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 نیحالم از ا زدند،یحرف م شانیهایکه از دوست یاز پسرها بود. وقت یدلبر یدخترا برا شیآرا زنگ آخر، زنگ

خورد. یها به هم محرف

یم نایچقدر  مهربان و دست و دلباز هستند. م نکهیگفتند و ا یکه گرفته بودند، م ییها هیتا از آنها از هد چند

 کهنینه ا» و گفت: دیبه حرف او خند دیناه«. باشه کلیو خوش ه پیخوش ت دیپسر با ست،یبرام مهم ن هیهد:» گفت

و  پکه کسیس کلشیتا دلت بخواد. هم ه» گفت: ظیغ ابه او رفت و ب یاچشم غره نای. م«پهیهم خوش ت یلیخ ایپو

.«میگیم گهید زیچ هی پککسیواال ما به س» با تمسخر گفت: دیرو برگرداند. ناه یبعد با ناراحت«. هم قدش بلنده 

. دندیهمه به حرف او خند«. اس گهید زیچ هیاصل  ست،یمهم ن نایبابا ا» از آخر کالس گفت: یکی

شماها » گفتم: یعصب ییساکت بمانم. از جا بلند شدم و با صدا گذاشت،یو نم دیکش یدر وجودم  نعره م یزیچ کی

 میاز کجا بدون» گفت: یاانهید و با لبخند موذش کمیبه اسم سارا نزد یکیآنها  نیدر ب ؟«دیگیم دیدار یچ دیدونیم

از «. تر از ما هم ندونخودتو بهتر و پاک ینگو، ول ،ی. اگه دوست نداریبگ یخواینم دیشا ؟یکه تو دوست پسر ندار

به  واردیام را تهدرا با چند قدم پر کردم و انگشت اشاره نمانیحرفش به جوش آمدم و داغ کردم. با سرعت فاصله ب

بنام خدا
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. چون نمبگذرودم خور باشم و خوش یکیکه هر بار با  ستمیمن مثل تو ن گم،یم یچ نیبب» طرفش تکان دادم و گفتم:

. یتهمت بزن یبه بعد تو هم حق ندار نی. از ازارمیب شه،یبه کجا ختم م ستیها که آخرش معلوم نجور رابطه نیاز ا

 یمشک  یمدل باال نیپس اون پسره که با ماش» شدم: خکوبیم که زد، یبرگردم، که  با حرف خواستمیم ؟«یمتوجه

. مات  شدندیباز نم نیاز ا شتریاز تعجب ب میها. چشم«کنمینم اورکه ب ینگو خبر ندار ه؟یک کنه،یم بتیسه روزه تعق

 یاصال مگر من خبر داشتم؟ با صدا دادم؟یم یچه جواب دیبود. با دهیپرس یشدم و به سؤال رهیو مبهوت به سارا خ

 چون ودب دهیاحساس کردم رنگم پر«. که دنبالم باشه دمیرو ند یمن که کس ؟یک ؟ینیچه ماش:» دمیپرس ،یاخفه

که داشتم با بهروز دوستم  شیسه روز پ» جواب داد: یبا مکث میهاو لرزش دست امدهیچهره رنگ پر دنیسارا هم با د

. از ترس هم زبانم بند آمده بود و هم «کنهیکه آهسته پشت سرت حرکت م دمیرو د یمشک نیماش هی رفتم،یم

داشته  تی. با خودم فکر کردم اگر واقعا حرف سارا واقعتمنشس یصندل یحال رو یکرد. ب خی. تنم دیپر شتریرنگم ب

.  از آن گذاشتمیم انیبعد با آنها در م شدمیاول کامال مطمئن م ایو  گفتمیام مبکنم. به خانواده دیباشد، چه کار با

ز و قصدش ا کندیم بمیتعق یچه کس نمینظر داشتم تا بب ریو اطرافم را ز کردمیبه مدرسه رفت و آمد م اطیروز با احت

بعد منصرف شد، که  یول آمدیاز راه دنبالم م یکه قسمت دمیمشکوک را د نیماش کیبار  کیفقط  ست؟یکار چ نیا

رقم  بزند. میرا برا یزیچ نیچن ریکه تقد شدمیکاش آن زمان الل نم یمن شده بود، ا الیخیکه ب کردمیالبته فکر م

۲_پارت#

همه در وجودم  یو سردرگم یمثل ترس، نگران ییها. حسکشاندیو ذهنم مرا به هر سو م افکار خودم غرق بودم در

را  یقارو قور شکمم هم که گرسنگ یرا از ذهنم پاک کنم. صدا دیاتفاق جد نیچطور ا دانستمی. نمخانه کرده بودند

لحظه فراموش  کی یزبان برا ریدب یفیشر یبلند آقا ی. با صدادادیرفتن به خانه هل م یمرا برا د،یکشیبه رخم م

 له خانمال "گره خورده، گفت: یهاو با ابرو هیبه او زل زدم، که با کنا یکردم که در کالس درس هستم. با حالت گنگ

 نمگفتم؟ مطمئ یداشتم م یبدونم، االن چ خوامیم»  ادامه داد: ی؟ بعد با پوزخند«خوش گذشت ؟یکردیکجا سفر م

".یجواب بد یتونینم

موقع  زنگ خورد. نفس  نینداشتم که بدهم. در ا یگرفتم و جواب نییسرم را پا یخودم که آمدم، از شرمندگ به

 دنیبه هم گره خورده بودن، با د شیکه هنوز ابروها یفیشر یلبم نشست. آقا یرو یو لبخند کمرنگ دمیکش یراحت
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و  لبخندم محو شد "گوش بده و کمتر سفر برو سبه بعد به در نیکه از ا "جمله نیشد و با ا شتریلبخندم، اخمش ب

 میهارا سر کتاب که از او داشتم یبه او انداختم. با همان پوزخندش از کالس خارج شد. همه حرص ینگاه یحرص

را به در انداختم، و در را باز  دیکل دم،یخانه شدم. به خانه که رس یو راه ختمیر فمیکردم و آنها را نامرتب در ک یخال

به مادرم سالم دادم و  یبلند یمرا به اشپزخانه کشاند، با صدا یقورمه سبز یکه وارد سالن شدم، بو نیکردم. هم

قبل از  "دستم زد و گفت: یخواستم به غذا ناخنک بزنم، با قاشق رو یکه م نی. هماش نواختمگونه یرو یبوسه ا

به اتاقم  نزایغذا بخور. با لب و لوچه آو ایو دست و صورتت رو بشور بعد ب اریبرو لباساتو درب ،یبه غذا دست بزن نکهیا

 شهیاعتراف هم بکنم که هم هیماند و  یبعد از ازدواجش اتاق او خال یبود، ول دایرفتم. اتاق من کنار اتاق خواهرم ل

 میاهاسنظم نداشتم. االن هم با سرعت با عوض کردن لب ادیز میو مرتب بود برعکس من که در کارها زیتم دایاتاق ل

 نشستم و از بس گرسنه بودم، تند تند یصندل یباز رو شیبعد از شستن دست و صورتم به آشپزخانه برگشتم. با ن

 یچرا تند تند غذا م "مادرم از تند خوردنم گشاد شد و گفت: یهاکردم. چشم یج و قورمه سبزشروع به خوردن برن

به  ی. چشم غره ا"شه ینم میزینترس من چ "دم و گفتم:ی. خند«یش یپره  و خفه م یدفعه تو گلوت م هی ؟یخور

  ؟یداریکارهات دست بر م نیاز ا یک "من رفت و گفت:

 یبرا یهات دست بردار. اگه کس یشلوغ باز نیبرس. از ا ختتیتاق بهم ربه ا یکم ،یشد یبزرگ تودختر

."کنه یکارات فرار م نیا دنیبا د ادیب تیخواستگار
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و ت» گفت: یمادر با اخم«. چه بهتر. چون من حاال حاالها قصد ازدواج ندارم»گفتم: یتفاوت یمامان نگاه کردم با ب به

مثل  خوامیارزو داره بچه هاش ازدواج کنن و خوشبخت بشن. م یهر مادر یطور باش نیتا اخر عمر هم یتونیکه نم

دلم  یلیچه خوب خ» گفتم: ی. با خوشحال«ادیم زیکامب اامشب ب دایل ی. راستیو خوشبخت باش یازدواج کن دایل

نه بهم بک ینگاه نکهیمامان بدون ا ؟«انیمامان همشون م:»دمیرو کردم به مادر پرس یبعد با من من«.براش تنگ شده

 نماما:» دمیدادم پرس هیبه چارچوب در تک«. بکش یو سالن رو دست ییرایاتاق پذ ایکن بعد ب زیبرو اتاقت تم» گفت:
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 یقشنگ یها. تو هم قبل از اومدنشون لباسانیاره مادر شوهرش و کامران هم م» ؟ جواب داد:«شده یجواب بده.چ

ازدواج  خوامیمن نم ؟یگیچرا بهشون نم یدونیمامان تو که جواب منو م» گفتم: یبا ناراحت ؟«یدی. فهمیپوشیم

ز و ا هیداره؟ پسر خوب یبیمگه چه ع» گفت: یمامان عصب«. اگه بخوام دوست ندارم با کامران ازدواج کنم یکنم، حت

مادر «. دارن کامران همسرشون باشهکم داره، همه دخترا آرزو  یهم هست چ پیتو خوش افهینظر چهره هم خوش ق

ه ب یو چشمان دیسف یو صورت یکلیبلند و ه یو با قد هیکم نداشت. پسر خوب و شوخ یچیکامران از ه گهیراست م

و  دمشیدیم شهیچون هم دیبهش ندارم شا یمن حس یو جذابه ول پیتخوش یبطور کل یمشک ییبا موها ایرنگ در

 همسرم باشه اصال فکر نکردم. نکهیدور و برم بود. اما در مورد ا
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 .«گهیبرو د ؟یستادیچرا ا»آمدم. با توپ پر گفت:  رونیمادرم از فکر کامران ب یصدا با

 نکهیخاطر اکش کرد، نه بهفرو دایل دنید یوشوقم براذوق ند،یآیکامران و خانم درخشان هم امشب م دمیفهم یوقت

 شده انجام کارها ٔ  غروب همه کی. نزدستین لیدلیها بآمدن آن دانستمیچون م نم،یها را ببدوست نداشتم آن

برود. بعد از دوش گرفتن  رونیکارها از تنم ب یو خستگ رمیبه اتاقم رفتم تا دوش آب گرم بگ حوصلهیب و خسته. بود

مبل رها  یبه سالن برگشتم. خودم را رو شیو بدون آرا دمیپوش رنگیاسیو  کیش یدامن و بلوز مادرم ٔ  به خواسته

 ازب یبلند شدم. پدرم برا میاز جا میدیزنگ خانه را که شن یکه قرار بود بزنم، فکر کردم. صدا ییهاکردم و به حرف

و خانم درخشان و در آخر کامران به زیلبم نشست. او و کامب یرو یلبخند دایل یرفت. با صدا اطیکردن در به ح

من  باران کرد.مرا در آغوش گرفت و بوسه دنمیبا د دای. لمیوارد سالن شدند. من و مادرم به استقبالشان رفت بیترت

 ،یدیرو که د دایل»گفت:  یشوخرو به من به زیکردم. کامب یپرسالسالم و احو هیاز او نداشتم. بعد با بق یکمهم دست

 ؟«دیدیرو ند گهیکه همد شهیممگه چند روز  ؟یسالم به ما رو هم فراموش کرد

ه بود ک دایل ریشرمنده به خدا. اصالً تقص»گفتم:  یآرامانداختم و به نییسرخ شد و سرم را پا میهاخجالت گونه از

 «.حواسمو پرت کرد



سبز قیحر

7

.«هیداشتندوست یول طونه،ی. شلوغ و شذارهیآدم حواس نم یبرا دایل ،یگیراست م»و گفت:  دیخند زیکامب

به قامت بلند و جذاب  یالحظه یام گرفته بود. چشمم براخنده د،یکشیونشان موابرو خطبا چشم میکه برا دایل  از

شد. کیکه نزد یشده بود. کم کیش یوشلوار طوسکامران افتاد. چقدر امشب با آن کت

✨سبز قیحر✨
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طرفم گرفت؛ از شرم قدرت گل را که بهدستهداشتند.  یبرق خاص شیهاداد. چشم یسالم آرام میهابه چشم رهیخ

نگاه کردن در

الله خسته شد، گل رو  یکامران دستا»به او گفت:  دایل نکهیتا ا داشتیرا نداشتم. چشم از من برنم شیهاچشم

.«گهیبهش بده د

ام گرفته بود. پدر با گل را به من داد. از کارش خندهدسته نیدلنش یکامران به خودش آمد و با لبخند دایحرف ل با

یاز دست تو م یچ زیکامب نیبب ؟یعوض بش یخوای. نمیطونیجور شهنوز همون»گفت:  دایو خنده به ل یشوخ

.«کشه

مران با داداش کا یوقت د؟یادهیباشم. تازه کجاشو د طورنیا خوادیم زیکامب د؟یگیم یبابا چ»دلخور گفت:  دایل

.«دنیآخرش همه حق رو به من م م،یکنیکل مکل

. نمیبیم یطورنیخوشحالم که تو رو هم»و گفت:  دیرا بوس دایل ٔ  . پدر گونهدندیهمه خند دایل یحرف و اداها از

«دلمون براتون تنگ شده بود. یلیخ

. همه با تعجب به دهان خانم «دیشیخوشحال م شتریب د،حتماًیخبر خوش بشنو کیاگه »درخشان گفت:  خانم

...دیبگو خواهدیشده بودند که چه م رهیدرخشان خ
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لــحــظــه  ــکیخــانــم درخــشــان خــبــر خوش را بــدهد ، ــهڪــنــیاز ا قــبــل

 یخبر چ نیا:» دیحــبــس شــد که همان موقع پدر پرس نهینــفــســم در س ــردمڪاحــســاس 

و به  بارداره دایل» کرد و با همان لبخندش گفت: دایبه ل ی. خانم درخشان نگاه«دینذار بینصیهست؟ ما رو هم ب

را در  دای. لدیگنجیدر پوست خود نم ی.مادر از خوشحال«شهیخوشکل به جمعمون اضافه م یکوچولو هی یزود

   کیو به او تبر دیاو را بوس د،یآغوش کش

ها در گلدان به آشپزخانه پا گذاشتم. و گذاشتن گل ییو به بهانه آوردن چا دمیکش یخبر نفس راحت دنی. با شنگفت

از  دیحاال با یول نشستمیتر کنارشان متا راحت زدیازدواج با من را م دیکاش کامران ق ی: اگفتمیمدام با خودم م

 دایل یبه خواستگار نکهیشند. خانم درخشان قبل ازانبا دوباره یخواستگار ادیمن  دنیآنها دور باشم تا با د دید

 نکهیو ا یمیبه خاطر سنت قد یگذاشت. ول انیبا پدرم در م لیدل نیخوشش آمده بود. به هم مانیاز هر دو  د،یایب

یم زیمبو کا دایماه که از ازدواج  ل کیکرد و بعد از  یرا خواستگار دایاول ل د،یاین شیپ یدر مراسم عروس یمشکل

 کرد. اما من درس را بهانه کردم و   یخانم درخشان من را هم خواستگار گذشت،

درست تموم  نکهیو بعد از ا دیاشکال نداره. فعال عقد کن» گفت: ییازدواج کنم. خانم درخشان با خوشرو نخواستم

به طرف مقابلم ازدواج کنم.  یبدون حس ای. اما من سر حرفم بودم و دوست نداشتم بدون عشق «دیشد، ازدواج کن

«. درس بخونم یبه راحت تونمینم ینجوریا» گفتم: ،دست دست کردن یحرفم را رک بزنم. با کم توانستمیباز نم یول

باشه. درست رو تموم » گفت: ،یمصنوع یشده بود، اما ظاهر خود را حفظ کرد و با لبخند انیاش نمادر چهره یدلخور

با کامران ازدواج کنم. لطفا  خواهمیگفتم که نم دایبه مادر و ل انی. بعد از آن جر«میدیجام مکن بعد مقدمات کار رو ان

رف را ح نیگفتن ا یو رو دندیکش یباشند. اما آنها به قول خودشان خجالت م یگریکه به فکر کس د دییبه آنها بگو

اگر قبول نکنم  دم،یپرس دایبه خانم درخشان و کامران نداشتند و آن را به عهده خودم گذاشته بودند. همان روز از ل

یم یاز آن موقع چند ماه«. من خراب بشه  ینه. چرا زندگ: »تگف یشود؟ او هم با خونسرد یتو خراب نم یزندگ
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یگفتن حرف آخر آماده م یخودم را برا دیو من با شودیم دهیکش شیازدواج پ هیو امشب مطمئن هستم قض گذرد

 ......کردم
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از  نکهی. قبل از اختمیها ررا در فنجان ییآمدم و چا رونیاز فکر ب اورم،یرا ب ییچا خواستیمادرم که م یصدا با

 یکی. گهیزود باش ببر د ؟یکن یر دست دست مچرا اونقد» گفت: یجلو آمد و به شوخ دایآشپزخانه خارج بشوم، ل

 منتظرته و فقط به خاطر

 بهش   یاحساس چینرم. من ه گهیکه د نطورهیاگرا»گفتم:   یبا اخم«. اومده تو

جا رو ببر و همون یی. چامیها بگذرحرف نیحاال از ا» گفت: یمن عصب یهم، از لجباز دای. ل«یدونی. تو که مندارم

   دینه. بهش فرصت بده، شا یگفتیچون فقط م ،یبهش فکر کن یکه حت ی. به نظرم تو به خودت هم فرصت ندادنیبش

به  یکم دایل یهاحرف دنیبا شن«. با توئه یی. بهرحال باز هم نظر نهایگیاومد. چرا همش نه م شیپ یاعالقه نتونیب

 دینداشتم. شا یبدهم، چون در دلم به کامران حس متوانستیاما در حال حاضر جواب مثبت را نم دادمیاو حق م

ه دست به ب ینیگذاشتم، به سالن برگشتم. س ینیها را در سفنجان نکهیجوانه بزند،اما االن نه. بعد از ا یابعدها عالقه

 خودش یالله برا» تشکر کرد و رو به مادر و پدرم گفت: یطرف خانم درخشان رفتم و به او تعارف کردم. او با لبخند

ه من بشه. ک سجواب مثبت به ما بده و عرو گهیکه امشب د دوارمی. امستین دایهم کمتر از ل ییبایشده و از ز یخانم

که فقط خودم  یلبخند تلخ کیبا «. شده بمیاز هر جهت راحت باشه. چون دو تا عروس گل و خانم نص المیخ گهید

 رو گرفتم به ییچا ینیس زیکامب به طرف یلب با تشکر آرام ریز کردم،یرا حس م شیتلخ

به من فنجان  ینگاه میتشکر و ن کیگفتم و در اخر هم کامران که او هم با  کیپدر شدنش هم به او تبر خاطر

 ها گوشلحظه ساکت بود و فقط به صحبت نیرا برداشت. کنار مادرم نشستم. کامران که از اول آمدنش تا ا شییچا

 اونجا که تا ؟یاقا کامران چرا ساکت:» دیبا سؤال پدر که از او پرس کرد،یم
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 یعنی ایلحظه چشم در چشم کامران شدم. خدا کی. در «کنمی. حاال تعجب میساکت نبود نطوریا شناسمیرو م تو

 بزرگترهاکه  یوقت»رو به پدر گفت:  یاو با خنده کوتاه م؟یمنتظر و عاشق )نه( بگو یهاچشم نیبه ا توانمیمن م

دووم  گهید تونستمینم دیراستش رو بخوا ی. ولوردم نیفقط گوش کنند. خصوصا در ا دیکوچکترها با زنند،یحرف م

راستش منم از سکوت » و گفت:  دیجلو کش یو خود را کم دی. پدر خند«دمیترکیداشتم، م گهیکم د هی ارم،یب

در  یبد چیاو با مزه بودند و ه یهای. در واقع حرفها و شوخ«یطبعخوشحالم هنوز شوخ یتو تعجب کردم ول یطوالن

دور  یخوشحال بودم که از موضوع اصل حالنیبودم. با ا یگرید زیاما من دنبال چ شد،ینم دهیتش دیاخالق و شخص

 بودم، دهیرا درست نچش یشدند، اما هنوز مزه شاد
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ازت درخواست کنم همسر  خواستمیخوب الله جان م» م را به دست گرفت و گفت:درخشان دوباره رشته کال خانم

مدرسه  یگفتیبا خودت حرف زدم. تو هم م نطوریکه بارها با پدر و مادرت و هم یدونی. تو میکامران و عروسم بش

 ما هم   ،یدرس بخون دیو با یدار

ه ب ی؟ پدر نگاه« ینیام یدرسته آقا:» دیبه پدر پرس بعد رو«. مدرسه نمونده انیبه پا یزیحاال هم چ م،یکرد قبول

و به دهانم دوخته شده بود تا  دهیها همه به طرفم کشچشم«. خودشه یجواب بده. زندگ دیالله با» من کرد و گفت:

بود. واقعا  یری. لحظه نفس گدیکشیچشم به من انتظار م ن،تر نگراهم آن طرف یآب یرا راحت کنم. دو گو شانالیخ

 نیچرکدل ایو کدورت نشود، اما امکان نداشت که دلخور  یبه آنها بدهم که باعث ناراحت یچه جواب دانستمینم

از حسن نظر » گفتم: یو با لحن آرام دمیکش یقی. نفس عمشدمیزدم و راحت م یحرفم را م دیحال بانشوند. بهر

 یبرا یخوشبخت یبا بهتر از من ازدواج کنه و من آرزو تونهیران مشما متشکرم، اما من قصد ازدواج ندارم و آقا کام

به ازدواج با  یتو راض یعنی:» دیشد و با همان حالت پرس انیدر چهره خانم درخشان نما یناراحت«. رو دارم شونیا

 یااما پ د،یباور نکن دیشا» در جوابش گفتم:«. نکش خجالتبگو  نطورهیاگه ا ونه؟یدر م یچرا؟ کس ؟یستین کامران
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شد. سرم  نیحرف جو خانه سنگ نی. با ا«دونمیو من آقا کامران را به عنوان برادر خودم م ستین ونیکس در م چیه

 نگاه کنم، را نداشتم. مادرم مدام پشت یبه کس نکهیانداختم و جرئت ا نییرا پا

یهم لبش را به دندان م دایو ل شده بود رهیخ یا. پدر هم به نقطهگفتیم ییزهایلب چ ریو ز زدیدست خود م 

برد و آن را باز کرد. رنگش  راهنشیپ یشده بودند. دست به دکمه باال رهیو مادرش به کامران خ زی. اما کامبگرفت

 اطیکوتاه به ح یعذر خواه کیکرده بود. با  دایپ یو دستانش لرزش نامحسوس دییگرایم یلحظه به لحظه به سرخ

 رفت.
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 دایپ یفیو دستانش لرزش خف دییگرایم یرا باز کرد و  رنگش لحظه ب لحظه به سرخ راهنشیپ یدست دکمه باال با

 طاینداشت، از جا بلند شد و خودش را به ح یاتی. انگار که حدیلبانش ماس یرو ینامحسوس یکرده بودند، عذرخواه

و وضع کامران، اشک در چشمان خانم درخشان جمع  الح دنیاز دهم بالفاصله خود را به او رساند.  زیکشاند. کامب

 به آشپزخانه رفتم. از لیدل نینداشت، به هم یشد. ماندن در آنجا بعد از دادن جوابم،، لزوم

 یدر آرام کردنش، داشت. برا یهم سع زیانداختم. آنها در حال صحبت بودند. کامب ینگاه اطیپنجره به ح پشت

 هیشدند، افتاد. از خودم بدم آمد که باعث گر یم زیکه از چشمان خوش رنگش سرار شیها چشمم به اشک یلحظه ا

دل که حرف  نیامان از دست ا یباشم ول هداشت یبه او حس توانستمیکاش م یکه ا یمرد شدم آن هم، کامران کی

 یقیمانع او شد و او را به ماندن متقاعد کرد. بعد از دقا زیبرود که کامب رونیداشت، از خانه ب می. تصمشدیسرش نم

که بوجود آمده بود،  ینیعوض کردن جو سنگ یبرا زیکامب یطوالن یهر دو وارد اتاق سالن شدند. بعد از سکوت

 کیجشن کوچ هی گهیچطوره دو سه روز د د؟یریبرامون جشن بگ دیخوا یشم، نم یپدر م دارم یناسالمت "گفت:

. وقت شام، من و مادرم به زدینم یهمه موافقت کردن اما کامران لب فرو بسته بود و حرف ؟«هیرتون چنظ م،یریبگ

یم یخاص قهیشام را با سل زیو من م دیکشی. مادرم غذا را در ظرف ها ممیشام را آماده کن زیتا م میآشپزخانه رفت

از  دا،یکنار هم و خانم درخشان هم کنار ل  زیو کامب دایشام قرار گرفتند. من کنار مادرم، ل زی. همه پشت مدمیچ
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که  می. مشغول خوردن شدکردیم ستمینشسته بودم که اگر اجازه داشت، سر به ن یکس یخوبم روبرو یادیشانس ز

در آمد اما تنها  دم،یچ قهیکه با سل یزیکه درست کردم و م یطور از ساالد نیو هم رمماد یبه به همه از غذا یصدا

در  یزیبه مادرش که مدام چ ایبه من  ینگاه مین یبه اطرافش نداشت کامران بود که حت یه اصال توجهک یکس

 .دادیو فقط قاشق را در بشقابش حرکت م هم لب نزد شیو به غذا کردینم گفت،یگوشش م
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ها شدم و ها را به آشپزخانه بردم و مشغول شستن ظرفبرخاستند. من هم ظرف زیاز صرف شام همه از پشت م بعد

یبودند و من م فیعالم کث یهاتمام ظرف خواستیها دلم موقت یشستن قبول نکردم. بعض یرا برا دایکمک ل یحت

تمام  ارم کهفقط دوست داشتم تنها باشم و فکر کنم. ک د،یایاز شستن خوشم ب نکهیشان، نه امسئول شستن شدم

 و یخانه با کوچک اطیلبه حوض نشستم. ح یرا دوست داشتم. رو نجایپناه بردم. سکوت و آرامش در ا اطیشد، به ح

 یریدلپذ ییبایز کیدر گوشه آن  یرنگارنگ و درخت یهابا گل یاو باغچه اطیاما دلباز بود. حوض وسط ح ش،یسادگ

را در تنم نشاند. دلم  یفیآب لرز خف یاشتم، سرد و خنک بود. سرماداده بود. دستم را در آب گذ هیهد اطیرا به ح

ه ب یی. در تنهانمیحال کامران من بودم و دوست نداشتم شکستن او را بب یداخل بروم، چون باعث خراب خواستینم

شد با  یتر م کیداشت و نزد یرا احساس کردم. آرام قدم بر م یبودم که حضور کس رهیخودم در آب خ ریتصو

 او قصد رفتن به اتاقم را داشتم،  دنیلبه حوض نشست. با د یاز من رو یفاصله کم

  نیبش "گفت: یبا لحن محکم که

نگذاشت.  میرا برا یاعتراض یو محکمش جا یلحن جد نی. با ا"رمیگ یوقتت رو نم ادیخوام باهات حرف برنم ز یم

و. راستش رو بگ: »دیقرار گرفت و پرس میآمد و رو برو کترینزد را بزند. بلند شد و شیتا حرف ها ستادمیبه ناچار  ا

 با من   یچرا دوست ندار
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 نجایاز حد من و کامران در ا شیب یکینزد نیاز ا«. کنم یباور نم ،یرو که به مادرم گفت ییهاحرف ؟یکن ازدواج

قسم بخورم  یخوایم یبه ک» حال گفتم: نیزد. با ا یکارم پوزخند نیبه عقب برداشتم، که با ا ی. قدمآمدیخوشم نم

 »گفت: میهابه چشم یمملو از التماس و درماندگ یبا نگاه«. رو در نظر دارم یعالقه دارم و نه کس چکسیکه نه به ه

. در مورد خودم «یکنیم دایفرصت به من بده تا خودم رو نشون بدم. مطمئنم به من عالقه پ هی کنمیپس خواهش م

آرامشش  یبرا یگریاز راه د خواستمیو م دمیکش یقیکنم. نفس عم دواریاو را هم ام خواستمینممطمئن نبودم و 

و همراهم  یبرادرم باش یندارم و دوست دارم جا یمن برادر» لبم نشست و گفتم: یرو یشوم. لبخند کمرنگ وارد

چنگ زد و  شیکم به موهاقرمز شدند.مح شیهاحرف آتش گرفت و چشم نیا دنی. با شن«یو به من کمک کن یباش

بروم  نکهیو جرئت ا دمیترس یلیخ کرد،یم هفقط کلمه)برادر( زمزم واروانهیکه د شیها. از حالتدیچرخدور خودش 

برادرت  خوامیمن نم» گفت: ینسبتا بلند یدفعه به طرفم برگشت و با صدا کیخبر بدهم، را نداشتم.  یو به کس

. فقط به یخودخواه هی. تو یدونینم یچینه، تو از عشق ه یول ؟یفهمیباشم، م کتیهمسر و شر خوامیباشم. م

بردار رو خوب بدون، من دست زیچ هی ی. ولینه به خودت و نه به من فرصت بد یستیهم ن ضر. حایکنیخودت فکر م

در خفه کردنش  یکه سع یبا بغض ام،دهیچهره رنگ پر دنی. با د«کنمیعالقه رو دو طرفه م نیو مطمئن باش ا ستمین

 .«کنمی. من عاشقم و عشقم رو نثارت مبرمیبه کار نم یزور چینترس ه» داشت، ادامه داد:
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 یحرکت چیپر از خشم او بودم و ه یهابه چشم رهیکرد.هنوز خ ریسراز اطیبه ح مهیبلند کامران همه را سراس یصدا

از او دور شدم.  یبه خودم آمدم و کم شد،یم کیگره خورده نزد ییکه با ابروها زیکامب یصدابکنم. با  توانستمینم

کامران در مقابل برادرش لب فرو بست.  ؟«یبچه شد ؟یبرد شده؟ چرا صداتو باال یچ: »دیرو به برادرش پرس زیکامب

چطور صدام  دونمی. نمینیام یده آقاشرمن» انداخت و گفت: نییسرش را پا یو شرمندگ یپدرم با ناراحت دنیاما با د

. «میرفتیو زود از کوره در م میروز جوون بود هی. ما هم ادیم شینداره پ یاشکال» گفت: ییپدر با خوشرو«. باال رفت
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یاو را درک م یدانستم پدر هم از رفتار کامران متعجب بود، ول یتکان داد و وارد سالن شد. م یسر یبا لبخند تلخ

گرفتم. خانم درخشان نگران به  نییسرم  را از شرم پا ه،یپدر و مادرم و بق دنی. با داوردیخودش ن یو به رو کرد

سؤال بود، کمتر  یجا میها را تنها بگذارد. براخواست که آن ادرشبا اشاره از م زیپسرش چشم دوخته بود. کامب

 ال چطور نتوانست بر خشمش غلبه کند.کامران بود، اما حا زد،یو نه داد م شدیم یکه نه عصب یکس

نداشت اما قدرت حرکت نداشتم،  یبه سالن رفتند. وجود من هم آنجا لزوم زیاز من و کامران و کامب ریبه غ یهمگ

با  زی. کامبکردمیرا نم زد،یحد، او را به هم بر نیجواب من تا ا نکهیخشکم زده بود و نگران حالش بودم. اصال فکر ا

لرزش دستانش و رنگ زرد و «. بچگونه بود یلیازت انتظار نداشتم. کارت خ» گره شده، رو به او گفت: یهمان ابروها

یب با زینشود. به کامب نیخود را به زور نگه داشت، تا نقش زم واریبه د هیاز حال خرابش بود. با تک یاو حاک دهیپر

ا ج چیه ومحکم و قاطع گفت: ت نباریا زی. کامب«دییایب د،یخوام برم خونه شما هم هر وقت خواست یم» گفت:  یحال

 .همه بایرینم

حال خراب و  دنیبا د زیکامب«. بذار برم کنمیبمونم. خواهش م تونمینم» گفت:  ی. کامران با درماندگمیگردیبرم هم

فت. هنوز پا به از کامران باشد، ر یمنتظر جواب نکهیبعد بدون ا«.  میریصبر کن االن همه م»او گفت:  یوضع بد روح

 شیپ شتریهم دوست داره ب دای. ل رمیخودم م دیبرگرد شما خوادینم»سالن نگذاشته بود که کامران  گفت: 

مان و با ه دیو به طرفش چرخ دییرا به هم سا شیدندان ها تیکه پشتش به او بود، از عصبان زیکامب«. خانوادش باشه

 ینگفت ول یزیچ گرید «.نداره یهم اگه بخواد بمونه مانع دای. لمیگرد یبرم یعنی میگرد یمن گفتم برم» لحن گفت:

 هقیرا بست.  چند دق شیهاداد و چشم هیتک واریبه اطرافش نداشت. سرش را به د یبود و اصال توجه قراریب یلیخ

   یخداحافظ کیاز خانه خارج شدند. کامران هم با  گریاز همد یآمدند و با خداحافظ اطیبه ح یبعد همگ

 عقب جا گرفت. یرفت و در صندل نیبه من به طرف ماش ینگاه مین یبدون حت کوتاه
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اما  یدرسته حرفت رو زد» و گفت: دیبه سمتم آمد و گونه ام را بوس یخداحافظ یبرا دایکه از در خارج شدند، ل همه

م. به او دوخت یام را سؤالنگاه آشفته«. ورزه که فکر نکنم از تالشش دست برداره. الله یبهت عشق م نقدریکامران ا

رو بهت  یخوشبخت تونهیبهتر از کامران نم یرد نکن. باور کن کس لی. بدون دلیفکر کن خوامیباز ازت م» ادامه داد:

لم. غصه گ هیآبج یفدا» نشست و گفت:بر لبانش  ینیلبخند دلنش دایشده بودم. ل رهیبکنه. در سکوت به او خ هیهد

 . بعد ازدش نیمرا با همان بهتم ترک کرد و سوار ماش«. قدم بردار ندتیآ ینخور. فقط با منطق جلو برو و درست برا

بار  نیبا گفتن حرفم، ا کردمیفکر م یکنم. اشتباه بود، وقت یقلبم را خال نیبار سنگ ن،یرفتن آنها به اتاقم رفتم تا ا

قاب  ای جانیپنجره ب نیهم یبار است حتبار و سرزنشنگاه همه شماتت کنم،یاما نه. احساس م شود،یسبک م

کامران، داشتم،  یهااشک بر گونه یهادانه یادآوریاز  میدر گلو که ی. بغضکنندیم یکجعکس خودم به من دهن

و  که گذشت یکردم مبادا پدر و مادرم بشنوند. ساعت هیگر صدایو ب دندیمن هم بار یهادفعه سر باز کرد و چشم کی

 را خواب ربود. میهاآرام شدم، چشم

 

*** 

رو باز کردم. حال  راهنمیپ یباال یهامبل انداختم. دکمه یپا به خانه گذاشتم، کتم را در آوردم و رو نکهیبه محض ا 

یب رد به من بدهد. چرا؟ کالفه دور خودم مالله جوا شد،یو نفس کم آورده بودم. باورم نم دمیفهمیخودم را نم

من فقط او بود. حاال چطور  یهاخنده لیخودش کرد و دل وانهیبود، من را د ییکه دوران راهنما ی. الله از وقتدمیچرخ

د خوب الله نش ده؟یچرا رنگت پر:» دیو پرس ستادیا میشد، از فکر در آمدم. رو برو کمیکه نزد زیفراموش کنم. کامب

 ی. تو مگهید یکینه،  نیا یچ یعنی»نگاهش کردم و جواب دادم: یناباور ؟با«یکنیم تی. چرا خودتو اذگهید یکی

خوب مادرنشد باور » دفعه مادرم که کنار در آشپزخانه بود، گفت: نیا«. خوام و عاشقشم یمن فقط الله  رو م یدون

 ی. حالم دست خودم نبود. با صداشدمیم ونهیم د. داشتیاونو فراموش کن گهیدختر د هیبا ازدواج با  یتونیکن م

خالص به  ریت زی. با سؤال کامب«تونمی. نمتونمینم د؟یکنیچرا درکم نم د؟یخوایازم م یچ دیدونیم» گفتم: یبلند

رو  یا گهیاگه کس د:» دی. پرسندیحرفش را بب رینگاه کرد، تا تاث میهابه چشم قیزد. عم خیمن زده شد. تمام وجودم 

 ؟«یبخواد و عاشقش باشه چ
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سخت  میکه باورش برا گشتمیم یزیدنبال چ دایل یهاکرد، در چشم ریرا تسخ میآن سر تاپا کیکه  یترس با

جمله را در آن لحظه توانستم بر  کیرا فراموش کردم. فقط  دنیواقعا نفس کش گریرا که از من گرفت، د شیبود.رو

 ز،یدر دستم احساس کردم چشم گشودم. کامب که ی. از سوزشدمینفهم چیه گریو د«. امکان نداره» کنم: یزبانم جار

گرفته او  ی. از صداشدندیم زیسرار کیبه  کیمادرم  یها. اشک از چشمدمیسرم نگران د یباال دایمادر و ل 

 تو که  » و گفت: دیسرم کش یوار روکرده. دستش را نوازش هیگر ادیز دمیفهم

کردم. با احساس  یخواهاز او عذر یادستش را گرفتم و با بوسه ؟«یکنیم ینجوری. چرا با خودت ایجونم کرد نصف

زد و  ی؟ لبخند نرم«نه ،یاگهیکه الله عاشق کس د گنیها به من نمچشم نیا یآبج:» دمیپرس دایدر قلبم از ل یدرد

 «.بهش فرصت داد دی. هنوز با احساسش در جنگه. باگمه. فقط سردرستین کسچیکامران الله عاشق ه» جواب داد:

اگر  یولو شد نطوریاحتمال بود که ا هیحرف  نیا» بود: یلرزش شی. در تن صدادیمن چرخ یرو زیدلخور کامب نگاه

 ادیپ قتیخدا نکنه حق» تر از زهر بودند، در جوابش گفتم:که تلخ یبا جمالت ؟«یکنیم کاریداشته باشه، چ قتیحق

 «.باور کن زیکامب رمیمی. مشمیم ونهیکنه. د
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 نیا ایکردم. خدا خیخشکم زد و  دنشیبا د دم،ید ییآشنا یمشک نیماش ابانیسر خ رفتم،یکه به مدرسه م صبح

را  فمیاز لرزش دستانم بند ک یریجلوگ یگرفته بود؟ برا ادیمان را آدرس خانه یعنی کرد؟یم کاریچ نجایا نیماش

او،  دنیشد. به محض د ادهیپ یپسر جوان نیمتوجه ترسم نشود. در حال گذشتن از ماش یمحکم گرفتم تا کس

یشدت م قلبم گذاشتم. به یدستم را رو دم،یکه به مدرسه رس نیوحشت کردم. به سرعت از آنجا دور شدم. هم

  دنی. در حال دودیایآب بخورم تا حالم جا ب یسردکن رفتم که کم. دهانم از ترس خشک شده بود. به طرف آبدیتپ

دست برداشته باشد. در تمام ساعات درس فکرم مشغول آن پسر  بمیاز تعق دیشا هپشت سرم را نگاه نکردم ک

 یدختر مای. سدیایدوباره دنبالم ب دم،یترسیواقعا م گریکه حاال خودش را نشان داده، بودم. و حاال د یمشک نیماش

 ایرابطه  یبا کس داردکه دوست ن ستیاز آن دسته دختران کردمیبا او رابطه نداشتم، چون فکر م ادیکه قبالً ز

. او از دانمیدوستم م  نیشکست و من حاال او را بهتر یاعتمادیسکوت و ب وارید نیداشته باشد. اما کم کم ا یدوست

مسئوالن مدرسه بود.  نیرفتارش مورد تحس شهیبود. هم یبینظر درس در حد متوسط، اما دختر خوب و با وقار و نج

 یبا لبخند مایکردم. س یحوصله نداشتم و  عذرخواه یکمک کنم، ول یاضیر سکه به او در در خواستیامروز م

چهره آن پسر و دنبال کردنم، با  یادآوریبا  ؟«یکرد شده که اخماتو تو هم یاشکال نداره. حاال چ»بامزه گفت: 

 کرد تا  اصرار یلیخ مای. اما س«الیخیتو رو ناراحت کنم. ب خوامی. نمستین یزیچ» جواب دادم: یدیشد یادلهره

   یچند روز تونمیمن م» فکر کرد و گفت: یکم مایگفتم. س  شیرا برا زیچ همه

بهت کمک  یدونیو م یو بهش اعتماد دار یشناسیرو که م یکی ایبه پدر  دی. باستیچاره کار ن نیا یول امیب باهات

 ؟«پسره رو کم کنه نیبه داداشم بگم که شر ا یخوای. اصال میبگ کنه،یم
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ه ک ستیرگدوست خوب که بتوان با او دردودل کرد، نعمت بز کیکردم. واقعا  یاحساس سبک انیگفتن تمام جر با

لبم   یرو یلبخند کمرنگ ش،ی. در جواب نگرانکردیمرا غرق آرامش م مایمن حاال از آن بهرمند هستم. وجود س

کر باال انداخت و گفت: ف یاشانه مایس«.و بره هفکر کنم خسته بش م،یچند روز که با هم باش نینه. ا» نشست و گفتم:

سفارش کرد  که مراقب خودم  ی. موقع خداحافظ«امیهرروز باهات م حالنیبا ا یباشه. ول یحل خوبراه نینکنم ا

 عیرس دمینداشتم. تا به در خانه رس یاتوجه چیو به اطراف هم ه دمیتا خانه دو یبدون معطل مایباشم. بعد از رفتن س

 که وارد سالن شدم مادرم با   نیبه در انداختم و در را پشت سرم محکم بستم .هم دیکل

فس ن ؟«یزنیو نفس نفس م دهیشده؟ چرا رنگت پر یزیچ:» دیامد و با تعجب پرس رونین از اشپزخانه بدر سال یصدا

ا نشده فقط گرسنم بود ت یزیچ» گفتم: یساختگ یااحساس نکند. با خنده میدر تن صدا یتا لرزش دمیکش یقیعم

دادم. در حال برگشت به آشپزخانه، گفت:  ورتام را قکه بهم  رفت، خنده ی. با چشم غره ا«دمیسره دو هیخونه 

بدهم، به اتاقم رفتم.  یجواب نکهی. بدون ا«یبزرگ شد یناسالمت ؟یکارات بردار نیدست از ا یخوایم یاخه بگو ک»

تخت نشسته بودم و در حال فکر کردن  ی. روآوردمیرفتم و بهانه درس را م نییخوردن ناهار پا یتا غروب فقط برا

اما بعد منصرف شدم و با خودم گفتم  م،یداشتم به پدر بگو میانم او را از سرراهم بردارم. اول تصمتویکه چطور م

 ییآبرویبرود. ترس از ب هاهیهمسا شیمن و خانوادم پ یدار بشود که آبروکش نیاز ا شتریب انیممکن است، جر

حرف و  چی. بدون هدمیدر راه باز او را د م،به جانم افتاده بود تا ترس از آن پسر. صبح که به مدرسه رفت شتریب

را به او ندادم.  یکار نیداشت با من همکالم شود اما من اجازه چن یاو دنبالم آمد و سع یاز او گذشتم ول یاتوجه

یتو بود، تا حاال وا م یکلمه بگو. هر کس جا هی. حداقل یچقدر سرسخت» گفت: آمد،یطور که پشت سرم م نیهم

 غی. حاال قبول کن و نگاهتو از من دردارمی. باشه نازتو هم خرکنندیکه ناز م یهست ییتو از اون دخترا  . فکر کنمداد

که بطرفش برگشتم، نگاهم به پشت سرش  نی. همدادمیبه او م یجواب محکم کی دیحرصم گرفته بود با«. نکن

 افتاد. کامران بود. زبانم بند آمد.

 

 ✨سبز قیحر✨      

 

 ۱۶_پارت#

 



 سبز قیحر

 
19 

 

 

 ای. خداکردیوقت روز چه م نیدر ا نجای. او ازدیو هم تعجب موج م یام هم نگرانحرف زدن نداشتم. در چهره قدرت

از او خوشم آمده،  کردی. پسر که تصور مرودیم میآبرو د،یپدرم بگو ای دایدلم بگذارم. اگر به ل یرا کجا نیحاال ا

 .«یحرف بزن باهام یشد یباالخره راض» زد و گفت: یلبخند چندش

کامران، به طرف او برگشت و  ی؟ پسر با صدا«چخبره نجایا:» دیاش درهم شد، پرسلبخند او چهره دنیبا د کامران

ال از تو سؤ» که رو به من بود، به پسر گفت:  یبه من کرد و در حال یکامران نگاه«. نداره ی. به شما ربطیچیه» گفت:

آقا مزاحم من شده و  نیا» به من چشم دوخته، گفتم: واب،مران منتظر جکا دمید یوقت«. نکردم پس صداتو خفه کن

من جواب بدهم،  نکهی؟ قبل از ا«باشن یآقا ک:» دی.پسر که از وجود کامران ناراحت بود، پرس«ستیبردار هم ندست

سر با پ«. کار دستت بدم نکهیشو. قبل از اگم نجایشخص بهش. حاال از ا نیترکیفکر کن نزد» کامران گفت:

دختر خوشگله رو  نیهر جور شده، ا یتو برم. ول دیکه با تهد ومدمین نجایمن به درخواست تو ا» گفت: یپوزخند

حرکت  نیمشت حواله دهان او کرد. با ا کیور شد و به طرفش حمله یحرف، کامران عصبان نی. با ا«ارمیبدست م

به او  یگرید یهامشت خواستیو م تبرداش زیباز کامران به طرفش خ کهنیشد. هم نیکامران، نقش زم یناگهان

با پشت دست خون کنار لبش را پاک  یحرص رفت،یبزند، مانعش شدم و خواستم آرام باشد. پسر که اصال از رو نم

عقب «. باشه ادتی نویا دارمیفکر نکن دست برم» انگشتش را تکان داد و گفت: واردیبرخاست. تهد نیکرد و از زم

 را گرفتم و مانع شیدادن او بود که بازو ی. قبل از رفتنش کامران باز در صدد گوشمالشد نشیعقب رفت و سوار ماش

یشد. داشتم از نگاهش ذوب م رهیخ میهارا گرفته بود و بعد به چشم شیکه بازو یکار شدم. کامران اول به دست نیا

 یهوس یآدما نجوریارزشش رو نداره که بخاطر ا» گفتم: دهیبر هدیرا رها کردم و بر شیبازو ی. با دستپاچگشدم

نگاه چپ  یکه بخواد حت یو کس یزیبرام عز یدونیتو م»چشمانم بود که گفت:  رهی. خ«یخودتو به دردسر بنداز

 یاگه کس یقول بد خوامیالله م» ادامه داد: زیآمالتماس یبعد با لحن«. . مطمئن باشزارمیبهت بکنه، راحتش نم

 ییبای. با لبخند ز«دمیقول م» گرفتم و رو به او گفتم: ابانی؟ چشم از خ«. باشهینکنو پنهون  یکرد، بهم بگ تتیاذ

. رسونمتیتا مدرسه م ایب» شد، از آن حالت خارج شد و گفت: رمیلبم نشست. با گفتن د یرو یکه زد، لبخند کمرنگ

 دنیرا روشن کرد. با شن نیضبط ماش نیمحض نشستن در ماش شدم. به نشی. سوار ماش«یالبته اگه منو قابل بدون

ضبط  یکردن صدا ادیز یکامران هستم. دستم را برا نیفراموش کردم در ماش یالحظه یخواننده، برا یآهنگ و صدا

آهنگ  نیتو هم از ا» کرد و گفت: یحرکت من خنده کوتاه نیبردم و با تمام وجود گوش دادم. کامران با ا شیپ

تر اش بلندخنده یانداختم که صدا نییداغ کردند. سرم را پا میهاگونهاز خجالت «. من که عاشقشم اد،یخوشت م

 :میو به آهنگ گوش سپرد میحرف نزد چکدامیه گریشد. تا مدرسه د



 سبز قیحر

 
20 

 

 

 ✨سبز قیحر✨     

 

 ۱۷_پارت#

 

برزبان  نکهیبا ا کردمیم یادآوریرا به  یزیچ دیشدن با ادهی. قبل از پمیدیبا تمام شدن آهنگ به مدرسه رس همزمان

اما  میبگو یزیچ خواهمیو انگار متوجه شده بود، م دی. کامران به طرفم چرخگفتمیم دیآوردن آن سخت بود اما با

ازت خواهش » گفتم: یبا مکث«. بگو نترس ؟یبگ یزیچ یخوایشده الله؟ م یزیچ:» دی. به کمکم آمد و پرستوانمینم

تکان داد و مرا مطمئن  دییبه عالمت تا یسر ؟«گمیم یچ دیشیندونه. متوجه م یزیچ یماجرا کس نیاز ا کنمیم

 نیبار واقعاا گفتن ا نی. ا«گهید زیچ هی. دیببخش» . تشکر کردم و گفتم:شودیاز طرف او زده نم یساخت که حرف

ان او و حرف زدن از من ساخته تر بود. با انگشتان دستم سر جنگ داشتم، چون نگاه کردن به چشممشکل جمله

. یبگ یخوایم یچ دونمیم» دهان باز کنم، گفت: خواستمیبود، سرم را باال گرفتم و تا م ینبود. با هر جان کندن

. فقط کنمیهامون نکردم و نمها و خندهحرف ای نیماش یدر مورد سوار شدنت تو یفکر چینکن. من ه تیخودتو اذ

 »گفتم: لیدل نیبه هم اورم،یدوام ب زشیآمدر مقابل نگاه و لحن التماس توانستمینم گرید«. خواهشاً بهم فرصت بده

. یشینم مونیپش» گفت: یزد و با تن آرام ی. لبخند تلخ«یریبگ ،یرو که بخوا یکه جواب دمیمن قول نم یباشه، ول

 مایو کالس هر چه  دنبال س اطیحشدم و وارد مدرسه شدم. در  ادهیاز هم، پ یکوتاه یبا خداحافظ«. الله ونمممن

 یا مسئله دیشا ایشده  ضیمر دی. شاومدهیامروز ن» نکردم. از بچه ها سراغش را که گرفتم، گفتند: دایگشتم او را پ

 اومده که نتونسته امروز شیپ

 با خبر شوم. قبل از آن با مادرم تماس گرفتم امدنشین لیشان بروم تا از دلگرفتم بعد از مدرسه به خانه می. تصم«ادیب

دودل بودم که  دم،یشان که رس. به درخانهگردمیو زود به خانه برم رومیم میهمکالس مایس ادتیوبه او گفتم که به ع

. داشتم از آمدنم دمیترسیهم م یکم تشیآن هم تنها.واقع روم،یم یدوستبار بود خانه  نینه. چون اول ایزنگ بزنم 

پاچه دو قدم او دست دنیدر را باز کرد. با د یو قصد برگشتن را داشتم که در باز شد.   پسر جوان شدمیم مانیشپ

 یمبه آرا ؟«یمنصور یمنزل آقا:» دمیسالم دادم و پرس دهیبر دهیکه به لکنت افتاده بود، بر یعقب رفتم و با زبان

ن خونست م مایس» انداختم و گفتم: نییشدم و سرم را پا یفراو ک میاز نگاه مستق ؟«دیداشت یبله. کار»جواب داد: 

باشد،  مایبزرگتر از س خوردیپسر جوان که به او م«. نگرانش شدم ومد،یدوستش هستم. چون امروز مدرسه ن
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اره. د یدوستان نیکه چن مایخوش بحال س». با همان لحنش گفت: ودبلند ب یگون با قدسبزه مایس هیاش شبچهره

 .«دیخوش اومد
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 .  دیاومد خوش»

یچرا برگشت؟ مگر نم نیبا خودم گفتم حاال ا«. مدرسه نرفت نیحالش خوب نبود، بخاطر هم مای. امروز سدییبفرما

 یبلند یبا صدا م،یشده بود. پشت سر او به راه افتادم. وارد سالن که شد مانیانگار پش یبرود؟ ول رونیب خواست

 آمد، با  رونیکه از آشپزخانه ب یمنصور انم. خماستیبرادر س دمیبود که فهم نجایرا صدا کرد. ا مادرش

ت مگه تو با دوست امک؟یس هیخانم ک نیا:» دیزدند. با تعجب پرس رونیمن در کنار پسرش چشمانش از حدقه ب دنید

 درنقیحرکت من ا نیحرف سرم را بالفاصله بلند کردم. ا نیا دنی؟ با شن«همون دوستته نینکنه ا ؟یقرار نداشت

مادرش را از  عیمن به او باعث شد که سر یعصب وگردنم هم درآمد. نگاه دلخور  یهامهره یصدا یبود که حت عیسر

در  ی. جلوماستیخانم دوست س نی. اهیچه حرف نیمادر من ا» جواب داد: یساختگ ی. با اخماوردیاشتباه در ب

آمده بود،  شیکه پ یتفاهمتشکر کرد و از سوء ییبا خوشرو یخانم منصور«. اومده مایس دنید یرا. بدمشید

چهره  دنیکه دلم خنک شد. از د یآ«. نشه رتیبرو به کارت برس. د گهیتو د» گفت: پسرشکرد. رو به  یخواهعذر

 دمیکش یراحت باشم. از در که خارج شد، نفس راحت توانستمینم نجایام گرفته بود. با وجود او در ااو خنده زانیآو

کرد و در  ییراهنما مایدست پشت کمرم گذاشت و مرا به اتاق س ییشد. با خوشرو یکه باعث خنده خانم منصور

از لحن «. فرستادم اهیاونو دنبال نخود س نیهم یبرا ،یراحت نبود امکیبا وجود س دونمیم» گفت: نیح نیهم

با «. الله» جواب دادم: یبه آرام ؟«هیاسمت چ یراست:» دیو پرس دی. او هم خنددمیمد و خندصحبت کردنش خوشم آ

 و کنهیم فیازت تعر مای. از بس سنمتیدوست داشتم بب یلیخ» گفت: ،شده بود انیاش نماکه در چهره یجانیه

ه ب یاتقه«. از خودشه یلطف داره. خوب مایس» گفتم: یابا شرم دخترانه«. که غلو نکرده دمیدوست داره. حاال واقعا د

. تخت بلند شد یرواز  عیمن تعجب کرد و سر دنیاز د مایبه اتاقش پا گذاشتم. س« تو ایب »دنیدر اتاق زدم و با شن
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. عجب دی. چشمم دور تا دور اتاق چرخمیتخت نشست ی. دستم را گرفت و هر دو رودیو بوس دیمن را در آغوش کش

ران آخه کام» . با خودم گفتم:دمیاز خودم خجالت کش ما،یاتاقم با س سهیداشت برعکس من. از مقا یو مرتب زیاتاق تم

. از فکر کامران در آمدم. باز «نهیرو بب افهیو خوش ق قهیخوش سل یمایس نیا ادیو خوش کرده. بزار بمن دلش هیبه چ

استفاده کرده بود.  ینییکوچک  تز یهایتاز کاردس وارید یاش و رومطالعه زیم یاتاق مشغول شدم. رو یبه بررس

. ما را که تنها ردوارد شد و تعارف ک وهیبا ظرف م یبعد خانم منصور ی. کمدادینشان م یو هنرمند قهیدختر با سل

 م،یگفتم. آنقدر سرگرم حرف زدن بود شیاتفاق افتاده بود، برا میکه امروز برا یانیگذاشت، از جر

که  رونی. از اتاق بگشتمیبه خانه بر م دیبرگشت. با مایگذشت زمان را احساس نکردم تا متوجه شدم که برادر س که

 یاجازه ندادم از اتاقش خارج شود. از هم خداحافظ یتخت برخاست ول یام از روبدرقه یهم  برا مایس رفتمیم

 نی. در ادمیزنگ در خانه را شن یکه صدا خواندمیم سکرد. شب در اتاقم در یو مادرش مرا تا دم در همراه میکرد

پدرم را با آنها به  یسالم و احوال پرس  یآمدم که صدا رونیباشد. کنجکاو از اتاقم ب توانستیم یساعت چه کس

 خوردم. تمام وجودم خشم شد... کهیاو  دنیگوشم خورد. به محض د
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تمام تنم داغ شده بود. چطور به خودش  تیزدم و از عصبان هیشوم، به اتاقم برگشتم. پشت  در تک دهید نکهیا بدون

خودش در نظر  ندهیآ یکه بخواهد من را برا ستین یاهل زندگ یآدم نیاجازه داده بود پا به خانه ما بگذارد. چن

از آمدن آنها نگذشته بود  یقیببرد. دقا ادیو مرا هم از  ندهوس آمدن به خانه ما را نک گریکه د کنمیم ی. کارردیبگ

خودتو آماده کن مهمون  عیسر» از اتاق درز نکند، گفت: رونیبه ب شیکه صدا یکه مادرم وارد اتاقم شد و به آرام

 تابنس ییبودم، که نتوانستم خودم را کنترل کنم. با صدا یاز وجودش جوش ی. به قدر«نندی. اومدن تو رو ببمیدار

. مادرم مدام «امیب ششونیمن دوست ندارم پ د؟یچرا قبلش بهم نگفت خوام؟یگفته من خواستگار م یک »بلند گفتم:

خودت بهشون  ،یاگه نخواست نییپا ای. بشنونی. منییپا اریدختر زشته. صداتو ب:» گفتیو م زدیپشت دستش را م

 دوباره او آن دنیاز درون  به شدت مخالف د کهیدر حال«. دختر گلم نیجواب بده. حاال بلند شو بخاطر منو بابات. آفر
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وارد سالن شدم و  یگرفتم، بروم. با لباس ساده ا میپدرم تصم ینداشتم. بخاطر آبرو یامان بودم، اما چارههم در خانه

و  دیسف یاخوش اندام با چهره یاسمش پژمان است، با مادرش که زن دمیبه همه سالم کردم. پسر که حاال فهم

به مادرشان شباهت  ژنیاز دخترانش و خود ب یکی. کردیرا دوچندان م شییبایکوچک که ز یو لبان یعسل یچشمان

آنها نبود. به آشپزخانه  ییبایبه آنها نداشت. جذاب اما به ز یاش شباهتبود، چهره یپر گرشیدختر د یداشتند، ول

در ذهنم زده شد.  ییاکنم، جرقه یحرف آن روزش را تالف رکردم چطو یبا خودم فکر م ییچا ختنیرفتم. در حال ر

 پا به سالن پا گذاشتم. یچا ینیبر لب داشتم با س یا انهیکه لبخند موز یدرحال
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چرا نگاهش به  دانمیبه من کرد. من نم یرفتم و تعارف کردم. او هم نگاه تند یبه دست به طرف خانم سهراب ینیس

از پول  ریبه غ یخانواده فکر کردن چه برتر نی. ادییایمن ب یمن خصمانه بود، مگر من خواسته بودم که به خواستگار

 شانیدختر کوچکش هر کدام فنجان چا یدختر بزرگش و پر نیپرومهم نبود. بعد   مینکته هم برا نیبا ما دارند، که ا

داد و فنجانش را برداشت. به پدر و  لمیتحو ییبه من لبخند دندان نما رهیخ ییرا برداشتند. سر هم پژمان با پرو

 داندمنگاهش سرم را برگر الیخیمادرم هم تعارف کردم و کنار مادرم نشستم. مادر پژمان هنوز به من زل زده بود. ب

 اینه عشق  دادیهوس م یها بوشدن رهیخ نی. اآمدیکه چشمم در چشم پژمان گره خورد. از نگاهش خوشم نم

به من محال خواهد  دنیدادم تا به او بفهمانم که رس لشیتحو یپوزخند شد،یکه چندشم م یعالقه. در مقابل لبخند

 بود.

پسرم در مورد دخترتون با ما صحبت کرده بود. » گفت: یابا تک سرفه یخانم سهراب یاز سکوت نسبتا طوالن بعد

   یگاری. بعد س«نمیرو بب کرده بود فیازش تعر نهمهیژمان ارو که پ یدختر کیامشب اومدم تا از نزد

 لیدر فام نکهیکرده با ا فیتعر یادیبنظرم ز» زد و ادامه داد: یلبان کوچک و قرمزش گذاشت، پتک نیکرد و ب روشن

 اما   میدار یو ثروتمند بایو دوستان، دختران ز
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و  شیو ن نشستمیم دیبا یتا ک«. وصلت ندارم نیبه ا یلیمامن ت دیرو بخوا تشیدختر شما را انتخاب کرد. واقع پژمان

. چشم به پدرم دوختم. دوست شدیتر مخانم به اصطالح متشخص را بشنوم. هر لحظه اعصابم متشنج نیا یهاهیکنا

که خانم  یام را آرام کنم. پدر در تمام ساعتافتاده انیغلدل به  نیکه ا میبگو یزیاو، چ یهاداشتم در جواب حرف

از » بود، را بلند کرد و گفت: ری. سرش را که زدادیگوش م کرد،یکه هستند، صحبت م یااز خودش و طبقه یسهراب

 یراب تونمیحرف آخر رو بزنه، الله است و من نم دیکه با ی. اما کسدیاومد نجایو ا دیشما متشکرم که منت گذاشت

مگر ما  کرد؟یتشکر م دی. چرا پدر بادندیباال پر میم، از تعجب ابروهااول جواب پدر کهی. از ت«رمیبگ میتصم شندهیآ

داد و  یتفاوت نشان م یخود را ب یگذرا به آنها انداختم. خانم سهراب ینگاه م؟ینامه فرستاده بودآنها دعوت یبرا

و  میما هم همانند آنها غرور دار دادمینشان م دینبود و با زیسکوت جا گریپژمان هم منتظر چشم دوخته بود. د

 ........میدهیاجازه له شدن غرورمان را نم
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که ما از طبقه شما  کنمیمن اقرار م» رو گفتم: نیحرف بزنم، از ا میدر صدا یلرزش چیکردم آرام و بدون ه یسع

طبقه هستم چون ما به پول  نیکه از ا کنمیافتخار مپس چه بهتر هر کدوم از طبقه خودش انتخاب کنه و من  میستین

رو  یجواب نیکه انتظار چن ی. خانم سهراب«مینیبیمرو  هم در آن ن شیو احترام و آسا میدینم تیو ثروت اهم

 هیتا حاال پژمان رو رد نکرده و همه اونها فقط منتظر  یدختر چیه» گفت: زد،یپک م گارشینداشت، تند تند به س

 پژمانه. پژمان ریتقص نینشده و ا یاحترام یب نطوریتا حاال به من ا ؟یکنیتو اونو رد م یاشاره از پژمان هسنتد، ول

 یها رو برگرداندم و با خودم گفتم: خوب ک. از آن«دهیرو نشون م یا گهید زیظاهر تو رو خورده چون باطنت چ بیرف

 ینکردم. ا یاحترامیمن ب» کردم و گفتم: یمل کنم رو به خانم  سهرابتح توانستمینم گری. ددییایبه شما گفته بود، ب

که خونش به جوش آمده بود، با  ی. خانم سهراب«دیافتادینم تبه زحم نجایآمدن به ا یتا برا دیدادیکاش خبر م

ها رفتند. بعد از رفتن آن یبدون خداحافظ یهمگ«. از دسته گلت نمی. امیپاشو بر» رو به پژمان گفت: یبلند یصدا

 یول د،رفتارم درست نبو دانستمیقرار گرفت. جرئت نگاه کردن به او را نداشتم. م میپدر به سالن برگشت و رو برو

؟ «کردم تیتو رو ترب نجوریو به من نگاه کن. من ا ریسرتو باال بگ» گفت: ی. پدر وقترمیبگ توانستمیزبانم را نم یجلو
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نکرد.  نیاما او هم کم توه دیببخش» پدر دوختم و گفتم: یهاام را به چشمدادم و نگاه شرمندهآب دهانم را قورت 

 ومدهیحرفها درست نبود اونها مهمون بودن حاال هر چقدر از اونها خوشت ن نیا» . پدر گفت:«میانگار خدمتکارش بود

رو تحمل کنم. اون فکر  هاهیکناو  کهیت نستمتوینم» گفتم: ی. با دلخور«یداشتیاحترامشون رو نگه م دیبود, اما با

کردم و  یاز بابا عذر خواه«. ادیخوشم نم ییآدما نیکنه. من از چن نیبا پول بخره و به ما توه تونهیهمه رو م کنهیم

دلم آرام  نکهیا یچهره خونسرد پژمان و آن پوزخندش به جا یادآوریبه آنها به اتاقم رفتم. با  ریبا گفتن شب خ

 در درونم به پا شد...... یآشوب شتریب ردیبگ
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گذرا به او کردم و در  ینگاه ؟«یچخبر؟ چرا دمق» گفت: مایبعد از خوردن صبحانه، به مدرسه که رفتم، س صبح

گوش دادن به درس  میو نساعت   کی. «شهی. بعد از کالس. االن نمگمیرو بهت م زیهمه چ حیزنگ تفر» جواب گفتم:

 اطیاسمش را گوش دادن گذاشت. چون اصال حواسم به درس نبود.زنگ که خورد، بالفاصله به ح شد،یالبته اگر م

خوب »گفت:  یبا شوخ مایدادم. س حیتوض شیرا برا زی. همه چمیو نشست میرا انتخاب کرد اطیگوشه ح  کیو  میرفت

ز و تو نا ادینم ری. بابا شوهر گپهیوتمند هستند و هم خوشگل و خوش تهم ثر یگیکه م نطوریا ؟یچرا قبول نکرد

» اش گفت:خنده. با ته مانده خنده ریزد ز امافهیق دنیاز حدقه در آمده به او نگاه کردم. با د ی. با چشما«یکنیم

 گذاشت و شگونین یجا یاز او گرفتم که آخش بلند شد و دستش را رو یشگونین یحرص«. چه با مزه شده تافهیق

؟ «. چطورهفرستمشیبرات م یخوایاگه م ی. راستیحرصم ند یتا تو باش». خنده ام گرفت و گفتم:دادیماساژ م

رو از او  یدلخور یهمراه با کم یبا اخم«. ندارم یبزرگ یاهای. من با تو فرق دارم. چون مثل تو روزمینه عز» جواب داد:

ام احترام بشم. اونها به خانواده یراض یدارم با هر کس یبزرگ یون آرزوهاکه چ شهینم لیدل» برگرداندم و گفتم:

ام . گونه«رمیپذیرو نم یخفت نیپولشون رو به رخمان بکشند. من چن خواستندیثروتمند بودند، م ننگذاشتند و چو

مامانم گفت تو رو با خودم  یکردم ناراحت نشو. راست یشوخ هیخوب حاال من » گفت:  یو با خنده آرام دیرا بوس

امانه مخ م یحت نیبب» سرم زد و گفت: شتپ یآرام یپس گردن«. خوشش اومده یلی. فکر کنم از تو خارمیناهار ب یبرا

بعد هر «. مهره مار جانم» گفتم: یی. با اعتماد بنفس باال«شنیتو م فتهیکه همه ش یدار ی. آخه تو چیمن رو هم زد



 سبز قیحر

 
26 

 

مرا هم به شوق وا  داد،یکه در حرکاتش نشان م یاز ذوق«.  مامانم منتظره م؟یبر یایحاال م» : دی. باز پرسمیدیدو خند

 ابانی. بطرف باجه تلفن کنار خ«امیشد، م ی. اگه راضرمیبزار زنگ بزنم و از مادرم اجازه بگ» جوابش گفتم: رداشت. د

 و یباش نیباشد و سنگ نجوریه که رفتارت امادران یهاتیرفتم. با مادرم تماس گرفتم. اجازه داده شد اما با نصح

و با خودش برد و  دیدستم را کش یما با خوشحالیتماس رو قطع کردم. س یمراقب خودت باش. منم با گفتن چشم

 .«یایدر ب یکنواختی نیخبر خوب هم برات دارم که از ا هی» گفت:
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و  گشود مانیرو در را به یزنگ گذاشت و فشار داد، خانم منصور یدستش را رو مایس م،یدیشان که رسخانه کینزد

عوض کردن لباسش رفت. من هم  یکه برا مای. سمیبه استقبالم آمد. به سمت سالن رفت یگرم یبا سالم و احوال پرس

 بعد از شستن که سفره بدست به سالن برگشت. ودنگذشته ب قهیمبل رها کردم. چند دق یرو یخودم را از خستگ

 یلیخ» آن سر سفره را در دستش گرفته بود، گفت: کهی. در حالمیپهن کرد نیزم یدست و صورتمان، سفره را رو

 نیا» زدم و در جوابش گفتم: شیبازو یرو یضربه آرام ؟«یستیغذا بخورم. تو که ناراحت ن نیزم یدوست دارم رو

کنارمان آمد. از  یقورمه سبز یبرنج و کاسه ها یهاموقع مادرش با بشقاب نی. هم«شترهیب صفاشاتفاقا  ه؟یچه حرف

خودم را  یما را تنها گذاشت، تعجب کردم. کم مایمادر س یدوبرابر شد، اما وقت میاشتها یبرنج و قورمه سبز دنید

 امکیادرم منتظر سم» جواب داد: ؟«خورهیچرا مامانت با ما غذا نم:» دمیآهسته پرس مایو کنار گوش س دمیجلو کش

» و گفتم: دمیخند«. رو تحمل کنم یگرسنگ تونمیچون نم خورمیجلوتر از اونها غذا م شهی. من هممونهیو پدرم م

تا آلبوم   نمیتختش بنش ی. از من خواست رومیرفت مای. بعد از ناهار به اتاق س«یاز من ندار یپس تو هم دست کم

 مای. کنار سدمیرا د یها پسر جوانعکس انیها بودم، که در مالبوم عکس دنیرا نشانم دهد. مشغول د شیهاعکس

در مقابل سؤالم  دم،یپرس یوقت یشانه او گذاشته بود. اول فکر کردم نامزدش است ول یو دستش را رو ستادهیا

نه » زد و گفت: ید کردم. قهقه ایی. با سر حرفش را تا«کنمینامزدمه؟ نگو نه، که باور نم یحتما فکر کرد:» دیپرس

نکردم. مشغول حرف زدن  یکنجکاو شیدر مورد عمو نیاز ا شی. ب«ستین نجایاز بابامه. البته ا ترکیعمومه و کوچ

   یکه صدا میبود
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 ؟«دایاز کجا م یقیموس یصدا نیا:» دمیپرس مایبود. از س کینزد یلیخ انو،یپ یآمد. مثل صدا ینیدلنش یقیموس

 ؟«یصداشو بشنو یخوایداره. م یقشنگ یو صدا هیقیموس ی. دانشجوزنهیم انوی. اون پامکهیاز اتاق س» جواب داد:

 ےبــشــنــوم ولــ ــانــویپــ اخــتــننــو هنــگــام را او ےدودل بودم. دوســت داشــتــم صــدا

 ....ــدادیپــســر مــغــرور و پــررو مــنــو عــذاب مــ ــنیمــجــدد ا ــدنیطــرفــم د ڪــی از
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مزاحم :» دمیپرس مایبرادرش را بشنوم. از س ینشاند و قبول کردم صدا یآخر قلبم حرف خودش را به کرس در

ی. تازه خوشحال هم مشهینه بابا اون ناراحت نم» مرا به جلو هول داد و گفت:«. ناراحت بشن دی. شامینباش شونیا

   فیازش تعر یکه کس شه

ام مرا همراه خودش به اتاق برادرش برد. از حرفش خنده د،یخندیم کهیبعد در حال«. باال رهی. اعتماد بنفسش مکنه

 ید صداتا دلت بخوا» زد و گفت: میبه بازو ی؟ مشت«نه ایهستن  یفیتعر مینیبعد بب میبزار بشنو» گرفت و گفتم:

به در زد و وارد اتاق شد.  یاتقه مای. سمیدیاتاق شازده رس هب میدادیطور که به کل کل ادامه م نیهم«. داداشم تکه

انداختم و سالم کردم.  نییاز من خواست وارد اتاق شوم. سرم را پا مایکه س دم،یشنیها را مآن یهااز پشت در حرف

 ی. با مکثوفتدیب یپسر پررو و از خود راض نی. اما سرم را باال نگرفتم تا چشمم به اکردمیرا حس م اشرهینگاه خ

مشکوک به ما نگاه  مایس ؟«ینی. درسته خانم اممیو با هم آشنا شد دمیرو د شونیمن ا» جواب سالمم را داد و گفت:

با  کامی. س«نمیبب دیکجا؟ زود بگ ؟یک:» دیتامل پرس یمن و برادرش در حال چرخش بود. با کم نی. چشمش بکردیم

و با هم  دمیرو د شونیتو اومد، ا ادتیاون روز که به ع ؟یکنیم اهنگ ینجوریچرا ا» و گفت: دیخند یبلند یصدا

یها نگاه مبودم و به آن ستادهیمجسمه فقط ا نی. من هم عدینپرس یزیچ گریگفت و د یآهان مای. س«میآشنا شد

د ب گها یول د؟یبزنم و بشنو یآهنگ دیدوست دار د؟یعالقه دار یقیبه موس:» دیرو کرد به من و پرس امکی. سکردم

م جواب سؤالش را بدهم. با خود نکهینشست. بدون ا انوی؟  پشت پ«کنم. باشه نیتمر شتریتا ب دیبود حتما بهم بگ
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حاال ساکت خصوصا تو » گفت: مایرو به س یبه شوخ ؟یکنیچرا سؤال م ،یخودت رو نشون بد یخوایگفتم تو که م

 .«گمینم یچیه گهیباشه. د زنم؟یم رفن حم» با حالت در قهر رو برگرداند و گفت: مای. س«مایس
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اش گانهحرکت بچه نیدهانش گذاشت و از برادرش رو برگرداند و کنارم نشست. از ا یدستش را رو  یشیحالت نما به

من  یاخمات رو باز کن خواهر کوچولو ؟یناراحت شد» و گفت: دیبلند خند یهم با صدا امکیام گرفت. سخنده

 انویکه آماده نواختن بر صفحه پ امکیکرد. س ازرا ب شیگره ابروها یکوتاه هم با خنده مایس«. کردم یباهات شوخ

 .میو به آهنگ گوش سپرد مینزد یحرف گریشد، د

 را خواند: یاو همراه با آهنگ، ترانه آوردیبه حرکت در م انویصفحه پ یرو یادیرا با مهارت ز شیهاانگشت

 

 داره   یتازگ

 

 داره  یواسه اون آمادگ قلبم

 

 داره   یسادگ نیرو ع ییبایز

 

 میمگه دار میدار مگه
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****** 

  دونمیم نکهیا شیخوب

 

 که   نهیشیدلم م یپا

   کهی شهیهم یکنه تو زندگ ثابت

 

 میمگه دار میدار مگه

   

****** 

 تو تو قلبم بکوب   عشق

 

 خوب  نقدریا میمگه دار میدار مگه

 

 تو عشقم   یبود یتو ک یبود یک نفس

 

 و فاصله رو بشکن   یدور نهمهیا

 

 رو دل من اسمتو نوشتن ینگاریا
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********* 

 تو جونم یبود یتو ک یبود یک نفس

 

   ونمیهمه عاقل و واسه تو د واسه

 

   تونمیدوست دارمو بدون تو نم من

 

  گمهیکه م یهمون جور چشات

 

 چشما همه عشق منه   نیا

 

   زنهیبدون تو نم قلبم

 

   یبعد تو زندگ میدار مگه

 

 تو دلم   نهیشیکه صاف م حرفات

 

 بگم   اتیاز خوب یچجور من



 سبز قیحر

 
31 

 

 

 که دارم بدم  یدارم هر چ دوست

 

  یوابستگ نقدریا میندار

  

******** 

 تو عشقم   یبود یتو ک یبود یک نفس

 

 و فاصله رو بشکن   یدور نهمهیا

 

 تو جونم  یبود یتو ک یبود یک نفس

 

   ونمیهمه عاقل و واسه تو د واسه

 

   تونمیدوست دارمو بدون تو نم من

 

 (یسچیطل رضای)اهنگ از عل
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و  دیسمتم چرخ مایبا تمام شدن آهنگ، س م،یداشت. ما که تا آن لحظه ساکت نشسته بود ینیقشنگ و دلنش یصدا

 ؟«نه ایبود  فیچطور بود قابل تعر:» دیپرس طنتیبا ش
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که از صدا و  دادمینشان م دیاما نبا بردیم نیریش یاهایو انسان را به رو نشستیبه دل م شیصدا میحق نگذر از

از  یحال یکردم تا کم یقاط طنتیش ی. در لحنم کمشدیم نیمغرورتر از ا دانستمیآهنگ او خوشم آمده چرا که م

هم آهنگ و هم ترانه بد » گفتم: امده،یخوشم ن ادیبودم، ز دهیکه شن یزیکه انگار از آن چ یاافهی. با قرمیها بگآن

با  مایوالعملشان بودم. سشدم و منتظر عکس رهیها خ. به آن«دیشیفکر کنم موفق م د،یکن نیتمر ادینبود. اگه ز

 «.. بد نبودنیهم» به من و برادرش کرد و گفت: ینگاه زانیلوچه آوشد و با لب یحرف من بادش خال

   دیپس با» گفت: یبه انداخت و با لبخند یقینگاه عم امکیس 

 یمات به او زل زدم. او چ«. بدم ادی مایرو که بلدم به شما و س ییزهایچ نیهم د،یباش لیاگه ما یکنم. ول نیتمر ادیز

 یکم کنم؟یزود قبول م اد،یخوشم م یقیه چون از موسفکر کرده ک یکار کنم؟ با خودش چ انویاو پ شیگفت؟ پ

 شیبشم و فکر نکنم پدر و مادرم قبول کنند که پ احمتونمز خوامینم» گفتم: یعصب یخودم را چمع کردم و آرام ول

 .«رمیبگ ادی انویشما پ

 بدم   ادیبهتون  یزیچ شمیخوشحال م اینداره. ثان یاوال مزاحمت» با همان لحنش گفت: 

 «. کنند یمخالفت کنمی. تصور نمدیبذار ونیدر م دیتونی. با پدرتون مشهیم یخودم هم مرور یبرا

بگم  زیچ هی گهیم طونهیپسر. ش نیا هیاز بس از خود راض شه؟یم یپدرم راض یدونیآخه تو از کجا م» خودم گفتم: با

قهقهه  مایکه باعث شد س دمیاو از جا پردست زدن  یبا ذوق دو دستش را بهم زد. از صدا مایس«.  نخنده گهیکه د

 بزند.
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یم ادیمن هم  ینجوری. اشهیخوب م یلیشد؟ باور کن الله خ یچ» و گفت: دیبه او گفتم که شن یلب کوفت ریز 

 ؟«میشروع کن یاز ک:» دی. بعد رو به برادرش پرس«رمیگ

له ال» در جوابش گفت: مایس«. به درستون لطمه بخوره دیباشن. البته نبا لیهر وقت الله خانم ما» گفت: امکیس 

 ریز یخداحافظ کیوقت رفتن بود. تشکر کردم و با  گری. د«وفتمیاز درسم عقب ن کنمیم یدرسش خوبه. من هم سع

را باز کرد سالم دادم انگار عجله داشت با سرعت  رخانه شدم. زنگ خانه را که زدم، همان موقع مادرم د یراه یلب

 به داخل خانه هول داد من را

 یبرا» :دمیپرس یجی. از حرکات مادرم تعجب کردم و با گ«ایزود باش برو لباساتو عوض کن و بعد به سالن ب» گفت: و

 ؟«شده یزی؟ چ«اومده یا گهیخواستگار د ؟یچ
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ملکه  یاز آقا پژمان برا ری. تازه حاال غتیخواستگار ادیب ی. مگه بده کسیحرفا بردار نیدست از ا یخوایم یک -

 «.باهات حرف بزنه خوادی. فقط مومدهین یکس ییبایز

 نیخصوصا با ا کنمیحاال حاالها به ازدواج فکر نم گفتمیها مچطور به آن دیخسته شده بودم. با یسوژه تکرار نیا از

 پژمان که از نگاهش هم نفرت دارم. 

اگه  کنم،یبحال خودم م یفکر هی دیخوب بهم بگ د؟یاز دست من راحت شو دیخواهیم» گفتم: یلحن محکم و جد با

به ازدوج باهاش  یو راض نمشیبب خوامینم دی. به اون شازده هم بگدیپس دفتر ازدواج من رو ببند ستین نطوریا

تر حرف بزنم. بعد از من خواست تا آرام کردیم ه. مادرم لب به دندان گرفت و با دست اشار«ستی. زور که نستمین

 کنم.   یاحترام یب ایو  یتند نکهیو حرف آخر را بزنم اما بدون ا نمیبروم او را بب
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 شیبر لب نشاند و از جا یمن لبخند دنیو وارد سالن شدم. پژمان با د دمیرا پوش یلباس یلیم یاتاقم رفتم و با ب به

 »به من کرد و گفت: یمبل با فاصله از او نشستم. مظلومانه نگاه یا دادم و روبلند شد و  سالم کرد. جواب سالمش ر

اونها رو عوض  شهیکردن و نم یزندگ نطوری. مادرم و خواهرام اخوامیاز شما بخاطر رفتار اون روز مادرم معذرت م

م و به کرد دایعالقه پ یلیشما خاضافه کنم که به  نمیو ا دیکنم بازم فکر کنکرد. حاال اومدم تا دوباره ازتون خواهش 

را بزور نگه  مخود زد،یکه حرف م ی. در تمام ساعت«انیکنار م ممیندارم. باالخره با تصم یحرف مادرم هم توجه

 .  ستیمادر ن نیبارش نکنم. مگر خودش پسر هم یزیداشتم تا چ

 یشما که از رفتار مادرتون راض» و گفتم: دمیلحنم تند باشد، نگاهم را از او دزد نکهیو بدون ا دمیکش یقیعم نفس

رفتار رو دارن بلکه شما هم  نیکه ا ستنیشما ن ی. البته فقط مادر و خواهرادیکردیهمون لحظه اعتراض م د،ینبود

 .  دیندون اپس خودتون رو جدا از اونه  د،یکرد یاون جو زندگ یتو

یو من نم ستین یوجه مشترک چیمن و شما ه نیرن ببگم که مادرتون حق دا دیمادرتون با یدر مورد صحبتها اما

 در شان و یبا دختر یشما خوشبخت یمن و شما باشه و برا دارید نیآخر نیا دوارمیجواب مثبت به شما بدم. ام تونم

به  یهاچشم  دنیدر چشم پژمان گفتم. اما با د چشم یدیترد چیجمله را قاطع و بدون ه«. شما، آرزو  دارم اقتیل

زبانم را هر جا نچرخانم  نیا توانمیچرا نم دانمی. نمدمیاز واکنشش ترس یالحظه یخون نشسته و پر از خشمش برا

 داد و گفت......... رونینشود. پژمان نفسش را با حرص به ب میمانیکه باعث پش
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دهانم را باز  نکهیقبل از ا«. . چون دوست ندارم از دستت بدمجواب رد نده یول دمیبرات انجام م یهر کار بگ نیبب »

بعد  امیم گهینگو من چند روز د یزیحاال چ» گفت: ؟یکرد دایمدت کم به من عالقه پ نیکنم و بپرسم چطور در ا

 رو ازت ییجواب نها
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هاج و واج به او زل «. ناقابل رو ازم قبول کن هیهد نیقبل از رفتن ا ی. ولشمی. حاال هم با اجازه مرخص مرمیگیم

به او بفهمانم که دوستش  یبا چه زبان دانستمینم گری. دخواهدیو او  فرصت م دهمیزده بودم. من به او جواب رد م

بار از کوره در رفتم و در  نی. اشدندیم دهییشده بود، به هم سا البکه بر وجودم غ یاز فشار خشم میهاندارم. دندان

. «دیاونو قبول کنم. ببخش تونمیپس نم نمیبینم هیهد نیقبول ا یبرا یمناسبت» مبل، گفتم: یبلند شدن از رو نیح

و رفت. شام را در  ردکه آورده بود را با خود ب ییاهیهد یکوتاه از سالن خارج شدم. او هم با دلخور یخداحافظ کیبا 

و اگه پژمان بار  دیحرف خواستگار رو نزن گهیخواهشاً د» ها نشستم و گفتم:ز شام کنار آن. بعد امیسکوت خورد

 «.  جواب من همونه دیاومد بهش بگ گهید

 یدوست داره و حاضره برات هر کار یلیاون که خ ؟یکنیچرا قبول نم» به من رفت و گفت: یچشم غره ا مادر

اوال اونها فقط ثروتشون رو به رخ » به او گفتم: یازدواج به ستوه آمده بودم. با ناراحت یمادرم برا یاز پافشار«. بکنه

 دیکنیهستن. فکر م یفقط اهل هوس و خوشگذران ستنیجور جوونا اهل عشق و دوست داشتن ن نیو ا کشنیما م

فکر ازدواج و عشق باشم  یکه اهل پول و هوسه؟ اگه بخوام روز یپژمان ایو ارزش داره  هیقیعالقه آقا کامران حق

. «دیراحتم بذار کنمیبازم خواهش م یول ه؟یازدواجم چ یاصرار شما برا دونمینم گه،ید زیچ هیو  تهیکامران در الو

 .......میدودل بودم که به پدرم بگو امکیچون س یآن هم با وجود معلم یقیگرفتن اجازه کالس موس یبرا
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 یشدم. او در حال تماشا ترکیگفتن حرفم به پدر نزد یپدر و مادرم خودم را جا دادم و برا نیبلند شدم و ب میجا از

از سؤالش  میها. چشم«یبگ یخوایم یچ نمیشده؟ بگو بب یزیچ:» دیبود، اما حواسش به من هم بود. پرس ونیتلفز

گرد نکن. من اگه تو رو نشناسم که پدر  نطوریچشاتو ا» گفت: و دیخند امافهیق دنیگرد شدند و دهانم باز ماند. با د

 شیاز دوستام پ یکیبا  خوامیبابا م» اش گذاشتم و گفتم:شانه یرا گرفتم و سرم را رو شی. با دو دستم بازو«ستمین

 ه؟یک تتدوس نیا:» دیبه درسم لطمه نزنم. سرش را به طرفم چرخاند و پرس دمی. قول مرمیبگ ادی یقیبرادرش موس

اسم دوستم » بود، زدم و جواب دادم: یپدرم که از سر نگران یهابه سؤال ی؟ لبخند«مجرده کارست؟یبرادرش چ
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 یبابا من برا یو مجرد. ول هیقیموس یکه دو دفعه با اجازه مامان خونشون رفتم. برادرش هم دانشجو ماستیس

منو خوب  دیو شما با رمیاونجا م یریادگی یبرا رم،عالقه دا یقیاونجا فقط چون به موس رمینم یو دلبر یسرگرم

 »و گفت:  دیاجازه بدهد. پدر مرا در آغوش کش دیبه پدرم دوختم تا شا تیرا با مظلوم میها. چشم«دیشناخته باش

 نطوری. حاال چشاتو ایکنیموارد اشتباه نم نیدر ا دونمیکردم و م تتیچون خودم ترب شناسمیمن تو رو خوب م

اش گونه ی. با خوشحال«یتو خونه باش دی. سروقت هم بایقیباشه اول درس  بعد موس ادتی. یبر یتونی. منکنمظلوم 

کالسات  یحاال ک:» دیتکان داد و پرس یگفتم. مادر هم از حرکات من خنده اش گرفت و سر یو چشم دمیرا  بوس

چون من به خواهرش تو  ره،یگیهم نم قبالشدر  یچی. تازه هشهیاز فردا شروع م» در جوابش گفتم:  شن؟یشروع م

 نیراحت هم الیها گفتم و به اتاقم رفتم. با خبه آن یریاجازه گرفتم، شب بخ نکهی. بعد از ا«کنمیدرساش کمک م

شدم. با عجله بعد از شستن دست و  داریبالش گذاشتم، زود خوابم برد. صبح زود سرحال از خواب ب یکه سرم را رو

کردم و  یو به آشپزخانه رفتم. بعد از خوردن صبحانه از مادر و پدرم خداحافظ دمیشلوارم را پوش صورتم مانتو و

 الیشد؟ بابات اجازه داد؟  یبگو چ:» دیو سالم داد و پرس دیبه طرفم دو  دنمیبه محض د مایمدرسه شدم. س یراه

 یخواستیم یچ» م را برگرداندم و گفتم:ی. خودم را ناراحت نشان دادم و رو«ی. جونمو به لب رسوندگهیبگو د عیسر

د. با دار بوو خنده یدنیپکرش د افهیق ؟«رمیبگ ادی یقیبرادر تازه کارت موس شیبشه؟ بنظرت بابام اجازه داد که پ

 رفتی. داشت م«یحالمو گرفت ره؟یگآموزشش حرف نداره. بابات چرا سخت یکار باشه ولخوب تازه» گفت: یدلخور

. مات نگاهم «رمیبگ ادی انویبرادرت پ شیپ دادیبود که اجازه نم ریگبابام اگه سخت» و گفتم: تمرا گرف شیکه جلو

 نیهم ؟«یندازیحاال منو دست م» کرد و گفت: زیرا ر شیهاگفتم. چشم یچ دیگذشت تا فهم یاقهیکرد و چند دق

 نیآموزش ا دیبا خودم گفتم حاال با .ستادمیاینم کرد،یم میفرار کردم. هر چه صدا رد،یمن را بگ خواستیکه م

 .......نمیرا بب یراضاز خود یشازده
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 . «یایب ینتون دمیترسیشد. همش م یخوشحال شدم بابات راض یلیالله خ یراست» گفت: مایکالس س سر
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 الشویکم خودمو لوس کردم و خ هی یبشه ول یمنم مطمئن نبودم بابام راض یراستشو بخوا» و گفتم: دمیرا کش لپش

 «.داد تیراحت کردم تا رضا زایچ یاز بعض

یم گهید زیچ هیداداشم بد بود؟ آخه نگاه و گوش دادنت  یواقعا صدا میخودمون:» دیبه من کرد و پرس یطونیش نگاه

 «. انگار خوشت اومده بود گفت،

 یتو مینینکن. تا بب یاز داداشت طرفدار ادی. حاال زدادمینه اصال. فقط گوش م» به خودم گرفتم و گفتم: یجد چهره

 «. آموزش دادن چطوره

 یقی. بعد از ناهار کالس موسمیشان رفتهمراه هم به خانه ن،یبا گفتن حاال بب مایموقع زنگ که خورد و س نیهم

   ادیرو  یقینکات موس ریگو سخت یجد یلیخ امکیشروع شد. س

نتوانست در  مایروز که س کیگرفته بودم.  ادیرا  یقیموس یهانت یو تا حدود گذشتندیم نطوری. روزها همدادیم

دستانم را  یدودل بودم. در واقع ترس داشتم. وقت امکیآمدن و تنها ماندن در کالس با س یکالس حاضر بشود، برا

ست و نش انویدور نماند و خودش پشت پ امکیچشم س زکردند که ا دایپ یفیگذاشتم، لرزش خف انویپ یهادیکل یرو

او در  یهاو به انگشت ستمیرا با حرکت قشنگ انگشتانش نواخت. قبل از آن از من خواسته بود که کنارش با یآهنگ

 را خواند:  یاکار نگاه کنم. با آهنگ ترانه نیح

 

 یدیدستم م یکار بد

  یریتو دستم م از

 

  یریبا دلگ مونهیآخرشم م دونمیم

 

 رو دل تو اصال  یریتاث زارهیمن
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   ترسمیم یمن وابستم تو بر نکهیا

 

 واسه چشمات دلتنگم   من

 

 بس، شده  ترسمیم برو

 

 دستم   ستیحال من ن یانگار

 

  قرارهیب   نقدریا دوباره

  ارهینداره طاقت ب اروم

 

 که چشمات دوستم نداره  نگو

 

   یدیدستم م یکار بد

  یریتو دستم م از

 

  یریبا دلگ مونهیآخرشم م دونمیم

 

 رو دل تو اصال  یریتاث زارهینم
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   ترسمیم یمن وابستم تو بر نکهیا

 

 واسه چشمات دلتنگم   من

 

 بس، شده  ترسمیم برو

 

 دستم   ستیحال من ن یانگار

 

 )ماکان بند(

 

به  یالحظه ی. سرم را بلند کردم، نگاهم براکردمینگاهش را حس م ینیشده بود. سنگ رهینواختن به من خ نیح در

را معنا  یزیخودشان چ یها براچشم نیدوختم. دوست نداشتم ا انوینگاهم را به پ عینگاهش گره خورد اما سر

 کنند........
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ماند. اما با جمله  یدر  آن حالت باق یشده بود. کم رهیداشتند، به من خ یکه برق خاص یتمام شد، با چشمان آهنگ

از آهنگ و ترانه خوشتون اومد؟ :» دیجا شد و پرسبهجا یکم یصندل یمن که درس  تمام شد، به خودش آمد و رو

. با «کنمیرو که بدونم قشنگن رو اجرا م ییاونا البته. کنمیم نیها را گلچباشه. چون من آهنگ نطوریا دوارمیام

 هی دی. باادیخوششون ب دیدوست داره فکر کرده همه با ینجوریودخواه و مغرور. چون خودش اخودم گفتم : چه خ

رو که  یزیچ ستیقرار ن یول دیالبته ببخش» نباشه. در جوابش گفتم: یمغرور و از خود راض نقدریبهش بگم تا ا زیچ

که انتظار  امکیحاال نوش جان کن(. س امکیآقا س ی. )خوردهینوع خودخواه هی نیهم بپسندند. ا هیبق دیدوست دار

 هایلیو مورد توجه خ پسندندیهمه م کنمیرو که من انتخاب م ییهاآهنگ نیا» رو نداشت گفت:  یحرف نیچن

پسره پررو » حرفش حرصم گرفت.  نی. با ا«دیبریبکار نم قهیها سلشما در مورد انتخاب آهنگ کنمیبوده. تصور م

اگه من شاگرد شمام و شما » را برگرداندم و گفتم: می. رو«قستیسل یب یک دمینشون م . بهتقهیسل یب گهیبهم م

یها موج مدر آن تیکه عصبان ییهابا چشم«. خودم انتخاب بکنم دیو خودم بزنم با ادیخوشم ب یاز آهنگ دیخوایم

. کالس «دیو کار کن دیاریاما باشه آهنگ مورد نظرتون رو ب ،یارینم یبدرد بخور زیچ دونمیم نکهیابا » گفت: زد،

که تازه از بازار آمده بود، و مادرش هم که در آشپزخانه  مایاز اتاقش خارج شدم و با س یخداحافظ کیتمام شد و با 

 کیانه شجفت کفش مرد کیرا به در انداختم و در را باز کردم. دم در سالن  دیکردم. کل یمشغول کار بود، خداحافظ

. چون سالن و اتاق آمدیهم از سالن که مهمان آنجا بود، نم ییمادرم آنجا نبود. صدا ی. به آشپزخانه رفتم ولدمید

مادرم  دمیترس یالحظه ینداشت. برا دیبه آشپزخانه د نشستیکه آن طرف سالن م یبود و کس یکیما  ییرایپذ

 ام پراند.....فکرش لرزه بر اندامم انداخت و رنگ از چهره یتمرد در خانه تنها باشم. ح کیخانه نباشد و من با 
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در آن حالت بودم، که مادرم وارد شد. از  یاقهیاز آشپزخانه کز کرده بودم و زبانم قفل شده بود. چند دق یاگوشه در

آمده از حدقه در یهاکار من با چشم خوشحال شدم که صورتش را بوسه باران کردم. مادرم از یاو به قدر دنید

 : دیپرس
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ترسم را  یمصنوع یرا پاک کردم و با لبخند میشانیپ یعرق رو  ؟یکنیم ینجوریشده؟ حالت خوبه؟ چرا ا یچ_

 پشت آن پنهان کردم و جواب دادم:

 

   ؟یکجا بود ی. فقط....راستیچیه _

 نگاهم کرد و گفت: مشکوک

 

 .یبزرگ بش یخوایم یبودم. سالمت کو؟ موندم تو ک ییرایاتاق پذ یتو _

 :دمیدادم و پرس سالم

 

 هستن؟ یدم در سالن مال ک یهاکفش_

. اما باالخره رو در رفتیاز جواب دادن طفره م کردمیآورد. احساس مبدون نگاه به من در خچالیرا از  وهیم سبد

 و گفت:    ستادیمن ا یرو

 

 وئه.اومده منتظر ت یسهراب یاقا_

 : دمیتعجب از مادرم پرس با

 بزرگ ؟  یسهراب یاقا _

 

 با خنده گفت:   مادرم
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 کدومه. همون پسره اقا پژمان . بزرگ

 

دادم.  یلبه آن را از خشم فشار م میهادادم و با دست هیتک نتی. به کابزدمیو غر م دمیچرخیدور خودم م یعصب

 گفتم :  د،یلرزیکه م ییبار محکم باز و بسته کردم و با صدا کی میهاچشم

 

دست  گهیشما چرا د داره؟یچرا دست از سرم برنم د؟یگیبگم .چرا شما بهش نم یبا چه زبون گهیمادر من د آخه

  د؟یکنیدست م

 

 .شدیا خاموش نمشده بودم که حاال حااله یدر آرام کردنم داشت . اما من آتشفشان یبا دست و اشاره سع مادر

 

 گفت: یلحن تند با

 

 کنم .   رونشیب شهی. زشته دختر آروم حرف بزن . مهمونه نمگهیبسه د _

 .  دهیخر هیچقدر برات هد نیاز تو خوشش اومده و دوستت داره و فکر نکنم دست از سرت برداره . برو بب اون

 

دفعه با  نی.ا دمیباره سر کش کیآب سرد را  وانیل کیور شده بود، که در وجودم شعله یخاموش کردن آتش یبرا

 گفتم :   یآرام یصدا

 

 رو هم ببره . هاهی. هد کنهینم رییبرو بهش بگو جواب الله همونه و تغ_
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 کرد و گفت: یمستاصل نگاه  مادر

 

 تو داد نزن . گمیبهش م رمیباشه م _

 

 یدر خانه نشان از رفتن پژمان بود. نفس راحت ی. صدا دمیتخت دراز کش یرفت .منم به اتاقم رفتم و رو مادر

 .دمیکش

  

مادرم هم به او  گذشت،یم شتریاو خسته شده بودم . پژمان دست بردار نبود  هر چه ب یدر پ یپ یرفت و آمدها از

من حس  یتو را خوشبخت کند ول تواندیم گفتیاز او بود و م فیدر حال تعر شهی. همکردیم دایپ یشتریب لیتما

 تنگ شده بود . دایل یبه او نداشتم . دلم برا یخوب

 

ه نشسته بود و منتظر ب انوی. او پشت پ میو سالم کرد میشد امکیشان رفتم . بعد ناهار وارد اتاق سبه خانه مایس با

 من چشم دوخته بود.......

 

 ✨سبز قیحر✨   
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 کرده بود. سکوت

 : دیشانه او گذاشت و پرس یبرادرش شد و دست رو کینزد مایس
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 .میوقت ندار ؟یکنیچرا شروع نم_

 

 بود، دستش را سمت من گرفت و گفت: مایکه طرف صحبتش س امکیس

 

 قرار بود الله خانم  _

 . ارهیرو انتخاب کنه و ب یما آهنگ یبرا

 

 زد و ادامه داد: یپوزخند بعد

 

 .ادیمن به مزاجشون نم یهاآخه آهنگ_

 

 : دیکرد و پرس یبه من نگاه یبا کنجکاو مایس

 

 ت رو بزن . خوبه. الله برو آهنگ مورد عالقه یلیخ ؟یگیم یجد _

 

 گفتم: نیبود و شرمگ نییپا سرم

 

 انتخاب نکردم .  یندارم و آهنگ یآمادگ دیببخش
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 دستم گذاشت و گفت: یکنارم نشست و دستش را رو مایس

 

 .اریت  رو بامروز فردا آهنگ مورد عالقه یاشکال نداره. غصه نخور. بجا_

 

 گفت:  امکیرو به س بعد

 رو بزن.   یآهنگ هی. حاال خودت ری. سخت نگارهیآهنگ رو م گهیدفعه د هیبزار _

 

نگاهش  امکیناراحتم. س  شم،یدلخور م امکیو از تمسخر س اوردمیرا با خودم ن یآهنگ نکهیاز ا کردیفکر م مایس

 :دینظر داشت. پرس ریمرا ز قیبه من بود و دق

 

 شده الله   یزیچ _

 . خوامیمنه، عذر م روزید یهاحالتون خوبه؟ ااگه بخاطر حرف د؟یای؟ امروز گرفته و ناراحت بنظر م خانم

 

 گفتم: زد،یها موج مدر آن یکه نگران یشیم یهابلند کردم و به آن چشم سرم

 

 .ختهیبهم ر یکه تو خونه دارم، اعصابم کم ی. بخاطر مشکالتستینه از حرف شما ن _

 

 :  دیو پرس دیپر مایدفعه س کی
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شده ؟ حتما  ی. پس چ ی؟ تو که اونو رد کرد تیخواستگار یت مربوط به اون پسره که اومده براالله. نکنه غصه_

 .شهیری. عجب سستیدست بردار ن

 

 گفتم :  یدرماندگ با

 

   گهیاز اون خوشش اومده . د یلیداده. مامانم خ ریبگم گ یواال چ_

 ازدواج بدم . نیتن به ا دی.شا کشمینم

 

 و   دیاز جا پر امکیحرف را زدم، س نیا تا

 : گفت

 

ه ست و شما عجلبهانه هی نیهم ا دی. شادیو سست اراده باش فیضع نقدریا ادی. بهتون نمدیبش میزود تسل دینبا_

 .دیدار

 

مشت  یهادر مورد من بکند. دست یفکر نیگران تمام شد. چطور به خودش اجازه داده بود چن میحرفش برا نیا

 را به او دوختم و گفتم: نمیخشمگ یهاگذاشتم و چشم میپاها یام را روشده

 

   د؟یریم یطرفه به قاض هیدر مورد مردم  شهیهم شما
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 زد و گفت:  یلبخند معنادار امکیس 

 

 تره.  با عشق قشنگ یداشت. زندگ دیخواه یادیز  یهاو مطمئنا فرصت دیکه عجله نکن هنی. حرف من انه همه _

 

 .میاز حدقه در اومده بهش زل زده بود یبا دهان باز و چشا مایو س من

 

 و گفت: دیخند مایس

 

 ؟یکنیعمل م یکه گفت ییزایچ نی. حاال خودت به ایزنیواال خوب حرف م ؟یکنیم حتیکه نص ییتو نیا امکیس_

 

 رفت و او هم در جا ساکت شد......... مایبه س یاچشم غره امکیس 

 

 ✨سبز قیحر✨   
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 در همش گفت :   یهاهمان اخم با
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 خواهد شد. یمعنیسخت و ب یزندگ نصورتیا ریبا عشق و عالقه شروع بشه در غ دیبا یبود که زندگ نیمنظورم ا_

 

که  یگرید زیچ ایبود  یحس ترحم و دلسوز دیشا ؟یچ یبرا دانمیبود و چهره اش گرفته شد. نم یلرزش شیصدا در

   نکهیا یبودم. برا خبریاز آن ب

 گفته باشم، گفتم:  یزیچ

 .میمنتظر عشق قبل ازدواج باش دینبا شهیهم ادیب شیممکنه عشق بعد از ازدواج هم پ_

 

 به من کرد و گفت : یتند نگاه

 

 قبل از   اما عشق _

 .دیندار یا دهی.فکر کنم شما به عشق قبل از ازدواج عق ترهنیریش ازدواج

  

 جوابش گفتم : در

 

 .ادیب شیبعد از ازدواج پ ایقبل  خوادیمن عشق رو قبول دارم حاال م _

 

نشست و شروع به نواختن  انویاز او  خواستم درس را شروع کند. او هم پشت پ م،یبحث را کش نده گرید نکهیا یبرا

 آهنگ را   یآهنگ کرد. اما همان ابتدا
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 با تعجب گفت :  مایشروع نکرد.  س درست

 

 ست؟ی. چت شده ؟ حالت خوب ن یزنیآهنگ رو اشتباه م نیا امکیس_

 

 گفت: داد،یرا ماساژ م شیهاقهیدر آمده بود و  شق شیاز آن حالت خونسرد کهیدر حال امکیس

 

تا  دیآهنگ بزن هی. بعد خودتون هر کدوم اریآب ب وانیل هیبرو   کنهیسرم درد م یکم هیفقط  ستین یزینه چ _

 . دیگرفت ادیتا حاال  یچ نمیبب

 

 رو کرد مایبلند شد و رفت.  بعد از رفتن س مایس

 مکث گفت:  یمن و با کم به

 

 .... دیحاال شا دیخوریچون ضربه م دیبش میزود تسل دیخواهش ازتون دارم  نبا هی_

 

 دست نیرو شد. ا رویدفعه حالش ز کیگرفت . منتظر ادامه حرفش بودم. چرا  نییادامه بدهد و سرش رو پا نتوانست

نداشت. با  شیمغزم گنجا گریعاشق شده بود؟ د یعنیباشد؟  توانستیحرف چه م کیگفتن  یدست کردنش برا

  به خودم آمدم: کرد،یبا خود زمزمه م امکیکه س یشعر یصدا

 

   بیطب شیکه کند درد نهان پ یدردمند
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 سبب قابل درمان نشود  یاو ب درد

 

 بنمودم گفتند   بانیبه طب نیخون اشک

 

 دارد.... ییعشقت و جگر سوز دوا درد

 

 آمد. مایموقع س نیا در

.  میرا خورد ییآب را به برادرش داد. از او تشکر کردم و چا وانیکنارم گذاشت و ل زیم یرا رو یچا یهافنجان ینیس

و از من  زدندیدر گوشم حرف م ادیبعد از دو ساعت کالس به خانه برگشتم. حاال عالوه بر پژمان، پدر و مادرم هم ز

 به ستوه آمده بودم. گریپژمان را قبول کنم . واقعأ د شنهادیپ خواستند،یم

 

یاحساس م نجوریمن ا دیبود. شا فاوتتیسرد و ب امکی. رفتار سمیحاضر بود امکیبعد از مدرسه در اتاق س ظهر

 یادهیصفحه کل یکه دستم را رو نیرا بنوازم . هم یو آهنگ نمیبنش انوی. امروز قرار بود من پشت پالیخی. بکردم

 با غرور به او کردم و گفتم :  ی. نگاهدیرا بگو یتا آهنگ انتخاب ستادیکنارم ا امکیگذاشتم، س انویپ

 

 رو انتخاب کردم. البته با اجازه شما...... یمن خودم آهنگ_

 

 ✨سبز قیحر✨  

 

 ۳۵_پارت#



 سبز قیحر

 
51 

 

 

کرد و خواهش کرد به کالس برگردم.  یهم دنبالم آمده بود، عذر خواه امکیرا گرفت و  س میجلو مایس دهیدر نرس به

یها نمقابل آنضعف را در م نیو ا شدندیم ریسراز میهاتلنگر اشک کیپر شده بود و با  تمیاما من امروز ظرف

 :دیبه هر سه ما نگاه کرد و پرس عجباز در وارد شد و با ت یموقع خانم منصور نی. در اخواستم

 

  د؟یستادیا نجاسالمیخبر شده؟ چرا ا چه

 

 :دیشد و باز پرس قیام دقچهره به

 

 کرده؟  تتیاذ یشده؟ کس یدخترم چ الله

 

 جواب داد: مایاز دهانم خارج شود، س یاکلمه نکهیاز ا قبل

 

 بره خونه.  خوادیاومد درس فردا رو نخونده م ادشینشده. الله  یزیمامان چ نه

 

 :دیرو به من پرس بعد

 

سر درسمون.  مینشده بعد بر یتا عصبان می. البته اول درس استاد رو تموم کنمیجان بمون با هم درس بخون الله

 باشه؟ 
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 .میبرگشت امکیتم مقاومت کنم و به اتاق سالتماس بود که نتونس امکیاو و س یهاچشم در

 

 به طرفم گرفت و گفت:  وانیل کیشربت به اتاق آمد.  ینیبا س مایس

 

 . یریم نیاز ب ینجوریفکر نکن. ا یچی. فعال به هیکم خنک بش هی بخور

 

به من حس  نکهیشده بود. از ا رهیکه در سکوت  به من خ کردمیرا حس م امکیس نیبود اما نگاه سنگ نییپا سرم

سکوت  مای. سدمیخرینگاه را به جان نم نیو ا گشتمی. کاش به خانه برمآمدیداشته باشند، بدم م یترحم و دلسوز

 را شکست و رو به برادرش گفت:

 

 .میدار یچون فردا درس مهم م؟یدرس بخون میبر ای یدیم ادامه

 

 نشده، جواب داد: یحرف شیپ قهیآرام که انگار چند دق یلحن با

 

 .دیبر دیبعد اگه خواست دیقطعه آهنگ رو هم گوش کن نینمونده. فقط ا یادیز زی. چنه

 

 آهسته در گوشم گفت: ماینواختن بود که س آماده

 

 عجله نکن. متیالله جان فقط تو تصم ؟یبکن یخوایم کاریچ حاال
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 هر روز گفتم:  یهاو خسته از تنش درمانده

 

 .   امین گهی.ممکنه دکشمینم گهیشدم. د خسته

 . امیاگه جواب مثبت به پژمان بدم، فکر نکنم بزاره ب چون

 

 و   دیاز جا پر مایس

 . ادیآخه چرا؟ تو که از اون خوشت نم یقبول کن یخوایگفت: م یبلند یصدا با

 

 بعد از ازدواج ازش خوشم اومد.  دیدوستم داره  شا گهیاصرار داره و م یلیاون خ یبغض گفتم: درسته ول با

 

 دستش را   امکیجا بود که س نیهم

 برخاست.... یبلند یگذاشت و  از آن صدا انویپ یدهایاز کل یکی یرو

 

 ✨سبز قیحر✨  
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 :دیپرس د،یلرز یکه م ییبود و با  صدا دهیپر رنگش
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 تو   ؟یکار رو انجام بد نیا یخوا یم چرا

    ؟یکنیلج م یدار یبا ک ؟یکنیم یباز تی. چرا با زندگیدار یریگ میتصم یبرا یادیز فرصت

 

 : دیبا همان بهتش پرس مایاز تعجب از حدقه در آمدند و س مایمن و س یهااو چشم یهاحرف از

 

. دوست ندارم الله در مورد تو ستیحرف زدن اصال درست ن نجوریا ؟یزنیحرف م نطوریچت شده ؟ چرا ا امکیس

 فکر بد بکنه.

 

 ستیآن ن انیو قادر به ب کندیرا در قلبش پنهون م یاحساس دیشا دانمیشده بودم. نم یواقعا از دستش حرص گرید

 را در گذشته تجربه کرده بود. یشکست دیشا ای

 

 از   یخداحافظ کی با

 از اتاق خارج شدم و به خانه برگشتم.  مایو س او

 

پژمان و  شنهادیتن به قبول پ ادیمان آمدند . با اصرار زبه خانه ارهیدو یغروب پژمان با مادر و خواهرش پر کینزد

 چند روز بود، گفتم :  نیا یاز فشار روح یکه ناش یو عطوفت ینرم چیها بدون هآن مادرم دادم و به

 

 اگر با هم   یول کنمیفعال قبول م من

 .   دینداشته باش یگله ا گرید کند،یهر کدام راه خودش را انتخاب م م،ینداشت تفاهم
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 گفت :  هیبا کنا یسهراب خانم

   دارینازت خر ینیکه بب یناز کن یخواستیم

 . یگفتیاز اول م دیمثل شما ناز هم دارند . با یکه افراد دونستمینه. نم ای داره

 

پدرم  یما آبرو. اگرفتمیو جوابم را پس م کردمیم رونشانیتر شد. دوست داشتم از خانه بشدم. حالم خراب مانیپش

 سکوت کنم. در جوابش گفتم: اشهیبود. نتوانستم در مقابل کنا انیدر م

 

 که مطمئن بشم .  دم،یم یرو وقت یندادم. جواب اصل یمن جواب قطع د،یببخش

 

کننده هر  ریکلمات تحق نیبا هم تواندیو فکر نکند م دیایبه او کردم، که حساب کار دستش ب یپوزخند نگاه کی با

 را خوار کند. یکس

 در کنترلش داشت، گفت:  یکه سع ییاش قرمز شد و با صداشده بود، چهره یکه از حرفم عصب یسهراب خانم

 

کنم.  یبعنوان نامزد پژمان تو رو معرف خوامی. میبخر یمهمون یبرا یتا لباس انیدنبالت م یصبح پژمان و پر فردا

 . رمیب حرف زدن و رفتارت باش. دوست ندارم مورد مسخره قرار بگو خواهشا مراق یباالتر از همه دخترا  باش دیبا

 و با بدرقه پدر از خانه خارج شدند. یبه اشاره او پژمان و پر بعد

 رو به پدر و مادرم کردم و گفتم: ختهیدر حال بهم ر یاعصاب با

 ...بخشمیوقت شما رو نم چی. اما اگه خوشبخت نشدم، هدیو بخند دیخوشحال باش د؟یراحت شد حاال
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 ۳۷_پارت#

 

 گفت: مادرم

 برخوردت درست نبود. نیا م؟یابهیمگه ما غر ؟یزنیحرف م نجوری. چرا امیخوایتو رو م یفقط خوشبخت ما

 اوج گرفت.  نگاش کردم و گفتم:   امهیگر

 .یچیه د؟یدونیازش م یبا پولش؟ شما چ ایمن با پژمانه  یخوشبخت

 هااا؟ داد؟یم گهید یزایو وعده خونه بزرگ و چ دیخریم هیو هد کردیچون اصرار م فقط

 که تا آن لحظه ساکت بود، گفت:  بابام

. من فقط تو و  یزنیو بدردت نخورد بهم م یفوقش اگه نخواست ؟یهست یعصبان نقدریکه ا یکنیعقد م یدار مگه

  ؟ی. من پدرت هستم الله متوجه هستستمیو دشمنت ن خوامیتو رو نم یرو دارم و مطمئن باش بدبخت دایل

در پوست  یاز خوشحال یروز نیبود، در چن ی. هر دخترکردمیم یانداختم و در وجودم احساس پوچ نییرا پا سرم

تخت بلند شدم و دست و  یاز رو یحال یبه اتاقم رفتم. صبح با ب ندهیآ یاز زندگ وسی. اما من مادیگنجیخود نم

 غیدرس بخوانم، اما در ی. کتابم را باز کردم تا کمندمخوردن صبحانه نداشتم. در اتاقم ما یبرا یلیصورتم را شستم. م

 صبحانه آورده، از همان جا بلند گفتم:  میضربه به در اتاق فکر کردم مادرم  برا یکلمه . با صدا هی دنیاز فهم

 ندارم.  اشتها

 یتخت نشست. آرام  جوابش را دادم. بقدر یو کنارم رو. سالم کرد  دمیرا در چارچوب در د مایکه باز شد، س در

 شده؟ یزیطرفا؟ چ نی: چه عجب از ادمیباشد. پرس دهیجواب سالمم را شن یآهسته بود، که فکر نکنم حت میصدا

 سردش را گرم کند. یشد و کنار شوفاژ رفت تا دستها بلند

. کنهیم یاومدنت لحظه شمار یاونجاست که برا ی؟ کس یای: امروز خونمون مدیپرس ش،یهاحال گرم کردن دست در

 رو به من گفت و ازم خواست با تو حرف بزنم. یحرف دلشو بزنه. البته قبلش همه چ خوادیم
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 زبانم قفل شد. فقط به او زل زده بودم. مایس یهاشوک حرف از

که هر  یا. با بغض خفهکردیم یچه فرق گری. دیاشاره ا یرا بروز داده بود و نه حت یزینه چ امکیکه اصال س چرا

 بود، گفتم:  دنیلحظه در حال ترک

 شده. چون   رید گهید

گفت: اخه چرا  یبا درماندگ مایحاضر بشم. س یقیتو کالس موس تونمینم گهیجواب مثبت و به پژمان دادم و د من

 مرا در مای. س میبگو یزیشدند. نتوانستم چ ریسراز میهابود؟ اشک یچ یت برادختر؟ عجله یگرفت میزود تصم

 آغوش گرفت و گفت: 

نه. فقط دوست ندارم با اجبار ازدواج  ادیبرادرم از تو خوشش م نکهینه بخاطر ا نمیدوست ندارم شکستت و بب الله

 و اون قدر تو رو بدونه.  یخوشبخت بش دوارمیام نحالی. با ایو ضربه بخور یکن

 رفت و من باز تنها شدم.  مایخاطر آمدنش تشکر کردم . سب مای. از سدمیزدم و او را بوس یتلخ لبخند

 

***** 

که  آمدمیم نییپا یها به آرامقهوه داغ به آشپزخانه رفتم. از پله کیخوردن  یگذاشتم و برا یها را کنار نقشه

ها را بشنوم. مادرم داشت به آن یهاتا حرف ستادمیا می. با بردن اسم الله سرجادمیرا شن دایپچ پچ مادر و ل یصدا

 .میبهش بگ یچطور ایتحمل کنه. خدا تونهیکنم نم کاری: اگه کامران بفهمه چگفتیم دایل

 رمیمی. متونمی. نه، نمشدیخونسرد باشم، نم خواستمیالله افتاده باشد. هر چه م یبرا یبرم داشت. نکند اتفاق ترس

ینگاهم م یمن هر دو با ترس و نگران دنیبه آشپزخانه پا گذاشتم. با د .آمدینم گرید ییگوش دادم صدا ی. هر چ

 .کردند

رفتم. از مادرم  وانی. به سمت پارچ آب و لدانستمیسکوتشان را نم لیدل. خواندمیم شانیهاها را در چشمآن ینگران

 :دمیپرس

 افتاده؟   یشده؟ اتفاق چخبر

 :دمیبلندتر پرس یکم ییدفعه با صدا نیکرد. ا یاررا از من گرفت و خودش را مشغول به ک نگاهش



 سبز قیحر

 
58 

 

 تر کرد و گفت:  یکه مادرم لب کردمیرا از آب پر م وانیشده ؟ داشتم ل یبگو چ دایافتاده؟ ل یالله اتفاق یبرا

با  المیکه در خ ییمن و تموم شدن تمام آرزوها ینابود یعنیحرف  نیبه خواستگارش جواب مثبت و داده. هم الله

 قدرت سرپا  گریالله ساخته بودم. د

 افتادند... نیو پارچ آب به زم وانیرا نداشتم. ل ماندن
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 .   دمیشنیو نه م دمیدیم یزیوارد آشپزخانه شد، اما من نه چ زیوقت کامب نیهم در

یلی. مرتب سدیو من را در آغوش کش دیبه من رس زیبشم، کامب نینقش زم نکهی. قبل از اآمدیباال م یبه سخت نفسم

هوا باز و  یکم یمن در گلو خفه شده بود. دهانم را برا یاما صدا کرد،یم میو صدا زدیم میهابر گونه یآرام یها

 هر چه به   کردم،یبسته م

 در دهانم   زیکه کامب یبود. با قرص دهیفایب آوردم،یفشار م میگلو

 دوختم و لب زدم: نزار... زیبه کامب یحالیرا با ب میهاآب، آرام شدم و نفسم برگشت. چشم یو کم گذاشت

 . دمینفهم یزیچ گرید

مادرم در  شبید یهاحرف یادآوریبودم. با  دهیتخت دراز کش یرو حالیچشم باز کردم و من هنوز کسل و ب صبح

 یگریدست بگذارم و او را با د یدست رو توانستمیبا الله   حرف بزنم. نم دیمورد الله باز وجودم  آتش گرفت. با

را از او بشنوم.در اتاق باز شد. سرم را به طرف در  یرخواستگا هیالله بروم و قض دنیگرفتم عصر به د می. تصمنمیبب

 لبه تخت نشست و گفت:   یرو یوارد اتاق شد. با لبخند ینیس کیبرگرداندم. مادرم  با 
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 ؟یکنیکار و م نی. چرا با خودت ایتو که ما رو نصف جون کرد زمی. حالت خوبه.عزریکامران جان. صبحت بخ مسال

   ؟یستیچرا به فکر خودت و ما ن

 .دی. باور کنستیطرف پنجره چرخاندم و گفتم: دست خودم ن را به سرم

ازدواج کنه چطور جواب  یزود نینداشت به اکه دوست  یاالله دونمی. حاال هم نمارمیبدون الله دووم ب تونمینم

 مادرم آورد. یهاام اشک را به چشمگونه. لحن التماسکنمی. خواهش مدیبکن یکار هیمثبت رو داد. شما 

 در آن نهفته بود، گفت :  یکه غم و ناراحت ییکرد و با صدا ینگاه نیخشمگ یهابا چشم زیبا شدت باز شد و کامب در

و  یاون دعا کن یخوشبخت یبرا دیبا یدار نویا یو ادعا یعاشق نقدریخودخواه. تو اگه ا نطوریو هم یابچه یلیخ

را گفت و به همراه مادرم از اتاق  نی. برات متاسفم. ایخودت نگه دار یاونو برا یبا زور بخوا نکهینه ا ،یخوشحال باش

 رفت. رونیب

 یبرا ییخودخواه نبودم فقط جرمم عشق بود. اشتها. من کردیسر باز م دیدر خفه کردنم داشت. نبا یسع یبغض

 به آن دست بزنم، نکهیخوردن صبحانه نداشتم بدون ا

 جور با جور خوابم برد.  یبالش گذاشتم و با فکرها یقرص آرامبخش سرم را رو هی با

از  و دمی. لباس پوشدیایدوش آب گرم حالم جا ب کینشدم. ساعت شش عصر به حمام رفتم تا با  داریناهار هم ب یبرا

 ؟   یری: کجا م دیبودم  تعجب کرد و پرس دهیپوش رونیکه لباس ب دنمیرفتم . مادرم در آشپزخانه بود. با د رونیاتاق ب

 . لبخند یکنیو ضعف م ینخورد یچی. از صبح ه ستیحالت خوب ن تو

  .خورمیم زیچ هی رونیب نحالیبا ا شهینم میزیزدم و گفتم: نه مادر چ یمحو

 . نگران هم نشو.امیب رید دیشام منتظرم نباش شا یدوستم. برا شیپ رمیهم دارم م االن

ها در درونم الله و رفتن خانه آن دنیاسترس د نکهیا یزدم و به سمت خانه الله حرکت کردم. برا رونیخانه ب از

 میهاهیتازه رو به ر یهوا قیعم یانجا نشستم و با نفسها یخانه آنها رفتم . کم کینزد یخاموش شود، به پارک

 را زدم...  شانفرستادم تا آرام شدم. به سمت خانه الله رفتم و زنگ خانه
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 یو شلوار کتان مشک یا. مانتو سرمهمیبه بازار برو یلباس مهمان دیخر یآمدند تا برا یپژمان و پر ما،یاز رفتن س بعد

 وارد   یموقع پر نی. در ادمیپوش

 زد و گفت :   یلبخند ینگفت. پر یزیکه آماده بودم، چ دنمیصورتم کمکم کند. اما با د شیشد تا در آرا اتاقم

. چون تا حاال دادیمامانم داشت تحملش و از دست م یرو بخوا قتشی. اگه حقیلجباز و سرسخت یلیبگم خ زیچ هی_

 به پژمان جواب رد نداده بود تو یدختر چیه

 مامان و پژمان سخت بود. یبرا نیو ا ینفر بود نیاول

 بهتر از   یپر رفتار

بابام _خارج شدن از اتاق ادامه داد:  نی. در حزدیحرف م یبود و به آرام یبرخورداش است. دختر خوشخانواده هیبق

داره ما هم مثل اون ها مشغوله و دوست و جشن هایبه مهمون شتری. مامانم بمینیبیدر سفره و کمتر اون و م شهیهم

   یشوهرش زندگ نهگفت تو خو شهیهم ازدواج کرده و م نی. پرومیباش

 نیهم یدوستش داره و برا یلیدوردونه مامانه و خ زیبا هم هستن. پژمان هم عز شهیمامانه و هم هی. اون شبکنهیم

 و   هایبابام هستم از مهمون هیتو رو قبول کرد. اما من شب

 در سفر باشم. شهیو دوست دارم هم ادیخوشم نم هاجشن

 .  میهمراه پژمان از خانه خارج شد به

 یانتخاب لباس نداشتم برا یبرا یاقیاشت چیمن ه یول میگذاشتیپشت سر م یکی یکیداخل پاساژ را  یها مغازه

  به  دیو پژمان نظاره گر بود. بعد از خر کردمیو من فقط پرو م کردیهمه را انتخاب م یپر نیهم

 پژمان غذا سفارش داد.   میکه نشست هایصندل ی. رومیکنار پاساژ رفت رستوران
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 بلند شد و رفت.  دیببخش کیزنگ خورد و او با  یلحظه تلفن پر نیهم در

من که ازش متنفر  یدخترها جذاب بود اما برا یبعض یبرا دیکه شا شیشگیپژمان با لبخند هم م،یتنها شد یوقت

 بودم چندش آور بود، گفت: 

 .ارمیبدست ب دیرو که بخوام با یزیکه بدستت آوردم. من چ یدید_

 به او چشم دوختم و گفتم:   دیباریکه از آن نفرت م ینگاه با

  که ی. از حرصدینباش نیبخوش یادیرو ندادم پس ز یآقا پژمان. چون هنوز جواب قطع دیرو بگ نیحاال زوده ا_

 کرد. گفت:   خیکه زد، تنم  ی. اما با آن پوزخند گوشه لبش و حرفگرفتیدلم آرام م خورد،یم

 .کنمی. ثابت میاول و آخرش مال خودم_

 

 ✨سبز قیحر✨  

 

 ۴۰_پارت#

 

 : دیداد و پرس هیتک ی. به صندلوفتدین اشرهیاز او گرفتم تا به نگاه خ چشم

 خودت لباست و   چرا

 دادم و با طعنه گفتم :   مینیبه ب ینی. چشناختیتو بود، سر از پا نم یجا یهر دختر ؟ینکرد انتخاب

 بخاطر ازدواج با تو؟  حتما

خودش  یرو برا نایکه ثروتمنده، بهتر یازدواج کنه، اونم با پسر خوادیکه م یخوب هر دختر یو گفت: نه. ول دیخند

 .خوادیم
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اش که سرخ شد، در دلم . چهرهیثروتمند که تو باش ینه. اونم با پسرمن  یول دیشا یجوابش گفتم : هر دختر در

تا بتواند خشمش را کنترل  دیرا  سرکش زیم یآب رو وانیکردم که حرفش را به خودش برگرداندم. ل یاحساس راحت

 یپر میتونینم گهی. چون دیریبگ ادیرو  یهمه چ دیداشت، گفت: با تیاز عصبان ییهاکه هنوز رگه شیکند. تن صدا

 .  میرا با خودمون ببر یا گهیهر کس د ای

 امشب   خوامی. م شهیم شتریعالقه من به تو ب نیا ،یشیتر ماعتراف بهت بکنم روز به روز که خوشکل هی

 .  یجشن باش ستاره

. کنهیجه نمبهم تو گهید فته،یچهره ب نیا یبرا یو اگه اتفاق خوادیام مخودم گفتم پس اون من و بخاطر چهره با

 به او گفتم:  ی. با پوزخنددمیو االن فهم نیخوب شد ا

 من و   فتهیصورتم ب یبرا یاگه اتفاق یعنی

 کرد و گفت :  ی. اخمیندازیم میخونه پدر گوشه

 . من تو رو دوست دارم. هیچه حرف نیا

. میکور شده بود. بعد از ناهار به خانه برگشت یی. اشتهامیبرگشت، هر دو سکوت کرد یآمدم جوابش را بدهم، پر تا

   یپژمان رو

 . میبه اتاقم رفت ینشست. من و پر یمبل

 چون الماس داشت،  ییهاسنگ اشنهیس یبلند و دنباله دار که رو یمشک راهنیپ

 یآمدم و رو رونی. از حمام باورمیرا از تنم در ب یدوش آب گرم خستگ کیتخت گذاشت.  به حمام رفتم تا با  یرو را

 رمدایب یداشته باشم.ساعت سه بود که پر ی. تا ساعت شش فرصت داشتم که استراحت کوتاهدمیتخت دراز کش

 یهم شد. البته پر نطوریساده باشد و هم شمیشد. از او خواستم که آرا شمینشاند و مشغول آرا یصندل یکرد. مرا رو

انداخت. کارم که تمام شد، لباسم را  میهاشانه یو رو دیرا اتو کش می. موهادادمیاما من گوش نم زدیغر م ادیز

خوشش  یلیهم خ یکنم. پر رییآنقدر تغ شدیو به خودم نگاه کردم. باورم نم ستادمیا نهییآ ی. رو به رو دمیپوش

 . یشد بایدر پنهان کردنش نداشت، گفت: واقعا ز یکه سع یو با ذوق ودآمده ب

 دم.دلم به او پوزخند ز یتو
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وقت هم تعجب کردم و هم خوشحال بودم . اصال  نیزنگ خانه مادر در را باز کرد. کامران بود. از آمدنش در ا یصدا با

در  شیهاپژمان اخم دنیباشد . کامران با د میزندگ یصدا نیترلحظه کامران خوش آهنگ نیا یصدا کردمیفکر نم

کردم. با  شیقصد برگشت، داشت. صدا یکرد.  و بدون حرفرا مشت  شیبه من دستا ینگاه میهم شد و بعد از ن

 : دمی. پرسستادیا شیمن سرجا یصدا

 ؟  یداشت یشده کامران ؟ کار یزیچ

انگار وقتت پره و سرت هم شلوغه . خوش  یباهات حرف  بزنم ول خواستمیکه پشتش به من بود، گفت: م یحال در

 اومدم .. گهیوقت د هی دیبگذره شا
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بگو. اگه  یخوایم یو نگاه کن بعد هر چ کردم و گفتم: کامران من شیسمت در سالن قدم برداشت که دوباره صدا به

متعجب  کردم،یرا صدا مبار بود اسمش  نی. کامران که اولیتر باشتو اتاقم که راحت میبر ،یحرف بزن یتونینم نجایا

 زد و گفت:  یرد. لبخند محوک دایپ یبرق خاص شیهاشد. چشم

 . ی. وقت هم نداریبر دیبا تو

 گفت:  یهم با ناراحت یپر

 .  شهیم یمامانم از دستمون عصبان میکن ریاگه د میما وقت ندار گهیم راست

 به او گفتم: یحق به جانب یچهره با

 .میکنیمعطل نم ادیز
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 دیشا رم،یگرفتم دست کامران را بگ میچرا آن لحظه تصم دانمیکامران را گرفتم و با خودم به اتاقم بردم. نم دست

 . اورمیحرص پژمان را در ب نکهیبخاطر ا

 کامران گفتم:  به

 و میها را باال رفتها پلهبه پژمان هم نگاه نکردم. بدون توجه به آن ی. حتمیزنیباال تو اتاقم حرف م میبر ایب

 قهیخوش رنگش گره خورد. چند دق یهابه چشم میهابندد. چشم. از او  خواستم در را پشت سرش بمیاتاق شد وارد

 و  . حاال بگینشست و گفتم: خدا تو رو برام فرستاد. واقعا خوشحالم اومد میهالب یرو ی. لبخندمیدر همان حالت بود

 ی. کامران  مات نگاه و لبخندم بود. به خودش آمد و عصبکنمیم گوش

 من فکر   ؟یزد و گفت: تو مگه درس و بهونه نکرد شیبه موها یچنگ

 یدونی. م کردمیو برات فراهم م زیهمه چ یگفتیبود بهم م نطوری. خوب اگه ا یاهل پول و تجمالت باش کردمینم

 چقدر دوست دارم و عاشقتم. 

 و گفتم:  دمیحرفش پر انیبغض داشت. م شیو صدا دندیلرزی. دستانش مکردیم رییلحظه رنگش تغ هر

. برو از مامان و بابام یدیعذابم م یدار ،یبهم کمک کن نکهیا ی. بجایکنیمتهم م یفقط منو دار ؟یدونیم یچ تو

مهم نبود. دوست  زیچ چیه گریخراب شود. د شمیادامه ندادم. برام مهم نبود آرا گهیشد و د ریبپرس... اشکم سراز

 ...زمیبر رونیداشتم هر چه در درونم تلنبار شده را ب
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 کنارم نشست و گفت :  کامران
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ادامه  ستیالزم ن یستین ی. اگه راضیاریکه دووم ن ینبود یفیتو هم آدم ضع یو ببخش الله. من خبر نداشتم ول من

 گفت: ی. بعد به شوخکنمیم تتی. من حمایبد

گشاد شده به او نگاه  یها. با چشمکنهیفرار م نهیببتو رو  یمهمون ی. هر کس تویکرد کاریکن با خودت چ نگاه

 ریز یهایاهیس یمرطوب یو با دستمال کاغذ  دمیکش یاخفه غیخودم ج دنی. از دستادمیا نهییآ یکردم و رو به رو

   بامش خوامیگفتم: ازت م طنتیبا ش را پاک کردم. میهاچشم

 . یبرادرم کنارم باش بعنوان

و باز  شمیمتوجهت کنم . ن ای یشینه برادر و نه دوست متوجه م یول کنمیم تتیگفت : حما یکرد و حرص یاخم

 کردم و گفتم:

 شدم.  متوجه

 . امیمن و که دعوت نکردن. فکر نکنم  قبول کنن من باهاتون ب نایا یکرد و گفت: راست یا خنده

ینم یزیقشر چ نیا یها. من از جشنیبم هستو مواظ یایزدم و در جوابش گفتم : اونش با من. تو با من م یچشمک

بل ق میزد. گفت: باشه. فقط زودتر بر یاحرفم قهقهه نی. با اادیهم بهت م گاردیباد ی. راستترسمیو  راستش م دونم

 پژمان منو خفه نکنه. نکهیاز ا

 بود. بدون توجه به نگاهش به او گفتم:  ی. نگاه پژمان تند و آتشمیآمد رونیاتاق ب از

 .  امیمن هم نم د،ینش ی. اگه راضادیکامران هم با ما ب خوامیم من

مان را در کنار خانه نشی. کامران هم ماشمیپژمان شد نیقبول  کرد. هر چهار نفرمان سوار ماش یبا دلخور پژمان

 ادهیپ نیزد و در توسط نگهبان باز شد. از ماش ی. پژمان بوقمیدیبزرگ پدر پژمان رس یالیو کیپارک کرد. نزد

وارد شدن به سالن، دستم را  یبرا دمیترد دنیبا د یشدم. پر مانیپش یمهمان نیاز آمدن به ا یلحظه ا ی. برامیشد

 گرفت و گفت: 

دم در  یآمد .خدمتکار یم یمیمال کیموز یبرد. صدا الیحرف من را با خودش به داخل و نی. با امیبر ای. بنترس

داشتم. به پشت سرم نگاه کردم تا  یاسترس بد گرفتیرا م مانیپالتوها ییبود و بعد از سالم و خوش آمدگو ستادهیا

و قوت  دستی. دستش را محکم گرفتم تا در کنارم بادیایتر بکیبا اشاره از او خواستم نزد دنشی. با دنمیکامران را بب

 باشه و  میبرا یقلب
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 داد. نانیفشرد و بهم اطم یکمتنها نگذارد . او هم دستم را  مرا
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تا چشمش به من افتاد،  یشدند. خانم سهراب یو پژمان جلوتر رفتند و با مهمانان مشغول سالم و احوال پرس یپر

 کنم. یها معرفتو رو به مهمان خوامیبطرفم آمد و گفت: م

 . یدرست رفتار کن دوارمیام

 برود به او گفتم:  نکهیاز ا قبل

ان و قبال هم گفتم. مادر پژم نیا دیصبر کن دینگرفتم پس با می.چون هنوز کامل تصم یکن یزوده که من و معرف فعال

ا ر شی. رودینگو یزیبه خودش گرفته بود اما مطمئن بودم، به زور خودش را کنترل کرده بود، چ یخونسرد  یچهره

   چیبرگرداند و بدون ه

 شدم.  دواریزد و گفت: خوشم اومد. بهت ام یکامران لبخندرفت.  یحرف

ما از : شدیروشن با عشوه به سمتمان آمد و پرس یسبز و پوست یبا چشمان یام گرفت. دختر قد بلندحرفش خنده از

  د؟یپژمان هست یآشناها

 و گفت:  دیبدهم، پژمان سر رس یجواب نکهیموقع قبل از ا همان

 ست و  الله ینیبیکه م یدختر خوشگل نیا

 هم برادر شوهر خواهرشه .  شونیو ا شهیم امندهیکامل و بده همسر آ تیرضا اگه

 با تعجب   نی. نازن نهیخانم خانما هم نازن نیرو به من گفت: ا بعد
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 من و پژمان نگاه کرد و به او گفت :  به

 یالله خانم آشنا شد نیحاال چطور با ا خورده. ییفکر کنم سرت بجا ؟یریزن بگ یخوایکه م یتو سربراه شد یک از

 و گفت:  دیبهت نداده؟ پژمان خند یو چرا هنوز جواب قطع

سرسخته و  یلیالله خانم ما خ نی. بعد جواب بده. امیبا هم آشنا بش شتریب خوادی. میکنیچقدر سئوال م نینازن

لند ( بنطوریهم با گفتن، )که ا نیگرفت. نازن زد و دست او را نیبه نازن یلجبازه . فعال دور دور اونه تا بعد. چشمک

 و از ما دور   دیخند

 .شدند

 ریکرد و خوش آمد گفت . کامران، پژمان را ز یبه سمتمان آمد. با همه سالم و احوال پرس یسهراب یموقع آقا نیا در

و  یها در حال شوخمرا به آن سمت که جوان خواستی. چند بار پژمان م آمدیاو خوشش نم  ینظر داشت، از رفتارها

 بار  نیآخر یرقص بودند، ببرد اما قبول نکردم . برا

کنم، اما من باز قبول  شیرقص رفتند و از من هم درخواست کرد همراه ستیها به پنواخته شد و همه زوج یآهنگ

 ها پژمانآن نیآوردند و در ب یم یدنیشکرد. خدمتکارها مرتب نو یاو را همراه نیکالفه شد و نازن ینکردم که حساب

 به جوش آمد.  شیارها. کامران کم کم از پژمان و رفتخوردیم یاز هر کس شتریب

 .زنهیالس م گهید یچطور با دخترا نی. ببستین یمرد زندگ نیباال نرود، گفت: الله ا کرد،یم یکه سع ییصدا با
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با حرفم  خواستمینم نکهیجا را ترک کنم. با اآن یلیدل چیبدون ه توانستمیحق دارد، اما نم دانستمیم نکهیا با

  دیبا شیراحت یبرا یکامران را دلخور کنم، ول
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 نی. با ا شمی. مزاحمت نمیبر یتونیم شهیو حالت خراب م یتحمل کن یتونی. بدون نگاه به او گفتم: اگه نمگفتمیم

 نیب یخوای. چطور منمیگفت: الله، نگام کن بب ینسبتا بلند یرا به من دوخت و با صدا نشیخشمگ یهاحرفم چشم

 همه گرگ تنهات بزارم . نیا

 . یحرف نزن ینجوریا گهیکه د زدمیبهت م یلیس هی. باور کن دوست داشتم حاال  یشد ونهید

 یبود. برا رهیآدم مست. هنوز به من خ همهنیا نیبمانم آن هم ب نجایا توانستمیبدون او چطور م گفتیم راست

   ستمیایگفتم: حتما منم م یبه شوخ اورم،یدر ب تیعصبان نیاو را از ا کهنیا

 نگم نه؟  میچیو ه یو بزن تیلیتو س تا

 .دی. بعد خندیامتحان کن یتونیابرو باال انداخت و گفت: م طنتیرا باز کرد و با ش شیهااخم

. که کنار پژمان نشسته بود، نگاه کردم نی. چشم از کامران گرفتم و به نازندیبراش رفتم که بلندتر خند یغره ا چشم

کامران قرار  یبه سمت ما آمد و روبرو نیگفت که نازن یزیچ نیهمزمان پژمان چشمش به من افتاد در گوش نازن

 به کامران دوخت و گفت: میگرفت و چشمانش را مستق

انم الله خ دیو آروم باشه. شا نهیبش یاهمه دختر خوشکل گوشه نیا ونیکه م دهیاز مردا بع نیو ا دیساکت یلیخ شما

 دست و پات و

 شما رو به جمع جوونها ببرم؟ دیخوای.مبسته

 

را  یکیرا به طرف کامران گرفت و  یکیبرداشت.  وانیدو ل نیشراب در دستش بود، نازن ینیآمدن خدمتکار که س با

 خودش برد. 

 

 با ناز و عشوه حرف بزند. در جواب کامران گفت:  یباعث شد که کم نیآن را از دست او نگرفت و هم کامران

 ؟ دل  یخورینم چرا

 . یکنیهم نم یبیغر گهیو د کنهیو خنک م آدم
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 گفت:  یبا پوزخند کامران

 .  خورهیبه درد ما نم زهایچ نی. اهیکاف د،یکنینم یبگیافراد غر یو در جوار بعض دیخوریشما م نکهیهم

زد و   یکرد آن را نشان ندهد. در جواب پوزخند کامران، پوزخند یاما سع زدیموج م شیها و صدادر چشم خشم

 گفت:

 .یایدر م لهیپ نیو از ا یشیما م یخواه ناخواه قاط ،یچقدر سرسخت باش هر

 حرف کامران   نیا با

 که دوارمیست و امخونه نیمن با شما و افراد ا دارید نیآخر نیچون ا دینباش دواریبه خودتون ام ادیگفت: ز یعصب

 .  خوادیخودش و م یپاش و نزاره. اگه خوشبخت نجایالله هم ا

 

 ✨سبز قیحر✨  

 

 ۴۵_پارت#

  . 

 میبر ای؟ ب یبمون یخوایگفت : الله بازم م نیغمگ یسرخ شده، از کنار ما رفت . کامران هم با نگاه یبا چهره ا نینازن

 توئه نه من .   ینه جا نجایا

 .  کنمیخواهش م یخورینم نهایبه ا تو

او را هم  ممیتصم نیخودم را لعنت فرستادم که با ا کرد،یکه بخاطر من التماس م دمیکامران را با آن حال د یوقت

 تلخ گفتم:  یزجر دادم. با لبخند

را  میو جدا کنه. پالتو هر کدوم راه خودش دیو با میخوری.  من و پژمان به درد هم نمستیمنم ن یجا نجای. امیبر ایب

 کنم . یها خداحافظکه از آن میرفت یسهراب یو به طرف خانم و آقا دمیپوش
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 :  دیپرس یسهراب یآقا

 من تازه با تو آشنا شدم. ؟یریم یزود نیبه ا چرا

 گفتم:  یبر لب آوردم و با لحن آرام یمصنوع لبخند

 برگردم خونه.  دیشده و من با رید ی. ولدیدار لطف

 گفت:  ینزد. اما مادر پژمان با دلخور یحرف یسهراب یآقا

تو خوشش  هیپژمان از چ دونمیمهمان بخاطر تو اومدن که با نامزد پژمان آشنا بشن . نم همهنی. ا یبر یتونینم تو

 یاحترامیب نی. با لحن محکم و بدون کوچکتردیساکت بمانم که هر چه دلش خواست بگو توانستمیاومده بود. نم

 دیرفتگ یچون من دعوتشون نکردم. به بهانه من مهمان ستنیمن ن یهامهمان نیا یخانم سهراب دیگفتم: البته ببخش

هم راحت باشه چون پژمان  شما الیو خ ادی.در مورد پژمان من مجبورش نکردم که دنبالم بدیخوش بگذرون شتریتا ب

 دنیپسرش تکان داد. با د یتاسف برا یاز رو یسر یسهراب یکجا سرگرمه. اقا دینیبب دیبر ستیدلبسته ن ادیز

 میدیکش قیو نفس عم میقدم زد ی. کم میخارج شد الیو از و میکرد یخداحافظ عیسر آمد،یبه سمتمان م هپژمان ک

. در راه کامران گفت: الله فکرت و بکن . میگرفت و سوار شد نی. کامران ماشمیبفرست مانیها هیتازه را به ر یتا هوا

. کنمیم یهر کار تیبختخوش یکنم. من برایم تیازت حما یریبگ یمی. بخدا هر تصمخورهیپژمان بدردت نم

ندارم. جواب من به  یرکا گهیبشود، به او گفتم: من با اون د نشیسوار ماش نکهی. قبل از امیشد ادهیخانه پ کینزد

 .   یممنونم که همراهم بود یلی. از تو هم خهیاون منف

 :  دیپرس دیبود. من را که د داریشد و رفت. مادرم هنوز ب نیوارد خانه شدم، کامران سوار ماش نکهیهم

 ها گفتم:در حال باال رفتن از پله ختهیبهم ر یکن. با اعصاب فیبرامون تعر ایچطور بود؟ ب جشن

 به اتاقم رفتم. ریشب بخ هینگفت و با  یزیفردا. حوصله ندارم . او هم چ ینه مامان بزار برا االن
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  کامران

 

یم یدی. احساس ضعف شدداشتمیمادرم خواب باشد، آرام قدم بر م نکهیا الیرا به در انداختم. به خ دیکل آهسته

 یبرزخ یهانگران مادرم و چشم یرا در سالن گذاشتم، با چهره میکه پا نیهمنخورده بودم.  یزیاز صبح چ کردم

 طرف هیکه به صورتم زد،  یلیو س زیشدن کامب کیروبرو شدم. خشکم زد. قادر به حرکت نبودم.   با نزد زیکامب

انداختم و سکوت  ریگذاشتم. سرم را ز آمد،یخون م زیکامب یلیکه با س یام و لبگونه یصورتم سوخت. دست رو

 دایبه ل ینگاه تند ؟یکنیست که بازخواستش ممگه بچه ؟یکه کرد هیچه کار نیگفت: ا زیبا تشر به کامب دایکردم. ل

 نگو.  یچی: تو ساکت باش. هتکرد و گف

 و جواب   تی؟ چرا گوش ی: تا حاال کجا بود دیپرس یبلند یرو به من کرد و با صدا بعد

اون دختر تو رو  یقبول کن یخوایچرا نم ؟یو ادامه بد اتیبچه باز نیا دیبا ی؟ تا ک یستین هیبق ؟ چرا بفکر یدادینم

ها حلقه که اشک در آن ییهاحرف سرم را باال بردم و با چشم نیبا ا ؟یداریدوست نداره ؟ چرا دست از سرش برنم

من را در هم  زیحرف کامب نیحرف زدن نداشتم. اما ا ی. نادیبخشزده بود، به او نگاه کردم. فقط توانستم بگم ب

را به طرف  جانمیسست و ب یپاها یحرف چی. بدون هکردیها را قبول نمحرف نیدلم ا ی. همه حق داشتند ولختیر

 .یستیمن و مامان ارزش قائل  ن یکه گفت: تو برا زیپله کشاندم تا به اتاقم بروم. اما جمله آخر کامب

 تشیحرفات اذ نیبا ا یخوایو گفت: بسه. چقدر م دیرا گرفت و به طرف خودش کش زیکامب یبازودفعه  نیا دایل

  ؟یکن

نگو داداش بخدا  نویحرفش رو قطع کردم و گفتم : ا عی. سررفتیم یاهیس میهاچشم یبه دوران افتاد و جلو سرم

 .یدیبرام زحمت کش یلیمن فقط تو و مامان رو دارم. تو خ ای. تو دنستین نطوریا

 .ستیداداش بخدا دست خودم ن ی. ولکنهیم تمیاذ تیناراحت

گذاشتم، بخاطر ضعف و اعصاب خرابم  یبعد یپله یرا که رو می. پاوفتمیها گذاشته بودم که ننرده پله یرو دستم

کمر  ریدستش را زام شد و متوجه زیسست شدند. در حال سقوط بودم که کامب مینرده شل شد و پاها یدستم از رو

 گفت:  هیگراش زد و با گونه یقرار داد و مانع افتادنم شد. مادرم  رو
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 . گهید یوفتیاز پا م یخورینم یچیه یشد مادر. وقت ی. چکامران

 :دیبه من کرد و پرس ینگاه زیکامب

کرد و  ی. به عالمت نه سرم را تکان دادم. او هم اخمرفتیم جی؟ سرم گ ینخورد یزیچ رونی؟ ب یضعف دار کامران

 . اوردیب میبرا یزیاز مادر خواست چ

را بستم تا دلم  میهاآب که خوردم، چشم یو کم رو طرفم گرفت یآب وانیکاناپه دراز بکشم. ل یکمکم کرد رو بعد

 یحال یبه غذا نداشتم. با ب یلیکردم. م را باز میهااز من دلخور بماند .بزور چشم زیدوست نداشتم کامب .ردیآرام بگ

 گفتم:

 دی. نبایکنیبه قرصا عادت م یبه من کرد و گفت: دار یقرص بهم بده. نگاه تند هیبخوابم  خوامیندارم فقط م اشتها

 .یراحت بخواب یتونیو م شهیحالت بهتر م یبخور یزیچ هی. حاال هم یازشون بخور ادیز

یرا من نم نیامشب پر بود و ممکن بود بدتر ناراحت بشود و ا تشیظرف زیمخالفت کنم چون کامب نیاز ا شتریب دینبا

 .خواستم

 گفتم:  زیدر حال بسته شدن بودند که به کامب میهاغذا خوردم، چشم یکم نکهیبعد از ا 

 داداش . ازم دلخور نباش.  شرمندتم

 هم رفتند و خوابم برد. یرو میهاچشم
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 و همه   کردمیمسخره را تمام م ینامزد نیا دی. بابردیکار کردم خوابم نم هر
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نشسته بودند. مادرم سرش  ونیتلفز یآمدم. آنها هنوز در سالن روبرو رونی. از اتاقم بگفتمیرا به پدر و مادرم م زیچ

 : دیرا به طرفم چرخاند و پرس

 . نه؟ینکن فیرو برامون تعر یتا همه چ یبخواب ی؟ نتونست یدینخواب چرا

 نهیبگم اونم ا خوامیرو م یزیچ هیساکت بود و منتظر بود تا من حرف بزنم. کنارشان نشستم و گفتم: راستش  پدرم

 دخترتون بدبخت بشه. درسته؟ دیخوایبا اون ازدواج کنم. شما که نم تونمی. من نمستین یکه پژمان اهل زندگ

 :  دیپرس مادرم

شد، من و  ری. بعد که ازم سخوادیم یمدت هی یگفتم: پژمان منو برا یبا دلخور ؟یگیرو م زایچ نیشده که ا یچ همگ

 . دیمن نباش یبه بدبخت یو راض دیشما هم فکر کن یو گرفتم ول میو زدم و تصم . من حرفامکنهیترک م

 گفتم و به  یریبخ شب

 حیزبان چند بار تذکر داد . زنگ تفر ریبرگشتم. صبح بدون صبحانه به مدرسه رفتم. حواسم به درس نبود و دب اتاقم

که خودش را در  گفتیم امکیاز س مایو س میزد یادیز یها. حرفمینشست اطیدر ح یشگیهم یبه جا مایبا س

 گفت: و کردبه من  ینینگاه غمگ مای. سزندیم انویاتاقش حبس کرده و فقط پ

 ی. آخه مامان دخترمینشده. خوبم. ما همه نگرانش یزیچ گهیشده؟ فقط م یچ پرسنیوقت بابام و مامانم ازش م هر

ا ب مایس یهاتو نظرش برگشت .با حرف دنیدر نظر گرفته بود و قرار بود با هم ازدواج کنن اما با د امکیس یرو برا

 دیعاشقش شد، فکر نکنم. من هم شا اینقدر دوست داشت یرو ا یمدت کم کس نیدر ا شهیواقعاا م یعنیخودم گفتم 

 و گفت:  دیخند ؟یگفت یزی: چدمیبه خودم آمدم و پرس مای. با سؤال سستمیازش خوشم اومده باشه اما عاشقش ن

قبول نکنه و  گهیزدم و گفتم : ممکنه داداشت د یپوزخند ؟یکالستو ادامه بد یدوست دار گمیکجاست؟ م حواست

 گفت:  مایبشه؟ س ناراحت

 تو پژمان تموم شده. نیب گهی. خصوصا اگه بفهمه دشهیناراحت بشه تازه خوشحال م یچ یبابا برا نه

 یرفک چیبه من را بزرگ نکند. چون که من در مورد برادرش ه امکیمسئله عالقه س ادیتذکر بدم که ز مایبه س دیبا

 گفتم: یو با لبخند کوچک کردمیم یدستم باز یهابشود. با انگشت یمورد حرف نینکردم و دوست ندارم فعال در ا
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. پس کنمیکس فکر نم چیبا پژمان معلوم نشده به ه فمی. من تا تکلیدلخور بش ایازم ناراحت  خوامینم مایس نیبب

 نه تو و نه داداشت. باشه؟.. دیعالقه حرف نزن نیاگه اومدم کالس درباره ا کنمیخواهش م
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 یشان رفتم. با باز شدن در خانه، خانم منصوربعد از مدرسه با مادرم تماس گرفتم و به همراه او به خانه مایاصرار س با

د. نش داتیپ گهیکه د میکرد ییگفت : واال فکر کردم خطا یکرد و با لبخند یبا من سالم و احوال پرس یبه گرم

 . دی. ببخشهاز من بود یکوتاه ه؟یچه حرف نیو گفتم: ا دمیخند

 گفت:  ییبا خوشرو او

 تا غذا براتون دیدست و صورتتون و بشور دی. حاال هم برمیو راستش بهت عادت کرد یهست مایهم مثل دخترم س تو

 :دمیپرس مایاز س م،یناهار خورد  نکهی. بعد از ادیاگرسنه دونمیبذارم. م

 ؟   ومدهین امکیس آقا

 جواب داد:  مایبرم خونه. س اد،ینم اگه

 . ششیپ میریم گهیکم د هیاومد  تازه

 بعد برگشت   و گفت: قهیرفت. چند دق امکیرا صدا کرد. او هم به اتاق س مایس امک،یموقع س نیهم در

 مایس ستم؟ی؟ جواب دادم: اگه با خودم باشه دوست دارم اما مزاحمش که ن یکالس و ادامه بد یخوایم گهیم امکیس

 که شروع کرده رو تا آخر ادامه بده.  یسیتا آخر تدر خوادیبخدا. نه اون م یاونهیو گفت: د دیخند

 به اتاق   مایهمراه س به
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کارش معذب شدم.  نیرفت و ما را تنها گذاشت. بخاطر ا ییبه بهانه چا ماینشستم . س ی. سالم دادم و کنار میرفت او

 : دیاو سکوت را شکست و پرس نکهیه نشد تا ازد نمانیب یحرف چیبود و ه نییسرم پا

 .دیکه هم ما و هم کالس رو فراموش کرد دیخوش بود یلیچند روز خ نیخوبه؟ فکر کنم ا حالتون

 گفتم:  یخونسرد با

 ی. با پوزخندشمیشما داره رو، متوجه نم یبرا یتیو چه اهم دینیبیم یرو تو چ یخوش نکهیا یخوبم. ول ممنون

جمله را کامران هم  نی. ادینیبیشما فکر کنم در پول و تجمالت م یول نمیبیرو تو عشق و عالقه م یگفت: من خوش

 او که گفت... ینه. با جمله بعد امکیمن گفته بود. از عشق و عالقه او مطمئن بودم اما س به
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 نم. با بابام صحبت ک دیبا دونم،یو گفتم: نم دمیکش یقیعم نفس

 . گمیوقت رفتن م زهیبعد هم سوپرا میو گفت: حاال بذار بر دیخند د؟یکجا قراره بر حاال

 گفتم:  یاخم با

 . میبه پدرم بگم کجا قراره بر دیمن با گهید زیچ هیمورد پسند جمع نباشه.  د،یبر دیخوایکه م ییجا دیشا حاال

 کرد و گفت:  یکوتاه یاخنده

کنم.  در  کاریچ یراضاز خود نیخدا من با ا ی. باشه ؟ امیریم دینشد هر جا بخوا نطوریو اگه ا ادیخوشتون م مطمئنم

 ادامه گفتم: 

 انداخت و گفت:  نییسرش را پا امکیفراهم بشه . س طیتا شرا دیصبر کن یکم دیبا اما



 سبز قیحر

 
76 

 

 

 من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار   از

 

 همه بر باد آمد  یدیتحمل که تو د کان

 

 . یفرصت دار گهیوجود نداره . تا هفته د یتو سفر یب کنمیخودتو بکن خواهش م یسع

 زد و گفت:  یزیآم طنتیبود، لبخند ش ستادهیا میکه رو برو امکیس دنیوارد اتاق شد. با د مایموقع س نیا در

طاقت  دونمی. نه؟ میسفرو به الله گفت هیقض امکیس یبرداشته شد؟ راست ای؟ دلخور رهیم شیخوب پ زیچ همه

 زد و گفت:  یو لبخند دیبه پشت گردنش کش یدست امکی. سیاگه بهش نگ یارینم

 ییچا دنیگرفت و هر کدام مشغول نوش میرا روبرو یچا فنجان مای. سدمیشما کش ی. من زحمت گفتنش رو بجاآره

 رفت و شروع کرد به زدن   شیانویبه طرف پ امکی. سمیشد

 شاد : اهنگ

 شده  ییمن حاال تماشا حال

 

 شده  ییبایز ریتو تصو عشق

 

  نیحال من خوبه بب یکه باش تو

 

 شده  ییایما رو نیما ب عشق
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 داره چشمات  دنیداره چشمات خر دنید

 داره چشمات   گنیم یادیز طرفدار

 

  کنهیتو رو براهم م یچشما دنید

 

  کنهیهمه ناز و ادات سر براهم م اون

 

 برات  رهیمیم یکمن  ریبگو به غ تو

 

  کنهیفراهم م یتو هر چ یکه برا هیک

 

 داره چشمات   دنیداره چشمات خر دنید

 داره چشمات  گنیم یادیز طرفدار

 

 شده ییمن حاال تماشا حال

 

 شده  ییبایز ریتو تصو عشق
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  نیحال من خوبه بب یکه باش تو

 

 شده  ییایما رو نیما ب عشق

 

 داره چشمات  دنیداره چشمات خر دنید

 داره چشمات  گنیم یادیز طرفدار

  یکیسخت شد.  یلیخ میبرا یریگ میتصم امکیس یهابرق در چشم دنید با

یبدون من دوام نم دانستمیآرام و م یعاشق ول یدوست داشتنش فقط هوسه و سوم یگریعشقش تند بود و د طبع

 کنم ... کاریچ ای. خداآورد
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 نیبعد از ا امکیکه بر لب س یمن را در آغوش گرفت و بخاطر  لبخند مایبروم، س رونیشان باز در خانه نکهیاز ا قبل

 شرمنده شدم. در خانه  شتریب نکارشیروز آمده بود، تشکر کرد. با ا

 تی. مامانم با عصبانرا به در انداختم و در را باز کردم و وارد خانه شدم  دیپژمان نباشه. کل کردمیخدا خدا م فقط

 گفت: 

 بره که بابات   خواستی؟ پژمان از ظهر تا حاال منتظر بود م یکنیم نکاروی؟ چرا ا یکشیخجالت نم تو

 . ایو عوض کن و ببره . حاال برو لباسات نگذاشت
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 حرص گفتم:  با

   د؟یدیباهاتون حرف نزدم چرا بهم گوش نم شبیبره؟ مگه من د دینگذاشت چرا

 .دیکم بهم فکر کن هیخسته شدم  بابا

یها بفهمانم که ما به درد هم نمبه آن یبا چه زبان ایتخت نشستم. خدا یجا روآن یبه اتاقم رفتم. کم یناراحت با

پدر و مادرم به سالن  یاز رفتارها یو دلخور ی. با درماندگکردیمن را درک نم چکسی. اصال دوستش ندارم. همیخور

 :  دی. پدرم پرس مسالم کردم، کنار پدرم نشست نکهیبرگشتم و بعد از ا

یپژمان از من م شیکه پدرم پ ییهااز سؤال اد؟یپژمان م یدونستیمگه نم ؟یکرد رید یکنیفکر نم ؟یبود کجا

تا آن پوزخند مسخره او را  دیپرسیکاش بعد از رفتن پژمان م ی. اامدیو حالت بازخواست داشتند، خوشم ن دیپرس

کرده باشم. پژمان هم  ریو فکر نکنم د رمیم مایس شیپ مجواب دادم :  به مامانم گفته بودم دار نحالیبا ا .دمیدینم

 . ادیقراره ب دونستمینم

گذاشته بود، سرش را  شیپا یاش را رومشت شده یو دستها دییسایهم م یرو شیدندانها  تیکه از عصبان پژمان

 رو یو خوشبخت ینیبیبد م یبکن نکارویا ی. اگه بخوا رهیبگ یمنو به باز یکس زارمیباال برد و گفت: من نم

 باشه.  ادتی رمیگیم ازت

 گفتم:  یلحن تند با

که از  یخورد یاز اون کوفت نقدریا ییاون جشن کذا ی. تو ستمین یزیتو چ یتو؟ من برا ای کنمیم یدارم باز من

؟ تو جرئت  یکجا بود شدیم نیبه من توه یجور وا جور بود. وقت یو سرت گرم اون دخترا یشده بود خودیخود ب

 ...ستمین یکنیکه  تو فکر م یو اون دختر ی. من عروسک نبودم که با خودت برده بودیحرف زدن ندار
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 . گفت:دیلرزیم تی. تمام بدنم از عصباندیمرا به مرز جنون رسان امکیس جمله

 دل نبندند.  یشد که زود به کس ایبعض یبرا یخوب تجربه

 شدم و گفتم:  بلند

 زیچ هیکنه.  یرو نقاش یاخودش رابطه الینشون ندادم که در خ یعکس العمل یکس یهستن؟ من برا ایک ایبعض نیا

 دیخوایم ی. چ شمی. اصال حرفاتون و متوجه نمامینم گهید دی، مطمئن باش دیبگ امیب نجایا دیاگه دوست ندار گهید

 . دیواضح تر صحبت کن د؟یبگ

 تمیاذ نجایاز حد او در ا شیب یکیبه عقب بکشم. نزد یحرکتش باعث شد سرم را کم نیبطرفم برگشت. ا بسرعت

 .  کردیم

  ؟یاز احساسم خبر نداشت یعنی؟  یدونینم یعنی: گفت

 گرد شده به او نگاه کردم. یهازد و کنار پنجره رفت. با چشم یچنگ شیشد و به موها بلند

 یبروز نداده بود و من اصال به او فکر نکرده بودم .فقط روز بعد از جواب مثبت من به خواستگار یچیکه تا به االن ه او

 .  تیخواستگار  ادیب خوادیگفته بود که برادرم دوسِت داره و م مایپژمان، س

پژمان که  گریو از طرف د شدمیکم جذب عشق او مهم کم طرفم کامران که با تمام وجود عاشقم بود و من کی از

 به خودم فرصت بدم و فکر کنم.   دیکمکم کن. با ای. خداامکیبود و حاال س میزندگ یبر رو اهیس هیسا کیمثل 

 را دلخوش کنم.  یکس دینبا

 به او کردم و گفتم: رو

دو کلمه از عشق بخوام  ایشعر  کیاز خوندن  هنکیو ا دونمینم یچی. من در مورد شما هکنمیخواهش م امکیس آقا

به من  میهابدم. وسط حرف یدواریبه شما  ام تونمیکنم، اشتباه محض خواهد بود. من نم الیخ ایدر مورد شما فکر 

  ؟یکه جواب بهش داد یخوای: تو اون پسره رو مدیشد و پرس ترکینزد

 دادم :   جواب
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 که به شما جواب مثبت بدم. چون..... شهینم لیدل نیا یتموم کنم . ول رویو قراره همه چ نه

 و گفت :  دیذوق و ...وسط حرفم پر با

 . یکنم که عاشقم بش یکار دمیباهات ازدواج کنم. قول م خوامیدوسِت دارم و م من

. حاال گذاشتم نجاینگاه کنم. اصال اشتباه کردم پا به ا شیمشک یدلم بذارم. قادر نبودم به چشمها یرا کجا نیا ایخدا

 دوخته بودم.    نیتحمل کند. نگاهم را به زم تواندیدارد نم یگرید بی. کامران اگر بفهمد رقمیبگو توانستمیچه م

بگذره تا پدر و مادرم باور  یکم دیچون هم با رمیبگ یمیتصم چیه تونمیدست دست کردن، گفتم: فعال نم یکم با

 ندارم. یحس چیمن فعال به شما ه یول گمیو م نیا دیو ببخش ستین یکنن که پژمان مال زندگ

و  میگذرونیسفر. هم خوش م میبر مایبا س شتریشناخت ب یبرا یخوایدلخور گفت: م یقرار گرفت و با لحن میروبرو

 . یشیآشنا م شتریهم با من ب

به مغز  دانستمی. نمییها برم سفر آن هم تنهاخورده. من با آن ییسرش به جا ایحالش خوب بود  امکیس نیا ماندم

 بشوم... یعصبان شنهادشیاز پ ایسنگ برداشته او بخندم پاره

 

 ✨سبز قیحر✨  
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. حاال هم با  میبه هم ندار یکار گهیکه هر کدوم راه خودش و بره. د نهیمن ا یجا بلند شدم و گفتم: اما جواب قطع از

لبه تخت نشست.  یدرهم رو یام رفت . پدرم به اتاقم آمد و با چهرهاجازه شما . بلند شدم و به اتاقم رفتم .پژمان ه

 .  دیبگو یزیبه او منتظر بودم چ رهیبود. من هم سکوت کردم و خ ینگاهش به قال

  ؟یاونو از سرت باز کن یخواستیفقط م ایراست بودن  یکه زد ییهاحرف نی: ادیرا شکست و پرس سکوت
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یهم هست قبال بهتون نگفتم آخه م گهید زیچ هیرا قورت دادم و گفتم: به بخدا بابا همه حرفام راسته .  بغضم

 .  وفتهیب یاتفاق دمیترس

 هر روز مزاحمم میخواستگار ادیب نکهیانداختم و ادامه دادم : قبل از ا نییبا تعجب به من کرد. سرم را پا ینگاه بابا

 بار هم کامران جلوش   هی یحت شدیم

ی؟ مگه ترس داشت ؟ اگه اونموقع م یو گفت: چرا زودتر نگفت دیرا در هم کش شیو دعواش کرد. پدر ابروها ستادیا

 . با   رفتینم شیپ هیقض نجایتا ا یگفت

بشه.  کینزدبهت  دمیاجازه بهش نم یول کنمیفکر م هیبعد  وفتهیب ابیها از آستا آب یکم صبر کن هی دیبا نحالیا

 . کنمیرو تموم م یو همه چ زنمیخودم باهاش حرف م

 . با   رفتینم شیپ هیقض نجایتا ا یگفتیترس داشت ؟ اگه اونموقع م مگه

بشه.  کیبهت نزد دمیاجازه بهش نم یول کنمیفکر م هیبعد  وفتهیب ابیها از آستا آب یکم صبر کن هی دیبا نحالیا

و سرم را  دمیتخت نشستم، گونه اش را بوس ی. کنار پدرم رو کنمیرو تموم م یو همه چ زنمیخودم باهاش حرف م

 گذاشتم و گفتم:  شیپاها یرو

 ازت دارم.  یخواهش هی بابا

 و گفت :  دیخند

با  مای؟ خودم و مظلوم نشون دادم و گفتم : س یخوایم ی. حاال چیاورد ریو فرصت گ یو باز لوس کرد خودت

و  دای. با لییباهاشون برم البته نه تنها دیدیبره سفر . از من هم دعوت کرد باهاشون برم . اجازه م خوادیبرادرش م

 از دست پژمان راحت بشم و اون دست برداره .   یسه روز هی دی.شا زیکامب

که  یمتوجه هستبفرستمت  ییتنها تونمیباهات برن باشه چون نم زیو کامب دایفکر کرد و جواب داد: اگه ل یکم پدرم

 یداص دنیو از او تشکر کردم. با شن دمیدوباره گونه پدرم را بوس یتکون دادم. از خوشحال دیی؟ سرم را به عالمت تا

گفت: بذار برم قبل از  یبابا با شوخ د؟یدر رو باز کن دیخواینم ؟ دیکنیم کاریزنگ در مادر به اتاقم آمد و گفت: چ

حال خوش دنشانی. از ددمیو کامران را د زیو کامب دایباز کردن در رفت. ل یه. بعد برامامانت بلندتر نشد یصدا نکهیا

و  دو نفره نشستن مبل یو کامران رو زیو کامران هم سالم کردم. کامب زیو به کامب دمیرا بغل کردم و بوس دایشدم . ل
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و به سالن  ختمیر ییچا شانینفره . به آشپزخانه رفتم و برا هیمبل  یکنار من و مادرم نشست و پدرم هم رو دایل

 .برگشتم..

 

 ✨سبز قیحر✨  
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 گفتم:   یشلوغه ؟ با خونسرد یلی: از آقا پژمان چخبر؟ حتما سرت خدیکه نشستم، پرس دایل کنار

یرو م زید و در واقع همه چبار باهاش به جشن رفتم اونم کامران همراهم بو هیباهاش ندارم فقط  یادیرابطه ز من

 تموم کنم.  خوام

اره دوب دایلبش نشست. ل یرو یانداخت و لبخند کمرنگ نییبه کامران نگاه کردن که او سرش را پا دایو ل زیکامب

 شده ؟  یمگه ج ؟ی: تموم کندیو پرس دیبطرفم چرخ

با  یجوون خام و فقط اهل شراب و همصحبت هی.  ستین یست . اون مرد زندگکامران جواب داد: حق با الله نباریا

 گفت:  یالله . بعد با شوخ یبدبخت یعنیدختراست . ازدواج با اون 

  ستم؟ین فیکنار گذاشته. نچ نچ نچ آخه ح یپیو خوشت یخوب نیبه ا منو

د و کر یکنه . خنده کوتاه فیازت تعر گهید یکیخودت نوشابه باز کن . حداقل بذار  یو گفتم : کمتر برا دمیخند

 خود تو.  شیکی.  ینیبیهمه طرفدار مگه نم نیگفت: بابا ا

 گفتم:   یمن؟ بعد با بدجنس یعنی خودم اشاره کردم به

 تکان داد.  یو سر دیمحاالته. خند از

 . زیبه او نگاه کرد و گفت: کامران کم مزه بر زیکامب



 سبز قیحر

 
84 

 

 .کنمیمن سکوت م دیدستش را باال برد و گفت: چشم. ببخش میحالت تسل به

 هیش به با برادر مایقراره من و س دایگفتم: ل دایبه ل نیهم یافتادم برا م،یبر امکیو  س مایکه قرار بود با س یسفر ادی

خوش   یدسته جمع دییایباهاشون برم . اگه ب تونمینم یی. راستش تنهادییایبا ما ب دیتونی. ممیسفر دو سه روزه بر

 .  گذرهیم

ه نگه . مگمیایدرست نباشه با تو ب دیکرد و بعد رو به من چواب داد : ما رو که دعوت نکردن شا زیبه کامب ینگاه دایل

تو رو دعوت کردن که من خبر ندارم . تازه  یرا بدهد، مادرم با تعجب گفت: ک دایاو جواب ل نکهیقبل از ا  ز؟یکامب

. میدیم شیباز میدار کنهیناراحت بشه و فکر م نه،یرو نب توو اگه  ادیممکنه پژمان ب یبر یطور نیهم شهینم

 بار پدر جواب داد :  نی. اکنهیلج م شتریب ینجوریا

حق  گهیتره. پژمان هم دراحت المیباهاش برن خ زیو کامب دایاگه ل به من گفت و بهش اجازه دادم که بره. البته الله

 ... دمیمآدما ن نجوریبزاره. من دخترم و به ا نجاینداره پاشو ا

 

 ✨سبز قیحر✨  
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 ندارم.  ینگران گهیو هم من د شهیهم الله خوشحال م د،یو کامران با الله بر دایکرد و گفت: اگه تو و ل زیرو به کامب پدر

 گفت:  یآرام یچرا چهره کامران گرفته شد و با صدا دانمینم

 یلیباهاشون برم. فکر کنم خ یمن با چه نسبت یبرن چون خواهر و شوهر خواهرشه، ول توننیم دایو ل زیکامب حاال

 سفر دعوت شدن.  نیکه  به ا زهیالله خانم براشون عز

دوست  یچرا ول دونمیبردند. نم یحالش پ یناگهان رییهمه از تغ بایبا حرص گفت که تقر یالله خانم رو جور کلمه

 کنه.  رییتو هم تغ یزندگ دی. شایخواینم لیو گفتم : اتفاقا بدون دل دمیخند نیهم یکنم. برا تیاو را اذ یداشتم کم
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 کرد و   یخنده کوتاه داینگاهم کرد. ل یحرص

الله  کنمیگفت: خواهش م ی. خدا بدادت برسه کامران . کامران با لحن با مزه ا دهی: غلط نکنم الله برات خواب دگفت

   ی. اخم مصنوعستین میمستق یصراط چیبه ه ره،یگ ینکن. چون دلم بدجور یفکر چیدر مورد من ه

و  یعصب یدفعه کم نی. کامران ا یشینم مونیدختر خوب سراغ دارم ماه . باور کن پش هیو گفتم: وااا چرا ؟  کردم

را با جمال صحبت چ ینگفتم . اما او ادامه داد: راست یاگهید زیحرفش ساکت شدم و چ نیقاطع گفت: گفتم نه. با ا

 . هییجمال پسر خوب و آقا ؟یکنینم

در دلم بوجود آمد اما اجازه ندادم  یندیحس خوشا کیکرد. از حرف او  دیی: پسر عموت؟ کامران با سر تادیپرس دایل

اما با پسر عموت  ،یبخودم گرفتم و گفتم : تو که در رفت یتفاوت یشود. ظاهر ب دایحس پ نیام اچهره ایکه در صدا 

 زیحرف سرها طرف کامب نیبا ا م؟یکن کاریسفر و چ اال. حمیوفتیب یعروس هی دیحرف بزن و عکسش و بفرست شا

 به همه کرد و گفت:  یاو نگاه .دیچرخ

هست؟  یسفر ک نی. حاال اکنمیو استراحت م شمیدور م یکم یکار طیهم خوبه از مح یلیندارم اتفاقا خ یحرف من

 ...کنمیبرنامه درست شد، خبرتون م گهیدم: هفته دجواب دا
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 ت خطر نداره ؟ ابچه یگفت : برا دایبه ل یبا ناراحت مادر

 و گفت:  دیمادر را بوس یبا لبخند دایل

 برام وجود نداره. یمن حاال چهار ماهمه و خطر یسفر رفت ول دیفداتشم. فقط سه ماه اول نبا نه
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از در  نکهیرفتند. کامران قبل از ا اطیبه ح یهمگ یراحت شد، گفت: خدا رو شکر. وقت خداحافظ الشیکه خ مادر

 شد و گفت:  کیخارج شود، به من نزد

سفر  نیبگم ا خوامی. فقط میدونیسفر نم نیا بینگو که تو هم قصد اونو از ترت شه؟یسفر به تو مربوط م نیا الله

 .ریسفر بگ نیا یو تو متیتصم گهیآغاز سرنوشت من و تو. د ایمن و تو خواهد بود  دارید نیکه آخر دهینشون م

 خوب فکر کن. خداحافظ.    

 . صبح سرحال به مدرسه رفتم. در  دمیبه اتاقم رفتم و با فکر کامران خواب ریشب بخ کیاز رفتن آنها با  بعد

 زانیرا با لب و لوچه آو مایس ی. وقتمیگویمدرسه م شد؟ به او گفتم بعد از یاصرار کرد که چ مایهر چقدر س مدرسه

گفتم:  مایس . در راه بهمیخانه شد یو راه میرا جمع کرد مانیها. زنگ که خورد، کتابگرفتیام مخنده دبدم،یم

 بشه؟  یراض امکیآقا س یکنی. فکر مانیباهامون ب ادرشخواهر و شوهر خواهرم و بر دیشد اما با یبابام راض

 حرفش را نیسفر و براه انداخته. دوست نداشتم ا نیبشه. چون بخاطر تو ا یگفت: مجبوره راض یبا خونسرد مایس

طرف صحبتم  یول کردمیبه روبرو نگاه م میرفتیطور که راه م نی. همدیبگو هیو بق دایل شیبخصوص پ گرید یجا

 بود. به او گفتم:: مایس

. دوست دیبر دیخواستیداده چون شما خودتون م بیسفر رو ترت نینگو که بخاطر من ا ییجا گهیخواهشاً د مایس

  گم؟یم یچ یدر موردم بکنن. متوجه هست یندارم فکر بد

سفر من  ی. براکردیتکان داد و من از او ممنون بودم که درکم م دییسرش را بعالمت تا مایس شتریب مایمن و س یبرا

 رونیمن ب یمان آمد ولدو سه روز پژمان هم به خانه نی. در امیکردیم یو لحظه شمار میتر بوداز همه مشتاق مایو س

و در صندوق  میسفر را آماده کرد لیگشت. روز چهارشنبه همه وسایاش برمبه خانه تیو او هم با عصبان رفتمینم

ز راه ا یراننده و کامران هم کنارش نشسته بود. کم یجا زیو کامب میعقب نشست دای. من و ل میگذاشت نیعقب ماش

 یتونیحالت بد بشه. م ترسمیم ؟یایب یخوایم یآهسته در گوش کامران گفت: مطمئن زیکه کامب میرفته بود

 ایتموم  بشه  یاالن همه چ دی. باشهیسفر مشخص م نیا یتو فمیگفت: فکر کنم تکل ی. کامران با لبخند تلخیرگردب

. رهیمیم شهیهم یبرا گهیوار گفت: اون لحظه قلب منم دندارم. بعد زمزمه ییجا شیزندگ یمن تو ای شهیمال من م

 تاسف تکان داد و سکوت کرد... یاز رو یسر زیکامب
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 یزیچ یها را روشن کنم . ولآن یهر دو فیتکل دیاو سوخت. با یها را گوش داده بودم و دلم براآن یهاحرف بایتقر

هنوز کامل از خودم مطمئن نبودم .  یکرده بودم. ول دایکم به کامران پکه کم یحس رم،یبگ دهیآن را ناد توانمیکه نم

 دنیمنتظر ما بودند . به محض د رونیها بآن میدیکه رس مایخانه س هرا نشکنم . ب یبه من قدرت بده تا دل کس ایخدا

 و کامران دست داد. بعد از زیبا کامب امکیس م،یهم که قرار گرفت ی. روبرومیشد ادهیپ نیآمدند. از ماش ما به سمتمان

 :گفتمو بعد به طرف کامران اشاره کردم و  زیو کامب دایکردم. ل یمعرف یکی یکی یسالم و احوال پرس

 دوست.  نیکتریهم آقا کامران برادر شوهر خواهرم و نزد شونیا

 کردم.  یرا هم معرف مایو س امکیس

سفر  نی. استین یبد یجا دیو گفت : نترس دی. خنددیقرار بود امروز بگ م؟یکجا قرار بر ی: راست دمیپرس امکیس از

 نکهی. حاال بخاطر اادیخوشتون م دی. پس مطمئن باششدیسفر درست نم نیا د،یاومدیبخاطر شما بود و اگه شما نم

کوت و س یو ناراحت دایبه من باعث تعجب ل امکیو لبخند س میچطوره؟ نگاه مستقاصفهان.  میریقول دادم که بگم، م

 امکیو مات کامران که افتاد، رو به س نیغمگ یهاو مات و مبهوت ماندن کامران به من، شد. نگاهم به چشم زیکامب

 گفتم:

 لطفا.  دیپس من و بهانه نکن دیقصد سفر داشت  دیبه من بگ نکهیقبل از ا یول دیلطف دار شما

 ما؟ی: مگه نه س دمیکه فقط او بفهمد، پرس یابا اشاره مایرو به س بعد

 که متوجه من شد، گفت: مایس

 . امکیس گهید گهیراست م آره

 و گفت: دیپر مایوسط حرف من و س دایل

   دمیاصفهان و ند من
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 باشه . مخصوصا بناها   ییبایشهر ز کنمیو تصور م دمیشن یلیدر موردش خ اما

 رو به من گفت:  امکیارزه. س یم دنشیهاش، به دپل و

 .  دیشینم مونی. پش گذرهیبهتون خوش م حتما

ته گرف نییبه کامران انداختم، سرش را پا ینگاه مین امکیس یها و کارهاشد. با حرف نشیجلوتر از ما سوار ماش بعد

 ها گفتم:و آن دایرو به ل میو سکوت کرده بود و در درونش آشوب بود. راه که افتاد

 .دینکن یمنف در موردم فکر دوارمیخبر نداشتم و ام دیکه گفتن باور کن یزیدر مورد چ من

 لب گفت: ریز کامران

 .ستمین مطمئن

 :  دمیکه پرس دیخودش بگو خواستمیم یگفت ول یچ دمیشن

 ؟یگفت یزیچ

 گفت:  زیکرد که کامب سکوت

 . میشناسیچون تو رو م میکنیدر موردت نم یفکر چیه ما

 به کامران رفت. یاچشم غره بعد

 ......یفهمیخودم. م یکس حق نداره در موردت فکر بد بکنه حت چیگفت: ه کامران
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  کامران

 

 کیداشتند. نگاه  یها برق خاصآتش گرفت. آن چشم زد،یکه با الله حرف م یوقت امکیس یهاچشم دنیبا د دلم

 از توانم خارج بود. گرید بیتونم تحمل کنم . تحمل رق ینم گهیعاشق به معشوق بود. نه، د

 دانستمیم نکهی. با استمیچرا گفتم مطمئن ن دانمیخبر نداشت، نم امکیکه از قصد س دیالله پرس نیدر ماش یوقت

 ییشدم و با صدا مونیدل ببندد و حسش را نشان دهد.  از حرف خودم پش عیکه سر ستین ییالله از آن دخترها

  ؟یدیخودم. فهم یکس حق نداره در موردت فکر بد بکنه حت چیگفتم : ه یعصب

 . دمیکش تریرا عصب یدیفهم کلمه

له دوباره ال یتنم کم بشود. با صدا یآشوب و گرما نیاز ا یبه من بخورد و کم ییآوردم تا هوا نییرا پا نیماش شهیش

 :دیبخودم آمدم که پرس

بودم، جواب دادم : بله و  رهینشون بدم. همونطور که به روبرو خ مایبه س دیبا ؟یعکس جمال رو با خودت اورد یراست

 ؟ یخواستگار انیب یباهاش حرف هم زدم اون هم موافقه. فقط اعالم کنند که جمال و خانواده اش چه روز

 . و هر کدام در افکار خودش غرق بود. میزده نشد و سکوت کرد یحرف گهید

 

  الله

چطور از دستش خالص بشم ؟ اشک هام کم  نکهیافتادم و ا دشیپژمان و تهد ادیدادم و به  هیتک شهیرا به ش سرم

ه ؟ شد یشانه ام گذاشت و گفت: چ یدستش را رو میاشکها دنیبا د دایکه ل شدیم ریسراز میکم از گوشه چشمها

بکنه . نگران  یغلط چیه زارنی. بابا و پسرا نم کنهب یکار تونهیپژمانه ؟ غصه نخور مطمئن باش نم دینکنه بخاطر تهد

 تتیاذ میذاری، نم میتو هست یگفت: الله نترس. من و کامران مثل برادرا کرد،یبه ما نگاه م نهیکه از آ زینباش . کامب

 شتشوو پ شمیم شینکن. من حام یاما من نه. منو با خودت قاط یبرادرش باش دیگفت: تو شا یبکنه. کامران با شوخ

 . درسته الله؟ دونهیخودش م کنمینم یخال

 زد و گفت:   یکردم. لبخند دییسر حرف کامران را تا با
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 امکیس نیا نیاز دلم باخبر بشه ادامه داد: بب خواستیکم بخند و اشکتو پاک کن و خوش باش . بعد م هی حاال

 نفر و   هیخواهرشو انداخته وسط تا 

 کنه .  خوشحال

  ؟یبا تعجب گفت: دل ک دایل

 .ستیتوش ن یقصد چیو ه هیسفر عاد هی. یگفت تو هم زود باور کرد زیچ هیرا به اون راه زدم و گفتم: کامران  خودم

 زد و ... یلبخند تلخ کامران
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. میکامران نشستم و دوباره به راه افتاد یرا با کامران عوض کرد و من جلو جا شیجا زیکامب  یراه طوالن بخاطر

سر رفته بود.  یام  حسابنداشت. حوصله یقشنگ یهاهم منظره رونی. ببردیمن خوابم نم یول دندیخواب دایو ل زیکامب

 از محمد نجم بود که بارها آن را گوش دادم :  یهنگکامران دستش را به طرف ضبط برد و آن را روشن کرد آ

 

 که هنوز   یگفتیروز تو م هیکه  ادمهی

 ازت خسته شدم   گهید یگیحاال م ونتمید عاشقتم

 

 بگم   یدردمو با ک ارمیم کم
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   یبدون خوامیدلخورم از تو م اگه

 

   یعشق من یعمرمن

 

 که من تنها بشم   یریم یحاال که دار رمیمیم

 

 بگم  یبا ک دردمو

 دوتامون ازت دلخورم   بجون

 

 خدامون ازت دلخورم  دونهیم

 

  یبر دینبا گفتمیچشمام م با

 

 هامون ازت دلخورم  هیگر واسه

 

 آسونه تنها شدن  یکرد الیخ

 من   یالتماسو تو چشما نیبب

 

 برمیمن دل ازت م یکرد الیخ
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 ازت دلخورم  گمیم نهیا واسه

 

 کنم داد بزنم آخه عاشقتم   هیاز ته دل گر خوامیم

 

  نمیبب هیهر جور خوامیم

 رو باز زل بزنم   تو

 کم   هیچشه تو  تو

 

 قولمونو حرفامونو  ارمیب ادتیکه  رمیبگ دستو

 

 هم اخه خسته شدم   شیپ میبمون

 

 کم   هیدوباره دلخورم از تو  باز

 دوتامون ازت دلخورم   بجون

 

 خدامون ازت دلخورم  دونهیم

 

  یبر دینبا گفتمیچشمام م با
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 هامون ازت دلخورم  هیگر واسه

 

 آسونه تنها شدن  یکرد الیخ

 

 من   یالتماسو تو چشما نیبب

 

   برمیمن دل ازت م یکرد الیخ

 

 ازت دلخورم  گمیم نهیا واسه

 )محمد نجم(
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 .  یکم بخواب اگه خسته ا هیبه من کرد و گفت:  ینگاه میکه تمام شد، ن آهنگ

 زد و گفت: یم سر رفته. لبخندحوصله ادیو گفتم: خوابم نم دمیکش یآه

 . میرسیم بایز یخوب با منظره ها یبه جاها گهینباش. چند ساعت د ناراحت
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 : دمیتعجب پرس با

 گفتم.  یابا سر بله ؟یدیو م ازت بپرسم جوابم زیچ هیجواب داد: بله. الله  ؟یدیاصفهان و د مگه

   دمیرو د امکیو نگاه س شناسمیسفر بخاطر توئه؟ من جنس خودمو م نیبهت عالقه داره؟ ا امکی: سدیپرس

 یاگرفته یبدهم. با صدا یچه جواب دانستمیانداختم و نم نیی. سرم را پا زدی. چشاش برق مکردینگات م یوقت

 الله تو رو خدا جواب بده.  ؟ی. تو هم بهش عالقه داریبنداز نییسرت و پا نکهینه ا خواستمیگفت: من جواب م

 یزینگفتم و چ یچیمن بهش ه یول گهیرا بلند کردم و گفتم: بله اون بهم عالقه داره. البته اونجور که خودش م سرم

 بدون شناخت و عالقه بهش جواب بدم. کامران بهم   خوامیبشه. چون نم بندمینشون ندادم که پا

. مشیم ونهیبه فرمون زد و گفت: الله دارم د ی. مشت دمیو بعد جواب به هر دوتون م امیبده تا با خودم کنار ب فرصت

 از دستت بدم. اون داره   ترسمیم

اونها  شیپ نکهیو فکر کنم تو هم از کاراش خوشت اومده . حتما حاال هم از ا ارهیکه تو رو بدست ب کنهیم یکار هر

 و با من   یستین

 گهیاونجا بهت خوش بگذره. آخه د دی. شاششونیپ یبر یخوایت سررفته و حالت گرفته . محوصله یمصحبته

 رییاش هم تغنداشته باشم.  به نفس نفس افتاده بود و رنگ چهره یبیو رق یبه من جواب بد گهیکنم که د کاریچ

 ها سخت بود...حرف نیا دنیمن شن یکرد. اما برا
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. چرا هم خودت و هم  شدمیبا تو سوار نم کردمینم یتو؟ من اگه احساس راحت یگیم یگفتم: چ یکردم و عصب اخم

 من و  

 .  یدیم آزار

و خواهرش درسته؟  امکیبا س یبر شدی. چون روت نمزهیو کامب دایبخاطر ل یینجایگفت : تو اگه ا ینیلحن غمگ با

خوش  نجایا می. اومدیزنیحرف م ینطوریو گفتم : تو چت شده؟ چرا ا دمیکردم. به او توپ تتیشرمنده اگه اذ

 . میبگذرون

 را نگه داشت و سرش را   نیماش یکالفگ با

 که سفر   زنمینم یحرف گهید دیگذاشت و گفت: ببخش نیفرمان ماش یرو

 دوستت . نیبرو تو ماش کنمیزهر بشه. حاال خواهش م برات

 با   دایو ل زیکامب

؟ کامران مگه بهت نگفتم بهتر  دیکنیها رفتار مشده؟ چرا مثل بجه ی: چدیپرس زیشدند . کامب داریب نیماش توقف

 آروم باش.  ه؟یچه حرف نیا زیو گفت : کامب دیپر زیوسط حرف کامب دای.. ل نی. حاال با ای. قبول نکرد یاین

تهران .  گردمیباشه، نگه دار با اتوبوس برم نالیکه ترم ییجا هیئه. گفت: شرمنده داداش حق با تو یبا بغض کامران

 گفت: الزم نکرده  یبا اخم زیتر شود. کامبحال و وضع کامران اصال خوب نبود و هر لحظه ممکن بود، خراب

   گهی. دنیعقب بش ای. حاال هم ب یبرگرد

کس  چیه گهیبا هر دوتون هستم . د د،ی. متوجه هست یدوستت تا آروم بش شینشنوم . تو هم الله برو پ یچیه

 نیدرمانده به من کرد و بعد نشست. ب ینگاه رد،یبگ یجا نیعقب ماش یدر صندل نکهینزد. کامران قبل از ا یحرف

 کامران نشستم.  ناررا باز کردم و در ک نیرفتن و ماندن دودل بودم که در آخر در ماش

 د؟یکنینگام م ینطوری: چرا ا دمیبا تعجب نگاهم کردند که پرس همه

اگه بخاطر حال کامرانه نگران نشو، برو  ؟یاش بود، گفت: چرا نرفتدر چهره تیکه هنوز آثار اخم و عصبان زیکامب

 . شهیخوب م
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 یبر لب داشت. با صدا یشده بود و لبخند تلخ رهیخمارش به من خ یهاانداختم که با چشم یکامران نگاه یچهره به

 . دلت به حالم نسوزه.گهیراست م زیگفت: کامب یاخفه

 را قورت دادم و گفتم: بغضم

. دوست دارم با شما باشم. ستمیاهل ترحم هم ن دی. پس بدونادیمن خودم از ترحم بدم م د؟یزنیحرف م نجوریا چرا

 .میحرکت کن دیاگه ندار یاگهیسؤال د

 از من بر آمد و گفت: یهم در طرفدار دایل

 کامران رنگ به رو نداره.  نیکم آروم باش. بب هی. یکنیبرخورد م ی. همش عصبزی. تو چت شده کامبگهیراست م الله

  ؟ی: حالت خوبه؟ قرصت و با خودت اورددیرو به کامران پرس بعد

 اش را با زبانش تر کرد و گفت: آره خوبم. فکر کنم تو داشبورده.خشک شده یهالب

 در حال گشتن، گفت:  دایل

 . نجایخودت باشن نه ا شیپ دیبا

 را بطرف کامران چرخاند و گفت:  سرش

 باشه. دیکتت شا ایشلوار  بی. تو جستین نجایا

 سرش را بلند کرد و گفت:  کامران

 ندارم. اجی. فعال حالم خوبه. بهش احتباشه

 .دییپایو او را م کردیبه کامران نگاه م نهیاز آ زیکامب قهیچند دق هر

 ؟یگردیم یدنبال چ دمی. با اشاره از او پرسگشتیم شیهابیدر ج یزیاحساس کردم که او دنبال چ یالحظه

 نداد.  یجواب

 : دمیشدم و آهسته پرس کشیچنگ زد. نزد شیبه گشتن ادامه داد و بعد به گلو قرارتریب

  ؟یخوایم یشده؟ چ یچ کامران
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 گفت:  خفه

 .  ستی. نگردمیقرصم م دنبال

 نبود. یزیچ یکردم ول شیهابیدر ج دست

 :گفتم

  ؟یوردینکنه با خودت ن ؟ی. کجا گذاشتستین کامران

 گفت: دهیبر دهیبر

 . فقط نرو... خوابمیکم م. حاال کمشهیم تریعصبان زی. کامبارینداره. صداش و در ن اشکال
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 نیاول نیو ا کردیتنم را مور مور م خورد،یکه به گردنم م شیهاام گذاشته بود و خوابش برد. نفسشانه یرا رو سرش

 یسر کامران رو دنیبا د زیمعذب بودم.کامب یکم ینداشتم ول یاز حد کامران به من بود. احساس بد شیب یکینزد

خودم االن  یتونیبذاره. اگه نم یصندل یتا سرش و رو نک دارشیب یتیاگه اذ د؟یخواب نجوریام گفت: چرا اشانه

 نگه دارد که قبول نکردم و گفتم:  یرا کنار نیماش خواستی. مکنمیم دارشیب

 کردنش حالش بدتر بشه. دارینداره. تازه آروم شده و خوابش برده. ممکنه با ب یاشکال

 تکان داد و گفت: یسر

 .داشته. اون تو حال خودش نبود نکارشیاز ا یکه کامران قصد یفکر نکن دوارمیام الله

 گفتم: یلبخند با
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 .ستیاشخاص سودجو ن نیاز ا دونمیو م دیکن هیکارش رو توج ستی. پس الزم نشناسمیکامران و م من

وضع  دنیشد و با د داریکامران ب نیماش ستادنی. با  امیدیشهر بودند، رس هیانگور که در حاش یهاتاکستان به

نشدم. کنار  تیاو را راحت کردم که اذ الیکرد و گفت که در حال خودش نبود. من هم خ یعذر خواه یکل دنشییخوا

 ی. جامیو خورد میبا اجازه صاحبش کند یاانگورها هر کدام خوشه دنی. با د میشد ادهیو پ میها  پارک کردتاکستان

 شمزه بودند،  خو یلی.انگورها خ میبود و قرار شد موقع برگشت، از آنها انگور بخر یقشنگ یلیخ

هتل  نیاول دنی. با د میو به مرکز شهر حرکت کرد میشد نیها خورد. دوباره سوار ماشاز آن ادیز شدینم یول

به  هایصندل یرفتند و ما رو شخوانیو پسرها به سمت پ زی. آقا کامب میو وارد هتل شد میرا پارک کرد هانیماش

 مایهر کدام به اتاقش رفت . من و س د،یطول نکش ادیز هک دهای. بعد از گرفتن کلمیها نشستاتاق دیانتظار آوردن کل

 استراحت کی. قرار شد بعد از زیهم اتاق کنار اتاق کامب امکیو کامران و س یاتاق بعد دایو ل زیاتاق و کامب کیدر 

.  میکرد یمیمال شیآرا  مایس و بعد دوش گرفتم و با دمیخواب یساعت کی. میبزن یکوتاه و خوردن ناهار در شهر چرخ

 :دمیو از او پرس دمیرو به طرف خودم کش مایقبل از خارج شدن از اتاق دست س

 ؟یکنیقبول م ادیب تیخواستگار یبرا یکس اگه

 گفت:  یشد و لبخند دیسرخ و سف یکم

 و گفتم:   دمی. خندمیاز هر لحاظ بهم بخور دیباشه . با یک تا

 .  ینی. عکسش و هم اوردم تا بب هیو کامرانه . پسر خوب زیکامب یعمو پسر

 و   میآشنا بش شتریب دیبا یبه عکس انداخت و گفت: ظاهرش خوبه ول ینگاه مایس

 الله؟  ی. قبول دار ستین یو باز هیعمر زندگ هی. چون نمیو بب اخالقش

 .رهی. ان شاءاهلل خ یگیحق توئه و تو درست م نیکردم و گفتم: ا دییسر تا با

 نفر... کیاز  ریهمه سرها باال رفت و جواب سالم ما را دادند غ می. سالم دادمیرفت امکیاتاق کامران و س به
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 : دیپرس دایل

  د؟یکجا بود د،یکرد رید چقدر

   مینشستم و گفتم: تو اتاق بود دایل کنار

 .   میو سه پل رفت یبه سمت س می. ناهار را که خوردمیزدیحرف م میداشت

 یداشت . کم انیجر یآن رود پرآب ریکوچک ساخته شده بود و ز یبود. پل بصورت گنبد ها یدنیقشنگ و د یجا

و  میددر بازار ز یپل گشت دنیآمده بودند. بعد از د نجایشلوغ بود و همه از هر نقطه کشور به ا بای. تقر میآنجا نشست

 شدن   کیبا تار

 یشکالت ی. من بستن میداد یسفارش بستن دایل شنهادی. بعد از شام به پمیرفت یدر آن حوال یبه رستوران هوا

 گفت:  امکیس میهتل که شد یسفارش دادند. راه ینوع بستن هیهم هر کدام  هیخواستم و بق

 یار امام . هر چباز گنیها دوست دارن بهش مکه خانم ییهم داره خصوصا جا یاگهیتر دقشنگ یجاها اصفهان

 اونجا هست . دیدوست دار

 با ذوق گفت:  دایل

 . گهید یبعد جاها میپس واجب شد، فردا اول اونجا بر واقعا

 نشان داد،   دیخر یبرا دایکه ل یبه ذوق همه

همه  یاز خستگ م،یشد مانیهاوارد اتاق نکهی. به محض امیاز او  نداشت یهم دست کم مای. البته من و سدندیخند

 دانی.دور تا دور م میشد کینزد ینیامام خم دانی. به م می. صبح بعد خوردن صبحانه به راه افتادمیشد هوشیب

در  ییاند، قرار داشت. کالسکه هاکرده نیکه آن را آب نما و سنگ چ یبزرگ دانیداشت و وسط آن م یمیقد یبناها

 دایو ل زی. کامب میو دو به دو سوار شد میکه ها رفتکه دوست داشتند سوار شوند. به طرف کالس یکسان یآنجا بود برا
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 دانمیخواست که خودش کالسکه را براند. نم یدر حال ترک آنجا بودند، که کامران از دروشکچ مایو س امکیو س

. از او خواهش کردم که سوار کردیبچگانه م یها کامران کارهاوقت یحق داشت گاه زینگرانش شدم. کامب یلچرا، و

 : چرا؟ دیپرس یجد ینشود. با چهره کم

 نگرانتم... میبگو م؟یداشتم به او بگو یجواب چه
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 دادم: جواب

 . یوفتیاسب رم کنه و ب ممکنه

 با من   یگفت: دوست دار یلبخند کوچک با

 .  شهینم یچینترس ه ؟یبش سوار

 ه چرخاندم و با حرص گفتم: را در کاس میهاچشم

ت: زد و گف ی. پوزخند میبش مارستانیب یبا تو سوار بشم که هر دومون راه امیب یگیسوار نشو، توم گمیبهت م من

 . یگفتینم نویا ،یکم بهم اعتماد داشت هیمن دوست دارم تجربه کنم. اگه  یول ایاشکال نداره ن یترسیاگه م

   دیباهاش برم شا دیبگذارم. با شیتنها دیکه سوار شد دلم شور افتاد. نبا نیهم

 کالسکه شدم و ازش خواستم کمکم کند که   کیمن آهسته حرکت کند. نزد بخاطر

 و گفت:  دیشوم. خند سوار
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 یمزدم و کنارش محکم نشستم . به آرا یبشه. بهم اعتماد کن . لبخند تیزیچ ذارمیبدون نم یول ومدین دلت

 شیهاافتاد. اخم زیکه چشممان به کامب می. واقعا خوب اسب رو کنترل کرده بود. دور آخر بودراندیکالسکه را م

 یاشهدم رو بخونم. ا دیرا قورت داد و گفت : با انش. کامران آب دهگفتیم دایبه ل ییزهایچ تیدرهم بود و از عصبان

ام گرفته بود. سرم را بطرفش برگرداندم و گفتم: مگه . الله من و ببخش. از حرفش خندهیسوار بش گذاشتمیکاش نم

 .  یایاز پسش برب کردمیکه ببخشمت . االن هم خوش گذشت فکر نم ینکرد ییخطا چیتو ه ؟یکرد کاریتو چ

 زد و گفت:  یقشنگ لبخند

 آرزمه. تیتو نها یکه بهت خوش گذشت. خوش خوشحالم

فکر . اگه بوفتهیب ی. ممکن بود هر اتفاقیکرد یگونهیگفت: کامران د یعصبان یابا چهره زیکامب میکه شد ادهیپ

 من قبال یداداش ول دیگفت: ببخش زیبه من کرد بعد به کامب ی. کامران نگاهیکردیبه الله فکر م دیبا یخودت نبود

توجه ست. ملحظه هیو گفت: الله امانته و اتفاق  دیبه او توپ زینبود. کامب ینگران یجا نیهم یامتحان کرده بودم برا

نداره من ازش خواستم من و هم سوار کنه. از کامران  یریو گفتم: کامران تقص دمیپر زی. وسط حرف کامبیشیم

 . کامران گفت: الله ...دیناراحت نش
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 قیاق میو بعد بر میو بکن دمونیخر میگذشته . بر یو خوش رینشده و بخ یزیگفت: حاال که چ زیرو به کامب دایل

مان خنده دایو با خود برد. من و کامران از حرکت ل دیرا کش زینده. بعد دست کامب ریگ نایهم به ا نقدری. ایسوار

 گفت:  یزیو با چشمک ر دیکش یگرفت. کامران نفس راحت

ر از آنجا کردم. از ه م،یتا جا نمون میگفتن زودتر بر سرخ شدند. با میها. از حرکتش حس کردم گونهمیکرد دایپ نجات

من  ی. ولدادندیاجازه حساب کردن، به ما نم امکینه کامران و نه س قتی. در حقمیدیخریم آمد،یخوشمان م یزیچ

مثل مجسمه ها را به زور کامران حساب کرد که خوشحال از  زهایچ یبعض نحالیها بودم. با احرف نیلجبازتر از ا
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را هم به او نداده  هیهد دنیخر یحت یکار چیشده بود، چون اجازه ه یآتشفشان امکیزد. اما س رونیکارش از مغازه ب

 .   میبرو یسوار قیو بعد از آن به قا میتا ناهار بخور میرستوران رفت کیبودم . به 

. اما حاال... زدینم یحرف خورد،ینم یزیروز کامل چ کیاگر  یجالب بود. حت میامروز برا کامران یسرخوش نهمهیا

 گذاشته شد، مشغول   زیم یسفارشها که رو

 شیعصان افهینگاه کردم . از ق امکی. در حال خوردن به س میشد

 تخس قهر   کرده بود. از رستوران   یهاگرفته بود. مثل پسر بچه امخنده

 یکرد. به طرفش برگشتم و نگاه پرسشگر می. قبل از سوار شدن، کامران صدامیرفت قهایبه سمت قا میکه شد خارج

کردم.  شدند،یم کینزد هاقیکه به قا هیبه بق یشوم. نگاه کشیبه او کردم. با اشاره دست از من خواست که نزد

را درآورد و آن  یاکرد و جعبه بشی. دست در جستادمیاو ا یرو برو ست،یحواسش به ما ن یمطمئن شدم کس یوقت

 را مقابلم گرفت و گفت:

کنارت باشم. جعبه را از دستش  شهیتا هم یکنینشونه که بدونم من رو قبول م هیو هم  ستهیهد هیهم  نیا الله

گاه کوچک هم بود. با تعجب به او ن دیکل کیقلب بود. کنارش  زیبا آو یگرفتم و بعد از تشکر آن را باز کردم. گردنبند

 : دمیکردم و پرس

  ه؟یمال چ دیکل نیا

 داد: جواب

همه  نیرا باز کنم. در مقابل ا یقلب زیآو نیدر ا دیکل نیبهم بگو که من با ا ،یوقت من و با تمام وجودت قبول کرد هر

و  کردمیام دور مبچگانه یا کارهااز محبت و عشق بود و من داشتم او را ب ییایاحساسش شرمنده بودم. دل او در

 او را از حسم باخبر کنم. یسوارقیگرفتم بعد از قا می. دوباره از او تشکر کردم و تصمگرفتمیم دهیناد

و  زیشوند. کامب قیخواستند باز سوار قا امکیو س مایسوار نشدم. س دایمن بخاطر ل یشدند. ول هاقیبه دو سوار قا دو

 :دیما را تنها گذاشتند. کامران از من پرس شتریگشت و گذار ب یبرا دایل

 گه؟ید زیچ ای یبستن ؟یبخور یدوست دار یچ

 دادم: جواب
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 .یریهمه بگ یشرط که برا هیبه  ی. ولخورمیم یشکالت یبستن دم،یزحمتت م نکهیا با

 کرد و گفت: چشم. یکوتاه خنده

دست تکان  شیمن را صدا کرد برا مایموقع س نی. در اکردمیشا موسط آب بودن و داشتم آنها را تما امکیو س مایس

 لب گفت :   ریهم دست تکان داد و ز امکیهمزمان س دمیخندیدادم وم

 یمصنوع یلبخند مایس یهاپاچه به خندهو دست اوردمیخودم ن یکلمه تنم داغ کرد. به رو نیدارم با ا دوست

او از دستم افتاد. اما  هیرا گم کردم و هد میدست و پا  ند،یرا بب امکیکار س نیکامران ا نکهی. از ترس ادادمیم لیتحو

 یخودش چه برداشت شیاز دستم بوده و پ اشهیهد تادنو اف امکیکامران پشت سر من شاهد حرکت س دانستمینم

ست. فقط توانستم را ب میاو،  بغض راه گلو دهیرنگ پر دنیبه طرفش برگشتم. از د هایبستن ینیکرده که با سقوط س

 اسمش را صدا کنم.

 کامران..._

 بلند گفت:  یدارخش یجوابم و گرفتم الله و با صدا گفتیو م رفتیعقب م عقب

 ...یکه داد یاز جواب ممنون
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و حال او نتوانستم  دهیکمر خم دنیحالت دو از آنجا دور شد. در شوک حرفش بودم و قدرت حرکت نداشتم. با د به

 یدر اتاقش را ببندد، انگشتان دستم را ال نکهیسرعت دادم که به او برسم. قبل از ا می. به پاهاستمیآنجا با حرکتیب

 گفت:  ادیدر گذاشتم و در را هل دادم. با فر
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شد؟  یچ ردمکیفکر م ی. چاومدمیم دیهمش ترحم بود. نبا گفتیراست م زیکامب ؟یخوایم یچ گهید ؟یاومد چرا

 . نی. خوب ببنیبب ؟ینینابود شدنم بب یخوای. میلعنت یستادیا نجایا یچ یچقدر من ساده بودم. برا

کردم.  داینسبت به او پ ینیریمن؟ من تازه حس ش نم؟ینابود شدنش را بب خواستمیشده بود. من م وانهید کامران

. ساک را از دادیرا در آن جا م شیهاکامران ساکش را   دستش گرفته بود و لباس ؟یکرد کاریبا من چ امکیس

 : دیبه من کرد و پرس یدچت شده؟ نگاه تن ؟یبچه شد ؟یکنیم کاریو گفتم: چ دمیدستش کش

 تو رو داره اقتی. اون لیکه دل بهش داد یاون کس شیبرو پ ؟یشده؟ اصال چرا دنبالم راه افتاد یچ یپرسیمن م از

 برو تنهام بزار.  کنمیاما من نه. خواهش م

 :دمیپرت کردم و پرس یالباس را در گوشه ساک

دوست  گهیم رسهیکه به هرکس م یکی ،یفرض کرد یمن دل به اون دادم. منو چ یکنیکه فکر م یدیازم د یچ

بشم. من  دیاز راه برسه بهش بگه دوست دارم و من بخندم و سرخ و سف یهر کس دهیکه اجازه م یکس ایدارم 

 نفر باشم. من هرز.....  هیکه هر روز با  ستمین یدختر

 که کامران به صورتم زد، ساکت شدم. یلیس با

 یگونه نیدر گردش ب شیهاکه به من زده بود، چشم یلیشدند. کامران مات س ریسراز میهاو اشک دیترک بغضم

 ام و دستش، بودند.شدهسرخ 

 :گفتیرا دو طرف سرش گرفت و مدام م شیهاتخت نشست. دست یقدم عقب رفت و رو چند

 کردم؟ کاریمن چ ایبزنم. خدا یلیبهت س یحرفات گذاشت نی. چرا با ایبگ نطوریدر مورد خودت ا یحق نداشت تو

 نشان داد. یلیس نیخودش را با ا یحال خودش نبود و حال من هم بهتر از او نبود. کامران مردانگ یتو

ز ها اوارد اتاق شدند. دوست نداشتم آن مایو س امکیبرنداشته بودم که س یداشتم او را آرام کنم. هنوز قدم میتصم

 :دیکه طرفم آمد و پرس مایباخبر بشوند اما س یزیچ

  ؟یاومد نجایشده؟ چرا با عجله ا یچ الله

 :دیگرد شده پرس یهاافتاد. با چشم صورتم یرو یلیس یدفعه چشمش به جا کی
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 زده؟ یلیبهت س یشده؟ ک یچ صورتت

 و گفت:  ستادیا مایهم کنار س امکیس

 زده؟ الله خانم بگو.  یلیجرئت کرده و بهت س یک

دست به  نیخشمگ یآن با چهره کیکه کار او بود.  دیبکند از حال و روز او فهم یبه کامران کرد تا خواست سؤال رو

 نسبتا بلند گفت: ییکامران شد و با صدا قهی

فقط  ؟یبکن یتونیم یهر کار یفکر کرد لتهیچون فام ؟یکنیدختر بلند م هی یدست رو یکشیخودت خجالت نم از

 .یرو در حقش تموم کرد یو تو نامرد کنهیم نکاروینامرد ا هی

یاز خودش نشان نم یالعملعکس چیشد. ه رهیانگشتانش حک شده بود، خ یام که جاساکت و مات  به گونه کامران

 بلند گفتم:  یها بود. با صداحرف نیاز ا تریعصبان امکیاو بردارد اما س قهیخواستم دستش را از  امکی. از سداد

 .دیو ما رو تنها بذار دیبردار شقهیبهم بزنه. خواهشاً  دستتون و از  یلیولش کن. کامران حق داشت س امکیس آقا

 گفت: یبا ناباور امکیس

 .ارهیسرت ب ییکه دست روت بلند کرد تنها بذارم. ممکنه بال یچطور با کس ؟یگیم یچ

 بود.  نیکامران سنگ یمن و هم برا یحرف هم برا نیا

 گفت:  فیضع ییو صدا یحالیبا ب کامران

 ...رمیمن م د،ی. اصال چرا شما بردیو تنهام بذار دیبر همتون
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 شده را در ساک انداخت. ختهیر یهاو ساک لباس را در دستش گرفت و لباس دیکش نیزم یخودش را رو یسخت به

 کردم و گفتم:  امکیو س مایبه س رو

 .دیتنهامون بذار لطفاً

 تر حرفم را تکرار کردم که هر دو از اتاق خارج شدند.خواست دوباره اعتراض کند که محکم امکیس

 کامران نشستم و گفتم:  یروبرو نیزم یرو

 . کامران نگام کن تو رو خدا.ذارمی. من نمیبر نجایاز ا دینبا تو

 خمارش را به من دوخت و گفت: حالیب یهاچشم

 . یبرام دل بسوزون خوامی. نمیراهت و انتخاب کرد تو

 نیینصرف شد و سرش را پاام بگذارد که مگونه یلحظه خواست دستش را رو هیام رفت. به سمت گونه چشمش

 انداخت و گفت:

 تنها باشم. خوامی. حاال برو میو ببخش. خوشبخت بش من

 لبم جا گرفت. دستش را گرفتم و گفتم:  یرو یکمرنگ لبخند

 . شمی. مطمئنم خوشبخت منیتخت بش یشو رو بلند

را گرفتم و در بلند شدن، کمکش کردم. بدنش سرد شده بود و رنگش  شیبازو ریبکند. ز یحرکت ای یانبود کلمه قادر

 کردم: شیدو طرف صورتش را گرفتم و صدا میهابودم.  با دست دهیترس یلیبود خ دیمث گچ سف

حسم و بعد از  خواستمی. من مستین یکنیکه فکر م یکسانم اونجور نیزتری. کامران بخدا، بجون عزکامران

 ؟یشنویکامران م بهت بگم. یسوارقیقا

 گفت: رفت،یم لیکم تحلکه کم ییو با صدا دیتخت دراز کش یرو

 .ینیبیو نممن گهیسفر د نیباشم. بعد از ا شتیپ یخوایو نم یدوستم ندار دونمیم
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 گرفت و گفتم: امهیگر

ه. بش دوارینگفتم که ام یچیه امکیکردم. اصال من به آقا س دایمن به تو عالقه پ ،یکنیچرا تو درست گوش نم آخه

 گم؟یم یچ یکنیکامران گوش م

 فشار دادم و ادامه دادم: یرا که در دستم بود، کم دستش

 قرصت کو؟ حالت خوبه؟ کامران

 گفت:  دهیبر یکلمات با

 ؟یگیبخاطر حالم م ایراسته  حرفات

 .گمیبخدا راست م _

 .دست روت .. یچرا گذاشت_

. به دنبال خوردندیتکان م شیهانداد و فقط لب یکردم اما جواب شی. چند بار صدادیبگو یزینتوانست چ گرید

بلند کردم و قرص را بزور در  یکردم . سرش را کم دایپ شیهالباس یالقرصش همه جا را گشتم و در ساکش البه

 .دیشد و خواب آرامگذشت تا  قهیآب آن را قورت داد. چند دق یدهانش گذاشتم و با کم
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 :دیداشت ، پرس یشانیپ یکه رو یبا اخم امکیکنارم آمد و س مایوارد اتاق شدند. س امکیو س مایس

 چطوره؟ حالش

 به کامران بود که جواب دادم: چشمم



 سبز قیحر

 
108 

 

 رو شکر بهتره خدا

 :دیشد و باز پرس رهیدستم که در دست کامران بود، خ به

یخودت و گول م یکرد؟ تو دار یزندگ شهیبا ترحم م یکنیفکر م ؟یکن یدگباهاش زن یخوایکه م یگفت یجد تو

  ؟یاشتباهتو تکرار کن یخوایبازم م یکرد نکارویبار بدون فکر ا هی. یزن

 و گفت:  دیوسط حرف او پر مایس

 بکنه. پس لطفا داد نزن. کاریچ دونهیاونقدر عاقل هست که م الله

 به او گفتم:  رو

عالقه به عشق  نیا دونمیکردم و م دایبه اون عالقه پ ی. من جدیترحمه و نه دلسوز یمن به کامران نه از رو عالقه

 رسهیم

 :دیپرس شد،یم تریکه لحظه به لحظه عصبان امکیس

 ؟یعاشقش هست ؟یدوستش دار تو

 زد. یپوزخند د،ینداشتم. سکوتم را که د یسؤالش جواب یبرا

 شتریدست کامران ب یهر لحظه فشار دستم را رو کنم،یم کاریبدانم چ نکهیرفت. بدون اپوزخندش حرصم گ دنید با

 نگاه کردم و گفتم:  شیهابه چشم یدیترد چیو بدون ه می. مستقکردمیم

منو عاشق خودش  تونهیدارم که م نانیکنه. من به کامران اطم یم لیعالقه رو به عشق تبد نیباش کامران ا مطمئن

 بکنه.

 شد و گفت:  کیهمان پوزخندش به من نزد با

 .گستیجور د هیتو به اون  دیمطمئن نباش. چون د ادیز

 و گفتم: اوردمیهم در مقابل اون کم ن من
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که بخوام به فکر اون باشم و عشق کامران و قبول  ستمین یو عاشق کس ستیتو دلم ن یهستم. چون کس مطمئن

 نکنم.

 به من زل زد و گفت: یناباور با

 . گنیوقت دروغ نم چیها ه. چشمنمیبیم خونم،یشعر م ای زنمیباهات حرف م ی. چون تو چشمات وقتیگیم دروغ

طرف  کیاز دستش خالص بشوم  خواهمیکه م یپژمان زنه؟یحرف م یاز چه عالقه و عشق گه؟یم یچ امکیس ایخدا

 . گهیو لجباز هم از طرف د کدندهی امکیس نیو حاال ا

 که میها را دادبودند. سالم دادند و جواب آن دایو ل زیکه به در زده شد، سرها به طرف در برگشت. کامب یاتقه یصدا

 :دیتخت نگاه کرد و پرس یرو دهیبه کامران دراز کش زیکامب

 شده؟ یکامران حالش بد شده؟ چ الله

 تخت نشست و دست کامران را گرفت. یرو

 شد و گفت: کمیهم نزد دایبا او ل همزمان

 الله_

 : دیگرد شده پرس یهابا چشم دایباال رفتن سرم، ل با

 شده؟ یچ صورتت

 .دیرا پرس دایهم به من نگاه کرد و سؤال ل زیکامب دایسؤال ل با

 خواست دهان باز کند، جواب دادم:  امکیس تا

 .نینبود افتادم زم حواسم

 زد و گفت:  شیبه ابروها یاگره زیکامب

. حاال بگو هیلیس هیمال  ستیصورتت مال افتادن ن ینشانه رو نجوریا یدیفهمیم دی. چون بایدروغ بگ یستین بلد

 ه؟یکار ک
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 کامران که گفت: کار من بوده. یصدا

 بود: زیطرف صحبتش کامب یبه طرفش نگاه کردند. به من چشم دوخته بود ول همه

 ون هستم. خصوصا الله.چم شد. شرمنده همت دونمیشدم. دست خودم نبود. نم یدفعه عصبان هی

. پشتش به ما زدیچنگ م شیتخت بلند شد و کالفه به موها یکار کامران باشد از رو کردیکه هنوز باور نم زیکامب

 ؟یدست روش بلند کرد ی. آخه به چه حقیکارو کرد نیتو کامران ا شهیباورم نم ؟یکرد نکاروی: چرا ادیبود و پرس

 .اوردمیبا خودم م روتو  دینبا ؟یشد ونهیبدم؟ د یرو چ یجهان یحاال جواب آقا

خودش کنار  یاما مانعم شد. کامران پتو را از رو ستیها حق او نحرف نیکامران نبود و ا ریبگم تقص خواستمیم

 اش بود، گفت: که در چهره یبرادرش گذاشت و با شرمندگ شانه یو از تخت بلند شد و دست رو دیکش

 .کنمیقبول م دیشما بگ یشدم. حاال هر چ یچطور دست روش بلند کردم. عصبان دونمینمداداش. بخدا  شرمنده

 او قرار گرفت و محکم و قاطع گفت:  یاش برداشت و روبروشانه یکامران را از رو دست

 گهیبهت بگه که د یالله از دستت خسته شدم. چطور یبهش نداشته باش. من به جا ینشو و کار کیبهش نزد گهید

 خواد؟یتو رو نم
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 کامران
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من را  امکیس یدشوار بود. از طرف میها براحرف نی. هضم اآمدن یسرم فرود م یرو یمثل پتک زیکامب یهاحرف

است من  اضافه نجایکه ا یکس کردمی. احساس مکردیمرا خورد م شیهابا حرف زیکامب گرینامرد خواند و از طرف د

 نیمن ب یجا گریبدهم. د رونیآن را قورت دهم و نه آن را ب توانستمیرا بسته بود. نه م میراه گلو یبودم. بغض سخت

 . بغضم را بزور کنترل کردم و گفتم: کنمیچکار م نجایها جا دادم. من اآن نیها نبود. اشتباه کردم که خودم را بآن

دو  یکی. دی. فقط خواهشاً االن تنهام بذارشمیم یاگهینه مزاحم الله خانم و نه کس د گهی. درمیم نجای. از ا چشم

 تهران.  گردمیبرم گهیساعت د

 گذاشت و تکانم داد و گفت:  میبازوها یرا رو شیهادست زیکامب

 فردا صبح... یبرگرد ییتنها ستین الزم

 حرفش آمدم و گفتم:  وسط

 و ..... دیشیراحت م شهیهم یحداقل برا فتهیب یقاگه اتفا ی. حتشهینم یزیچ دینترس

 دهانم بسته شد. زیکامب یلیس با

خاطر بدون توجه به  نیبه هم نم،یبب هیبق یهاو ترحم را در چشم زیکامب نیخشمگ ینداشتم برگردم و چهره دوست

؟ فقط دوست داشتم تنها  اورمیمهم نبود که کجا بروم و سر از کجا در ب میها با سرعت از آنجا خارج شدم. براآن

 باشم.

 

 الله

 

نسبتا  یسکوت کنم. با صدا توانستمی. نمکردیکارو م نیا دیبه کامران زد، قلبم درد گرفت. نبا زیکه کامب یلیس با

 گفتم: یبلند

 حقم بود.  یلیمن بود نه کامران. س ریتقص د؟یکرد کاریچ
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که مدام  دایکنار ل مای. سدیدویفقط م کردیتوجه نم میردک شیبه حالت دو از اتاق خارج شد، هر چقدر صدا کامران

 شد. یاما او سوار تاکس میدیدودنبال او  زیو کامب امکیماند. من و س کرد،یرا سرزنش م زیکامب

 یو دنبال تاکس میو من نگه داشت. ما هم سوار شد زیکامب یخودش شد و کنار پا نیرفت و سوار ماش عیسر امکیس

حالش از همه  زی. کامبمیبود دهیترس ی. همگدادیجواب نم گرفت،یبا او تماس م زی. هر چقدر کامبمیبا سرعت رفت

 ای اوردیسر خودش ب ییکامران بال نکهی. فکر اودکرده ب یروادهیها و کارش زدر حرف دانستیبدتر بود چون م

کند تا او را گم  ادیکه سرعتش را ز کردیگوشزد م امکیکرد. مدام به س یم وانهیبه تهران برگردد، او را د ییتنها

 .مینکن
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 نیپلک بزنم و او را گم کنم. خودم را مقصر در ا یالحظه دمیترسیم یحت کردمیرا دنبال م یتاکس میهاچشم با

هق به هق امهی. گررمیآرام بگ توانستمیشدند و نم ریحال کامران سراز یادآوریاز  میها. اشکدانستمیآشوب م

 گفتم:  زیهق به کامبشد. با همان هق لیتبد

 . یبخوابه بهش گفتم. با حرفات خردش کرد نکهیهم قبل از ا نویکردم و ا دایمن عالقه بهش پ ؟یگفت ینجوریا چرا

 پشت خط بود.  دایکه ل دمیساکت شدم. از طرز حرف زدن او فهم زیکامب یگوش یصدا با

 نه  _

 کنمیخواهش م دایل _ 

 گردمیچشم بدون اون برنم_

 فعال _
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که  هادینگه داشت. پ امکیرا س نیماش ی. با فاصله از تاکسدیکنار پل چهل ستون، قلبم لرز یتاکس ستادنیا با

بروم، را نداشتم. از  ترکینزد نکهیو قدرت ا دندیلرزیم می. دست و پامیدیکامران را در حال باال رفتن از پل د م،یشد

ه ک یفیضع یدو زانو نشستم و با صدا یانجام بدهد، به وحشت افتادم. رو انهیکامران بخواهد کار ناش نکهیفکر ا

تا به او  دیدویفقط م زی. کامبدیرسیبه گوشش م اهویه نیکجا در ا میکردم. اما صدا شیصدا دم،یشن یخودم بزور م

 برسد.

 دنی. با دندیمن را هم بب دیو چشم چرخاند تا شا امکیبه طرف او برگشت و نگاهش کرد. بعد به س زیکامب یصدا با

 لبخندش را من حس کردم.  یزد که فقط تلخ یمن لبخند

مگه  ؟یرا کنترل کند، گفت: داداش چرا اومد شیهااشک کردیم یو سع زدیکه حاال نفس نفس م زیبه کامب رو

 . رمیم مبرم؟ خب منم دار ینخواست

 بغضش را قورت داد و گفت: زیکامب

و از دستم  یتنها بر نکهینه ا میگردیمن گفتم فردا با هم برم ؟یلرزونیرو م هیدل من و بق یچرا ه انصافیب آخه

 . یفرار کن

از همان  دی. خندستدیتر بااز او خواست عقب زیداد. کامب زیو پشتش را به کامب ستادیلبه پل ا یرو کامران

 که آدم دوست داره فقط نگاهش کند. ییهاخنده

 گفت:  زیبه کامب رو

 درد نداشت اما حرفات...  تیلیس زی. کامبنیتنها باشم. هم خواستمی. منترس

 :زدیخودش را بغل کرد و انگار با خودش حرف م شیهادست با

 . شهیکم هوا سرد مسرده. داره کم نجایا زیکامب

 را به کامران رساند و گفت: خودش عیسر زیکامب

 هتل اونجا گرمه. میحالت خوبه؟ بر کامران

 کم سردمه. هیآره خوبم فقط  _



 سبز قیحر

 
114 

 

 گفت:  یزد و به آرام یانداخت. لبخند کم جون شیپتو را رو دای. لمیو به هتل برگشت میشد نیماش سوار

. منو جون به  رسمیعد به حسابت مب ریکم جون بگ هیبدستش داد و گفت:  یفشار زینگرانتون کردم. کامب دیببخش

 با التماس نگاه کرد دایاز دستت دادم.  کامران به ل شهیهم یلحظه فکر کردم برا هی یبرا دمیترس یلی.خ یلب کرد

 که متوجه کامران شد،   دای. لخواستیم یچ دانمینم

خونه  گهید یادامه بد یو حرفات و بخوا یو سرزنش کن داداشم گهیدفعه د هیبسه. اگه  زیگفت : کامب یلحن بامزه ا با

 .  دمیراهت نم
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 خوامیگفت : نم یتخس با اخم و دلخور یهاچرخاند و مثل پسر بچه شیهاانگشت نیکه در دستش بود را ب یوانیل

فکر  یا گهید زیو گفتم: من چ ام گرفت. از آن اخم و نگاهش خنده یباش میزندگ خوامیدوست برات باشم. م ایبرادر 

 شیهالب یرو یقی. باشه؟ لبخند عمکنمی. خواهش مشهپژمان تموم ب هیکامران بهم فرصت بده تا قض ینکردم. ول

 نقش بست و گفت : 

وارد اتاق  دایو ل زیموقع کامب نینثارش کردم . در هم یاونهیو د دمی. خند زمیریرو به پات م ایعاشقتم بخدا . دن الله

 :میاز حدقه درآمد و با تعجب هر دو گفت مانیهاها هر دو چشمآن دنیشدن با د

 د؟یمگه نرفت شما

 د؟یکه نسوزوند شیچخبره؟ آت نجای. امیبه شما بزن یسر میگفت: اومد زیلبخند کامران و خجالت من، کامب دنید با

 . ینه انگار شارژ شد
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 گفت:   دایسوءتفاهم بود که رفع شد. ل هیفقط  ستین یکرد و گفت: خبر یاخنده کامران

 و   دی. بزرگ بشدیابچه یلیهنوز خ میخودمون یبراتون . ول خوشحالم

  د؟ی. متوجه شددیحل کن یو منطق مسائلتون

 .   میدو سرمان را تکان داد هر

 .  دیریزبونتون و بکار بگ یبزرگ نیاون سر به ا یگفت : بجا یبه شوخ زیکامب

 امکیهمه خراب کرد. اما س یکرد که سفر را برا یو خواهرش عذر خواه امکی. کامران از سمیدیفش خندحر نیا با

هم تشکر کرد.  شونیاز ا دیسفر باعثش الله خانم هستن با نی. تازه امیریم گهید یگفت: اشکال نداره فردا به جاها

مشت کرد و کالفه سرش را  یرا از ناراحت شیهادست مرانسکوت کردند و کا دایو ل زیزد.کامب یلبخند معنادار مایس

 برگرداند.   گرید یبه سمت

کردم و گفتم : آقا  ی. اخم کوچکدیکش شیحرف را پ نیا نحالیبا ا دانستیعالقه کامران را به من را م امکیس

و کامران افتخار  زیمن و خواهرم و کامب یشده بود ول یزیسفر قبل از جواب من برنامه ر نیقبال هم گفتم ا امکیس

 گفت: ااا الله... مای. س دیکه تنها نمون میداد
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 . میاومدی. بدون تو اصال نم ستین نطوریا رینخ

ف و بعد از صر میشد داریاز اصفهان ب گرید یام گرفت . صبح با شوق رفتن به جاهارا گفت که خنده نیبامزه ا یلیخ

که دور عمارت و کاخ چهلستون چشم هر  بایز یسرسبز با درختان تنومند و گل ها طی. .مح میشد یصبحانه راه
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. همه جا میدر داخل باغ زد یگشت یکارمنبت یهایاز موزه و کاش دنیبعداز د کردیرو بخودش جلب م ییا نندهیب

 مای. من و سشدیم دایدر آن پ و گل وهیبزرگ که همه نوع م اریخوش بو باغ بس یگلها یدرختان وبو هیپر بود از سا

و  میدیچیها م وهیو از م میکردیبو م یکی یکی. گلها را  میدیچشممان به باغ و گلها افتاد به طرف آنها دو یوقت

قرار گرفت. به سمتش برگشتم و  یبود. غرق  آرامش باغ بودم که مقابلم دست ینیو دلنش بای. منظره زمیخوردیم

 که با لبخند   دمیکامران را د

 نشست و دسته گل را گرفتم و تشکر کردم.  میهالب یرو یرا به طرفم گرفته بود. لبخند کوچک یگل دسته

رنگ نگاهش عوض  یالحظه ینگاهم کرد. برا یدر آوردم و به او دادم. سوال فمیرا از ک یارا بلند کردم و جعبه سرم

 نمیخب ا ؟یاگه قبولت کردم، بهت بدم تا قفل قلب و باز کن یفتشد. با همان آرامش و لبخندم گفتم: مگه بهم نگ

کردم و بعد تکانش دادم تا بخودش آمد  شیبه من زل زده بود. صدا حرکتی. هنوز حرفم را باور نداشت. بدیقلب و کل

 گفت: د،یلرزیکه م ییکش آمدند. با صدا شیهاو لب

 . شهیم میالله زندگ شهیباورم نم ایخدا ؟یتا آخرش کنارم یعنی ؟یشیباور کنم تو مال م یعنی

 کینزد شیها. بعد دستم را به لبکردیدستم را نوازش م یرا در دستش گرفت و آرام با انگشت شصتش رو دستم

 آن زد. یرو یزیر یکرد و بوسه

ند را به گردنم باز کرد و گردنب دیقلب را با کل زیهر چند کوچک گر گرفتم. دستم را رها کرد و در آو یبوسه نیا از

 ریدر رفتارش نبود. دستش که ز یخشونت چیبود که ه نجایشده بود و تنم داغ شد. جالب ا ادی. تپش قلبم زختیآو

غرق شدم. تا به االن  یلحظات یها براکه نگاه کردم در آن شییایدر یهاام قرار گرفت، سرم را باال برد. به چشمچانه

و  جا خلوت بودآن میشد. شانس آورد شتریام به او بنداشتم بالعکس عالقه یبدنبودم اما حس  کیبه او نزد نقدریا

لبخند  میک شدیها نزدبه آن یدارد. چون وقت رنظریاز دور ما را ز زیاطرافمان نبود. اما احساس کردم که کامب یکس

 زد.   مانیهر دو یبرا یمعنادار

 .میو بعد به هتل برگشن میدر شهر زد گریدور د کی
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ت برگش یتا فردا برا میها را بست. ساکمیرفت مانیها. بالفاصله بعد از شام به اتاقدیباریم یاز چهره همگ یخستگ

که  نیدر اتاقش باشد. هم زیکامب کردمیهم در بستن ساکشان کمک کنم. فکر نم دایبه ل خواستمی. ممیمعطل نکن

. بخاطر ادیسفر ب نیکامران به ا گذاشتمیکاش نم ی: اگفتیم دایکه به ل دمیرا شن زیکامب یصدا دمیاتاق رس کینزد

   تونهی. نمفتهیکه؟  اون از پا م کنهینم ی. بنظرت الله براش دلسوزترسمیحالش م

 کنم؟  کاریچ یگیبا الله ازدواج کنه. م یاگهیکس د رهیبپذ

بکنه.  یالک هیکه دلسوز ستیدخترا ن نی. الله هم از ارهیم شیپ یبخوب یگفت: نترس مطمئنم همه چ زیبه کامب دایل

 نکن. تشیاذ نقدریتو هم کامران و راحتش بزار. ا

 ... دایل یگیم یچ هیکردم؟  تشیاذ یمن؟ آخه من ک_

شدم و خودم را آماده برگشتن به خانه و شروع  داریب مایغره  س. به اتاقم برگشتم . صبح با غردمینشن یزیچ گرید

 نیاصرار کرد که باهاشون سوار بشم، نرفتم. عقب ماش مای. هر چه سمیشد هانیسوار ماش یجنگ کردم . همگ کی

 امکیو س دهیاصال نخواب شبید گفتی. کامران هم مم. من که دوست داشتم بازم بخوابمیمن و کامران نشست زیکامب

 صندوق انگور   از آنها دو میدیاو را به حرف گرفته بود. به تاکستانها که رس

جا نگه  هیگفت: الله آلبوم عکسات پر شد؟ اگه هنوز جا داره  یخمار از خواب به شوخ یها. کامران با چشم میدیخر

مونده، تعارف نکن.  یاگه خال ؟یکردم و گفتم: آلبوم تو چ ی. اخم مصنوعادهیهم ز نجای. مناظر اریو عکس بگ میدار

 شدن .  یقشنگ یلیخ یواقعا عکسا یو گفت: نه کامله کامل شده. ول دیخند

   دییسر حرفشو تا با

 گفت : زیکم سردمه کامب هیکجاست؟  هیکامران گفت: داداش پتو مسافرت م،یمقدار از راه را رفت هی.  کردم

 .  ارمشیاالن م نهیصندوق ماش یتو

نگفتم. سرش را  یزیساعت دراز بکشد. من هم چ مین هیواست را نگه داشت و پتو را آورد.  اجازه خ نیماش جلوتر

 به او کرد و گفت:  ینگاه زیگذاشت. کامب میپاها یرو
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 کامران؟ نشسته بخواب. هیچه کار نیا

 داره . یزدم و گفتم : نه چه اشکال ی. لبخندریقرار نگ یسیبگو . تو رو در وا یتی: اذدیپرس کامران

 گفتم: زیبه کامب رو

 زیو رو به کامب دیخند دای. لدیکامران و سرزنش نکن نقدریازتون دارم، ا یخواهش هیو  دیحساس نباش ادیز زیکامب آقا

 گفت: 

 .ریبگ لیتحو

 :دیپرس یآلودآرام و خواب ی. کامران با صدامیگفت و به راه افتاد یکرد و باشه ا یکوتاه یخنده زیکامب

 .یهست یقیو عاشق موس یکرد یدایز شرفتیپ یقیموس یگفت تو شبید امکی. سالله

 کردم. دییسر تا با

 داد:  ادامه

از صداش  گهیآخه م ؟ی. تو چادیهم خوشش م تتیو از شخص ادیخوشش م یلیخ یزنیکه م ییهااز آهنگ گهیم اون

 ... الله از.ادیخوشت م

 گفتم:  یبرساند، حرص انیحرفش را به پا نگذاشتم

 تشیکه از شخص شهینم لیدل نیا یول ادیدرست. از صداش هم آره خوشم م ادیخوشم م یقیمن از موس کامران

 ؟ی. متوجه شدیبزن یدر موردش حرف خوامینم گهی. دادیخوشم ب

 گفت:  یاما با لبخند فیضع

 راحت شد. المی. خآره

 را بستم. میهادادم و چشم هیتک ی. من هم سرم را به صندلدیرا گرفت و خواب دستم
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 ۷۳_پارت#

 

 

 

 یشهیسرش را از ش امکیما آمدند . س نیشدند و به سمت ماش ادهیپ دند،یشان رسکه به خانه مایو س امکیس

خوش گذشت. الله خانم از شما  یلی. ختونیبود. ممنون از همراه یگفت: سفر خوب یداخل آورد و با لبخند نیماش

 .شهینم رفتهیپذ یعذر چینره ه ادتونی. شهیمدوباره شروع از پس فردا کالس  ی. راستدیهم ممنونم که افتخار داد

باشه  یدرس بخونم. اگه عمر دیچون فصل امتحاناته و فرصت ندارم با یزود نی. اما نه به اشمی: چشم. مزاحم مگفتم

 . میکنیبعد از امتحانات شروع م

 یها خداحافظو از هر سه آن دمیرا بوس دایل دم،یکرد. به خانه که رس یشاءاهلل گفت و از همه خداحافظهم ان امکیس

دلمون برات تنگ شده بود. مادر  یلیسرم زد و گفت: خ یرو یاو بوسه دیمن را به آغوشش کش دنمیکردم. پدر با د

ود. ب یو گفت: دلمون برات تنگ شده بود.واقعا جات خال دیبوسآمد و مرا بغل کرد و  اطیبه ح د،یرا شن میهم که صدا

 مامان .   نطوریو گفتم : منم هم دمیمحکم بوس اش راگونه

ه گذر که متوج میکردم . آنقدر گرم صحبت بود فیتعر شانیآورد و بعد از سفر برا یچا مانیو مادر برا میسالن رفت به

   دیرفتم که مادرم گفت: الله با یبه اتاقم م ریشب بخ هیخسته بودم. با  یلی. خمیزمان نشد

ست. مادرم با اصرار . بذار بره بخوابه خستهستیکرد و  گفت: حاال وقتش ن یرو بهت بگم . بابا به او اخم یزیچ هی

و رو ت یاومد وقت نجایپژمان ا روزیافتاده ؟ مادرم گفت: د یشده ؟ اتفاق ی: چدمیبدونه. با تعجب پرس دیگفت: نه با

خودت باهاش حرف  دی. با ستونهی. اون د ارهیسرت ب ییبال ترسمی. مکنهیم اهیرو س یکرد که زندگ دیتهد دیند

 .   ردارهیدست  دیشا یبزن

شد و دستش را  کی. مادرم نزد ترسمی.من دوست ندارم اونجا برم. مشهیبگم اون حرف سرش نم یگفتم : چ یعصب

 ی. با ناراحتدیدیبه تفاهم رس دیشا شهینم یزیو گفت: نترس چ دادیگرانه حرکت مگذاشت و نوازش میموها یرو
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نامزدش  یبود تموم شد. حت یزیچ هی. دیکنیچرا بزرگش م م؟یگفتم: آخه مادر من مگه من زنشم که به تفاهم برس

 بکنه. یکار چیه تونهینبودم. نم
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 و سردرد مدرسه نرفته بودم ، در خانه ماندم.  یکه از فرط خستگ صبح

را  یزنگ تلفن ، گوش یشدم. با صدا رهیخ کرد،یشستم و به مادرم که ناهار درست من یصندل یآشپزخانه رو در

 برداشتم.

 پژمان بود .!! 

 از سالم با طعنه گفت: سفر خوش گذشت!؟  بعد

 ؟یدست خودت کرد چهیرو باز یبارهم دل چه کس نیا

 یراکه ب ستمیبرت نودور یدخترا. من از اون یگیم نویا یگفتم: حرف دهنت رو بفهم و بدون به چه کس تیعصان با

بوده ؟ بهت گفته بودم که اگه اخالق و  یزیمن و تو چ نیکنم.  اصال مگه ب یعشوه گر هیبق ایبدست آوردن دل تو 

بهت دست داده؟ تو راه  یفراموش ایهست  ادتی. ومهما تم نیب ینداشته باشه ، همه چ یرفتارمون با هم همخون

 یکه از پشت گوش شیحرص یقطع کنم . پژمان صدا یندار یا گهیخودت رو برو منم راه خودم رو . اگه حرف د

 . نجایا ایرو تموم کنم، ب یهمه چ یخوایمشخص بود، گفت: اگه م

 . میالبته قبل از ساعت نه شب ، چون از نه شب به بعد جشن دار 

 یترسیو گفت: م دی. پژمان خندمیو حرف بزن مینیبب گرویشاپ همد یکاف ی. توامیا نمجوابش گفتم: من اونج در

دختر دور و  نقدری. تازه من اکنمیم تتیو اذ ذارمیمطمئن باش راحتت نم ،یایاگه ن یول یهر جور راحت نجا؟یا یایب
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را به مادر و پدرم گفتم. مادرم  هی. شب قضدمیکوب شیجارا سر  یگوش تی. با عصبانیایبرم  هست که تو به چشم نم

در راه است.  یاتفاق کردمیتمام وجودم را گرفته بود. احساس م یدلشوره بد دانمیگفت: خوب برو  تمومش کن. نم

 تو سرشه. یحتما نقشه ا کشه،یمن رو اونجا نم یخود یهر چه به مادرم گفتم: اون ب

 .  شهینم یزی: نترس چگفتیمادرم م اما

دو  یکیپدرم گفت:  م،یدیرس ی. وقتمیلباس ساده با پدرم به راه افتاد دنیداشتم. با پوش یادیرس زو ت استرس

 دنبالت.  امیم گهیساعت د

 یتعجب کرد و با تاسف سر دنمیپژمان شدم. از خدمتکار سراغ پژمان را گرفتم که خدمتکار از د یبابا یالیو وارد

 رو خبر کنم.  شونیتا ا دیجا منتظر باش نیتکان داد و گفت: هم

 حرکت خدمتکار من را به فکر فرو برد چرا با تاسف سر تکان داد؟  نیا

برگشت و گفت : آقا پژمان گفتن شما را به اتاقشون  یخدمتکاره برگشت از او بپرسم . وقت یوقت خواستمیم

 .  انیب شونیکنم تا ا ییراهنما

 : دمیاو پرس از

 شده؟ یزیچ

 گفت: خدمتکار

 اما....  نه

 تعجب گفتم:  با

 !؟ یچ اما

 

 ✨سبز قیحر✨  

 



 سبز قیحر

 
122 

 

 ۷۵_پارت#

 

 

قشنگ بود.. تخت  یلی. بزرگ و خکردمیاتاق پژمان بودم و داشتم اتاقش را نگاه م یرفت. تو یعیسر دیببخش کی با

 کید. بو یو مشک دیدر اتاقش به رنگ سف زی. همه چدیو کمد سف یمشک زتوالتیبا م یو مشک دیبزرگ به رنگ سف

لو شد. تلو ت شتریام بترس و دلهره دنشیشد. با د واردقرمز که به رنگ خون بود،  یهادفعه در باز شد. پژمان با چشم

 اورد،یسرم ب ییحاال چکار کنم. اگر بال ایبردم. خدا ی. تازه به حرکت خدمتکار پشدیم کیو به من نزد خوردیم

 چکار کنم؟ 

 .شومیم بدبخت

چرا؟ من  ؟یرو تموم کن یهمه چ یشد و  گفت: اومد ترکیناموزون به من نزد ییهامو با گا دهیات کشبا کلم پژمان

 بکنم.  یکه تو رو دوست دارم و حاضرم برات هر کار

گفتم: پژمان من  شد،یم دهیکه از ترس بزور شن یی. با صدارفتمیقدم عقب م هی شدیم کیکه به من نزد یهر قدم با

صورت پژمان که هر لحظه  دنیدرک کن. با د اده،یاز هر نظر  ز نمونیچون فاصله ب میکن یبا هم زندگ میتونیو تو نم

خشکم را تر کردم و  یها. با زبانم لبزدمیحرف آخر را م دیبا یدلهره و ترس من هم دو برابر ول شد،یتر مسرخ

 .یکن دایمثل خودت و پ یکی دیادامه دادم: پژمان تو  تو با

الل شدم.  د،یکه بر سرم کش یادیباشم. با فر تونمینم یخوایکه م یه دوستت داشته باشه. من اون دخترک یکس

حاضرم همه کار کنم تا تو مال من  ؟یفهمینداره م تیبرام اهم یچیه خوامیدرک کنم . من فقط تو رو م ویگفت: چ

 در را باز کنم و فرار کنم، پژمان فکرم را خواند و خواستمیکه م نیبه سمت در رفتم هم عی. به طرفم که امد، سریبش

 ؟یکنیچرا درو قفل م ؟یکنیم کاریجلوتر از من با چند گام خود را به در رساند و در را قفل کرد . داد زدم: چ

 ونبود ا دهیفا یب زدمیضجه م ی. تو رو خدا بذار برم . هر چستین تیحال یچیبذار برم. تو االن ه کنمیخواهش م

 . پژمان هار  دیشنینم یچیه

مست بود و تو حال  نکهینداشت. با ا دهیفا کردمیتخت انداخت هر چه تقال م یحرکت من را رو هیبود و با  شده

هم ب انهی. او وحشامیاز آن بودم که از پسش برب ترفیخودش نبود اما من را با تمام  توانش نگه داشته بود و من ضع
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به سرم آمد. از  افتاد،یم دیکه نبا یو اتفاق شدیم ترصیحر کردم،یپاره کرد. هر چه تقال م را میهاحمله کرد و لباس

 .دمینفهم یزیچ گهیشدم و د هوشیب ادیدرد ز
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گرفتم که کجا هستم و  یفراموش یالحظه ی. برادمید  یتخت با وضع وحشتناک یهوش که آمدم، خودم را تنها رو به

او و پاره کردن  انهی. حمله وحششدندیرد م لمیف کیچشمم مثل  یها جلوکم تمام صحنهکم کنم؟یچه کار م نجایا

تمام  انیبه پا شدی. هنوز باورم نمدیخدا نشن یاو و نه حت نهرا  میهاحفظ نجابتم. التماس یبرا میو تقالها میهالباس

. مالفه را دور خودم کردمینگاه م واریو منگ به در و د جیتباه شده بود. گ امیو زندگ دمیرس میاهایآرزوها و رو

بگو  به من ایاز دست دادن نداشتم. خدا یبرا یزیمن چ گرید نکهیبا ا ندیوضع نب نیمرا با ا یگریتا کس د چاندمیپ

 ی. برادمیباور رس نیکردم، به اام که نگاه پاره یهابعد دوباره که به لباس ی. ولفتادهین میبرا یاتفاق چیکابوسه و ه

 در دلم یحس کیگرفتم اما بعد  یبه خودکش میتصم یالحظه

 دنیرفتم. به محض د رونیبلند شدم و از اتاق ب ادیو درد ز ی. به سختیریو انتقامت را بگ یبمان دیبمان. با گفتیم

 هی. خدا از تو و اون نگذره و گمی... به تو و اون آقات م زیچ هیرا از او گرفتم و گفتم: فقط  میخدمتکار با انزجار پالتو

 . باشبه اون آقات بگو منتظر الله  گهید زیچ

 ی. جلوآمدیو دنبالم م زدیپشت سر هم بوق م ینیکه ماش رفتمیزدم و بدون توجه به اطرافم راه م رونیب الیو از

 ؟یستیکه با زنمیداد زد: مگه من بوق نم تی. با عصبانادستیشد و مقابلم ا ادهیپ نشیترمز کرد و راننده از ماش میپا

 : دیرسحالم تعجب کرد و پ دنینزدم. با د یشده؟ حرف یچ

 شده؟! یبابا چ الله
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 گفت؟ حرف بزن. یچ پژمان

 هیتک نیماش یشهیرا باز کرد و سوار شدم. سرم را به ش نیماش یو در جلو دیفقط سکوت بود. دستم را کش جوابش

به  میمن بودند. مستق هیها مسبب بدبخترا بستم. از خودم و مادرم و پدرم متنفر شدم. چون آن میهادادم و چشم

ببرم و بعد به  نیداشت. با خودم عهد کردم پژمان را از ب یومزنده بودنم چه لز دانمیاتاقم رفتم و در را قفل کردم. نم

که پوست   ییتا جا دمیبدنم را محکم ساب یجاها یحمام رفتم و همهرا درآوردم و به  میهابروم. لباس یخواب ابد

 ختمین ریزم یروشن بودند را رو یهاکه رنگ میهاسلبا یو همه دمیپوش یگردن و تنم قرمز شد. بلوز و شلوار مشک

 به جانشان افتادم و تکه تکه کردم. یچیو با ق

 توانستمیگذاشتم. نه م میهادست یرا بغل کردم و سرم را رو مینشستم و زانوها نیزم یشده بودم. رو هاوانهید مثل

. هر چقدر پدر و دمیکشیپژمان نقشه م ینابود یو برا شدمیم رهینقطه خ کیبزنم. فقط به  ادیکنم و نه فر هیگر

 .دادمیجواب نم کردند،یم میمادرم صدا

با من  خواستیبود، م دهیشن ییزهایهم که در مورد حالم از مادرم چ دای. لدمیبخش خوردم و خوابتا قرص آرام دو

 کامران. یبودم حت دهیاو باز نکردم و جوابش را ندادم. از همه بر یحرف بزند، اما در را برو

مان آمد. در . با عجله به خانهرومیمدرسه نم یو حت زنمیحرف نم چکسیبود که من با ه دهیاو چطور فهم دانمینم

 قم را زد و گفت: اتا

 بعد گفت: یندادم ول یباهات حرف بزنم. اول هر چه گفت جواب خوامی. در را باز کن مالله

 . یکه در را باز کن دمیجان به جان خودم قسمت م الله

 بود.  زیعز میجانش را قسم بخورد چون برا خواستمینم یچرا ول دانمینم

 زد و وارد اتاق شد و پشت سرش در را بست. یرا باز کردم. لبخند در
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من و اتاقم در گردش بود. با همان  نیب شیهاشد. چشم امختهیرا به اتاق گذاشت، مات اتاق بهم ر شیکه پا نیهم

رو پنهون  یچیرو بگو و ه راستش کنمیشده؟ تو چت شده الله؟ فقط خواهش م ینطوریچرا ا نجای: ادیبهتش پرس

 باشه.  ینکن هر چ

برس و من و فراموش  تیبدبخت شدنم رو؟ کامران برو به زندگ ؟یبشنو یخوایم یانداختم و گفتم: چ نییرا پا سرم

الله ؟  یگیم یو گفت: چ دیرنگش پر میهاحرف دنی. کامران با شنگهینه کس د خورمیکن . من نه به درد تو م

 ؟یاونجا رفت ییتنها یچ یتو برا ؟یکن مونهید یخوای. می. زود باش لعنتیدرست حرف بزن جونم و به لب رسوند

 بکنه. تونهینم یغلط چیکرده بهم بگو ه دتیمگه اون آشغال قابل اعتماد بود؟ اگه تهد

. خودم را لعنت  دمیحال کامران ترس دنیلحظه خودم را فراموش کردم و با د کی ی.برازدیحرف م نطوریهم کامران

   حیتوض خواستیبلند کامران که از من م یها رو به او زدم. باز صداحرف نیکه ا فرستادم

پس خوب گوش کن و من رو تنها بذار و  ؟یبشنو یدوست دار ؟یبدون یخوایم رویزدم: چ ادی. فردمیاز جا پر بدهم،

 .خورمیبرس. چون به درد تو نم تیبرو به زندگ

 پست فطرت اون شب مست بود.   اون

کس به دادم  چیداد و ضجه زدم ه ینگذاشت و در رو قفل کرد هر چ یبودم ول دهیترس یلیبرگردم خ خواستمیم

از من  ادترینداشت اون زورش ز دهیتقال و التماس کردم فا یو بهم حمله کرد هر چ دیخندیم هاونهی. مثل ددینرس

بازنده خراب نکن کامران  هی یرو برا تیتو زندگ ؟یهمفیرو باختم. م یافتاد. همه چ افتاد،یم دیکه نبا یبود و اتفاق

 برو. برو. 

 ریباالخره بعد از سه روز سراز میها. اشکرفتی. عقب عقب مشدیگشادتر و قرمزتر م شیهاهر حرف من چشم با

 شدند. 

فقط  داد،ینم یاما جواب کردمیم شیرفتم و مدام صدا عیبه طرفش سر دنشیافتاد. با د نیبا زانو به زم کامران

 باز بودند شیهاچشم

م: زدم و گفت ادینداد. با تمام وجود فر یبه دو طرف صورتش زدم بازم هم جواب یلیپلک بزند. دو س یحت نکهیا بدون

 کامران تو رو جون من حرف بزن. کامران جان.
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ه پدر و مادر و زدم ک یغیرا بست و در آغوشم افتاد. ج شیهاشد و چشم ریچشمش سراز یاز گوشه یاشک قطره

 به اتاقم آمدند. زیکامب

 شد؟ یخدا... الله چ ایبا گفتن  زیکامران در آغوشم کامب دنید با

 . دینشن یجواب چیکرد اما  ه شیرا از آغوشم گرفت و چند بار صدا او

 : گفتمیو م دمیکشیرا نشسته عقب م خودم

 بشه. به من  قول داده بود تا آخرش باهام باشه.  داریب دی. باشهینم شیزیچ کامران

هابم را گرفت و . پدرم بازوزدمینامربوط م یها. حرفکردمیم هیبار گر کیو  دمیخندیبار م کی هاوانهید مثل

 : دیپرس یعصب

 ؟یبه کامران گفت یچت شده؟ چ الله

درست  کرد. کاریاون پست فطرت با من چ نیپوشت رو. بب اهیدختر س نیبگم؟ بب یبه کامران بود و گفتم: چ نگاهم

  ؟ینیبیم نجایا یاالله نیبب

 و گفتم: دمیو دور خودم چرخ دمیخند بلند

هیکه از سا یکی. ارزشهیجسم ب هیفقط  دینیبیم نجایکه ا ینی. تباه و تموم شدم. الله مرد. استمین یچیه گهید من

بارم را سرزنش یهاشدم و چشم کی. به مادرم نزددیلرزی. تمام بدنم مدیهمتون بر د؟یفهمی. مهیخودش هم فرار ی

 به او دوختم و گفتم: 

 برو. بعد به هر دو اشاره کردم و گفتم:  یتو بود. تو گفت ریاز الله مونده؟ تقص یچ نیبب خوب

 ...بخشمتونی. نمبخشمتونی. نمدیدو مقصر هر

 را باز کرد.  اطیاورژانس بخودش آمد و در ح  یصدابود با  میهاکه مات حرف زیکامب

 یبهت بد کردم ول یلیوار با او حرف زدم: کامران من و ببخش. خکامران نشستم و دستش را گرفتم و زمزمه کینزد

 بشه بهم قول بده. تیزیچ دیتو نبا

 منتقل بشود. مارستانیبه ب دیو با زندیم فیرا به او وصل کردن و گفتن نبضش ضع ژنیاکس دستگاه
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 برانکارد گذاشتند و سوار اورژانس کردند. یرا رو او

 زدم و گفتم:  شیبرود، که صدا خواستیها مهم پشت سر آن زیکامب

نداشتم. مطمئن  یزیچ یاون جز ناراحت یدور از من چون من برا ییجا هیبشه. اون و ببر  تیزیباش. نذار چ مواظبش

 تمومش کنم.  دیتموم دارم. با مهیکار ن هی. ممونینم ایدن نیا یتو ادیباش من ز

 لب زد:  زیکامب

 !الله

 بگذارند. میها کردم و خواستم تنهارا به آن پشتم

 از ته دل برآوردم: یادیاز رفتنشان در را قفل کردم و فر بعد

 ؟ییکجا خدااااااا

 خوابم برد... نیزم یجا روکردم که اشک چشمم خشک شد. همان هیافتادم و آنقدر گر نیزم یحالت سجده رو به
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و دعا شده بود و از  هیکارشان گر زیشدم. مادر کامران و کامب تروانهیکامران در کما رفته، د دمیفهم یوقت از

روم و با کامران اتمام حجت ب مارستانیگرفتم به ب میکه تصم گذشتیم یا. دو هفتهشدندیخارج نم مارستانیب

. دمیرا پوش میهارا کوتاه کردم و لباس مینبود. موها همم یچیه میبرا گری. دکردیرا باز م شیهاچشم دیبکنم. او با

 یاقیتاش چیه گرید یآمد ول دنمیهم بد مایدو هفته س نیرفتم. در ا رونیاز خانه ب میبگو یزیچ یبه کس نکهیبدون ا

 :دمیبود، پرس ستادهیا رشیپذ کیکه نزد یرفتم. از پرستار مارستانیبه ب ینداشتم. با تاکس یکس دنید یبرا
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  نم؟یبب تونمیدرخشان که در کما هستن رو م یخانم. آقا دیببخش

 : دیکرد و پرس میبه سرتا پا ینگاه پرستار

 د؟یدار یدرخشان نسبت یبا آقا شما

 هستم. کانشونیبله. از نزد _

 . دمیدو هفته ند نیا یشما رو تو _

 . در جوابش گفتم:ختیپرستار اعصابم بهم ر موردیب یهاسؤال از

 و برم. نمیچند لحظه بب شهیرو از پشت ش شونیخانم من اومدم ا د؟یکنیرو چک م هایماریب کانینزد یهمه شما

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پرستار

 طبقه باال دست راست. وییسیخانم. اتاق آ رینخ

در  دنشی. با دستادمیا وییسیآ یشهیبه لحن او بدهم، با آسانسور به طبقه باال رفتم. پشت ش یتوجه نکهیا بدون

گذاشتم و هر چه در دلم تلنبار شده بود، را گفتم: کامران  شهیش یشدند. دستم را رو ریسراز میهاآن وضع اشک

. کامران، جان من بلند شو. قول ارمیبدون تو دووم نم یدونی. میبخواب نجایا نکهینه ا یکن تمیاالن حما دیجان تو با

 شو و مادر و برادرت رو خوشحال کن.  دارینشم. فقط ب کتینزد یحت گهید دمیم

من  یخوایو صدات و بشنوم. نم نمیهات و بببار اون چشم نیآخر یکنم. بلند شو برا یجان اومدم خداحافظ کامران

دل  تو یول رمیهات و باز کن. خب من مچشم دمی. کامران قسمت مستمیتو ن یه قبلالل گهیمن د یحق دار ؟ینیو بب

 مادر و داداشت رو خوشحال کن. خداحافظ. من رو ببخش. 

 خارج شدم.  مارستانینکند و با سرعت از ب تیرو اذ یهقم کسهق یدهانم گذاشتم تا صدا یرا رو دستم

 

 

 کامران
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 یکی یکی شیهاکه دستم را گرفته بود و اشک زیچشم باز کردم. کامب دم،یشنیسرم م یکه باال ینامفهوم یصداها با

 . دهانم خشک بود بزور گفتم: آب...دمیرا د شدند،یم ریسراز

باز  یبه لبخند شیهافشار دادم که بخودش آمد و لب یگشاد به من زل زد. دستش را کم شیهاناباور با چشم زیکامب

 ام زد و گفت:به گونه یاتار و دکتر را صدا کرد. بوسهپرس یادیز یشدند و با خوشحال

 . یشکرت برادرم رو برام نگه داشت ایداداشم. خدا قربونت

 را باز کردم. میهاحس کردم، چشم میهالب یکه رو یتر زیرا بستم. با چ میهاآب خواستم و چشم دوباره

 : دمیپرس یحالی. بعد که برگشت، با بزدیحرف م شیکه با گوش دمیلحظه د کیکرد اما  رونیرا ب زیکامب پرستار

 ؟یزدیحرف م یداشت یشد؟ مامانم و الله کجا هستن؟ با ک یچ

 هوشیب نی. تو هم با ازدمیو خانوادش حرف م دایمکث کرد و گفت: با مامان و ل یعوض شد. کم زینگاه کامب رنگ

 .یم دادشدنت سکته

 بعداً از او بپرسم. دی. باکردیر ماز نگاهم و سؤالم در مورد الله فرا چرا
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تر پدر و مادر الله بودند و آن طرف دایو مادرم و ل زی. کنارم کامبدمید گرید یکه باز کردم، خودم را در اتاق چشم

 نبود.  یبودند اما از الله خبر ستادهیا

گفت: خدا رو شکر که  د،یکشیدست م میموها یکه روسرم گذاشت و همانطور  یام شد و دستش را رومتوجه مادرم

 را با زبانم تر کردم و گفتم: میهاشد، لب ریتو رو ازم نگرفت. اشکش که سراز
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 . شرمندتم.کنمینکن مامان. خواهش م هیگر

 سرم زد و گفت: یرو یابوسه

 من رو جون به لب نکن.  ینجوریا گهیکامرانم. د دشمنت

 که سالم داد، بطرفش سرم را چرخاندم و جواب سالمش را دادم.  یجهان یآقا یصدا با

ها انگار آن یاتفاق تباه شده باشد. هر دو کیدخترش با  یکه زندگ یپدر یبرا کردمیگرفت. درک م نییرا پا سرش

چشم از . من عاشق الله بودم و خواهم بود. با شدیمن نظرم در مورد الله عوض نم یشده بودند. ول رتریچند سال پ

 ها بماند. او هم قبول کرد. خواستم بعد از رفتن آن دایل

 

 الله

 

 شده بود.   هیکارش گر دیرا شن هیقض یاز وقت مادرم

پدرم را به  هاهیو فشار قلبش از کار افتاد. مادرم با کمک همسا یهم کمرش خم شد و از شدت ناراحت پدرم

   تیاهم میبرا یزیچ چیچون احساس و روحم مرده بود و ه امدمین رونیحال از اتاق ب نیبردند. با ا مارستانیب

خارج بشوم،  مارستانیاز ب نکهیداشتم. قبل از ا جهیروزها حالم خوب نبود و حالت تهوع و سرگ نیا دانمی. نمنداشت

 یهاییشواز دست یکیکه در ذهنم بود، مطمئن بشوم. به  یزیشدم. به داروخانه رفتم تا از چ جهیباز دچار سرگ

شوکه شدم.  دمیدیکه م یزی. از چدیرس نیقیدو خط قرمز شکم به  دنیبا د قهیرفتم. بعد از چند دق مارستانیب

 اتفاق شوم. نیندارم از ا یچرا خالص ؟ینیبیتو هم من را م ایخدا

 . خوامیفطرت باشه رو نمکه از خون آن پست یموجود نیمن ا نه،
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 ایدن نیا یکه وجودش تو یهست یکس ی. چون تو بچهیایب ایبدن دیشکمم گذاشتم و گفتم: ببخش تو نبا یرو دست

 خواستمیبچه رو به او گفتم فقط م هیپژمان رفتم و قض شی. پکنمیو خودم شرش رو از تمام دخترها کم م هیادیز

 گفت:  یپست تیاو در نها یول ه؟یمورد چ نیبدانم نظرش در ا

که شهادت بده که  یدار ی. تو شاهدکنمیقبول نم یتیمسئول چیته تازه ازکجا معلومه بچه خودمه. من هخود ریتقص

 گفتم:  دواریام تهدمن اون شب بهت دست زدم . از خشم در حال انفجار بودم با انگشت اشاره

 . یزد یکه چه گند گمیبه خانوادت م یقبول نکن اگه

 و   یهم با خونسرد او

. یکنیم آبرویب هیبق شیو خودت و پ دنیداد و گفت: برو بگو اصال به تو حق نم هیتک واریگرفت و به د یژست یالیخیب

آتش از  ییها. با چشمیشیتازه راحت م کنمیمنم کمکت م دونهینم یراه حل برات دارم برو سقطش کن کس هی

 یلحظه رو نی. از اصداستیچوب خدا بمطمئن باش  میرسیبه او چشم دوختم و گفتم : به هم م د،یباریها مآن

به کجا بروم. فقط  دانستمیاما نم داشتمیبا  سرعت برم میهاقدم دیمنتظرم باش. در آن باران شد ینیبیخوش و نم

 از همه دور باشم.   خواستمیم

 زدم:  ادیرو به آسمان فر یبلند ی. با صداکردیافتادم. تمام بدنم درد م نیخورد و محکم به زم زیل میدفعه پا کی

تقاصم رو   ایخدا ؟یریمونده ازم بگ یچ گهیبود؟ د یست؟ گناهم چالله نیخوب نگاه کن ا ؟ینیبیمن و م اااااایخدا

 ...خوامیو م نیفقط هم ؟یشنوی. مریبگ

بود. توان جواب  زیانداختم، کامب یرا به صفحه گوش جانمیزنگ خورد. نگاه ب میگوش نیزم یحال بلند شدن از رو در

بود،  یافتاده باشد. با هر جان کندن یکامران اتفاق یبرا دمیترسی. مدیلرزیدادن نداشتم. تنم از ترس و از سرما م

 جواب دادم:

 زیالو کامب _

 ؟ییالله کجا _
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 .یشده؟ قرار بود مواظبش باش شیزیشده؟ نکنه کامران چ یچ _

 الله آروم باش. کامران به هوش اومد. _

 و خدا رو شکر کردم. دمیکش یبلند غیبه هوش اومدن کامران ج دنیشن با

 کرد و گفت:  یخنده کوتاه زیکامب

 دختر؟ گوشم کر شد. چته

 و گفتم:  دمیبار بعد از چند هفته خند نیاول یبرا

 ... مواظب کامران باش.خوامیازت م زیچ هی. یخوش خبر باش شهیهم زیکامب

 

 ✨سبز قیحر✨  

 

 ۸۱_پارت#

 

 

ا خودم ر سیو خ یخون یهابود با لباس یشکمم، بزور بلند شدم و با هر سخت ریکه در تمام تنم  مخصوصا ز یدرد اب

   هوشیزنگ گذاشتم ب یکه دستم را رو نیهم یبه خانه رساندم. ول

 تلخ همراه با بغض گفت:  یبا لبخند دای. لدمیسرم د یرا باال دای. چشم که باز کردم مادرم و پدرم و لشدم

 . یچند روز نصف جون کرد نی؟ تو که ما رو ا یشد داریگلم ب یآبج

 او مادرم جواب داد:    یبودم. بجا هوشی: مگه چند روز بدمیتعجب پرس با
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 یلیاومده بود.خدا خ نیی. فشارت  پایهم از دست داد یادیو خون ز ی. همش تب و لرز داشتیمارستانیروزه ب چهار

 شیگفتم : پ نیغمگ یرفت. با لحن نیاز ب یرو که هم داشت یزینذر کردم. اون چ تیسالمت یرحم کرد. برابهت 

مثل سنگ شده بود. آن را  میزد و بغض در گلو لقهح میهاپژمان بودم بهش گفتم اما اشغال انکار کرد. اشک در چشم

 موضوع خبر نداره؟ دوست ندارم   نیکه از ا ی: کس دمیبزور قورت دادم و پرس

 بدونه.  یکس

 . الله...دونهیهم نم زیکامب یحت دونهیکس نم چیجواب داد: نه ه دایل

 شده؟  ینگاهش کردم که چ یسؤال

بهش  ی. چنتتیبب خوادیو م رهیگیسراغت رو م یلیشد و گفت: کامران خ رهیبه مادر کرد و بعد به من خ ینگاه

 بگم؟ 

وجود  یاالله گهیالله مرد. د دیمالفه بردم و گفتم: بهش بگ ری. سرم را زرمیرا بگ میهااشک یجلو ستمتوانینم گرید

 .دیتنهام بذار کنمیبرسه. خواهش م شینداره. بره به زندگ

باز شدن در آمد که با  یببرم، صدا رونیمالفه ب ریسرم را از خواستمیکه م نیاما هم دمیبسته شدن در را شن یصدا

 رمیبم خوامیم د؟یذاری. چرا تنهام نمخوامیرو نم یکرده بود، گفتم: مگه نگفتم کس که بغض آن را خفه ییصدا

 .دیراحتم بذار

یکه از خشم م ییبود. با صدا دهیکامران روبرو شدم. هنوز رنگش پر یشد و با چهره عصبان دهیدفعه مالفه کش کی

 گفت: د،یلرز

 دارم؟ هانننن؟  تیتو زندگ یچه نقش نجایمن ا ؟ینیبیودت و م. تو فقط خیریبم یکنیم خودیب تو

  ؟یخودت و بدبخت کن یخوایندارم.چرا م گهید یاو زل زدم و آرام گفتم: من که زندگ به

 ینتون گهیکه د زنمیبهت م یلیس ،یحرف زد نطوریبشنوم ا گهیدفعه د هیاگه  شم؟یگفته من با تو بدبخت م یک _

 . یرو حرف من حرف بزن

 امکیتلفن کرد و گفت: الله س  مایمرخص شدم. س مارستانیشدند و سکوت کردم. روز بعد از ب یکیو لبخندم  اشک

کرد که  دایپ یلفظ یریبا بابام درگ یرو به ما و خودش تلخ کرده. حت یو زندگ زنهیبلند حرف م یشده با صدا ونهید
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 یلیدست بلند کرده بود. براش خ امکیس یمن و نه رو یرو بهش بزنه. بابام تا حاال نه یلیس هیبابام مجبور شد 

 . دهیکس گوش نم چیناراحتم. به حرف ه

 

 ✨سبز قیحر✨  

 

 ۸۲_پارت#

 

 ایثابت بکند. عشقش را به من  خواستیرا م یزیکارش چه چ نیناراحت بودم. با ا دمیشنیکه م یزیچ از

عاشق   تواندیوقت نم چینگرفته و ه ادیرا  یکه احترام پدر و مادرش را نداشته باشد، عاشق یرا. کس شیخودخواه

کردن همه  دادیبا داد و ب کنهی. فکر مشهیم ولو مثل ا کنهیکم فراموش مگفتم: نگران نباش کم مایباشد. رو به س

الله تموم  ی. زندگگهید چوقتیاالن و نه ه نه دهیجواب بهت نم نکارتیبهش بگو که الله با ا نوی. اشهیدرست م یچ

 . کنهینم شیرو وارد زندگ چکسیشده و ه

که در حال  دادمیتر شده بودم. در ظاهر نشان م. نسبت به قبل آراممیاز هم کرد یو بعد خداحافظ میحرف زد یکم

گولش را نخورد. شب  یدختر چیتا ه دمیکشیپژمان نقشه م ینابود ینبود. من برا نطوریفراموش کردن هستم اما ا

 شب اومده؟  وقت نیا هی:  کدمیپرس م،یدیساعته هفت بود که زنگ خانه رو شن

 . هیک نمیبرم بب دونمیشانه باال انداخت و گفت: نم پدرم

تعجب  دنشانیو تعارف پدرم وارد سالن شدند. از د یبودند. با سالم و احوال پرس مایرا که باز کرد، خانواده س در

سکوت را شکست و رو به  یها نشسته بودند، که خانم منصورمبل ی! همه ساکت روینیریآن هم با گل و ش کردم

 پدرم کرد و گفت:  

خواهان دخترتونه و ما  امکی. سمیاز دخترتون اومد یخواستگار ی. راستش برامیدیاطالع خدمت رس یب دیببخش

 : من دوست دارمدی.  بعد رو به من کرد و پرسهیدخترتون دختر خوب و خانم میدونیم

 گفتم:  یبه خانم منصور یبهت عالقه داره . با لبخند یلیخ امکیس ؟یبش عروسم
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اگه نه از  دیکه برام افتاده خبر دار یسئوال از شما دارم شما در مورد اتفاق هیاز شماست اما  یو خوب دیلطف دار شما

. خانم  دمیالبته من به شما حق م دیقبول کن کنمیتصور نم دنیبه محض شن . چوندونهیرو م یهمه چ دیبپرس مایس

 گفت:   یمنصور ی. آقاکردبه شوهرش  یلبش را به دندان گرفت و نگاه یمنصور

 گذشت... یکه بشه ازش به سادگ ستین یمسئله ساده ا نیو قبول دارم ا میخبر دار یاز همه چ ما

 

 ✨سبز قیحر✨  
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 ادامه داد: یمنصور یآقا

ازدواج  نیو ما مخالف ا دیبود ریتقصیب هیقض نیشما در ا دونمیدارم و م مانیو نجابت شما ا یمن به پاکدامن البته

 . میستین

   امکیبه س ینگاه

 گفتم:  یمنصور یو به آقا کردم

   امکیآقا س دیو بد صادقانه جوابم خوامیم

 گهیچون من د هینه جواب من منف ایآره  دیشما چه بگ دیمطمئن باش د؟ییایبمن  یکرده که به خواستگار مجبورتون

 ازدواج کنم.  خوامینم

به پدرم  ی. نگاهیجهان یحرف بزنم؟ البته با اجازه آقا ییچند لحظه باهات تنها تونمیگفت: م امکیدفعه س کی

 یروز ادیلبه حوض  یرفتم. با نشستن رو اطیبه ح امکیتکان داد. به همراه س دییانداختم. او سرش را به عالمت تا

که  کردمیکاش همان لحظه او را قبول م یکنم. ا قبولشکه  خواستیافتادم که کامران کنارم نشسته بود و از من م

 . شدمیبدبخت نم نطوریا
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 به خودم آمدم: امکیس یصدا با

 اتفاق هم باهات ازدواج نیمن حاضرم با ا ؟یازدواج کن یخواینم چرا

 گفتم:  ی. با اخممکن

 و دی. شما پدر و مادرتون و تحت فشار گذاشتدهیبع نکارایا دیهست یسال اخر یدانشجو هیاز شما که  امکیس آقا

 پسربزرگ   ی. ناسالمتدیدی. چرا به نظر اونا گوش نمانیمن ب یبه خواستگار دیمجبور کرد

 و   دیها رو درک کنحال اون دوارمی. اممایس یو الگو دیهست خانواده

 . دینکن تشونیاذ

 :دیزد و پرس یپوزخند

 ؟یاشتباهت رو تکرار کن یخوایدوباره م ای ؟یازدواج کن یخواینم یمطمئن

  ه؟یمنظورت چ _

 که از سر ترحمه؟ یبکن گهیاشتباه د هی یخوایحاال باز م ،یبود، درس نگرفت یاز اشتباه اولت که از سر لجباز _

 تر بگو.واضح ؟یگیم یچ ارمیر نمسر د _

 .ستشهیپمنظورم کامرانه عاشق _

مونده، ما ن نیب یحرف گهیرا از او برگرداندم و در حال رفتن به سالن گفتم: د میرا باال بردم که سکوت کند. رو دستم

 . گهی. نه تو و نه کس درسهیکامران نم یکس به پا چیه گم،یرو بهت م زیچ هیفقط 

 را گرفت و راهم را سد کرد و گفت:  میپا به سالن بگذارم، جلو نکهیاز ا قبل

بازم اشتباه  دمیهات مشخصه. پس خودت رو گول نزن. من هم اجازه نماز چشم یبه کامران عالقه ندار دونمیم من

رو کنار  یجبازمثل قبل عاشقت باشه. ل گهیتو فکر نکنم د یهیقض نی. تازه با ایدار یبه من حس دونمی. تو هم میکن

 .امیاتفاق کنار ب نیبذار. من حاضرم با ا
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تمام  شیهابه چشم رهیبزنم اما منصرف شدم. دستم را مشت کردم و خ یلیرا باال بردم تا به صورتش س دستم

 و گفتم:  ختمیر میهاانزجارم را در چشم

ندارم. دستش را پس زدم و به اتاقم رفتم. صبح روز بعد  یازیخودخواه ن هیدار. من به ترحم خودت نگه یرو برا لطفت

 را برداشت. بعد از چند لحظه گفت:  یتلفن زنگ خورد و مادرم گوش

 دوستته. گهیبا تو کار داره م یکی

 تعجب گفتم:  با

 دوستمه. مادرم شانه باال انداخت و گفت:  مایفقط س من

 . هیک نیبب ایحاال تو ب دونمینم واال

 . سالم و  دییرفتم و گفتم: الو بفرمارو گ یگوش

 کرد و گفت:  یپرس احوال

 . گهیهستم د ی؟ پر یو نشناخت من

 اسمش هم   دنیشن با

 خبر نداره... یچیاز ه یعنیها تمام وجودم را گرفت. با خودم گفتم کردم و هم نفرت از آن تعجب

 

 ✨سبز قیحر✨  

 

 ۸۴_پارت#

 

  ده؟یچرا رنگت پر ه؟ی: کدیآمد و پرسجلو  کرد،یکه از دور نگاهم م مادرم
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 : دمیپرس یدستم اشاره کردم که سکوت کند. از پر با

 براتون ناآشنا باشه؟  نجایفکر کنم ا ؟یدار یشیفرما

 گفت:  یپر

کجاست و ازت خبر نداره.  دونمینم گهی. پژمان هم ممیدیتو رو ند گهیما که از همون شب جشن د ه؟یچه حرف نیا

 بابام  

که باال  یخبر ندارند و پژمان افتضاح یچیها از هکه آن دمیفهم یپر یها. از حرفرهیگیسراغت رو م یلیخ هم

 ها پنهان کرده بود. در جوابش  گفتم: آورده، را از آن

فرد  نیبگم برادرتون نامردتر تونمیبپرسن فقط م زشیاز پسر عز دیها رو باسئوال نیا یلطف دارن ول پدرتون

 .  استیدن

به  گذاشتم و شیرا سر جا یقطع کنم. گوش یندار یمن کار دارم اگه حرف دی. ببخشدیرو به عرض پدرتون برسون نیا

 پژمان بدبخت بشود.  یهادر دست یدختر چینگذارم هاالن با خودم عهد کردم   که  نیاتاقم رفتم. از هم

 با من حرف زدند که ادیز هیو بق زیمورد کامران و کامب نیاتفاق هم از امتحاناتم و هم از کنکور عقب افتادم در ا نیا با

مدرسه صحبت کرد و قرار شد امتحانات اخر سالم را  ریپدرم با مد نیهم یدرسم را ادامه بدهم و خودم را نبازم. برا

مان در خانه کیرا نزد امکیکه س گشتمیاز مدرسه به خانه برم بعدکنکور شرکت کنم.  گریبدهم و سال د وریشهر

 نیدوست دارم ا یول یرا که دستش بود، مقابلم گرفت و گفت: تو من و رد کرد یاهی. بطرفم آمد. سالم داد و هددمید

 گفتم: یکردم و با ناراحت نشیبه چشمان غمگ ی. نگاهیداشته باش یادگاریرو 

که برات در نظر گرفتن، بده. بذار  یت برس. دل به اون دختر. به خانوادهاین نجایا گهید کنمیخواهش م امکیس آقا

 . ستیرک بهت بگم دلم با تو ن

 زد و گفت:  یلبخند تلخ امکیس

 و گفت:  دیلحظه کامران سررس نی. در همیبریم یو مطمئنم به اشتباهت پ کنمیحرفت و باور نم من

 اشتباه... کدوم
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ناهار صدا زد .به آشپزخانه  یتونستم جبران کنم. ظهر مادرم ما را برا یودها رو مرور کردم و تا حدکامران درس با

 یکه تلفن زنگ خورد. گوش میمادرم نشستم و کامران کنار پدرم نشست. مشغول  خوردن ناهار بود شی. من پمیرفت

 :  دیکه پرس دمیشن یپژمان را از پشت گوش یحرص یرا که برداشتم، صدا

نه خانم خوشکله. تو خواب  ؟یخودت و به من قالب کن یتونیها محرف نیبا ا یردفکر ک ؟یگفت یچ یبه پر تو

هم خودت و به  گهیکه خواستم تموم کردم. د یکه گول نخوره. تازه من کار کنمیازدواج م ی. من با دخترینیبب

 دنیکه از دستت نره. با شن ینگه دار ودتخ یرو برا شهینداره. بهتره همون عاشق پ دهیم نچسبون فاخانواده

 تلفن نشستم و زیکنار م یمبل ینداشتم. رو ستادنیکرد. توان ا دنیچندش آورش تمام تنم شروع به لرز یهاخنده

را  ییهالب جمله ریرا با دو دستم محکم گرفتم. ز کرد،یرها کردم. سرم را که به شدت درد م نیزم یرا رو یگوش

. آقا پژمان نشونمیمونده باشه، مادرت رو به عزات م یروز از عمرم باق هیروز فقط  هیا : بخدگفتمیمو  کردمیتکرار م

 .میبچرخ تا بچرخ

 بود؟ جواب دادم:  ی: کدیحال و وضع خراب من، پدرم پرس دنیآمدند. با د رونیو مادرم و کامران از آشپزخانه ب پدر

 اعدام بشم.  ایاگه تا ابد تو حبس باشم  یحت کنمینشوند. بخدا نابودش م اهیکه من و به خاک س ینامرد. نامرد هی

 گفت:  یبلند یبا صدا کامران

 . یکنیو حکم هم صادر م یریگیم میخودت تصم یبرا ؟یو کار کسیمگه تو ب ؟یگیم یچ

 هم در ادامه حرف کامران گفت:  پدر

. اگه میسکوت کرد یول میریمیم می. ما هر لحظه دارمیشکست و هم میمن و مادرت هم باخت ی. تو اگه باختنیرو بب ما

 . میسوزیاز درون م میخودمون دار یول میسازیتو رو دوباره م مینه، دار میفکر نکن خوش میخندیباهات م
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فراموش کنم.  توانستمی. اما انتقامم را نمسوختیسکوت کردن، م یمن سوختن ول یها که پا به پاهمه آن یبرا دلم

 بکنم، شک نکند.  خوامیکه م یبه کار یتا کس کردمیصبر م یچند روز دیبا

 ها گفتم:ها را راحت کنم. رو به آنآن الیخ ینشاندم تا کم میهالب یرو یکمرنگ لبخند

 یم تا براشان رفت و من هم به اتاقم رفت. بعد از ناهار کامران به خانهمیناهارمون رو کامل کن میبر دیخواینم

 خودم را آماده بکنم... وریامتحانات شهر
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  کامران

 

 دیعدوستم س یوقت یرا نداشتم. از کار به خانه و برعکس. حت یزیحوصله چ گریالله افتاد، د یاتفاق برا نیا یوقت از

 . تمام کردمیقبول نم م،یباشگاه برو یحت ایو  میدر شهر بگرد خواستیو از من م آمدیم

 الله بود و از دور مراقبش   یبه کارها حواسم

   ی. گاهردیهست که انتقامش را از پژمان بگ یآرامش قبل از طوفانه و او حتما در فکر کار نیا دانستمی. مبودم

و به حرف  فکر کند و درسش را ادامه بدهد اشندهیو به آ دیایب رونیب شییتا از الک تنها زدمیها با او حرف موقت

 نیکردم. با ا تیموفق یآرزو شیکرده، از ته دل براعمل  میهابه حرف نمیبینکند. حاال هم که م یهم توجه کسچیه

 : دیاز من پرس م،ینگذارم. آن روز که خانه الله بود شیکار تنها نیکمکش کنم و در ا دیاحوال با

شده. اما باور  ادیکم ز هیکارم  ستین یزیو در جوابش گفتم: چ دمی. خنددهیالغر و رنگ پر ؟یشد ینجوریا چرا

 نکرد و گفت: 
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کم به خودت برس.  هی نمتیبب نطوریا خوامی. کامران نمیروز افتاد نیبعد خودت به ا یکنیم حتیمن رو نص تو

 تشیاذ نجاست،ینداره. به فکرش باش. اگه به خاطر اومدنت به ا یحال و وضعت، حال خوش دنیاز د یدیمادرت رو د

 . نمیمثل قبل تو رو شاد و سرزنده بب  خوامی. کامران، ماینکن و ن

 را مثل گربه شرک کرد و گفت:   شیهاکج کرد و چشم یرا کم سرش

  باشه؟

 ام گرفت و گفتم: که نگاه کردم خنده شیهاچشم به

 گفتم:  طنتی.بعد با ش یباش نجوریا دیتو هم با یول باشه

 الله؟  یخاطرخواهم شد نکنه

 به من رفت، و گفت: یاغره چشم

 .ریبگ لیخودت و تحو کم

 اش گرفت. خنده من او هم خنده با

سراغ اون  یبر یهر وقت خواست یستیتو تنها ن یبدون خوامیبه خودم گرفت و گفتم: الله م یحالت جد یکم بعد

 ریاموش نکن. من حواسم به همه کارات هست و زفر کنمیمن هستم و خواهش م یریفطرت و انتقامت رو بگپست

 ؟ی. متوجه شدیچونیمن و بپ یتونینظرت دارم پس نم
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ه ام گرفتخنده اشافهیتکون داد از ق ینکند. سر یو اعتراض دیایآخر را محکم گفتم که حساب کار دستش ب جمله

سرش را  دمیبود. به خودم که آمدم الله رو د دایتکان خورد. ل میجلو یدفعه دست کیبود. به او زل زده بودم که 

 . دیخندیم دایانداخته بود و ل نییپا

 خنده گفت:  با

زدم و با لبخند  میبه موها یغرق شدن؟ چنگ اتیکشت ؟یدیو تو جواب نم زنمیساعته صدات م هیکه  ییکجا

 و سفت و سخت بستم که غرق نشن.  امی. تازه کشتیآبج نجامیگفتم: ا یکوچک

 و گفت:  دیبلند خند یبا صدا دایل

 . شمیم دواریبه داداش ناخدام. بهت دارم ام نیآفر

ه؟ که نرفت ادتیجمال  یبرا مایس یخواستگار میقرار بود بر یافتادم و رو به الله گفتم: راست یزیچ ادیموقع  همان

و ناراحت بشه. من  میفکر کنه پشت گوش انداخت ترسمیروزامون خبر نداره. م نیبنده خدا منتظره و از اتفاقات ا

 کرد و گفت:  یمن

 روبرو بشم.  مایدوست ندارم با داداش س یدونیو م برم تو موضوع من تونمینم

آقا خانم  نه  مایس یخواستگار میریم میتازه ما دار یرو فراموش کن یهمه چ خوامیشدم و گفتم: م رهیاو خ به

 باشه.  گهید زیمسئله چ نکهی. مگه ایبر یتونیکه نم امکیس

 .سرش را باال آورد و گفت:  نمیبودم عکس العملش را بب منتظر

 . یبرام درست نکرد یتا قصه ا امی. باشه مستین یزیباور کن چ نه

 زدم و تشکر کردم.   یلبخند

 .  میبعد از شام به سمت خانه راه افتاد شب

 الله

  



 سبز قیحر

 
143 

 

که به خانه  رفتمیبا خودم کلنجار م یلیصبح خ  یهایکیو کامران به اتاقم رفتم. تا نزد زیو کامب دایاز رفتن ل بعد

و اگر خودم  شدندیها ناراحت منروم، همه آن یخواستگار نیبکنم؟ اگر به ا توانستمینه؟ حاال چه کار م ایبروم  مایس

 یهابه حرف یتیها بروم و اهمگرفتم همراه آن می. تصمشدیدلخور م  ئناو مطم دیفهمیبزنم، کامران م یضیرا به مر

   نیندهم. با ا امکیس

شدم. بعد شستن دست و صورتم به آشپزخانه رفتم. اما اشتها نداشتم. خودم را  به  داری. ساعت ده بدمیخواب میتصم

 هم موفق نشدم... ادیبره که ز نیکردن خانه مشغول کردم که وقت بگذره و دلهره و استرسم از ب زیدرس و تم
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به  میخوایاز اقوام م یکی ینداره امشب برا یخانم. اگه اشکال میتماس گرفتم و گفتم: سالم مر مایمادر س با

 در جوابم گفت:   مایمادر س د؟یندار ی. شما که مخالفت میایب مایس یخواستگار

نخوردم و بعد  شتریکردم. ناهار هم چند قاشق ب یصحبت، از او خداحافظ یکم. بعد از دیخوش اومد زم،یعز نه

به در اتاق زده شد.  یامانتو و شلوارم بودم که ضربه دنیسرحال باشم. در حال پوش یتا عصر کم دمیخواب یساعت

 :دیکامران از پشت در آمد که پرس یصدا

 نشه. رید ؟یاآماده الله

 گفتم: یکه همرنگ مانتوم بود را سرم کردم و به شوخ یرنگ یاسورمه یروسر

 شهینم رینترس د ؟یهول نقدریتوئه که ا یخواستگار مگه

 به در زد و گفت: یترحرصش ضربه محکم از
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 .یاریحرصم و در ن گهیکه د دمی.... بهت نشون م یاین رونیب مگه

 را باز کردم و گفتم: در

اش و باه شیخواستگار یبر یبرسه که بخوا ی. خدا به داد اون دختریرینگفتم که زود از کوره در م یزیمن که چ بابا

 .یکن یزندگ

 باال نرود، گفت:  کردیم یکه سع ییو صدا دییسایهم م یرو تیرا از عصبان شیهادندان

 کن.  تمیکم اذ میبر ای. الااااله. بالااله

 باال آوردم و سکوت کردم. پشت سر من آمد و کنار گوشم گفت:  میرا به حالت تسل میهادست

 تیبا زبونش و کاراش فقط منه بدبختُ اذ تونهیزرنگه که م نقدریتو نگران اون دختر نباش. چون اون دختر ا ضمنا

 کاراشم. نیبکنم عاشق هم تونمیم کاریچ یبکنه. ول

 نگفتم. یزیانداختم و چ نییرا پا سرم

ها با آن یلحظه از همراه کی یبرا مایخانه س کی. نزدمیرفت مایل و خانم درخشان و کامران به خانه سخانواده جما با

 بست.   میبزنم، کامران زنگ را فشار داد و راه برگشت را برو یحرف خواستمیشدم، اما تا م مانیپش

انم به خ ی. با لبخندمیکرد و با تعارف او وارد سالن شد یسالم و احوال پرس دنمانیدر را باز کرد و با د یمنصور یآقا

تم و گف یدیزد و گفت: تو اتاقشه. اتفاقا باهات کار داره. ببخش یگفتم: عروس خانم کجاست؟ او هم لبخند یمنصور

ت تخ یبغص کرده رو مایاو در را باز کردم و داخل شدم . س دییبفرمابه در زدم. با  یارفتم. ضربه مایبه طرف اتاق س

 که زدم، شینشسته بود. صدا

 :   دمیحلقه زده بود. کنارش نشستم و پرس شیهارا بلند کرد. اشک در چشم سرش

 . زنمیزده و منصرفت کرده؟ بگو نترس خودم باهاش حرف م یبه تو حرف امکیشده؟ نکنه آقا س یچ

اراحتن براش ن یلی. بابا و مامان خرهیمو دانشگاه ن ستینگفته. اون اصال حالش خوب ن یزیچ امکیبغض گفت: نه س با

  . 
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 نیاونا رو با ا تونمینشده. الله نم یبرن راض هیسوسن که دختر خوب و باوقار یخواستن که به خواستگار ازش

مادر و پدرت  متی: از تصمدمیازش پرس ؟یکنی. درکم موفتهیب شونیکی یبرا یاتفاق ترسمیتنها بزارم م تیوضع

 خبر دارن؟ 

 الله ..  تونمیباهام حرف زدن که منصرف بشم. نم یلیداد: آره. خ جواب

 زدم و  گفتم :  شیبه رو یدستش گذاشتم و لبخند یناراحت بودم. دستم را رو یلیخ مایس یبرا

  اد؟ی. بهش بگم بمونهیو منتظرت م کنهیجمال حرف بزن اون عاقله مطمئنم درکت م با

 مردد گفت:  مایس

 کنه؟یبزنم، قبول م باهاش حرف یمطمئن

 کردم... دییسر تا با
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ا دوست داره با آقا جمال حرف بزنه. البته ب مایگفتم : س یهمه چشم به من دوختند. با مکث دنمیسالن برگشتم. با د به

 .  شهیتموم م یو خوش ریبخ زیدرخشان و خانم درخشان و آقا جمال که اگه قبول کنن، همه چ یاجازه آقا

 گفت: یکرد و به شوخ یاکامران خنده یعمو

  ؟یمنصور یدوره ما گذشت. مگه نه آقا گهیاجازه ما دست جووناست. د واال

 و گفت: دیخند یمنصور یآقا
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و مشورت  دوننیرو م یهمه چ گهید دنیکم قد کش هیفکر کردن  یامروز یو جوونا دیکه حرف دل من و زد الحق

 . کننینم

 کرد. دییاو را تأ یهادرخشان با سر حرف یآقا

 ها گفتم: و به آن دمیخند

ه ب یفکر هیبعد  م،یبرس ندهیفعال به عروس و داماد آ ادهیدل کردن زدرد ی. فرصت برادیدار یچه دل پُر ونیآقا شما

 . میکنیحال دل پر شما هم م

 تو اتاقش منتظرتون هستن.   مایبه آقا جمال کردم و گفتم: آقا جمال، س رو

 ییکنار کامران نشستم و فنجان چا یمبل یرفت. من هم رو مایاجازه گرفت و به اتاق س مایهم از پدر و مادر س جمال

 مایس ی. راستیشیمثل قبل م یکردم که کامران کنار گوشم گفت: خوشحالم که دار کیرو برداشتم و به دهانم نزد

 مخالفه؟  ازدواج نیخانم چش بود؟ با ا

بفهمم از آن شب  تونستمیبدم آمد و م خورد،یو نفسش به گردنم م زدیکنار گوشم حرف م یچرا وقت دونمینم

 یباشم. آهسته به بهانه گذاشتن فنجان چا دواریام یبا مرد ندهیبه آ یحت ایدرست رفتار کنم و  تونمینم گهیاتفاق د

 دور شدم و آرام گفتم: یاز او کم زیم یرو

 .خوادیفرصت م یشون نگرانه و کمخونه ختهیبخاطر اوضاع بهم ر یکم ی، ول ستیمخالف ن مایس نه

به اخالق هم  دیبا یمدت هینبود، فقط  یمهم زیآمد و گفت: چ یحال حرف زدن با کامران بودم که جمال با لبخند در

 .رهیم شیخوب پ یشاءاهلل هم نباشه همه چنبود که ان یا. اگه مسئلهمیآشنا بش

وارد شد. با حال و  امکیکه س میبود اطی. در حمیکرد یخداحافظ ،ییو بعد از خوردن چا دندیکش ینفس راحت همه

به طرفم آمد و چون من در  یدرخشان و کامران دست داد. با نگاه سرد یآشفته به همه سالم کرد و به آقا یوضع

یم یباز ینجورینشنود، گفت: با همه ا یکه کس یوربودم، آهسته ط میهاکفش دنیچارچوب در سالن، در حال پوش

نگاهش و  ی. از سردخوامتیاما باز م یکرد مونهیواقعا ساده بودم. د ؟یدیو خودت و مظلوم نشون م یکن

. چشم که دمینفهم یزیچ گریرفت و د یاهیس میهاچشم یکه مثل پژمان بود، تمام بدنم سرد شد و جلو شیهاحرف

 : دیبودند. کامران کنارم نشسته بود. پرس ستادهیسرم ا یو همه نگران باال مکاناپه بود یباز کردم رو
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ه خون میزدم و گفتم: نه خوبم. بر یسِرم وصل کنن؟ لبخند کم جون هیبهت  مارستانیب میبر یخوایخوبه؟ م حالت

را از او گرفتم. با  میخورد که نگران به من چشم دوخته بود. رو امکی. چشمم به سشمیاستراحت کنم، خوب م

شدم و به  نی. با کمک کامران سوار ماشفتبلند شدم به اتاقش ر یکه به من زد، دلم را شکست.  وقت ییهاحرف

 ...میسمت خانه حرکت کرد
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و  انیشبانه مادرم و کمتر شدن رفت و آمد پدرم با دوستان و آشنا هیخسته شده بودم. گر انمیاطراف یناراحت از

یو م دمیدی. همه و همه رو به چشم مامکیس یگوانهیو د گذاشتیم هیما میکامران که از جانش هم برا تیحما

 کار را تمام کنم.   دی.  باسوختم

ها را در راه ینابودش کنم. همه شهیهم یاشوم و چطور بر کیبه پژمان نزد یابه چه بهانه دمی.کشیروز نقشه م هر

ظر را در ن یخوب تیموقع دیبود. با یمتوجه بشود، کار سخت یکس نکهیبدون ا الی. رفتن داخل وکردمیذهنم تکرار م

کامران را از پشت  یبرنداشته بودم، که صدا یچند قدم ز. شب به بهانه درس به خانه دوستم  رفتم هنوگرفتمیم

 :دمیسرم شن

  ؟یو اونو بکش یبر ییتنها ذارمیم یعجله؟ فکر کرد نیبا ا یریکجا م الله

 خوامیکه م یچرا فکر کرد ؟یکنیم کاریچ نجای: تو ادمیگرد شده به او نگاه کردم و پرس یهاتعجب  و با چشم با

 پژمان رو بکشم؟ 

 جواب داد:   یپوزخند با

 . پس خودت رو به اون راه نزن. گذرهین سرت متو او یچ دونمینظر دارم و م ریگفتم تو رو ز بهت
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 زیدخالت کنه تو بفکر خودت و مادرت و کامب یکس خوامیمربوط به خودمه و نم نیبه او نگاه کردم و گفتم: ا یحرص

 ندارم.  اجیبه کمکت احت یبهتره برگرد یکرد تشونیاذ یلیباش . تا حاال خ

   یلیبشه، برعکس س شیزیچ دمیقرمز شده بود. ترس تیچراغ صورتش از عصبان ریز

 یزنب یاحرف اضافه یبه بعد اگه بخوا نیاز ا ینگفتم ول یزیباهات راه اومدم و چ یلیبه صورتم زد و گفت: خ یمحکم

 باز کارمو تکرار کنم؟   ای یدی. فهمزنمتیم یلیس نیبدتر از ا ،یو من و از خودت دور کن

 یلیداشت. س ینیزد و پشتش را به من کرد و براه افتاد. عجب دست  سنگ یبرم؟ لبخند ییاتنه ای میبا هم بر حاال

. پشت سرش براه کردمیم شیعصبان گرید دیجمع شده بود. نبا میهانبود. اشک در چشم نیسنگ نقدریبار اولش ا

 ...میوارد باغ شد ند،یببنگهبان ما را  نکهیباز بود. آهسته بدون ا الیافتادم . در و
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قشه ن نهمهی: حاال ادی. کامران رو به من پرسمیدر سالن نشست یاز درختان بزرگ باغ روبرو یکیپژمان پشت  منتظر

  ؟یپژمان رو بکش یخوایم یبا چ یدیکش

 . کشمیبعد با چاقو اون و م شمیم کینزد گفتم: بهش یخونسرد با

کتش  رو از یدختر. بعد تفنگ یاچقدر تو ساده ش؟یتا تو با چاقو بزن ستهیا یاونم م یو گفت: واقعا فکر کرد دیخند

  ؟یاز کجا اورد نوی: ا دمیگشاد شده پرس یدر آورد. با چشا

خونه وارد خونشون شدم. از  لیاز وسا یکیکامل جواب داد: از خونشون .ظهر به بهانه درست کردن  یخونسرد با

و برداشتم و از خونه در  شیکی دمیها رو که دنشد. تفنگ چمیپاپ ادیخونه نبود. خدمتکار هم ز یشانس خوبم کس

 از گم شدنش باخبر بشه.   یبود فکر نکنم کس کیاومدم. چون کوچ
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 چشمم رژه رفتن. فقط یتمام اتفاقات جلو زشیانگنفرت یچهره دنی. با دمیدیپژمان  را  د نیموقع ماش نیهم در

کرد، پژمان از  کی. کامران بلند شد و دو قدم جلو رفت. گلوله اول را که شلگرید زینه چ کردیآسوده م من را مرگش

شد. مبهوت کار کامران و  نیگلوله دوم که بالفاصله بعد از گلوله اول بود، نقش زم کیدو زانو افتاد و با شل یدرد رو

که بر سرم  یجا خشکم زد. اما کامران همراه با داد شدن او در نیها سمت پژمان و نقش زمگلوله کیسرعتش در شل

تفنگ را پاک کرد و در  ی. قبل از آن، دستهمیخارج شد الیاز و عیو سر دیدستم را هم گرفت و با خود کش د،یکش

مادر و  ونیو ش غیج یآمدند. صدا رونیهمه از ساختمان ب کیشل ی. با صدامیاز باغ انداخت و فرار کرد یاگوشه

. میو به خانه برگشت میزد یروزیاز پ یو لبخند میکرد ینگاه گریپژمان بلند شد. من و کامران به همد یخواهرها

 که وارد خانه بشوم، کامران گفت:  نیقبل از ا

 نشون نده.   یعکس العمل یدیشن یو هر چ یرینم رونیبهت نگفتم از خونه ب یوقت تا

 . یو خراب کرد تیزندگ ؟یکرد نکارویم : چرا ابه کامران انداختم و گفت ینینگاه غمگ ؟یدیفهم

 . یاگه من و نخوا ی. باور کن حتزنهیقلبم نم نیو بدون تو ا ییمن تو یزد و گفت: زندگ یلبخند

 را گرفتم و گفتم :   دستش

 . یکنیم تمیو حما یکه کنارم ممنونم

 را فشرد و از من خواست زود وارد خانه شوم. دستم

 سوار یتکان داد و با لبخند یبود، نگاه کردم. دست ستادهیاتاقم رفتم و از پشت پنجره به کامران که هنوز ا به

 اش برسد...که به مشکل برنخورد و سالم به خانه کردمیشد و رفت. در دلم دعا م نشیماش
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بحانه را بود. ص فتادهین یاتفاق شبیخانه رفتم. انگار که دشدم، بعد از شستن دست و صورتم به آشپز داریکه ب صبح

 که تلفن زنگ   دمیمرور درسم به اتاقم برگشتم. هنوز به در اتاقم نرس یخوردم و برا

 را بلند کردم. کامران بود.  یگوش عی. سرخورد

ل دمتکارا رو بعنوان قاتاز خ یکیو فکر کنم  دهیچیگفت: خبر کشته شدن پژمان همه جا پ یاز سالم و احوالپرس بعد

 ،یمونیو ساکت م یکنینم یکار چی. مجبورم برم اعتراف کنم. اما تو هنمیساکت بش تونمیکردن. الله نم ریدستگ

 هم ساکت موندم حاال ،یکه زد یلیبا س شبینکن د رنکن. فک فیتکل نییگفتم: اوال برام تع یعصب ؟یمتوجه شد

 نیتو چطور ا ای. افتاد؟ ثانامیمنم باهات م ی. هر جا باشیبد لیتا خودت و تحو یریم ییو تنها گمیبهت نم یزیچ

 .  یلجباز یلیگفت: خ زد،یکه خنده در آن موج م ییبا صدا ؟یدیرو فهم زایچ

   ی. با صدادمیرو فهم یرفتم اونجا سر زدم و همه چ یجور نیهم صبح

 گفت:   یبا لحن آروم ؟یچرا رفت رنت؟یبگ یدیگفتم : نترس یبلند نسبتا

یخنده اش آمد و گفت: نترس به خودم نم یسکوت کردم که صدا ؟یالله نگرانم شد گمیدختر. کر شدم. م ترواشی

 به او گفتم: ی. بعد محکم و جدیکالنتر میریکردم با هم م دینثارش کردم و تاک یاونهی. د رمیگ

ودم بوده، خ یعلت قتل چ ننیو بب انیب یسهراب یخانواده آقا تون وتا خانواده گهیمطمئن باش د ،یرفت ییتنها اگه

 یاهدی. اعتراف تو هم بعد از من فاستمین مونیهستم و اصال پش یمن قاتل پژمان سهراب گمیم یکالنتر رمیاالن م

 نداره. 

 .رسهیبه آخر م نجایمن هم تا ا یگفتم: زندگ یآروم یبا صدا بعد

 داد زد: تیبا عصبان دیجمله آخر من را که شن کامران

 نویا ،یمن و هم بکش یبخوا نکهیمگه ا ؟یدی. فهمبخشمتینم ،یانجام بد ییبخدا قسم، به جون خودم کار خطا الله

  ؟یخوایتو م

 کردم و گفتم:  بغض

 مو از سرت کم بشه. هینه. بخدا نه. من دوست ندارم  نه،
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 کشاند.  اطیزنگ در من را به ح یدر پ یپ ی، صداکه آرام شدم یهقم اوج گرفت. کمرا قطع کردم و هق تلفن

بود. به سمتم آمد و مرا در آغوش گرفت و  دهیشد. رنگش پر انینما اطیرا باز کردم و کامران در چارچوب در ح در

 پهنش قرار داد و کنار گوشم گفت:  ینهیس یسرم را رو

 نکن.  مونهی. ددمیاز مرگ حرف نزن. قسمت م گهید الله

اما االن با  کردیکرد. او که خوددار بود و خودش را در همه حال کنترل م جیکامران مرا گ رمنتظرهیو غ عیسر حرکت

 یدر آن حال باق ی. کمشدیخاموش نم وقتچیاو بود که ه قینشان از عشق عم دنمیسرعت آمدنش و در آغوش کش

. اصال خوامیو گفت: عذر م ختیتش ربه صور بآ یلبه حوض نشست و با دستش کم یماند بعد از من جدا شد. رو

 . فکر کردم االنه که از دست بدمت. الله منو ببخش...دمیترس یلیخ ،یاون حرف رو زد ینداشتم. وقت یمنظور
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 یلالج یمأمور پرونده قتل پژمان آقا میدیجو فهمو. بعد از پرسمیرفت یو به طرف کالنتر میشد نیهم سوار ماش با

 یبا تعارفش رو م،یدار یدر مورد قتل اطالعات نکهیخودمان و ا یو بعد از معرف میبه در اتاقش زد یااست. ضربه

 . مینشست هایصندل

 هستم.  یمن قاتل پژمان سهراب یجالل یگفتم:  آقا یجالل یبه آقا رو

 . من گناهکارم.گهیدروغ م یجالل یالله؟ آقا یگیم یزده به من نگاه کرد و گفت: چبهت کامران

   گهیدروغ م سیرئ یگفت: نه اقا یهستن. من اون و کشتم . کامران با تند گناهیب شونی. ارینخ_
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 کردیم یباز شیاو در آمده بود. داشت با زندگ ینداره. حرصم از کارها نکارویجرات ا شونیاون رو کشتم . اصال ا من

 گفتم:  یبلند یبا صدا

به او  یآرام ی. باصداکنهیجراتش رو نداره انگار تو باند قاتال کار م گهیم ی. طوریاومد ایبدن نکارهیتو ا نکهیا نه

 یکم تو هیخواهشا به مامان و برادرت فکر کن . اخه چرا  یول یجا ممنون که کنارم بود نیکامران تا هم نیگفتم: بب

. خندهیفقط م نیا گمیم یخدا من چ ی. اکردیبا لبخند نگام م قطاش گرفته بود و ف. کامران خندهستیسرت مغز ن

 گفتم: یحرص

  ؟یخندیتو م نکاراتیبا ا کنمیمن دارم از دست تو دق م ؟یخندیم یچ به

 و   کلیبه ه سیرئ یرو کردم و گفتم : اقا سیرئ به

اش ما خنده یهاهم که از حرف سیرئ خنده؟یزندان م رهیم یکی. آخه ستونهید هی دیجوون نگاه نکن نیا پیت

 ستونهید دیگیکه م ییآقا نیا د؟یو خراب کرد تونی. چرا زندگدیرو بکش یکس ادیگرفته بود، گفت: اصال بهتون نم

 درسته؟ ست،ونهیعاشق د هیحتما 

 با خنده گفت: کامران

 به شما. احسنت

آقا و خانم رو به  نیتاق گفت: اتکان داد و به سرباز دم در ا یو سر دیبود، خند ییکه مرد مسن و خوشرو یجالل یآقا

 .دی. ضمنا اون خدمتکار رو آزاد کنانیهاشون بتا خانواده دیبازداشتگاه ببر

 بعد ما را به اتاق   یساعت

انداختم.  نییسرم را پا یسهراب یو خانم و آقا زیپدر و مادرم و خانم درخشان و کامب دنیبردند. با د یجالل یآقا

 هیبه تن کرده بود و گر اهیلباس س یگرفت. خانم سهراب نییها را نداشت، سرش پاکامران هم  که طاقت نگاه به آن

 گفت:  ی. هنوز دهان باز نکرده بودم که خانم سهرابمییبگوکارمان را  نیاز من خواست علت ا یجالل ی. آقاکردیم

برات انجام نداد؟ شما همتون نمک  یخواست یکرده بود؟ چه کاردر حقت  ییچه بد ؟یبگو چرا پسرم و کشت آره

 ...یدار تا دلم خنک بشه. تو تنها پسرم و ازم گرفتچوبه یباال یبر دی. بادینشناس
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 از او خواست ساکت باشد.  یآرام یبا صدا یجالل یآقا

 که شد رو به من   ساکت

 : گفت

 کن.  فیرو تعر ماجرا

 و گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

خراب شد. اول هر روز تو  میهم داشتم. اما با آمدن پژمان زندگ یادیز یبودم و به طبع آرزوها رستانیآخر دب سال

 و بعد به   شدیراه مدرسه مزاحمم م

 اومدیبه خونمون م ییهاو با وعده هیهد هیاومد. جواب رد بهش دادم اما اون دست بردار نبود هر روز با  میخواستگار

. دمیم رو بهت یبعد جواب قطع ادیفکر کنم و اخالقت دستم ب دیبهش گفتم با نکهیواقعا خسته شده بودم تا ا گهید

ی. پژمان مست بود و با دخترا گرم مدمید یرو تو مهمون شکه تو خونشون بود، رفتم و رفتار یشب به مهمون هی

 نیهم ی. برامیدار یادیفاصله ز یگو با هم از نظر خانواد میخوریهم نممتوجه شدم که ب یهمون مهمون ی. توگرفت

 شبازم خواست به خونشون برم. اون  نکهیکرد تا ا دمیازش خواستم هر کدوم به راه خودش بره اما قبول نکرد و تهد

. با کردمیمن زودتر رفتم تا اون مست نباشه که نتونه خودش و کنترل کنه. اما اشتباه فکر م یداشتن ول یمهمون

 .دمیترس یلیپژمان اونم مست خ دنید

 شدند.   ریسراز یکی یکیرا کنترل کنم و  میهاسکوت کردم و نتوانستم اشک دم،یکه رس نجایا به
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ا از آن ر یآب را بعد از تشکر از آن آقا گرفتم و کم وانیو لکه به طرفم گرفته شد سرم را باال بردم  یآب وانیل با

 را پاک کنم. در ادامه گفتم:  میهارا به دستم داد تا اشک یخوردم. کامران هم دستمال

نگذاشت و بهم گفت حرف آخرت رو بگو. با التماس بهش گفتم دوست ندارم ما به درد هم  یبرگردم ول خواستمیم

 یداد و ضجه زدم کس یشد و به من حمله کرد. هر چ تریحرفم از کوره در رفت و وحش نیا ابزار برم. ب میخورینم

 شد.  اهیو  روزگارم س ومدیکمکم ن یبرا

 گفتم: یانداختم و با شرم و ناراحت هیبه کامران بعد به بق ینگاه

اون انکار  یول میکن یشک داشتم که باردارم رفتم سراغش و ازش خواستم به خاطر بچمون با هم زندگ یوقت یحت

 یتو ادیز یفکر پولش هم نباش. اون شب از ناراحت یکه سقطش کن کنمیاما کمکت م ستیکرد و گفت بچه من ن

روز به عمرم  هیاگه  یرو نابود کنم حت شیاز دست رفت و من با خودم عهد کردم که زندگ نیخوردم و جن زیبارون ل

 مونده باشه. 

. کردمیاو را به خودم حس م نینگاه سنگ یکامران را نداشتم. ول یهاه کردن در چشمجرئت نگا هیقض نیگفتن ا با

 همه فراموش بشم... ادیو از  رمیکرد، دوست داشتم همان لحظه بم میو دلخور کامران که صدا نیغمگ یفقط با صدا
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 : دیپرس یبا لبخند یجالل یآقا

  ان؟کارهیعاشق چ یآقا نیا پس

 جواب داد:  عیسر ینگاه مین یاو بدون حت یاو را تبرئه کنم ول خواستمیبه کامران کردم و م ینگاه
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و گفتم : همونطور که  دمیکردم. وسط حرف کامران پر کیبرداشتم و به اون شل یسهراب یتفنگ رو از خونه آقا من

 گفتم من همه کارا رو انجام دادم و من پژمان رو کشتم. 

 کرد و گفت:  یاخم بهم نگاه با

 بفهمه. خدمتکار هم شاهده.  یکس نکهی. من به خونشون رفتم و تفنگ رو برداشتم بدون ایگیدروغ م چرا

   دیایاز خدمتکار خواست که جلوتر ب یجالل یآقا

 کامران گفت:  دنیانکار کند. خدمتکار با د ای دییکامران را تا یهاحرف و

 تونمیخانم هم م نیدر مورد ا سیرئ یخونه اومده بود. آقا لیاز وسا یکیرست کردن د یکه برا یخودشه، کس بله

توجه  میدیشن یکرد که هر چ دمونیاز ما خواست و تهد امرزیکه خدا ب یداره. از اون شب قتیحرفاش حق یبگم همه

 هیدختر در حق من و بق نیکه ا یی. بعد از اون شب و دعامیدیاز چشم خودمون د میدید یو اال هر چ مینکن

 ام. . شرمندهمیبکن تونستمینم یکار یول میشب خواب راحت نداشت هیخدمتکارا کرد، 

 و گفت:  دیکش یآه یسهراب یخدمتکار آقا یهااز حرف بعد

کشوند. منم که همش کارام  راههیاز حد اون رو به ب شیب یمادرش بود. آزاد ریاخالق رو نداشت و تقص نیا پژمان

 سرش باشم.  یکشور بود، نتونستم بهش برسم و باال ایاز شهر  رونیب

 به من گفت:  رو

 . رهیتا روحش آروم بگ یکه اون رو هم ببخش کنمیو خواهش م خوامیمن ازت معذرت م دخترم

 خوامی. نمدمیم تیو رضا بخشمیو اونا رو م کنمیصرفنظر م تمیرو کرد و گفت: من از شکا یجالل یبه آقا بعد

 تباه بشه. اشتباه از پسرم بود نه الله خانم.  نیاز ا شتریب شونیزندگ

 قرار داد و گفت:  یسهراب یآقا یرا روبرو یابه ما و بعد ورقه ینگاه یجالل یآقا

   چیکه ه دیسیو بنو دیاون رو امضا کن ریز دیذکر شده فقط شما با یورقه همه چ نیا یتو

 هم ورقه   یسهراب ی. آقادیدیم تیو رضا دیدو جوون ندار نیاز ا یتیشکا

 امضا کرد.  رو
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 شد و گفت:  یاز کار همسرش عصبان یسهراب خانم

 نداشت ؟   یمگه پسر تو جوون نبود؟ مگه حق زندگ ؟یها گذشتاز اون یراحت نیهم به

 الله رو دوست داشت که   یپژمان به حد ؟یدار یاصال احساس پدر تو

بقول خودت پسر گمراه من و درست کنه اما نخواست. اون  تونستیقبول کنه. الله م هگیالله م یبود هر چ حاضر

داد؟ بعد رو به من کرد و گفت: خودت و مظلوم  یواه دیگرفته بود. اصال چرا قبول کرد؟ چرا بهش ام یپژمان و به باز

اگه قانون دستم بود، همونطور . یچون پسرم و ازم گرفت کنمیبرات م یبدبخت یمادرم آرزو هیمن  یول ،ینشون داد

 ...فیح یول گذاشتمیپسره رو هم به دل پدر و مادرتون م نیداغ تو و ا د،یکه داغ پژمان و بدلم گذاشت
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 و گفت:  دیسر همسرش داد کش یبلند یبا صدا یسهراب یآقا

چند دختر مثل الله خانم بدبخت بشن.  یو گذاشت یبرد نینه الله خانم . تو با کارات اون و از ب یپژمان رو کشت تو

پس ساکت  یدیدیرو نم یچیگرم بود و ه ایاه اونا دامن پسرت و نگرفته بود؟ تو سرت همش به مهمون یکنیفکر م

 نگو.  یچیشو و ه

 بلند شد و با یسهراب یآقا

 جا را ترک کردند.از داغ کشته شدن پسرشان آن دهیبا کمر خم همسرش

در مورد حمل اسلحه شما آقا کامران درخشان  یول یآزاد شد دمیول تیرو به من گفت: تو با رضا  یجالل نسروا

 شهیگفت: آخه چرا ؟ نم یجالل یبه آقا زی. کامبدیما پر یهمه ی. رنگ از چهرهادیتا حکمتون ب دیبازداشت هست
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زندان بره.  تونهیکه داره نم یماریبخاطر ب داشمتا موقع حکم بازداشت نشه. آخه دا ایکرد که حبس نباشه  یکار

 به کامران   یباز نگاه یجالل ی. آقادیکن یکار هی کنمیخواهش م

 و گفت:  کرد

  د؟یکنیکه خودتون اجرا م دیآخه مگه شما قانون دیکنیم ییچه کارها یفکر یبا ب نیبب

 گفت:  زیرو به کامب بعد

 . رهیزندان م میمستق ای د،یاونو ببر قهیبا وث دینتویحکم بده که م یقاض دینه. با متاسفانه

 سال تا سه ساله.  هیهم فکر کنم  حبسش

همون جا کارا رو  ترعیو سر دیهمراه برادرتون به دادگاه بر دیتونیگفت:  م یجالل یسکوت کرده بود. آقا کامران

 کرد.  یکار شهیو نم لهیچون فردا و پس فردا اداره تعط دیانجام  بد

 و ناراحت بود یعصبان نقدریهم ا زیطرف صورتم سوخت. کامب کیپدرم  یلیکه با س میبود ستادهیراهرو همه ا یتو

یعاشق ؟ م ای!؟ یکه قهرمان ،یثابت کن یخواستیرو م یزیگفت: چه چ یبلند یبه کامران زد و با صدا یلیکه دو س

 نیبه هم تونمینداشتم. ازت انتظار نداشتم و نم ازش یبود مامان سکته کنه. منم دست کم کینزد نکارتیبا ا یدون

 یدونی. زندان ممیکارات خسته شد نی. از دست امیرو تحمل کن تیوضع نیا دیرو ببخشم. چقدر با نکارتیا یسادگ

به من هم  یعنی. یکارت و آبروت رو از دست داد یعنی ؟یچ یعنیقاتل  سنینویت مپرونده یتو یوقت یدونیم ه؟یچ

  ؟یاریدوباره اعتماد مردم رو بدست ب یتونی. چطور مکننیرادر قاتل نگاه مب مبه چش

 باال برد و عاجزانه گفت:  شیهاسرش و دست زیکامب

 کنم. تو خودت کمکمون کن. کاریچ خدا

 .زدینم یبود و اصال حرف نییکامران پا سر

 هم به من گفت:  پدرم

کرده و اگه  رترمیاتفاق کمرم خم شده و چند سال پ نیمنم پدر هستم و از ا ؟یخوریفقط خودت غصه م یکرد فکر

مادر  هی یرو بدون دعا نی. ادیشکنیو مادرتونه چون با از پا افتادنم شما هم م دایسرپا هستم بخاطر تو و ل ینیبیم

 تا ببخشتتون.  ششیپ دیبر نکهیامگه  شهیکه پسرش و از دست داده براتون گرون تموم م
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 و گفت: ستادیسرشو بلند نکرد. خانم درخشان کنار کامران ا یگفتم اما کامران هنوز ساکت بود حت یچشم

  ؟یخوب کامران

چانه کامران را گرفت و سرش را بلند و با  ریفقط سکوت بود. خانم درخشان باز هم او را صدا کرد و دستش را ز جواب

 گفت:  ینگران

   ؟یاکتبگو تو رو خدا چرا س یزیچ کامران

 شد و به مادرش گفت:  ریکامران از گونه اش سراز اشک

 مامان.  شرمندتم

 : دیتوپ زیدرخشان به کامب خانم

 چرا با داداشتپ  زیکامب

  ؟یکنیم ینطوریا

 گفت: کامران چرا دستت یو دستش را گرفت به محض گرفتن دست کامران با نگران ستادیبرادرش ا یروبرو زیکامب

دوست دارم  یلیخستمه. خ زیکامب ؟یبخشینگاه کرد و گفت: م زیبه کامب یحال یسرده؟ حالت خوبه؟ حرف بزن . با ب

 او را در آغوشش گرفت و گفت: زیمبنشم. اشک تو چشمان کامران حلقه زده بود. کا داریبخوابم و ب

 ؟یفهمی. مخشمتبینم گهید ،یاما اگه از مرگ حرف بزن بخشمتیم

 گفت. یاباشه
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ها را گرفتم و با آن ی. من قاتلم نه او. جلوبردندیاو را م دی. نه، نباختیر یزدن دستبند به دست کامران دلم هر با

 نداره.  یری. اون تقصکنمی. خواهش مدی. من مقصرم. من قاتلم. منو ببردیبغض گفتم: اونو نبر

ها رفت. من هم به دنبال آن زیکردند و به طرف دادگاه حرکت کردند. کامب نیگوش ندادند و کامران را سوار ماش اما

و ما  شدیانجام م ی. کارها به کندمیکامران در زندان را نداشتم، همراه پدرم به دادگاه رفت دنیهم طاقت موندن و د

ن : شما برادر اودیپرس زیبا سرعت به سمت ما آمد و از کامب یبازکه سر می. نشسته بودمیاز حال کامران خبر نداشت

 د؟یجوون که اسمش کامران درخشانه هست

 بلند شد و گفت:  عیسر زیکامب

 شده؟ یزی. چبله

 . ستیبرادرتون حالش خوب ن_

شت پ زی. کامبوفتدیاو ب یبرا یاتفاق دیحرکت نداشتم. دهانم خشک شده بود.  نبا چیحرف قدرت ه نیا دنیشن با

 .دیدویسر سرباز م

 : دیکنار کامران نشست و پرس نیزم یرو زیو سرباز رسوندم. کامب زیبود خودم را به کامب یطور هر

 حالت خوبه؟ چت شد؟ کامران

 زد و گفت:  یرنگداد و لبخند کم هیتک واریخاطر به د نیرا پنهان کند بهم شیکرد ناتوان یسع کامران

مدت از دستم  هیرو تحمل کرد. تازه  یهمه چ دیزندان با یرفت. نگران نشو. تو جیکم سرم گ هی. فقط ستین یزیچ

 . دیشیراحت م

 :دیاو بود که کامران پرس یهابیدر ج یزیمشغول گشتن چ زیکامب

 ؟یگردیم یچ دنبال

 ؟یوردیقرصات. با خودت ن_

 فکر کنم تو خونه جا گذاشتم. دونم،ینم_
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 وانیبعد برگشت و از سرباز ل قهیجا خارج شد. چند دقبا سرعت از آن زیشد، کامب نیاو سنگ دنیکه نفس کش نیهم

 خواست.  یآب

 آب قرص را خورد. یدر دهان کامران گذاشت و با کم یحرف چیرا بدون ه قرص

ا در مورد حال برادرش به او گفت. ام زیو کامب میبرگشت یبود. به اتاق قاض رممکنیآوردن کامران در زندان غ دوام

 کی نیبر بود و در ارا خواست که زمان گریو سند و مدارک د یپزشک یو گواه کردیقبول نم یراحت نیبه ا یقاض

 ممکن بود.  ریساعت انجامش غ

 .ماندیبازداشتگاه م یتو دیدو شب را کامران با نیبه شنبه موکول شد و ا کارها

 گفت:  هیبغلم کرد و با گر دایل م،یکه وارد خانه شد نی. هممیمان رفتبه خانه یاصرار پدرم همگ با

  شه؟یم یحاال چ د؟یشما پژمان رو کشت یشد؟ راست یچ

 مبل نشاند و گفت: یدستش را گرفت و او را رو زیکردند او را آرام کنند. کامب یسع زیو کامب مادر

. تازه در آن لحظه بود میسالن شد داخل ی. همگمیفقط بذار استراحت کن میگیرو م یکم صبر کن برات همه چ هی

 و با ترس گفت: دیمتوجه نبود کامران شد. رنگش پر دایکه ل

 شده؟  یکامران کجاست؟ چ ز،یکامب

 گفت: یبلندتر ی. با صدامیسکوت کرد همه

 حرف بزن کامران کو؟  زیکامب

 : دیبه خانم درخشان کرد و پرس رو

 داداش کامران کو؟  مامان

 دستش را گرفت و گفت:  زیکامب

. کامران رو بازداشت کردن. نتونستم یکنیم مونهید شتریحالت ب نی. تو با اشهیجان آروم باش. من خودم دلم آت دایل

 کنم. یکار
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  ؟ینکرد یکار چیبازداشت شد و ه یراحت نیبه هم_

ینم تیاگه پدر پژمان رضا یعنی ؟یچ یعنی نایا یدونیآره، نتونستم. چون کامران قاتله. چون اسحله حمل کرده. م_

 ...؟یدی. فهممیدیدیچوبه دار م یاونو باال دیاالن با داد،
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 گفت:  یآرام یداد و با صدا هیسرش را به مبل تک یو فشار روح یاز خستگ زیکامب

نبرنش  یول دمیبراش نگرانم هر چقدر بخوان م یلیبشه و کامران رو به زندان نندازن. خ یراض یکاش قاض فقط

 . میزندان . خدا روشکر از پژمان و خانواده اون راحت شد

 به من کرد و گفت:  ینگاه یبا ناراحت مادرم

 گفت:  ظیبا غ دای. لنهیرو بب یالله کرد، فکر نکنم الله رنگ خوشبخت یکه مادرش برا ییدعا با

 یچینده ه تی. مامان شما اهمکنندیما م یبرا یبدبخت یز پسرشون بوده بعد دعانداره. گناه ا یریتاث چیاون ه یدعا

 . شهینم

 میهابردارم، چشم ی. تا آمدم قدمکردمیها نگاه مفقط به آن جیو فشار تمام وجودم را گرفته بود. سردرگم و گ درد

 شد. اهیچشمم س شیپ ایرفتند و دن یاهیس

 . نه، محال بود.میاوریدو سال حبس او را طاقت ب ایسال  کیانگار دو سال بود. چطور  مانیدو روز برا نیا
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. بعد از سالم و میاو وارد اتاق شد یزد و با صدا یقاض یبه در اتاق آقا یاضربه زی.  کامبمیهمه به دادگاه رفت شنبه

 گفت:  زیکامب د،یخسته نباش

 پرونده برادرم کامران درخشان اومدم.  یبرا

کرد و بخاطر  ی. اون جووندیکن یدگیرس کنمیخواهش م یقاض یهمه مدارک رو اوردم. آقا دیکه خواست طورمونه

اون تو  دیتا داداشم بازداشت نشه. باور کن دیکن یدادن. برادر تیهم رضا دمیکرد. ول نکارویتعرض به نامزدش ا

 .رهیمیزندان م

 گرفته بود، گفت: شیدو شب صدا نیا یهاهیکه از گر یفیضع یدرخشان هم با صدا خانم

 .دیرحم کن شیبه جوون کنمیم خواهش

 گفت: یبه همه کرد و با ناراحت یاجمال ینگاه یقاض

ینم گهیکه د رنیگیم فیمختلف از حکمشون تخف یو با مدارک و کارا ارنیم نجایقاتل و خالفکار ا نقدریا راستش

که  . با دکترشمنتقلش کردن مارستانیبهم خبر دادن برادر شما حالش بدتر شده و به ب شبیکرد. اما د نانیاطم شه

رو  یناراحت نیشده که تحمل کوچکتر فیضع نقدریشده و اعصابش ا یدچار حمله عصب شونیحرف زدم، گفت ا

شدن کامران،  یخبر بستر دنیبرگرده. با شن ایدن نیمادرش بهش رحم کردن که به ا یهم خدا و دعا شبینداره. د

 یبرا زیبه او خوراند و کامب یآب وانینشاند و ل یصندل یبود از حال برود که مادرم او را رو کیخانم درخشان نزد

. افتادم نیدو زانو به زم یها روصحنه نیا دنیو د دنیداد. با شن هیتک زیچپش را گرفت و به م تکتف سم یالحظه

 همه زجر بکشد؟  نیکامران ا دیاتفاقات باعثش من بودم. چرا با نیا

 پف کرده، گفت: یهادرخشان با چشم خانم

 .کنمی. خواهش منمیبرم پسرم رو بب تونمیم

 گفت:  یقاض یآقا

با  دی. حداقل شما بادینیبدم که اون رو بب یبیترت تونمیبکنم، فقط م شونیا یآزاد یبرا یکار تونمینم متاسفانه

 تا بتونه تحمل کنه.  دیبد هیحرفاتون به اون روح
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کرد  یما سع دنیبود و سرم به دستش وصل بود. با د دهیتخت دراز کش ی. رومیرفت مارستانیبه ب یاز قاض یانامه با

 :دیسر کامران زد و پرس یرو یابلند شود که مادرش اجازه نداد. بوسه

 خوبه؟  حالت

 زد و گفت: یلبخند کامران

 .ستین یمهم زیامان خوبم. چم آره

تالش کردم، نشد که  یلی. خیتو زندان بمون یمدت دیکامران. با یباش یقو خوامیکنارش نشست و گفت: م زیکامب

. قول یاونجا نمون ادیکه ز کنمیو م میو سع ذارمی. بازم تنهات نمنمتیبب مارستانیب یآزادت کنن. دوست ندارم تو

 ؟یدیم

 و گفت: دیدست برادرش را گرفت و بوس کامران

 .دمیم قول

 یزیچه چ یبدهم برا حیتوض شیبرا خواستمیجواب سالمم را داد. م یرفتم و سالم کردم. با نگاه دلخور ترکینزد

دست کردنم و نگاه منتظر دست زیگفتم همه ماجرا نبود. کامب یرا که در کالنتر یزیسراغ پژمان رفته بودم و آن چ

 بگذارند. مانیتنها هخواست ک هیبه من را متوجه شد و با اشاره از بق  کامران

 بار گفت:سرزنش یبزنم، کامران با لحن یحرف نکهیکنارش نشستم. قبل از ا م،یکه شد تنها
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تو کجاست، به  شیپ گاهمیجا نمیبب خوامیهر وقت م ؟یبهم بگ یهستم؟ الله. چرا نتونست اعتمادیب نقدریا من

 یحت مونهیدلم م یعشق تو نیچون عاشقم و ا ستمین مونیکه بخاطر تو کردم اصال پش ی. من از کاررسمیجواب نم

 .یاگه قبولش نکن

 شدم و گفتم: رهیخ شیهاچشم به

 یاونو تو تونمیموضوع م نیانتقام اونجا رفتم. فکر کردم با استفاده از ا ی. من براستین ،یکنیکه فکر م یزیچ اون

 یعذرخواه هی یمنو طرد کرد. ول یو پست یشرمیه نتونه ازش خالص بشه. اما اون قبول نکرد و با ببندازم ک یدام

من  شیپ شهیتو هم گاهیجا گه،ید زیچ هی. دمیکنم قول میپنهون نم یزیازت چ گهیبهت بدهکارم. منو ببخش. د

 محفوظه. مطمئن باش. 

 فراموش کردم. یلحظات یرا برا میکامران دردها نیلبخند دلنش با

سال منتقل  کی. روز بعد کامران را به زندان به مدت میو بعد باالجبار از او جدا شد میدو ساعت کنار او بود یکی

 .ردیمدت مورد عفو قرار بگ نیهم به ما ... داد که ممکن است در ا یقاض یکردند. آقا

 

 کامران

 

 . اورمیطاقت ب کردمی. فقط خدا خدا مدمیترسیاز حبس م م،یدروغ بگو توانستمیخودم نم به

ز طور که اخواستم همون زیها از کامبگرفتم. قبل از رفتن آن یخوب یاش انرژو مادرم و الله و خانواده زیکامب دنید با

 مواظب الله هم باشد.  کند،یمراقبت م دایل

به  یجا بودند، شدم. سالمکه پنج نفر در آن یسست شدند. وارد سلول می. پاهادیپا به زندان گذاشتم تنم لرز یوقت

هر چه زودتر آرزو  یآزاد میرا گذاشتم و نشستم. جواب سالمم را دادند و برا لمیوسا یتخت خال یها کردم و روآن

 هایاز زندان یکی ی. با صدامیدیجا رس نیکه چرا به ا کردمو به اتفاقات گذشته فکر  دمیتخت دراز کش یکردند. رو

 :دمیچرخ به سمتش

 شد؟ دهیکش نجایشد پات به ا ی. چیکه مجرم باش ادینم بهت
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 تخت نشستم و در جوابش گفتم: یرو

 داره؟... ینگم، اشکال یزیچ اگه
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را مقابلم گذاشت  یفنجان چا هایاز زندان گرید یکیرا برگرداند.  شیبه من کرد و رو ینگاه ظیکه دادم، با غ یجواب با

 و گفت:

دردو دل کنن. چون اگه بخوان همش تو خودشون  هیبا بق شنیکم مجبور مزندان کم انیکه م ییجوون کسا نیبب

تاوان  میو حاال دار میاشتباه کرد مونی. هر کدوم از ما تو زندگارنیو طاقت نم وفتنیزود از پا م نن،یباشن و ساکت بش

با هم  میمجبور نجایا ی.. ولتصادف و. گهید یکیقتل و  گهید یکیکرده،  یدزد یکی. میدیاشتباهمون رو پس م

 .میداشته باش گرویهمد یو هوا میهمکالم بش

آمدم و  نییتخت پا یصحبت داشته باشم. از روهم دیبا اورمیدوام ب نجایا خواستمیدرست بود و اگر م شیهاحرف

کردم و رو  یناصر است، بخاطر حرفم عذرخواه دمیاول که اسمش را بعد فهم ینشستم. از زندان نیزم یکنارشان رو

 که اسمش محمد بود، گفتم: یبه دوم

 آدم پست به نامزدم...  هیهم ازم نکرده بود اما  تیشکا هی یاسمم کامرانه. راستش تا به االن کس من

 : دیساکت شدم. ناصر پرس نجایا

 ش؟یکشت

 کردم. دییسر تا با

 ام گذاشت و گفت: شانه یرا رودستش  محمد
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 .یکردینم اهیتُ سو پرونده دیکردیاونو مجازات م یکاش قانون یا

 گفت:  گهید یکی

 و نابود کرد. ستین دیآدما رو با نجوریدمت گرم. ا بابا

 به محمد گفتم: رو

 ی. اما پدر پسره مرد منطقکردمیم نکارویا دینذاره. با یرد چیاز کارش فرار کنه و ه تونستیاز ثروتمندا بود و م اون

 شدم. یبخاطر حمل اسلحه زندان یداد ول تیبود، رضا یو خوب

 گفت: ناصر

 .یعفو بهت بخوره و آزاد بش شاءاهللان

 به تختم برگشتم. یها تشکر کردم و بعد از خوردن چاهمه آن از

باز هم نتونستم خودم را با  میهایسلول هم یو کارها هایدو روز با همه شوخ نیشنبه بود و من در امالقات سه روز

. امشب هم دمیبخش خوابدو شب را با آرام نی. دلتنگ همه بودم. اشدیتر مها وفق بدهم. قلبم هر لحظه فشردهآن

 گرفت و گفت: نبخورم که محمد اجازه نداد و آن را از م خواستمیم

 . یبهشون عادت کن دی. نبایشیم ضیمر شتریب ینجوریا

 به او کردم و گفتم:  ینگاه قراریب

 ..ترسمیبخوابم. فکرم همش مشغوله خانوادمه. م تونمینم

 ؟یاز چ_

 .زنهی. دلم شور مدونمینم_

هات رو ببند و . حاال هم چشمیاریهفته هم دووم نم هی ینجوریمشغول نکن. ا یالک یزایآروم باش و فکرت رو به چ_

 فکر نکن. یزیبه چ

 شدند و خوابم گرفت. نیکم سنگکم میهابود، آرامم کرد و چشم ید که مرد نسبتا مسنمحم یهاو حرف صدا
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 بلند شدم و به طرف اتاق مالقات پرواز کردم. عیدارم. سر یصبح بود که خبر دادند که مالقات ازدهی ساعت

 بود. یخوشحال شدم که حالم وصف نشدن نقدریو مادرم ا زیکامب دنید با

شهیکنار ش ینشستم و گوش یصندل ی. روشدیاما نم ردیتا همه وجودم آرام بگ رمیها را در بغل بگداشتم آن دوست

. دمیرو هم پرس هیکردم و حال بق یپرسنشست. با او سالم و احوال یصندل یها را برداشتم. مادرم رومن و آن نیب ی

 یهم کم زینکند. با کامب هیبا التماس از او خواستم گرشد. یم ریو اشکش سراز رفتیام ممادرم مدام قربون صدقه

جواب  زی. کامبامدیمالقات ن یچرا برا دمیبه آغوش او داشتم. از او در مورد الله سؤال کردم و پرس اجیحرف زدم. احت

 داد: 

 . ادیب نجایا ذارنی. نمرسونهیخوبه، فقط دلتنگه. سالم هم م اونم

را  میهااشک یجلو گریکار را کرد. د نیهم هم زیگذاشتم و کامب شهیش یرا رو میهامالقات که تمام شد، دست وقت

 . رمیبگ توانستمینم

 :دیگرفته و افتاده به سلول برگشتم. ناصر پرس یاتاق حاال با دل نیآمدن به ا برعکس

 ؟یناراخت نهمهیا یچ یپس برا ،یدیت رو ندخوبه؟ مگه خانواده حالت

 .ادینگذاشتن نامزدم ب یها تحمل کنم. حتبدون اون تونمینم_

 گفت: یاز سلول بغل یکی

  اد؟ینخواست ب ای نگذاشتن

 به طرفش برگشتم که احساس کردم، گردنم شکست.  عیسر

 ؟یزنیحرف رو م نیکه ا یهست یتو ک ه؟یمنظورت چ_

 زد و گفت: یپوزخند

. با افتادن تو، تو زندان از دستت راحت خوادیتو رو نم گهینامزدت د یعنی ؟یزنیم یخودت رو به نفهم ای یدینفهم

 خواد؟یتو رو م ی. کار همه دختراست. اصال مطمئنرهیم گهید یکیشد و با 

 گفتم: یاخفه ی. با صداشدیم هر کلمه او حالم دگرگون با
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 .یحرف بزن نطوریدر مورد نامزدم ا یحق ندار ؟یدی. فهمستین ینطوریاون ا نه،

. نفسم دمیتخت دراز کش یتر شده بود. روم با تشر او را ساکت کرد. به سلولم برگشتم اما حالم خرابه ناصر

 یباال عیبود، محمد و ناصر را صدا کردم. هر دو سر یشد. مالفه را در دستم مچاله کردم و با هر جان کندن ترنیسنگ

 .شدیکمتر م میها برانامفهوم آن یسرم آمدند. صدا

 قرص...م_

 کجاست؟_

 تو ساکش بگرد. ای باشیناصر تو ج_

 یزیچ گریها را قورت دادم و دبزور آن یخنک عیدر دهانم با ما یزیشده بودند. احساس چ نیسنگ میهاچشم

 ...دمینفهم

 

 ۱۰۱_پارت#

 

 زد و گفت: ی. لبخنددمیسرم د یکه باز کردم، محمد را باال چشم

 یچرت و پرت یهاحرف نیکه ا یبود با اون یدفعه چت شد؟ ناصر از بس عصبان هی. یتو که ما رو نصف جون کرد پسر

هم خودش و  کنهیم یداد، دعوا کرد بعد هم رفت با داداشت تماس گرفت. فکر کنم داداشت داره سع لیبهت تحو

 .ینیها رو بباون تکه باهات حرف بزنن و درس رهیوقت مالقات بگ هینامزدت  یهم برا

 :دمیپرسکردم و  یتشکر

 گفت؟  زیحالم هم به کامب نیناصر کجاست؟ در مورد ا حاال

 نگرانت شده. یلی. آره گفت. داداشت خادیاالن م_

 خندان آمد و گفت: یموقع ناصر با لب نیهم در
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 یلیخ ییخدا یاالنه که صدات کنن که برادرت و نامزدت به مالقاتت اومدن. ول ؟یشد داریداداش کامران ب بهبه

 . میدیترس

 :دینشست و پرس کنارم

 ؟یدار یزیچ ،ییماریتو ب ه؟یقرصا مال چ نیا

 دادم و گفتم: هیتخت نشستم و به بالش تک یرو

نتونست کامل درمانم کنه. فقط  یدکتر چیکه پدرم رو از دست دادم. ه ی. وقتمهیمال زمان بچگ یعصب یهاحمله نیا

 بشم.  یعصب ادیز ایناراحت و  دینبا گفتنیم

 . ناصر با خنده گفت:میدیرا شن کرد،یبلندگو که اسمم را صدا م یصدا

 . عروس خانم اومد. معطلش نکن.گهیباش برو د زود

 زدم و گفتم: یااش بوسهشانه یو رو دمیو او را در آغوش کش دمیخند

 آقا ناصر.  نوکرتم

 . میشد یسرباز وارد اتاق کیسرعت به همراه  با

 :دیو پرس دیپر کرد و محکم مرا در آغوش کش من فاصله را دنیبا د زیکامب

  ؟یاریخوبه کامران؟ چرا به خودت فشار م حالت

 بود،کردم.  ستادهیا میو روبرو زیبه الله که پشت سر کامب ینگاه

 شه؟یتموم م ی. کزیگفتم: تشنه آغوشت بودم کامب زیکامب به

 . مطمئن باش. شهیتموم م_

 سالم. حالت خوبه؟_

ها سراسر وجودم را گرفته، جواب سالمش را دادم آن دنیکه از د ی. با ذوقدمیگنجیالله در پوست خودم نم دنید از

 و گفتم:



 سبز قیحر

 
170 

 

 ؟یکنیم کاریچ ؟ی. تو چطورخوبم

 گفت: زیکامب

 از رنگت مشخصه هنوز کامل حالت خوب نشده.  نیبش نجایا ایب

 گفت:  زی. کامبمیسه نشست هر

یم دای. لپروندنیم کهیهم ت ایندادن. بعض تیاما اونا بهمون اهم میگفت تیو بهشون تسل میخونه پژمان رفت یراست

 از دهنشون در اومده به الله گفتن. یپژمان هر چ یمادر و خواهرا گفت

 گفتم: شیهااشک در چشم دنیکردم. سرش را بلند کرد و با د شیبود. صدا نییسرش پا الله

 هست و من خبر ندارم؟ یاگهید زیچ ای ؟یمونینکنه از مرگش پش ه؟یچ یها برااشک نیا

 را به دو طرف تکان داد و گفت: سرش

و . منو ببخش که تو رستین نجایناراحتم. تو جات ا یهست نجایهست. چون بخاطر من ا یاگهید زیو نه چ مونمیپش نه

 وارد مشکالتم کردم.

 و گفتم:  دمیخند

 . یلت رو از دست ندادراحت شد که فعال عق المیخ خب

 و گفتم:  دمیمات حرفم بودند که بلند خند زیو کامب الله

 .دهیجواب مثبت م گهید یکیو بدون مشورت با من به  دهیمن فکر کردم الله عقلش رو از دست م خب

 را به من دوخت و گفت: شیخوشکل و حرص یهاچشم

نکن.  یالک الی. پس تو هم فکر و خستمیمن اصال به فکر ازدواج ن ایکه باهات مشورت کنم. ثان یمگه تو بزرگترم اوال

 افتاد...

 مان گرفت...از حرص خوردنش خنده زیو کامب من
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 :دمی. از او پرسندازدیب نییبه او باعث شد سرش را با شرم پا امرهیخ نگاه

کالس  ؟یترکش که نکرد ؟یخونیبهت گفتن؟ درست رو م یچ تیتسل یخونه پژمان برا یکن. رفت فیخب تعر الله

 ؟یدیرو هنوز ادامه م یقیموس

 و گفت: دیخند زیکامب 

 بپرس تا بتونه جواب بده. یکی یکی بابا

 و گفتم: دمیرا خاراندم و  خند میابرو یباال

 نگفته باشه.  یچیوقت تموم بشه و الله ه ترسمیم خب

 لبش نشست و گفت: یرو یقشنگ لبخند

 گفتنی. مکردنی. تو مراسم همه بدجور نگام ممیبر یسهراب یآقا یالیتا به و میهمه بعد از صبحانه آماده شد صبح

 ی. خواهراگهید ربطیدختر داره و هزار تا حرف ب نیا ییمراسم. عجب رو یبرا ادیبعد م کشهیپسر جوون مردم رو م

و  بخشهیتماس گرفت و گفته بود که منو اصال نم مامانش. البته قبلش امین ششونیپ گهیپژمان هم ازم خواستن د

 رفتم که یخانم سهراب شی. بعد از مراسم پمیرفت زیگوش ندادم و با مامان و بابا و کامب ی. ولامیمراسم هم ن یبرا

بازم  نمنو از خودش روند. اما م تی. اول حاضر نبود باهام حرف بزنه و با عصبانارمیباهاش حرف بزنم و از دلش در ب

 گفت؟ یبهم چ دیدونیم باهاش حرف زدم. در آخر اون رو از اشتباه در اوردم. یطرفش رفتم و به اروم

 .میتکان داد یهر دو به عالمت نه سر زیو کامب من

 در حواب سؤال خودش گفت: الله
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چون تو رو به  کردم،ی. اول فکر مکشهیکه عذاب م دمیدیچند شب خواب پژمان رو م نیپژمان بهم گفت ا مادر

منه و اگه اونا راحت  رینکن چون تقص تیاونا رو اذ گهیگفت د شبید یناراحته ول ،یزندان ننداختم و قصاص نشد

 .  امیداشتم و دارم نتونستم باهات راه ب شیکه از دور ی. حاال هم بخاطر داغشمیمن هم راحت نم ،ینباشن و نبخش

هام برداشته شد و تونستم مدت از شونه نیا یفشارها ینیژمان انگار تمام سنگاز زدن اون حرفا و بخشش مادر پ بعد

 خواب راحت داشته باشم. هیشب  هی

 راحت را ادامه دهد. یزندگ کی توانستیالله عاقبت مورد بخشش قرار گرفت و م نکهیبودم از ا خوشحال

 او که گفت: یصدا با

هم هنوز  یقی. در مورد کالس موسکنمیو اصال ترکش نم خونمیبرسونم که درسم رو دارم م یعرض جناب عال به

 هاااا دینکن دیترد د؟یمونده که بپرس یزیچ گهینرفتم. د

که  یی. با صدامیدیاو من و الله هم خند یاش باال رفت. با خندهخنده کیالله شل یحرص یهاچشم دنیبا د زیکامب

 گفت:  زد،یتوش خنده موج م

 واقعا باحال بود. الله

 به سمتمان آمد و گفت: سرباز

 .دیبه سلولتون برگرد دیوقتتون تموم شد. با آقا

 و گفت:  دیو بوس دیدست دادم و مرا در آغوش کش زیکامب با

 مطمئن باش. ارمتیم رونیب نجاینباش از ا یزیچ نگران

 شدم و آهسته گفتم:  کیالله نزد به

  ؟یمونیم منتظرم

ها از آن یمن را هم راحت کرد. با لبخند الیتکان داد و خ دییبود، سرش را به عالمت تا نییکه سرش پا همانطور

 کردم و به سلولم برگشتم... یخداحافظ
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 الله

 

ی.فکر نمشدیم دهیاو همه جا د یخال ینشده بود. جا شیاز آزاد یو هنوز خبر گذشتیماه از حبس کامران م کی

 شانتلفن کرد و از من خواست به خانه مایدلتنگ او باشم. صبح ساعت ده بود که س نقدریبرسد که ا یروز کردم

ه او را آمده ک شیپ یما با خودم فکر کردم چه مسئله مهمیبگذارد. بعد از تلفن س انیرا با من در م یا. تا مسئلهمیایب

 یمشخص بشود. مانتو سبز و شلوار مشک    یزیبود چه چ با رفتنم به آنجا قرار دانستمیآنقدر نگران کرده بود و نم

 هم سرم   یو شال سبز دمیرا پوش

. زنگ خانه را که گردمیو زود برم رومیم مایبه مادرم اطالع دادم که به خانه س میهاکفش دنی. درحال پوشکردم

و به ر مایافتاد. س یو به سالن برد. چشمم به دختر خوشکل و مؤدب دیدر را باز کرد و با عجله دستم را کش مایزدم، س

 من گفت: 

 که در موردش بهت گفتم . یسوسنه، همون دختر نیا الله

سوسن  م،ینشستیها ممبل یرو کهیسالم کرد. من هم متقابال با لبخند جواب سالمش را دادم. در حال یلبخند با

 گفت:  

 مکث کرد و ادامه داد:  یتو رو دوست داره. بعد کم یلیخ امکیدم که سو متوجه ش دمیشن یلیموردت خ در

 دارم از اون بگذر.   یخواهش هیازت  اما

ز نبودم و ا یپسر چی. من تا حاال با هستین نطوریهستم، اما بخدا ا یتیشخص یشرم و ب یمن دختر ب دیبگ دیشا

 کم بااز جونم دوست دارم. داشت کم شتری. من اون رو بستگهید زیچ هی امکیس یول ومدهیخوشم ن کدومشونچیه

 گم  یو از من گذشت. من نم دیکه تو رو د شد،یم یازدواج با من راض
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 شک   یکه ذره ا دمیشن نقدریتو ا یو خانم یتوئه، نه اتفاقا از خوب ریتقص

 یهاسوسن و چشم یهااشک دنید. با  یکمکم کن خوامی. ازت مشمیم ونهیمن رو نخواد د امکیاما اگه س ندارم،

ینم یرا خوشبخت کند چون عشقش پاک و بزرگه ول امکیس تواندیدختر م نیفقط ا دمیفهم شش،یآال یصادق و ب

   نیو عشق ا یهمه خوب نیچشمش را از ا امکیچرا س دونم

 است... وانهیپسر د نیبسته، واقعا ا دختر
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 ۱۰۴_پارت#

 

 

 فشردم و گفتم: ینشستم و دستش را به گرم کنارش

 خانم ازدواج کنم. نترس من   مایس نیا فتهیبا داداش مغرور و خودش خوامیگفته من م یک

 برات   ادیکه ازم برب یهم راحت باشه هر کمک التیرد بهش دادم خ جواب

 با خنده گفت:   مای. سدمی. خندشکشتیتحفه هم پ نی. برادر ادمیم انجام

 باشه برات دارم.  ؟یزنیادب حاال به من و داداشم حرف م یب الله

ما  دنیوارد شد و با د امکیکه س میدو طرف لبش کش آمد و تشکر کرد. مشغول صحبت بود ادیاز ذوق ز سوسن

 گفتم:  ی. به شوخمیکرد. ما هم جواب سالمش را داد یسالم و احوال پرس

نامزد  یگرد شده، گفت: من ک یهابا چشم امکیس د؟یکنیو از ما پنهون م یدار یو خانم ییباینامزد به ز امکیس آقا

 و گفتم:  دمیاز... وسط حرفش پر ریکردم که خودم خبر ندارم من بغ
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 تبینص یدختر نیاز خدات باشه چن دینامزدته، تازه شما با گنیکه م نمیبیم نجایدختر خوشکل رو ا هیمن دارم  واال

. واال، دلشون خوشه دیعقب بنداز ذارمینم گهید مایس یخواستگار میای. بعد ما هم مشیخواستگار یبر دیشده و با

 دستشون باشه نه باعث عذابشون.  یپسر بزرگ کردن که عصا

   ؟یکنی.چرا بهم فکر نم خوامی. من تو رو میدوزیو م یبریخودت م یبرا یدار یگفت: چ یعصب امکیس

رگ دستش را با چاقو زده و خون  دمید میشد. به طرفش که رفت نیجوابش را بدهم که سوسن نقش زم خواستمیم

 پارچه خواستم   هی مای. از سختیریاز دستش م

 زدم:  ادیکه مات به سوسن زل زده بود، فر امکیمچ دست سوسن را ببندم بعد رو به س که

 چرا   ؟یخواستیم نویا

 . یخودخواه نقدریبرات متاسفم که ا ؟یکنیتوجه نم انتیاطراف به

 قیمچ دستش عم یدگیزد. خدا رو شکر بر هیو دکتر مچ دست سوسن را بخ میرساند مارستانیسوسن به ب عیسر

 گفتم:  امکینبود. دکتر که رفت به س

 یدوست داره قدرش رو بدون و خودخواه نباش. به خودت و سوسن و خانوادت فرصت بده مطمئن باش زندگ اون

 در انتظارت هست.  یخوب

 امکیها ساز ترک آن قبل

   یخوب یدوست داشتم در کنارت باشم و زندگ خوامی: الله عذر مگفت

 رو رقم زده.  یاگهید زیما چ یسرنوشت برا یول میباش داشته

 و گفتم: دمیخند

 هگید یت برس. سرنوشت من جا. به سوسن و خانوادهیقبول کن ینخواست یاز اول هم سرنوشتم با تو نبود ول من

 ...ادیزود ب دوارمیرقم خورده که ام
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 ۱۰۵_پارت#

 

 کردم و به خانه برگشتم. یها خداحافظآن از

 :کردیم میکه صدا یشخص یرا نچرخانم که صدا دیرا به در انداختم، اما هنوز کل دیکل

 مزاحمتون بشم.  تونمیلحظه م هی... خانم خانم

 آمد: شی. باز صدانمیو برنگشتم که او را بب دمیترس یکم

 د؟یستین یبدونم شما چشم انتظار کس خوامیفقط م رم،یگیوقتتون رو نم ادیز

چکار کنم. به او  دانستمیآنقدر خوشحال شده بودم که نم دنشیرا شناختم. به طرف او برگشتم. با د شیصدا تازه

 همراه با بغض گفتم: دنشیکه از شوق د ییشدم، با صدا کینزد

 . یچقدر خوشحالم که آزاد شد یوا ؟یآزاد شد یتو ک کامران

 گفت:  طنتیش یو با کم دیخند

 .رفتمیزندان م شیوقت پ یلیخ ،یزنیپر ماز اومدنم پر نطوریا دونستمیاگه م ؟یدلتنگم شد نقدریا یعنی

 نشان دادم و گفتم:  تفاوتیرا متعجب و ب خودم

 .نیخوشحال شدم. هم تیباشه. بخاطر آزاد ریخ یدی! اونم من دلتنگت باشم؟! خواب دمن؟

 .رسهینوبت منم م ؟یکن یریحالگ یخوایکرد و گفت: باشه. حاال م یکوتاه یخنده

  خبر؟یچرا ب ؟یآزاد شد یک ی: خب حاال. راستگفتم

 داد: جواب
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 ؟یایرو بهت خبر بدم. از کجا م میو آزاد نمتیبب کیدو از نز امیخودم ب خواستمیم

. در جوابش شدیها آدم جذب مچه بود که با نگاه به آن شیهادر چشم دانمیشده بودم. نم رهیخ شیهاچشم به

 گفتم:

 چند روز   تونهیبه آقا جمال خبر بده که م یباهام داشت. راست یبودم. کار مایس خونه

 و گفت:   دیرا بهم کوب شیهادست ی. کامران با خوشحال یبره خواستگار گهید

کنم. خودم را ناراحت نشان  تشیاذ یچرا دوست داشتم کم دانمیاون هنوز ... نم یچ امکیاز جمال اما س نیا خوب

 دادم و گفتم: 

با  حالش گرفته شد دم،یبهش کردم د ینگاه می. نگهید هینجوریشده و سرنوشت منم ا گهیدختر د هی بینص امکیس

 کرد:  میصدا د،یندادم تا ادامه بده. سکوتم را که د یجواب ؟یرو دوست دار امکیگفت الله تو س یدلخور

 ... الله

 گفت:  میهابه چشم رهیرا باال بردم و خ سرم

 عاشقتم.   خوررمی. به تمام مقدسات قسم مکنمیازت خواهش م ؟یدیبهم فرصت م الله

 دارم.  دوست

 گفتم:  او به

 ببره.  یادیزمان ز دیباشم و شا یمن نتونم اونجور که تو بخوا دیشا ؟یرو خراب کن تیزندگ یخوایم چرا

 دستم را گرفت و گفت:  یبا مهربان کامران

 . یفقط قبول کن نفسم باش کنمیم صبر

 نه... ایهمه عشق او را دارم  نیا اقتیل دانمیبود نم یو عشق کامران واقعا وصف ناشدن محبت
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 زدم و گفتم: یلبخند

. با زدندیکامران برق م یهاباشه. چشم یبا تمام وجود راض یجناب عال یکه مادر گرام کنم،یشرط قبول م هی به

 زنگ گذاشت و گفت:  یو خنده دستش را رو یخوشحال

 .رسهیبتازون، نوبت من هم م یخوای. حاال که دور دوره توئه. هر چقدر میتو بگ یهر چ باشه

 که در را باز کرد با تعجب گفت:  بابا

: و گفت دیکامران بابا را در آغوش گرفت و بوس د؟یسکته کردم. حاال شما دو تا کجا بود د؟یزنیزنگ م ینجوریا چرا

 الله آخر قبول کرد.

 : دیپرس بابا

 . ارمیرو قبول کرد؟من که از حرفات سر در نم یچ

 فتم: بابا گ به

 سیرئ ایدادن  یکه دختر تحفه شما بهش داده خوشحاله. حاال انگار بهش مدال یکامران بخاطر جواب مثبت بابا

تحفه، متوجه  یبه عشق من بگ یبا اجازه شما، الله تو حق ندار ینیام یکرد و گفت: آقا یشده. کامران اخم یشرکت

  ؟یشد

 باال انداختم و گفتم : جانم؟ عشق شما؟  ابرو

 و گفت:  دیخند یبلند یصدا با

   یمن. حاال جرات دار یعشق و زندگ گهید بله
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 حرف بزن.  بهش

 نثارش کردم. بابا که تازه متوجه   یاونهیو د دمیخند

 و گفت:  دیشده بود، خند هیقض

   ؟یبالخره کامران جان موفق شد پس

 صبرت.  نیبه ا نیآفر

 کامران گفت:  م،یسالن که شد وارد

 از دستم بره.  ترسمی. ممیایالله م یشب با اجازه شما آقا جون خواستگار فردا

 گفتم:  یشوخ با

  ؟ینکنه بهم اعتماد ندار ؟یعجله دار چقدر

 کرد و گفت:  یشانیبه پ اخم

برام  یکنارم نمیکه بب نی. همدمیکش یچند ماه چ نیا یدونیندارم. نم گهید ی. تحمل دورستیاعتماد ن موضوع

 انداختم و گفتم:  نییاو سرم را پا یها. از شرم حرفهیکاف

 ندارم.  یبابا بگه من حرف یچ هر

. بعد از تمام شدن کارها به اتاقم رفتم تا میکردن خانه شد زیو مشغول  تم میبعد از صبحانه، ناهار را درست کرد صبح

 .  اددیدرس بخوانم. اما استرس و دلهره امشب اجازه درس خواندن به من نم یکم

سرم کردم. از  دیو شال سف دمیپوش یاسیآماده کردم. کت و دامن  یدوش حساب هیغروب خودم را بعد از  کینزد

باز کردن در رفت  یزنگ خانه آمد. بابا برا یها نشسته بودم که صداآمدم. در آشپزخانه منتظر آمدن آن رونیاتاقم ب

آمدم . به همه سالم کردم و خانم  رونیاز آشپزخانه ب زیمببابا با خانم درخشان و کا یسالم و احوال پرس دنی. با شن

 .دمیرا بوس دایدرخشان و ل
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 ها نشستند. کامران با دسته گل بزرگ رز قرمز را به طرفم آمد و آن را مقابلم گرفت. مبل یوارد سالن شدند و رو همه

انداختم و تشکر  نیی. سرم را پامیتنها عشق زندگ یدسته گل برا نیدوخت و گفت: ا میهارا به چشم شیهاچشم

 : دیرو به من پرس زیو به سالن بردم. کامب ختمیها ردر فنجان ییکردم. به آشپزخانه رفتم و چا

 مامان و من رو   تیرضا دمیالبته شن م؟یکن نیریدفعه دهنمون رو ش نیا

 رو   تونیزندگ دیتا اگه بخوا میباش یاز ته دل راض که ما یخوایو م یخواست

 یمشکل چیکه ما ه دمیم نانی. من هم حاال بهت اطمیما باشه نه مخالفت و ناراحت ریخ یو دعا یبا خوش د،یکن شروع

. واال هوفتیو رو دستمون ب نییپا ادیبابا االنه که کامران از استرس فشارش ب ؟یگی. حاال عروس خانم بله رو ممیندار

 . دمیمحکم ند نقدریمرد ا

 خنده او و پدرم باال رفت. کیشل زیجمله آخر کامب با

که باال رفت و به  دای. با دست لیدونیجواب بده.  و اال امشب خودت م عیالله سر الیکنارم نشست و گفت:  دایل

 ام گرفت. به خانم درخشان گفتم: من را بزند، خنده خواستیم یشوخ

 . ییکم حرف بزنم، البته تنها هیباهاتون  تونمیم دیبخشیم

 :دیبه من و کامران کرد و پرس ینگاه زیدفعه همه سکوت کردند. کامب کی

 شده؟  یزیچ الله

 زدم و گفتم: یلبخند

 .نیحرف کوچولو با خانم درخشان داشتم. هم هینشده، فقط  یزیچ نه
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 که در ذهنم بود، خبر دارد، گفت: یزیاز چ داد،یاش نشان مدرخشان که چهره خانم

من  ی. حاال دوست داریبگ یخوایم یچ دونمیمن م یتا حدود نکهیبپرس. با ا ایبگو  یخوایم یزیجان هر چ الله

 رو راحت کنم؟  التیحرف بزنم و خ

 ادامه داد: د،یرا که د سکوتم

شکسته شد اما  یلیخ ،یاونو رد کرد یوقت .شیالله جان من شاهد عشق کامران به تو بودم. از سه چهار سال پ نیبب

کامران بوده باشه، اما  یماریمن ب تیاز رضا کیقسمت کوچ هی دی. شایروز قبولش بکن هی دیداشت که شا دیهنوز ام

. حاال ستمیازدواج ن نیو مخالف ا شمیعشق نم نیوقت سد راه ا چیمن، عشق کامران به توئه و من ه تیاصل رضا

 ه؟یجوابت چ

 به همه کردم و رو به خانم درخشان گفتم:  یرا باال بردم و نگاه سرم

 کامران باشم.... یبرا یاستهیبتونم همسر شا دوارمیممنونم. ام د،یدونست قیمن رو ال نکهیبگم اما از ا یچ دونمینم
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 کیو به من و کامران تبر دیام را بوسگونهجواب من همه شروع کردن به دست زدن. خانم درخشان بلند شد و  با

در آورد و  فشیاز ک یو صورتم را بوسه باران کرد. خانم درخشان جعبه کوچک دیهم من را در آغوش کش دایگفت. ل

 به کامران داد و گفت: 

 . دیشاءاهلل خوشبخت بشانگشتر رو تو انگشت نامزدت بذار.  ان نیشو  و ا بلند
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   یبلند شد و با لبخند قشنگ شیهم از جا کامران

بر  دستم زد. کنار گوشم  یااش درآورد و در انگشتم گذاشت و بوسهرا از جعبه ییباینشست و انگشتر ز کنارم

 آهسته گفت:

 .شدمیم ونهیبدستت آوردم. داشتم د آخر

 کنم، گفتم: تشیاذ یو دوست داشتم باز کم دمیخند

 :دیبهت بگم.  با تعجب پرس دیهست که با زیچ هیباهات حرف بزنم. خوامیم ی. راستیبگ نویحاالها مونده ا حاال

 بعد؟ یبرا یبذار شهی! نماالن؟

 دادم: جواب

 کامران، مهمه. نه

 لبه تخت نشستم و او هم کنارم   ی. رومیو به اتاقم رفت میکرد یگفت. از همه عذرخواه یاباشه

 ینگاه میدلخور بشود. ن نکهیرا درست برداشت کند نه ا میبگو خواستمیکه م ی. اولش ساکت بودم تا حرفنشست

 . دمیکه به او انداختم، نگاه منتظرش را د

 : دیرا شکست و پرس سکوت

 شده؟  یزیچ

 کم گفتنش مشکله هیبگم،  خوامیکه م یزیچ یدادم: نه، ول جواب

 .ارتمیبگو. من که تا آخر عمر در بست در اخت یخوایم یراحت باش. هر چ_

یبه من آرامش م شیهابا حرف بیشرمنده او باشم. عج دیبا زنم،یو حرف م نمیشیچرا هر دفعه با کامران م ایخدا

 دادم،یو به او فرصت م شکستمی. اگر دلش را نمنمیهم نخواستم بب دی. شادمیدیرا نم زهایچ نی. چرا آن موقع اداد

دستم  یام سر خورد و روگونه یمزاحم رو ی. اشکخوردمیشکست وحشتناک را نم نیو ا افتادینم میاتفاق برا نیا

 :دیام گذاشت و سرم را باال برد و پرسچانه ریشد، کامران دستش را ز ریکه از چشمم سراز یاشک دنیافتاد. با د
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وجودم تو رو  ذارمینم گهیو د رمیباشه، م نجوریبخدا ا ؟یستین یشده؟ راض یبگو چ ه؟یچ یاشک برا نیا الله

 کنه.ناراحت 

 را گرفتم و گفتم: دستش

گذشته افتادم که دلت رو شکستم و بهت فرصت ندادم و  ادی. دمیاز دست نم گهی. من تو رو دستین نطوریبخدا ا نه

از من  مونیاول زندگ خوامی. راستش ازت مبرمیکار دست خودم دادم. که تا حاال دارم از اون اتفاق رنج م میبا لجباز

از حد تو به من وحشت کنم و  شیب یکیهم از نزد دیو شا بودم یبد طی. چون من در شراینداشته باش یادیانتظار ز

 یرا. بیبرداشت کن یاگهید زیچ نکارو،ی. دوست ندارم اینیرو ازم بب یواکنش نیتو رو از خودم دور کنم. ممکنه چن

  ؟یه پام بمونب ینباشه. بازم حاضر یدلخور چیه یبگم که جا نویخواستم حاال ا نیهم

. نگاهم را به کنمیتر گرفت و گفت: الله به چشمام نگاه کن، خواهش مبود را محکم شیهارا که در دست دستم

 دوختم... شیهاچشم
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 اش گفت: یشگیآرامش هم با

 دوست دارم و بهت اعتماد دارم که حاضرم همه عمرم رو به پات بمونم و تا   نقدریمن ا الله

گذشته اشک  یزهایچ یهم دوست ندارم برا گهینشم. مطمئن باش. د کیبهت نزد یدوستم دار یو نگ ینخوا خودت

 .  یزیبر

نشستم.  میجاآوردم و باز سر رونیب یو گردنبند یدیجاکل لمیوسا یجعبه یتخت بلند شدم و از تو یرو از

وقت بود که آن را داشتم. آن را به طرف کامران گرفتم و  یلیبه آن وصل بود. خ یکوچک قرمز نیکه ماش یدیجاکل

 گفتم:   یاهمراه با ذوق دخترانه
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اما  ستین یاون چنان هیازم  قبول کن. درسته هد نویهم دوستش دارم. ا یلیوقته دارم و خ یلیرو خ یدیجاکل نیا

بازم به  خوامیرو هم م یکه تو اصفهان بهم داد یگردنبند نیا گهید زیچ هی. یو نگهش دار یازم قبولش کن دوارمیام

 نیا کنمیرو داشته باشم. خودمم تموم تالشم رو م تیدونگمحبت و مر نیا اقتیل دوارمی. کامران، امیگردنم بنداز

 ببرم .  نیاز ب عیمانع رو سر

 گفت:  یشوخ با

 ...ای. ثانیبرام ارزش داره چون تو بهم داد یلیخ هیهد نیا اوال

 گفت:  طنتینگاهش کردم. که با ش یسؤال

 گفته بودم آخر   بهت

 حواله   یو مشت دمی. خندی. باور کردکنمیم میمحبتم تو رو ملکه زندگ با

. دستش گردنم را لمس کند یحت نکهی. گردنبند را به گردنم انداخت بدون ادیخند یبلند یکردم اونم با صدا بازوش

 . میدستم را گرفت و از اتاق خارج شد

 گفت: اونجا چخبر بود که   یطونیبا ش دایل

زد. با خجالت کنار مادرم نشستم و کامران  یابهش رفتم که قهقهه ی. چشم غره ادیدوتون سرخ و خندون اومد هر

 جا گرفت.   زیهم کنار کامب

 : دیپرس زیرو به کامب پدر

همه راحت  الیکه خ میرو براه بنداز یمراسم عقد و عروس یگذشت، ک یو خوش ریبخ یکه همه چ یبسالمت خب

 بشه.

 جواب داد: زیکامب یدرخشان به جا خانم

 .دیکن نییرو تع خیخودتون تار گهیچه زودتر بهتر. د هر

 فکر کرد و گفت: یهم کم پدر

 .میخوبه؟ حداقل ما هم خودمون رو آماده کن گهیماه د هیبگم.  یچ واال
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 تعارف کرد.  ینیریهم قبول کردند و مادرم به همه ش زیدرخشان و کامب خانم

 به کامران گفت:  زیکامب ،یبلند شدند و در حال خداحافظ دایو ل زیبود. خانم درخشان و کامب یخوب شب

 .دمیهول واال ند نقدریزشته.آخه مرد ا میبر ایب. یبلند بش یخوایمن فکر کنم بهت خوش گذشته که نم داداش

 و گفت: دیبه گردنش کش یرفت و دست زیشان گرفت. کامران به طرف کامبخنده زیکامب یهااز حرف همه

 با الله دارم.  کیکار کوچ هی. فقط امیکن. باشه م عیمنو ضا یتو ه داداش

 رفتند.  اطیبه ح یتکان داد و بعد همگ یاو گذاشت و سر یشانه یدست رو زیکامب

 شد و گفت: کمینزد

 ...یخانم ریبودنت کنارم ازت ممنونم. شبت بخ یبود. برا یخوب یلیخ شب
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 کامران

 

ب داد. ها را گرفتم. مادر الله جوارا برداشتم و شماره خانه آن یالله افتادم. گوش ادیدر اتاق کارم بودم که به  صبح

ه . منتظر اللدمیشن یاش را از پشت گوشرا به الله بدهد. خنده یبه او، خواهش کردم گوش ریبعد از سالم و صبح بخ

 آلودش   خواب یبودم که با صدا

 داد: جواب
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 بشم.  داریمن اول صبح ب دیآخه چرا با ؟یتو اول صبح خواب ندار ییخدا

 دم و گفتم: کر یخنده کوتاه زد،یصداش که غر م دنیشن با

 ها بهت زنگ بزنم و صبح  صبح کجا بود؟ ساعت نه و منم سرکارم. تازه دوست دارم صبح اول

و گفت:  دیکش یغی. جکنمیم دارتیساعت هفت ب گهیبگم. امروز هم انفاق کردم و ساعت نه زنگ زدم، دفعه د ریبخ

   کاریکامران کشتمت. بابا من هفت بلند بشم چ

  کنم؟

 و گفتم:  دمیتر خنددفعه بلند نیا

. بعد من دلم زود زود تنگ رمیبگ یتو رو بشنوم که انرژ یاول صبح صدا دیمن با ی. خوب خانمیمنو بکش ادیم دلت

 . شهیم

 : دمیکه کرد، پرس سکوت

 شده؟  با خنده گفت:  یزیچ ؟ییکجا الله

 نشده. فقط با   یزیچ نه

 و گفتم:  دمی.   تلخ خندکنهیلوسم م یادیو عاشق ما داره ز یاحساس یآقا نیا گفتمیداشتم م خودم

 . تو  ینیبب یبودم اما نخواست نطوریقبال هم ا من

 گفت:  یو سکوت کردم. با سکوت من به شوخ دمیکش یچقدر ..... آه یدونستیم اگه

البته اگه  م؟یبخور رونیو شام ب میبزن یدور هی میبر یایدلت تنگ شده عصر م نقدریعاشق حاال که ا یآقا خوب

 . یو خسته هم نباش یحوصله داشت

 یدستشیگشتن در شهر را بدهم که خودش پ شنهادیبه او پ خواستمیذوق کردم. خودم م دم،یشنیکه م یزیچ از

 کرد.  گفتم: 
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تظرم . ساعت پنج منمیبگرد یکم یرو بدم. خوشحالم تو هم دوست دار شنهادیپ نیبهت ا  خواستمیخودم م اتفاقا

 دنبالت... امیباش م
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 زنگ زد و گفت:  مایاز تماس کامران، س بعد

 سوسن. از من خواست که ازت تشکر کنم. گفت که تا آخر عمر   یخواستگار میقراره بر فردا

معطلش بکنم. واقعا ازش  ادیز خوامی. نمیخواستگار ادیب تونهیبه آقا جالل هم بگو که پس فردا م ی. راستونتهیمد

 ممنونم که تا حاال منتظرم موند. 

 . مونهیم یکس یبرا نجوریا یادامه حرفش گفتم: قدرش رو بدون. کمتر آدم در

 اتفاقا به پات نشسته.  یتو که تا حاال با همه« آقا کامران»گفت: مثل  یطعنه و شوخ با

 و گفتم: دمیخند

 .یگی. راست مآره

که باز تلفن زنگ خورد. شماره  کردمیم زیگفتم. صبحانه را خوردم و داشتم خانه را تم کیها تبرآن یهر دو به

 را برداشتم و جواب دادم:  ینشناس بود. گوش

 . دییبفرما
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 زد:  شیگفت و بعد ن کیرا شناختم. اول تبر امکیس یصدا

 شیماریداشت که من نداشتم؟ نکنه بخاطر ب ی. اون چیقرار بود اصال ازدواج نکن ؟یکامران بود منو رد کرد بخاطر

به  می. تازه داشتیمطمئنم که تو اونو دوست ندار نویا یول ؟یکنیبهش ترحم م یدار دونهیاون م ؟یباهاش راه اومد

فقط بهم  تیخواستگار امینشده حاضرم بازم ب ری. الله هنوز دیاومدی. واال تو اصال با من سفر نممیکردیهم فکر م

 بگو . 

 داد زدم:  تیعصبان با

 لیکامرانه. اون از اوا شیگفتم بهتون عالقه دارم؟ من دلم پ یمن ک د؟یگیم دیدار یچ د؟یشد ونهید امکیس آقا

و  دیرو از شما نشنوم. به نامزدتون برس ییزایچ نیچن گهید دوارمیخواستگارم بود و تا االن به پام موند. ام رستانیدب

 . دیدلش رو نشکن

 : دیپرس یپوزخند با

   ونهیو بعد من د یو به پژمان جواب داد ینداشت یچرا قبال به کامران توجه پس

 . یکرد خودت

. فقط به او گفتم: من اشتباه کردم که اون موقع کامران رو حرف نداشتم نیا یبرا یکردم چون واقعا جواب سکوت

 . بهم زهرش نکن. دمیرو چش شیبهم زنگ نزن. تازه مزه آسا گهیقبول نکردم. خواهشا د

یآرامش از تو م یکم ایخراب کرده بود. خدا شیهاروزم را با حرف امکیرا قطع کردم و به اتاقم رفتم. س تماس

 کمکم کن... خواهم

 

 

 ✨سبز قیحر✨  

 

 ۱۱۲_پارت#



 سبز قیحر

 
189 

 

 

 کامران

 

و از مادرم  دمیپوش یو شلوار مشک یآب شرتیت کیگرفتم و  یدنبال الله بروم، دوش نکهیچهار قبل از ا ساعت

باال انداختم و تا آمدم  ییزنگ خورد. شماره ناشناس بود. ابرو میزدم، گوش رونیکه از خانه ب نیکردم. هم یخداحافظ

داشتم  میشدم. تصم نیحرف بزند چون زود قطع کرده بود. سوار ماش خواستیجواب بدهم، قطع کرد. انگار اصال نم

 یشدم و گوش یا. وارد مغازهمیراحت حرف بزن گریبا همد میتوانستتا هر وقت  رمیخوب بگ یگوش کیالله  یبرا

زنگ خورد. باز همان شماره. دکمه سبز تماس را زدم و جواب  امیو کادو کردم. در راه گوش دمیمورد نظرم را خر

 دادم:

 .دییبفرما

 سالم_

 :دمیشک داشتم. پرس یآشنا بود ول شیصدا

 شما؟

 هستم. کامیس ؟یآقا کامران من رو نشناخت_

 با من تماس گرفته بود، تعجب کردم و گفتم:  نکهیا از

 شده؟    یزیدر خدمتم. چ دییشما. بفرما دیخوب

 باهات حرف بزنم.  خواستمیم قهینشده. فقط چند دق یزینه، چ_

 سروقت برم. دیقرار دارم. با ییاالن؟ آخه من جا_

 . گفت:دمیشن یپوزخندش را هم از پشت گوش یصدا

 .رمیگیوقتت رو نم ادیز نترس،
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 گفتم: نحالینداشتم با ا دارید نیبه ا یحس خوب یول دانمینم

 ام؟ی. کجا بباشه

 خودم را به او برسانم و بعد دنبال الله بروم.  عیسر توانستمیدور نبود و م ادیرا داد. ز آدرس

دورتر تکان داد. به  یگشتم. دستش را کم امکینگه داشتم. وارد پارک شدم و با چشم دنبال س یپارک کی کینزد

 گفتم:  ی. به شوخمیسمتش رفتم و دست داد

 زود برم. دیبا یول دیببخش ؟یداشت ی! خب، با من کارهیپارک قشنگ ،یقرار گذاشت ییجا چه

 و گفت: دیخند

 نداره. یاشکال رترید قهیعجله نکن. دو دق ادیز

یسروقت باشه. راستش خودم هم دوست ندارم بدقول باشم. خب م دیرفتن با نامزد با رونیقراره ب نی. اولگهینه د_

 سراصل مطلب؟ یبر یتون

 نشست و گفت: مکتین یرو

با تمام  یعنیدوست داره؟  ی. تو مطمئنیو به اخالقش واقف یشناسیوقته الله رو م یلیتو از خ دونمی. مباشه

 وجودش؟

در آن حالت  یدادم. کم هیدرخت کنارم تک یداشت. به تنه میطعم زهر برا شیهاخشکم زد. حرف یالحظه یبرا

 گفتم: د،یلرزیم گر،ید یحرف دنیکه از ترس و خشم شن ییبعد رو به او با صدا یماندم ول

. تو هم به خودت شناسمی. من اون رو خوب مدادیالله بدون عالقه به من جواب نم ایالله نه الله خانم. ثان اوال

کارت بردار. حاال  نی. به نامزدت برس و دست از ادمی. من الله رو از دست نمیارینده که الله رو بدست ب یدواریام

 هم خداحافظ.

 قدم را برنداشته بودم، که گفت: نیدوم

فکر نکنم تو از ترحم خوشت  ؟یقبولت کرده، چ ،یکه بهش کرد ییهاو کمک تیماریاون فقط بخاطر ب یبدون اگه

 باشه. ادتی نوی. اشهینم کی. چون تا دل به تو نبنده به او نزدارهیدووم نم ادیجواب الله ز نیمئن باش ا. مطادیب
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 او بردم. او را محکم به تنه درخت چسباندم و گفتم: قهینتوانستم خودم را کنترل کنم و دست به  تیعصبان از

. دمی. مطمئن باش جنازه الله رو هم بهت نمیزنیها رو محرف نیحسادت ا ی. تو از روخودهیهات بحرف همه

 ؟یدیفهم

 برداشت و گفت: اشقهیرا از  دستم

 .ینیاشکش و بب یتونینم یبشه. تو حت تیاذ یخوایچون نم شیدیبا دست خودت بهم م دونمیم نمی. امینیبیم

 زد و ادامه داد: یپوزخند هی بعد

 .یدفعه بدقول بش هی. یبهش نرس رید برو

کامال دور شد، بزور خودم را حرکت  دمید یاز جلو یبکنم. فقط شاهد دور شدن او بودم. وقت توانستمینم یحرکت

 نیبه فرمان ماش میها. فشار دستشدندیو پوزخندش در ذهنم مرور م امکیس یهاشدم. حرف نیدادم و سوار ماش

ینم یبخاطر حسادتش بود؟ الله من رو به باز فقط ایداشت؟  قتیحق امکیس یهاحرف یعنی. شدیم شتریو ب شتریب

 را نیکنم که فرمان ماش ریرا ز یبود، شخص کیلحظه حواسم پرت شد و نزد کی یرا مطمئن بودم. برا نی. اگرفت

و منگ بودم. با  جیگ قهیچند دق یخورد و برا نیبرخورد کردم. سرم به فرمان ماش ابانیچرخاندم و به جدول کنار خ

آب به خوردم دادند. حالم که جا آمد، بلند شدم و سوار شدم. هر چه  یخارج شدم و کم نیاز ماش کمک دو سه نفر

 بروم، قبول نکردم. به طرف خانه الله حرکت کردم... مارستانیگفتند که ب
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 الله
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 رونیسرم انداختم. از اتاقم ب یکردم و شال سورمه ا شیآرا ی. کمدمیپوش یخی یو  شلوار ل یآسمان یآب یمانتو

نشد. سابقه نداشت که در  یاز او خبر یول شد مینشستم. ساعت پنج و ن یصندل یآمدم و منتظر کامران رو

اد. د یزنگ خانه نشان از آمدنش م یشدم. صدا یعصب شتریتماس هم نگرفته بود، ب کیکند. چون  ریتاخ شیقرارها

قول  ینجوریگفتم: ا یعصب یرا برگرداندم. با صدا میبدون توجه به او رو وارد بشود، نکهیخودش بود. قبل از ا

را گرفت و من را به طرف خودش برگرداند.  میها. دستیکنیم ریساعت تاخ هیحتما فردا  ر،یساعت تاخ مین ؟یدیم

 . کردمیانداختم و به او نگاه نم نییپا سرماز او دلخور بودم. 

 عجز گفت:  با

  ؟یکنم که من رو ببخش کاریچ ریبخدا دست خودم نبود. چشمات و ازم نگ ببخش

 و وحشت دستم را یحرفم را خوردم و با نگران شیخون یشانیپ دنیبزنم که باد یرا بلند کردم و خواستم حرف سرم

 : دمیگذاشتم و پرس شیشانیپ زخم یرو

  ه؟یخون تیشونیشده؟ چرا پ یچ

تم آمد و دس ترکینزد یکرد من را آرام کند، با لبخند یگذاشتم. سع شیشانیپ یو رودر آوردم  فمیرا از ک یدستمال

 آن زد و گفت:  یرو یارا گرفت و باال برد و بوسه

سبز شد. بخاطر  نمیماش یجلو یآدم حواس پرت هیتو راه  اومدم،ی. دستپاچه نشو. داشتم میخانم ستین یمهم زیچ

 خورد.  نیبهش نخورم راهم رو کج کردم و به جدول زدم و سرم به فرمون ماش نکهیا

 گفت:  یبه شوخ بعد

 . یندار یو ازم خالص رتمینرفتم تو کما و اس هنوز

 به او رفتم و گفتم:  یغره ا چشم

   نویا ؟یدینه من نه تو. فهم گهید یحرف بزن زایچ نیاز مردن و کما و ا گهیبار د هیباور کن فقط  کامران

   ؟یکنیم تمیحرفات اذ نی. چرا با ادمیآرامش و د ی. من تازه با تو روگمیم یجد

 گذاشت و گفت:  شیهاچشم یرو دست
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  ؟یدیبهم م ی. حاال افتخار همراهزمیعز چشم

 گفتم:  یدلخور با

هم  یگردش. اعتراض میرینباشه، م یزیاگه چ نتتیبیو دکتر م میکنیزخمت رو پانسمان م مارستانیب میریم اول

 . ستیوارد ن

 زنهیخودش م یلبخند خوشکل به آقا هی کنه،یبهم م یلطف هیخانمم  یول یتو بگ یکرد و گفت: هر چ یاخنده تک

 و گفتم: دمیرفع بشه. خند میتا خستگ

 کامران. یاونهید واقعاا

 شدم . نیماش سوار

 ممکن بود... یعنی. ستیکامران ن یشگیرفتار هم نیها و اخنده نیا گفتیبه من م یحس اما

 

 ✨سبز قیحر ✨  

 

 ۱۱۴_پارت#

 

 پخش شد: یو قشنگ میآهنگ مال یرا روشن کرد و صدا نیماش

  

 و   دیاز تو دست کش شهینم نه

 

 و دیتو نفس کش بدون
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 کرد  یتو زندگ یب شهینم

 

 هست با  یکس مگه

 

 بتونه بد شه   عشقشم

 

 همه عالقه رد شه  نیا از

 کرد  یآخه بچگ شهینم

 

 خواستمیآن قرار داد. معذب شدم و م یگذاشت و دست خودش را رو نیدنده ماش یبود که دستم را رو نجایا 

دستت رو  دینبا ی. حتادیکه، بدت م کردیو مالمت م دیپرسیکه م یبکشم، که با نگاه رونیدستش ب ریدستم را از ز

او بود که دستش را  نباریحال بماند. اما ا همانآوردن دستم نکردم و گذاشتم در  رونیب یبرا یتالش گری. درمیبگ

 نشم.  تیعوض کردن دنده، از من خواست دستم را بردارم که اذ یبرداشت و برا

 

  ونهیدست توئه د مگه

 

 اخماتو وا کن  گهید

 عشقم صدا کن   منو

   ونهیچشمام نگاه کن د یتو
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 دارم هواتو   گهید

 مه با تو  آرو دلم

  ونهید هاتوهیگر نمینب

 

 اخماتو وا کن  گهید

 عشقم صدا کن   منو

   ونهیچشمام نگاه کن د یتو

 

 دارم هواتو   گهید

 ارومه با تو   دلم

  ونهید هاتوهیگر نمینب

 

 که از همه عاشقتره یعشق کس ینره شد ادتی فقط

 

 نره عشقم فقط با من بخند  ادتی نویا
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به او سرش را به  امرهیمن هم او را در فکر فرو برده بود. از نگاه خ نکاریکه کرده بود و ا یاو نگاه کردم. اخم مرخین به

پارک کرد و  یرا کنار نیام، ماشبه اشک نشسته یهاچشم دنیحلقه زد. با د میهاطرفم چرخاند. اشک در چشم

 گفت:

 ن؟یتو چشمت چ یهااشک نیشده؟ ا یجان چ الله

 ا قورت دادم و گفتم: ر بغضم

 .یاز دستم ناراحت بش خوامی. دست خودم نبود. نمدیببخش کامران

 زد و گفت: یلبخند

 که دلخور بشم. دمیند یزیمن از تو چ ؟یزنیحرف م یمورد چ در

 زد و گفت: مینینوک ب یانگشتت رو با

 و خودت رو ناراحت نکن.  زیاشک نر یالک گهید

 را روشن کرد. نیزدم و او هم با گفتن حاال شد، دوباره ماش یکوچک لبخند

 

 ببند  هاتمیچشماتو رو دورو گهید

 

 با من بخند  آره

 نرو  ییجا فقط

 نرو  ییتنها گهیدل ندارم د یدونیم

 نرو   ییجا گهید

 عشقم با من بمون  فقط
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  نمونیب ییبندازه جدا یزیچ نزار

  ونهیبا من بمون د آره

 

 دنده بود، گذاشتم.  یدستش که رو یمن بودم که دستم را رو نباریا

 

 اخماتو وا کن  گهید

 عشقم صدا کن   منو

   ونهیچشمام نگاه کن د یتو

 

 دارم هواتو   گهید

 ارومه با تو   دلم

  ونهیهاتو د هیگر نمینب

 

 . اخماتو وا کن(  ی)بهنام بان

 

 .  میدیرس مارستانیب به

 را پانسمان کردند... شیشانیو زخم پ میرفت قاتیاتاق تزر بطرف
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 ی. وامیرفت ی. شهربازمی. اطراف شهر را گشتمیخارج شد مارستانیوجود نداره از ب یمطمئن شدم که خطر یوقت

یمباال  یوقت ییو ترن هوا دیخندیو کامران فقط م زدمیم غیگذشت. در تونل وحشت چقدر جخوش یواقعا شهرباز

خوشکل  یمرا با دادن گوش یبود. کامران خوش شتهبه من خوش نگذ نطوری. تا حاال ایپرواز کن یخواهیانگار م آمد،

 هم در آن قرار داده بود.  یمکارتیکامل کرد. س یدرنگیسف

 . مینشست هایصندل یو رو میرا انتخاب کرد یزیو  م میبه رستوران رفت شام

غذا را به دستمان داد. کامران منتظر بود که سفارش بدهم. من هم جوجه با  یموقع گارسون آمد و منو نیهم

 مخلفات را انتخاب کردم. کامران هم مثل من سفارش داد. 

 افتاده که او ساکت و کم حرف شده بود.  یچه اتفاق دانمیفرق داشت. نم شهیامروز، با کامران هم کامران

 . یکم حرف باش نطوریاشته اشده؟ سابقه ند یزی: کامران چدمیاو پرس از

 . فکرت رو مشغول نکن. ستین یمهم زیچ یعنینشده.  یزیو جواب داد: نه چ دیرا از من دزد نگاهش

 دوخت. گفتم: میهاکردم و او نگاهش را به چشم شیصدا

 شده؟  یچ بگو،

 را در هم قالب کرد و گفت:  شیهادست

 .گمیبعد  م میباشه بذار شام بخور ی. ولستین یزیچ گفتم

 تکان دادم و در ادامه گفتم: ی. سردیاز او قول گرفتم که بگو یاصرار نکردم ول ادیز
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 یعروس هی. ما هم رهیو جواب مثبت رو بگ مایس یپس فردا بره خواستگار تونهیبه آقا جمال بگو که م یراست

 که دلمون شاد بشه.  هریرو بگ مای. دست آقا جمال درد نکنه که اومد سدی. بابا دلمون پوسمیوفتیب

 و گفت:  دیخند

دلمون وا شه. از  رهیرو بگ یتر جشن عروس عیسر گمیشد بهش م نجوریهاا حاال که ا یگیرو شکر . راست م خدا

 چه خبر؟  مایبرادر س

 گفتم:  یخونسرد با

 سوسن.  یخواستگار رهیفردا م امکیس آقا

 دست   یزیگفتن چ یبرا

 حرفت رو بزن.  ؟یبگ یخوایم ی. به او گفتم: چکردیم دست

  ده؟یواقعا دست کش یعنینزده؟  یباهات حرف امکیس گهی: الله از اون روز ددیپرس

 از حاال با او صادق باشم.  دینه؟ اما با ای میرا بگو تیبودم واقع مانده

 او گفتم:   به

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:  ؟یبهم اعتماد دار کامران

 شمام بهت اعتماد دارم. دستش را گرفتم و گفتم: ممنونم کامران...از چ شتریب هیچه حرف نیا
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 به کامران گفتم:  رهیخ

 . بعد ازامکهیجواب دادم، متوجه شدم آقا س یروز بعد از تماس تو تماس گرفت. راستش شماره ناشناس بود. وقت اون

زد بزنه چون من نام یمورد حرف نیدر ا گهیرو تکرار کرد. بهش گفتم حق نداره د شنهادشیگفت باز پ کیتبر نکهیا

حرف شما رو  نی. من استیدر شأن تو و خانوادت ن نکاریا و یو تو هم نامزد دار کنمیازدواج م گهیمدت د هیدارم و 

به هم  ییهارمز و دندانکرد. رنگ صورتش ق رییکامران تغ یتکرار نشه. چهره گهیاما خواهشا د رمیگیم دهینشن

 . گفتینم یزیمشت شده بودند. اما چ زیم یکه رو ییهاو دست شدندیم دهییسا

 زده نشد. نمانیب یحرف گرید زیم یآمدن گارسون و گذاشتن شام رو با

و  دمی. به سمتش چرخکردیم ی. کامران در سکوت رانندگمیشد نیدر سکوت خورده شد. بعد از آن سوار ماش شام

 : دمیپرس

 کردم ؟   یاشتباه ی؟ کار یچرا ناراحت کامران

 افتاد، هنوز قرمز بودند. جواب داد:  شیهاکه به چشم نگاهم

 کم سرم درد   هیفقط  نه

 . الله...کنهیم

 زدم و گفتم::  یلبخند کردم،یرا راحت م الشیخ دیبا

ینرفته که؟ امشب هم خونه ما م ادتی. یرو بهم بگ یزیچ هی. بعد مگه قرار نبود رهینم یاگهید یدل من جا کامران

 شده؟  ی. مفهوم شد؟ حاال بگو چیرو امشب ندار یو اجازه رانندگ یمون

 گفت: یآرام یبود. با صدا رهیروبرو خ به

 بمونم.  تونمی. ولش کن. امشب نمستین یمهم زیچ

 داد و گفتم: میشانیرو پ یرا به اخم شیجا لبخندم
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را به  شیهاتو رو خدا حرف گوش کن. چشم ؟یبر یخوایحالت کجا م نی. با اینگ یزیتا چ یحق رفتن ندار کامران

 من دوخت و گفت: 

 م لنگر انداخته. مزاحم باشم. بعد آقاجون بگه از حاال دومادم خونه خوامینم

 ام گفتم: خنده ونیکردم و م یکوتاه یخنده

 از من .   شتریب یدوست داره حت نقدریبابام ا اتفاقا

براش  خورهیم یچ نیبب گهیو م کنهیآخه. مامانم که نگو همش پسرم پسرم م یواال تو مهره مار دار دونمینم

 نکن. انگار جاهامون   تشیدرست کن. اذ

 پسرشون من شدم عروسشون. یشده تو شد عوض

 و گفت: حسوددد.  دیخند بلند

 شد... شتریاش بزدم که خنده شیبه بازو یمشت
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. میسالم کرد، ما هم همزمان جواب داد دنمانیبود. با د اطیرا به در خانه انداختم و در را باز کردم. پدر در ح دیکل

 گفت:  یکامران با شرم

  د؟یخوایامشب مزاحم نم دیببخش آقاجون

 و گفت:  دیخند پدرم
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و من بهتون افتخار  دیمن هست یپسرا زیندارم تو و کامب یجان من پسر . کامرانیاتو صاحبخونه ،یتو مزاحم مگه

خودش را کنترل  یاش گرفته بود ولاشاره من خنده دنی. او هم با دریبگ لی. با چشم و ابرو به او گفتم تحوکنمیم

 کرد. مادرم که آمد، سالم کرد و گفت: 

از صبح تا حاال استراحت  یستادیچرا ا نجای. اارمیشربت ب ای ییمادر داخل تا برات چا ایب یجان خوش اومد کامران

 . رو به مادرم کردم و گفتم: یاحتما خسته ،یهم نکرد

 یازد و از خنده یاحرف من کامران قهقه نی. با ا ستمیمنم هستم هااا . بابا منم دخترتون هستم برگ چغندر ن مامان

 شان گرفت. او پدر و مادرم خنده

 او گفتم :  به

 آخه منم گناهدارم.  رنیت مقربون صدقه یریراست م یریچپ م یبخند دمیبخند با آره

 گوشم گفت:  کیحال رفتن به سالن کامران کنارم آمد و نزد در

 . خوبه نفسم؟ رمیت مخانم خودم دربست در خدمتم و هر ساعت قربون صدقه حسود

خواب او را به اتاق  ی. واقعا منبع آرامش بود. براشدمیو محبت کامران م یمبهوت خوب گذشت،یم شتریب یچ هر

 کردم. تخت را آماده کردم. ییبود، راهنما یکه حاال خال دایل

 کردم:  شیکنار تخت گذاشتم. صدا زیم یرا رو یوانیآب و ل پارچ

 کامران

 نگاهم کرد. یو سؤال دیچرخ بطرفم

 ؟یقول داد ؟یحرف بزن یخواینم_

 را ماساژ داد و گفت: اشقهیتخت نشست و شق یرو

باهاش  گهید خوامیطور که من اعصابم خورد شد. ازت مهمون زه،یریفقط اعصابت بهم م ؟یبدون یاصرار دار چرا

 ...نمیبیرو نم یرنگ خوش امکیبا وجود س کنمیفکر م یول دونمی. نمیحرف نزن
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 :دمیتخت نشستم و پرس یرو کنارش

. فشار دستش را یکنیم تیزده؟ آخه بگو چرا خودت و من و اذ یحرف امکیشده؟ س یچ ؟یترسونیرو ممن  یدار

 کرد و گفت: ادیز شیهاقهیشق یرو

ن او یها. من هم رفتم.  اما حرفنمشیبا من تماس گرفت و از من خواست که برم بب شت،یپ امیب نکهیقبل از ا امروز

اون  یکه برا ییهاکه دارم و کمک یماریفقط بخاطر ب ،یتو من رو دوست ندار گفتیبه دلم زد. اون... اون م شیآت

 . یاتفاق بهت کردم، بهم جواب مثبت داد

 :دمیکه زد، متعجب و دلخور از کنارش بلند شدم و پرس ییهاحرف با

 ره کامران؟آ ؟یاون رو باور کرد یعنی ؟یختیاون بهم ر یهابا حرف یوقت یبهم اعتماد دار یگیچطور م کامران

 خمار و قرمزش را به من دوخت و گفت:  یهاچشم

 .کنمی. الله آرومم کن خواهش مزدیراحت ازت حرف م نطوریا یباورش نکردم، فقط حالم بد شد وقت من

 گذاشتم و گفتم: شیبازو یپر از عجز و التماس او دلم را سوزاند. دوباره کنارش نشستم و دستم را رو لحن

 دلم جا نداره. مطمئن باش.  یتو یاگهیکس د چیو نه ه امکی. نه سمونمیتا عمر دارم پات م کامران

و از من  دیتخت دراز کش یآوردم و خورد. رو شیخواست. برا ینبود. قرص سردرد شیهابه باز کردن چشم قادر

 شد، خبرمان کند.  یزیشب چ مهینگذارم. از پدرم خواستم شب کنارش باشد که اگر ن شیخواهش کرد که تنها

 نیرفتن به ا ی. برامیکن یها را همراهآقا جمال با اصرار از من و کامران درخواست کرد آن یخواستگار روز

 نیبکنند. به هم یزد، دودل بودم.  اما دوست نداشتم در موردم فکر بد امکیکه س ییهابا آن حرف یخواستگار
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در را باز کرد و با  یمنصور ی. آقامیرفت یمنصور یآقا یخانهساعت هشت به  یگرفتم، بروم. همگ میخاطر تصم

 ما را به   یگرم یسالم و احوال پرس

. از میکاناپه نشستند و من و کامران هم کنار هم نشست یکرد. آقا جمال و پدر و مادرش رو ییسالن راهنما داخل

 امکیبودم، که پدرش او را صدا کرد. س دهینکش یراحت بود. اما هنوز نفس راحت المیخ دم،یدیرو نم امکیس نکهیا

قرار گرفته بود.  مینشست و از شانس خوب من روبرو پدرشآمد و بعد از سالم دادن به همه کنار  رونیهم از اتاقش ب

آمد و به همه سالم داد و  رونیبدست از آشپزخانه ب ینیس مای. سشدینم نطوریا میاگر شانس من خوب بود، زندگ

دست و  شانیگذاشت و ما هم برا مایرا در انگشت س یآقا جمال انگشتر مای. بعد از جواب مثبت ستعارف کرد یچا

 .  میکل زد

   یخوشبخت یها آرزوآن یهر دو یو برا میخوشحال بود شانیبرا یلیخ

 ریرا ز امکیچشم از او گرفتم. به کامران که س  عیافتاد. اما سر امکیس یهالحظه چشمم به چشم کی ی. براکردم

بگذراند.  ریانداختم. خدا امشب را بخ ینگاه میو ناراحته، ن یعصب یلیخ امکینظر داشت و مشخص بود از نگاه س

   امکیاز س یمنصور یآقا

 هم از او در خواست کردند که قبول کرد: هیمراسم امشب بزند و بخواند. بق یبرا یآهنگ خواست
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شده بود.  نیسنگ یلی. اشکم در آمده بود. جو خکردیرا م نکاریاو چرا ا ایگرفت. خدا یلیدلم خ امکیآهنگ س نیا با

 اقا جمال سکوت را شکست و گفت:  نکهیتا ا

 جان دستت درد نکنه. حاال نوبت کامران جان هست که اونم خودش رو نشون بده.  امکیبود س قشنگ
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 زد و گفت:  یتعجب به کامران نگاه کردم. لبخند تلخ با

 خراب کردم. یدیدفعه د هیندارم  نیتمر تونم،یجان االن نم جمال

ه ک امکیکم بزن. بعد رو به س هیامشب بخاطر ما  یقبوله ول ،یو گفت: اشکال نداره خراب هم بکن دیجمال خند آقا

 گفت:  آمد،یبه طرفمان م

 ؟یدار تاریگ امکیس آقا

 .زنهیم تاریکامران با گ آخه

 کرد و گفت:  میرا گرفت و آن را تنظ تاریرا آورد. کامران گ تاریهم رفت و گ او

   یرو یقیکامران نگاه کردم و لبخند عم یهاتو چشم کنمیم میتقد میآهنگ رو با اجازه شما به ملکه زندگ نیا

 . خونهیخانمش م یمنه هااا برا یگفت: خوبه حاال امشب خواستگار ینشست. آقا جمال به شوخ میهالب

 . کامران شروع به زدن آهنگ کرد: دندیآقا جمال خند یاز شوخ همه

 

 داره یحاله خوب هیسه روزه دلم  دو

  

  زارهیچقدر رو من اثر م دنیرو د تو

 

 چشام دنبال توئه دنباله توئه بیسه روزه عج دو

  

 سم هر جا پرته سه روزه بهت حوا دو
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 دلم هواتو کرده  بیسه روزه عج دو

 

 کاره توئه نایا شهیم یتو قلب من چ دارم

  

 دل ندارم  گهید قرارمیدل ب یوا

 

 ارمیعشقو بروم ن نیدایبا یتا ک گهید

 

 جز تو دوست دارم ویک قرارمیدل ب یوا

  

 تک ستارم  یتو امیاسمون دن یتو

 

  ییدلدار تو دلو

 غمخوار منم   غمو

  ییتو اری بخدا

 منم  ماریب دل

  

 دل ندارم گهید قرارمیدل ب یوا
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 ارمیعشقو بروم ن نیدایبا یتا ک گهید

  

 جز تو دوست دارم  ویک قرارمیدل ب یوا

 

 تک ستارم  یتو امیاسمون دن یتو

 

 (قرارمیدل ب ی.وا ی)بهنام بان

 

 دم،یشنیکامران رو م یبار بود که صدا نیبود. من اول یعال یلیکامران دست زدند. خ یکه تمام شد، همه برا آهنگ

از همه به خودم آمدم و به دنبالش به  شیکامران بودم که با بلند شدن او و عذرخواه یمحشر بود. هنوز در بهت صدا

که متوجه حضورم شد. بطرفم  زدیچنگ م شیمدام به موها شانیداده بود و آشفته و پر هیتک واریرفتم. به د اطیح

 : دیخراب پرس ی. با حالکردیم موانهید شییایدر یهابرگشت. چشم

   ؟ینداشت یبهش حس یتو مطمئن الله

 آهنگ رو در نظر گرفت؟... نیچرا ا گشت؟یم یتو دنبال چ یهاتو چشم اون
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 . باز گفت:زدیقدم م قراریب کامران

 اش گذاشتم و گفتم: شانه ی.  دستم را روکنهیمن و نابود م داره

 نه کس یمهم میو تو برا یهست امندهیاز تو فکر نکنم. تو همسر آ ریغ کسچیآروم باش. بهت قول دادم به ه کامران

 . بهم اعتماد کن.گهید

وم تم نجای. الله کار ما ایشیشد و گفت: من بهت اعتماد دارم و مطمئنم موفق م رهیابستاد و به چشمانم خ میروبرو

 خونه؟ میشد. بر

 .  میقبول کردم که به خانه برگرد نیبمانم. بخاطر هم شتریب دمیترسیم امکیکامران به س تیحساس بخاطر

 مکایتشکر کردند. س مایو س. جمال میکرد یخوشبخت یها  آرزوآن یبرا م،یبه صورتش زد و به سالن برگشت یآب

 : دیشد و پرس کیبه ما نزد یقدم

 . دیبمون گهیکم د هیحداقل  ؟یزود نیبه ا چرا

 بر لب نشاند و گفت: یلبخند مصنوع کامران

 . میانجام بد دیکه با میهم دار یاگهید یتموم شد. ما هم کارا نجای. کار ما اگهید نه

 طرف من برگشت و گفت: به

 نه الله جان؟ مگه

کامران  م،یخارج شد یمنصور یکه از خانه آقا نی. هممیاز همه از خانه خارج شد یکردم. با خداحافظ دییسر تا با

خانم  و دایو ل زیکامب م،ی. وارد خانه که شدمیو به خانه برگشت میزد یشد.گشت نیو سوار ماش دیکش یقینفس عم

به کامران  قیدق ی. خانم درخشان نگاهمینشست شانو کنار میکرد ی. با همه سالم و احوال پرسمیدیدرخشان را د

  ده؟ی: کامران حالت خوبه ؟ رنگت پردیکرد و پرس

 اضطراب دارم.  دی. باور کنهیقبل از عروس جانیه نیو گفت: ا دیخند کامران

 کرد و گفت:  یخنده بلند زیکامب

 .  یکرد دیحرفت رو سف نیتو که ما رو با ا بابا
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 که اضطراب و دلشوره دارند، زنها هستند نه مردها. از   ییبرادر من کسا آخه

 ؟یداد ریتو باز به داداشم گ زیگفت: کامب دای. لدندیهمه خند زیکامب حرف

 رو به کامران ادامه داد: بعد

خوام  یچون نم .میریگیرو زودتر م یعروس کنه،یکه الله فرار م یرو راحت کنم و فکر نکن التیخ نکهیا یبرا کامران

 یعروس گهیتا دو هفته د دیتر تمام کنخراب بشه. کاراتون رو زود تونیو عروس رهیو بگ من مانیدرد زا یتو عروس

  د؟یموافق م،یریبگ

 اورمیاو را از دلشوره و ترس در ب نکهیا یپر از التماس به من انداخت. من هم برا یموافقت کردند. کامران نگاه همه

 بر لب   تیاز رضا یلبخند

 .آوردم

 .  میو کارها را انجام داد دهایدو هفته خر نیا در

نظرم  زیمهم بود و دوست داشت در همه چ شینظرم برا دهایبود. تو همه کارها و خر یواقعا مرد خوب و صبور کامران

   ی. به روز عروسمیرا بگو

  یادیو کار ز میرا هم پخش کرد یعروس یها. کارتمیشدیم کینزد

   می. مستقمیشد یبود، فقط لباس عروس که با کامران وارد پاساژ نمانده

ها از آن یکیکه  میکردیها را نگاه ملباس کیکی. میو داخل مغازه شد میلباس عروس رفت یمغازه کی سمت

 . هرخوشکل بود یلیو بلند بود خ یشده بود و دامن آن پف یکار نیسنگ و نگ اشنهیس یتوجهم را جلب کرد. رو

قبول نکردم. بعد از حساب  ند،یلباس عروس بب رخوشمان آمد. هر چقدر اصرار کرد که من را د راهنیپ نیما از ا یدو

 ...میکردن، از مغازه خارج شد
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 .ندیکامران دلخور بود. چون اجازه نداده بودم، لباس را در تنم بب یچهره

 گفتم:  یاخنده با

 .  ادیعاشق اخماتو باز کن که اصال اخم بهت نم یآقا

 را برگرداند و گفت:  شیها روپسر بچه مثل

 . نمشیتو تنت بب ینطوریدوست داشتم هم شد؟یم یمگه چ نمت؟یبب ینذاشت چرا

 . ییآقا میکار دار ادی. حاال هم زود باش، زادیعجله نکن. تازه قهر هم بهت نم ینیبیو گفتم: فردا م ستادمیا شیروبرو

 و گفت: دیخند

قول  یوقت تنهام نزار چیه خوامی. الله ازت میگیقشنگ م یلیآخه خ ییبگو آقا شهی. الله همیبچشم خانوم یا

  ؟یدیم

 تا آخر عمر باهات باشم و دلم فقط مال تو باشه.  دمیگرفتم و گفتم: قول م دستش

 رفت. گرید یانجام کارها یند و خودش به برابه خانه برگشتم. کامران هم من را به خانه رسا دیاز خر بعد

 گاهشیبود که کامران دنبالم آمد تا به آرا ازدهیداشتم. ساعت  یادیو من از صبح استرس ز دیرس یروز عروس باالخره

 نشستم و یصندل یبرسد. رو شیو کامران رفت تا به کارها میشد شگاهیهمراهم بودند. وارد آرا مایو س دای. لمیبرو

 نهیآ یو روبرو دمی.  لباسم را پوشنمیبب نهیرا در آ ودملحظه نگذاشت خ نیکارش را شروع کرد. تا آخر شگریآرا

 الله   یو گفت: وا دیکش یغیج دنمیبه محض د مای. سستادمیا

 . با  هیلیسکته رو نزنه خ دنتی. بابا آقا کامران امشب از دیخوشکل شد چه

 آخش درآمد.  یزدم که صدا شیبه پهلو آرنجم
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 اخم به او گفتم:  با

 لب گفت:  ریگفت و ز یشیا مایحداقل بگو. آقامون صد سال عمر کنه ان شاءاهلل. س یانکنه خدا

که در  یرا که زدند، دختر شگاهی. زنگ در آرادیخندیهم به ما م شگرهیو آرا دمی. خندکنهیآقامون آقامون م چه

 گفت:را برداشت و  فونیآ کرد،یآنجا کار م

 منتظره.  نییپا داماد

 کامران در  دنی. با دمیرفت نییپا مایها به همرا ساز آن یتشکر و خداحافظ با

 شیشونیپ یخوشکل باال زده بود و چند تار مو هم رو یلیکه خ ییو موها دیسف راهنیو پ یاکت و شلوار سورمه آن

بشوم.  نیرو بدستم داد و کمکم کرد که سوار ماش ی. بطرفم آمد و دسته گلکردیم شتریرا ب تشیافتاده بود که جذاب

 : دیچیپ نیماش یتو رادیه دیحم ی. صدامیشد هیآتل یرا روشن کرد و راه نیضبط ماش

به  یترس کی یول دانمی. نممیرفت هیآتل یو به طبقه باال میشد ادهیپ نیو با کمک کامران از ماش میدیرس هیآتل به

 ده بود...جانم افتا
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. کامران دیتا به عکاس بگو گفتمیبه کامران م یجور کی دیرا نداشتم با شیها که فعال آمادگژست یگرفتن بعض از

 شکرت.   ایالله. خدا یزمزمه کرد: محشر شد میهابه چشم رهیو شنلم را بر داشت و خ ستادیمقابلم ا
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کامران سرم را بلند کردم و به  یکه چطور حرفم را بزنم. با صدا کردمیم یباز میهاانداختم و با انگشت نییرا پا سرم

تاالر. با سرعت  میریاشکال نداره م ،یریعکس بگ یاگه دوست ندار ؟یبگ یخوایم یزیاو چشم دوختم: الله چ

 گفتم: 

از  تونمیافتاده نم یندارم. راستش تو دلم ترس یها آمادگاز ژست یبعض یفعال برا یول ستیموضوع عکس ن نه،

 زد و گفت:  یازم دلخور نشو. لبخند کنمیخواهش م ؟یکنیخودم دورش کنم . کامران درکم م

 میریگینم یی. نترس اونجور عکساشمیم تفتهیش شتریب یزنیصادقانه حرفات و م یناراحت بشم. وقت دیچرا با نه

 گفت،یکه م ییهابا ژست میغرزدن خانم عکاس که چرا قبول نکرد یالبته با کل میها را گرفتراحت. عکس التیخ

 نقدریا کردمیوارد تاالر شدم. فکر نم تین جمعیو دست در دست کامران از ب میدی. به تاالر رس میعکس نگرفت

بعد  ی. کمدندیرقصیها همه وسط سالن مگرفته تا دوست و آشنا همه آمده بودند. جوان لیشلوغ بشود. همه از فام

 شدن وسط سالن مجبور دهیها برقصم. با  کشدست من را گرفتند و وسط سالن بردند تا با آن مایدو تا دختر همراه س

شدم.  میگذاشته شد و من با آهنگ شروع به تکان دادن دست و پاها یکنم. آهنگ قشنگ یرا همراه هاشدم آن

 ته بود:کامران با تمام عشق و لبخند به من چشم دوخ

  

   یاز آن من یمن یجان

  ایجانانه ب یمن جانانه

 

 توام دلتنگ توام  لنگ

  ایچنگ توام دوردانه ب در

 نفس دل تو رو هوس   یآ

 من  یدست تو بس نقاش گر

 تو رو یتو را ابرو یبو

 من یتو رو نقاش یسویگ
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 و همه شهر بناچار برقصد  یبرقص تو

 

 سرو تا آن سر بازار برقصد نیا یبزن

  

 برقصد  داریو دست و دلم لحظه د دهید

 

 برقصد  اری یتو بزن یتو بزن یبزن

 

من شده  رهیداشتند، خ طونیکه برق خاص و ش یو او با چشمان دمیرقصیو م خواندمیکامران با خواننده م یروبرو

 بود:
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 و همه شهر بناچار برقصد  یبرقص تو
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 سرو تا آن سر بازار برقصد نیا یبزن

  

 برقصد داریو دست و دلم لحظه د دهید

  

 برقصد اری یتو بزن یتو بزن یبزن

  

 یهالل یو چه ابرو یچه جمال یکه چه حال وه

  

 یبرسان یچه گزند یچه کمان یکمند چه

  

 یبدلم دل بسپار یچه نگار یاری چه

  

 یتو نعان یمیتو نع یتو جهان یتو جان که

  

 یو دلبند و لوند یو دلخواه یماه عجب

  

 یسر و پا را چه شود گر بپسند یب نیا
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 یعجب عشوه و ناز یرنگ و لعاب عجب

 

  یسرو پا را چه شود گر بنواز یب منه

 

 و همه شهر بناچار برقصد یبرقص تو

  

 سرو تا ان سر بازار برقصد نیا یبزن

  

 برقصد داریو دست و دلم لحظه د دهید

  

 برقصد اری یتو بزن یتو بزن یبزن

  

 دست و سوت   میخودم برگشتم. کنار کامران نشستم همه برا یتمام شدن آهنگ سرجا با

. یبرقص نجوریا کردمی. اصال فکرش رو نمیرقصیم یعال یلی. کامران بطرفم خم شد و کنار گوشم گفت: خزدندیم

 و گفتم:  دمیخند

 . یخوندیم تاریبا گ یداشت یشدن من وقت زیمثل سوپرا بایتقر

 و گفت:  دیخند

  ؟یکنیم یتالف

 شدت گرفت و گفتم:  امخنده



 سبز قیحر

 
216 

 

 .  حاال

. کامران هم بلند شد و دستشو بطرفم ندیایرقص دو نفره وسط ب یصرف شام بود که گفتن عروس و داماد برا کینزد

 دراز کرد. من هم دستم را در  

از  یکی گرشیکمرم گذاشت و با دست د یرا رو شیهااز دست یکی. میگذاشتم و با هم  وسط سالن رفت دستش

 : میکتفش گذاشتم و با آهنگ شروع کرد یرا گرفت و من دست آزادم را رو میهادست

  

 دل من رفت   رفت

 در رفت شهیاز دست نگاهت م مگه

   

 نفر هست  هی هست

 تو رو آخر بده از دست ترسهیم که

 

 با تو آرومه  بارونه

 من  شیپ یمونیبگو م ونهید دل

 

 دوست دارم عاشقتم  آخه

 تو قلبم یرفت

   

   دادیکه با دستش به کمرم م یهر کلمه خواننده از نگاه کامران و فشار با
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 صورتم آورد و   کیکه سرش را نزد دمی. نگاهم را از او دزدگرفتمیگر م شتریب

 : گفت

را به  میهاو با حرفش چشم خوردیکه به صورتم م شیهاوقت چشمات رو ازم برنگردون، بزار نگات کنم. نفس چیه

 زد.  یو جذاب قیدوختم که لبخند عم شیهاچشم

 

  یگمشدم مهیهمون ن تو

 بمون واسم تو

   

  یتو عشق من دوننیم همه

  

 تو حساسم پس بمون با من رو

  

 چشمات  یعنی عشق

 که نگاه تو به قلبم داد یحس یعنی

  

  امیهمه دن یا

 دستم داد  ینگاه تو بد کار اون
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را  ارنکیا گریدادم و بار د هیکامران تک نهیزدم و پشتم را به س یکه دستم را گرفته بود باال برد و من چرخ همانطور

 گر بودند.. همه فقط نظارهمیکرد
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از حرفشون چشام گرد شد و به کامران  اهللی اهللی اهللی،  اهللیصدا گفتند: دوماد، عروس و ببوس  کیآهنگ همه  بعد

 شیبابا خجالت داره پ ؟یبکن نکارویا یخوایبه او گفتم: نکنه م یشد. حرص کیکرد و نزد یانگاه کردم. او هم خنده

 عالم .  نهمهیا

 گفت:  زدیکه هنوز اثر خنده در آن موج م ییصدا با

 و معذور   مامورم

 عروس دوست نداره.  گمی، م یخواینم

و  کردندیصورتم داغ شده بود. اصال هم ول نم کردنیتکرار م کصدای نکهیشده بود. از ا طونیکامران امشب ش عجب

 : کردندیتکرار م یه

   یرو یکیبوسه کوچ هیدو دستش دو طرف صورتم را گرفت و  ... کامران آرام بااهللیآقا دوماد  اهللی ببوس

 یکی یکیها . بعد از صرف شام مهمانزدندینبودند و غر م یبوسه راض نیانگار با ا ینشاند و دور شد . ول میشانیپ

کامران  یِخود ما را تا خانه پدر یهانیماندند که هر کدام با ماش یباق ی. فقط تعداد کمرفتندیو م گفتندیم کیتبر

 .کردندیبدرقه م
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کند، اما من قبول نکردم و دوست نداشتم با وجود  هیته مانیجدا برا یاداشت خانه میخانم درخشان تصم البته

 کند.  یکامران او تنها زندگ

 کامران و آقا جمال و   یشدند. عمو ادهیهمه پ م،یشد کیخانه که نزد به

 یخوشبخت یگفتند و آرزو کیبود، همه تبر امدهیکه ن امکیاز س ریغبه  یمنصور یو خانم و آقا مایو س مامانش

و سعادت  یهر پدر خوشبخت یو گفت: آرزو دیبرامون کردند. در آخر مادرم و پدرم آمدند. پدر ، من را در آغوش کش

 درست انجام بدم، ازت   ور مفهینتونستم وظ اینبودم،  یدخترشه. اگه من برات پدر خوب

 میهاو بساز. اشک ریو بدست بگ تی. مواظب خودت و کامران باش و محکم زندگیو حاللم کن یمن و ببخش خوامیم

م و براتون باش ی. من نتونستم دختر خوبدیو هست دیبابا! شما تاج سرم بود هیچه حرف نیشدند و گفتم: ا ریسراز

. مادر هم بعد از پدر من را بغل کرد و و رفت دسرم ز یرو یا. پدرم بوسهدیسرافکندتون کردم. شما من و ببخش

. کنارم نشست و میهمه رفتند، من و کامران وارد اتاقمان شد نکهیآرزو کرد. بعد از ا میرا برا هانیو بهتر دیبوس

چقدر  یدون یداد.. و گفت : نم یپوست دستم نوازش وار حرکت م یدستم گذاشت و با شصتش رو یدستش را رو

 به   یسخوشحالم که عرو

 . نمیبیتموم شد و تو رو کنارم م یخوب

آن  ادیکه او را پس زدم. در آن لحظه  ردیمرا در آغوش بگ خواستیشد و من را هم وادار به برخاستن کرد. م بلند

کرد و به عقب برگشت. به حالت  ریمن او را غافلگ عِیحرکت سر نیکه پژمان مرا به اجبار در آغوش گرفت. ا یشب

 زد... شیبه موها یچنگ یعصب
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رو فراموش  یهمه چ یالحظه یجلو رفتم. برا یلیانگار خ خوامیبه طرف در رفت و پشت به من گفت: معذرت م 

به من بگو. من اتاق  یهم خواست ی. هر چیو راحت بخواب یکه لباسات و عوض کن ذارمیکردم.  حاال هم تنهات م

 در را باز کند، او را صدا کردم و گفتم:  خواستیکه م نیهم نباش. هم یچیهستم. فکر ه یبغل

از  کنمیکه نرفته. خواهش م ادتی ی. قرار بود بهم فرصت بدیاتاق رو ترک کن خوامیازم ناراحت نشو. نم ؟یریم کجا

 جا بمون.  نینرو هم رونیاتاق ب

و من هم  دیکاناپه خواب یلبه تخت نشست. در از داخل قفل کرد و رو یرو د،یرا که د زمیآمو نگاه التماس برگشت

به  من و کامران یکاناپه بخوابه. آن شب برا یتخت. اما نتوانستم بخوابم. دلم به حالش سوخت که مجبور بود رو یرو

. دمیسرم د یباال را باز کردم و او را میهاشدم. چشم داریب کرد،یاو که مرا آرام صدا م یگذشت. صبح با صدا یسخت

همه منتظرمون هستند. با شرم  ؟یبش داریب یخوایگفت و ادامه داد: تنبل خانم نم یریسالم و صبح بخ یبا لبخند

 گرفتم و جواب سالمش را دادم و گفتم: نییسرم را پا

 بگم؟  ی. اگه سؤال کردن، چکشمیخجالت م من

 گفت:صورتم افتاده بود را کنار زد و  یرا که رو ییمو تار

یرفتار م یباخبر بشه. ما هم عاد یهست رو کس نمونیکه ب یزیچ ستی. چون ما قرار نپرسهینم یزیکس  چ چیه

 .ایتو هم لباسات و عوض کن و ب نییپا رمیببره. مطمئن باش. حاال هم م ییبو یکس ذارمی. من هم نممیکن

 رفتم.  هیبق شیرا عوض کردم و بعد از شستن دست و صورتم، پ میهااز رفتن کامران، لباس بعد

   هیقض نیاز ا ییزد. فکر کنم مادرش بو ینم یمنوال گذشت اما کامران حرف نیروز به هم چند

 : دیشام از کامران پرس زیبود که سر م برده

  د؟یبا هم دار یتو و الله مشکل کامران

 خونسرد جواب داد:  کامران

   ؟یپرسیسوال رو م نیامامان چرا  نه

 انداخت و گفت:  کردم،یم یباز میانداخته بودم و با غذا نییبه من که سرم را پا یدرخشان نگاه خانم
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 زن   هیزنم. شما مثل  هیمادرم و هم  کیهم  من

 بتونم بهتون   دیشا دیهست به من بگ یزی. اگه چدیکنیشوهر رفتار نم و

 کنم.  کمک

 گفت:  کامران

 گرفتم تا   یرو مرخص یمامان چند روز ی. راستمیگیباشه بهتون م یامطمئن باش اگه مسئله ستین یزیمامان چ نه

 ...د؟یندار یشمال. شما که مخالفت میسفر بر هیالله  با
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 زد و به کامران گفت:  یدرخشان لبخند خانم

 دارم. ن یمن حرف د،یهرجا که شما راحت باش من

 . دیکن یو زندگ دیکن دایرو پ شیو آسا یراحت یروز هی دوارمیام

 : دیو پرس ستادیآمد، مقابلم ا رونیاتاق نشسته بودم که کامران از حمام ب در

 .ستیبد ن م،یکم حال و هوا عوض کن هیرو بگو.  قتینه؟ حق ای میشمال بر یدوست دار تو

 سرش گذاشتم تا سرما نخورد. بعد گفتم:  یرا کامل رو حوله
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تو  یراحت یرو برا یقدم هی دیمنم با ،یکنیمن م یخوشحال یرو برا یتو هر کار نمیبیم یدوست ندارم برم وقت چرا

ها از آن یدارید کیپدرم رفتم تا  یبه خانه م،یبه شمال برو نکهیممنونم. قبل از ا تیبردارم. واقعا ازت بخاطر صبور

 : دیسبا مادرم در آشپزخانه نشسته بودم که پر بکنم.

  ؟یکه ندار یبا شوهرت چطوره؟ مشکل تیزندگ

 حبه انگور را در دهانم گذاشتم و گفتم: کی

 . فقط... فقط چطور بگم...خوبه

 : دیکنارم نشست و پرس مادرم

 بگو.  ه؟یچ

 زدم و گفتم: ایگفتن دست دست کردم تا دلم را به در یبرا

 کنم؟ مامان ترس دارم. کاریچ دونمیبشه. نم کمیبه کامران اجازه بدم نزد تونمینم کنمیم یهر کار مامان

 نشست و گفت: شیاجاق را کم کرد و دوباره سرجا ریز مادرم

اگه دوست داشته باشه. مردا  یحت شهینکن چون ازت خسته م ی. از شوهرت دوریتونیم ،یجان، اگه اراده کن الله

 .فهیسفر به خودت قوت قلب بده. فرار نکن. کامران ح نیا ی. توموننیمن ،یاگه بهشون نرس

 .  میو به خانه برگشت میکرد ی. بعد از شام خداحافظکردمیرا م میتمام سع دیمادرم را قبول داشتم و با یهاحرف همه

که کردم سرش را بطرفم چرخاند و نگاهم کرد.  شیشده بود. صدا رهیراه شمال تو خودش بود و به روبرو خ در

 :دمیپرس

 ؟یزنیچرا حرف نم ؟یاز دستم دلخور کامران

 زد و گفت: یکمرنگ لبخند

 .کنمیم تیبگم؟ تو بگو منم همراه یچ
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که  یکردم. از وقت گرید یزهایدوران مدرسه و چ فیرا قاچ کردم و به او دادم و شروع به تعر یبیحرفش، س نیا با

و  ردیکه من را در آغوشش بگ دادمیاما هنوز اجازه نم کردیمن م یو خشنود یراحت یرا برا یاو هر کار  ،میدیرس

بدون  یناراحت و عصب تیوضع نیروز از سفرمان از ا نی. عصر سومدادینه فقط کامران را بلکه من را هم آزار م نیا

   الیاز و یحرف چیه

   شدم،یکم داشتم نگران ماز او نشد. کم ی. ساعت دوازده شب بود و هنوز خبردیبار یرفت. شب شد و باران م رونیب

 :  دمیبودند به طرفش رفتم و پرس سیخ شیهادر باز شد سر و صورت و لباس که

 هات رو عوض کن.  برو لباس ؟یشد سیخ ینطوریچه وضعشه؟ چرا ا نیا

 ش گفت:سرخ یهاداد و با چشم هیتک واری. به دشهیحالت بد م االن

تو رو مجبور کرد که با من  ی. الله، کیشد تیمدت اذ نیا یتو دیخونه. ببخش میگردیخودت رو آماده کن برم فردا

 یکیراست گفت تو دلت با من  امکیشدنت. س تیاز اذ ریرو دارم غ یهمه چ دنیبگو، من تحمل شن ؟یازدواج کن

 . یکن یراحت زندگ الیبا خ یبتون ات ارمیبرزخ در م نیمن باور نکردم. فردا تو رو از ا یول شهینم

یتحمل م یحرف مادرم افتادم که گفت مردها تا حد ادیسرم آوار کرد. در آن لحظه  یرا رو ایکامران دن یهاحرف

 خراب بشود.  میزندگ دهمی. اما من اجازه نمشوندیبعد خسته م یول کنند
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تخت جمع شده بود. با  یرا عوض نکرده بود و رو شیهابه خودم آمدم، به اتاق رفته بود. به دنبالش رفتم. لباس تا

 :دمیپرس  یناراحت
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 را باز کرد و گفت:  شیهاچشم یحال ی. با بیخوریاالن سرما م یهات رو عوض نکردلباس چرا

 سردمه. الله گرمم کن. سردمه... یلی. فقط سردمه الله پتو روم بنداز خشمینشو، االن بلند م نگران

آوردم و بدنش را  رونیرا از تنش ب سیخ یهالباس عیگذاشتم تب کرده بود. از ترس سر شیشانیپ یرا رو دستم

یم شیشانیپ ینمدار رو یو بعد مرتب دستمال دمیرا سشوار کش شیگرم تنش کردم. موها یهاخشک و لباس

 یبح باالکردم و تا ص شیپاشو عیشد. سر شتریب میکم نگرانگفت. کم یم انی. مرتب هذدیایب نییتا تبش پا اشتمگذ

 شدم و داری. ساعت ده بود که بدمیخواب یساعت ی. من هم برادیآمد و راحت خواب نییتبش پا نکهیسرش بودم تا ا

و به اتاق  ختمیسوپ ر شیکرد. برا میصدا یجال یشد و با ب داریبود، ب ازدهیسوپ درست کردم. ساعت  شیبرا

 برگشتم.  

خودم را در آغوشش رها کردم و  کرد،یام مدر گلو که هر لحظه خفه یگذاشتم و با بغض زیم یسوپ را رو ینیس

 هق  گفتم: شدت گرفت. با هق امهیبغضم شکست و گر

 تونمی. من بدون تو نمدمیبخشیخودم و نم دشیم تیزینکرده چ یکنم اگه خدا کاریچ دونستمینم دمیترس یلیخ

 گهی. دخوامیدوستت دارم. بخدا من فقط تو رو م یلیکار رو با من نکن. خ نیا گهیکنم. تو رو خدا کامران د یزندگ

و مرا محکم در آغوشش فشار داد و گفت: من هم بدون تو  دیدفعه خند کی. کردی. با تعجب نگاهم مکنمینم  تتیاذ

 ترسوندمت.   شبی. ببخش دیمن یایکنم تو دن یزندگ تونمینم

 .  رمیمیم یبرام درست کرده چون دارم از گرسنگ یخانم خوشکلم چ حاال

گذاشتم و او با اشتها شروع به خوردن کرد. بعد از خوردن سوپ  شیسوپ را جلو ینیرا پاک کردم و س میهااشک

با اصرار من و به  یقبول کند ول خواستیبود نم یحال یو ببهش گفتم که باز هم استراحت کند. چون هنوز خسته 

 استراحت کنم.... شیشب پ یداریمن هم به خاطر ب نکهیشرط ا
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 ریترسم پا بگذارم و کنارش بخوابم. دستش را از ز یگرفتم رو می. تصمداشتمیگام اول را برم دیبودم، اما با دودل

 شتریسرم زد، سرم را ب یکه رو یاگذاشتم و با بوسه شیبازو یکرد. سرم را رو کیکمرم گذاشت و من بخودش نزد

او  قیمنظم و عم یها. از نفسخنددیحرکتم م نیا زمشخص بود که ا شیهافرو کردم. از لرزش شانه اشنهیبه س

 به خواب رفتم.  شدن و  نیسنگ میهاکم چشمکه خوابش گرفته و من هم کم دمیفهم

کامران از  یکه شدم، به آشپزخانه رفتم. در حال درست کردن شام بودم که صدا داری. بمیدیرا خواب یساعت چند

و اونجا  رونیب میریبعد م م،یخوریعصرونه سبک م هی. یکن تیخودت رو اذ خوادیپشت سرم و کنار گوشم گفت:  نم

 و   دیخند. با تعجب گفتم : جشن؟ کامران میریگیو جشن م میخوریشام م

 :گفت

به من  میضیبا مر نطوریدونستم ا یاگه م یکنیآروم باشم. باور نم دمینم نیچشمات رو باز نکن تضم یاونجور اوال

کردم و  یحاضر بودم زهر بخورم تا کلمه دوستت دارم رو بشنوم اخم ای شدمیم ضیمر شیمدتها پ ،یشیم کینزد

 داندم و گفتم: را برگر میرو

. زهر هم رهیگیترس تمام بدنم رو م افتم،یم شبید ادی یتا به االن وقت یحرف بزن یضیدر مورد مر خوامینم گهید

 را دور   شیآمد و دستها کمی.  کامران نزدمونمی. چون بدون تو زنده نمیبخور خوامینم

 هام نگاه کن و روت و ازم برنگردون.به چشم شهی. همگهیو م نیحلقه زد و گفت: عاشقتم الله ذره ذره وجودم ا کمرم

از آن ترس  گریخوش گذشت. د یلی. آن شب خ میخودمان به راه انداخت نیرا ب یو جشن کوچک میرفت رونیب شب

 یلی. خبردیخشنونت بکار نم شیوقت در کارها چینبود. چون کامران بلد بود چطور ترس را از من دور کند و ه یخبر

نفس بکشم. دوست داشتم او را با تمام  توانمیکه بدون اون نم کردمیکه احساس م یت کرده بودم. طوربه او عاد

چند روز سفر هم تمام شد و ما به خانه  نیکنم. باالخره ا یوجود او زندگ یو از گرما رمیوجودم در آغوش بگ

 ...میبرگشت
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 زد و گفت: یما لبخند معنا دار دنیدرخشان به محض د خانم

 . دیخوش باش شهیفرق کرده. ان شا اهلل هم یلیبهتون خوش گذشته، چون رنگ چهرتون خ یلیکنم خ فکر

 که   یا هیخانم درخشان تشکر کردم. هد از

 . عصر همان روز  دی. او هم تشکر کرد و من و کامران را بوسمیکرد مشیرا تقد میبود دهیاو خر یبرا

 :دیزد و پرس یلبخند مرموز دنمانیبا د دای. لمیسر زد زیو کامب دایبه ل هم

 دیشما فرق کرده. حرف بزن یهر دو یچهره د؟یکجا رفت د؟یکرد کاریبهتون خوش گذشته؟ چ یلیشده؟ انگار خ یچ

  د؟یچرا ساکت

 و گفت :   دیخند زیکامب

 آقا کامران   ،یمهلت بد یکم هیحرف بزنن اگه  یدیکه به اونا اجازه نم تو

 . زنهیحرف م گل

 به من کرد و بعد گفت:  یمان گرفت. کامران نگاهآنها خنده یهر دو به کامران چشم دوختند از کار هر دو بعد

 . میاورد یخوب یهاهیشما هم هد ی. برامیو خوش گذروند می. همه جا گشتیجز سالمت ستین یخبر چیه

 گفت:  یبا دلخور دایل
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 انداختم و کامران با   نیی. من که از خجالت آب شده بودم، سرم را پامیرو بگو ما منتظر هیصل قض. استیقبول ن نیا

 و گفت:  دیخند یبلند یصدا

. الله هم گذشته رو میکن یزندگ میتونیو بدون هم نم میبه هم عادت کن میگذشت و ما تونست یبه خوب زیچ همه

رو بهم دادند. من ازش ممنونم. سرم را  ایالله به من گفت دوستم داره، انگار تمام دن یوقت دیفراموش کرد. باور کن

 : فتمبه او نگاه کردم و گ یوصف ناشدن یبلند کردم و با محبت

 تشکر کنه   دیکه با یاون

 یندگو به زهستم که من ر ونتی. تا آخر عمر مد ارمیکه نتونستم دووم ب یصبور و با محبت بود نقدرینه تو. تو ا منم

 . یبرگردوند

 ما کرد و گفت:  یرو به هردو زیکامب

 خوشبخت و موفق   دوارمیشما خوشحالم و ام یهر دو یبرا

 خبر خوش براتون دارم... هی ی. راستدیباش
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و  دیشیعمو م دیآقا کامران شما دار یعنیما از راه برسه  یامشب کوچولو نیهم دیشا ایگفت: فکر کنم فردا  زیکامب

 خانم درخشان گفت:  م،یکه شد داری. صبح روز بعد بمیگفت کیتبر شیشاپیآنها پ یالله هم خاله. به هردو
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 شب   یها مهین دایل

   یپسر کوچولو نیبرد. آخر ا مارستانیهم اون و به ب زیدرد شد. کامب دچار

 اومد.  ایبه دن طونیش

 و گفت: دیگفتم. او هم مرا بوس کیدر آغوش خانم درخشان رفتم و به او تبر یخوشحال از

 . شهیکه نوبت تو هم م شاءاهللان

 انداختم و تشکر کردم.  نییسرخ شدند. سرم را پا میهاشرم گونه از

 : دیموقع کامران پرس نیا در

  ؟ینکرد دارمونیب شبیچرا د مامان

. دیکن استراحت دیو با دیاکنم. گفتن خسته دارتونیقبول نکردند که ب دایو ل زیدر جواب گفت: راستش کامب مادرش

 بچه رو   مارستانیب میکه با هم بر دینشده، صبحونه بخور یزیحاال هم چ

 . مینیبب

 و سوسن و   امکیو جمال و س مایجا س. در آنمیراه افتاد مارستانیو به طرف ب میاز صبحانه آماده شد بعد

 . به سمت  میبود دهیرس ریو خالصه همه آمده بودند. فقط ما دو مادرم  پدر

 یها سالم و احوال پرسگفتم. بعد به طرف پدر و مادرم رفتم و با آن کیهم تبر زیو به کامب دمیرفتم و او را بوس دایل

 کردم.    یو روبوس

بعنوان سالم تکان داد و  یاز دور سر امکیکردند. س یو سوسن هم به طرفم آمدند و دست دادند و احوال پرس مایس

فرار از  یبرا دانستمیرفت. م رونیبه بهانه تلفن ب امکیس م،یجا بودکه آن یکار را کردم. کم نیمن هم در مقابل هم

و  می. از اتاق خارج شدمیبا هم حرف بزن یاقهیکه چند دق استاز من خو مایمن اتاق را ترک کرده بود. همان موقع س

زنگ زد،  مای. جمال که به سمیحرف زد یو از هر در مینشست یمکتین ی. رومیرفت مارستانیب رونیببه محوطه 

 کار به او نیاز ا یرا گرفت. عصب میجلو امکیجا نشستم بعد بلند شدم که برم، سآن یکرد و رفت. کم یعذرخواه

 :دمیتوپ
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 . مینداشته باش یبهتره با هم برخورد امکیآقا س ؟یخوایم یچ

 گفت: یپوزخند با

 تی. زندگگمیم یا. فقط چند کلمهرمیگیوقتت رو نم ادیبهت اعتماد نداره؟ نترس ز نقدریا یعنی ؟یترسیم هیچ

 ؟یاریخوشبختا رو در م یادا یدار ای یچطوره؟ خوشبخت

 یبروآمد. سرم را باال بردم و کامران را رو امکیکامران از پشت سر س یجواب بدهم، صدا خواستمیکه م نیهم

 ...دمیخودم د
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و  یمرتب کردم. شب با شوخ شیرا برا زیکامب یرا به خانه آوردند. اتاق  قبل دایظهر بود که ل ازدهیبعد ساعت  روز

 اش شدت گرفته بود، گفت: که خنده زی. کامبمیدیخندیپراند، م یم زیکه کامران به کامب ییهاکهیت

 نه؟  ای یریسرکار م نمیبیبعد م رسهینوبت تواَم م یندازیبه من متلک م یدار حاال

 به من انداخت و گفت:  ینگاه کامران

اگه بخواد شب و روز هم از  یدر خدمت خانم خانما هستم هر وقت اراده کنه، من کنارشم. بچه که سهله حت دربست

از حاال  دای. لیکنیفرار م یا. نه مثل تو که به هر بهانهبزنه دیو سف اهیدست به س ذارمیکنم و نم یاون مراقبت م

 . شناسمشیبرادرمه م ریبهت بگم جلوش رو بگ
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 خنده.  ریحرف آخرش همه زدند ز با

 گفت:  زیکامب

 من   هیزنم رو عل یدار تو

 بعد رو به من کرد و گفت:  کنم؟یم کاریچ نیحاال بب ؟یشورونیم

تحمل و  رقابلیغ شه؟یم یچ یدونیاما بعد نم زنه،یحرف م نجوریا شِیکامران رو نخور اول زندگ یهاگول حرف الله

ام گرفته بود.  به ها خندهآن یهایپرون کهی. از ترهیو در م ندازهیبا اومدن بچه همه کارها رو گردن تو م یعصب

 کامران نگاه کردم.  

 را طرفم گرفت و گفت:  یآب وانیل

 چه برسه که قهر کنه و ناراحت بشه.  امیاخمش از پا در م هیبا  دونهیم من الله برادر

 کرد. از میگذاشت و تعظ اشنهیس ی. او هم بلند شد و دست رودنیدست زدند و سوت کش شیحرفش همه برا نیا با

هفته از  کی. کردمیم یبود واقعا در کنار کامران احساس خوشبخت یخوب یلیانداختم. شب خ نییشرم سرم را پا

بروم. من  شگاهیکرد که همراهش به آرا واستبود. از من درخ کیهم نرد مایس ی.  روز عروسگذشتیم دایل مانیزا

 ...کنمیبعد خبرت م رم،یاز کامران اجازه بگ دیهم به او گفتم با
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 ؟یومدیچه خبره؟ الله چرا باال ن نجایا

از او گذشتم و مقابل  امک،یبه س یاآب دهانم را قورت دادم. با چشم غره نشیخشمگ یهاکامران و چشم دنید با

 و گفتم:  ستادمیکامران ا

 داشتن. یسؤال امکی. آقا سستین یزیچ

 یرندا یکار نجایا گهینبود که ازش سؤال کنه؟ تو که د یاز تو کس ری:غدیشد و باز پرس تریکامران عصب یصدا لحن

 ؟

 گفتم. یاسر نه با

 هم گفت:  او

 . امیبرو باال من بعداً م تو

 من هم همراهش بروم.  ایباال  میبا هم برگرد ایکه رفت، از او خواستم  امکیسمت س به

 گفت: یبلند یصدا با

 حرف دارم. امکیآقا س نیمن با ا یبمون نجایبرو باال. دوست ندارم ا گمینم مگه

. ادندستیجا اقسمت از محوطه خلوت بود. آن کیها که رفتند، دنبالشان به راه افتادم. بگذارم. آن شیتنها نتوانستم

 :دیپرس تشیبا همان عصبان امکیکامران از س

  ؟یکه جلوش و گرفت یداشت کارشیچ ؟یداریچرا دست از سرمون بر نم ؟یخوایم میاز جون من و زندگ یچ تو

 و گفت: دیخند امکیس

  ؟ینشک نک ،یدیکه اگه من و الله رو با هم د یبهش اعتماد ندار یعنیتو  ایسؤال داشتم. ثان هیاون که بهت گفت  اوال

 چسباند و گفت: واریرا گرفت و او را به د اشقهی کامران

پات و از  ،یما را بهم بزن نیب یبخوا نکهیا یمن به الله اعتماد دارم اما به تو نه. پس بجا یدونیخودتم خوب م تو

  ؟یفهمی. مکردمیپول م هی یت و نامزدت بره واال تو رو سکهخانواده یآبرو خوامی. من نمرونیبکش ب میزندگ
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 برداشت و گفت:  اشقهیکامران را از  دست

 ه؟یام و نامزدم برات مهمه؟ پس زنت الله چ خانواده یآبرو فقط

 زد و داد زد: امکیبه صورت س یحرف کامران کنترل خودش را از دست داد و مشت نیا با

 منه.  یالله آبرو ی. آبرورتیغیشو ب ساکت

به من  یکردم. نگاه شی. صدادمیبه طرفش دو دند،یلرزیم شیهاداده بود و دست هیتک واریکامران که به د دنید با

 :دیکرد و پرس

  ؟یدیرو شن ی. همه چمگه نگفتم برو باال ؟یاومد چرا

 سرفه که افتاد، با ترس دو طرف صورتش را گرفتم و گفتم: به

 کوچولو. الدیم شیباال پ میبر ایاون توجه نکن. ب یهاحالت خوبه؟ به حرف کامران

 گفت: یحالیکردم. با ب شیو صدا دمیکش یغیافتاد. ج شیزانوها یبرنداشته بود، که رو یقدم هنوز

 خوبم. کمکم کن بلند بشم. نترس

امران ک یبازو ریشد و ز کمانینزد امکیافتاد. س نیرفتن کمک کنم. دو بار با زانو بز زمکه به او در راه دیرسینم زورم

 گفت: یفیضع یرا گرفت تا کمکش کند اما کامران او را پس زد و با صدا

 .خوامیکه چشمش به زنم باشه، کمک نم یرتیغیاز ب من

 بودم، گفتم:  نیدلچرک امکیکه از کار سهم  من

 . برو ما رو به حال خودمون بذار.میندار اجیما به کمک تو احت گهیراست م کامران

 رو به کامران گفت: یو عصب یهم با لجباز امکیس

 .شهی. بلند شو داره حالت بدتر مستیها نحرف نی. حاال وقت ادمی. جوابت رو بعداً مستمین رتیغیب من

 را ترسانده بود... امکیکامران هم من و هم س یهانفس زدن نفس
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 زیکتش درآوردم، کامب بیرا از ج شیحرکت داشت و نه حرف زدن ، گوش ینه نا گریکامران زنگ خورد. او د یگوش

 بود. 

 گفتم: کرد،یکه هر لحظه سرباز م یباالخره جواب دادم. با بغض یداشتم ول دیتماس ترد یبرقرار یبرا

 کامران حالش بد شده ایتو رو خدا ب زیکامب داداش

 :دیپرس یبلند یحرف با صدا نیا دنیهم با شن زیکامب

 شده؟ کجا؟  یچ چرا؟

 میها. اشککردمیرا پاک م شیهاعرق ینشستم و با دستمال نیزم ی. کنار کامران رومیرا بگو مانیتوانستم جا فقط

 .اوردیطاقت ب خواستمیشدند و مدام از او م ریسراز

 :دیگذاشتن و به قسمت اورژانس بردند. دست کامران را گرفت و پرس اریتخت س یکامران را رو ز،یآمدن کامب با

 شد؟ یدفعه چ هیکه حالت خوب بود،  تو

 زد و گفت: یکم جون لبخند

 رفت. جیسرم گ هویچرا  دونمی. نمستین یزیچ
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 بزنم.  یحرف توانستمینشده بود. من هم نمبا جواب کامران قانع  دمیبه من کرد، فهم زیکه کامب ینگاه با

رو به من  زیکامب د،یخواب نکهیکردند. بعد از ا قیرا به او تزر شیشگیهم یبه دکتر داد، دارو زیکه کامب یحاتیتوض با

 کرد و گفت:

 شده؟ یاز تو بشنوم چ خوامیکامران راستش رو نگفت. م دونمیشده؟ من م یبه من بگو چ حاال

 . میرا بگو قتیمجبور شدم حق یول کردمینگاه کردن به او فرار م از

 آمد و گفت: ترکینزد

 به من نگاه کن. الله

 را باال بردم و به او چشم دوختم.  سرم

 :دیپرس

 ؟یندار امکیبه س یاحساس چیو ه یواقعا کامران رو دوست دار تو

 آمده بود، گفتم: شیپ میکه برا یوضع یحلقه زدند و با تعجب از سؤال او و درماندگ میهادر چشم اشک

هستن،  میکه تو زندگ ییکسا نیزتریترحم؟ بخدا به جون عز ای کنمیم یمن دارم باهاش باز دیکنیفکر م شما

 .دیلحظه بدون اون باشم. باورم کن هی تونمیکامران رو دوست دارم. نم

 مقابلم نشست و گفت: زیشدند. کامب ریسراز یگریپس از د یکی میهازانو زدم و اشک نیزم یرو

داشته  یمزاحمتون نشه. دوست ندارم با اون برخورد گهیهم باورت کنه و د امکیکن س ی. کارکنمیباورت م من

ال بلند شو حا ؟یشیکشونم. متوجه مها برو به خانواده هیمجبورم قض وفتهیاتفاق ب نیا گهیدفعه د هی. اگه بواهلل یباش

تکان دادم. او هم رفت. کنارش نشستم و غرق خودم  یسر هیبق شیباال پ دییایبشه. بعد ب داریبمون تا ب ششیو پ

 : دیاو  که پرس یبود، نشدم با صدا داریبودم و متوجه کامران که ب

  ؟یکرد هیهم زد؟ گر یبه تو حرف زیکامب

 یحلقه زدم و سرم را رو شیزدم و دستم را دور بازو ینگاه کرد. لبخند یگریاش گرفته شد و به نقطه د چهره

 گذاشتم و گفتم:  اشنهیس
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. رهیاز تو نم ریغ یاگهید یقلبم جا گهید زیچ هیم گرفته بود. ا هیبودم، گر دهیترس نکهی. بخاطر ازیعز یآقا نه

 بر آن زد و گفت:  ییامطمئن باش. دستم را گرفت و بوسه

 و اون حرفاش...  امکیس دنی. با دستادیاحساس کردم قلبم ا اون لحظه در

 .خوامی. معذرت مستیخودم ن دست

 و   شیهابه چشم رهیخ

 ، به من اعتماد کن.  ییگوشش گفتم: عشقم فقط تو کینزد

 . میرفت هیبق شیبر لبانش نشست. حالش که بهتر شد، پ ینیکارم لبخند دلنش نیاش نواختم با ابر گونه ییابوسه بعد

 کرد و گفت: زیرا ر شیهاچشم دنمانیبا د دایل

 ددر ددور. دیریم میذاریکم تنهاتون م هیتا  د؟یدو تا کجا فرار کرد شما

 و گفت: دیخند یبلند یبا صدا کامران

 .گهیفرصتا استفاده کرد د نیاز ا دیبا خب

 گفت:  دای. بعد لدندیخند هیو بق دایل

 .یشد طونیهاا تو هم ش میکامران، خودمون داداش

 :دمیو جمال را به کامران نشان دادم و پرس مایس ی. در راه کارت عروسمیو بعد به خانه برگشت میگپ زد یکم

 نه؟  ای میریم یعروس یبرا

 داد: جواب

 ندارم. یمن حرف م،یبر یبخوا تو

 شدم و گفتم: رهیروبرو خ به

 منم همراهتم.  ،یو بر یجا باشهر  تو
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 و گفت: دیخند

 .میریدارم. پس م یخانم حرف گوش کن چه

 و گفتم: ختمیرا بهم ر شیشانیپ یجلو یموها

 ...کشهیم رونیش برو از لونه یکه هر مار یدار یزبون چرب چه
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 به کامران گفتم:  عصر

همراهش  خوامینداره، من مثل خواهر براش هستم و م یبرم؟ چون خواهر شگاهیبه آرا مایهمراه س یدیاجازه م 

 باشم. 

 مزه کرد و گفت: مزه یرا کم ییچا

 زنگ زد و گفت:  مای. ساعت ده صبح بود که سامیخودم دنبالت م ینداره، برو. ول اشکال

رفتن آماده شدم. به مادر  یم برادنبالت. بعد تماس قطع شد و من ه میایم میآماده باش که من و جمال دار الله

 شوهرم گفتم: مامان اگه کامران اومد،  

 دنبالم منتظرش هستم. او هم گفت: ادیکه ساعت پنج ب دیبگ بهش

 خدا به همرات. مراقب خودت باش. برو
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کردم و بعد از  ی. با سرعت از مادر شوهرم خداحافظماستیس دمیفهم دم،یزنگ در را که شن یگفتم. صدا یچشم

رساند،  رفت.  شگاهی. جمال ما را که به آرامیحرکت کرد شگاهیشدم و به طرف آرا نیسوار ماش یسالم و احوالپرس

. جمال می. البته بعد از ما هم سوسن آمد و همزمان با هم تمام کردمیبود انیما تمام شد و منتظر آقا یشیآرا یکارها

که  میرفتند. من و سوسن نشسته بود هیکرد و به طرف آتل نید و او را سوار ماشآم مایس شیبعد از تمام شدن کار آرا

 رفت اما دوباره برگشت و گفت:  رونیب شگاهی. سوسن هم از آرادیهم از راه رس امکیس قهیبعد از چند دق

 .  میما تو رو برسون ادیاگه کامران نم گهیم امکیس

 کردم و گفتم:  تشکر

 .  مونمیمنتظرش م ادیا مسوسن جون، کامران حتم نه

 کرد و گفت:  یکنارم نشست و من من سوسن

 . مونهیمنتظر م امکی. سمیریهم م با

 . دینگران نباش دیبر دیتونی؟ شما م مونهیمنتظر م امکی: سوسن چرا سدمیشدم و پرس ناراحت

 امکیکامران که با س یموقع صدا نیا در

رفت. من هم  امکیس نی. سوسن به سمت ماشمیآمد رونیب شگاهی. از آرامیدیکرد را شن یم یو احوال پرس سالم

   دمیکش یقیکامران شدم. نفس عم نیسالم کردم و سوار ماش یانداختم و به آرام نییسرم را پا

 گفتم:  و

 شد و گفت:  رهیکامران به من خ ؟یرکردی. چرا دیایکه ن دمیترس

 من   ؟یدیسرت رو بلند کن و به چشمام نگاه کن و بعد بگو چرا ترس اول

 , باز سوالش را تکرار کرد و مجبور شدم جوابش را بدهم. گفتم: دی. سکوتم را که دامیگفتم دنبالت م که

 منو هم خواستن با خودشان ببرند... ،یایبرم. چون فکر کردن که تو نم امکیبا س خواستمینم
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 :  دیکرد و پرس یاخم

  ؟یگیراستش رو م پرسمیازت م زیچ هی الله

 گفتم. یاسر بله با

 داد:  ادامه

 دست بکشه؟  خوادینم امکیس

 دادم:  جواب

 در موردش حرف بزنم.  گهید خوامی. نمدهیدست کش دی. شاستمیمطمئن ن راستش

 را در سکوت به   یداد و لحظات هیتک ینگه داشت و سرش را به صندل یرا کنار نیماش

 حرف بزن.  کنمی. او را صدا کردم: کامران حالت خوبه؟ خواهش ممیبرد سر

 را به طرفم چرخاند و گفت:  سرش

 یلیکه من و ناراحت کرده. به نظرت من خ امکهیس نیا یدارم ول یادیالله من به تو اعتماد ز نیحالم خوبه. بب نترس

 گرفتم.  خودخواهم که تو رو از اون

 را در دستم گرفتم و گفتم:  دستش

 مگه من مال اون بودم؟ ،یو از اون نگرفت و تو من میما با هم باش خوادیسرنوشته که م نیا ه؟یچه حرف نیا
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جا  امکیتو قلب س تونهیهم نباش. مطمئنم سوسن م یزی.  اصال نگران چییخوشحالم که سرنوشتم با توئه آقا تازه

بر لبش  ییباینگران بشن. لبخند ز ترسمی. مشهیم ریداره د می. حاال حرکت کن برمیهش فرصت بدب دیفقط با رهیبگ

 ما نگران شده ریاز تاخ هیو مادرم و بق زیو کامب مرانمادر کا مینقش بست و گفت: متشکرم الله. وارد سالن که شد

 :میبودند. هر دو همزمان گفت

 . میو اومد میدر شهر زد یگشت کی

 :دیکرد و پرس زیچشم ر دایل

 داداشم از دستم رفت؟ ؟ی. کامران تو چرا به حرف خواهرم گوش دادنیبه آفربه ؟یزدیگشت م یوضع داشت نیا با

  شان گرفتخنده همه

 هم با خنده گفت: زیکامب

 کامران؟ ای یاخواهر الله میدیما نفهم آخر

 که هنوز نگاه مشکوکش را به من داشت، گفت: دایل

 فکر کنم. دیبا

مشغول شدند. بعد نوبت  یکوبیهمه به رقص و پا یقیموس یهمه بلند شد. با صدا یخنده یژست فکر کردنش صدا از

هم دست  هیکم بقو آرام شروع به رقص کردند. کم ستادندیعروس و داماد بود که وسط سالن دست در دست هم ا

 نی. در حمیدیرقصی. کامران هم دست مرا گرفت و آرام همراه با آهنگ مدندیرقصیو م گرفتندیهمسرانشان را م

. با دیدست بزن شونیبخواند، همه به افتخار ا یابنوازد و ترانه یاقطعه خواهدیم یمنصور یرقص نوازنده گفت که آقا

یقا گفت: خواهش مدوباره همان آ م،ینیبنش مانیسرجا میخواستی. تا ممیهر دو بهم نگاه کرد امکیآوردن اسم س

 . آهنگمیو با آهنگ او برقص میجا ماندکه همان می. مجبور شددیکن یقطعه هم ما را همراه نی. با اندیشن یکس کنم

 که نواخته شد او شروع به خواندن  

 :  کرد

 دونم   یشکستم م دلتو

  دونمیرو تو بستم م چشم
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کرد و سرش  کیبه خود نزد شتریرا دور کمرم حلقه کرد و مرا ب گرشیراستم را در دست گرفته بود و دست د دست

 را کنار گوشم آورد و گفت:

 

 . بخاطر بودنت ممنونم الله.یکه کنارم خوشحالم

 ام شد.کنار گوشم زد که باعث قلقلک و خنده یزیر یبوسه

 و گفت:  دیهم خند او

 د. الله...بخن شهیجانم. هم یا

 :دمیاش پرسعرق کرده هیشانیپ دنیشدم و منتظر ادامه حرفش بودم. اما با د رهیخ شیهاچشم به

 ؟یخوب ؟یچرا عرق کرد کامران

 تکان داد و جواب داد: یسر

 ست.هواش خفه نجایتو باغ؟ ا میخوبم. الله بر آره،

 یتر تاب و حوض بزرگآن طرف هیابود. درختان بزرگ و در گوشه ی. باغ بزرگمیو به باغ رفت میرد شد تیجمع نیب از

 :دمیدستم قرار گرفت. با تعجب به او زل زدم و پرس یکه دست سرد کامران رو میتاب نشست یقرار داشت. رو
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 ؟یکنیم تیخودت رو اذ یچ یخونه. برا میبر ستیسرده؟ اگه حالت خوب ن نقدریدستت چرا ا کامران

 ام قرار داد و گفت:را دور شانه دستش

 نگران نباش.   خوبم

 اش را به من دوخت و ادامه داد: خسته نگاه

 .میبر نجایدوست دارم از ا ؟یشیناراحت نم میاگه بر یعنی

 : گفتم

 که نگرانمون   میزنی. بعد بهشون زنگ مستیهم متوجه ما ن یکس میبر ای. بشمیناراحت نم نه

 . نشن

و به خانه  میو از رستوران شام گرفت میدر شهر زد یو گشت میدرآمد شیرا گرفت و با هم از خانه عمو دستم

 . میبرگشت

. میتماس گرفت و گفت که ما به خانه برگشت زیکامران به طرف تلفن رفت و با کامب م،یوارد خانه شد نکهیمحض ا به

و  شده دهیرا چ زیعوض کردم. به آشپزخانه که پا گذاشتم، م را میها. من هم به اتاقم رفتم و لباسدینگران ما نباش

 شده بود. ختهیها رغذا هم در ظرف

 کردم و معترض گفتم:  یاخم

. تازه تو که حالت خوب نبود، یکنیو تنبل م من یو تو دار دمیچیرو م زیمن م یذاشتیم ؟یدیتو زحمت کش چرا

 گفت:  شیشگی. با لبخند همیکردیاستراحت م یکم هی دیبا

. خودت رو ناراحت نکن خوابمیم رمی. االن هم حالم خوبه و بعد از شام مدمیچ زیم یبود. فقط غذا را رو یکیکوچ کار

و کنارش نشستم. بعد از شام کامران به سالن رفت  دمیگذره. خند یخوش م ییدوتا میباهم شام بخور نیبش ایحاال ب

 کاناپه نشستم.   یبه سالن برگشتم و کنار کامران رو یها با دو فنجان چامن هم بعد از شستن ظرف

 به او گفتم:   دم،یاو بود، را د یقرمز کامران که نشان از خستگ یهاچشم یاما وقت میباهم گپ زد یکم

 . یکه نخواب یاریبه خودت فشار م نقدری. چرا امیبخواب میبر ،یاخسته یلیخ مشخصه
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 . گفتم:یو نخواب رهیتا خوابت نگ خوابمیو گفت: نم دیخند

 گذاشت و گفت:  میپاها ی. سرش را رودهیکارها ازت بع نیا یواقعا بچه شد کامران

 . یبش کیبهم نزد شتریو ب شتریکنم تا ب یگدارم برات بچه دوست

 . زمیرا بهم بر شیو موها دمیکشیدست م شیبه موها آمدیم خوشم

 او گفتم:  به

 . امیهمه محبت برن نیاز پسه ا ترسمیم شهیم شتریعشقم به تو ب گذره،یم میاز زندگ شتریهر چه ب کامران

زدم. همان طور  شیشانیبر پ یبود. بوسه ا دهینگاهش کردم چه آرام خواب دم،ینشن یچون جواب ؟یشنویم کامران

 آمد.  اطیباز شدن در ح یصدا نکهینشسته بودم، تا ا
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 و گفت:   دیوارد سالن که شدند، خانم درخشان خند دایو ل زیشوهرم و کامب مادر

 .  دهیچطور مثل بچه ها خواب دینیبب د؟یفرار کرد دیتنها باش نکهیا یبرا پس

 ها. از دست شما جوون امان

 گفت:  زیکامب
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اقعا ازت متشکرم تو به کامران . الله واومدیبه سر کامران م یتصور کنم چ تونمینم شد،یوصلت انجام نم نیاگه ا 

 . یدوباره داد یزندگ

 گذرا به کامران بعد به او کردم و گفتم:  ینگاه

بدون  تونمیداد. من نم ادیداد، کامران بود. اون به من صبر و تحمل رو  یدیجد یکه به من زندگ یکس قتیحق در

ام گونه یرو یشد و بعد با بوسه ا ری. خانم درخشان اشکش سرازپرستمیکنم من بعد از خدا، کامران رو م یاون زندگ

 گفت: 

 . ستیراحت ن نجایا دیتو اتاقتون بخواب دیکن و بر داریرو ب شوهرت

 . با چشمان  میو آنجا بخواب میکردم که به اتافمان برو داریاو را ب یآرام به

 گفت:  کرد و دایو ل زیبه من و بعد به مادر و کامب یآلود نگاه خواب

 . میکه فرار کرد دیببخش د؟یاومد شما

 . حاال پاشو برو تو اتاقت بخواب. دیکنیبارتون باشه که ما رو شرمنده م نیاما آخر دمتونیو گفت: بخش دیخند زیکامب

 خواب بود، نتوانست راه برود تعادلش را از   جیشد که برود اما چون گ بلند

 کاناپه افتاد.  یداد و رو دست

 : دیبه طرفش آمد و پرس زیکامب

 شده؟  یحالت خوبه؟ چ کامران

 زد و گفت:  یلبخند

 خوابم. کمکم کن برم تو اتاقم... جیفقط خستمه و گ ستین یزیچ
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به  و دمیتخت دراز کش یما را تنها گذاشت. کنار کامران رو ریشب بخ کیو با  دیتخت دراز کش یرو زیکمک کامب با

 میبه او بگو دمیترسیاست، چرا عالج ندارد؟ م رشیگبانیکه گر یماریب نیکه ا کردمیشدم و با خود فکر م رهیو خا

 به خاطر دایو ل زیموضوع فکر کردم تا خوابم برد. شب، کامب نیابه  نقدریاش با او حرف بزنم. ادر مورد معالجه ایو 

 تماس گرفتم و به او گفتم: مایشت با سمان ماندند. چند روز که گذحال کامران در خانه

 هنوز اون عالقه گذشته را فراموش نکرده؟  امکیسوال بپرسم، راستش رو بهم بگو. س هیازت  خوامیم

 جواب بدهد، ادامه دادم:  نکهیاز ا قبل

کارش هم زنش  نیبا ا خوامیبه فکر زنش باشه و من و فراموش کنه. من عاشق کامران هستم و نم یبهش بگ خوامیم

ازش بخواه که زودتر ازدواج کنه و به  کنمیشده خواهش م زیمتوجه همه چ زیو هم من و کامران و آزار بده. کامب

و  نیا ستمیباشه اونجا من ن امکیکه س ییجا فتهیناتفاق  نیا یسوسن فرصت بده که خودش رو نشون بده. تا وقت

 حتما بهش بگو. خداحافظ.

 گفت:  همان روز کامران عصر

هم  می. االن برمی. از اون روز هم سمتشون نرفتمیبگ کیو بهشون تبر میجمال بمون یتا آخر عروس میما نتونست الله

  ه؟ی. نظرت چمیهم کادوشون و بد م،یبگ کیتبر

 کارش گذاشتم و گفتم:  زیم یرا رو ییچا

 . یتو بگ یهرچ

 : گفت

 . میخوریشام م ییرستوران. دوتا میریبعد م مینیشیاونجا م یساعت هی میبرو آماده شو بر پس
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 آنجا نباشد.   امکیکه س کردمیراه با خودم دعا م در

 دیطول کش یاقهیو کامران زنگ خانه جمال را فشار داد. چند دق دمیکش قینفس عم کی م،یدیخانه جمال که رس به

 .  میکه در باز شد و ما وارد خانه شد

وسن و س امکیچشمم به س م،یپا که به سالن گذاشت یآمدند. بعد از سالم و احوال پرسو جمال به استقبالمان  مایس

 به کامران کردم   یافتاد. نگاه

 و خودش را خونسرد نشان داد.   اوردیخودش ن یهم جا خورده بود اما برو او

رفت و با او دست داد و سالم کرد . من هم به او و سوسن سالم کردم و کنار کامران نشستم.  امکیبه طرف س بعد

 کنار همسرش نشست... مانیکرد و روبرو ییرایشربت بود، از ما پذ یهاوانیکه در آن ل ینیبا س مایس

 

   داتیروزا پ نی: چه خبر ؟ ا دیسر صحبت را باز کرد و از کامران پرس جمال

 زد . بتیدفعه غ هی. اون شب هم  ستین
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 و گفت:  دیخند کامران

 . میشما هست هیسا ریز شهیما هم ایو کار روزمره. ثان یجز سالمت ستین یخبر اوال
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 اش گرفت و گفت: خنده جمال

 رو نگو خودم  اشهیبق

 ثالثا حوصله   دونمیم

 و گفت:  دیخند یبلند ی. درسته؟ با صدایرو ندار یشلوغ

 . یخونی، چقدر تو خوب فکرم رو م یگرام یپسرعمو نیآفر

 : دیکرد و پرس امکیرو به س بعد

 یسرش را بلند کرد و با چشمان امکیس د؟ینطوریهم شهیشما هم د؟یساکت م،یکه اومد یشما از وقت امکیس آقا

 گفت:   نیغمگ

 دست چرخ گردون جفاکار  ز

 غربت گشته ام خوار و گرفتار   به

 زغم آسوده خاطر  کدمی مین

  اریسو غم  کیسو غربت و  کی ز

 

 سکوت همه جا را فرا گرفت.  اتیاب نیگفتن ا با

 سکوت را   مایبار س نیا

 و گفت:  شکست

 . ارمیهفته م نیا یرو تو یشاءاهلل کارت عروسان امکهیسوسن و س یعروس گهیالله هفته د یراست

 گفتم: یو عصب می. از جمع اجازه خواستم و با هم به اتاقش رفتمیبا هم تنها باش یخواستم که کم مایس از
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از  یو هر حرف یبا هر نگاه یدونیبشه . م تیکامران اذ خوامیمن نم کنه؟یم نطوریچرا ا ؟یمگه تو بهش نگفت مایس

 برسه.   شی. بهش بگو به زندگدهیبهش دست م یکامران حمله عصب امک،یطرف س

 گفت:  یبا ناراحت مایس

در  امکی. اما سارهیکه دل اون و بدست ب کنهیسوسن هم، همه تالشش رو م یخدا همه حرفات و بهش گفتم. حت به

   یقلبش رو به رو

 گفتم:  یرو قبول نداره. با ناراحت چکسیبسته و ه همه

اون کامران  یبا اون روبرو بشم. ممکنه با کارا تونمیبرادرته. چون نم ریبهت سرنزدم تقص مایاگه س ی. ولنطوریا که

  ؟یدی. فهمبخشمیصورت اون و نم نیبدتر بشه. در ا

 : دمی. کنار کامران نشستم و پرسمیبه سرعت از اتاق خارج شد امکیبحث کامران و س یصدا با

 ده؟یشده؟ چرا رنگت پر یچ

 جواب داد: یعصب

 .میری. من حالم خوبه. کم کم هم مستین یزیچ

 اش گذاشتم و گفتم:شانه یرا رو دستم

 .میری. حالت بهتر شد، میکن یبعد هم رانندگ یبلند بش یتونیحالت نم نیبا ا االن

 را بلند کرد و گفت: شیصدا یکم

 ...ای. ینشون بد تیحساس خوادیحالم خوبه. نم گفتم

 چه شده بود.  نشانیب دانمیحرف زدن. نم نجوریبودم با ا دهیاو را ند نگونهیحاال ا تا

 دخالت کرد و گفت: امکیس

 ؟یکنیبرخورد م ینطوریکه نگران حالته، چرا ا حاال

 رو به او گفت: ختهیبهم ر یبا اعصاب کامران
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 . برخورد من با الله به خودمان مربوطه. دیشما دخالت نکن خواهشا

 دار شد و رو به من هم گفت:خش شیو صدا دندیلرزیم دستانش

 راستش و بگو. ؟یکشیحالم بد بشه، خجالت م گهید یهر جا ای جانیا نکهیاز ا الله

 گفتم: یفیضع یکه به من گفت، بودم. با صدا یحرف مات

 ؟یگیم ی... چکامران

 :دیلحظه جمال آمد و پرس همان

 . خوامینبودم کار داشتم. عذر م یاقهیشده؟ من چند دق یچ

 نبودم... یاسکوت کرده بودند. هنوز در شوکه حرف کامران بودم و قادر به گفتن کلمه همه
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 کند اما موفق نبود.  یریمشت کرد تا از لرزششان جلوگ شیپاها یرا رو شیهادست کامران

 به جمال گفت: دهیآرام و بر ییصدا با

 . ما با اجازه شما...دیخوشبخت بش دوارمی... امدنتونی... شدم از دخوشحال

 اش گذاشت و گفت:شانه یقرار گرفت و دست رو شیلحظه در حال بلند شدن، جمال روبرو نیهم در
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 . ی. اگه برام ارزش قائلیریجا نم چیفعال ه تو

نداد. باز  یکردم. جواب شیبسته شد. صدا یالحظه شیهاو منتظر جواب من بود. اما چشم دیکامران به من چرخ نگاه

 :دیاز من پرس یکردم. جمال با نگران شیصدا

  د؟یو اورد هاشقرص

به  مایکه س یآب وانیرا در دهان کامران گذاشت و با ل یکیدر آوردم و به او دادم. او هم  فمیو از ک شیهاقرص عیسر

کرد، کنارش  میکامران صدا یبکشد. وقتکاناپه دراز  یاو داد، به کامران آب خوراند.  به کامران کمک کرد تا رو

 نشستم و دستش را گرفتم و گفتم:

 . بخواب.رمینم یی. نگران نباش جانجامی. اجانم

 .دیرا بست و خواب شیهاچشم آرام

هقم بلند نشود. امروز هق یدهانم را گرفتم تا صدا یشوند. جلو ریاجازه دادم سراز میهااو به اشک دنیاز خواب بعد

گرفته شد. سرم را بلند کردم،  میجلو یبود. پاکت دستمال کاغذ امکیاتفاق مسببش س نیو ا میما شکست یهر دو

 گفت: ونشست  شیبرداشتم و تشکر کردم. سر جا یجمال بود. دستمال

 شده؟  یچ دیبهم بگ خوامیخانم از شما م الله

 که گرفتم، گفتم: آرام

و  رهی. منم ازش خواستم فعال آروم بگمیبر خواستیاومده بود که م شیپ امکیکامران و آقا س نیب یچ دونمینم واال

کرد.  ریمن رو بد تعب یکامران ناراحت شد و نگران یکنه. ول یرانندگ تونستیبلند نشه چون حالش خوب نبود و نم

 .ستین نطوریبخدا ا ی. ولکشمیم جالتخ شه،یمردم بفهمن حالش بد م نکهیمن از ا کردیفکر م

 و شمرده شمرده گفت: دیکش یقینفس عم جمال

ه . اللگمیم تشیمن بهتون در مورد حساس ینه؟ ول ایکامران براتون گفتن  یماریتا حاال در مورد ب دونمینم دینیبب

 که یدو طرفه بود بطور یوابستگ نیبه پدرش داشت. در واقع ا یدیشد یکه بود، وابستگ کیخانم کامران کوچ

پدرش رو  ریطاقت تاخ ی. کامران حتدادیم ادیاو  بهرو  زیو همه چ بردیسرکار م یخودش حتمن کامران رو با  یعمو

. همه دهیکه دوست داره رو خر یزیهم نداشت. شب تولد کامران ، عموم با او تماس گرفته بود که تو راهه و براش چ
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د و شده بو رید یول میرفت مارستانیبه ب یبا ما تماس گرفتن که عموم تصادف کرده. همگ نکهیآماده بود تا ا زیچ

 یبچه هی. کردینم یها باز. با بچهشدیم یعصب یهاکامران دچار حمله گهیفوت کرده بود. از اونوقت د معمو

 شیکه بزرگتر شد، حالش بهتر شد و پ ی.خصوصا جشن تولدها. البته کمرفتینم یجشن چیشده بود. به ه ریگگوشه

چون  میزدیحرف نم شیماریدر مورد ب هابهیغر شیناراحتش کنه. پ کردیجرات نم کسچیبود و ه زیهمه عز

 شیو سرزندگ هایو رو شد. از شوخ ریحالش ز د،یتو رو د ی. از وقتمیدونستیمسئله م نیرو به ا تشیحساس

 دل داده... میدیفهم
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 ادامه گفت: در

 نداره. گهیشکست رو د نی. کامران طاقت ادیریاز دست شما ناراحت شده. به دل نگ نیهم بخاطر

یم فیکردم و او را ضع تیاذ نهمهیبدم آمد که کامران را ا شتریجمال نفس کم آوردم. از خودم ب یهاحرف از

 زدم و گفتم: یادستش بوسه ی. به کامران که خواب بود، نگاه کردم و رودانستم

 جدا بشم.  یالحظه یحت ایاز دست کامران ناراحت و  محاله

 رو به آقا جمال گفتم: بعد

 گفتم:  امکیبه س تی. با عصباندیداد حیرو برام توض تیواقع نکهیبخاطر ا ممنونم
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 شیزیچ هی. اگه کامران تونیسر زندگ دیبر دیعاشقشم. دست بردار یعنیازدواج کردم و همسرم رو دوست دارم  من

 گفت:  امکیجمال هم به س د؟یفهمی. مبخشمتونیبشه نم

کنه. کامران  تیاونو اذ دمیکس اجازه نم چیدوست دارم و به ه یلیاما من کامران رو خ یدرسته برادر خانمم امکیس

 .ادین شیبراش پ ینداشتم. خدا کنه خطر یانتظار نیمثل برادرمه. اصال ازت چن

 زد و گفت:  یگرا که باز کرد، لبخند کمرن شیچشمها کامران

 ی. حالم خوبه.  روکنمیاشکات رو پاک کن خواهش م نیکردم. ا تتیاذ یلیسرت داد زدم و نگرانت کردم. خ ببخش

صدام رو بلند کردم و هم  نکهیهم به خاطر ا خوامیو جمال کرد و گفت: عذر م امکیکاناپه نشست و رو به س

 گفت:  یگبا شرمنده امکیترسوندمتون. س

 یو گستاخ یادب یب نیتوجه نکردم ا زیچ چیکنم . من از حد و مرز خودم خارج شدم و به ه یمعذرت خواه دیبا من

 . شمیشرمنده م افتمیخودم م یهاحرف ادیبه  یمن و ببخش. وقت

خرده عقل و حواس  هی نیهم ،یازدواج کن یباش. وقت ندهیو گفت: گذشته رو فراموش کن به فکر آ دیخند کامران

 افتونیاون وقت ق ادیجارو به استقبالت م ای ریو خانم با کفگ یکنیم رید یارزه وقت یبه امتحانش م رهیم یارهم که د

 داره.  دنید

خوشحالم که حالت خوبه. من  ؟یداریدست بر نم یحالت از شوخ نیجمال گفت: تو با ا دندیاو خند یازشوخ همه

. کامران با دمیبخشیرو بدم و راستش خودمو اصال نم زیجواب کامب تونستمینم شد،یم تیزیاگه چ دمیواقعا ترس

 ریاس و زیتو و کامب شیر خیبم آفت نداره. فعال ب مجونو تازه بابا باد یجمال. تو برادرم هیچه حرف نیاش گفت: اخنده

 هستم... میملکه زندگ
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 گفت: یدر ادامه با شوخ کامران

شوهرش فقط کار  یکی. سوزهیخانم و سوسن خانم م ماینچ نچ نچ نچ دلم به حال س د؟یستین یاهل شوخشما  یعنی

 ساکت و مجسمه که فقط بلده دکلمه و شعر بگه . خدا   یکیو اون  گهینم یزیو چ ادیو خسته م کنهیم

 . از  دیشما برسه. شما سوسن خانم گربه رو دم حجله سر ببر یداد هر دو به

،  خانما رو یاش شدت گرفت، گفت: حاال دار. جمال که خندهدیکن یکار هی دیشما بتون دیخانم که گذشت ، شا مایس

. کامران به سمتم میکنیآقا کامران حاال مراعات حالت رو م رسهیباشه نوبت ما هم م ؟یکنیسرمون خراب م یرو

 دستم گذاشت و گفت:  یو دستش را رو دیچرخ

 نیبا ا اد؟یکه جلوش نطقم در نم دهیخانم بنده قبل از حجله سر گربه رو بر ینیبیگه نمم یگرام یپسرعمو آخه

 .  دیاش باز شد و خندکه ناراحت بود، چهره امکیس یحرفش حت

 گفت:  امکیخنده س دنیبا د کامران

نگاه کن. باور کن  ندهیدور به آ زی. غم و اندوه رو برشهیمشخص م دنیچهره انسان با خند ییبایبخند چون ز شهیهم

مکنه م یها رو بدبه زن ادیز دیفقط نبا یخوشبخت بش دوارمی. امیبخوا دیدر انتظارته فقط با یقشنگ یلیخ ندهیآ

 و   یبش نینشبعد از اون خونه

 برادر کوچکتر گوش کن.   هیرو از  حتینص نی. ایو لباس بشور ظرف

ه خانه که ب میبلند شد مانی. از جادندیبلند خند یبا صدا ند،ریخنده شان را بگ یو جمال که نتوانستند جلو امکیس

 ، جمال مانع شد و گفت:  میبرگرد

 . کامران گفت:چسبهیم شتری. دور هم ب دیبخور نجایرو ا شام

 که تو   نیهم میوردیما جونمون رو از سر راه ن یگرام یپسر عمو دیببخش

آدم باز  یکه اشتها کیرستوران ش هی میبر یشام بهمون بد ی. اگه بخواهیکاف ،یخوریخانم رو م مایپخت س دست

 بشه. جمال گفت: 
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 . میبکن میتونینم یولخرج مونهیما تازه اول زندگ ای. ثانیتا دلت بخواد دست پخت خانمم را بخور اوال

 و گفت: دیخند کامران

 دیخندیم امکی. سکنهیدعوت م رستوران هیآقا ما رو به  امکی. اشکال نداره االن سیبود سیاز همون اول خس تو

 . اما جمال گفت: زدینم یو حرف

  ؟یندازیم گهید یکیو شام رو گردن  یکنیخودت خرج نم چرا

 ایتو ن ؟یدار کاریآخه تو چ_

 کرد و گفت:  امکیرو به س بعد

   ؟یفرار کن یخوایتو هم م امکیآقا س نکنه

 گفت:  دیخندیهمانطور که م امکی. سمیکنیبا هم حساب م نترس

 . دیهرجا که شما بخوا میدر خدمتم بر من

 کنار کامران نشست و گفت:  جمال

 نتونست اعتراض بکنه گهیکه د یگذاشت یستیبرادر خانمم رو تو رودربا نیا آخر

 .میرا با هم گذراند یجمال حساب کرد. شب خوب م،ی. شام را که خوردمیکه به رستوران برو میآماده شد همه
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 کامران

 

 اگر  دمیترسیم یلیالله را به اتاق عمل بردند، دل تو دلم نبود. خ یوقت

 تیفعال دیبا گفتند،ی. مقصر من بودم. چون هر چه به من مدمیبخشیخودم را نم شد،یم شیزینکرده چ یخدا

 یصندل ی. رو سپارمیه و دخترم را به تو مالل ایخاله خرسه بود. خدا یداشته باشه ، قبول نکردم. کار من مثل دوست

 گفت:  زینشسته بودم که کامب

 . کنمیم دارتیشد ب یکم بخواب ، خبر هیبرو  یاز صبح تا حاال سرپا بود کامران

بخوابم و الله در  توانستمی. چطور مشدندیبود و بزور چشمام باز م نیواقعا خسته و سرم سنگ نکهینکردم با ا قبول

د، بزن یحرف نکهیبدون ا زیدفعه کامب کیدادم اما  هیتک وارینه؟ سرم را به د ایاتاق عمل معلوم نبود حالش خوبه 

 را باز کرد و گفت:   نیشبرد و در عقب ما نیو من را طرف ماش دیدستم را کش

 .  یرو ندار یحرف چیبخواب حق ه یصندل یبخور و رو ریقرص و بگ نیا

از  .دمیخواب نیعقب ماش یصندل ینتوانستم مخالفت کنم. قرص را خوردم و رو گریمحکم حرفش را زد که د نقدریا

 متوجه نشدم. یزیچ گریخوابم برد و د عیبس خسته بودم سر

  

 الله

  

مجبورش کرد بره بخوابه. چند ساعت  زیگفت: کامب دم،یدر مورد کامران پرس دایحالم بهتر شد، از ل یاز عمل وقت بعد

 تا حالش بهتر   دیخواب

 .میرو از بابت تو راحت کرد الشیو در مورد تو سوال کرد و خ شد
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. در که باز شد، سرم را به طرف در چرخاندم و قامت بلند و چهره دمیبه هوش آمدم، تا به االن کامران را ند یوقت از

 نیدر ا ایو او را غرق بوسه کنم. خدا رمیداشتم بلند شوم و او را در آغوش بگدوست  یو از خوشحال دمیاو را د یبایز

تنگ شده بود.  شیچند ساعت چقدر دلم برا

 فکر دمیترس یلیو با بغض گفت : خ دیحلقه زد و مرا در آغوش کش شیهاتخت نشست.  اشک در چشم یرو کنارم

از دست دادم.   شهیهم یکردم تو رو برا

کرده بودم، گفتم:  دایکه در وجودم به او پ یتمام عشق با

رو زیچ چیفکر ه گهیتموم شد د زیکه همه چ حاال

  یاسمش و چ ؟یدیو خودت رو آزار نده. دخترمون چطوره اون و د نکن

 ؟یگذاشت

همان حالت گفت:  با

تو رو  ی. به همه گفتم تا وقتدمیاون و ند نه

بزنم  ی. دهان باز کردم که حرفمیکنی. اسمش رو هم با هم انتخاب م نمیبیاز تو راحت نشه، اون و نم المیو خ نمینب

نه طفلک گرس دیبد ریدخترتون رو آوردم که بهش ش ینیدر بغل وارد اتاق شد و گفت: خانم ام یکه پرستار با بچه ا

تن پرستار تازه کامران چشمش به دخترمان افتاد و . بعد از رف ممونده . دخترم را در آغوش گرفتم و از او تشکر کرد

گفت: 

ست. گفتم: چقدر با مزه ایتوئه. خدا هیشب دخترمون

انتخاب  دیبگم تو اسمش و با نمیا ؟یبذار یخوایم یاسمش و چ نه،یبیکه تازه دخترش و م معرفتیب ییبابا حاال

. یکن

گفت:شد و  رهیبه من کرد و بعد به دخترش خ ینگاه کامران

رو تازه و نو کرده و نشاط و زنده بودن را برام اورد.   میبه بعد بهاره. چون با آمدنش زندگ نیاز ا اسمش

فرشته  نیو نازتر نیهمسرم و حاال هم بهتر نیتو رو شکر که بهم بهتر ایخدا
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