
 یرمان: قلب من  نام

 ی: فاطمه هاشمسندهینو

 : عاشقانه ژانر

 

   خالصه

  شه یم  ین یام  اسر ی  یوارد زندگ   ار یاخت  ی سرخوش و شاد که ب  یدختر   الناز 
و واسه نگه داشتن الناز اشتباهات    شهیعاشق الناز م  ی متاهل و ول  اسر ی

  د ی بذاره با  ی زیکه دست رو چ  ه یآدم  اسر ی  ی از طرف  دهیانجام م  ینابخشودن 
 ..یمتیمال خودش باشه هر طور شده به هر ق

 

   شروع

  الناز 

بکنه    نکاروی اخه چطور تونست با من ا  کنهی م  وونمید  شی چند ساعت پ  ادی
 اون همه دروغاشو باور کرد چقدر من احمقم   یچطور 

 چند ساعت قبل   

رو حساب کردم    ه یکرا  دمیرس   ی وقت  اسر یشدم و رفتم خونه    ی تاکس  سوار 
 نگاه کردم   ابونیو به اون ور خ



بودمش و تازه از تهران    دهیهفته بود ند  کی کنم    زشیسوپرا  خواستمیم
   میبود برگشته 

تهران و    میاردو از دانشگاه رفته بود   ه ی گرم بود. واسه    شهیمثل هم  هوا 
 باشم   ششیپ  خواستمی خوش گذشت. امروز تولدمه و م یحساب

  ی کس   شی پ  مویشروع دهه دوم زندگ  خواستمی بود و م  میساگ  ست یب   تولد
 شده بود آغاز کنم   م یکه تموم زندگ

 آپارتمانشون شدم    ی در خروج  ی جلو  اسر یقدم و که برداشتم متوجه    نیاول

که جلوش پارک بود قدم    یرنگ   دیبه سمت پورشه سف  یکمال ناباور   در 
 برداشت و سوار شد.

  ن ی تو ا  اسر ی  یچ  ی عنی دنبالش رفتم    ی تاکس  نی خودم اومدم و با اول  به 
   کنهیم  کار یکه راننده ش هم خودشه چ  متیگرون ق  نیماش 

  ک ی منطقه شهر نزد  ن یتر  متیکردم داشتم به گرون ق  یرافم نگاه اط  به 
 .میشدیم

 شد.   اده یپارک کرد و پ یی الیخونه و هی  یو جلو  نیماش  اسر ی

دادم    ه یخونه تک  اطیح  وار ی شدم به د  اده یمو حساب کردم و پ  هی کرا  منم
 و منتظر شدم  

 خونه رو داشت   نیا دیداره چرا کل کار ی چ نجایا اسر یداشتم  دلشوره 



و    ستیب  بایزن تقر  هی   ی بلند  ی و صدا  اسر یساعت گذشت تا    مین  بایتقر
   رونیو شش ساله اومدن ب ست یپنج ب

داشت تا جا داشت خوشگل بود    یخوب   ی لیقد بلند بود و اندام خ  دختره
 بگم کم بود   یبود هرچ   دیاز همه مهمتر تو جنوب کشور پوستش سف

 دست دختررو گرفت   اسر ینشم   دهیتا د  دمیکش  کنار 

 _ سمانه صبر کن  اسری

   اسرهیزن  ن یا  نهیسمانه ا  ی نی شه یباورم نم یوا  سمانه 

 ولم کنم    اسر ی_ سمانه 

   کردیم ه ی داشت گر سمانه 

از    یخوا یمن امروز خبر بچه دار شدنمون و بهت دادم و تو م  اسر ی_  سمانه 
   یمن جدا بش 

 درکم کن   دمیم حی _ توضاسری

برات کم نذاشتم   یچ ی که ه  یدرک کنم بعد از سه سال زندگ  ی_ چسمانه 
داره که منو ترک    یچ   هی اصال اون ک   ی خوایرو م  گهید  یک ی  یگی م  ی اومد
   یکن

سمانه    یجار   یاز اشکا  شتر ی داغون شدم اشکام شدتش ب  یواقع   ی معنا  به 
 بود  



   میندار  یچ یه  یزندگ نی_ سمانه ما تو ااسری

  س یتو رئ  مونهیخونه زندگ  ن ی من عاشقتم و ا  م یکم ندار  ی چی _ ما هسمانه 
اخه من    اد یم  ایمنم زنتم بچمونم داره به دن  ی هست  یشرکت به اون بزرگ

 تو کم گذاشتم   یبرا  ی چ یلعنت  یزندگ نی تو ا

 بودم    رهی بهت بهشون خ با

ما هم   ادینم  ایاون بچه به دن  گهیبفهم د  ستمی_ سمانه من عاشق تو ناسری
   میشیجدا م

 داد زد   ت یبا عصبان سمانه 

   ی کرد   یتو بهم نامرد بخشمت ینم  چوقتی_ ه

رفت    ن یماش   سوار  و  شد  باالش  در   ی گاری س   اسر یمدل  از  و  روشن کرد 
 گذشت    اطیح ی ورود

من رنگش    دنیدر و باز کرد و با د  اسر یفکر رفتم جلو زنگ در و زدم    بدون
 عوض شد  

   ی کنیم  کار یچ نجای_ تو ا

 پشت دستم اشکمو پاک کردم   با

   شهیتو خونت نکنه زن حاملت ناراحت م  ام یب ی ذاری... نم

 _ الناز من  



   دم یو فهم ز یتو بود همه چ  چه ی ... اره الناز باز

   ی نامرد یل ی... ازت متنفرم خ

 تحکم اسممو صدا زد   با

   دمیم  حی_ الناز توضاسری

 دروغاتو   وی... چ

 قدم عقب رفتم و گفتم    کی

   نمتی بب خوام ینم  چوقتی ه چوقت ی _ه

 من عاشقتم   یکن ی _ اشتباه م

 دست تکون دادم و برگشتم خونه    یتاکس ی برا

 *** 

 حال   

  کردم یفک م   اسر یسمجمو پاک کردم زانو هامو تو بغلم گرفتم و به    اشک
 داد   ی چقدر منو اونو دوست داشتمو اون منو باز

 اتاق باز شد و السا اومد داخل   در 

  ن ی بب  رون یب  ایشده پاشو ب  ی چ  یوقت تو اتاق  یلیخ  گه ی_ ترانه جون م السا
 کرده    کار یمامان برات چ



   ی_آبج 

  دیبا درد اسمشو صدا زدم که فهم  انقدر 

   یی چرا گرفته ا زمیشده عز  ی چ ی _ جون آبج

 بهم دروغ گفته بود   اسر ی یج... آب

   ی _ چ

  ی ساله ازدواج کرد و فقط سه ماه با زنش زندگ  هی... اون بهم گفته بود  
نداره    ی جز اون اپارتمان شصت متر  یچ یه  ایکرده بهم گفته بود از دار دن

مهر  ه یتو    گفتیم زنش  بود چون  داره گفته   خواد یم  هی شرکت حساب 
زنشو بده بعد جدا    هی مهر  کنهی داره پول جمع م  گفتیجدا شه م   تونهینم

 بشن  

 همش دروغ بود  اما

با صدا  بغلم و  ا  ییکرد  بهش    یی گرفته  من که گفتم  برم  قربونت  گفت 
 اعتماد نکن  

کرد السا اون سه سال    ی... من دوسش داشتم اما اون دروغ گفت نامرد 
 خوشگه   ی لیازدواج کرده زنش حامله س تازه خ شیپ

 خوشگله؟   یلی_ خالسا



پولداره تو    یلیامکان نداره اونو ول کن به خاطر من تازه خ  ین ی... اصال  
 شرکته   ه ی  سیو رئ کنهی م ی عمارت زندگ

 تعجب بهم نگاه کرد   با

   ی دی_ از کجا فهم

 به فکر رفت و گفت    کمی کردم   فیرو براش تعر  ماجرا

   ینبود   چهیکن بفهمه باز  ی _ پس تو هم کار

  ی... چ

  ی درس کرده که روز تولدت خوشحال باش   ز یم  ز یچ  ین االن کلماما  ن ی _ بب
  ش ی کن ات  یکن دلش بسوزه کار  یپس تو هم شاد باش ناراحت نشو کار

   رهیبگ

 بشه   روز یپ دنم یبذارم با افسرده د دینبا یگ یتو درست م یی... ه

سرخم کردم و شروع   یبه چشما   ینگاه   ستادمیا  نهیآ   یشدمو جلو   بلند
   مل یو با رژ گونه و ر  یکردن رژ لب براق و صورت   شیکردم به آرا

 کرد و گفت    یبخش ت ینگاه رضا السا

رفتار کن    یطور   شهیاجازه نده ناراحتت کن هم  چکس ی به ه  چوقتی_ ه
 مهمه   یل یفک نکنه خ



پاشنه بلندم    ی رنگم و صندال یر یو شال ش   نم یبا شلوار ج  مو ی صورت ک ی تون
ازدواج    شد یم  یسال  ک ی. السا  میکرد. باهم از اتاق خارج شد  لیتکم  و پمیت

 خوب بود.  یلیکرده بود و شوهرش آراد خ

 کرده بود    کار ی حالم انگار بهتر شد مامان چ ییرا یسالن پز  دن ید با

 _ الناز تولدت مبارک دخترم  مامان

که مامان درست    ی کی ک  ن یبعد از برد  بوسه یو اونم گونمو م  کنمیم  بغلش
 ها    هی به هد  رسهی کرده بود نوبت م 

 از طرف من و ترانه خانم  نی _ الناز ابابا

با    کنم ی و بازش م  رم یگیازش م  رهیگیشکل قرمز به سمتم م   ی جعبه قلب   ه ی
اما در حد    شم یکه ماها س دنبالش بودم خوشحال م  یلیموبا  ی گوش   دنید

شکسته الناز خبر داره    از دل   یمن شادم اما ک  ین یگول زدن خانوادم که  
  د یفهم   ی عشقم برام رو شد ک  یچهره واقع   ی شدم وقت  یچه حال  دونه یم  یک

زنا    ن ی باتریکه جزو ز  اسر یزن    ی وجودمو گرفت وقت  ی چه حس حسادت 
 شدم . دی و نام دم یبود و د

مرد متاهل و دوست داشتم و اون چه    هی درک کنه چقدر    تونهیم  یک  اصال
  یو خنده ها   دمی قورت م  ک ی بهم داده بود بغضمو همراه با تکه ک  یی قوال 

 اه قلب من اه . کنمیبه عنوان خود شادم رو م   مویتظاهر

  ره یگیبه سمتم م یک ی جعبه کوچ السا



   ت ینها  یست نقره ب م ین کنم یبازش م  کنمیم  تشکر 

   برم یپناه ماز همه به اتاقم  ر یاز شب بخ بعد

ب الناز  هه  اما ه  ست ی...  شد  دوستته    ی اون  ید ینفهم  چوقتی سالت  که 
 از دشمنت خطرناکه  شتر یب

و کمد و    ر یتحر  ز یم   دمانشیکه چ  یدور اتاق دوازده متر   چرخونمیم  چشم
نسبتا    اطیح  ه یدو طبقه که    ی خونه هشتاد متر   م یدار  ی خوب   یتخت زندگ 

و    یبزرگ اتاق  تا  سه  باال  طبقه  داره    ی بهداشت  سیو سرو  ی انبار  هی هم 
   یی به سالن بزرگ و اشپز خونه و روشو شه یمنتها م نمییمشترک طبقه پا

   افتمیم  یی سوم ابتدا ادی

بار نماز بخونن و    نی اول  ی خانوادشون برا  یکه قرار بود همه جلو   یاول  روز 
  ادیف زد تا قانع شدن اون بمن مادرم نبود مامان ترانه انقدر باهاشون حر 

داشته اون کنارم بوده    دیکه وجود مادر با  یمن مادره و هر زمان   ی ترانه برا
ازدواج کرد و    رانهبابا با ت  ممیترکم کرد چهار سالگ  میمادر خودم دوسالگ 
 اون شد مادر من  

السا    شناسمیاصال نم  ممی مادر  لیبگم مامان فام  یک یبه    کردم ی ذوق م  چقدر 
درکم    یاز هرکس  شتر یدوستمه و ب   نی بهتر  یپنج سال از من بزرگ تره ول

   کنهیم



بهم دروغ    دم یفهمی کاش نم  یا   کنم یمو شروع م  ی عذادار  نمو یشیتخت م   رو
مثل سمانه داره   یزن   یاصال دوسم نداشت احمق وقت   ی ن یگفته اخه چرا  
 چرا منو بخواد  

پوست سبزه منو به زن    ا یلمو  مثل بچه ده سا  کل یه  ایکوتاه منو بخواد    قد
ترج  دیسف ما  یبده هه چشما  حیپوستش  و    یبه عسل  لیسبز  من کجا 

 اون کجا   ی بزرگ و مشک  یچشما

   کردمی،حسادت،حسادت به هر نقطه از وجود سمانه حسادت م حسادت

  رمیگیبرات خونه بزرگ تر م   گفت ی به من م  شهیاون بهتر از منه هه هم  چرا
   داشتیمنطقه شهر نگه م  ن یکه سمانه جونشو تو بهتر  یدر حال

زنش گفت بچمون    شم یم  وونهید  خواست یم  ی چ   ی فکر که منو برا  ن ی ا  با
همزمان با قول زدن من داشت با زنش به بچشون فک    اد یم ایداره به دن

   کرد یم

   دمیخواب ی ک  دمیکه نفهم   ختمی صدا اشک ر  یب  انقدر 

 ********** 

   اسر ی 

برگه    یبد شد با ناراحت  یلیجدا شم حالش خ  خوامیگفتم مبه سمانه    یوقت
 کرد از خونه خارج شد و رفت    ن یگرفت جلوم و الناز و نفر  شویآزما



من کال باختم واقعا    دیو فهم  ز یبا الناز رو به رو شدم و اون همه چ  ی وقت
   تونمیمن موند من عاشق النازمم بدون اون نم ی برا  یچ

 **** 

 شش ماه قبل  

  اسر ی

که    یرفتم ساحل مردم  م یواسه هوا خوردن مستق  رونیشرکت زدم ب  از 
بودن   شاد  من  برعکس  بودن  ماه  ی کی اونجا  به    شدیم  ی دو  سمانه  با 

  ن ی سمانه انتخاب من نبود و بخاطر خانواده هامون ا  میاختالف خورده بود 
 و قبول کردم  ازدواج 

و پنج سالم بود   ست ی و گرفتن ب  م یتصم  ن یبودن ا   ی میهامون صم  خانواده 
احترام گذاشتم چرا که هرگز    مشون ی به ازدواج نداشتم اما به تصم  یلیم

  تونم ی م  کردم ی فک م  ی و نه معنو  یاز طرفم خانوادم نداشتم نه ماد  ی کمبود 
 دوسش داشته باشم اما نشد  

شدم انقدر حواسم   رهیخ  ایو دوباره به در   فرستادم   رونینفسمو ب  کالفه 
 نشم   ی چیپرت بود که متوجه ه

عالم خ  ی جسم  د یبرخورد شد  با از  تعادل    رون یب  ال یبهم  و چون  اومدم 
 افتاد کنارم  زه یم  زهی دختر ر هی شدم و   نی نداشتم پرت زم



با    چشمامو از ترس    هی باز کردم که  رو شدم دختره  به  رو  چهره خاص 
 پلکاشو قفل کرده بود بعد از چند لحظه به خودش اومد از جاش بلند شد  

که نشد؟    تونیحواسم نبود طور  یحالتون خوبه وا   دی _ آقا ببخشدختره
   خوام یمعذرت م

به خودم دادم و    یبودم تکون   نشیو دلنش  یچهره خواستن   ر یمن درگ   اما
 گفتم  

   ادیم شی داره پن ی... اشکال

 د یکشی خش دار نفس م  یلینگاهش کردم که معذب شد خ  رهیخ  انقدر 
   ن یافتاد رو زم ییهوی ی لیانگار نفس کم اورده بود. خ

 دا یرو پ  یکس   یکیچش شد به اطرافم نگاه کردم که تو نزد  نیخدا ا  ای...  
 نکردم  

 شو زدم کنار   خته یبه هم ر ی شدم و موها خم

 ... خانم خانم حالت خوبه  

هوا نگرانش    یبود ب  ده یفا  ی ب  ینخورد که با دستم تکونش دادم ول  یتکون
راه افتادم تو    مارستانی به سمت ب  نیشدم بلندش کردم و بردم سمت ماش 

   دمینشن ی راه صداش کردم که جواب

  ج ی کرد چشماشو باز کرد و گ  یحرکت  هی دستم تکونش دادم که بالخره    با
 نگاه کرد به اطراف 



 خورد   کمی رو گرفتم سمتش که  ی آب معدن یبتر 

   نی... خوب

 ؟   ن یبریمنو کجا م  ن یهست  ی _ ممنون شما ک

   مارستانی ب برمت ی دارم م ی... شما تو ساحل غش کرد 

 من خوبم فک کنم فشارم افتاده    سین  یاز ی_ نه ن

   ن یلی... هر طور ما

 باهاش همکالم باشم    خواستیدلم م شتر یب  زدمیباهاش حرف م ی چ هر 

  دی کن  ادهیپ نجای به زحمت انداختمتون منو هم د ی_ ببخش

 رفت   جینگه داشتم که سرش گ   نیماش 

تصادف    ایحتما    یبر   ی نجور ی ... فک کنم بهترع برسونمتون خونتون االن ا
   ی افتیم  ییجا ه ی  ای یکن یم

حال شده بود و مخالفت نکرد آدرس خونشون و که داد تعجب کردم    یب
دور از هم  ماش   ی جلو   می چقدر  از  داشتم  نگه  و   اده یپ  نیخونشون  شده 

 تشکر کرد   یحساب

  یز یجا مونده اما چ  فش یشدن متوجه شدم ک  اده یشدم هنگام پ  ادهیپ  منم
   دنشیدوباره د یبهانه بود برا  ن یجا مونده بهتر  ف ینگفتم ک

 زدم و گفتم:  یث یخب دلبخن



 بود   یاسمتون چ ی... راست

 _ النازم  

   ینی ام اسر ی اسرمی... خوشبختم 

ب  دستمو و من  اومد    شتر یبه سمتش گرفتم که معذب شد  ازش خوشم 
 کردم و برگشتم خونه    یازش خدافظ  هی افتنیدختر دست ن

   میکنی باشه دوباره دعوا م س ینبود البته بهتر که ن سمانه 

داره خودشم که مثل    یی بای الناز انداختم الناز، چه اسم ز  ف ی به ک  ی نگاه 
  اد یتاهل مو    تیبه وجدانم که مدام وضع  ی تیناز بود اهم  یلیاسمش خ

   دادمینم کرد یم  یآور

منطق عمل کردم   ی ب یک ی نی اما ا  زارمیاحترام م  گران ید   یشخص   میحر  به 
 رو تخت    ختمیر لشویباز کردم و وسا  فشویک

 ز ی چ  هی پول و    فی،چنتا شکالت تلخ ،ک  دی، کل  نهیی،دو تا رژ لب ، آ   یگوش 
  یی زایباشه دخترا چه چ  یشیفک کنم لوازم آرا  اوردمیبود که سر در ن  گمید

بره وسط    خواد یبزنه م  یکه براچ  ایرژ و برده لب در  نیاالن مثال ا   دارنا یبرم
 کنه    شیآب آرا

  ف ی ک  کنهی م  ادیز  ای س بازلو   نی سمانه هم از ا  گهی دختره د  رهیگی م  خندم
 شو برداشتم  ی پولشو باز کردم که چنتا کارت توش بود کارت مل

 نوزده سال   ی عنیموحد متولد ...  الناز 



  ی که مشاور حقوق  ی؟ محمود موحد! محمود موحد امکان داره همون   فرزند
 سمانه س باشه  

کمتر از نوزده سال بود    افش یبرگردوندم سر جاش ق  لشویبفهمم وسا  دیبا
م  هیمگه   ه  تونهیدختر چقدر  و  قد کوتاهش  باشه    فش ینح  کلیجذاب 

مناسب صورتش، فکر کردن بهش    ی، دماغ و لبا  یعسل  لیچشماش سبز ما
  اوردیلبخند به لبم م

دختر    ه ی   شهیمگه م  به یبرداشتم عج  شوینشد و گوش   فمیوجدانم حر  بازم
 رمز نداشته باشه!   شیگوش 

خلبخن  بازم لبم شد  مهمون  متفاوت  یلید  و گشتم     هی دختره  بازش کردم 
 ...   سبوکی، تانگو، ف  تایا نستاگرام،یبرنامه هاش تلگرام، ا

داشتم رفتم    ی داشت حس بد   ز ی دوس داره همه چ  یلیخ   یکنم مجاز   فک 
 نه؟  ایهست  یمخاطب خاص  نمیکه بب   ن یرو مخاطب

باز کردم خدا رو    شو یگالر  یگرفته تا ناز   ی همش دختر بودن از فاط  یول
ازش خوشم اومده    ییجورا  هی خودش و دوستاش بود    یشکر همش عکسا

 بود  

و صبح کردم بعد از صبحانه که با حضور سمانه زهرمار شد از خونه    شب
 زدم که برم سر کار  رون یب

 **** 



  اسر ی

با ماش   ی بی حس عج  ه ی برا   ن ینذاشت  پارک  نیماش   ن یهم   ی برم    گ ن یتو 
  با یکسل شده بودم تقر  یکردم حساب  یدگ یپارک کردم و به جلسه ها رس 

النازو که با خودم برده بودم برداشتم و    یساعت چهار بود گوش   یکا ینزد
   ن یرفتم رو مخاطب

  دایبا کارمند سمانه حرف بزنم مامان و پ  خواستمیشدم نم  الیخی رو ب  بابا
 کردم و تماس گرفتم بعد سه تا بوق جواب داد 

 لو  _ ا

 ... الو سالم  

به دستتون    تونم یگم شده االن دست منه چطور م   یگوش   ن ی_اوم فک کنم ا
 برسونم  

ناراحت    یلیگم کرده خ  روز یدخترمه د   یبده گوش   رتونیآقا خدا خ  ی_ وا 
 بود  

 شده   دای... خوشبختانه پ

 به آدرس... دیاریب  سی ن ی_ اگه براتون زحمت 

   ی... بله حتما چه زحمت

   ره ی ازتون بگ ادیب  دمیرو چشمم من االن به دخترم خبر م تونی_ مژدگون



  ی برداشتم و با تاکس  فشو یک  نیاز تو ماش   ن ییو قطع کردم و رفتم پا   تماس 
بلند    دمشیوارد شدم روبه روم د  یکه گفته بود رفتم وقت   یشاپ  یبه کاف 

 کردم  شد و دست تکون داد به سمتش رفتم و سالم  

   ن یکه اومد  ی_ سالم مرس الناز

   کنم ی ... خواهش م

سو استفاده ها    یل یو خ  داد یپس نم  دیبود شا  یی ا  گه ید   ی _ اخه اگه کس
   کرد ی هم م

   دمیبرگشتم خونه د ی جا موند وقت ن یتو ماش  روز ی... د

 ازتون ممنونم   یلیخ ی لی_ خ

 اخم کرد و گفت   کم ی ی بهش دادم بازش کرد و تشکر کرد ول  فویک

   ستین م ی_ گوش 

 ... اخ حواسم نبود  

  بم ی تو ج  ی گوش   فتونیرفت بذارم تو ک  ادم یبرداشتم زنگ بزنم    تونویگوش 
 بود و عمدا ندادم  

 _ پس.. 

   ارم یبراتون م نجایمن فردا هم  شه ی... خب امروز که نم

 _ باشه بازم ممنون 



سواستفاده    ایاستفاده    چی ه  دمیمنم قول م  یول   هی ضرور  یگوش   دونمی... م
   ارمینکنم فردا پسش م 

   نی ستین  یادم   نیمن بهتون اعتماد کردم شما هم معلومه همچ   یعن ی_ نه  

   میخوردن قهوه هامون بلند شد بعد

ول   رمیخ  ی نگاها  دونستمیم خجالتشه  برا   یباعث  نبود  خودم    ی دست 
 دست تکون دادم باتعجب نگاهم کرد   یتاکس

 شده   یزی... چ

ببخش الناز نه  نه  د  دی_  ماش   روز یراستش  با    ن یمنو رسوند  نتون یبا  امروز 
   نی ریم یتاکس

 نگم    قتوی بود اما جلومو گرفته که حق ی چه حس  دونمینم

   ست یمال من ن ن ی. اون ماش ..

 _ اها  

فک کنه از باال    خواستمی و اول الناز و رسوند بعد منو نم  میسوار شد  باهم 
ن  نطور ی ا  نمشیبیم و  نبود  من    یبرا   چوقت یه   یمال   تی وضع  ست یهم 

 ارزشمندند   زانی م کی من به  یانسانها برا  ی مالک نبوده و همه 



  ی داشته باشه بهش دروغ گفتم فردا  یاون حس بد   خواستمی چون نم  اما
  ه ی از اون به بعد    م یرو بردم و شماره هامونو به هم داد  ی اون روز گوش 
 شدمیشده جلوش سبز م   یز یمدت برنامه ر

از   من  نداشتم  احساس گناه  سمانه  بخاطر وجود  و  بودم  عاشقش شده 
که من گفته بودم تنها   یالبته اونجور   دونست یمنو م  تی همون اول وضع

 متاهل بودنم بود.   یواقع ز یچ

مهمون من   ییوعده غذا ه یاز دوماه رفت آمد دوستانه ازش خواستم  بعد
 رستوران   م یباشه اونم قبول کرد و قرارمون شد واسه نهار بر

 __________________ 

 اسری 

  کردم ی سر صحبت و باز م  دیبا  کردمی نگاهش م  رهیخ  شهیمثل هم  ز یم  سر 
 اون قبل از من شروع کرد   یول

 م که حرف بزنم  امروز اومد اسر ی_ آقا  الناز

   کنمی ... با جون دل گوش م

ا ن  ن ی _  اصال درست  اومدنا  و  متاهل  ستی رفتن  ا  نی شما  قرارمون    ن ی و 
اشتباه د   هی واقعا کار  بهتره  بگم  اومدم که  امروز  باهم   یارتباط   گه یمن 

   مینداشته باش 

   کردی اسم منو از الناز محروم م نی داشت من متاهل بودم و ا حق



 منم گوش کن    یبه حرفا  یول  ی... الناز تو حق دار 

 بودم واسه نگه داشتنش دروغ بگم   مجبور 

  ن ی من بهت عالقه دارم و ا  نکهی ا  یرو بدون  یز یچ  ه ی  خوامی ... الناز من م
 . ستیهوا ن  یاز رو  یعالقم عاشقانه س و الک 

راض  ته ول   یدلم  خودم الن  تونستمینم  ینبودم  واسه  خدا  انگار  و که  از 
 فرستاده بود و رها کنم  

 ... الناز؟

   گهید می لطفا بر اسر ی_ آقا  

   یبگ ی ز یچ یخوا ی... نم

 برم    خوامیاالن فقط م کنمی _ خواهش م

که همش دنبالش بودم و بالخره    یماه   کی ماه    کیروزم گذشت تا    اون
اونم حس    شدیباورم نم  میباهم باش   انه یمنو زنم مخف  ییشد تا جدا  یراض

 متقابل منو داره  

مه رو داشت و بهم گفته    ییکه بهش گفته بودم تمام دارا  یآپارتمان  دیکل
زود تر    خواستیقرار در و باز کردم دلم م  یب   دم یرس   یبود برم اونجا وقت 

 بهش برسم.

 کرده بود    ن یخونه رو تزئ ی جا همه



 ز ی_ سوپراالناز

 چشمام به سمانه نکرده بود و کردم.   چوقتیکه ه  ی نگاه عاشقانه ا  بهش

بود و موهاشو لخت رها کرده بود    دهیپوش   ی قرمز رنگ   ی لباس عروسک  
 شده بود    یخواستن یلیپاشنه بلندم پاش بود خ یمشک  یکفشا

 دور چرخوندمش   ه یتاب بغلش کردم و   یب

 به موال که عاشقتم    یخوشگل شد   ی لی... عروسکم خ

 ده بود  روم بود و سرشو بلند کر  روبه

گوشم    ک ی و نزد  دی خودشو باال کش  کمی اون کفشا هنوزم قدش کوتاه بود    با
 گفت  

 دوستت دارم   ی لیخ اسر ی_ 

 چند کلمه حال من دگرگون شد  ن یا با

بودم دستامو    یو من غرق در خوش   گفتی جمله رو م  نی بود ا  یبار   نیاول
 دور کمرش سفت کردم و تو چشماش زل زدم  

 ده برابر عاشقته   اسر ی... 

 .دمشی حرفش با ابرازعشقش ب*وس  ن یا با

 . میکنار هم نشست  دمیسرخ شدن گونشو بوس  ی که لپاش کم  دمیکش  کنار 



تا ابد  دمیبهت قول م  میاومد تو زندگ گهید  یکی قبل از تو  نکه ی... الناز با ا
باور    خوامیم  یباورم داشته باش   شهی هم  خوام ی کنار نره النازم  لبخند از لبت

دوسش نداشتم و    چوقت ی که اون فقط تو شناسنامه زن منه من ه  یکن
 ارم ی، مقابلش کم م شم یجنبه م ی که مقابلش ب  یهست  یکس   نی تو اول

   اسر ی_ الناز

  اسر ی... جان 

   شهیتموم م ی _ ک

 ...؟؟ 

دوس دارم با    نمتی بب امیب  انهیمخف خوادیدلم نم  یشیاز اون جدا م   ی _ ک
 کنارت باشم   ی و قانون ی راحت شرع الیخ

   یمن  یخانوم  یو قانون  ی... تو االنشم شرع 

  ی شد چهار ماه عاشق نکهیروز گذشت و گذشت تا ا اون

 ***** 

 حال 

با من    شه یازش جدا بشم اون واقعا هم  خوام یبه سمانه بگم م  تونستم ینم
ول بود  نم  یخوب  زندگ   تونستمیمن  از  سال  باشم سه  داشته    ی دوسش 

 من بد نبود    یبرا   چوقتی و اون ه  گذرهیمشترک منو سمانه م



حاد شده بود و تحت    یمن دچار افسردگ  یها   یتوجه  یبخاطر ب  یطرف  از 
  ی درمان روانشناس بود با دکترش حرف زده بودم و بهم گفته بود تا وقت 

 حالش خوب بشه باهاش مهربون باشم 

کم نداره اما    ی زینزنم عذاب وجدان دارم سمانه چ   ی حرف  یی مورد جدا  ر د
  ی از بچگ   شه یگر  یتالف   یتنها خصلت بد سمانه خو   یمن عاشق النازم ول 

  ست ین  نی حقش ا  کرد یم   یو تالف   گذشتی ازش نم  کرد یم  تشیاذ   یاگه کس
 منم حق انتخاب دارم   یول

تو روز تولد الناز بهش بگم کم مونده    خواستمی م  میبهش گفتم جدابش  امروز 
چقدر   کنمی بخاطرش چه کارا م  نهیکنه بب  هیبهم تک  خواستمیم  میبهم برس 

برنامه شه    الیخیبگم ب   ب یرفت به حب  ادمیبرنامه داشتم واسه امشب هه  
 ... نای و ا ی و تولد و عروس  نی ماش  ناتیدوستامه که کارش تزئ یک ی  بیحب

عاشفانه    یو فضا  ز یم  هی دنج و آروم واسه ما    ی جا  هی   ایبود لب در  قرار 
   کشم یو کشو رو م رم یتختم م یعسل  ز یبه سمت م  نه ی تدارک بب

کنم   ی قرار بود شب تولدش ازش خواستگار   کشم یم  رونیقرمز رنگ ب  جعبه 
  ی سفارش داده بودم حت  کم یندارم ک  یتو شناسنامم زن   گه یو بهش بگم د

حالم    یباطل منو چه به خوش   الیخ  ی لباس مخصوصم گرفته بودم اما زه
 درا به روم بسته شده   ی انگار همه  کنم ی بهش فک م شه ی خراب م

فکرم    خوامینم  یک ی   نی به ا  ی حت  کنهی بچه من تو وجود سمانه رشد م  بچه،
 اما سمانه محال قبول کنه  خوامیبکنم اون بچه رو نم



  دونم یمثلث افتادم زنم، بچم، عشقم نم  هیداشتم وسط    یروز بد   عجب
   یاریبد ب   یحدم بد شانس نی اخه تا ا زمیچه خاک رو سرم بر

مغزم از کار   گهید  کردمی با الناز حرف بزنم هم سمانه تا صبح فکر م  دیبا  هم
  مو یگوش   دمیموهامو خشک کردم و لباس پوش   یافتاد بعد از دوش مختصر 

 برداشتم دوباره شماره الناز گرفتم اما باز بالک بودم  

ن   ترس  افتاد  بتو دلم  تو هم  المیخی کنه  ازم متنفر بشه  نکنه  فکرا   نی شه 
 بود.  ارای دیتو دستم لرز یبودم که گوش 

 جواب دادم    ینبود ول حسش

 ارا ی... بله 

   ی_ سالم داداش خوب 

   ی... مرس 

   ی زنیحرف م ی نجوری_ چرا ا 

   ی کارم داشت  سی ن یزی... چ

ندارم    ی از سمانه هم خبر   م یوقته دور هم جمع نشد  یل ی_ اره راستش خ
 کم ی  نای خونه مامان ا  نیایبگم ب  خواستمیزنگ زدم خاموش بود م  روز ید

   انیم  نامیا ن یاس ی میباهم باش 

 ما..  ارای... 



 لطفا   کنمیخواهش م اسر ی_ ارای

 ... اخه من  

   زارمیپامو تو خونتون نم گهید ن یای_ اخه نداره به جان خودم ن

 ... باشه لجباز  

و دو ماه بعد از من ازدواج کرده و اونم بچه   کترهیدوسال از من کوچ  ارای
دختر    ه یو    الیسه سال بزرگ تره و زنش دختر خالمونه ش   نی اس ینداره    ییا

بانو و پدرم کرم خان خانواده    ن یمیدوساله دارن به اسم زهرا مامانم س 
   و من تا قبل ازدواج خوشحال بودم  م یهست ی خوب

  چ ی بابام ازم خواست با سمانه ازدواج کنم نتونستم بهش نه بگم ه  ی وقت
  لیعاشق سمانه بشم اما نشدم اوا   تونمیم  کردم ینبود فک م  م یکس تو زندگ
  ی کی   کرد یو فکر م   داد یم  ر یسمانه همش بهم گ  نکهیتا ا  می داشت  ی رابطه خوب

 هست   م یتو زندگ گهید

پ  هو یکه    دم یجمله رو ازش شن  نی ا  انقدر  شد و حرف سمانه   داش یالناز 
 کرد    دایپ  قتیحق

 (  ی هست که دوسش دار  تی تو زندگ ی ک ی _ )حتما سمانه 

و افسرده شد مدام از مطب    ر یکه با النازم بودم سمانه گوشه گ  ییدوره ا  تو
م  نیا دکترش  روانپزشک  اون  مطب  به  درمانش    گفتی روانشناس  راه 

   یواقع  یمحبت ول 



  ی رفتار ها   نی هم  ی برا  دونستم یافسرده شدنش خودم و مسئول م  بخاطر 
چند بارم ناخواسته    کردمیکه فقط مختص الناز بود و با سمانه م  ی خوب

 مجبور شدم. 

و من عشق    کنهیاالن اون بچه منو حمل م  کردمی کار و نم  ن یکاش ا  یا  اما
 الناز.

و    ایدر خونشون بالخره دل و زدم به در   یساعت انتظار جلو   هی از    بعد
 زنگ خونه رو زدم  

  د یی_ بله بفرماخانم

 موحد کار داشتم   یهستم با آقا   ینیام اسر ی... 

واس موحد    یزیچ  هی حاال    نمیبیاگه برم داخل النازمم م  یدروغ ول  گرچه
   کنمیم دایپ

   ن یهست  ی معتمد  ی_ اها شما داماد آقاخانم

 ... بله  

  کنمینثار خودم م   یه ا لب متاسفان  ر یز

با صفا بود   یلیخ  یبودم ول   ومدهین  نجایشدم قبال ا  اطیو باز کرد وارد ح  در 
 باشه اومد   ش ینامادر ایخانم که فک کنم مادر   ه یبعد   قهیچند دق

   نی _ سالم خوش اومدخانم



 ... سالم 

 ندارن    فی موحد تشر ی _آقا

 رنگ تعجب داشت   چهرش

  ن ی ستین  ینی کرم ام  ی مگه شما پسر اقا  ین یام ی_ آقاخانم

 ... بله  

   بهیعج  کم ی د ی_ ببخش

 دارن   ی_اخه محمود جان گفته بود امروز با پدر شما جلسه مهم 

   یخودم زدم به نادون  ی ول دونستم یم

   مینیرو بب  ییجا ه یموحد برم   یبا آقا  خواستمی ... عاا اصال حواسم نبود م

 داخل   نیی _ بفرما

 برم   گه ید من   ی... نه مرس 

   میدرخدمتتون باش  ییچا ه ی ن یی _ نه لطفا بفرما

 بگم که الناز اومد   ی زی چ خواستمیم

 هستن   ین یمهندس ام  شونی_الناز ا

 خوشبختم    تونیی_ از اشناالناز

   ارم یم یی_ دخترم من االن چا



 شدم   کی به الناز نزد عایرفت داخل که سر اون

  خواد یم  هیداره زنش مهر  کی خونه کوچ  هی پول که فقط    ی_ حساب دار ب 
 کرده و دوسش نداره    ی فقط سه ماه باهاش زندگ

   دمیم  حی توض زو ی... بهم فرصت بده همه چ

 ما تمومه    نی ب یبدون همه چ   یبده ول  حی_ باشه توض

   ایاونجا منتظرتم ب رمی م ممی مستق فرستمی... برات ادرس م

 اومد   کیو ک  یی چا ین یتکون داد و رفت داخل مادرش با س  سرشو

بودم نشستم بعد از خوردن  اط یکه گوشه ح  ی تشکر کردم و رو تخت ازش 
 ی ل یکردم و به ادرس که واس الناز فرستاده بودم رفتم خ  یخدافظ  ییچا

 منتظر موندم اما بالخره اومد  

   ی ... الناز خوب

 مهندس مرفه   یآقا  ن یبگ ن یدار ی _ اگه حرف

الناز بهت دروغ گفتم چون اگه حق   ی موند یباهام نم  یدونستیم  قتوی... 
 سمانه رو دوس نداشتم فقط عاشق تو ام   چوقتیمن ه

   موندمیباهات نم ی کنی_ چرا فک م

 ! ی موندیم  یموند یپدرت مشاور زن منه نم یدیفهم ی... چون اگه م

 چرا االن حامله س   ی_ اگه زنت و دوس ندار 



ماه باهاش بودم دروغ بود  سه سال تمام باهاش    ... بهت گفتم فقط سه
ه  یزندگ اما  مجبور    چوقتیکردم  من  چون  حامله س  نشدم  عاشقش 

به محبت داشت افسرده بود و    از یبود واسه درمان ن   ض یشدم. چون مر 
   کردی هر روز هزار تا دارو مصرف م

 سالمت باشه   یخواستیچرا حالش برات مهمه چرا م ی_ اگه دوسش ندار 

با من خوب بود اصال خود تو وجدانت    شهی... چون برعکس خودم اون هم
   یکمکش نکن   یکمک کن   یک یبه   یتون یم  یوقت  زاره یم

   کنمیحرفاتو باور نم یداد  یمنو باز  یتو به من دروغ گفت  اسر ی_ 

 محو شد.  دمیشد و کم کم از د بلند

 نوبت سمانه بود   نبار ی نبود ا  یثابت کنم عشق من باز دیچطور با اووف

 ******* 

اومد از    نکه ی تو سالن منتظر بودم تا ا  یی ا  قه یخونه پدرش چند دق  رفتم
 چشماش گود رفته   ر یکرده ز  هی بس گر

 ... سالم

 _ سالم  

  م یحرف بزن دی... با

   یبه اون دختره خونه خراب کن برس   یکه بر   شمیازت جدا نم  اسر ی_ 



 که    ی ستیبچه ن ی ... سمانه تو عاقل

 که از پدر بچم جدا نشم    کنهی انقدرم عقلم کار م ستم یآره بچه ن_ 

   خوام یاون بچتم نم  میشی... سمانه ما جدا م 

 حس کرد   شدیکه درد و از توش م  یلروزون یصدا  با

 فقط بچه منه   ی نی_ بچت؟    گفت

   یخوا ی بچهمون نم تو

   خوام ی ... نه سمانه من بچه نم

   ستی_ چرا ! چون مادرش اون دختره .. ن 

تر پاک  دختر  اون  بزن  حرف  درست  سمانه  من    یموجود   ن ی ...  که 
   شناسمیم

 ارتباط داره  هی گناهه که با بق  ی_ هه انقدر پاک و ب

   یخودت خواست  اسر ی

سر اون دختره    ییبرنگرده بال  ش یبه روال قبل  مون یزندگ  گهی ماه د  ه ی تا    اگه
روز    نی به ا  یبرگرد  ی دش تو هم هروز هزار بار بخوا که به جز خانوا  ارمیم

 و   ی ساد یکه جلوم وا  ییلحظه ا  ن یبه ا

   یکن یبچه خودت پشت م  به 



   کنم یم  مونتی پش یبد جور   کنمی م مونت یپش

   ی کنی م دی... تو منو تهد

   کنم ی م دی_ آره تهد

   ی اون دختر و هرار تا بد بخت ایمن و بچت   ایفکراتو بکن   برو

   کنم ی... سمانه دستت به الناز بخوره تک تک انگشتاتو خورد م

   ینگران معشوقه ت شد   اسر ی_ هه آقا 

بعد از شر اون بچه    میشی جدا م  یایآدم م   ن یع  لیوک  شی پ  رمی...فردا م
   میشیخالص م 

 

   ی ک واسم شرط بزار   یست ین  یگاهیتو تو جا اسر ی_ 

سر اون دختره    ییرحم بشم و چه بالها  ی ب  تونمیچقدر م  یدونیم  خوب
   ارمیب

زندگ سمانه  خ  ییزناشو  ی ...  بره   یل یما  مونده  فقط  شده  وقته کفن 
 قبرستون چال بشه 

   یبکن  یتون ینم ی غلط  چیه

 ی بر ی م نی از ب ی ر یبچتم خودت م  دمیم طالقت



   ی افتیبه پاهام ن دنت یاگه واس بخش ستم ی_ سمانه ن

 سوزونم یاون الناز نازتم همراه خودت م گذرم ی ازت نم چوقتیه  یول

 داغون از خونشون خارج شدم   ی اعصاب با

 نبود سمانه خطرناک بود   د یازش بع حرفاش 

   شدمینگران حال النازم م دیو با  من

   نه ی ضربه بب ن یاز ا شتر یاجازه بدم ب تونمینم

 موندم   ی دوراه نی کمکم کن ب  ایخدا

از خودم و النازم بگذرم اگه الناز و انتخاب   دیسمانه رو انتخاب کنم با اگه
 الناز بگذرم   تی بچمو امن  دیکنم با

 نبودن   یبلوف بزنه حرفاش ته  ست ین  یزن  سمانه 

 کنه    دای و واسم پ یک ینگهبان خونه زنگ زدم و گفتم تا فردا  به 

   زدیداشت زنگ م مامان

 . جانم  

   ن یایزود تر ب مکی بگم امشب   خوامیم  اسر ی_ 

 داره برامون همه منتظرن   ز یسمانه که گفت سوپرا اخه

 نداره    یزی... نه سمانه سوپرا 



 حرف زدن تماس و قطع کردم   کمی  بعد

 جلو در و زنگ و فشردم   برگشتم

 جواب داد  ی دختر  هی

   رونیب ادی ... به سمانه بگو ب

 بردن    فی تشر ش ی_ سمانه خانم چن لحظه پ

   دمینفهم ی چیفکرم بودم که ه ر یانقدر درگ ی نی  اووف

 جواب نداد  یکردم ول   یر یگرفتم جواب نداد مجددا شماره گ  شمارشو

  ی با من طرف   ی بچه بزن  ا یدرمورد الناز    ی فرستادم)اگه حرف  ام یپ  ه ی   براش
 نره(  ادتی

 اون خطرناک من بدتر از اونم   اگه

   نایخودمو رسوندم خونه مامان ا فورا

   کردنی خوش و بش م یدور هم جمع بودن و حساب  همه

  یی که خطا  دمیکشیبا چشمام واس سمانه خط و نشون م  یهرزگاه  منم
 نکنه  

   هی برامون اون چ  یدار ز یسوپرا یسمانه گفت  گمی _ ممامان

   نی نگفت  یز یچرا به ما چ ی زی _ چه سوپراارای



 

 د از غذا بهتون بگم  بع  خوامی _ راستش مسمانه 

 جون برنامه داره   یکه جار  می_ پس زود غذامونو بخور الیش 

 به لطف سمانه زهرمارم شد   کردمیم  یمدت با غذا باز  کل

 که به پام خورد سرمو بلند کردم   یلگد  با

 تر کرد و اروم پچ زد   کی خودشو بهم نزد کم ی سمانه 

   میبرنامه واسه امشب دار  یکل  یکن ی _ بخور ضعف م

   ی خبر بابا شدنتو به همه بد  یخوا یم

خونه تو    میریم  می نکن بعداز شام مستق  میعصبان   نیاز ا  شتر ی... سمانه ب
 روشن شه   فتیور دل بابات تا تکل ی ر یهم م

   میزود بر دیو با  م یاز شام بلند شدم رو به جمع گفتم که ما کار دار بعد

   گم یم  زموینمون سوپرا_ اما من قبل از رفت سمانه 

 و داد دست مامان   دی کش  رون ی ب فشیاز ک ششو یآزما برگه 

 خنده سمانه رو بغل کرد و بعدش منو   ی با خوشحال  مامان

 خوشحال شدم   ی لیبچه ها خ گم یم  کی _ تبربابا

   ره یگی االن حال همه رو م شناسمیمن سمانه رو خوب م اما



 گفتن    ک ی بهمون تبر هه 

 هم هست   گهی د زهی چ ه ی _ خب سمانه 

 

 دلم  ز ی_ بگو عزمامان

   م یبر  دی... سمانه عجله دارم با

 مرموزانه نگاهم کرد و ادامه داد سمانه 

   خواد یبچمونو نم اسر ی_ راستش مادر جون سمانه 

   یخوا ی چرا بچتو نم اسر ی!   ی_ چ نیاس ی

 بچه خودشو نخواد    اسر ی شهیداداش مگه م هی چه حرف نی _ اارای

 ؟  هی _ سمانه دخترم منظورت چبابا

   شمیم  ی... سمانه کم کم دارم عصبان 

تا به اون معشوقه    رمی طالق بگ  خوادی چون م  خوادی بچمونو نم  اسر ی_  سمانه 
 ش برسه  

 _ معشوقه؟ بابا

   ی زنیحرف م یاز چ  ی فهمی ؟ سمانه تو حالت خوبه م ه یچ  انی_ جرمامان

 ... ای... سمانه ب



باشه    یخانوادت خبر داشته باشن هرچ  دیبالخره که با  امی_ چرا بسمانه 
   گه یکنن د  یاون دخترو برات خاستگار خوان ی اونا م

 ؟ یچ  یعنی معشوقه   ه ی_ داداش اون دختر کارای

   گمی _ من مسمانه 

 گفتم سمانه خفه شو    ادیاز دست دادم و با فر کنترلمو 

زن خودخواه و طالق بدم بچه    نی ا  خوامی من م  دی... اره همتون باخبر باش 
   خوام ی شم نم

 

 هم هست که دوسش دارم   ی دختر  هی

 بهم زد    یمحکم ده یشد و کش  ک ی بهم نزد نیاس ی

   ی خوای رو م گه ی د ی کی  ی_ گه خورد نیاس ی

 مادر بچته   ش ینخوا سیباشه سمانه دوست دخترت ن  هواست 

 دستشو گذاشت رو قلبش و رو مبل نشست   بابا

   هیبهم بگو شوخ  کنمی خواهش م اسر ی_ مامان

 نبودم حق داشت    یعصبان   نیاس یدست   از 

 مادر جان    ستی ن  ی_ شوخسمانه 



 حالم خوب بشه    کردی از من مراقبت م یاونجور  ی وقت

   زم ی_ سمانه آروم باش عزمامان

 شده  گهینفر د  هی  یدختره بده که وارد زندگ  اون

 اشتباه کرده   اسر ی

در موردش درست صحبت   ستیمن اشتباه ن  ی... نه اون دختر تو رندگ
   دیکن

 من نشده من انقدر دنبالش رفتم تا قبولم کنه   ییزناشو یوارد زندگ  اون

 با من مخالفه مشکله خودشه    یاگه کس  االن

 بابا اومد ی از در بگذرم که صدا خواستم

 

  گه ی د  ی ودتو ترک کنزن و بچه خ  گهی زن د  ه ی اگه امروز بخاطر    اسر ی_  بابا
 به من نگو پدر    چوقتیه

 جام خشکم زد   سر 

 سمتش   برگشتم

طردم کن    یبا اون دختر طرد کن   می... پس اگه قراره منو بخاطر خوشحال
 پدر نباشه بهتره   ست یپسرش براش مهم ن یکه خوشحال  ی چون پدر 



 اسرء ی_ مامان

 گرفتم    شیخونه فرزاد و در پ میتوجه از خونه خارج شدم و مستق یب

..... ..... 

   ادیکارت خوب از آب درنم  جهی_ همون اولم بهت گفتم نتفرزاد

 کنم    کار ی چ دونم ی... اصال حوصله ندارم نم

 الناز و برگردونم   خوامیفقط م  ستیسمانه اصال برام مهم ن فرزاد

با چنتا    ست یالناز از اون دخترا ن  یاز طرف   رسه یبه فکرم نم  ی ز ی_ منم چ
 کادو رام شه  

   کردمی م یدار یفرزاد شب ب ش یصبح پ تا

 بعدش رفتم خونه   و

   ختن یپاسخ رو سرم ر  یب  ی تماسا لیروشن کردم ، س  مو یگوش 

از اون مانع بگذرم بعدش النازم    دیمسئله سمانه رو حل کنم اول با  دیبا
 مال خودمه  

 

 

    یراو



رن جونشونم واسش  و حاض  کننیداره براش کار م  یاد یز  یادما  سمانه
 بدن  

 نشست   نیمعشوقه شوهرش و به رانندش داد و عقب ماش   آدرس

دختر    هیاالن    یاونو شکست نداده بود ول  یکس   چیه  ای  ز یچ  چیه  چوقتیه
   هی که معلوم نبود ک

   نهیبی کرده و شوهرش فقط اونو م  ر یشوهرشو تسخ قلب

 آدرس آشناست   نیچقدر ا کنه یبه اطراف م ی نگاه سمانه 

 ی ب   شناسه یکه صاب خونه رو خوب م  ی و با وجود   شه ی م  اده یپ  ن یماش   از 
   ده یزنگ و فشار م ی معطل

 +   الناز 

  اطیدرست کرده بود تو ح  ییتازه از سر کار اومده بود مامانم برامون چا  بابا
 و    مینشسته بود

 که قرار بود    زدیحرف م یدر مورد پسر مامان

 بود   ی ن جوابم منفم  یمن ول  یخاستگار  ادیب

 زنگ در شالمو سرم کردم و در و باز کردم    یصدا  با

   کنهی م کار یچ  نجایا  نیخدا ا ای

 _ سالم  سمانه 



 ... سالم 

 کنار زد و اومد داخل    منو

 و بست   در 

 سمانه خانم   نم یبب نجایشما رو ا  کردمی _ فک نمبابا

 

   شناسهی از کجا م  نوی ا بابام

باشه که    ی کارمندمون همون  ن یدختر بهتر  د یرس ی_ منم به فکرم نمسمانه 
 م شده  یوارد زندگ 

 ! شما اصال حالت خوبه؟ ه یچه حرف ن ی_ خانم محترم امامان

 نداشتم بگم اون حق داشت   یز یگرفته بودم چ  یمون   الل

 شد از سرتا پامو نگاه کرد    کی بهم نزد سمانه 

 وعه  شوهر من بخاطر تو ، ت شه ی_ هه باورم نم

 ... منو بچه مونو ول کرده  هر

   یگ ی م یچ  یفهمی_ دخترم تو مبابا

   گمی م  یچ فهممیموحد من خوب م ی _ بله آقاسمانه 

 شخص  ی دختر شما وارد زندگ نیا



نا    نبار یاما ا  کنم یکارم نم  ی قاط   مویشخص  یزندگ  چوقتی من شده من ه  ی
 شدن   ی خواسته قاط

 کارمندم خونه منو خراب کرده    نی بهتر دختر 

   ست یدختر من خونه خراب کن ن  رون ی_ برو ب مامان

 چونمو سرمو بلند کرد   ر یدستشو برد ز سمانه 

   نیی پا ی_ الناز جون چرا سرتو انداخت 

  ی د یکشی خجالت م  ینجور یا  یاون موقع ها که با شوهر منم تنها بود   ینی

 حقم بود  گفتی که به من م  ی کامال حق داشت هرچ  اون

 

خونه    گفتمی بهش م  کردیشوهرمو از راه به در م  یک ی اگه حامله بودم و    منم
 خراب کن 

 بگو   ی ز یچ هی _ الناز بابا

   یشناس یرو م  ی نی ام اسر ی تو

 انداختم  یی سرمو بلند کردم و بهشون نگاه گذار یشرمندگ  با

... سمانه خانم من همسر شما رو از راه به در نکردم همسر شما خودش  
 دنبال من بود 



 کامل تموم نشده بود که دستش محکم رو صورتم نشست    حرفم

 گناه من بود    ی مجازات برا  نی کمتر  ن یا ومدی در ن کممی ج یحت

 خودشو بهم رسوند و سمانه رو حل داد عقب   ع یسر مامان

 _ چته خانم  مامان

  ش یاگه اسمتو تو گوش   یحت  نمتیبب  اسر یکنار    گهیبار د  کیاگه    _سمانه 
   یخودتو خالص کن  یخودت بر  ارمیبه سرت م یی اون وقته که بال نم یبب

   شناسهیم  یموحد منو بهتر از هرکس  یآقا

   ادیاز دستم برم  یی چه کارا دونهیم

   رونیخونه خارج شد و رفت ب از 

 حال رو تخت نشسته بود   یبابا نگاه کردم که ب به 

   رون یمامان از فکر اومدم ب   یتکونا  با

 

 خستم  یلی... لطفا بزار برم خ 

 ؟ یزنه گفته و کرد  نیکه ا  یی _ غلطامامان

   ستی ... مامان تروخدا حالم اصال خوب ن

 ؟ ینکرد  ای ی _ بهت گفتم کرد 



 تم واسش نداش  ی شرمنده بودم جواب نیی انداختم پا سرمو

   گهیدروغ م که ی زن نی _ دخترم بگو که ابابا

   کنهی کارو نم  ن یبگو دختر من ا گهی د بگو

 که زد روح از تنم خارج شد    یداد  با

 زود باش بگو دختره احمق   ده

 شکست   بغضم

 داخل خونه    دشیبابارو گرفت و کش ی بازو  مامان

 دادمی م  حی توض دیهمراهشون رفتم با  منم

   میشنوی_ ممامان

 که اون گفت نبود    ی ... مامان به خدا اونجور

 پاک کردن و ادامه دادم   اشکمو 

اونجا بهم کمک کرد بعدم    ین یام  اسر یتو ساحل حالم بد شده بود    ی وقت
 دستش جامونده بود   میگوش 

   زدیدانشگاه و همش زنگ م ومد یم  یاز اون به هر بهانه ا  بعد

 

   گم یبه خدا دارم راستشو م  مامان



   کردیاسرار م  یل یبااون ارتباط داشته باشم اما اون خ  تمخواس ی نم  من

   ست یمتاهل ن گهیبعدش د  رهیگیطالق م گهی گفته بود تا چن ماه د  بهم

 حرفاشو باور کردم   منم

  میدیدیوقتا تو کافه همو م  یبه جون خودم فقط گاه   مامان

 اگه مادرش  کنمیفک م  یول د ی_ ترانه ببخشبابا

  ی نجور ی ا  بردیمنو نم  یآبرو   ینجور یبهش ا  زدیسرش بود دو تا چک م  باال
  م یشدینم  ر یکه همسن دختر خودمه تحق  ی دختر  یجلو

   میشدی نم  شرمنده

 افتخارم بشه   هی بزرگ کردم که ما دختر 

 آبرومو برد   اما

 ... بابا من.. 

 ! ساکت شو  س ی_ هبابا

   ی دختر خونه خراب کن ه یتو   ی ستیدختر من ن گه ی د تو

 حرف نزن من قول خوردم  ی نجوری.. بابا تروخدا ا.

  ی که بفهم   یفک کردم انقد بزرگ شد  ی ستیبچه ن  گهی_ الناز خانم تو دبابا
 مرد متاهل بچه دار   یتو زندگ  ی بر دینبا



 به اسم الناز ندارم    ییامروز بچه ا از 

 

 مامان بازومو گرفت   ی باال منم دنبالش رفتم ول رفت 

مرد    هی   یکه وارد زندگ  ی خداهم از کس  یحت   هی _ گناهت نابخشودنمامان
   گذرهینم  شه یمتاهل م

 افتادم به پاش   هی گر  با

   نی با من حرف نزن  ینجور ی. مامان غلط کردم ا..

سمانه خانم    یزندگ  خواستم یدوسش دارم عمدا نم  یلی جان بابا که خ  به 
   رم یو بگ

 خوردم   قول 

   کنمی التماست م  مامان

 ه مادر  _ ه مامان

م  پدرت واقع  دیشا  گهیدرست  مادر  ا  نجایا  تی اگه  بار    ینجوریبود 
   یاومد ینم

 حرف و نزن مامان من کنارم بوده   ن ی... مامان ا

 منو بزن اما تنهام نزار   یتون ی، خب تو بزن هرچقدر که م خب



 بشم   یعصبان  شتر ی ب دنت یبا د  خوامی _ برو تو اتاقت نم

 پس   ی... بابا چ

   ی بزار   رون یپاتو ب  یحق ندار   میروشن نکرد  فتو یتکل  می_ برو تو اتاقت تا وقت

 رفت   دمیاز د اونم

 تو اتاق و به همه لعنت فرستادم   رفتم

 تو   یلعنت بهت بخاطر دروغا  اسر ی

 منو طردم کنه   خواد ی پدرم م امروز 

 

 به من   لعنت 

 از خونوادمه ؟ گناه کردم اما واقعا تاوان گناه من طرد شدن    دونمیم  ایخدا

 بکنه حق داره اما من حق ندارم اعتراض کنم   ی هرکار  اسر ی زن

 من بچه ش از پدرش دوره    بخاطر 

 حماقت من  بخاطر 

 بکنم   د یبا کار ی من چ آخه

زن حامله رو خراب    هی   ی.... ام که عمدا زندگ   ه یتو چشم همه من    االن
 کردم  



 نشستم و زانو هامو بغل کردم    نی زم رو

 ، خودت کمکم کن   داغونم  ایخدا

 هق هقم بود و بس   ی شب فقط صدا  تا

 اتاق باز شد   در 

   رونی ب ای_ پاشو بمامان

 شدم و پشت سرش رفتم   بلند

   نی _ بشبابا

   نشستم

   کنمی امروز فراموش م یحقارت ها گذرم ی شرط ازت م هی _ به بابا

 باشه قبوله    ی... هر چ

 

   یازدواج کن  دی_ بابابا

 بگم اما نتونستم   یز یزد آب دهنمو غورت دادم و خواستم چ خشکم

   یکن ی ازدواج م ی_ با سامان عابدمامان

  ایتالیا  ی ر یهمراهش م و

 ... من آخه من ... ازدواج...



از هر لحاظم خوبن پسره هم    کنن یم ی ر یگ  یوقته پ  یل ی_ خانوادش خبابا
 دوست داره 

   نی گردی ت شد برمدرس  ز یهمه چ  یخارج وقت  ی ریمدت با سامان م  هی

 کنم    یبرم خارج زندگ  تونمی نم  ینی ... اما من 

   خونمی درس م من

   ی ری باهاش م  یکنی _ ازدواج ممامان

اعتماد داره اون    هی خوب  یلیکه سامان پسر خ  ییاونجا  از  و پدرت بهش 
 خوشبختت کنه   تونهیم

   نی باهام رفتار نکن ی نجوری ا کنمی ... بابا خواهش م

   ام یبا اون کنار ب  تونمیاما من نم  هی پسر خوب سامان

   بخشمت ی _ فقط با ازدواج با سامان مبابا

   دمیفردا فکراتو بکن فردا بهشون خبر م  تا

 حرف بلند شدم و خودم رسوندم تو اتاق   یب

 رو برداشتم  ی پاک کردم و گوش  اشکمو 

 

 السا زنگ زدم   به 



 _ الو  

 گرفته    ی لیدلم خ شمیپ  ایترخدا ب ی... آبج

 شده حالت خوبه؟  یز ی_ چ

 گفت    نایبه بابا ا ز یاومده بود همه چ اسر یزن  ی... آبج

 نکن قربونت برم   ه یفقط گر   رسونمی_ االن خودم و م

 ...... 

 و به فکر رفتم   دمی تخت دراز کش رو

   اتیاضیر ر یهفت سالشه و دب  ستیب  شناسمیسامانو م شهیم ی سال هی

  اسر یبرعکس  کامال

  ست یکه منو عاشق خودش کرد سامان ن  ی کس  ی داره ول  یخوب  تی شخص
 که زن داره بچه داره دو روعه    ی اسری اسرهی

دختر عمم رفته بودم که   دنیواسه د  دمید  رستانیبار سامانو تو دب  نیاول
 داره   یی بابام باهاشون آشنا  دمیباهاش آشنا شدم بعدش فهم

اواخرم رو   نیباهاش برم سر قرار و ا  خواست ی سامان همش ازم م  بعدم
 کرده    ر یازدواج با من گ

 السا خودمو تو بغلش رها کردم   دنیرس  با



 .................. 

 

   ی_ الناز تو اشتباه کرد السا

 برات در نظر گرفته   یسخت  ه یبابا تنب  یول

 با سامان ازدواج کنم  خوامی نم  یعنی تونمیمن نم ی... آبج

   ی گفتیبهشون م  اسر یکاش خودت زود تر از زن    یول   زنمی محرف    نای_ با بابا ا

   یکرد   کار یمرد متاهل شدم چ   هی بهت گفتم عاشق   یوقت  ادتهی... 

  ی زد یتو گوشم بعدم تا دو هفته باهام حرف نم یزد  اول

   ی رفت یاشتباه گم ی_ هنوزم م 

   کردن ی م کار ی چ یکن ی فک م  گفتمی... پس اگه به اونا م

واسه طرد نشدن با سامان ازدواج   یاالن مجبور نبود   یگفت ی_ اون موقع م
   یکن

با مرد متاهل وارد رابطه    دادن یو بهت اجازه نم  کردن یم   ت ی زندان  تشینها
   یبش

  ی خبر ندارم تا چه اندازه بهش اعتماد کرد   دونستمیکه مثال م  یچند من   هر 
   یرفت   شیو پ



 گذشته تو مغزم شروع کردن به رژه رفتن    یحرفش روزا  با

   یتو هنوز جدا نشد  م یما هنوز عقد نکرد  کنمی نکن خواهش م  اسر ی) 

 صبر کنم    تونم ینم  خوامتیم  ی لی_ الناز خاسری

 ی شیتو که بالخره مال من م میکنی_ما که بالخره عقد م

 شروع  بشه   مونیشب عروس   خوام ی ...اما من م

 تحمل کنم   تونم ینم گه ی من االن د ی_ پس من چ 

  ی تحمل کن  دی... با

) 

 _ الناز، الناز! السا

 ی چرا به فکر رفت هویشد  چت

 شده؟  دیچرا مثل گچ سف رنگت

 دهنمو قورت دادم و با ترس بهش نگاه کردم   آب

 شد .. خب  ز ی. چما باهم.  یعن یدوبار  یک ی اسر یمنو  السا

 هامو گرفت و تکونم داد  بازو

   ی نکرد  یغلط  چی ه  اسر ی_ تو با السا

   افتاده ین  نتونیب  یاتفاق  چ ی، زود باش بگو ه بگو



 گفتم   هی گر  با

 ... افتاده ، افتاده  

 بهش اعتماد داشتم   من

 تو دهنم   دیپشت دستش کوب با

 باهاش ...  ی _ غلط کرد

 ی با مرد زن و بچه دار بود ی گه خورد   تو

 بگم   ی زیچ دادی هقم اجازه نم  هق

   م یزیرو سرمون بر  ی چه خاک ای_ خدا

   ی فهمی م کنهی بفهمه سکته م بابا

   کنهی دغ م مامان

 انقد سرم داد نزن   گهی ... بسه د

 عاشقش بودم باور کرده بودم دوسم داره    من

 قراره باهاش خوشبخت بشم    کردمیاعتماد داشتم فک م بهش

   کنهی من احمقم . نه عقلم کار م یکن ی فک م  تو

   م یکرد  تی اون چن بار رابطهمون خط قرمزا رو رعا ما

 دوسم دارم   شتر یاگه خواسته هاشو قبول کنم ب کردمی م فک 



 عاشقش باشم   خواستیمحبت نبودم اما دلم م  محتاج

   گه ی داره بهم دروغ م دونستم یمن م مگه

   یکرد ی باور نم  یتو بود  اصال

 بار با من قرار بزاره دوماه دنبالم بود    هی  نکهیا ی برا  اون

   کردم ی باورش م اش یریگی پ بخاطر 

 نکن    هی_ باشه آروم باش گر

   یدادیکنترلتو از دست م  یمن بود  یببخش تو هم جا  منو

 دردت اومد   یلیخ

   کنهی .. نه فقط قلبم درد م.

 و منو رو تخت نشوند    د یهامو بوس   گونه

 

   یش ی_ فعال با سامان نامزد کن بعدش کم کم خودت بهش وابسته مالسا

  گه ی د  یک ی  خوام ین ضربه بزنم نم منم به ساما  اسر یمثل    خوامی... من نم
 حال منو به خاطر من تجربه کنه   نی هم ا

  ی به طور جد  یکی بدونه قبال با    دیبا  یباهاش حرف بزن   دیقبلش با  ی_ ول
   ی رابطه داشت



 من   کنه یاونم فک م کنهی منو قبول نم  ی... اونجور 

   ست ین  یآدم  نیهمچ  میشناس ی _ الناز ما اونو خوب م

در گذشته ش    ی ز یاونم اگه چ  نه یصداقت تو رو بب  یوقت  دمیقول م  بهت 
   گه ی داره بهت م

 روزامو فراموش کنم   ن ی... اخه چطور ا

 بخواب استراحت کن    کمی _فعال 

   ی کنی بگو قبول م  نایبه مامان ا  فردا

 دوسش داشته باشم   تونمی. من نم..

  ی سامان هرکار   میدون ی_ الناز به خودت فرصت بده ، هم من هم تو خوب م
   کنه یتو م یواسه خوشحال

   یو فراموش کنم چ   اسر ی... اگه نتونم  

 بزنمتا    رمینکن دوباره بگ   یکار   هی _ 

 رفته   ادتیکه باهات کرده   ییکارا

 واسه فراموش کردنش   هی کاف  ی اریب  ادیکه بهت گفته رو به   یی دروغا اگه

 ندارم   شوی، نگرانم من اصال آمادگ ترسمی... م

 فکر کنم   دیدارم با از یسامان نامزد کنم به وقت ن  با



   ی فقط امشبو وقت دار ده،ی_ بابا فرصت نم

   یبمون  شمی پ  شهیم ی... آبج

   امیم  دمی_ باشه االن به آراد خبر م

 اتاق خارج شد   از 

عکسا  مویگوش  رو  رفتم  و  شده که جز خودم کس  ییباز کردم  از   یقفل 
 رمزش خبر نداشت 

 و پاک کردم   خوردیکه رو گونم سر م  یاشک

  ی ک ی بردم به جز    نی خاطرات مشترک بود از ب   ادآور یکه    ییعکسا  یک ی   یکی

   میخوشحال بود یلیخ اسر ی اون عکس منو  تو

 دوسش دارم   ی لیاعتراف کرده بودم خ بهش

  م یشی زوج جهان م ن یبهم گفته بود ما خوشبخت تر  اونم

   شدین تو سرم اکو مساما اسم

   خواستمیباشم نم اسر یمثل  خواستی نم دلم

   اسرهی شی که فکرم پ  یسامان بگم کنارش حالم خوبه در حال به 

 هم پاک کردم    یگذاشتم رو سطل اشغال و اخر   دستمو

 تماسشو بالک کرده بودم   شماره



 رنگو برداشتم   یسمت کمد و از تو کشو جعبه اب  رفتم

 کردم و نگاهش کردم    بازش 

 و خوشگل بود   ف یظر  یلیگردنبند خ  هی

ع   اسر ی م  ی دیبرام  دلم  من  و  بود  وقت   نی اول  خواستیگرفته  ازش    یبار 
 استفاده کنم که روز عقدمون باشه  

 

 اتاق باز شد و السا اومد داخل   در 

   هی _ اون چ

  ی ادگاری نی... آخر

 بهش کرد و گفت    یازم گرفت نگاه اومد

   دمیه من ، من پسش مبده ب   نویا

   یتو با اون رو در رو بش   خوامینم

 ... باشه  

  دیالسا هم کنارم دراز کش  دمیپتو خز ر یز

 بدشانسم   یلی... من خ

 نبودم    یخوش شانس باشم ول خواستمیم ی بچگ از 



 که ولمون کرد و رفت    مادرمون

 بار حرف بزنم اون نبود    نی بار راه برم اول  نی اول خواستی که م  ی وقت

 مونده   ادیحرفاش با وجود بچه بودنم   یبود که همه   ر یمادر بزرگ پ  هی

 گذاشت رفت بچه رو انداخت گردن من    که ی : زنگفتی م همش 

   ش یعوض ی گذاشت رفت حاال من شدم پرستار بچه ها  کهیزن

   یچ ی عنی   ی عوض دونستم ی... نم

   گه ی م ی روز به بابا گفتم مامان بزرگ اون جور هی

   دم یعجوزه رو ند ر یاون زن پ گه ی از اون د بعد

 رفت با مامان ترانه ازدواج کرد   بابا

   انیماماناتون ب گفتنی تو مدرسه م ی وقت

 تو برنامه ها شرکت کنه   دادنیوقتا بهش اجازه نم یل یو خ ومدی م ترانه 

 ازش تو شناسنامم نبود   یتو اسم  چون

 باشم  هی مثل بق  خوردمیحسرت م چقدر 

اما تو هم    یخونه نر   نی از ا  چوقتیتو ه  خواست یدلم م  م یبزرگ شد  ی وقت
   ی رفت

 کرد    انتیعاشق شدم ،عشقم بهم خ ی وقت



 که دوسش ندارم ازدواج کنم    یک ی مجبورم با   االن

 از خودم بگذرم تا خانوادمو نگه دارم   دیبا

 _ بسه  

   یست یتو بد شانس ن  هیکاف

   مردمیاالن م تا  دیمن با یبد بخت   نایا اگه

م ی بار  ن یاول  منم زن    خواستمیکه  اون  با  منم  نداشتم  مادر  برم مدرسه 
 جا بودم  هی عجوزه 

 بوده   شمیهمه جا ترانه پ  منم

مادرم کنارم بود اما اون ترکمون    خواست یبود دلم م  م یعروس   ی وقت   منم
 کرد  

 فکر کن که سامان دوست داره    نی_ االن فقط به االسا

   سه یدوست داره که همه جوره پات وا انقدر 

 

   یکن اونو دوست داشته باش   ی تو هم سع پس

نه کس   یدنبال کس   گنی م  شهیهم  چون داره  دوست  تو    یبرو که  که 
   یدوسش دار 



 داد یاز فردا نم ی که خبر   ی هزار فکر رنگارنگ به خواب رفتم به خواب با

 ________________ 

 

    اسر ی

 

 الناز اخ   اخ

   یبا من تا نکرد  چرا

 ازدواج کردم   شیسه ساله پ  گفتم یبهش م   اگه

 همزمان با اون مجبورم با سمانه خوب باشم   گفتمی اگه م ،

   موندیم

   دادم یاز دستش م موندینم نه 

 .پ  گذرم ی من باشه ازت نم  فیحر ایدن ه یاگه   الناز 

  اره یهم الزمه ب  یزنگ زدم و گفتم درخواست طالق بده هر چ  ل یوک  به 
 امضا کنم  

 اومد   لیشرکت بودم که وک تو

 مربوطه رو امضاء کردم و از شرکت خارج شدم   یها  برگه 



 

نداشت مادرشم   یبرادر   ایخواهر    چی پدرش بود چون ه  ن یجانش  سمانه 
 از دست داده بود   ی تو بچه گ

 ثل پدرش  مزخرف کم نداشت م ی اخالقا یول

 به شرط ناسالم بودن    یگر، رقابت حت  ی انتقامجو، تالف   لشون یکل فام  مثل

   دمیاتاقش د یفکر که خارج شدم خودمو جلو  از 

 داخل  دی_ بفرمائی منش

 تقه به در زدم و وارد شدم   چند

 کرده    هیگر  شبیبود د معلوم 

 چشماش کبود بود   ر یز

ول   یاحساسات  خوردینم  بهش شاهد همه    ی باشه  رقابت    ی حسا  یمن 
 بودم   ش یصی و حر  ییجو

 مثل تصرف من   کرد یم  یخواه  اده یز یز یهر چ تو

   بردن یازش حساب م کارمنداش 

   نمشیبب ینبود مانع بزرگ   یمن در حد ی برا  یول

 _ دلت برام تنگ شده  سمانه 



  قای... دق

 طالق و گرفتم جلوش   یها  برگه 

وجودشو از    خواستمیوجود نداشت من فقط م  یشرط  چی برگه ها ه  یتو
 پاک کنم   میزندگ

 

 کرد    یها رو بررس  برگه 

 _ چه منصفانه  

  ادیاز انصاف حرف نزن که اصال بهت نم  ی ک ی ... خواهشا تو 

   ی کن  انت یبهم خ  یراحت ن ی به ا زارمی نم  کنمی _ امضا نم

   افته یب ته یشوهرم دست اون دختره عفر زارمینم

   یکن ی خوبم امضا م ی کنی ... امضا م

   شه یم  یبچت چ  ی اگرم امضاء کردم اصال فکر کرد  کنمی _ من که امضا نم

درست    رهیبزار من بگم مثل اون دختره که بچه طالق بچه ماهم م  اومم
   گهید  یکی  ی وسط زندگ

کثافت    ه یمن    یاز زندگ  ی کنیتو امضا م  ی کن  م یعصبان  ی تون ی... سمانه نم
 نداره    یه من ربط بچتم ب شهیکم م



 کثافت تره    ینداره ک  یبهت ربط  یچ  ین ی_ 

   ه ی عوض یک

 ؟

 ی کرد  یبا اون دختره کثافت کار ی رفت تو

 مشکل وجود بچه منه    االن

 تو ندارم   فی واسه اراج یکار دارم وقت   ی لی... زود باش امضا کن خ

 برگه هارو پاره کنه که زود گفتم    خواست

   ادته ی... قرار داد قاچاق اون دخترا 

 

پدرش خبر داشته    فی کث  یاز برنامه ها   کردی حرکت موند فکر نم  ی ب   دستش
 باشم خشکش زده بود  

 بندازم   ادت ی... بزار من 

مدل برند معروف بشن    رن ی چهار تا دختر که بهشون گفته بود م  همون 
   گهیکشور د  ن یکه قرار بود بفرست  یی همونا

   یثابت کن  یتون ی_ نم

   دنیخود دخترا هم شهادت م  یمدرک دارم حت  ی ... به اندازه کاف



   ی خوریحبس ابد م گهید ی جرم کی کنم پدرت اعدام بشه تو هم شر  فک 

   ی کنی تو زندان بزرگ م بچتم

   ی شرف یب  ی لیخ اسر ی_ 

 کردم    اتاق و باز  در 

 گرفته بود    یخروج برگشتم سمتش که چهرش حساب موقع 

   یفردا عصر وقت دار تا

 شه یبچه هم م  هی شامل قض اتونیگند کار  نی البته ا و

   دمیپدر الناز و د   ی در خروج یجلو

 باهات حرف بزنم  دی _ مهندس باموحد

 موحد  ی... البته آقا 

   گردمی_ منتظرم باش االن برمموحد

 

 اومد   قهیدق  ست یبرگه دستش بود بعد از ب  چنتا

 شدم   ادهیکه پ  ستادیا نیماش   یجلو

   یخواهر داشت ادمهی_ 

 ... بله خواهر دارم چطور مگه  



   یکرد ی م کار یچ  دادیم ش یباز زدی مثل خودت خواهرت و قول م ی کی _ 

   ده یاز کجا فهم  ن یشدم ا  جی گ  کمی

   شم ی... متوجه نم

  ارم یسرت نم  یی با پدرت بال   ییحرمت آشنا_ از دختر من دور باش فقط به  

باز   ی... آقا ندادم قصدم ازدواج بود نه ... الاله   ی موحد من دخترتونو 
 االاهلل  

 النازو دوست دارم   من

   ار ی_ اسمشو به زبونت ن

 من دختر شما رو دوس دارم   ی ول گم ی... باشه نم

 ندادم هنوزم قصدم ازدواج باهاشه    شیباز  چوقتمیه

 بهم زد و  یپوزخند 

   نمتی دورش بب گهی بار د ه ی ار یاسمشم ن ی_ حت 

   زارمیرو کنار م حرمتا

 شد و رفت   دور 

 

   زنم یبا سمانه سر و کله م  ایدن  یبابا به قران قسم من به اندازه همه    پووف 



 طرف   هی  نم یا یدایتهد

 دخترت تا مال من نشه دور و برشم   نده یشرمنده پدر خانم آ  یول

 _________________________ 

 

 اومد داخل   ی بودم که منش  یکار   یپرونده ها  سرگرم

 مزاحم کارتون شدم   د ی_ ببخشی منش

   ننیشما رو بب  خوانیخانم به اسم السا موحد م  هی

 موحد   السا

 بگه   خواد یم  یچ  گهیاومد خواهر الناز اون د ادمی

 داخل   ادی... بگو ب

 خانم موحد   دیبفرمائ ی منش

 نه قد و قامت    افهیبه النازم نداشت نه ق  یشباهت

 _ سالم  السا

   نی... سالم خوش اومد

 بست و روبه روم نشست   درو

   گهید  ادتونهی نی _ من خواهر النازم همون که قولش زدالسا



 

قولش زدم و    نیکن یکه فک م  ی شرمنده بخش  یول  ادمهیرو    یبخش   هی...  
 فراموش کردم  

   ز یگذاشت رو م  کی جعبه کوچ هی

 شما باشه   یرام کردن دخترا برا  یاز روش ها یک ی  نی ... فک کنم ا

  شناختمیرو م جعبه 

 گرفته بودم    هی کردم که همون گردنبند بود که واسه الناز هد  بازش 

   نجایا نی و اورد نی... چرا ا

   نهیرو بب ناینداره نامزدش ا  تی _ خوب

 آبرومون برده   هی در و همسا  ی جلو  نی ریزنتونو بگ یضمن جلو  در 

 و پس فرستاده   نی... چرا ا

 ازدواج کنه   خوادی_ عرض کردم که خواهرم م

   زهی فکر نامزدش بهم بر خواست ینم  هیآدم حساس  نامزدشم

 بخواد ازدواج کنه   کنم یباور نم ی چ یعنی... 

 دوباره   مونهیمنتظر م نی کنی _ چرا نکنه فک م

   ن یبشکن  دلشو



ازدواج    یا   گه ی با کس د  تونهی... خانم موحد خواهر شما منو دوس داره نم
 کنه  

 بهم انداخت   یشد و نگاه پر از حرف  بلند

   میکنی دعتتون م  ی_ حتما نامزد 

 

 اتاق که خارج شد تازه به خودم اومدم   از 

 برداشتمو شماره الناز و گرفتم  مو یگوش 

   باشدیمسدود م ی تماس ورود  بازم

   یقی حق ایحرفاش واس در اوردن حرص من بود  دونمینم

 با الناز حرف بزنم    دیمن با یول

   دمیحوصله رفتم خونه بعد دوش گرفتن رو تخت دراز کش یب

مغزمم    ینجور یشد ا  داشیاز کجا پ  ستیمعلوم ن  کهینکنم ز   کار یچ  ای... خدا
 کرد    ر یدرگ

   ی ازدواج کنه چ گه ی د ی کیبا من با   یالناز بخواد واس لجباز  اگه

 صبح خواب به چشمم حروم شد   تا



شدم و به سمت النازم    نی که کوفت کردم سوار ماش   یی از صبحانه ا  بعد 
 رفتم  

 !! دیباهاش حرف بزنم با دیبا  من

   دم یرس  قهیدق ستیاز ب بعد

 تر شدم    کیشدم و به خونشون نزد ادهیپ  نیماش  از 

   ست یپدرش خونه ن احتماال

 و زدم   زنگ 

  د یی_ بله بفرماخانم

   ی نیام اسر ی هستم ،  ینی... ام

 

 و باز کرد   در 

 از ورودم مادرش اومد دم در   قبل

   ی نیام ی آقا یدار  ی_ کار 

 بگم    نجای ا تونمیداخل نم امیب  نی ... ترانه خانم لطفا بزار

 ازت   نیاالن هم خودش هم پدرش شاک ی داد  یالناز و باز اسر ی_ آقا  

   میحرف بزن نجای ا ستی داخل درست ن امی ب ن یبزار دینی... بب



   یساعته جلو در  هی  هی _ خانم کمحمود

   امیس االن م  هی _ همسا

 در و ببنده که صدامو انداختم رو سرم   خواست

 باهاتون حرف بزنم   دیبا  ین یام اسر یموحد منم  ی... آقا

   رونینگفت که آقا محمود اومد ب ی ز یخانم چ ترانه 

   یکنیم کار ی چ نجای_ امحمود

 باهاتون حرف بزنم    دیداخل با ام یب ن ی... اجازه بد

 در کنار رفت   ی جلو از 

   میخونه شد وارد

 کردن ی اورد نشست هر دو منتظر نگاهم م  ییترانه خانم چا  مینشست  یوقت

   ستیالناز ، الناز خانم خونه ن  دی... ببخش

  دیی_ چرا هست شما امرتون و بفرماترانه 

   یدور و برش باش  دی نبا  گهی د یول  ادیالناز ب گمی _ ممحمود

با الناز اومدن   قهینگفتم که ترانه خانم رفت طبقه باال بعد از ده دق  یزیچ
 چقدر دلم براش تنگ شده   نییپا

 ... خب حاال که الناز خانمم اومد بهتره برم سر اصل مطلب  



 کنم    ی موحد من اومدم دخترتونو خاستگار  یآقا

 بهم کرد و قبل از همه به حرف اومد  ین یغمگ ی نگاه الناز 

  گه یجواب مثبت دادم تا چن روز د  م یمن خاستگار قبل  ی نی ام  ی _ آقاالناز
   مونهیهم نامزد

   کنم ی ... باور نم

مرد متاهل    ه ی _ خب باور نکن اگرم نامزد نداشت بازم دخترمو به  محمود
   دادم ینم

  شمی ... من متاهل بودم االن دارم جدا م 

 باال    رمی_ با اجازه من مالناز

 ... صبر کن  

 چهره مصمم اش   دن یسمتم که با د برگشت 

  ی ک ی که قراره مال    دمیدیواس چن لحظه رفت انگار تو چشماش م  نفسم
 بشه   گهید

   یاز من ازدواج کن  ر یغ یبا کس ی ... اگه بخوا

 مانع منم   ن یباش بزرگ تر  مطمئن

   یکنیم دی_ تو خونه من دختر خودمو تهدمحمود



 ... نه فقط هشدار  

 با من ازدواج کنه    تونهیدختر شما رو دوس دارم و اون فقط م من

 

  رون یب  دیگرفت و از خونه کش  بازومو 

   نمتی دور و برا نب نی ا گهید

 ازدواج کنه   یا  گهیباکسه د  زارمی... نم

 بسته من اضافه شد    یدر بسته به درا  ه یو بست و   در 

 خونه حوصله کار کردن نداشتم  برگشتم

 دور شدم   هیکر الناز واسه چن ثاناز ف  ی زنگ گوش  با

 فرزاد 

 ... جانم فرزاد  

   رونیب  میبر  یوقت دار  یی_ کجا

 ... سرکار نرفتم خونم  

  م یخونه مهران  نجایا  ایپاشو ب م ی_ باشه من و مهران باهم

 ندارم   ی گرد  رونی... حالم خرابه حس ب

   میای_ پس ما م



 ... باشه  

با اخالق و منطق  مهران فرزاد    ی ول  ه یو فرزاد هر دو مجردن مهران آدم 
خوش    دیدو روزه رو با  ی ایاعتقاد داره دن  بنده یاز پشت م  طونی دست ش 
باشم    ال یخیمثل اون ب  تونم یمن نم  ادن یمثل من ز  ییخوب آدما  ی بود ول

زنگ در منو از افکارم    ی صدا   ی از الناز بگذرم و برم خوش گذران  تونم ینم
  شمی که با دو تا لندهور رو به رو م  کنمیباز م   کشهی م رون یب

   یختی چه ر  ن ی_ سالم امهران

  ادش یکال خودش و    دهیالناز و د   یاز وقت  ن یمهران ا  ایگی م  یز یچ  هی _  فرزاد
 رفته  

 بستم رفتم تو سالن کنارشون نشستم   درو

   ستی... اصال حالم خوب ن

   ره یگی شده سمانه خانم طالق نم ی _ چمهران

 ازدواج کنه   خوادی... نه اون حلش کردم الناز، مهران الناز بهم گفت م 

   کردنی دو خشک شده نگام م هر 

   ی راحت ن یبه هم  شهی_ باورم نمفرزاد

   ستین میراحت ن ی_ به ا مهران



  ی کی با    یامکان داشت از سر لجباز   ی خورد یهم اگه از عشقت نارو م   تو
   ی بر گهید

  ی منم سر عاشق  گهی واسه هفت نسل د  اسر ی  نی _ من غلط بکنم آقا همفرزاد
 درس عبرته . 

 ازدواج کنم   خوامیم گه ی... م

 کنم   کار ی چ دونمینم

مدت با زنت دست و   نی تو ا ی ازدواج کرد  ش یتو سه سال پ اسر ی_ مهران
   ی پنجه نرم کرد 

 ؟  ی کن  کار ی چ یدون یچطور نم االن

   یدخترانه رو خوب بدون ی رفتارا یهمه    دیتو االن با گه ی _ راست مفرزاد

 کردم    یدختر زندگ  هی... آره چن ساله با  

 به الناز نداره    یشباهت چیسمانه ه اما

 نداره    یو انتقام جو و البته ناز   صیحر سمانه 

 ،مهربون ، خانوم  ادهیالناز نازش ز اما

نم  سمانه  چ  کرد ی ناز  م  یز یاگه  نم  خواست ی که  دست  به    دیتهد  ورد ایو 
   کرد یم

 بدزدش   ی واشکیو  یبرو مهمون   شی دارم روز نامزد ی فکر   هی _ فرزاد



 راه ممکن   نی_ احمقانه تر مهران

   کنمی بهش فک م ی گی ... نه بدم نم

   ی کنیازت متنفر شه فک م شتر یدوباره ب ن ی_ به ا مهران

 نباشه   چکس یکه ه  ییجا ه ی  برمشی م شهی... متنفر نم

   ی کنیقشنگتو شروع م  ی_ بعدم زندگ مهران

   گهی نم  یزیدخترم اصال چ  اون

 اخه  یدیم  ی _ مهران تو چرا انقدر فاز منففرزاد

 کار و تموم کنم    دیدرست فکر کنم من با تونم ی... نم

 زد و خم شد به طرفم   ی ز یآم طنتی لبخند ش  فرزاد

   کنن ی _ همون کار که بعد ازدواج م

 ... تا نزدم دهنتو پر خون کنم ساکت شو  

  کنم ینم  م یخب بابا شوخ یلی_ خفرزاد

به ذهنت برسه    ییایشوخ  نی در مورد الناز همچ  گهیبار د  ه ی  یبکن   دمی... نبا
 خودت   یتونت پا 

   گهی_ بسه دمهران

   یقانعش کن  د یچاره حرف زدن با تنها



دور تر    یلیخ  تونی مال  تی_ خب بهش بگه چون فک کردم شما وضعفرزاد
 لوکسمه   یازمن و زندگ

   شکنهیالناز خانم غرورش نم یکن ی م فک 

نه که    ی فک کنه به فکر غرورش بود  یبگ   یجور   ه یبهش    دی_ نه بامهران
 ی کنخوردش  

ه مهران  نم  یراه  چی...  ذهنم  نم  رسهیبه  دانشگاهم  روزه    ره یالناز چن 
 باهاش حرف بزنم  دی طور باچ دونمینم

   ی اگه اون جدا نشه چ ی_ سمانه خانم چمهران

 نداره    ییجز جدا یی... اون چاره ا

   ی مجبورش کرد ی عنینداره  یی _ چاره امهران

   اره یسرت در م شو یتالف کنهی که لج م   ینجور یا

   ستین  اسر ی کی نزد  گهی که اونم د  اوردیو سر الناز در م  شی_ تالففرزاد

فکر که به   ایدن  کی حوصله م رفتم من موندم و    یب  ی ل یخ  دنید  ی وقت
 کرده بودم    ر یگ  نشی من همش رو دزد  یول  دیرس یمغزم م

ببرمش    گهیفرزاد درست م  دیشا دور بهش ثابت    ی جا  هی اگه با خودم 
 نبوده حرفام   ی دوسش داشتم و الک کنم یم

 هفت عصر بود که سمانه زنگ زد    ساعت



 ... بله  

   نمتیبب خوام ی م یی_ کجا

 تو رو ندارم   دنی... من حوصله د

 من کارت دارم   ی_ ول 

 ... خونم  

   دادیم دنشیزنگ در خبر از رس  قهیده دق بعد

 باز کردم و با سمانه رو به رو شدم   درو

 چشماش سرخ سرخ بود   هی که از شدت گر  ییا سمانه 

 داخل و نشست   اومد

حکم مجازات تو و اون دختره س که من امضاش    یبرگه ها  نای _ اسمانه 
 کردم  

   رمیگی و ازت م  یکه کرد  یانت یخ انتقام

   ی... لطف کرد 

به اون دختره ... آسون تر   دنی، لطف کردم راهتو واسه رس   ن ی _ هه هم
 کردم 

   ده یما رو پس م  یاون تاوان خراب کردن زندگ اسر ی



 به اون بخوره   دیتم نبادست ی... حت

امکانش هست چنتا مرد مست و نئشه دلشون   یول  خورهی_ من دستم نم
 بخواد دستشون به اون بخوره  

   ادیبدترش سر تو م  ادیسرش ب یینکن بال دی... سمانه من و تهد

 بهش بخوره  بهیمرد غر  هی دست  اگه

ش   دمت یم همون  م  یخایبه  براشون    یخواست یعرب که  رو  دخترا  اون 
   ی بفرست

 من هنوز زنتم    رت،یغ  ی_ ب

   یحرف بزن ینجور یبا من ا  یتونیم  چطور 

   یبه من ندار  ی ربط چ ی. تو ه..

 به تو ربط داره    ز یهمه چ ی _ اون ب

   رون ی ب ی و بر ی من گم بش  یوقتشه از زندگ یبر  دیبا  گه ی ... بلند شو د

   دمشیکش  یشو گرفتم تا در خروج بازو

 کردم   نشرویب

 و در   یو گذاشت ال  پاش

 روزا رو فراموش نکن   ن ی ا اسر ی_ سمانه 



 من برو   ی... گم شو از زندگ 

   دم یو محکم به هم کوب در 

   کنهیم  دیبا النازم تهد  منو

   شدیمن گرگ نم   ی وقت برا   چی ه  ینبود ، خطر ناک بود ول  ینجور ی ا  سمانه

 ی دنبال تالف   چوقتی سه سال ه  ن یمن مهربون بود خوش اخالق بود تو ا  با
 من نبود   یمهر   یب

   د یوجود الناز و فهم یاز وقت  یول

 دوباره شروع کرده   اشو یکار  کثافت

بد تر از خودشو به جامعه    یکی   خوامی ، م  کار یچ  خوامیآدم بچه م  نی از ا  من
 اضافه کنم  

کردم بخوام هرچند    یو سع   دمیشام بخورم رو تخت دراز کش  نکهیا  بدون
   دیکشی مغزم نم گه ی د ی عنی تونستمینم  یموفق نبودم ول 

 ______________ 

 + الناز 

 شرمندشون شدم   شتر یاون حرفا رو گفت ب نایبابا ا  یجلو  اسر ی ی وقت

 زود تر با سامان عقد کنم . خوام یکه شده م  میلجباز واسه



با سامان حرف    خوامی جواب مثبت بدم م  نکهی گفته بودم قبل از ا  نای بابا ا  به 
 بزنم اونم قبول کرد 

 شمارشو گرفتم    یدل بودم ول دو

 دوم هنوز نزده جواب داد  بوق 

 زنگ زده ، الناز خانم   یک  ن ی _ به به ببسامان

 آقا سامان   نی ... سالم خوب

   _ فک کنم خوابم 

   نمتونیبب  خواستمی م نی ... اگه موافق

 _ من غلط بکنم موافق نباشم  

 خونه ما   ک یکافه نزد  نی هم نیایعصر ب  ۴زحمت فردا ساعت  یب  پس

 چشم   ی_ به رو 

 ... خدانگهدار

 _ خداحافظ  

   دیبه محض قطع کردن چک اشکم

   کنم ی م کار یگونم من دارم چ  رو

 به حرف اومد   وجدانم



   ی برس   تی به زندگ  د یداد تو با ت یباز  ین یام اسر ی یکن ی... الناز تو اشتباه نم

 که دوست داره    یبرو دنبال کس   گنیم  شهیهم

 واقعا منو دوس داره   سامان

   شهیخوشحال م یلیزنگ منم خ  هی واسه  یحت  اون

 نشم    تی همه وقت ازم دور موند که اذ  نی من ا یواسه خوشحال اون

   رهیتشه جواب انتظارشو بگوق د یموند شا منتظرم

   ارمیکن بتونم طاقت ب  ادیبده تحملمو ز یکمکم کن بهم صبور   ای... خدا

با من و کرد و   اسر یکه   یهمون کار   خوام ی فک نکنم نم  اسر یکن به   کمکم
 با سامان بکنم  

که ازدواج    دمیرس   جه ینت  نی در اخرم به ا  کردمیبودم و فک م   دار یصبح ب  تا
   اسرهیراه واسه فراموش کردن  ن یبهتر

   کندم ی استرس داشتم گوشت ناخونامو م از 

 از کجا شروع کنم   دونستمینم

 منتظر حرفام بود    یبا صبور  سامانم

 ازدواجتون فکر کردم   شنهادی ... آقا سامان راستش به پ

 من    یبرا  نی بهتر از ا ی _ چ



 باهاتون ازدواج کنم    خوامی م  کنمی ... قبول م

 خدا   ی_ وا 

 محاله    یهمه خوشبخت ن ی ا منو

 و گفت   دیخند

   یگ یسامان راست م جون

 حالم بهتر شد و استرسم کمتر  شیخوشحال از 

 جم کردمو   جراتمو

   نی رو بدون ییزایچ هی   دیشما با ی... ول

   کنمیباشه من قبول م  ی_ هر شرط 

 به عالقه پاک اون شرمنده بودم   نسبت

 بود    ی رابطمون جد یعنی نفر دوست بودم ،   هی ... من قبال با 

 تو هم رفت ناراحت شد    اخماش

 ؟ ی_ دوسش داشت

 باهاتون صادق باشم   خوام ی... آقا سامان من م

من هستم    نیخواست  ز یحاال اگه بازم با دونستن همه چ  گم ی م  زو یچ   همه
   نی اگرم نخوا یول



 انتخاب باخودتونه   باز 

   نی داشت یرابطه جد  یچ ی عنی _ 

 مرد متاهل آشنا شدم    هی من چند ماه قبل با ... 

 ساده رفت   یی کم رابطم باهاش فراتر از آشنا  کم

خواسته هاش توجه    یو بهش اعتماد داشتم و به برخ میبود  یجد  یلیخ
 ... خب .. چند بار   ی عنی کردمیم

 ی خواست قبول کرد ی که هرچ  یانقدر بهش اعتماد داشت دم ی_ فهم

   دیاز چهرش پر کش ی و شاد دیکش   ییکالفه ا  پوف

 زنش حامله ست    یزنشو دوس داره و حت دمی بعدش فهم ی...ول

   یازدواج کن ی تونیکه تو هم م  یبهش نشون بد   یخوا ی _ م

   یری من ازش انتقام بگ  له یبه وس   یخوا یم

 ناراحتتون کنم    خواستمینم  ستمی ... نه به خدا قسم فکر انتقام ن

   نی و در مورد من بدون ز یهمه چ  ی ری گ  میقبل از تصم خواستم یم  فقط

 ؟  ه ی_ الناز هدفت چ

شروع    دیجد  یزندگ  هی من براش مهمه    یکه خوشحال  یباکس  خوامی... م
 کنم  



 باز شد و لبخند زد   کم ی  اخماش

   یبانمک  ی لی_ خ

 خندش تعجب کردم   از 

 دارن   یگذشته اشتباه  هی دوره زمونه همه  نی _ اونجور نگام نکن تو ا

   یکنیسرزنش م ه یاز بق شتر یانگار تو خودتو ب یول

   کنمی_ الناز من دوست دارم حرفاتو باور م 

 ازت ممنونم  یکه داشت  یصداقت  بخاطر 

   ی کنیکه درکم م  ی... مرس 

 بود که اطرافم بود    یادم  نی واقعا با اخالق تر سامان

 بودم   ایتالیکه ا  شی_ منم چن سال پسامان

خارج  ه ی   با خ   یدختر  بودم  ول   ی جد   یلیدوست  من    ینبود  به هرحال 
 کنم    شی جد خواستمیم

   خواستمی و بعدش فقط تو رو م دمیتو رو د ران یپارسال برگشتم ا ی وقت

 ن ی بهم اعتماد کن دوارمی... ام

 من شد   یروز زندگ ن ی _ دارم بهت اعتماد دارم امروز بهتر

   خوامی از خدا نم ی چیه  گه یکه د  یکرد   یامروز با من کار  تو



 نه   ای  ی بود  طیشرا نیتا حاال تو ا دونمینم

   ی رو بهم داد ایدن ه یهد  نی امروز تو بهتر یول

 منم    نی آدم زم نی االن خوشحال تر دیشا

چ سامان همه  ببخش  اال عشق   ز ی.منو  بهت گفتم  قلبم   یو  رو  که هنوز 
   کنهی م ین یسنگ

 سامان باشم   و فراموش کنم عاشق اسر ی دم یبه خودم قول م ایخدا

   ارم ی... خوشحالم که تونستم خنده رو به لبتون ب

 _ نشد که  

   یبگو سام  یاگه دوست داشت  یسامان صدا کن حت  منو

 ها آقا سامان نگو   به ی مثل غر یول

 ... باشه ، سامان  

 نبود    اسر یکه   یسخت بود صدا کردن اسم کوچک مرد  ی لیبود ،خ  سخت

 به خودم قول دادم سامانو دوست داشته باشم    یول

شده ک تموم  ناز کردناتون  حاال که  من  ناز  خانم  خب    ام یب  تونم یم  ی _ 
   یمال خودم ش  رمت یبگ

   دیبا خانوادم هماهنگ کن دیبگم با ی زیچ تونم ینم  ی... واسه خاستگار 



   یشد  ی_ باز که رسم 

 بود که با خانوادم هماهنگ کن    نی ... نه منظورم ا

 حاال شد  _ 

 شرط دارم   هی... 

   کنم ی _ قبول م

 ... نگفتم که هنوز  

 نگفته قبول    ی_ باشه بگو ول 

 کنم    یباشما برم خارج زندگ   تونمی... من نم

 _ قبوله  

   ایتالیا نی بر ن یخواینم  یعنی... 

   مونمیم  نجایرو دوس داره ا نجایخانمم ا  ی_ نه وقت

 فقط چند ساعت    یبا من باش  یتون یو م امروز 

  م یبعد که محرم شد  مینی همو نب ی ... نه لطفا تا روز نامزد

 قبول دارم   ی تو بگ یعن یشما...  ی چ هر 

 زد و گفت   ی از سر سرمست ی لبخند  دوباره 

 الناز خانمم   ی_ توقلب من



 چن روز   نیاز ا  شتر یب ی لیگرفت خ  یلی... دلم خ

 النازم یقلب من   گفتیبهم م   شهیهم اسر ی

بود و    ق یباهاش رف  ی که از بچگ   ییم تو قلبش سمانه بود سمانه انبود   اما
 دوسش داشت  

 من انتظار داشتم اونو بخاطر من رها کنه   و

   ی _ خوب

   ی... خوبم مرس 

 برم   گه ی اجازت من د با

  م ی خبر عمرمو به خانواده بگم که کار و تموم کن  نی بهتر  ن ی_ باشه منم برم ا
 من بهت برسم  

 ... خدانگهدار  

 من برسونمت    یخوا ی _ م

   کمیقدم بزنم بعدم نزد   کمی  خوامی ... نه م

 _ مراقب خودت باش  

   ی... مرس 

 رو پشت سر گذاشتم   یسخت  ی چه امتحان امروز 



 آرام زنگ زدم   به 

 ن  خونمو  اد یگفت م  دیشرح ماجرارو فهم ی وقت

 رفتم تو اتاق   میمستق   دمیرس  ی وقت

 عوض کردم چند تقه به در خورد  لباسامو

  دی... بفرمائ

 باز شد و مامان اومد داخل   در 

   ی_ خوبمامان

 ... آره 

   نی بش  قهید هی  ای_ ب

 رو تخت نشستم    کنارش

   ی_ با سامان حرف زد

 کردم    ی... آره ، مامان بهش گفتم چه اشتباه

   کرد ی اهم منگ  یبا نگران   مامان

 ... نگران نباش سامان منو واقعا دوس داره  

 ماجرا بازم قبولم کرد    دنیاز فهم بعد

   یکن ی فک م ین یام اسر یتو بهم بگو هنوز به  ی_ سامان دوست داره ول 



 فراموشش کنم    خوامی... نه من م

 _ خوبه  

 گرفت   دستمو

 _ دخترم منو ببخش سرت داد زدم  

   ی درکم کن خوامیازت م  یول  ی مونیپش  دونمیحرفارو گفتم م اون

 ... من اشتباه کردم مامان سمانه خانم حق داره  

 حرف بزنه   یمورد من اونجور در 

   ی حرفامو باور کن خوام ی... مامان من فقط م

 نکردم من از راه بدرش نکردم    یشوهر اون عشوه گر  یبرا   من

 خودش دنبال من بود  اسر یبه جون خودم قسم .   امانم

من اگه    کمی   نیاونم نداره بده واس هم  خوادی م  هیزنش مهر  گفتیم  بهم
   میکنی بعدش باهم ازدواج م ده یزنشو م هی صبر کنم اون مهر

   کنمی _ قسم نخور حرفاتو باور م

اون    ط یاگه تو هم تو شرا  دیباشه ، شا  یزن حق داره از دستت شاک  اون 
   یکرد ی فکرارو م  نی هم  یود ب

   کنمی که من باورت م  ییمهم تو اما



   خوادی تو رو م ی دست بابات ناراحت نباش اونم خوشبخت از 

 دوست داره   یلیتو رو هم خ  هی پسر خوب سامان

   یکن متقابال جواب محبتاشو بد   یهم سع  تو

 ها آبرمون رفت    هی سایهم  ی... مامان منو ببخش بخاطر من جلو 

 _ اونا رو ولشون کن  

دلش   کم یبزار باباتم   نیی پا ایبخند ب کم ی به خودت برس   کمی االن پاشو  تو
 شاد بشه  

 ... چشم 

 بعد از رفتن مامان آرام اومد    قهیدق چند

 اون برعکس همه مخالفه   یکردم ول   فیرو براش تعر  ماجرا

   ی امان خوشحال باش با س  ی تونی نم  یو دوست دار   اسر ی_ الناز تو  آرام

و فراموش کنم من دوسش داشتم اما اون که دوسم    اسر ی  د یمن با  ی... ول
 نداشت  

 داد   یمنو باز  اون

   یچ  یسامان و دوست داشته باش  ی_ پس اگه نتونست 



م ند  تونم ی...  تو که  آرام  چقدر    یوقت   ی د ی،  دادم  مثبت  جواب  بهش 
 خوشحال شد  

 بوده بازم قبولم کرد   ی چقدر جد اسر یبهش گفتم رابطمه با  ی وقت یحت

 اون دوسم داره   چون

 _ مراقب باش  

 ... نگران نباش  

 اونو باور کنم   یدروغا تونمیفقط نم  اسره ی میناراحت تنها

 ______________________ 

   یخاستگار  شب

 تنم کردم   ی و ساپورت مشک  ی رنگمو همراه روسر ی دامن آب کت

 بود  ی کرم پودر و رژ لب گل به  شمیآرا

 کرد    ت یاعالم رضا دنمیباد  مامان

   ی بر  شمونیاز پ یزود   نی به ا کردمی_ فک نممامان

   یزود بزرگ شد  چقد

خارج    رمی سفر قندهار بعدم به آقا سامان گفتم باهاش نم  رمی... من که نم
 اونم قبول کرد  



   رسنیمهمونا م گه ید کم ی ایتو هم ب نیی پا رمی م ی مثل ماه شد _

 کنم ی غم داره م کم یبه السا که چهرش   یاز رفتنش نگاه  بعد

  کنم ی م ی من دارم کاره درست ی... آبج

 نباش  ی چینگران ه  زمی_ آره عز

   م یبر پاشو

بودن مامانم س   نییپا  میالسا رفت  همراه آراد مشغول حرف  و    ی نیبابا و 
   کردی استکانارو آماده م

 زنگ در به صدا در اومد  قهیده دق بعد

 رو دستمون نترشه   رهیدختر و بگ ن ی شد ا دایخاستگار پ ه ی_ بالخره آراد

 ... عه  

 استقبال   میو رفت  میدر و باز کرد و ماهم به احترامشون بلند شد مامان

دختر   هی که پدر و مادرش بودن وارد شدن بعدش    ینمرد و زن مس   اول
 جوون که فک کنم خواهرشه در آخرم سامان با دسته گل 

   یی رایهمه رفتن سالن پذ ی و رو بوس  یاحوال پرس  بعد

 دسته گل بهم داد سامان

   دمیدیروز و تو خوابمم نم نیخوشحالم ا ی لی_ خسامان



   یدوباره داد یزندگ  بهم

 فقط لبخند بود   جوابش 

هوا    ی و سرد  ی بحث گرم  ایخاستگار  ی و مثل همه    میهم نشسته بود  دور 
 بود  

   کردنی نگاهم م  رهیو خواهرش خ مادر 

 تکونم بخوردم   تونستمینم  نمی ذره ب ر یز  کردمیم  احساس

 ارن یدبش دلچسپ برامون ب  ییچا  ه ی سامان_ خب اگه عروس خانم    پدر 
 ماهم کم کم  

  می و شروع کن بحث

   ار یب  یی_ الناز دخترم چامامان

 ... چشم 

کمکم    ایاسترس دارم خدا  یلیجم دور شدمو داخل آشپزخونه شدم خ  از 
 کن  

  ختمی ر ییمرتب کردم و چا مویسر رو

  دیلرزیداشت م دستام

 رو برداشتم   ینی و س  دمیکش  قینفس عم  چنتا



 همه تعارف کردم   به 

واسه نشستن من    یخال  ی اجرا کردن که تمها جا   یی چه برنامه ا  دونمینم
 کنار سامان بود  

 به جمع کردم که حواسشون بهم نبود آروم    ینگاه 

 نشستم    بغلش

 خم شد طرفم   کم ی سامان

   ی _ خوب

 ... خوبم فقط استرس داشتم  

 _ اها

خمادرسامان خانم  عروس  از  سامان  راستش    ی ول   کنهی م  ف یتعر  یلی_ 
   هیو با وقار  نی خانم مت ی لیواقعا الناز جان خ  میدیامشب ما د

   میسامان _ ما که آدرس و درست اومد خواهر 

   میندار  ی_ حاال که جوونا جوابشون مثبت ما مخالفتبابا

 حرفاشونو بزنن   ب یسامان_ پس با اجازتون بچه برن دوتا مادر 

 نگفت    یز یچ بابا

 کن    یی_ الناز دخترم آقا سامان و راهنمامامان



 گفتم    ییشدم و با اجازه ا بلند

 پشت سرم اومد   سامانم

 اتاق شدم بعد از من سامان اومد داخل و در بست   وارد

   نهی کردم بش  تعارفش

 گوشه اتاق نشست منم رو تخت نشستم    یروصندل 

بنده که حرفاتو شنسامان ول   دم ی_ عروس خانم    زه ی اگه چ  یقبول کردم 
 هستم   را یهم هست پذ یی ا گهید

   یر یبگ م یعجوالنه تصم خوام ینم  ی... آق... عع سامان به حرفام فکر کرد 

  ادیبه وجود ب  ی ندارم بعدا مشکل  دوست

به   نی االن تموم شده مهم از ا  گهی د  یک یتو با    ی _ فکرامو کردم رابطه جد
 ه  بعد

 ... بهم اعتماد کن  

 _ دارم  

 شرط دارم   هی منم  یول

 ... باشه بگو  



وقت بهم دروغ    چی ه  خوامیازت م   میباش   قیرف  مونی_ دوست دارم تو زندگ
قبل از همه به من    یداشت  یاگرم مشکل   ینکن  یرو ازم مخف   یز یو چ  ینگ 
   یبگ 

 ... باشه  

   میدیو گفتم که به تفاهم رس  میهم از اتاق خارج شد با

به تفاهم    نای بها و ا  ر یو ش   ه ی خوردن خانواده هاهم سر مهر  ی نیریش   بعد 
   دنیرس 

  می کن  یعروس  دیو بعد ع مینامزد بش  گهی شد هفته د قرار 

 رو بدرقه کردم   مهمونا

بهم گفتم برم استراحت کنم به کمک السا خونه    کردیخوب درکم م مامان
   کنن یرو مرتب م

 کردم و وارد اتاق شدم    تشکر 

 شکستم   بغضمو 

 واسه کندن لباسام نداشتم   یینا

 به زورم که شده عوضشون کردم   یول

   دمی تخت دراز کش رو

 ی دروغ  ی همون خاطرات و حرفا باز 



  شد یمغزم اکو م تو

 الناز خانمم   یخاستگار  امیم ایزود ن ی _ به هماسری

   یکه گرفتمت مال خودم  بعد

   ی ... اگه منو بهت ندن چ

 کرد و با خنده گفت    قهقه 

   دزدمتی_ م

   ی کنی م  کار ی... بعدش چ

   گهی_ بعدش کار تمومه د

 نبودن   ش یب ی خنده هامون که دروغ و

   اسر یبهت  لعنت 

   یمنو کشت ی آرزو ها تو

 به سامان بگم من هنوز عاشق اون مرد متاهلم    چطور 

 با سامان بسازم    مویکمکم کن زندگ  ایخدا

حال اونو خراب    اسر یبا فک کردن به    تونم یو فراموش کنم نم  اسر ی  دیبا
 کنم  

 بالخره خوابم برد    یول  کردمیم  هی گر  یتا ک  دونمینم



  اسر ی

  ی ز یکه بخوام از چ  رمینم  رون ی خبرم اصال از خونه ب  یروزه از الناز ب   چند
 باخبرم باشم  

هم مجبور    گهیجلسه د  ه ی  دیشا  گه ی م  لیشنبه قرار دادگاهمونه وک  چهار 
 باشم برم 

 هم رفتن طرف سمانه   ارای و  ن یاس ی یباهام قهر کرده حت   مامان

 زنگ خورد   م یلم داده بودم که گوش  یو  یت  ی حوصله جلو  یب

   دمیشو ندارم جواب نم بود حوصل  سمانه 

 و رو کردن کاناال خودمو مشغول کردم   ر یسمانه به ز ال یخ یب

  خوام یندارم م  یی من چاره ا  ی که گرفتم احمقانه باشه ول  ی میکنم تصم   فک 
 بعد طالق الناز و بدزدم و به زور با خودم ببرمش  

   نهی اگه حماقتم باشه تنها راهم هم یحت

 بره    ییا گهی باکس د زارمینم

  خواستم ی عصر بود که دوباره سمانه زنگ زد اتصال و وصل کردم م  شش
   دیچیمرد تو گوشم پ  هی  یچنتا بارش کنم که صدا 

 _ سالم  مرد

 ... سالم شما  



 _ من ...مرد

 حرف زدن ندادم اجازه

   کنهیم   کار ی زن من دست شما چ ی... گوش 

 ا شما بوده  خانم ب  نی تماس ا نیاخر رمیگی .. تماس ممارستان ی _ من از ب

 افتاده   ی اتفاق  مارستان ی؟ چرا ب مارستانی... ب

 _ همسرتون تصادف کردن  

 بار نگران حال سمانه شدم اون حامله س    نی اول ی برا

 کنه   یخودکش خواستهی نکنه م  وونهید

 چطور آماده شدم و حرکت کردم   دم ینفهم

 ساعت قبل   چند

    یراو

 شد و حرکت کرد   نشیسوار ماش  شه یتر از هم نی غمگ سمانه 

که    ی مادرش بود مادر  دادیچون چرا به حرفاش گوش م  ی که ب  ی کس  تنها
 ترکش کرده بود اون تنها تر شده بود  ش یسال ها پ

 داشت   یبرادر  ایاگه خواهر  کردیخودش فکر م با

 بهتر بود   ش یزندگ وضع



 سر خاک مادرش   دیرس  ی وقت

   دیبغض نشست و سنگ قبرشو آروم بوس  با

 کردن   ف یدرد شروع کرد تعر با

 شده   ایبعد از تو چ  ی اصال خبر دار یرفت ی_ مامان گذاشتسمانه 

 س    شهیتر از هم کسیدخترت ب یدار  خبر 

 ولم کرده   اسر ی_ مامان 

 بچه ولم کرده    هی با   منو

 به درک که ولت کرده   ی بگ  یبغلم کن  ییکجا

 هستم    خودم

 به جهنم بزار بره    یبگ  ییکجا

 نداره    یمادرش غرور   شیچون پ کنهی پاک نم اشکاشو

اما اون   ی لیخ  کردم ی ازدواج کردم فک م  اسر یبا    ی وقت   مامان  خوشبختم 
   دیعشقمو ند چوقتیمنو نخواست ه چوقتیه

   یاون ور خبر دار اصال

 کرد    انتیخ بهم

 و عاشق کرده   خ یکوه   اسر یشده که  دایدختره پ هی  یدار  خبر 



و نخواست اما اون    داد یهمه سال سمانه بد بخت بهش م  نی که ا  یشقع
 دختره تونست عاشقش کنه  

 نه بچمو    خوادیبه خاطر اون نه منو م  االن

 کنم    کار یچ  یگ ی _ مامان تو م

  ترسمیم  ییمن از تنها یول  ترسن یکارمندا از من م  ی  همه

 هقش بلند شدو سرشو گذاشت رو سنگ قبر    هق

 جز تو بابام داشتم   وی مگه من ک یتنهامون گذاشت  چرا

   خواد ی دختر نم هی ، منو بچمو بخاطر  م یزندگ ی عشقم ، همه  شوهرم 

   شمیندارم درد دلمو بهش بگم دارم خفه م و یشکی تنهام .. ه یلیخ

  خواد یشوهرمم منو نم هی بابام همش سفر کار ی رفت تو

 بده   یلیخ محال

   رهیازم بگ خوادی م  اسر یکه تنها مونس منه   یی ا بچه

   زد یکه سمانه مغرور تو بغل مادرش زار م  شدیاز دوساعت م شتر یب

 و بلند شد   دیقبرو دوباره بوس   سنگ

   رم ینامرد بگ اسر یداغون شدمو از   ی انتقام زندگ دمی_ بهت قول ممامان

 پاک کرد پشت فرمون نشست   اشکاشو



 و  دیبه شکمش کش یدست

 شرفت   ی ب  یبابا   زارمیمن مراقبتم نم زم یعز  گفت

   رهی دختر ... تو رو از من بگ هی خاطر  به 

 پاشو رو گاز گذاشت و حرکت کرد   تی عصبان با

ا  سرعتش از  انگار  ب   نی از حد مجاز رد شده بود خودش  خبر بود   یعالم 
 هواسش سر جاش نبود  

 یی ایپرت شد در  ایبا سرعت تو در   نی شد که ماش   ایدن  نی توجه ام  ی وقت
  دی کشی به رخش م شتر ی ب اشو ییکه تنها

 +  اسری

   مارستانیب  دمیرس  ی وقت

   رش یپذ رفتم

   سالم

   دی_ سالم بفرمائ

   نجای اوردن ا ی خانم تصادف هی

 کرد و گفت بله    چک

 هستن    رانپور ی خانم سمانه ا میدی مدارکشون فهم از 



 چطوره   تش ی... بله من همسرشم وضع

 

 مرد جوابمو داد   هی از اون  قبل

   نی_ شما همسرش هست

 ...بله 

   نی ای_ لطفا همراهم ب

   میوارد اتاق شد همراهش

   نجاستیا  ی ... همسرم از ک

  ش یسه ساعت پ  از 

   نیپس چرا االن بهم خبر داد ی چ یعنی... 

همسرتون خاموش بود تا باز بشه و مدارکش به دستمون    ی_ گوش دکتر
 شد   ر یبرسه د

 ... االن چطوره حالش خوبه؟ 

   ایرفتن تو در ن ی با ماش  شون ی_ ا

   ؟ییی... چ

 نگران شدم   باز 



و   قیعم  یزخما  یندارن ول   یندارن شکستگ   یخوب  تی _ متاسفانه وضع
   ادهیرو بدنشون ز یسطح

   ششیبرم پ  تونمی... م

 هم هست   گه ی د ز یچ هی _ 

   ست ینکنه حالش خوب ن ی... چ

   میعملشون کن  میما مجبور شد نی _ متاسفانه بچتونو از دست داد

 نداشتم بگم   ی شدم حرف ساکت

 بد شد ، داغون شدم   حالم

 گفتم    د یرس یکه به زور به گوش م  ییصدا با

  نمش یبب  تونمی... م

 کوتاه    ی_ بله ول

 ... باشه  

 ................ 

 غمزده روشو ازم گرفت   دنمیاقشو باز کردم که با دات در 

 ؟  ی ... سمانه خوب

 برگشت سمتم    اوردیکه قلبم به درد م  ی ناراحت با



 تو بود   ر یهمش تقص ستمی _ نه خوب نسمانه 

   بخشمت ینم اسر ی ی همدمم ازم گرفت تنها

م معذرت  نم  زم یعز  خوامی...  من  ببخش  برات   نیا  خواستمی منو  اتفاق 
   افتهیب

 به اون دختره باشه   دنت یکه مانع رس   یندار یی بچه ا  گهی _ د

 مرد   یخواستی که نم  ییمن مرد بچه ا  یراحت باشه بچه   التیخ

 کرد    ه یرو سرش گر دیرو کش مالفه

   کردی م وونم ی وجدان داشت د عذاب

   افتهیاتفاق براش ب نی ا خواستممیاما نم خواستمیبچه رو نم  اون

 قش خارج شدم  اتا از 

   کردی م شتر ی سمانه دردمو ب یکبود و زخم   چهره

 بال بودم    نی باعث ا  من

   زدمیباهاش حرف نم ی اگه اونجور دیشا

 وضع نبود   نی االن تو ا کردم ی اگه به اون اندازه ناراحتش نم دیشا

رفتار   یمن دم نزد اون جور  یمهر  یکه سه سال از ب   یمن چرا با زن  اصال
 کردم  



   کردمیم  یبچه م سالم بود اونوقت براش پدر  کاش

   خوامیبچه رو نم  گفتم ی کاش بهش نم  مونم یپش یلیخ

   شکستمیدلشو نم کاش

 منو ببخش   ایخدا

   هی تاوان چ نیا

 که به الناز دارم .  یعشق  تاوان

 که کردم    ییتاوان گناها ای

 تاوان گناهامه   آره

تقاص شکستن دل سمانه ، شکستن دل   که به الناز گفتم  یی دروغا  تقاص
 الناز 

 نداشت    تی که مشروع  ییرابطه ا تقاص

  ی اتفاقا   ی همه    لی بود که دنبال مقصر بگردم چون دل  یخراب تر از اون   حالم
 بد من بودم  

 رو برداشتم و با مامان تماس گرفتم   یگوش 

   ی زنگ زد ه یچه عجب   اسر ی_ مامان

   ید یجواب نم تو یگوش   چرا



   ن ی...مامان سمانه تصادف کرده به پدرش خبر بد

 سمانه خوبه؟   ؟ییکجا  یگ یم  یقربونت برم چ   اسر ی ی _ چ

 ...  مارستانی... نه داغونم ما تو ب

 رسونمیخودمو م گمی _ االن به پدرش م

 عذاب وجدان دارم   یلیخ

 در حق سمانه بود  یانصاف  یب  ن یشدن من بزرگ تر عاشق

 داره   ویسمانه جز من ک مگه

 خواهر نه مادر نه برادر   نه 

 کار و سفره    یپدر که همش پ  هی

 من خودمم ازش گرفتم   یمنو داشت ول  فقط

 رو هم نداره   ارایمامان و    گهید  االن

 زن کامال تنها شده   هی

   دادمیکاش عذابش نم  خوامیبچه رو نم گفتمی بهش نم  کاش

   شدمی قبل از ازدواجم با الناز آشنا م  کاش

   دنیکنم که با د   ه یگر  انمیپا یمونده بو بخاطر مشکالت ب  کم

 سجاد به سمتش رفتم   آقا



 _ کجاست ، دخترم کجاس حالشسجاد

   خوبه

 کردم و تنهاشون گذاشتم    شیاتاق سمانه همراه تا

 _______________________ 

 فتم  اسرار مامان برگشتم خونه و دوش گر  به 

   کرد ی خوب نم یچ یخرابمو ه حال

 سمانه رو باخودش برد خونه که چن روز مراقبش باشه   مامان

 اخ  اخ

 دوست داشت   ارایسمانه رو مثل  مامان

   ومدیپشت اون در م شه یهم و

 رو به اون رو شده بود   نی از ا سمانه 

 وجودشو گرفته   یرحم  ی ب  انگار 

   اده یز   یلیالناز به خاطر سمانه خ  دنی د   بیبابت الناز امکان آس   مینگران  تنها

 روز بعدش سمانه رفت خونه پدرش   دو

 ماه عقب افتاد    هی  شیجسم ت یقرار دادگاهمون بخاطر وضع و

 دارم   د یمشکل جد  ه یزود تر به الناز برسم اما هر بار   کنمی مو م ی سع تموم 



 دارم   ی بچه عذاب وجدان بد   بخاطر 

 ببره    نی سمانه خودش اون و از ب خواستمیم  من

   افتهیاتفاق براشون ب ن یا خواستمی وجه نم چی ه به 

  شمی اتاق کارم م وارد

 گرفتم    وار یرو د هی هد ی از وقت ی ول ستمیکار تو خونه ن   اهل

   گذره ی اتاق م نی که تو خونم تو ا  یی وقتا شتر یب

 عکسم   ینقاش 

   بای نقص و ز  یب  ده یالنازم خودش برام کش که

 فکرا بودم که زنگ در    نی هم تو

 فرصت نداد هنر دست الناز و تماشا کنم   ن یاز ا شتر یب

 سامان تعجب کردم   دنیو باز کردم که با د در 

 _ سالم  سامان

 سالم

 کوکه و شنگول و منگول    فشیک  یحساب

   دمت یوقت ند  یلیخ ی از ما کرد  ی اد ی... چه عجب 

 خبر خوب اومدم   هی با   اسر ی_ 



 سر سمانه خانم اومده   ییندارم خبر دارم چه بال  ی وبخ  تی وضع  دونمیم

 خبر بهت بدم   نی خودم ا  خواستمیم  یخب تو مثل برادرم یول

 باشه   ر ی... خ

 _ راستش بالخره عروس خانم جواب مثبت داد  

   رم یگی عقد م ی برا  یمراسم ساده و خودمون  ه ی  پنجشنبه

   ارمیکارت تو رو خودم ب  گفتم

   گم یم  کی... تبر

 تنها بزارم   یروز  نی سامان و تو همچ تونمیحسشو ندارم اما نم اصال

 به کارت دعوت بکنم ازش گرفتم    یینگاه گذرا ی حت نکه یا بدون 

   ست یحالت مساعد ن دونم یم  اسر ی_ 

 از فکرا و مشکالت دورت کنه   کمی  تونهیمراسم م  نی ا یول

   ام ی... باشه م

  گه ی به هر حال االن د  ارم یب  فی با بانو تشر  تونمینم  ی دونیخودت که م  یول
 وجود نداره  ییبانو

   ارمیبرات ب  یدار  لیم  یزیچ



ا با  واال  نه  پر  نی_  هم    شونیحال  تو  برم  من  بهتر  خودت    کمیتو  به 
 استراحت بده  

از عروس خانم    یخوا یتازه م  ی... نه نه بمون من خوبم بعد مدت ها اومد
   یبگ 

 قهوه تلخ درست کردم و براش بردم    هی

 سال شد دنبالشما   هی از  شتر ی_ خب راستش بسامان

   ید یبهش رس  گه ی... مهم االنته که د 

 من هست   یی پسر دا قیاصال ال ه یک  نم یکن بب  فیازش تعر  کمی  خب

   اسیدختر دن نی تر اقت ی_ بال

 ، ناز ،مهربون ، با اخالق   بایز

   چقدر خوشحالم شه یباورت نم اسر ی

الناز    اد یاون دختر هم منو    یها   تی خصوص  ی و مهربونه حت  ف ی لط  یلیخ
   بای درست مثل الناز من با اخالق و ز ندازه یم

 دارم براتون   یخوشبخت  ی... آرزو

   ی کن  کار ی چ یخوا ی _ تو م

داداگاهمون    ستی روبه راه ن   شیجسمان  تی فعال سمانه وضع  یچی... ه
   میشیس جدام  گهی ماه د  هی



 _ راستش واسه سمانه خانم هم ناراحتم 

 رو داره   ینه مادرش کنارشه نه جز پدرش کس  بالخره 

 ماست   یراه برا ن ی بهتر ییجدا یبعدش ول  شهی م  یچ  دونمی... نم

 روزا همش تو خدمت خانومام   نیبرم اخه ا   گهی_ داداش با اجازت من د 

   یشناس یو که م مامان

 نمونده    یینا  گهی د م یاسه نامزدو دن یکش  یگار ی خودت انقدر ازم ب جون

   نمت یبی ... تو مراسم م

   ی ایو بدرقه کردم و دوباره برگشتم تو رو سامان

   النازم

 سال شد که سامان دنبال اون دختره بود   ه یاز  شتر یب

   دیبه معشوقش رس   گهیعاشق د هی  ه یخبر خوب  دهیبهش رس   االن

 بودم   ده یحاال انقدر سامان اخمو رو خوشحال ند تا

   نایبا النازم برم مراسم سامان ا شدیم  کاش

 ________________________ 

    الناز 

 شدم   شهیتر از هم داغون 



 مراسم انجام شده بود    یکارایهفته همه   هیزود گذشت   چقدر 

  و   ادیم  یسامان با خوشحال  یچقدر سخته وقت  دمیفهمی نم  ی چیمن ه  یول
 بخندم   کنم یمن خودمو مجبور م

 بود قلبم گرفت   نجایسامان ا ی به جا اسر یاالن  شدیم  کاش

 با سامان شروع کنم   مو ی زندگ تونم یو فراموش کنم وگرنه نم اسر ی دیبا  من

 عروس سال لقب من بود   ن یحس تر یو ب  نی تر ی انرژ  یب

  رون یاز فکر اومدم ب شگر یآرا یصدا  با

دووم    یتا عروس   گهید   نهی بب  ینجور ی_ فک کنم آقا داماد تو رو اشگریآرا
   اره ینم

   کردیم  فی همش ازم تعر  دیخندیم سارا

 سارا اومد کنارم نشست   شگرهیاز رفتن آرا بعد

  زم یعز  ی_ خوبسارا

 ... خوبم  

  خوره یضد حال م  نه یحال بب  یبه خدا داداشم تورو ب  یحال   ی_ پس چرا ب
   شه یناراحت م

 فقط استرس دارم  ... خوبم 



   شتیپ ادیبگم داداشم ب  یخوا ی _ م

 زد و ادامه داد   یچشمک 

 استرستو کم کنه   بعدم 

 استرس ندارم   گه ید  نی ... نه جونم بب

 تقه به در خورد السا اومد داخل   چند

 بهم کرد و با ذوق گفت    یزی برانگ  نی تحس نگاه

   یخوشگل شد یلی_ خالسا

   ی... مرس 

 دنبال عروسش   ادیبه آقا داماد بگم ب رمی_ خب دخترا م سارا

 ... باشه  

 رفتنش السا کنارم نشست   بعد

   رهی؟ نزار غم دلتو بگ یست یچرا خوشحال ن ی _ خوب

که دوسش    ه یمنتظرمه کس  رونی که ب  ی اون  کردمی فک م  شهی... اخه هم
 دارم  

سامان    یغم به دلت راه نده اصال خبر دار   یشد   یچه ماه  نی _ پاشو بب
 چقدر بخاطر تو خوشحاله  



 کم ی  یتنهام بزار  شهی... م

   نی ایبا سامان ب ی که آروم شد  کمی فک نکن   گهیتوهم د رم ی_ باشه م

   ستادمی اتاق ا یقد نه یآ  ی رفتنش بلند شدم و جلو  بعد

 خوشگل شدم هه!  گفتنی م واقعاراست 

 دخترانه   ونینیموهامم ش   یساده مخصوص نامزد  شیآرا

 شد یشدن اندامم م ده ید بایباعث ز  رم یرنگ حر یر یبلند ش   لباس

 بشه    کی قدم به قد سامان نزد شدیپاشنه بلندم باعث م  دیسف ی کفشا  و

 سامان اومد یتقه به در خورد و صدا  چند

 تو   ام یب تونم یم

 وجودمو فرا گرفت   جانی ه استرسو

  ای... ب

 از کرد چند لحظه محو نگاهم کرد ب در 

   یخوشگل تر شد  ی لی_ خسامان

 ... ممنون  

 کنم   فی دهنم باز نشد ازش تعر یشده ول  پ ی خوشت اونم

 و گرفت سمتم    دیگل رز سف  دسته



 گرفتم    ازش

 اورد جلو   دستشو

   رم یاجازه ندارم دستتو بگ  یش یشما تاج سر ما م  گه ید  قه ی_ بالخره تا چن د

 گرفتم    دستشو

 شد  کی به دستم زدو بهم نزد یی ا بوسه

   میشیامشب من و تو نامزد م  شهی_ هنوز باورم نم

 ... مهمونا اومدن  

 منتظرمونن   گه ی د م یبر ای_ اره ب

   میتو دست از اتاق خارج شد دست

   شهی برگذار م  نایتو خونه سامان ا مراسم

   میشد ییرایسالن بزرگ پذ وارد

 به سمتمون اومد و بغلم کرد    دنمیباد  مامان

 دختر خوشگلم   گم یم  کی بهت تبر  یلیخ ی لی_ خ

   ی... مرس 



. هواسم به  میمخصوص نشست  گاهیگفتن تو جا  کی همه بهمون تبر  بعدش
با    ی سامان صدام کرد و گفت عاقد اومده، بلند شدم ول  ی اطراف نبود. وقت

 بست!  خ یمرد رو به روم خون تو تنم  دنید

نکنه اومده   مه؟یمن امشب نامزد  دونستهیاز کجا م  کنه؟ی م  کار ی چ  نجای ا  نیا
که سامان بهم داد به خودم اومدم و دوباره    ی مراسم و بهم بزنه ! با تکون

بودم    اسر ینشستم. من محو   نم  اسر ی شده  نگاهم  با    کرد، یاصال  برعکس 
م بود.ع  هی با    ز یخنده دور    اقد خانواد که حتما خانواده خودشه نشسته 

که منو از ته دل    ی بله به مرد  دادمی بله م  دینامه رو خوند و من با  غهیص
نگاه  یول   خواستیم نبودم.  عاشقش  هنوز    اسر یبه    ی من  که  کردم 

 هواسش به من نبود.

شروع    دیجد  یبله گفتم و زندگ  ادیکه انگار صدا ازته چاه م   یطور  آروم
  اسر ی. نگاهم رو  می شد. بعد از بله دادن سامان، حلقه ها رو دست هم کرد

ول بود  نم  ی اون حت  یثابت مونده  تبرکردینگاهمم  و    گفتنی م  ک ی. همه 
  ی به سمت ما در حرکت بود و من استرسم ه  اسر ی نکه یتا ا دادن یم ه یهد
  نه ی منو بب  نکهیقبل از ا  دیبه مارس   یوقت  نجا؟یاومده ا  یبرا چ   .شدی شتر میب
 گفت .  کی سامان و بغل کرد و بهش تبر مانه یصم یلیخ

 ... کی _ عروس خانم تبراسری

 .کردیو با بهت نگاهم م گفتینم ی زی انگار خشک شد چ دنمیباد

 ؟ یشناس ی تو الناز و م ؟یچرا تعجب کرد  اسر ی_ سامان



بودم. رنگ نگاهش عوض شد تو چشماش فقط خشم   ره یترس بهش خ  با
 بود. 

 _ آره. اسری

 نگه . ی زی که چ  کردمینگاهم التماسش م با

 _ واقعا از کجا؟سامان

   نیبودمشون، خوشبخت باش   دهی_ تو دانشکده هنر داسری

به سمتم دراز کرد که با زجر دستشو گرفتم. دستمو محکم فشار    دستشو
 داد و گفت: 

شما   یمن برا   ییپسر دا  نی عروس خانم ا  گمی م  کی بربهتون ت  یلیخ  یلی_خ
 س.   نهیگز  ن یکه بهتر  نیمطمئن باش 

 زمزمه کرد:  آروم

  ی ری انتقام بگ یتونستینم  نی _بهتر از ا

 . دمیمن خوب منظورشو فهم  ی ول د ینشن سامان

   ی... مرس 

 کنارمون گذشت و رفت .   از 

 پسر عممه مثل برادرمه  اسر ی_ سامان



پسر عمه سامان    دی با  اسر یهمه آدم چرا اخه    نی ا  هیچه ضد حال  نیا  ایخدا
شد بلند  باهم  سامان  اصرار  به  شروع کرد  میباشه؟  رقص  میو  .  دنیبه 

ما    دید   ی. وقتدید یو م  اسر یبه خون نشسته    یمن فقط چشما  یچشما
کال    دمیز دکه کنارش بود گفت و رفت ا  یدر گوش مرد   ی زی چ  میرقصیم

ساما شد.  درم  نمحو  حرکت  به  رو کمرم  م  اوردیدستشو  باعث    شد یو 
بالخره سامان    دنی رقص  ی. بعد از کلافتهیب  ادمی  اسر یمشترکم با    یرقصا 
 .می نیداد بش ت یرضا

،  یمن   ی برا   گه ی خوشحالم الناز امروز حالم واقعا خوبه. تو د  ی لی_ خسامان
 همه منتظرت موندم   ن یکه ا  یمن

 ... خوبه که حالت خوبه  

   یرو بهم داد  ایدن  هی هد ن ی_ تو بهتر

  گه ید  یکی عشقت به    یسخته جلو   ی لیبود. خ  ی فقط لبخند الک  جوابش
   یبله بگ

کاش دوسم    یگفتی دروغ نم  چوقت یکاش ه   یبود   نجایکاش االن تو ا   اسر ی
  دم یاعتماد کنم، نبا  تونم ینم  گهیسخت شده د  یلی! باور کردنش خیداشت
ناممون تا   غهیمنه ص  یاز سامانو باور کنم. اون االن نامزد رسم   ر یغ  یکس
به خودم قول    کنم ی سه ماه ، بعدش باهاش ازدواج م   ین یمهلت داره    دیع
 قبل از عقد عاشقش بشم.  دمدا



و    مهمونا رفتن کردن  زن  ی ک ی  ی کی عزم  و  جوون  دختر  بهمون    یرفتن. 
 شدن که فک کنم مادر دخترن. کی نزد

 .نی خوشبخت بش زمی_ سامان عزخانم

 هستش  اسر یو مادر  نی میعمه س  شونی عمه جون. الناز ا  ی_ مرس سامان

   ی کنیم ی معرف اسر یچرا با   یی_ پسر دادختر

الناز    یباهم اشنا بودن. راست   ده، یقبال الناز تو دانشگاهشون د  اسر ی_ اخه  
 انومه  خ ارای اسر یخواهر  شونم یجون ا

 گرفتم و گفتم:  دستشو

 خوشحالم  شونیی_از آشنا

و من اون    یخاستگار  انیب  اسر یروز همراه    هی   خواستینبودم دلم م  اما
مرد که    هیهمراهشون اوند بعدشم    یی ا  گهی روز باهاشون آشنا بشم. زن د

 نبود .  اسر یشباهت به   یب

   گم یم  کی سامانم سر و سامون گرفت. عروس خانم تبر نی _ بالخره امرد

   زم یعز نی_ خوشبخت بش زن

   ی... مرس 

الناز  سامان ش   نی اس ی_  و  داداش    الیخان  زن  و  برادر  . هههه  اسریخانم، 
   کنم؟ ی م یمعرف   اسر یپسر عمه همه رو کال با  ی نیبیم



 _ چرا مثال  الیش 

 خنده ادامه داد:  با

   ین ک   یبا اسم خودمون معرف یتون ی_م

 اشنا شده.  اسر یبا  ی_ اخه الناز قبل از نامزد سامان

. عجب  میسامان بود  یبا دوستا   یخدافظ  ر یدرگ  رویساعت  ه یکنم فقط    فک 
چشمامه، اگه دوسم    یمدام جلو   اسر ی  ن ی ها! چهره غمگ  ه یباز  قی آدم رف

 اد ینداشت چرا ناراحت شد! چرا نتونست تحمل کنه و رفت؟ عقلم دوباره  
اون همه دروغ گفت.    یچی که سر ه  هی الناز اون همون مرد  کنه،ی م  یآور

کرد. قراره شب    م ییکه مادر سامان راهنما  یتموم رفتم تو اتاق  یگ با خست
 . میبمون

. موهامو با  دمیپوش   یراحت عوض کردم و بعد دوش گرفتم لباس    لباسامو
حوله خشک کردم و رو تخت نشستم. در بدون تقه خوردن باز شد در جا  

اونم موهاش خ  یبلند شدم ول  . لباس    سیبا سامان روبه رو شدم  بود 
نگذر  دهیپوش   یراحت از حق  جوره خوشت  میبود.  بعد    یول  پ،ی همه  من 

 اسر و فراموش کنم. یعقدم نتونستم 

 داخل   ی این م... سامان لطفا در بز

   ستیالزم ن گهی خانومم فک کردم د دیببخش ی_ناراحت شد 

 باشم   اسر ی یخانوم  شدی گرفت کاش م  دلم



 بمونم   نجای اگه خانوم خوشگلم اجازه بده امشب ا گمی _ راستش م

نم نه  امروز محرم شد  یعن ی  شهی...  تازه  باهم   م، یما  امشب  اصال زشته 
   میباش 

   یمحرم من گهی _ اخه کجاش بده تو که د

   ست یدرست ن  یول  دونمی... م

   زم یعز  ر ی_ باشه. پس شب بخ

   ر ی... شب بخ

  رم، یازت انتقام بگ  خوامیمن نم  اسر ی.  دمیو بستمو رو تخت دراز کش   در 
. چقدر من بد شانسم! تموم شد  نیلیتو و سامان فام   دونستمینم  یمن حت 

  ی ن یام  اسر یواسه فکر کردن به    یحق  گه ی امشب سامان محرم من شد و د
 ...کنمیسفر م یالیخ یبه عالم ب  سی خ  یندارم. با هزار تا فکر و گونه ها

 ______________________________ 

    اسر ی

چرا سامان!    ؟ یبامن کرد  نکارو یداغون از مجلس خارج شدم چرا ا  داغون 
 ذاشتم یم  دیواس انتقام نبود؟ اصال چرا ازت غافل شدم؟ نبا  یی ا  گهی کس د

 برگشتم سمتش.  ن یاس ی ی ! با صدای فکر کن  گهیبه ازدواج با کسه د

 چرا حالت خراب شد!  اسر یشد  ی_ چ نیاس ی



دختر   نیاس ی...   ،اون  دختر  سف  ی اون  سر  نشسته  که  سامان  با  عقد  ره 
 که من بخاطرش از بچم گذشتم.  ی همون

 دختر؟ نه چطور ممکنه نامزد سامان همون دختر باشه؟  ن ی _ انیاس ی

نم  نیاس ی...   عاشقشم  طرف   تونم یمن  از  مثل   یتحمل کنم.  منو  سامان 
 !  دونهیبرادرش م

 داخل زشته   میبر  ای_ بنیاس ی

 کن    ی تو از طرف من خدافظ رمی . من متونمی... نم

 نکن   یحالت رانندگ ن ی_ با ا

 ... خوبم  

برو هرجا    نا یفقط با راننده مامان ا  پرسمیازت نم  ی ز ی! فعال چیست ی_خوب ن
 نکن.    یخودت رانندگ   ی برو ول  یخوا یم

 ... باشه  

بهش گفتم    میدیرس   ی از اومدن راننده ادرس مهران و بهش دادم. وقت  بعد
متعجب   دن یزنگ واحدشو فشردم. در و باز کرد با دکه بره.    مونمیشب م
 شد. 

 ؟  اسر ی_ مهران

 شکسته تر   اسر یدوباره  اسرهی... آره 



نامزد  یز ی_چ مگه  تو  اصال  سرخه؟  چشمات  چرا  دا  ی شده؟    ت یی پسر 
 ؟ ینبود 

   سمیسر پا وا تونم یداخل نم امی... برو کنار ب

 داخل   ای_ ب

 . خونه شدم و رو مبل سه نفره ولو شدم وارد

 درس کنم  یز یچ ییبرات چا   یخوا ی _ م

 که بد خرابم    ار یب  یدار  یدن ی... نه اگه نوش 

 قهوه درس کنم  ه ی_ داداش بزار برات 

 بده   ی دنی... نوش 

   س یحالت خوب ن اسر ی شهی_ نم

!  ی من  یبه فکر سالمت جسم   ت ی موقع  ن یآروم بشم تو ا  د ی... مهران من با
   کنهی من روحم درد م

. شماره  رونیب  دمی شلوارم کش   بیاز ج  موی داخل آشپزخونه که گوش   رفت
 فرزاد و گرفتم.

 _جانم دل خسته  

 خوام یم  ی دنیمهرانم، نوش   شی خسته تر از قبلم پ نبار ی... فرزاد ا



 _ االن؟ 

 خرابم   یل یبره، خ ادم یدردم  ار یب  یز یچ هی ... اره االن 

 که تا حاال از صداش حس نکرده بودم گفت    ی لحن نگران با

   رسونمی_ باشه االن خودمو م

 روبه روم نشسته بود.  مهران

 ؟ یحرف بزن ی خواینم  اسر ی_ مهران

 وجود نداره تموم شد!   یاسریمرد مهران  اسر ی... 

 شده ؟  ی_ داداش قربونت برم چ مهران

مد داخل. با  در از ادامه دادن منصرفش کرد. در و باز کرد و فرزاد او  زنگ 
 اومد سمتم  میآشفتگ  دنید

 ! اسریشده   یچ ی _ خوبفرزاد

 تموم شد! الناز، الناز رفت. امشب با سامان عقد کردن!   ی... همه چ

 زود تر از فرزاد به خودش اومد. مهران

 _ الناز خانم با سامان پسر عمت؟؟مهران

 ... آره 

 _چرا سامان؟ 



 ن و انتخاب کرد؟چرا واس انتقام ساما سوزم،یم نی ... از هم

نجات    شو یخواسته زندگ  دیشا  ره؟یانتقام بگ  خواد یم  یکنی _ چرا فک مفرزاد
 بده! 

مثل از پشت خنجر    نی سمانه بودم، ا  ر ی... من هواسم از الناز پرت شد درگ
 زدنه!  

 _ آروم باش خدا بزرگه داداش  مهران

   رهیازت انتقام بگ خواسته یتو رو نمشناخت نم یالی _ اون که فامفرزاد

  ن ی تو رو فراموش کنه اول  خواد ی نظرو دارم، الناز خانم م  نی _ منم هممهران
 ست   گه ی د یک یقدم فراموش کردنم اوردن 

 

واس زنده بودن    یلیدل  گهیگرفته خسته شدم، د  شیقلبم آت   سوزمی... م
! بچم مرد ، عشقم ولم کرد، من چرا زندم چرا انقدر سگ جونم چرا ست ین

 بله داد؟  گهید  ی کی النازم به  ی وقت دمی نمردم؟ چطور نفس کشتا حاال

الناز و تو    ایزهرمار  نی نبود، اما ا  میحال   ی چی ه  دم یکشی سر م  ارو یدنینوش 
   کردنی ذره هم کم رنگ نم هی فکرم 

 که االن جهنمته    ییایدن نی موندن تو ا یبرا   یدار  لیدل هی _ تو فرزاد

 فرزاد؟  ی زنیحرف م ی_ از چ مهران



تو الناز خانم   یزندگ  ل یدل  ،یر یزنداداش و پس بگ  دی_ داداش تو بافرزاد
، از دست گرگ گشنه بکشش  ایپس پاشو به خودت ب ! عشقتو برگردن 

 ره ینزار زود تر از تو به دندون بگ رون یب

 ...شهیدوباره عاشقم م رم،یگی النازمو پس م رمیگی... م

طالقمو    یخبر دادم زود تر کارا  لیو صبح زود به وک  دمی همونجا خواب  شب
 انجام بده   

 ..................... 

خوب   گهی د  ادتمیع  ی اومد  ر ید  یلیاخ همسر مهربان، خ  اسر ی_ اخ  سمانه 
 شدم.

 چرا اومدم    ی دونی... خوب م

 _ آره  

 ... خب

نداره   خب  دار   اسر ی_  انتخاب  حق  تو  آدمم  وقتیمن    ی کی شوهرم    ی! 
 هست    یاز یچه ن گه ی د خواد یگرومید

 بدم؟  کشش

   ی هست  یزن عاقل دونستمی... م

   یاحمق باش  نقدر یا کردم ی من فک نم ی_ ول 



 زد   ی پوزخند دید مو ینگاه سوال ی وقت

  ، یبرات نمونده، بچتو از دست داد   یز یچ  گهی! د یکرد  ی _ حماقت بزرگ
  ی ازدواج کرد، و تو منو از دست داد   یزد یم   نتیکه سنگشو به س   ی دختر

هم عاشقت باشم، هم بهت بچه بدم، هم    تونستمیکه م  ی! من، مناسری
 مال و اموالتو دوبرار کنم!  

  ی ن ی ام  اسر یبا    یاما اگه غلط فکر کن  یکن ی م  یچه فکر   س ی... اصال مهم ن
 ! ی طرف

دارم.    از یبه استراحت ن  یلیو رفتم خونه. خ  رون ی اومدم ب  شی خونه پدر  از 
خانم    ه یباز کردم و رفتم داخل. به راننده شرکت خبر دادم    دیدر و با کل

  زدم، یوار حرف نم  دیتهد  ی نطور یبا سمانه ا  چوقت یواس نظافت بفرسته. ه
  ی درکش کنم عاشقش نبودم ول  کردمی م  یرفتارم باهاش خوب بود. سع 

  تونستم ی. اون منو دوست داشت اما من نم کردمی خواسته هاش توجه م  ه ب
اما عشق که وابسته    شمیمنم عاشقش م  کردی ت، فکر منداش   ی! اونم گناه

 !  ستیعقد ن

االن کس  کنهی م  میعصبان نم  یچون  امن  تونمیهست که  بگذرم.    تشیاز 
ببره رهام کرد.    نی که بخاطرش به زن حاملم گفتم بچمونو از ب  یدختر
کارارو    یگفته بودم جور   لی! به وکشمیفکر کردن م  ر یچقدر درگ  نروزا یهه ا

  م یخوشبختانه! جلسه بعد  دیرس   یدرست کنه که به جلسه دوم نرسه ول
 خالص شدم. کردی م  تی که النازمو اذ  یانجام شد و از متاهل عدسه روز ب 



و وک  یدادگستر  از  نهار دعوت کردم.   ل یخارج شدم  به صرف  کاربلدمو 
 سمانه از پشت صدام کرد.  

 ین یام ی_ آقاسمانه 

 ... بله  

. نه  دمیر از حرص و خشم بود نگاه کردم و واقعا ترس چشماش که پ  به 
 شه   ال یخیکه ب  ستین ی سمانه ادم  دم، یبخاطر خودم ، بخاطر النازم ترس 

روزسمانه  امروز  نکن،  فراموش  و  امروز  مجبور کرد  ه ی_  منو  آماده    یکه 
 جنگ بشم!  

 ندارم رابطه هامون تموم شدن    ی... من با تو جنگ 

تو جنگ ازت به غرامت ببرم، اما خدا    ی ندار  یز یچ  ییآدم بازنده ا  هی _ تو  
 مرد متاهل و خراب کنه   یکه زندگ   وی دختر بخشهیهم سخت م

   بهیبه حرفات گوش کنم غر  نمی بینم  یازی... ن

شدن آشنا تاوان   به یاما خوب به حرفم فکر کن غر  به،ی _ خدانگهدارت غر
 داره!  

رستوران . بعد غذا برگشتم خونه. همه   میرفت  لیدور شدم و با وک  ازش
 ی . اما برا زیاز سمانه جدا کردم خودم، اسمم، کارام ، خونم، همه چ  زمو یچ
برا  یک دار   ؟ی چ  ی ؟  عروس   یاالن  م  یواسه    ه ی زیجه  ی دار   ؟یش یآماده 
منو    یهمون حس دستا  ست؟ین  به یدستاش غر  ؟ یدستاشو گرفت  ؟یخر یم



صداش    ی وقت  ره؟ ی گی خندت ماز حرفاش    ؟ یر یگی عشق م  نگاهش داره؟ از  
عاشقت هست؟ اصال    شه؟ینم  ر یاز تماشا کردنت س   لرزه؟یقلبش م  یکن یم

اون    یمثل من دوست داشته باشه؟ لعنت   تونه یمن باشه؟ م   تونه یاون م 
 منو پر کنه؟!   یجا  تونهیم

 از گونم سر خورد که پاک کردم. یاشک

 تو رو ببره !  رهیدستاتو بگ  دمیاجازه نم رم یگی ... نه من پست م

 .................... 

    الناز 

نامزد   ه ی از  ع  گذره ی م  مون یماه  سامان  چسب   ن ی و  نم  دهیکنه    ذاره یبهم 
و سمانه جدا شدن،   اسر ی دم یهم بدون اون نفس بکشم! ازش شن  قه یدود
  اد یکردم به    یازش شد، سع  یادی! هروقت تو دلم  ستیمهم ن  گهی د  یول
ودم اجازه ندادم فراموشش کنم! اکثر  نابودم کرد و به خ  یچطور   ارمیب

م  ه ک یی قرارا برنامشو  م  خت یریسامان  بهانه  نم  اوردمیو  باز  رفتمیو  با   .
   دمیکش  رونیشدن در خودمو از افکار نافصم ب

 _ الناز چت شده تو؟ مامان

 من، حالم خوبه   ست ین میزی... چ

   یافسرده شد  نی عقد کرد  ی! از وقت نمیبی _ م

 نگفتم که درو بست و اومد کنارم نشست    یزیچ



 _ الناز؟ 

 ... جانم

   یکنیفکر م اسر ی_ تو هنوزم به 

 ... نه  

  کنه یم   ی! برات هرکار ستایانصاف ن  نی بب  ؟یکن ی _ پس چرا به سامان فک نم
   نه ی تو رو خنده رو بب خوادیدوست داره همش م یلیخ

 تم!دوست داش  گروید ی کی ... مامان من قبل از عقد بهش گفتم 

سامان    ،ی شیخوشبخت م  یکه دوست داره بر   ی _ دخترم اگه دنبال کس 
 خوشبختت کنه!  تونهیاون ادم م

 ...راستش هنوز نتونستم بهش عادت کنم  

   نجایا  انی_ الناز واسه فردا دعوتشون کن ب

 ... باشه  

فکر    اسر یخودت کمکم کن به    ایشد. خدا  ر یاز رفتنش دوباره فکرم درگ  بعد
صب شد و از رو تخت بلند    نکهیتا ا  ومدی نکنم! اونروز خواب به چشمم ن

ب زدم  خونه  از  و  بهونه کردم  و  سامان  صبحانه  بعد   فاصله   رونیشدم. 
 کنم .   یرو  ادهیپ خواستمی م یبود ول  ینسبتا طوالن   ایخونمون تا در

 ..................................... 



  اسر ی

گرفتن النازمه! از خونه خارج شدم و حرکت کردم    امروز کارم فقط پس  از 
  د یبا  م، ینشد حرف بزن  یراض   چوقتی مدت ه  ن یبا الناز حرف بزنم تو ا  دیبا

بود برداشتم،    بره یکه رو و   موی بوده . گوش   ی بده علت کارش چ  حی بهم توض
 اسم سامان رو صفحه افتاد  

   طانی.. لعنت بر ش کهی... مرت

که بهش چشم    یدختر   دونستیاز کجا م  کردم خودمو آروم کنم اون  یسع
 دوخته مال منه  

 ... بله  

 _ سالم پسر عمه  سامان

 ... سالم 

باش   یاگه وقت دار  اسر ی_   نهار باهم  هست که   زا یچ  یسر   ه ی  م یامروز 
   رمیازت کمک بگ خوام یم

 اومده؟  ش یپ یمشکل  ی... چه کمک

 _ نه اگه امکانش هست من تو رستوران... منتظرتم  

 ... باشه  



  دادم یبه تلفناشم جواب نم  ی قبول کنم از روز جشن به بعد حت  تونستم ینم
پدر سمانه جلوم    لی کارخونه وک  دیکه پام رس   نی اونه! هم  یانگار مقصر اصل 

 سبز شد.

   ی نیام یآقا  ر ی_ صبح بخلیوک

 داخل   دیبفرمائ  ر،ی... صبح بخ

 نشستم اونم رو به روم نشست   زمیو پشت م میاتاق شد داخل

 .دینی گزارشا رو بب  ن یا  یعنی اومدنم مشخصه خب،  ل ی_ دللیوک

 نفهم تو رو چه به وکالت؟!  که ی گرفتم و خوندم. زن  گزارشارو

 طرفه س    کی نای... خانم محترم ا

برگزار   شونیشما و ا  نی ب  ییدرخواست دارن جلسه ا  رانپور یا  ی_ بله آقا
 بشه  

 کنه و خبر بده    ن یی براتون وقت تع   گمی م ی ... به منش

   دی_خسته نباش 

 رون ی تکون دادم که رفت ب یسر

 غلط کرد!    رانپور یا ی... آقا

 . بعد از در زدن وارد شدم  ن یاس یاتاق خارج شدم و رفتم اتاق  از 



 مهندس!  م یدید نجا ی_ چه عجب شمارم انیاس ی

   میحرف بزن دیبا نیاس ی... 

   ی خواستی نامزد سامان و م م یکه باهم حرف زد  ی بار  نی آخر ؟ی_ چه حرف 

منوداغون نکن اون دختر قبل از   نیاز ا شتر ی... داداش قربونت برم نکن ب 
 سامان دست منو گرفت  

   م یدر مورد سامان و نامزدش حرف بزن یاومده باش  کنمی _ فک نم

 اومده بود   نایسمانه ا لی... نه. وک

 _ خب؟ 

   میجلسه باهاشون داشته باش  ه ی خوادی...م

  م ینگران باش  دی_ با

 بکنن    توننینم ی غلط  چی... نه نگران نباش ه

 کردن تو خونشونه!    یاون خانواده تالف  تونن؟ ی _ چرا نم

   میاز اونا دار یبدتر ی زایما چکنه ، اما    دیمنو تهد خوادی م کهی ... اون مرت

چاره    یب  ادیاگه قرار داد هارو فسخ کنه و مدارکمون به کارمون ن  اسر ی_  
   م ینیبیم  یادیز  یخسارت ها  مییا

 خواد ی م یچ  نمیبب دی... اول با



 گفت:   دیبه موهاش کش ی دست کالفه 

 _ باشه من بهت اعتماد دارم  

 کار کنم.   کمی ... پس فعال من برم 

 اسر؟ ی_ 

 سمتش   برگشتم

 ؟  ی _ خوب

 . خوبم، چطور مگه؟ ..

   می_ از روز عقد سامان نشد اصال باهم حرف بزن

   کنم یرو به راه م ویهمه چ  ینگرانم باش   ستی... خوبم الزم ن

که    کمی !  شهیچطور رو به راه م  دونم یاتاق خارج شدم خودمم هنوز نم  از 
 .ی عشق   بی نهار خوردن مشترک با رق  یکارامو جمع و جور کردم رفتم برا

 ! مییاونم پسر دا یعشق  بی قدر مسخرست رق... هه چ

بلند شد و برام دست تکون داد    دمشیکه شدم چند متر عقب تر د  وارد
 به سمتش رفتم و نشستم.

االن متوجه شدم چه آدم    گه،ی که فقط از الناز م  شهیساعت م  مین  بایتقر
  تونم ینم  رتیغ  یو من ب  کنهی م  ف یکه اون با عشق از عشق من تعر  میصبور



با خنده گوش کنم    تونم یدهنش و بگم اون دختر مال منه! فقط م  بزنم تو
 و از درون بسوزم...

 بامزه س مگه نه؟  ی لی_ خسامان

 کنم    م یکردن حرص خوردنمو پشت لحن آرومم قا  یسع

 گه یالبد بامزس د   ی گی تو م ی ... آره معلومه خب وقت

   یبد ده یبهم ا خوام یم  یتجربه دار  یلیتو خ  اسر ی_راستش 

 ده؟ی...ا

درست    ک یش   یلی خ  ی جا  هیقسمت خلوتساحل    هی تو    خوام ی _ آره من م
 شبو با الناز اونجا بگذرونم   هی کنم بعدش 

بهش وارد کردم که خورد شد!    یچه فشار  دمیکه دستمو بود نفهم   ی وانیل
 نگاه ها برگشت طرف ما. یهمه 

 هو؟ یشد  ی چ ی_ خوب سامان

   گردمی... خوبم هواسم نبود، االن برم

. دستم  ییرو برداشتم و گذاشتم رو دستم رفتم دستشو  یکاغذ  لدستما
 نداشتم.  ی شده بود اما من درد ده یبر

شبو با الناز من سحر کنه!    خوادیکثافت م  کهیگرفته بودم مرت  شی آت  فقط
شب  د  ی اونم  من  تدارکشو  رو   ده یکه  دندونامو  حرص  از  هم    یباشم! 



شرفم اگه بزارم   یب  ، یاجازه بدم با سامان باش  ستم ی. الناز مرد ندمیسائیم
رو گذاشتم روش    یدستش بهت بخوره! دستمو شستم و دستمال کاغذ 

کردن.    یچ یرستوران اومدن کمکم و دستمو باند پ  یکار کنا  از چند نفرم  
که   ز ی! برگشتم سر مدیرس یقلبم نم  شی ات  ی سوزشش به پا  ی بود ول   ق یعم

 سامان نگران شده گفت: 

 الزم داشته باشه   هی بخ دیشا مارستان؟یب  میبر  یخوا ی _ م

 نبود حالم خوبه    قی... نه عم

 ؟ ییهو یشد  ی _ اخه چ

 ...میبرگرد  ی... سامان اگه موافق

 _ سالم  الناز

 .میطرفش که هردومون تعجب کرد برگشتم

   زمیعز  ن یبش  ای_ بسامان

الناز کنارش نشست. حالش گرفته    دیکنار خودشو عقب کش  یصندل که 
   نه ی شد اونم انتطار نداشت منو بب

   نیباهم آشنا بش  شتر یکه ب  ادی_ راستش گفتم النازم بسامان

   میشناس یم گروی ما همد ی... ول



نم  چقدر  و  بودم  م  تونستم یدلتنگش  اما    خواستمش یلمسش کنم، چقدر 
 بود!   گه ی د ی کی  تی روش مهر مالک

تماشا  یلیخ بود  و  سختم  بودن  نشسته  هم  بودن، کنار  صحنه  اون  گر 
دستا اما چرا    ییسامان  تو دستاش،  بود  و گرفته  بود  مال من  فقط  که 

 بگم دستتو بکش ، به نفس من دست نزن!  تونستم ینم

  ی ل یاخه من خ  م،یدور هم باش   کمیکه    ادیگفتم الناز ب  یول   دونمی_ مسامان
 دوست باشه   المون یدوس دارم النازم با فام

انگار رو مغز من رژه م  میم   ره ی! از همه سخت تر کنترل خرفت یآخرش 
  خته ی ر  شی شونیکرده بود و رو پ  یینگاه کردنم به النازبود. موهاشو طال

 ! کردیمن سامان نوازشش م  یبود اما به جا 

همسرشونم چند    یحت  شناسمیو م  اسر ی_ راستش سامان جان من آقا  الناز
   دمیبار د

 سابقم   ... همسر 

 جدا شده   اسر ی زم ی_ الناز عزسامان

 ناراحت شدم    یل ی_ عه خالناز

الناز برات    ه ی شب  یک ی  دم یقول م نجایکرد هم   شهیچه م   گه ی _ خب دسامان
 خوشگل و خوب باشه!  نقدر ی هم قای دق کنم ی کنم، البته فک نم  دایپ



که بخاطر دادگاه و    یدونیبرم م  دیبا  گه یمن د  ی ... سامان جان اگه موافق 
 از کارم عقب افتادم!  یلیجلساتش خ

 ما یبخور  ینهار سه نفر   هی باهم   دیبا گه ی بار د  هی  ی_ باشه ولسامان

 ... باشه حتما  

 با من اونم بلند شد    همزمان

   نی ... شما بلند نش

 به الناز کردم و گفتم :  یناراحت  نگاه

   نی باهم باش  شتر یبهتره ب  نی...شما تازه عقد کرد

   ییدستشو رمی_ البته، من فقط م سامان

 ... اها 

 من موندم   یول  ییرفت دسشو اون

   گذرهی... خوش م

 ؟ یری چرا نم گهی _ برو دالناز

 باهات حرف بزنم   دی... با

 ندارم   ی_ من حرف 



انگشتش که حلقه    ی حسرت نگاه  با از   گهی د  ی کی به  توش بود کردم و 
نم تو  شدم.  خارج  دائم  یتون یرستوران  و  موقت  عقد  من    ، یکن  یاون 

 ! ذارم ینم

 .............................. 

 الناز   

به خودم انداختم و از اتاق خارج شدم. مامان از سرتا پامو از نظر    ینگاه 
 بهم زد.  یبخش ت یگذروند و لبخند رضا

حوصله رو    ی! اصال اون دختر شلخته ب ی_ دوباره دختر خودم شد مامان
 دوس نداشتم!  

   کنم ی ... باور نم

رنگ    یی بود. موهامو طال  ی خوب  ب یترک  م یو شلوار و شال مشک  ی کرم  مانتو 
 یی طال  شمی. البته همون جورادیبهم م  یلیخ  گفتنیبودم و همه م  کرده

و قرار    میرو گذروند  ینبودم! شب خوب  ی بودم، مثل سمانه چش ابرو مشک
خوش اخالق    یلی. مادر و پدرش خ می باش   نای شد اخر هفته مهمون سامان ا

با شعور و خوش برخورد بود. رو تختم دراز    یل یبودن و خواهرشم که خ
دو   دمیکش او  رفتم. معموال  فکر  به  د  نی باره  تو    خوابمینم  گه ی شبا  فقط 
 .کنمیم  ر یگ  اسر یسامان و  ن یب المیخ



. از گرما در حال پخت بودم. اب  اطیاز کالس خارج شدم و رفتم ح  خسته
  ه ی شدم برم باال که    مقنمو عقب تر بردم. بلند   کمیو    دمی رو سر کش  یمعدن 

 دختر جلوم سبز شد معلوم بود از من بزرگ تره  

 _ سالم  دختره

 ... سالم 

   اسر یهستم خواهر  ارای_ من  

دق  تو د   قی صورتش  مخصوصا    ست، ین   اسرم یبه    هی شب  ی ب  دم یشدم که 
 چشماش!  

  دی... بفرمائ

   م یحرف بزن کمی  ی_ اگه وقت دار 

 سفانه کالس دارم  ... نه متا

حرف بزنم! کالس   ی با کس  اسر یدرمورد  خواستمیازش دور شدم، نم عیسر
  اده یپ   کمی خارج شدم. هوس کردم تا خونه  رم گذروندم و از دانشگاه   یبعد 
گرما عادت    نیما به ا  نکه یگرمه با ا  شهیبندر عباس هم  ی کنم. هوا   یرو
  داشتم یو آروم قدم برم  ادهیپ  هیگرمه. تو سا  ی ادیانگار امروز ز  ی ول  میدار
 صدام کرد :  ی کی که 

 _ الناز خانم 



 سمانه س.  دمیعقب که د  برگشتم

 ... شما؟؟

 _ آره منم  سمانه 

  دی... بفرمائ

   ده؟ی_ رنگت چرا پر

 با من؟  ن یدار ی... کار

من و بچم    یارزششو داشت بخاطر تو زندگ  نمیبب  خواستمی_ نچ فقط م
 نابود بشه؟ 

 شما رو نابود نکردم شوهر خودتون کرد!   ی... من زندگ 

 ! یو نداشت  اسر ی اقت ی_ تو واقعا ل

 توجهمو جلب کرد. ییمردونه آشنا ینگفتم که صدا  یزیچ

 ؟ یکن ی م کار یچ  نجای_ سمانه ا اسری

اول خواهرش،بعد زنش، االنم   خوان ی از من م  ی چ  نایشدم ا  ج یخدا گ  ی ا
 خودش!  

 زد   ی شد و پوزخند  کی بهش نزد سمانه 

 ؟ یمنو و بچتو رها کرد ن ی_ بخاطر اسمانه 



 ! ؟ یدار کار ی_ با الناز چاسری

 به من کرد و دوباره پوزخند زد  ی ر ینگاه حق سمانه 

 بوده!    تمییکه همزمان با تو با پسر دا   یزنتو ول کرد   ی_ بخاطر دخترسمانه 

 ماشا گر بودم. فقط ت  من

النازم به تو    ن ی ب  ز ی_ سمانه همه چاسری ما تموم شده رابطه االن من و 
 نداره!  ی ربط

 شد.  رهیتو چشمام خ  میشد ومستق  کی بهم نزد سمانه 

که    نیا   ه؟ی چ  ایرابطه تو دن  ن یتر   فی گناه و کث  نی بزرگ تر  ی دونی_ مسمانه 
اون طرف متاهل و باز    ی بدون   نکه یتر از اون ا  ف ی! کثیبا فرد متاهل باش 
 ! یباهاش ادامه بد 

 بهتون گوش کنم    ستمی... مجبور ن

 گرفت .   جلومو

مجبور  م  یگوش کن  ی_  تاوان گناهتو پس  از    ی! حتید یچون  هم  خدا 
 خانم خونه خراب کن!   گذره ینم  ی گناه  نی همچ

من دونسته گناه کردم، اما   گه یبد کرد. اون درست م  یل یحالمو خ  حرفاش 
 ک ی نزد  اسر یبه    ه؟یچ   ستیاگه تاوان پس دادن ن  نیا  کشمی عذاب م  یلیخ

 شدم



که با تو آشنا    یکه تو ساحل غش کردم، لعنت به روز  ی... لعنت به روز 
 شدم!  

به مامان گفتم غذا خوردم و رفتم    یدور شدم و برگشتم خونه. الک   ازشون
که با    ن یاصال هم  ستن؟ ین  یکاف  نایا  ی عن ی  دمیباال. من دارم تاوان پس م

نم  یسک م  خوامشیکه  شکست    نیهم  ست؟ین  یکاف  کنم ی ازدواج  که 
 .دادیخبر از زنگ م میگوش   یصدا   ست؟ین  یکاف  میخوردم تو زندگ

 ... بله سامان جان؟

 زم؟ یعز ی _ خوب

 ؟ی تو خوب  ی... مرس 

 _ خوبم فقط دلتنگ تو ام  

 !  م یدیرو د گه ی ما که تازه هم د ی... ول

 ! یا ینم  ین ی_ 

   گه ی د مییفردا شب خونه شما یکم تحمل   یلی... خ

 باشم!    شت یپ ر یدل س   تونمیاون همه آدم نم نی منم ب ادهی_ فردا مهمون ز

   ر یفعال شب بخ  نمتی بی... فردا م

 دوست دارم نازم!  ی لی_ خ



 ی نداشتم! ب  ی دوست داشتن سامان جواب  ینتونستم بگم البته برا   ی زیچ
 و با هزار مکافات به خواب رفتم. دمیحس رو تخت دراز کش

ب  صبح  مختصر   دار یکه  جلو   یشدم صبحانه  دانشگاه.  رفتم  و    ی خوردم 
ماش  کردم  حس  د   نی دانشگاه  و  سرمو    یوقت  ی ول  دمیسامان  دوباره 

   دم یو شن اسر ی ی برگردوندم نبود. خواستم وارد دانشگاه بشم که صدا

 _ الناز؟ اسری

 سمتش. برگشتم

 _ سالم  

 ... سالم

   میحرف بزن دی_ با

 پسر عمه  میندار  ی ... حرف مشترک

   ستمی _ من پسر عمت ن

   گهی د شهیپسر عمه نامزدم پسرعمه منم م ی... ول

جز   ی مانع  چ ی! االن هرم یگی من پست م  رهیگی ازدواج صورت نم  ن ی_ الناز ا
ب روزا  ستی ن  نمون ی سامان  چه  بفهمه  اگه  مطمئنا  من    یی اونم  با  رو 
 !  کنهیولت م  ی گذزوند



من    شهینباشه نم  ایتو دن یجز منو تو کس یاگه اونم ولم کنه حت ی... حت
   گردمیتو برنم  شیدوباره پ

 !  یبه سامان ندار   یحس  چیه  ،ی_ با من لج کرد 

 ستم؟ ی... از کجا معلوم عاشقش ن

 قفل شده گفت :  ی دندونا ییو از ال دییحرص دندوناشو به هم سا با

 ! ذارم یمن نم  ،یبا سامان باش   ی تون ینم  ، یشی مال من م  خوامیمن م  ی _ وقت 

که با وجود بچت هم منو هم زنتو   ییکه عاشقمه رو با تو  ی ... هرگز سامان
 !  کنم یعوض نم ی داد  یباز

استادمون مثل    نی کنارش رد شدم و وارد دانشگاه شدم. خدا رو شکر ا  از 
  م یاز کالس خارج شدم و رفتم بوفه. بعدش مستق  ست ی کسل کننده ن  ه یبق

که عصر شد.    میور اون ور گپ زد  نیاونجا بودن، انقدر از ا   نایسا اخونه. ال
  د ی موهامو لخت رها کردم شال سف  دم یرنگ مو پوش   ی کت شلوار کاربن

 . میالسا هم حاضرشد، از اتاق خارج شد ی موهام مرتب کردم وقت نگ ر 

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

  با  یمهمون دعوت نکردن! تقر  نقدر یا  ی شلوغ بود اوه عروس   ی لیخ  خونشون 
هم اومدن حتما آمده    اسر یکه خانواده    گذشت ی از اومدنمون م  قهیده دق

 کردی معذبم م   اسر یخورد. حضور    یمنو حرص بده! سامان از کنارم جم نم 



فرار کنم! سامان    ی مهمون  نیاز ا  شدی من بود کاش م   ی نگاهش مدام رو 
 گرفت    مودست

 وقت غذاست   زمی عز ای_ بسامان

  ی که چشم هاش پر از خون بود کردم از نگاهش خشم م   اسر یبه    یگاه ن
ناراحت    نهیبه منو بب  اسر ی  رهینگران بودم اگه سامان نگاه خ  ی! از طرف دیبار
هرچه    ای. خدازنهی و به هم م  ز یهمه چ  هویس    وونهیهم که د  اسر ی.  شهیم

خوردم! تحمل    یاصال  متوجه نشدم چ   ز یزودتر امشب و تمام کن! سرم
  ی عروس   یسختم بود. همه از برنامه هاشون برا   یلیخ  اسر ینگاه    ه ی نینگس 

  ن ی ب  دنیزدن. بعد از غذا همه گرمه صحبت شدن نفس کش  یما حرف م 
 االن هم هستم دشوار بود!  دیکه قبال  عاشقش بودم شا  ینامزدم و کس 

 ............................ 

 + اسر ی

م  دارم م  شمیخفه  چطور  بگ  یدستها  ی تون ی الناز  واقعا     ی عنی   ؟یری اونو 
بدبخت    ن ی ا  یگ ینم  شم؟یم  ی من چه حال  ی خندیباهاش م  ی وقت  ی نی بینم

  ی مت ی! به هر قمونمی منتظر نم  گهی تحمل کنه؟ صبرم تموم شده د  ی چه جور 
به اطرافش کرد و از    یالناز بود نگاه  شی! حواسم پرمی گی شده توروپس م

انقدر سرگرم بودن که مطمئنا    هیپله ها باال رفت بالفاصله دنبالش رفتم. بق
در و باز    ن یراه پله ها دوتا اتاق بود. اول  ی . روبه رو شدی متوجهم نم یکس

 که دستش بود افتاد    ی رژلب  دنم یکردم که خوشبختانه الناز اونجا بود. با د



   یکنیم کار یچ نجای_ تو االناز

 باهات حرف بزنم   دی... با

 گوش کنم    خوامی_ نم

 از کنارم بگذره که بازوشو گرفتم   خواست

   یگوش کن   دی... با

   خوامی_ نم

 !  یجلو بر  نی از ا شتر یب  زارمینم رم یگی ... پست م

   ادیب  شیپ ی سوتفاهم خوامینم ادیم ی کی _ ولم کن االن 

از من حق    ر یغ  یکس   ، یقلب من   ،ی! تو مال منادیم  شی ... به جهنم که پ
و    ی با سامان دست تو دست بگ  ینداره بهت دست بزنه تو هم حق ندار

 ! یبخند 

تر شدم. نفسش    ک ی . صورتشو قاب گرفتم و بهش نزدکردی نم  ی حرکت  چ یه
م الناز    خورد یب صورتم  داخل.  اومد  زده  و سامان شوک  باز شد  در  که 

 ازم جدا شد  عایسر

 _ چه خبره؟ سامان

 هجوم اورد    سمتم به 

 آشغال؟!  یکرد یم  کار یچ ی _ تو داشت



   کردمیزود تر م دیکه با  ی... کار

   م ی_ سامان سو تفاهم شده ولش کن برالناز

 از تو نارو بخورم!   کردمی _ فک نمسامان

به پهلوم    ی که لگد   ن یبه صورتم زد که انتظارش نداشتم افتادم زم  ی مشت
 زد  

 !  دونستمی_ کثافت من تو رو برادر خودم م

 گرفتم    قشویشدم و  بلند

 دختر مال منه!   نی... ا

 گذاشت رو گلوم و فشار داد    دستشو

ب سامان م  ی_  م  کشمت یشرف  روت  داشته    شه یچطور  زن من چشم  به 
 ! ؟یباش 

 _ ولش کن تروخدا ولش کن!  الناز

 زور دستاشو از دور گردنم رها کردم   به 

زده شده ،بپرس قبل از تو مال    یس ، بپرس قبل از تو به اسم ک... ازش بپر 
 رو با من صبح کرده!   ییچه شبا نیشده! بپرس بب  یک

   کرد ی سامان زرد زرد شد. تو بهت نگاهم م رنگ 



 بست نبود؟!   گهید  ی نابودش کرد   ی خوا یمن م  ی از زندگ   ی تو چ   اسر ی_  الناز

 گه؟ ی م ی چ کهیمرت ن ی_ الناز اسامان

نامرد    نی ، آره ا  یدونست یبهت گفته بودم! تو م  و ی_ سامان من همه چالناز
 داده    میکه بهت گفتم باز  یهمون کس 

 دختر عاشق منه   نی برسونم اما ا  ی بیبهت آس   خوامی ... سامان من نم

 به صورتم زد    ییا گهیمشت د  تی عصبان با

 !  اسر ی ید ی_ تو هم تاوان پس مسامان

 شدم  بلند

 بازنم حرف بزنم   دیبا  رونی_ برو ب

 اونم پس دادنش به منه!   ی بکن  یتونیکار م  هی فقط  شه ی... نم

 !  رونیبرو ب  اسر ی_ 

 ! رمش یگی خودم ازت م  یهمه بهم پسش ند   یمنتظرم اگه تو جلو   نیی... پا

 اومد کنارم نشست   نیاس ی. نیی اتاق خارج شدم و رفتم پا از 

 شده؟  ی_ خبر نیاس ی

 ... چطورمگه ؟ 

   یت _ چرا دنبالش رف



من    شه یدرس م  ز ی همه چ  گه ی د  قهینپرس تا چن دق  ی زی ... داداش فعال چ
   رسم یبه الناز م

 ________________ 

 + الناز 

 به صورتم زد.  یمحکم  یلی شد و س  کی چند قدم بهم نزد سامان

اونو زنشو خراب   ی تو زندگ ایداد  ی_ دختره ... اون مرد متاهل تو رو باز 
 ؟ یدر ارتباط باش  اسر یمن با   لهیکه به وس   یمنو قول زد  ی نجوریا ؟ یکرد

 ندارم!   یوقته با اون کار یلی! خیکن ی ... سامان به جان بابام اشتباه م

 از سر درد گفتم  ی. اخدیگرفت تو دستش و کش  موهامو

 ؟ ی کردیم ی تو بغلش چه غلط   دمیمن کور بودم و ند  یعنی_ پس 

 پاک کردم   اشکمو 

کار من  ا  ی ...  باز   هو یون  نکردم  من  اتاق،  تو  واقعا    ت یاومد  ندادم 
 کنم!    یباهات زندگ  خواستمیم

 همه وقت منتظر تو بودم!   ن ی _ من ا

 ... من...

 که زد ساکتم کرد.  ی دهن تو



 ! رمی گیو خودم ازت م انتیخ ن یتقاص ا ید ی_ تاوانشو م

 د یکش  بازومو 

 ؟ یدیفهم ادیدر ن   کتی_ج

رو باز کرد و منو هل داد    ی. درکنارمی اتاق و باز کرد و از اتاق خارج شد  در 
 داخل 

   یکن  کار یچ ی خوای... م

 فاتحت خونده س!    ادی_ صدات در ب

منو    ن یتا ماش   نییپا  م یگرفت و کشون کشون از بالکن اون اتاق رفت  دستمو 
 بعدم درارو قفل کرد   دیکش

 پشت فرمون و حرکت کرد.  نشست 

 سامان !؟  ی ری... کجا م

 نکن!    می_ عصبان

 ... کمک ،کمک!  

  قه یهست که بشنوه؟ بعد از دو سه د  یمگه کس  یها ول  شهیرو ش   زدمیم
 شد  اده یو کنار زد و پ ن یماش  ی رانندگ



برداشت، در سمت منو باز کرد و    یز یچ  ه ی   نیاز صندوق عقب ماش   رفت 
داد    کردمی م  ینفس بکشم سع  تونستمیدهنم نم  یگرفت جلو  یز یچ  هی

 !   شدیبزنم اما نم

 __________ 

اتاقم    ه یبلند شدم، انگار تو    یکه باز کردم رو تخت بودم، زود   چشمامو 
 . ومد ینم یی صدا

 سامان؟  -

 بزرگ بود   ی لیخ منیسالن نش هی  رونیاتاق و باز کردم رفتم ب در 

   الستیکنم و  فک 

لند  که ب  دیاونم منو د دمشیچشم دنبال سامان بودم که گوشه سالن د با
 شد و اومد سمتم  

   یبه به خانم بلند شد-  

 ؟ یکجاست منو آورد   نجایا -

 داخل اتاق   دی گرفت کش  دستمو

آخه اگه دو طرفه نباشه که    ؟یدارش یچند ساعت منتظرم ب   ی¬دونیم - 
   شهینم

 سامان؟  ی گی م یدو طرفه نباشه؟ چ  ی چ -



 خورده.   یز یدهنش معلوم بود چ ی بو  از 

   دم یلحظه ترس  هی

 ! ستی تو حالت خوب ن -

   ارمینه هوش   -

 کجاست؟    نجایا -

 دروغه   اسر یاون  یحرفا  ی بهم ثابت کن  دی! اول باسیه  -

 تو؟   ی¬خوا یم  ی چ -

داد رو تخت که از رو تخت بلند شدم و خواستم فرار کنم اما اون    هلم
 بازومو گرفت  

 به حالت اگه دستش بهت خورده باشه    یوا  -

 

  ی ¬دونست یندادم تو م  ت یمن از اول بهت گفته بودم من باز  گه ی بسه د  -
   یمن مجبورت نکردم که خودت خواست

ب   ادی! صدات در نمس یه  - اموس و تموم  ن  ی وگرنه هم کار تو هم اون 
   کنم یم

 سامان؟   یکن  کار ی چ یخوا ی م -



 با ترس نظاره گر حرکاتش بودم    دیگونمو پاک کرد و گونمو بوس   اشک

چ  نی ا  - برا  چشمات  شبا   هی ترس  پ  یی؟  انقدر    ی بود  اسر ی  شی که  هم 
   د؟یلرزیبدنت م  ینطور یا ؟ یدیترس یم

  ست یتو حالت خوب ن ی هوا بخور رونیب م یسامان بر -

  ی هرچ  یبود   دیبعد اگه رو سف  کنم ی م  ¬خوامو یکه م   ی نه اول من کار  -
   شه یم  یتو بخوا 

 ؟ ی چ -

  ¬ترسوند یم  شتر یو منو ب  کردی م قهقه 

   می¬کنی االن تاوان دادنو شروع م ن ی از هم -

 تو   -¬

 .................................... 

 شد   دار یب دمی تکون خوردن سامان رو تخت فهم با

 خودم جمع کردم  خودمو تو بغل شتر یب

  ترسم یازش م گهید

از بس بدنم کوفته    ست یاون آدم سابق مهربون که دوسم داشت ن   گهید
 تکون خوردن نداشتم   ی بود نا



 مونده بودم   ی افتاده بودم و تا صبح همون¬جور نی زم رو

ا  یتاوان  یعن ی   کردیبدنم درد م  یاجزا   تموم   اد یبا     نهیکه سمانه گفت 
 وجودمو سوزدند   یرفتار سامان دلم به درد اومد و همه   یاور

  شدیکرده بودم چشمام باز نم   ه یبس گر از 

که برام مونده    یذره جون  هی رفت  با    رون ی رو تخت بلند شد و از اتاق ب  از 
ود و برداشتم  که اونجا ب  ییا  سهیبود بلند شدم و رفتم حموم داخل اتاق ک

  ن یلکه رو از ب  نیا  یی ا  ندهیشو  چیه  شدینم  ز یرو تنم اما تم  دمیو محکم کش
   برهینم

تو اتاق نبود از حموم خارج شدم و پتو رو    دمیباز کردم و سرک کش  درو
 در کمد و باز کردم چند دست لباس مردونه بود    دمیچی دورم پ

 نداشتم    یی خودم و بپوشم اما چاره ا یلباسا  ¬خواستینم  دلم

تاوان  ی نی بب  یی سمانه ؟ کجا  یی هه کجا  نه یی آ   ی جلو  رفتم  ازا   ی چه    ی در 
 دادم؟  اسر یعشق 

 همه رو ازم گرفت .   می، آبروم، عشقم ، زندگ عفتم

سال صبر کرد بهش جواب مثبت   هی من    یکه بخاطر خوشحال  یمرد  همون
 رو ازم گرفتم   نایا ی خودش همه   ی بدم با دستا

 فقط کنار لبم    گشیطرف صورتم کال کبود بود و طرف د هی



 سالم نداشت   ی جا بدنمم 

  ایازش نبود خدا ی رفتم خبر  رونیاز اتاق ب کردیکه خفم م  یدرد و بغض با
  ی ک  گه ی دارم برم د  ییبرم ؟ هه مگه جا  نجایاز ا  ی کجاست چطور  نجایا

 کنه یقبول م ی نجوری منو ا

  ی بازش کنم اه عوض   شد یکردم قفل بود نم  دایتو سالن گشتم تا در و پ  کمی
 درو قفل کرده  

 درو قفل کرده   یآره عوض  -

 برگشتم عقب    دهیترس 

 کجاست ؟   نجایا -

س  پ  ی افتاد   ی از دست داد از چشمم بد جور  تشو یجذاب  گه یحرفات د   - 
 خفه شو ، الل شو  

  ی قلب منو ازجاش کند   شبید  یمنو کشت  یکرد   ی¬خواستیم  یهرکار   -
   ستمیزنده ن گه یدور من د  یانداخت

 برم   خوامی من م ؟ ی¬خوای ازم م ی چ گهید

تا من    چکسیه  ه؟ی چ  یدونیاما م  می ستین  یدور   یجا  میتو بندر عباس   -
  ی شیو تا من بخوام مجازات م   ی مون یم   نجای! ارسهینخوام دستش بهت نم

 



 ها؟  هی مگه گناهم چ -

   نشیرو س  زدم

قبل از عقد بهت گفتم عاشق شدم، گفتم رفتم تو خونش،    ه؟ یگناهم چ  -
 گفتم دوسش داشتم 

   ؟یر یبگ  یخوا ی م ویتقاص چ ،یدونست یم

   اسرهیاون ادم  ینگفت  یقولت زده ول   یاره گفت  -

  ییواس شبا  ستمی ن   مون یپش  یی امن هنوزم عاشق اونم لحظه    اسرهیآره    -
 بودم    ششیکه پ

 بهم زد که سکوت کردم   ییا دهیکش

 و انداخت وسط سالن   دیکش  بازومو 

که آرزوت بشه    دمیعذابت م  ی جور   رم ی¬گی تاوان گناهتو من ازت پس م  -
 مردن  

   ینگهم دار  ی ¬تونینم   رمیم  نجایاز ا  -

   شه یمن بگم همون م یهر چ  ر یاس  یریاس  ی ستیتو آزاد ن -

 تو... -

  شب ید  یوگرنه ده برابر بد تر از بالها   یتا من نگم حق حرف زدن ندار   -
   ارمیسرت م



 ازت متنفرم   -.

   ست یبرام مهم ن  گهی حست د -

 __________________ 

  اسر ی

و زمان و بهم   نیشدن زم  دیو هفت روزه که النازو سامان ناپد  یس   درست
   ستیازشون ن ی دوختم اما خبر 

اونا  میقیقا  چی اطراف گشتم نبود ه یها  رهیجز یهمه    شم یم ونهید دارم
 کجان؟   یعن یرو سوار نکرده آخه 

مرت  زم؟ یعز  ییکجا دزد  که ی اون  و  نم  دیالناز  اون شب    رفتم یبرد  کاش 
  اورد یسر الناز من در نم  شمیتالف  دید یاون کثافتم نم  رفتمیاگه نم  ششیپ
کجا رو بگردم داغون تر از قبل برگشتم خونه در و که باز    دونم ینم  گهید

عالم شده    یمدت رسوا  نی انگار منتظر من بود تو ا  دمیکردم مامان و د
 قرار النازم    یچقدر ب  دن یدیبودم همه م

 ؟ یقربونت برم خوب  ی پسرم اومد -

   ستمین  -

 نداره    و نکن ارزش  نکار یبا خودت ا  -

 کنم یخودم خفش م کنم ی م دایرو پ ی اون سامان عوض کنمی م داش یپ -



 دختره خودش... دیشا اسر ی -

   رهیحرفتو تموم نکن نرفته خودش نم نی ا -

 زنشه با خودش برده   ده ی،سامان دزد ی اصال هرچ -

زن  - برادر   ی چه  مامان  تموم شد  قبل مهلت عقدشون  روز  مادر من سه 
   کنمی زادتم که باشه بهش رحم نم

   رم یگی م جونشو 

  فهممیواسه سمانه ازت دلخور بودم اما منم م  کم ی  کنم یمن درکت م   نی بب  -
  ی سمانه عاشق تو بود ول   یولش کن   دیبا  خوادتی نم  یوقت   یول   هیعشق چ
رضمن مطمئنا تا حاال گرگ بره  اون دخترم تو رو نخواست د  ش ینخواست

 رو خورده 

   دمیبه موهام کش  یشدم کالفه دست بلند

رو بهت    یزیهرچ  یکن ی مامان اون دختر زن منه زن من چرا مجبورم م  -
 بگم  

 ؟ یچ ی عنی  -

 دوسم داشت که قبول کرد زنم بشه    نقدر یا ی عنی  -

که سمانه هنوز زنت بود با اون دختره    یوقت   یعن ی  ی کرد  ه یچه کار  اسر ی  -
   یبود 



   رم یگیپسش م  کهیالناز مال منه از اون مرت  -

 استراحت کن   کمی برو  س یتو حالت خوب ن نی بب  -

 

 بهم برگرده   د ینفس بکشم الناز با  تونمیمامان حالم بده داغونم نم -

   دیسرمو بوس  یکردو رو   بغلم

   ی کنی م  داشیپ دمیبهت قول م ی کنی م داش یپ -

 ...................... 

 زنگ خورد   م یحال طول و عرض کردن اتاقم بودم که گوش  در 

   بیحب

 هست؟  یخبر  شدیچ -

 کردم   داشیچطور بگم پ دونمیآقا نم -

 شرف   یکجاست ؟ زود بگو کجاست اون ب   -

 کنار ساحل الناز خانمم اونجا بوده    الی و ه یتو  نجایهم  -

   امیزود آدرسش و بفرست االن م -

 شده    ر یشرمنده آقا د -

 تو؟  ی گی م ی چ -



 بردنش   قی عرب اونم با قا خی الناز خانم... الناز خانم و داد به ش  -

انگار قلب منو فشار    یز یچ  هی  شمیم   وونه یرو قطع کردم دارم د   یگوش 
م  ا یخدا  دهیم باش  النازم  اونو صحمراقب  م  ح ین  ازت  سالم  از    خوام یو 

اسکله ک  دم یرس   یک   دم ینفهم  ی نگران پل  ی به  ،اصال ک   سیبه    ی خبر دادم 
و    م یشد  قایسوار قا  س یپل  ی روها یآدرس سامان و بهشون دادم همراه ن

  ک ی کوچ  یکشت  هی   بردیکه الناز و م  یکشت   بیبه گفته حب  بالشون دن  میافتاد
  ی نباش   یدون یالناز نم  ی قلب من  ی دونی مگه نم  کنهی درد م  یل یقلبم خ  دیو سف

  د یکه خبر رس   گذشتی از گشتنمون م  قهیدق  ستیب  تپهی نم  گهی قلب منم د
صبرانه    ی ب  م یاسکله و اونجا منتطر بمون  م یبرگرد  میکردن مجبور شد  داش یپ

 دن یبالخره رس   یبرام سخت بود ول  یلیبودم و تحمل لحظه ها خ  شمنتظر 
 گرفتم   ش یدلم کباب شد آت  تی الناز تو اون وضع دن یبا د

   یتو اومد  اسر، ی -

   اسر یکردم قلب   داتیاومدم پ -

م  چقدر  پل  خواستیدلم  بخاطر  اما  و   ی حت   تونستم ینم  سایبغلش کنم 
داشت و کنار لبش تا چونش کبود   یدگیبر   ه یگوشه ابروش    رمیدستشو بگ

 بود  

   گذرم ی ازش نم دهیالناز تاوان پس م  -



باهاش   ی چون نسبت  ی و از الناز اظهاراتشو گرفتن ول   ی کالنتر   م یرفت  باهم 
نداشتم نذاشتن باهاش حرف بزنم منتظر نشسته بودم که سامانو آوردن  

بهش زدم اما اون برعکس انتظارم   ی بلند شدمو مشت محکم   ار یاخت  ی ب
  دیخند

 کارم با اون دختره تموم شده بود   ی بکش ا ی ینداره بزن  ی: فرقسامان

   گرمیمن جون تورو مخفه شو  -

نم  سربازا و  بودن  داشته  اون    زاشتنینگهم  بردن  از  بعد  بکشمش  بزنم 
  رون یخارج شدم و ب  ی تحمل فضا سخت بود از کالنتر  دنیخانواده الناز رس 
موندم   اونجا  یم   یساعت  ک ی منتظر  از  الناز همراه خانوادش  گذشت که 

 خودمو بهش رسوندم   رونیاومدن ب

 حالت خوبه؟   ،یالناز خوب  -

خواهرش بازوشو    کردی مشخص م شویشونیبود و چهرش پر  دهیپر رنگش
 گرفته بود  

 ...سر... من... از...تو... ممنو...نم من ای   -

  ی دار  از یتو به استراحت ن گه ی باشه باشه، تموم شد د -.

 ازت ممنونم   اسر ی: آقا ترانه

 به الناز کرد و گفت:    ینگاه پر از حسرت پدرش 



   یتو بچمو برام اورد کنمی ازت تشکر م ییآقا یلیخ سر ایآقا   -

   هیمن کاف  یالناز حالش خوب باشه برا  ستی به تشکر ن ی ازین  -

 بود    حال یب  یلیخ النازم

 کنه    تنه یدکتر معا مارستانیب  میبر  یخوا یجونم م ی: آبجالسا

 ...وا...م به...خوا..بمخیفق...ط...م  -

 : باشه دخترم ترانه

 خدافظ   -

 خدانگهدار   -.

بده اون    نو ی تقاص ا  دیبا  که ی رفتن خونشون منم برگشتم خونه اون مرت  اونا
صورت، قرارداد النازم،    یگذاشته، اون کبود   ادگار یالناز    ی که رو ابرو   یزخم

  از یبرم اونجا النازم به استراحت ن ستیاالن درست ن دهیتقاص همو رو م
 به سر و صورتم بکشم    یدست ه یداره پس بهتره برم 

 _________ 

 الناز

کرده اون منو نجات    دایاون منو پ  دمی فهم  دمیو د  اسر یاسکله    دمیرس   یوقت
 اسرم یکه من از حرصش با سامان نامرد نامزد کردم    ی اسریداده همون  

   دمیمنو ببخش که دست از اعتماد کردن بهت کش



ب  تو نشسته  سرهنگ   توض  میود اتاق  من  م  نی ا  حاتی و  و   دادم یمدت 
چهل روزه توش    ک ی که  نزد  ییخونه ،خونه ا  میبعدشم با خانواده برگشت

 قدم نذاشتم  

 ................. 

  شه ی کردم بخوابم اما مگه م  یو با هزار مکافات سع   دمی تختم دراز کش  رو
  ی راحت بخوابم تو کالنتر   زارهیکه اون سرم اورد م  ییمگه بالها  دیخواب

  د یکاملم نگفتم گفتم سامان منو دزد  یدروغ نگفتم ول   ی عن یدروغ گفتم ،
محمد اگه    خی ش   یکرد بعدم خواست منو بفرسته برا   تمیوقتا هم اذ  یگاه
  ی حت  ، یحت   ارنی. اسمم نم کننیقبول نم  چکدومیبفهمن منو ه  تارو یواقع
   میاومدیکاش دنبالت نم  گنیم

 ________________ _______ 

با کس   هی نتونستم  اما هنوز  از برگشتنم گذشته  بزنم    یهفته   اسر یحرف 
ا  ه ی حرف بزنم    تونم ی اما من نم  زنه یهمش زنگ م باز    ی ول  نجای بار اومد 

اومدن از جمله خانواده سامان    ایلینخواستم باهاش چشم تو چشم بشم خ
امم  غذ  ی ندارم حت  و ی شکیحرف زدن و نگاه کردن تو صورت ه  ی اما من رو 

ا روز  خورمیم  تاقمتو  م  یکی   یفقط  اتاق خارج  از  واس    شمیدوبار  اونم 
به    یز یهنوز به خودمم چ  ییدسشو در مورد اون روزا نگفتم چه برسه 

در    نهیبب   ی منو اونجور  یکس   خوامینم   کنمیشالمم از سرم باز نم  ی حت  ه یبق
 اتاق باز بود که مامان اومد داخل  



 ؟  ی خوب -

 به تکون دادن سرم اکتفا کردم   فقط

   ؟یحرف بزن   یخوا یهنوزم نم  -

- ... 

کلمه هم ازت    هی   ی ؟ دو روزه حت  یزن یالناز دختر قشنگم چرا حرف نم  -
از حال    دم؟یشنیتو خونه صداتو نم  یچقدر سخت بود وقت   یدون یم   دمینشن

 دونه یبه سرش اومده؟ خودش و مقصر م  یچ   یدونیم  ؟ یدار   یبابات خبر 
منم کمتر از اون مقصر   دونمیبا سامان ازدواج کنه ! م  دی من گفتم با  گهیم
 هست بهم بگو    یز ی؟اگه چ یسکوت کن  ی خوایم ی ستم اما تو تا کین

 از روز ها دهنم باز شد به حرف اومدم   بعد

تنها    نی ستیاون روزا رو فراموش کنم شما مقصر ن  کنمیم   یمن خوبم سع   -
 ! ادیبال ها سرم ب ن یگناهکار منم خودم باعث شدم ا

بهم    یناراحت   یتو دلت غوغاست از هرچ  دونمیم  شناسمت یمن خوب م  -
 نکن   ت ی خودتو اذ  ز یاما تو خودت نر  کنمیبگو درکت م

رصت  زنگ زد بهش بگو بهم ف  ینیام  اسر یازم نپرس اگرم    یز یلطفا چ  -
 بده  

 افتاده   ییمدت چه اتفاقا  نیتو ا یگ ینگرانتم ! اخه چرا نم  تونمینم  -



- ... 

   یگ یهست که بهش م  ی کی  یباشه به من نگو ول  -

 نگاش کردم؟؟  یسوال

 روانشناس وقت گرفتم   هی فردا برات از   -

 زد و رفت   حرفشو 

نم   اما چ  یکس   خوامی نم  رمیمن  مخصوصا    ایبفهمه  خواستم    اسر یشده 
 چشمم   یبخوابم اما باز کابوسام اومد جلو 

 .. نکن  .. سا.. مان   یی سامان توروخدا نکن سامان غلط کردم آ  - )

   ی تاوان بد دی: باسامان

 ، حرفامو باور کن    خورمینکردم ، قسم م یمن نکردم ، من کار -

 ( یکه تاوانشو پس داده باش   بخشمتیم  ی: فقط در صورتسامان

 

تو مغزم    نشی وجودمو گرفته بود چهره خشمگ  یترس   هیابم  بخو  تونستمینم
خوابم   نکهیتا ا  شدمی هک شده بود انگار تا دو شب رو تخت پهلو به پهلوم

 برد  

  کشمت ی) سامان: م



 که تو دستش بود نگاه کردم و با ترس چند قدم عقب رفتم    ییچاقو به 

 کنم یتروخدا، التماست م -

   دهیوقت مرگت رس  ی ری بم دیو بانداره ت  ییا دهیفا  گهی : نه دسامان

  چ ی خورده ه  شهیپر از ش   اطیح  هی کردم فرار کنم رفتم تو    یسع  ه یگر  با
از خون و    یاثر  رفتمی ها راه م  شهیرو ش   یوقت   یحت  کردمیحس نم  یدرد

   سادهیپشتم وا دمیزخم نبود برگشتم عقب و نگا کنم که د

 رو گذاشت رو گلوم   چاقو

 (  دیچاقو رو محکمرو گلوم کش ب ی: خداحافظ دختر نانجسامان

بابا تعجب    دنیشدم انگار صبح شده با د  دار یرو صورتم ب  یز یاحساس چ  با
   دم یبه اطراف انداختم که مامانم د  یکردم نگاه 

 فقط خواب بود گذشت   ست ین  یز یچ زمیعز  ید ی: خواب دبابا

شت در واقع کشت  نه ! انگار زندم نمردم منو نک  دمیبه گلوم کش   یدست
ببره از جسمم هم فقط دوتا چشم و    نی اما جسممو ،نتونست کامل از ب
   شنون ینه م  نن یبیم   یز ینه چ  ستن ین  یچ یدو تا گوش مونده که متوجه ه

  ی دیمعلومه خواب بد د   ادیصورتتو بشور حالت جاب  ایدخترم ب   ا ی: بمامان
   یدیترس 



  ن یهفته اول  کیو صورتمو شستم بعد از    یبهداشت  سیرفتم سرو  همراهش
 سفره بودم   ه ی از خودم سر  ر یغ ی بار بود با کس

 کرد و رفت    یخدافظ بابا

   رون یب م یریپاشو برو حاضر شو م   -

 برم دکتر   خوام ی من نم -

همون    دیبا  یخوب بش  دیبخاطر خودت ،بخاطر ما تو با  ی بر   دی: اما بامامان
   یدختر خنده رو سابق بش 

 م بغلم کرد  کرد  بغض

 شد ؟ چرا چشمات پر شده   ی چ -

 بخندم  تونم ینم  گهی ، د  تونمینم  -

م  ینجور یا  گه ی! دس یه  - نزن معلومه که  دوباره    ی خند ی حرف  معلومه 
 برو آماده شو    یش یخوشحال م

 رفتم باال آماده بشم  -

رو سرم مرتب    موی مشک  یدر اوردم و تنم کردم روسر   مو ی بلند مشک  مانتو
رو دوست   دهیکه نشونم م  یزیچ  کنمینگا نم  نهییوقته تو آ   یلیکردم خ

ترانه جون رفت تا   میمنتظر موند  ییا  قهیمطبش چند دق  میندارم همراه 
 کرد برم    دییبه مامان کردم که با چشماش تا ی نگاه  دینوبت رس 



 گفت:  ییزنونه ا یتقه به در زدم که صدا  چند

   دیبفرمائ  -

 کردم و رفتم داخل    و باز  در 

   نیسالم خسته نباش  -

 سالم   -

  ی نصفش گذشته بود ول   بایساعت وقت داشتم باهاش حرف بزنم تقر مین
  کردم ی م  یمن هنوز با ناخن هام باز

  شدیو شش سالش م  یپنج س  یس  بایبود تقر  یزن جون دکتر 

خبر    یچهل روز ازت ب  کی و نزد  دهیمادرت بهم گفت نامزدت تورو دزد   -
   ی زنیحرف نم چکسیبودن و البته بعد از برگشتنت با ه

 بلند کردم وبغضمو غورت دادم    سرمو

 سخته   یلینمتونم در اون باره حرف بزنم خ  -

هم هست    ی اگه راز  ی کن حت  فیآرام آرام تعر  ی همشو بگ  ستیالزم ن  -
من ازت    م گیاز گفته هات نم  یزیچ  چکس ی به ه  ی من راز دارتم اگه نخوا

 فقط جواب بده قبول؟  پرسمیم

 باشه    -

 چند سالته الناز خانم ؟  -



   ست یب  -

 د؟ یچرا نامزدت تو رو دزد -

  اسرو ی  یوقت  اسر یبود    شییرو دوس داشتم اون ادم پسر دا  یک یمن قبال    -
  مون یکردم اما من بعد از نامزد  ی شد فکر کرد نامرد  ی عصبان  د یمنو باهم د

   دیحرف نزدم بعدش منو دزد  اسر یبا   چوقتیه

   ؟ی با سامان نامزد شد یو دوس داشت   اسر ی یچرا وقت  -

زن    دمیآدم متاهل و دوس دارم منم فهم  هی بودن من    ده یخانوادم فهم  -
لجباز   ی حامله س و هرچ  اسر ی از سر  بوده  بود دروغ  قبول    ی بهم گفته 

تا  و  سامان  خانواده  هم  چون  منو    کردن یم  دییکردم  خودش  اون  هم 
 دوست داشت  

 ؟ یشدن حرف بزن دهیاز بعد دزد یخوا ی م -

 نه تکون دادم    یمعنا   سرموبه

 متاهله؟   اسر ی  یدونستیعقب تر م  میبر   کمی خب    میزنیباشه بعدا حرف م  -

  ا یچ  اسر یمنو    نیکردم ب   فیبله من عاشقش شده بودم مختصر براش تر   -
 شده  

 ؟ یچرا بهش اعتماد کرد -



بود که    ی کس  ن یچون اون اول   دیکنم شا  خواستماعتمادی م  دیشا  دونم ینم -
بود فک کردم اگه واقعا دوس نداره چرا    رم یگی پ  یلیمن خ  یاومد تو زندگ 

 با من باش    خوادیهمش م

 ؟ یرو دوس دار  ین یام اسر یخب سوال آخرم هنوز  -

 دیترد ییلحظه ا بدون 

 بله ، خواستم فراموشش کنم اما نشد نتونستم    -

مشاوره    نجایا  یایدوباره ب   خوامیتموم شدازت م  ممونیتا  گهی باشه خب د  -
اول    یول  یشیسبک م  یش یدلت آروم م  یبا گفتن حرفا  کنهی حالت خوب م

 ؟ ی ایهروز ب  یتونیم  یبا خودت رو به رو بش  دیبا

 فک نکنم    -

   ایبار ب  هی پس دو روز  -

 راستش..  -

مطمئن باش   پرسمیازت نم  شتر یب  یگ ی م ی که خودت بخوا   یی فقط تا جا - 
 روزا رو مشخص کنه   گمیم  یبه منش   ستی به ضررت ن  نکار یا

 خانم فاراب  دیممنون ، خسته نباش  -

 خونه    میو برگشت  رونیب   میاز گرفتن برنامه از اونجا اومد بعد

 ............ 



بارم تو    هیبرگشتم    یرف شده از وقت مزخ  افمینشستم چقدر ق  نهیآ   یجلو
قلبمو    کشمی م ار یاخت ی که ب   یاه  دارمی نگا نکردم شالمو از رو سرم برم نه یا

  ه ی بلندم االن شب  یکمند موها   سویگ  ی بای کجاست اون دختر ز  اره یبه درد م
  ه ی  مال شده که تازه چند روزه رفته خدمت ابروهام انگار    یسرباز   یموها 

  ی الت ها   ه ی مونده منو شب  ادگار یچپم    ی ابرو   ن یکه ب  یخط   ستن یصورت ن
  بندمیکرد من نتونم فراموش کنم چشمامو م  یکوچه بازار کرده سامان کار
که تو   ی نیالناز ا  ییکجا  زمی ریم  رونی ب  دامویو به قول مامان ترانه مروار

  ز ی تم  که  فهیدختر کث  ه یاون    گست ی د  ی کی نه معلومه که    ؟یی س تو  نه یآ 
خوب شد   ه یکه بدون بخ   ییاخ زخم چاقو   کنم ی ه دستم مب   ینگاه   شه ینم
 نا ی هک شد که دلمو بسوزونه اخه من چطور در مورد ا  یجاش طور   یول

انداختم    اهمویبلند شدمو شال س   نه یآ   ی بگم؟از جلو   یحرف بزنم چطور 
رو ندارم کمدمو باز کردم    به ی چهره غر  نی ا  دنیروش نه من قدرت دوباره د

نشستم    ن یسرم کردم و رو زم  یی سرمه ابرداشتم    مو یروسر   ن ی تر  ره یو ت
انصاف    کردمیمدام دنبال جواب بود و من فرار م  اسر یعذاب وجدان داشتم  

دروغ    یلیدرست اونم خ  ستیحقش ن  کنمی که من باهاش م  ی کار  ست ین
  گه یبه اون در د  ن ینکردم هه به قول معروف ا  تشیگفت اما منم کم اذ

بهش    تونم یکه دردناکه نم  یپاک شده فقط مونده عشق  اهمحسابامون ب
  تونه ینم   گهید  افتمیشده از چشمش م  ایاگه بفهمه چ  اسر ی  ترسمیبگم، م

   خوادیمنو نم  گهی د شهی دوسم داشته باشه عشقش تموم م

 _________________ 



  اسر یبود چون مجبور بودم با    یروز سخت  م یدادگاه همراه خانوادم رفت  روز 
جرات نکردم باهاش روربه    یول  گذرهی رودر رو بشم دوازده روز از اومدنم م

اومد   اسر یکه    میندارم بهش بگم تو سالن انتظار منتظر بود یرو بشم حرف 
اگه   گفتبهم   لی داخل وک میبرسه صدامون کردن و رفت  نکهیقبل از ا یول
  ی هست که نگفتم حتما بگم با اومدن سامان و خانوادش انگار همه   یزیچ

خانم الناز    ی : متقاضینثارش کردم قاض  ی لب کثافت   ر یلحظات زنده شدن ز
و هفت   یبه مدت س  نیمتهم سامان راست نی نامه نوشت  تیموحد تو شکا

  ن ی فتقرار گر   ت یکرده و مورد آزار و اذ  یزندان   یساحل  ی ال یروز شما رو تو و
 د؟ یکن  فی ! تعر

 کردم    دیکشی به سامان که با چشماش خط و نشون م  ینگاه 

بهم    زدنیداشتن مدام کتکم م  یبد   یلیرفتار خ  لیاوا  - از چند روز  بعد 
 بگه قبول کنم    یهرچ  دیگفت با

و با جون دادنم   کردی ولم م  ایوسط در  بردینداشت منو م   یمتعادل   رفتار 
تماشا م  نشست یم  یتو کشت  بردیلذت م   ه ی  شدی مطمئن م  یوقت   کردیو 

   آوردیم  رونیمنو ب   رمیمی تو اب بمونم م گهید  قهید

 پاک کردم   ی واشکی اشکمو 

با کمربند م  ییجا  ایستون    ه یبه    بستیوقتا دستامو م  یگاه   -   زد یبعد 
بد تر شده بود با    ی لیاخر خ  ی روزا   ی ول   گذشت ی م  ی نجوریروزا ا  ی همه  

 قرارداد بست   برد یعرب که منو م  یاون آقا 



 : دروغ..سامان

 ادامه بده خانم موحد   د یکن  تی : سکوت رعایقاض 

  ی اجاق گاز داغ کرد و رو   یشدنم چاقو رو ،رو   دهیچند روز بعد از دزد  -
بودن زخمش   دهیدستمو بردم باال و نشونش دادم البته قبال د  دیدستم کش

  دنمویعذاب کش  خواستیفقط م  یدوا درمون  چی بدون ه  یبود ول   قیعم
موهامو شونه کنم منم شونه کردم شونه    د یچند روز بعد بهم گفت با  نه یبب

تراش و آورد روشنش کرد وبا خنده وحشت منو تماشا   شیرو گرفت و ر
بر  با همون چاقو که دستمو  بعد بهم گفت تکون بخورم  سرمو    دهیکرد 

   فه یمثل سرباز وظ د یز ته تراش موهامو کوتاه کرد ا بره یم

 بلند شد   بابا

حال دخترم خوب    د یموکول کن  گهیروز د  ه ی جلسه رو به    ی قاض  ی آقا  -
   ست ین

 ناراحتم کرد  کم یاون روزا  یادآوریمن خوبم بابا فقط  -

   نی ادامه بد نی: اگه مساعد یقاض 

دو روز  نکه یتا ا دیخندیو م اومد یخوشش م دیدیسرمو بدون مو م  ی وقت -
زن که   ه یزن،   هیهم بود    گهید ی کی  یتو کشت  ایبعدش منو دوباره برد در

م ه  کرد ی بهش کمک  اگه    ی ول  دمیند  چوقتیمن چهرشو  نبود  اون  اگه 
  اورد یکه الزم بود اون م   یهرچ  کردنی م  دایزود تر جامونو پ  کردیکمکش نم



در    بش یاز ج  ییا   غهیت  یکشت  یکنار  ی ها  لهیدستامو بست به م  نساما
اون زن اومد و   دمی بکنم چشممو از دست م  ی اورد و بهم گفت اگه حرکت

نتونستم  بند داشت من  نگه داشت رو صورتش رو  با دستاش  صورتمو 
 دمو ید  یو قهقه کرد خون جلو   دیابروم کش  یرو دو بار رو   غهی ت  نمشیبب

  ا یاز در  یاز وقت  ایدوباره منو انداخت تو در   دیادامو دیفر  یگرفته بود وقت 
رفتارش عوض شد انگار چند درجه بدتر شد دو روز تمام بدون و   میبرگشت

اونجا بود اون   میسگ وحش  ه یکه    کی تار  ی آب و غذا منو انداخت تو انبار
دوباره اون    رم ینم  نکهیا  ی برا  ی کرده بود ول  ی تنمو زخم  ی سگ همه جا
  ی کرد فردا  قیو آورد و خودش تزر  از یواکسن مورد ن  ونمزنو خبر کرد ا

همراه خودش برد که    ی مانع  چی اومد و منو بدون ه  خی ون روز اون ش هم
 منو نجات داد   ی نیام اسر ی یآقا  ایوسط در

رو    ی ز یسامان هر چ  اناتیسکوت کرد و بعدش ب  قهیاعالم پنج دق  یقاض 
 کرد    ب یتکذ

رابطه    نکهیا  یکرد برا   ی همشون دروغه با پسر عمم در حق من نامرد  -
 بده بردمش  ح یتوض  شویپنهان

 نکردم   ی کار  ی دروغه من در طول نامزد  -

م  اجاتمونویاحت  یعنیزن کمکم کرد    هی  - سمانه    کردی فراهم  زن  اون 
   رانپوربود یا



دستور داد    ینبود قاض  بی چرا اصال تعجب نکردم چرا برام عج  دونمینم
 کنن    ر یسمانه رو دستگ

اومد داخل و شهادت    اسر یبود    اسر یالبته فقط    انیب  نی گفت شاهد  بعدم 
سامان    بی عج  یسکوت کرد نگاه ها  قهیدوباره اعالم پنج دق  یداد قاض
نگاه پر   یاز طرف  ستین  مونی اصال پش  دیفهم  شدیاز چهرشم م  کردی کالفم م
تو    تونستم یچطور م  دم یدزدیمن بود و من چشمامو م  ی رو  اسر یاز سوال  
انتظار داشته باشم چ  میناج  یچشما به    ینپرسه چطور   یز ینگاه کنم و 
  گه یدنبالم گشته بگم د  دن یکه چهل روز بدون آب و غذا بدون خواب  یکس

برم بغلش کنم بگم    تونمیمنو نخواه چرا االن که عشقش بهم ثابت شده نم
قلب    اسر یبگم    زنه،یم   ش یدوسش دارم بگم اون نگاهش قلبمو آت  یلیخ
 گوش دادم    یمان بهم داد از فکر خارج شدم و به قاضکه ما  یبا تکون  یمن

 : حکم دادگاه..یقاض 

 حرفشو کامل کنه   ی سامان بلند شد و اجازه نداد قاض لیوک

   دیلطفا صرف نظر کن  -

   یقاض   یبرگه گذاشت جلو چنتا

   دیمطالعه کن  نارو یحکم حتما ا یقبل اعالم و اجرا   -

از خانوادش    چکدوم یبه جمع انداخت ه  یمطالعه کرد و نگاه  یقاض   یآقا
 سامان براش مهم نبود    ی اونا شرمنده بودن ول زدن ینم  ی حرف



   هی تیسامان هدا  یمتشاک  یمار یبرگه ها نشان دهنده ب  نی : ایقاض   یآقا

 نی کامل ا  یهستن و در سالمت عقل  ی روان  یمار ی: بله موکلم دچار بلیوک
 کارارو نکردن  

 هم به من   ی و نگاه متاسف مشورت کرد  ارهاشیبا دست یقاض 

تا جواب    شهیموکول م  نی وهشت فرورد  ستی: جلسه دادگاه به بیقاض 
 بشه اتمام جلسه   یمتهم برس  شاتیآزما

... کهیپشت سرمم نگاه نکردم مرت  رفتمیم  ینجور یرفتم هم  رون یحرص ب  با
  وونس ی درست د  ن ی و کرده اون برگه ها الک  نکار یتاوان نده ا  نکهیواسه ا

  ی سال  هی داشت پس چرا اون    ینداره، اگه مشکل روان  یروان   یماری ب  یول
  خورم یحرص م  یلی به زور متوسل نشد دروغه خ  چوقتی که منتظرم بود ه

که    یی تاوان آبرو  د یاون با  دمینم تی رضا  گذرمیچرا؟ من ازش نم  چراچرا  
ا  یاز من برده رو پس بده سوار تاکس   ن یشدم و آدرس خونه رو دادم 

شدم و رفتم خونه وارد    اده یپ  نیمن بد شانسم از ماش   چقد  ستیانصاف ن
با لباسا    کنمی برگشتم خودمو تو اتاق حبس م  یشدم از وقت   دم یزندان جد
  ی خواب طوالن   ه ی   یخواب معمول  ه ینه    ومد ی خوابم م  دمی کش  راز رو تخت د

نمدار برگشتم به    ی نکنه با چشما  دارمیب  ی که هرگز کس  یخواب  خواستم یم
 چند هفته قبل  

 سامان جون مادرت نکن   -)  



   ینداشت  ینسبت  اسر یتو که اصال با  ی تو چرا کرد -

  ادیاونم قراره ب  دونستمینم  ی نکردم من حت   ی من کار   کنم ی خواهش م  -
   یمهمون

   یبگ   یتون یبخوام نه نم  یز یمن هنوز محرم تو ام هرچ -

   ی بکن  نکارویا  یتون ی چطور م یاما تو دوسم داشت -

 (  گهی د یمال خودم بش  دیخب با -

 خارج شدم   ال یباز شدن در اتاق از فکر و خ با

 دخترم ؟  ی خوب -

 نه    -

باهاش حرف    ی خواینم  دونه یناراحته همش خودشو مقصر م   یل یبابات خ  - 
 ؟ یبزن 

 درکم کن   تونمیمامان االن نم -

 حالش بده   یل یاما خ -

   تونمینم  -

 مشاور    شیپ  میبر  فردا  یخوا ی باشه پس م  -

   میباشه بر  -



   شهیدرست م ز یاستراحت کن همه چ کم ی تو  گهی خب د -

 ...................... 

 صدا زد بلند شدم رفتم داخل   ی نوبتم نشسته بودم که اسممو منش منتظر 

   نی سالم خانم فاراب خسته نباش  -

   ؟ یاومد ر ید نقدر ی چرا ا یخوب  زمیسالم عز -

   ومدمیهنوز با خودم کنار ن  -

  پرسمیمثل دفعه قبل ازت سوال م م یکنیباشه پس شروع م  -

 باشه    -

 شدنت بپرسم   ده یاز بعد دزد خوامیامروز م  -

 باشه    -

 کار کرد    یگفت باهات چ   ی روز بهت چ ن یسامان اول -

 و شروع کردم   ختمیوقفه اشک ر  یب

 اون منو نابود کرد منو کشت   -

 چطور؟  -

 بگم   ی به کس  تونمی نم نارو یخودمون بمونه ا نی فا بلط  -

 باش    نی من راز دارتم ام -



 کرد تا صبحش منو زد    فی شب اول جسم منو کث -

 بعدش چرا نگهت داشت؟    -

بد   یکه کرد   یتاوان کار  دیبا  گفتی م  - م  یرو    ی هرکار  شدمیمجبور 
   کرد ی از زورش استفاده م کردمی بکنم نم خواد یم

 بعد از اون شب بازم تکرار کرد    -

 بله بار ها جسم منو کشت    -

   ی کن تا سبک بش  ف یتعر -

  ده یکه رو ابروم کش  یو درد مداد   ه ی کاغذ دستمال و برداشتم و با گر  -
 بودمو پاک کردم  

  کرد ینگاهم م گنگ 

  ز ی چ  هی بره قرار بود رو گونم    ن ی از ب  م ییبایتا ز  د یابرومو بر  ن یبا چاقو ب  - 
 منصرف شد به جاش دستمو سوزوند    یاره تازشت تر بشم ولداغ بز 

 

   کنهی آروم باش حرف زدن حالتو بهتر م -

تازه   ی و موها   دمیشالمو عقب کش   دی تراش موهامو از ته تراش   ش یبا ر  -
   دیدر اومدمو د شه یاز ر

   یقانعش کن   یکرد ی م  یسع ا ی یزد یتو اون مدت باهاش حرف م -



  گفت ی و م  کرد یم  میزندان  ی انبار  ایاتاق    هی تو    گفتم یم  قتویهروقت حق  -
 الل بشم   دیبا

 ؟ ی کرد  فی تعر زویتو دادگاه همه چ  -

   کردی نگفتم ازم استفاده م  ینه به کس   -

   ی بگ دیگرفتن حقت با  یاما برا  -

   دم یمامانمو از دست م  کنهی بابام سکته م  تونمی. نم-

   ی کنی نه اشتباه م  -

   دمی کش  یق یعم  نفس

   ستیخانوادم قابل تحمل ن ی برا  نی و ا  گهیمان بهشون ماگه بگم سا -

   ؟ یمطمئن -

 بله   -.

 گه؟ ی م یچ  اسر ی -

چه    گم ی چون اگه باهاش حرف بزنم بهش م  نمشیهنوز قبول نکردم بب   -
   نمشی بب  خوامیدنبالمه اما من نم ی لیسرم اومده اون خ یی بال

   نجایا نیایب  اسر یبا   یجلسه بعد  ی وقتمون تموم شد اگه موافق -

   دمیبهتون خبر م  کنم یفکرامو م  دونمینم  -



 باشه    -

   ن یخسته نباش  -

 ممنون   -

 

برگشت  با هم  م یمامان  شد  نی خونه  وارد  رو    م یکه  خونه  زد    یک ی زنگ 
شعور   یمن ب  یول  کرد ی بود با حسرت نگاهم م  اسر یبرگشتم درو باز کردم  

 در گذاشتمش و رفتم داخل  ی جلو  یحرفام همونجو  نی تر از ا

 لناز صبر کن  ا -

خودمو تو بغلش    تونم یاتاق شدمو درو قفل کردم چقدر دلتنگشم و نم  وارد
از    یحت   گهید  کنهی بفهمه ولم م  تارویاگه واقع   ترسمیرها کنم ، دلتنگم اما م

  ی شیآرا  ز یم  ی نرفتم جلو  رون ینگاش کنم تا وقت شام ب  کنم ی دورم جرات نم
زخم    ی رنگمو که همرنگ ابروهام بود برداشتم جا  یینشستم و مداد قهوه ا

و رنگ کردم ،شالمو که از سرم برداشته بودم دوبارو رو سرم مرتب کردم  
  ن یی درها باز بودن از پله ها پا  یدر و باز کردم کاش همه    دمیو جلو کش

 رفتم السا و آراد اومدن السا بلند شد و اومد بغلم کرد 

 جونم ؟   یآبج  ی : خوبالسا

 ن  ممنو -

   نیر یمشاور م شی خوبه که پ یلی: خآراد



مثل    چکس یهمه مشغول شدن اما ه  مینگفتم و سر سفره نشست  یزیچ
نم رفتار  بود  ی اسم  کرد ی سابق  باز  یرسم   ی ول  میسر سفره  با غذا    ی همه 

   کردنیم

با الناز حرف    خواستیاومده بود م  اسر ی: آقامحمود راستش امروز  مامان
 بزنه  

 گفت؟ ی م یچ  ی: الناز باهاش حرف زد السا

 حرف نزدم   -

نداره، اگه بازم خواست باهات حرف بزنه قبول کن    ی: به نظرمن اشکالبابا
 من پشتتم   یر یبگ  یمیاول حرفاشو گوش کن بعدش هرتصم 

 دارم   هی هد ه یرو به بهبود منم براش   زم ی: خب حاال که خواهر زن عزآراد

  ست یمن رو به مرگم حالم خوب ن  ستم ی من رو به بهبود ن  یکن ی م  اشتباه
   کنم یبخاطر شما ها خوب جلوه م 

 آراد جان ؟  ییا  هی : چه هدمامان

ب  آراد   ه یبا    ارهیب  شویهد  نیاز ماش   خواستیم  ایگو رون یبلند شد رفت 
 شده اومد داخل   چ یکادو پ  ه یهد

 : قابل شما رو نداره الناز خانم  آراد



منو خوشحال کنه اما    خوادی م  دونمی ردنش نداشتم مبه باز ک  یلیتما  یحت
 منم مونده   یخوشحال یبرا  یی مگه جا

   یمرس  -

 ؟   هی چ گهید  نی پوشه توش بود ا ه یکردم   بازش 

از    دم یترکه خوندم فهم  ق یرو باز کردم مربوط به دانشگاهم بود دق  پوشه 
  ار یاخت  ی که مونده ادامه بدم ب   ییترم و از اونجا  نی هم  تونمیم  گهی ماه د

 تو بغلش اشک شوقمو پاک کردم   دم یپر یبلند شدم و از خوشحال

 برم دانشگاه    تونمینم  گهید  کردمیفک م  یخوشحالم کرد  یلیآقا آراد خ -

   د یبوس   موی شونیپ

 دخترم زشته   یکن ی م کار ی: چمامان

دا شدم  ازش ج  کنمی م  کار یخدا من تو بغل آراد چ  ایبه خودم اومدم    تازه
ببخش خند  ید یو  همه  د   دنیگفتم  خانوادمو  خنده  ها  مدت  از    دم یبعد 

م باال  رفتم  و  برداشتم  رو  م  دونستمیپوشه  فراموشم    دونستمی خداجون 
چرا اما با درست    فهمم یشدم نم  دوار یام  اسر یبه    دنمیامروز به رس   ینکرد 

 گه یروز د  ک یو   ستیب  بایشدم تقر دوار یام اسرمیدانشگاه به  یاراشدن ک
 دوست دارم خدا   ی لیبرم دانشگاه خ تونم یم

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

  اسر ی



 بازم نشد   -

   شه یدرست م  ز ی: نگران نباش همه چ نیاس ی

چرا   فهممیاما نم  ستیحالش خوب ن  دونمیم  کنمی من درکش م  نیاس ی  -
   کنهی ازم فرار م

 دختررو رد کنه  خواستهی ، سامان م ست یراحت ن  ی درکش کن دیبا  -

 باهاش حرف بزنم   دیصبرم تموم شده با  -

   یاستراحت کن   کمی تنهان تو هم بخواب  نای ا الیش  رمی باشه من فعال م  -

   ر یشب بخ -

  دونم یخودمو مقصر م  رم یبم  خوام یم  افته یم  ادم یروح الناز    ی چهره ب  ی وقت
حرف  ، اگه به    کردمی ،اگه زودتر با سمانه تموم م  گفتمیاگه بهش دروغ نم 

، اگه    دمشیدزدی اگه قبل از سامان خودم م  کردم،ی دکتر سمانه توجه نم
  ومد یبال ها سرش نم  نی از ا  چکدومیعقدم بشه ه   کردم ی مجبورش م  یحت
 خودم بود   شی االن پ داقلشح

،    زنه یتو نم ی قلب من ب  ین یبب  ییازت خستم النازم قلب من ، کجا یزندگ
قفل شدم الناز   ایفقط رو الناز ب فهممی نم ایاز دن یچیه ده یمغزم فرمون نم

مرحم درم شو بزار منم مرحم دردت    تونمیتو نم  یب   ن یحالمو بب  نی بب  ایب  ایب
نم چشما   ی دونیبشم  دلتنگ  دماغت ک  یچقدر  ،دلتنگ  رنگتم   ه خوش 

،دلتنگ موها  کنمیروز عمل م  هی   ی گفتیم  شهیهم بلندت    ی خوشگل شه 



بلندم عاشقتم ،   ین موها بدو   یکاش بدون  ی ول  شونی ندار  گهید  دونمیم
قهراتم تنگ    ی دلم برا  یت ، حت  زهیم  زهی ر  کلی ه  یدلتنگ هرم نفسهاتم حت

در نبودت    دمیکش  ی بهت بگم چ  یکاش اجازه بد  ین یشده ، کاش حالمو بب
   نییشدم دوش گرفتم و رفتم پا دار یمن صبح که ب ی کتای عشق 

   ادیاالن بابات هم م ز یسر م  ایب  ایشد ز یسحرخ زم یعز  ر یصبح بخ  -

   گردم ی برم گهید  قهیتا ده دق رون یب  رم یم  ر یصبح بخ  -

آرومم    گهیهم د  ای بود اما در  ایکه رو به در  یاطیشدم ح  اطمونیح  وارد
النازو ندارم    یاز وقت  کنمی کنار لبم جاش م  کنموی روشن م  یگار یس   کنهی نم

عجب    خورمی م  یدن یشدم چقدر نوش   ی گاری روزا س   نیمعتاد شدم چقدر ا 
  ف ی مرد ضع  ه یخودمو جمع و جور کنم وگرنه الناز    دیشدم با  یآدم مزخرف 

ن  گار ی س   کار ی چ  خوادیم در  مموینصفه  داخل    ایتو  برگشتم  و  پرت کردم 
   خورم ی نشستم و وانمود کردم دارم صبحانه م ز یسرم

   یاز سمانه اتو دار  دمیشن ن یاس ی: از بابا

 و به دادگاه ارائه کنم   مدارک لمیآره از سمانه و پدرش که ما -

 چند سالم  ق یمن با پدرش رف  اسر ی -

 که عشقش و از دست داده    م یمنم عاشق -

 اون تو   رن یچقد م ه؟یمدارک چ -

   ی ابد -



 ؟ یچ ی عنی  -

  خواستن یو پدر محترم م  رانپور یخانم سمانه ا  کننی مدارک ثابت م  یعن ی  -.
  قشون یقا  ی تحفه کنن ول  ی عرب  ی ها  خ یش   ی پناه و برا   ی دختر ب  ی تعداد

من فرار کردن حاال هم ازشون    لهیاونروز حرکت نکرده دخترا هم به وس 
 ماجرا هستن   نیباخبرم اونام شاهد

 رحمه   ی ب  نقدر یا  دونستمیسمانه مثل دخترم بود چه م  شهی: باورم نممامان

وقت  - چطور  از    ی دیفهم  ی هه  بده  زجر  و  الناز  تا  سامان کمک کرده  به 
   د افتایچشمت ن

باشه زن تو بود   یکرده هرچ   نکارویا  یبخاطر حسود   کردمی : فک ممامان
   ی و تو بخاطر الناز طالقش داد 

   زنم یبا النازم حرف م  شهیتموم م ز یامروز همه چ -

 مجازات بشه    دیپسرم گناهکارم با رسهی: حق به حقدارش مبابا

شون  شدم و رفتم دادگاه دخترا هم اومده بودن بخاطر قبول کردن  آماده
  ی کس  ی ول  کردن ی ازشون تشکر کردم همشون تو کارخونه خودمون کار م

تو  پاشو  غرورش  بخاطر  سمانه هم که  دختران  اونا همون  نداشت  خبر 
نم بب  ی کارخونه  تا  چ  نتشونی داشت  پل  ز یهمه  با  هماهنگ کرده    سی و 

بعد از ما    قه یو مجازات بشه چند دق  ر یو قرار بود پدر سمانه دستگ  م یبود
منو    نی بود ا  ی جلسه اخره الناز سرتا پا مشک  نی الناز و خانوادشم اومدن ا



هم    نا یا  یی کنم دا  تشیاذ  خواستم ینرفتم نم  کش ی نزد  کردیناراحت م  یلیخ
داخل الناز ناراحت    میاومده بودن با صدا زدن اسم الناز موحد هممون رفت 

کدوم زخم مرحم    یبرا   دونم ینم  یبراش داشتم اما حت  یمرحم   شبود کا
  وونست یسامان مشخص شد که واقعا د  یها   شیباشم با توجه به آزما

حساب  نکهیا درست  اخالق  م  ی سامان  همه  و    ی ول   م یدونستینداشت 
سامان به    شدینم  یبهتر شده بود و اصال عصبان   یلیکه خ  شد یم  یدوسال

، سمانه به .... سال حبس بخاطر کمک به سامان و ....   یروان   مارستان یب
ال به خاطر قاچاق،پدرشم به حبس ابد محکوم شدن الناز بازم خوشحال  س 

،منم خ   ی خوشحال باشم وقت   تونستمیخوشحال نبودم چطور م  ی لینبود 
خواهرش بود    شی الناز پ  میاز داداگاه خارج شد  ستیالنازم حالش خوب ن

 رفتم کنار پدر و مادرش  

 دارم   یخواهش  هی موحد ازتون   یآقا  -

 : بفرما پسرم  محمود

باهاش حرف    خوامیببرمش م  یالناز و چند ساعت  نیاجازه بد   خوامیم  -
 بزنم  

   ادیالناز نم می : ما هم بخواترانه

 با زور ببرمش    یبه نوع   خوامی خب م دونمی. م-

 شه    یخاطرات بدش تداع  خوام ی نم  شهی: نه اصال نم محمود



م  - قول  نم  دمیبهتون  بد  م  کنمی حالشو  باهاش حرف  شبم    نمز یفقط  تا 
 گردونم ی برم

 نشه    تیکه اذ   ش یبریم  یچطور ی : ولمحمود

و فک   نم یشیم  نتونیمن با اجازتون تو ماش   ست یاالن اصال حواسش ن  -
 به راننده توجه کنه    کنمی نم

   ارم یتا شبم م برمشیم  بعدش

 نشه    نیکه حالش بدتر ازا  یبه شرط  ی : ولترانه

   دم یقول م  -

شدم و بعد رفتم    ن یسوار ماش   یواشکیبهم داد    نشویماش   چی سو  آقامحمود
پدرش   راننده  نشد  متوجه  بود  السا  با  زدن  سرگرم حرف  الناز  جلوشون 

   ست ین

 وقفه حرکت کردم   ی عقب و باز کرد و نشست منم ب در 

 مامان هنوز...  ی کنیم کار ی : عه بابا چالناز

 تا من با تو تنها باشم   ومد یمامان ن -

 ؟  یبری، منو کجا م نجایا  ی= تو چطور اومد 

 حرکاتش همراه ترس بود که دلم درد کرد   انقدر 



بهت قول    میزنیبدزدمت فقط حرف م  خوامینترس قربونت برم من نم  -
   دمیم

 ، ولم کن تروخدا بزار برم   خوام ی ،نم  زنمیمن حرف نم -

تداع  قول  بودم خاطراتبدش  ول  ی داده  توسط    ی نشه  اون شب که  انگار 
تا خونه فقط کمک خواست تا فرار    شدیسامان ربوده شد تو سرش مرور م

شدم و   ادهیپ  نیبستم تز ماش   موتیو بردم داخل و درو با ر   نی کنه ماش 
شود خواست فرار کنه که اجازه ندادم گرفتمش تو بغلم و برم    اده یالنازم پ

   نی داخل گذاشتمش رو زم

 بهت بگم   ی ندار  م یاما حرف کنم ی باشه فرار نم  -

 گرفتن    دهیعاشق و ناد ه ی حرفه  یلی اتفاقا خ ست ین یچرا حرف  ؟ یندار  -

   یخوا یم ی از من چ -

   خوامیکه مال خودم بود و م  یدختر  خوامیتورو از تو م -

 پاک کرد   اشکشو

 ندارم بهت بدم   ی زی من چ -

 دم یکش  یچ  یاصال متوجه  یزون ی، عاشقتم چرا ازم گر  خوامیمن تو رو م   -
االن کجاست    کردمی فک م  نی به ا  یوقت  مردمیم  یفهمیکنم اصال م  داتیتا پ

چقدر حالم بده چقدر دلتنگتم من    یدون یکرده ، نم  کارش ی چ  کهی،اون مرت
 رم یادمم حقمه ازت خبر بگ



 کرد    کارای چ کهیاون مرت  گم یبهت م یباشه خودت خواست  -

و دستمال   ستادیا  نهییآ   یرو برداشت جلو   یدستمال کاغذ   ز یم  ی از رو  رفت 
 کرده    کار ی کثافت چ  شه یاومد جلوم باورم نم د یابروش کش یرو

به کمک سمانه با   یخوشگل باش   یبهم گفت حق ندار  که ی اون مرت  ن یبب  -
 الت و لوتا بشم    هی کرد تا شب  ی چاقو ابرومو زخم 

  گرفتمی داشتم جونشو م شوییاگه توانا -

 هه فقط اون نبود   -

 به طرفم گرفت   دستشو

 دستمو سوزوند تا حلقه ازدواج تو دستم زشت جلو ه کنه   نی بب  -

 از سرش برداشت   شویروسر

   شدمیداشتم از حرص خفه م ومدیصدامم در نم   گهید

 تو هم کوتاه تره    یاز موها ی حت نی بب  -

 کرده بود گفتم :  ر یکه تو گلوم گ  یبغض  با

 الناز من... -

  که ی مرت  ستماونیکمند ن  سو یگ  ی بایدختر ز  گهید   نیخب بب  یندار  یحرف   -
 نگرفت همه جونمو گرفت  مو یبای فقط ز



  ی بگم سامان اون مسبب افسردگ   یز یچ  تونستم یاما نم  شدیباز م  دهنم 
کوتاهش که    یکرد ، موها  یمن دست دراز   یدختر شده اون به زندگ  نیا

که اون    یسوخته شدش ، و جسم  ش،دستیزخم  یتازه دراومده بود ،ابرو 
   ارمیطاقت ب ی قابل تحمل بود چطور  ر یکثافت نابود کرده برام غ

 بد تر از الناز   ی چقدر حالم بده حت دهیداره قلبمو فشار م یک ی  انگار 

 ی ز یچ  گهی بهت بگم د  شدیازت فرار کردم روم نم  ینفهم  نارویا  نکهیا  یبرا   -
 ندارم بهت بدم  

منو    شتر یو ب  شدی م   ختهی قلب من ر  شی بود که رو ات  ی مثل نفت  اشکاش 
   سوزوندیم

  نی بود نشستم سرمو ب  اطیکه تو ح  ییو کنار مجسمه ا  رون یخونه زدم ب  از 
  خوام ی؟ اگه امتحان من نمرشو نم  ه ی چه امتحان  ن یا  ای دستام گرفتم خدا

روشن    ی کی در اوردم    بمیندارم پاکت مارلبرو از ج  نویمشروطم کنم طاقت ا
از دست   تعادلمو  تو    ادمی  دنمیکش  گار یدادم س کردم  رفت دودش رفت 

  ست یحق من ن  نی نه نه ا   ن ی پاکتو پرت کردم رو زم  تی با عصبان  ومگل
دختر مال من بود   ن ی ا  یکارو باهام کرد   نیخدا من آدمم بنده تو چطور ا

 رو سرم خراب کرد    ارویفقط من حرف الناز دن

ازت فرار کردم چشمامو بستم و دوباره باز    نم ینخواستنتو نب  نکهیا  یبرا   -
 کردم 



 کدوم نخواستن    -

   ین ی بیم ف ی ؟ منو کث ی خوا ی منو نم گهید  ید یاالن که فهم -

 بهش زدم   ییا ده یکش  ار یاخت یب

   خوامی ،هرگز به من نگو تو رو نم  چوقت ی ه گه ی د -.

 دلم نسوخت حقش بود   یول  دیرو صورتش کش دستشو

   یشک کن به خواستن من   یحق ندار  -

  بایز   گهی، من د  ستمین  ز یمن تم  یدوسم داشته باش   یتون ینم  یی خواینم  -
   ستمین

   دم یکه من د  ی هست  یدختر ن یتو پاک تر -

 گفت:  هی گر  با

   یخوا ی منو نم گه یتو د  یگ یدروغ م -

کرده    یمن درست دراز   میمن هنوز مثل خر عاشقتم اون کثافت به حر  -
 هنوز ماله منه    میاما اون حر

اما من    یکرد   یمن هرکار یچون، چون تو برا   خوامتی نم   گه ی اما من د  -
 به اندازه تو عاشق نبودم  

   میاز ندار ر یفقط من غ  یتو مال من  -



 ندارم   مییبا یز گه ی اما من د -

 ی حت   کنمی م  دایدکتر پوست و مو پ  هی خودم برات    شنی موهات بلند م   -
   مونهیزخم دستتم نم یجا

 ؟ یخوا یزم منو مهنو  -

 از قبل   شتر یب  -

 و بغلش کردم    دمیبوس  گونشو 

 گرد    ه یگر  نمویگذاشت رو س   سرشو

برداره    شو یزندگ  یک ی بزاره سخته   مشیپاتو حر  ی ک یمرد سخته    ه ی  ی برا  -
شدنت    الیخی ب  یبرا  یموجه  لیدل  نایکنه اما ا  داشیببره بعد داغون شده پ

 دوست دارم    یل یهنوز خ ست ین

  اسر ی... ای   -

 صدا کردناتو کرده   ی دلم هوا یل یجان دلم قربونت بشم خ -

 با ازدواج کردن فراموشت کنم    خواستمیمنو ببخش من م  -

   یافتیتو منو ببخش که اجازه دادم دست گرگ ب -

   دمیبوس  سرشو

هنوز    یمنت   چیچپ نگاهت کنه بدون ه  کنهی جرات نم  یکس   شه یتموم م  -
 دوست دارم  



 

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

    الناز 

  ی ز یکنم عشقم هنوز عاشقمه چ  یدوباره زندگ تونمیبرگشته من م میروح
   خوامتیبهم نگفت ،نگف نم 

 ازش داشتم   یتصور غلط  چه

   یخوشحالم باهاش حرف زد یلی: خالسا

!  ی شد   فی کث  گهیبهم م  زنهیو بفهمه پسم م  قیاگه حقا  کردمی فک م  یآبج   -
بغلم کر   خوامتینم براش خاما  بهم گفت  اما    گه ی د  ی کی سخته    ی لید   ..

 خودش تصاحبم کرده   یقبل از هرکس  نکه یبراش مهم ا

  ی که تو هم به خوب شدن ادامه بد   یخوب در راهن به شرط  ی روزا  -
   شهیزخم دستت خوب م شن یموهاتم بلند م

   نی آم -

   خوردن یم یی تو سالن مامان بابا چا میرفت باهم

   ارمی ب یی براتون چا  نین یبش  نی ای: بمامان

   ارمیمن م -

 بردم   ختم یر ییآشپز خونه و چا رفتم



 السا نشستم  کنار 

   نای دیبرام چ  یی خوب برنامه ا -

  شو یکه کرده خاطر خواه  یی که با کارا  ی کی : دخترم بهش حق بده من بابا
 باور کردم  

 نداشتم  شو یمن تو عمل انجام شده قرار گرفتم آمادگ یول  -

 تحملش تموم شده بود   گه ید  اونم ی : ولمامان

   مونهیبهم گفت که تا هروقت من بخوام منتظرم م  زهی خب اون چ یول  -

   خوام یم ی زیچ ه ی : منم از تو مامان

 ؟  -

   یو مداد ابروتو پاک کن   یشالتو بردار خوامی م -

 من .. یول  -

موهات    یبا خودت رودر رو بش   دیرفتار کن با  یعاد   ستین  یعاد   ر ی_ تو غ
ابروت خط داره خب    شنیکه به مرور زمان بلند م  ی قبول کن  دیکوتاهه با

  می کنی م  دایزخم دستتم براش دکتر پ می ترم میببر م یتونیم

 باشه    -

   دمی از سرم کش شالمو



  شد یدو سانت م  بای بغض کرد اما بروز ندادموهام تقر  ییواسه لحظه ا  بابا
اونم سخت بود باور  ی حرف بزنه انگار برا  شد یباز نمآراد که اومد دهنش  

 کوتاهم    یموها 

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

م  کی دادگاه  از  من گوش   گذره ی هفته  انگار    یی حورایروشن کردم    مو یو 
 رفتم ینم  رون ی از خونه ب  ی ول  م یزدیو حرف م  زدیزنگ م  اسر یشدم    یاجتماع
به همشون گفته بودم رفتم مسافرتبا    زدنیوقتا دوستامم زنگ م  یگاه

 که زنگ خونه به صدا در اومد    میبود  ی هند لمیف  هیترانه جون سرگرم  

   کنم یمن باز م  -

 باشه    -

 و برداشتم    فونیآ 

 بله    -

 دم در   ایب  -

 بود ؟  ی : کمامان

 دم در   ایزن گفت ب هی  -

 هاس    هی از همسا دیشا -

 همسن ترانه جون   ابیزن تقر  ه یو در و باز کردم  اطیح رفتم



   ن یی... بفرما

 از سر تا پام کرد   ینگاه 

   ی _ تو دختر ترانه خانم

 و با لحن مسخره گفت   خانم

 ... بله من دخترشونم  

   ادیبار م میدختر ن یهمچ  یمادر  نی _ هه از همچ

   ییارازل تو کوچه ا  هیترو خدا شب ن یبب افشو یق

 خانم محترم   ن ی کار دار  ی... با ک

 _ با دخترم  

   ستیجز من ن ییا گهیدختر د میفقط منو مادرم هست نجای... ا

مثل الوات    یبکن دختر جون برا چ  افتینگاه به ق  هی؟    ی_ مگه تو دختر 
   ید یابروتو خط کش

   ن؟یهست  یک   نی... احترامتونو نگه دار

 _ اومدم دنبال دخترم  

 اومده   ی_ چه خبره الناز کمامان

   کنهی م ن یخانمه که همش توه هیمامان    دونمی... نم



 ترانه اومد دم در  مامان

   کردنی نگاه م گرو ی هم د  رهیو مامان خ زنه 

 ... مامان 

 ترانه سکوت کرد و اون زنه گفت   مامان

 _ جان مادر  

   ه یخانم ک ن ی... مامان ا

 گفت ینم  ی چی ه ترانه 

 مادرت    شیای؟ منم ن ییتر خوشگلم تودخ  یی_ الناز من توزن

زن    ن یا  ی عنی  نمیبی سال مادرمو م  ستیبعد ب  شهیباورم نم  زد یتند م  قلبم
 آورده   ایادم منو به دن نی مادر منه ؟ ا

 من    یدختر چشم عسل  ی_ چقدر بزرگ شدشیاین

   دمیمثل برق گرفته ها عقب پر   دیجلو بغلم کرد و گونمو بوس  اومد

   شناسمینم ش ی ایام ن یمانی... من دختر ترانه سل

 آوردم   ایمن تو رو به دن  ی_ تو دختر منشیاین

 زن عجوزه   ر ی پ هی دست  یمنو سپرد   ی... اما بزرگ نکرد 

 سال گذشته   ی لیبه امان خدا خ ی ول کرد  منو



 و درو بست   اطیتو ح دمون یصدامون باال رفته کش  دید ی وقت مامان

   ی کن  تش یاذ دمیاما اجازه هم نم رم ی بگ  میبراش تصم  تونمینم  شیای_ ن

 چرا رفتم   یدون یاره اصال م یزنه بزرگ شد   نیا ی _ با دروغا شیاین

 زن پدرتو از راه به در کرد   نی ا چون

بابا چند سال بعد از رفتن تو با    ی تو بخاطر معشوقت رفت  ی گ ی... دروغ م
 ترانه ازدواج کرد  

 خودم    شیببرمت پ  خوامی_ من برگشتم م

 الواتم  هی شب یبهم گفت ی تو اصال منو نشناخت ی همه سال کجا بود  نی... ا

 کنم    ی _ ببخش بزار برات مادر

  ی داشتم نبود   از یرفتم مدرسه بهت ن  یبهت ندارم وقت   یاز ین  گه ی د  رهی... د
  م ییراهنما  ی ،نبود  ی دانشگاه رفتم نبود   ی ، وقت  ی کنکور دادم نبود   ی وقت
   یکن

  ی عرب داد نبود   خی ش   ه ینامزدم منو دست    ی ، وقت   ینامزد کردم نبود   ی وقت
موهامو    ی وقت  یدردم بش  ن ی تسک  ینبود   دیابرومو بر  یتو دهنش وقت   یبزن 

ها قضاوت    بهیمثل غر  شهی نداره باز بلند م  بی ع  یبگ   ینبود   دیتراش یاز ته م
 ارازل   یگفت  یکرد

 همه بال سرت اومده   ن یا دونستمی_ ببخش نم



 ندارم   ی ازیبهت ن گه ی وقتا مادر دارم ترانه خانم ، د نی... ا

 ن ی ؟ حق ندارم دخترمو بب ی_ پس من چ 

   ؟ یسالها کجا بود نی... ا

نتونستم برگردم    چوقت ی ه  گه ید  ی دب  مینبودم ، بعد از ازدواجم رفت  رانی_ ا
 شده   ایبدم چ حیکنم ،بزار توض   فیبهم فرصت بده تعر

   یمنو نشناخت  یتو حت ست ین  یازی... ن

  ده یند  ی نجوری خبر داشتم من ا  تون یاز زندگ  ی تا حدود  شناسمتی_ من م 
 بودمت  

در    یجلو   ییبلند طال  یو موها  شیکه ازت دارم همشون با آرا  ییعکسا
 لحظه نشناختمت   کی

   ایلطفا بعدا ب ستین ی خوب  ی روح ط یالناز تو شرا ش یای_ نمامان

   م یکنی م ی زندگ نجا ی ا گهی ما د امیم  _ باشه هروقت دخترم بخوادشیاین

 در اورد و داد به مامان    فش یکاغذ از ک  هی

   میحرف بزن  میتونی م  یشماره منه هروقت خواست  نی _ ا

ح  اون  داخل  تخت  رو  و  بغض کردم  بهت گذاشت  تو  منو  و    اطیرفت 
 نشستم  

 تاوان بدم   دیبا  گهیآرامش داشته باشم؟ چقد د تونمی... چرا نم



 داشته   یلی حتما دل شم یاین یست یبدهکار ن یبه کس ی_ نه تو تاوان 

 مادر بچه هاشو ترک کنه   ه ی شه یباعث م   یلی... اخه چه دل

 _ ناراحت نشو 

 شده بود   ر یدرگ  یلیداخل و به السا زنگ زدم فکرم خ برگشتم

 جون  ی _ بله آبج

   نمتی بب  دیبا ی... آبج

   ی_ باشه ک 

 ... االن  

   امیب  تونم ی_ االن که نم

  یی... کجا

 _ خونه  

   امی... پس من م

  کردم ینم  میمثل سابق موهامو قا  گه ی د  دمیقط کردم و مانتو مو پوش   تلفنو
خودم از مردم پنهون کنم    د ینبا  نم یمن هم  دم یکشی رو زخم ابرومم مداد نم

همسا راه  م  ه یتو  نشونم  انگشت  با  نبود    گهی د  ی ول  دادن یها  مهم  برام 
 گرفتم و رفتم خونشون ... .  یستاک



 ندارم    یاصال حس خوب م یکن  کار یچ  دی... خب االن با

 داره   لیدل دیبه حرفاش گوش کنم شا  خوامی_ من م

 اونو از ما سرد کرده باشه   تونهیم  یلی... اخه چه دل

  زارم یو باهاش قرار م  زنمیشمارشو بهم داده فردا بهش زنگ م  دونمی_ نم
   ا یتو هم ب

خودمو قانع کنم    تونم یاز دست دادم نم  رمویگ  م یقدرت تصم  دونم ی... نم
 خب چرا نخواسته مارو ببره  

 بابا نزاشته    دی_ شا

 کنه    ت یمثال رفته از بابا شکا رهی... به نظرت خواسته ما بگ

   ایتو هم ب  زارم یمن باهاش قرار م دونمی_ نم

 دم ی... بهت خبر م

 _ منتظرم  

 زنگ زدم  اسر ی به 

 خانوم خوشگلم  دیی_ جان دلم بفرمااسری

   ی... سالم خوب 



من بد باشم حال عشق من چطوره    یتو باش   شهی_ به مرحمت شما مگه م
 به وصالش برسم   خواد یچقدر دلم براش تنگ شده چقد دلم م

   نمت یبب  شهی... م

   شهی_ البته که م

 ؟ی که ندار   ی... کار

   شمیم کار ی ب ی _ شما بخوا

   فرستمیخونه خواهرمم آدرسشو برات م ... من

 _ الساعه در خدمت شمام  

کردم و در و باز کردم در    یزنگ خورد از السا خدافظ   م یربع گوش   ه ی   بعد
و    دیو باز کرد و نشستم داخل خودشم نشست و شاخه گل رز سف  نیماش 

 بهم و داد  

   ی... مرس 

   نمتی بب  یکه بالخره اجازه داد   ی_ مرس 

 رو دوست ندارم   ایدر  گه ی ... نه من د ایدر  رمیبرم ، بر کجا

   ی شهر باز  ی اگه بخوا ایموزه آب  میناراحتت کردم بر د ی_ ببخش

   هی بندرعباس( فکر خوب  یگردشگر   یاز مکان ها  ی... نه موزه آب )جزو



 دستمو گرفت   اسر ی م یموزه سرگرم تماشا کردن بود داخل

 خوبه که حالت بهتره   ی لی_ خ

 که    شدم یتازه داشتم بهتر م ستمی رو به راه ن ... نه

 افتاده ؟  یاتفاق  ی_ که چ 

 مادرم برگشته   اسر ی... 

 مادرت  ؟ی _ چ

 ... آره همون مادرم که بچه بودم ولمون کرد  

 _ خب  

 بده چرا رفته    حی توض میحرف بزن خوادی... م

 بده   حی _ به نظرم اجازه بده توض

الت ها    ه ی ابروت شب  ن ی ... راستش اون اصال منو نشناخت بهم گفت با ا 
   یشد

 جا کرد   ی_ ب

 ... عه  

 ناراحتت کنه   دمی_ عه نداره مادرتم باشه بهش اجازه نم

 در موردش نگفت   یز یچ ی ول شناستشی ... مامان ترانه م



 داره   ی قانع کننده ا   لیدل دی_ شا

 نه!  ای برم   دونمیباهاش حرف بزنه منم نم ره یفردا م می... ابج

 _ برو  

 *** 

نزد  ی سخت  طیشرا ا  ک ی تو پارک  السا  تنها    مکتین  هی رو    میبود  نا یخونه 
   مویتر شد  کی بلند شد بهش نزد دینشسته بود تا مارو د

 ... سالم 

 _ سالم  السا

   نی خوشگلم خوشحالم که اومد ی_ سالم دختراشیاین

   نی نیبش  نیای_ ب

 درخت   نی ا هیسا ر یز نی ای_ بالسا

  م یچمنا نشست یرو

   میخونم تا نهارو باهم باش  نیای _ دوست داشتم ب

 بهتره   نجای... ا

   دیدرکم کن دوارمیبراتون ام  کنمی م فی تعر وی_ باشه پس من همه چ

  ستمی_ مطمئن ن السا



 بهتون گفته؟   یز ی_ پدرتون در مورد من چشیاین

 ازتون نداره    یو خبر   ن یبعدش ازدواج کرد  نی... نه فقط گفته شماجدا شد

   میسالها پدرتون و من از هم خبر داشت ن ی_ تموم ا

ا  دنتونید  امی ب  ذاشتینم  لیاوا از  نتونستم   گهی د  میرفت  ران یبعدش که 
 برگردم  

دختر خوشگلم    یعروس   یی عکسا  فرستادی وقتا ازتون عکس م  یگاه   پدرتون
 السا 

 روز دانشگاه النازم   نی اول عکس 

 ؟  نی... چرا از بابا جدا شد

 دوست داشتن    گروی د یک ی  گه ی _ بابا مالسا

 اما بعدش فراموش کردم   خواستمیرو م گهی د یک ی_ آره قبل از ازدواج 

هفت سالت بود النازم دوسالش   میجدا شد یوقت  نیاومد ایها به دن شما
  ی بزنه دخترا اصال راحت نبود شما رو بزارم برم ول  حرف  خواست یتازه م

   م یومدیبا هم کنار نم میبا باباتون تفاهم نداشت

وقتالسا من گفت   ی رفت  ی _  بزن  ی ری م  ی به  سر  بزرگ  مامان  زود    ی به 
  ل یوسا  کردم ی اما من بچه بودم فک م  یتو دستت چمدون داشت   یگرد ی برم

  کردم ی م  هی بووم و گر  ر دایاون روز تا شب ،شبش تا صبح ب  ستیرفتن تو ن



کردم الناز   هی ماه ها گر  ی گرد ی برنم  گه یبعدش بابا گفت د  ی اما تو برنگشت 
  ه ی هروقت الناز گر  کرد یم  تون یاذ  یلیمامانبزرگم خ   کرد یم   ی تاب   ی ب  د بچه بو

تا   م یداشت  ی بد  یزندگ  دمیترس یمنم ازش م  زد یبچه دوساله رو م  کرد یم
 ...نکهیا

 ... بزار من بگم  

عموم و    کنهی م  تمون ی من لزرگ تر شدم و به بابا گفتم اون زن اذ  نکه یا  تا
تورم    یالیفام   نینحس  گفتنی دوسمون نداشتن م  چوقتیعمه هامون ه

  ا یچ  نی ترانه جون بود اصال خبر دار  یفقط خواهر برادرا   میشناس یکه نم
 به سرمون اومده  

   دیکرد و اشکاش بار  بغض

 از جونم دوس دارم   شتر ی_ هردو تونو بشیاین

از جدا  چند بعد  رفت  ییسال  د  یدب  میازدواج کردم  نتونستم   گهی بعدش 
 دیبا  دونستمینم  بی غر  یجا  ه یزن تنها تو    هی برگردم شوهرم کشته شد  

 کنم هشت سال بعد از ازدواجمون اون مرد و منو تنها گذاشت    کار یچ

   نیخواهر دار ه ی_ شما  

   میجب به هم نگاه کردالسا با تع منو

   دونهی... بابام نم

   ست ی_ اون بچه باباتون ن



 _ خواهر!، السا

 سالها از اون مراقبت کردم   نیکه تموم ا   مار یخواهر ب ه ی_ آره  شیاین

 ماره؟ ی... چرا ب

 داره   ی قلب  یمار یاومد رشدش کامل نبود ب ایبه دن ی _ وقت

   م ینیمادرمونو بب میما حق نداشت مارهیچون اون ب یعن ی نی... ا

پدرم    شدیبد م  شهی و درمانگاه بودم حالش هم  مارستانی تو ب  شهی_ من هم
 تا درمان بشه   کردم ی کار م  دینداشت با

   نی ایب ن یبه خاطر اون نتونست ن یفقط هم  یعن ی_ السا

   نهیقسم همش هم  نای_ به جون ال

 نا؟ی... ال

 خوشگلش بشه   یواهرا خ  هی تا شب نای_ آره اسمش و گذاشتم ال

   ن یبرگشت  یچ  ی_ پس االن برا السا

گرفتم    میتصم  شه ی مثل گذشته حالش بد نم   گه ی حالش بهتر شده د  نای_ ال
 به بعد باخواهراش باشه   نی تا از ا میبرگرد

   یا یب  قهید  ه ی  شهیم ی... آبج

  می ازش فاصله گرفت کم یبلند شد و  السا



   میکن  کار ی. چ..

   میبا بابا هم حرف بزن دیبا  دونمی_ منم نم

   ومد ین  رونینپرسم از اتاقش ب ی زیچ نکه یبرا ا شبی... د

 جواب بده   دیبا  ی_ ول 

   ششیپ میبرگشت

  میمطمئن بش  دیبا  یخوا ی...ما فرصت م 

  ییدلم براتون تنگ شده النازم بابت حرفا  یلیخ  دمی_ من سالها انتظار کش
 کرده    نکاروی نامزدت ا  دونستمی من نم خوامی که بهت زدم معذرت م

   میشیما سالهاست قضاوت م ست ی... مهم ن

   میبر  دیبا  گهی _ ما دالسا

   نه ی شمارو بب خوادیم نجاست یا نایال دی_ صبر کنشیاین

 ... ما 

   ادی_ باشه ب السا

 گفت و قطع کرد   یبه عرب  ییزایچ  هی در آورد و زنگ زد بعد  شویگوش 

صحبت    تونهینم  یل یخ  یول  میگ یم  یچ   فهمهیرو کم بلده ،م  ی_ فارس شیاین
 کنه 



 در سکوت گذشت قهیچند دق مینگفت  یزیچ

 _ امئ  

با    میبرگشت سرمون که  شد  هی پشت  رو  روبه  بچه  به   میدختر  من که 
 ،هفده سالش باشه   جده یحداقل ه  کردم ی شخصه شوک شدم فک م

 _ مرحبا  

 دخترم با خواهرات آشنا شو   ای_ بشیاین

 ... سالم 

 _ سالم  السا

 مسرور هست    ی اختان د یهست ، از د نای_ انَا النایال

به من داشت رنگ چشماش ،رنگ    یب یشباهت عج  میکردی نگاهش م  فقط
نم  ه یلباش شب  ی موهاش ،حت   هی رو شب  ی روز کس  ه ی  کردم ی من بود فک 

   م یداشت یبیاما شباهت عج  ستیمثل من ن یکس  گم ینم نم یخودم بب

 توعه   ه ی چقدر شب ین یبی _ الناز مشیاین

خوشحال شده منم دستشو    دنش یرو گرفت و گفت از د  نایدست ال  السا
 گرفتم  

 _ تو ِشبِه َانا  نایال

   میهی... بله شب



 _ چند سالته  السا

 ( ۱۱_ احد عشر) نایال

   یاختان یب یانا حب ی_ ام 

دشیاین رو  شما  عکس  خ  گهی م  شناستتونیم  دهی_  شما  خوشش    یلیاز 
 اومده  

   م ی_ شما را دوست داشتنایال

   نی_ تو گذشته داشتالسا

  ست ی_ هنوز فعالرو خوب بلد نشیاین

السا مزدوج    یاخت  د یگرفت مادر گو  ادی  کند ی تالش م  ی، دار   ر ینگ  ادی_ نعم  
 الناز ال ازدواج   یکرد اخت

   نطوره ی.. آره هم 

با خواهراش    نایال خواد یسخته اما دلم م  دنمیبخش  دونمی_ دخترا مشیاین
  ه ی دوس دارم    دمیگفتم من آدرسمو م  قتویحق  د یآشنا شه باور کن  شتر یب

   نی شب مهمونم بش

   میفک کن  دیخانوم با شیاین  م یریم گه ی... ما د

بگ لطفا  خ  نی _  ،دلم  صدا    ی لیمامان  مامان  واسه  شده  تنگ  واستون 
 کردناتون  



   م یزنی_ ما بهتون زنگ مالسا

   میکرد  ی خدافظ ازشون

 توعه  هی شب ی لی_ خ

 خانم و بچسب  ش یاین ی حرفا  ی... اونو ولش کن 

   کنمی_ من باور م

 ... من مرددم  

 _چرا؟ 

  ای،    ی آدم نتونه به کشورش برگرده اصال چرا رفته دب  شه ی... خب مگه م
   رهینکرده مارو بگ  یمثال چرا سع

   میبا بابا حرف بزن  دی_با

 خونه ما   نیای... االن سر کاره شب م 

 خونه ؟  ی ر یتو م  میای_باشه شب م

 ... آره 

 رابطتت چطوره   اسر ی_ با 

   شم یآروم م زنمی باهاش حرف م  ی... خوبه وقت 

 *** 



 سرم درد گرفت  یر ی_ چقد راه مترانه 

 نکرده ؟  ر ی... بابا د

   ادیم گه ی ربع د ه ی_نه تا  

بابد توض نم  حی ... اخه حتما  ا  فهممیبده  بهمون دروغ گفته من    ن ی چرا 
   یو نگفت قتیهمه سال از مادرم متنفر بودم اصال تو چرا حق

   م یزنیحرف م  انیهم ب نا ی_ بزار السا ا

برگشت    میوقت  رهی بابا اومد خونه واس فرار از من رفت دوش بگ  یوقت
امد گو ا  یی مشغول خوش  السا  پ  میبود  نای به  بحثو  انقدر  که   چوندیبابا 

   میشامم خورد

   ار یب  وهی _ الناز برو ممامان

  ست ین  یاز ی_ نالسا

   یبد  ح یخانم توض شیایلطفا درمورد ن شهی_ بابا م

 دخترم    یح ی_ چه توضبابا

مارو    ن یچرا بهمون گفت  دنمون،ید  ادیب  ن ی،چرا نذاشت  ن ی... چرا جدا شد
 نخواست ؟ 

   شد یجدا نم  تخواس ی_ چون نخواست اگه مبابا



و حالمو بهش    یفرستادیچرا عکسامونو براش م  ادی_ اگه ازش بدت مالسا
   یگفت یم

 !!، یشوک زده گفت چ  بابا

 _ من عکساتونو فرستادم  مامان

 ... شما؟ 

   یکارو کرد   ن ی؟ چطور ا یگ ی م ی_ ترانه چ بابا

 شده بود که همه از هم سوال داشتن   یکالس   هی شب خونمون 

چون اون    فرستادمی _ دخترا من به اسم پدرتون براش عکساتونو ممامان
 مادرتونه و حق داره از حال بچه هاش خبر داشته باشه  

 _ ترانه ازت انتظار نداشتم  بابا

   نی ... چرا بهمون دروغ گفت

  ن یناراحت باش   خواستمی_ چون اون رفته بود و هزانتتون با من بود نمبابا
 منتظر برگشتنش  

   م یحسرت داشتنش وخورد شهی_ اما ما همالسا

هم بود  شهی...  برگشتنش  ا  م یمنتظر  برنم  نی کرد  نکارو ی چرا   گشتم ی اگه 
   ی کردیم زار یمارو ازش ب دینبا

 _ بخاطر خودتون بود  بابا



 شدم   بلند

 خدافظ   ی... آبج

 دلم گرفته   ستیکردن حالم خوب ن   هی گر  کنم ی داخل اتاق و شروع م رمیم

   رمی گی و م اسر ی شماره

 _ سالم خانم  اسری

 ... س.. الم  

 شده   ی زی چ ؟یکن یم  هی چرا گر ی _ خوب

 گرفته    یلیهق هق ... نه دلم خ با

   شتی پ  امیب  یخوا ی _ م

   شهی... االن که نم

   امی_ فردا م

 مشاور   ش یپ رم ی... فردا م

   امی_ منم باهات م

 ... باشه  

   رمی بگ  یر یتصو یخوا ی _ م

   ر ی... نه شب بخ



 خوشگلم  ر ی_ شب بخ

تا ساعت چهار عالف    دمیخواب  هیو دارم با گر  اسر یشکرت که هنوز    ایخدا
و   ونیز یباهاش حرف بزنم تلو  خواستمینم  ن ی بودم با مامان ترانه هم سنگ

   شدیاحمد پخش م ییا هیترک الیکردم سر  رویز

الناز وقت دکترته ممامان ندار   ؟یر ی_  زنگ بزنم کنسل    ی اگه حوصلشو 
 کنم  

   رمی ... نه م

   امیباهات ب   یخوا ی _ م

  ادیم اسر ی... 

م  رمیم باز  اتاق و کمدو  نم  خوادیدلم م  کنمی تو  باشم    ه ی روح  خوامیشاد 
شال   پوشم یم  مویو مانتو کالباس   ارمیاز تنم در م  اهامویببرم س   ن یاز ب  اسرمی

  زنم یکرم ضد افتابمو م  نمیشی م نهیآ  ی و جلو  ندازمیو سرم مر  مویخاکستر
 د یبا کم ی سوسک شدم  ه ی تر کرده شب اه یس  اهمو یگرم بندر پوست س   یهوا 

رنگ پوستمو روشن تر کنم رژ   دیبالخره با  یز یچ  یبه خودم برسم ماسک
  فمو یک  دم یپوش   مو ی پاشنه هفت سانت  ی و کفشا  دمیرو لبام کش  مو ی قهوه ا

 برداشتم و از اتاق خارج شدم  

   یخوشگل شد  یلی_ خمامان



  ه یدراوردم از در خارج شدم همسا  اهمو یبود که من س   یدلش عروس   تو
 شد   ادهیپ نی از ماش  اسر یها تو کوچه تجمع کردن 

 ... سالم 

   کردینگاهم م ی با شاد اسر ی

 _ سالم  اسری

زنا  یصدا  میشد  ن یو سوار ماش   میکرد  ی ترانه جون خدافظ  از  پچ    ی پچ 
  دیرس ی فضول به گوشم م

 _ حال خانم برنزه من چطوره  

 شدم   اهیس  یلی... خ

 _ اره  

 مزه   ی... ب

   یخوشگل شد ی لی_ خ

   شدیحالم بد م دمتیدیم اه یبا لباس س  ی وقت

 دانشگاه   رمیسه شنبه م اسر ی... 

   دم یبده خند ر ی _ خدارو شکر ،خدا باجناق مارو خ

 دلتنگ خنده هاتم   ی لی_ خ



 ... پس بخندونم  

 _چشم 

چند تقه به در زدم و وارد    دیمنتظر بودم که وقتم رس   رشیقسمت پذ  تو
 بغلم کرد   یبه سمتم اومد و باخوشحال  دنمیشدم دکتر باد

  دی... سالم خسته نباش 

 نشستم اونم نشست    یخوبه که لباستو عوض کرد یلی_ سالم خ

به خودم برسم    کمی   شه یداره درست م  ی... خب گفتم حاال که همه چ 
 شو از دست نده   هی روح اسرمی

 شده   ایهفته چ  نی تو ا  نم یکن بب  فی _ خوبه حاال تعر

 ... مادرم برگشته  

برام نوشت    دیقرص جد  ه ی کردم و اونم    فیخانم براش تعر   ش یاین  یماجرا
از مطب    شهیم و حالم و احوالم روبه راه م  هی روح  گه یماه د   هی و گفت تا  

   یفروش   یبستن  م یرفت اسر یو با  میارج شدخ

   رمی _ چنتا بگاسری

   یکی... 

   یخنک ش   رمیدو سه تا بگ یخوا ی _ هوا گرمه م

   هی کاف  ی کی ... نه 



کردم    یخونه تا سه شنبه با قهر با بابا ط میو برگشت می مونو خورد ی بستن
از    ن ییشدم اماده رفتن به دانشگاه بودم رفتم پا   دار یسه شنه صبح که ب
در    ی شدم درو که باز کردم بابا جلو   یکردم و راه   یمامان ترانه خدافظ 

 و باز کرد   نی بود در ماش 

 خودم برسونمت   ای_ دخترم ببابا

 ... ممنون  

   میشدم و حرکت کرد ن یماش  سوار 

 دختر کوچولو    ی_ هنوزم قهر بابا

 دلخورم   ر ی... نخ

   کنمی_ جبران م

   ی... چطور

 _ بماند  

   دمیشدم گونشو بوس  خم

   ستم یدلخور ن گه ی... حاال د

دانشگاه    ی دسته گل جلو   ه یبا    اسر ی   م یدیرس   یزده ام وقت   جان یه  یلیخ
بابا چ  بود  د  یزیمنتظرم  با  وازش گرفتم  منم گل  و    دنینگفت  دوستام 

  ی از وقت  گفتی خوب بود انگار مشاور درست م  یلیدانشگاه حالم خ یفضا 



خوبه من    ز ی همه چ  شه یدوباره وارد اجتماع شدم حالم داره رو به راه م
هم قد    بای،موهام تقر  میکنیرفت و آمد م  شیایمامان ن  خوشحالمبادوباره  
و    یموها  کالس  به  کم  کم  دانشگاه  تو  شده  باند  هوروش  خواننده 

  ی رابطم با همه خوبه حت  گذرهیم  عادت کردم و خوش  د یجد  یایهمکالس 
باهم رفت و آمد   گه ید یی جورا هی چند بار اومدن خونمون  اسرمیخانواده 

  م یهرزگاه  کردیبودم و به گذشته هام فکر م  دهیکش  راز تخت د  یرو   میکنیم
 زنگ خورد   میگوش   رفتمیم نده یبه آ 

 سالم    یخوب  اسر ی... الو 

 _ سالم چه خبر اسری

 کردم ی ... داشتم به تو فکر م

 من حالم خوبه   نکهی_ پس واسه هم

   کنمیمن بهت فکر م  یدونستی... مگه تو م

 دارم  ز یکنم برات سوپرا  ی _ آره حس م

 ؟ یز ی... چه سوپرا

 _ فردا ساعت هشت صبح آماده باش  

 *** 

  اسر ی



  اده یپ  نی از ماش   دمی ساعت رس   میخوردم و راه افتادم بعد ن  یمفصل   صبحانه 
خونه پدر   یجلو   امیراحت م  ه ی حس خوب  یلیشدم و در خونه رو زدم خ

با هم   نیی پا  ادیالنازم ب  گمی و م  زنم یکه عاشقشم و راحت زنگ و م  ی دختر
  می شد نی و سوار ماش   رونیالناز اومد ب قه یبعد دو دق  میبر

   اسر یآقا  ه ی چ زتونی_ خب سوپراالناز

   یفهمی... م

  میدیتا به مقصد رس  میساعت تو راه بود مین

 ساختمون؟  نی تو ا  میریکجاست ما م  نجای ا اسر ی_ الناز

 شو   ادهی ... بله خانم حاال پ

پارک  نی شد منم ماش   ادهیپ  نیماش   از  برگشتم    نگیو بردم  پارک کردم  و 
شد  ششیپ ساختمون  وارد  قدم  هم  و  دستم گرفتم  تو  الناز   م یدستشو 

 و طبقه چهار و زدم   م یداخل آسانسور شد کردی مبهوت به اطرف نگاه م

  میر یکجا م  اسر ی_ الناز

 ... عجول  

 _ عه  

 رون یب  میدر باز شدو اومد دیرس  آسانسور 

 و خوند    وار ید  یباتعجب تابلو رو الناز 



   ی هاد  هی _ متخصص پوست و مو سرکار خانم مرضالناز

 تو چشماش جمع شد و بغلم کرد  اشک

   یهمه به فکرم  نی که ا  یعشقم ،مرس  یمرس   شهی_ باورم نم

 نکن    هی گر  گهی خب د کنم ی برات م  نایاز ا شتر ی... ب

وقت    ی لیخ  کردم ی بغض م  ی و حت  شدیخوب م  ی لیحالم خ  ش یخوشحال  از 
 بلند شد دنم یباد ی بودم منش  دهیچشماشو ند یبود شوق تو 

خانم دکتر منتظرتون هستن چند   ی نیام  یآقا   نی _ سالم خوش اومدی منش
   میو با هم وارد شد میتقه به در زد

  نکه یمنتظر بمونم از ا  رونیدکتر بهم گفت ب  یاز سالم و احوال پرس   بعد
خوبه که ناراحت نشد اولش فکر کردم    ی بهش بر بخوره نگران بودم ول

در اوردم    بمیزنگ خورد از ج  میگوش   نجا یا  ی نکنه من زشتم که آورد  گهیم
 و جواب دادم  

 ... بله داداش  

   ی _ خوبمهران

 ... آره چه خبر  

 نره    ادتیهاتون آمادست فقط برنامه ماله فردا شبه  طی_ بل



داره درست   ی مهران اگه خدا بخواد همه چ  ی هست مرس   ادم ی... نه نه  
   شه یم

 من فعال خدافظ   گهی _ خب د

 ... خدافظ 

 ک ی   بایتقر   اسر یقلب    ی تا تو دوباره بخند   کنم ی بتونم م  ی کار هر    ن ی از ا  نیا
شده بود و   ی چیدستش باند پ  یرو   رونیب  اد یتا الناز ب  دی طورل کش   یساعت

 چنتا چسب داشت 

   ی... خوب

  ن یاثر زخم از ب  گهی هفته د  هیازت ممنونم خانم دکتر گفت تا    اسر ی_  سالناز
   ره یم

   ی... خانم دکتر خسته نباش 

از کرم    د یکن  هیکه نوشتم و ته  ییدارو ها  نی ه خانم موحد من ا_ ممنون، ع 
   دیاستفاده کن گهی ها هم حتما تا دو ماه د

   ی_ مرس الناز

کردم بعد از چند ماه شاهد    ه یو من دارو هارو ته  میساختمان خارج شد  از 
 شدم و حرکت کردم    نی النازم بودم سوار ماش  ی خنده ها

   یکن یمنو خوشحال م  شهی تو همدوست دارم   ی لیخ اسر ی_ الناز



 در مورد ابروت ... زهیچ  ی ... قابل خانم خوشگلمو نداره راست

 کنه    مش یترم  تونه یگفت اگه بخوام م  م ی_ حرف زد

 ... خب  

   دونمی_ نم

   رمی گیمن دوباره برات وقت م ی... هر وقت خواست 

  اسر ی یخوب ی لی_ خ

   هیکه عشق جانم بخنده برام کاف  نی... هم

 خوب بشم  تونمیبه همه بگم م  خوادیخونه دلم م  می_ بر

 فضول ؟   یها  هی همسا ی... حت

 دنبالم  ی ایتو م  خورنی_ انقدر حرص م 

   دم یخند ز یر

   رونی ب ی ایب  یتونیفردا شب م  ی... راست

   شهی_ شب؟ اخه شب که نم

 خودم حلش کنم   دی... پس با

 باشم   رونیشب ب ادی خوشش نم شه ی_ نه بابام ناراحت م

 نهار؟  میحاال بر  کنمی... من حلش م 



برگرد نه  نم  می_  وقت   یچطور   دونمیخونه  تا  دکتر گفت  حموم    ی برم 
 نشورش    یچسبارو باز نکرد 

 خودم ببرمت حموم   امی ب  زارهیشرمنده بابات نم گهی ... اونو د

 ! اسری_ عع 

 خب  هی... چ

 و برگشتم خونه   رسوندم النازو

 *** 

  الناز 

خونه    اسر یمادر و خواهر    شد یباز کردم و رفتم داخل باورم نم  دیبا کل درو
 ما بودن  

   نی... سالم خوش آمد 

   ی _ سالم دخترم خوبن یمیس 

 الناز جان   ی _ خوبارای

   ی... مرس 

   ای_ برو دخترم لباست و عوض کن بمامان

 ... چشم 



 گفتم و حرکت کردم مامان از پشت سرم صدا کرد    ییاجازه ا با

   هیچی شده ؟ دستت چرا باند پ ی_ الناز چ 

   کنمی م ف یتعر  ام ی... نگران نباش االن م

ج  رفتم شلوار  همراه  رنگمو  قرمز  بلوز  باز کردم  و کمدمو  اتاق    نم یداخل 
  ی رو   دمویشال سف  ننیبب  پیمنو خوشت  دیبا  اسرنیاونا خانواده    دمیپوش 

 کردم و از اتاق خارج شدم کنار مامان ترانه نشستم    سرم مرتب

 _ خب  مامان

 ... خب راستش زخم دستمو عمل کردم  

 شده بود؟  ی زی_ کدوم زخم چن یمیس 

 بهم کرد و سرشو سمت مادرش خم کرد  ی نینگاه غمگ ارای

 اون سامان بردش دستشو سوزونده بود   ی_ متاسفانه وقت ارای

 ناراحت شدم   ی لی_ دخترم من خن یمیس 

 دستم خوب شده  اسر یامروز به لطف  ستمیناراحت ن  گهی ... اما من د

 کدوم دکتر    نیوقت گرفت  یاخه چطور ک  ی _ ولمامان

 شدم   ر یغافل گ  دونستم یوقت گرفته بود منم نم ی... از خانم دکتر هاد

 وست داره ها  د ی لی_ داداشم خارای



جان  ن یمیس  الناز  آره  م  ارای_  واسه    یت یاهم  چوقتیه  اسر ی  گهیدرست 
تو حالت خوب باشه از دکتر برات   نکهیا یاما برا  دادیسمانه نم یخوشحال
 نکنه    یکه زخم دستت خاطرات بدتو تداع  رهیگی وقت م

   ار یبرا مهمونامون ب گه ید ییچا  ه ی_ دخترم مامان

 ... چشم 

خانم مدام نگاهم    ن یم یبردم براشون س   ختم یر  یی رو برداشتم و چا  ینیس 
بود دوباره کنار مامان    انه یروم زوم کرده بود و نگاهش نگاه مشتر  کرد یم

 نشستم  

تو    یکه من برا   نی هم  میازت بپرس   ی حال  هی   میایب  می_ ما امروز گفتن یمیس 
   نجایا  ایگرفتم ب   ه یهد  هی

  ه یباز کرد و    فشوی ک  ششیو رفتم پبا اشاره گفت برم بلند شدم    مامان
 شده بهم داد   چیکادوپ  ه یهد

   ی... مرس 

 _ بازش کن  ارای

داخلش   بازش  توش    کیجعبه کوچ   هی کردم  باز کردم  رو    ه ی بود جعبه 
  کرد ی نگاهم م  یبه مامان ترانه که با خوشحال  ی طال بود نگاه  ف ی دستبند ظر

 کردم  

   متهیگرون ق  یل یقبول کنم خ  نویا  تونم ی... دستتون درد نکنه اما من نم



 _ اما قابل تورو نداره  ن یمیس 

 قبولش کنم    تونم ی ... نه من نم

  نده یاما تو به هرحال عروس آ   ست ی عالقه پسرم به تو ن  ی _ به ارزش مند 
   امیب یدست خال دارمون ید  نی قبول کن دوست نداشتم اول  یمن

درست شده و    ز یاالن همه چ   یعن ی  شد ید تو دلم اب مخاطر حرفش قن   به 
   ی نیام اسر یمنم قراره عروسش بشم همسر 

 ... اخه من ..

 بده من دستت کنم    گهی _ اخه نداره دارای

 ازم گرفت و به دست سالمم بست   دستبندو

 _ مبارکت باشه  ن یمیس 

   زمی_ مبارکت باشه عز مامان

 ... ممنونم  

  ی که هرکار  اسرمیمنو قبول کردن و    اسر یخوشحال بودم که خانواده    یلیخ
   کرد یواسه خوب شدنم م

دن یمیس  ما  راست  میبر  گهی _  باش  خودت  مراقب  جان  خوشحال    یالناز 
   ن یروز مهمون ما باش  هی  شمیم

 _ حتما چرا که نه  مامان



 و و اونا رفتن   میکرد  ی خدافظ ازشون

 بغل مامان   دم یپر  یخوشحال از 

   ونهی _ د

  شه یداره درست م ز ی... مامان همه چ

 _ اره گفتم که خدا بزرگه  

   میلباس بخر تیواسه عروس  دیخر م یروز باهم بر  هی به السا خبر بدم   برم

 هنوز که عروس نشدم   ی... ول

 کار دارم    یآماده بشم کل دی_ من با

   نمی بچ  مویعروس   یبرنامه ها  دی... منم با

چ  یلیخ بودم همه  م  ز یخوشحال  درست  شد    شهیداره  مجازات  سامان 
برگشت،   چ  اسر ی ،مادرم  همه  دونستن  کارا  ز یبا  داره  دوسم    ی بازم 

  شه یزخم دستمم خوب م  گهی د  یحت  ن ی بهتر از ا  یدانشگاهم روبه راهه چ 
خوبه شب    ز یکردم همه چ  دایخواهرم پ  هی   ی حت  شن یموهامم دارن بلند م
و   دمیپوش   موی...  . مانتو آب  میدیو خواب  میخورد  غذاکه بابا اومد باهم  

پاشنه بلندمو پام کردم و از خونه    یرو سرم انداختم کفشا  دمو یسف  ی روسر
   کردنیباهم صحبت م  اسر یخارج شدم مامان و 

 _ خوش بگذره  مامان



   ی... مرس 

 م یشدم و حرکت کرد ن یماش  سوار 

   یخوشگل شد یلی_خاسری

   یشد پ یخوشت ی لی... تو هم خ

   کهیش  یلی_ الناز ! دستبندت خ

   گهیآقامونه د قهی... سل

 من   قهی_ چرا سل

   ی... عع مگه تو انتخاب نکرد 

   شمی_ متوجه نم

 مامانت بهم داد   روز ی... د

 ؟ ی _ ک

   یمگه تو خبر ندار  اسر ی... 

   ی_ از چ 

 گرفته    ه یاو برام هد نم یاومده بودن خونه ما ا روز ید نای ... مامانت ا

 _ واقعا  

 م؟ یریخب کجا م ی... اره فکر کردم خبر دار 



   ز ی_ سوپرادادیم  شیخبر  ی خبر از ب نگاهش

   ی ... خب القل بگو چطور از بابام اجازه گرفت

 گم ی _ نم

 ... چرا؟

 داماد و پدر زنه   نی _ چون ب

و بابام داماد و پدر زن    اسر یبه دلم نشست و آرزو کردم زودتر    حرفش
آو  ی جلو  اسر یبشن   معروف  و  بزرگ  با    ن ی ماش   ی نی تاالر  داشت  نگه  و 

 و ذوق گفتم  جان یه

 کنسرت    می... اومد

 _ بله  

   دمیلپشو بوس  دمیپر

   ه ی... تروخدا بگو رضا صادق

 _ بله خانمم  

  اسر ی یخوب  یلی، تو خ ی مرس  ی... مرس 

 _ قابل خانم خودمو نداره  



 طارو یبل  اسر ی  میو هم قدم وارد سالن شد  میشد  اده یک کرد و پو پار   نیماش 
  ی جا  ی ساعته کل سالن پر شد حت  مین   بایتقر   م ینشست  گاهمونی داد و تو جا

با اومدن رضا صادق  صحنه بلند شدمو سوت    ی رو  یتکون خوردنم نبود 
از همه اهنگ چقدر دوست دارم خدا سالم   شتر یزدم عاشقش بودم ، ب

اهنگ    شدینشست و باورم نم  ی صندل  ی آمد گفت روهمه خوش    بهکرد و  
و درگوشش    دمیبوس   اسرو یچقدر دوست دارم رو شروع کرد خوندن گونه  

  اقیآروم نشسته بود و شور و اشت  اسر یازش ممنونم    زش یگفتم بابت سوپرا
و    دم یرقصیم  یاز شاد شد یخودمم باور نم دیخندی فقط م  کردیمنو تماشا م

 بود اهنگش که تموم شد   فتهر  ادمیرو   ایدن

   میاجرا کن ن ی _ خب دوستان کدوم ترانه رو دوست داریصادق   رضا

   دم یکش  ادیفر بلند

 ... شونه به شونه  

من بودن شروع کردن خوندن عاشق صداش بودم و    ده یهم عق  تمیاکثر
  کم ی و گرفتمو بلندش کردم با لبخند نزد  اسر یدست    گذشتی خوش م  یلیخ

 گوشم برد و زمزمه کرد    کیشد و بعد لباشو نزد

 من   یرو  بایز  ی رو دار  ایلبخند دن  ن یتر  بای_ زاسری

  کردم یفکر م  میکه با سامان نامزد شد  یبغض کردم زمان  ییلحظه ا  واسه
  یتلخ   ی بخندم چقدر زندگ   ششیو پ  رم یبگ  اسرمو یدست    تونم ینم  گهید



م فکر  بودم که  ساده  چقدر  م  کردمی داشتم  خوشبخت  منو    کنه ی سامان 
دستشو انداخت دور کمرم و شروع کرد همراه من زمزمه کردن اهنگتو  

 ی م یوونگی د لهیلد  یم یکه همه زندگ

 لحظه دروغه محضه  هی تو  ینکن خوبم ب  الیخ

 دستم چشامو رو همه بستم   یداد  یکار   هی  تو

 شه یبا تو هم شه یخالصه م امیدلخوش  همه

 چه ی تو بپ بذار عطر   چهی تو خونه ه بدونه

 قرارم ی کنارم چه ب  ی که خواب  یی لحظه ها تو

 یبدونه با من  ایدن یبه شونه با من شونه

 ی که غم داره مثه اشکه رو گونه با من  دلم

 جدامون کنن   یکه نزاشت  ی دارم مرس  اسرویکه   یمرس  ایخدا

 انیپا


