م ـ

 ،یروز شبانه یتابیب ،ینگران یبعد از کل نی. من و لمدیوصال رس یسر پا شدم بالخره لحظه  نیمحبت خانواده و ام با

 . میمال هم شد ادیبا غم و اندوه ز ییمدام تنها یافسردگ

 واهم از جنس تو خ یم یآرامش

 جان. یو من، هر دو تا پا یتوباش

 . میرا فراموش کن مانیو تنها میدو از دوست داشتن بگو هر

 دوارمیکنم. از خداوند مهربان خواهنم دلتان شاد و لبتان خندان باشد. ام یتشکر م یاز شما همرهان گرام انیپا در

 . دیببخش ستمیپیرا بر من و تا یپیتا یخطا ها دویلذت برده باش یرمان نسبتا واقع نیاز ا

  ینظر ستهیشا
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