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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 را جمع کردم. لمیبلند شدم و وسا میاز سرجا عیزنگ خانه به صدا در آمد سر 

 الناز؟ میبر-

 .میبهش انداختم گفتم:بر یو نگاه برگشتم

دست نرگس رو  تو دستم گرفتم و با هم  نییپا میمدرسه آمد یرا انداختم رو دوشم و با نرگس از پله ها میپشت کوله

 گریهمد یخونه  مینداشت یدرس یخونه ما بود ما هر شب وقت یروبرو قاینرگس دق یخونه  میاز مدرسه خارج شد

خواستن برن  ینرگس امشب با خانوادش م یلسرم خلوت بود فردا هم پنجشنبه بود و یبدجور  امشب میرو یم

دوست داشتم برم  یلیخودمم خ امیاصرارم کرد که ب یلینرگس خ رنین تولد بگخواهر کوچولش نستر یو برا رونیب

خونتون  ومدمیم یرفت ینم ییرو به نرگس کردم و گفتم:اگه امشب جا دنیروم حساسه موقع رس یلیبابا خ یول

 .میگرفتیخواهرت جشن م یخودمون سه نفر برا

 بعد. یدفعه  شاهللیا-

که در خونه رو  نیمانتوم در اوردم و وارد خونه شدم هم بیرا از ج دمیکل یزدم و بعد از خداحافظ یمهربان لبخند

 زد گفت:سالم خانم کوچولو امروز مدرسه چطور بود یبستم داداشم به طرفم اومد لبخند

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 سالمه  ۱۵ یبهم نگو خانم کوچولو خانم کوچولو به سالمت یه انیأه ک-

 باشه بابا،خانم گُنده-

  ستیخانم ُگنده هم خوب ن نه-

 مدرسه چطور بود؟ یال،نگفتیخیخوب ب یلیخ-

صبح از  یبود دهیتا حاال نخواب شبیاز د یبا دانشگاه امتحان داد یبود،تو چه کار کرد شهیبد نبود مثل هم یه-

  دمیچشمات فهم یگود

 امتحان  میداد-

 ؟یریگیبه نظرت چند م-

 خوندم یلیچون خ رمیبگ ستیب دیبا-

 مامان کجاست؟ ی،راسیریبگ ۲۰ شاهللیا-

 بده یلیخوابه هنوز حالش خ-

 هان؟ مارستانیب مشیبردیکاش امشب م ستیهفته هست حالش خوب ن هیاالن  شهیکه نم ینجوریخدا ا -

 نه گهیمن به مامان گفتم م-

 میبر میآماده بش ادیبزار بابا از شرکت ب میستیما هم که دکتر ن شهیحرفشو گوش نکن مامان حالش داره بدتر م-

 مارستانیب

 خوب باشه. یلیخ-

 خاله مهسا خاله؟-

 جونم دخترم.-

 مامان درست کن تا بخوره  یسوپ هم برا هیمامانم  شیپ رمیببر تو اتاقم منم م میپشت یکول-
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 چشم.-

سبز  یبود و چشما دهیتخت دراز کش یرو دادم دست خاله مهسا و به طرف اتاق مامانم رفتم مامان رو یپشت یکول

 یهنوز همون بو فشیو ظر دیصورت سف یزدم و به طرفش رفتم دستمو گذاشتم رو یخوش رنگش بسته بود لبخند

رفتم از تو  یواریبود به طرف کمد د هزد خیصورتش کامال  ینکرده بود ول یرییتغ چیداد ه یاش  م یشگیعطر هم

 شویشونیپ دمیگردنش روش کش ریتا ز ونریبنفش نقش داده بود آوردم ب یرنگ که گلها دیمالفه سف هیکمد 

بشقاب  هیکه  ینیس هیکه برگشتم خاله مهسا با  نیو چراغ اتاق رو خاموش کردم آرام آرام در اتاق بستم هم دمیبوس

 آوردم  دایخانم آ یلباش نشست گفت:برا یرو یبود لبخند مهربون سادهیبود وا شتهآب گذا وانیل هیپر سوپ و 

 .دمیبزارش بعدا که از خواب بلند شد خودم بهش م دهیمامان گرفته خواب یزدم گفتم:ممنون خاله مهسا ول یلبخند

رنگم را در اوردم و تو  یسورمه ا یبه طرف اتاقم رفتم فرم مدرسه  نییخونه رفت پا یزد و دوباره از پله ها یلبخند

از  میگوش یبپوشم بودم با صدا یمهمون یبرا یستخت رها کردم و تو فکر فردا که چه لبا یخودمو رو دمیکمد چ

بود  نیخالم و شوهر خالم اون واقعا بهتر دونهی یکی ختربود د نیریرفتم ش میو به طرف گوش رونیافکارهام اومدم ب

 مشیدیبه چشم دختر خالم نم چوقتیه نمیبیرو به چشم خواهر م گهیهمد شهیچون هم من تنها بودم هم اون هم

 دکمه سبز زدم. دمشیهم اندازه خودم م میدیاونو بچه نم چوقتیه یبود ول کتریهر چند ازم دوسال کوچ

 ن؟یریجانم ش-

 سالم خواهر گلم-

 ؟یسالم خوب-

 دختر خاله؟ یکنیچه کار م یمرس-

 .کردمیاز مدرسه اومدم داشتم لباسم مرتب م شیپ قهیچند دق هی-

 خاله چطوره؟هنوزم حالش بده؟-

خوب  یلیهفته هست حالش خ هیآخه  مارستانیب عیسر میبابا از شرکت اومد بر یامشب وقت میگرفت میاوهوم تصم-

 .ستین

 کو گوش شنوا! یمن که همون روز اول بهت گفتم ول-
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 .شهیم یچ مینیحاال بب-

اونجا  یعمم حوصله  یخونه  رنیفردا بابا و مامانم م ؟آخهیمهمون امیمنم فردا باهاتون ب شهیالناز جان م گمیم-

 کنم یندارم عمم که بچه نداره من باهاش باز

 چطوره؟عمو رحمان چطوره؟ حانهیخاله ر یشم،راسیخوشحال م یلیمن خ ایزم،بیباشه عز-

 .رسوننیخوبن سالم م-

 سالم منم بهشون برسون-

 و عمو طاهر برسون دایتو هم سالم منو به خاله آ-

 .زمیحتما عز-

داشت  شهیو به طرف آشپزخونه رفتم خاله مهسا مثل هم رونیقطع کردم از اتاق آمدم ب یفظبعد از خداحا یگوش

 ؟یخوایشدم گفتم:کمک م کشینزد کردیامشب شام درست م یبرا

 بگو مردم از ترس یزیچ یاهم یآخ هی یایم یتو هوا گفت:دختر الاقل وقت دیجملم خاله مهسا پر نیا با

 بکنم. یآخ هی یبعد یا حواسم باشه سرکردم گفتم:باشه خاله مهس یا خنده

خوش  یبابا بود بابا میدر خندمون قطع شد و به سمت در رفت دنیکوب یبا صدا دنیبه خند میشروع کرد دوتامون

 .نمیکمبود نب چوقتیگذاشت تا ه یها برام م نیبهتر شهیکرد و هم یوقت منو ناراحت نم چیقلبم که ه

 

 بغلش کردم بابا هم سفت بغل کرد گفت: عیطرفش رفتم و سر به

 دخترم؟ یخوب-

 من خوبم پدر،تو چطور!-

 خدا رو شکر منم خوبم.-

 بابا؟-
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 جانم دخترم؟-

 زرد شده؟ نقدریشده؟چرا رنگت ا یچ-

 دخترم  یچیه-

با من من از جواب دادن به پدر طفره رفتم  دمیکش  ینازک غیبه دستش انداختم کف دستش پر خون بود ج ینگاه

 گفتم:

 اد؟یچرا از دست خون م-

 .دمیدستمو بر یبا چاقو اشتباه  گرفتمیپوست م بی....داشتم سیدونیم-

 .ادیانگشتت که خون نم ادیرو کف دستت داره خون م نکهیبابا جون ا یول-

 .شتیپ امیبرم دستمو بشورم بعد م ست،منین نطوریا زمینه عز-

فاصله کم من هم  نیهم یرفت. تو ییبرخواست و به دستشو شیاز جا زیزدم و تن از آغوشش گرفتم  پدر ن یلبخند

دوتا  نیمبل نشسته بود و سرش ب یچند دستمال برداشتم و به طرف بابا رفتم بابا رو هیبه آشپزخانه و پماد و 

 .ادیکنم خونش بند ب یچیپ اندکرده بود رفتم کنارش نشستم گفتم:بابا بده دستتو ب میدستاش قا

کردم  یاخم دیلرز یدستاش م یبدجور ینبود ول یزخم کردمیکف دستش نگاه م یدستم هر جا گرفتم دستشو

 گفتم:پس کجاست زخمه؟

 کجاست؟  ،مامانتیچیخواهد باند پ ینم ستین یزیگفت:چ رونیدستش رو مشت کرد و از دستم آوردش ب بابا

حالش خوب  دیشا کردندیبهش وصل م یزیچ یسُرم مارستانیب میبرد یبابا کاش مامانو م گمیهنوز حالش بده،م-

 شد.

 مارستانیب میبر یکه حواسش به مامانت باشه چهار نفر ادیبرو لباست بپوش به داداشتم بگو اونم ب زمیباشه عز-

 داره. یبدونم مامانت چه مشکل
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در زدن وارد رفتم با  انیخونه رفتم باال و به طرف اتاق ک یبلند شدم و از پله ها میزدم و از سرجا یحیمل لبخند

تونم لپتاب بهت  یبهم کرد گفت:الناز امشب نم یبرگشت نگاه خوندیداشت درسشو م زیپشت م انیاتاقش شدم ک

 بدم خودم الزمش دارم.

 .مارستانیب میبا هم بر یهمگ نیآماده بش گهیبابا اومده م خوامیمن لپتاب نم-

 شنبه امتحان دارم.درسم بخونم  نمیبش دیخوب تو با مامان و بابا برو منم بزار-

 مامان چرا حالش بده. مینیبب مارستانیب میبر الیخیهم جمعه حاال امشب ب یبابا داداش خوب هم فردا وقت دار یا-

 شتیپ امیم پوشمیخوب باشه لباس م یلیخ-

همرنگ شالم برداشتم  فممیتنم کردم شالمم کردم سرم و ک یلباس مرتب هیبه طرف اتاقم رفتم  رونیاتاق آمدم ب از

 بابا به گوشم خورد یصدا رونیب میهم زمان با داداش از اتاق اومد کنمیست م فمیکه دارم شالم با ک یعادت

 نییپا میکمک مامانتون از پلها ببر نیایب ییان؟الناز؟کجایبچها؟ک-

طور  نینداشت و هم یال حال خوشمامان اص نییپا میاز پله ها اورد واشی واشیبا کمک بابا مامان  میطرف بابا رفت به

و  میکرد یعقب رو براش کاماٌل با پتو و بالش جاساز نیتو ماش میشد که مامان گذاشت قهیبه من زل زده بود چند دق

 میرفت مارستانیبه طرف ب یهم جلو نشستن و چهار نفر او باب انیمنم کنارش نشستم ک میعقب او را خواباند

و آرام آرام  رونیب میاورد نیاز ماش عیچمران سر مارستانیب میدوره برد شهیهم الحمد اهلل هم رازیش مارستانیب

بعد وارد اتاق شد و به طرف مامان رفت فشارشو گرفت  قهیدکتر تا چند دق مارستانیرو تخت ب میگذاشت میبرد

 تا حاال حالش بده؟ یکگفت:از 

 .شهیم یهفته ا کی.-

 نیاریبعد دوباره ب دیزنیبهش م عیسر سمینو یسُرم م هیفت گفت:فشارش رو هفت هست دوباره فشار مامان گر دکتر

 .هیمشکلش چ نمیبب شمیپ

 باشه-
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پرستار هم اومد طرفش و سُرم رو به مامانم وصل  میمامان رو تو اتاق گذاشت دیسرُم خر هیرفت طرف دارو خانه  بابا

نداشت و رنگش از  یبابا اصال حال خوش قهیچند دق نیتو هم یتا سرُم تموم بشه ول میکرد تا ساعت هشت منتظر بود

 لرزه؟یدستات م نقدرینشستم گفتم:بابا جون چرا ا نارشرفتم ک دیلرزیم یقبل هم زرد تر شده بود دستاش بدجور

 فکرشه. یلیبهم کرد گفت:بخاطر مادرتونه دلم خ ینگاه بابا

 .شهیگرفتم گفتم:نگران نباش حالش خوب م دستشو

  شاهللیا-

 سرم تموم شد مامان چشماش رو باز کرد -

 ایمن دوخت دستشو به طرفم گرفت گفت:ب یتو چشما شویمامان باز نگاه مهربان میبه طرف مامان رفت یخوشحال با

 .زمیعز شمیپ

گفتم:مامان همه رو نگران  دمیتو دستم گرفتم پشت دستشو بوس فشیذوق به طرفش رفتم دست نرم و لط با

 حالت چطوره؟ ،االنیکرد

 رهیم جیهنوز سرم گ یخوبم ول-

 .یکه تو دوست دار یهمون سوپ دمیسوپ داغ خوشمزه بهت م هیخونه  مینگران نباش مادر گلم رفت-

 زد گفت:باشه گلم. یحیلبخند مل مامان

تخت بلند شدم دکتر دوباره فشار مامان رو گرفت گفت:خدا رو  یلبه  یوارد اتاق شد از رو یبا تک سرفه ا دکتر

 دیریبگ یکل شیآزما هی دیبا یشکر فشارش خوبه ول

 افتاده؟ یدکتر؟اتفاق یچرا آقا-

 بشه. یچک هی اطیمحض احت یزد و گفت:نه ول یلبخند دکتر

 ش؟یآزما یبرا میایب یک دیدونیم یصالح هی دیشا دیشما بگ ینداره هر چ یبیع-

 نخوره  یزیصبحانه هم چ دیباش نجایفردا صبح ساعت هفت ا-
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 دیباشه نگران نباش-

 م؟یمادرمو ببر میتونیدکتر االن م یآقا-

 دیزینصف قاشق هم عسل بر هی دیو آب گرم هم با هم مخلوط کن مویل کمیو  نیالبته،تو خونه بهش آش شلغم بد-

 گلو درد خوبه. یبرا

 .دمیانجام م یگفت یحتما،هر چ-

 لبخند اتاق رو ترک کرد. هیبا  دکتر

 

اش رو  ییزرد طال یپام و موها یرو میگذاشت یصندل یرو واشی واشی میآورد نییمادررابستر تخت پا انیکمک ک به

به در وارد  یتق میخانه باالآورد یاو رااز پله ها میدیکه به خانه رس میراه بود ییرا تو یساعت میکردم ن ینوازش م

 دوخت گفت: مانما یکردم خاله مهسا دررابازکرد نگاه نگرانش رو چشما

 خانم حالتون خوبه! دایآ-

 شدم به خاله مهسا گفتم: یطورکه داشتم واردخانه  م نیهم

 بهتر از قبل شده. یهفت بود.سرم وصل کردن کم یرو ست؛فشارشیخداروشکربدن-

 .ادین شیپ یدعا کردم مشکل یلیخداراشکر؛خ-

 آش شلغم داغ درست کن تا مامانم بخوره. هی شهیخاله مهسا اگه م-

  میوقته نخورد یلیآخه خ میکاش ما هم آش شلغم بخور-

 .دیدرست کن شتریب شهیباشه،خاله مهسا اگه م-

 .زمیباشه عز-
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پتو اورد پتو روش  هیبالشت و  هیهم از اتاق  انیک میمبل گذاشت یحال مادررارو یکمک خاله مهساتن خسته و ب به

رو  فشیلط یبهش زل زدم و دستا نجوریسبز خوشگل تو چشمام دوخته بود هم یو کنارش نشستم چشما دمیکش

 دوست دارم دختر گلم  یلیتو دستم گرفتم مامان دستمو فشار داد گفت:خ

 منم دوست دارم مامان خوبم.-

نشسته بود و سرش رو دوباره  زیپشت م یصندل یابا روو به طرف اتاق کار بابام رفتم ب رونیاز دستش آوردم ب دستمو

 رونیدوتا دستاش آورد ب نیسرشو از ب عیدر زدن وارد اتاقش شدم سر هیکرده بود با  میدوتا دستاش قا نیب

 شده دخترم؟ یزیگفت:چ

 .یدیخواب یم یرفت یکاش م ستیبابا تو اصال حالت خوب ن-

 کنم یخورم واستراحت م یشام م-

 .شدیکنسل م یکاش فردا مهمون گمیاشه،بابا مخوب ب یلیخ-

 انوقت چرا؟-

 ستهیسرپابا تونهینم ستیآخه مامان حالش خوب ن-

 .گهید انیم میایب میخوایم گهیم یوقت یشناسینداره دخترم خاله مهسا که هست تو که عموت م یبیع-

 .ادیهم ب نیریش دیخوب باشه،شا یلیخ-

 نداره. یمشکل ادیب-

بهش اضافه کردم رفتم کنار مامان  مویل کمیبشقاب پر آش شلغم و  هیساعت که آش شلغم آماده شد  کی بعد

 آش بخور برات خوبه. نیا کمیگرفتم دستم گفتم:مامام جون بلند شو  فشینرم و لط ینشستم و دستا

  خورمیبهم زد و از سرجاش بلند شد گفت:خودم م یسبز رنگشو باز کرد و لبخند مهربون یچشما

 .ستیبزار من بهت بدم حالت خوب ن-

 نگران نباش بزار خودم بخورم. رهینم جیگ گهیسرم د زمیعز-
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نگاش  ریدل س هیشروع کرد به خوردن آش منم نشستم  واشی واشیتکون دادم و بشقاب دادم دستش اونم  یسر

 خاله مهسا چشمامو از مامان برداشتم  یکردم که با صدا

 دا؟یحالتون خوبه خانم آ-

  یزد گفت:خوبم مرس یلبخند مامان

 خدا رو شکر-

 خوشمزه شده،دستت درد نکنه. شهیآشت مثل هم یراست-

 نوش جونت.-

 ؟یدرست بخون یریکرد گفت:تو چرا نم یخاله مهسا رفت نگاهم افتاد به مامان،مامان اخم نکهیاز ا بعد

 شنبه امتحان ندارم.-

 !یکه دار کشنبهی یخوب شنبه امتحان ندار-

 خسته کننده است یلیمامان امتحانم خ یوا-

 یبخون ینیبش دیآره داره با-

 تو برام مهم تره  یخونم،فعال سالمت یم شمیخوب باشه فردا صبح بلند م یلیخ-

 یلیحالش خ شبیقاشق پر آش شلغم تو دهنش کرد امشب هم گذشت مامان د هیداد و دوباره  لیبهم تحو یلبخند

 .میاون خوشحال بود یخودش باشه حرف بزنه بخنده ما هم با خوشحال یپا یتونست رو یخوب بود م

                               ~~~~~~ 

و سوار  میآماده شد یو شما سه نفر امیتنبل هم گفت که حوصله ندارم ب انیک میاز خواب بلند شد ۶:۳۰ساعت  صبح

 .ادیدکتر هم گفت:شنبه جوابش مخون گرفتن  شیآزما هیاز مامان  مارستانیب میرفت میشد نیماش

در اتاقم به گوشم  یساعت صدا کیبعد  ینیلباسمو در آوردم و شروع کردم به خوندن د عیخونه شدم سر وارد

 بهت بگم. یزیچ هی خواستمیتو؟م امیب شهیزد گفت:م یپشت در بود لبخند انیخورد ک
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 تو جون بخواه -

 بگم دوسش دارم. کایبه نظرت به جس-

 شهیخوب م میلیاره خ-

 .ادیبگم دوسش دارم اونم از من خوشش ب یوقت دیخوبه،شا یلیرفتارش با من که خ-

 .شهیم یچ نیحاال امتحان کن بب-

خونمون  ادیم گهیساعت د میهم تا ن نیریپنج بود ش کیاز اتاق رفت ساعت نزد انیصحبت کردن با ک کمیاز  بعد

کوتاه  یاز موها شهیموهام هم دنیگرفتم شروع کردم به سشوار کش یتنم نکردم دوش مختصر یلباس چیهنوز هم ه

 دوست دارم. یلیمو خ یبرا یمشک نگوقت نزاشتم موهام بلند بزارم ر چیتا حاال ه یاز کوچک ومدیخوشم م

 یخط چشم ساده ا هینداشتم  کیبه پنک اجیبود که احت دیگرد و سف یکردن رفتم صورتم به اندازه کاف شیآرا سراغ

رژلب ساده  هیبا  میغنچه ا یلبا شدیخوشگل تر م یلیبا خط چشم خ رمیسبز ت یچشما دمیپشت چشمام کش

زنگ خونه تا اتاقم اومد احتماال  یهم پام کردم صدا یمشک نیشلوار ج هیتنم کردم و  یبلوز نارنج هی شدیقشنگ م

 لبام نشست. یرو یلبخند خوشحال نیریش دنیبا د نییاومدم از پله ها اومدم پا رونیاز اتاق ب عیسر نهیریش

 

 بغلش نگه داشت وگفت: یمرا محکم تو دم؛اوهمیدر آغوشش پر یفور

  دمتیوقته ند یلیخ-

 تکان دادم وگفتم: یسر

 طور  نیمنم هم-

 از سرتاپابه او انداختم گفتم: ینگاه

  یوقت چشم نخور هی یهم زد یپیماشاهلل چه ت-

 زد و گفت: یپوزخند
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 شلوغش نکن گهید-

عمو و زناموم  میدیبه طرف در چرخ نیریزنگ خانه به صدادرآمد همزمان من و ش یصدا میهم به طرف حال رفت با

 محمد هم بود به طرفشون رفتم گفتم: طونشیش یپشت دربودند و بچه 

 به به عمو عباسم چطوره؟-

 سالم الناز کوچولو حالت چطوره؟-

 ره؟خدا رو شکر،زنامو ندا حالتون چطو-

 خدا رو شکر میخوب-

 در فاصله گرفتم و گفتم: از

 داخل  دییبفرما-

رو  طونیمحمد ش یکرد منم کم یهم به طرفشان رفت ازشون سالم و احوال پرس نیریو عمو وارد خانه شدن ش زنامو

  دمشیهست که درست راست نبوس طونیفضول و ش نقدریبغل کردم ا

 کجا هستن؟ هیپس بق-

 پله ها آمد یبابا از راهرو یدهان باز کنم که صدا خواستم

 دیآمد نجام،خوشیمن ا-

 ییدایبه به دادش گل گل ها چه خبر طاهر کم پ-

 چطوره خانم ندا؟ م،حالتونیدار یکار و زندگ گهید میچه کارکن-

 خوبم خدا رو شکر -

 دینیبش دییبفرما-

 به دور و بر حال خونه انداخت گفت: یعباس نگاه عمو
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 کجاست؟ انیک-

 آمد گفت: نییحالل زاده از پله ها پا انیدوباره دهن باز کنم که ک خواستم

  دمیپوشیلباس م نجام،داشتمیمن ا-

 گفت: یروبوس یهمان طور که به طرف زنامو و عمو رفت برا و 

 ییرایزشته بدون پذ اریب یا وهیم یچا هیالناز برو -

 نگران نباش خاله مهسا حواسش هست-

 انداخت گفت: نیریبه ش ینگاه انیک

 !ییدایکم پ نیریش یچطور-

 .میامتحان دار میدرس دار میکن کاریچ یه-

 گفت: زدیم دیهمان طور که دور و برش د انیک

 ! طون؟یآقا پسر ش نیپس کجاست ا-

 گفت: نییاز اون باال با سرعت آمد پا محمد

 انیعمو ک نجامیمن ا-

 پسر؟ یخودم چطور طونیبه به محمد ش-

 کنم یباز یلپ تاب رو بهم بد دیخوبم،با-

 یالناز که از وسط دو نصفش کرد لیمثل موبا قای؟دقیلپتاب بهت بدم که خرابش کن رینخ-

 کردم گفتم: یبامزه ا اخم

 .رهیگیم میدوباره گر ارین ادمیاون روز رو  انیاه ک-

 دخترم الناز هنوز مامانت حالش بده؟-
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 امروز صبح دوباره تب کرد یحالش خوب بود ول یلیخ شبید-

 د؟یدکتر رفت شیپ-

 داد شیآزما مشیامروز هم برد میرفت شبید-

 نداشته باشه یانشاهلل مشکل-

 انشاهلل-

 یرا به همه تعارف کرد از چا یگذاشت و چا زیم یرارو وهیبه طرفمون آمد م یو چا وهیم ینیس هیمهسا با  خاله

 آمد کنارم نشست گفت: نیریکه ازش داشتم ش یبد یزدم خاطره  ینم یوقت لب به چا چیمتنفر بودم ه شهیهم

 ؟یخورینم یچرا چا-

 خورم یم وهیخوام،بجاش م ینم-

مامان به گوشم خورد چاقو و پرتقال گذاشتم تو بشقاب و مثل برق به  یشد صدا رهیخ ونیزیتکون داد و به تلو یسر

 بهم کرد گفت: یطرف مامان رفتم مامان نگاه

 نییپا امیپله ها ب نیاز ا ریدستم بگ ایب-

 برو استراحت کن  یایخواد ب یمامان نم-

 برم کنارشون خوامیبخوابم مهمون اومده م رمیبگ یچ یچ-

 لبخند تلخ به همه سالم کرد  هیمامان با  نییمامان رو از پله ها اوردم پا واشی واشیتکون دادم و  یسر

 یایهمه راه ب نایجان الزم نبود ا دایبابا آ یا-

 د؟یبراتون تنگ شده حالتون چطوره خوب هست یدلم بدجور دمتونیوقته ند یلیخ شهیمگه م-

 ؟یدار جهیهنوز سر گ یخدا رو شکر تو چطور میخوب-

 بره مدرسه؟ خوادیم یچطوره ک ،محمدکمی-
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 گهیسال د شاهللیا-

 آشپزخانه کار دارم. میبر ایدستمو گرفت گفت:ب نیریش

 چشماشو بست گفت: نیریبه مشامم خورد ش یخوب یبو میبه طرف آشپزخانه رفت نیریش با

 خوشمزست یلیمعلومه خ هیچ یبو نیا-

 پلو مرغ درست کردم-

 هیبوش منو مست کرد احتماال خودش عال یبه به وقت-

 زدم تو شانه اش گفتم: محکم

 ؟یبگ یخواست یم یشکمو،حاال چ نیریاز دست تو ش-

 .میدار یشام چ منیخواستم بب یچیه-

 رفتم گفتم: یغره ا چشم

 م؟یدار یشام چ مینیبب یهمه راه آورد نایا منو

 زد و از آشپزخانه خارج شد منم پشت سرش از آشپزخانه خارج شدم  یزیآم طنتیش لبخند

 نشستن  زیهمه دور م میدیو خاله مهسا چ نیریشام رو با کمک ش زینه شب بود م یساعتها

 .نیدیزحمت کش یلیدستتون درد نکنه خ-

 نجایا نیبعد چقدر اومد هیچه حرف نیا-

 به خوردن شام  میکرد شروع

 شینشستند از سرجا یبشقاب ها رو جمع کرد عمو عباس و زنامو ندا هم بعد از کم یاز خوردن خاله مهسا همه  بعد

بعد از  ادیخوابش م نکهیاونم بخاطر ا دمیکردم بلخره صورت محمد رو بوس یبلند شدن از تک تکشون خداحافظ

همه گفتم و رفتم به طرف اتاقم گرفتم با  از ریشب خ هی نیریاز ش یهم آمد بعد از خداحافظ نیریش یرفتن بابا

 .دمیهمون لباس خواب
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 روز گذشت دو

که در  ییبه طرف دستشو دمیکش یا ازهیو خم دمیاز جا پر میزنگ گوش یبا صدا قهیشنبه ساعت شش و پنج دق 

اومدم و شروع  رونیب ییبه دست و صورتم زدم و با حوصله صورتم راخشک کردم از دستشو یبود رفتم آب کنار اتاقم

آمدم و چشم در چشم با  رونیو از اتاق ب وشمد یو قرمز رنگم را انداختم رو فیک یفرم سورمه ا دنیکردم به پوش

  رونیبلبخند مهربون از اتاق آمد  هیکرد بابا با  یپدر شدم که در را باز م

 دخترم ریصبح بخ-

 بابا جون،مامان چطوره حالش خوبه؟ ریصبح بخ-

 نکرده  یفرق چیه-

 بهش بزنم یسر هیمن برم -

 ره؟ یهنوز خوابه؟مگه دانشگاه نم انیک-

  رمیگفت ساعت هفت م شبید

 بلند بشه دیباشه به هر حال با-

 باشه صداش بزن -

اش را  یشونیسرش چشماش بسته بود پ یرفتم باال واشی واشیطرف اتاق مامانم رفتم آرام در اتاق را باز کردم و  به

 گوشش گفتم: ریو ز دمیبوس

 دوست دارم -

 که خواستم از کنارش رد بشم دستم را گرفت گفت: نیهم

 مدرسه؟ یریم یدار-

 رو به عالمت مثبت تکون دادم  سرم
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 قب خودت باش درست روهم بخونبرو مرا زمیباشه عز-

 چشم.-

 که باباباروبرو شدم  نییآمدم پا یاتاق را ترک کردم از پله ها بالبخند

 یریهات رو بگ شیجواب آزما یبر دیبابا امروز با-

 دونمیم-

 نیایدنبال من هم ب شهیم-

 حاال تا اون موقع -

  نهیینرگس پا یندار یباشه کار-

 ن باشهباشه تو راه حواستون به خودتا-

 چشم -

 نرگس دم در خانه منتظرم بود از اون دور صداش زدم  رونیاز خانه آمدم ب یاز خداحافظ بعد

 نــــــــــرگس-

 در هم کرد گفت: یصدام نرگس برگشت طرفم اخم با

 شد داتیباالخره پ-

 دیببخش-

  میبر ایب-

بود هنوز تا  قهیدق ۱۰:۴۵زنگ اول و دوم  تمام شد ساعت هم  میوارد کالس شد یدو نفر میدیساعت شد که رس مین

 نشسته بودم نرگس اومد کنارم نشست گفت: یصندل یرو اطیح ییمونده بود تو یلیدوارده خ

 شده؟ یچ-
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  یچیه-

 ؟ینگران مادرت-

 بهش انداختم گفتم: ینگاه

 شه؟یچرا حالش خوب نم ضهیمر نقدریدارم بدونم چرا ا ،دوستیلیخ-

 طور  که دستم را گرفته بود گفت: نیهم نرگس

 نگران نباش -

 میمدرسه آمد یکه زنگ خانه به در صدا آمد با نرگس از پله ها نیتحمل کردم هم یبدبخت هیبا  قهیدق ۱۲:۵ساعت  تا

 بابا به طرفش رفتم  دنیمدرسه شدم با د اطیکه وارد ح نیهم نییپا

 سالم بابا جون-

 که من کار دارم  میسالم دختر گلم،زود باش بر-

 به نرگس کردم گفتم: ینگاه

 یتنها بر یخونه امروز مجبور امیباهات ب تونمینرگس شرمنده امروز نم-

 مامانت حالش خوب باشد دوارمینه اشکال نداره،ام-

 ممنون-

 به عمو سلمان انداختم گفتم: ینگاه میشد نیماش سوار

 سالم عمو سلمان -

 بهم کرد گفت: یسلمان نگاه عمو

 یسالم دخترم خوب هست-

 ن؟یخوب یممنون شما چ-
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 خدا رو شکر -

کردن از  یما زندگ شیساله بابا هست که بعد از ازدواج کردن با خاله مهسا پ نیچند یاز دوست ها یکی عموسلمان

 یخدمتکار یبابام تو اون شرکت رفت و پولدار شد خاله مهسا و عمو سلمان اوردن خانمان و خاله مهسا برا یوقت

 کار کنند ستندکهکرد عمو سلمان هم راننده شد البته خودشان خوا یانه کار مخ

بعد از  میرا دادم دست عمو سلمان وبا بابا وارد اتاق دکتر شد میپشت یکول میشد مارستانیوارد ب دینکش یطول

 .میبه دست دکتر داد میاوردیبرگه سر در ن نیاز ا یزیکه من و بابا چ شیگرفتن برگه آزما

 

پدر حواسش  یچشمانش برداشت وازصدا یرااز جلو نکشیانداخت و ع یدستش بودنگاه یکه تو یبرگه ا دکتربه

 برگه برداشت وبه نگاه پدر دوخت  یراازرو

 دکتر؟ یشده آقا یزیچ-

 آب دهانش را قورت داد گفت: دکتر

 همسرتون سرطان قلب داره -

 طور به دکتر نگاه کردم نیدر قلبم فرو کردند اشک در چشمانم حلقه زد و هم یجمله خنجر نیا با

 آمد گفت: یکه از ته چاه م یبا صدا پدر

 م؟یدرمانش کن میتونیدکتر.....درمان داره؟م یآقا-

 هست! یراه هی یهم داشت ول یدرمان شهیهست نم دیشد نقدریکه ا یماریب نیمتاسفانه همچ-

 !!دیبگ کنمیدکتر خواهش م یآقا یچه راه-

 گفت: دیکش ینفس دکتر

 صورت متاسفم  نیا ریغ م؛دریده یقلب انجام م وندیبود پ زیآم تیاگه موفق میکن یعملش م-
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کنم مادرم را خوب  یخواهش م یول میآور یم مارستانیعمل به ب یمادر را برا نینداره هر وقت گفت یبیباشه ع-

 دیکن

 دارد  یادیز سکیمادرت ردخترم آرام باش عمل کردن -

 متوجه نشدم؟-

 .مینجاتش بده میعمل قلبش مقاومت نکنه  و نتوان نیتو ب دمیشا ای رهیاگه موفق نشد به کما م یعنی-

 شه؟یخدا آخه مگه م یوا-

 گفتم: دمیکش یکه دست بابا رو م یشد و در حال ریبه بابا انداختم تو مات و مبهوت بود اشکام سراز ینگاه

 مادر را درمان کنن دیبا گهیدکتر د میبرو ایبابا ب-

 بلند شد گفت: شیاز سرجا دکتر

 آروم باش کمیدخترم -

 بلند کردم گفتم: صدام

 دکتر؟اون مادر منه  یآرام باشم آقا یچطور-

  دیگو یرابهتون م نیدهمیکه برو ییتکون داد گفت:هر جا یسر دکتر

 حالش خوب بشه دیدکتر مادر من با ینه آقا-

  دیرا قبول کن سکیر نیا دیتوان یرا دادم م شنهادمیمن پ-

 به بابا کردم گفتم: ینگاه

 بگو  یزیچ هی؟یهست یبابا تو چه فکر-

  ارمشیعمل م یباشه،ما فردا برا-

 تعجب گفتم: با
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 میدهیمادر را از دست م یدست یدست ی!داریکن یچه کار م یبابا دار-

 زجر بکشد نقدریدم همسرم ا یاجازه نم-

 نشسته بود گفت: یصندل یکه رو یشدم دکتر در حال رهیخ نیرا پاک کردم و به زم میها اشک

  نشیاریفردا صبح زود ب-

 ما با سرعت خود را به ما رساند و گفت: یگرفته  افهیعمو سلمان با ق  میآمد رونیب مارستانیاز ب ینفر دو

 ن؟یشد یشکل نیشده؟چرا ا یچ-

 شد عمو سلمان آمد طرفم گفت: نیبه عمو سلمان بدهد سوار ماش یجواب نکهیبدون ا بابا

 شده دخترم؟ یچ-

 کردم گفتم: یرا پاک م میطور که اشکا همان

 عمو سلمان مامانم سرطان داره-

 گفت: دیجمله من را در آغوش کش نیسلمان با ا عمو

 نگران نباش دخترم -

خودش را  عیاز آن باال سر انیمبل ک یوردم و پرت کردم رومانتوم را در آ میو به طرف خانه رفت میشد نیماش سوار

 افتاده؟ یاتفاق ؟چهیکن یم هیچرا گر ن؟النازیشد یشکل نیشده؟چرا ا یرساند گفت:چ نییبه پا

 گفتم: دمیکش سمیبه صورت خ یدست

  نیبش ایآرام باش ب-

 کردگفت: یاخم انیک

 شده؟ یچ-

 مامان!-
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 ش؟یشد جواب آزما ی؟چیمامان چ-

 انداختم گفتم: انیبه ک یشد نگاه ریدوباره سراز اشکام

 بود  یجواب منف-

 مبل نشست گفت: یآرام رو انیک

 بود؟ یجواب چ-

 سرطان قلب دارد-

 چشم دوخته بود گفت: یقال یطور که به گل ها نیحلقه زد و هم انیک یجملم اشک در چشما نیا با

 درمان داره؟-

 میجام بدهان  میتوانیم یکار هیدکتر گفت  ینه،ول-

 شد گفت: رهیخ میرا اورد باال و در چشم ها سرش

 ؟یچ-

 .میدهیاگه موفق نشد مادر را از دست م هیبزرگ سکیر یول میعملش کن-

 تکان داد گفت: یسر انیک

 دم  ینه من اجازه نم-

 خودم هم..... میمجبور انیک 

 را بلند کرد گفت: شیحرفم آمد و صدا انیم به

  دیعملش کن زارمیگفتم نم-

 یحرف ها را تکرار م نیبازم هم هم میهم برو گهید یدکتر هست هر جا نیبهتر نیکه ا یدانیخودت خوب  م انیک-

 کند 
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 کنم  یروز زندگ هینه اصال بدون مامان امکان نداره -

 کنم؟ یروز زندگ هیبدون مامانم  تونمیبه نظرت من م انی:کمن

 شد  یبه طرف اتاقش راه تیبا عصبان انیک

نداشت و تو اتاق کنار مادر نشسته  یباهاش صحبت کردم از اتاق خارج نشد و بابا هم اصال حال خوش یاز وقت انیک

 بود 

 فیتعر شیمدرسه را نداشتم به نرگس زنگ زدم و موضوع را برا یحال و حوصله  امدین میصبح خواب به چشم ها تا

 مدرسه  امیکردم و گفتم تا دو سه روز اصال نم

و بابا جلو نشستن و من هم  انیک شهیعقب مثل هم یصندل میو گذاشت نییپا میاز پله ها آورد واشی واشیرا  مامان

 کیک میشاپ و برا یکه مادر من را برده بود کاف میافتاد روز تولد دوازده سالگ ادمیکنار مامان نشسته بودم تو راه 

 .اسم خودم در آن حک شده بودبود که  یدکه تا حاال داشتم گردنبن یکادو نیبودو بهتر دهیخر

 

 تیهدا یگذاشتندوبه اتاق بستر یبرانکارد یدکتروچندتاازپرستارها مادررابه کمک هم رو میکه شد مارستانیب وارد

 کردند.

و  مینشسته بود یگوشه  انیصبح موقع عملش بود و چند تا پرستار مادر را به داخل پخش عمل بردن من و ک فردا

به  یو سه نفر رونیدکتر از اتاق عمل آمد ب میگذشت و ما هنوز انتظار خبر خوب بود یساعت سه میکرد یفقط دعا م

 خود را به صورت بابا داد  یناراحت کننده  ی افهیدهانش برداشت و ق یرنگش راازرو دیماسک سف  میطرف دکتر رفت

 دکتر بگو همسرم حالش خوبه-

 قلبش مقاوت خودش راازدست داد  و..... میهوش کن یب نکهیمتاسفم،قبل از ا-

 را بلند کرد گفت: شیبه حرف آمد و صدا انیک

 د؟یکرد یچه کارم نیپس شما سه ساعت داشت-

 کار فوت کرد  نیممکن بود همسر شما قبل از ا ریغ یول میقلب بزن وندیپ عایسر میما خواست-
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 رفتینداشتم چشمام م یشدم حال خوش نیزم یرو دادم و آرام آرام نقش هیتک واریتو چشمام حلقه زد به د اشک

 چشمام بسته شد. سمیلحظه هم وا هیتونستم  ینم

 بهم انداخت گفت: یسرم بود نگاه یباال نیریباز شدن چشمام ش با

 حالت خوبه؟-

 دستم را گرفت گفت: نیریبودم و بهم سُرم وصل بود ش دهیبرانکارد دراز کش یبه دور و بر انداختم رو ینگاه

 حالت خوبه؟ زمیالناز عز-

 مامانم. شیبرم پ دیمن با-

 صبر کن الناز بزار سرم که تمام شد-

 کنم یبرم خواهش م خوامیاالن م نینه من هم-

 رهیگ یم رادیشه پرستار ا یبابا نم یا-

 برم دیاالن با نیبدرک،من هم-

 ستمیخودت با یپا یرو یخوایم یچطور ستیالناز اصال حالت خوب ن-

 تونمیم-

شده بود به  ریبرانکارد بلند شدم همان طور که اشک از چشمام سراز یو از رو دمیساعدم بود کش یسرم که رو 

 گفتم: نیرینکردم برگشتم طرف ش داشیپ یطرف مامان رفتم ول

 مامان کجاست؟ نیریش-

 تو.....تو...سردخونه-

بشم که   نیبود نقش زم کینزد ستمیپام با یشد نتوانستم رو لیکردنم به هِق هِق تبد هیکلمه سردخونه گر با

 را گرفت گفت: بازوم نیریش

 استراحت کن  ایب ستیحالت خوب ن ایپاشو ب زدلمیالناز عز-
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 مامانم شیبرم پ خوامینه من م-

 االن بزار حال خودت خوب بشه یمامانت ول شیپ میریباشه م-

 را کنار زدم گفتم: دستش

 کشم تو رو خدا دست از سرم بردار  یمن چه م یبفهم ستیمادر خودت که ن نیریش-

 گفت: یبا دلواپس نیریش

 باشه الاقل بزار کمکت کنم -

رحمان،داداشم و بابام عمو عباس،زنامو ندا عمو سلمان و خاله مهسا  حانه،عمویخاله ر میهم به طرف سردخونه رفت با

 گفت: دیبه طرفم اومد و من را در آغوشش کش حانهیآنجا بودن خاله ر

  گمیم تیبهت تسل-

و  یصندل یآرام من را گذاشت رو حانهیکردن خاله ر یم هیو بابا گر انینداشتم ک سادنیشد توان وا ریسراز اشکام

 کرد گفت: نیریبه ش ینگاه

  اریآب قند ب هیالناز  یبرو برا زمیعز نیریش-

 :گفتمیم یلب ریکردن ز هیخاله و شروع کردم به گر یشانه  یرفت سرم را گذاشتم رو یم جیگ یبدجور سرم

  یدورت بگردم چرا تنهام گذاشت ییمامان کجا-

 موهام و شروع کرد به نوازش کردن  یدستش را گذاشت رو خاله

 آروم باش دختر گلم  زمیعز-

 نداره  یمن معن یکردن برا یاون نباشه زندگ یوقت-

 نگو  ینجوریا-

 ندا به طرفم آمد و دستم را گرفت گفت: زنامو
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 نکن دختر خوشگلم  هیگر زمیعز-

 ت:نوازشم داد گف یکمرم و کم یکردن دستش را گذاشت رو هیآغوش زنامو رفتم و دوباره شروع کردم به گر در

 .زمینکن عز هیگر-

 کنم؟ یبدون اون زندگ یچطور-

  یسیخودت وا یپا یرو یتوان یم گهید یتو بزرگ شد زمیعز-

 تونم  یمامانم نم بدون

 گفت: دیرا گرفت و من را در آغوش گرمش کشبه طرفم اومد دستم انیک

 ینکن آبج هیگر-

 در آغوشش بودم گفتم:طور که همان

 نم؟یبار بب نیآخر یمامانم را برا شهیم-

سبز خوشگلش  یمابود و چش دهیبرانکارد دراز کش یمامان رو میرا تکان داد و با هم به طرف سردخانه رفت سرش

 دیدستش چک یاشکم رو یسرد بود قطره  یلیشده بود دستش را گرفتم خ میمالفه قا ریز شییطال یبسته بود موها

شانه  یدستش رارو انیکنه ک یبغلم نم گهیست،دین شمیشد که پ یکردن هنوز باورم نم هیدوباره شروع کردم به گر

 ام گذاشت گفت:

 گهیبسه د میبر ایب

 مامانم باشم. شیپ خوامیم- 

  میبر اینکن ب یالناز لجباز-

 نیریباور کنم که واقعا مامانم رااز دست دادم برام واقعا سخت بود ش تونمینم رونیمن را از سردخونه آورد ب انیک

 خودش رابه من رساند من را بغل کرد گفت:

 گلم. هیغم آخرت باشه آبج شاهللیا-
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 شدم گفتم: رهیآمدم و به چشمانش خ رونیبغلش ب از

 کنم؟ یبدون مادرم زندگ یچطور-

 گفت: دیبه صورتم کش یدست نیریش

  شهیدرست م یهمه چ-

بودم و  دهیبود من هم کنارش دراز کش دهیتخت خواب یرو نیریهم نبستم ش یخانه خالم ماندم تا صبح پلک رو شب

 دمیازجا پر نیریش یرفتم ساعت هشت صبح با صدا ،خوابیساعت پنج ازخستگ کیخودم را به خواب زدم  تا نزد

  دهیمامان ولش کن بخوابه معلومه نخواب-

 کنم خوب پدرش آمده  داریمگه من دوست دارم الناز را ب زمیعز-

 بهم کرد گفت: یبرگشت نگاه نیریبلند شدم ش میپدر از سرجا یکلمه  با

 ؟یشد داریب ریصبح بخ-

 بابام آمده؟-

 اره -

 یسرخ رنگش به قال یمبل نشسته بود و چشم ها یآمدم به طرف بابا رفتم بابا رو رونیاز اتاق ب یحرف چیه بدون

 دوخته بود به طرفش رفتم.

 بابا-

 بلند شد و آمد طرفم گفت: شیاز سرجا بابا

 .زمیسالم عز-

 و پدر ادامه داد: دمیدر آغوشش پر یفور
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 اومدم دنبالت -

 مادر؟ شیپ میبرو میخواه یم-

 زمیاره عز-

 از پدر فاصله گرفتم نیریش یصدا با

 سالم عمو طاهر -

 ؟یخوب نیریسالم ش-

 بخور بعد با پدرت برو یزیچ هی یخوا یم یصبحانه نخورد ستم،النازین بد

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یهست که من سر یبه من کرد تا بداند جوابم چ ینگاه بابا

 مامانم  شیزود برم پ خوامینه م-

 .....یبر شهیکه نم یالناز با معده خال یول-

 حرفش آمدم گفتم: انیم به

 کنم اصرار نکن  یخواهش م نیریش رهینم نییاز گلوم پا یزیچ-

  یباشه هر طور راحت-

نشسته بود از  یصندل یرو انیک میجنازه رفت حیتش طرف به بابا وبا کردم یتشکر و خداحافظ نیریخاله،عمو و ش از

 بلند شد گفت: شیاز سرجا دنمیرفتم با د انیشدم و به طرف ک ادهیپ نیماش

 دلم حالت خوبه؟ زیعز یخواهر-

 خوب باشم؟ یچطور-

 به پدر انداختم گفتم: ینگاه

 اوردن؟یهنوز مامان ن-
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 تکان داد گفت: یسرش را به عالمت منف بابا

 گهیساعت د میزنگ زدم گفت تا ن-

شدم  رهیطور به آمبوالنس خ نیهم دیآمبوالنس به گوشم رس ریآژ یساعت گذشت تک تک اقوام ها آمدن صدا مین

 زمزمه کردم یلب ریتابوت و ز  یبه طرفشون رفتم دستم را گذاشتم رو رونیآوردن ب نیمادر را از ماش

 شود  یدلم برات تنگ م-

 آمد طرفم و من رااز مادر جدا کرد  انیک

برداشتن و  یلیو بابا هم ب انیکردم ک ینگاه م ختنیر یآن خاک م یشدم و به مامان که داشتن رو خکوبیم میسرجا

مداح هم بعد از چند  دیکش یم سشیبه صورت خ یدست ختیر یمادر م یکه رو یبا هر خاک انیدست به کار شدن ک

بودن نشستم و به  ختهیمادر ر یکه رو یشد و شروع کرد به دعا خواندن کنار خاک ها دایسر و کله اش پ قهیدق

سرم را باال آوردم نرگس و خواهرش  یشد وقت یم ریسراز میاشک از چشماها هیدادم هر ثان یمداح گوش م یاهادع

 گفت:  یلب ریبه آغوشش رفتم که نرگس ز یبلند شدم و فور میبودن از سرجا ستادهیسرم ا یباال

 الناز  گمیم تیتسل-

 به عالمت تشکر تکان دادم  یشدت گرفت و سر میها اشک

و نرگس شروع کردن به  نیریگفتن و از آنجا رفتن ش تیگذشت بعد از مداح تک تک اقوام ها تسل یساعت کی

خاک ها نشسته بودم و به  یکردند منم رو یگرفت تعارف م یکه سر راهشان قرار م یبه هر کس ینیریش ییرایپذ

 دمتاکه مادر کنارم بود اف یروزها ادیشدم و به  رهیخاک بود خ ریمامان که ز

گفتن حوصله  یم تیتسل انیشلوغ بود همه تک تک از من،بابا و ک م،خانهیهفت به خانه برگشت یساعت ها غروب 

مادر با  یشروع کردم به ورق زدن هر عکس رونیرااز کمد آوردم ب میشون نداشتم به طرف اتاقم رفتم آلبوم خانواده ا

 بود انداختم  سادهیدم در وا هک نیرینگاهم را به ش نیریش یلبش بود با صدا یلبخند رو هی

 ؟یکن یکارم یچ یدار-

 نداختم  یم یمیقد یبه عکسا ینگاه-

 کنمیرا گذاشت تو دستم گفت:درکت مآمد کنارم نشست دستش نیریش



 تجارت عشق

 
32 

 

 من را در آغوش گرفت گفت: نیریکردن ش هیجمله شروع کردم به گر نیا با

 یکنیداغون م یشد،خودتو دار فینکن چشمات ضع هیگر نقدریا زمیدورت بگردم عز یاله-

 وقته داغون شدم،از همون اول که مامان حالش بد بود  یلیمن خ-

 گفت: دیکش سمیبه صورت خ یدست نیریش

  شهیبه مرور زمان حالت خوب م-

 گرفتم؟  یاگه خوب نشدم؟اگه افسردگ-

 یکنیناراحت م ینگو خوب منو دار ینجوریالناز ا یوا-

 

 کردم؟ یدرد و دل م یک یبرا یتو نبود ،اگهیخوبه که تو هست-

 دوباره من رابغل کردوگفت: نیریش

 ناراحت نکن گهیخودت را د زدلمیعز-

 ستادهیچهار چوب در ا نیب انیماندم ک رهیوبه در خ دمیکش رونیخودم راب نیریبه در خورد که از آغوش ش یا تقه

 بهم کرد گفت: یبود نگاه

 رندیگ یهمه دارند سراغ تورا م نییپا ایپاشو ب یالناز خواهر-

 حوصله ندارم -

 .یبخور از صبح تا حاال لب به غذا نزد یزیچ هی نییپا ایب میشام بخور میخواه یم گهیساعت د کی-

 باشه-

 کردم گفتم: نیریبه ش یدر را بست نگاه انیک

 مامانم تنگ شده یدلم برا-
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تولد رو خودش به عهده از  یتولدم که خاله همه برنامه هاافتاد  ادمی شبید یدونیخاله تنگ شده،م یمنم دلم برا-

 تدارکات شام یبردارگرفته تا کارها لمیف

  دیخاله که چقدر زحمت کش یبود اون شب تو دفتر خاطراتم نوشتم مخصوصا درباره  یتولد عال چه

 کرد ادامه داد: یراپاک م شیکه اشک ها یدر حال نیریش

 بهم خوش گذشت  یلیبود اون شب خ یچه شب-

 دیبه گوشم رس حانهیخاله ر یزدم که صدا یلبخند

 نییپا نیایب زمیعز ن؟النازیریش-

 بهم کرد گفت: ینگاه نیریش

 ومدهیکه تا خودش ن میپاشو بر-

 بهم کرد گفت: ینگاه حانهیخاله ر نییگرفتم از پله ها آمدم پا نیریزدم و دست ش یتلخ لبخند

 حالت خوبه؟ زمیعز-

 .ستمیخوب ن-

 سرم گفت: یهم آمد باال نیریمبل ش یکمرم،آرام من را گذاشتم رو یرا گذاشت رو دستش

 من برم کمک مامان سفره پهن کنم. نیبش نجایتو ا-

تونستم خودم را کنترل کنم  یشد نم ریسراز میدادم دوباره اشک از چشماها یرا تکان دادم و به مداح گوش م سرم

 که متوجه حالم که شد آمد طرفم و کنارم نشست گفت: حانهیخاله ر

 شد فینکن چشمات ضع هیقدر گر نیکنم ا یالناز جون دخترم خواهش م-

 که دستش را گرفته بودم گفتم: یلبام نشست و در حال یرو یتلخ لبخند

  نیهست نیریخوشحالم شما و ش-
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منم بودن  یمیصم یاقوام ها چند تا از دوستا یو همه  دیبلند شد شام را در سفره چ شیزد و از سرجا یلبخند

 آمد کنارم نشست گفت: نیریش

 ؟یشام بخور یخواینم-

  رهینم نییاز گلوم پا یزیچ-

 بخواب ریبخور برو بگ یپاشو،پاشو دوتا قاشق چ شهینم ینجوریالناز ا یول-

 ادیخوابم نم-

 هست  یخواب یمنم باور کردم چشمات دختر سرخ شده معلومه از کمبود ب یتو گفت-

چشم رو هم  یشود چطور یچشمام سبز م یجلو رمامانمیلحظه تصو ن؟هریریبخوابم ش یبه نظرت من چطور-

 بزارم؟

 آب دهانش را قورت داد گفت: نیریش

 بخور  یزیچ هی ایحاال ب-

نشستم خاله مهسا  یصندل یرو میرابه طرفم دراز کرد دستم را گذاشتم در دستش وبه طرف  آشپزخانه رفت دستش

 کرد گفت:بخور  یبا چشم و ابرو به غذام نگاه نیریکردم ش نیریبه ش یگذاشت نگاه میبشقاب پلومرغ  جلو هیهم 

 به خاله مهسا کردم گفتم: ینباشد بعد از خوردن نگاه یزور دو سه تا قاشق تو دهانم گذاشتم که معدم خال با

 دستت درد نکنه خاله مهسا -

 گفت: کرد یاخم نیریش

 ن؟یهم-

 شدم ریس خوامینم گهید-

 بخور بعد برو گهیدو سه تا قاشق د یشد تیمثل چوب کبر ینخورد یزیتا حاال چ روزیاز د-

 شدم  ریاصرار نکن س کنمیخواهش م نیریش-
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 تکان داد گفت: یسر

 بزار من بخورم یخوا یباشه،حاال که تو نم-

 نوش جونت -

 زد گفت: یکه با نرگس و نسترن روبرو شدم نرگس لبخند رونیآشپزخانه اومدم ب از

 گم غم آخرت باشه یم تیبازم تسل-

 را تکان دادم گفتم: سرم

 یممنون که آمد-

که  یمیصم یاز دوستا یکیرفتن دو قدم به طرف پله ها برداشتم  که با دلبر  یو نسترن بعد از خداحافظ نرگس

 د گفت:ز یدوسال باهاش بودم روبرو شدم لبخند تلخ

  گمیم تیواقعا تسل زمیالناز عز-

 سمیبه صورت خ یبود بهم دلبر دست ختهیطرفم و بغلم کرد من هم بغلش کردم چشمام پر اشک شد اعصابم ر آمد

 گفت: دیکش

 ینکن چشماتو از دست داد هیگر نقدریا-

 

 دلبر  یممنون که اومد-

 گم  یم تیبازم تسل-

از خانه رفت از پله ها باال رفتم و به طرف اتاق   یزدم که دلبر من را در آغوش گرفت و بعد از خداحافظ یلبخند

 دیقاب مامان چک یاشک رو یشده بود قطره ها رهیتخت نشسته بود و به قاب عکس مامان خ یمامان رفتم،بابا لبه 

 کمرش گفتم: یکنارش نشستم دستم را گذاشتم رو

 نکن بابا هیگر-
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 نکنم؟ هیگر یرو از دست دادم چطور میآدم زندگ نیزترینم رااز دست دادم عزز-

 گفتم: دمیکش سمیبه صورت خ یکار کنم دست یدونستم چ یشد نم ریسراز اشکام

 نکنم هیکنم گر یم یبابا منم دارم سع-

 نکن  هیلطفا گر توهم

 زد  یبهم کرد و لبخند ینگاه بابا

 گفتم: دمیموهام کش یال یدست

  یقول بده توهم مثل مامان تنهام نزار بهم-

 را گرفت گفت: دستم

 دم یبهت قول م-

به دست و  یرفتم آب ییکنارم خواب بود به طرف دستشو نیریشدم ش داریهشت صبح بود که ب یها یکینزد صبح

 زد گفت: یروبرو شدم لبخند نیریآمدم با ش رونیب ییکه از دستشو نیصورتم زدم هم

 ؟یشد داریچقدر زود ب-

 ؟یشد داریزود ب نقدریتو چرا ا-

 به دست وصورتم بزنم یآب رمیم-

 ؟یبخواب یخوا ینم-

 ادیخوابم نم-

 یدیهم درست نخواب شبید-

 ادیگفتم که من خوابم نم-

 خوابم  یم گهید کمیباشه،من -
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 برداشتم نرگس بود  زیم یزنگ خورد از رو میبعد گوش قهیچند دق دیبه طرف تخت خواب رفت دوباره خواب نیریش

 بله نرگس؟-

 که نکردم؟ دارتیب ریصبح بخ-

 بودم دارینه ب-

 .شتیپ امیب ینشد سرت شلوغ بود االن خونه ا یباهات صحبت کنم ول یزیچ هیخواستم در مورد  یم شبید-

  زمیعز ایب-

 خونتونم  گهیساعت د میتا ن-

 باشه،منتظرم.-

همه خواب بودن فقط خاله مهسا بود که  نییو آروم از پله ها آمدم پالباس مرتب کردم تنم  هیراقطع کردم و یگوش

 بهم کرد گفت: ینگاه دیچ یم زیصبحانه م یبرا

 ؟یشد داریدلم ب زیعز ریصبح بخ-

  نجایا ادیداره م ر،نرگسیصبح بخ-

 آها باشه -

 ساعت شد که نرگس وارد خانه شد نگاه ناراحت کنندش تو چشمام دوخت گفت:سالم مین

  نیبش ایب یاومد خوش-

 مبل نشستم نرگس هم آمد کنارم نشست گفت: یرو

 مجبورم بگم ی،ولیهنوز داغ مادرت را دار دونمیم-

 شده؟ یچ-

 دستم را گرفت گفت: نرگس
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  مینینب گرویهمد گهید دیشا-

 کردم گفتم: یاخم

 .میریم میدار یخانوادگ یعنی رمیمن دارم م-شده؟ ینرگس درست راست بگو چ-

 کجا؟-

 خارج از کشور -

 شه؟یهم یبرا-

  میپاس راهم انجام داد یبله کارها-

 ؟یریم یدار یجد یجد یعنی-

 به عالمت مثبت تکان داد  یسر

 ن؟یریم نیدار یکجا بسالمت-

 عموم   شیآلمان پ-

 ...یحاال تو هم تنهام بزار میساله با هم دوست نینرگس ما چند-

 حرفم آمد گفت: انیم به

 خواهم دانشگام اونجا بخونم  یم میمجبور یبرات سخته الناز ول دونمیم-

 ن؟یبر نیخوایم یبهت لبخند زده باشه،حاال ک یآهان،پس زندگ-

 جمع کنم  لمیوسا دیبا یعنی ستمیشب ن یفردا صبح ول-

 دهیرس یپس موقع خداحافظ-

 بلند شد آمد طرفم و من را در آغوش گرفت گفت: شیاز سرجا نرگس

 الناز شهیتنگ مدلم برات -
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 نره ادتیحتما زنگ بزن  شه،بهمیمنم دلم برات تنگ م-

 به دوستم زنگ نزنم  شهیمگه م زمیحتما عز-

 ازش جدا شدم  یزدم و بعد از خداحافظ یلبخند

 از هم دور بود لومتریهزار ک یهر چند زنده بود سالم بود ول دادمیداشتم کامل از دست م نمیا

 

 وسه ساله شدم؛ ستیگذشت ومن ب یم زیسال ازآن روزتلخ وغم انگ هشت

 توانستم دانشگاهم راتمام کنم. ینداشتن حس مادرانه دادم وبه سخت یبه تلخ رتنیاجبارتقد وبه

ودوست داشتنشان  ییبودکه چهارسال ازآشنا کایاش جس یباهمکالس انیروبودمراسم ازدواج ک شیکه درپ یا هفته

خودم  یپاها یکردم که رو یرفتن مادر سع یشرکت پدرمشغول به کارشدم.از لحظه  ین هم توگذشت م یبه هم م

 یکنم به خودم م یجاهستم فکر م نیکه ا یکه امروز به واآلن یگاه یها مبارزه کنم.حت یوبامشکالت وسخت ستمیبا

 یم ادمیکنم  یرفتنش فکرم یکه به لحظه  یجا برسم.زمان نیمادرم بوده که توانستم به ا یدعاها دازیشا میگو

و  ستیاست ومن به جشن ب نیریشده بودم.فردا شب تولد ش دیناام یو اززندگ رمیخواست بم یافتدکه انگاردلم م

به دراتاق  یآمدم وتقه ا رونیچه خواهم کرداز اتاق ب زکردنشیسوپرا یکه برا نیکنم و به ا یاش فکر م یسالگ کی

 درراباز کردم وگفتم: دمیکوب انیک

 .رونیب رمیداداش من م-

 :دیتعجب پرس با

 چرا!-

 .دمیهم براش نخر یکادو یجونه من حت نیریفرداتولد ش ستین ادتیعه مگه -

 نبود. ادمیاصال  ؛منیگ یآره راست م-

 پول درآورد وگفت: یبودرفت وازداخل آن مبلغ زگذاشتهیم یکه رو فشیبلندشدوسمت ک شیجا از

 .ریخواد بگ یکه دلت م یربروهرچیبگ-



 تجارت عشق

 
40 

 

 زدم گفتم: یخوشحال یازرو لبخند

 باشه ممنون-

 بود رفتم نیآمدم و به طرف عموسلمان که کنار ماش رونیخانه ب از

 بازار  میبر شهیسالم عمو سلمان اگه م-

 کرد گفت: یعقب راباز م نیزد و همان طورکه در ماش یلبخند

 دییبفرما-

مغازه چشمم  نیشدم و داخل بازار شدم اول ادهیپ نیاز ماش میدیرس به  بازارستاره دینکش یشدم طول نیسوار ماش 

 گردنبند گلدار خورد وارد مغازه شدم گفتم:

 گردنبند چنده؟ نیا متیآقا ق دیببخش-

 هزارتومن ستیب-

 دیرابرام کادو کن نیهم نیلطفا ع-

 لیداده بود تحو انیکه ک یداد پول لمیتحو لونیگذاشت وداخل نا یجعب هیآورد تو  رونیب نیتریرااز و گردنبند

 یقشنگ ریحر یلباس ها دمیرس یآمدم چند قدم جلو رفتم که به مغازه لباس فروش رونیفروشنده دادم واز مغازه ب

 یدست گذاشتم جنس شان عال کیش یچندتا مدل ازلباس ها یتا بلند وارد مغازه شدم ورو ریداشت از کوتاه بگ

داشت راانتخاب کردم.بعداز  یپورمانندیگ یها نیبودو آست یدوصورتیگ سفازرن یکه مخلوط یبلوز کیبودو

 کرد. یتماشا م ونیزیبه خانه برگشتم باپدرروبه رو شدم که داشت تلو نیریش یو کادوبرا دلباسیخر

 سالم-

 ؟یسالم دخترم کجا بود-

  دمیخر یچ نیریفردا تولد ش یبازار برا-

 ؟یدیخر یواقعا؟حاال چ-
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 آوردم گفتم: رونیب لونیمبل نشستم و همان طورکه گردنبند و بلوز رو از نا یطرفش رفتم و کنارش رو به

 قراره کادوبده انیگردنبندهم ک نیبلوزازطرف منه وا نیباباجان ا-

  هیعال شهیات هم قهیدلم سل زیچقدر هم قشنگه،عز-

 ؟یباب از صبح تا حاال کجا بود ی،راستیمرس-

 رفتم شرکت-

 جمعه وشرکت!روز -

 کنم پیدوتا متن تا وتریپشت کامپ نمیفقط بش ستمیکار داشتم من که مثل شماها ن-

 بود؟ یحاال کارت چ-

 شدم  کیشر یکیبا -

 گم  یم کیچقدر خوب،بهت تبر-

 یمرس-

 بدم  انیبه ک نارویمن برم ا-

  زمیبرو عز-

 روبرو شدم  انیبا ک دمیپله رس یکه آخر نیها را گرفتم دستم و از پله ها رفتم باال هم لیوسا

 ؟یدیخر-

 یبله داداش-

 ؟یدیخر یحاال چ-

 خودت برو نگاه کن-

 زنگ خورد؛نرگس بود. یکردم که گوش یداشتم لپ تاب رابازم لمیرا دستش دادم و به طرف اتاقم رفتم وسا لونینا
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 به به سالم نرگس خانم -

 دلم برات تنگ شده یخوب زمیسالم عز-

 ینداد اممیپ هیماه گذشت  کینطور،یمنم هم-

 شرمنده عشقم کار داشتم -

 سرکار یریهنوزهم م-

 وذوق وشوق گفت: جانیباه

 بله من عاشق کارم هستم.-

 چقدر خوب -

 ره؟یم شیشرکت خوب پ یکن یم کاریتو چ-

 شده کیکارخانه شر ینفر برا هیاره تازه بابام با -

  یبسالمت یچقدر عال یوا-

  یسالمت باش-

  هیرانین پسر بهت گفتم که ااو یراست-

 کدوم پسر؟-

 بابا همون اردالن یا-

 اها خوب؟-

 یخواستگار میایبا خانوادم م یداد و گفت به زود یدوست شنهادیبهم پ شیدو روز پ-

 !مبارک باشهیواقعا؟چه عال یوا-

 نشدن  یفعال خانوادم راض یول-
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 شونیم یراض ازودیرینگران نباش د-

 شاهللیا-

 میریجشن بگ شیبرا میخواهیهست فردا م نیریبه هر حال ما هم فردا تولده ش-

 بگو  کیخوبه،از طرف من هم بهش تبر-

 حتما-

  دیمن با زمیالناز عز-

  زمیباشه عز-

 خداحافظ-

 یبپوشم که صدا یفردا شب چه لباس یکردم که برا یتاب راخاموش کردم وبه طرف کمدم رفتم داشتم فکر م لپ

 دیا به گوشم رسخاله مهس

 شام حاضره نییپا ایب زمیالناز عز-

 آمدم -

 کرد و گفت: یبهم اخم انیشدم ک یکمد رابستم وازاتاق خارج شدم وارد سالن عذا خور در

 یخورد یخب تو م یاز گشنگ میبابا مرد یامد ریدوباره تو د-

 یاین ای یایب ستیمن که اصال مهم ن یزاره،برایبابا نم شهینم-

 کنم  یدهنت را پر خون م امیم انیک-

 نیدوباره شما دوتا بحث کرد دیعه بس کن-

 دهیدو روز،سه طالقش م کایازدواج کنه جس نیبگو،بخدا ا انیبه ک یزیچ هیبابا تو -

 یحرف نزن ینجوریتا با داداشت ا ادیب رتیشوهر زشت کچل گ هی شاهللیست،ایمثل تو ن کایجس رینخ-
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 یبنیخواست شوهر کنه،بعدم شوهرم از تو هم قشنگ تر هست حاال م یحاال ک-

 

 یکه بر یخوا یوقتش که برسه خودت م-

 حاالتاوقتش-

 میاگه بحث کردناتون تموم شد شام  بخور-

 دمیهمراهم از خواب پر یزنگ گوش یبا صدا صبح

 نیریبله ش-

 بلند شد غشیج یصدا

 بلند شو  یالناز،تنبل تو که هنوز خواب-

 کار کنم؟ یبلند شم چ-

 !هنوزده صبحهینگاه به ساعت کرد-

 ساعت ده!انگار لنگه ظهرشده یگیم یجوری-

 پاشو  یحاال هر چ-

 خب باشه  یلیخ-

 الناز برنامه تو خونه کنسل شد یراست-

 ؟یریجشن بگ یخوایپس کجا م-

  میریهستند اونجا بگ ادیباغ گرفته گفت مهمون ها چون ز هیتو باغ،بابا رفته -

 ام؟یچند ب ست،عصرساعتین یباشه مشکل-

 زنمیهفت باغ باش آدرس راهم برات اس ام اس م-
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  امیم انیاها،من با ک-

 .ستین یباشه مشکل-

ازگروه دوستام  امیرابازکردم تا پ یکه کردم واتساپ گوش یکار نیرا قطع کردم واز رختخواب بلند شدم اول یگوش

به دست و  یآب هیرفتم  ییرا خاموش کردم به طرف دستشو یآمده بودحال و حوصله خوندنش را نداشتم گوش

 مهسا کردم گفتم: الهبه خ یو ساکت بود نگاه یخانه خال نییصورتم زدم و ازپله ها آمدم پا

 کجا هست؟ هیبق ریصبح بخ-

 صبحانه خوردن ورفتند-

 واقعاچه قدرزود؟-

 یایب ستیالزم ن یشرکت گفت امشب جشن دار ییایخوادبیپدرت گفت امروز نم ی،راستآره-

 ممنون  یلیباشه خ-

 تو آشپزخانه صبحانه بخور  ایب-

خاله مهسا انواع صبحانه ها برام گذاشت منم شروع کردم به خوردن واز  میخاله مهسا به طرف آشپزخونه رفت با

 بلند شدم. میسرجا

سرم  یتل گلدار رو هیلباس زرد پر رنگ تنم کردم و  هیونده بود شروع کردم به آماده شدن نم یزیتا عصر چ گهید

  دیدر به گوشم رس یگذاشتم صدا

 د؟ییبفرما-

 ؟یآماده ا-

شده بودالحق خوش به حال  پیپاش بود خوش ت یشلوار مشک هیو  یآب راهنیپ هیانداختم  انیازسرتاپا به ک ینگاه

 تور کرده  یپیخوش ت نیکه پسر به ا کایجس

 داداش! یشد پیخوش ت-
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 گفت: دیکه دور خودش چرخ یدر حال انیک

 واقعا؟-

 یشد یعال-

  یتو هم خوشگل شد-

 داداش  یمرس-

 خانم خوشگل؟ میبر-

 بله-

تو  چیپ یدادم کم انیداده بود دست ک نیریکه ش یآدرس میشد نیو سوار ماش میکرد یخاله مهسا و بابا خداحافظ از

با  نیریش میکه وارد شد نیدانشگاه هستند آنجا بودن هم یبود تمام بچه ها یباغ بزرگ میدیرس یبود ول چیپ

 ما را استقبال کرد گفت: یخوشحال

  نیکه آمد یمرس یوا-

 یکل دخترهارا جمع کرد یکار کرد یدختر چ-

 هستن میدانشگاه یبزرگش نکن،همش بچه ها انیک-

 دندیرقص یکرد همه م یکه گذاشته بود گوش آدم راکر م یشلوغ بود آهنگ یلیخ میبه طرف مهمونا رفت ینفر سه

 بهم کرد و گفت: ینگاه نیریش

 تو هم برقص ایب-

  نمیشینه من فعال م-

  یباشه هر طور راحت-

  انیشدم به ک رهیزنگ خورد خ انیک یکه گوش میساعت نشست کیهم آمد کنارم نشست  انیک

 هست کایجس-
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پسر قد بلند مو  هیحواسم آنجا بود که  یشدم همه  رهیخ دنیرقصیرا تکان دادم و به دخترها که اون وسط م سرم

 کردم گفتم: یستاداخمیجلوم ا یدرشت یمشک یو چشما یمشک

 ستادنه؟یا یجا نجایآخه ا-

 بهم زد گفت: یلبخند پسره

 احسان هستم ؟منیسالم خوب-

  نطوریآها،که ا-

 :کنارم نشست گفت آمد

 کن یتو هم خودت را معرف-

 ؟یچ یواس-

  میبا هم آشنا بش-

 .دیبا شما آشنا بشم،لطفا مزاحم نش خوامیمن نم یول-

 دیبه گوشم رس انیک یصدا

 الناز-

 کرد گفت: یاخم انیزل زدم ک انیبلند شدم و به ک میترس از سرجا از

 شده؟ یچ-

 شدگفت: یمن واحسان م کیهمان طورکه نزد و

 افتاده؟ یاتفاق-

 بلند شد گفت: شیاز سرجا احسان

  فتادهین یاتفاق چینه ه-
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 بهم کرد گفت: یتر شد و نگاه ظیاخمش غل انیک

 کرد؟ یم تیتورااذ-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف سرم

 نه داداش-

 از آنجا رفت  یحرف چیبهم کرد و بدون ه ینگاه احسان

 کرد؟ ی؟کاریلرز یپس چرا م-

 نکرد  ینه داداش کار-

 ؟یلرز یچرا پس م-

 سردمه  زهیچ-

 دوتا ابروهاش باال انداخت گفت: انیک

 سردته؟-

 سردمه  یلیاره خ-

 که اخماش محو شد گفت: یدر حال انیک

 برو اون وسط برقص تا گرمت بشه  کمیخوب -

 ندارم دنیاالن حس رقص-

  ایدستت ب دنیکنم که حس رقص یم یخودم کار-

و وادارم کرد که برقصم منم باهاش  انیعالمه دختر ک هی نیدندبردبیرقص یکه م هیرا گرفت منو به جمع بق دستم

 کردم یهمکار
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نشستم  یصندل یخسته شدم رفتم رو یلیهم بهمون ملحق شدن خ نیریو ش حانهیخاله ر میدیربع ساعت رقص تا

 هم آمد کنارم نشست  انیک

 گرمت شد؟-

 یلیخ-

 

 گه؟ید میخب پس بر-

 راندم گفتم: رلبیز یبود نچ ازدهیدستم انداختم ساعت  یرو یبه ساعت مچ ینگاه

  میصبرکن کادوهم بد-

 یها که دردست دوستاش بود نگاه م هیکه باذوق به هد نیریوبه طرف ش میکادو را برداشت انیمن و ک دینکش یطول

را  انیک یبا ذوق کادو نیریشدش انیشد نوبت ک یاز قبل هم ذوق زده م نیریدادش یکه کادورام یکرد هر دوست

رابغل کردنوبت من که شدبه طرفش رفتم کادو  انیک یدباخوشحالیگرفت وبعدتشکر در جعبه راباز کردگردنبندراکه د

 زد و گفت: یرادادم دستش لبخند

 یخوشحالم کرد یلیالنازجون خ یمرس-

 لباس من راسفت در آغوش گرفت.  دنیکادورابازکردوبا د نیریلبخند به آغوشش رفتم ش هی با

 تمام شد. یو خوش ریشب به خ اون

 شهیبه دست و صورتم زدم و لباسم راتنم کردم مثل هم یبلند شدم آب میاز سرجا میهشدار گوش یشد با صدا صبح

 یم یسع یخواب خواب بودم ول میوبه طرف شرکت رفت میشد نیسوار ماش انیو شالم راست کردم و با ک فمیهم ک

 گفتم: کردمدر هم  یمحکم به صورتم زد که اخم انیهم نرود ک یرو میکردم چشم ها

 ؟یضیپسر مگه مر-

 نخواب-

 ؟یزنیخب چرا م-
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 خوره یدونست بهت بر م یکنم نم دارتیخواستم از خواب ب-

  ریباشه بابا تو هم به دل نگ-

 دم گفتم:کر انیبه ک یشدم و نگاه ادهیپ نیاز ماش میدیبه شرکت رس دینکش یطول

 ره؟یشده زودترازماشرکت م یشرکت حاالچ میکرد که با هم بر یصبر م شهیبابا هم-

 خب امروز جلسه داره -

 :دگفتیوارد اتاق بابام شدم بابا من را که د یو در زدن یحرف چیبدون ه میشرکت شد وارد

 ن؟یباالخره آمد-

 سالم بابا جون -

 ؟یسالم دخترم خوب-

 خوبم خدا را شکر-

 وارد اتاق شد و گفت: انیک

 همش خواب بود. نیتو ماش-

 کردم گفتم: انیبه ک یبهم زل زد نگاه نجوریکرد و هم یاخم بابا

 ساکت باش لطفا انیک-

  یحاال کار کن یخوای،چطورمیگم خواب بود یمگه دورغ م هیچ-

 کردگفت: یبه بابا م یطورکه نگاه نیهم و

  ادیابش مچهارساعت هم که بخوابه هنوز خو ستیب نیا-

 بهم زد و گفت: یلبخند بابا

 پره یعالمه کار بهش بدم خواب از سرش م هیاالن که -
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 مینشستم و صورتم را پشت دستام قا یصندل یآمدم به طرف اتاق کارخودم رفتم رو رونیزدم وازاتاق ب یپوزخند

 بود  نیریبهش کردم ش یبرداشتم نگاه زیم یزنگ خورد از رو میکردم گوش

 نیریجانم ش-

 سالم الناز جون-

  زمیسالم عز-

 ریصبح بخ-

 ؟یداریچرا ب یاول صبح نیدختر ا-

 ؟یسر کار-

 آره-

 بلند شد. نیریخنده ش یپشت تلفن صدا از

 ؟؟یخند یچرا م-

  یکن یکار م یمثال دار رهیگ یخندم م نیاز ا یچیه-

 اخه شکمو مگه من مثل توهم؟-

 که همش خودم خوردم  اومد ادیغذا ز شبید نقدریجات سبز ا یراست-

 یش یچاق م یخور یچقدر م-

 گن یهمه بهم م یوا-

 کن تیرعا کمی-

 چشم.-

 خداحافظ نیریش میفدات،من بر-
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 خداحافظ-

جدا  انیاز ک کایکه درراباز کردم جس نیرفتم هم انیآمدم به طرف اتاق ک رونیواز اتاق ب زیم یراگذاشتم رو میگوش

 .نییهم سرش را انداخت پا انیشد ک رهیشدوبه من خ

 نجاستیهم ا کایجس یوا-

 الناز یدر بزن هی دیدختر نبا-

 هم هست کایدونستم جس یداداش جون نم دیببخش-

 هم هست. کایمن که بهت گفتم جس-

 ؟یگفت یک-

 با چشم و ابرو گفت: انیک

 مگه تو اتاق بابا بهت نگفتم -

 زدم گفتم: یطونیش لبخند

  ینگفت ادیم ادمیکه  ییتاجا-

 بابا تو هم که حافظت کمه یا-

 من یکه نگفت ادمهیداداش -

 حرفم آمدگفت: انیبه م کایجس

 الناز جان؟ یخوب الیخیباشه بابا ب-

 ؟یخدا رو شکر خوبم توخوب-

 خوبم خدا رو شکر-

 شم یمن مزاحمتون نم گهیخوب د-
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 گفت: یلب ریز انیک

 یمزاحم شد-

 گهیول کن د انیعه ک-

 کردم گفتم: انیبه ک ینگاه

 داداش جون  یگفت یزیچ-

 یندار یمگه کار و زندگ گهینگفتم برو د یزیچ-

 جون؟ کایمگه نه جس میبخور یقهوه ا هیزنداداشم با هم  شیپ نمیقهوه کردم بش لیافتادم ادمیندارم االن  ینه کار-

 با حرص گفت: انیک

 یتون یتو اتاق خودتم م-

 نده  ریبهم گ نقدریا نمیب یم کایعه داداش بعد چقدر دارم جس-

 دلم برات تنگ شده  یلیمنم خ زمیباشه عز-

 شد. رهیخ کایبا تعجب به من و جس انیک

 

 کردم گفتم: کایو جس انیبه ک یبلند شدم نگاه میاز قهوه خوردن از سرجا بعد

 کنم یخوش گذشت من رفع زحمت م-

 ده؟یهم کش گهید زیچ هی لتیهنوز م ای یبر یخوایواقعا م-

  یدار کارشیجان چ انیک یوا یا-

 برم گهینه د-

 خدا رو شکر-
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 هفته گذشت  کی

 رفت  شیخوب پ یبود تا االن همه چ کایو جس انیک یعروس فردا

 هیشد یشد آن قدر تپل بود که نم ینم دایپ نیریش یبرا کیش یلباس مجلس هی میدیچرخ یتو بازار م نیریش با

  میلباس براش انتخاب کن

 لباس خوبه؟ نیبه نظرت ا-

 خهیبود  یمشک ریحر نشیطرح داده بود و پا ییطال نیبود که با نگ یکامل یبه لباس انداختم لباس مشک ینگاه

 تکان دادم و گفتم: یقشنگ بود سر یلیخورد خ یباال م یهفت

 تو تن مهمه دونمینم-

 دیبه گوشم رس نیریش یشد که صدا قهیآورد به طرف رختکن رفت ده دق رونیب یرااز چوب لباس لباس

 ایالناز ب-

 برگشت گفت: نیریطرف رختکن رفتم درراباز کردم ش به

 لباسم رو ببند پیز-

 برات تنگه نمیاحتماال ا-

 کمی-

 حقته ینخور،حاال که خورد یچ یعروس یبهت گفتم برا نقدریا-

 لومیک ۶۹لوام؟یالناز مگه چند ک یوا یا-

  یتو حداقل با اعتماد به نفس نگ لو،کاشیک ۲۰ یگیهستم انگار م لویک ۶۹ یگیم یجور هی-

 رابکش باال پیحاال تو ز-

 گفت: دیلباس بلندش را در دست گرفت و دور خودش چرخ نیریباال ش دمیراکش پیز یبدبخت هی با
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 خوشگله،دوسش دارم. یلیخ-

 قشنگه-

 بهم کرد گفت: ینگاه نیریلباس ش دنیبعدازخر

 میکفش بخر دیحاال با-

 یکفش مشک هیکه  میشد یم دیناام میداشت گهیآمد د یجوردر نم یلیبا لباس خ یول میزد دیتا مغازه کفش د چند

 گفتم: دیپوش یدادم بپوشه وقت شنهادیپ نیریقشنگ بود به ش یلیخ دمیو پاشنه بلند براق د دیدار سف نینگ

 فوق العادست -

  مشیپس بخر-

ومنم به طرف خانه خودم  میکرد ادهیخودش پ یراتادم در خانه  نیریش میوبه طرف خانه رفت میشد یتاکس سوار

 رفتم با در زدن خاله مهسا در رابرام باز کرد 

 ن؟یکرد دیخر زمیسالم عز-

 سالم خاله مهسا آره -

 نیدیخر یچ-

 کفش و لباس-

 به دوروبرم انداختم گفتم: یخانه شدم نگاه وارد

 پس بابا کجاست؟-

 تو اتاق کارش هستن-

دوتا دستاش آورد  نیکرده بود با در زدن صورتش از ب میدوتا دستش قا نیطرف اتاق کار رفتم بابا صورتش را ب به

 قرمزش به  چشمانم دوخت به طرفش رفتم گفتم: یو چشما رونیب

 شده باباجون؟ یچ-
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 دخترم. ستین یزیچ-

 افتاده نه؟ یاتفاق هی-

 گول خوردم-

 !!؟یچ یعنی-

 شدم گولم زد  کینفرشر هیبا-

 بعدش-

 و سهام بود به نام خودش کرد بدبخت شدم  نیزم یچ اروهریاون -

 دهنم گذاشته بودم گفتم: یکه دستم راجلو یحال در

 ؟یچــ-

 دونمیشم م یبودو نبود ازم گرفت ورشکست م یبدبختم کرد هر چ-

 هست یراه هیحتما-

 تونم انجام دهم ینم یفعال کار-

 گفتم: را در آغوش گرفتم بابا

  شهیدرست م ینگران نباش بابا جون همه چ-

 بغض گفت: با

 ن؟یکرد دیخر نیکار کرد یحاال شما چ دوارم،خبیام-

  میدیلباس خوشگل براش خر هیآره -

 خوبه -
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 یخوشگل م یلیلباس خ نیبه تنم بپوشانم با ا دیکش لمیرنگم انداختم م یبه لباس آب یطرف اتاقم رفتم نگاه به

 دیبه گوشم رس نایک یشدم صدا

 ؟ییالناز کجا-

 یاخم انیتنم کردم و با سرعت به طرف در رفتم درراباز کردم ک یاوردم وبلوز رونیرو از تنم ب یلباس مجلس عیسر

 کرد گفت: یم  یکه به اتاقم نگاه یکرد و در حال

 شده؟ یزیچ-

 نشده  یزینه چ-

 ؟یکنیتَقُ و تُق م نقدریپس چرا ا-

 کنم؟یمن تَقُ و تُق م-

 ؟یدیبابا فهم ی هینشو،قض یباشه عصب-

  یمامان حاال ورشکست یسوخت بعد از ضربه  یلیآره دلم خ-

 نگفت یزیچ یباهاش حرف زدم ول یلیخوب منم خ یول هیخواد نشون بده چون فردا عروس ینم یلیخ-

  شهیبه مرورزمان درست م ی:نگران نباش همه چمن

  شاهللیا-

  دیپوش یطورکت و شلوار فردا رو م نیهم انیشد ک شب

  ادیم یلیبهت خ یشد پیخوش ت یلیهزار بار گفتم خ انیک یوا-

 خوبه؟ یمطمئن-

  یش یفوق العاده م گهیباال که د یآره حاال موهاتم ببر-

 ارم؟یپس برم درش ب-
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 را به عالمت مثبت تکان دادم  سرم

 ؟یندار یمشکل یعنی-

 نداره  ینه داداش جون مشکل-

 دمیکش یقینفس عم انیرفتن ک با

 

 کایرفتم جس یبلند شد به سمت گوش میگوش یکه دررابستم صدا نیبلند شدم به طرف اتاقم رفتم هم میسرجا از

 بود 

 کایجانم جس-

 که نکردم دارتیسالم الناز جون ب-

 خواب نبودم  زمینه عز-

 فردااسترس دارم یالنازبرا-

 زدم گفتم: یطونیش لبخند

 شت؟یپ امیفردا صبح ب یخوایهست اصالم تهیروز زندگ نیفردا بهتر زمیعز یچرا استرس داشته باش-

 کجاست؟ انی،کیایب خوادینه نم-

  دهیشوهر جونت خواب-

 تعجب گفت: با

  دهیتونم بخوابم بعد آقا راحت خواب یتونست بخوابه!؟من بخاطر فردا نم یچطور-

 خب.... یول دهینخواب دمیشا دونمینم-

 بخواب  ریتو برو بگ زمیباشه عز-
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 خداحافظ یندار یکار-

 خداحافظ. زم،قربانتینه عز-

قدر فردا به فکر فردا بودم که زود  نیشد ا رهیو به سقف اتاق خ دمیتخت دراز کش یو رو زگذاشتمیم یرو یگوش

 خوابم برد

به دست و  یرفتم آب ییتخت بلند شدم وبه طرف دستشو یازرو دمیهمراهم از خواب پر یزنگ گوش یبا صدا صبح

 زنگ خورد   میآمدم گوش رونیصورتم زدم و ب

 نیریجانم ش-

 سالم -

 زمیسالم عز-

 ه؟یچه روز یامروز اگه گفت-

 کار دارم خالصه کن نیریش-

 گفت: دیکش یقیتلفن نفس عم یپا

 ام؟یب یچه ساعت-

 راس ساعت چهاراونجام-

 ونتونمچشم،چشم ساعت چهار خ-

 خداحافظ یندار یکار گهیخب د-

 خداحافظ-

  میآمد رونیاز اتاق ب انیبا ک همزمان

 داداش جون ریصبح بخ-
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 خواهر گلم ریصبح بخ-

 بزنم یسر هیتامن به بابا  نییبروپا-

 رونیبابا صبح زود رفت ب-

 کوب شدم گفتم: خیم میسرجا 

 کجا-

 تا حاال چشم رو هم نزاشت  شبیرفت شرکت از د-

 شرکته  یاتفاق ها نیبابا احتماال بخاطر هم یا-

 آره همونه -

 میصبحانه بخور میخوب پس بر یلیخ-

هم پشت سرم وارد آشپزخونه شد و خاله مهسا رو از پشت  انیک میبه طرف خاله مهسا رفت میآمد نییپله ها پا از

 بغل کرد گفت:

 خاله مهسا ریصبح بخ-

  ریخان صبح بخ انیبه به ک-

 خاله ریصبح بخ-

تا منم صبحانه ها  دینیبش نیبر گهید ته،خبیروز مجرد نیجان امروز آخر انیر،کیصبح تو هم بخ زمیسالم عز-

  ارمیراب

 خاله مهسا امر کنند یچشم هرچ-

 نشستم انیک یروبرو زیپشت م میرفت یطرف سالن غذاخور به

 شده داداش؟ یچ-
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 نمیحال بب نیخواد بابا راتوا یدلم نم-

 م؟یبهش زنگ بزن یخوایم-

  زنمیبعد صبحانه بهش زنگ م-

به خوردن بعد از خوردن به طرف اتاقم رفتم االن  میمهسا انواع صبحانه ها برامون آماده کرد ما هم شروع کرد خاله

 ینگاه رونیساعت شد که از حمام آمدم ب کی کشهیدوساعت طول م ایساعت  کی قایبرم حمام،حمام منم دق دیبا

 رفتم با در زدن وارد اتاق شدم  انیاتاق ک طرفتنم کردم به  یلباس خونگ هیبود  میو ن ازدهی به ساعت کردم

 ؟یداداش جون به بابا زنگ زد-

 آره-

 گفت؟ یچ-

  امیگفت که تا ساعت دوازده م-

 ؟یکنیکار م یچ یباشه،حاال تو دار-

 کنم. یم زیدارم اتاق تم ادیم شگاهیاالن آرا-

 یدیبه اتاقت کش یدست هیبالخره -

کرد سشوارش  شیکار هی دیخب الاقل با یطرف اتاقم رفتم شروع کردم به مو درست کردن هر چند کوتاهه ول به

کردن تا  شیسرم و شروع کردم به آرا یکه با لباسم ست بود گذاشتم رو یو مشک یتل خوشگل گلدار آب هیکردم و 

 به در زدم ووارد اتاق شدم یآمدم به طرف اتاق بابا رفتم تقه ا رونیکارم کامل تموم شد از اتاق ب میساعت دو ون

 داخل؟ امیب شهیم-

 داخل دخترم ایب-

 ؟یکار داشت یشرکت چ یزود نیصبح به ا یکجا رفت-

 الناز یخوشگل شد گه،چهیکار داشتم د-
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 واقعا؟-

  یخوشگل شد یلیخ-

 هست؟ شگاهیدست آرا ریهنوز ز انیباباجون،ک یمرس-

 تموم شد شیپ قهیتا ده دق-

 ؟یآماده بش یخوایم یاها،تو ک-

 شم نگران نباش یاالن آماده م-

 یتا راحت به کارات برس رمیباشه،پس من م-

 دمیاز پشت سرم شن نیریش یکه درراباز کردم صدا نیبه طرف اتاقم رفتم هم رونیلبخند از اتاق آمدم ب با

 الناز-

 که چشمام برق زد گفتم: یو در حال برگشتم

 ؟یبالخره اومد-

 به طرفم آمد که بغلم کنه که من عقب رفتم گفتم: نیریش

 شهیصبر کن موهام خراب م-

 شد گفت: زانیآو نیریو لوچه ش لب

 واسه خودت  یذره مو دار هی یکرد کاریحاال انگار موهات چ-

 مهمه یلیمن خ یذره مو برا هی نیهم-

 

 من موهام بلند شده  میشروع کن ایخب باشه،ب یلیخ-

 باشه فقط زود باش -
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 میمال شیآرا هیدرست کردم بعد  یمدل گوجه ا شین؛وبرایریش یشروع کردم به درست کردن موها میاتاق شد وارد

 برخاستم گفتم: میخوشگل شده بود از جا یلیصورتش انجام دادم خ یهم رو

 پاشو-

 تموم شد؟-

 نه تازه شروع شد-

 جمع کرد گفت: لباشو

 مزه یب-

 زود باش برو لباست رو بپوش -

 منم کمکش کردم  دنیبلند شد وبه طرف لباسش رفت شروع کرد به لباس پوش شیسرجا از

 زد گفت: یچرخ نیریش

 خوشگل شدم؟-

 یمعرکه شد-

 یشیم یچه شکل نمیوبب یتوست تابپوش زم،حاالنوبتیعز یمرس-

  دنیدر آوردم و شروع کردم به پوش یرااز چوب لباس لباس

  یشد یتو هم عال یوا-

  زمیعز یمرس-

 میتخت بلند شد یاز رو نیریدرمن و ش یهشت شده بود موقع رفتن بود با تقه  ساعت

 ؟یآماده ا-

 میبله بابا آماده ا-
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 تاالر رسنیزودتر از ما م نایعروس ا گهید میبر-

ساعت شد تا به  مین میو حرکت کرد میشد نیسوار ماش نییپا میخانه با کفش پاشنه بلند آمد یاز پله ها نیریش با

بودم ساق دوش ها هم دم در منتظر عروس  ستادهیدر ا کیبودن نزد امدهیهنوز عروس و داماد ن میدیتاالر رس

دستش را دور دست بابا  کایو جس ستادیباال ا اون انیاوردن ک فیشد تا عروس و داماد تشر قهیبودن ده دق ستادهیا

 ختندیر یگل م کایو بابا جس کایها،ساق دوش ها هم پشت سرش جس یخارج لمیمثل فحلقه کرد و به راه افتادن 

 یرو کایو جس انیداد و ک انیرا دست ک کایکا،جسیجس یهم گذاشته بودن بابا میآهنگ مال هیقشنگ بود  یلیخ

بود از  میاز پشت شانه ام را لمس کرد برگشتم مر یکیهمون موقع  دنیبه رقص میکرد شروعنشستن ما هم  یصندل

 بغلش کردم  یخوشحال

 یخوشحال شدم آمد یلیجون عشقم خ میمر یوا-

 یدلم،من ممنونم که دعوتم کرد زیعز یمرس-

 نهالم اومده؟-

 .ستیازش ن یهنوز خبر یول امیگفت م-

 باشه هر وقت اومد به من خبربده-

  نمیچشم حتما،من برم بش-

  زمیباشه عز-

 حانهیخاله ر مینشست یصندل یرو یکه با خستگ میدیرقص یساعت مین دنیبه رقص میشروع کرد نیریبا ش دوباره

 شده بود  دستش را گرفتم گفتم: رهیخ کایو جس انیطور به ک نیهم

 حالتون خوبه؟ حانهیخاله ر-

  ستین نجایمادرت ا فیح-

 دستم را گرفت گفت: حانهیخاله ر نییکردم سرم را آرام آوردم پا بغض

 احتت کنمخواستم نار ینم-
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  ستین ینه مشکل-

 دستم راگرفت گفت: نیریش

امشب  دیپاشو الناز با میکن یشاد میخوایم اریمامان تو هم خواهشا اشک الناز را درن هیبابا امروز روز شاد یا-

  یبترکون

 کردم گفتم: حانهیبه خاله ر ینگاه

 ن؟یایشما هم م-

 دیبرقص نیشماها بر زمینه عز-

هم بلند شدن وشروع کردن به  هیبق نیریمن و ش دنیبا رقص میرفت ستیو به طرف پ میبلند شد نیریو ش من

 دیرقص یبابا کنارعروس و داماد م دنیبلندش آمد وسط و شروع کرد به رقص دیهم با لباس سف کایجس دنیرقص

نارمان و عمو رحمان هم آمدن ک حانهیر ن،خالهیریکنار بابا نشستم ش یصندل یخوش گذشت موقع شام رو یلیخ

دادن عروس  هیو چلو مرغ بود سه نوع غذا بود بعد از خوردن موقع هد مه،کبابینشستن به همه شام دادن خورش ق

 بود

 الناز؟ هیتو چ هیهد-

 زهیسوپرا-

 گهیزود باش بگو د ایناز ن-

 یصبر کن تا بفهم کمی شهینه نم-

 خدا از دست تو  یا-

طال به عروس داد برادر  سیسرو هیبه داماد و عروس داد مامانشم  هیهد ونیلیبود که هشت م کایجس ینفر بابا نیاول

خاله  یکانادا سفر کنن وقت یماه عسل داد که چند روز طیپول داد نوبت بابا بود بل ونیلیهم دو م کایکوچک جس

ازم  هم انیشاباش بهم داد ک هیهم  کایزدن جس تپاکت من را خواند همه شروع کردن به کف زدن و سو حانهیر

داد  هیشاخه گل طال هد هیهم  کایجس ییبود که چهارصدتومن پول داده بود و دا کایجس یتشکر کرد نوبت خاله 

 با ارزشه. یلیمعلوم بود خ
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ماند  رهیکردم و نگاهم به چشمان محمدخ یدستم را لمس کرد اخم یبود که انگارکس کایو جس انیبه ک حواسم

 گفتم:

 پسر  یش یچرا مثل جن جلوم ظاهر م-

 من اومدم دلم برات تنگ شده بود  یریازم سراغ بگ یایتو که نم-

 !یچقدر بزرگ شد نمیبب نطور،بزاریمنم هم-

 وگفت: دیچرخ

 ؟یجد-

 ؟یکرد یم یچه قدرفضول یبود کیکوچ یوقت ادتهیآره بابا،-

 آورد ادمیقدر مامان اون روزها را  نیا-

 حانه،عمویر دن،خالهیبه رقص میو شروع کرد میرقص رفت ستیزدم و دست محمد را گرفتم و باهم پ یلبخند

 بعد آمدن  قهیهم چند دق انیو ک کایکردند جس دنیرحمان،زنامو ندا عمو عباس وسط اومدن وسط وشروع به رقص

 یبه خانه  میحرکت کرد کایو جس انیک نیبابا شدم و پشت ماش نیسوار ماش میدو شب تو تاالر بود یساعت ها تا

را در آغوشم  کایمابودند جس زهمراهیکانیخانشان بزرگ بودفقط من و بابا،وپدرمادرجس میدیرس انیو ک کایجس

 گرفتم گفتم:

 مراقب خودت و داداشم باش-

  زمیچشم عز-

 ؟یلرز یم نقدریچرا ا-

 سرده ستین یزیچ-

 منم باورم شد-
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 در آغوشم گرفتم گفتم: یرفتم فور انیکردم وبه طرف ک یاش را گاز گرفت که خنده ا نییلب پا کایجس

  نیخوشبخت بش شاهللیداداش جونم ا-

 فدات بشم خواهرم -

بهم  یشد نگاه نیسوار ماش قهیشدم بابا هم بعد از چند دق نیسوار ماش یخداحافظ هیآمد و با  رونیآغوشش ب از

 کرد گفت:

 ؟یکن یم هیتو چرا گر-

 کنم ینم هیمن گر-

 چرا چشمات قرمز شده-

 .هیخال ستش،اتاقشین ستیکه ن ه؛امشبیخوب از دلتنگ-

 من که هستم دخترم-

 به بابا کردم گفتم: یدررا باز کرد نگاه میرا روشن کرد به طرف خانه رفت نیزدم و باباماش یلبخند

 بابا جون من خسته ام برم بخوابم-

 دلم برو بخواب زیباشه عز-

 بابا جون درمورد شرکتت.... یراست-

 حرفم آمد گفت: انیم به

 خوام در موردش حرف بزنم  یالناز امشب نم-

 یباشه بابا جون هر طور راحت-

 ریشب بخ-

  ریشب تو هم بخ-
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 گهیبود تختش مرتب بود د یخال هیرفتم انگارهمه جاسوت وکوره کمدش خال انیپله ها باال رفتم وبه طرف اتاق ک از

که در اتاق را باز کردم چشمم  نیرف اتاقم رفتم همآمدم به ط رونینبود از اتاقش ب ختهیمثل اون روزها اتاقش بهم ر

چشمام پر از اشک شد به طرف قاب رفتم گرفتم دستم با  میبه قاب عکس من و مامانم خورد که در آغوش هم بود

 گفتم: یلب ریقلبم بردم و ز کیقاب را نزد دیقاب چک یاشکم رو یانگشت شصتم صورت مامان رانوازش کردم قطره 

 بزنم  یسر هیدم فردا حتما بهت  یمامان جونم،قول م یپسرت نبود یامشب تو عروس-

                          دمیو شروع کردم به لباس عوض کردن و بعد گرفتم خواب زیم یراگذاشتم رو قاب

تخت بلند شدم به طرف  یبود از رو قیدق ازدهیبه ساعت کردم  یبرداشتم نگاه زیم یراازرو میشده بود گوش صبح

 یناهار درست م شهیبه طرف آشپزخانه رفتم خاله مهسا مثل هم رونیمام رفتم بعد از حمام کردن از اتاق آمدم بح

 کرد.

 خاله مهسا ریصبح بخ-

 بهم کرد گفت: یمهسا نگاه خاله

 دلم  زیعز ریصبح بخ-

 صبحونه حاضره؟-

 انداخت گفت: رلبیز ینچ

 صبحانه حاضر شد خوردن جمع شد  یبلند شد رید-

 وردن؟مگه بابا صبحانه خورد؟خ-

 زمیآره عز-

 االن کجاست؟-

 کند یباغچه صحبت م یگل ها یداره با عمو سلمان درباره -

 پژمرده شدن  کمیآها،آره گل ها -
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 رنیباغبون بگ خوانیم-

  رنیبگ شاهللیا-

 کرد به طرف عمو سلمان رفتم  یطرف باغچه رفتم بابا با تلفن صحبت م به

 عمو سلمان ریصبح بخ-

 ساعت خواب خانم-

 کردم گفتم: یا خنده

  دمیخواب رید شبید-

 بود  یواقعا عال یعروس میدیخواب ریالبته ما هم د-

 گل ها؟ یبرا نیریباغبون بگ یخوایم دمیآره فوق العاده بود،آهاعمو سلمان شن-

 اگه خدا بخاد.-

 

 به طرفم آمد گفت: بابا

 شده دخترم؟ یزیچ-

 که پژمرده شدن شهینم ینجوریا ریباغبون بگ هیگل ها  نیا یر،بابابرایصبح بخ-

 .امیوارده گفته از فردا م یتو باغبون شیاالن با دوستم صحبت کردم پسر دا نیهم-

 هم خب یلیخ-

  میبابا را گرفتم وبه طرف خانه رفت دست

 بابا-

 جانم دخترم؟-
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 خوام برم سر قبر مامان یم-

 .میریباشه،با هم م-

 براش تنگ شده. م،دلمیهم خب بعد از ناهار بر یلیخ-

 طور نیمنم هم-

 خاله مهسا بلند شد یساعت گذشت صدا مین

 ناهار یبرا نییپا ایب زمیالناز جان عز-

  امیاالن م-

شانه اش  ینشسته بود و منتظر من بود دستم را رو زیرفتم بابا رأس م یآمدم به طرف سالن غذا خور نییپله ها پا از

 گفتم: دمیم وصورتش رابوسگذاشت

 یمنتظر موند دیببخش-

 نه منم تازه آمدم -

 کنار بابا و شروع کردم به خوردن ناهارم نشستم

 میهست کایجس یخانواده  یامشب شام خانه -

 واقعا؟-

 آره-

 ماه عسل؟ رنیم یک-

  گهید یشنبه هفته -

 گفتم: یلب ریز

 .گهیدو روز د-



 تجارت عشق

 
71 

 

 به بابا کردم گفتم: یاز غذا خوردن نگاه بعد

 آماده بشم؟-

 آماده شو. زم،زودیآره عز-

 فیشال و ک هیزانو تنم کردم و  یساده تا باال یمانتو مشک هیباال و شروع کردم به آماده شدن  یرفتم طبقه  عیسر

 آمدم  رونیبابا چراغ اتاق را خاموش کردم و از اتاق ب یهمرنگ هم ست کردم با صدا

 م؟یبر-

 دم آره،آره آما-

لرزه دروجودم  دیکه پام به قبرستون رس نیهم میدیخر یفنجون کیجعبه ک هیتو راه هم  میشد نیهم سوار ماش با

 میرادستم گرفتم وبا بابا سر قبر مامان رفت کیک یکردن جعبه  یبه اون روز افتاد که مامان را خاک م ادمیافتاد 

 زمزمه کردم: یلب ریصلوات فرستادم ز هیسنگ قبرش و  یدستم را گذاشتم رو

گفت حتما قبل از  انیپسر گلت بود دوتاشون فوق العاده شده بودن ک یعروس روزیمامان جونم،مامان خوش قلبم د-

 تو قلبمه. شهیمطمئن باش جات هم زنهیبهت م یسر هیماه عسل 

 شانه ام گفت: یدستش را گذاشت رو بابا

 کن. ریها را خ کیبرو ک-

 کردم. ریخ کیبود ک دمیدر د ین دادم و به هر کرا به عالمت مثبت تکا سرم

که  نیپنج رفت شرکت منم از فرصت استفاده کردم و شروع کردم به آماده شدن هم یشده بود بابا ساعت ها عصر

 آوردم و به بابا زنگ زدم  رونیب  فمیرا از ک میتمام شدم گوش

 ؟ییسالم باباجون کجا-

 دنبالت  ادیعمو سلمان زنگ زدم گفتم ب بهام،یم رید کمیمن  دیدخترم واقعا ببخش-

 برم اونجا  ییکه تنها شهیبابا نم یا-
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  امیتا من ب  یصبر کن دیپس با-

  رمینه،نه با عمو سلمان م-

 زم،خداحافظیباشه عز-

 خداحافظ-

 شهیبلند شدم به طرفش رفتم ش میبا بوقش از سرجا ادیپله ها نشستم تا عمو سلمان ب یآمدم و لبه  رونیخانه ب از

 :دگفتیکش نییاش را پا

 سالم الناز جان،زود سوار شو-

فوق العاده بزرگ  یخانه  یول دیطول کش یکم کایجس یبه خانه  دنیعقب را باز کردم و سوار شدم تا رس یصندل در

 به عمو سلمان انداختم گفتم: ینگاه شهیشدم و از ش ادهیپ نیبوداز ماش ییبایوز

 ادیزود ب دیابا بگبه ب-

 نگران نباش -

 شد  رهیبه تن داشت بهم خ یدختر جوون قد کوتاه که لباس خدمتکار هیخانه را زدم  در

  دیخوش آمد-

  یمرس-

 بود  کاینفر که به استقبالم آمد جس نیخانه شدم اول وارد

 یدلم خوش آمد زمیعز یوا-

 ممنون -

 آمدگفت: نییهم از پله ها پا انیک

 خودم  یبه به خواهر کوچولو-
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 کردم گفتم: یروبوس باهاش

 دلم برات تنگ شده بود -

 ؟یکار کن یچ یخوا یروزها م هینبود بق شتیپ یشبید هیبابا فقط  یا-

  دونمیواال نم-

 پس بابا جون کجاست؟ یراست-

 بابا کار داشت -

 اها،احتماال بخاطر  اون اتفاقه -

 کدوم اتفاقه؟-

 عشقم ستین یزیچ-

 افتاده یبدونم چه اتفاق دیمن زنتم با انیبابا ک یا-

 دمیم حیبعدا برات توض-

 آمد گفت: نییاز پله ها پا کایجس مامان

  یخوش آمد-

 سالم -

 کرد گفت: یطرفم آمدو باهام روبوس به

 ؟یستادیا نجایچرا ا-

 کرد گفت: یم کایکه نگاه جس یحال در

 بفرما داخل  ستادهیدم در ا نیدخترم چرا الناز ا-

 ممنون  یمرس-



 تجارت عشق

 
74 

 

 کرد گفت: یاخم کایجس یبابا یو برادرش هم آنجا بودن بعد از سالم و احوال پرس کایجس یپله ها باال رفتم بابا از

 پس پدرت کجاست؟-

 ادیاالن م-

 میخور یشام م اد،بعدیتا پدرتم ب میکن یخوب پس صبر م-

نفره نشست مامان  هیمبل  یهم روبروم نشستن برادرشم رو انیو ک کایمبل نشستم جس یرو و  را تکان دادم سرم

در خانه به  یچون خودش استاد دانشگاه بودصدا دیازم پرس یهم آمد کنارم نشست و چند سوال دانشگاه کایجس

 دیگوشم رس

 احتماال بابا هست-

 خودشه  گهیآره د-

 دیبابا به گوشم رس یشد صدا قهیدق چند

 

 از پله ها باال آمدند کایجس ینگذشت؛که بابا و بابا یا هیثان چند

 شام نییبفرما-

و هم  ینیخوشمزه هم جوجه کباب بود هم جوجه چ یهم داشت سه نوع غذا یبه به عجب غذا مینشست یهمگ

جوجه  خیس هیکباب و  خیس هیباقال پلو هم بهش اضافه کردم  یکم ختمیر دیپر پلو سف سید هیکباب شروع کردم 

 اشتمهم گذ

 دست پخت خودمه -

 خوشمزه شده یلیواقعاخ-

 .زمینوش جونت عز-
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 مینشست یساعت کیمبل نشستم  بعد از شام  یکردم و رو یتشکر گرنداشتمیاز صرف شام مجال هضم دسرراد بعد

 رادرآغوش گرفتم وگفتم: انیک میبود ستادهیرفتن دم در که ا یبرا میو بلند شد

 بزن یابه من سرقبل ازرفتنتون به ماه عسل حتم-

 به خواهر کوچولوم سر نزنم شهیحتما،مگه م-

 کانادا بهت خوش بگذره. شاهللیا-

 کانادا  میبر یهم خانوادگ یروز هی شاهللیا-

 کشور مورد عالقه ات. یریم یبه هر حال دار-

 پس خوش به حالم -

 کردم گفتم: یرفتم باهاش روبوس کایطرف جس به

 .یبهم سر بزن یایبهم قول بده قبل از ماه عسل ب-

 حتما-

 یداداشم ببر زارمینم ییایاگه ن-

 کرد گفت: یا خنده

 بزنم یسر هیبهت  دمیقول م-

 کردم. یزدم و ازشون خداحافظ یلبخند

 یبه دست و صورتم زدم لباسم مرتب کردم و موها یرفتم آب ییتخت بلند شدم به طرف دستشو یکه شد از رو صبح

 آمدم به طرف آشپزخونه رفتم  رونیکردم از اتاق ب یصاف هیشلختم را 

 خاله مهسا ریصبح بخ-

 زمیعز ریصبح بخ-
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 باغبون آمد؟-

 اومد  شیساعت پ میآره،آره ن-

 دونه؟یواقعابابا م-

 دونهیآره م-

 گشنمه یلیبخورم خ نیبد یزیچ هی دیبهش بندازم شما هم لطف کن ینگاه رمیپس من م-

 دلم. زیچشم،عز-

 حیتوض شیکرد و قانون باغچه رابرا یرفتم عمو سلمان با پسره داشت صحبت م اطیرا سرم کردم و به طرف ح شالم

شده بود نگاهش  رهیبه عمو سلمان خ یمشک زیر یو چشما یقد بلند الغر و مو مشک یشدم پسر کتریداد نزد یم

 زد گفت یلبخند رهخوده پسکردم که  یطوربهم زل زد تک سرفه ا نیافتاد تو چشمام و هم

 سالم اسم من سروش هست -

 النازم-

 طاهر  یالناز هست،خانم خونه دختر آقا نیا-

 دمیآها،بله بله فهم-

 ن؟یرا بهش گفت یعمو سلمان قانون باغبون-

 آره دخترم.-

 خب یلیخ-

 کنم با اجازه دیمن برم خر-

 شدم. رهیسروش خ یمشک زیر یاز رفتم عموسلمان به چشما بعد

 شده؟ یزیچ-
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 خوشگله یلیچشمات خ-

 جوابشم بدم از آنجا رفتم. نکهیرفتم و بدون ا شیبرا یغره ا چشم

 دیدر خانه به گوشم رس یشد صدا شب

 ؟یبود یالناز تو منتظر کس هیک-

 کاباشندیو جس انیک دینه،شا-

 به طرفم برگشت گفت: نیریکه با ذوق در راباز کردم ش یطرف در رفتم در حال به

 جونم یآبج سالم-

 ؟یکن یکار م یچ نجایجون تو ا نیریسالم ش-

 تازه کنم ینفس هیتو  امیصبر کن ب-

 گوشم شد گفت: کیوارد خانه شد نزد نیریدرفاصله گرفتم که ش از

 باباتم هست؟-

 آره چطور؟-

 یچیه-

 به طرف بابا رفت گفت: نیریش میسالن شد وارد

 سالم عمو طاهر-

 د؟یسالم دخترم خوب هست-

 د؟یخوب هست ،شمایمرس-

 منم خوبم خداروشکر-

 گرفتم گفتم: نیریش دست
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  گهیبسه د-

 کرده بودم گفتم: یظیکه اخم غل یرا کشون کشون وارد اتاقم بردم  و در حال نیریش

 نجا؟یا یچرا آمد-

 خوب. شتیچه طرز حرف زدنه؟اومدم پ نیالناز جون ا یوا یا-

 گفتم: نییانداختم پا سرمو

 برام تعجب بود.آخه  یشرمنده،ول-

 خونمون من اومدم،بعدشم حوصلم سر رفته بود. ییایتو که نم-

 همون حال گفتم: با

  یخوش آمد-

 ن؟یباغبون گرفت یانگار-

 آره-

 زهیه یلی؟خیگرفت یلیخدا وک هیچ نیا-

 اوردمیگفت سر در ن یبه من م یزایچ هیآره،صبح هم -

 الناز-

 جانم؟-

 کربال رنیمامان و بابا دارن م-

 یواقعا؟چه عال-

  ارتیز رنیآره،بخاطرپوست بابا دارن م-

 کرده؟ دایمگه دوباره پوست بابات مشکل پ-
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  ارتیبرن ز خوانیبازم م ینه خوب شده،ول-

 یاریب یبرام سوغات دیاونجا با یخوبه،تپل خانم اگه رفت یلیکه خ نیا-

 زد گفت: یتلخ لبخند

 ببرن خوانیمتاسفانه من را نم-

 ؟یچ یواس-

 بهتره  یبمون نجایا نکهیبخاطر ا اده،همیز متشیهم ق گهیمانم مما-

 هیو هم  یخانوادت باش شیهم پ یبا بابام صحبت کنم بهتون پول قرض بده تو هم بر تونمیاگه بخاطر پول هست،م-

 .یکن یارتیز

 .یایبهتره ن گنیم نکهیا ست،مشکلینه مشکل پول ن-

 

 یمن بمون شیپ یتونیخواد م یخب؛اگه دلت م-

 با ذوق گفت: نیریش

 واقعا؟؟-

 آره -

 مرادر آغوش گرفت وگفت: نیریش

 الناز جون عاشقتم یوا-

 د؟یکن یحرکت م یک-

 فردا عصر -

 زدم وگفتم: یلبخند
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 ماه عسل رنیم کایو جس انیکه ک یروز قایدق-

 ده شب بود که همراه پدرس به خانه برگشت یها کیماند و نزد شمیپ یساعت میتا ن نیریش

هشت صبح بود دست صورتم را شستم شروع به  یها کیبه ساعت انداختم نزد یاز رختخواب بلند شدم نگاه صبح

آمدم به طرف سالن غذا  نییگذشت که به شرکت نرفتم بودم از پله ها پا یم یکردم دو روز میلباس ها دنیپوش

 ادور گردنش حلقه کردم گفتم:ر مخورد دست یخواند صبحانه هم م یطور که روزنامه م نیرفتم بابا هم یخور

  ریصبح بخ-

 گونه ام گذاشت گفت: یرو یا بوسه

 نازگل بابا ریصبح بخ-

 نشستم وگفتم: یصندل یرو

 شرکت  امیمن امروز م-

 باال انداخت گفت: ییابرو

 ؟یازشرکت کرد یادیچه عجب!-

 قلوپ ازآن خوردم گفتم: کیو زبرداشتمیم یآب پرتقال راازرو وانیل

 کربال؟ رنیدارن م حانهیعمو رحمان و خاله ر یخبر داشت یبابا راست-

 آره-

 ؟یدونست یشما از کجا م-

 کربال میریم میما هم دار نجایا ادیم نیریرحمان امروز بهم زنگ زد گفت عصر ش-

 هم خوب یلیخ-

 کرد گفت: یکه روزنامش را جمع م یدر حال بابا
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 کار دارم. یلیکه خ میزود باش صبحانه ات را بخور بر-

 یطور پشت سرهم لقمه م نیخوردم فقط هم یچ دمیصبحونم راخوردم اصال نفهم یا قهیتکان دادم و تو ده دق یسر

سرانداختم  یشالم رارو عیداغ هم پشتش خوردم که زبان  ومعده ام راسوزاندسر یاستکان چا هیخوردم  یگرفتم م

در به  یرا روشن کردم صدا پوتریوارد اتاقم شدم و کام میدینشد که به شرکت رس یشدم ربع ساعت نیو سوار ماش

  دیگوشم رس

 دییبفرما-

 سالم خواهر جون-

 از جام بلند شدم و با ذوق بغلش کردم گفتم: انیک دنید با

 داداش گلم  یوا-

 وارد اتاق شد  کایآمدم جس رونیکه از بغلش ب نیهم

 شرکت  نیاومد یشده دو نفر یچ-

  میکن یازت خداحافظ میخواست-

 ن؟یریوا!!!مگه ساعت چند م-

 میاونجا باش دیسه با-

 خب باشه  یلیآها،خ-

 را دوباره در آغوش گرفتم وگفتم: انیک

 داداش جون شهیدلم برات تنگ م-

  یخواهر شهیمنم دلم برات تنگ م-

 رفتم بغلش کردم  کایطرف جس به

  دیمراقب خودتون باش-



 تجارت عشق

 
82 

 

 زمیچشم عز-

 ؟یکرد یبا بابا هم خداحافظ-

 سرقبر مامان  میکردم وصبح زود هم رفت یآره از اونم خداحافظ-

 دوباره به اتاق برگشتم یتکان دادم و تا دم شرکت باهاشون رفتم بعد از خداحافظ یسر

 سرگرم بود  شیجلو یرا جمع کردم به طرف اتاق بابا رفتم با در زدن وارد اتاق شدم با برگه ها لمیشد وسا عصر

 بابا جون من حاضرشدم-

 رسوند یکار دارم عمو سلمان تو رو م کمیدخترم من -

 تنها برم؟ دیبابا،دوباره با یا-

 کار دارم زمیشرمنده عز-

 ؟یبخاطرموضوع ورشکست-

 درستش کنم دیآره،با-

  ادیب نیریخونه باشم تا ش دیاخه با رمیخوب باشه من م یلیخ-

 .زمیباشه عز-

 و عمو رحمان هم آمدن  نیریش دمیکه رس نیدم همعمو سلمان ش نیماش سوار

 سالم عمو رحمان-

 ؟یسالم دخترم خوب-

 ممنون -

 شودیمزاحمتون م یچند روز هی نیریش-

 هم خوشحال شدم  یلیه،خیچه حرف نیا-
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 یلطف دار-

اش را در چشمان عمو رحمان  یاشک یآورد و چشما رونیشد و چمدونش رااز صندوق عقب ب ادهیپ نیاز ماش نیریش

 انداخت گفت:

 شودیتنگ م یلیدلم براتون خ-

 رحمان بغلش کرد گفت: عمو

  میگردیبرم میمون ینگران نباش دخترم پنج روز م-

 گذرد یپنج ماه م یپنج روزاندازه  نیکنه هم یم یخب؛چه فرق-

 نکن،باباتوناراحت نکن  هیگر نقدریا-

 کرد گفت: یاک مرا پ شیکه اشک ها یدر حال نیریش

 باشه-

  میبا هم وارد خونه شد نیریو ش ؛منیگرفتن و بعد از خداحافظ گررادرآغوشیهمد دوباره

 ؟یبخواب انیتو اتاق ک یخوا یخوب خانم تپل م-

 آره،اونجا خوبه-

 انیرا ببرد داخل اتاق ک لتیوسا گمیخوب به خاله مهسا م یلیخ-

 مبل نشست به طرف آشپزخونه رفتم  یزد و رو یلبخند

 خاله مهسا-

 جانم دخترم؟-

 آنجا نیرا بزار لشیوسا شهیم انهیاومده،اتاقش تو اتاق ک نیریش-

 چشم حتما-



 تجارت عشق

 
84 

 

 نشستم  نیریآمدم و کنار ش رونیآشپزخونه ب از

 یتوکه هنوزم تو فکر-

 شهیدلم براشون تنگ م-

 گردنیرمسالم ب یسع رنیو سالم م یدلم سع زیجون عز نیریش-

 شاهللیا-

دور  میهم بهش کمک کرد نیریسفره من و ش دنیگذشت بابا هم آمد خاله مهسا هم شروع کرد به چ یساعت کی

 میودرسکوت درحال خوردن بود مینشست زیم

 

 سکوت راشکست گفت: بابا

 میفردا مهمون دار-

 اد؟یب خوادیعمو عباس م-

 هست  یآقا هینه -

 آها،پس در مورد شرکته-

 دیشام مفصل درست کن هی دیبه خاله مهساتون کمک کن خوامیم میآره،شام دورهم هست-

 چشم باباجون-

  ستادیا میبلند شد وخواست برود که با صدا شیاز سرجا بابا

 !!ن؟ینخورد یزیبابا جون شما که چ-

 ندارم  لیم-

 تا بنا گوش باز بود  ششیانداختم که ن نیریبه ش ینگاه
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 شده؟ یچ-

 که دوتا شانه اش را باال انداخت گفت:طور همان

 جاداره گهیبشقاب د هیخوردن  یخب؛معدم برا-

 تو به فکر شکمت باش. نیآفر-

خوردم و از  گهیدو سه تا قاشق غذا د ختیغذاکه در بشقاب پدربود دربشقاب خودش ر یبابارابرداشت وهرچ بشقاب

 مبل نشستم لپ تاب را روشن کردم و به نرگس زنگ زدم یبلند شدم به طرف اتاقم رفتم رو میسرجا

 به به نرگس خانم گل گل ها-

 ؟یدلم خوب زیسالم عز-

  یمرس-

 گذره یبرادرت خوش م هیگذره!عروس یخوش م-

 ؟یدیتو از کجا فهم-

 دمید نستایدرا یعروس یعکس ها-

 خوش گذشت  یلیآها،آره خ-

 وارد اتاق شد و کنارم نشست  نیریش

 نجاستیهم که ا نیریالناز!!ش یوا-

 آره-

 سالم نرگس-

 یسالم خانم خوب-

 خوبم ممنون -
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  میکرد ینرگس در آورد ازهم خداحافظ یبرا نیریکه ش یها یاز صحبت کردن با نرگس و مسخره باز بعد

  زیخانه را تم یهمه جا میامشب که مهمون داشت یبه کار کردن برا میساعت ده بلند شد نیریشد من و ش صبح

 نیریبه ش ینگاه میمبل نشست یتا ساعت پنج عصر خسته و کوفته رو میشام کمک کرد یوبه خاله مهسا برا میکرد

 انداختم گفتم:

 میهشت شدبهتره که آماده بش کیساعت نزد میاستراحت کرد یلیگه،خیبسه د-

 رهیتاب سبز ت هی میبه طرف اتاق رفت یبلند شد منم پشت سرش بلند شدم دو نفر شیتکان داد و ازجا یسر نیریش

هم  میمال شیآرا هیچسبان هم پام کردم  نیشلوار ج هیروکش سبزرنگ پوشاندم روش  کیآن رابا یتنم کردم ورو

 در برگشتم به طرف در  یکردم با صدا

 ؟یآماده ا-

 آره آمادم -

 بنفش رنگش انداخت گفت: یبه ساعت مچ ینگاه نیریش

 زود باش -

 شهخب با یلیخ-

مهسا درراباز کرد بابا اول وارد خانه شد  دخالهیدر خانه به گوش رس یصدا هیچند ثان میآمد نییاز پله ها پا نیریش با

وارد خونه شد نگاهش افتاد تو چشمام دستش را جلو  یبور و چشم آب یدار و موها کلیپسر قد بلند ه هیوبعدش 

 آوردگفت:

 هستم. ایسالم من پور-

 زدم دستم را جلو آوردم گفتم: یلبخند

 منم النازم -

 د؟یطاهر هست یاحتماال شما دختر آقا-

 بله،درسته.-
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 انداخت گفت: نیریبه ش ینگاه ایپور

  نیستیمطمئنم خواهر ن-

 زدم به خودش آمد گفت: شیکه به پهلو یشده بود با ضربه  ایکه محو پور نیریش

 النازم. یدرسته من دختر خاله -

 باالانداخت گفت: شیدوتا ابرو ایپور

 هم خوب. یلیآها،خ-

 ینگاه میمن نشسته بود و ن یهم که روبرو ایپور ییرایخاله مهسا هم شروع کرد به پذ میبا هم وارد سالن شد یهمگ

 رهیهم با بلند شدن من حرکت کرد و خ ایبلند شدم چشم پور میخوردم و از سرجا یقلوب چا هیانداخت  یبهم م

 شد به چشمام 

 هم پشت سرم وارد آشپزخونه شد  نیریگردم به طرف آشپزخونه رفتم که ش یآشپزخونه زود برم رمیمن م-

 ؟یدیالناز پسره د یوا-

 خوشت اومد؟-

 فوق العاده بود -

 نکرده باشه  ینامزد دینشو شا دواریمٱحاال-

 کرد گفت: ینچ

 نداره-

 ؟یاگه داشت چ-

 من اعتماد کن  الناز نداره تو به یوا یا-

گذاشت چند  شیلب ها یرو یبهم انداخت و لبخند ینگاه ایکه نشستم پور نیهم میهم دوباره به طرف سالن رفت با

شده بود  رهیخ ایطور به پور نیهم هم نیریسرگرم بودم ش میمنم که حوصلم سر رفته بود با گوش مینشست یا قهیدق
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حوصلم سر رفته بود خاله مهسا هم که داشت  یکردن منم که بدجور یشرکت صحبت م یده  درباره  یها کیتا نزد

 نیبه من انداخت و دوباره باپدرمشغول حرف زدن شدمعلوم نبود چرا ا ینگاه مین ایکرد پور یسفره شام راآماده م

 کند  یکند واقعا آدم خودشم شک م یقدر نگاه م

 شام  یبرا دییبفرما ایپور یآقا-

 روبروش نشستم  قایرفت منم پشت سرش رفتم دق یناهار خور زیف مبلند شد به طر شیجا از

 خوره؟ یم یه،کیلیهمه غذا خ نیا نیبابا تو زحمت افتاد یا-

 .میازش استقبال کن یبه خوب دیبا میمهمون دار یوقت-

 

 بله،حق با شماست.-

کردند  یشرکت صحبت م یخوردن شام درباره  نیدادم و شروع کردم به خوردن شام در ح لیبهش تحو یلبخند

وپدر به اتاق کاررفتندوپدرازمن  ایو خاله مهسا شروع کردن به جمع کردن سفره پور نیریبعد از خوردن شام ش

که تخمک  یدر حال نیریشدم ش ونهدستم گرفتم و وارد آشپزخ فیخواست قهوه راآماده کنم دو سه تا بشقاب کث

 ت:گف دیچ ییگرفت و ظرف ها را در ظرفشو یپوست م

 هنور تو حال هستن؟-

 تکان دادم گفتم: یرا به عالمت منف سرم

 منه. یکه بابام عاشق قهوه ها یدونینه رفتن تو اتاق کار،بهم گفتن براشون قهوه درست کنم،م-

 خب پس درست کن-

شدبابا هم که با  رهیبهم خ ایرا دستم گرفتم و با در زدن وارد اتاق شدم پور ینیشد که قهوه آماده شد س یساعت ربع

 گذاشتم ایپور یبابا وبعدشم برا یسرگرم بود قهوه را اول جلو شیجلو یبرگ ها

 دستتون درد نکنه-

 قلوب از قهوه خورد گفت: هی ایرابه عالمت تشکر تکان دادم پور سرم
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 ن؟یواقعا خودتون درست کرد-

 رابه عالمت مثبت تکان دادم  سرم

 خوشمزه است -

 نوش جونتون -

 !میاجازه بده ما به کارمون برس یندار ی،اگه کاردخترم-

  رمیم د،االنیببخش-

 روبرو شدم  نیریکه برگشتم با ش نیهم رونیاتاق امدم ب از

  یشیآدم ظاهر م یچرامثل جن جلو دمیخدا...ترس یوا-

 گفت؟ یم یپسره چ گمیم-

 کرد یم فیبگه ازقهوه داشت تعر یخواست یم یچ-

 شد گفت: زانیو لوچه اش آو لب

 الناز--هم پشت سرم وارد اتاق شد  نیریکردم وبه طرف اتاقم رفتم ش یذوق خنده ا یدختر ب یزنیحاال چرا داد م-

 جانم-

 باشه  نجایپسره امشب ا شهیبه نظرت م-

 کردم گفتم: یاخم

 هستن  یدرچه حال نیزنگ بزن به مادروپدرت بب هیحرفا  نیا یبه جا-

 دستش به  صورتش زدگفت:که محکم با  یدر حال نیریش

 خوابن؟بهشون به نظرت زنگ بزنم؟ ایارتن؟یز یعنیکنن؟ یاالن به نظرت چه کار م نایا ،مامانمیخوب که گفت یوا-

 انداختم گفتم: میبه گوش ینگاه
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 صبح زنگ بزن فکر کنم االن خواب هستن -

زنگ  نایبره به مامانم ا ادمیبه سرم آورد که  یکار ایپسره پور نیزنم،از دست ا یفردا صبح زنگ م یگیآره راست م-

 بزنم 

  یزنینداره فردا بهشون زنگ م یبیع-

 دیدر اتاق به گوشم رس یصدا

 دییبفرما-

 مهسا با لبخند وارد اتاق شد  خاله

 رنیداره م زمیعز-

 شد گفت: رهیبلند شد و تو چشمام خ شیجمله مثل برق از سرجا نیبا ا نیریش

  نییپا میبر ایزود باش الناز ب-

  گهیاوف بابا ول کن بزار بره د-

 صداش را بلند کرد گفت: نیریش

 کنم یازش خداحافظ یخواینــــــه،م-

 باشه -

 چشم تو چشم شدم  ایکه با پور میآمد رونیرا گرفت وبا هم از اتاق ب دستم

 ن؟یریم نیدار-

 وقته ریگه،دیبله د-

 خوشحال شدم  دنتونیاز د-

 شما خوشحال شدم. دنیمنم از د-
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 شده بود گفت: ایپور یهم که محو چشما نیریبهش زدم ش یلبخند

 خوشحال شدم  یلیخ دنتونیاز د-

 .مینیرا بب گهیدوباره همد دوارمینطور،امیمنم هم-

 برق زد  نیریش یجمله چشما نیا با

 شم یخوشحال م یلی.....خگهیآره د-

خودش را در  نیریش دیبسته شدن در به گوشم رس یکه صدا نیرفتن هم رونیتکان داد و با بابا از خونه ب یسر ایپور

 بغلم انداخت گفت: 

 مینیب یرا م گهیگفت؟گفت دوباره هم د یچ یدیالناز شن یوا-

 حاال؟ یخب که چ-

  نمشیبیدوباره م نکهیا یعنی-

 یخب بسالمت-

  یأه،الناز تو اصال ذوق ندار-

 بخوابم از صبح تا حاال سر پام. خوامیم ادیخوابم م یلیزار فردا صبح خصحبت کردنت ب یتو رو خدا ادامه  نیریش-

 باشه بابا توهم.-

 دمیگفتم گرفتم تا صبح خواب ریهمه شبخ از

لباس ساده تنم کردم از  هیرفتم شرکت دست و صورتم راشستم و یم دیبلند شدم با میزنگ گوش یشد با صدا صبح

 آمدم  نییپله هاپا

 خاله مهسا ریصبح بخ-

 ؟یدلم خوب زیعز ریصبح بخ-
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 خوبم ممنون،بابا کجاست؟-

 باباتم صبحانه خورد زود با عمو سلمان رفتن شرکت -

 شدم؟ داریب ریبابا چقدر زود!نکنه من د یا-

 دستم انداختم هشت بودگفتم: یرو میبه ساعت مچ ینگاه

 شدم  داریخب زود ب یول-

 باباتون کار داشتن -

 داشته باشه. یکار دیبخورم برم شرکت شا نیه منو بدصبحان شهیاگه م-

  زمیباشه عز-

 زدم رونیخوردم مانتو شالم راسرم کردم و از خونه ب لکسیرا ر صبحانه

 

 آمدم با سروش چشم تو چشم شدم  رونیکه از خونه ب نیهم

 کردم وگفتم: یاخم

 ؟یخوایم یچ-

 ریصبح بخ-

 لب انداختم گفتم: یرو یلبخند

 ریبخصبح شما هم -

 کاغذ تا شده دستم داد گفت: کهیت کیکه  یدر حال سروش

 منه یشماره  نیا-

 ابروانداختم گفتم: یرو یاخم
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 شمارم هست؟ نیا یگ یم شمیپ یایم ییبا چه رو-

 زدگفت: یمحو لبخند

 ازت خوشم اومده-

 کردم وگفتم: مچاله

 برو  نجایاز ا-

 من از تو خوشم اومده. یول-

 گم اخراجت کنه. یبخدا به بابام م یکرد  یکارها نیهمچ دمیاگه دوباره د-

به  دمیکه به شرکت رس دینکش یشدم و رفتم،طول نیفرصت صحبت کردن به سروش بدم سوار ماش نکهیا بدون

 از پشت سرم گفت: یکیطرف اتاق بابا رفتم خواستم در بزنم که 

 ریصبح بخ-

 استیپور دمید برگشتم

 ستن؟تو اتاقش ه ر،پدریصبح شما هم بخ-

 .میمون یتو اتاقش منتظر م یدو نفر یخوا یخب اگه م یکار داشت رفت،ول ییجا هینه -

 تو اتاقم رمینه من م-

 اتاق شما کدوم هست؟-

 اتاق پدر هست یروبرو-

 تکان داد گفت: یسر

 آها،باشه -
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در اتاق به  یگفتم صدا یم راهیبه سروش بدوب یلب ریبودم  و ز وترینشستم همان طور که سرگرم کامپ یصندل یرو

 دیگوشم رس

 دییبفرما-

 وارد اتاق شد گفت: ایپور

 اجازه است؟-

 بلند شدم وگفتم: میسرجا از

 .دییبله،بفرما-

 به دور و بر اتاق انداخت گفت: یاتاق شد نگاه وارد

 .نیدار یاتاق قشنگ-

 دادم گفتم: لشیتحو یلبخند

 ممنون.-

 شد آنجا باشم. یهم نم ییومده،تنهاینوز آقا طاهر نوارد اتاق شدم آخه ه یطور نیشرمنده هم-

 ن؟یدار لیم یزیچ ستین ینه،نه مشکل-

 قهوه هی شهیاگه م-

 باشه.-

 نشستم گفتم: یصندل یگفتم ورو یتلفن به منش قیطر از

 د؟یکنیم یزندگ نجایشما ا-

 بله -

 دیهست نجایپس با خانوادتون ا-
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 فقط با مادرم -

 ؟خواهروبرادرتون؟یپس پدرتون چ-

 پدرم رااز دست دادم و خودم هم تک فرزندم-

 خدا رحمتشون کنه -

 ممنون-

 یمنم مادرم رااز دست دادم تو سن پانزده سالگ-

 خدا رحمتشون کنه-

 سرطان قلب داشت نتونست مقاومت کنه-

 کرد  یقلب یپدر منم سکته -

 هی ایمن گذاشت پور یفنجون قهوه هم جلو هیو  ایپور یفنجون قهوه جلو هی یدمنشیدر اتاق به گوش رس یصدا

 قلوب قهوه خورد گفت:

 شما خوشمزه تر بود شبید یقهوه -

 ممنون-

 چهارچوب در ظاهر شد  نیبابا ب دیدر اتاق به گوش رس یقلوب قهوه خوردم که صدا هی

  ریسالم صبح بخ-

 هم دست داد گفت: ایکرد با پور یبابا به طرف آمدو باهام روبوس میهمزمان ازجا بلند شد ایو پور من

 دارم. یصحبت مهم هیتو اتاق  میبر شهیاگه م-

 به من انداخت گفت: یتکان داد و نگاه یسر ایپور

 بابت قهوه ممنون-
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 کنم. یخواهش م-

کاراش   یقدر جلسه داشت که همه  نیعصر تو شرکت نشستم بابا هم ا شیو بابا اتاق را ترک کردن تا حدود ش ایپور

 روبرو شدم  ایآمدم با پور رونیکه از اتاق ب نیهمش را تمام کردم هم عیسر شیت من داده بودتا شرا دس

 ن؟یریم نیدار-

 بله -

 برسونمتون؟ یخوا یم-

 دارم نینه من خودم ماش-

 باشه،خداحافظ-

 خداحافظ-

 یمن فور دنیدر راباز کرد با د نیریرا پارک کردم در خونه را زدم ش نیشدم به طرف خونه رفتم ماش نیماش سوار

 کردو  یدر آغوشم آمد و باهام روبوس

 :گفت

 یآبج یخوش اومد-

 .زدلمیعز یمرس-

 میگرفت یتخمک پوست م ونیزیتلو یهم روبرو نیرینبود من و ش یهشت از بابا خبر یخونه شدم تا ساعت ها وارد

 به طرف در بابا وارد خونه شد گفت: میبرگشت یبا در زدن دو نفر میکرد ینگاه م لمیو ف

 نازگل بابا کجاست؟-

 شدم وگفتم: بلند

 یسالم باباجونم،خسته نباش-

 حالت چطوره؟ نیریزم،شیعز یمرس-
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 خوبم خدا رو شکر -

 نجایا ادیشام م یبرا ایفردا پور-

 کردم گفتم: یشود اخم نیکم مونده بود نقش زم یانداختم که از خوشحال نیریبه ش ینگاه

 نجا؟یا ادیم شهیبلند م نجوریه خبره همچ-

 گرفت گفت: شگونیبه طرفم آمد و کمرم را ن نیریخواست دهن باز کنه که ش بابا

 خب احتماال کار دارن النازخانم-

 به طرف آشپزخونه رفتم نیرینگفتم و با ش یزیچ

 ون؟یقل ین هیتو مشکلت چ ادیداره ب ؟دوستیضیدختر تو مر-

 نبود باهم صحبت کنن؟ گهید ییکاروانسرا؟جا نجایمگه ا یعنیگم  یم-

 نمشیمن دوباره بب هیخوب یبهونه  نیبابا ول کن توهم ا-

 داد گفت: نیریرادست ش یمهسا بشقاب خاله

  میسفره پهن کن نیایب ستیبد ن دیکمکم کن کمی-

 گشنمه یلیآره من خ یوا-

 شکمو یستیتو کدوم روز گشنه ن-

  ونیقل یخوب گشنمه ن-

بود از کلم پلو  نیریشام مورد عالقه ش ندفعهیدن،ایسفره چ یکردم و به خاله مهسا کمک کردم برا نیریبه ش یاخم

  ادیبدم م

 عاشقشم ییبه به عجب بو-

 من ازش متنفرم -
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 قاشق بخور نازگل بابا  هیکلم پلو خاله مهسا حرف نداره -

 نه بابا جون من دوست ندارم -

 درست کنم؟ یزیچ هیبرات  یخوایم-

 خورم. یژله هم که هست اونم م خورمیبرنجش م کمینه خاله مهسا -

 

  یقدر الغر موند نیکه ا یخور یم نارویهم-

 چشه؟ یمگه الغر-

 گذاشت گفت: یقاشق تو دهنش م هیکه  یدر حال نیریش

 خب..... ینه ول-

شلخته ام رابه نوازش شانه  یلباس مرتب تنم کردم موها هیبه دست و صورتم زدم و یاز رختخواب بلند شدم آب صبح

 بود روبرو شدم ستادهیکه درا نیریآمدم با ش رونیکه از اتاق ب نیدرآوردم هم

 خانم نیریش ریصبح بخ-

 رونیب میدبریالناز امشب با یوا-

 ؟یزد ینم شیخودت را به آب و آت یپسر چشم آب نیمگه تو بخاطر ا میمگه مهمون نداشت-

  ستیداد که شام امشب خونه ن یم حیخاله مهسا توض یپدرت داشت برا گهید میبا اون بر میخوا یمخب -

 برنامه گذاشتن یدو نفر دیخب شا-

 یکن یکاریاالن برام  دیخوب تو با-

 گفتم: دمیکش یپوف

 !؟یچ-
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 .میایکه امشب ما هم م یگ یپدرت م شیپ یریم-

 !!!اصال؟یچ-

 کارو بکن. نیباش،جون من برو ا هیپا کمیأه الناز -

  نیریاوف از دست تو ش-

 نیآفر-

خورد دستم را  یکرد صبحانش را م یطور که روزنامه نگاه م نیهم شهیبابا مثل هم میآمد نییاز پله ها پا ینفر دو

 به صورتش کردم  یدور گردنش حلقه کردم و بوسه ا

 باباجون ریصبح بخ-

 بهم انداخت گفت: ینگاه بابا

 نازگل بابا ریبخ صبح-

 نشستم گفتم: کنارش

  نیشام بخور رونیب نیبر نیخوایامیامشب آقا پور دمیشن-

 .میچون کار دار امیم رید کمیامشب  دیآره،ببخش-

 رهیتو خونه سر م نیریمن و ش یحوصله  م؟آخهیایما هم ب شهیبابا م-

 داد  لشیتحو یلبخند نیریانداخت،ش نیریبه ش ینگاه بابا

 نیایب نیباشه حاال که دوست دار-

 شد یعال-

 م؟یبر میخوایحاال کجا م-

 یشگیهمون سفره خونه هم میریم-
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 آها باشه -

  میکار ندار یلیشرکت خ یایخواد ب یامروز نم-

 باشه -

از سر تا پا  ینگاه میآمد رونیاز اتاق ب نیریهم کردم همزمان با ش میمال شیآرا هیتنم کردم  یبود لباس مرتب شب

تور بود و موهاش کامل صاف کرده بود و دورش  نشیکه پا یمانتو مشک هیشلوار چسبان تنش بود  هیانداختم  نیریش

 انداخته بود

  یخوشگل شد-

 به خودش کرد گفت: ینگاه نیریش

 واقعا؟-

 به عالمت مثبت تکان دادم  یسر

 ممنون یصحبت کردبا پدرت  نکهیبابت ا یون،راسیقل ین یشد پیتو هم خوش ت-

 کنم یخواهش م-

جلو  رونیکرد دستش رابه عالمت ب یبود با تلفنش صحبت م ستادهیطور که ا نیبابا هم میآمد نییهم از پله ها پا با

 یشدم هر چ یم نیتو راه که داشتم سوار ماش میشد نیبه خاله مهسا سوار ماش یخداحافظ هیبا نیریآورد،من و ش

 کارش اشتباه بوده. رچه قد دهیاز سروش نبود معلوم بود فهم یچشم چشم کردم خبر

 نیریش ایپور یکه وارد سفره خونه شدم چشمم خورد به چشمها نیهم میدیسفره خونه ربع ساعتم نشد که رس تا

 شده بود به طرفش رفتم دستم راجلو آوردم  گفتم: ایکه محو پور

 سالم-

 وردگفت:طور که بهم زل زده بود دستش را جلو آ نیهم

 سالم-
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 هم دستش را جلوآورد نیریش

 :گفت

 د؟یسالم خوب هست-

 داد گفت: لشیتحو یهم دست بدهد لبخند نیریبه ش نکهیا یبجا ایپور

 ؟یممنون شما خوب-

 میکمرش ن یتخت نشست دستم را گذاشتم رو یانداخت ورو نییحالش گرفته بود  سرش راپا یکه بدجور نیریش

 انداخت  نییبهم انداخت و دوباره سرش راپا ینگاه

 ستین یمشکل-

انداختم  نیریکرد که کنارم نشسته بود خودم راجمع و جور کردم و نگاهم را به ش ایبا چشماش اشاره به پور نیریش

نشد که  یا قهیچند دق میدوباره شروع کردن به صحبت کردن شرکت؛ما هم که سفارش شام داده بود ایپدر و پور

 بهم انداخت گفت: ینگاه نیریکردن رفت ش حبتبه ص یبلند شد و گوشه ا شیبابا زنگ خورد بابا از سرجا یگوش

 ؟یایتو هم م ییبرم دستشو خوامیم-

 تو برو  زمینه عز-

 انداختم و نییسرم را پا میبود ایتکان داد و رفت فقط من و پور یسر

 کردن  یکردم با انگشتام باز شروع

 نیخوشگل شد یلیامشب خ-

 !!!د؟یببخش-

 نیخوشگل شد یلیامشب خ گمیم-

  نیممنون، شما لطف دار-

 دختر خالتونم هست؟ نیایشما هر جا م-
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 من مونده  شیهم پ نیریهستن رفتن کربال ش یخب خانوادش چند روز-

 هم خوب یلیخ-

 نیایروز با مادرتون ب هی-

 ارمش؟یب تونمیراستش نم-

 چرا؟-

 ناخوش احوالند  یکم-

 حالش خوب بشه شاهللیچقدر بد ا یآخ-

 ممنون  یلیخ-

 تخت نشست گفت: یرو بابا

 شد  فیکارا رد-

 شده؟ یچ-

 شم یم کیبه بعد با پدرتون شر نیاز ا-

 گم یم کیتبر یوا-

 کجاست؟ نیریممنون دخترم،ش-

 ادیاالن م-

 کنارم نشست دستش را گرفتم گفتم: نیریکه ش دینکش یطول

  الیخیبابا ب-

بزرگ به طرفمان آمد  یلیخ ینیس هیشد که گارسون با  یا قهیگلدار چشم دوخت چند دق یتکان داد و به قال یسر

 به برگش انداخت گفت: ینگاه
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 ک؟یو  ستیدو-

 بله -

 به خوردن. میسفره گذاشت شروع کرد   یبود رو ینیدرس یزیهر چ یکی یکیتخت گذاشت و  یرو ینیس گارسون

 

و آن  میشد نیازمادورشدماهم سوارماش متشیگرون ق نیکردوسواربرماش یاازماخداحافظیاز خوردن شام؛پور بعد

کردم  یباز کردم چشمم سروش خورد اخم نیکه در ماش نیهم میدیکه به خونه رس دینکش یطول میجاراترک کرد

 به سروش کرد گفت: یشد نگاه ادهیپ نیبابا از ماش

 شده؟ یزیچ-

 برم دیبا د،منیآقاطاهر ببخش-

 شده؟ یچرا؟چ-

  مارستانیمامانم حالش بد شده بردن ب دهیاالن بهم خبر رس نیهم-

 کنه  دایشفا پ شاهللیآها،ا-

 ممنون -

 بود گفت: دهیشن یسلمان که همه چ عمو

 مارستان؟یببرمت ب یخوایم-

 دنبالم  ادینه ممنون،پسر خالم داره م-

 در زدن خاله مهسا در را باز کرد با  میتکان داد وما هم به طرف خونه رفت یسلمان سر عمو

 دیخوش آمد-

 ممنون  یلیخ-
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 کردم گفتم: نیریبه ش ینگاه

 مز شدهچشمات قر نیریبخواب ش ریبرو بگ-

 تکان داد وبه طرف اتاقش رفت. یسر

شرکت  یکردند تو یشرکت صحبت م یآمدو پدردرباره  یبه خانه ما م ایدو روز شب ها پور نیروز گذشت تو ا دو

 خواست در خانه ما چتر شود  یبودم امشب هم دوباره م دهیهم چندبار اورا د

تنش کرده بود با در زدن به طرف در رفتم و   یلباس خوشگل صورت هیهم  نیریلباس ساده تنم کردم ش هیبود  شب

 را درچشمام دوخت وگفت: شیآب یچشم ها ایدر راباز کردم پور

 سالم-

 دیسالم،خوش آمد-

 و بابا هم سالم کرد  نیریوارد خانه شد و از ش ایپور

 شام راآماده کن زیم شهینازگل بابا اگه م-

به طرف بابا  دنیچ زیبه م میگرفتم و وارد آشپزخونه شدم با خاله مهسا شروع کرد نیریتکان دادم و دست ش یسر

 مبل نشسته بودن رفتم  یکه تو حال رو ایو پور

 بابا جون شام حاضر هست-

 بلند شدن  شانیهمزمان از سرجا ایپدروپور

 دییبفرما-

 ممنون-

هم کنارم  نیریش زیمن نشسته بود و بابا هم در رأس م یروبرو ایپور شهیمثل هم مینشست زیبا هم دور م یهمگ

 کرد. یشرکت صحبت م یدرباره  ایخورد وبا پور یطور که شامش را م نینشسته بود بابا هم

 د؟یده یپول کارخانه را م یک ایپور یآقا گهیخب د-
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 چه قدر هست؟ نیگفت-

 اردیلیهشت م-

 ؟یشرط هیبه  یست،ولین یزیچ اردیلیهشت م-

 گفت: یرلبیشد و ز رهیخ ایبه پور یسوال پدر

 ؟یچه شرط-

 کرد وگفت:  یبه من انداخت و دوباره به بابا نگاه ینگاه ایپور

 که من با دخترتون ازدواج کنم. نیشرطم ا-

 زد و ادامه داد: یلبخند محو ایگفت چشمام چهارتا شد پور ایکه پور یجمله ا با

  دیورشکسته نش گهیو د دیکنم تو کارخانه باش یاگه با الناز ازدواج کنم منم کمکتون م-

 دمیچشمام را دزد عیکه نگاهش به من افتاد سر نیچشم دوختم هم ایقورت دادم و به پور یبدبخت هیدهنم را با  آب

 شده بود  رهیاخیهم باتعجب به من و پور نیریشدم ش رهیکه گنگ شده بود خو به بابا 

 به دختر من داره؟ یچه ربط نیا-

با  میتصم گهیبا الناز اول ازدواج کنم تا منم کمکتون کنم،د دیبا دیتو کارخانه باش نیخوایاگه م دونمینم گهیمن د-

 خودتونه 

بلند شدم وبه طرف اتاقم رفتم اشک درچشمام حلقه زده بوداگه  میبزنم از سرجا یحرف نکهیکردم و بدون ا یاخم

 کنم؟ کاریکنم چ اازدواجیبابام قبول کنه من باپور

 نیاعصابم خورد بود که هم نقدریبودا ستادهیدر ا یاخم کرده جلو افهیبا ق نیریدر به طرف در برگشتم ش دنیکوب با

 زدنو شروع کردم به حرف  دمیچرخ یطوردور تا دور اتاق م

گه باهام  یآورد؟م یداره من را وسط م یبه من داره؟چرا الک یکار کردن اونا چه ربط ه؟اصالیکرده ک اروفکری- 

 بزند یحرفا نیپدر من همچ یپرو باشد که جلو دیازدواج کن چه قدر آدم با
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 نه؟ یکن یالناز تو که باهاش ازدواج نم-

 ؟یزنیم هیحرف چ نیمعلومه که نه،ا-

 یبخون یتونیاالن عاشقت شده تو چشماش م نیتا هم دیکه تو را د یتو را دوست داره،از وقت ایپور یول-

 حاال؟ یخب که چ-

 کنم  یخوامت ولت م ینم گهیباور کن د یازدواج کن ایالناز اگه با پور-

 ؟یشد ونهیتو د نیریش-

 یبهتم نگاه نم گهیباور کن د یبد جواب بله بهش یازدواج کن ایمن بهش عالقه دارم اگه با پور هیچ یدونیآره م-

 کنم.

 یاز دست اون دلخور بش نکهیا یبه من گفته باهاش ازدواج کنم بعد تو بجا ؟هان؟اونیزنیم هیحرفا چ نیا نیریش-

 ؟یاز دست من دلخور

  یدیرااز دستش نم یخوب نیچون فرصت به ا-

  یحرفا را بزن نیتوقع نداشتم تو ا نیریواقعا که ش-

 را باال انداخته بودگفت: شیکه دوتا ابرو یدر حال نیریش

 ایپور ایدختر خالت  ایبا خودته  میتصم گهید-

که  دینکش یبرود طول ایو ازاتاق خارج شدم اشکام را پاک کردم و منتظر شدم تا پور دمیکوب نیرابه زم میحرص پا با

 بهم کرد گفت: یم بابا نگاهشد رهیبه بابا خ سیخ یآمدم و با چشما نییاز پله ها  پا عیرفت سر ایپور

 ؟یکن یم هیشده نازگل بابا؟چرا گر یچ-

 

 م؟یبا هم صحبت کن شهیم-

  زمیآره عز-
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او نشستم و چشم  یبه من انداخت منم روبرو  ینشست و نگاه زیپشت م یصندل یرو میهم سمت اتاق کارش رفت با

 ام را تو چشماش دوختم  یاشک یها

 افتاده؟ یشده دخترم اتفاق یچ-

 گفت،گفت که.....که باهاش ازدواج کنم یچ ایپور یدیبابا تو که شن-

 خب؛-

 ؟یکن یکار رو با دخترت نم نیبابا جون تو که ا-

 الناز جان.... نیبب-

 حرفش آمدم گفتم: انیم به

باور ازدواج کنم  ایدخترتو از دست نده من اگه با پور یتو اون کارخانه باش نکهیکنم بخاطر ا یبابا جون خواهش م-

 شم. یوقت خوشبخت نم چیکن ه

 !هیچرا؟اون که پسر خوب-

 تعجب گفتم: با

 بابا؟!!!! یچ یعنی-

  میمجبور یول یازدواج کن ایعالقه ندارم تو باپور یلیدخترم من خودم هم خ نیبب-

 نسبت بهش ندارم ازدواج کنم؟ یعالقه ا چیکه ه یمن با کس یخوایبابا م-

خونه و  دیشا یشم حت یکنه و منم از شرکت و کارخانه ورشکسته م ینم یاون هم کمک یاگه با اون ازدواج نکن-

  میآواره باش دیطوربا نیهم میکن یاز دست بدم بعد کجا زندگ نمیماش

 تکان دادم گفتم: یرا به عالمت منف سرم

 هاش ازدواج کنم با یمجبورم کن یتونینسبت به اون ندارم نم یعالقه ا چیکنم،من ه یمن با اون ازدواج نم-

 زد گفت: یم ادیکه فر یو در حال دیکوب زیمحکم به م بابا
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 بس کن و برو تو اتاقت  گهید یدیفهم یکن یازدواج م ایتو با پور-

بزنم از  یحرف نکهیبلند شدم و بدون ا میکردم از سرجا یکه اشکام را پاک م یتعجب بهش چشم دوختم در حال با

بابا بخاطر  شدیشده بود باورم نم ریسراز میدر را فشار دادم اشکا رهیو دستگ ستادمیآمدم پشت در ا رونیاتاق ب

 صورتم گذاشت گفت: یبه طرفم آمد و دستش را رو یبگذره خاله مهسا با نگران دونشی یکیشغل خودش از دختر 

 بود؟ یچ یصدا نیشده!ا یدخترچ-

 مهسا را در آغوش گرفتم گفتم: خاله

 ستیخاله مهسا حالم خوب ن-

 مهسا من رااز خودش جدا کرد و گفت: خاله

 دلم!؟ زیشده عز یچ-

 م؟یباهم صحبت کن شهیم-

 زمیاره عز-

 فنجون قهوه داغ جلو ماگذاشت  هیخاله مهسا  میپله هانشست یو لبه  میآمد رونیهم از خونه ب با

 ممنون خاله مهسا-

 صورتم گذاشته بودگفت: یکه دستش را رو یمهسا در حال خاله

 یشیدختر منم محسوب م یبود دایطور که تو دختر آقا طاهر و خانم آ نیدلم هم زیعز-

 کنم  کاریخاله مهسا من چ-

  زمیشده عز یچ-

 گفتم: هیگر با

 خواد از من دست بکشه  یبابا بخاطر شغل خودش م-
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  یپدرت دونهی یکیآخه؟تو  شهیم ؟مگهیچ یعنی-

امروز سرم داد زد اخم بهم  یزد بابا بود ول یه تا به حال سرم داد نمک یسرم داد زد کس دمیامروز اخالقش رو د یول-

 کرد 

 کنه  یم یازت مغذرت خواه ادیبوده آروم که بشه باور کن م یناراحت نشو احتماال عصب زمیعز-

 کشه  یدفعه فرق داشت معلوم بود بخاطر شغلش داره از من دست م نیا ینه ول-

 کن یشده بگو خودتو خال یبگو چ یکن یناراحتم م یدار زمیالناز عز-

 ادته؟ی کردیجا با بابام صحبت م نیا ادیاون پسره که هر شب م-

 خب-

من با اون ازدواج کنم تا اونم کمکش  دیبا یکار کن یخوا یبه بابا داده گفته اگه تو کارخانه م یدر خواست هیامشب -

 تو کارخانه  ارهیکنه بابام ب

 باباتم موافق بود؟ یوا یا-

 را به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم: سرم

 از من دفاع کنه سرم داد زد  نکهیا ینگفت بجا یزیجلوش چ یحت-

 مهسا من را در آغوش گرفت  گفت: خاله

 زم؟یبخواب باشه عز رینرو تو فکرش باشه قهوه اتو بخور بعدش برو بگ گهید زمیعز-

به خاله مهسا گفتم و رفتم طبقه  ریشبخ هی  میقلوب از قهوه خوردم و با خاله مهسا داخل رفت هیرا تکان دادم و  سرم

 کرده بودگفت: یکه اخم یتخت نشسته بود و در حال یکه لبه  دمیرا د نیریکه در اتاق راباز کردم ش نیباال هم ی

 ؟یبا پدرت صحبت کرد-

 نگاشم کنم سرم را به عالمت مثبت تکان دادم  نکهیا بدون

 گفت؟ یچ-
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  یستیبه تو داره تو که به فکر من ن یتیچه اهم-

 رااز دست بدم  ایخوام پور یمن فقط نم-

 زدم وگفتم: یپوزخند

هم کرد  نکارایکه باشه ا میداد؟حاال فرض کن یکرد؟بهت درخواست ازدواج م یبا تو ازدواج م ایپور یتو فکر کرد-

  یازدواج کن ایذاشت با پور یتو حساسه  به نظرت م یدادن؟مخصوصا پدرت که رو یانوادت اجازه مخ

 فکر کنم چشم بسته من را بهش بدن  یداره من حت یکه همه چ ایچرا نزاره پور-

 یخورد به نظرت قبولت م یاخالقش به تو م ستیچرت و پرت نگو مهم که پول و ظاهر ن نقدریتو رو خدا ا نیریش-

 کرد

 النازمراقب حرف زدنات باش-

 من چقدر دلم شکست یدیند یداد حیرو به من ترج ایپور شیپ قهیتا چند دق ی؟وقتیمگه تو مراقب حرفات بود-

 من بزار؟ یخوب تو خودت را جا یخواستم ناراحتت کنم باور کن ول یمن نم نیالناز بب-

 

 به تو نداشت  یحس چیپسره ه نیاما ا یتنها تو عاشق اون بود-

 کرد گفت: یاخم نیریش

 الناز بس کن -

 ره؟یتورابگ ادیب ایمثل پور یکی یفکرکرد یخور یتو به چه درد م-

قرار دادم  میدوتا دستاها نیتخت نشستم و سرم را ب یازاتاق خارج شد لبه  گهیکرد و صحبت د یاخم نیریش

 کردم  یخال نیریش یعقده داشتم رو یخورد بود هر چ یاعصابم بدجور

آمدم  رونیاز اتاق ب ارمیرابدست ب نیریامروز دل ش دیبه دست و صورتم زدم با یشد از رختخواب بلند شدم آب صبح

 به طرفش رفتم گفتم: یلبخند مهربون هیآمدبا  رونیهم از اتاق ب نیریکه دررا بستم ش نیهم
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  ریصبح بخ-

 تکان داد  یسر نیریش

نفر صحبت کنم  هیبا  شبیخواست د یخورد بود دلم م یخوام اعصابم بدجور یمغذرت م شبیمن بابت د نیریش-

 ختیاعصابم بهم ر یکن یرفتار م ینجوریباهام ا دمید یخب تو هم وقت یول

 آورد گفت: رونیو از اتاق چمدانش را ب دیکش یقینفس عم نیریش

 رمیالناز من م-

 کجا؟-

 نمونده  یزیان،چیدوستم فردا مامان و بابام م یخونه  رمیم-

 من.... شبید ینکنه تو بخاطر حرفا نیریش-

 ذمیم نجایتو بودکه دارم از ا شبید یحرفم آمدگفت:آره بخاطر حرفا انیم به

  هیچ ایبچه باز نیا یکن یم یشوخ نیریش-

  یتازه قلبم رو هم شکوند چیه یناراحتم که کرد یزد شبیالناز تو حرفات را رک و راست بهم د-

باهام درد  یاعصابم خورد بود توقع داشتم تو به فکرم باش شبیمن د یکن یاشتباه برداشت م یتو دار نیریش یول-

تو چشم تو  نقدریمن ا یعنی یداد حیرا به من ترج ایپور یحت یبهم گفت دیرس یهر چ یتو چه کار کرد یول یدل کن

 ارزشم؟ یب

 ینیبیکال منو نم گهید یازدواج کن ایمخصوصا اگه با پور یارزش شد یب گهیبعد از اون آره برام د ینه ول شبیتا د-

  یکن یتو ارزش دارم با اون ازدواج نم یذره برا هیدر حق دختر خالت انجام بده اگه  یکاریپس 

  یباش نیریتوش شهیباورم نم-

 خداحافظ -
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 نیریکه ش اسیپور بودبخاطر ختهیچمدون به دست ازخونه خارج شد اعصابم بهم ر نیریش رکردمیهامو سراز اشک

شدم ورفتم به  نیبرداشتم و سوار ماش نیماش چیو سوئ دمیداغ کرده بود لباسم را پوش یشدسرم بدجور یشکل نیا

نکه در بزنم وارد اتاقش شدم با تلفن داشت یپارک کردم و به طرف اتاقش رفتم بدون ا نیماش ایسمت محل کار پور

 من تلفنش راقطع کرد گفت: دنیکرد با د یصحبت م

 !!!دالنازخانمییبفرما-

 هان؟ یهست یتو چه جور آدم-

  دیآروم باش-

 را بلند کردم گفتم: صدام

 دختر خالم رااز دست دادم  یکه توزد یشبیآروم باشم هان؟با اون حرف د یچطور-

 به من داره؟ یدختر خالت چه ربط-

 چون ازت خوشش اومده -

 هیبا  دیچرا با دمیکه فهم میشما عاشق منه فرض کن یدختر خاله  دمیکه من اصال نفهممحض اطالعاتون برسونم -

 تره عاشقش بشم؟ کیکه پنج،شش سال از خودم کوچ یبچه ا

 دادم  لشیتحو یپوزخند

بهت  شتریگذره ب یامروز بهت عالقه دارم هرروز که م نیتا هم دمتیالناز من عاشق تو شدم از همون اول که د-

 شم ید معالقه من

 که من باتو ازدواج کنم  ینیبشنوم،تو خوابت بب یزیخوام چ ینم گهید-

 رهیبودند و به من خ ستادهیها پشت در ا یآمدم همه منش رونیاجازه صحبت کردن بهش بدم از اتاقش ب نکهیا بدون

 شدن صدام را بلند کردم گفتم:

 ؟یکنینگاه م یبه چ هیچ-
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آمدم به طرف خونه  رونیموهام فروبردم و از شرکت ب یتو یجمله همشون دست از نگاه کردن برداشتن چنگ نیا با

 نیریدوست ش یکه به خونه  دینکش یطول دونستمیقبال رفتم اونجا و آدرسش م یرفتم دو سه بار نیریدوست ش ی

 آمد رونیبا در زدن دوستش از خونه ب دمیرس

 ؟یسالم ونوس خوب- 

 ؟یخوبم ممنون تو خوب زمیسالم عز-

 نجاست؟یا نیرینه،ش-

 نجاستیآره ا-

 تکان داد گفت: یکارش دارم سرش رابه عالمت منف ادیب یبهش بگ شهیم-

 بخاد با تو صحبت بکنه  نیریفکر نکنم ش یول-

 کردم وگفتم: یاخم

 مجبوره-

 هست  یعصب یکاف یکنم امروز دست از سرش بردار به اندازه  یالناز خواهش م-

 باشه من حرف دارم یعصب-

 موضوع دخالت کنم  نیتو ا دیدرسته من اصال نبا-

 کنم برو کنارباهاش حرف دارم  یپس خواهش م-

 یم هیتخت نشسته بود و داشت گر یلبه  نیریاز در فاصله گرفت وارد خونه شدم به طرف اتاق ونوس رفتم ش ونوس

 رد گفت:بلند شد و اشکاش راپاک ک شیمن از سرجا دنیکرد با د

 جا!؟  نیا یچرا اومد-

 به ونوس کردم گفتم: ینگاه

 ؟یتنهامون بزار شهیونوس م-
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 رفت  رونیرا تکان داد و از اتاق ب سرش

 نجایا یبگو چرا اومد-

 بودم  ایپور شیش،پیپ قهیچند دق-

 شد و گفت: رهیبه چشمام خ ایاسم پور با

 خب؟-

 

  یگفتم که بهش عالقه دار-

 ؟یگفت نویچرا ا-

 یکه اونم بدونه تو هم بهش عالقه دار یخب؛چون حق داشت-

 تخت نشست کنارش نشستم و دستم را دردستش گذاشتم گفتم: یکرد و دوباره لبه  یاخم نیریش

 خونه  میکنم برگرد بر یخوام تو را از دست بدم،خواهش م یمن نم نیریش-

 تکان داد گفت: یسرش را به عالمت منف نیریش

  امینم یینکن من با تو جانه الناز اصرار -

 کردم  یمن ازت مغذرت خواه ستیحقم ن نیا نیریش یول-

 اصرار نکن گهیمونم د یونوس م شیالناز من پ-

 ....نیریش-

 بلند شد و دستش را به سمت دراشاره کرد گفت: شیکه از سرجا یحرفم آمد و در حال انیم به

 خداحافظ ریسراغ من روهم نگ گهیبرو د نجایاز ا-
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هم  یترک کردم تا فردا صبح چشم رو یحرف چیقورت دادم و با زور از اونجا بدون ه یبدبخت هیدهنم را با  آب

شدم به طرف  نیتنم کردم وسوار ماش یاز کربال برگشتن لباس نیریش ینزاشتم امروزم سه شنبه بود مامان و بابا

 ادهیپ نیفرودگاه تنها باشه از ماش ییخوام تو ینماون حرفا رازد بازم  روزید نیریش نکهیفرودگاه رفتم با وجود ا

و  نیریشدم که ش یم دینبود داشتم ناام نیریچشم چشم کردم ش یشدم وارد فرودگاه شدم بعد از چک کردن هر چ

 کیکوب شد و بهم زل زد نزد خیم شیمن سرجا دنیبا د نیریآمدن به طرفشون رفتم ش رونیشاپ ب یونوس از کاف

 کردم گفتم: نوسبه و یشدم و نگاه

 سالم-

  زمیسالم عز-

 کردم گفتم: نیریبه ش ینگاه

 ومدن؟یهنوز مامان و بابات ن-

 کرد وگفت: یاخم نیریش

 ؟یاومد یچ یواس-

 یخواستم تنها باش ینم-

 ونوس بود -

 حاال اونم باشه به هر حال اومدم استقبال خالم -

 برو  نجایالناز از ا-

 کردم گفتم: ینچ

 برم نجایتالش نکن ازا یخودیوهم بت رمینم ییمن جا-

 نکن  یمامانت را عصب یتو رو خدا بحث باز نکن همون اول کار نیرید،شیبچه ها ول کن-

کنارتر  ینشست ونوس هم کنارش نشست منم دوتا صندل نهیبا همون اخم دست به س یصندل یتکان داد و رو یسر

و با ذوق به طرفشون  یرودگاه شدن همه از خوشحالو عمو رحمان وارد ف حانهیشد که خاله ر یساعت کینشستم 
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بعد از بغل  ختندیریاشک م یلبا خوشحا نیریو ش حانهیخودش را درآغوش مادرش رفت خاله ر نیریش میرفت

 به طرف من اومد و من را به آغوش گرفت  حانهیکردن،خاله ر

 نیخوش آمد-

  زمیعز یمرس-

 به ونوس انداخت وگفت: ینگاه خاله

 ونوس؟!!  یخوب-

 گذشت؟ د،خوشیخوش آمد-

 جاتون سبز یلیخ-

 به عمو رحمان انداختم گفتم: ینگاه میآمد رونیعمورحمان هم دست و سالم کردم و باهم از فرودگاه ب با

 نیسوار بش نیایب-

 میریم میریگ یم یتاکس ستینه،نه الزم ن-

 رسونه  یمارام ؟النازیدخترم حاال چرا تاکس یوا یا-

هم عقب نشستن  حانهیشد عمو رحمان هم جلو کنار من نشست ونوس و خاله ر نینگفت و سوار ماش یزیچ نیریش

 دینکش یونوس جلو نشست طول یبعد از خداحافظ میرا رساند نیریو عمو رحمان وش حانهیکه خاله ر دینکش یطول

 ونوس را تا خانه رسوندم گفتم:

 خداحافظ-

 ممنون؛خداحافظ-

 کنم یخواهش م-

 بابا با اخم به طرفم اومد و صداش رابلند کرد گفت: دمیبه خونه رس دینکش یطول

 ؟یکجا بود-
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 عمو رحمان  حانهیفرودگاه استقبال خاله ر-

 محو شد گفت: شیها اخم

 مگه اومدن؟-

 بله -

 زنمیم یسر هیپس منم امشب بهشون -

 باشه -

 ؟یایب یخوایتو نم-

  دمشونیمن د گهینه د-

 نرو  ییخبر جا یبه خاله مهسا ب ایبه من زنگ بزن  ای قبلش یریدر ضمن هر جا م-

 چشم -

 انیاز کانادا م کایپنجشنبه دادشت و جس یراس-

 گفتم: باذوق

 واقعا!-

 یآماده باش گهید یدوشنبه هفته  یبرا واشی واشیکن  یتو هم سع-

 انوقت چرا؟-

 یکن یدوشنبه ازدواج م ایبا پور-

 جمله اشک تو چشمام جمع شد خواستم دهن باز کنم که بابا صداش را باالبرد گفت: نیا با

  نمیاعتراض نب-

 بابا من دوستش ندارم یول-
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 الناز گفتم اعتراض نشنوم -

  هیانصاف یب نیا-

 هیگربه طرف اتاقم رفتم و شروع کردم به  عیشد سر ریسراز میبزند وارد اتاق کارش شد اشکا یحرف نکهیبدون ا بابا

 گفتم: یلب ریآورده بااسم نرگس ز رونیب فمیزنگ خورد از ک میکردن همون موقع گوش

 اورده ریوقت گ نمیا-

 رافشاردادم و صدام را صاف کردم گفتم: دکمه

 جانم نرگس-

 معرفت  یسالم الناز خانم ب-

 ؟یسالم،چطور-

 ؟یتو خوب زمیعز یمرس-

 خداروشکر-

 شده؟ یزیچ زمیالناز عز-

 گفتم:  دمیکش سمیبه صورت خ یدست

 نشده  یزینه چ-

 صدات گرفتس-

 

 گلوم درد دارم یزم،کمینه عز-

 ؟یشد ضیمر-

  ییجورا هیآره -
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 ستمین شتیالناز تو رو خدا حواست به خودت باشه من که پ زمیعز-

 چشم،نرگس جان -

 برو استراحت کن. رمیگینم گه،وقتتویخب د-

 زم،خداحافظیباشه عز-

 خداحافظ-

 دیدر به گوشم رس یقطع کردم صدا میکه گوش نیهم

 دییبفرما-

 شد گفت: دهیدر سرش د نیخاله مهسا از ب 

 اجازه است؟-

 تو خاله مهسا  ایب-

 :ستادگفتیمهسا وارد اتاق شد و روبروم ا خاله

 اومدن نیریش یمامان و بابا دمیشن-

 را به عالمت مثبت تکان دادم  سرم

  نجایناهار ا نیایب یگفت یکاش بهشون م-

 کردن  یفکر نکنم قبول م-

 ؟یخوا یخوب باشه،تو ناهار نم یلیخ-

  نییپا امیم رمیدوش بگ هینه االن  یخورم ول یچرا م-

 رونیمن برم ب زم،پسیباشه عز-



 تجارت عشق

 
120 

 

که دورتنم  یدوش گرفتم و با همون حوله ا یا قهیرا تکان دادم و با همون حال خرابم وارد حمام شدم ده دق سرم

که چشمام  نیهم نزاشتم هم یتا حاال چشم رو شبیخسته بودم از د یلیخ دمیتخت دراز کش یبودم رو دهیچیپ

 کرد به خواب رفتم. ینیسنگ

 یبه ساعت کردم،ساعت عدد پنج نشون م یبرداشتم و نگاه شمیلوازم آرا زیم یرا از رو میبلند شدم گوش عصرشد

تنم کردم موهامم  یلباس خونگ هیتخت بلند شدم و  یاز رو دمیرس ختمیداد امروز نه شرکت رفتم نه به اتاق بهم ر

آمدم به طرف آشپزخونه رفتم خاله مهسا ظرف  رونیکردن اتاقم از اتاق ب زیو شروع کردم به تم دمیکش یسشوار هی

 من گفت: دنید اوردبایم رونیب ییها را از ظرفشو

 ساعت خواب خانم -

 رد گفت:ک یبهش زدم خاله مهسا خنده ا یلبخند

  کروفریناهارت گذاشتم تو ما-

 تکان دادم و شروع کردم به خوردن ناهار. یسر

 کایگشت من و بابا هم تو فرودگاه به انتظار جس یروز گذشت امروز هم پنجشنبه بود و داداشم امروز از کانادا برم دو

تو  م،دلیاز هم دور نبود نقدریا داداشم تنگ شده بود یبگم دو هفته گذشت دلم برا دمیهفته شا کی میبود انیو ک

 به طرفش برگشتم  انیک یبا صدا دمیچرخ یطور دور بابا م  نیدلم نبود و هم

 الناز -

 به طرفش رفتم و خودم رادرآغوشش انداختم کردم اونم من راسفت درآغوش گرفت وگفت: یخوشحال با

 دلم برات تنگ شده بود  یآبج-

 طور داداش گلم  نیمنم هم-

 بغلم کرد گفت: یبا لبخند مهربون کایرفتم جس کایآمدم به طرف جس رونیبغلش ب از

 حالت چطوره الناز؟-

  یمرس-
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  یدلم خدا روشکر که خوب زیعز-

 و بغلش کرد  دیبه طرف بابا رفت پشت دست بابا را بوس کایجس

و  انیست کردبابا،کدوست داشت رادر انیکه ک یتا شب خونمون ماندن خاله مهسا هم انواع غذاها کایو جس انیک

نسبت بهش ندارم  یعالقه ا چیکه ه یخوام با پسر یاالن م نکهیخوشحال و خندان بودن فقط من که فکر ا کایجس

به  انیک یو وارد آشپزخونه شدن باصدا نو خاله مهسا ظرف ها راجمع کرد کایازدواج کنم بعدازاتمام شام جس

 کنارم نشست گفت: یبا لبخند مهربون انیک دمیطرفش چرخ

 آوردم  یزیچ هیبرات از کانادا -

 زدم گفتم: یلبخند تلخ یحوصلگ یب با

 واقعا؟!!!-

 ارمیآره،صبرکن تابرات ب-

 آوردو به طرفم برگشت  رونیب لونینا هیطرف چمدونه سبزرنگش رفت از داخلش  به

  ادیخوشت م نیبازش کن بب-

روش  یدختر با نقاش هیکه  یمشک یبلوز سبز روشن راه را هیردم را ازش گرفتم و بازش ک لونینا افهیهمون ق با

 را تو بغلم گرفتم گفتم: انیبلند شدم و ک میشده بود،طرحش فوق العاده بود خوشم اومد از سرجا دهیکش

 داداش  ینیتو بهتر-

 زد گفت: یلبخند

 اومد؟ زم،خوشتیعز-

 را پر رنگ تر کردم گفتم: لبخندم

  ادیخوشم ن شهیمگه م-

 کرد گفت: یبهم اخم انیک
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  یهست شام هم که درست نخورد تیشونیاخم همش رو پ یتو فکر میاومد یهست،معلومه از وقت زتیچ هیتو  یول-

  رهیشرمنده داداش فکرم درگ-

 شده؟ یچرا چ-

 را ازش گرفتم گفتم: نگاهم

  ستین یخاص زیچ-

 به خودم بگو یدار یتا حاال نگفتم هر مشکل یکیاز کوچ ،مگهیالناز بازم تو کار خودتو کرد-

 گفتم: دمیکش ینفس

 نیبحثم شده هم نیریبا ش کمینشده داداش،فقط  یخاص زیکه چ گمیم-

 زدگفت: یلبخند انیک

 دیکن یم یدوباره آشت شهیناراحت نباش خواهر جون مثل هم-

 شاهللیا-

آمد و  رونیاز آشپزخونه ب کایجس بفهمه موقعش به خودش تا  نبود سکوت کردم نیریاصال مشکلم ش نکهیوجود ا با

 بهم کرد گفت: یمبل نشست بابا کنارم نشست ونگاه یرو

  یقهوه درست کن هی شهیدخترم م-

کردم  ییرایو بابا پذ کایان،جسیکه قهوه را درست کردم به ک نیتکان دادم و به طرف آشپزخونه رفتم بعد از ا یسر

 قلوب از قهوه اش خورد گفت: هیبابا نشستم بابا  کنار

 قشنگ بود؟ نیبرامون از کانادا بگ-

 گذاشت گفت: زیم یفنجون قهوه اشو رارو کایجس

 داشت  دنیقشنگ بود همه جاش د یلیفوق العاده بود خ-
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 ن؟یعکسم گرفت-

 شارژ نداره  نیدورب فیح یآره،ول-

  ستین یمشکل-

 گفت: زیم یر خورده بود گذاشت روفنجون قهوه اش که تا آخ بابا

 میدار یدوشنبه عروس-

 جمله به طرفش برگشتم نیا با

 

 ؟یک یِعروس-

 زد وگفت: یلبخند بابا

 الناز  یعروس-

و  زیم یخورد با جمله بابا به سرفه افتادو با دستان لرزان قهوه اش راگذاشت رو یکه تا اون موقع داشت قهوه م انیک

 تعجب به بابا انداخت گفت: ینگاه

 الناز؟ یعروس-

  انیم یخواستگار یهست،شنبه هم برا یدوشنبه عروس-

 کرد گفت: یاخم انیک

 زود؟ نقدریچرا ا-

 زود ازدواج کنن نکهیصالح ا-

 به هر حال مبارک باشه -
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شدم بودم واقعا  رهیمن در همون حالت به بابا خ دیبلند شد و به طرفم آمد و گونه ام را بوس شیاز سرجا کایجس

زدم نگاهم افتاد به  کایبه جس یاز بدنم خارج کردم و لبخند تلخ ینیمصمم بود من با اون ازدواج کنم نفس سنگ

به طرفم آمد و  انیبلند شدم ک انیو همزمان با ک انداختم نییهنوز با همون اخم بهم زل زده بود سرم را پا انیان،کیک

 بازوم راگرفت و گفت:

 ؟یازدواج کن یاهخو یچرا م-

 شد  رهیخ یبه بابا انداختم که اخم کرده بود بزاقم را قورت دادو و نگاهم رابه دو جفت چشم عصب ینگاه

 الناز با توهم-

 داداش....عاشقش شدم -

از بدنش خارج کرده بود اشک تو چشمام جمع  یقیشدم که نفس عم رهیگرفتم و به بابا خ انینگاهم را از ک عیسر

  نهیرا نب میاشکا انیانداختم تا ک نییشده بود سرم راپا

ازدواج  میزود تصم شهیعاشق شد با نگاه نم شهینگاه نم هیبا  یگفت یکه م یخودت نبود ؟مگهیزود نیالناز به ا-

 بود؟ یحرفا همش الک نیشد الناز ا یگرفت چ

 شدم گفتم: رهیخ انیک یاباال اوردم و تو چشماوسرم ر دمیکش یقیعم نفس

 بود  یآره داداش،همش الک-

 رافشارداد و گفت: شیاز حرص دندون ها انیک

 آخه یزود نیا شه،بهیباورم نم-

 گفت: انیک یشانه  یرفت و دستش را گذاشت رو انینزدم بابا به طرف ک یو حرف نییراانداختم پا سرم

 بهم زل زد گفت: انیشناسم ک یآروم باش،من پسرو م انیک-

 ؟یباهاش آشنا شد یچطور-

 دهن باز کنم که بابا گفت: خواستم
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تو شرکت پسره از الناز خوشش اومده بود بهش درخواست ازدواج داد الناز هم جواب رد بهش نداد چون گفت تو -

  شناسهیو اخالقش را م دتشیدانشگاه چند بار د

 کرد گفت: ظیغل شیاخم ها انیک

هفته هم  کیکه  یبا پسر یراحت نیبه ا یتونینگفتم اول بابا بعدش نظر منم مهمه؟چطور م یالناز پس من چ-

 ؟یباهاش ازدواج کن دمشیند

 بهش کردم گفتم: ینگاه

 کنم  ینداره دوباره بهت بگم،من عاشق اون پسره شدم و باهاشم ازدواج م یلیداداش من حرفامو زدم،دل-

 هیتخت نشستم و شروع کردم به گر یلبه  یبدم به طرف اتاقم رفتم رو انیکردن به ک اجازه صحبت نکهیا بدون

چهار چوب در  نیدر  اشکام را پاک کردم و نگاهم افتاد به در بابا ب یباتقه  دنشیکش ادیبابام نبود،فر نیکردن واقعا ا

 شدم  رهیخ دیسف یها کینگاهم را ازش گرفتم و به سرام تخت نشست یزد و کنارم لبه  یحیبود لبخند مل ستادهیا

 زمیشم،عز یاگه من تو اون شرکت تو اون کارخانه نباشم ورشکسته م نیبب یدخترم،ول یاز دستم دلخور دونمیم-

 یو حت یورشکستگ شهیاگه من تو اون کارخانه نباشم باعث م یدیتو هم منو از دست نم دمیمن تو رو از دست نم

 مگه نه؟؟  یپدرتو ناراحت  کن یخوا یاز دست بدم تو که نم یکه فکرشو کن گهید زیو هر چ  نیشخانه و ما

 بهش کردم گفت: یدهنم را قورت دادم و نگاه آب

 کنم یباهاش ازدواج م یپدرم نکهیشم اونم فقط بخاطر شما،بخاطر ا یکنم زنش م یازدواج م ایباشه،من با پور-

 که دستم را گرفته بود گفت: یزد و در حال یلبخند بابا

 موضوع نگو تا بعد ازدواج  نیدر مورد ا یزیچ انیفعال به ک ی،ولیدیدونستم حرف پدرت راگوش م یم-

 چرا؟!-

  رهیازدواج تورو بگ یبهتره،اگه بفهمه جلو یجور نیا-

 هیرفت منم با  رونیتاق بتخت بلند شد و از ا یشدم بابا از لبه  رهیها خ کیتکان دادم و به سرام یرا به آرام سرم

خنجر را از قلبم  نکهیا یتو قلبم فرو کردن بجا یخنجر هیبغض تو اتاق نشستم اصال حال و حوصله نداشتم انگار 
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 نیریاون از بابام بخاطر شرکتش من را رها کرد اون از ش دنکندتو قلبم همه بهم پشت کر یم شترفرویب ارنیب رونیب

 اش کنم. یشگیهم یتحمل اخما دیکه با انیپسر دست دخترخالش را ول کرد اون از ک هیبخاطر 

 

از  یحوصلگ یبا ب نمیرا بب ایپور افهیخواست برم شرکت و ق یاز رختخواب گرم و نرمم بلند شدم اصال دلم نم صبح

به  یبرداشتم نگاه میشیلوازم آرا زیم یرا از رو میکردم و گوش زونیرو از تخت آو میتخت بلند شدم پاها یرو

بلند  میواز سرجا دمیچشم خواب آلودم کش به یداد دست ینشون م میانداختم ساعت عدد هشت و ن میساعت گوش

اومد شروع کردم به صاف کردن  رونیب ییبه دست و صورتم زدم و از دستشو یرفتم آب ییشدم به طرف دستشو

لب  ریطور که آواز ز نیبه طرف آشپزخونه رفتم خاله مهسا هم آمدم رونیلباس مرتب تنم کردم واز اتاق ب هی میموها

 زدم یگذاشت لبخند ینیراتو س هامربا یخوند کاسه  یم

 خاله مهسا  ریصبح بخ-

 بهم انداخت گفت: یمهسا نگاه خاله

 شب؟ید یدیدلم خوب خواب زیعز ریصبح بخ-

 کوکه  فتیشده ک یخوب بود،چ-

 راپر رنگ ترکردگفت: لبخندش

  دهیبهم رس یخبر خوش-

 ؟یواقعا؟چه خبر-

 بود بهت گفتم  ایرو-

 خواهرت؟ یآها،بچه -

 داره  یبله،امشب خواستگار-

 مبارکش باشه  یواقعا چه عال-

 بده قبول کرد  رشیخواهرم باشم،اونم خدا خ شیپ دیآقاطاهر گفتم که با زم،بهیعز یمرس-
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 بگو  کیهم تبر ایخوشحال شدم از طرف من به رو یلیخوبه خ-

  ارمیاالن صبحانه را م نیخب برو بش یلیزم،خیچشم عز-

 باشه -

خورد ازدستش  یبا روزنامه صبحانشم م شهیرفتم بابا مثل هم یآمدم به طرف سالن غذا خور رونیآشپزخونه ب از

بهش ندارم دوتا شانه ام را باالانداختم و کنارش  یعالقه ا چیازدواج کنم که ه یدلخور بودم چون باعث شد من باکس

 کرد وگفت: یزیشد اخم ر رهیبهم خ رتینشستم با ح یصندل یرو

 نازگل بابا  ریصبح بخ-

را  رشیدوختم وجواب صبح بخ یرنگ چا اهیس عیو نگاهم به ما ختمیر یخودم چا یدهنم را قورت دادم برا بزاق

 دادم 

 ؟یشده چرا اخم کرد یچ-

  ستین میزیچ-

 شرکت  یایحتما ب دیم،بایکار دار یلیامروز خ-

 بابا دوختم  یو نگاهم را به چشما شیرا گذاشتم سرجا فالکس

 چشم -

به کارش نداشته باشم و بزارم  یاز ماه عسل اومده گفتم امروز کار اد،تازهیعصر ب دیگفت شا ادیتونست ب ینم انیک-

 راحت استراحت کنه

 خوردم گفتم: یقلوپ از چا هی

  یکرد یخوب کار-

 گذاشت گفت: زشیاز م یاش را تا کردو گوشه ا باباروزنامه

  میزود صبحانه ات بخور تا بر-
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 بهش انداختم گفتم: ینگاه مین

  امیم نیخودم با ماش ست،منیالزم ن-

 ....فعال خداحافظیباشه،هر طور راحت-

 به سالمت -

 یبه طرفم آمد و کاسه مرباها را رو ینیس هیخاله مهسا با  دیوشم رسشدن در به گ دهیکوب یکه صدا دینکش یطول

 لبم نشست و گفتم: یرو یقرار داد لبخند زیم

 شدم ریس یچا نیمن با هم زمیخاله مهسا عز-

 کرد گفت: یزیمهسا اخم ر خاله

  یکن ریخوردن خودت را س یچا هیکه با  شهیبخور نم یزیچ هیدختر جون  شهیمگه م یوا یا-

 بلند شدم گفتم: میازسرجا

 خوام،بازم ممنون  ینم-

را دستم  فمیقرار داد شالم راسرم کردم و ک ینیس یها رارو یمربا و استکان چا یتکان داد و دوباره کاسه ها یسر

 ینبود معلوم بود هنوزم ازم خجالت م یبود از سروش خبر یآمدم چند روز رونیاز خونه ب یخداحافظ هیگرفتم و با 

و به طرف شرکت  فمیگذاشتم داخل ک نیماش ئچیسوشدم و به طرف شرکت رفتم با پارک کردن  نیوار ماشکشه س

  دمینفر به طرفش چرخ هی یدر خورد با صدا ی رهیکه تماسم به دستگ نیرفتم هم

 خانم الناز  ریصبح بخ-

 لبم نشست  یرو یبود لبخنده زورک یعال شهیاز سرتاپاش انداختم مثل هم یبود نگاه ایپور

  ریصبح شما هم بخ-

  یدیرو ند گهیوقته همد یلیخ-

 دوباره ادامه داد: ایانداختم پور  نییراپا سرم
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  نمیب یرا م گهیهمد شتریب گهید یاز هفته  یول-

 شدم با تته پته گفتم: رهیخ ایپور یراباالاوردم و تو دو جفت چشم آب سرم

  نیدیبه هدفتون رس دیفکر نکن یدرسته..ول-

 کرد گفت: یزیاخم ر ایپور

شما  ی دهیفکر نکنم پدرتون از ا د؟یپدرتون باش یبعد از ازدواج شما خونه  نیشم؟نکنه توقع دار یمتوجه نم-

 موافقت کنه 

در رو به  رهیصبحت کردن بهم بده به طرف اتاقش رفت دندونام رابهم فشردم و با حرص دستگ یاجازه  نکهیا بدون

.چقدر پرو دیکش یم ریت ایمضخرف پور یخورد بود سرم از حرفا یاعصابم بدجور دمیو محکم کوب دمیطرف اتاق کش

سرم  یدر دستم را از رو یازدواج کنم با صدا شانگار من از خدا خواسته بودم که باها میخونه باش کی یتو گهیم

 چهار چوب در ظاهر شد  نیبرداشتم بابا ب

 که نوشتم  لیمیا نیکن بفرست به ا پیبرام تا چندتا برگه را نیا شهیدخترم اگه م-

 تکون دادم. دییرا به عالمت تا سرم

 

در مغزم  ایپور یکردن و حرف ها پیگذاشت از اتاق خارج شد شروع کردم به تا زیم یکه برگه را رو نیبعد از ا بابا

 وتریکردن با در زدن نگاهم  از کامپ پیکوتاهم زدم و دوباره شروع کردم به تا یبه موها یکرد چنگ یمور مور م

که از  یکردم و در حال یبوداخم ستادهین چهار چوب درایب یبا کت و شلوار مشک یشدم مرد رهیبرداشتم و به در خ

 بلند شدم گفتم: میسرجا

 !؟ هیچ نیا-

 بهم انداخت گفت: ینگاه دیدرخش یم یعیطب یدسته گل بزرگ قرمز و گل ها هیدستش  در

 شماست خانم الناز یبرا نیا-

 شدم گفتم: رهیبهش خ رتیح با
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 من؟ یبرا-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت: یسر

 سفارش دادن  ایپور یآقا-

 نشستم گفتم: میصندل یکه رو یشد و در حال ظیاخمم غل ایاسم پور با 

  زیم یبزارش رو-

گل شروع  یتوجه به دسته  یاز اتاق خارج شد ب هیقرار داد و تو دوثان زیم یدسته گل را رو بمیبا رفتار عج مرده

 زیم یبه دسته گل رو یکردن شدم و نگاه پیتا الیخیکنجکاو شده بودم که ب نقدریا یکردن ول پیکردم به تا

 یداشت البه ال یعال یبو دیچیمشام پ بهعطر  یداشتن بو یبودن و رنگ قرمز قشنگ یعیانداختم گل هاش طب

و خوانا  بایز یگل ها برداشتم متن نیرنگ رااز ب دیبود دستم رادراز کردم و پاکت سف یگرن دیقرمز پاکت سف یگلها

 نوشته بود: یباخودکارآب

و با هم شام  یشم امشب در خواستم را رد نکن یخوام،خوشحال م یمغذرت م شمیپ قهیرفتار چند دق بابت»

 «.میبخور

امشب  گهینشست کاغذ را مچاله کردم و پرتش کردم به طرف سطل زباله...چقدر پرو م میشونیپ یرو یاخم ناخداگاه

کنه گل  یازم مغذرت خواه ادیتونست خودش بلندشه ب یمثل آدم نم می!گلتم بدرک نخواسترونیب میشام بر

 اتاق اخمام محو شد در و ورود بابا به  یصدا ا...بایپور یآقا نیخوابت بب رون؟تویشام ب میبر گهیفرستاده حاال هم م

 ؟یتمومش کرد-

 را تکان دادم: سرم

 آره -

 همشون داشته باشن دیبرم جلسه با دیبفرست االن با لیمیخوب به اون ا یلیخ-

برگه بود  یکه رو یلیمیا یکرده بودم برا پیرفت متن را که تا رونیکه از اتاق ب دینکش یتکون دادم بابا طول یسر

تموم بشود از  ایپور یکارا نکهیراخاموش کردم و قبل از ا وتریبود کامپ ختهیبهم ر یفرستادم تا عصر افکارام بدجور
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از  یقیچشمام رابا حرص بستم و نفس عم دیبه گوشم رس ایپور یکه در اتاق رابستم صدا نیبرم هم رونیشرکت ب

 ز کردم بدنم خارج کردم به طرفش برگشتم و چشمام را با

 د؟یبر نیخواست یم-

 بله -

   شام یبرا نیخونه آماده بش نیبر نیخواه یخب احتماال م-

 بابا موافقت نکنه دیاومدن ندارم،خستم...در ضمن شا رونیبه ب لیمن ما-

 آها...پس مشکلتون پدرتونه؟-

 انداخت گفت: ایبه من و پور یدهنم راقورت دادم خواستم حرف بزنم که بابا بهمون ملحق شد نگاه آب

 شده یزیچ-

 به بابا انداخت گفت: ینگاه ایپور

  رونیشام ب میامشب با دخترتون بر نیدیاگه اجازه م ست،فقطین یزیچ-

 داد گفت: ایپور لیتحو یلبخند بابا

  شهیخونه آماده م رهی...نازگل بابا هم مدیخوش باش نیچرا که نه پسرم،بر-

 بهم کرد گفت: یزد و نگاه یلبخند ایپور

 دنبالتون  امیپس تا ساعت هشت م-

 نیا یرو شهیکجا رفت؟مگه هم رتشیمن بود؟پس غ یبابا نیشدم ا رهیدو چشم گرد شده و دهن باز به بابا خ با

 شد پس؟ یموضوع ها حساس نبود؟چ

 زدمیدر م یچ به طرف خونه رفتم هر دمیکوب نیباز کردم و محکم در ماش نیرفتم با حرص در ماش نیطرف ماش به

درآوردم و در خونه راباز کردم  رونیب فمیاز ک تیرابا عصبان دیافتاد خاله مهسا رفته شهرشون کل ادمیکردن  یباز نم

دوش  هیخورد بود  یطرف عصابم بدجور هیکردم  پرتشونتنم را در اوردم و  یلباس ها یبه طرف اتاقم رفتم همه 
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 یبه لبم زدم طول میرژلب مال هیتنم کردم موهامم با سشوار خشک کردم و  یمشک راهنیپ هیگرفتم و یا قهیده دق

با کت و شلوار  ایآمدم وبه طرف در رفتم با باز کردن در پور رونیاز اتاق ب دیدر خونه به گوشم رس یکه صدا دینکش

 بود  رهیزد خ یمن برق م دنیبورش  که زده بود باال و چشماش با د یبه تن و موها یمشک

  یخوشگل شد یلیخ-

 دادم لشیتحو یلبخند یزورک

 م؟یتا بر یاگه آماده ا-

  میآمد رونیرا تکان دادم و از خونه ب سرم

 پدرتون خونه هستن-

 نه-

فقط  میراه افتاد تا رستوران ساکت بود نیماش میشد متشیگرون ق نیبا هم سوار ماش میآمد نییاز پله ها پا ایپور با

 پارک کرد گفت: یرا گوشه  نیشکست ماش یسکوت را م نیآروم آهنگ بود که ا یصدا

 تا االن ازش خاطره دارم  یدوسش دارم از کوچک یلیرستوران روخ نیا-

 نیاز الماس و نگ یواقعا فوق العاده بود همه چ میرفت کیبه طرف رستوران بزرگ و ش میشد ادهیبا هم پ همزمان

 کرده بودن. نیتزئ

 

را  یرفت و صندل یبه طرف صندل ایقشنگ بود پور یهمه چ رونیاز ب مینجره بود رفتکه کنار پ یو صندل زیطرف م به

 وگفت: دیعقب کش

 دییبفرما-

هم روبروم نشست  ایپور دمیجلو کش زیرا به طرف م ینشستم خودم صندل یصندل یلبم نشست و رو یرو یلبخند

بهم زل  نجوریخورد و هم یصورتم تکون نم یهم چشماش از رو قهیدق کیاش راتو چشمام دوخت  یآب یو چشما
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به دور و بر رستوران  ینگاه گرفتبه طرفمون اومد و منوها رو به طرفمون  یمشک دیزده بود گارسون با لباس سف

 انداختم گفتم:

 قشنگه  یلیخ نجایا-

 نگاهش را از منو برداشت و تو چشمام دوخت گفت: ایپور

 بود  گهیمدل د هی شیدادن تا دو سال پ رشییتغ دایآره،جد-

 نشست  یلیقشنگه،به دلم خ یول-

 خوشت اومد  نجایخوشحالم که از ا-

بود زرشک پلو با مرغ بود  دهیکش لمیکه م یغذاها انداختم تنها غذا ستیبه ل یبرداشتم و نگاه زیم یرااز رو منو

 نگاهش رااز منو برداشت و تو چشمام دوخت گفت: ایپور

 ؟یخور یم یچ-

 زرشک پلو با مرغ -

 ایکه گارسون رفت پور نیتبلتش سفارش غذاها رانوشت هم قیبه طرفمون اومد و از طر دینکش یطول گارسون

 شد  رهیدوباره بهم خ

  یش یزنم م یخوشحالم دار-

 زدم گفتم: یشود لبخند زورک سیآب را به طرفش پرت کنم که از سر تا پاش خ وانیخواست ل یکلمه زنم دلم م با

 ندارم  یعالقه ا چیازدواج کنم که بهش ه یبا کس ستمیذره هم خوشحال ن هیمن  یراسش بخوا یول-

 که نگاهش را ازم گرفته بود گفت: یکرد و در حال یزیاخم ر ایپور

  ادیاز من خوشت ب دیبه مرور زمان شا یول-

 رسه مطمئن باش  یوقت نم چیاون روز ه-
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 زیم یغذا به طرفمون آمد ظرف غذاها را رو ینیس هیآب دوخت گارسون با  وانیتکان داد و نگاهش را به ل یسر

 را که پر کرده بودم گفتم: یبه خوردن قاشق سوم مینوش جان ازمون دور شد شروع کرد هی با بعد  گذاشت و

 ؟یایفردا با مادرت م-

 غذا بود گفت: یطور که نگاهش رو نیهم ایپور

 آره-

 گفتم: دمیکش یناراحت شده پوف شیپ هقیبود بخاطر حرف چند دق معلوم

 اگه به خاطر اون حرف..... نیبب-

 حرفم آمدگفت: انیم به

 جا آوردم که بهمون خوش بگذره  نیجمله ها ازت نشنوم من ا نیا یروز مونده به نامزد هیتوقع داشتم الاقل -

باهات ازدواج کنم تازه طلبم کارم  یخوا یمنتظر بود تا من دهنم باز کنم تندتندحرف بزنه با زور م قایدق یوا یا

 بهش انداختم گفتم: یقلوپ از آب خوردم نگاه هیکه  یبزاق دهانم راقورت دادم و در حال ؟یهست

 یکردم ناراحت بش یفکر نم-

 شدم  یول-

 گفتم: زدمیکه نگاهم به غذا دوختم و با زور داشتم حرف م یحال در

  دیببخش-

 وردمیشد من تو همون حالت بودم و سرم را باال ن رهیرااز غذا برداشت و بهم خ نگاهش

من  یول یکه بهش عالقه ندار یازدواج کن یبرات سخته با کس دونمیهر حال من عاشقت شدم م ست،بهین یمشکل-

 مطمئن باش  نویعالقه دارم ا یلیبهت خ

اشتم تا بغضم فرو بره ده جوابشم رابدم قاشقم را دوباره پر کردم و تو دهنم گذ نکهیو بدون ا دمیکش یقیعم نفس

 بلند شد گفت: شیاز سرجا اینشد که غذامون تموم شد پور یا قهیدق
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 شو نیکنم،تو هم بلند شو برو سوار ماش یحساب م رمیمن م-

هم  هیرفتم چند ثان نیبه طرف صندوق رفت منم به طرف ماش ایبلند شدم پور ایتکان دادم و همزمان با پور یسر

 به طرفم اومد  اینشد که پور

 ؟یحساب کرد-

 بهم انداخت گفت: ینگاه

 آره -

 زدم وگفتم: یلبخند

 یمرس-

 کنم  یخواهش م-

بهش کردم  ینگاه دمیکه به خونه رس دینکش یروشن شد طول نیدوختم ماش رونیشدم و نگاهم را به ب نیماش سوار

 گفتم:

 من برم خداحافظ گهیخب د-

 من را گرفت گفت: یبازو ایپوررافشار دادم  نیماش رهیکه دستگ نیهم

 لحظه هی-

 شدم تا حرفش رابزند رهیخ ایرارها کردم و به پور رهیدستگ

 دوست دارم  یلیخ-

 پته گفتم: تته

 برم بابا احتماال نگران شده! دیمن با-

آوردم و  رونیب فمیرااز ک دیشدم و به طرف خونه رفتم کل ادهیپ نیاجازه صحبت کردن بهش بدم از ماش نکهیا بدون

 در به طرفم برگشت گفت: یرفت با صدا یدر خانه را باز کردم بابا که داشت از پله ها باال م
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 ؟ینازگل بابا اومد-

 سالم بابا -

 خوش گذشت-

 خوب بود -

 کوب شدم  خیم میخونه را بستم و به طرف پله ها رفتم دو پله جلوتر از بابا رفتم که با حرف بابا سرجا در

 نمیاخم تورا نب نیبا ا انیمادرش م و ایفردا پور-

 دادم گفتم: لشیتحو یطرفش و لبخند برگشتم

 کنم  یرفتار م نیکه شما دوست دار ینگران نباش اون جور-

 تکان داد و به طرف اتاقش رفت یسر

 نتونم باهاش ازدواج کنم فتهیب یاتفاق هیخواست  یکه دلم م یوا

 .دمیپله ها باال رفتم و به طرف اتاقم رفتم با حرص در اتاق را بهم کوب از

 

وبه طرف  دمیکش یا ازهیبرداشتم ساعت ده بود خم زیم یرا از رو میتخت بلند شدم و گوش یشد از رو صبح

 رونیاز اتاق ب دینکش یطول دمیشلخته ام کش یهم به موها یبه دست و صورتم زدم و شانه ا یرفتم آب ییدستشو

 گهید یبود و بابا هم بر خالف روزها زیم یصبحانه رو دنیچ یرفتم خاله مهسا در حال یآمدم به طرف سالن غذا خور

 خاله مهسا دادم  لیتحو یکرد لبخند یصحبت م یکه روزنامه دردستش بود با گوش

 خاله مهسا  ریصبح بخ-

 ام زل زد وگفت:چشم یصبحانه برداشت وتو دنیو چ زیم یمهسا نگاهش راازرو خاله

 خوشگل خاله  ریصبح بخ-

 خوش گذشت؟ شبید-
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 بود  یعال-

 مبارک باشه -

  زمیبر یتا برات چا نیزم،بشیعز یمرس-

گذاشت  زیم یکه رو یراخاموش کرد و در حال شینشستم بابا گوش یصندل یدادم و رو لشیدوباره تحو یلبخند

 گفت:

 نازگل بابا ریصبح بخ-

 را دادم سردجوابش

  ریصبح بخ-

 ام گذاشته بود و سرم راباال اورده بودگفت: رچانهیکه دستش را ز یبهم انداخت و در حال ینگاه بابا

 یخوشحال باش دیبا یکن یم ینامزد یدار ؟امشبیکه گرفت یا افهیچه ق نیا-

 لب انداختم وگفتم: یرو یتلخ ی خنده

 که من بهش مثال عالقه دارم؟ یپسر ن؟همونیکه شما انتخابش کرد یهمون پسر ؟بای!با کینامزد-

 گذاشت گفت: یگرفت م یکه داشت لقمه م یچانه اش برداشت و در حال ریدستش را از ز بابا

  یشیبه مرور زمان بهش عالقمند م-

 شم و نخواهم شد یوقت عاشق اون نم چیمن ه-

 نوش جان کرد وگفت: یقلوپ یلقمش رو در دهانش گذاشت از استکان چا بابا

 یکه مخالف باش نیا ای یبخوا یبا اون ازدواج کن دیتو با ی،ولیهر طور راحت-

بود وبا  ختهیرنگ داخل استکان که خاله مهسا برام ر یعناب یو به چا دمیکردم ونگاهم را از نگاه پدردزد یبغض

خوش  یصر چاصبحانه را با همان مخت زیم دمیسر کش یبرداشتم و قلوپ زیم یدستان لرزانم استکان را از رو

 ترک کردم رنگ
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 کجا؟-

 وگفتم: دمیطرف پدرچرخ به

 برم باال  خوامیم یدیاگه اجازه م-

 یامشب آماده باش یبرا دیالناز با-

 هم فشار دادم و گفتم: یرا رو میها دندان

 چشم بابا جون -

 هم امشب هستن  کایو جس انیک-

 امشب کنارم باشه  نیریدوست دارم ش-

  ستین یباشه،مشکل-

 اروی نیشد احتماال امشب داداش من رابا ا یسرم داشت منفجر م دمیطرف اتاقم رفتم با حرص در اتاق را بهم کوب به

 یرااز رو میکنه نتونم باهاش ازدواج کنم،گوش یکاری شاهللیشناسم ا یشود من داداشم را خوب م یم یندعصبیبب

 قطع کنم جواب داد  تمبوق که خواس نیزنگ زدم با پنج م نیریبرداشتم و به ش زیم

 بله؟-

 گوشم گذاشتم وگفتم: کیهمراهم رانزد لیموبا

 نیریسالم ش-

 سالم-

 ؟یخوب-

 ؟یخوا یم یچ-

 را صاف کردم گفتم: میرا پاک کردم وصدا میها اشک
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 !ینبود یطور نیکه ا ؟تویقدر سنگدل شد نیا یچ یواس نیریش-

 شدم  یول-

 تورا  به خدا..... نیریش-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

 !؟یدیبه نام الناز ندارم شن یدختر خاله ا گهیمن د-

 باهام نکن  نکارویا نیریش-

 خداحافظ یندار یخب کار-

 لحظه صبر کن هی-

 ؟یخوا یم یباز چ-

 دارم  اجیاحت یلیمن امشب بهت خ-

 ؟یچ یواس-

 پته گفتم: تته

 ایب ،لطفایخونمون خواستم کنارم باش انیم  یخواستگار یو خانوادش برا ایامشب پور-

 ؟یزیزخمم بر ینمک رو یخوا یم یشد ونهیالناز تو د-

  ستین نینه باور کن قصدم ا-

 خداحافظ ینکن اصرار کن یهم سع ام،توینم ییجا چیمن ه-

 میو گوش دمیکش سمیبه صورت خ یدم،دستیبوق بوق از پشت تلفن همراهم شن یدهان باز کنم که صدا خواستم

 را پاک کردم  میدر اشک ها یتقه  یتخت پرت کردم با صدا یرارو

 دییبفرما-



 تجارت عشق

 
140 

 

 در نشان داد و گفت: یمهسا سرش را از ال خاله

 داخل؟ امیب شهیم-

 بله خاله جون -

 مهسا وارد اتاق شد و گفت: خاله

  دمیشن نیریتو را با ش یحرفا یمن تصادف-

 جمله سرم را باال گرفتم نیا دنیشن با

 مطمئن باش  نویکنارتم ا شهیمن هم یتنها هم که باش یحت زمیعز-

 تخت نشستم وگفتم: یشد لبه  ریسراز میها اشک

دوست نداره  گهیدختر خاله ام که د یتنها شدم،پدر به خاطر کارخودش دست دخترش رو رها کرد.حت یخاله تنها-

 فرو رفته اش راتحمل کنم  یدرهم و ابروها ی افهیکه تا آخر عمر ق یبرادر هی.من موندم و نهیمن رو بب

 کمرم گذاشت وگفت: یمهسا کنارم نشست و دستش را رو خاله

  شهیدرست م ینگو دخترم همه چ ینجوریا زمیعز-

 بهش زدم گفتم: یتلخ یبهش کردم و لبخند ینگاه

 باشه  نیگ یطور که م نیهم دوارمیام-

 بلند شد گفت: شیزد و از سرجا یلبخند

 !؟ یبپوش یچ یخوا یامشب م-

 پوشم  یم یلباس هی-

 پوشم  یم یلباس هی یچ یعنی زمینه عز-

 که به طرف کمدم رفت وگفت: یحال در
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 یکنم امشب بپوش یلباس خوشگل انتخاب م هیبزار خودم -

 کرد یخودش وعمو سلمان صحبت م یدر مورد خواستگار رفتیطور که با لباس ها کلنجار م نیمهسا هم خاله

 شد. دایپ یکیشد که بالخره  یا قهیدق چند

 

 شد  دایآها،پ-

 امشب مناسب باشه؟ یبرا نیاما فکر نکنم ا-

 تخت گذاشت وگفت: یکرد و لباس را رو یزیمهسا اخم ر خاله

 شد یبه تنت قشنگ م یلیخ یبود دهیرو پوش نیچرا مناسب نباشه!شب تولد که ا-

 فرق داره یخواستگار یول-

  یپوش یرا م نینداره،امشب ا یفرق چیه-

 خاله انتخاب شده بود را ازکمدبرداشتم  ی قهیکه با سل یلباس

 بپوش گهیخب د-

 تکان دادم و شروع کردم به آماده شدن یسر

من چشماش  دنیبا د کایکه تازه آمده بودند رفتم جس انیوک کایو به سمت جسآمدم رونیشب بود که از اتاق ب هفت

 برق زد گفت:

  یچه خشگل شد-

 دادم گفتم: لشیتحو یلبخند

 جون  کایجس یمرس-

 تونستم تو چشماش بخونم یطور بهم اخم کرده بود هنوز از دستم دلخور بود قشنگ م نیرفتم که هم انیطرف ک به



 تجارت عشق

 
142 

 

 سالم داداش-

 بلند شد وگفت: شیاز سرجا انیک

 سالم -

 باور کن من بهش عالقه دارم  یول یاز دستم دلخور دونمیداداش م-

 نه ای دیرسیکه به هم م شهیاون موقع معلوم م نمشیبب دیبا ی،ولیبهش عالقه دار دونمیم-

 روشن شد یدینور ام هیته ته دل  از

به عالمت مثبت تکان دادم و  یاجازه نده من باهاش ازدواج کنم سر ردویبابا را بگ یکردم داداش جلو یدعا م دعا

 آمد نیاز پله ها پا یبابا هم با کت و شلوار مشک دینکش یمبل نشستم طول یرو

  نیشد پیبابا جون خوش ت یوا-

 گفت: کایجس یشانه  یدستش را گذاشت رو بابا

 دخترم  یمرس-

 کیاز دست بابا هم ناراحت بود  انیک یکرد انگار یبا همون اخم به طرف بابا رفت و باهاش سالم و احوال پرس انیک

شدم  رهیبلند شدم و به در خ میکه داشتم از سرجا یبا اضطراب دیگوشم رس شد که زنگ خونه به یساعت

به طرفم آمد و دستم را گرفت  کایجس شدم رهیمن تو همون حالت به در خ یدر شدن ول کیو بابا نزد کایان،جسیک

 وگفت:

 ؟یترس یم یالناز از چ ایب-

و به  ستادمیکنار بابا ا ومدیم یبار بود که خواستگار نیبار بود اول نیو گنگ بهش زل زدم خب حقم داشتم اول جیگ

بورشم بر خالف  یوارد شد موها کیبا کت و شلوار ش اینفر پور نیشدم اول رهیدر که خاله مهسا باز کرده بود خ

 هیاش  گهیو تو دست د یعیدسته گل قرمز طب هی همدستش  یدفعه صاف کرده بود تو نیکه باال زده بود ا شبید

 یم فشیطور تعر نیمادرش بودکه هم نیوارد خونه شد احتماال ا ریزن نسبتا پ هیبود پشت سرشم  ینیریجعبه ش

کفش پاشنه بلند  هیبه تن داشت  رهیکت و دامن قرمز ت هیرا جمع کرده بود و  شیفر فر یخوب بود موها پشمیکرد ت

 زل زدم  ابهشیپور یبه دلم نشست با صدا یبدجور افشیکرد ق یبود که قد کوتاهش را بلند م شپا رهیقرمز ت
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 سالم -

 لبام گذاشتم گفتم: یبا زور رو یلبخند

 نیسالم،خوش آمد-

 لبخندش را پر رنگتر کرد گفت: ایپور

 ممنون -

قهوه اش را  یظاهر شد و چشما میدفعه مادرش جلو کیرا ازش گرفتم که  ینیریهمون لبخند دسته گل و جعبه ش با

 تو چشمام دوخت گفت:

 سالم دخترم -

 راجلو آوردم و دست گرم و نرمش را لمس کردم گفتم: دستم

  نیخوش آمد یلیسالم،خ-

 به پسرش  انداخت وگفت:  یانگاهیپور مادره

 یماشاهلل،چه عروس خشگل-

 را پررنگ ترکردم گفتم: لبخندم

 من الناز هستم -

 شد گفت: رهیرداشت و بهم خب اینگاهش را از پور ایپور مادر

 کرده  فیتعر یلیپسرم در موردتون خ زمیدونم عز یم-

 انداخت وگفتم: ایبه پور ینگاه مین

 لطف دارن -

 خانم هستم  دهیمن فر-
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  نیدار یخانم،اسم قشنگ دهیفر-

هم دست داد به طرف آشپزخونه رفتم و دسته گل و جعبه  کایو جس انیداد و با ک لمیتحو یخانم لبخند دهیفر

 به طرفم آمد گفت: کایگذاشتم جس زیم یرا رو ینیریش

 هست پیپسره خوش ت یلیالناز خ یوا-

 دسته گل برداشتم وگفتم: یرا از رو نگاهم

 واقعا؟!-

  یدار یخوب قهیسل نی،آفریلیخ-

 به دسته گل انداخت  وگفت: ینگاه کایجس

 هست  قهیلش هم قشنگه معلومه پسره با حوصله و خوش سلدسته گ یحت-

 زدم گفتم: یپوزخند

 است قهیآره معلومه خوش سل-

  یشد که من بدون صحبت رهیبهم خ یکه متوجه منظورم نشد سوال کایجس

 انیبه ک یحواسم بهش بود نگاه یچشم ریداشت وبهم زل زده بود ز یچشم ازم برنم ایطرف حال رفتم پور به

 رد؟یبابا را بگ ینکنم؟جلو اازدواجیکنه من با پور یداداش کار شهیم یعنیبود  شیشونیپ یانداختم هنوز اخم رو

نشسته بود نگاهم افتاد به دو  اینشسته بود بابا هم کنار پور انیو ک کاینشستم کنارمم جس ایپور یمبل روبرو یرو

 که بهم زل زده بود  ایپور یآب یجفت چشما

 نیومدخوش ا یلیخ-

 گرفت گفت: شگونیبازوم را ن کایجس

 پاشو دختر -

 گفتم: آروم
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 ؟یچ یبرا-

 یاریرا ب یچا یموقعش است که بر-

 !؟یچ-

 اره؟یمهسا خانم ب ینکنه توقع دار-

 .رمینه،نه االن م-

 

که پر  یدر استکان بود،استکان ها یچا ختنیبلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم خاله مهسا در حال ر میسرجا از

 دهیفر یبابا گرفتم و بعدش جلو یرفتم اول جلو ییرایگذاشتم و گرفتم دستم به طرف پذ ینیتو س یشده بود از چا

بردارد ازاضطراب دستانم شروع به  یرا به طرفش گرفتم تا استکان چا ینیکه س نیهم ایپور یخانم وبعدشم جلو

 طور بهم زل زده بود  نیهم شد و یذره هم خجالت سرش نم هیکرد او هم اصال  دنیلرز

 ممنون  یلیخ-

برداشتم و دوباره مثل قبل  یاستکان چا هیهم گرفتم خود من هم  کایو جس انیک یدادم و جلو لشیتحو یلبخند

 روبروش نشستم 

 ه؟یتو چ یجان رشته  ایپور-

 شدم  رهیخ ایخوردم و به پور یقلوپ ازچا هیو  دمیکش یقیعم نفس

 وتریمهندس کامپ-

 باال رفت و گفت: شیدوتا ابروها انیک

 ؟یاالن هم شرکت دار-

 کارخونه  هیبله دو تا شرکت و -

  یکه معلومه دار نمیخونه و ماش-
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 وگفت: دیکش دشیسف یبه موها یانداخت بابا دست یجا خورده بود به بابا نگاه انیخود ک یب یکه از سوال ها ایپور

 کردم  فیبار برات تعر هیرو  نایجان پسرم،من ا انیک-

 گذاشت گفت: یم یعسل زیم یرا رو شیکه استکان چا یدر حال انیک

 میدینم یبه کس یطور نیکه دختر هم م،مایبارم از خودش بشنو هی یدرسته،ول-

 دوست دارم  یلیمن الناز راخ-

 داغ رابه طرفش پرت کنم  یخواست استکان چا یجملش دلم م با

  یفردا عروس یجالبه امشب خواستگار یلیهنوز برام خ یدرسته،الناز هم بهم گفته بود ول-

 کرد گفت: انیبه ک یاخم بابا

  انیک-

 خودش برداشت  یب یبه بابا انداخت و دست از حرفا ینگاه انیک

  میحلقه ها را دستشون کن نیدیآقاطاهر اگه اجازه م-

 داد گفت: لشیتحو یلبخند بابا

 البته -

 بیبه طرفم آمد و از ج ایخانم و بابا بلند شدن پور دهیو فر انیو ک کایبلند شدم پشت سرم  جس ایبا پور همزمان

قلب  هیحلقه ازطال بود و  زدیآورد درش که باز کرد انگشترازاون دوربرق م رونیب یقرمز کوچک یجعبه  کیکتش 

و سردم را دردستش  خیورد و دست آ رونیجعبه ب ازحلقه را  ایقشنگ بود پور یلینقش بسته بود خ زیدار ر نینگ

شروع کردن به دست زدن  یرادستش کردم همگ ایگرفت و انگشتررا داخل انگشتم کرد منم با بغض انگشتر پور

 دست زد بابا به طرفم آمدو من را درآغوش گرفت گفت: ینبود ول یکه موافق عروس انیک یحت

 دخترم  یخوشبخت بش-

 ممنون -
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  دمیاحترام دستش را بوس یخانم کنارم آمد ومنم برا دهیفرگفتن  کیتبر انیو ک کایجس

 نیدلم خوشبخت بش زیعز-

  یمرس-

 :اگفتیکمرپور یاز بغل کردن و تشکر کردن بابا دستش رارو بعد

 و الناز تنها باشن ایپور کمیوقتش  گهیخب د-

 شدم  رهیو به بابا خ رونیجمله چشمام از حدقه زد ب نیا با

 باال تو اتاقت یطبقه  نیالناز دخترم بر-

 گفت: ایدستم را گذاشت دردست پور کایدهن باز کنم که جس خواستم

 گهید نیزود باش-

وارد بشه پشت  ایباز کردم و گذاشتم اول پور یبا بغض در اتاق رابه آروم میبه طرف اتاقم رفت ایو گنگ با پور جیگ

 سرشم خودم وارد اتاق شدم 

  یدار یاتاق قشنگ-

 گوش دادم ایپور یبود به حرفا نییطور که سرم پا نیدادم و هم هیتک واریباز گذاشتم و به د میاتاق ران در

 درست کردم  یقشنگه اون جور که دوست دار یلیخ یایخونه خودتم دوشنبه ب-

 بهش انداختم گفتم: یراباال آوردم و نگاه سرم

 ؟یدونیمن را م ی قهیمگه تو سل-

  دمیشن  یکرد یخونه صحبت م ونیدکوراس یاون روز که با دخترخاله ات درباره -

که تماس دستش به صورتم  نیصورتم  گذاشت هم یشد و دستش را رو کیبهم نزد ایباالرفت پور میابروها دوتا

 به یداشت وقت یرنگ خاص زدیبرق م یشدم چشماش بدجور رهیسرم راباالآوردم و به چشماش خ عیخورد سر
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 یانگارفرشته  انیک یصدا ادونستم چه کارکنم که ب یشده بودخشک شده بودم نم کیبهم نزد یلیخودم اومدم خ

 شد رهیبود خ ستادهیچهار چوب در ا نیکه ب انیازم فاصله گرفت و به ک اینجات آمده بود و پور

 ستم؟یمزاحم ن-

 تو اینه داداش جون،ب-

 بهم گفت: ظیکه متوجه شده بود با غ انیک

  میشام بخور میخوا یشام آماده است م زیالنازم-

از بدنم خارج کردم وبه طرف سالن  یقیترک کردم نفس عم یحرف چیجمله سرم را تکان دادم و از اتاق بدون ه نیا با

نشسته بود من هم  زیخانم هم سمت چپ م دهیفر کاینشسته بود و کنارشم جس زیرفتم بابا رأس م یغذا خور

 کنارشان نشستم 

 اد؟ینم انیو ک ایچرا پور-

  ادیاالن م-

 خنده هاش گفت: یالبه ال انیک دیبه گوشم رس ایو پور انیک یخنده  یموقع صدا همان

 تو  یباحال ایپور یلیخ-

 بهم کرد گفت: ینگاه ایشدم پور رهیو گنگ به دوتاشون خ جیهم با خنده کنارم نشست گ ایپور

 کردم یداشتم صحبت م انیاومدم باک ریزم،دیشرمنده عز-

 بود؟ اجکیصحبت بود  نیا-

 

 خنده دار گفت: افهیانداخت و با همون ق کایبه جس ینگاه انیک

 گفت جک بود  شهیم-

 شدم  رهیخ ایطور هاج و واج به پور نیهم من
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 میشروع کن نیاگه اجازه بد گهیخب د-

خوردن نداشتم همش تو فکر بودم  لیشدم اصال م رهیبرداشتم و به غذام خ ایجمله بابا دست از نگاه کردن به پور با

کار  یخدا من چ یهم بدست آورده؟وا انیکنه؟نکنه با دو تا جمله دل ک یهم راض انیتونسته ک اینکنه پور

 پسر راحت بشم؟ خدا خودت کمکم کن  نیاز شر ا یکنم؟چطور

 به خودم اومدم  ایتماس دست گرم پور با

 ؟یخور یالناز جون چرا غذا نم-

 گفتم: دمیکش رونیدستش ب ریکه دستم را از ز یدادم و در حال لشیتحو یزیر اخم

 خورم یم-

 زیخاله مهسا م میشام را خورد یقاشق پر برنج تو دهنم گذاشتم و در سکوت همگ هیشد  رهیبهم خ رتیح ابایپور

ارم نشست با تعجب بهش کن اهمینشستم که پور یمبل دونفر یرو میرفت ییرایبه طرف پذ یراجمع کرد ما هم همگ

کنارم نشسته با  ایکه پور دیگز یان هم ککش نمینگاه کرد ک انیبه نگاهم نکرد و به ک یاون توجه ا یشدم ول رهیخ

بهم  ینگاه اینفره نشستم پور هیمبل  یبلند شدم و رو میبا بغض از سرجا دنیشروع کرد به حرف زدن و خند ایپور

 مبل روبروم نشست گفت: یانداخت و به صحبت کردنش ادامه داد بابا رو

  یارینازگل بابا برامون قهوه م-

 یخورد بود دلم م یبه طرف آشپزخونه رفتم عصابم بدجور یحرف چیلبم گذاشتم و بدون ه یرو یزورک لبخند

 خاله مهسا به خودش آمد گفت: یا شهیش یها وانیل دنیرا با دوتا دستام خفه کنم با کوب ایخواست پور

 دختر جون چه وضعه استکان آوردن هست؟-

گفتم قهوه ها را  راهیبدوب ایو شانس گندم و به پور یزندگ نیبه ا یلب ریبه حرف خاله مهسا نکردم و ز یا توجه

ر شانس خورد بود انگا یاعصابم بدجور ختمیو استکان قهوه ها رو تو استکان ر ینیس دنیدرست کردم و با کوب

 هیتک تکشون گرفتم و خودمم با استکان قهوه  یورفتم جل ییرایرا گرفتم دستم به طرف پذ ینیبود س ایهمراه پور

 قلوب ازش خوردم و بغضم را فرو دادم 

  میرفع زحمت کن گهیخب د-
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 نفر به بابا دست داد گفت: نیاول ایپور نیبلند شد شونیاز سرجا یجمله همگ نیا با

 نمتونیب یفردا تو شرکت م-

 سرش را تکان داد  بابا

 کرد وگفت: انیروبه ک ایپور

  دمتونیخوشحال شدم د یلیخ-

  نطوریمنم هم-

 چانه ام و سرم راباال آورد  وگفت: ریبه طرفم آمد و دستش راگذاشت ز ایانداختم پور نییکردم و سرم راپا بغض

 شرکت؟ یایفردا م-

  دونمینم-

 شرکت باشه؟ یایبخواد  یفردا نم-

 ؟یچ یواس-

 ببرمت خونمون  خوامیچون فردا شب م-

 اگه بابا کار.....-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

 من گفتم باشه؟ یهر چ ینامزد من گهیتو د-

 حرص گفتم: با

 باشه -

 خانم به طرفم آمد گفت: دهیزد و از من دور شد فر یلبخند

 خوشحال شدم  دنتیاز د یلیخ یلیخ زمیعز-
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 طور  نیمنم هم-

هم بودم  انیمبل رها کردم البته منتظر ک یخودم رارو یو از من دور شدبا خداحافظ دیخانم گونه ام را بوس دهیفر

 به خودم اومدم انیک یجون راه انداخته با صدا ایجون پور ایشدپور یکه چ نمیبب

  یانتخاب کرد یالناز الحق پسر خوب-

 داد: ادامه انیشدم ک رهیواج بهش خ هاج

 خوشم اومد  یلیاست ازش خ هیخوش اخالق وپا یلیخ-

 شدم  رهیبغض بهش خ با

 بود گفت: دهیشن یکه همه چ بابا

  ادیبهت گفتم ازش خوشت م یدید-

 داداش تو که.....-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

 یکن یلباس خوشگل انتخاب م هیبازار  نیریم کایفردا با جس یلباس عروس یبرا یروز فرصت دار هیپاشو خواهر -

 اومد  یپسر خوشت نم نیداداش تو که اصال از ا یول-

 بود یپسر فوق العاده ا گهیخب د ادیخوشم ب ایمن از پور ینداشت یالناز مگه تو سع یوا یا-

 دستم راگرفت گفت: کایجس

 یبخواب که صبح زود بلند بش ریزود باش برو بگ-

 یو گذاشتن سرم رو میتخت رها کردم با پاک کردن اشک ها یدر خودم را رو دنیببغض از پله ها باالرفتم با کو با

 یم راهیبهش بدوب یلب ریاعصابم خورد بود و ز ایهر چند تو اوج خواب هم بازم از دست پور یبالشت به خواب رفتم ول

 خواب رفتم. واشی واشیشد و  ریم دوباره سرازیخواست با چاقو سرش راازجا بکنم اشک ها یگفتم دلم م
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 یبه دست و صورتم زدم و با برس موها یرفتم آب ییوبه طرف دستشو دمیاز جاپر یزنگ هشدار گوش یبا صدا صبح

  دیدر به گوشم رس یگذاشتم صدا زیم یکه شانه را رو نیشلخته ام را صاف کردم هم

 بله!؟-

 درنشان داد و گفت: یسرش را از ال کایجس

 داخل؟ امیب شهیم-

  زمیآره عز-

 زد گفت: یوارد اتاق شد و لبخند کایجس

 ؟یآماده ا-

 !نیاومد یشما ک-

  میجا ماند نیا شبیما از د-

  یکرد یخوب کار-

 میزود آماده شو تا بر-

 باشه-

 رونیکردم از اتاق ب میلباس ها دنیرفت به طرف کمدم رفتم  وشروع کردم به پوش رونیبا لبخند از اتاق ب کایجس

 رفتم  یآمدم وبه طرف سالن غذا خور

 ساعت خواب النازخانم؟-

 جمله بابا به طرفم برگشت گفت: نیا با

 نازگل بابا  ریصبح بخ-

  ریصبح شما هم بخ-
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 بهم انداخت وگفت: ینگاه انیک ختمیآب پرتقال ر وانیل هیخودم  ینشستم و برا کایجس کنار

 میده یرا انجام م یعروس یبازار؛من و بابا هم کارا دیبر کایتو و جس-

 یسر خونه زندگ میو بعد هم بر میخوام،امضا کن یآن چنان مفصل نم یعروس-

 ادامه دادم انیمتعجب پدر و ک افهیتفاوت به ق یشدن ب رهیبهم خ رتیو بابا با ح انیک

  میریگ یجشن کوتاه م هیخونه خودمون  ای نجایا ایشب -

 ؟یریمفصل بگ یعروس یخوا ینم یعنی شه؛دخترمینم یطور نینه ا-

 که گفتم  نیهم رینخ-

 نکن تیاذ یالناز خواهر-

  یکن یبار لباس عروس به تن م هیگه الناز جون  یراست م-

 خوام  یم گمیکه م یطور نیراگرفتم هم میمن تصم-

 خوشش..... ایپور دیشا-

 حرفش آمدم و گفتم: انیم به

هم  کایحد من و جس نیدر هم یکه گفتم عروس نینداره هم یمشکل میخواد با من باشه پس با تصم یم ایپور تاگه

 دیده یهست انجام م یعروس یکه برا یشما هم شام و برنامه ها میکن یلباس ساده  انتخاب م هیبازار  میریم

 دخترم قشنگ باشه  یخواد عروس یم دلم  من زمیالناز عز-

 دیاحترام بگذار میتصم نیبه ا خوام که یرو گرفتم از شما هم م مینه باباجون من تصم-

وبه  میشد نیسوار ماش کایو جس انیکردم و با ک ریخورد منم با آب پرتقال معدم را س یقلوب چا هینزد و  یحرف بابا

  میطرف بازار رفت
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 میوارد بازارشد کایو با جس میشد ادهیپ نیکه از ماش دینکش یاخم کرده به طرف بازار رفت طول افهیبا همون ق انیک

کوتاه به چشم  دیلباس سف هیشدم که  دیناام گهیشد که د یوساده دو ساعت دیکردن لباس سف دایشروع کردم به پ

 خورد 

 خوبه  نیا-

  دینگاهم رادنبال کرد و به لباس مورد نظرم رس کایجس

 بلند باشه  دیبا یلباس کوتاهه لباس عروس یقشنگه ول یلیخ زمیالناز عز-

 شست تو دلم ن یلیخ نیا یول-

 که بلند باشه  گهیدنبال لباس د میبر دیبا یقشنگه ول یلیآره خ-

 قشنگه نیا هیفردا هم عروس میگرد یم میدار ازدهیتا ساعت  میاومد مینگاه کن از ساعت نه و ن ؟آخهیچطور-

 خب باشه  یلیخ-

و  دیکش ینفس راحت کایجس میآمد رونیطورکه از مغازه ب نیهم میدیآن را خر دنیبعد ازپوش میمغازه شد وارد

 گفت:

 واقعا خسته شدم  میراحت شد یاوف-

  میبخور یزیچ هیکافه  میبر ایب-

 ستادیا کایمن و جس یقد بلند جلو یمرد میکه نشست نیهم میشاپ رفت یتکان داد و با هم به طرف کاف یسر

  دییبفرما نیسالم،خوش آمد-

 یگوش کایزنگ خورد جس کایجس یکه مرده از ما دور شد گوش نیهم میداد یسفارش دوتا چا مینشست یصندل یرو

 جوابش داد عیبهش انداخت و سر یآورد و نگاه رونیب فشیاش را از ک

همه راه  نایا میخسته شد میبخور یزیچ هیشاپ  یتو کاف میاالن نشست نیم،همیدیلباس خر ان؟آرهیجانم ک-

 بوسمت خداحافظ یا،میزود ب زمیعز م،باشهیرفت
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 گذاشت وگفت: زیم یتلفن همراهش را رو کایجس

  ادیم انیاالن ک-

  میبر میبخور یچا یباشه زود-

 باشه -

 صدام زد کایکه مرده ازما دور شد جس نیها راجلومون گذاشت هم یچا ینیکه مرده س دینکش یطول

 الناز-

 وگفتم: دمیطرفش چرخ به

 جانم-

 ساده باشه؟ نقدریا تیخواد عروس یچرا دلت م-

 انداختم گفتم: نییرا پا سرم

 یطور نیهم

 اد؟یخوشت نم ایاز پور-

 راباال آوردم گفتم: سرم

 ؟یزنیحرف رو م نیچرا ا-

  یباهاش سرد رفتار کرد یلیخ شبیچون د-

 بلند شدم گفتم: میاز سرجا کایجس یگوش یدفعه با صدا کیدهان باز کنم  که  خواستم

 اومد  انیپاشو ک-

 دایراپ انیک نیبه دور بر انداختم تا ماش ینگاه میآمد رونیبرداشت و با هم از بازار ب زیم یرا از رو شیگوش کایجس

 .میو سوار شد میرفت نیبوق به طرف ماش یکنم با صدا
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 به او انداختم یسربرگرداندم نگاه انیک یشدم که باصدا رهیخ رونیب یراه به منظره   یتو

 د؟یدیلباس عروس خر-

 کوتاه  یت ولهس یقشنگ یلیآره لباس خ-

 به من انداخت گفت: یروبروش نگاه نهیکرد و به آ یاخم انیک

 چرا کوتاه؟-

 خوشم اومد شتریب نیخب من از ا یلباس قشنگ بود ول یعنیلباس مناسب و قشنگ نبود  میهر جا رفت-

 جشن ساده تمام بشه؟ هیلباس ساده و  هیبا  یعروس یخوا یهان؟م یالناز تو چرا امروز لج کرد-

 را گرفتم  میمن تصم دینکن یکنم بهم امرونه یداداش خواهش م-

 آخه....-

 حرفش آمد گفت: انیراگرفت و به م انیدست ک کایجس

 نکن  تشیاذ انیک-

 مفصل و قشنگ باشه  شیآرزو داشت عروس یشناسم اون از کوچک یمن خواهر خودم را م کایجس یول-

 داداش اون مال قبال بود-

در خانه را  انیکه ک نیهم میراپارک کرد و با هم به طرف خانه رفت نیماش انیرد وبدل نشد ک یا گهیخونه حرف د تا

 چشم درچشم شدم  ایباز کرد بانگاه پر از خشم پور

 میباهم صحبت کن شهیالناز م-

 به طرفم آمد یعصبان افهیهم با همون ق ایرفتم پور اطیبه طرف ح یو بدون صحبت دمیراازش دزد نگاهم

  یریساده بگ یعروس یخوا یبا بابات صحبت کردم گفت که م شیپ قهیچند دق-
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 طوره  نیآره هم-

 آخه چرا؟-

 بدم  حیبرات توض ستیچرا الزم ن یدون یخودت م-

 را گرفت وگفت: میازکنارش ردبشم که بازو خواستم

 ساده باشه؟ یعروس یچ یعنیفهمم  ینکن من منظورت را نم تیالناز اذ-

 گفتم: دمیکش رونیدستش ب رااز میبازو

 میمن زنت بشم منم تصم یتو تالش کرد شهیخوام برگزار م یاون جور که من م یگم عروس یدارم واضح بهت م-

  یدخالت کن یپس حق ندار نهیا

 هم فشرد و گفت: یرارو شیدندان ها ایپور

 ندارم  یتو مال من باش من حرف ست،فقطین یباشه مشکل-

 من برم  یاگه اجازه بد گهیخب؛د-

مبل  یو خاله مهسا رو کایشده بود پاک کردم و به طرف اتاقم رفتم جس ریصورتم را که سراز یخانه شدم اشکا وارد

 نشسته بودن  با تعجب گفتم:

 شده؟ یزیچ-

 آورد گفت: رونیلباس عروس را ب لونیمهسا با ذوق به طرفم آمد و از داخل نا خاله

 نه!؟ ایتنت قشنگه  یرو نمیبرو بپوش بب-

  دنیو لباس عروس راگرفتم دستم و شروع کردم پوش دمیکش ینفس

  یخشگل شد یلیخ یماشاهلل،چشم نخور-

 واقعا؟-
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 باهم ست شدند نمیکفش هاتم بپوش بب ،صبرکنیشد یعال-

 خوردم گفتم: یچرخ هیکردم و وسط اتاق  میدستم گذاشت کفش راپا یآورد و تو رونیهارااز جعبه ب کفش

 خوبه؟-

  یخشگل شد یلیخ-

 چهار چوب در ظاهر شد  نیافتاد به بابا که ب دنگاهمیدر اتاق به گوشم رس یصدا

 دخترم  یخشگل شد-

 وگفتم: میشونیپ ینشست رو یاخم-

 ممنون -

 یجا جشن م نیبعدش هم دیکن یامضا م ایدفتر ازدواج تو و پور میریباهم م یفردا همگ یطور که خواست نیهم-

 میریگ

 خوبه -

 کنار  دیها بزار یخاله باز نیکن ا یهم آشت نیریبا ش-

 تعجب گفتم: با

 !؟نیدیشما از کجا فهم-

 بهم گفت  ایپور-

 شدم: رهیتعجب به بابا خ با

 !؟ایپور-

 امشب آماده کن یدنبالت خودت را برا ادیامشب م ایپور-

 باشه -
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  یاریب رونیتاراحت لباست راب میما هم بر گهیخب د-

 هیرادستم گرفتم از  میتخت نشستم و گوش یعوض کردم لبه  یدادم و لباسم را با لباس راحت لشیتحو یلبخند

کنم به هر حال ته دلم از  کیخواست خودم را کوچ یطرف هم دلم نم هیزنگ بزنم از  نیریطرف دوست داشتم به ش

 این خواستم با پوربود مگه م ایربزرگش کرد درسته عاشق پو یلیکوچک روخ یمساله  هیدستش دلخورم آخه 

گذاشتم و شروع کردم به جمع کردن  زیم یشدم تلفن همراهم رارو نیریش الیخ یب نیازدواج کنم به خاطر هم

کنم حال و حوصله ناهار خوردن  زشیاتاق بودم الاقل تم نیبود که تو ا یروز نیکردن اتاقم آخر زیلباسم و تم

 بالشت گذاشتم و خواب رفتم. یخورم سرم را رو یبرم صددر صد شام م رونیب ایدونستم با پور ینداشتم م

انداختم   یگوش یبه صفحه  ینگاه دمیخواب آلودم کش یبه چشما یکردم و دست یزیام اخم ر یگوش یصدا با

 شدم دکمه سبزرا زدم  زیخ میتخت ن یشد و رو ظیبود اخمم غل ایپور

 بله؟-

 سالم خانم -

 ؟یخوا یم یچ-

 ؟یخواب بود-

 آره به لطف شما بلند شدم -

 دنبالت امیم گهیساعت د کیمن تا  دنیقدر خواب نیبسه ا-

 دنبالم؟ یایب یخوا یم یزود نیبه ا-

 آره -

 ساعت آمادشم  کیتونم تو  یمن االن نم ایپور-

  یباشه هر طور راحت-

 خداحافظ-
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به صورتم زدم و با حوله صورتم راخشک کردم شروع کردم به  یرفتم آب ییتخت بلند شدم به طرف دستشو یرو از

 که برگشتم با خاله مهسا روبرو شدم  نیآمدم هم رونیبعداز تمام شدن کارم از اتاق ب دنیپوش

 ؟ییایسرو صدا م ی.....خاله مهسا مردم از ترس چرا بیوا-

 شرمنده خاله-

 شده؟ یزیچ-

  ینخورد یزیناهار هم که چ ی،راستکنم دارتیب امیآقاطاهر گفت که ب زمینه عز-

  میخور یشام م رونیب رمیم ایبا پور ست،االنین یمشکل-

به خاله مهسا  یاز بابا نبود نگاه یبه سالن انداختم خبر ینگاه میرفت نییداد و با هم از پله ها پا لمیتحو یلبخند

 کردم وگفتم:

 پس بابا کجاست؟-

 تو اتاق کارشه -

گرفت و تو  وتریکه به در کوباندم نگاهش رااز کامپ یبود با تقه ا وترسرگرمیطرف اتاق کارش رفتم بابا با کامپ به

 چشمام دوخت 

 جانم دخترم -

 رابا زبونم ترکردم گفتم: لبم

 دنبالم  ادیداره م ایپور-

 بلند شد وبه طرفم آمد گفت: شیکه از سرجا یحال بابادر

 خوش بگذره-

 برم منتظرش نزارم  هگیخب پس من د-

 باشه،دخترم -
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 خداحافظ -

به گوشم  ایبوق پور ینشد که صدا یا قهیکردم ده دق یخداحافظ هیآمدم و از خاله مهسا هم  رونیاتاق ب از

 شده بود  کیزده بود و ش پیت شهیبهش انداختم مثل هم یشدم و نگاه نیماش دسواریرس

 سالم -

 کجا؟ میبر یخوا یسالم،م-

 کرد گفت: یرا روشن م نیکه ماش یش را من گرفت و در حالنگاه ایپور

 خونه را نشونت بدم همه منتظر هستن  میریبعد هم م میگرد یم-

 گفتم: باتعجب

 همه؟!-

 آره -

 بهش انداختم گفتم: یپدر افتادم نگاه یحرفا ادیشدم  رهیخ رونیوبه ب اگرفتمیرااز پور نگاهم

 ایپور-

 جونم-

 مشکل دارم؟ نیریبا ش یدیتو از کجا فهم-

 بهم گفت نیریش-

 :دمیزد باتعجب پرس یم رونیداشت از حدقه ب چشمام

 ؟یدیبهت گفته؟تو کجا اون رو د نیریش-

  میبا هم حرف زد شمیخودش اومد پ-

 ؟یک-
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قسمت نبود خواستم روز  یاومد شرکت باهم صحبت کرد من خواستم بهت بگم ول ،صبحشیهمون روز نامزد-

 به پدرت گفتم نیبه  خاطر هم ادین شیپ یکدورت یعروس

 به تو گفته؟ یچ نیریش-

 دم  یم حیبرات توض مینیبش ییجا هی میبزار بر-

و داخل  میشد ادهیپ نیاز ماش میدیشاپ رس یکه به کاف دینکش یشدم طول رهیرا ازش گرفتم و به روبرو خ نگاهم

 بهم انداخت گفت: ینگاه ایپور مینشست یصندل یرو میشاپ رفت یکاف

 ؟یخور یم یچ-

 خورم ینم یچیمن ه-

 تکان داد و به طرف گارسون رفت سفارشات داد و دوباره روبروم نشست  یسر

 خب؟!-

 گفت: دیکش ینفس

واقعا حال  گهیوارد اتاقم نشه چون د یهم گفتم کس یرفتم خونه به منش یسرکار بودم البته داشتم م یروز شنبه ا-

سرش  یداشت شرکت را رو نیریش دنیآمدم که با د رونیاومد از اتاق ب ینشد سرو صدا قهیحوصله نداشتم چند دق

کرد دختر خاله  یداخل هر چند سرم درد م ادیب متو بود اجازه داد یگذاشت روبرو شدم منم چون دختر خاله  یم

 کرد  شتریات درد سرم را ب

 گفت؟ یخب بهت چ-

 منو نسبت به تو منصرف کنه  یجور هیکرد  یم یعالقه داره سع یلیباهات ازدواج نکنم و بهم خ گفت که-

 زده باشه یحرفا نیچن نیریش شهیباورم نم-

 ها رفت یتمام منش یمن جلو یسرش گذاشته بود آبرو یبرو از خودش بپرس شرکت رو یباور ندار-

 خب که بهش زنگ نزدم -
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  ادیب تیبزار تو عروس یندار شتریدونه دختر خاله ب هیقدر مغرور نباش  نیالناز ا-

همون روز  ستمیدر ضمن من مغرور ن دمیازش شن یبه خاطر تو چه حرفا یبدون ،اگهیخبر ندار یچیتو از ه ایپور-

 باش جواب رد بهم داد  شمیتنهام نزار پ یهم بهش زنگ زدم گفتم شب نامزد ینامزد

  ادیب شیپ یخوام فردا مشکل یبدون نم یبا خودته ول میتصم یهر طور راحت-

 پس باهاش حرف بزن -

 !؟یچ-

 کارو بکن  نیا ادین شیپ یمشکل یخوا یالناز باش تنهاش نزار اگه م شیپ یبهش بگو؛القل روز عروس-

 تکان داد گفت: یسر

 باشه-

 

و بعد از آن به سمت  میرا آورد و در همان سکوت حاکم بر آن جا مشغول خوردن شد ایسفارشات من وپور گارسون

گل و درخت با  نیشدم خود خانه ب رهیشدم با تعجب به خانه که پر از گل و درخت بود خ ادهیکه پ نیهم میخانه رفت

 به من انداخت وگفت: ینگاه ایپور میبرس یاصل یخورد که به خانه  یچندتا پله م دیدرخش یم یو مشک دیرنگ سف

  یخودت خوش اومد یبه خونه -

 قصره   نجایخونه ا یبگ دیراسش نبا-

  ادیدونستم خوشت م یم-

حال بود  یکه تو یرنگارنگ یپر از غذاها زینگاهم به م میلبم نشست و با هم وارد خانه شد یناخود آگاه رو یلبخند

و  دیبا رنگ سف یشد همه چ یم دهیبزرگ بعد از حال د یآشپزخونه  هیو  یسلطنت یکنارتر مبل ها یافتاد کم

کردم که نگاهم افتاد به  یم یرا بررس زیهمه چ تمطور داش نیکار شده بود تو راه رو چهار تا اتاق بود هم یمشک

 چشمانم دوخت وگفت: یرنگ بود صورت مهربانش راتو یقابلمه مشک هیخانم که در دستش  دهیفر

  یدلم اومد،خوش اومد زیعز یوا-
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 دادم گفتم: لشیتحو یلبخند

 سالم-

 کرد وگفت: یگذاشت به طرفم آمد و باهام روبوس زیم یکه قابلمه را رو یخانم در حال دهیفر

  یخوش اومد یلیخ یلیخ-

  نیدیزحمت کش نقدریخانم چرا ا دهیفر یمرس-

 عروسم اومده  شهیمگه م-

 ممنون -

بهم  ینگاه ایلبش گذاشت پور یرو یبه طرفم آمدو لبخند یقد بلند و مو نارنج یموقع از داخل اتاق زن همان

 انداخت گفت:

 لمیوک تایالناز جون ب-

 لبخندش راپررنگ تر کرد و به طرفم آمد گفت: تایب

 هستم  تامیسالم من ب-

 منم الناز هستم-

  دمیشن ایرا از پور فتونیدونم تعر یم-

 انداختم وگفتم: ایبه پور ینگاه

 لطف دارن -

 خانم انداخت و گفت: دهیبه فر یانگاهیپور

 کجاست؟ میپس رح-

 از پشت سرم گفت: یکیخانم خواست دهن باز کنه که  دهیفر
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  نجامیمن ا-

داد  لشیتحو یلبخند ایبود پور ستادهیا یبا لبخند مهربون دیسف یبا موها ریقد کوتاه و پ یطرف صدا برگشتم مرد به

 وگفت:

  یومدیفکر کردم ن-

  امین شهیمگه م-

 به طرفم آمد و با همون لبخند مهربون گفت: میآقارح

 هستم  میسالم من رح-

 سالم منم....-

 حرفم آمدو گفت: انیم به

 خوشحال شدم  دنتیبهم گفته بود از د ایپور دونمیالناز،م-

 زدم وگفتم: یپوزخند

 انگار الزم به اومدنم نبود-

 به اتاق انداخت گفت: ینگاه ایپور

 و کامران کجاست؟ قیپس شقا-

 ما ظاهر شد  یبلند قدجلو یو مرد دیو سف یقهوه ا یدختر قد بلند با موها دیدر خانه به گوشم رس یصدا

   شرمنده آقا-

  نیبا الناز آشنا بش اینداره،ب یبیع-

 اش برق زده بود گفت: یقهوه ا یکه چشما قیشقا

  نهیپس الناز ا یوا-
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 بله-

 کرد گفت: یخودش را در آغوشم انداخت و باهام روبوس قیشقا

 خوشحال شدم  یلیخ دنتیاز د-

 طور  نیمنم هم-

 هست قیاسمم شقا یراست-

 بهم زد گفت: یکه چشمک یدر حال قیشقا 

  میش یهم م یبرا یخوب یبه بعد دوست ها نیاز ا-

 موقع پسره به طرفم آمد و دستش راجلو آورد وگفت: همان

 خوشحال شدم  دنتونیسالم اسمم کامرانه از د-

 و کامران با هم نامزد هستن قیکه معلوم بود شقا یطور نیداشت  ا یخوب افهیکامران انداختم ق افهیق به ینگاه

 ن؟یشماها نامزد هست-

 لبخندش را پررنگ تر کرد گفت: قیشقا

 میهست ازدواج کرد یسال کی زمینه عز-

  یچه عال-

  دییغذا سرد شد بفرما گهیخوب د-

خانم  دهیهم فر زیو کامران نشستن در رأس م قینشستم و روبروم شقا ایمن کنار پور میرفت زیبه طرف م یهمگ

بودند با محبت حرف  یخوب ینشسته بود تمام آن ها آدم ها میو کنار کامران هم آقارح تاینشسته بود و کنارم ب

 ایبا تماس دست گرم پور دمید یصحنه ها رو م نیا دبار بو نیاول یکردن انگار ینگاه م گهیو با محبت به هم د زدنیم

 به خودم آمدم

 ؟یبخور یزیچ یخوا ینم-
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 بهش زدم گفتم: یلبخند

 کدومش بخورم  دونمیکه نم ادهیقدر ز نیا-

 بخور نوش جونت  یهر کدومش که دوست دار زمیعز-

  نیدیزحمت کش یلیخانم خ دهیفر یمرس-

 خانم گفت عروس خانم عروس  یچقدر م دیالبته منم کمکش کردم اگه بدون-

و  میظرف ها را برداشت قیخانم و شقا دهیبه خوردن بعد از خوردن با کمک فر میزدم ودر سکوت شروع کرد یلبخند

 کردن ظرف. زیبه تم میدست به کار شد یهمگ

 

من  یهم کنار کامران و رو به رو قینشستم  شقا ایومن کنار پور میکردن ظرف ها به سمت حال رفت زیاز تم بعد

اش  ییقلوپ از چا میتعارف کرد آقا رح یبزرگ به سمت ما آمد و به همه چا ییطال ینیس هیخانم با  دهینشست فر

 بلند شد وگفت: شیخورد وازجا

 با اجازتون من برم-

 بلند شد گفت: شیهم از سرجا تایجمله ب نیا با

 رو تنها گذاشتم و اومدم  یمنم برم خونه عل-

 خب؛چرا باشوهرتون....-

 حرفم آمد وگفت: انیزد و به م یلبخندتلخ تایب

 از دست دادم  شیشوهرم را دو سال پ-

 !؟یجد-

 به عالمت مثبت تکان داد یسر



 تجارت عشق

 
168 

 

کردم و از  یبه طرفم آمد وکنارم نشست اخم هیبعد ازچند ثان ایاز خانه رفتن پور یبعد از خداحافظ تایو ب میرح آقا

 فاصله گرفتم ایپور

  یکن یم یزندگ نجایم که از فردا اچه قدر خوشحال یالناز اگه بدون یوا-

 طور نیمنم هم-

 کنه یم یخودمون زندگ شیکندمامان هم پ یم یباال زندگ یو کامران طبقه  قی؛شقایزیچ هیالناز فقط -

 خانم دستم راگرفت گفت: دهیفر

 م؟ینداره ما کنارت هست یمشکل-

 را پررنگ تر کردم وگفتم: لبخندم

  نیهم خوشحالم شماها کنارم هست یلینه خ-

 انداخت وگفت: ایبه پور یخانم لبخندش را پررنگ تر کرد و نگاه دهیفر

 دینیاتاقتون رو بب نیبر-

اتاق،اتاق ما بود در که بازشد اتاق  نیآخر میرفت یبلند شدم و با هم به طرف همان راه رو طوالن ایبا پور همزمان

 یشیآرا زیم هینقش داشت  یو صورت دیسف یاز اتاق بود که با روکش گل ها یتخت دونفره گوشه ا هیبود  یبزرگ

و  ییدستشو هیخورد و  یهم کنار تخت م یبزرگ ی هپنجر هیکنارش بود  یکمد بزرگ چوب هیتخت بود و  دکناریسف

 گفتم: دمیخوش رنگ تخت کش یتخت نشستم و دستم را به پارچه  یحمام هم داخل اتاق داشت لبه 

 که آرزوش رو داشتم  یهمام طور ه؛درستیقشنگ یلیاتاق خ-

 صورتم گذاشت وگفت: یزد وکنارم نشست دستش را رو یلبخند

 دوست دارم الناز یلیخ-

 صورتم برداشتم گفتم: یو دستش را از رو دمیکش ینفس

  گهید میبر-
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 رونیکه از اتاق ب نیمه دمیکش رونیدستش ب یکردم ازتو یدستم راگرفت اخم ایبلندشدم پور میکه از سرجا نیهم

 روبرو شدم قیآمدم با شقا

 خوشت اومد از اتاقت!؟-

 زدم وگفتم: یلبخند

 قشنگ بود  یلیآره خ-

 به طرفم آمد و دستش را دور کمرم انداخت وگفت: ایپور

 برسونمت خونه  ایب زمیعز-

 شدم  نیسوار ماش یمختصر یدوشم انداختم و خداحافظ یرا رو فمیگفتم وبه طرف سالن رفتم ک یباشه ا رلبیز

 میکن یبا زور ازدواج م میدونن که دار یمگه خانوادت نم ایپور یراست-

 تکان داد گفت یسرش را به عالمت منف ایپور

  دوننی:نه نم-

 بهم انداخت وگفت:  ینگاه مین

  میعالقه دار گهیبزار فکر کند بهم د یکن یبا زور من ازدواج م یدوست ندارم بفهمن که تو دار-

 مادرتم بدونه؟ یدوست ندار یحت-

 ....نیهم ؛فقطیکنه به من عالقه دار ینه مادرم فکر م-

 حرفش آمدم وگفتم: انیبه م عیسر

 ؟یفقط چ-

 دونه  یم میو رح تایب-

 مادرت بدونه؟ دیچرا اونا؟چرا نبا-
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 تفاوت گفت: یشانه اش را باال انداخت و ب دوتا

 یطور نیهم-

 بهش کردم وگفتم: ینگاه دمیکه به خانه رس دینکش یدادم طول رونیب یرابه منظره  نگاهم

 ممنون یبابت همه چ-

 زد یلبخند

 یصحبت کن نیریباشه با ش ادتی یراست-

 سرش را تکان داد وگفت: ایپور

 خداحافظ گهیبرو د-

 خداحافظ-

 شدم و به طرف خانه رفتم با در زدن خاله مهسا درراباز کرد  ادهیپ نیماش از

 گذشت؟ زم،خوشیزسالم ع-

 سالم؛بله خوب بود -

 ونیزیمن نگاهش رااز تلو یبا تک سرفه ا ونیزیآوردم وبه طرف سالن رفتم پدرنگاهش به تلو رونیو شالم را ب مانتو

 شد  رهیگرفت و به من خ

 ؟یسالم نازگل بابا خوب-

 سالم بابا -

 خوش گذشت؟-

 خوب بود -

 دستم را گرفت وگفت: بابا
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  یهست که کنارم هست یشب نیکنارم آخر نیبش ایب-

 زدم وگفتم: یپوزخند دیبوس لبخند کنارش نشستم بابا سرم را با

  رمیخونه م نیاز ا میخونه هستم البته به لطف شما دار نیهست که تو ا یروز نیآره امشب آخر-

 توروخدا دوباره شروع نکن-

 ا حاال سر پام از صبح ت ادیخوابم م یلیخوب باشه؛من برم باال خ یلیخ-

  یکار دار یلیبخواب فردا خ ریبرو بگ زمیباشه عز-

 ریباشه شب بخ-

 هیاز بدنم خارج کردم شروع کردم به عوض کردن لباسم  یقیکه در اتاق را بستم نفس عم نیطرف اتاقم رفتم هم به

 ساک شد. هیدوتا چمدونه بزرگ و  قایدق المیتنم کردم و شروع کردم به جمع کردن وسا یلباس راحت

 

 شدم  خیرختخوابم س یتو کایجس یبا صدا صبح

 ساعت خواب خانم الناز.-

 وگفتم: دمیبه چشمان خواب آلودم کش یدست

 مگه ساعت چنده؟-

 به ساعت انداخت وگفت: ینگاه کایجس

 ادیم شگاهیاالن آرا مینه ون-

 !؟الزم نبود یگرفت شگاهیچرا آرا-

 ادیم شگاهی!؟پاشو دختر جون االن آریاَه الناز تو چرااصال ذوق ندار-
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 ریکرده بودم که ز هیقدر گر نیانداختم ا نهیبه سر و وضعم تو آ یرفتم نگاه ییبلند شدم به طرف دستشو میسرجا از

 نگاهش به لباس عروس بود  کایآمدم،جس رونیب ییبه دست و صورتم زدم و از دستشو یچشمام گود افتاده بود آب

 !؟میکار کن یخب  حاال چ-

 را از لباس عروس برداشت گفت: نگاهش 

  میبخور یزیچ هی نییپا میبر ایب-

 زدم وگفتم: یلبخند میرفت نییپا یتکان دادم و با هم به طبقه  یسر

 افته؟یبه به خاله ض-

 که آماده است  زیمهسا خانم همه چ-

 بله آماده است -

 نشست گفت: یصندل یکه رو یدر حال کایجس

 بخور  نیبش ایالناز ب-

  دینیقدر تدارک بب نیکنم الزم نبود ا یم ریهم معدم را س یچا هی دبایشناس یشما که من رو م- 

  یداشته باش یبخوره تا آخرشب انرژ دیامروز فرق داره با یول-

 قرار دادم پدر به طرفم آمد  زیم یرا رو وانیکه ل نیهم دمیقلوب ازش نوش هیپرتقال برداشتم و  آب

  ریبخ یصبح همگ-

 نشست گفت: زیورأس م دیصورتم را بوس بابا

 دختر گلم حالش چطوره؟-

 خوبم -

 بلندشدم  میاز سرجا عیسر دیدر به گوشم رس یکه  صدا نیکردم به خوردن هم شروع
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 اومده  شگاهیالناز جون آرا-

 باشه-

 بود  ستادهیدر ا یزرد جلو یبا موها ینکیقد بلند ع یخانم میبه طرف در رفت کایجس با

  دیسالم خوش آمد-

 داد و دستش راجلو آوردگفت: لمیتحو یلبخند

 زاده هستم  یکیسالم الناز جون من خانم ن-

 خوشبختم-

 به موهام انداخت گفت: یرا بازکرد و نگاه یشیآرا لیدختره ساک وسا میهم به طرف اتاق رفت با

 موهات کوتاهه! یلیخ-

 انداخت وگفت: کایبه جس ینگاه

 دمیصورتش انجام م یرو یقشنگ شیآرا هی یکنم چون کوتاه هست ول یتونم کار ینمبا موهاش -

 داد گفت: لشیتحو یلبخند کایجس

  ستین یمشکل زمیباشه عز-

 نشست وگفت: روبروم

 کردن شیبه آرا میخوب پس شروع کن-

 یباشه تا ساعت ها میمال شمیکردن من هم از قبل به او گفته بودم آرا شیرا از دختره گرفتم شروع کرد به آرا نگاهم

در به  دنیسرم قرار داد با کوب یمدل قشنگ تور را رو هیدوازده کارم تمام شد لباسم را تنم کردم ودختره هم با 

 شد وگفت: دهیدر د یسرش از ال انیک دمیطرف در چرخ

 اجازه است خانما؟-
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 لبخندش پر رنگ تر شد وگفت: کایجس

  زمیتو عز ایب-

 انداخت وگفت: کایرفت و دستش رادور کمر جس کایبه طرف جس انیک

 الناز خانم چه قدر خشگل شده-

 ممنون-

 انداخته بودگفت: نییکه سرش پا یدر حال انیک

 دید یبود تو رابا لباس عروس م نجایکاش مادر هم ا-

 و گفت: دیکش ینفس

 دفتر ازدواج  میبر دیخوب زود باش االن با یلیخ-

 دنبالم؟ ادیم ایپور-

 دفتر ازدواج  میریزودتر م کمیآره ما -

  مینیب یرا م گریباشه اونجا همد-

 به طرفم آمد با تعجب گفتم: ینیس هیسرش راتکان داد و با هم از اتاق خارج شدن خاله مهسا با  انیک

 ه؟یچ نیخاله مهسا ا-

 نباشه  یبخور معدت خال یزیچ هی زمیعز-

  رمیخواد خاله مهسا من س ینم-

  ادیب رتیمونده تا شام گ یلیدخترم تا شب خ شهینم یطور نیا یول-

 ستین یمشکل-
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بودبا لباس عروس و کفش پاشنه بلندم از پله ها  ایپور دمیازجا پر  یگوش یچهار بود با صدا یها کینزد ساعت

شده بود کت وشلوار  رهیبه من خ یبا دو جفت چشم آب ایکه دررا باز کردم پور نیدر شدم هم کیآمدم نزد نییپا

 بورش راهم با ژل صاف کرده بود  یبه تن داشت وموها یمشک

 !یخشگل شد-

 لبم دستش راجلو آورد وگفت: ینشست رو یلبخند

 میتا بر یاگه آماده ا-

 دیبه داخل محضر رس میکه پا نیهم دیطول کش یتا دفتر ازدواج کم میشد نیرا گرفنم و با هم سوار ماش دستش

هم  حانهیعمو عباس و خاله ر یحت میکامران عمو رح قیشقا تایمهسا،عمو سلمان،بابام ب کا،خالهین،جساینگاهم به ک

من  دنیشروع کردند به دست زدن وکِل کش ندهمهآن ها بالبخند به من زل زده بود ینبود همه  نیریش یبودن ول

 به او انداختم وگفتم: ینگاه دمیکه رس حانهیزدم به خاله ر یکردم و لبخند م یهم به هر کدامشان نگاه م

 ست؟ین نیریپس چرا ش-

 زد وگفت: یلبخند تلخ حانهیر خاله

 کار داشت -

 انداختم وگفتم: ایبه پور ینشستم نگاه یصندل یرو ایتکان دادم و با پور یسر

 ؟یصحبت کرد نیریبا ش-

 تکان داد وگفت: یسر

 ادیب  شیپ یلخوام مشک یمنم اصرار نکردم نم امیگفت نم یبهش گفتم ول-

شدم  ایزن پور نکهیسرم گذاشتم و از ا یبا بغض دستم را رو میشد نیتمام شدن و امضا کردن دوباره سوار ماش بعداز

 به خودم آمدم ایمانده بودم که با تماس دست گرم پور رهیخ رونیب یخوردم نگاهم به منظره  یداشتم حرص م

 ؟یخوب-

 نه-
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 !؟یشد دیچرا مثل گچ سف-

 االن خوشحال باشم! یتوقع دار-

 شو الیخ یامشب رو ب هی یکنم  ول یالناز درکت م-

 وگفتم: دمیکش یپوف

 خوب باشه  یلیخ-

 به خودم آمدم  قیشقا یشدم با صدا ادهیکه پ نیهم میدیبه خانه رس دینکش یدادم طول رونیرادوباره به ب نگاهم

 گم  یم کیبهت تبر زمیعز-

  قیشقا یمرس-

 گفتم: دمیبه موهام کش یکالفه شدم دست ینشستم ول یا قهیده دق مینشست یصندل یرو ایپور با

  رمیمن م-

 دستم را گرفت وگفت: عیسر ایپور

 کجا!؟-

  ستیحالم خوش ن-

 ...نیالناز بب-

 وگفتم: دمیحرفش پر یال البه

 گردم  ینگران نباش زود برم-

  دمیبه طرفش چرخ قیشقا یقلوب آب خوردم با صدا هیتکان دادبه طرف آشپزخونه رفتم  یسر

 حالت خوبه!؟ زمیالناز عز-

 خوبم-
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 شده!؟ دیآخه صورت مثل گچ سف یمطمئن-

  ستین میزینه چ-

نشستم  یصندل ینبود رو یخبر ایرفتم از پور یو صندل زیآمدم به طرف م رونیتکان داد و باهم از خانه ب یسر

 به طرفم آمد وگفت: وهیظرف م هیبا  قیشقا

 بخور  یزیچ هی-

 را از ظرف برداشتم و نصف آن را در دهانم گذاشتم موز

 ست؟یدختر خالت ن نیا-

 بلند شدم وبه طرفش رفتم  میکرد با ذوق از سرجا یصحبت م حانهیبا خاله ر نیریذوق نگاهش رادنبال کردم ش با

  نیریش یخوش اومد-

شدم  رهیبهش خ رتیرفت با ح کایسو ج انیبه طرف ک یبدون صحبت دیکرد و نگاهش را ازم دزد یظیاخم غل نیریش

 ستادیانداخت و کنارم ا نییسرش راپا دیرا که د نمیماندم نگاه سنگ رهیبه طرفش رفتم با اخم بهش خ

 زدم وگفتم: یشخندین

 ؟یچرا اومد-

 که مادرم اصرار کرد آمدم پس فکر نکن به خاطر تو اومدم  نیمن با اجبار اونم به خاطر ا-

جوابش را بدهم  نکهیبدون ا قینفس عم هیچشمام جمع شد با  یدر قلبم فرو کرد اشک تو یجمله انگار خنجر نیا با

 که از حالم با خبر شده بود به طرفم آمد و کنارم نشست گفت: اینشستم پور یصندل یرفتم رو زیبه طرف م

 گفت؟ یبهت چ نیریشد؟ش یچ-

  الیخ یب یچیه-

 فته بود گفت:که دستم را گر یدر حال ایپور

 خواد به خاطرش اعصابت خورد بشه  یخودت رو ناراحت نکن نم-
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 باهام رفتار کنه  یطور نیا دینبا میالقل تو شب عروس یول-

 تو خودت را ناراحت نکن باشه!؟-

 از بدنم خارج کردم گفتم: ینفس

 باشه-

 

جلوم  یقد بلند با کت مشک یقفل شده بود که همان لحظه دختر دندیرقص یکه وسط مجلس م یبه افراد نگاهم

اش را جمع  ینارنج یبود و موها ستادهیجلوم ا یبا لبخند مهربون تایاز مچ پا تا صورتش انداختم ب یسبز شد نگاه

 بلند شدم  میبود از سرجا دهیپوش یشلوار نود سانت هیبراق به تن داشت و  دیبلوز سف هیکرده بود 

 لناز جون سالم ا-

  زمیسالم عز-

 خوشحال شده  یلیبا ازدواج کردن با تو خ ایگم پور یم کیبهت تبر یلیخ یلیخ-

 ممنون -

 به دور و بر انداخته بودم گفتم: یکه نگاه یحال در

 کجاست؟ یپس عل-

 به پشت سرش انداخت گفت: ینگاه تایب

 خانم نشسته   دهیکنار فر-

 آها-

 ستش راجلو آورد گفت:بلند شد و د شیاز سرجا ایپور

 جون  تایب یخوش اومد-
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 انداخت گفت: ایبه پور ینگاه تایب

 گم  یم کیتبر یمرس-

 لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت: ایپور

 باهات دارم یصحبت هیآشپزخونه  میچند لحظه بر شهیم تایب-

توجه  یداخل خانه شدن ب یبدون صحبت تایبا ب ایداد و سرش رابه عالمت مثبت تکان داد پور لشیتحو یلبخند تایب

بلند شدم به طرفش  میشدم از سرجا رهیکرد خ یصحبت م کایو جس انیکه با ک نیرینشستم و به ش یصندل یرو

 کیکه داشت به من نزد یانداخت در حال یبه من نگاه ظیرفتم با نگاهم دست از صحبت کردن برداشت و بااخم غل

 شد گفت: یم

 ؟یبگ یخوا یم یباز چ-

 برو  نجایاز ا نیریش-

 برم؟! یدوست دار یلیخ-

 خورد هست  یکاف یاعصابم به اندازه  نیریش-

 باش حاال که هستم  میتو عروس یگفت یبه تو دارم مگه نم یمگه من کار-

 کیدر آن جا حضور داشتند رفتم نزد تایو ب ایقورت دادم و به طرف آشپزخونه که پور یدهنم را با به سخت آب

 خشک شدم  میسرجا ایو پور تایآشپزخونه که شدم با حرفا ب

  یبه نقشه ات برس یتون یراحت م یحاال خدا رو شکر کن الناز را بدست آورد-

 به نفعم شد  یطور نیآره ا-

 تماس دست گرم خاله مهسا به خودم آمدم  با

 شده؟ یزیچ زمیعز-
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به خاله مهسا  یکردم و نگاه ین نگاهش را به نگاهم دوخت اخمآمد رونیهم از آشپزخونه ب ایو پور تایجمله ب نیا با

 انداختم گفتم:

 شد  دایبودم که پ ایخاله مهسا دنبال پور ستین یزیچ-

 به من من افتاد وگفت: ایتکان داد و وارد آشپزخونه شد پور یسر

 شده؟ یزیالناز....چ-

 تر شد وگفتم: ظیغل اخمم

 ؟یزن یحرف م یطور نیچرا ا-

 و چشماش را باز کرد گفت: دیکش یقیچشماش را بست ونفس عم ایپور

 افتاده  یمعلومه اتفاق یول ستین یزیچ-

 ؟یکجا رفت نمیخواستم بب-

  نجامیا-

و  ایپور ینشستم و همش فکر جمله ها یصندل یرفتم رو یو صندل زیبه طرف م یتکان دادم و بدون صحبت یسر

 بود یچ تایبودم منظور ب تایب

 به خودم آمدم کایجس یصدا با

 ؟یخوب-

 را تکان دادم  سرم

 !؟یا ،خستهیتو فکر یانگار یول-

 صبح تا حاال سر پام  ن،ازیخستم هم کمی-

 !یخسته شد یزود نیبابا به ا یا-
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 انداخت گفت: ایبه پور یبلند شد و نگاه شیاز سرجا کایبهمون ملحق شد جس ایکه پور دینکش یطول

 برم  گهیبا اجازتون من د-

 که دستم راگرفته بود گفت: یبه من انداخت و در حال ینگاه ایاز ما دور شد پور کایداد و جس لشیتحو یلبخند ایپور

 حالت خوبه!؟-

 انداختم  وگفتم: ایبه پور ینگاه ظیو بااخم غل دمیکش رونیدستش ب ریرا از ز دستم

 خوبم -

 یهم چند بار اصرار کرد برقصم ول ایپور دندیرقص یشلوغ بود از پسر دختر همه م اطیگذشت وسط ح یساعت دو

 ایدو بود کم کم مهمون ها رفتند فقط من و پور یها یکیندارم ساعتم نزد یعالقه ا چیو ه ستمین دنیمشتاق رقص

 میو پدر آن جابود انیبه همراه ک کایوجس

 یکردبرا یم یتنگزد وهم داشت دل یدر آن موج م یشد که هم شوق خوشحال رهیپدرخ ینگاهم به چشمان قهوه ا 

.و خودم را محکم در آغوش دمیبه آغوش او پر یحرف چیرفت.بدون ه یاون م شیدخترش که داشت امشب از پ

 گفت: یگرمش فشار دادم.همان طور که سرم را در بغلش گذاشته بودم داشت م

 .یدخترم خوشبخت بش-

و به  دمیکش رونیتوانست حرف بزند.خودم را از آغوش پر مهرش ب ینزد انگار بغض کرده بود و نم یحرف گرید اما

 رفتم. انیسمت ک

 یخوشبخت بش شهیهم شاهللیا زمیخواهر عز-

منو را در آغوش گرفت  یبا لبخند مهربون کایرفتم جس کایرا در آغوش گرفتم به طرف جس انیتکان دادم و ک یسر

 وگفت:

 مراقب خودت باش -

 باشه -

 انداختم گفتم: ایبه پور یآمدم و نگاه رونیآغوش او ب از
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 م؟یبر-

  میشد نیسوار ماش یخداحافظ هیرا به عالمت مثبت تکان داد و دستم را دردستش گرفت و با  سرش

 همون جا؟ رمیاالن م-

 تکان داد گفت: یرا به عالمت منف سرش

 یخونه باغ میرینه م-

 

 م؛ینگذشت که وارد باغ شد هیچندثان

 بلند بود. یر تا دورش پر از درخت هابود. دو یبزرگ یجا

 .دیدرخش یبود؛ ماه کامل داشت در آسمان م یقشنگ شب

 افتاد. ایروشن شدن چرا غ ها نگاهم به پور با

 

 جا خوشت اومده ؟ نیاز ا-

 

 وقشنگه. رینظ یب یلیآره خ-

 

 جلوتر آمد و گفت: یچند قدم ایپور

 .یخشگل شد یلیتو هم خ-
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خانه  یرفتم تا به در اصل یاعتنا به او سمت خانه رفتم. از پله ها باال م یرا دور کمرم حلقه کرده بود. من هم ب دستش

 برسم.

 شده بود. دهیدر سر تا پله ها چ بایز یها گلدان

 فکر همه جا را کرده بود. ایاز پشت در به داخل اتاق کردم انگار پور ینگاه 

 و داخل اتاق شدم. دمیکش نییدر را پا ی رهیدستگ

 برگشتم وگفتم: ایلحظه به طرف پور کی

 رو؟ الیو یکار کرد یتو چ ایپور یوا-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

 کارها رو به خاطر تو انجام دادم. نیتموم ا-

 گفتم: یشتریب جانیذوق وه با

 قشنگه. یلی. خشهیباورم نم یوا-

 

 لب انداخت وگفت: یرو یلبخند

 .ادیدونستم خوشت م یم-

 

 از او تشکر کردم. او هم همان طور که مرا در آغوش دستانش گرفته بود محکم به خود چسباند. دوباره

شد.  رهیبه صورتم انداخت و به چشمانم خ یکردم. نگاه یتر از قبل احساس م کیمهربان وگرمش را نزد آغوش

 کردم نگاهم را از او بدزدم. یسع

 و آرام تر از قبل گفت:مهربان تر  ییگوشم با صدا ایپور اما
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  ؛یتو مال من-

 دوختم وگفتم: ایرا به چشمان خمار پور نگاهم

 ...ایاما پور-

 گذاشت واز من خواست فقط سکوت کنم. میلب ها یرا رو دستش

 حرفش تکان دادم. دییتا یقورت دادم و سرم را به نشانه  یدهانم را به سخت آب

 .سوانمید وشروع کرد به نوازش کردن گفرو بر میموها یدستانش را البه ال ی پنجه

از عشق  یلبانم گذاشت وبوسه ا یرا رو شیچشمان من قفل کرده بود لب ها یطور که نگاه خمارش را تو همان

 آن زد. یومحبت به رو

 

 کردم. یگوشم احساس م خیرا تا ب شینفس ها انگار

کردم که فقط با  یم هیرا به وجودم هد یداشتم آرامش ایپور یدواند. سر بر شانه  یم شهیدر وجودم داشت ر لرزه

 بود. ریلمس آغوش او امکان پذ

 

 بود! یبیعج شب

آرام  میها شیبود که تن در آغوش او از تمام دلهره وتشو یمرد مورد عالقه ام نبود اما همان ایکه پور نیبا ا دیشا

 کردم.

 

 یانداختم که نه صبح را نشان م میروبرو یواریبه ساعت د ینگاه دمیاز خواب پر ایتَق و تُق پور یبا صدا صبح

. که همان موقع در اتاق میلباس ها دنیتخت خواب بلند شدم وشروع کردم به پوش یو از رو دمیکش یا ازهیداد.خم

 داخل اتاق شد ایباز شد و پور
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 ؟یشد داریب-

 را به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: سرم

  ریصبح بخ-

 کنم دارتیب امیخواستم خودم ب-

 شدم  داریب گهیحاال د-

 وگفت: دیشد و صورتم را بوس کیبه من نزد ایپور

  زمیعز ریصبح تو هم بخ-

 دادم گفتم: لشیتحو حیمل یلبخند

 ؟یکرد یچه کار م یداشت-

 دیبود و نور خورش یحال نوران میآمد رونیدستم را گرفت و با هم از اتاق ب یصحبت چیزد او هم بدون ه یلبخند

بزرگ  زیم هی میرفت اطیکوچک و بزرگ بود باهم به طرف ح یپر از پنجره ها الیسرتاسر و دیتاب یم الیداخل  حال و

 بود با لبخند گفتم: دهیانواع صبحانه چ

 ؟یها رو خودت درست کرد نیا-

  ینیخب خواستم روز اول هنرم رابب-

 خوبه -

شد عاشق چشمانش بودم همان  یروشن تر م دینور خوش رینشست چشماش ز اینشستم روبروم پور یصندل یرو

 داشت یو جذاب رایروز اول نگاه گ

در ذهنم مرور  روزیگذاشتم فکر د یگرفتم و در دهانم م یطور که لقمه م نیشروع کردم به خوردن صبحانه هم 

 بود  شیاانداختم که در حال خوردن چ ایبه پور یمتوقف شد نگاه دیکه رس ایو پور تایب یشدبه حرفا

 ایپور-
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 قرار داد و گفت: زیم یرا رو شیچا فنجون

 جانم -

 ازت بپرسم! یسوال هیخوام  یم-

  زمیبپرس عز-

  دمیرو شن تایتو و ب یحرفا یمن تصادف-

 جمله دست از صبحانه خوردن برداشت و تو چشمام زل زد  نیا با

 درسته؟ نیزد یدر مورد من حرف م نیشما دوتا داشت-

 شوکه شده بود با من من گفت: یکه بدجور ایپور

 الناز؛من..... نیبب-

 گفتم: یحرفش آمدم وجد انیم به

  یتا به نقشه هات برس یکه با من ازدواج کرد یخدا رو شکر کن دیگفت که با یم تایب-

به من  یو نگاه دینوش شیقلوب از چا هی ایدر ذهنش هست پور یفکرها هیتوانستم حس کنم که  یم ایپور افهیق از

 انداخت وگفت:

  یتو بد متوجه شد-

 گفتم: تیهمان جد با

 ه؟یچ هیپس قض-

 کنارم نشست و دستم را دردستش گرفت گفت: شیکه همراه با صندل یدر حال ایپور

  ستیاالن موقش ن یگم ول یرو بهت م یسر فرصت همه چ-

 هست!؟ یچ هیخوام بدونم قض یاالن م نیمن هم ایپور-
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 بزاق دهانش را قورت داد وگفت: ایپور

  ستین یخاص زیچ-

 من همسرتم  ستین یخاص زیچ یچ یعنی-

  دمیم حیروز توض هیبرات -

 گفتم: یو جد محکم

  شبیبهم بگو موضوع د-

 وگفت: دیکش ینفس

 میکن زیبود که تو را سوپرا نیهم ا تایباور کن برات نداشتم منظور ب یباشه،من نقشه ا-

 تعجب گفتم: با

 ز؟یسوپرا-

  یتو که صبر نکرد دهیچه فا یماه عسل ول میبر میخواست یم-

 وگفتم: دمیکش یراحت نفس

 ماه عسل کجا؟-

 داد وگفت: لمیتحو یلبخند

  یفهم یبعدا م-

شد من هم شروع کردم به جمع کردن صبحانه همه را جمع کردم  الیبزنه وارد و  یحرف نکهیبلند شد بدون ا شیازجا

 برگشتم  ایپور یآب را بستم وبا صدا ریکه ش نیشستم هم آن ها را یهمه 

 آماده شو  ی قهیتا چند دق-
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 قینداشتم جمع کنم فقط مانتو وشالم  راکه شقا یلیحرف بزنم وارد اتاق شدم وسا نکهیتکان دادم و بدون ا یسر

 میشد نیسوار ماش ایآورده بود تنم کردم و با پور

 مامان ناهار درست کرده- 

 چرا خودش را تو زحمت انداخت؟-

 بهم انداخت وگفت: ینگاه

 انجام نده! یعروسش کار یبرا یخوب توقع دار-

 نبود نینه منظورم ا-

به درخت و گل ها  اطیو کامران درح قیشقا میدیکه به خانه رس دینکش یرا روشن کرد طول نینزد و ماش یحرف ایپور

 آب را بست و به طرفم آمد کامران هم پشت سرش آمد  ریش یبا خوشحال قیما شقا دنیدادن با د یآب م

 دیخوش اومد یلیخ زمیعز یوا-

 رفتم  قیدادم و به آغوش شقا لشیتحو یلبخند

  یمرس-

 ایآقاپور نیخوش آمد-

 کامران  یمرس-

 به طرفم برگشت قیبا جمله شقا دیچ یرا  م زیم رهیت یخانم که با کت و دامن آب دهیفر میبا هم وارد خانه شد یهمگ

 اومدن! ایخانم الناز و پور دهیفر-

  نیخوش آمد یلیدلم خ زیعز یوا-

 خانم  دهیفر یمرس-

 انداختم گفتم: زیبه م ینگاه
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 !؟نیدیقدر زحمت کش نیچرا ا-

 عروسم اومده  شهیمگه م-

 دستم را گرفت گفت: ایپور دادم لشیتحو یلبخند

 تو اتاق  میما بر نیاگه اجازه بد-

 .میاق شدات وارد

 

کس دست به اتاق  چیکرده بود ه دیتأک ایکه من وارد اتاق نشدم پور نیتا قبل از ا یو مرتب بود انگار زیهنوز تم اتاق

 نزند.

 خب؟-

 زل زدم وگفت: ایپور یرااز اتاق گرفتم و تو چشم ها نگاهم

 حمام؟ یبر یخوا ینم-

 گرفتم یدوش مختصر قهیده دق یرا به عالمت مثبت تکان دادم و وارد حمام شدم وتو سرم

 یحوله خجالت م نینبود با ا ایاز پور یبه داخل اتاق انداختم خبر یآوردم و نگاه رونیدر سرم را ب یالبه ال از

لباسم را  قهیآمدم تو دو دق رونیاز بدنم خارج کردم و از حمام ب ینفس ایاو ظاهر شوم با نبودن پور یجلو دمیکش

چهار  نیب قیسشوار کردن با در زدن سشوار را خاموش کردم و زل زدم به در که شقا عوض کردم و شروع کردم به

 چوب در ظاهر شده بود 

 تو؟ امیب شهیم-

  زمیعز ایب-

 لبخندش را پر رنگ تر کرد و وارد اتاق شد وگفت: قیشقا

  میاتاق نزن نیدست به ا امدهیکه همسرم ن یگفت تا وقت ایآقاپور-
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 شدم  رهیاش خ یقهوه ا یرا از سشوار قرمز رنگ برداشتم و تو چشما نگاهم

 اصال چشم روهم نزاشت یعروس یشب فردا شهیدوست داره باورت م یلیخ ایپور-

 را قورت دادم وگفتم: بزاقم

 خودشم بهم گفته بود نایا یهمه -

از حال بود  به  یگوشه ا زیم میرفترا ازش گرفتم و دوباره شروع کردم به سشوار کردن موهام،به طرف حال  نگاهم

 ماندم وگفتم: رهیخانم خ دهیفر یچشم ها

 خانم آخه شما چرا؟ دهیفر-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

معلومه که  یمن هست دونهی یکیباهام راحت باش سوماً؛تو عروس  میندار نایخانم نه مامان؛دومًا شما ما ا دهیاواًل فر-

 زارم  یسنگ تموم برات م

 دادم وگفتم: لشیتحو یلبخند

 مامان جون  یمرس-

که من دوست نداشتم اگه  ییدرست کرده کلم پلو تنها غذا میسخت یماشاهلل چه غذا مینشست زیبا هم سر م یهمگ

کلم پلو واقعا دوست نداشتم  یآمد ول یغذا بدم نم نیتوانستم بهتر بخورم.چون از ا یکرد م یدرست م یپلو ماه

 کنارم آمد وگفت: ایپور

 اد؟یغذا خوشت نم نیاز ا-

 بهش انداختم وگفتم ینگاه

 ...یست؛ولیطور ن نی:نه ا-

 گفت: عیسر

 ؟یچ یول-
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 به ذهنم خورد وگفتم: یگشتم جرقه ا یم یجمله درست حساب هیدهانم راقورت دادم و در ذهنم دنبال  آب

 اون پلو کلم خوشمزه هم داره  یغذا بخورم بعدم ناهار نگران نباش معدم جا شیگفتم اول پ-

قاشق سوپ تو دهنم گذاشتم ناهار به  هیقاشق پلو کلم تو دهنش گذاشت من هم  هیداد و دوباره  لمیتحو یلبخند

  لیبا اون موبا ایمبل نشستم پور یکه رو نیهم میرا جمع کرد زیم قیبا کمک شقا میخوردم و شروع کرد یسخت

 کنارم نشست وگفت:

  ادیم سکایو ج انیامشب طاهر و ک-

 واقعا؟!چه قدر خوب -

 که دستش را دور کمرم  انداخته بودگفت: یدر حال ایپور

 مونده یلیتا عصر خ یبخواب یکم یخوا ینم-

 تکان دادم وگفتم: یسر دیآ یشش م یها کیدونستم بابا نزد یبود م  میرا به ساعت انداختم دو ون نگاهم

 خستم  یچرا کم-

 که دستم را در دستش گرفته بود گفت: یزد و در حال یلبخند

  میبر-

  دیخانم به گوشم رس دهیفر یخورد صدا رهیدستش به دستگ ایکه پور نیهم میمبل بلند شد یبا هم از رو ینفر دو

 د؟یاستراحت کن نیخوا یم-

 بهش انداختم وگفتم: یطرفش برگشتم و نگاه مهربون به

 بله -

 میخسته هست یمامان ما کم-

 کرد وگفت: یخانم خنده ا دهیفر
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 خودتونه  یخونه  دیراحت باش زمیباشه،باشه عز-

 که بهم زل زده بود انداختم ایبه پور ینگاه میزدم و با هم وارد اتاق شد یلبخند

 یکن ینگاه م یطور نیچرا ا-

 گفت: یلب ریزد و ز یلبخند

  ستین یزیچ-

 یواریبه ساعت د یرختخواب بلند شدم و نگاه ینبود از روکنارم  ایپور دمیاز جا پر قیشقا یشد با سر و صدا عصر

آمدم و نگاهم افتاد به  رونیاز اتاق ب میشروع کردم به عوض کردن لباس ها عیبود سر میشدم ساعت پنج و ن رهیخ

  ایپور

 ؟یشد داریباالخره ب-

 نه؟ دمیخواب یلیخ-

 خودته یخونه  نجایا زمینداره عز یبیع-

 را تکان دادم گفتم: سرم

 مگه بابا و داداشم اومدن؟-

 میراه هست یاالن زنگ زدن گفتند تو نیهم ینه ول-

 ونیزیهمان طور که نگاهشون به تلو قیکامران و شقا میتکان دادم و با هم به طرف حال رفت دییبه عالمت تأ یسر

 بلند شد گفت: شیازجا قیما شقا دنیخوردند با د یهم م یبود چا

 زم؟یبر یبرات چا یخوا یم زمیز جون عزالنا-

 

  رمیمن خودم م یخواد زحمت بکش یتو نم زمینه عز-

 ...عیخواد من سر ینه نم-
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 حرفش آمدم وگفتم: انیم به

 آشپزخونه آشنا بشم  لیوسا با خوام یکنم م یم یخونه زندگ نیبه بعد تو ا نیاز ا گهیمن د زمیجون عز قیشقا-

 انداختم وگفتم: ایبه پور ینشست نگاه شیتکان داد و سرجا یسر

 زم؟یبرات بر یخور یم یچا-

 تکان داد وگفت: یبه عالمت منف یسر

 خوردم  شیپ قهینه من چند دق-

کجاست شروع کردم به  وانیدونستم ل یتکان دادم وبه طرف آشپزخونه رفتم وارد آشپزخونه که شدم نم یسر

 به طرفش برگشتم  ایپور یگشتن استکان با صدا

 ؟ینکرد دایپ-

 نه-

که در راباز کرد انواع استکان ها از کوچک و بزرگ  نیبود رفت هم ییکه کنار ظرفشو نتیکاب یبه طرف قفسه  ایپور

قلوب  هیبا  میمبل نشست یرو ایبا پور یچا ختنیدادم با ر لشیتحو یمختلف بود لبخند یدر اندازه بود و مدل ها

 یزیدانستم گوش ت یخانم بود که م دهینشان داد فر شنفر که زود واکن نیاول دیدر خانه به گوش رس یخوردن صدا

 آمد و گفت: رونیداره مثل برق از اتاق ب

 اومدن؟-

و  ان،بابایک دنیبلند شدبه طرف در رفت منم پشت سرش به طرف در رفتم با د شیسرش را تکان داد ازجا ایپور

 چشمام برق زد  کایجس

  نیخوش آمد یلیخ یوا-

 زودتر از همه وارد خانه شد و من رادرآغوش گرفت وگفت: کایجس

 دلم  زیعز یمرس-
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 آمدم وگفتم: رونیب کایآغوش جس از

 دلم براتون تنگ شده -

 طور  نیما هم هم-

 زدم وگفتم: یکرد لبخند یبهم نگاه م  یکه با مهربون انیک یآب یافتاد به چشم ها نگاهم

 دیخوش آمد یلیخ-

و  قیکردن شقا یبا معرف میبا هم وارد حال شد یزد نگاهم افتاد به بابا که مثل قبل خوشحال تر بود همگ یلبخند

  میبلند شدم وبا هم به طرف آشپزخونه رفت قیهمزمان با شقا مینشست یهمگ کایجس انیکامران به بابام و ک

 کنم یدرست م یمن خودم چا نیتو برو راحت بش زمیعز قیشقا-

 کرد گفت: یزیاخم ر قیاشق

تو  یگشت یبود فکر کنم حاال حاال ها دنبال استکان م ومدهین ایاگه پور یچه قدر قشنگ استکان آورد دمیآره د-

 کنم  یبابا و داداشت من خودم درست م شیبرو پ

 شم  یآشپزخونه آشنا م لیبهتر با وسا یطور نیمونم ا یم شتینه من پ-

 دینکش یآشنا شدم طول ینیدرست کردن منم با آوردن استکان و قندان س یتکان داد و شروع کرد به چا یسر

نشستم  ایمبل کنار پور یاز همه تعارف کرد و بعد کنار کامران نشست  من هم رو قیشقا یاستکان ها پر شدن از چا

نشد که با دو تا  هیف اتاق رفت چند ثانبه طر یبلند شد و بدون صحبت شیازجا ایپور میکه صحبت کرد قهیچند دق

 گفت  یبا کنجکاو قیدر دستش برگشت شقا یو آب دیپاکت سف

 هستن؟ یچ نایا ایپور یآقا-

 زد وگفت: یلبخند ایپور

 طیبل-

 مال ماه عسله! ؟نکنهیچ یبرا طیبل-
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 رابه عالمت مثبت تکان داد گفت: سرش

 من به الناز یکادو نمیبگم ا میبله خواستم امروز که حاال دور هم جمع شد-

 با ذوق گفت: قیدادم و نگاهم را ازش گرفتم شقا لشیتحو یلبخند

 ن؟یبر نیخوا یحاال کجا م-

 فرانسه -

 شدم با تعجب گفتم: رهیخ ایپور یبود باال گرفتم و به چشم ها نییاسم فرانسه سرم را که پا با

 فرانسه؟-

 لبخندش را پرر نگ تر کرد گفت: ایپور

  زمیعزآره -

 انداخت وگفت ایبه پور ینگاه کامران

 ن؟یریم یحاال ک-

 فردا شب ساعت نه-

 یهم عال یلیخ-

 یادیخانم ز دهیرفتند وخانه بعد رفتن آن ها سوت وکور شد فر کایو جس انیدوازده شب بابا و ک یها کینزد تا

ناراحت  ی افهینشسن وق یصندل یهم با رفتن خانواده ام رو قیگفت و وارد اتاقش شد شقا یریخسته بود وشب بخ

نشستم  یصندل یرفته بودن رو رونیاز خانه ب یارک یهم که برا ایرفتم کامران و پور قیگرفت به طرف شقا یکننده ا

 گفتم:

 ؟یگرفت یا افهیجور ق نیا ییهوی ق؟چرایشده شقا یچ-

 ه الناز دلم براشون تنگ شد ستنیاالن ن یداشتم ول یخانواده ا هیمنم مثل تو -

 ؟یدستشون داد ست؟ازیاالن ن یچ یعنی-
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 تکان داد گفت: یرابه عالمت منف سرش

 ازشون ندارم  یکجاست خبر دونمینه نم-

 شه؟یمگه م-

 وگفت: دیکش یقیعم نفس

چند روز که آنجا بودم متوجه حال بد مادرم  نیاز شهرهامون ا یکی میرفت التیبه تعط یبا پدر و مادرم چند روز-

کند  یصحبت نیشد و تا صبح بدون ا یپدر متوجه حالش م دیچیپ یکرد و از درد در خود م یشدم تا صبح سرفه م

 گریمن د دیاز د نیحال مادرم خرابتر شد و ا افرتماند تا من از خواب بلند نشوم بعد از مس یکنار مادر م داریب

چون پدرم  یعمل شود ول دیبا عایدکتر گفت که سر مارستانیب میشد برو یاصرار من و پدر مادر راضپنهان نماند با 

گذاشت و قرار شد به تهران برود پدر و مادر با  انیاز دوستانش در م یکیعمل نداشت موضوع را با  یبرا یپول کاف

 یچند روز به سخت نیشده ا مادرشوهرم گهیدوست مادرم باشم که د شیکردن و گفتن چند روز پ حبتمن ص

از مادر و پدرم نبود  یخبر یسال گذشت پنج سال گذشت ول کیماه گذشت دو ماه گذشت  کیکه  نیگذروندم تا ا

به هم عالقه داشته  یکه از کوچک نداد با کامرا شنهادیجا بود که دوست مادرم پ نینه و ا ایزنده اند  دونمینم یحت

 کینبود بعد از  یخبر یول میچند بار به خانه رفت یخبر ندارم کجا هستن حت یازدواج کنم و تا االن هم حت میبود

 دمیخر یعروس لیو با پول آن وسا میسال خانه را فروخت

 

 را گرفتم و گفتم: دستش

 .یکن داشیکنم که پ یخودم کمکت م مینگران نباش صبر کن از ماه عسل برگرد-

 ستادهیکامران که در راهرو ا ایبرداشتم و به پور قیشدن در نگاهم رااز شقا دهیداد. با کوب لیبه من تحو یلبخند

 بهشون انداخت وگفت: ینگاه افهیبا همون ق قیشدم شقا رهیبودن خ

 شد؟ یچ-

 تکان داد گفت: یسر کامران

  ستین یزیچ-
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 رون؟یب نیرفت یچ یواس-

 زد وگفت: یلبخند ایپور

 بود. یبحث کار ستین یزیچ زمیعز-

  میبر گهیما د نیاگه اجازه بد ایپور یخب آقا-

 لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت: ایپور

  دیباشه راحت باش-

 به من انداخت وگفت: ینگاه قیشقا

 الناز جون  ریشب بخ-

  زمیعز ریشب بخ-

 میدستش را دور کمرم انداخت و با هم به طرف اتاق رفت ایکه وارد اتاقشان شدند. پور دینکش یطول قیو شقا کامران

 یبرام کم ایآن هم با پور یواقعا دو نفر یکردم به جمع کردن لباس ها،فرانسه رادوست داشتم ول یشروع م دیبا

 به خودم آمدم ایپور یسخت بود با صدا

 ؟یکن یچه کار م یدار-

 آوردم گفتم: رونیکه چمدون را از کمد ب یحال در

 کنم  یها را جمع م لیم وسادار-

 دستم را گرفت وگفت: ایپور

 !یتونیفردا هم م-

 و دو سه تا لباس را در چمدون گذاشتم وگفتم: دمیکش رونیاز دستش ب دستم

 نه بهتره االن انجام بدم -
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 تکان داد وگفت: یسر

 منم بزار  لیپس وسا-

که سرش  ایقدر خم و راست شدم کنار پور نیرا در چمدون گذاشتم کمرم شکست ا لیوسا یساعت شد همه  کی

ها از بدنم خارج  یخستگ یاز بدنم خارج کردم تا همه  یقیچشمام را بستم و نفس عم دمیبود دراز کش یتو گوش

 راازم گرفت گفت: میگوش ایکه صفحه اش را روشن کردم پور نیبرداشتم هم زیم یرااز رو میشود گوش

  یبخواب خسته ا ریبگ-

 گفتم: دمیرا از دستش کش یگوش

 ...یبا گوش یحاال بزار کم یخوب باشه؛ول-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

 یباش یبا گوش دیمن نبا یبخواب جلو رینه بگ-

 تعجب گفتم: با

 داده؟نکنه بابام بهت گفته؟ ادیبهت  یرو ک نیقوان نیا-

 کرد گفت: یا خنده

 ره من کنارتم  یم ادتیباشه  یحواست به گوش یوقت-

 باور نکن  اتویچرند نیتو رو خدا ا-

 کردم  ایپشت به پور ریشب بخ هیدادم و با  رونیاز حرص ب ینفس  یآخر یگذاشت داخل کشو یگوش

 ؟یخواب یطرف من نم-

 و گفتم: دمیخواب ایو به طرف پور دمیکش ینفس

 بخوابم؟ یزاریخوب شد م-
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 صورتم گذاشته بود گفت: یکه دستش را رو یزد و در حال یلبخند ایپور

  یخوب بخواب زمیبخواب عز-

 داریکرد و متوجه ب یپشت در اتاق صحبت م ایپور دمیکرداز خواب پر یکه با تلفن صحبت م ایپور یشد با صدا صبح

لودم خواب آ یبه موهام و چشم ها یتخت و دست یشدم رو زیخ میبه ساعت انداختم ده بود ن یشدن من نشد نگاه

 خشک شدم  ایپور یبا حرفا دمیکش

 یتونیم ستمیمسافرت تا چهار روز ن رمیکه بخوام به الناز بگم،من دارم با الناز م ستمین تیاالن تو موقع نیبب-

 خداحافظ  کنمیجبران م یحواست به طاهر باشه؟باشه باشه مرس

وارد اتاق شد با  ایگذره پور یتو کله اش م یچ ؟بازیمن باشه چه کار یحواسش به بابا دیبا یچ یعنیشد  ظیغل اخمم

 کوب شد  خیمن سرجاش م یعصبان افهیق

 ؟یشد داریب-

 کردم گفتم: ظیغل اخمم

 بخوابم!؟ شتریب یخواست یم-

 گفت: ایبلند شدم پور میکه از جا یرا ازش گرفتم و در حال نگاهم

  میصبحانه بخور میکنم بر دارتیب امیبرعکس خواستم ب زمینه،نه عز-

 ؟یزدیحرف م یبا ک-

 من من گفت: با

 کس  چیه-

 باال رفت و گفتم: میتعجب دوتا ابروها از

 یزدیحرف م یبا کس یداشت دمیشن ایگرفته پور تیکس؟شوخ چیه-

 درباره شرکت بود -
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 تشر گفتم: با

  یمنم اورد یاسم بابا-

کنم به  یباره وارد شرکت و کارخونه مرفته گفتم بعد از ازدواج دو ادتیهستم  کیبا بابات شر یبسالمت گهیخوب د-

 نیگفتم که حواسش باشه هم میآقا رح

 تکان دادم گفتم: یسر

 تو ذهنت نباشه چون بابام به تو اعتماد کرد  گهید ینقشه ا دوارمیام-

 نگران نباش -

بزرگ انواع صبحانه  زیم هیکه  اطیرفتم با شستن دست و صورتم و لباس عوض کردن  به طرف ح ییطرف دستشو به

 خوردن نداشتم  لیم یلیبا حرفاش بودم که خ ایقدر به فکر پور نیبه خوردن ا میبود نشستم شروع کرد دهیچ

 الناز،الناز.-

 دوختم گفتم: قیشقا یرا به چشمان قهوه ا نگاهم

 شده؟ یچ-

  زنمیساعت دارم صدات م مین-

 دادم گفتم: لشونیتحو یکه لبخند یو کامران که بهم زل زده بودن انداختم و در حال ایخانم و پور دهیبه فر ینگاه

 لحظه رفتم تو فکر  هیشرمنده،-

کامل  زیخانم م دهیو فر قیبا کمک شقا میکه صبحانه را خورد دینکش ینزدن و شروع کردن به خوردن طول یحرف

  میکرد زیتم

 رفتن به فرودگاه  یبرا میهفت بود آماده بود یها کیبود ساعتم نزد عصر

 الناز  یآماده ا-

 نفر چشم به پدر خورد. نیاول میآمد رونیرا تکان دادم و با هم از اتاق ب سرم
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 من را در آغوش گرفت وگفت: یفور پدر

 دیباش گهیمراقب همد نیریالناز دخترم اونجا م-

بودند نگاه کردم وبعد از  ستادهیکه پشت سر بابا ا کایوجس انیآمدم وبه ک رونیزدم و از آغوش پدر ب یلبخند

و کامران  میعقب نشسته بود ایمن و پور میشد نیبا او سوار ماش یپدر و خداحافظ یها تینصح دنیشن

چمدان ها  ایپور کمک با شدم کامران هم ادهیپ نیاز ماش میدیکه به فرودگاه رس دینکش یکردطول یم یرانندگ  هم

 ینگاه  ینشستم و به ساعت مچ یصندل یرو میها که کنار هم بودن رفت یرد به طرف صندلآو رونیراازصندوق ب

 انداختم

 و گفتم: دمیکش یپوف

 !؟میساعت صبر کن مین دیما با یعنی-

 کنارم نشست وگفت: ایپور

 ؟یخوا یم یزیست؛چین یچاره ا گهیآره د-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 خورم  ینم یزینه فعال چ-

که پشت  یدختر یآوردم و باهاش سرگرم شدم با صدا رونیب فمیرااز ک میشد گوش رهیتکان داد و به روبرو خ یسر

کردم و در  یزیانداخت اخم ر نیریبه ش یهم متوجه شد و نگاه ایپور دمیزد به طرفش چرخ یم میسرم بود و صدا

 که به طرفش رفته بودم گفتم: یحال

 ؟یکن یجا چه کار م نیتو ا نیریش-

 ینگاه نیریهم به طرفم آمد ش ایپور

 انداخت گفت: ایپور به

 دارم. یصحبت هی!؟باهاش یمن و الناز را تنها بزار قهیچند دق شهیم-
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 به عالمت مثبت تکان داد و از ما فاصله گرفت  یسر ایپور

 ن؟یریشده ش یزیچ-

 با تمسخرگفت: نیریش

 ماه عسل نه؟ یریم ایبا پور یدار-

 دهانم را قورت دادم وگفتم: آب

 من... نیریش نیبب-

 را بلند کرد وگفت: شیحرفم آمد وصدا انیم به

 یفرانسه که چ یبر یدست به کار شد عیسر یهست یهنوز حرفم تمام نشده؛تو عجب آدم حسود و خودخواه-

 بشه!؟

من به تو قول دادم که با هم  یدرسته تو فرانسه دوست داشت ست،خبین یکن یاون طور که تو فکر م نیبب نیریش- 

 کنه یاالن فرق م یول میبر

 جزوه نقشه ات بود!؟ نمیا-

 !؟یچ-

 داشته باشم  یدرست و حساب یزندگ هیمن  یکه بهش نرسم؛تو نزاشت یرا از من گرفت ایتو پور-

 ؟یشد ونهید یگ یچرا چرند م یگ یم یچ یمعلوم هست دار نیریش-

فقط به فکر  یهست یالحق که دختر حسود و خودخواه یحال هستم به خاطرش خودت هست نیاز اگه من تو االن-

  یخودت

 !یعوض شد یلیتو خ نیریش-

 یکه من م یهمون قایدق یازدواج کن گهیمرد د هیبا  یتونست ینم یکه عوض شد ییتو نینزن ا یشگیهم یحرفا-

 یخواستم و بهش عالقه داشتم ازدواج کرد
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 داد  یشنهادیپ نیخودت همچ یجلو قایدق ایخب که پور میدر مورد ازدواج با هم صحبت کرد نیبب-

 کنم  یهنوزم قبول نم-

 شد دایحاال هم پ یبهونه از من بود هیتو دنبال  ستین ایتو کال مشکلت ازدواج من و پور-

 شدم  رهیخ ایپورگرفتم و به  نیریکه دور کمرم حلقه کرده بود چشم از ش ایدست گرم پور با

  میبر دیبا-

 از فرودگاه خارج شد  یبدون صحبت نیریانداختم ش نیریبه ش یتکان دادم و نگاه یسر

 یبهش رو بد یلیخ دینبا ینداره ول یبه من ربط-

 بهش انداختم وگفتم: ینگاه

 به تو نداره  یحق با توئه ربط-

 میرفت مایبه طرف هواپ ایبرداشتم و با پور یصندل یرااز رو فمیشد ک رهیبهم خ رونیکه از حدقه زده بود ب یچشما با

اعصابم خورد کرده بود با هم  نیریواقعا ش یجا خورد ول یلینکرده بود خ رییداشت و تغ افهیهنوز همون ق ایالبته پور

بود  رونیب ینگاهم به منظره  میکردم و نشست دایکه پ دینکش یطول میبود یو دنبال شماره صندل میشد مایوارد هواپ

 که اخم کرده بود معلوم بود از دستم دلخور شده  اینگاهم را دوختم به پور ایپور یبا صدا

 کمربندتو ببند-

 

به تن  نیو شلوار ج یآب راهنیباپ ی. مردمیوارد سالن انتظار شد میدیتا به فرودگاه رس دیطول کش میساعت و ن کی

با او صحبت کرد بعد از آن با  یبه طرفش رفت وکم اید پورخور یم یخورده ا یداشت چهره اش به سن و سال س

 به من انداخت وگفت: یلبخند نگاه

 .میصحبت کرد مایکه در موردش داخل هواپ یاست همون یآقا محبت نیالناز جان ا-

هم جلو  یو آقامحبت میعقب نشست ایمن و پور میشد یکردم سوارتاکس یتکان دادم و با او سالم و احوال پرس یسر

از  میدیتابه هتل رس دیطول کش یکم اوردمیکرد که من اصال سر در ن یم یصحبت ها ینشسته بود و با راننده تاکس
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 قهیکرد و بعد از چند دق یبامسئول هتل صحبت ها یتآقامحب میبه طرف هتل رفت یو با آقا محبت میشد ادهیپ نیماش

 شماره اتاق را به ما داد.

 انداختم وگفتم: ایبه پور یوارد اتاق که شدم نگاه میبه طرف اتاق رفت و میسوار آسانسور شد 

 ؟یصحبت کن یزبان فرانسو یمگه تو بلد-

 از بدنم خارج کردم وگفتم: یبا همان اخم سرش را به عالمت مثبت تکان داد نفس ایپور

 ؟یهنوز ناراحت-

 بلند گفت: یمنفجر شده بود با صدا یکه مثل بمب اتم ایپور

  یزیاعصابم رو بهم بر یدفقط بل-

 گفتم: ریبه ز سر

 اعصابم رو.. نیریش دیببخش-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

 . یبا اون در تماس باش یحق ندار گهیالناز؟ تو هم د یدیبه گوشم بخوره شن نیریخوام اسم ش ینم گهید-

 تعجب گفتم: با

 ؟یچ-

 کنه. یفقط اعصاب تو رو و روزت راخراب م نیریکه گفتم ش نیهم-

 باال آورده بود گفت: تینصح یکه انگشت اشاره اش را برا یدر حال ایاز بدنم خارج کردم که پور ینفس

 من قبل از ازدواج هم بهت گفتم  ادیب شیپ یخوام مشکل یالناز نم-

 نشو یعصب گهیتو هم د ایباشه پور-

 حمام تو هم لباست عوض کن  رمیم-
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 ایپور میاز هتل خارج شد ایو با پور دمیرا پوش میلباس ها میبه بازار برو میگرفت میشد بعد از استراحت تصم عصر

 لبانم نشست. ینا خود آگاه رو یدستم را در دستانش گرفت که من لبخند

 .ستمیبلد ن یزبان فرانسو یلیمن خ ایپور-

 زد وگفت: یپر مهر یلبخند

 من که هستم.  ستین یمشکل-

 کند  یپوست سرم رو م ایکه فکر کنم پور میدکردیخر نقدریا  میگشت یدوساعت در بازار م تا

 ؟یخسته نشد-

 گفتم: دمیکش ینفس

 .میبر یلیآره خ-

 لب گفتم: ریلباس مردونه بود ز یها نیتریطور که نگاهم به و نیهم

 بخرم. یراهنیپ انیک یکاش برا-

 ؟یگفت یزیچ-

 انداختم وگفتم: ایبه پور ینگاه

 .دمینخر یزیداداشم چ یبرا یول میدیخودمون خر یبرا یهمه چ نیا-

 از بدنش خارج کرد گفت: ینفس ایپور

 زود باش!-

 یزده بود با صدا یساده ا پیروشن و ت یقهوه  یبا موها یها انداختم وارد مغازه شدم فروشنده زن نیتریبه و ینگاه

 دختر به خودم آمدم 

-hello welcom  
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-thanks  

-how can I help you? 

 انداختم ایبه پور ینگاه اوردمیر نکه سر د من 

 ؟یخوا یکدومش م-

 .یقرمز ومشک راهنیاون پ-

آورد بعد از  میو قرمز را که انتخاب کرده بودم را برا یمشک راهنیکرد و فروشنده هم پ یبا فروشنده صبحت ها ایپور

  میآمد رونیحساب کردن از مغازه ب

 تموم شد؟!-

 آره تموم شد -

تخت رها  یخودش را رو ایرا داخل اتاق گذاشتم پور میکه پا نیهم میوبه طرف هتل رفت میشد یسوار تاکس ایپور با

 کرد وگفت:

 کمرم شکست -

 از اتاق گذاشتم. یها را گوشه ا لونیکردم و نا یا خنده

 ؟یخند یچرا م-

 بهش انداختم وگفتم: ینگاه برگشتم

  یبلکه خسته بود یراه را باهام اومد یممنون همه -

 که دستم را گرفته بود گفت: یزد و در حال یلبخند

 کنم  یخانمم همه کار م یمن برا-

 نشستم  کنارش
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 ست؟یگشنت ن-

  یلیچرا خ-

نشستم نگاهم  یصندل یرو میرفت یبه طرف سالن غذا خور ایرا عوض کردم و با پور میبلند شدم و لباس ها میازجا

 بود  ایهمش به پور

 !؟یخور یم یچ-

 شدم  جینوشته بود که گ یقدر فرانسو نیغذا انداختم ا ستیبه ل ینگاه

 نوشته  یچ نیدونم ا یمن که نم-

 بهش انداخت وگفت: یو نگاه دیرا از دستم کش ستیل ایپور

 ؟یاشتورودل بخور یخوا یم-

 خوردنش ضرر نداره  یهست ول یدونم چ ینم-

و به  میکه شام را خورد دینکش یردن طولبه خو میسفارشات آمد شروع کرد قهیبعد از چند دق میداد سفارشات

 .میطرف اتاق رفت

 

 ستمیخوش شانس که ن دمیاز خواب پر ایپور یبودم! اما با سر وصدا دهیدانم چه قدر خواب یشده بود،نم صبح

بود با  میام انداختم ساعت هشت و ن یبه گوش یشدم و نگاه زیخ میشدم ن یم داریصدا از خواب ب هیبا  شهیهم

 ایپور یبا صدا دمیآلودم کش ببه چشمان خوا یتخت نشستم دست یاز بدنم خارج کردم و لبه  یحرص نفس

 گفت: یکرد و م یدر اتاق صحبت م ایکردم پور زیرا ت میگل کرد و گوش ها میکنجکاو

 یم چارهیالناز اگه بفهمه ب دونم،نهیکارمون ساخته است،آره م میدیکش یاگه طاهر بفهمه ما چه نقشه ا نیبب-)

 برم فعال خداحافظ.(  دیبفهمه،حاال بزار بعدا،نه من با دیآخر الناز با یشم،ول

بگم با  رمیرا بگ قشیکاسه است! خواستم برم تو اتاق و  مین ریز یمطمئن شدم کاسه  گهیحاال د ختیاعصابم بهم ر 

 در شدن دهیبه ذهنم خورد که سکوت کنم و حرف نزنم با کوب یجرقه ا یول یکه به نقشه ات برس یمن ازدواج کرد
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نداختم بعد از لباس عوض  یم ایبه پور ینگاه مین یهو خودم را به خواب زدم هر از گا دمیتخت دراز کش یرو عیسر

 ریام بود و ذهنم در گ یشانیپ یکه رو یتخت بلند شدم با اخم یو از رو دمیکش یقیکردن از اتاق خارج شد نفس عم

دارد  یبه دست و صورتم زدم و شروع کردم به لباس عوض کردن معلوم بود با من ازدواج کرد چون نقشه ها یبود آب

 کند. یدگیکه بعداً پدر به حسابش رس رمیماجرا را بگ نیگرفتم دنبال ا میتصم

 با زور محو کردم  میاخم ها ایپور دنیبا د دیشدن در به گوشم رس دهیباز کوب 

  زمیعز ریصبح بخ-

  ریصبح بخ-

 ؟یشد داریب یک-

 االن  نیهم-

 !میصبحونه بخور نیی. پامیبر یخب پس اگه آماده هست-

 .میباشه،بر-

و  زیم هیشلوغ و غلغله بود با زور  شبینسبت به د میرفت یو به طرف سالن غذا خور میآمد رونیهم از اتاق ب با

عالقه  یلیخ میآمد رونیاز هتل ب سیگردش شهر پار یه برابعد از سفارش دادن و خوردن صبحان میکرد دایپ یصندل

 میمجبور بودم با او به گردش بروم ن یبودم ول خوردل یلیخ ایبلکه از دست پور نمیبب کیاز نزد فلیداشتم برج ا

 میقشنگ دوساعت آنجا بود میو عکس گرفت میگشت فلیبرج ا یهمه جا میدیرس فلیتا به برج ا دیساعت طول کش

قشنگ و بزرگ بود کاخ  یلیخ میآنجا واقعا فوق العاده بود همه جاش عکس گرفت میرفت یبعد به طرف کاخ ورسا

قدر خلوت بود که  نیا میخلوت بود چون ما وسط روز به گردش آمده بود یقدر قشنگ بود ول نیهم بلکه ا یورسا

کردنش از طاق  یتو رانندگ یمحبت یآقا میرفت یروزیبه طرف طاق پ یمحبت یبا آقا مینماند شتریساعت ب کی

 گفت: یو هرم لوور م یروزیپ

 .یشیخسته نم یهر چه قدر هم که بگرد-

 هاش به شب بودنشه. یهرم لوور؛چون قشنگ میشب بر دیبا-

  میپس امشب حتما بر-
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بود هم قشنگ بود و هم بزرگ و  یگفت واقعا عال یدرست م یم،آقامحبتیدیرس یروزیساعت شد تا به طاق پ مین

به غذا  میداشت و نشست کیرستوران ش هیبه عکس گرفتن همان جا هم  میهم شلوغ بود شروع کرد یالبته کم

 خوردن 

 داره.  یدنیواقعا د یجاها سیپار-

 واقعا فوق العاده بودن. میقدرشم که اومد نیطوره هم نیآره هم-

 حتما رفت  دیه باقشنگ نیگیهرم لوور هم که م نیالبته ا-

  یش یصد درصد عاشقش م-

 ینگاه یمحبت یام انداختم ساعت چهار بود آقا یبه ساعت مچ ینگاه میآمد رونیخوردن ناهار از رستوران ب بعداز

 به ما انداخت وگفت:

 یشاپ داره و هم اجرا یهرم لوور اونجا هم کاف میدنبالتون بر امیمن شب ساعت هفت م دیکن یهتل استراحت نیبر-

  میزنده فکر کنم تا آخر شب اونجا بمون

 ایپور یصبح با حرفا ادیرا در اتاق گذاشتم  میکه پا نیهم میبه طرف هتل رفت میشد نیسوار ماش یاز خداحافظ بعد

 کردم فکرش را نکنم  یافتادم سع

 اد؟یخوابت نم-

 رفتم  یخستم همش داشتم راه م یلیچرا خ-

 خستم  یلیخب،پس بخواب منم خ یلیخ-

نداده بود.  امیبه من پ یا گهید یکس قیام انداختم جز نرگس و شقا یبه گوش یو نگاه دمیتخت دراز کش یرو

 بود مصدودم کرده بود. دهیبه فرانسه رس میکه پا یهم از وقت نیریش

 .دمیصحبت کردم و خواب یبا دوتاشون کم 

 بود  کایانداختم جس یبه گوش یشدم و نگاه زیخ مین دمیام از خواب پر یبا زنگ خوردن گوش عصر

 کا؟یجانم جس-



 تجارت عشق

 
210 

 

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 وگفتم: دمیبه چشم پوف کرده ام کش یدست

 چه خبر؟ یمرس-

 ؟یخواب بود-

  میشد یم داریب گهید دیخب با یآره ول-

 بهم انداخت  یچشمانش راباز کرد و نگاه ایموقع پور همان

 گذره!؟ یجا بهتون خوش مخب اون-

 .هیواقعًا خال ،جاتونیلیخ-

 ه؟یک-

 را از گوشم جدا کردم گفتم: یگوش

 کایجس-

 

 گفت: یگوشم گذاشتم با نگران کیرا نزد یگوش

 بد موقع زنگ زدم.  یانگار یوا-

 .ستیطور ن نینه، نه ا-

 کردم  داریهم ب ایپور یآقا-

  میشد یم داریب دیبا گهیما د کا؛ینه جس-

آمدم  رونیب ییکه از دستشو نیبه دست و صورتم زدم هم یاز رختخواب بلند شدم آب کایاز صحبت کردن با جس بعد

 روبرو شدم  ایبا پور
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  ادیم گهیساعت د میتا ن یآقامحبت-

 بندازم گفتم: ایهم به پور ینگاه نکهیا بدون

 شم  یآماده م رمیاالن م-

 نیهم آمد سوار ماش یمحبت یآقا د؛ینکش یطول میآمد رونیاز هتل ب ایکردم به لباس عوض کردن بعد با پور شروع

شدم و  ادهیپ نیشلوغ بود از ماش میکه شد کیاز همون دور قشنگ و بزرگ بود نزد میو به طرف هرم لوور رفت میشد

 یجلوه  کرده بود که هرم نیزرد تزئ یبا چراغ ها مبزرگ بود داخل هر یلیهرم لوور خ میبا هم وارد هرم لوور شد

بود  متیآن قدر شلوغ بود که همان دو تا عکس خودش غن یول میدادچندتا عکس گرفت ینشون م یشتریب

 کرد. یخارج یرفت و شروع به آهنگ ها جیاست یباال ینگذشت مرد هیچندثان

 نیسوار ماش میو قهوه آورد چهار ساعت در هرم لوور بود یچا ایمن و پور یبرا یساعت گذشت که آقامحبت کی

   میشد

 کجا؟ میریاالن م-

 به من انداخت وگفت: ینگاه نهیاز آ یآقامحبت

  تیالفا یگالر-

 اونجا کجاست؟-

 اد؟یاز بازار خوشت م-

 ذوق گفتم: با

 ... یلیآره خ-

آنجا  یادیز یشاپ ها یو رستوران و کاف یطال یها شهیدرست کردن که همش با ش یپاساژ هیهست.  یچهار سال-

 یگالر یدنید یاول جا انیم سیبه پار یکه مردم شهرهاوقت سهیپاساژ پار نیمعروفتر تیالفا یگالر نیهست. البته ا

 هست. تیالفا

 ! یچه قدر عال-
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 یکه مثل عروسک موها ییشد دخترها یم دایشلوغ بود در آنجا زن و دختر پ میشد ادهیپ نیاز ماش دینکش یطول

 دمیبه طرفش چرخ ایپور یگوش یبودند. توجهم به دخترها بود که با صدا ختهیرنگشان را دور صورتشان ر یقهوه ا

انداخت و  یاش نگاه یگوش یبه صحفه  ایبه او انداختم که پور یآورد؛ نگاه رونیب بشیاش را از ج یگوش ایپور

 کرد دکمه قرمز را زد و خاموش کرد  یاخم

 بود؟ یک-

 کس  چیه-

 شه؟یمگه م-

 کرد وگفت: یاخم

 و خدا سوال نپرس.الناز تور-

 ؟یاخم کرد نجوریبود ا یخوام بدونم ک یشده م یآخه چ-

 کس  چیگم که ه یم-

 هی یدو ساعت حت نیتو ا میگشت تیالفا یبگم دوساعت تو گالر ایساعت  کینگفتم و به راهم ادامه دادم  یزیچ

و به طرف هتل  میشد نیبود سوار ماش ازدهی یها کیساعت نزد گهیحرف نزدم بعد از شام که د ایکلمه هم با پور

 مچ دستم را گرفت  ایرا در اتاق گذاشتم پور میکه پا نیهم میرفت

 ولم کن ایپور-

 کرد وگفت: کمیرا نزد خودش

 ! یدونم از دستم ناراحت یم-

 گفتم: یبهش انداختم و محکم جد ینگاه

 آره ناراحتم -

  دیببخش-
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  یکن یرفتار م یطور نیمن و تو تلخ نشه تو ا یکنم ماه عسل برا یم یمن هر کار-

  دیببخش زمیباشه عز-

  دمیکش رونیو مچ دستم را از  دستش ب دمیکش ینفس

 م؟یهست نجایا یتا ک-

 سه روز -

شد که متوجه شدم  یچشمام داشت گرم م میدیوخواب میدوتا نفرمون واقعا خسته بود میبود داریب کی یساعت ها تا

 در اتاق شدم گوشم را به در چسباندم  کیدوباره گل کرد از رختخواب بلند شدم و نزد میکنجکاو ستیکنارم ن ایپور

شد امروز با طاهر حرف  یجهنم،حاال چ کنهیم میچند روز را برا نیاگه الناز بفهمه ا زنمیگم خودم زنگت م یم-)

 یاون موقع به حسابش م رانیا امیم گهیتا سه روز د ،منیعوض کهیطور بشه مرد نیهم دمیقبول کرد با ولی؟ایزد

 رسم.(

 ایداغ کرده بود با زور خودم را گرفته بودم تا سراغ پور یسرم بدجور ختیاعصابم بهم ر دمیکه شن یجمله ها نیا با

 هیو خودم را به خواب زدم چند ثان دمیتخت دراز کش یرو تیداره با عصبان ینقشه ها هیکال مطمئن شدم  گهینرم د

بود  ختهیکه زده بود اعصابم بهم ر ایپور یکرد با حرفا هو دستش رادور کمرم حلق دیهم کنارم خواب اینگذشت پور

 یخواب هم دو سه بار بلند م نیکه خوابم برد تو ح دینکش یطول دمیگردنم کش ریدستش را پس زدم و پتو رو تا ز

 حدادم تا خوده صب یشدم تا تن به ازدواج  نم یم ایپور یافتادم کاش زودتر متوجه کارا یم ایپور یحرفا ادیشدم و 

بالشت  یپوف کرده بود سرم را رو یخواب یچشمام از ب گهیهفت صبح بود که د یها کینزد امدیخواب به چشمم ن

به  یکنارم نبود نگاه ایاز خواب بلند شدم پور عیسر میگوش یکه چشمام گرم شد خواب رفتم با صدا نیگذاشتم هم

 از بدنم خارج کردم ینفس قیام را برداشتم وبا اسم شقا یبود انداختم ده بود گوش زیم یساعت که رو

 !قیجانم شقا-

 سالم الناز جون -

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 ؟یکن یچه کارا م یتو خوب زمیعز یمرس-
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 شدم. داریاالن از خواب ب نیهم-

 

 کردم؟  دارتونیخدا نکنه من ب یوا-

 . هیچه حرف نیا زمینه عز-

  نیرفته بود یقشنگ یجاها دمید نستایعکس هاتون رو تو ا-

 طوره  نیآره،هم-

 هم برسون  ایپور یشم از طرف من سالم آقا یمن برم مزاحمتون نم زمیخوب باشه عز-

 خداحافظ  زمیچشم عز-

 دمیدزد اینگاهم رااز پور عیآمد سر رونیاز حمام ب ایرختخواب بلند شدم پور یکه از رو نیرا قطع کردم هم یگوش

 حمام؟ یبر یخوا ینم-

 کردم وگفتم: یاخم

 رمیهر وقت که دوست داشته باشم م-

 دستم را گرفت گفت: ایحمام شدم که پور کینزد

 !یزن یو درست راست باهام حرف نم یتا حاال اخم کرد روزیاز د-

 کنم.  یطور فکر نم نیواقعا؟من که ا-

را   میگرفتم و بعد لباس ها یدوش مختصر ی قهیو به طرف حمام رفتم تو ده دق دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

سرم را  ایپور یبود که با صدا نیینشسته بودم و سرم پا زیم یرو میرفت یبه طرف سالن غذا خور ایو با پور دمیپوش

 باال گرفتم

 ؟یزدیحرف م یکیبا  یانگار داشت شیساعت پ کی-
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 بود. قیآره،شقا-

 ؟یگفت یم یچ-

 .دیپرس یم سیپار یدرباره آب و هوا-

و به  میشد نیسوار ماش ایآمد من و پور یمحبت یساعت بعد آقا میسفارشات را آوردن بعد از خوردن ن دینکش یطول 

  میهوگو رفت کتوریطرف ساختمان و

که سوار  مینماند شتریساعت ب کی میکرد دنیاز اونجا هم د کمی میهوگو شد کتوریوارد ساختمان و دینکش یطول

  میشد نیماش

 ن؟یچه کار کن نیخوا یناهار م-

  میخور یغذا م یرستوران هیداخل  شهیمثل هم-

 کنم  یبراتون جوجه درست م یپارک هیداخل  میر یدفعه فرق داره رستوران نم نیا-

  شهیباعث زحمت م یول-

 خودم بود شنهادیپ نیا ینه بابا چه زحمت-

 کجاست؟ یگ یپارک که م نیباشه،حاال ا-

 دو لوکزامبورگ  نیجارد-

 اونجا بزرگه؟-

 .ادیبله هم بزرگ و هم قشنگه مطمئنم خوشتون م-

آبشار  هی میداشت جلوتر که رفت یبزرگ یلیکاخ خ هیگفت هم بزرگ  هم سرسبز  یراست م میطرف پارک رفت به

پهن  لویآبشار ز کیگرفتن نزد یم ملیمردم دور تا دور آبشار عکس و ف یبزرگ که دور تا دورش پر از گل بود و همه 

چند  هیکردن منم  یناهار درست م ایکمک پور اجوجه با خودش آورده بود ب یالیهم که وسا یمحبت یو آقا میکرد

هم  یمحبت یبه خوردن ناهار آقا میتا ناهار آماده شد شروع کرد دیطول کش کمیبا نرگس صحبت کردم  یا قهیدق

حرفاشم متوجه شدم همسرش راطالق  نیبار به فرانسه آمده بود تو ب نیکردن خاطراتش که اول فیشروع کرد به تعر
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ساعت سه داخل پارک  یها کیفقط به خاطر پول باهاش ازدواج کرده بود چه نامرد تا نزد سرشگفت هم یداده و م

 یمحبت یکه با حرف آقا میبود نیسوار ماش میچندتا عکس گرفت هیو  میکرد یدنید هیاز اون طرفم به کاخ هم  میبود

 سرم را باال گرفتم.

 توپ. یلیکالب خ هی میخوام بر یامشب م-

 خوبه ساعت چند؟-

 دنبالتون  امیساعت هشت م-

 باشه -

 یلیخ میتو پارکم که بود یکردم حت یهم نم ایبه پور یذره هم نگاه هی میوارد اتاق شد ایرا تا هتل رساند و با پور ما

 اینشد پور هیچند ثان دمیتخت دراز کش یطور که معلوم بود خودشم متوجه شده بود رو نیدم اکر یبهش توجه نم

  دیهم کنارم دراز کش

  یدلخور یلیامروز حس کردم از دستم خ-

 کردم وگفتم: یافتادم اخم شبید یحرفا ادیجملش  با

  ستیطور ن نینه ا-

 شه  یذره هم باورم نم هیمن -

 . ادیمن خوابم م ایپور یوا-

 که دستش را دور کمرم حلقه کرده بود گفت: یدر حال ایپور

 ؟یچرا از دستم دلخور-

  ستمیگفتم که از دستت دلخور ن-

 گفت: دیکه صورتم را بوس ینزد و در حال یحرف ایپور

 .یشیخشگل تر م یکنیاخم که م-
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اش را  قهیخواست به طرفش برگردم و  یشده بود دلم م فیبهش اعتماد نداشتم اعتمادم نسبت بهش ضع گهید

بابام نقشه  یبرا دونمیم دمیچاقو بردارم داخل شکمش بکنم بگم تک تک حرفات شن هیخواست  یدلم م رمیبگ

 به خودم اومدم ایپور یبا صدا یدار

 ؟یخواب یچرا نم-

  ؟یکن ینفر از پشت بهت خنجر بزنه تو چه کار م هیاگه -

 سوال به ذهنت اومد؟  نیچرا ا-

 جواب سوالمو بده. -

 کنم. یم یکه باهام کرد تالف یهمون کار-

 واقعا؟-

 هستم.  یآدم نیآره من همچ-

 طرفش برگشتم گفتم: به

 ناراحتت کرده  یلیتا حاال خ یک-

 متوجه نشدم؟-

 ؟ینفرت داشته باش یکیتا حاال شده از -

 

 مِن کنان گفت: مِن

 متنفر باشم! ینه تا حاال نشده از کس-

 دیجمله اش مغزم سوت کش با

 ؟یمطمئن-



 تجارت عشق

 
218 

 

 و گفت: دینگاهش را از من دزد ایپور

  یفهم یم یهمه چ یبزود یمطمئنم؛ ول-

 ه؟یمنظورت چ-

 عشقم  یخوب بخواب-

 ...لیدل شهیم-

 گفت: عیسر

 . دمیاز صبح تا حاال سرپام من که خواب ادیخوابم م یلیخ-

 را بستم. میو چشم ها دمیکش یمن هم نفس دیخواب واریاجازه حرف زدن به من را بدهد به طرف د نکهیا بدون

از  یخانم یهم که تازه متوجه شده بود از تخت بلند شد و به طرف در رفت صدا ایپور دمیدر از خواب پر یصدا با

شدن در به  دهیکه کوب دینکش یشدم طول یزد  متوجه نم یحرف م یگریچون با زبان د یشد ول یم دهیپشت در شن

 وگفت: دیموهاش کش یال یتخت شد و دست کینزد ایپور دیگوشم رس

 هتل تماس گرفته. سیبود با رئ لنتیچون سا یول م،یزنگ زده بود به گوش یمحبت یآقا-

 خب حاال چه کار داشت؟ یجد-

 اومده. شیدنبالمون و براش مشکل پ ادیتونه ب یگفت امشب نم-

 م؟یباشه،حاال به نظرت کجا بر-

فکر  هیاونجا حاال تا بعد  میگفت اونجا هم قشنگه فعال بر یحرفاش م یال به ال یمحبت یسن چاپل،آقا یسایکل-

  میکن یم گهید

و به طرف  میشد یسوار تاکس میبه راه افتاد ایو با پور دمینگفتم و بعد از شستن دست و صورت لباسم را پوش یزیچ

 هی نیبلند بود که ب یلیساختمان خ هیاز شهر دور بود از اون دور  کمیو  دیطول کش کمی میچاپل رفتسن  یسایکل

 یبود ول یمیبود و داخل آن هر چند قد یمیقد یاه یمعمار یهاش دارا شهیعالمه درخت و گل قشنگ شده بود ش

 که قبل از وارد شدن از ما گرفت. یبه خاطر پول میماند شتریب یکم میبود از همه جاش عکس گرفت کیواقعا بزرگ ش
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  م؟یر یخب؛ حاال کجا م-

 بشیصحبت کرد و دوباره داخل ج یا قهیچند دق یآورد و با آقامحبت رونیب بشیتلفن همراه اش را از داخل ج ایپور

 گذاشت گفت:

 طاق دفانس. میر یم-

 نداره! یدنید یجا یلیخ-

 زنده داره  یگه شام و اجرا یم م،همیببن میهم بر یآره نداره ول-

  میخب باشه بر یلیخ-

 یبه خاطر اجرا یشلوغ نیا شتریشلوغ بود و ب یلیخ میو به طرف طاق دفانس رفت میشد یسوار تاکس دینکش یطول

که با سنگ مرمر  یکه داشت و طاق بزرگ یقشنگ یکه داشتن بود طاق دفانس هم فقط به خاطر آب نما یزنده ا

و دو سه تا آهنگ شاد خواند از هر  مدآ ینگذشت که خواننده ا هیکرد چند ثان یم را جذب مدرست شده بود مرد

 میگرفت میبه من خوش گذشت شام هم تصم ینداشت ول یدنید یطاق دفانس جا یلیگرفتم بلکه خ لمیلحظش ف

 میکردن رفت یکه معرف یرستوران نیرستوران با بهتر هی میبر

 بود؟ یاسم رستوران چ ایپور-

 رستوران الرپژ -

  یچه اسم سخت-

  ادیداره که مطمئنم از اونجا خوشت م رینظ یب تیو خالق یاونجا غذاهاش هارمون-

هم گذاشته  یمیمرتب و آهنگ مال یها یو صندل زیم میوارد رستوران شد میدیکه به رستوران رس دیطول کش یکم

 نایا نکهیبا ا میکالس بود یکه ب می، انگار فقط ما بودبا کالس یلیخوردن خ یسر و صدا شام م یب زیبود همه هم سر م

جلوم ظاهر شد و بعد  یبا کت و شلوار مشک یمرد میو نشست میانتخاب کرد یو صندل زیکه م نیم،همیزد پیهمه ت

به گارسون گفت و او هم  مثل  یسفارشات را به زبان فرانسو ایداد پور لیغذا بهمون تحو ستیل ییاز خوش آمد گو

 غذاها برداشت رفت  ستیکرد و مثل برق ل پیتا وتریکامپ

 ! ؟یکه انتخاب کرد هیچ گهید یبان م-
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 معروفه میلیها هست و خ یغذا مخصوص فرانسو نیخب ا-

بود که کوک اون  یخوردم طعمش فوق العاده بود در حد یاز غذا بان م کمینگذشت سفارشات را آوردن  هیثان چند

 .میرفت یراه م سیپار یخوردم بعد از شام تو کوچه ها ین مبا ایون کنار گذاشتم و با پور

  م؟یکن دنیهم د گهید یجا هی میبر-

 به عالمت مثبت تکان دادم وگفتم: یسر

 کجا؟  میمثال بر-

 پُل نئوف -

 فقط ُپله؟-

 قشنگه  یلیآره خ-

   باشه-

 یپل با چراغ ها ریقدر بزرگ و قشنگ بود ز نیبود که ا یپل نیاول میو به طرف پل نئوف رفت میشد یتاکس سوار

قدر خلوت  نیمختلف طرح داده بود ا یو پلنگ با ژست  ها ریکرده بود و چندتا مجسمه به شکل ش نیتزئ یرنگارنگ

 میو به طرف هتل رفت میشد یسوار تاکس دهامون خاموش ش یکه گوش میگرفت لمیعکس و ف میبود که تا تونست

پتو را تا  اورمیب رونیکه کفش و کاله هم را ب نیتخت رها کردم و بدون ا یبود خودم را رودوازده  یها کیساعت نزد

 .دمیگردنم کش ریز

 

هنوز خواب بود  ایخوابم سبک بود پور شهیشدم. هم داریخورد ب یم میبه چشم ها میکه مستق دیبا نور خورش صبح

نه بود سرم  یها کیآن انداختم. ساعت نزد یبه صفحه  یبود برداشتم و نگاه زیم یرا که رو میشدم وگوش زیخ مین

کدام  یکنجکاو بودم اول صبح یلیشدم. خ خیسرختخوابم  یتو ایپور یزنگ گوش یبالشت با صدا یکه گذاشتم رو

از  ینفس میانداختم با اسم رح ایپور یگوش یبه صحفه  یشدم و نگاه ریخ میزنگ زده ن ایپور یبه گوش یکاریآدم ب

را بردارم و به آقا  یهنوز خواب بود دوست داشتم گوش ایپور دمیدراز کش میکردم و سرجا یبد خال یابابت فکره

که چشمم را بستم دوباره شروع کرد  نیزنگ قطع شد هم یشدم صدا الیخیباز ب یخوابه. ول ایپورکه  میبگو میرح
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را از  یزودتر از من دست به کار شد گوش ایدفعه خواستم که بلند شوم تا جوابش را بدهم که پور نیبه زنگ زدن ا

به طرف اتاق رفت اصال  یپرس حوالشد دکمه سبز زد و با سالم و ا خیتخت س یرو میبرداشت و با اسم رح زیم یرو

 یکرد ول یوکامران صحبت م قیشدم مثل برق خودم را به در رساندم اولش در مورد مامان و شقا دایکه من ب دینفهم

 گفت: یکه م دیگوشم رسبعد اسم بابا به 

 یم کنه،نهیم چارمونیباشه ب یقالب میکه داد یها نیهست اگه بفهمه زم یطاهر باشه آدم رنده  نیحواست به ا-)

 نداره خدافظ.( یبیزنگ نزن خواب بودم،ع گهیکله صبح د نیا یدونم من حواسم هست باشه خداحافظ، راست

موقعش هست به پدر  گهیحاال د دمینقشه اش را فهم دمیتخت دراز کش یرو عیسر دمیخداحافظ که شن ی کلمه

 بدم. حیتوض

 به خودم آمدم به طرفش برگشتم گفتم: ایتماس دست گرم پور با

 ؟یکجا رفت-

 کرد گفت: یم  یکرد و با آن باز یم میموها یکه دستش را ال یزد و در حال یلبخند

 عشقم  ریصبح بخ-

  ؟یا بودکج یبگ یخوا ینم ر،یصبح بخ-

 زدم  یزنگ زد داشتم در مورد کار باهاش حرف م میآقا رح-

 نا؟یدر مورد شرکت و بابا ا-

 آره-

 گفت: ایراببندم که پور میچشم ها خواستم

 نخواب گهید-

  ادیهنوز خوابم م ایپور یوا-

  میبگرد میبر دیپاشو با یدیخواب یلیخ گهینه د-



 تجارت عشق

 
222 

 

بعد از  میرفت یبه طرف سالن غذا خور ایبه دست و صورتم زدم و با پور ینگفتم و از رختخواب بلند شدم آب یزیچ

  میآمد رونیصبحانه خوردن از هتل ب

 کجا؟ میر یاالن م-

 اش انداخت وگفت: یبه ساعت مچ یانگاهیپور

 نشد. یخبر یاز آقامحبت یساعت ده شد ول-

 ریدفعه د نیآمد ا یکه زود و سر ساعت م گهید یبر خالف روزها ادیب یمحبت یتا آقا مینگفتم و منتظر شد یزیچ

  میشد نیآمدسوار ماش

 ن؟یقدر دور کرد نیچرا ا-

 اومده. شیشرمنده، برام کار پ-

 . ستین یمشکل-

  م؟یر یاالن کجا م-

 . یموزه اورس-

 اونجا قشنگه؟-

 تا حاال شده که قشنگ نباشه؟ میریکه م یالناز خانم جاها-

 واقعا فوق العاده بود نیکه ما را برد ینه برعکس جاها-

 شلوغه  یلیخ دیمطمئن باش یول گه؛یخب د-

 راداره  دنشینداره؛ ارزش د یبیع-

و سوار  میچندتا عکس گرفت هیهتل بودهم بزرگ بود و هم قشنگ  کینزد میدیزود رس میرفت یطرف موزه اورس به

  میشد نیماش

 بازار رفتمیکاش امروز م یآقامحبت یوا-
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 میآمد سیکه پار ینرفته شب اول ادشیهنوز  چارهیرفت، ب میبرا یبه طرفم برگشت وچشم غره ا ایجمله پور نیا با

 چه سرش آوردم االن واقعا طاقت بازار اومدن با من را نداشت 

 ن؟یویپاساژ و میبر نیخوا یم-

 :داد منم چون عاشق بازار بودم با ذوق گفتم رونیب یشده بود نگاهش را به منظره  یکه کفر ایپور

  میخب، بر میلیآره خ-

 شلوغ بود یلیخ یبود ول یمیپاساژ قد میدیکه رس دینکش ینگفت و به طرف پاساژ رفت طول یزیچ یمحبت یآقا

 هست یمیشلوغ قد کمی یارزون هست ول زیجا همه چ نیا-

  ستین یمشکل-

 را گرفت وگفت: میاز ما دور شد بازو یکم یمحبت یکه آقا نیگذاشته بودهم گریج یکه تا اون موقع دندون رو ایپور

 ها یاریمثل اون شب سرم ب یتا عصر تو بازار بمون ینه بخوا-

 کردم گفتم: یا خنده

 نگران نباش -

 میدینخر یچ یلیدفعه بر خالف اون شب خ نیا میدیچرخ یتو بازار م شتریب دمیشا ایدوساعت  میطرف بازار رفت به

 یبود و مشکل یا هیهم که آدم پا یمحبت یرفت آقا یم میبرا یچشم غره ا یهشده بود و هر از گا یهم کفر ایپور

  میگذاشت عقبرا در صندوق  دیخر لیوسا میشد نیبابت اون نداشتم سوار ماش

 خدا خسته شدم. یوا-

 

 که سوار شد گفت: نیهم یمحبت یکردم آقا رونیبه ب یو نگاه دمیخند

 عالقه نداره.  دیبه بازار و خر ادیز ایمعلومه آقا پور-

 .یلینه خ ینه دوست دارم ول-
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 را روشن کرد و به راه افتاد. نیماش یآقامحبت

 م؟یکار کن یناهارو چ یراست-

صاحب  یاسم دختر صاحب رستوران هست وقت کوریاپ کور؛یسخته، آها اپ کمیهست اسمش  کیرستوران ش هی-

 زد. کوریبه اسم دخترش اپ یرستوران دخترش را تو تصادف از دست داد رستوران

 چه بد!-

طرح داده بود بر  ییو طال دیبا رنگ سف یبود و همه چ یکیرستوران بزرگ و ش میدیبه رستوران رس دینکش یطول

و بعد از سفارش دادن ناهار  مینشست یو صندل زیم یخلوت بود رو نجایشلوغ بود ا میکه رفت یرستوران شبیخالف د

 گفت: یآقامحبت

 ران؟یا نیریم یشما ک-

 فردا عصر -

 .میر یهم م گهید ییدوتا جا نیبش داریبرم فردا صبح هم اگه زود ب یهم م گهید ییخوبه،من امشب دو سه تا جا-

 باشه. -

فرانسه هم خوشمزه بود از  یغذاها یبه خوردن الحق همه  مینشد سفارش غذاها که آمد شروع کرد هیثان چند

و با  دمیکش یبود پوف میام انداختم ساعت سه و ن یبه ساعت مچ ینگاه میو به طرف هتل رفت میآمد رونیرستوران ب

با نگاه  ایزنگ خورد به طرفش برگشتم پور ایپور یآوردم گوش رونیکه مانتوام را ب نیهم میداخل هتل شد ایپور

 را خاموش کرد  یکرد و گوش یکردن صفحه  اخم

 ؟یچرا جواب نداد-

 ندارم.حوصله حرف زدن -

 بود؟ یمگه ک-

  ستین یخاص زیدر مورد شرکته چ-

 زدم و با طعنه گفتم: یپوزخند
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 د؟یصحبت کن نیخوا یواقعاً؟ در مورد بابا م-

 شد وگفت: رهیسرش را باال گرفت و به چشمام خ ایجمله ام پور با

 د؟یسوال به ذهنت رس نیچرا ا-

 قورت دادم گفتم: یدهنم را با سخت آب

 ؟یستین کیبابا شرخب مگه تو با -

 وگفت: دیرا ازمن دزد نگاهش

 داره  یمهم یفهمم در مورد شرکت حرف ها یزنگ زد اونوقت م میهر وقت آقارح یول میچرا هست-

 گفتم: یگرفتم و محکم و جد ایاشاره ام را جلو آوردم و به طرف پور انگشت

  ینیب یبد م یکن یبابا رو عصب ایکه من  یبخوا ای یداشته باش یاگه نقشه ا نیبب ایپور-

 .یفهم یرا م زیالناز تو هم به موقعش همه چ ینگران نباش، ول-

 تعجب گفتم: با

 بفهمم؟! دیرا با یچ-

 گم  یموقعش که برسه م-

 دمیتخت دراز کش ینگفتم و رو یزیچ

 .دمیاز خواب پر ایپور یکه با صدا دمیدونم چه قدر خواب ینم

 شده؟ یچ-

 .ادیم گهیساعت د مین یمحبت یآقا ؟یبلند بش یخوا ینم-

 باشه -
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 میآمد رونیاز هتل ب ایتنم کردم و با پور یلباس هیبه دست و صورتم زدم و  یبرق از رختخواب بلند شدم و آب مثل

 یکم میسکره کر مونمارتر رفت یسایکل  و به طرف میشد نیسر ساعت اومد سوار ماش یمحبت یآقا شهیمثل هم

از  یکیسکره کر مونمارتر  یسایکل میفتعکس گر میآن قدر قشنگ بود که تا تونست یول میدیتا رس دیطول کش

 .میشد نیکردن سوار ماش دنیشلوغ بود بعد از د یلیبود اونجا خ یمذهب یساهایکل

 قشنگ بود  یلیسکره کر مونمارتر خ یسای:کلایپور

 م؟یر یاالن کجا م یآقامحبت-

 ن؟یدوست دار یشهرباز-

 : میبا هم گفت ایمن و پور همزمان

 آره -

 بزرگ  یلیخ یشهر باز هیهم  یهم فروشگاه داره هم غذاخور سیلند پار یزنیهست به اسم د یجا هی-

لند را  یزنیاز همون دور شلوغ بود و با رقص نور د میدیرس یدور بود ول کمیاز شهر  میرفت سیلند پار یزنیطرف د به

طبقه  میاز اونجا هم رفت میکرد یباز لیفکر کنم سه ساعت با همه وسا ایدو ساعت  میداد واردش شد یجلوه نشان م

 شام. یباال برا ی

 که گفتم: میبود نیماش سوار

 داشت. یفوق العاده ا یواقعا جاها سیممنونم پار مونیهمه جا که برد نیبابت ا یآقامحبت یوا-

 بود. فمیکنم وظ یخواهش م-

 .میکن دنیهم د گهید یدنبالمون تا دوتا جا ادیقرار شد فردا ساعت نه ب یو خداحافظاز تشکر  بعد

خسته شده بود  ایبرعکس پور یآمد ول یخستم نبودم و خوابم نم یکه همش سر پا بودم ول نیاتاق شدم با ا وارد

 کنارم نشست وگفت:

 ؟یبخواب یخوا ینم-

  ادیخوابم نم-
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 خستم  یلیمن خ یول-

 خب بخواب -

 انداختم که زل زده بود به من  ایبه پور ینگاه دیهم کنارم دراز کش ایکه پور دمیتخت دراز کش یرو

 اد؟یخوابت م یمگه نگفت-

 خانمم تنگ شده. یدلم برا یول ادیآره خوابم م-

 تخت بلند شدم وگفتم: یکردم واز رو یا خنده

 را عوض کنم.  میلباس ها دیبا-

 راحت باش. زم؛یباشه عز-

 کرد. یم یباز میشدم اونم با موها رهیخ ایپور یآب یو تو چشما دمیتخت دراز کش یرا عوض کردم ورو لباس

 ؟یخسته نشد-

 ؟یاز چ-

   ؟یزن یقدر به من زل م نیکه ا نیاز ا-

 نه خسته نشدم.-

 

هم گذاشتم تا  یرا رو میکاشت پلک ها میلب ها یاز عشق و محبت بر رو یصورتم گذاشت و بوسه ا یرارو دستش

 گفت: ایبخوابم که دوباره پور

 ؟یبخواب یخوا یم-

 ؟یدیآره، اجازه م-

 زد وگفت: یلبخند
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 .ریشبت بخ زمیباشه عز-

به ساعت انداختم و پتو راکنار  یشدم نگاه داریگذاشته بود ب شبیکه د ایپور یهشدار زنگ از گوش یبا صدا صبح

 میرفت رونیاز هتل ب ایبا پور دنیو صورتم زدم و بعد از لباس پوشبه دست  یهم از سرجاش بلند شد آب ایزدم پور

هتل  کینزد میجامع نوتردام رفت یسایو به طرف کل میهتل منتظر ما بود سوار شد یجلو نیهم سوار ماش یآقامحبت

 یدنید یجا یلیخ میدست بکش یبردار لمیاز عکس و ف میگرفت میو تصم میکرد دنیفقط د میدیرس یبود وقت

 نینداشت ساعتم دوازده بود بعد از ا یدنید یلیخ یاونم جا میرفت سینداشت بعد از اون به طرف آرامگاه پانتئون پار

  میشد ادهیپ نیاز ماش یتشکر و خداحافظ هی یو با آقامحبت میبه طرف هتل رفت میکرد دنیدکه  یدوتا جا

آمد  رونیاز حمام ب ایپور نیح نیکردم. در هم یم یچمدان جاساز یرا تو لمیوسا یاتاق بودم و داشتم همه  داخل

 وگفت:

 کارت تموم شد؟ -

 آره -

 خوب برو لباستو عوض کن -

 !ستیحاال زود ن-

 انداخت گفت: یبه صفحه گوش ینگاه ایپور

 .میبر دیبا گهیدو ساعته د یساعت رو نگاه کرد-

 دراز بکشم. یدونم، فقط بذار کم یم-

 یرا بستم اما بعد با صدا میو چشم ها دمیتخت دراز کش یرو شیکردن لباس هانزد و شروع کرد به عوض  یحرف

 رختخوابم صاف شدم از رختخواب بلند شدم و به طرف در رفتم گوشم را به در چسبوندم یتو خیمثل س ایپور

را فردا  نیزم یبگو پروندها تایکنم،به ب ینکن من فردا درستش م یکار گهیدونم تو د یم ران،یا میایما امروز م-)

 م،یببره فکر نکنه کاله سرش گذاشت

 کنم،باش خداحافظ.( یمن فردا با خودش صحبت م گهیکن د شیکار هی اه
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را بستم با تماس دست  میکه چشم ها نیو خودم را به خواب زدم هم دمیتخت دراز کش یرو عیکلمه خداحافظ سر با

 به او انداختم  یباز کردم و نگاه را میچشم ها عیکه دور کمرم حلقه کرده بود سر ایگرم پور

 با تعجب گفت: ایپور

 ؟یبود داریتو ب-

  یکرد دارمیب-

 . زمیعز دیواقعاً؟ ببخش-

کرد  میموها یدستش را ال ایمن زوم شده بود انداختم پور یکه رو یو نگاهم به دوجفت چشم آب دمیطرفش خواب به

 خوابم برد  واشی واشیشد  رهیطور بهم خ نیو هم

 ایو پور دیدر به گوشم رس یصدا دمیکوچک از خواب پر یصدا کیبودم را خدا داند. با  دهیکه چند ساعت خواب نیا

شدن در  دهینبود معلوم بود کوب ایاز پور یخبر یرا زدم ول ایپور یصدا یهم نبود از رختخواب بلند شدم و دو سه بار

لباس  کیحمام کردم و بعد از آن  یا قهیرفتم تو ده دق محماو به طرف  دمیکش یبود که از اتاق خارج شد پوف ایپور

 دمیمناسب به تن پوش

بود برداشتم و به او  زیم یام را که رو یگوش میاالن در فرودگاه باش دینبود و ما با یخبر ایاز پور یساعت شد ول مین

 بوق جواب داد نیزنگ زدم با چهارم

 جونم الناز؟-

 ؟ییکجا-

  امیکردم االن م یبودم داشتم حساب م نییپا-

 فرودگاه  میبر دیزود باش چون با کمیباشه،فقط -

  زمیباشه عز-

انداختم با اسم نرگس  ینگاه یگوش یام بلند شد به صفحه  یگوش یتخت نشستم صدا یرا قطع کردم و لبه  یگوش

 لبم نشست  یرو یلبخند
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 سالم نرگس خانم -

 ؟یدلم خوب زیسالم عز-

 ؟یتو چطورخوبم -

 منم خوبم -

 الناز-

 جانم؟-

 خبر خوب؛نامزد کردم  هی-

  زمیگم عز یم کیچه قدر خوب، بهت تبر ؟یجد یوا-

 یمرس-

 ن؟ینامزد کرد یحاال ک-

  شبید-

 ه؟یهم خوب، پسره خوبه؟ چند سالشه؟ اسمش چ یلیخ-

 و سه سالشه.  ستیاسمش ساسان ب ه؛یرانیپسره ا-

 .یهم عال یلیخ -

 چه قدر خوشحالم. یاگه بدون-

 را بست وگفتم: میراه گلو بغض

 .ینامزد کرد یکه دوستش دار یالقل تو با مرد-

 یخوا یم یچ گهید نیخونه ماش ،یکنه ماه عسل توپ، عروس یبرات همه کار م ایپور نینگو،بب یطور نیعه الناز ا-

 دختر.
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 ش ندارمنسبت به یعالقه ا چیرو بهم بده من ه ایاگه کل دن یآره درست، ول-

هم  پشیو ت کلیبود هم ه یواقعا پسر فوق العاده ا یاون روز عکسش رو فرستاد ی،وقتیش یکم کم عاشقش م-

 اش  افهیق

به نرگس نگفتم بعد از  یزیچ شهیم ییو به پدر بگم و طالق و جدا دمیشن ایکه از پور یدونستم با حرفا یکه م نیا با

تخت  یوارد اتاق شد و کنارم لبه  ایشدن در به خودم اومدم پور دهیگذاشتم با کوب زیم یرا رو یگوش یخداحافظ

 نشست 

 شد؟ یچ-

 م؟یبر یآماده ا-

 آره من آمادم.-

 

و سفارش دو تا قهوه  میشاپ که همان جا بود رفت یو بعد از آن به کاف میو سمت فرودگاه رفت میشد یتاکس سوار

 کرد گفت: یاش م یطور که نگاه ساعت مچ نیروبروم نشست هم ایپور میداد

  میبر دیبا گهیساعت د میتا ن-

 استقبالمون؟ ادیم یمگه کس-

 با کامران  قیمامان و شقا-

 ؟یچ کایو بابا وجس انی!پس کیچ یعنی-

 خونه حتمًا خودشون رو برسونند. میبر دیدر مورد اونا نگفتن؛ اما شا یزیچ-

چشم بر هم زدن از  کی یقهوه به طرفم آمد قهوه ها رو گذاشت و تو ینیبا س یکه مرد دینکش ینگفتم طول یزیچ

قدر دوست داشتند که فرار کنند چند قلوب از قهوه  نیچرا ا سیپار یآدم ها دمیآن جا دور شد فقط من نفهم

 رازیکه به ش دینکش یطول میبود مایهواپتو  شتریب دمیشا ایساعت  کی میشد مایسوار هواپ ایخوردم و با پور
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خودش  قیشقا میآمد رونیکه از فرودگاه ب نیسرد بود هم یتنگ شده بود کم رازیش یآب و هوا یدلم برا میدیرس

 دادم وگفتم: لشیتحو یجدا کردم ولبخند مهربون قیرا درآغوشم انداخت خودم را از شقا

 زمیدلم برات تنگ شده بود عز-

 طور  نیمنم هم-

 .میکرد یخانم و کامران هم سالم واحوال پرس دهیفر با

 پس بابا و داداشم کجاست؟ -

 تو رستوران منتظرت هستن -

را انتخاب کرده  یشگیبابا رستوران هم شهیمثل هم میو به طرف رستوران رفت میشد نیو سوار ماش مینگفت یزیچ

 ادهیپ نیخانم گفتم از ماش دهیو فر قیشقا یاافتاده بود بر سیکه تو پار یبود از فرودگاه تا رستوران هر اتفاق خوش

نفر که  نیو ما پنج نفر،اول تایم،بیرح کا،آقایان،جسیبابا،کجمع بودن  قیهمه تو آالچ میو به طرف رستوران رفت میشد

 آمدم وگفتم: رونیداداش مهربونم بود از آغوش ب دیمنو درآغوش کش

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود که نگو  یداداش جون اگه بدون یوا-

هم  ایو بابا نشسته بود پور کایهم جس انینشستم اون طرف ک انیطرف پدر رفتم پدر را در آغوشم گرفتم کنار ک به

شد که سفارش شام  یساعت کی میکرد کارایو چ میکجاها رفت میکرد فیهمه تعر یبود برا میکنار کامران و آقارح

  میرفت ییم به طرف دستشوه کایمن و جس میداد

 .میچه قدر خوش گذشت چه کارا که نکرد یاگه بدون کایجس یوا-

 بود گفت: نییطور که سرش پا نیهم کایجس

 هم خوب.  یلیخ-

 بود  نییسرش پا کایجس یچه سرش اومد ول ایو پور میکه رفت یکردم و مخصوصا بازارها فیتعر دوباره

 شده؟ یزیچ زمیعز کایجس-

 خواد اعصابتو خورد کنم. یدلم نم یافتاده ول یاتفاق هیالناز -
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 شده؟ یچ-

 از بدنش خارج کرد و گفت: یبهم انداخت خواست حرف بزنه که نفس ینگاه کایجس

 خوام شبتو خراب کنم ینم ال،یخیب-

 شده؟ یچ یجون به لبم کرد کا،یجس-

 داد گفت: یکه آب دهنش را قورت م یدر حال کایجس

 .است نیریدر مورد ش-

 وگفتم: دمیکش یپوف

 کار کرده؟ یباز چ-

 مثل بمب منفجر شد وگفت: کایجمله جس نیا با

 یم یدختر زندگ نیبا ا یدونم تو چه طور ینم یهم از روح یاست،مشکل داره هم از جسم ونهیدختر د نیآخه ا-

  یکرد

 رو ناراحت کرده؟ یشده مگه کس یچ-

 رو ناراحت نکرده  یبگو ک-

 حرص گفتم: با

 شده؟! یبده بگو چ حیتوض کایجس-

و  میصحبت کن رازیش نیگرد یشما که در مورد امروز که برم یخونه  میبر میگرفت میتصم انیمن و ک شیدو شب پ-

 میما وحشت کرد یبه صدا در اومد همه  شهیش هیشکسته شدن  میکه وارد خونه شد نیهم میکن یزیبرنامه ر هی

 دایپ یزیبود چون چ دهیفا یب یرفتن که بفهمن موضوع از چه قراره ول رونیو کامران به سرعت از خونه ب انیک

از خونه  یشد همگ خینفر مو به تنم س هی ادیفر غیج یکرده که با صدا یکار نیهمچ ینکردن برامون سوال شد که ک

  زدیاسم تو را صدا م یشده بود مثل چ ونهیبود دختره واقعا د نیریکه ش هیک ادیداد و فر میکه بدون میآمد رونیب
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 تعجب گفتم: با

 اسم من رو؟-

رفت  انیبودن ک رهیخ زدیم ادیکه داشت فر نیریاومدن و به ش رونیب هیکرد؟کل همسا یکارا م یچ یآره اگه بدون-

 نابود شده به خاطر النازه. میزد که اگه زندگ ادیبلند تر فر نیریش یدستشو گرفت ول ششیپ

 سرم گذاشتم گفتم: یکه دستم را رو یحال در

 شده. ونهیدختر د نیمن، ا یخدا یوا-

 ستیکه درست ن نیریش یعاشقم بود و الناز ازم گرفتش الناز حرفا ایگفت که پور یخانم م دهیفر یاز عمد جلو-

 نه؟

 آوردم وگفتم: نییرا پا دستم

 واقعا که کایجس یکرد از دهنش در اومده گفته تو هم باور دیرس یشده هرچ ونهیمعلوم که نه اون دختر د-

 یکه م یادیداد و فر نیهم اونجا بود حرفش  باور نکرد چون با ا یذره هم حرفش را باور نکردم هر کس هیزم،ینه عز-

 شده ونهیکردن د یزد همه فکر م

 رفت. هیبق شیآبروم پ یوا-

 گذاشت وگفت: میشانه ها یدستش را رو کایجس

خودش را زشت  هینه تو،تو چشم بق نیریاز همه رفته ش شتریکه آبروش ب یکس ستین یکن یطور که فکر م نیا-

 کرد 

  ن؟یکار کرد یبعدش چ-

 سرش را تکان داد وگفت: کایجس

رو برد   نیریش انیشد ک نیقدر حالش بد بود که نقش زم نیا نیریش یدستش رو گرفت که باهم برن خونه ول انیک-

 و به خانوادش هم خبر داد. مارستانیب
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 شد؟ یب بعدش چخ-

 آب دهانش را قورت داد وگفت: کایجس

 گفت: یزیچ هی یذره هم اعصابم خورد نشد ول هیکه گفتم اصال  ییزایچ نیاز ا-

 ؟یچ-

 خوشبخت بشه  ایبا پور شیتو زندگ زارمیمنم نم دیرو الناز نابود کرده بهش بگ میگفت که اگه زندگ-

 یطور نیهم ا نیریاعصابم را خورد کرد حاال ش ایپور یحرفا یکاف یزد به اندازه  خیتمام بدنم  کایجس ی باجمله

 کرد. دمیتهد

تو رو انتخاب کرد  ایپور یرو دوست داشت ول ایپور نیریش ،یستیتو مقصر ن ر،یفاصله بگ وونهیدختر د نیالناز از ا-

 .یعالقه دار ایتو هم به پور

 بهم گفت دیرس یاومد فرودگاه هر چ سیپار میکه بر نیوقته ازش دور شدم، قبل از ا یلیمن خ-

 زد وگفت: یلبخند کایجس

 تو فکرش  یبر خوادینم گهید-

از بابا و  میآمد رونیکنار بابا نشستم بعد از خوردن شام از رستوران ب میرفت قیتکان دادم و با هم به طرف آالچ یسر

 آمد  ایطرف پور به نیماش چیبا سوئ هیبعد چند ثان میآقارح میکرد یخداحافظ انیک کا،یجس

 برات آوردم  نیماش-

 ممنون.  زیبابت همه چ م،یدستت درد نکنه آقا رح-

 جان. ایپور فمهیوظ-

 نگاهم به او انداختم  ایپور یبود که با صدا رونیب ینگاهم به منظره  میشد نیسوار ماش یاز خداحافظ بعد

 کار کرده؟ یچ نیریش یدیشن-
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 دادم  رونیقورت دادم و نگاهم را دوباره به ب یدهنم را به سخت آب

 دوباره ادامه داد  ایپور

  دیکش ادیتو کوچه و خونم داد و فر نمیدختر مشکل داره، آبرو برام نزاشته، اون از شرکت که آبروم برد ا نیواقعا ا-

 بود گفتم: رونیطور که نگاهم به ب نیهم

 ؟یدیتو از کجا فهم-

ها  هیهمسا هیبق یکه زد و آبروم را جلو یادیداد و فر نیبا ا یصحبت کن نیریبا ش یدارحق ن گهیبهم گفت، د تایب-

  یحق صحبت کردن باهاش ندار گهیبرد د

 باشه، حواسم هست -

  نیریسراغ ش رمیفردا م-

 شدم گفتم: رهیخ ایگرفتم و به پور رونیرا از ب نگاهم

 ؟یکار کن یچ یخوایم-

 برم به حسابش برسم -

 انوقت چرا؟-

ها دوستاش  هیهمسا یچه قدر مامان جلو یها برد اگه بدون هیهمسا یدختر دفاع نکن، آبروم جلو نیالناز از ا-

 رسم  یبه حسابش م نیریسراغ ش رمیشرمنده شد م

  یکن ینم یکار نیتو همچ ایپور-

 مصمم  یلیموضوع خ نیا یرو-

 کنم تو دخالت نکن مشکل من و اونه  یخواهش م یکارش اشتباه بود ول نیریدرست ش ا،آرهیکارو نکن پور نیا-

 زد گفت: یپوزخند ایپور
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  یآره مشکل توست و تو هم زن من-

  زنمیباهاش حرف م رمیخودم م-

 بهت بدم  یاجازه ا نیممکنه همچ ریغ-

 نکن بزار من درستش کنم  یکنم تو کار یخواهش م ایپور-

 دونه  یهمش تو رو مقصر م نیریش یول یکن یم یازش طرفدار یقدر دار نیدونم چرا ا ینم-

 فقط تو رو دوست داشت  نیریش-

که چشماش قرمز و اخم  ایبخوره به پور شهیبود سرم به ش کیبود که نزد یترمز گذاشت جور یرا رو شیپا ایپور

 بود گفتم: نییکه سرم پا یلدادم و در حا هیتک یقورت دادم و به صندل یکرده بود نگاه کردم آب دهنم را به سخت

 خواستم ناراحتت کنم  ینم دیببخش-

  یداد و شروع کرد به رانندگ رونیاز حرص ب ینفس ایپور

 حرف بزنم نیریدر مورد ش میخوام تو زندگ ینم گهید-

 نیریسراغ ش یفردا بر یپس تو هم حق ندار-

 ..نیبب-

 حرفش آمدم وگفتم: انیم به

 کنم  یباهاش صحبت م رمیخودم م-

شدم و به طرف خانه رفتم  ادهیپ نیاز ماش میدیکه به خانه رس دینکش یادامه داد طول شینزد و به رانندگ یحرف ایپور

من را  عیبلند شد و به طرفم آمد و سر شیخانم ازجا دهیمن فر دنیمبل نشسته بودن با د یرو قیخانم و شقا دهیفر

 وگفتم: آمدم رونیخانم ب دهیدر آغوش گرفت از آغوش فر

 بود یخال سیواقعا جاتون تو پار-

  میریبا هم م گهیمسافرت د شاهللیا-
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شدن در  دهیتخت نشستم با کوب یها را داخل کمد گذاشتم و لبه  لیوسا میبه طرف اتاق رفت اینگفتم و با پور یزیچ

 تخت کنارم نشست گفت: یلبه  قیبه خودم آمدم شقا

 ؟یتو چه فکر-

 تکان دادم وگفتم: یسر

  یچیه-

 طعنه گفت: با

 فکر دختر خالت -

 انداختم  قیبه شقا ینگاه

 داد ادامه

 سرش  یخونه رو گذاشته بود رو شیدختر خاله ت دو شب پ-

 کار کرده  یچ ستیبرام مهم ن-

 .یباشه، هر طور راحت-

 

رفتم. و به  رونیبه دست و صورتم زدم واز اتاق ب یکنارم نبود از رختخواب بلند شدم و آب ایده صبح بود؛ پور کینزد

من حرفشان  دنیکردند. که با د یصحبت م گریآشپزخونه باهم د یداشتند تو تایو ب ایسمت آشپزخونه رفتم. پور

 من ماندند. رهیقطع شد و به خ

 ؟یشد داریب-

 وگفتم: دمیکوتاهم کش یموها یال یدست

 بخوابم؟ یلیخ یتوقع داشت-

 نشست ایلبان پور یرو یلبخند
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  یشد داریخوب شد ب زمینه عز-

 انداختم گفتم: تایبه ب ینگاه

  ریسالم صبح بخ-

 زد وگفت: یلبخند مهربون تایب

 حالت خوبه؟ زمیعز ریصبح بخ-

 نجایا یاومد یشده؟ اول صبح یزیخدا رو شکر، چ-

 انداخت وگفت: ایبه پور ینگاه تایب

 زد یحرف م سیبه پارداشت در مورد مسافرتتون  ست،ین یزیچ-

 اها-

 انداختم وگفتم: ایبه پور ینگاه

  رونیخوام برم ب یم-

 کرد وگفت: یزیاخم ر ایپور

 ؟یکجا به سالمت-

 خوام باهاش صحبت کنم  یم ن،یریش شیپ رمیم-

 زود برگرد  یباشه، ول-

لباس ساده تنم کرد و از  هیفنجون قهوه خوردم و بعد به طرف اتاقم رفتم  هینگفتم و وارد آشپزخانه شدم  یزیچ

 نیب حانهیبعد خاله ر یشدم، زنگ را زدم و لحظه ا یخاله راه یشدم و به سمت خانه  یآمدم سوار تاکس رونیخونه ب

 چهار چوب در ظاهر شد 

 ؟یسالم دختر گلم حالت چطوره؟ از ماه عسل برگشت یوا-
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  میبرگشت شبیآره د حانهیسالم خاله ر-

 خل هم خوب، بفرما دا یلیخ-

  یمرس-

 مبل نشستم  یرو میهم وارد حال شد با

 ارم؟یبرات ب یدوست دار یچ-

 خوام خاله جون  ینم یزیچ-

 .ارمیصبر کن تا برات شربت ب شه،یکه نم یطور نیا-

 با دوتا شربت برگشت  حانهیخاله ر دینکش یدادم، طول لشیتحو یلبخند

 زحمت انداختم  یشما رو هم تو دیببخش-

 ؟یاز ما کرد یادی یعجب ه،یچه حرف نینه خاله جون ا-

 قلوب از شربت خوردم گفتم: هی

 خواستم باهاش صحبت کنم  یاومدم م نیریراستش به خاطر ش-

 زد وگفت: یتلخ لبخند

  ادیم گهید قهیباهاش صحبت کردم وگفت تا چند دق ییایکه ب نیقبل از ا یول رون،یرفته ب ستیراستش االن ن-

 لبخندش را پر رنگ تر کرد وگفت: حانهیموقع زنگ خانه به صدا در آمد خاله ر همان

 فکر کنم خودشه -

 کرد وگفت: یمن اخم دنیبا د نیریبرگشتن ش نیریکه با ش دینکش یطرف در رفت طول به

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 چه جور صحبت کردن با دختر خالته؟ نیدخترم ا-



 تجارت عشق

 
241 

 

 بلند شدم وگفتم: میازجا

 خواستم باهات صحبت کنم  یم نیریش-

 بود اون روز زده شد. یندارم هر حرف یمن با تو حرف-

  یباهام صحبت کن یحاال مجبور یکه تو انجام داد یبا اون کار زشت ینداشتم، ول یمنم با تو حرف قایدق-

تخت  یشال را روکه مانتو و  یدر حال نیرینگفت وبه طرف اتاق رفت منم پشت سرش به طرف اتاق رفتم ش یزیچ

 انداخت وگفت:

 برو  نجایزود حرفت را بزن و بعد از ا-

 تخت نشستم گفتم: یطرف در رفتم در اتاق رابستم و لبه  به

 کارت واقعا زشت بود اون شب -

 زد وگفت: یپوزخند

 ؟یکن تمینصح یاومد-

 اومدم بهت هشدار بدم  امدم،ین تینصح ینه برا-

 بود با طعنه گفت: ستادهیا نهیکه دست به س یدر حال نیریش

 هشدار؟-

 نیکه ا نیتا قبل از ا یکن یم ادیخونم و داد و فر یایم یش یبلند م یطور نیآخرت باشه ا یآره هشدار، دفعه ا-

حاال من  یگفت از چشمم افتاد کایماجرا که جس نیبا ا یول یبود زمیعز یبودم برام همان دختر خاله  دهیماجرا نشن

 یهم افتاد ایپور یو خانواده  کایو جس انیاز چشم ک چیه

 زد وگفت: یدوباره پوزخند نیریش

  یبهم گفت یدونستم خوب که اومد ینم-
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دختر، آخه  ایبه خودت ب کمی یپرو شد دارمیاحترامت رو نگه م یزبونت دراز شده هر چ یلیدهنتو ببند خ نیریش-

 بردار  میهان؟ دست از سر من و زندگ ؟یانجام داد یبود که تو رفت یچه کار نیا

 شد و به طرف در رفت و در را باز کرد وگفت: ظیغل شیاخم ها نیریش

  نمیات بب افهیخوام ق یجا برو نم نیالناز از ا-

 تخت بلند شدم وگفتم: یرو از

طور رفتار   نیا گهیبار د هیاگه  نیریبردار، بخدا ش میدست از سر من و زندگ ینیمنو بب افهیخواد ق یاگه دلت نم-

  یش یروبرو م ایبا پور یبعد یدفعه  یکن

 رونیکردم و از خونه ب یخشک و خال یخداحافظ هی حانهیبدم از خاله ر نیریاجازه صحبت کردن به ش نکهیا بدون

 بود احتماال ستادهیاخم کرده ا ی افهیبا ق نیریبود چون در اتاق ش دهیشن حانهیآمدم فکر کنم نصف حرفام خاله ر

 بود  ایزنگ خورد پور میشدم گوش یسوار تاکس هک نیکنه هم یم یسفت و سخت یدعوا نیریبعد از رفتن من با ش

 ا؟یبله پور-

 ؟ییکجا-

 خاله آمدم  یاالن از خونه  نیهم-

 ؟یصحبت کرد نیریبا ش-

 از بدنم خارج کردم گفتم: یقیعم نفس

 آره صحبت کردم -

 شرکت  رمیمن دارم م زم،یخوب عز یلیخ-

 باشه -

 لبم نشست یرو یلبخند قیشقا دنیبا د دمیشد که به خانه رس قهیرا قطع کردم چند دق یگوش

 یخوش اومد-
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 .یمرس-

 

 ی. تواوردیخوردن ب یبرا یزیبه آشپزخونه رفت تا چ قیمبل نشستم و شقا یمن رو م،یوارد خانه شد قیشقا همراه

 گفت: قیفکر بودم که شقا

 ه؟قهو ای یخوا یم یچا-

 کارت دارم. نیبش ایب خوامینم یزیچ-

 یعسل زیم یورو دیرا نوش یاز چا یبرگشت. دو سه تا قلوپ یهمراه با دوتا استکان چا قیکه شقا دینکش یطول

 گذاشت وگفت:

 شده؟ یچ-

 گردم  یدنبال پدر و مادرت م یدار یهست بهم گفت ادتیماه عسل  میکه بر نیقبل از ا-

 بغض گفت: با

 خب؟-

 خوام بهت کمک کنم.  یمنم م-

 نشست وگفت: شیلب ها یرو یجمله لبخند نیا دنیباشن

 واقعاً؟-

 آره -

 طرفم آمد و من را در آغوش گرفت وگفت: به

   یالناز مرس یوا-

 جواب بده  دیشا دهیبه ذهنم رس یفکر هیمن -
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 گفت: جانیبا ه قیشقا

 ؟یچ-

 کار وارده. نیا یتو یلیداره که خ یدوست هیتونه بهمون کمک کنه چون  یآقا سلمان رانندمون م -

  یچه قدر عال-

 نه ایتونه کمکم کنه  یم نمیسراغش بب رمیمن فردا م-

 ممنون  یلیخ زمیباشه عز-

 به دور و بر خانه انداختم گفتم: ینگاه

 ه؟یپس بق-

 رونیداشت رفت ب یکار هیسر کاره کامران هم  ایپور یآقا-

 خانم کجاست؟ دهیفر-

 آمدو گفت: رونیخانم از اتاق ب دهیدهان باز کند که فر خواست قیشقا

 ؟یدلم خوب زیالناز جون سالم عز یوا-

 بلند شدم وگفتم: میجا از

 ن؟یمامان جون شما خوب دیخانم؛ ببخش دهیسالم فر-

 خدا رو شکر -

 انداخت وگفت: قیبه شقا یمبل نشست و نگاه یخانم رو دهیفر

  اریمن ب یهم برا یفنجون چا هیدخترم  قیشقا-

 به من انداخت وگفت: یخانم نگاه پر مهر دهیبا لبخند به طرف آشپزخانه رفت فر قیشقا

 دخترم؟ یکجا بود-



 تجارت عشق

 
245 

 

 بهش زدم  یسر هیخالم  شیپ-

 را بلند کرد وگفت: شیکرد و صدا یشد تک سرفه ا یخانم عصب دهیفر افهیاسم خاله ق با

 شد؟ یچ یدخترم چا قیشقا-

  ارمیاالن م-

 دمیوارد اتاق شدم واقعا خجالت کش یمعذرت خواه هیمبل بود برداشتم و با  یدسته  یبغض مانتو و شالم را که رو با

به خوردن ناهار را  لیم ی. حتامدمین رونینگذاشت و تا شب از اتاقم ب میبرا ییکرد آبرو نیریکه ش یچون با آن کار

 من که از حمام آمده بودم گفت: دنیاتاق شد با د دوار عیکه از شرکت اومده بود سر ایهم نداشتم. پور

 ؟یچراخودتو تو اتاق حبس کرد-

 تخت نشستم وگفتم: ی لبه

 گفته من تو اتاق حبس شدم؟ یک-

 گفت!  قیشقا-

 خسته بودم  ینه کم-

  یناهار هم نخورد یحت-

 نداشتم لیم-

 دستم گذاشت وگفت: یکنارم نشست و دستش را رو ایپور

 یالغر موند شهینم یطور نیا میالقل شام بخور میش برپاشو لباستو بپو-

 بده؟  یمگه الغر-

 وگفت: دیرا بوس صورتم

 گفته یک زمینه عز-
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سرو  ینشستم و ب زیرا آماده کرده بودند پشت م زیآمدم م رونیاز اتاق ب ایرا تنم کردم و با پور یزدم و لباس یلبخند

خانم  دهینشسته بودم و روبروم فر ایمبل کنار پور یرو م؛یسفره را جمع کرد دینکش یطول میصدا شام را خورد

به هم عالقه  یدر مورد گذشته که چه طور قیو شقا مرانخانم نشسته بودن کا دهیفر یهم روبرو قیوکامران و شقا

 .میوارد اتاق شد ریشب بخ هیدوازده بود که با  یساعت ها کیمند شدند. صحبت کردن نزد

خوش رنگش  یشده بودم که چشما ایخواب من محو پور ایو پور داریدو بود من ب کیب بودن ساعت نزدخوا همه

 یرا باال ببرد چون به گفته  شیکرد موها یم یسع شتریب یپر و بور یداشت و موها یخوب یبسته بود چشم و ابرو

و از رختخواب  دمیکش یداشت نفس یافوق العاده  کلیداشت ه ییو طال دهیکش یابروها ادیبهش م یلیخودش خ

 یصندل یآمدم به طرف باغ پشت خونه رفتم در باز کردم و خودم را رو رونیبلند شدم لباسم را تنم کردم و از اتاق ب

دلم  یکم بود و هوا هم خنک و سرد بود ول میکه لباس ها نیداد با ا یرا قلقلک م میموها یرها کردم باد خنک

چشمام را  ختیبه سرم خورد اعصابم باز بهم ر نیریش یو کارا ایپور یباشم فکر حرفا انجآ یا قهیچند دق دیچسب

 جا خوردم  دمیخودم د یروبرو ایرا باز کردم پور میکه چشم ها نیرا از ذهنم پاک کردم هم یبستم و افکار منف

 ؟یینجایچرا ا-

 برد  یخوابم نم-

 کنارم نشست وگفت: ایپور

  دمیترس یستین دمید-

  ؟یدیترس یچ یواس-

 گفت: دیکش ینفس ایپور

 یکه با زور با من ازدواج کرد نیوقت به خاطر ا هی ترسمیم نیمونم از ا یم داریب یکه تو بخواب یالناز هر شب تا وقت-

  یبر یولم کن

  فتادهیاتفاق ن نیحاال که ا-

 .فتهیاتفاق ب نیا خوامیوقت نم چیه-

 خوام برم بخوابم. یخب پاشو، من م یلیخ-
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 تم:شدم وگف رهیخ قیشقا یعصبان یو به چهره  دمیاز خواب پر دیکش یم غیسرم ج یکه باال قیشقا یبا صدا صبح

 ؟یصبح یچه خبرته دختر؟ کله -

 تر شد وگفت: ظیغل شیاخم ها قیشقا

 ؟یکنم کله صبح باشه، ساعتو نگاه کرد یفکر نم-

 . وگفتم:دمیکش یبود کالفه پوف ازدهیبهش انداختم  یبود برداشتم و نگاه زیم یرا که رو میگوش

 .ازدههیخب ساعت -

 انداختم وگفتم: ایپور یخال یبه جا یتخت نشست نگاه یو لبه  دیکش ینفس قیشقا

 رفته شرکت؟ ایپور-

 شدم وگفتم: رهیبود خ نییکه سرش پا قیبه شقا یتکان داد، نگاه دییبه عالمت تأ یسر

 ؟یو داد بلندم کرد غیشده با ج یحاال چ-

 بهم انداخت وگفت: ینگاه قیشقا

 رانندتون  شیپ یبر یخواست یرفته؟ م ادتیمگه -

 گفتم: قیبه شقا تیاز رختخواب بلند شدم و با عصبان دیذره خواب هم از سرم پر هیهمان  قیشقا یجمله  با

 خونه؟ ایاالن آقا سلمان شرکته  ستیمعلوم ن ؟یدختر چرا زودتر نگفت-

 شد و به طرفم آمد وگفت: تخت بلند یاز لبه  قیشقا

  امیالناز منم باهات م-

  ییایخواد ب ینه، نم-

 منتظر بمونم. نجایتونم ا یلج نکن، من نم-
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 رفتم وگفتم: ییسمت دستشو به

 باشه پس برو آماده شو -

 قیآمدم شقا رونیکه از اتاق ب نیهم دمیپوش یرفت  دست و صورتم را شستم و لباس رونیذوق وشوق از اتاق ب با

 بود ستادهیحاضر و آماده ا میجلو

 م؟یبر-

 گفت قیشقا میوبه طرف شرکت رفت میشد نیتکان دادم و با هم سوار ماش یسر

 اونجا باشه. دیشما، شا یخونه  میاول بر-

 اما من مخالفت کردم و گفتم: 

 ادهیپ نیاز ماش دینکش ی. طولذارهیوقت بابا رو تنها نم چیشرکته. تازه آقا سلمان ه یموقع روز تو نیآخه بابا ا-

با تعجب   میروبرو شد ایبا پور میکرد یپله را ط نیکه آخر نیهم میاز پله ها باال رفت میو وارد شرکت شد میشد

 انداخت وگفت: قیبه من و شقا ینگاه

 د؟یکن یکار م یجا چ نیشما دوتا ا-

 بابا  شیپ میاومد-

 کرد وگفت: یزیاخم ر ایپور

 ن؟یایم یکه دار یچرا به من خبر نداد-

 رم؟یاجازه بگ دیبابا با شیمگه اومدنم پ-

 آره به هر حال شوهرتم-

 .میخبر اومد یب گهیحاال د-

 رفت و گفت: میبرا یغره ا چشم

 برم فعاًل  دینداره، من با یبیع-
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 باشه -

بر خالف  یگرفتم ولسراغ عمو سلمان  یبعد از سالم و احوال پرس میرا گرفتم و باهم وارد اتاق بابا شد قیشقا دست

که  نیهم میآمد رونیاز شرکت ب یرفته بود بعد از خداحافظ رونیب دیخر یکنار پدر بود برا شهیکه هم گهید یروزا

 اش نشست وگفت: یشانیپ یرو یاخم قیشقا میسوار شد

 کو گوش شنوا؟ یرانندتون خونه باشه ول دیمن که گفتم شا-

 یخور یقدر حرص م نیحاال چرا ا-

 رفت  یوقتمون نم یقدر الک نیا یکرد یاگه همان اول کار حرفم را گوش م-

 زدم وگفتم: یحیمل لبخند

 ؟یمعلومه چشم انتظار خانوادت هست-

 نیماش دنیبا د میدیتا به خانه رس دیطول کش یرا روشن کردم کم نینگفت ماش یزیچ یمحو شد ول قیشقا یاخما

نشسته و سرش  نیکردم که داخل ماش قیبه شقا یشدم نگاه ادهیپ نیلبم نشست از ماش یرو یعمو سلمان لبخند

 را باز کردم گفتم: نیبود به طرفش رفتم و در ماش نییپا

 ؟یایچرا نم قیشقا-

 تو برو خبرش به من بده  امیتونم ب ینم-

 وگفتم: دمیکش یپوف

 رو بگو  لتونیخب باشه، اسم خانوادت و فام یلیخ-

 ییرضا-

 لیدونم فام یکه م ییافتادم با تکان دادن سرم به طرف خانه رفتم تا جا دیجا خوردم تو شک و ترد ییکلمه رضا با

 قیممکنه آخه خاله مهسا گفت بچه اش را گم کرده نکنه شقا ریغ یبود ول ییعمو سلمان و خاله مهسا هم رضا

 یبیمن  برق عج دنیو با دچهارچوب در ظاهر شد،  نیکه خواستم در بزنم عمو سلمان ب نیمنظورش هست؟! هم

 داد  لیبه من تحو یچشمانش موج زد و لبخند یتو
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  یاز ما کرد یادی ی! الناز خانم عجبنجاستیا یک نیبه به بب-

 دادم وگفتم: لشیتحو یلبخند

 سالم عمو سلمان -

 بلند گفت: یسلمان از در فاصله گرفت و اجازه داد داخل خانه بشم وارد که شدم عمو سلمان با صدا عمو

  نجاستیا یک نیبب ایمهسا ب-

 آمد و گفت: رونیکه دور کمرش بود از آشپزخانه ب یشبندیمهسا با پ خاله

 غذا... هی یزاریسلمان نم هیچ-

 لبخند به طرفم آمد وگفت: هیمن حرفش را خورد با  دنید با

 د؟یکن یکار م یجا چ نیا زمیالناز جون عز یوا-

 د؟یسالم خاله مهسا خوب هست-

 خوب شدم. یلیخ دمیتو رو که د-

 

 را باز کرد وگفت: شبندشیمهسا پ خاله

 ارم؟یبرات ب یدوست دار یزیچ-

 نه اومدم باهاتون حرف بزنم -

 انداختند. گریبه هم د یسلمان و خاله مهسا نگاه عمو

 ؟یدار یشده؟ با ما چه حرف یزیدخترم چ-

 مبل نشستم وگفتم: یرو

 د؟ینیدوتاتون بش شهیم-
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 نشد خاله مهسا هم کنار عمو سلمان نشست  هیسلمان در خانه را بست و به سمت مبل رفت چند ثان عمو

 باهاتون حرف بزنم  یخواستم در مورد موضوع مهم یم-

 بفرما دخترم!-

 ن؟یشما بچه داشت-

 وگفت: دیکش یمهسا نفس خاله

 که قبال بهت گفتم  نویا-

 خاله مهسا توروخدا جوابمو بده -

 ...میداشت-

 !؟یچ نیداشت-

 . میاز دستش داد-

 ن؟یکه از دستش داد یمطمئن-

 طور نیآره هم-

 بود؟  یاسمش چ-

 دفعه عمو سلمان جواب داد  نیا

  قیشقا-

خاله  یکردم با صدا دایپ یراحت نیبه ا شدیگرد شده به خاله مهسا و عمو سلمان چشم دوختم باورم نم یچشما با

 مهسا به خودم آمدم

 شده؟ یزیحاال مگه چ-

 اگه بهتون بگم دخترتون هنوز زنده هست و..-
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 گفت: عیسلمان سر عمو

 زنده باشه  قیممکنه شقا ریغ-

 و سالمه  یچون دخترتون سع دیموضوع خوشحال باش نیاز ا دیبا یول-

 ؟یدونیتو از کجا م-

 فرو کرد گفت: بشیبلند شد و دستش را درج شیسلمان ازجا عمو

 ممکنه  ریغ-

 دم وگفتم:بلند ش میجا از

 .دیصبر کن قهیپس چند دق-

شد  ادهیپ نیمن از ماش دنیبا د قینشسته بود رفتم شقا نیکه داخل ماش قیآمدم وبه طرف شقا رونیخانه ب از

 وگفت:

 ؟یشد الناز؟ با رانندتون صحبت کرد یچ-

 کرد گفت: یاخم قیشقا میدستش را گرفتم و با هم وارد خانه شد یصحبت بدون

 شده؟ یچ-

 شد.  دایو مادرت پپدر -

چهره  دنیبا د قیشوکه شدند اما شقا قیشقا دنیگرد وارد حال شد خاله مهسا و عمو سلمان با د یبا چشما قیشقا

 اش گرفته بود. هیآن دو نفر به شدت گر ی

 مهسا مِن ِمن کنان گفت: خاله

 ؟یخودت قیشقا-

 خودش را در آغوش عمو سلمان و خاله مهسا انداخت.   یفور قیشقا
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 !یچه قدر بزرگ شد قیشقا شهیباورم نم-

 را پاک کرد وگفت: شیاشک ها قیشقا

 دلم براتون تنگ شده بود -

 دخترم.  میطور؛ تو رو خدا ما رو ببخش که تنهات گذاشت نیما هم هم-

 به لطف الناز هست   مینیرا بب گریدهم میاگه االن تونست-به من انداخت وگفت:  ینگاه قیشقا

 دادم و با ذوق به طرفشون رفتم وگفتم: لشیتحو یلبخند

 خوشحال شدم که تونستم کمکتون کنم یلیخ-

 .یدر حق ما کرد یکمک بزرگ یلیالناز جون تو خ-

  هیچه حرف نیا-

 کجا هستم. گمیبهش م زنمیمونم با کامران هم زنگ م یبابا م شیبرو خونه من پ یخوا یالناز تو اگه م-

 .زمیباشه عز-

 

را داخل خونه  میپا یشام به رستوران رفتند. کامران هم وقت یو کامران، خاله مهسا و عمو سلمان برا قیشقا شب

خانم تنها داخل خونه نشسته بود  دهیآماده شد و رفت. با فر عیدادم کامران هم سر حیتوض شیرا برا انیگذاشتم  جر

خانم هم کنارم نشسته  دهینشسته بودم و فر ونیزیتلو یمبل روبرو ینشده بود رو دایو کلش پهم هنوز سر  ایپور

خانم  دهیبرداشتم و به فر ونیزیخانم چشم از تلو دهیفر یسکوت را شکسته بود با صدا ونیزیتلو یبود فقط صدا

 چشم دوختم. 

 م؟یرا دعوت کن قیشقا یبه نظرت فردا شام خونواده -

  دیدعوت کن نیخوا یدونم، اگه م ینم-

 هستن. یچه طور خانواده ا نمیخوام با خانوادش آشنا بشم بب یم-
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 ساعت شد زنگ خانه به صدا در آمد. میدوختم ن ونیزینگفتم و نگاهم را دوباره به تلو یزیچ

 !اسیفکر کنم پور-

و به من زل زده بود  زدیبرق م شیم چشم هاروبرو شد ایبلند شدم و به طرف در رفتم با باز کردن در با پور میجا از

 دادم و گفتم: لشیتحو یلبخند

  یخوش اومد-

 خانه شد و من را در آغوش گرفت و آروم گفت: وارد

 . یدوست دارم خانم یلیخ-

 ایخانم پور دهیفر یشانسم که نداشتم با صدا نهیحالت بب نیخانم ما رو تو ا دهیفر دمیترس یم یکردم ول بغلش

 شد  رهیخانم خ دهیگرد شده به فر یاز من دور شد و با چشما یفور

 پسرم  یخوش اومد-

 و گفت: دیکش یقینفس عم ایپور

 ممنون مامان  یلیخ-

 لب گفت: ریانداخت و ز  نییسرش را پا ایزد و وارد آشپزخانه شد پور یخانم لبخند دهیفر

  دهیفکر کردم مامان خواب-

 اعت اشاره کردم وگفتم:کردم و دستم را به س یخنده ا تک

 خوابه؟ یساعت م نیا یآخه ک-

 یچه طور قیدادن که شقا حیشروع کرد به لباس عوض کردن و منم شروع کردم به توض ایپور میهم وارد اتاق شد با

 غذا یآماده حاضر بود و بو یناهار خور زیم میو به طرف حال رفت میآمد رونیکرد با هم از اتاق ب دایخانواده اش را پ

 را آورد  گفت: الو قاشق و چنگ وانیخانم ل دهیبود فر دهیچیتو خونه پ

 د؟ینیبش نیبر نیخوا ینم د؟یستادیچرا ا-
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 خانم گرفت گفت: دهیها را از دست فر وانیکه ل یکرد و در حال یزیاخم ر ایپور

 ه؟کن یپام درد م ینگفت شبیمگه د ؟یدیقدر زحمت م نیمامان جان چرا به خودت ا-

 داد گفت: ایپور لیتحو یلبخند

  کنهیبود االن که پام درد نم شبیاون مال د زمیعز-

 خانم گرفتم گفتم: دهیو چنگال ها را از دست فر قاشق

 کمکتون کنم؟ نیخانم چرا صدام نزد دهیفر-

 ایقاشق و چنگال  پور دنیرفتم و شروع کردم به چ زیخانم بدم به طرف م دهیکه اجازه صحبت کردن به فر نیا بدون

خانم در مورد  دهیبعد از خوردن شام فر میسرو صدا شام را خورد یب یروبروم نشست و شروع کرد به خوردن همگ

که من به  یحرفا قایهم دق ایصحبت کرد پور ایرشام دعوت کنن با پو یفردا شب که خاله مهسا و عمو سلمان برا

 قیعم دیکش یم یا ازهیخم یهر از گاه یهم کنارم بود ول ایودم و پورمبل نشسته ب یخانم زده بودم زد رو دهیفر

و دستم را  دمیکش یقیبا خبر شود نفس عم ایپور یپدر در مورد نقشه ها دیخسته شدم با گهیبهش نگاه کردم د

 ا گذاشتم گفتم:یپور یشانه  یرو

  یخسته ا یلیبرو بخواب خ زمیجان عز ایپور-

 تکان داد گفت: یسرش را به عالمت منف ایپور

 نه بابا خواب کجا بود -

  گهیبرو د یات معلومه خسته ا افهیمنم باور کردم، قشنگ از ق یتو گفت-

 زد وگفت: یطونیش لبخند

  برهیچون اون موقعه خوابم م ییایکه تو هم ب یشرط هیبه -

 برو بخواب زمیعز یکار من دار یچ-

 به ساعتش انداخت گفت: ینگاه ایپور



 تجارت عشق

 
256 

 

  دهیمامان هم که خواب گهید ایده  تو هم بساعت دواز-

که  نیبود هم ستادهیا میروبرو ایدادم پور کهیبه در ت  میخاموش کردم با هم وارد اتاق شد ونیزیو تلو دمیکش یپوف

لب  ریاش ز یشانیپ یرو یظیبا اخم غل ایزنگ خانه به خودش آمد پور یرا کم کند با صدا نمونیب یخواست فاصله 

 :دیغر

 و کامران هستن  قیاحتماال شقا-

 غیج یصدا دینکش یطول دمیکش میموها یال یاز اتاق خارج شد دست ایگرفتم پور ایو نگاهم را از پور دمیکش ینفس

من مثل برق در آغوشم آمد و  دنیبا د قیآمدم شقا رونیاز اتاق ب دیکامران به گوشم رس یو خنده ها قیشقا یها

 .میدیخواب میو گرفت میتگف ریساعت صحبت کردن شب بخ کیز بابت امروز تشکر کرد بعد ا

 

کنارم  ایکردم پور یرا باز م میشکر که هر وقت چشم ها ایشدم. خدا داریام از خواب ب یزنگ گوش یبا صدا صبح

 یخوابم سبکه ول نکهیبا ا ره؟یم رونیسرو صدا ب یب یچه جور شه؟یآماده م یک شه؟یم داریب یک ستینبود. معلوم ن

وارد حمام شدم چند  یحوصلگ یکوتاهم بردم با ب یموها یدستم را ال ره؟یشرکت م یچه طور اینتونستم بفهمم پور

با چهره  دیداشتم پدر با یمهم یلی. امروز کار خدمیرا پوش میآمدم لباس ها رونیکه از حمام ب دیطول نکش یا قهیدق

 دهیکه چقدر پشت سر پدرم نقشه ها کش نیدارد. و ا یروبه رو شود. و بداند چه داماد کالهبردار ایپور یواقع ی

 کوب شدم خیم میخانم سرجا دهیفر یآمدم که با صدا رونیاتاق ب ازاست. 

 ؟یبه سالمت یریدخترم کجا م-

 :به تنش بود انداختم وگفتم یخانم که کت و دامن خوش دوخت دهیبه فر یو نگاه برگشتم

 با پدرم دارم  یمن برم شرکت حرف مهم نیبا من ندار یاگه کار-

 نیداشته باشه آخرش از شر ا دیهم نبا یبه سمت آشپزخانه رفتم البته حرف یصحبت چیتکان داد و بدون ه یسر

ام را خاموش کنم  یکه گوش نیا دیکه به فکرم رس یزیچ نیشدم اول نیشم سوار ماش یهمه آدم فضول خالص م

پارک  نیماش دمیبه شرکت رس دینکش یخاموش کردم و استارت زدم طول یگوش زنهیم یزنگ هی ایر روز پورچون ه

 دادم وگفتم: لشیتحو یکردم و وارد شرکت شدم با عموسلمان روبرو شدم لبخند

 سالم عمو سلمان -



 تجارت عشق

 
257 

 

 زد وگفت: یسلمان لبخند عمو

 ؟یسالم دخترم خوب-

 خوش گذشت؟ شبیخدا رو شکر خوبم، د-

 را پر رنگ تر کرد وگفت: لبخندش

 شد  دایبله، به لطف تو دخترم پ-

 بابا تو شرکته؟ یراست-

 آره دخترم تازه از اونجا اومدم -

   رمیباشه، پس من م-

گرد شده بهم  یشرکت باال رفتم با در زدن وارد اتاق شدم بابا با چشما یرفت از پله ها رونیلبخند از شرکت ب هی با

 شد وگفت: رهیخ

 شده؟ یزیتو اتاق، چ یاومد یطور نیدخترم چرا ا-

 باهات صحبت کنم  یاومدم در مورد موضوع مهم-

 انداخت وگفت: زشیم یرو ینگاهش را به برگه ها بابا

 . میزن یمورد شب با هم حرف م نیالناز جان سرم شلوغه، بذار در ا-

 بابا شدم گفتم: زیم کیکه نزد یکردم و در حال یاخم

 .امیتونم ب یباهات حرف بزنم. امشب خونه شلوغه و من نم دیواقعاً مهمه، با-

 شد به من وگفت: رهینگاهش را از برگه ها گرفت و خ یحوصلگ یبا ب بابا

 خب باشه  یلیخ-

 بابا نشستم  یو روبرو دمیکش یقیعم نفس
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 ه؟یمهم در مورد ک یحرفا نیا-

 دهنم را قورت دادم وگفتم: آب

  ایپور-

 شد وگفت: ظیغل شیاخم ها بابا

 کرده؟ کتک زده؟ سرت داد زده؟ حرف زور بهت زده هان؟ تتیاذ-

 دفعه در مورد شماست  نیا ینه بابا جون بر عکس باهام خوب بود ول-

 وگفتم: دمیکش یقیشد تا حرفم را بزنم نفس عم رهیبهم خ موشکافانه

 به شما... ایپور-

 با لبخند مهربون وارد اتاق شد وگفت: ایپور دیچهار چوب در حرفم تو دهنم ماس نیب ایپور دنیباز شدن در و با د با

 ن؟یدیاجازه م-

 داد وگفت: لشیتحو یلبخند بابا

 هیچه حرف نیتو پسرم ا ایب-

 به من کرد وگفت: ینگاه و

  میکرد یدر مورد تو صحبت م میما داشت-

 من نشست و لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت: یروبرو ایپور

 ن؟یگفت یم یچ-

صحبت کنم  ایپور یخواستم در مورد نقشه ها جلو یماندم. نم رهیگرفتم و به نگاه نگران پدر خ ایرا از پور نگاهم

 بابا دادم وگفتم: لیتحو یلبخند

 حواسش بهم هست  یلیخ اینبود من فقط خواستم بگم پور یخاص زیچ-
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 کرد گفت: یاخم بابا

 بود؟ نیحرف مهمت ا-

انداختم و با سر جواب بابا را دادم بابا خنده  نییسرم را پا عیو بابا متوجه بشن سر ایخواستم پور ینم یکردم ول بغض

 کرد گفت: یا

 تا منم به کارم برسم  نیجوونا بر نیپاش-

 یظیدر چنگش گرفت و با زور من را داخل اتاق خودش برد اخم غل میبازو ایآمدم پور رونیاز اتاق ب ایبا پور همزمان

 گفت: کرد

 ؟یخاموش کرد تویچرا گوش-

 را بلند کرد گفت: شیصدا ایبهش نگاه کردم پور رهیدهنم را قورت دادم و خ آب

 شم مردم و زنده شدم  ینگرانت م ینگفت-

 را ازش گرفتم گفتم: نگاهم

 نجام؟یا یدیحاال از کجا فهم-

 گفت: دیبورش کش یموها یال یدست ایپور

کرد و  یمکث یبا بابات صحبت کن یموضوع مهم هیدر مورد  یخواست یرکت مش یبه مامان زنگ زدم گفت اومد-

 گفت:

 ؟یبه پدرت بگ یخواست یم یچ-

 رهیخ شیگفتن نداشتم  فقط به چشم ها یبرا یصاف شود حرف میکردم تا صدا یبهش انداختم تک سرفه ا ینگاه

 شدم

 ؟یبگ یبه بابات چ یخواست یالناز م- 

  ستین یخاص زیمن و بابا بود چ نیب یمسئله خصوص هی-
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 و مانع رفتنم شد  ستادیا میجلو ایبرم که پور رونیاز اتاق ب خواستم

 من بدونم؟ تونیمسئله خصوص یخوا یچرا نم-

 .میمن برم کار دارم امشب مهمان دار ست؛ین یخاص زیباور کن چ-

 

گرفتم و به  نهیبا باز شدن در نگاهم را از آ دمیرس یانداختم خوب به نظر م نهیبه خود در آ یبار نگاه نیآخر یبرا

 من انداخت و گفت: یاز سرتا پا یزد و نگاه یلبخند ایشدم پور رهیخ ایپور

 .یخشگل شد یلیخ-

 زدم وگفتم: یشده بود لبخند پیخوش ت شهیانداختم مثل هم ایپور پیبه ت ینگاه

 .یشد پیتو هم خوشت-

به طرفم آمد  قیکنار کامران نشست و منم به سمت آشپزخانه رفتم شقا مبل یرو ایپور میآمد رونیهم از اتاق ب با

 وگفت:

 به نظرت لباسم خوبه؟-

 از سر تا پاش انداختم و گفتم: ینگاه

  یشد یعال-

 واقعاً؟!-

  زمیآره عز-

 آورد و داخل ظرف گذاشت گفت: رونیب اریچندتا گوجه و خ خچالیزد و از  یلبخند

 ساالد درست کنم  خوامیم-

 را از دستش گرفتم گفتم:  اریطرفش رفتم و گرجه و خ به
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  یاز صبح تا حاال سرپا ،یدیرو بکن معلومه به صورتت نرس شتیکنم برو آرا یخواد خودم درست م ینم-

که تمام شد  نیرفت من هم شروع کردم  به ساالد درست کردن هم رونیلبخند از آشپزخانه ب هینگفت و با  یزیچ

 دیگوشم رس خانم به دهیفر یصدا

 ساالد تموم شد؟-

 زدم وگفتم: یلبخند

 بله -

 از سر تا پام انداخت گفت: یخانم نگاه دهیفر

 چه قدر عروسم خشگل شده! -

 را  پر رنگ تر کردم گفتم: لبخندم

 ممنون -

 یلمه اولگاز بودند رفتم در قابلمه رو برداشتم قاب یخانم از آشپزخانه رفت به طرف قابلمه ها که رو دهیکه فر نیهم

غذا بودم با ذوق در قابلمه را بستم از آشپزخانه  نیبود که من عاشق ا ینیهم ته چ یبود و قابلمه دوم یاستانبول

 نشستم ایآمدم و کنار پور رونیب

بلند شدم  میو به سمت در رفت من هم از جا دیکش یغیج قیزنگ خانه به صدا در آمد شقا یساعت شد که صدا کی

خودش را در آغوش خاله  یفور قیبا باز شدن در شقا ستادمیاستقبال خاله مهسا و عمو سلمان ا یدر برا یو روبه رو

به من انداخت و  یسلمان رفت خاله مهسا نگاه موآمد و به طرف ع رونیاز آغوش خاله مهسا ب قیمهسا انداخت شقا

 من را در آغوشش گرفت وگفت:

 ممنون  زیدلم بابت همه چ زیعز-

  نیوش اومدخ یلیخ-

خانم هم باهاشون سالم و احوال  دهیو کامران و فر ایآمدم و با عمو سلمان هم دست دادم پور رونیآغوشش ب از

 کردن.  یپرس
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و کامران با  قیشقا ا،یکردن من، پور یمبل نشسته بودن و صحبت م یخانم رو دهیمهسا و عموسلمان با فر خاله

 به سمت عموسلمان و خاله مهسا رفت و گفت: قیاشق میشام را آماده کرد زیم گریکمک همد

 شام آماده است.-

 یو کامران روبه رو قینشست و شقا زیخانم در رأس م دهیرفتن فر زیبلند شدن و به طرف م شونیهم از سرجا آنها

 هم  یهم و خاله مهسا و عمو سلمان هم روبه رو یهم روبه رو ایهم من و پور

  نیدیزحمت کش یلیدستون درد نکنه خ-

 گفت: دیخودش کش یبرا یپر استانبول سید هیخانم  دهیفر

 نوش جان. هیچه حرف نیا-

 یدوست داشتم برا نینداشتم فقط ته چ یبه استانبول یعالقه  یلیبه خوردن شام خ میسروصدا شروع کرد یب

 به او انداختم  یعمو سلمان نگاه یکه با صدا ختمیخودم دوغ ر

 دخترم بوده و هنوزم هست  شهیکنم الناز هم دایبه لطف الناز تونستم دخترم را پ-

 دستم را گرفت وگفت: قیقلوپ از دوغ خوردم که همان موقع شقا هیکردم  یتشکر یلب ریزدم و ز یلبخند

 هستم. ونشیمد شهیدر حقم کرده هم یالناز کمک بزرگ-

به ما  خواستیخاله مهسا هم م میشام را جمع کرد زیزدم و دستش را سفت گرفتم بعد از خوردن شام م یلبخند

دادم هر  یکامران و عمو سلمان گوش م ینشسته بودم و به حرفا ایمبل کنار پور یرو میاجازش نداد یکمک کند ول

بود که من با  دهیقدر ترس نیا ایپور یعنید، ا افتایپور یبه کارها ادمیکرد  یهم باهاشون صحبت م ایپور یاز چند گاه

 به خودم اومدم ایپور یقدر از بابا متنفره با صدا نیچرا ا دهیکش یبابا در مورد نقشه اش حرف نزنم؟ چه نقشه ا

 ؟یتو چه فکر-

 زدم گفتم: یطونیش لبخند

 نفر بودم  هیفکر -

 کرد گفت: یزیر اخم
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 ه؟ینفر ک هیاون -

 شانه ام را باال انداختم وگفتم: دوتا

 کرد ریفکرم رو درگ یپسر هی ست،ین یخاص زیچ-

 تعجب گفت: با

 که فکر تو رو مشغول کرده؟  هیبدونم اون آدم ک شهیم-

 کردم و گفتم: یا خنده

 رینگ یکردم جد یشوخ-

 

گذاشت و  یعسل زیم یور وهیو چاقو به سمت ما آمد. ظرف م یدست شیو چندتا پ وهیبا ظرف م قیموقع شقا همان

موز  هیجمع بخوام تعارف کنم.  یزشت بود تو یخوردن نبودم ول وهیاهل م یلیبه هر کدام از ما بشقاب و چاقو داد خ

ام زنگ  یکه دوتا قاچ موزد در دهانم گذاشتم  گوش نیها هم وهیبرداشتم و شروع کردم به قاچ قاچ کردن م اریو خ

 هیزدم و با  یلبخند کایانداختم با اسم جس یبه صفحه گوش یهمه به طرفم برگشتن نگاه یگوش یخورد با صدا

 وارد اتاق شدم  یمعذرت خواه

 کا؟یجانم جس-

 معرفت  یسالم خانم ب-

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 .شهیم ادیکه پول تلفنت ز یریاز ما نگ یوقت سراغ هی-

 کردم گفتم: یا خنده

 باور کن سرم شلوغ بود -

  یبازم ثواب کرد گمیم کیبربهت ت-
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 تعجب گفتم: با

 کار کردم؟ یثواب؟! چ-

 آقا سلمان مهسا خانم یحاال ک ،یکرد دایرو پ قیخانواده شقا-بلند شد  یخندش پشت گوش یصدا

  ینیبب دیقدر خوشحال هستن که با نیا ینیهاشون بب افهیاگه ق گهیآره د-

 خب پس خدا رو شکر -

 چطوره؟ حالش خوبه؟ انیک یراست-

 خوشحاله  یلیخ شهیداره بابا م دهیفهم یخدا رو شکر خوبه از وقت-

 چشمام گرد شد کایجس یجمله  با

 ؟یچ یعنیبابا -

 وگفت: دیکش یفیخف غیج کایجس

 حاملم  دمیامروز فهم-

 و گفتم: دمیکش یغیهم ج من

 واقعا عمه شدم؟ یوا-

 آره عمه جون -

 وگفتم: دمیکش یغیج دوباره

  گمیم کیبهت تبر زمیخوشحال شدم عز یلیخ یوا-

اومده  شیبراشون پ یپدر و مادرم رتهران هستن کار یعنیهنوز سر فرصت نشده  یول میریجشن بگ هی میخواست-

 میریگ یجشن م هیهر وقت اومدن  یول

 کایخوشحال شدم جس یلیخ-
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 برم  دیالناز من با یندار یکار گهیطور د نیمنم هم-

 خدافظ. زم،یباشه عز-

شدن  دهیبا کوب شمیحامله است و من هم دارم عمه م کایجس دمیخوشحال شدم که فهم یلیرو قطع کردم خ یگوش

 به من انداخت وگفت: ینگاه ایدر به خودم اومدم پور

 ؟یکرد یصحبت م یبا ک-

 گفتم: ایبغل پور دمیپر یبلند شدم با خوشحال میجا از

 خبر عمه شدن بهم گفت  کا،یبا جس-

 خودش را جمع و جور کرد وگفت: یهم مثل من اولش جا خورد ول ایپور

 حامله است؟-

 چه قدر خوشحال شدم  یآره اگه بدون-

 هم خوب  یلیخ-

 کیحامله است همه تبر کایدادم جس حیهم توض هیبق یبرا میآمدم و با هم به طرف حال رفت رونیب ایآغوش پور از

و تشکر از خانه  یخداحافظ هیبود که عمو سلمان و خاله مهسا با  زدهای یها کیگفتن و خوشحال شدن ساعت نزد

 مبل انداخت گفت: یخودش را رو قیرفتن با بسته شدن در شقا

 قدر کار نکرده بودم  نیخدا خسته شدم تو عمرم ا یوا-

 حرف نداشت  یو استانبول نیته چ یماشاهلل چه قدرم کار کرد-

 خانم گفت: دهیبلند شد و رو به فر شیلبخند از جا هیبا  قیشقا

  میانجام بد دیچندتا کار هست با هی رونیب میبر دیخانم من با کامران فردا با دهیفر-

 زد گفت: یخانم لبخند دهیفر

  یریخواد از من اجازه بگ یهزار بار گفتم نم هیچه حرف نیا-
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 به من انداخت گفت: یخانم نگاه دهیرفتن فر ریزد و با کامران بعد از شب بخ یلبخند قیشقا

 فردا الناز تو خونه تنهاست.  یانگار-

 خانم انداختم لبخندش را پر رنگ تر کرد وگفت: دهیام را به فر یسوال نگاه

 بازار  رمیاز دوستام م یکیمن با -

  ستین یباشه مشکل-

 بلند شد گفت: شیخانم از جا دهیفر

 دیببخوا دیبر دیمن رفتم بخوابم شما هم پاش-

 گفت: ایکه پور میوارد اتاق شد ریشب بخ هیو با  مینگفت یزیچ

 کار ندارم  یلیشرکتم فردا خ یمونم تا تنها نباش یفردا خونه م یخوایاگه م-

 تکان دادم گفتم: یرا به عالمت منف سرم

 برو به کارت برس  زمینه عز-

 تخت انداختم گفتم: یاز لباس عوض کردن خودم را رو بعد

 خسته بودم شیآخ-

 و گفت: دیکنارم دراز کش ایپور

  ؟یدیقدر کار م نیبه خودت ا چرا

 کردم  زیمنم خونه تم گهینگاشون کنم؟ خوب زشت بود د نمیطور بش نیخواست هم ینکنه دلت م-

 کرد گفت: یم یباز میطور که با موها نیو هم دیکش میموها یدستش را ال ایپور

 منم بزار  یوقت هم برا کمی یزاریخونه م یقدر وقت برا نیا-
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 دهیفر یصدا میدر به خودمون اومد یکم شد که با صدا واشی واشی نمونیداد فاصله ب لمیتحو یلبخندم لبخند با 

 زود خودش را جمع و جور کرد در را باز کرد  یکرد ول یاخم ایخانم پشت در بود پور

 شده؟ یزیمامان چ-

 بنده خدا بهت زنگ زده بود  میآقا رح چند بار یحواست نبود با خودت ببر تیگوش-

 خانم گرفت گفت: دهیرا از دست فر یگوش ایپور

  یباشه مرس-

گذاشت و  زیم یرا رو یبا اون صحبت کرد گوش یزنگ زد کم میتخت نشست و به آقا رح یرا بست و کنارم لبه  در

 به من انداخت گفت: ینگاه

  نجایا ادیم میفردا آقا رح-

 .دمیخواب ریشب بخ هیتکان دادم و با  یسر

 

صورتم بشه  یصورتم گذاشتم تا مانع آفتاب رو یدستم را رو دیتاب یصورتم م یرو قاًیدق دیشده بود نور خورش صبح

به ساعت  ینبود از رختخواب بلند شدم ونگاه شهیدراز کردم مثل هم ایو دستم را به طرف پور دمیکش یا ازهیخم

به دست و صورتم زدم  یرفتم آب ییو به طرف دستشو دمیخواب آلودم کش یبه چشما یانداختم ساعت ده بود دست

آمدم خانه ساکت بود به سمت  رونیرفتم شروع کردم به لباس عوض کردن از اتاق ب یواریو به طرف کمد د

 من داد وگفت: لیتحو یگرد شد و لبخند میم هاکه دور کمرش بود چش یشبندیو با پ ایپور دنیآشپزخانه رفتم با د

 خانم، ساعت خواب  ریصبح بخ-

 ریصبح بخ-

 اشاره کردم گفتم: شبندشیپ به

 ؟یشد یشکل نیچرا ا-

 گوش باز کرد وگفت: یرو تا بنا ششین
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 برات صبحانه درست کردم -

کرد  یم یکه تخم مرغ تو ظرف جاساز ینکرد و در حال افمیبه ق یتوجه ا ایآوردم. پور یاز تعجب شاخ در م داشتم

 گفت:

 ادیمطمئنم از دستپختم خوشت م م،یخانم کار کنم؟ بعد چه قدر تو خونه تنها شد یمگه بده برا-

  میکن فیتعر میبخور-

هم ظرف  اینشستم پور یصندل یتا بنا گوش باز بود رو شمیکال پر بود از صبحانه ن زیم میرفت اطیهم به طرف ح با

 یانداختم الحق همه چ زیبه م ینشست نگاه یصندل یکه پشبندش را باز کرد و رو یاشت و در حالتخم مرغ گذ

 یگرفتم م یطور پشت سر هم لقمه م نیباز شروع کردم به خوردن هم شیبا ن یدرست کرده عجب پسر با حوصله ا

 گفتم: یدادم به صندل کهیخوردم ت

 دستت درد نکنه -

 خب؟-

 خب؟ یچ-

 خوشمزه بود؟-

 فوق العاده بود -

 دینوش یقلوپ چا هیداد و  لمیتحو یلبخند

 ایپور-

 جانم؟-

 شرکت؟ یچرا امروز نرفت-

بلند شدم و شروع  مینگفتم از جا یزیجا موندم. چ نیا نیبه خاطر هم نجایا ادیخواست ب یم میگفتم که آقا رح-

همان موقع زنگ  میگذاشت ییظرفشو ظرف ها را داخل یهم بهم کمک کرد و همه  ایپور زیکردم به جمع کردن م
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روبه رو شدم  میآمدم که با آقا رح رونیسرم انداختم از اتاق ب یخانه به صدا در آمد به طرف اتاق رفتم و شالم را رو

 زد وگفت: یلبخند

 سالم الناز خانم -

  دیخوش آمد ر،یسالم صبح بخ-

 ممنون -

 انداختم گفتم:  میبه آقا رح یت نگاهمبل نشس یرو ایمبل نشست و کنارش  پور یرو میرح آقا

 درست کنم؟ یچا هی عیبراتون سر یخوایم-

 داد گفت: لمیتحو یلبخند

 نیخودتون تو زحمت نداز-

 را پر رنگ تر کردم وگفتم: لبخندم

  هیچه حرف نیا-

 یچ یاول صبح برا میبود آقا رح بیدرست کردن برام عج یبه طرف آشپزخانه رفتم و شروع کردم به چا عیسر

 به خودم آمدم  ایپور یاومده  با صدا

 اتاق کار یتو اریها را ب یالناز جان چا-

و به طرف اتاق کار  ینیگذاشتم تو س کیداخل استکان مرتب و ش یچا ختنیتکان دادم و شروع کردم به ر یسر

 هیبا  ایم و بعدشم پورگرفت میآقا رح یرفتم با در زدن حرفشان را قطع کردن و هر دو به من زل زدن اول جلو ایپور

از  میزدند. صد در صد آقا رح یحرف م یموضوع هکنجکاو بودم بدونم در مورد چ یلیآمدم خ رونیتشکر از اتاق ب

 واریمن خودم را به  د یباز بود ول مهیاپن گذاشتم و به طرف در رفتم در ن یرو ینیخبر داره س ایپور ینقشه ها

 کردم تا حرفاشون را بشنوم، باالخره موفق شدم  زیوقت متوجه من نشود گوشم را ت هیچسبوندم که 

  میش یم چارهیب میکرد یاگه طاهر بفهمه چه کار-

 بشه  کیتونه به تو نزد یبه دخترش صدمه نزنه نم نکهیا یبرا یکنه چون تو با دخترش ازدواج کرد یتونه کار ینم-
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بشه چون الناز کنارمه  کیبهم نزد تونهیگفتم اگه طاهر بفهمه همش نقشه است نم تایآره من قبل از ازدواج هم به ب-

 نهیبیم بیبزنه دخترش آس یدست به هر کار دونهیو م

کنه  یخودش از من داره استفاده م ینقشه ها ینامرد من احمق باش که فکر کردم آقا دوسم داره تا نگو برا یا

 کردم  زیو دوباره گوشم را ت دمیکش ینفس

  کنهیتو روشم نگاه نم گهیبفهمه باباش قاتله د یفکر کنم وقت ه،یبدونه باباش چه آدم دیالناز با یول-

 کردم  زیرا خوب ت میشد گوش ها خیاسم قاتل مو به تنم س با

تو  گهیبفهمن باباش قاتله د یوقت انیهم به خودش وهم به ک گمیفرصت مناسب بهش م هیتو  ستیاالن موقعش ن-

 کنن  ینم روشم نگاه

 نشم  نیچشمام جمع شد خودم را کنترل کردم که نقش زم ینشست اشک تو میگلو یتو یبزرگ بغض

  میسرش گذاشت یدونه چه کاله ینم هیصحبت کردم طاهر فکر کرد برگه ها همش واقع تایمن در مورد کارخانه با ب-

 گفت: دیکش یپوف ایپور

 شرف یب کهیمرد رمیفقط انتقام را ازش بگ ستیاصالً برام مهم ن-

از  واشی واشیحرفاش نداشتم بغض تو گلوم بود خودم را با زور به اتاق رسوندم شالم را  هیطاقت گوش دادن بق گهید

قدر حالم  نیا ی. ولدمیشن میرا از آقا رح یخداحافظ یکه جمله  دینکش یتخت نشستم.طول یسرم در اوردم و لبه 

داد  یم حیخودش توض دیشدم با ایو منتظر پور دمیکش سمیخ یبه چشم ها یبد بود که توان راه رفتن نداشتم. دست

که به من زل زده  ایخوشحال پور ی افهیباز شدن در به خودم آمدم و به ق یبا صدا ست؟یکه مشکلش با پدر من چ

 ماندم. رهیبود خ

 ؟یکن یازش خدافظ یخوایرفت نم میآقارح-

 وگفتم: ستادمیا ایپور یتخت بلند شدم روبه رو یو از لبه  دمیکش سمیبه صورتم خ یدست دوباره

 یبه سواالم جواب بد دیبا-

 کرد وگفت: یزیاخم ر ایپور
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 ؟یکرد هیگر-

 شده؟ شیطور یآخه؟ کس یچ یصورتم گذاشت وگفت: واس یرا رو دستش

 را پس زدم وگفتم: دستش

 نشده  شیزیچ ینه کس-

 ؟یگرفت یا افهیق نیپس چرا همچ-

 شدم وگفتم: رهیخ ایپور یرا باال آوردم و به چشم ها سرم

 .دمیرو شن میتو و آقارح یصحبت ها یتصادف-

را بلند کردم  میرا هول دادم و صدا ایقدر سرم داغ کرده بود که دو سه بار پور نیشد ا رهیخشک شد وبه من خ ایپور

 وگفتم:

به  یخواستیچون م ؟یاز من سواستفاده کن یکه بخوا یوجدان شد یقدر ب یهان؟ ا ؟یهست یآخه تو چجور آدم-

 ؟ینقشه ات برس

 دستم را گرفت وگفت: ایپور

 نداشتم چون دوست داشتم عاشقت بودم  یباور کن با تو مشکل-

  یگیدورغ م یدار-

رو که  یبدم راز حیرات توضرو ب یبزار کامل همه چ یول یشوکه بش یخوب حق دار یلیخ ست،یباور کن دورغ ن-

 کرد  یسال ازت مخف ستیپدرت تو ب

  یگیچرت و پرت ها  م نیا یدار نیبه خاطر هم یبابا هست یتو دنبال پول ها ستیمن قاتل ن یبابا یگیتو دورغ م-

 .قتهیحرفام حق ی. همه گمیالناز به حرفم گوش کن باور کن دورغ نم-

تخت گذاشت خودش هم کنارم  یلبه  یآروم من را رو ایکردن پور هیآوردم و شروع کردم به گر نییرا پا سرم

 صورتم گذاشت گفت: ینشست دستش را رو
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 انیتو و ک یخواستم سر فرصت برا یهست ول نیمن و تو بوده هم نیکه ب یمن به تو دورغ نگفتم تنها دورغ-

 بدم  حیتوض

 شدم وگفتم: رهیبود خ یمانیو پش یکه پر از نگران ایپور یرا باال آوردم و به چشم ها سرم

خواستم با پدر در مورد تو صحبت کنم  ی. همون روز هم که رفته بودم شرکت میدار ینقشه ا هیدونستم  یمن م-

گذاشتم که سر فرصت  گریدندون رو ج یول دمیشن یزایچ هیتو ماه عسل هم  یجلوم رو گرفت یاومد یجنابعال یول

 اره د یبه بابا بگم چه داماد کاله بردار

 اخم کرد وگفت: ایپور

 بدم. حیرو برات توض زیپدر خودته، بذار همه چ ستمیکه کاله برداره من ن یباور کن اون-

 گفت: دیو به طرف من کامل چرخ دیکش ینفس ایپور

 دارم  ینقشه ها هیکه  یمن خواستم بفهم-

 تعجب گفتم: با

 !؟یچ-

به پدرت نفرت دارم  یصحبت کنم؟من خواستم بدون گهیاتاق د هیتو هتل تو  دیچرا با یمتوجه نش خواستمیاگه م-

 یقاتل دست به هر کار هیقاتل هست و  هیچون پدر تو  دیپول و شرکت دست از تو کش یپدرت برا یخواستم بدون

 .زنهیم

 من قاتل باشه؟ یبابا دیچرا با ه؟یمنظورت چ-

 و گفت: دیکش یقینفس عم ایپور

هنوز مادرت زنده بود پدرت  ،ینداشت شتریتو پونزده سال ب ادمهی قایدق شیسال پ ستیگرده به ب یاتفاق برم نیا-

همه سهام کارخانه از قبل به نام  فهمهیم یطاهر وقت یول شهیم کیشر یکارخونه ا هیماجرا با پدر من تو  نیقبل از ا

برداره  یو دست از لج و لجباز کارا نکنه نیکنه که ا یم صحبتبابام باهاش  ،یبه لج لجباز کنهیبابام بوده شروع م

کشه بعدم به رانندش  یکشه که بابات با اصلحه پدرم را م یم کیبار یخالصه کار به جاها دهیطاهر گوش نم یول
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بال رو سرش  نیکه ا یدر که خانوادش متوجه بشن کشته شده من همان روز به بابام قول دادم کس یبزارن جلو گهیم

 تو قاتل پدر منه. یکردن متوجه شدم طاهر بابا قیقدر تحق نیاز چهار سال ابعد  رمیآورده ازش انتقام بگ

 ایبود نکنه خون پدر پور یافتاد دست بابا خون میببر مارستانیبه ب میخواست یبه اون شب که مامان را م ادمی عیسر

 به خودم آمدم ایپور یبود؟ با صدا

که سر بابام اورد سر طاهر  یاومدم تو کار خواستم همون کار واشی واشی شهیطاهر داره ورشکسته م دمیفهم یوقت-

  ارمیهم ب

 شدم گفتم: رهیبهش خ رتیح با

 ؟یمثل بابا قاتل بش یخوایم-

 ندازم زندان  یمدرک محکم طاهر را م هینه به موقعش با -

 بلند شدم گفتم: میو از جا دمیکش سمیبه صورت خ یکردم و دست یشد اخم خیمو به تنم س ایپور یجمله  با

 ؟یگیمونم از کجا مطمئن بشم بازم دورغ م یتو نم شینه من پ-

 منو کشته  یطاهر قاتله اون بابا گمیباور کن دورغ نم-

 د؟یجا کش نیشد به ا یپدرت سکته کرده چ یتو که گفت-

  یکرد یاز چه قراره با من ازدواج نم هیگفتم قض یمجبور شدم دورغ بگم چون اگه اون موقع بهت م-

 .نیکنار تو باشم هم خوامینم گهیچه قبل از ازدواج د یگفت یچه االن م-

 

 بلند شد و به سمتم آمد وگفت: شیاز جا ایپور

  یازم تشکر کن دیتو با یول یدوسم ندار دونمیم-

 تشکر! انوقت چرا؟!-
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 یشو ینابود م یکن یر پدرت زندگو دوباره کنا یمن بودم که تو رو از دست طاهر نجات دادم الناز تو اگه برگرد نیا-

 تو قاتله اون... یبابا

 ماند گفتم: مهیبه صورتش زدم که حرفش نصفه ن یمحکم یلیس

  ینجات ینکنه تو فرشته  ؟یهست ی! هان؟! تو چ؟یهست یپس تو چ-

 با بغض گفت: ایپور

عشقم نسبت به  یبشم ول کیبه تو نزد شتریب نکهیمجبور بودم به خاطر ا یبشه ول یطور نیخواستم ا یباور کن نم-

 من عاشقتم ستیتو دورغ ن

 به عالمت تأسف تکان دادم و گفتم: یسر

 کنم  یخوام با تو زندگ یمن نم-

 یلیبدست آوردنت  خ یکنه برا یم ونهیمن رو د یدوست دارم اگه بر یلیکنم لج نکن من خ یالناز خواهش م-

 ؟یبزارم بر یتالش کردم حاال چه طور

 یندار یکنم چون مدرک یذره هم حرفاتو باورنم هیخوام در مورد بابا هم  یدست از سر من بردار من تو رو نم ایپور-

 که به من ثابت بشه.

 .میجرم هم شاهد دار یتو صحنه  یکنم طاهر  قاتل هست حت یباشه پس بهت ثابت م-

 تعجب گفتم: با

 !؟یک-

 سلمان -

را   یکه در چمدان بود فلش یکوچک یرفت و از جعبه  یواریبه سمت کمد د ایماندم پور رهیخ ایتعجب به پور با

 آورد وگفت: رونیب

 طاهر قاتله  دهیکه نشون م ییویدیو نمیا-
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 گونه ام نشسته بود با پشت دستم پاک کردم گفتم: یکه رو میها اشک

  کنهینم یکار نیمن همچ یممکنه بابا ریغ-

بازشد  ییویدیبود رفت بعد از روشن کردن وگذاشتن فلش و زیم یتوجه به حرف من به سمت لپ تاب که رو یب ایپور

 اول متوقف کرد و لپ تاب را دستم داد گفت:

 نگاه کردن مرگ پدرم را ندارم  گهیبار د هیتو نگاه کن من طاقت -

 کردم. یرفت پل رونیتاق باز ا ایکه پور نیرا ازش گرفتم و لپ تاب را از دستش گرفتم هم نگاهم

 را بلند کردم. شیبودند صدا ستادهیا گریهمد یروبه رو یبا کت و شلوار چرم یقد بلند و مو مشک یو مرد بابا

 گفت: شیبا نفرت به مرد رو به رو بابا

شرکت را به نام  یکارخونه و سهام ها یبش کیاز قبل که با من شر یبود یتو عجب آدم بدجنس و خودخواه-

 ؟یرو با من کن یکار نیهمچ یمن به تو اعتماد داشتم چه طورتونست یخودت کرد

 قدم به سمتش رفت و گفت: هی ایپور پدر

و خونه رو به نام  نینداشت همه زم یلیدل یمن اشتباه کردم بهت نگفتم ول ستین یکن یطور که فکر م نیباور کن ا-

 یکرد ابونیه کوچه و خخانواده ام را آوار یحت یخودت کن

 آورد گفت: رونیرا بلند کرد و از پشت کمرش اصلحش را ب شیصدا بابا

 خوام صداتو  بشنوم  ینم گهیخفه شو، د-

 زانو نشست و دستش را به عالمت التماس باال آورد گفت: یهم رو ایگرفت پدر پور ایرا به طرف پدر پور اصلح

  میساله باهم دوست هست نیکار رو نکن ما چند نیکنم ا یخواهش م-

 کیکه شل نیتو مغزش فرو کرد هم کیشل هی ایپور یبابا یتوجه به التماس ها یانگار دلش از سنگ شده بود ب بابا

شد همان موقع عمو سلمان وارد شد و با  ریاشک از چشمام سراز دمیکش یغیدهنم گذاشتم و ج یکرد دستم را رو

که دستش پر از  یبرگشت و در حال مانبه طرف عمو سل یل خونسردجسد مرده خشک شد بابا هم با کما دنید

 کرد گفت: یخون بود را پاک م
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 ؟یچ یعنیخانوادش تا بفهمن با من در افتادن  یبردار بندازه جلو-

 یفهمن که تو اون را کشت یم شهیآخه نم-

 زد وگفت: یپوزخند بابا

غالم و  نیب یته چون کل خانوادش خبر دارن که دشمنکنن غالم او را کش یکه بفهمن من کشتم فکر م ستیقرار ن-

 هست.  دیچه قدر شد نیا

پدر باشه؟ دلش از  نیشد ا یقطع شد باورم نم لمیبغل جسد مرده را گرفت و رفت ف ریگفت و ز یسلمان چشم عمو

 یتموم میکنه اشک ها یگلوله تو مغزش خال هیو  رهیبگ دهیرا ناد ایپور یبابا یسنگ بود چه طور تونست التماس ها

را با پشت  میکردم و به سمتش رفتم اشک ها موشچهارچوب در لپ تاب را خا نیب اینداشت با باز شدن در و پور

 انداختم گفتم: ایپور ینگران یدستم پاک کردم و نگاه مظلومم را به چشم ها

 یطور نیا ی؛ واقعا شرمنده تو حق دارکرده باشه یکار نیشد که پدر چن یناراحت شدم اصالً باورم نم یلیواقعاً خ-

  یریاز پدرم انتقام بگ

 شد و دستم را گرفت و گفت: کمینزد ایپور

  میکارو کن نیبا کمک هم ا ایپس ب-

 تکان دادم گفتم: یکه سرم را به عالمت منف یقدم به عقب برداشتم و در حال هی

  رمیم نجایکنم من از ا ینم ینه من کار-

 گرد شد وگفت: شیچشم ها ایپور

! ؟یکن یکنارش زندگ یبر یخوایپدرت قاتل هست، اونم قاتله  پدرشوهرت م نکهیکجا نکنه با ا یبر یخوا یم-

 اومدم نه؟! تیتو زندگ ییهوی یچ یهستم و واس یکه من دنبال چ یگیهم م یریم ادیاحتمال ز

 تکان دادم گفتم: یرا به عالمت منف سرم

 تهران  رمیبعدشم م انیک شیپ یچند روز هی رمیمونم م یپدر اونجا نم شیپ رمینه نم-

 خب آخه چرا؟-
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 کنم یزندگ نجایخوام ا یچون نم-

 الناز. یمن رو درک کن دیهر جا که دلت بخاد، تو با یزارم بر ینم یتو زن من یول-

کنم تو هم اصرار نکن  یخواهش م یکنم ول یدرکت م یعنیگم  یدر مورد و تو نقشه ات نم یزیکه به پدر چ نیهم-

 جا باشم. نیکه ا

 کنم. یتونم بدون زندگ یکنم نرو من دوست دارم نم یالناز خواهش م-

 .دفعه تو حرف من رو گوش کن نیا ایپور-

 

 وگفتم: دمیکش سمیخ یبه چشم ها یدست

 .رمیخوام ازت طالق بگ یمن م-

 گرد شد وگفت: ایپور یها چشم

طاهر  یحرفا و کارا نیآره با ا رمیطالق کجا بود من غلط کنم از تو طالق بگ هیحرفا چ نیتو؟ ا یگیم یدار یچ-

 من و تو هست. یزندگ نیا یاز من جدا بش یحق ندار یول یشوکه شد

 ازت جدا بشم  خوامیرو گرفتم م میمن تصم یول دیببخش-

دست از نگاه کردن برداشت  ایچهار چوب در پور نیخانم ب دهیخواست حرف بزنه با باز شدن در و فر ایکه پور نیهم

به هر دو ما کرد  یخانم وارد اتاق شد و نگاه دهیخودم را جمع و جور کردم فر عیو سر دمیکش یقیو من هم نفس عم

 گفت:

 ن؟یدر زدم در باز نکرد یچرا هر چ-

 خانم داد گفت: دهیفر لیتحو یو با زور لبخند دیموهاش کش یال یدست ایپور

  میشرمنده مامان جون با الناز گرم صحبت بود-
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چانه ام متوجه شدم از  ریخانم ز دهیبا تماس دست گرم فر یول ندیسرخ هم را نب یانداختم تا چشم ها نییرا پا سرم

 شدم  رهیخانم که تعجب کرده بود خ دهیفر یبرده سرم را باال آورد و به چشم ها یکردن من بو هیگر

 ؟یکرد هیدخترم گر-

 نگاه کرد گفت: ایاخم به پور اب

 ؟یگفت یزیبه دخترم چ ایپور-

 گفتم: عیخواست دهان باز کند که من سر ایپور

 نگفته  یزیچ اینه پور-

 گرفت و  به من دوخت گفت: ایخانم نگاهش را از پور دهیفر

 ؟یکرد هیشده؟ چرا گر یپس چ-

 دادم گفتم: رونیرا با فوت ب نفسم

 برم  خوامیم-

 ؟یبر یخوایکجا م-

 داداشم بعد هم تهران  شیپ رمیم یچند روز هی-

 گرد گفت: یخانم با چشم ها دهیفر

 ؟ییتنها-

 بود انداختم و گفتم: ظیغل شیکه اخم ها ایپور افهیبه ق ینگاه

  ییآره تنها-

 ؟یبر ییتنها یخوایم یچ یآخه چرا واس-

 گفت: ایدفعه پور نیحرف بزنم که ا خواستم
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  گهیمونه داره چرند م یم نجایا رهینم یالناز جا-

 قورت دادم گفتم: یشدم آب دهنم را به سخت رهیکه پر از خشم بود خ ایپور یتعجب به چشما با

 اما من...-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

  یرینم ییالناز اعتراض نکن تو جا-

 کردم گفتم: یاخم

 .یبا من نداشته باش یکار یتو قول داد یول-

 انداخت و گفت: یخانم به هردومون نگاه دهیفر

 شده؟ یچ یبگ شهیم-

 شدم گفتم: رهیخانم خ دهیهمون اخم به فر با

 رمیگ یطالق م ایگردم از پور یهم برنم گهید رمیم نجایمن از ا-

 کرد گفت: یزیخانم اخم ر دهیفر

 بهت گفته؟ یزیچ ایچرا پور-

  رمیجا م نیمن از ا یبهم نگفته ول یزینه چ-

 با بغض گفت: ایپور

 ؟یبر یولم کن یتونیم یآخه المصب من تو رو دوست دارم چجور-

 خودم را کنترل کردم وگفتم: یگرفت ول میگر

 خوامت  ینم گهیمن د یول دیببخش-
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به هوا خوردن داشتم شالم  اجیخانم بدم از اتاق خارج شدم احت دهیو فر ایاجازه صحبت کردن به پور نکهیبدون ا و

رها کردم و دستم را  یصندل یرفتم خودم را رو یپشت اطیبود سرم انداختم و به طرف ح زانیشانه ام آو یکه رو

رد شدن مرگ مادرم،  میچشم ها یجلو لمیف وارها که سرم اومد تک تکشون مثل ن یسرم گذاشتم از بدبخت یرو

 دنیهم با اتفاق امروز نابود شدم فهمذره هم بهش عالقه ندارم، االن  هیکه  یازدواج با مرد ن،یریمن و ش یدشمن

 که پدر شوهرت بود یپدرت قاتل هست، قاتل مرد نکهیا

خسته شدم به  ایخانم بود و نه از پور دهیاز فر یموقع نه خبر نینشسته بودم تا ا نجایساعت بود که ا کی حدود

بلند شدم شالم را  یصندل یرا پاک کردم و از رو میاشک ها ختمیطور اشک ر نیشدم و هم رهیدرخت و گل خ

در آغوش گرفت و آروم  یمن را فور قیشقا مروبه رو شد قینگران شقا افهیدرست راست کردم و وارد خانه شدم با ق

 گفت:

 جا نرو نیتو رو خدا از ا-

 قیتر شده بود شقا رینداشت انگار پنج سال پ یمبل نشسته بود حال خوب یرو ایرا نگاه کردم پور قیسر شقا پشت

 زدم وگفتم: ین را از خود جدا کرد لبخند تلخم

 بهت سر بزنم  دمیقول م-

و به طرف  دمیکش یقیشده بود نشست نفس عم رهیمبل به من خ یناراحت کننده کنار کامران که رو افهیبا ق قیشقا

 نمیخودم بب یباشم و مرگ پدرم را با چشم ها نجایتونستم ا ینم میاتاق رفتم شروع کردم به جمع کردن لباس ها

کشت دوتا چمدان پر از  یرحم یدوست بود با ب شسال باها نیکه چند یکرد مرد یرحم یبرام سخت بود بابا کار ب

هم کنم شالم را سرم  یشیکه  آرا نیبه تنم کردم و بدون ا یشد لباس ساده ا شیآرا لیساک هم وسا هیلباس شد و 

 یوارد اتاق شد و در حال افهیبا همون ق ایشدم پور رهیم و به در خانداختم با باز شدن در دست از کار کردن برداشت

 تخت نشست گفت: یکه لبه 

 نیاالن ا یکه عاشق خودت کرد یمرد یدونیچقدر سخته؟ م دونهیبخوابم؟بدون تو م ییمن امشب تنها یعنی-

 سخته لطفا نرو. تونمیالناز من بدون تو نم شه؟یچقدر نابود م یبهش پشت کن یطور

 

 سرش گذاشتم گفتم: یکه دستم را رو ینشسته بودم و در حال ایپور رکنا
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 .داشهیتو پ یتو زندگ گهید یکی میریاز هم طالق بگ یوقت دینگران من نباش؛ شا-

 بلند گفت: یدستم را پس زد و با صدا ایپور

 نرو من رو تنها نزار  نجایرو خدا از ا تونم؟تویم یتو الناز؟ تو بگو چطور یجا ارمیرو ب گهید یکی یمن چطور-

 گذاشتم و آروم گفتم: شیلب ها یرو یزدم و بوسه ا یتلخ لبخند

 مراقب خودت باش.-

را داخل حال  میکه پا نیآمدم. هم رونیدستم گرفتم و از اتاق ب یصحبت کردن به او بدهم، چمدان ها را تو ی اجازه

 ا اخم به طرفم آمد وگفت:خانم ب دهیبلند شدند و فر شیو کامران از سرجا قیگذاشتم شقا

 . ینش مونیپش یکه کرد یروز از کار هی شاهللیا-

 ناراحت کننده به طرفم آمد گفت: افهیبا ق قیهم به من بکنه وارد اتاق شد شقا ینگاه نکهیخانم بدون ا دهیفر

 یبزار یراحت نیپسر رو به هم نیا یتونیچقدر حالش بدشد؟ الناز تو م ایپور یدینکن، د تیکارو با زندگ نیالناز ا-

و زود  یبش الشیخ یب یتونی! اما حاال چطور میهمه وقت منتظر بود تا تو زنش بش نیکه ا یآخه؟پسر ادیدلت م یبر

 ؟یبر

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

  دیبرم ببخش دیبا یول-

 نیقادر به رفتن رفتم. در هم ییکردم که با آن بروم و نه خودم به تنها یم دایپ ینیآمدم حاال نه ماش رونیخانه ب از

 نفر به طرفش برگشتم کی یمردونه  یفکرها بود که با صدا

 رسونمتیصبر کن خودم م-

شد منم چمدان ها رو در صندوق  نیسوار ماش ایرو به رو شدم پور ایپور یدر هم رفته  یو ابروها یعصبان یچهره  با

به  یو نگاه دمیکش یرد و بدل نشد نفس ایمن و پور نیب یحرف انیک یو جلو کنارش نشستم تا خانه عقب گذاشتم 

 انداختم گفتم: ایپور
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 تیتو زندگ ادیب یکی دوارمیکردم ام یانصاف یمن در حقت ب یول یبه من لطف کرد یلیممنون تو خ زیبابت همه چ-

 رو انجام بده   یکه کرد یهمه کارا نیجبران ا

 تر شد گفت: ظیغل شیاخم ها ایپور

 قلبم  یتو ادیاجازه نداره که ب یا گهید ی،کسیعشق من هست نیو آخر نیتو اول-

را  شیپا یمعطل چیهم بدون ه ایپور انیک یآوردم و به طرف خانه  رونیب نیشدم چمدان رو از ماش ادهیپ نیماش از

چهار چوب در ظاهر شد که با خنده داشت از  نیب پدال گاز گذاشت و رفت خواستم زنگ خانه را بزنم که بابا یرو

 ینگاه انیکردم ک یبابا اخم دنیرفتن منم با د وکمن سه نفرشون تو ش دنیکرد با د یم یخداحافظ انیو ک کایجس

 به چمدان ها کرد گفت:

 آخه؟ یچ ی؟واسیجمع کرد لتیوسا ه؟یچ نایالناز ا-

 حلقه کرد گفت: میکه دستش را  دور بازو یکرد و در حال انیبه ک یاخم کایجس

 مگه نه الناز؟ دهیم حیهممون توض یتو برا ایبزار ب زمیعز-

بود اشاره کرد  ستادهیکه کنار در ا یبه خدمتکار کایبه عالمت مثبت تکان دادم جس یدهنم را قورت دادم و سر بزاق

و  انیو ک کاینشستم و کنارم جس یمبل دو نفر یرو میوارد حال شد یرا با خودش داخل خانه ببرد همگ لمیکه وسا

 زد گفت: یلبخند کایشدن جس رهیبابا هم روبه روم و با تعجب بهم خ

 !دهیرنگت پر ارمیبرات ب یخوایآب م-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

  خوامینم یمرس-

 گفت: دیکوب نیرا به زم شیاز پاها یکی انیک

 کنه  یناراحتت م ایپور دونستمیم-

 انیک یعصبان یگرد شده به چشم ها یو با چشما دیخواستم بگم از سرم پر یکه م یجمله تک تک دورغ ها نیا با

 شدم وگفتم: رهیخ
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 باهام نکرده  یکار چیه اینه داداش پور-

 بلند شد وگفت: شیصدا انیک

 رنگتم که زرد شده. ؟یاومد یجمع کرد التیپس چرا وسا-

 واد بره مسافرت خ یم یچند روز هی ایپور-

 کرد گفت: یزیاخم ر بابا

 کجا؟-

 داداشم شیخواستم تو خونه تنها باشم اومدم پ یکار داره بعد منم نم ییچند جا هیتهران -

 انداختم وگفتم: انیبه ک ینگاه

 مونم یجا م نیا یچند روز هی یاگه قبولم کن-

 گفت: عیسر کایخواست دهان باز کنه که جس انیک

  میش یخوشحالم م یلیخ میقبول نکن شهیمگه م زمیعز-

 بابا به خودم آمدم یدوختم آروم شده بود با صدا انیزدم و نگاهم را به ک یلبخند

  یبش نایمزاحم ا دیخودت با یخونه  یایچرا نم-

 شد نگاهم را از او گرفتم  ظیغل اخمام

 و من انیک شیمونه پ یم نجایا یچند روز هیالناز  دیبابا جون شما نگران نباش-

 ...ینطوریآخه ا یول-

 حرف پدر آمد گفت: انیبه م انیک

  میندار یما مشکل-
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 میمن با همان اخم سرجا یبلند شدن ول انیو ک کایبلند شد پشت سرش هم جس شیتکان داد و از جا یسر بابا

 کرد گفت:به طرفم آمد و دستش را دور بازوم حلقه  کایاز خانه رفت جس ینشسته بودم بابا بعد از خداحافظ

 ؟باشه کنمیشام صدات م یبرا دهیتو اتاق استراحت کن تا حالت خوب بشه رنگت پر یخوب برو کم-

تخت نشستم و  یکه در اتاق بستم لبه  نیهم میبه عالمت مثبت تکان دادم و با خدمتکار به طرف اتاق رفت یسر

 ذاشتم تنهاش گ یطور نیسوخت که ا ایکردن دلم به حال پور هیشروع کردم به گر

 انداختم. میتو ماه عسل گرفت ایکه با پور یینزاشتم  همش نگاهم به عکسا رونیرا از اتاق ب میشب پا تا

 

 شدن در گفتم: دهیکوب با

 بفرما-

 زدم گفتم: یتلخ یآروم بود لبخند یچهار چوب در ظاهر شد اخم  کرده بود ول نیب انیک

 تو  ایب یستادیچرا ا-

 تخت نشست گفت: یکنارم لبه  انیک

 ؟یکرد هیقدر گر نیا یخسته نشد-

 کردم گفتم: یسرفه ا تک

 االن خواب بودم  نیکجا بود تا هم هینه بابا گر-

 غر زد و گفت: انیک

 من احمقم یکن یفکر م-

 ه؟یحرفا چ نیداداش ا یدار اریاخت-

 االن بگو تا به حسابش برسم  نیخبرم هم یهست که من ب یزیگفته؟ اگه چ یزیبهت چ ایپور ؟یکرد هیچرا گر-
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 ه؟یحرفا چ نینه داداش جون ا-

 شد گفت: ظیغل شیاخم ها انیک

 هان؟ یکرد هیگر نقدریپس چرا ا-

 :وگفتم دمیکش ینفس

  ستین یخاص زیباور کن چ نیهم شهیتهران دلم براش تنگ م رهیم نکهیبه خاطر ا-

 و گفت: دیکش یزل زدم نفس انیبه ک دوباره

 مورد عالقت  یبرات شام درست کرده، غذا ییدش تنهاخو کایپاشو جس-

حال قرار گرفته  یما که تو یآن جا بر خالف سالن ها میرفت یبا هم به سمت سالن غذا خور انیزدم و با ک یلبخند

 یمتر کی زیم هیبزرگه که تونسته  یلیخ شیهم  خدا انیک یداخل آشپزخانه بود آشپزخانه  کایو جس انیبود مال ک

که دورش بود و در دستش قاشق بود و در  یگل گل شبندیبا پ کایکه وارد آشپزخونه شدم جس نیتحمل کنه هم

 زد گفت: یچندتا بشقاب بود نگاه کردم لبخند گرشیدست د

 شام توپ درست کردم. هیکه براتون  دینیبش-

 زدم گفتم: یلبخند

 ؟یچرا خودتو به را به زحمت انداخت-

 قرار داد وگفت: زیم یسه سوپ را  روکرد و کا یاخم کایجس

  شمیناراحت م یلیخ یپاره کن کهیطور تعارف ت نیهم یالناز اگه بخوا-

هم که  ایبه به الزان یشام مورد عالقم درست کرده بود ماکاران کایدوختم جس  زینگفتم و نگاهم را به سمت م یزیچ

خودم  یبا ولعم م ختمیر ایالزان یو کم یبشقاب پر ماکاران هیدست رد بزنه شروع کردم  نایتونه به ا یهست آدم نم

 دست از خوردن برداشتم  کایکه با حرف جس

 میدار یفردا مهمون-
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 ؟یک یمهمون-

 شد گفت: رهیانداخت و دوباره به من خ انیبه ک ینگاه کایجس

 بهت گفته انیفکر کردم ک-

 به من بگه؟ دیبا یچ-

  میریبگ یکوچک یمهمون میخواست یبه خاطر حاملگ-

 دهانم گذاشتم گفتم: یرا تو یقاشق پر از ماکارون هیکه  یزدم و در حال یباال رفت و لبخند پهن میابروها یتا هی

 خوبه حاال کوچولو چطوره؟-

 زد گفت: یلبخند کایجس

 رسونه  یخوبه؛ کوچولو سالم م یلیخ-

 عمش قربونش بره زمیعز-

 قلوپ از آب خورد گفت: هی کایجس

 کنه که بره تهران؟ یحرکت م یک ایپور-

 ماندم وگفتم: رهیخ کایجس یرا از ظرف گرفتم و به چشم ها نگاهم

  رهیپس فردا م یگفت فردا کار داره ول دونمینم-

 لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت: کایجس

 کنم  یجشن دعوتش م یهم خوب فردا برا یلیخ-

 دیداد که فردا با یبهم هشدار م شتریقلبم ب یول ادیبگم نه اون نم داد یانگار مغزم فرمان م دیجمله دلم لرز نیا با

 گفت: دیسکوتم را که د کایجس ادیحتما ب

 ان؟یک ای یزنیتو زنگ م-
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 شانه ام را باال انداختم وگفتم: دوتا

 نداره  یفرق-

 انداخت و گفت: انیبه ک ینگاه کایجس

  ادیفردا شب ب یبرا یزنیزنگ م ایفردا صبح به پور زمیعز-

به من انداخت  یخورد سرش را به عالمت مثبت تکان داد و نگاه یکه تا اون موقع ساکت بود و با اخم غذا م انیک

 گفت:

 ؟یاومد یزود بلند شد نقدریبره تهران تو چرا ا خوادیاگه اون شنبه م-

 یقانع کننده ا لیلتونستم بفهمم د یم یانداختم به راحت شیبه چشم ها یبود که هنوز هم شک دارد نگاه معلوم

 خالص زدم  ریبه ذهنم خورد ت یبودم که جرقه ا یدرست و حساب یجمله  هیخواد دنبال  یم

 ...شیپ رمیم یمن کنارت باشم اگه مشکل دار یدوست ندار یلیداداش تو معلومه خ-

 حرفم آمد و من من کنان گفت: انیبه م انیک

 یجا یخبر اومد یب یطور نیا ییهویخوب  یول یهم خوشحال هستم کنارم یلیه؟خیحرفا چ نینه خواهر جونم ا-

 تعجب داره

 گفت: عیسر کایدهان باز کنم که جس خواستم

 شیسر و خونه زندگ رهیمونه بعدم م یم نجایالناز ا یچند روز هی زمیجان عز انیک دیول کن گهیخوب د یلیخ-

 زیم یزنگ خورد از رو میکه وارد اتاق شدم گوش نیهم میظرف ها رو جمع کرد کایبعد از خوردن شام با کمک جس 

 را صاف کردم و دکمه سبز را زدم  میکردم و صدا یبود تک سرفه ا ایانداختم پور یبه صحفه گوش یبرداشتم و نگاه

 بله؟-

 ؟یخوب-

 ناراحت نشه شتریدوباره صاف کردم که ب میصدا یآروم بود اشک تو چشمام جمع شد ول صداش
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 ؟یتو خوب یمرس-

 بد-

 به خودم اومدم  ایپور یدورغ چرا دلم براش تنگ شده بود با صدا رمیخودم بگ یشد نتونستم جلو یجار اشکام

 ؟یکنیم کاریچ یدار-

 ؟یکنیم کاریخواستم بخوابم تو چ چیه-

  ادیمن خوابم نم-

 ایبا خودت نکن پور ینجوریا-

  تونمیمن بدون تو نم یول-

 شدم وگفتم: مونیباز پش یبگم چه قدر دلم براش تنگ شده ول ایگرفت تا نوک زبونم اومده بود که به پور میگر

 با خودت نکن راحت بخواب باشه؟ یطور نیا زمیعز ایپور-

 باشه، تو هم بخواب شب خوش.-

 ریشب بخ-

 

 هیبودم و  ایکردم که خوابم برد همش تو فکر پور هیپتو گر ریقدر ز نیا دمیپنج خواب یها کینزد شبیبود د صبح

دانستم که  یرا نم لشیدل دیلرز یزدم قلبم م یداشتم با او حرف م یوقت شبیرفت د ینم رونیلحظه هم از فکرمن ب

از  زدیچشمام بود قلبم به شدت تند تند م یجلواسمش، صداش، لبخند نگاهش  یوقت یطور شده بودم ول نیچرا ا

 کایدر نگاهم را به جس یبه دست و صورتم زدم شروع کردم به لباس عوض کردن با تقه  یشدم و آب رختخواب بلند

 داد و به طرفم آمد گفت: لیبه من تحو یبود لبخند ستادهیچهارچوب در ا نیدوختم که ب

 ؟یدیخوب خواب شبید-

 سر جوابش را دادم  با
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  اطیکه برات صبحانه درست کردم تو ح نییپا ایخب؛ پس زود ب-

و بعد از  دمیشلخته ام کش یبه موها یرفت دست رونیاز اتاق ب کاینشست بعد از تشکر جس میلب ها یرو یلبخند

گفتن دو  ریبود بعد از صبح بخ اطیوسط ح قایصبحانه دق زیرفتم که پشت خانه بود م اطیآمدم به طرف ح رونیاتاق ب

 ستادمیا انیلقمه صبحانه خوردم و خواستم بلند بشم که با اخم ک

  ینخورد یچیه-

 قدر خوبه  نیشدم داداش هم ریس-

 بود و اخم کرده بود گفت: رهیطور که به روبه روش خ نیهم انیک

 زنگ زدم  ایبه پور-

 انداختم  تا حرفش را بزنه  شیقلبم به تپش افتاد نگاه پر سوالم را به چشم ها ایاسم پور با

  ادیگفت حتما م-

 گفتم: یلب رینشست ز میلب ها یجمله ناخود آگاه لبخند رو نیا با

 هم خوب  یلیخ-

که در را بستم  نیبه طرف اتاق رفتم هم کایتشکر از جس هیشد منم با  رهیتکان داد و دوباره به روبه رو خ یسر

 زنگ خورد به طرفش رفتم نرگس بود  میگوش

 جانم؟-

   یریاز من نگ یوقت خبر هیسالم خانم الناز -

 کردم گفتم: یا خنده

 شرمنده نرگس جان سرم شلوغ بود -

 کردم   یشوخ زمینداره عز یبیع-

 ؟یکن یکار م یخب چ-
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 فعال با ساسان اومدم گردش  یچیه-

 هم خوب خوش بگذره یلیخ یبه به چه عال-

 تو بگو چه خبر؟ ،یمرس-

 از بدنم خارج کردم گفتم: ینیسنگ نفس

  ستین یخبر یسالمت-

  شمیمن مزاحمت نم یخوب انگار کار دار یلیخ-

 یمراحم هیحرفا چ نینه بابا ا-

  ادیساسان هم داره م گهیخوب من برم د یلیخ-

 سالم منم به آقا ساسان برسون  زمیباشه عز-

 برسون  هیتو هم سالم منو به بق-

 چشم حتما -

 میکار کرد کنجکاو یبدون من چ شبیبدونم د خواستیبودم دلم م ایگذاشتم همش به فکر پور زیم یرو رو یگوش

را برداشتم و بعد از شماره گرفتن  میگوش عیبود سر قیجواب سواالتم بده شقا تونستیکه م یگل کرده بود تنها کس

 بوق جواب داد  نیگوشم با سوم کیگذاشتم نزد

  قیسالم شقا-

 گفت: یو جد خشک

 سالم -

 تعجب گفتم: با

 ق؟یشده شقا یزیچ-
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 نه -

 ؟یزنیحرف م ینطوریپس چرا ا-

 گفت: دیکش یتلفن نفس یپا

 ؟یداشت یالناز کار-

 من من کنان گفتم: با

 حالش چطوره؟ ایخواستم بدون... پور-

 کرد گفت: یمکث

 مهمه؟ یلیبرات خ-

 گفتم  یاگه مهم نبود که نم-

 کرد گفت: یمکث باز

 بد -

 به خودم اومدم  قیشقا یدو کلمه قلبم از جا کنده شد با صدا نیهم با

  ادینم رونیخانم دوتاشون از اتاق هم ب دهیداره نه فر یحال خوش اینه پور یرفت یاز وقت-

 جمع شد با بغض گفتم: میتو چشم ها اشک

 االن کجاست؟-

 نرفت شرکت تو اتاق هست.-

 وقت متوجه نشه هیرا صاف کنم که  میکردم صدا یسع یشد ول ریسراز میاشک از چشم ها ی قطره

 کارو کنه نیبا خودش ا دینبا-
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 ؟النازیزنیخودت بهش زنگ نم هیکه تو چه حال یریگ یاز من سراغش م یدار یچرا وقت ؟یگیچرا خودت بهش نم-

اون از  یریسراغش از من بگ قهیدم به دق یول یبر یخواد ول کن یدلت م ییهوی ارمیتو سر در نم یمن از کارها

کارو نکن با رفتنت  نیا ایاز امروز! الناز تو رو خدا با پور نیهست ا یتو چه حال ایکه پور یداد امیکه به من پ شبید

قدرعذاب  نی! چرا خودت و اون رو امیبا رفتنت چه قدر در عذاب هست یدونیبه امون خدا نزار نم ینجوریپسر ا هی

  یبفهم یخوایپسر دوست داره چرا نم نیالناز ا  یدیم

 بغض بزرگ گفتم: هیتک سرفه و با  با

 برم فعال  دیمن با قیشقا-

از  یمتوجه بشه حرف قیباعث شد شقا نیو ا رمیبگ میاشک ها یهم صبر گنم نتونستم جلو گهید قهیدق هی نتونستم

قطع کرده بود بدون  دمیشن یگوش یبوق بوق پا یصدا دینکش یشده بود طول یاحتماال کفر دمینشن یپشت گوش

دست  نینخورد صورتم را ب ینچناتخت بود ضرب آ رشیچون ز یول واریکردم طرف دپرت  یگوش یخداحافظ چیه

به تپش افتاده بود سرم  نمیقلبم را آروم کنم به شدت تو قفسه س نیکردم و به هق هق افتادم نتونستم ا میقا میها

 تا حاال دلم براش تنگ شده بود. روزیکردنم ادامه دادم از د هیبالشت و آروم به گر یرا آروم گذاشتم رو

 

به  یزرد راهنیباشم پ رینظ یب ایپور یخواست جلو یدلم م م،یلباس ها دنیهنگام بود که شروع کردم به پوش عصر

کج بود مانتو هم را تنم  یاش دکلته  قهیافتاده بود  میزانوها ریتا ز یبلند ریبود و حر میزانوها یتن کردم که تا باال

 رونیاز اتاق ب عیگرفتم و سر نهینگاهم را از آ انیک یبا صدا اختماند نهیبه خودم در آ یبار نگاه نیآخر یکردم برا

 انداخت وگفت: میاز سرتا پا ینگاه انیآمدم  ک

  یآبج یمحشر شد-

تمام باغ را  میدیکه رس نیهم م،یو به طرف باغ رفت میشد نیتشکر سوار ماش هینشست با  میلب ها یرو یلبخند

از باغ  یگوشه  دیسف یساختمان با رنگ و آب هینسبت به باغ خودمان بزرگ تر بود. و  دیرس یانداختم به نظر م دید

باغ پر از گل و درخت  یگوشه ها یبود همه  ساختمانکنار  رهیداشت و استخر بزرگ که با طرح دا یبزرگ اطیبود ح

شده بود وسط آن  نیسوخته تزئ ید دست مبل قهوه نشستن بود با چن یاز باغ که جا یقسمت میبود جلوتر که رفت

اخم  یخود به خود جمع شد زورک میبابا اخم ها یبود با صدا امدهین ایبزرگ گذاشته بود هنوز پور یلیخ زیم هیهم 
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شدم بابا کنارم  رهیخ مینفر نشستم و به روبه رو هیمبل  یمحو کردم و خشک جواب سالم بابا را دادم رو میها

 شد گفت: رهیگوش باز بود خ یتا بنا ششیکه ن کاینشست و به جس

 هستن؟ ایمهمونا ک-

 به پدر انداخت وگفت: ینگاه کایجس

 انیک یمن و دوستا یدوستا-

 به من انداخت گفت: ینگاه

 هم هستن  نیریو ش حانهیخاله ر-

مشکل  نیریمن با ش دونهیم کایشدم خود جس رهیخ کایگشاد شد و با تعجب به جس میچشم ها کایجس یجمله  با

 حاال... یدارم ول

را  ایچشم چشم کردم که پور قهیگذشت کم کم باغ شلوغ شد تک تک مهمان ها آمده بودند هر دق یساعت کی

طور  نیهم یزنگ بزنم ول ایخواست به پور یام سرگرم شدم دلم م یانداختم و با گوش نیینبود سرم را پا یول نمیبب

سبز  میچشم ها یجلو یدو جفت کفش مشک قعهمان مو ادیصبور باش االن م کمیگفتم آروم باش الناز  یبا خودم م

با دو جفت  دمیبه صورت که رس یخوش رنگ یرفتم چه بلوز آب باالتر یکیگرفتم به به چه شلوار ش شیشد از پا

 داد گفت: لیتحوبه من   یبلند شدم لبخند میروبه رو شدم آروم از جا یچشم آب

 سالم -

 زدم گفتم: یکردم لبخندم را جمع کنم نشد لبخند یدل تو دلم نبود هر کار ختیر یدو کلمه قلبم هر نیهم با

  یسالم خوش اومد-

 گوشم شد گفت: کیرا پر رنگ تر کرد و نزد لبخندش

 دلم برات تنگ شده  یبدجور-

کردم خودم را آروم نگه دارم تا نوک زبونم اومده بود که بگم منم دلم  یسع زدمیبه تپش افتاد نفس نفس م قلبم

 لبخند اکتفا دادم هیشدم فقط با  مانیباز هم پش یبرات تنگ شده ول
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 نم؟یبش شهیم-

کرد منم  یبه من نگاه م یچشم ریکنارم نشسته بود و ز میبه عالمت مثبت تکان دادم و همزمان با هم نشست یسر

شدم با   رهیخ دندیرقص یکه وسط م یلبخند دوباره به مهمان ها هینداختم و با  یم ایبه پور ینگاه یهر از گاه

 بابا به خودم آمدم  یصدا

  یجان خوش اومد ای! پورنجاستیا یک نیبه به بب-

 بلند شد و دستش را جلو آورد گفت: شیزد و از جا یلبخند مصنوع ایپور

 ممنون حالتون چطوره؟-

 رنگ تر کرد گفت: لبخندش را پر بابا

 خدا رو شکر خوبم -

 به من  انداخت گفت: ینشست و نگاه شیتکان داد و دوباره سرجا یسر ایپور

 ؟یکه ندار یمشکل-

 ؟یبابت چ-

 ؟یاونجا راحت-

شد تو چشمام پر از التماس بود که  شتریرا ازمن گرفت قلبم تپش ب شیچشم ها ایکه سرم را تکان دادم پور نیهم

قورت  یبغضم را به سخت رمیگ یکه من آرامش م یهمان چشما یایدر یهمان چشم ها ردیرا از من نگ شیچشم ها

 گفتم: دمیموهام کش یال یدادم و دست

 خانم چطوره؟ دهیفر-

 دو جفت چشم قلبم آروم شد نیدوخت با هم میگرفت و به چشم ها تیرا از جمع نگاهش

  رسونهیخوبه سالم م-

  یسالمت باش-
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 :دیزد ناخودآگاه از دهنم پر قیکه شقا یفااون حر با

 آمد ینم رونیخانم از اتاق ب دهیهم تو حالت بد بود و هم فر شبیگفت د قیشقا یول-

 کرد گفت: یاخم

 ؟یچرا به اون زنگ زد-

 مِن مِن کنان گفتم: با

 خوب خواستم حالت تو رو بپرسم -

 دستم گذاشت وگفت: یبه من زد دستش را رو یمحو شد و لبخند شیکم کم اخم ها یآخر یجمله  با

 به بعد به خودم زنگ بزن  نیاز ا-

 هیشدم  رهیبودند خ دنیآوردم و به مهمون ها که در حال رقص رونیتکان دادم و دستم را اروم از دستش ب یسر

 چشم دوختم میگرفتم و به پور تینگاهم را از جمع ایپور یکه با صدا دیطول کش قهیچند دق

 م؟یبا هم برقص یایم-

 

بلند شد و به طرفم برگشت دستش را جلو  آورد دستم را در دستش گذاشتم و  شیاز جا ایتکان دادم و پور یسر

 ینم غیذره هم در کیرا  شیچشم ها ایپور میدیرقص یکه گذاشته بود م یمیو همراه با آهنگ مال میجلوتر رفت یکم

کردم که داشت قلبم را به  یگردنم احساس م ریرا تا ز شیقرار گرفته بود نفس ها ایکرد صورتم مماس با صورت پور

 زمزمه وار گفت: ایکرد پور یتندتر وادار م یتپش ها

 تونم بدون تو تحمل کنم. ینم گهیالناز تو رو خدا برگرد خونه من د-

مات و مبهوت به  ایپور دمیکش رونیب ایو خودم را از بغل پور دمیکش یقیحلقه بست نفس عم میچشم ها یتو اشک

 آب دهانم را قورت دادم وگفتم: یشده به سخت رهیمن خ

 برم  دیمن با-
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 رونیکردم و خواستم مچ دستم را از دستش ب یزیاز کنار او رد شوم که مچ دستم را گرفت و من هم اخم ر خواستم

 هیتک واریو من را به د میشد یوارد اتاق میرفت الیو به طرف و دیکش رونیمن را ب تیجمع نیبکشم که مثل برق از ب

گرفت و  شیدوتا دست ها نیسرم را ب ایبودم و پور ستادهیگذاشت مات و مبهوت ا میلب ها یرو یداد که و بوسه ا

 گوشم گفت: ریاز من فاصله گرفت و ز ای. قلبم آروم و قرار نداشت پورمیگونه ها دنیشروع کرد به بوس

  .یقول بده امشب کنارم باش-

او را به  یگذاشتم و به آروم ایپور ی نهیس یقفسه  یو دوتا دستم را رو دمیکش یلبم را گاز گرفتم نفس یخوشحال از

اخم  هیبا  ایزنگ خورد پور ایپور یخواستم دهان باز کنم که گوش دمیبه موهام کش یسمت عقب هل دادم و دست

نگذشت که  هیبه صحبت کردن کرد چند ثان کرداز من فاصله گرفت و شروع  یآورد و کم رونیب بشیاز ج یگوش

 گذاشت و به طرف من برگشت وگفت: بشیرا داخل ج یگوش

  میبر ایب-

 یپوزخند هیبا  نیریروبه رو شدم ش حانهیرحمان و خاله ر ن،عمویریکه با ش میآمد رونیب الیتکان دادم و از و یسر

داد  لیبه من تحو یلبخند ایانداختم که پور ایبه پور ینگاه ایا تماس دست گرم پورب دیچرخ ایمن و پور نینگاهش ب

به خم  یتر شد من هم توجه ظیغل شیاخم ها وردگره خ یدست ها دنیبا د نیریش میمبل نشست یبا هم رو

با  دنیرقص یکه وسط م کایو جس انیوسط انداختم نگاهم افتاد به ک  ینکردم و نگاهم را به مهمان ها  شیابروها

 حانهیخاله ر یبا صدا ندیبش میلب ها یرو یشاد باعث شد لبخند  یکه زده بود و اون چشم ها یقشنگ یلبخندا

 چشم دوختم  حانهیگرفتم و به خاله ر انینگاهم را از ک

 سالم دخترم -

 بلند شدم گفتم: میرا پر رنگ کردم و از جا لبخندم

 حالتون چطوره؟ حانهیسالم خاله ر-

 ؟یخوبم تو خوب زمیعز یمرس-

  میخدا رو شکر ما هم خوب-

 به من انداخت گفت: یکرد و دوباره نگاه یهم احوال پرس ایبا پور حانهیر خاله
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  ینکنه به کل ما رو فراموش کرد ستین داتیپ گهید یریگ یاز ما نم یخبر زمیعز-

  نیسرم شلوغه به خاطر هم یبخدا کم شهیمگه م حانهیخاله ر هیچه حرف نیا-

 زد گفت: یلبخند تلخ حانهیر خاله

  رمیرو بگ چند لحظه وقت هی شهیم یندار یاگه کار زمیعز-

 زدم وگفتم: یلبخند

 بله حتما -

 الیو ایب گهیساعت د مین هی-

 نشستم  ایاز ما  دور شد کنار پور حانهیتکان دادم و خاله ر یسر

 داره؟ کارتیچ-

 که اخم کرده بود ایرا دوختم به پور نگاهم

  دونمینم-

 باهات صحبت کنه  نیریدر مورد ش خوادیاحتماال م-

 شانه ام را باال انداختم گفتم: دوتا

  شهیرو گرفتم نظرم اصال عوض نم میوقته تصم یلیاگه هم در مورد اون باشه من خ-

 باشه نطوریهم دمیبا-

 شدم. رهیخ تیگرفتم و به جمع ایرا از پور نگاهم

 

 ساعت گذشت مین

 انداختم وگفتم: ایبه پور ینگاه 
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  رمیمن م-

  ام؟یمنم باهات ب یخوا یم-

 را به عالمت نه تکان دادم و گفتم: سرم

 . رمینه من تنها م-

نشسته بود و دو  یصندل یداخل آشپزخانه رو حانهیرفتم خاله ر الیو به طرف و دمیکش یقیتکان داد نفس عم یسر

انداخته بود آب دهنم را قورت دادم و به طرفش رفتم  نییگره داده بود و سرش را هم پارا به هم  فشیظر یدست ها

 زد گفت: یانداخت لبخند مهربون میبه چشم ها یگاهنشستم با تک سرفه ام خاله سرش را باال آورد و ن یصندل یرو

 باهات صحبت کنم  خوامیخاله جون م ایب-

 زدم گفتم: یلبخند

 شده خاله؟ یزیچ-

 از بدنش خارج کرد و  گفت: یقیعم نفس

 باهات صحبت کردم  نیریدر مورد ش خواستمیم-

 ادامه داد حانهینگفتم فقط منتظر شدم تا حرفش را بزند خاله ر یزیچ

 یکرد ول یم یرفتار نیهمچ دیاون کارش اشتباه بود نبا خوامیواقعا معذرت م نیریالناز جان من از طرف ش زمیعز-

 یرو به چشم خواهر نگاه م گهیبشه شما همد تیوارد  زندگ ایپور نکهیقبل از ا نیاله هستالناز شما دوتا دختر خ

 شد؟ یآخه چ نیتشنه هست گهیحاال از خون همد یول دیکرد

 بدم. حیرو براتون توض یهمه چ دینداشتم بزار یمن مشکل دیباور کن حانهیخاله ر-

 ظیغل  شیاخم ها حانهیافتاده خاله ر یاالن که چه اتفاق نیتا هم ایدادن از قبل ازدواج با پور حیشروع کردم به توض 

 زدم گفتم: یلبخند تلخ دیکش رونیدستم ب ریشد و دستش را از ز

روز صد و هشتاد درجه  کیتو  نیریتلخه ش قتیحق یخواستم با حرفام شما را ناراحت کنم ول ینم حانهیخاله ر-

 کرد  رییتغ
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 فت:بلند شد گ شیاز جا حانهیر خاله

کرد و من از طرف اون  یکار اشتباه نیرینبود ش نیتو حقت ا خوامیبا تو کرده معذرت م نیریکه ش یمن بابت کارا-

 خوام  یمعذرت م

 !؟نینکرد یشما که کار نیمعذرت بخوا دیشما چرا با-

روبه رو شدم  ایبلند شدم که با پور میو از جا دمیکش یقیرفت نفس عم رونیزد و با همان اخم از آشپزخانه ب یلبخند

 کرد وگفت: یاخم

 شد؟  یچ-

 دادم و در آخر گفتم:   حیتوض ایپور یرو برا یچ همه

 حرفا  نیگفت من رو ببخش و از ا یم شهیهم گه،ید نیهم-

  نهیریکنه ش یمعذرت خواه دیکه با یکس-

 تموم شد  گهید الیخ یرو به خاله گفتم، به هر حال ب نیمنم هم-

  میشام بخور میبر ایب-

شام رو آماده کردن  شروع  زیبود م ینسبتًا کوچک اطیح هیکه  الیپشت و میآمد رونیتکان دادم و با هم از ب یسر

 که بابا روبه روم نشست اخم کردم. نیبابا بود هم میو روبه رو ایکه کنارم پور میگرد نشست زیبه خوردن دور م میکرد

 دستم را گرفت گفت: ایشد پور یخال یکردن باغ خال یاز شام تک تک مهمان ها شروع به خداحافظ بعد

 من برسونمت  ایب-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 تو برو به خاطر من راهتو  کج نکن  اینه پور-

  یریداداشت نم یخونه -

 ماندم ادامه داد   رهیخ ایتعجب به پور با
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  یخونه باغ میبر میخوایم-

 آخه... ایپور-

 حرفم آمد و گفت: انیم به

من  یرسینم ییقدر لجباز نباش به جا نیالناز ا یخودم باش شیپ دیبا یخوام اونجا باش یرو حرفم حرف نزن من نم-

 بدون تو تجربه کنم  ییتنها گهیبار د هی خوامینم گهید

دستم را گرفت  و بعد از  ایکنم  پور بشینص یجمله بودم که باشه ا نیکردن انگار منتظر هم دنیشروع به تپ قلبم

 .میدینشد باالخره رس قهیچند دق میشد نیبا همه، سوار ماش یخداحافظ

 

شد و به سمت من  ادهیپ نیزودتر از ماش اینکرده بود پور رییتغ یزیچ چیبود ه میکه شب اول آمد یهمان شکل باغ

 به من زد دستش را جلو آورد گفت: یندباز کرد و لبخ میآمد در را برا

  نییپا ایب-

 شدم نگاهم را  به دور و بر باغ انداختم وگفتم: ادهیپ نیرا گرفتم و از ماش دستش

 نکرده!  رییتغ یزیچ چیه-

از پشت در را بست و  میشد الیباز کرد و باهم وارد و دیرفت و در خانه را با کل الینگفت و به طرف و یزیچ ایپور

چانه ام گذاشت و سرم را باال  ریبود دستش را ز نییسرم پا ستادمیا شیو من را تا اتاق برد روبه رو دیدستم را کش

 شد که قلبم به تپش افتاد  رهیخ میچشم ها یآورد تو

 شدم  وونهید یشب که کنارم نبود هی-

 ؟یدیفهم یخوام تنهام بزار ینم گهید

 من... ایپور-

تخت نشست و  یاز من فاصله گرفت و لبه  دیکاره ماند طول نکش مهیگذاشت حرفم ن میلب ها یکه رو یبوسه ا با

 گفت:
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تو مشکل  یو منم به خاطر پدرم با بابا یکن تیبه من حما یتون یتو به خاطر پدرت نم م،یمشکل دار هیما هر دو -

 دارم

 تخت نشستم گفتم: یشد به طرفش رفتم  و کنارش لبه  لیبه جلو ما یکرد و کم میقا شیدوتا دست ها نیرا ب سرش

 هم جونشون گرفته گهیتو چند نفر د یجز بابا ستیکنم پدر من قاتله معلوم ن یدرکت م ایپور-

 کردم و گفتم: یمکث

 فکرهام رو کردم  شبیمن د-

 دوخت  میچشم ها آورد و نگاه پر از سوالش را به رونیب شیدوتا دست ها نیسرش را از ب ایپور

نبود با هم با کمک هم بابا رو  نیتو حقش ا یاون طرف پدرم باشه بابا ستیکنم، برام مهم ن یمن بهت کمک م-

در حق  یلطف بزرگ یزندان من هم دلم ازش پر هست با زور گذاشت باهات ازدواج کنم ول یها لهیپشت م ندازمیم

با کمک من انتقام پدرتو  یتون یهست هم تو م یبابام چه جور آدم دمیمن و تو کرد با ازدواج کردن ما هم من فهم

  یریبگ

 زد و دستم را در دستش گرفت گفت: یلبخند مهربون ایپور

  هیبرام کاف یبه من اعتماد دار دمیکه فهم نیهم-

 به تو کمک کنم  خوامیمن م یول-

 تکان داد گفت: یبه عالمت منف یسر ایپور

 کار کنم  یمن چ فتهیبرات ب یاگه اتفاق یتفیتو دردسر ب خوامیمن نم-

 گذاشتم  شیلب ها یرو یزدم و بوسه ا یلبخند

 ؟یتنها نزار یطور نیا گهید یدیالناز قول م-

 .یرو پنهان نکن یزیبه بعد چ نیپس تو هم قول بده از ا-

 زد و گفت: یلبخند
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 .دمیقول م-

 کنارت باشم  شهیوقت تنهات نزارم و هم چیدم ه یمنم قول م-

 زد گفت: یطونیلبخند ش ایدستم را گرفت پور ایجمله ام پور با

 ؟یحاال راستش بگو هنوز عاشقم نشد-

 واقعا عاشقش شدم خودم خبر ندارم!  دیکرد شا دنیشروع به تپ قلبم

 ینگاه ایپور ینه با صدا اینداشتم بگم هنوز خود من هم مطمئن نبودم عاشقش هستم  یانداختم حرف نییرا پا سرم

 به او انداختم.

 آره نه؟ یعنی-

 گذاشت از من فاصله گرفت گفت: میلب ها یدهان باز کنم که مهر سکوت رو خواستم

 تونم تو چشمات بخونم  یکرده م رییاول تغ ینسبت به روزا دتید یدونم دوسم دار یم- 

 نکن  دواریخودت رو ام ستیمعلوم ن یزیهنوز چ-

 زد گفت: یمهربون لبخند

بهت عالقه  دمیفهم واشی واشی ینه ول ایدونستم عاشقت هستم  یبودم نم یطور نیمنم اول ها نسبت به تو هم-

 دارم 

 زدم و به آغوشش رفتم. یلبخند

 

بود  ازدهیبه  قهیدوختم ده دق وارید یبه ساعت رو یافتاده بود نگاه میچشم ها یتو مینور از پنجره مستق صبح

سر و صدا بلند  یصبح چه طور ب ینبود معلوم نبود کله  ایاز پور یانداختم اما خبر دیرا د به دور و بر اطرافم ینگاه

شلخته ام را با دست صاف  یکردم و موها میلباس ها دنیوشبلند شدم و شروع به پ میاز جا یحوصلگ یشد. با ب یم

 میرفتم با باز کردن در سرجا اطینبود به طرف ح ایاز پور یآمدم کل خانه را نگاه کردم خبر رونیکردم  و از اتاق ب

 کرد  یتلفن صحبت م ینفر پا کیو با  ایکوب شدم پور خیم
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بزنم منم دلم براش  یسر هی یکنم به عل یم یسع یکرد یدر حقم خوب یلیتو خ هیچه حرف نیجون ا تاینه نه ب-)

 تنگ شده از طرف من ببوسش فعالً.(

به حسادت زنانه که  هیشب یحس هیبه من دست داد  یحس بد کیفشردم انگار هم   یرا رو میحرص دندان ها با

 باال رفت گفت: شیدوتا ابروها دنمیبه طرفم آمد با د ایاومد پور یخوشم نم تایباعث شده بود از همان اولم از ب

 ؟یشد داریب یک-

 را در چنگش گرفت و با تعجب گفت: میبازو ایشدم پور الیکنم وارد و یصحبت نکهیا بدون

 شده؟ یچ-

 یپسرش تنها شده که ه ایشوهرش رو از دست داده  ؟یصحبت کن الیاز و رونیاونم ب ییتنها تایداره با ب یلیچه دل-

  ینیو پسرش رو بب یراه به راه بر

 شیلب ها یرو یطونیش یآمد و لبخند رونیاز حالت تعجب ب ایپور

 گذاشت گفت: 

 نه؟ یکرد یحسود-

 زدم وگفتم: یپوزخند

 گفت  یرو م نیهم بود هم یا گهیهر کس د-

  زنمیسر م  تایبار به پسر ب کی یمن دو هفته -

  یکن کمترش کن یسع-

 شد گفت: رهیبا تعجب به من خ ایپور

 چرا انوقت؟-

به پسرش  ادیبگه ب یکه شوهرش رو از دست داده و به تو که زن دار یزن یخونه  یبر ادیخوشم نم چیچرا نداره! ه-

  یسر بزن
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شدن  دهیکوب یتخت نشستم با صدا یکه لبه  نیبدهم وارد اتاق شدم هم ایصحبت کردن به پور یاجازه  نکهیا بدون

 ایانداختم پور نییانداختم و زود سرم را پا ایبه پور یطاقتش کم شد و زود در را باز کرد نگاه ایدر به خودم آمدم پور

 گفت: یبود زل زد و بعد از تک سرفه ا نییکه پا رتمبه صو یا قهیارم نشست چند دقآهسته کن یبا قدم ها

 از دستم؟ یحاال ناراحت-

 نشست و گفت: ایپور یلب ها یرو یلب راندم که لبخند خوشحال ریز ینچ

  ادیشکمم داره در م یآخه صدا میبده بخور یزیچ هی خوادیحاال دلش نم- 

 از جا بلند شدم گفتم: عیگفتم و سر ینیه

 درست کرد؟ شهیم دایپ یزیچ یخونه باغ نیاصاًل حواسم نبود به نظرت تو ا یوا-

 آره فقط تخم مرغ -

 دایپ یگرید زیچ یآب معدن یبسته تخم مرغ و دوتا بطر هیبود جز  یباز کردم خال خچالیآشپزخانه شدم در  وارد

هم دم  یپختن تخم مرغ ها و بعد از آن سفره را پهن کردم چا شد سه عدد تخم مرغ برداشتم و شروع کردم به ینم

به  مینشست شروع کرد میزد و روبه رو یشد لبخند نهوارد آشپزخا اینگذشت پور هیرو صدا زدم چند ثان  ایدادم پور

ربع ساعت تو راه  میرفت انیک یو به طرف خانه  میشد نیخوردن بعد از خوردن سفره رو جمع کردم و سوار ماش

جواب دادن. و گفتم  شیو من هم به تک تک سوال ها دنیداداش شروع کرد به سوال پرس میدیرس یوقت میبود

 شرکت رو فرستاده  یاز دوست ها یکیمنصرف شده و  تنتهران رف یبرا ایپور

 میم و به طرف خانه رفتکرد یاخم کرده بود خداحافظ ایپور دنیکه با د انیو ک کایرا جمع کردم و از جس لمیوسا

نرم و با  الیکه از آن جا برم التماسم کردن از و نیکه قبل از ا قیخانم و شقا دهیفر دنیاسترس داشتم به خاطر د یکم

خواستم  یم ییبا چه رو دیبودم؛ حاال با یدنده و لجباز کی ممن آد یصحبت کنم تا کدورت ها بر طرف بشه ول ایپور

 قیشقا دیحاال شا یگیم یزیچ هیخانم...  دهیکردم احتمال صد در صد فر یآشت ایکه با پور میو بگو ستمیمقابلشان با

 خانم..... دهیمطمئنم فر یموضوع ندارن لب تر نکن ول نیتو ا یربط نکهیو کامران به خاطر ا

د با تماس پسرش بو هیشب قایدق هیو باهوش زیت یکردم خوب شناختمش زن یخانم زندگ دهیماه که با فر کی نیا تو

 زد وگفت: یانداختم لبخند ینگاه ایدست گرم پور

  میدیشو رس ادهیپ-
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لب  باشه  ریو ز دمیکش یرا بستم و نفس میو درخت گل چشم ها اطیو همان ح الیبه دور و بر انداختم همان و ینگاه

آورد و دستم را گرفت از پله ها  رونیچمدان ها از صندوق عقب ب ایپور میشد ادهیپ نیاز ماش ایگفتم و با پور یا

 زدم. یخندچهار چوب در لب نیب قیو با در زدن و شقا میآمد نییپا

 

زد و از در فاصله گرفت  یلبخند تلخ قیشقا ایپور یبا چشم و ابرو یبه من کرد که لبخندم جمع شد ول یاخم قیشقا

 کوب شدم خیم میخانم سرجا دهیفر یومن با صدا میبا هم وارد خانه شد ایمن و پور م؛یتا وارد خانه شو

 بود؟ یدخترم ک قیشقا-

 زدم گفتم:  یاز تعجب چهارتا شده بود لبخند شیآمد با من روبه رو شد چشم ها رونیکه از آشپزخانه ب نیهم

 خانم  دهیسالم فر-

 شد گفت: یکه وارد اتاق م یزد و در حال یماند او هم لبخند رهیخ ایخانم با تعجب به پور دهیفر

 گرده یگفتم الناز برم یدید-

 و لبخندش را پر رنگ تر کرد وگفت: دیکش یخانم نفس دهیفر

 دخترم؟ برو به کارات برس  ییهم خوب؛ چرا سر پا یلیخ-

قشنگ او فکر بد از   یو لبخندها ییبه من خواهد گفت اما با خوشرو راهیصدتا بد و ب دنمیکردم با د یفکر م نکهیا با

 دم را پر رنگ تر کردم وگفتم:رفت لبخن رونیسرم ب

 شمیلباسم را عوض کنم بعد بهتون ملحق م نیاگه اجازه بد-

 زد گفت: یخانم لبخند مهربون دهیفر

 خودته راحت باش. یخونه  هیچه حرف نیا-

 نیماش چیسوئ ایلباس ها داخل کمد وارد حال شدم پور دنیلبخند وارد اتاق شدم بعد از لباس عوض کردن و چ هی با

 به من کرد گفت: یاپن برداشت و نگاه یرا از رو
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 شرکت  رمیمن م-

با همان اخم مشغول درست کردن ساالد شد درست  قیرفت شقا رونیاز خانه ب یتکان دادم و بعد از خداحافظ یسر

و شروع  ستادمیخانم هم داخل اتاق بود کنارش ا دهیصحبت کنم چون فر قیبود که با شقا یکردن االن فرصت خوب

 ...ینیکردم مقدمه چ

 م؟یدار یمگه ناهار چ-

 گفت: یو خال خشک

 دمپخت -

 !یدوست دار یلیدمپخت خ یبار گفت هینه؟ آخه  یمورد عالقه ت رو درست کرد یچه قدر خوب غذا-

 لب گفت: ریکرد ز یم زیر زیرا ر اریکه خ یدر حال قیشقا

 مونده  ادتیخوبه، -

 گفتم: یلحن جد با

 ؟یکن یصحبت م یطور نیچرا ا قیچته شقا-

 داد و به من زل زد گفت: یگوش خراش یکه صدا دیچاقو را محکم در ظرف کوب قیجمله ام شقا با

 ؟یبا اجبار ازدواج کرد ایچرا با پور-

دهانم که از تعجب باز بود را  قیشقا یبا صدا ؟یاز کجا فهم نیچهارتا شد از تعجب دهانم باز مانده بود ا میها چشم

 بستم 

  یکنینابود م یطور نیرو ا تیزندگچرا -

 را قورت دادم و مِن مِن کنان  گفتم: بزاقم

 ؟یدونیتـ...تـ...تو از کـ..کجا م-

 مهم... دمیاز کجا فهم ستیمهم ن-
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 حرفش آمدم و گفتم: انیم به

 چرا مهمه بگو؟!-

 داد گفت: رونینفسش را با حرص ب قیشقا

هم گفت الناز با  ایکرد پور یصحبت م ایجا بود و با پور نیا تایداداشت ب یخونه  یاون شب که رفت دمیشن یتصادف-

 ؟یرو خراب کرد تی! چرا زندگ؟یکارو کرد نیاجبار با من ازدواج کرده چرا ا

 گفتم: یلب ریانداختم و ز نییحلقه بست سرم را پا میچشم ها یتو اشک

 مجبور شدم به خاطر بابام -

 گفت: یقرار داد و محکم و جد شیدوتا دست ها نیمن را ب قیشقا

 خب چرا؟-

که با  یبه شرط یتونم نجاتت بدم ول یگفت م ایشد پور دایپ ایپور یشد که سر و کله  یبابا داشت ورشکسته م-

 دخترت ازدواج کنم منم باهاش ازدواج کردم 

 الناز!؟-

 ماندم رهیخ قیرا باال آوردم و به شقا سرم

 ؟یرو دوست دار ایپور-

 رو گم کرده بودم دل تنگ بودم یزیچ هیروز که کنارم نبود انگار  کی نیهم یول دونمینم-

 گفت: دیکش یغیج قیشقا

  یپس دوسش دار زمیعز یوا-

 نباشم دمیشا دونمیکه خود هم نم گمیم-

 از من گرفت گفت: یشگونین  قیشقا
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 کردم  یغش م جانیشدم از ه یبا کامران چشم تو چشم م یرو تجربه کردم وقت نایمن خودم هم ا ینه عاشق شد-

 کردم و گفتم: یا خنده

 منم... یعنی-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت: یسر

 دونه؟یم ایخود پور-

 اون سکوتم را جواب مثبت گرفت  ینباش ول دواریمن هم گفتم ام دیاز من پرس شبید-

  میخانم هر دو به سمتش برگشت دهیفر یکه با صدا اریکردن خ زیباز دوباره شروع کرد به ر شیبا ن قیشقا

 زد  غیج یطور نیا قیکه شقا نیکرد یم یچه صحبت-

 را در دهانش گذاشت گفت: اریآخر خ ی کهیت قیانداختم شقا  نییکردم و سرم را پا یا خنده

  دمیکش غیکرد من هم ج فیالناز برام داستان دوسش تعر-

 خانم در قابلمه برداشت  گفت: دهیفر

 ار کرده؟ک یمگه دوستت چ-

 به ذهنم خورد گفتم: یجرقه ا میبزن یدرست حساب یحرف هیکه  میبه هم کرد ینگاه قیو شقا من

 زد  غیج یطور نیهم ا قیازدواج کرده شقا یپسر خارج هیهست رفته خارج از کشور با  یدوستم نرگس چندسال-

 باال انداخت گفت: شیخانم دوتا ابروها دهیفر

 هم خوب مبارک باشه  یلیخ-

 تخت رها کردم و نگاهم را به سقف اتاق دوختم. یکردم و به سمت اتاق رفتم خودم را رو یتشکر یلب ریز

 

 ماه گذشت  کی
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داد پدر  یم بیپدر را فر یتقلب یخود و  برگه ها یداشت با نقشه ها ایرفت پور یم شیداشت طبق نقشه پ یچ همه

به  ایپور یکردم ول یم شتریب ایو اعتماد پدر را نسبت به پور انداختم یخودم را وسط ماجرا م یکرد. گاه یهم باور م

 ایکه گذشت عالقه ام نسبت به پور یماه کی  نی. در اشمنداشته با یماجرا دخالت نیمن تذکر داده بود که در ا

 شده بود  ایشد تمام فکر و ذهنم پور شتریب

بود  دهیکه فهم نیبهش زنگ زدم و از ا یرفته بود وقت یبه سونوگراف تیجنس  نییتع یبرا شیچند روز پ کایجس

نداشتم که  یخاله و عمو خبر نیریش دیرس یخوشحال به نظر م یلیخ انیکرد. البته ک یم هیگر یبچه دختر است کل

عمو رحمان به  یماریرا به خاطر ب یهفته ا کیخواهند  یآمد و گفت که م دنمید یبرا حانهیخاله ر شیهفته پ هی

 روند.مشهد ب

خانم هنوز خبر نداره که  دهیفر میجشن بزرگ برگزار کرد هیخانم  دهیتولد فر یپنجشنبه است و امشب هم برا امروز

من هم به بابا و خاله مهسا عمو سلمان  میریگ یبزرگ پشت خانه م یمهمان هی یول میآماده کرد شیبرا یزیچه سوپرا

خوشم  تایگفتم که از ب ایرو دعوت کرد من به پور تایو ب میآقا رح ا،یخبر دادم از آن طرف هم پور کایو جس انیو ک

 اما او اخم کرد و گفت دیآ ینم

  نمیبیو خواهرم م لمیوک هیمن اون رو به چشم -

 نبود. یمن اصال دلم راض یول 

و من و  میاصرار کردم شرکت نره و خانه بماند چون امشب مهمان دار ایبه پور شبیرختخواب بلند شدم د یرو از

 .میدست تنها هست قیشقا

که سشوار را داخل کشو گذاشتم  نیرا با سشوار خشک کردم هم میگرفتم موها یدوش مختصر هیحمام شدم و  وارد

به من زد  یبود لبخند پهن ستادهیچهار چوب در ا نیب قیبه سمت در برگشتم شقا دیباز شدن در به گوشم رس یصدا

 وگفت:

 داخل؟ امیب شهیم-

 تو  ایب یریگ یدختر چرا اجازه م-

 و با ذوق گفت: ستادیبا ذوق وارد اتاق شد و در و پشت سرش بست روبه روم ا قیشقا

 بازار؟ میبر-
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  ؟یبازار؟! واسه چ-

 امشب لباس ندارم  یبرا-

و از  دیهم با شوق و ذوق گونه ام را بوس قیجواب مثبت دادم شقا نیبه بازار داشتم به خاطر هم یدیشد ی عالقه

 یرژلب صورت هیرفتم و با  نهیبه طرف آ دنیرا انتخاب کردم بعد از پوش یرفت به طرف کمدم رفتم و لباس رونیاتاق ب

 یکنم من هن که مشکل شیرفتن آرا رونیب یآمد برا یمخوشش ن یلیخ ایخاتمه دادم البته پور شمیکمرنگ به آرا

با  نهیبود دست به س ستادهیا میجلو ایپور دمیزدم با باز شدن در به طرف در چرخ ملیر هیرژلب و  هینداشتم فقط 

 شد گفت: رهیاخم به من خ

 کجا؟-

 برداشتم وگفتم: زیم یرا از رو فمیک

 بازار  رمیم قیبا شقا-

 را تنگ کرد گفت: شیها چشم

 حیگردش و تفر نیبعد شما بر میخونه انجام بد یتا کارها نیشما دوتا ناقال من و کامران داخل خونه گذاشت-

 گفتم: دمیکردم و گونه اش را بوس یا خنده

بد  یریبگ ادی یکم زمینداره عز یبیحاال هم ع میخر یامشب لباس م یبرا میریم حیگردش و تفر میریما که نم-

  ستین

 زد و گفت: یمحو شد و لبخند شیها اخم

  یگردیزود برم یباشه ول-

 کردم گفتم: ینچ نچ

  گردمیتو بازار م یلیمن خ یدونیتو که م-

 گفت: یو جد محکم
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  میکار دار یلیکه گفتم امشب خ ینیهم یگرد یزود برم-

 یم یطور که رانندگ نیهم میشد نیسوار ماش میآمد رونیاز خانه ب قیبا شقا یگفتم و بعد از خداحافظ یا باشه

خوند  یلب م ریپر کرده بود ز نیماش یکه فضا یهم با آهنگ قینظر داشتم شقا ریهم با دقت ز رونیب یکردم منظره 

 کردم وگفتم: یرا قطع کرد اخم شیکه صدا

 ؟یچرا قطعش کرد-

 ؟یدید نستایا یرو تو نیریش یپست ها-

 رفتم گفتم: یکردم و چشم غره ا ظیغل میها اخم

 ؟یکن میعصب یخوایم-

 زاره؟یم یمتن ها نیچرا همچ شیخدا یفکر نکن ول یطور نینه بخدا ا-

 انداختم وگفتم: قیبه شقا ینگاه مین

 ؟ییچه متن ها-

 تعجب گفت: با

 ؟ینخوند-

 اومدم  رونیب جشیاز پ-

 همش در مورد... یکنم متن هاش بخون یم هیتوص یول گمینم یزیمن چ-

 گفتم: عیسر 

 در موردش بدونم  یزیچ خوامینم-

 ...دیاما الناز تو با-

 اوج گرفته بود گفتم: میکه صدا یو در حال یو جد محکم
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در موردم  یسینو یم یچ نیریخوام بدونم ش یلحظه هم نم هیمن  کنمیبهت گفتم تمومش کن خواهش م قیشقا-

 آمدم پس تمومش کن. رونیب جشیکنه من از پ یفکر م یچ

 

و  دمیکش یشد نفس رهیخ شیبا اخم به روبه رو نهیو آهنگ رو بلند کرد و دست به س دیکش یبا حرص پوف قیشقا

 مین دیرس یبه گوش نم شیصدا گریکه  د یطور دمیکش نییدستم را به سمت ضبط بردم و تا توانستم ولوم آن را پا

 انداختم و گفتم: قیبه شقا ینگاه

 ؟یاخم  کن یطور نیتا آخر شب ا یخوایم-

کردن که مهلت که از شدت حرص مثل بمب در حال انفجار بود تند تند شروع کرد به صحبت  قیجمله شقا نیا با

 حرف زدن به من داد

 نیداره آخه چرا ا یزیچ یضیمر هیدختر خالت مشکل داره  نیا یبفهم یخوا یبگم؟ تو نم یآخه الناز من به تو چ-

 یهمه به تو نفرت داشته باشه به جا نیا دیعاشق تو شده با ایچون پور ؟یکارش کرد یقدر به تو نفرت داره تو چ

از  یکه بهت زنگ زد هر چ شیکنه اون از هفته پ ین میآه و نفر نجوریهم یکه کنارت باشه دست رو ول نکنه ول نیا

 کنهیم یکار نیکه چرا دختر خالم همچ ریدختر افسرده و گوشه گ یدهنش در اومد به تو گفت تو هم شد

 گفتم: دمیکش یپوف

 بدم  حیباره  برات توضنداره دو یلیمن اون روزم گفتم موضوع از چه قراره دل-

 گفت: یو محکم و جد دیکش ینفس قیشقا

 خوام امشب خراب بشه  یخوام االن باهات بحث کنم نم یباشه، باشه من نم-

 رفتم گفتم: یغره ا چشم

 به حالمون  یفعالً که گند زد-

داشت و  یمجلس یبود که فقط لباس ها یپاساژ بزرگ خوب میدیبه پاساژ رس دینکش یضبط رو بلند کردم طول یصدا

 دیرس یارزان و مناسب تر به نظر م یکم گرید ینسبت به پاساژ ها
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دادم که  شنهادیپ قیو به شقا میزد دیتک تک لباس ها را د میرا پارک کردم و با هم به طرف پاساژ رفت نیماش

آمد  یاش نم یبه پوست گندم ایتنگ بود  ایو  دیپوش یلباس ها را که م نیرا امتحان کند اما هر کدام از ا ییچندتا

داشت و  ییکه کمربند طال یرنگ یافتاد دامن مشک کیشکه نگاهم به بلوز و دامن  میشد یم دیناام میکم کم داشت

پوشانده  یمانکن یپا یساپورت زخم کینافش بود و  یقرمز که تا باال یداشت و بلوز مخمل نیچ یآن کم نییپا

لباس کرد من هم  نگاهم به تک  دنیبه طرف رختکن رفت و شروع به پوش قیدادم بپوشه شقا شنهادیبودند را به او پ

 زد گفت: یچرخ هی دیبا شک و ترد قیبه سمتش رفتم شقا قیشقا یبود که با صدا یمجلس یاتک لباس ه

 خوبه؟-

با چشم  یم را به صورت پوست گندمدارد و نگاه یکه چه قدر اندام خوب دمیاز سر تا پا به او انداختم تازه فهم ینگاه

داشت قد  یقلوه ا یداشت  لبا یا دهیدرشت و کش یداشت دوختم چشم ها یروشن یقهوه  یموها یقهوه ا یو ابرو

 داره لبخندم را  پر رنگ تر کردم گفتم: یو بلند دهیکش

  یمحشر شد-

 ؟یمطمئن-

 آره -

 گفت: یلب ریتکان داد و ز یسر

 خودم هم  خوشم اومده -

 گرفتم گفتم: شگونیرا ن شیزدم و بازو یطونیش لبخند

 داره یامشب کامران چشم ازت برنم-

  میفروشنده بود هر دو به طرفش برگشت یکردم که با صدا یسرخ شد خنده ا قیشقا صورت

 خوشتون اومد؟-

  خوامـشیخوشم اومد م یـلیاره خ-

  گهید میزود باش لباست رو عوض کن بر-
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و بعد حساب کردن  لونیلباس تو نا دنیچیآمد و بعد از پ رونیاز رختکن ب قیشقا دینکش یگفت، وطول یا باشه

  مینیشاپ بش یتو کاف نییپا یطبقه  میبر میگرفت میتصم

کردم  قیبه شقا یزدم و نگاه یطونیخواست لبخند ش یبستن هیگرم  یهوا نیدوختم دلم تو ا ستیرا به ل نگاهم

 گفتم:

 ؟یخوریم یتو چ-

 زدم گفتم: یخواد چشمک یم یداد که متوجه شدم اون هم بستن لیبه من تحو یپهن لبخند

 ؟یلیوان ای یشکالت یبستن-

  یشکالت-

به  عیمانده بود اشاره کردم سر رهیخ قینشسته بود و به حرکات من و شقا زیم یکه گوشه  یدستم به گارسون با

به من زد که خشک شدم اولش فکر کردم با  یباشه، چشمک سمت ما آمد با تبلتش سفارشات ها را داد و بعد از گفتن

کردم و  یتک سرفه ا میدر آورد یسبک باز یلیخ ارکنم نه انگ یهامون تعجب کرده اما االن که دقت م یباز ونهید

رو به طرفم  یبستن یکاسه  یشد که همان پسر به سمت ما آمد سفارشات رو گذاشت وقت قهیصاف نشستم چند دق

گذاشت چشم  شیلب ها یرو یطونیبه پسر انداختم که لبخند ش یگذاشت تماس دست سردش به دستم خورد نگاه

دوختم که با  قیو نگاهم را به شقا دمیکش یکه از ما دور شد نفس نیبرداشتم هم زیم یرفتم و دستم را از رو یغره ا

 گفتم:را باال انداختم  میابرو یشده تا رهیتعجب به من خ

 ؟یکن ینگاه م یطور نیچرا ا-

 ؟یتو چرا به اون بنده خدا چشم غره رفت-

 داد  یم یکرد؟ رسماً داشت به من دعوت دوست کاریچ یدیمگه ند-

 در دهانش گذاشت گفت: یقاشق بستن هیکه  یدر حال قیشقا

 بود  فیح یول یوالیعجب ه-

اش مچاله شد نگاهم را ازش گرفتم و شروع کردم به خوردن  افهیزدم که ق قیشقا یبه پا میکردم و محکم با پا یاخم

 .میبه طرف خانه رفت میشد نیبعد از خوردن هم سوار ماش
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 نیزم یگذاشت رو یجارو برق یکامران دسته  دمیشن یخاموش شدن جارو برق یکه در خانه را باز کردم صدا نیهم

 وگفت: دیاش کش یشانیبه پ یو به طرفم آمد و دست

 .نیکه کرد ییرو وادار به چه کارا ایانوقت من و پور رونیب نیکه شما دوتا رفتواقعا -

که دور کمرش بود  شبندیبا پ ایخنده به طرف آشپزخانه رفتم پور ریز میو زد میکرد گهیبه هم د ینگاه قیو شقا من

داده بودم  هیطور که به اپن آشپزخانه تک نیبرداشت و شروع به شستن کرد من هم هم نکیس یبشقاب را از تو

سرش را به طرفم  چرخاند و  عیسرفه ام سر تککردم هنوز متوجه حضورم نشده بود که با  یداشتم او را نگاه م

 زد گفت: یلبخند

 ن؟یاومد-

 ! نیکه تو و کامران کد بانو شد نمیب یم-

 آورد گفت: رونیب نکیرا از س یا شهیش وانیکرد و ل یا خنده

 ن؟یکرد کاریخب؛ شما چ-

 .دیلباس خر هی قیفقط شقا یچیه-

 انداخت و گفت: ینگاه قیبود به شقا دهیرا شن ایمن و پور یکه حرف ها کامران

 ؟یدیخر یچ نمیبب-

 زد وگفت: یلبخند قیشقا

  ینیب یامشب م-

 انداختم و گفتم: یدور بر خانه نگاه به

 خانم کجاست؟ دهیپس فر-

 رونیرفتن ب تایبا ب شیساعت پ مین-
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 تعجب گفتم: با

 جا بود؟ نیا تایمگه ب-

  میرو آماده کن یهمه چ میکه ما تا شب راحت بتون رونیب برهیجا بود گفت مامان رو م نیآره ا-

 با ذوق گفت: قیشقا

 .میهم خوب پس شروع کن یلیخ-

 میکرد یو مرتب م زیرا تم همه جا دیسه ساعت با  دیآوردم فقط در عرض با  رونیب میطرف اتاق رفتم لباس ها به

 روزیرا هم که از د کیک میکرد نییبا نور تز اطیدور تا دور ح میدیها چ یبزرگ و صندل زیپشت خانه رو با م اطیح

 بود  کیک یخانم رو دهیکه عکس فر میسفارش داد

 یم یهفت قهیبود و دکلته  میزانوها یکه تا باال یلباس صورت هیکردم  دنیطرف اتاقم رفتم شروع به لباس پوش به

 یرو میاما مال ظینه چندان غل یشیآرا کیرا درست کردم و  میدور کمرم طرح داده بود موها یخورد و کمربند صورت

 به من انداخت و گفت: یآمد نگاه رونیاز حمام ب ایکه تمام شدم پور نیکردم  هم ادهیصورتم پ

 ! یخشگل شد-

 زود باش توهم لباست رو بپوش.-

 

هم  انیک یو حت کایاز پدر و جس یو همسرش آمده بود  اما خبر میبه ساعت انداختم هفت بود فقط آقا رح یاهنگ

جا  نیآمد همه مهمان ها ا یکه م یوقت میشد خواست یم دایسر و کلش پ گهیخانم هم تا ربع ساعت د دهینبود فر

طور با  نیشدم و هم رهینامعلوم خ یجا کیبه  نهیمبل نشستم و دست به س یحضور داشته باشند اخم کردم و رو

به  یدادم و نگاه یکه تند تند تکانش م میبه پا ینشست و نگاه میروبه رو ایدادم پور یرا تکان م میپا تیعصبان

 صورت اخم کرده ام انداخت گفت:

 شده؟ یشکل نیا افتیچرا ق-

 ان؟یشد چرا نم رید-
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  یخور یقدر حرص م نیچرا ا زمیصبر کن عز-

 به من انداخت وگفت: ینگاه ایدر خانه به صدا در آمد پور یدهان باز کنم که صدا خواستم

 .انیم یصبر کن یگفتم کم یدید-

 کایبه سمت جس عیسر دمیرا شن کایجس انیک یبا باز شدن در صدا میبه طرف در رفت ایتکان دادم و با پور یسر

 را در آغوش گرفتم گفتم: کایختم و جسبزرگ شده بود اندا یکه کم کایبه شکم جس یرفتم نگاه

  نیخوش اومد یلیخ-

  یمرس-

 انداختم وگفتم: انیبه پشت سر ک یکردم نگاه یهم روبوس انیآمدم و با ک رونیب کایآغوش جس از

 پس پدر کجاست؟!-

 جمع شد  انیو ک کایجس لبخند

 ومد؟یشده؟ چرا پدر ن یزیچ-

 دیرس یخسته به نظر م یکم ادیتونه ب یامشب نم-

 به تپش افتاد با مِن مِن کنان  گفتم: قلبم

 که نـ..نشده؟ شیزیچــ..چـ..چ-

 زد وگفت: یلبخند کایجس

 نشده  یزینه چ-

 با تعجب گفت: ایپور

 گفتم امروز تولد مادرمه  شبیعجب؛ آخه من د-

 گفت: یبا خونسرد انیک
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  گهیخسته بود د-

 و گفتم:  دمیکش ینفس رفتن یپشت اطیبه طرف ح انیو ک کایتکان دادم جس یسر

 تا خالم راحت بشه. زنمیم یسر هیفردا حتمًا به بابا -

 زد وگفت: یبا زور لبخند ایپور

 باشه -

کرد  یو همسرش و پسرش تعارف م میآقا رح یبرا یبزرگ از چا ینیس هیبا  قیشقا میرفت یپشت اطیطرف ح به

 شدن  رهیزدم و با تک سرفه هر سه نفر به من خ یو به طرف آنها رفتم لبخند دمیکش ینفس

  نیخوش اومد یلیسالم خ-

رنگش را به  ییطال یبود موها دهیپوش یبلند شد کت و دامن با رنگ بادمجان شیبا صورت چروک شده از جا ریپ یزن

 درست کرده بود. یباال  و به شکل گرجه ا

 

 زد و دستش را جلوتر آورد گفت: یمهربون لبخند

 هستم  دیمن ناه زمیعزسالم -

 را پر رنگ تر کردم گفتم: لبخندم

 خوشبختم منم... یلیخ-

 حرفم آمد گفت: انیم به

خوش شانس هستن که عروس  یلیخانم خ دهیفر دم،یشن میخانم و آقا رح دهیرو از فر فتیالناز جان، تعر دونمیم-

 مث شما دارن  یخشگل

 لبخند گفتم: با

 لطف دارن -
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 بلند شد وگفت: شیخانم گرفتم و پسرش دوختم با احترام از سرجا دیرا از ناه نگاهم

 هستم  دیسالم الناز خانم من جاو-

با  یمشک یداشت چشم و ابرو یفرفر یقهوه ا یپسر انداختم پسرقدبلندموها یاز سرتا پا یزدم و نگاه یلبخند

 گذاشت گفت: زیم یشربت را رو ینیس قیرفتم شقا قیرا دادم و به طرف شقا دیلبخند جواب جاو

 بهت بگم  یزیچ هی خوامیم-

  دیوجودم لرز یهمه  قیشقا ینگران افهیق از

 شده؟ یچ-

 .نهیریدر مورد ش-

 شده؟! یبگو چ قیشقا-

 از مهشد برگشتن -

 و با اخم گفتم: دمیکش ینفس راحت قیشقا یجمله  با

 و زنده شدم دختر ؟مردمیگرفت یا افهیق نیپس چرا همچ-

دونه امشب تولد مادرش  یگفته م ایپور یرو بهت نگفتم؛ امروز زنگ زده به گوش یهنوز اصل کار ستین نیمسئله ا-

  نجایا ادیبلند بشه ب خوادیهست م

 دوباره ادامه داد قیماندم و شقا رهیخ قیتعجب به شقا با

 کنه  ریامشب رو بخ هیخدا -

 گفتم: یلب ریز

 خواد امشب رو زهرمارم کنه  یم-

 د گفت:با لبخن قیشقا
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 امشب خراب شه  هیکه  زارمینگران نباش نم-

 نگفته؟ یزیبه من چ ایچرا پور دوارم؛یام-

 درستش کنه  یجور هیخواست خودش  یخواست تو متوجه بش ینم-

کردم خونسرد رفتار کنم با تک  یکرد رفتم سع یصحبت م میکه با کامران و آقا رح اینگفتم وبه طرف پور یزیچ

 زدم وگفتم: یشدن لبخند کم جون رهیسرفه ام سه نفر به من خ

 کارت دارم  یایلحظه م هی ایپور-

 و کامران کرد به طرفم آمد گفت: میبه آقا رح یمعذرت خواه هیبه عالمت مثبت تکان داد و با  یسر

 شده؟ یچ-

 ؟یچرا به من نگفت-

 مانم دوختپر از سوالش را به چش نگاه

  یبه تو زنگ زده و به من هم خبر نداد نیریامروز ش یمن و تو پنهون نباشه ول نیب یزیکه چ یتو به من قول داد-

 گفت: دیکش یپوف کالفه

 تو خراب بشه یخواستم امشب برا ینم-

 ؟یریجلوش بگ یخواست یم یچه طور-

 صحبت کن  نیریبا ش یدیحاال هم که فهم گهیکردم. د یم یکار هیباالخره -

 با ذوق به طرفم آمد گفت: قیشقا میرفت یپشت اطیبه طرف ح یگفتم و دو نفر یا باشه

 اومدن تایخانم و ب دهیفر-

 میبود جمع شد زیبزرگ وسط م کیرنگارنگ بود و ک یکه پر از کادوها زیدور م یهمگ میرفت زیبه طرف م عیسر

که  نیشود هم زیشد با روشن شدن چراغ سوپرا یپشت اطیخانم وارد ح دهیفر یکه وقت میچراغ ها را خاموش کرد

 میو سوت زد تو دس میشدن چراغ ها رو روشن کرد یپشت اطیوارد ح تایخانم و ب دهیفر
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خوشحال شد و از تک تک مهمان ها تشکر کرد خاله مهسا و عمو  یلیشوکه بود اما بعد خ قهیخانم تا چند دق دهیفر

 به طرفش برگشتم  تایب یبا صدا دندیداشتند اما باالخره رس ریتأخ یسلمان هم کم

 ست؟یدختر خالت ن نیا-

آب دهنم را قورت دادم و آرام و شمرده به طرف  یبه سخت دمیرس نیریرا دنبال کردم که باالخره به ش تایب نگاه

 گفتم: یرفتم خشک و جد نیریش

 سالم -

 :کردم گفتم یجوابم را داد که اخم یلب ریز نیریش

 نشه؟ داتیدور و برات پ نیا گهیباز؟ مگه نگفتم د یکن میعصب یاومد ؟یاومد یچ یواس-

 من خواستم...-

 به هر دو ما انداخت گفت: یبه طرف ما آمد و  نگاه ایموقع پور همان

 !؟ گمیاومدم م یتلفنم گفت یپا یاومد یچ یواس نیریش-

 دوخت گفت: ایبه پور ینگاه نیریش

 من و الناز تمام کنم  نیب یدشمن نیاومدم که ا-

شدم  رهیشد خ یدر  ذهنم تکرار م قهیکه هر دق  یبا جمله ا نیریطور به ش نیگشاد شده بود و هم میها چشم

 گفت: یانداختن که با کمال خونسرد اینگاهم را به پور

  نیبش ایچه قدر هم خوب، پس ب-

 به طرف مهمان ها رفتند. ایتکان داد و با پور یسر نیریش

 

خودم را جمع و جور کردم  عیسر یماندم ول رهیخ ایو پور نیریاز قبل گرد شده بود با تعجب به ش شتریب میها چشم

 دهیفر نیو نگاهم را ب دمیکش ینشسته بود رفتم، کنار او نشستم و با حرص پوف یصندل یکه رو قیو به طرف شقا
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 ینشان م نیریبه ش ایکه پور یتیمیبودن و صم تعجب کرده نیریش دنیآن هم با د دیچرخ کایو جس انیخانم و ک

حاال دو کلمه  ینیرو بب نیریش یگفت حق ندار یطور به من م نیهم روزیناراحت شدم تا د یلیخ ایداد از دست پور

 گهید یپا یرا که رو میشده بودم پا یرا تمام کنم شدن پسرخاله و دختر خاله عصب یخوام دشمن یگفته م نیریش

 به طرفش برگشتم  قیشقا یدادم با صدا یام بود تکان م

 ! شهیباورم نم-

 اخم گفتم: با

 شه؟یباورت نم یچ-

 تو سرش  داره  یینقشه ها نیریش نیا-

 ممکنه  ریغ-

 گفت: دیکش ینفس قیشقا

 امشب رو خراب نکنه  دوارمیام-

و  ریبرداشتم دلم داشت مثل س زیم یام را از رو یتخت نشستم گوش یبلند شدم و به طرف اتاقم رفتم لبه  شیجا از

بازم  یهست ول ایکه قاتل پدر پور نیبدونم با ا ومدنشین لیدوست داشتم به پدر زنگ بزنم و دل دیجوش یسرکه م

قلبم  یول دنشیداد به پدر زنگ نزنم فردا بلند بشم برم د یباشم مغزم به من فرمان م الیخیتونستم ب یپدرم نم

 بوق جواب داد  نیو به پدر زنگ زدم با چهارم دمیکش یامشب زنگ بزنم نفس نیکه هم دیکوب یم نهیوار به س وانهید

 بله؟-

 ؟یسالم بابا خوب-

 گفت: یو جد خشک

 شده؟ یخوبم چ-

 تو بود شیجا دلم پ نیا یومدیامشب ن-

 وگفت: دیکش یتلفن نفس یپا
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  ستین میزیخوبم دخترم چ-

 منتظرت بودم؟ یومدیپس چرا ن-

 کن  یخانم معذرت خواه دهیو فر ایاومد از طرف من از پور شیبرام کار پ-

 باشه -

 به من بزن کارت دادم  یسر هیفردا حتما  یراست-

 شده؟ یزیچ-

  گمیبهت م ایتو ب-

 وگفتم: دمیکش ینفس

 باشه -

 خدافظ گهیمن برم د-

 خدافظ -

که بلند شدم در اتاق باز  نیهم دمیحال پدر خوب بود کش نکهیبابت ا یگذاشتم نفس زیم یرا قطع کردم و رو یگوش

 کردم وگفتم: یداد اخم لیبه من  تحو یچهار چوب در ظاهر شد و لبخند نیب نیریشد و ش

 ؟یچرا قبلش در نزد-

 کم رنگ شد وگفت: نیریکم لبخند ش کم

 م؟یدر بزن دیتا حاال با یاز ک-

 ؟یخوایم یچ نیریش-

 به من انداخت گفت: یکرد و وارد اتاق شد در را پشت سرش بست و نگاه یسرفه ا تک
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 یبا من رفتار م یطور نیرا تمام کنم بعد تو ا یدشمن نیهمه راه اومدم تا ا نیالناز؟ من ا یکن یم یطور نیچرا ا-

 ؟یکن

 زدم وگفتم: یپوزخند

  یکرد ینرفته چه کارا ادمی-

 انداخت و گفت: نییرا پا سرش

  خوامیمعذرت م یحق دار-

 زدم گفتم: یپوزخند دوباره

داشتم به من پشت  اجیمن به تو احت یوقت یرا برد ایپور یآبرو یزشت انجام داد یهمه کارا نی! ان؟یفقط هم-

 !؟خوامیمعذرت م یحق دار یکه آخرش بگ یکرد

 نیاومدم که ا زمیبه هم بر ایتو و پور یخوام زندگ یعالقه ندارم اون به تو عالقه داره من هم نم ایبه پور گهیمن د-

 یول یحق دار یبگ یکنارت باشم هر چ خوامیداشته باشم م یخوام با تو مشکل ینم گهیرو تمام کنم  د یالک یدشمن

 به من بده  گهیفرصت د هیبزار جبران کنم 

 زد وگفت: یلبخند دیسکوتم را که د نیریماندم ش رهیخ نیرینگفتم فقط با اخم به ش یزیچ

  یدیم یفرصت هیبه من  دونستمیم-

بعد آن را  یکم کرد و من را در  آغوش گرفت اول شوکه شدم ول نمونیفاصله ب نیریگرفتم ش نیریرا از ش نگاهم

 به دور و بر اتاق انداخت  گفت: یآمد و نگاه رونیسفت بغل کردم از آغوشم ب

 ؟یدار یاتاق خشگل-

 و گفت: دیکش شیآرا زیبه م یدست نیریتخت نشستم ش یتشکر کردم و لبه  یلب ریز

  یدار یخوب قهیسل نیقشنگه آفر یلیو کمد هم خ زیم-

 اتاق آماده بوده نجا،یا امیکه ب نیقبل از ا-
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 برگشت و با تعجب گفت: نیریش

 خودش درست کرده؟! ی قهیرو با سل نجایا اینگو که پور-

 به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: یسر

 ه آره خودش درست کرد-

 به اتاق انداخت گفت: یبا ذوق دوباره نگاه نیریش

 خوشم اومد  یلیخ یچه قدرم عال-

 کنارم نشست دستم را در  دستش گرفت وگفت: نیریش

 باشم که قبال بودم یهمان دختر خاله ا دمیقول م-

 یناراحتم کرد یلیخ-

 کنم. یبه بعد ناراحتت نم نیاز ا گهید-

 

 زدم وگفتم:  یلبخند

 میهست نجایزشته ا رونیب میپاشو بر-

 با اخم به طرفم آمد گفت: قیشقا میرفت یپشت اطیبه طرف ح میآمد رونیگفت و با هم از اتاق ب یا باشه

 ؟یالناز تو معلومه کجا رفت-

 باذوق گفت: نیریدهان باز کنم که ش خواستم

  هیعال ایپور ی قهیسل قشنگ بود واقعا یلیبندازم؛ خ یخواستم اتاق الناز نگاه میتو اتاق الناز بود-

 به من کردگفت: یانداخت و دوباره نگاه نیریبه ش ینگاه مین قیشقا

 خانم منتظر تو بود  دهیفر میالناز رقص چاقو دار-
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  میبر ایواقعاً؟! ب-

 به طرفش برگشتم  نیریش یبودم که با صدا ایبا چشم  دنبال پور میرفت زیهم به طرف م با

 اون پسره نشسته  شیپ ایپور-

با  ایکردم و به سمتش رفتم پور ینشسته بود تک سرفه ا دیکه کنار جاو دمیرس ایرا دنبال کردم و به پور نگاهش

 من صبحتش را قطع کرد گفت: دنید

 ؟یکجا بود-

 داخل اتاق بودم  نیریبا ش-

 اشاره کرد گفت: یکنار یتکان داد و دستش را به صندل یسر

  نیبش ایب-

 به من انداخت گفت: ینگاه دینشستم که جاو کنارش

 خانم کجاست؟ نیریالناز خانم پس ش-

به طرفم آمد و  نیریتکان دادم ش یدست نیریش یبرا دمیخانم د دهیکنار فر نیریبه دور و بر انداختم و ش ینگاه

 انداخت گفت: دیبه جاو یکنارم نشست و نگاه

 ه؟یک نیا-

  میپسر آقا رح دیجاو-

 آها-

که باهم مخلوط شده بود  یبنفش دیخانم با کت و دامن سف دهیفر میخانم برگشت دهیآهنگ همه به طرف فر یصدا با

 دنیگرفت و شروع به رقص شیدو دست ها نیشده بود را ب نییقرمز تز ونیکه با پاپ یبود و چاقو بلند ستادهیوسط ا

بود جمع  کیکه ک زیدور م دیخانم رقص دهیفر نکهیبعد از ا میکرد یخانم را همراه دهیکرد ما هم با دست زدن فر

به  میو تو آشپزخانه شروع کرد میبرد کیک قیمن و شقا میپر کرد اطیح یدست و سوت فضا کیک دنیو با بر میشد

 به طرفش برگشتم قیشقا یداخل بشقاب با خنده  دنیچ
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 ؟یخندیچرا م-

 خوب با هم گرم گرفتن. دیو جاو نیریش-

زدم و نگاهم  یکردن انداختم لبخند یکه کنار هم نشسته بودن و صحبت م دیو جاو نیریش از پشت پنجره به ینگاه

 شدم و گفتم: رهیخ قیگرفتم و به شقا دیو جاو نیریرا از ش

  انیبهم م-

 را پر رنگ تر کرد و گفت: لبخندش

  رسهیبه مشامم م یعروس یبو یوا-

 خنده گفتم: با

  وونهید-

  میو برقص میتنگ شده که بزن یعروس هی یکنم دلم برا کاریخوب چ-

تک تک مهمان ها  کیکردن بعد از خوردن ک ییرایبه پذ میگذاشتم و شروع کرد یبزرگ ینیها را در س کیک بشقاب

 یخورد و گشنگ یمشامم م چیساندو یبو میدیخانم بعد از آن  سفره شام را  چ دهیشروع کردن به کادو دادن به فر

تک تک  یبه خوردن بعد از خوردن شام همگ میو شروع کرد مینشست زیرد همه دور مک یاز قبل م شتریمن را ب

 کردن و رفتن یخداحافظ

 بلند شدم گفتم: میو از جا دمیام کش یشانیبه پ یخلوت شد دست خونه

 با اجازتون من برم بخوابم -

 بلند شد گفت: شیهم از سرجا قیشقا

 خستم  یلیخ میبخواب میما هم بر ایب زمیکامران عز-

 بلند شد گفت: شیاز جا کامران

  میخواب یهست راحت تا دل ظهر م لیخدا رو شکر فردا تعط-
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تخت کنارم نشست و  یهم وارد اتاق شد لبه  اینگذشت که پور یا هیگفتم و به طرف اتاق رفتم چند ثان یریبخ شب

 گفت:

 ؟یخوشحال-

 ؟یبابت چ-

  یدوست شد نیریکه با ش-

 گفتم: یلب ریان دادم و زبه عالمت مثبت تک یسر

 نداره  یعالقه ا چیگفت که به تو ه-

 .انیبهم م یلیخ نیریو ش دیبه نظرم جاو-

 چرا؟!-

 زد وگفت: یلبخند

 خوشش اومده  نیریاز ش دیجاو-

 واقعاً؟-

 گرفت  یم نیریطور سراغ ش نیکنم چون هم یفکر م نطوریمن ا-

 .هم خوب یلیخ-

 

 ینیبه ساعت انداختم ه یبرداشتم اول نگاه زیم یشدم و از رو زیخ میشدم. ن داریاز خواب ب یگوش یبا صدا صبح

انداختم پدر بود احتماال منتظر من بود  یگوش یبه صحفه  یبود نگاه ازدهیگفتم و از رختخواب بلند شدم ساعت 

 را قورت دادم وگفتم: دهنمکار کنم آب  یبه او دهم و چ دیبا یدونستم چه جواب یحاال نم

 بله پدر؟-

 الناز؟ ییکجا-
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 خونه، چطور؟-

 را بلند کرد گفت: شیصدا یکم پدر

 بزن یسر هیبه تو نگفتم فردا صبح حتماً به من  شبیمگه من د-

 مِن کنان گفتم: مِن

  امیشم..مـ..م یاالن آماده م ن،یچـ...چرا گفت-

 وگفت: دیکش یتلفن نفس یپا

  ایزود ب-

  امیباشه، االن م-

کامران،  ا،یآمدم پور رونیرا تنم کردم و ازاتاق ب میدست صورتم را شستم لباس ها عیرا قطع کردم و سر یگوش

 به من انداخت و گفت: ینگاه ایخوردن پور ینشسته بودن و صبحانه م زیخانم دور م دهیو فر قیشقا

 کجا؟-

 د گفت:خور یقلوپ از چا هی قیهر سه نفر به سمت من برگشتن شقا ایپور یجمله  با

 ؟یبر یخوایکجا م-

 انداخت گفت: میاز سر تا پا ینگاه

 بیو غر بیعج پیت نیاون هم با ا-

و مانتو سبز  دیتنم کردم با شلوار سف یچ دمیقدر هول بودم که نفهم نیبود ا بیعج پمیت یلیگفت خ یم راست

 که نداشتم شمیشال پوف کرده بود آرا ریتا حاال دستش نزدم ز شبیکه از د میکه تنم بود موها یروشن

من نخندند صورت هر دو سرخ شده بود با تک  یخودشون را گرفته بودند که جلو یلیخ چارهیو کامران ب قیشقا

 کرد وگفت: یزیاخم ر ایشدن پور رهیسرفه ام دوباره هر چهار نفر به من خ

 ؟یبر یخوایکجا م ینگفت-
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 با من داره  یبابا، زنگ زده بود کار مهم شیپ رمیم-

 گفت: ردیخود را بگ یتوانست جلو یکه نم قیشقا

  رانیپرچم ا یکنه شد یزبونم الل سکته م نهیبب افهیق نیاگر پدرت تو را با ا یدیکه تو پوش یلباس نیبا ا-

 گفتم: یحوصلگ یکردن با ب دنیهر چهار نفر شروع به خند قیجمله شقا با

 برم فعال خداحافظ  دیاکردن ندارم  من ب یشوخ یاالن حوصله -

 به طرفش برگشتم  ایپور یدر شدم با صدا کیکه نزد نیهم

  امیمن هم ب یخوا یم-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 گردم  ینه زود برم-

 زنگ بزن  یدیرس-

 باشه، خداحافظ-

پارک کردم و از پله ها باال  اطیرا در ح نیپدر رفتم ماش یشدم به طرف خانه  نیآمدم و سوار ماش رونیخانه ب از

وارد  یخاله مهسا دادم و بعد از سالم و احوال پرس لیتحو یباز کرد لبخند میرفتم با در زدن خاله مهسا در را برا

کارش نشسته بود به طرف اتاق رفتم با در زدن وارد اتاق  قخانه شدم سراغ پدر را از خاله مهسا گرفتم داخل اتا

 یکرد حت یرا زمزمه م یزیچ یلب ریپشت پنجره بود اخم کرده بود و ز یبه منظره  رهید و خشدم بابا پشت به من بو

 شد  رهیمتوجه حضور من نشده بود با تک سرفه ام نگاهش را از منظره گرفت و به من خ

 ؟یاومد-

 شده؟ یزیچ-

 اشاره کرد گفت: شیرو به رو یسر به صندل با

  نیبش-
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 یپا یرا رو شیداد و پا یبه صندل کهیمن نشست ت یروبه رو یصندل یو رو دیکش ینشستم بابا نفس یصندل یرو

 کرد گفت: یانداخت سرفه ا گهید

 موضوع مهم باهات صحبت کنم هیدر مورد  خوامیم-

 پر از سوالم را به چشمان پدر دوختم گفتم: نگاه

 ؟یدر مورد ک-

 ایپور-

 به تپش افتاد سکوت کردم تا حرفش را بزند  قلبم

  دمیسرم گذاشته بود فهم یبود چه کلک ها دهیمن کش یکه برا ینقشه ها-

پدر خودم را خونسرد نشان بدم آب دهانم را قورت دادم و  یمجبور شدم جلو یرفت ول جیپدر سرم گ یجمله  با

 گفتم:

 ؟یچ ینقشه -

  خوامیمن اشتباه کردم الناز واقعا معذرت م-

 ا ادامه داداز تعجب باال رفت باب میابروها دوتا

 کرد  یاون نقشه داشت و از تو داشت استفاده م یازدواج کن ایدادم تو با پور یاجازه م دیمن نبا-

داره  یچه نقشه ا ایبود پور دهیبابا فهم نکهیاز ا ردیکه قلبم آرام بگ دمیکش یدهنم را دوباره قورت دادم و نفس آب

 خودم مسلط باشم گفتم:  یکردم رو یقلبم آروم و قرار نداشت سع

 ده؟یکش یچه نقشه ا ایپور-

نگاهم را از پدر  یمن بود وقت یماند انگار دنبال جوابش داخل چشم ها رهیخ میبه چشم ها هیکرد چند ثان مکث

 بلند شد گفت: شیو از جا دیکش یگرفتم نفس
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از  یشیجدا م ایاز پور یزودصحبت کردم به  لیوک هیبا  روزیمن د یول دهیکش یچه نقشه ا یبدون ستیمهم ن-

 دخترم  یشیراحت م یشیخالص م ایدست پور

تکان دادم بابا بدون توجه  یبه عالمت منف یبود سر ستادهیهمه جمله از کار ا نیبا ا ینفس نفس افتادم قلبم انگار به

 رفت و گفت: زیبود و حالم خوش نبود به طرف م دهیبه حرکاتم که رنگم پر

 نابود کردن من استفاده کرده یاون تو را فقط برا یجدا بش ایکنم که از پور یتالشم را م یهمه -

 گفتم: یلب ریز

 نه -

 کرد و گفت: یاخم بابا

 نه؟ یچ-

 گفتم: یبه پدر انداختم و محکم و جد ینگاه

 شم  یجدا نم ایمن از پور-

 از تعجب باال رفت. شیابروها دوتا

 

 الناز؟ یشد ونهید ؟یبمون ایکنار پور یخوایزم مکنه با یکه داره پدرت رو بدبخت م نیبا ا-

 رو دوست دارم  ایاما من پور-

 اوج گرفته بود گفت: شیکه صدا یدر حال بابا

 یکار هیکه در ذهنش هست برسه  یهست به نقشه ها نیخواد اون به فکر ا یاون تو رو دوست نداره تو رو نم یول-

 که دارم رو به اسم خودش بزنه. ییها نیکنه من از شرکت و کارخونه  زم

 گفتم: یو محکم و جد ستادمیپدر ا یروبه رو نهیبلند شدم و دست به س میجا از

 بزنه  یکار نیخواد دست به همچ یم ایکه پور نیکرد یکار هیاحتمااًل شما -
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 پدر گرد شد ِمن ِمن کنان  گفت: یها چشم

 !یزنیحرف م یطور نیکه ا یدونیم یزیچ هی...تو دونـیم یزیچ هی...ـیتـ...تو...-

 کردم و گفتم: اخم

  یکرد ییو چند بار پولشو یرا کشت ایپدر پور یرحمانه ا یبا چه ب دونمیم دونم،یرو م زیآره بابا همه چ-

مبل بود برداشتم و خواستم از اتاق  یرا که رو فمیزده بود ک رونیپدر از کاسه ب یتونستم حدس بزنم چشم ها یم

 گرفت وگفت: شیچنگال دست ها یرا تو میبرم که پدر بازو رونیب

 ؟یبر یخوا یکجا م-

 طرفش برگشتم و حق به جانب گفتم: به

 خونه کنار شوهرم  رمیم-

 را محکم تر گرفت گفت: میبازو بابا

او  مشت گرفته که من به یخواد تو رو تو ینابود کردن من م یفقط تو رو برا یکنم اون عوض یمن به تو ثابت م-

 نزنم یبیآس چیه

 تکان دادم گفتم: یرا به عالمت منف سرم

  یقاتل هست هیکنه تو  یاست که ثابت م ایپور نیبابا برعکس ا یتون ینم-

 خواد اون اصالً به تو عالقه نداره  ینابود کردن من م یاون تورو فقط برا شهیبه تو ثابت م-

 و گفتم: دمیکش رونیرا از چنگش ب میبازو

 هیهست تو  یچه جور آدم ایکنم پور یکه من به تو ثابت م یو بگ یبابا تو چشمام نگاه کن یکش یلت  نماصال خجا-

 بابا تو... یقاتل

 یلیس یصورتم که جا یقدم عقب رفتم و دستم را رو هیماند  مهیکه به صورتم خورد  حرفم نصفه ن یمحکم یلیس با

که  فمیام بلند شد نگاهم را به ک یگوش یام را به چشمان پدر دوختم همان موقع صدا نهیبود گذاشتم و نگاه پر از ک
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گرفتم و به  چشمان پدر دوختم  فمیبابا نگاهم را از ک یداهست با ص ایپهن شده بود انداختم احتماال پور نیزم یرو

 انگشت اشاره اش  به سمتم دراز کرد گفت:

 تو هستم یقاتل من بابا یبه من بگ ینکیخفه شو الناز خفه شو چه جور جرأت م-

داد  یکرده بود و اجازه نم ریگ میشد تو گلو یکردم بغضم را قورت بدهم نم یم ینفس نفس افتاده بودم هر کار به

 یرفت رو زیبابا دست به کمر شد و به طرف م دیام به گوشم رس یگوش یکنم دهانم قفل شده بود دوباره صدا یکار

 فیام را از ک یبود برداشتم و گوش نیزم یکه رو را فیانداخت ک رونیب ینشست و نگاه به منظره  زیپشت م یصندل

 دیبه گوشم رس ایپور ینگران یآمدم و دکمه سبز را زدم صدا رونیآوردم از اتاق ب رونیب

 ؟ییالناز اونجاکه به تو زدم الو  هیزنگ نیسوم نیا ؟یدیمردم و زنده شدم چرا جواب نم هان؟ ؟ییالناز تو کجا-

 لرزان گفتم: ینشد با صدا ینکنم ول هیدهانم گذاشتم تا گر یهق هق افتاده بودم دستم را جلو به

  ایپور-

 توروخدا حرف بزن  ؟یکن یم هیگر یشده؟ چرا دار یالناز چ-

 را پاک کردم و گفتم: میها اشک

  ستیدنبالم حالم خوب ن ایب-

 گفت: دیلرز ایپور یصدا

 باشه، باشه -

 گفتم: دمیکش ینفس

  ایتو رو خدا زود ب-

  امیاالن م-

خاله مهسا  ادیب ایسرم گذاشتم و منتظر شدم تا پور یمبل نشستم دستم را رو یو رو فمیپرت کردم داخل ک یگوش

 گفت: یبا نگران دیمن را  که د افهیبه طرفم آمد ق
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 شده دخترم؟ یچ-

 ؟یاریآب ب هی شهیم-

را  یگوش دمیاز جا پر یگوش یبه طرف آشپزخانه رفت با صدا عیتکان داد و سر به عالمت مثبت یمهسا سر خاله

 کوب شدم  خیم میخاله مهسا سرجا یقطع کردم و به طرف در رفتم با صدا

 دخترم؟ یریکجا م-

 خداحافظ  رمیاومده من م ایپور-

سوارش شدم و شروع  دمیرس ایپور نیدوتا کردم و به ماش یکیپله ها را  عیجواب خاله مهسا نشدم و سر منتظر

 من را  در آغوش گرفت گفت: ایکردن پور هیکردم به گر

 ؟یکن یم هیگر یشده الناز؟ چرا دار یچ-

 وگفتم: دمیکش میبه اشک ها یآمدم و دست رونیب ایپور ازآغوش

  یکش یبابا نقشه م یبرا یتو دار دونهیم دهیرو فهم زیبابا همه چ-

 زد گفت: رونیاز حدقه ب ایپور یها چشم

 د؟یفهم یشد؟ چه جور یبود چ زیممکنه من حواسم به همه چ ریغ-

 گرفته تا از تو جدا بشم  لیبرام وک دونمینم-

 کرده  خودیب-

 یکه قاتل هست گفت به من ثابت م دونمیخوام از تو جدا بشم گفتم م یکنم؟ به پدر گفتم که نم کاریمن چ ایپور-

 یخواستینقشه ات م یکنه که تو من رو فقط برا

 تونه تورو از من جدا کنه مطمئن باش  یکس نم چیه-

را داخل خانه گذاشتم  میکه پا نیهم میرا روشن کرد و با هم به طرف خانه رفت نیماش ایتکان دادم و پور یسر

 به من زل زدن  یخانم به سمتم آمدن و با نگران دهیو فر قیشقا
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 شده الناز؟ یچ-

 

 گفت: ستادیا قیخانم و شقا دهیکرد و رو به فر تیو من را به داخل هدا کمرم گذاشت یدستش را رو ایپور

  ستین یخاص زیچ یحالش بد شده ول یکم-

 شانه ام گذاشت و گفت: یبه طرفم آمد و دستش را رو قیشقا

 شده الناز؟ یچ-

 لب گفتم: ریتکان دادم و ز یبه عالمت منف یسر

  ستین یزیچ-

 صبح که حالت خوب بود -

 عیسر ایدهان باز کنم که پور خواستم

 :گفت

 قدر سوال نپرس بزار بره داخل اتاق  نیجان الناز خسته هست ا قیشقا-

 از من فاصله گرفت گفت: یکم قیشقا

 باشه برو استراحت کن -

 کوب شدم  خیم میخانم سرجا دهیفر یکه با صدا میدستم را گرفت که با هم وارد اتاق بش ایپور

 صورتت چرا قرمز شده؟-

که بابا به  یلیس یبه جا یو نگاه دیچانه ام گذاشت و صورتم را به طرف خودش کش ریکرد و دستش را ز یاخم ایپور

 یبزنه که من اجازه ندادم و به طرف اتاق رفتم خودم را رو یتر شد خواست حرف ظیغل شیصورتم زد انداخت اخم ها

ماندم  رهیخ ایشدن در سرم را باال گرفتم و به پور دهیکوبکردم با  میقا میدوتا دست ها نیتخت رها کردم و سرم را ب

 دست به کمر شد و گفت: ایپور
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 زده نه؟ یلیطاهر به تو س-

 شد  خیتنم س یرا بلند کرد که موها شیصدا ایشدم پور رهینامعلوم خ یجا هیگرفتم و به  ایرا از پور نگاهم

 ؟یدیچرا جوابم نم-

 :دیغر یلب ریزد و ز شیبه موها یبا سر جوابش را دادم چنگانداختم و  ایبه پور ینگاه

  یکشمش عوض یم-

 و گفتم: ستادمیا شیاز در خارج شود که مانع رفتن شدم جلو خواست

 کنم آروم باش  یخواهش م ایپور-

مشت لگدم لهش  ریتونم ز یدخترش بلند کرد، بکش کنار برم تا م یآروم باشم هان اون دست رو یالناز چه طور-

 کنم 

 گفتم: یتکان دادم و محکم جد یبه عالمت منف یسر

  یدار یتو چه نقشه ا دهیبابا فهم یهست چطور نیمهم ا ستیمن ن یلیاالن مسئله س دمیاجازه رو بهت نم نیا-

 به من انداخت گفت: یتخت نشست و نگاه یو لبه  دیکش یبا حرص، نفس ایپور

 بخواب  ریتو بگ-

 ادامه داد: ایاز تعجب باال رفت پور میابروها دوتا

  یخوام تو دخالت کن ینم-

 ا؟یتو پور یگیم یچ-

شده تو رو  یحت زنهیم یطاهر دست به هر کار یموضوع دخالت کن نیبرسه اگه تو، تو ا یبیخوام به تو آس ینم-

  یزیعز یلیمن خ یخوام تو رو هم از دست بدم الناز تو برا یکه من به هدفم نرسم نم کنهیبدبخت م

 گفتم و کنارش نشستم  یباشه ا یلب ریز
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 ایسر پور یبابا بال دمیترس یطرف م هیحالم بد بود قلبم آروم قرار نداشت از  یلیخ دمیپنج خواب یتا ساعت ها عصر

 دونشی یکیدختر  دیبابا با یچ یهم جالب نبود آخه واس یلیخ ایپور یگفتم حرفا یهم م گهیطرف د هیو از  ارهیب

 تخت نشستم گفتم: یلبه  درشد  دهیکوب یبه هدفش نرسه با صدا ایخت کنه تا پوربدب

  دییبفرما-

 لباش گذاشت گفت: یرو یوارد اتاق شد و لبخند مهربون ینیبا س قیشقا

 برات غذا اوردم -

 کردم گفتم: یپوف

  خورمیمن نم ستیالزم ن-

 کرد گفت: یزیاخم ر قیشقا

  شهینم یطور نیالناز ا ینخورد یزیناهار چ-

 نوشابه به دستم داد گفت: وانیو ل زیم یگذاشت رو ینیس قیگرفتم شقا قیو نگاهم را از شقا دمیکش ینفس

 بخور -

 باال انداختم و گفتم: میابرو یتا هی

 نوشابه بخورم؟-

 پس زدم گفتم: وانیذوق سرش را به عالمت مثبت تکان داد ل با

 خورم  ینم یزیچ گمیم-

  یدونم گشنه ا یالناز لج نکن م-

  ستمیباور کن گشنه ن-

 گذاشت  ینینوشابه تو س وانیو ل دیکش ینفس
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 !دمیزنگ شن یاومده خونه؟ آخه صدا یکس-

 را به عالمت مثبت تکان داد گفت: سرش

 اومدن  تایو ب میآره آقا رح-

 :دمیغر یلب ریو ز دمیاز جا پر قیشقا یجمله  با

 دختر  یگینم یزیچرا چ-

شدن آب دهنم را  رهیشدم سه نفر با تعجب به من خ ایآمدم و وارد اتاق کار پور رونینشدم و از اتاق بجوابش  منتظر

 قورت دادم وگفتم:

 در نزدم  دیببخش-

 زد و گفت: یلبخند ایپور

  میزد یدر مورد طاهر حرف م میداشت نیبش ایب ،یشد داریزود ب زمینداره عز یبیع-

 واقعاً؟-

 به من انداخت گفت: ینگاه تایمبل نشستم ب یرو

  دهیبابات از کجا فهم میدیفهم-

 پر از سوالم را به صورت سه نفرشون انداختم وگفتم: نگاه

 ؟یچطور-

 کرد گفت: یتک سرفه ا میرح آقا

ما  یبود امکانش داشت طاهر متوجه بشه ول یطاهر برد چون تقلب یها را برا نیپرونده زم ایپور شیهفته پ هی-

 یاز آدم ها رو م یکیکنه بعد  یشک م ایو به پور شهیطاهر متوجه م داستیطور که پ نیا میدیرو به جون خر سکیر

 زارهیبعد که پازل ها رو کنار هم م دهیگزارش م  هررو مو به مو به طا یکند اون آدم هم همه چ ایپور بیفرسه تعق

 که خودش کنده داخلش افتاد  یچاه شهیمتوجه م
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 د؟یکن کاریچ نیخوا یحاال م-

 زد گفت: یلبخند محو تایب

 کنه کاریخواد چ یطاهر م مینیبب میمنتظر باش دیبا-

 زدم وگفتم: یپوزخند

 کنه  یجدا م ایکنه من رو از پور یکه م یکار نیاول-

 کرد وگفت: یاخم ایپور

 مطمئن باش نویالناز ا فتهیب یاتفاق نیهمچ زارمیمن نم-

 

زند. اما  یم ییکه دست به چه کارها میداد یادیز یو احتمال ها میزد یحرف م با هم میهفت بود که داشت ساعت

دور خواهد کرد و بعد هم به  ایبود که من را از پور نیکرد ا یکه م یکار نیشناختم چون اول یمن پدر را خوب م

چه بر سر من  ستیشود معلوم ن یم خیس تنمکنم مو به  یکه دارم فکرش را م قهی. هر دقدیحسابش خواهد رس

 خواهد آمد 

نخورد و  شتریهم دوتا لقمه ب ایبه خوردن آن نداشتم پور لیدرست کرد اما من اصالً م یغذا سبک قیکه شد شقا شب

خانم هم کم غذا خورد تا  دهیتلخ شد فر شانیشام برا یداغون ما مزه  افهیبا ق قیبلند شد کامران و شقا زیاز سر م

خواب  دیایبر سرم ب ییکه بال نیبر گرفته بود از ترس ا درره و آشوب تمام وجودم را هم نزاشتم دله یصبح چشم رو

کردم که  یو به همه وانمود م دمیتخت دراز کش یهم نگذاشتم رو یخوش نداشتم. تا ساعت پنج صبح پلک رو

کردم  یخواست انجام بدهد فکر م یکه م ییفکر و ذهنم پدر بود و به کارها یآمد همه  یاما اصال خوابم نم دمیخواب

 خوابم برد. الخرهتا با

که از  ییکردم به صداها زیرا ت مینشستم و گوش ها میکوب سرجا خیم دمیاز خواب پر ایو پور قیشقا یبا صدا صبح

 آمد یپشت در م

  نجایا امیب خوامیم گهیبره؟ خوب زنگ زده م میردش کن یچطور-
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حالش خوب  یکاف یالناز به اندازه  نهیالناز بب دیطاهر نبا ینت اومد بگو ولبه ذه یهر چ ستیبگو الناز خونه ن-

  ستین

 درو باز کرد و وارد اتاق شد  عیزدم سر ایپور یبلند شدم و صدا میاز سرجا ایجمله پور با

 شده؟ یچ-

  یچیه-

  نیزدیدر مورد بابام حرف م نیداشت دمیشن قیتو و شقا یبه من دورغ نگو حرفا-

 گفت: دیکش ینفس

  نجایا ادیخواد ب یمن جواب دادم م یزنگ زد چون تو خواب بود تیطاهر به گوش-

 به تپش افتاد مِن ِمن کنان  گفتم: قلبم

 اد؟یب خوادی....مـیم یچ ےواسـ...واس-

 گفت: یلب ریشانه اش را باال انداخت و ز دوتا

 جا نیا ادیکنم که ن یم یکار هی یول دونمینم-

 نه-

 کرد گفت: یاخم

 نه؟ یچ-

 جا برم  نیخوام از ا یبهتره بدونه نم یطور نیا میکن یباهاش صحبت م-

 بره  یالناز اون تو رو با خودش م-

 تونه  یمن نخوام نم یتا وقت-

 و گفت: دیکش ینفس
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 باشه -

من هم به آن  نشسته بودند زیرفتم همه سر م یپشت اطیآمدم به طرف ح رونیبه دست و صورتم زدم و از اتاق ب یآب

 خانم انداخت گفت: دهیبه فر ینگاه ایپور ختمیخودم ر یبرا یچا هی ریها ملحق شدم و بعد صبح بخ

 برو  قیبرن گردش تو هم با کامران و شقا خوانیو کامران م قیشقا-

 انداخت گفت: ایبه پور ینگاه میخودش گرفت و ن یلقمه برا هیخانم  دهیفر

 ؟یچ یواس-

  ینرفت رونیچند روز هست از خونه ب ،یطور نیهم-

 خوام... یمن نم یول-

 حرفش آمد گفت: انیبه م قیشقا

  میرفتیم شهیکه با هم هم یهمان باغ گل میریگذره م یبهمون خوش م رونیب میبر نیایب دینکن تیخانم اذ دهیفر-

 خانم لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت: دهیفر

  میباشه پس بعد از صبحانه بر ه،یعال-

بد  یخانم هم خانه نباشه با فکر اتفاق ها دهیاصرار دارن فر ایو پور قیکه شقا فتهیب یچه اتفاق خوادیم ستین معلوم

 گفتم: یقلوپ چا هیبا  دیدستم لرز

 شدم دستتون درد نکنه  ریمن س-

 کرد گفت: یخانم اخم دهیفر

  یمونیالغر م یطور نیا یهم شام نخورد شبیکه د ینخورد یزیدخترم چ-

 خوام  ینم یزیچ رمیخانم س دهینه فر-

 تکان داد گفت: یسر



 تجارت عشق

 
343 

 

 باشه -

  کردم میقا میدوتا دست ها نیمبل نشستم و صورتم را ب یبلند شدم و به خانه رفتم و همان جا رو میجا از

هم  ایپوراومدن شده من و  الیخیاز بابا نبود احتماالً ب یگذشت خبر قیخانم و کامران،شقا دهیاز رفتن فر یساعت دو

زنگ خانه لرز  یبود با صدا یا گهید یفکر هر دومون جا یبود ول ونیزیو نگاه هر دو به تلو میمبل نشسته بود یرو

 و به طرفم آمد وگفت: کردخاموش  ونیزینگاه کردم تلو ایبه تنم افتاد به پور

 آروم باش، باشه؟-

 باشه-

ما  یبه هر دو یبابا با اون اخم قلبم اومد تو دهنم بابا نگاه افهیباز کرد با ق عیدر و سر ایپور میهم به طرف در رفت با

 انداخت گفت:

 الناز -

 بله-

 رو جمع کن  لتیوسا-

 گفتم: یدهنم را قورت دادم و محکم و جد آب

  امینم یینه بابا من جا-

 شد گفت: رهیبار به من خ نیا

  میبر ایالناز لج نکن ب یبمون نجایا زارمینم-

 فت:با تشر گ ایپور

 که دوست نداره انجام بده  یپس مجبورش نکن کار ادیگفت، گفت که نم یچ یدیمگه نشن-

  ایتو دخالت نکن پور-

  یریجلوش بگ یتون یدخالت کنم الناز زن منه و دوست داره کنار من باشه پس تو نم دیبرعکس با-
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 را بلند کرد گفت: شیصدا بابا

مغز دخترم رو  یدونم چه طور ینم یمن رو گول زد یاون رو گول زد یدست خودت کرد چهیتو دختر من رو باز-

  یزارم به هدفت برس یدفعه نم نیا یول یشست و شو داد

 دستم را گرفت گفت: مچ

 .یدخترم را نابود کن زارمیمن نم-

 

 گفتم: یو دوباره محکم و جد دمیکش رونیدستم را از دستش ب مچ

 امینم یینه من با تو جا-

 ب گفت:با تعج بابا

 داده بیمرد هر دومون رو فر نیهان؟ا نجا؟یا یبمون یخوا یچرا م-

 تکان دادم گفتم: یرا به عالمت منف سرم

 لیخودت تحو یمنو با دستا نکهیراستش من از تو ممنون بابت ا دم،یشن ایرو از پور قتینخوردم حق بیمن که فر-

رو  ایکه قاتل هست من پور یکس یخونه  امیتونم ب ینم یقاتل هیبشنوم بابا تو  ایاز زبون پور قتیتا حق یداد ایپور

 مونم  یدوست دارم و کنارش م

 :دیمن منقبض شد و غر یپدر از حرف ها فک

  گهیهمش داره دورغ م کنمیالناز ثابت م یخودت خواست-

 گفت: یرلبیدرو محکم بست و ز ایمنتظر جوابم نشد و از اونجا رفت پور بابا

 شرف  یب-
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کردم و سرم  لیمبل نشستم و خودم را به جلو ما یو نگاهم را از در بسته گرفتم و وارد حال شدم رو دمیکش ینفس

 یدر نم میدلم مانده بود اما صدا یحرف تو یلیکردم  خ ینم هیگرفتم بغض کرده بودم اما گر میدوتا دست ها نیرا ب

 کمرم گذاشت گفت: یکنارم نشست و دستش را رو ایآمد پور

  ؟یمونیتو رو خدا نگو پش-

 دادم گفتم: هیآوردم و به مبل تک رونیب میدوتا دست ها نیرا از ب سرم

 نه -

  گهیم گهید زیچ هیچشمات  یول-

 گفتم: یانداختم و محکم و جد ایبه پور ینگاه

  ستمین مونینه پش-

وار عاشقش  وانهیکه د یبه مرد زل زده بودم، ایطور به پور نیمن هم یتکان داد و نگاهش را از من گرفت ول یسر

و دستم  رمیبگ دهیناد ایتوانستم پور یرفتم تا او را از دست ندهم چه طور م یمرگ م یاگر الزم بود تا پا یبودم و حت

و  دمیکش یشد نفس یم کهیت کهیتونستم قلبم ت یو بروم؟ نم ودب ایپور یپدر بگذارم که قاتل بابا یدست ها یرا تو

 آرام گفتم:

 م؟یکن کاریحاال چ-

 گفت: دیموهاش کش یال یدست ایپور

  میکن یفعالً صبر م-

  زارهیبابا دست رو دست نم-

 کنه  یتونه کار ینم-

 ؟یکرد چ یاگه کار-

 شد گفت: رهیو به چشمانم خ دیبورش کش یموها یال یدست ایپور
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 دارم  ینقشه ا هی-

 داد ادامه ایدوختم پور ایپر سوالم را به چشمان پور نگاه

 یحل م میاش خودم و آقا رح هیکرده بعد بق کاریطاهر چ میدیم حیبراش توض انیسراغ ک میریاول از همه امشب م-

  میکن

 کردم گفتم: یاخم

 هم به من بگو؟ یبعد ینقشه -

 کامل به طرفم برگشت و دستم را گرفت گفت: ایپور

 میرو بگ هیقض میامشب اگه خونه هست تا بر نیبب انیکن زنگ بزن به ک یلطف هیاالن  گم؛یبعدًا م-

را  انیک یبرداشتم و شماره  یعسل زیم یام را از رو یبه عالمت مثبت تکان دادم و به طرف اتاقم رفتم گوش یسر

 بوق جواب داد  نیگرفتم با چهارم

 جانم الناز جون؟-

 را صاف کردم گفتم: میو صدا دمیکش ینفس

 سالم داداش جونم حالت چطوره؟-

 ؟یخدا رو شکر خوبم تو خوب-

 ان؟یممنون، ک-

 ؟یجانم آبج-

 ؟ییکجا-

 شرکت هستم چه طور؟-

 ؟یبر یخوایم ییامشب جا-
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 کرد وگفت: یمکث انیک

  مینه امشب تو خونه هست-

 ذوق گفتم: با

 خونتون  میایم ایخواستم بگم که من امشب با پور یچه عال-

 قدمت رو چشمم  نیایب شمیهم خوب خوشحال م یلیبه به خ-

 میپس امشب ساعت نه خونتون هست-

 باشه منتظرتم -

 من برم؟ یندار یداداش جون کار گهیخوب د-

 جون خدافظ یبرو آبج-

چهار چوب در  نیکه ب ایبا باز شدن در به طرف پور دمیکش یتخت نفس یقطع کردم و پرتش کردم رو یگوش

 بود برگشتم  ستادهیا

 ؟یصحبت کرد انیبا ک-

 گرفتم گفتم: ایتخت نشستم و نگاهم را از پور ی لبه

 میاونجا باش دیساعت نه با م،یبر میتونیآره حرف زدم امشب خونه م-

 خوبه -

  ایپور ترسمیم-

 کنارم نشست گفت: ایپور

 ؟یچ یواس-

 داداش حرف من و تو رو باور نکنه  ترسمیم-
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  کنهیباور م نهیپدرش رو بب لمیف یوقت-

 مطمئن باشم؟-

 دادم  ایپور لیتحو یرا باز و بسته کرد که قلبم آروم گرفت لبخند شیها چشم

درست کرده بود عجب  مهیخانم خورشت ق دهیو کامران برگشتند ناهار فر قیخانم، شقا دهیساعت گذشت که فر کی

ر دفعه خودم دست به کا نیتو ظرف شستن هم ا میبود و طعم دار بود ناهار را خورد یدلچسب و خوشمزه ا ییغذا

شده بودم بعد از ظرف  رهیخ واریدر و د بهطور  نینزده بودم و هم دیو سف اهیشدم چند روز بود اصال دست به س

به  ایشدم پور رهیو به صورتش خ دمیبود کنارش دراز کش دهیتخت دراز کش یرو ایشستن به طرف اتاق رفتم پور

 تو چشمام انداخت گفت: یطرفم برگشت و دو جفت چشم آب

  شهیدرست م زینگران نباش همه چ-

 گرفتم ایو نگاهم را از پور دمیکش ینفس

 

من از  دنیمبل نشسته بود که با د یرو ایآمدم پور رونیانداختم و از اتاق ب نهیبه خودم در آ یبار نگاه نیآخر یبرا

 داد گفت: لیبه من تحو یفرو کرد لبخند بشیبلند شد و هر دو دستش را در ج شیجا

 م؟یبر-

کامران  ق،یاز شقا یبه عالمت مثبت تکان دادم و بعد از خداحافظ یبه نه بود سر قهیبه ساعت انداختم ده دق ینگاه

ترس و دلهره تمام وجودم  میدیرس انیک یبه خانه  یوقت میشد نیسوار ماش میآمد رونیخانم از خانه ب دهیو فر

 گفتم: یلب ریو ز دمیکش قیگرفته بود نفس عم

 .دیصحبت کن نیخوا یآروم باش فقط م-

قد متوسط با  یدر را زد و دختر ایپور میرفت انیک یشدم باهم به طرف خانه  ادهیپ نیباز کردم و از ماش نیماش در

اول وارد شد و من  ایپور میزد و از در فاصله گرفت تا ما وارد شو یچهار چوب در ظاهر شد لبخند نیپوست روشن ب

 با ذوق به سمت ما آمد گفت: کایکه جس میوارد حال شد یز قدم برداشتم، دو نفرهم پشت سرش قدم ا

  نیخوش اومد یوا-
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 کردم گفتم: یروبوس کایدادم و با جس لیتحو کایبه جس  یلبخند

 ممنون -

 دست داد گفت: ایبا پور کایجس

 یاز ما کرد یادیبعد چه قدر -

 شرمنده، سرمون شلوغ بود -

 به دور و بر انداختم وگفتم: ینگاه

 کجاست؟ انیپس ک-

 به طرفم آمد گفت: انیخواست دهان باز کند ک کایکه جس نیهم

 سالم-

 رفتم و داداش را در آغوش گرفتم گفتم: انیبا ذوق به طرف ک میبرگشت انیبه طرف ک ایمن و پور همزمان

 داداش دلم برات تنگ شده -

 زد گفت: میها آمد و آرام به شانه رونیآغوشم ب از

 کنارت بودم  شیخوب که دو روز پ میدیرو ند گهیساله همد کیانگار  یزنیحرف م یجور هی-

 گفت: عیسر کایدهان باز کنم که جس خواستم

 شام درست کردم  ز،یسر م میبر گهیخوب د-

 انداختم گفتم: کایبه جس ینگاه

 ؟یخودت درست کرد-

 آره -

 کردم گفتم: یزیر اخم
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  نیهم میموضوع مهم اومد هیفقط به خاطر  یتو حامله ا یچرا خودت را به زحمت انداخت-

 زد وگفت: یلبخند مهربان کایجس میبه زحمت نبود یراض گهیراست م-

 جا خواستم جبران کنم  نیا نیحاال بعد چه قدر اومد نیما شام درست کرد یو برا میچند بار ما اومد-

مرغ به  یبود بو اطیوسط ح قایدق زیم میشد اطیوارد ح یو همگ دیدستم را کش انیدهان باز کنم که ک خواستم

 به خوردن  مینشستم و شروع کرد ایکنار پور دیمشامم رس

 هست یاحتمااًل موضوع مهم ن؟یهمه راه اومد نایهست؟ که ا یاون موضوع مهم چ-

 انداخت گفت: انیبه ک ینگاه مین ایپور

 گمیبعد شام م یهست ول یموضوع مهم هیآره -

قرار گرفته بود که پر از گل و  اطیح یدرست روبه رو میبه طرف تراس رفت یتکان داد بعد از خوردن شام همگ یسر

هم  کایو جس انیک میکنار هم نشست ایبود من و پور دهیچ یگرد زیرنگ دور تا دور م یدرخت بود چندتا مبل کرم

قلوپ  هی انیآورد ک یهر چهار نفر فنجان چا یهست برا هیاسمش هان دمیما بودن همان دختر که حاال فهم یروبه رو

 انداخت گفت: ایبه من و پور یخورد و نگاه یاز چا

 هست؟ یموضوع چ نیبگ نیخوا ینم-

 اش را از مبل گرفت گفت: هیکرد و تک یتک سرفه ا ایپور

 موضوع طاهره.-

 گذاشت گفت: زیم یرا رو یکرد و فنجون چا یزیاخم ر انیک

 کار کرده؟ یبابا چ-

 حرف زدم ایپور یدفعه من جا نیدهنم را قورت دادم و ا آب

 تو رو خدا تا آخرش گوش کن  یول یش یشوکه م یکم میبزن میخوا یکه م یحرفا انیک نیبب-

 باال انداخت گفت: شیابروها یتا هی انیک
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 هست؟ یچ نمیبگو بب-

طاهر قبل از آمدن به خونه  مارستان؛یب  نیبر یمادرتو م که شما ها یالناز پونزده سال داشت همان  شب یوقت-

 کرد  یبود قبلش با پدر من بحث م یبرگشت به خونه دستاش خون یالناز وقت یبود به گفته  رونیب

 با تعجب گفت: انیک

 با پدر تو؟-

 گفت: دیکش ینفس ایپور

بودم؛ بعد طاهر شرکت  ومدهین ایکه من هنوز به دن یوقت یسال باهم دوست بودن حت نیمن و طاهر چند یآره، بابا-

تمام آن را به  یکه مال پدرم بود طاهر با نامرد یشن حق یم کیبا هم شر یوقت میبش کیمن گفت شر یزد که به بابا

کند به نام خودش کرد؛ که بعد چند ماه طاهر متوجه  تگوکه با طاهر گف نیرا بدون ا نیمن هم زم یچنگ گرفت بابا

را از دست پدرم  نیزد که زم یو طاهر دست به هر کار ادیم شیآن دو کدورت پ نیکار کرده و ب یپدرم چ شهیم

 یم ابانیسرد تو کوچه و خ یتا اون موقع من بچه بودم و تو هوا م؛یکرد یم یکه در آن زندگ یخانه  یبکشه و حت

 و به... دارهیکنه که طاهر اسحلش را برم یو باهاش صحبت م رهیپدرم همان شب سر وقت طاهر م میدیخواب

 آمد و با تشر گفت: ایحرف پور انیم هیبا اخم  انیک

 ؟یچرت و پرت ها رو از کجا  آورد نیبسه، ا-

 گفتم: عیماند سر رهیخ انیهاج واج به ک ایپور

 داداش تو رو خدا باور کن اون...-

 

 دوباره با تشر گفت: انیک

که  یپدر یول یباور کن یکه سه ماه باهاش هست یحرف کس یتون یطور م ؟چهیکن یمباور  ایالناز تو هم حرف پور-

 قاتل؟ یکنارت بود و پشتت بود بگ شهیهم

 گفتم: یلب ریانداختم و ز نییرا پا سرم
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 داداش اون شوهرمه -

 اوج گرفته بود گفت: شیکه صدا یدر حال انیک

  زنهیشوهر تو داره به پدرت تهمت قاتل شدن م نیهم-

 میمدرک دار زنمیمن تهمت نم انیک نیبب-

 با تمسخر گفت: انیک

 تو رو خدا  دی! با کدوم برنامه هان با فتوشاپ؟ ول کنیواقعا مدرک رو از خودت ساخت-

 دهنم را قورت دادم و سرم را باال آوردم با التماس گفتم: آب

 قاتل هست هیاون  یفهم یم نیبب لمیف نیا قهیداداش تو رو خدا دو دق-

 زد گفت: یپوزخند

 قاتل هست واقعا که الناز هیاون  یگیچه قدر راحت م-

 زانو زدم گفتم: شیرفتم جلو انیبلند شدم و به طرف ک میجا از

پازل ها را کنار هم  یهمه  یوقت یکردم ول یباور کن من هم اولش اصال باور نم ایمن و پور یبه حرف ها نیداداش بب-

  میشاهدم دار یزده حت یبابا دست به چه کارها دمیگذاشتم فهم

 باال انداخت گفت: شیابروها یتا هی

 هست؟ یشاهد ک-

 شدم گفتم: رهینامعلوم خ ییجا هیگرفتم و به  انیقورت دادم و نگاهم را از ک یدهنم را به سخت آب

 هم هست  لمیداخل ف یمن دست داشته حت یعمو سلمان اون هم با بابا-

 زد گفت: یجان یلبخند ب کایدوخت جس کایبه جس یو نگاه دیکش شیموها یال یدست انیک

  میبنداز ینگاه هیبهتر -
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 انداخت گفت: ایبه پور ینگاه انیک

 باشه -

 یو مشک ییاتاق با رنگ طال میرفت انیبلند شدم و هر چهار نفر به طرف اتاق کار ک میو از سرجا دمیکش یقیعم نفس

 یو چندتا برگ و دفتر، رو وتریبزرگ کنار آن بود که کامپ زیم هیاز اتاق بود و  یکمد بزرگ گوشه  هیکرده بود  نییتز

 یروبه رو یصندل یرو انیگذاشت ک سیآورده بود داخل ک ایفلش که پور میرفت وتریآن قرار داشت به طرف کامپ

نگذشت  هیشد چند ثان رهیخ وتریو به صحفه کامپ ستادیا  انیهم پشت سر ک کاینشست جس وتریکامپ یصفحه 

 میچشم ها عیشد سر خیمو به تنم س ریت کیشل یگرفت با صدا ینداشتم قلبم درد م لمیدوباره ف دنیباز شد د لمیف

 گفتم: یلب ریو ز دمیکش میموها یال یکردم دست وتریرا به کامپ پشتمرا بستم و 

 خدا خودت کمکم کن -

 به طرفش برگشتم  انیک یصدا با

 س؟یپل شیپ یچرا همون اول کار نرفت یرو نگه داشت لمیف نیچرا ا-

 داشت گفت: یطور که فلش را برم نیهم ایپور

 نکردم  نکارویا یتونستم ول یم-

 زد گفت: یپوزخند انیک

که پدرت را  یخواهرم که دوست داشت و چون دختر قاتل کس میما  بدبخت بش یتو زندگ یپاتو بزار یخواست یم-

 نه؟ یکه پدر کرد انجام بد یکارا یکه تالف یاز تو گرفته با قلب شکسته تنها بزار

 کرد گفت: یاخم ایپور

پسر بدون پدر  هیطاهر  یکنم ول یدوسش دارم و براش همه کار م یلیمنه خ زیالناز رو وسط نکش اون همه چ یپا-

دونه  یمادر من نم یطاهر با کشتن پدرم مادرم تنها شد حت نیهم یعالقه داشت ول یلیگذاشت مادر من به پدرم خ

کند قاتل غالم دشمن پدرم هست بلکه  کرمردهست چون طاهر همه کار کرد که همه ف  نیکه قاتل شوهرش هم

  ستین نطوریا

 چرا پدرت با اون دشمن بوده؟ هیغالم ک-



 تجارت عشق

 
354 

 

 نشست گفت: یصندل یرو ایپور

 یم دیدکتر قطع ام شهیجز پسرش که فلج م دهیتصادف از دست م هیرو تو  غالم قبالً دوست طاهر بوده خانوادش-

دکتر آلمان که غالم  رهیبه آلمان م یکنه تا پسرش رو نجات بده و حت یو همه تالش رو م شهینم دیغالم ناام یکنه ول

عمل گرون  متیفهمه ق یم یاما وقت شهیخوشحال م مغال شهیکنه با عمل کردن پسر غالم خوب م یم دواریرو ام

چون  رودیکنه غالم به سراغ پدر من م یو به او کمک نم کنهیطاهر به غالم پشت م یول رودیاست اول سراغ طاهر م

 یشوند وقت یم کیدو سه روز قبل هم طاهر و پدرم با هم شر قایکردن دق یشرکت کار م کیپدر من و غالم داخل 

تا پول رو از  رودیکند بعد از چهار ماه پدر به سراغ غالم م یم افتد پدرم به آن کمک یپدرم م یپا وغالم به دست 

همان روز هم طاهر  دیگو یبه پدر م ادیم رونیاز دهنش ب یماند و هر چ یاما غالم سر قول خودش نم ردیغالم بگ

رو بدهد خواهد پول  یغالم نم شهیمتوجه م یتداشت و وق اجیکنه و بابا هم چون به پول احت یخونه رو به نام خود م

 آلمان کنار پسرش  رهیکنه و م یفرار م رانیغالم از ا یکند ول یم تیاز او شکا

 گفت: دیکش ینفس کایجس

  یبد یچه زندگ-

 شد وگفت: لیبه جلو ما انیک

 ؟یرا نشون نداد لمیو ف سیپل شیپ یتو خانواده ما چرا همون اول کار نرفت یپاتو گذاشت یحاال واسه چ-

خودش کرد  کیبکشم که به لطف طاهر من را شر رونیکه االن به نام طاهر هست از دستش ب نیخواستم زم یم-

 نیزم لیبا مدرک و دل لمیو من و وک نیطاهر بش یبود که تو و الناز متوجه کارا نیا میتصم نیاول میشد کیشر یوقت

 یدادم نم یرا  نشون م لمیگذاشتم و ف یم سیرا به اداره پل میچون اگه همان اول کار پا میرا از دست طاهر بکش

 شما گذاشتم متوجه شدم عاشق الناز هستم. یتو خانواده  میپا یوقت رمیو سهام بابا را از دستش بگ نیتونستم زم

 

 چانه اش گذاشت گفت: ریدستش را ز انیک

 لمیو نشون دادن ف نجایه اتو اومدنت ب ی!  ولشهیاما من هنوز باورم نم ه،یپدرم چطور آدم یدرسته به ما نشون داد-

 برات انجام بدم یکار هیتا در برابرش  ینشون داد نوینبود تو ا

 کرد گفت: یتک سرفه ا ایپور
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 نیخودم اومدم تو هم دخالت بدم ا یکه خودم با پا یخوام دوست ندارم تو کار یخوام، نم یازت نم یمن کار خاص-

 نمیب یهست تو رو به چشم برادرم م یاما عشقم به الناز واقعشما  یخودم اومدم داخل زندگ ینقشه من بود من پا

 خوامیکار ازت م هیفقط 

 گفت: عیسر انیک

 چه کار؟-

و اطالعات در مورد شرکت  یکن یلطف هیبه من  خوامیفقط م یشیکنه تو با خبر م یم یهر کار یتو پسر طاهر هست-

و  لیخوام با مدرک، دل یم یزنم ول یبه پدرت نم یبیتا کارم راحتر جلو بره من آس یجمع کن میبرا نیو کارخانه و زم

 بدم  سیدست پل دیو سهام که از دست بابام کش نیاون زم

 کرد و گفت: یمکث انیک

 ...هی یدار نمینه اما اگه بب ایکنم  یکار تونمیم نمیکنم بب یباشه، تالشم رو م-

 حرفش آمد گفت: انیبه م ایپور

کنه طاهر قاتل  یو با همون مدرک که ثابت م ارمیو سهام پدرم را از چنگ طاهر در م نیراحت من فقط زم التیخ-

  دمیم سیهست دست پل

 گرفت  ایتکان داد و نگاهش را از پور یسر انیک

حرص حال و حوصله نداشت اخم کرده بود و با  یلیخ ایپور میآمد رونیب انیک یکه از خانه  دیساعت طول نکش مین

 یحرفا انیحرفا نبود ک نیکرد منم سکوت کردم حقش ا یم یخال گهید یکرد اعصابش را سر رانندها یم یرانندگ

 یشد و راه ادهیپ نیاز ماش یصحبت چیبدون ه ستادیپارک ا کیزد باالخره طاقتش طاق شد و نزد ایبه پور ینیسنگ

آب دهنم را قورت دادم  دمیرس ایبه پور یشدم دنبالش راه رفتم وقت ادهیپ نیو از ماش دمیکش یپارک شد نفس

 وگفتم:

 از طرف من ببخش -

 به صورتش بدهد گفت: یتکان نکهیا بدون

 ه؟یمنظورت ک-
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 به تو نزد یخوب یحرفا گمیم انیک-

 داد و نگاهش را از من گرفت گفت: رونیب ینفس

پدرتونه  نیحق دار دیبه من بزن یحرفا نیهمچ انیک ایتو  ای دیرسیم یروز کیرو داشته بودم باالخره  شیآمادگ-

انکار  ستم؟یقاتل هست نگفت ن یاونجا گفت یرفت یوقت یدیخودت د یکردم ول یشک م یلیمن هم بودم اولش خ

 در موردش با تو حرف نزد  ینکرد ول

 را گرفتم گفتم: دستش

 من به تو اعتماد دارم-

 داشته باشم و به راهم ادامه بدم  دیکه ام شهیباعث م نیهم زمیعز دونمیم-

 زدم و گفتم: یلبخند

   ایدوست دارم پور یلیخ-

 طور  نیمن هم هم-

خواستم در را ببندم که  میسر و صدا وارد اتاق شد یهم ب ایبود من و پور کیهمه جا تار میوارد خونه شد یوقت

  دیخانم به گوشم رس دهیفر یصدا

 ن؟یاومد-

 م؟یکرد دارتونیب-

 تکان داد گفت: یرا به عالمت منف سرش

 منتظر شما بودم بهتون خوش گذشت؟ زمینه عز-

 جواب داد: ایدفعه پور نیا

 بله -

  ریخوب پس من برم بخوابم شب بخ یلیخ-
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لباس عوض  یتخت حال و حوصله  یگفتم و در را بستم مانتو و شالم را در آوردم و انداختم رو یریشب بخ یلب ریز

 به خودم آمدم  ایقدر فکر کرد منجمد شد با تماس دست گرم پور نیکردن نداشتم مغزم ا

 حالت خوبه؟-

 خوبم -

 کنارم نشست گفت: ایتخت نشستم پور یتخت برداشتم و داخل کمد گذاشتم لبه  یو شالم را از رو مانتو

 انیکه با ک زنمیزنگ م تایمن صبح به ب میرس یم تر به کار ها عیکه گفتم انجام بده باور کن سر یکار انیاگه ک-

   تونم راحت بندازمش زندان یکشم و م یو سهام از دست طاهر م نیمن هم زم یطور نیصحبت کنه ا

 حرص گفتم: با

 لیچرا شد وک تایب دونمیآره؟ نم تاینبود جز ب ایدن نیتو ا یلیوک چیه-

 کرد و گفت: یا خنده

 یکن یم یحسود تایقدر به ب نیدونستم ا ینم-

  شهینم میحسود-

 باال انداخت گفت: شیابروها دوتا

 من هم باورم شد  ینه بابا تو گفت-

 کنم  یحسود تایداره که من بخام از ب یگفتم؛ آخه اون چ یجد-

 زد وگفت: یلبخند ایپور

 به او حس دارم  یکن یکنم آخه چرا فکر م یفکر نم یا گهید یمن جز تو به کس زمیآخه عز-

 :دمیلب غر ریز

 داشته باش  یحس هیهم  تایبه ب اینه بابا ب-
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 زدم گفتم: شیکرد محکم به بازو دنیجمله شروع به خند نیا با

 ندارم  یعالقه ا چیکنه من به تو ه یآخه کجاش خنده داره اون هنوز فکر م-

 خندهاش گفت: یبه ال ال

  دونهیم-

 تعجب نگاش کردم که ادامه داد  با

 خودم گفتم-

 زدم گفتم: یلبخند

 شده وونهیحقشه، احتماال د-

 

 میده و ن کیام انداختم ساعت نزد یبه گوش یکنارم نبود نگاه ایپور شهیشدم مثل هم داریاز خواب ب یوقت صبح

را  میگرفتم و لباس ها یو از رختخواب بلند شدم و به سمت حمام رفتم دوش مختصر دمیکش میبه موها یبود. دست

 با چندتا بشقاب در دستش روبه رو شدم اخم کرد گفت: قیآمدم با شقا رونیه از اتاق بک نی. همدمیپوش

  ادینم رتیصبحونه گ یاومد رید-

 را باال انداختم و از کنارش رد شدم گفتم: میها شانه

 خورم. یقهوه م هی ستیمهم ن-

 گذاشت گفت: نکیوارد آشپزخانه شد و بشقاب ها را داخل س قیشقا

 ستیهم قهوه خوب ن یلیخ-

  دارهیالقل تا شب سر پا نگه ام م-

 گفتم: ختمیخودم قهوه ر یبرا
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 کجاست؟ ایپور-

 گفت: دیکش ینفس

 رفتن شرکت  تایبا ب-

 کردم گفتم: یاخم تایاسم ب با

 واقعاً؟-

 کیام را  هم فشردم و قهوه یرا رو میرا به عالمت مثبت تکان داد و از آشپزخانه خارج شد با حرص دندان ها سرش

و جواب   دمیکش یبود نفس انیانداختم ک یگوش یبه صفحه  یوارد اتاق شدم نگاه یگوش ینفس خوردم که با صدا

 دادم 

 جانم داداش؟-

  دیچیتو گوشم پ کایجس یصدا یبودم ول انیک یصدا منتظر

 الناز -

 شده؟ یچ-

 قلبم اومد تو دهنم  انیک ادیفر با

 ما رو بدبخت کرد   ایجا پور نیا ادیبه الناز بگو بلند بشه ب-

 مِن کنان گفتم: مِن

 کا؟یشده جـ.....جس یچـ.....چ-

 کرد گفت: یمکث

 افتاده  یاتفاق بد هی-

 بلند شد  انیک یصدا دوباره
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  میاعتماد کرد یشده! بهش بگو به ک یبهش بگو چ-

 میبد حیتا برات توض نجایا ایبلند شو ب-

 یطور تکرار م نیو تک تک کلمه هاش تو مغزم حک شده بود و هم انیک یدارا قطع کردم ص یگفتم و گوش یا باشه

بود  ریفکرم درگ نقدریا زنهیم ادیقدر داده و فر نیا انیافتاده که ک یشد ترس تمام وجودم را گرفت معلومه اتفاق بد

پدال گاز  یرا رو میشدم پا نیکردم و سوار ماش یداحافظخانم خ دهیو فر قیو از شقا دمیلباس پوش یک دمیکه نفهم

رساندم با در زدن با خدمتکار روبه رو شدم از در فاصله گرفت تا  انیک یگذاشتم و با تمام سرعت خودم را به خانه 

 یتواند کار ینم دید یوقت انیک ستادیا شیجلو کایبه طرفم هجوم آورد که جس انیکه وارد شدم ک نیوارد بشم هم

 را بلند کرد گفت: شیمن بکند صدا با

 چه سر همه آورده  نیحاال بب یاعتماد کنم ول کهیمرد نیبه ا یبهم گفت-

 مِن کنان گفتم: مِن

 منم بدونم نیبـ...بد حیشـ...شد داداش توض یخب چ-

 بابا هم به نام خودش کرده  یآقا رفته شرکت و خونه  یول رمیو سهام خودم را بگ نیزم خوامیگفته م کهیمرد-

 تکان دادم گفتم: یزد سر رونیاز حدقه ب میچشم ها انیک یجمله  با

 کنه  ینم یکار نیهمچ ایممکنه پور ریغ-

 گوشم پاره شد  یکه پرده  دیکش یادیفر انیک

شده! شرکت که به نام بابا بود از  ایخونه که به نام من بود از امروز به بعد به نام پور نیکرد ا یغلط نیهمچ یول-

کرد که  یکار ایشده پور ایکرد االن به نام پور یم یاون زندگ یکه بابا تو یشده خونه ا ایامروز به بعد مال پور

  میخودمون رو بدبخت کن

 گفتم: یلب ریکردم ز بغض

 داره  یسهام و شرکت کار نینگفت به زم رهیگ یو سهام خودش م نیگفت فقط زم ایممکنه پور ریغ-

 بدبختمون کرد  یچه طور نیبهش اعتماد کن بب یگفتیکه م ایپور نیکارو کرد هم نیا یول-
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 دهنم را قورت دادم گفت: آب

  رهیو سهام خودش بگ نیاون مصمم بود فقط زم یول-

 زد گفت: شیبه موها یچنگ انیک

راحت  الیرا سر بابا، من و تو در آورد االن با خ شیاون تالف میش یورشکسته م میبدبخت شد میکن کاریحاال چ-

همه راه بلند شده اومده تا خودمون  ناینامرد ا نیکاسه است ا مین ریز یدونستم کاسه  یمن م هکنیرا م شیزندگ

 میبد لیبه او تحو نیشرکت و زم

آمدم با  رونیبزنم از خانه ب کایو جس انیبه ک یحرف نکهیتو چشمام حلقه بست نفسم بند اومده بود بدون ا اشک

زن قد کوتاه  هیکه  ایپور یرفتم منش ایکه شدم به طرف اتاق پور ادهیشرکت شدم پ یشدم و راه نیاشک سوار ماش

 کردم گفتم: ایاتاق پور یبه در بسته  یداشت روبه رو شدم نگاه یدرشت سبز یو چشم ها یمشک یبا موها

 داخل اتاق هست؟ ایپور-

 تکان داد گفت: یبه عالمت منف یسر یمنش

 رونیرفتن ب شیپ قهینه خانم چند دق-

 انداختم گفتم: ینگاهم را به چشمان منش کردم و یاخم

 ره؟ینگفت کجا م-

 فکر کرد گفت: یکم یمنش

 آقا طاهر  شیپ رهیگفت م-

با  دمیرس یرفتم به طرف خانه رفتم وقت رونیبزنم از شرکت ب یبه منش یکه حرف نیرا باال انداختم بدون ا میابروها

 باز کرد  میدر زدن خاله مهسا در را برا

  نجاستیا ایسالم خاله مهسا، پور-

 تکان داد گفت: یبه عالمت منف یسر
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 رفت  شیپ قهینه پنج دق-

 کوب شدم  خیم میبابا سرجا یبرم که با صدا رونیخواستم از خانه ب دمیکش یپوف

 ؟یهست ایدنبال پور-

 طرف پدر برگشتم بابا ادامه داد به

 رو از دست دادم یهمه چ بدبختم کرد ورشکست شدم یدیچه سرم اورد؟ د یدید-

 

 کردم وگفتم: یاخم

 شده  یاشتباه هیمن مطمئنم  ستین یآدم نیهمچ ایپور-

 کرد من قاتل پدرش هستم یچون فکر م دیخونه و شرکتم رو از دستم کش یکنیدفعه تو اشتباه فکر م نیا-

 زدم و دو قدم جلو رفتم گفتم: یپوزخند

  یقاتل هست هیکنه؟ اون مطمئن هست که تو  یفکر م-

 بلند گفت: یصدا با

  یاعتماد کرد یبه ک یفهمیبا کار زشت امروز م یخوب مغزت تو را شست و شو داده ول ایپور-

 شدم بابا ادامه داد رهیدهنم را قورت دادم و با اخم به پدر خ آب

کنه  یاگه خواست کاربود که با تو ازدواج کنه که  نیاون مرد فقط چشمش به پول من دوخته بود، فکر و ذهنش هم-

سر  میدیفهم هیچجور آدم میدیدفعه دستش رو شد فهم نیا ینزنم. ول یبیبشه تا من به اون آس میپشت تو قا

 هممونو کاله گذاشته... 

 زدم گفتم: یپوزخند

 نکرده  یکار نیهمچ ایکه پور نمیب یحاال م-
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و بابا تو مغزم زنگ  انیک یمنجمد شده بود حرفا گهیآمدم مغزم د رونیمنتظر جواب پدر باشم از خانه ب نکهیا بدون

انجام بده  یکار نیخواست همچ یکنه اگه م ینم یکار نیاعتماد دارم همچ ایشدم من به پور یم یداشتم روان زدیم

 نیبا خودش حرف بزنم تا مطمئن بشم سوار ماش دیشده با یچرا همان اول کار دست به کار نشد احتماال اشتباه

رو گوشه  نیبود ماش ایبه صفحه انداختم پور یام زنگ خورد نگاه یخانه گوش یها کیخانه رفتم نزد شدم و به طرف

و  دمیکش یقیکنم نفس عم یرانندگ تونستمیبودم که نم یقدر عصب نیشدم ا ادهیپ نیپارک کردم و از ماش یا

 جوابش دادم 

 بله؟-

 ؟ییالناز کجا-

  رونیب-

  یاومدم خونه نبود-

 رونمیکه ب گمیم-

 کرد گفت: یمکث ایپور

 باهات حرف دارم  امیتا منم ب  یشگیشاپ هم یخوب برو کاف یلیخ-

 منم با تو حرف داشتم  قایدق-

  نمتیب یباشه،اونجا م-

هست دو  ایپور یمیشاپ دوست صم یشاپ رفتم صاحب کاف یشدم به طرف کاف نیرا قطع کردم و سوار ماش یگوش

داشت پر از گل و درخت  یباغ بزرگ خوب میعکس گرفت میتا تونست نجایا میان اومدو کامر قیبا شقا یوقت شیهفته پ

به طرفم  نیشاه ایها نشستم که دوست پور یاز صندل یکی یشاپ رفتم رو یشدم و به طرف کاف ادهیپ نیبود از ماش

 آمد 

  نیخوش اومد-

 زدم گفتم: یلبخند
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 ممنون -

  ارم؟یبراتون ب یخوایم یزیچ-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 نه ممنون -

 کجاست؟ ایپور-

 ادیم گهید ی قهیتا چند دق-

  ارمیبراتون م یخوب پس من دوتا چا یلیخ-

رفت نگاهم را به ساعت دوختم دوازده بود  عیصحبت کردن را به من نداد و سر یدهان باز کنم که اجازه  خواستم

بده  حیتوض میبود که برا ایتوانست مغز من را آب کند خود پور یکه م یمن مغزم منجمد شده بود تنها کس یول

داشت شلوار  یمشک یموها یبا چشم ابرو مشک ندسرم را باال گرفتم مرد قد بل یمرد یموضوع از چه قراره با صدا

 تنش بود تو چشمام زل زد گفت: یمشک دیسف یبلوز چهار خونه  هیبا  یمشک نیج

 که کنار سورن پارک کرده مال شماست؟ نیخانم اون ماش-

گرفتم و به مرد  نینگاهم را از ماش دمیخودم رس نیاشاره کرده بود دنبال کردم و به ماش نیرا که به ماش دستش

 ماندم گفتم: رهیخ

 بله مال خودمه -

 آورد گفت: نییرا پا دستش

 ت بدم؟را حرک نمیتا من ماش نیبردار نیایب شهیم نیپارک کرد ییخانم بد جا-

به پسر  ینگاه یگفت بد پارک کرد یچرا م دونمیانداختم خوب که پارک کرده بودم نم نمیبه ماش ینگاه دوباره

 انداختم و حق به جانب گفتم:

 بد پارک کردم؟ نیگیکه خوب پارک کردم چرا م نیماش-
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 تونم رد بشم؟ یچرا پس من نم ؟یجد-

نبود و خلوت خلوت بود خواستم  یاون دور و بر کس میرفت نیبلند شدم و با هم به طرف ماش میو از جا دمیکش یپوف

دهانم گذاشت و آن قدر مرا  یجلو یدیبشم که همان مرد دستش را دور کمرم حلقه کرد و دستمال سف نیسوار ماش

دماغم چشم  ریالکل ز یاز چنگال او کنم با بو ییرها یبرا یتوانستم تالش یبه خود سفت و محکم چسبانده بود نم

 رفت جیرفت و سرم به شدت گ یاهیس میها

افتاد  ادمیبه خودم آمدم  یکم یبودم وقت جیطور گ نیکرد  و هم یرا باز کردم سرم به شدت درد م میچشم ها یوقت

 میچشم ها یرو یمشک یچه محکم بسته بودن پار یبا بند مینشسته بودم دست و پا یصندل یافتاده رو یچه اتفاق

را  میتوانستم بفهمم  کجا هستم ترس تمام وجودم را گرفته بود قلبم به تپش افتاد گوش ها یم یبود که به سخت

 خیخورد تمام بدنم  یبه گوشم م دنیراه رفتن و نفس کش یبودن صدا نجایا گهیکردم جز خودم دو نفر د زیخوب ت

 زد نفس نفس افتاده بودم با مِن مِن کنان  گفتم:

 ن؟یهست یکجاست؟ شما کـ...ک نجای...انـیا-

 یپارچه مشک یخورد دستش را رو یحس کردم به طرفم خم شده نفساش به صورتم م دمیراه رفتنش را شن یصدا

 دیهمان مرد به گوشم رس یصدا  دمیگذاشت که باال ببرد اما من از ترس سرم را عقب کش

  ادیب ایپور یتا آقا یمون یم نجایفعال ا میهست ایپور یما از طرف آقا-

که دوسش داشتم؟ حاال چطور تونست از پشت به  یهمان ا؟یگشاد شد و نفسم بند اومد پور میجمله اش چشم ها با

 لب گفتم: ریجمع شد ز میمن خنجر بزنه؟ اشک تو چشم ها

 کثافت به من کلک زد -

 فت:کرد گ یخنده ا مرده

 واقعًا عاشقت بود؟ یفکرکرد-
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زدم  یم ادیطور داد و فر نیشد و به هق هق افتادم شروع کردم به تقال کردن و هم ریسراز میگونه ها یاز رو اشک

گردنم  یعقب که فکر کنم مهرها دیسرم را محکم کش دمیکش یغیرا در چنگش گرفت که ج میهمان مرد موها

 گرفت  امرده ترس تمام وجودم ر یشکست! از درد به خودم مچاله شدم که با صدا

فرار  یتون ینم نجایاز ا یکنیتالش م یدار یخودیب یزنیزر م نقدریتو مغزت فرو کنم چرا ا ریت هی ای یشیخفه م-

 باهات کار داره  یلیخ ایخانم کوچولو فعال آقاپور یکن

 گفتم: دمیکش غیآورد دوباره ج رونیب را از چنگش میکه موها نیهم

 ست؟ین نجایا یکمک کمک کس-

 طرف گوشم بلند شد  هیاز  یا گهیمرد د یصدا

 شنوه  یتورو نم یصدا یداد نزن کس خودیب-

همان مرد به گوشم  یبازم صدا دیچیتو فضا پ ادشیفر یدهانم گذاشتم گازش گرفتم که صدا یدستش را رو بعد

 خورد 

 گفتم دهنش رو ببند. -

 شد  ریسراز میها اشک

من شما رو  یول دونمیکنه من م یپدر را سر من خال یجا تا تالف نیاون من رو اورده ا دیکن یکار م ایپور یشما برا-

 زندون  یگوشه  نیافت یتون م ئسیکنم با ر یم چارهیب

 شد  خیبلند مرده به گوشم خورد که مو به تنم س یصدا

 روم باش آ گهیبسه د-

 ادامه دادم هیبا گر بازم

 کنم  یم چارتونیب-

که داشت  یمرد کی یکجا هستم نتوانستم که صدا نمیکردم بب یو هر چه تالش م دمیرا نشن ییصدا چیه گرید

 خورد احساس کردم یبه صورتم م شینفس ها
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 که با پدرت داره اون طور که دلش بخاد تموم بشه وگرنه کارت تمومه  یدعا کن قرار-

 زدم گفتم: یپوزخند

  ادیمثل شما کنار نم ییوقت با کثافت ها چیبابام ه-

 کرد گفت: یا خنده

  نمیب یم-

 ایکه پور یبودم و کارا دهیکه شن یحالم اصال خوب نبود حرفا زدیم نمیوار به س وانهیبند اومده بود و قلبم د نفسم

 شدن  یرد م لمیکرده بود داشت تو مغزم مثل نوار ف

 زدم گفتم: ینبود پوزخند ایاز پور یخبر یگذشته بود ول یساعت مین

 نشد؟ ایاز آقا پور یشد؟ خبر یچ-

 ؟یخسته شد دنیهان؟ از انتظار کش هیخوشگله؟ چ هیچ-

 گفتم: دمیگذاشت که سرم را عقب کش میموها یرا رو دستش

 به من دست نزن-

 بلند شد همان مرد گفت: یزنگ گوش یصدا

  ادیداره با موتور م ایچشمت روشن آقا پور-

گرفتم و به دور بر  یبرداشت و زنگ تماسش را به من نشان داد نگاهم را از گوش میچشم ها یرا از رو یمشک پارچه

بود  ستادهیا میجلو یبور چشم آب یبا موها قد بلند گهیمرد د هیو  دمیشاپ د ینگاه کردم همان مرد که داخل کاف

 گفت: یلب ریآورد و ز رونیاز پشت کمرش اصلحه اش را ب دمیشاپ د یکه تو کاف یمرد

 چه عجب -

گذاشت بغض کرده بودم و تمام  میچشم ها یدوباره رو ینفرت به آن دو نفر نگاه کردم که مرد بوره پارچه مشک با

 دیموتور به گوشم رس یتوانستم نفس بکشم که صدا ینم گهیحالم بد بود و د دیلرزیبدنم م
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 ستین ایآقا پور-

 ست؟یاون ن یچ یعنی-

  گهید ستین-

گوش و  دمیدر را شن کیباز شدن  یگذرد اما نتوانستم؛ از پشت سرم صدا یم یکردم که بفهمم اطراف من چ تالش

صورتم  ینفر را رو کیکه تماس دست  نیاتوانستم تا  یاما نم هیحواسم را به صدا دادم تا بفهمم صاحب صدا ک

   دیچیتو گوشم پ ایپور یاحساس کردم صدا

 ساکت  سیه-

 گفتم: دمیصورتم برداشت سرم را عقب کش یرا از رو یمشک پارچه

  یدستت رو بکش عوض-

 گوشم گفت: ریدهانم گذاشت که ساکت باشم ز یچشمام بود را رو یکه رو یمشک پارچه

 باشه؟ دمینجاتت م-

 برداشت و به طرف همان دوتا مرد رفت وگفت: نیبنز یبطر هیمن فاصله گرفت و  از

 نوش جونتون  ونیآقا-

 ایهم اصلحش را به طرف پور یبور داشت پرت کرد اون مرد مو مشک یکه موها یمحکم به طرف مرد نیبنز یبطر

 یدستش به آن نرسه به هر بدبخت طرف که هیداد و اصلح را پرت کرد  چیدستش را پ ایکنه که پور کیگرفت که شل

 به من کرد گفت: ینگاه ایورپ دمیکش نییکه دور دهانم بود با تکان دادن سرم پا یبود پارچه مشک

 برسم  نایکنم نگران نباش بزار اول حساب ا یدست و پاتو باز م-

 یرفت ول اید و به طرف پورآورد ضامنش را آزاد کر رونیچاقو ب هیشلوارش  بیبلند شد و از ج نیزم یبور از رو مرد

رفت با زانو محکم به  جیمشت محکم به صورتش زد که همان مرد سرش گ هیداد و آخر  یدو سه بار جا خال ایپور

 یچوب بزرگ هی یهمان موقع مرد مو مشک دیچیپ ودشمرد مو بوره مچاله شد و از درد به خ افهیشکم مرد زد که ق
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زد و اون هم  یلگد محکم به شکم مرد مو مشک هی یدردش گرفت ول یزد کم ایبرداشت و محکم به پشت کمر پور

 به من دوباره کرد گفت: ینفس نفس افتاده بودنگاه ابهیطرف پور هیپرت کرد 

 نقشه ها کارپدرته نیا یهمه -

 بلندگفت: دیچیپ یکه از درد به خودش م یمرد مو مشک همان

 گهیدورغ م-

 بلند کردم گفتم: میصدا

 دورغو -

زود دست به کارشد و دو سه تا مشت به  ایرفت که دو سه تا مشت بزند اما پور ایدوباره به طرف پور یمو مشک مرد

نماند همان موقع کامران از پشت سرم از  یمو مشک یبرا یفکر کنم جون یکیصورتش و شکم و به آن زد که من 

 وارد انبار شدگفت: یدرپشت

 اومدم آقا -

 شدم گفتم: رهیبه کامران خ باتعجب

 ؟یعوض نیکامران؟ تو هم دست ا-

 گفت: عیسر ایبزنه که پور یخواست حرف کامران

 جواب نده-

 

بغلش را گرفت و آن را به سمت در  ریشده بود رفت و ز نیبور داشت ونقش زم یکه مو یبه طرف مرد عیسر کامران

بسته  یبه طرفم آمد و دستم را که پشت صندل ایشده بودم پور رهیخ ایکامران و پور یبرد من با تعجب به کارا یپشت

 کرد گفت: یزدم که اخم راپسبه خودم آمدم و دستش  یبود باز کرد اولش تو شوک بودم ول

 صبر کن پاتو باز کنم -
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گذاشت محکم با مشت به  میفرار کنم که دستش را جلو ایندادم و بند ها را باز کردم خواستم از دست پور اجازه

 فتم:اش زدم و گ نهیس

 ولم کن ولم کن -

  نمیبب نجایا ایب-

 اش زدم گفتم: نهیمشت به س دوباره

 ولم کن  یولم کن عوض-

 دستم را سفت گرفت گفت: ایپور

 صبر کن آروم باش -

  گمیولم کن بهت م-

 دوتا دست هاش قرار داد وگفت: نیرا ب من

  یبنیکنم م یبهت ثابت م نویا دمیآروم باش من تورو ندزد گمیم-

 را پس زدم که محکم گرفتم گفت: دستش

  میبر ایالناز آروم باش ب سایوا-

 ولم کن -

  فتیراه ب یخوب ول یلیخ-

اون سوراخ انبار را  قیرا نشان داد خم شدم و از طر یدر را بست و به من سوراخ ایپور میپشت در انبار رفت ایپور با

جا  یانبار خال دنیوارد شدند و با د سیپل ینگذشت که محکم در باز شد و چند تن از مأمورها هینگاه کردم دو ثان

 به دور و بر انداخت گفت: یبا تعجب نگاه سلمانشوکه شدم عمو  دمیآنها د نیخوردن آقا سلمان هم ب

 الناز،الناز -

 باال رفت و برگشت گفت: یها به سمت طبقه  سیاز پل یکی
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  هیقا، خالآ ستیباال ن یکس-

 گفت: ادیسلمان با فر عمو

 الناز -

 دو نفرشون جا خوردن  یانبار خال دنیوارد انبار شدن با د انیموقع بابا و ک همان

 دخترم؟ دخترم کجاست؟-

 سلمان با حرص گفت: عمو

  ستین نجایا یکس-

 لرزان گفت: یبا صدا انیک

 سرش اوردن بابا؟ یالناز کجاست؟ بال-

 ها کرد گفت: سیبه پل یاخم بابا

 دخترم کجاست؟-

 کرد گفت: نیبه کف زم یها نگاه سیاز پل یکی

 شده  یریمعلومه درگ-

 را بلند کرد گفت: شیسلمان صدا عمو

 داد  مونیاست دوباره باز ایمطمئنم کار پور-

 آورد گفت: رونیکه دستکش را از دستش ب نطوریهم ایپور

  یندازیعقلت و به کار م یدار واشی واشیپس -

 رابلند کرد گفت: شیصدا اباب

 ن؟یایآدم بر ب هیاز پس  نینتونست نیهمه آدم جمع شد نیا-
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 گفت: دیکش ینفس ایپور

 الناز  دمیمن تورو ندزد-

 به بابام کرد گفت: ینگاه سهیپل

  میداخل بهش عالمت داد میبر میما منتظر بود ومدنین رونیب نجایاز ا-

 با اخم گفت: انیک

 ده؟یندزد ایمگه الناز پور نیعالمت داد یچ یعنی-

 با تشر گفت: بابا

 تو دخالت نکن -

 با حرص گفت: انیک

 چه خبره؟ نجایبگه ا یکیدخالت نکن بابا؟  یچ یعنی-

 رفت گفت: انیسلمان به طرف ک عمو

 ساکت باش  قهیدو دق انیک-

 به عمو سلمان کرد گفت: ینگاه انیک

 عمو سلمان؟ هیچ انیجر-

 ها کرد گفت: سیبه پل یسلمان نگاه عمو

 باشه کجا ممکنه رفته باشن؟ دیبا یدر مخف هیاحتماال  نجایا-

 نرفتن  شیکجاست؟ چرا با نقشه پ نیزنگ بزن به اون مرده بب هی-

ها  سیبه پل یبشه بابا نگاه اهیس میتو چشم ها ایکه پور کردنیم یگرفت پس همش نقشه بود داشتن کار حرصم

 کرد گفت:



 تجارت عشق

 
373 

 

 نبود؟ یاون پشت کس نیگذاشت سیلپ رگاهیتعم یفقط جلو-

 قبال چک کردم  ستین یا گهیدر د-

 رفت گفت: سیبه طرف پل انیک

با  ه؟یبا ک تشیمسئول ادیسرش ب یاگه بال نیچرا خواهرم رو نجات نداد ن؟یبود یشما منتظر چ میایکه ما ب یتا وقت-

 ؟یک

 بلند گفت: یبا صدا بابا

 خواستم  نطوریتو ساکت باش، من ا-

خبر نداشت بابا  یچیاز ه انیوسط ک نیسنگ فقط انگار ا کهیت هیشد قلب بابا شده بود  ریسراز میاز چشم ها اشک

 ادامه داد

 منتظر موندم  نمیهم یبرا رمیارتکاب جرم بگ یموقع ایخواستم پور یم-

 گفت: دیلرزیکه صداش م انیک

 همه نقشه بود بابا؟ نایا یعنی-

 شد گفت: کمینزد ایپور

  ارهیتا دوباره اعتماد تورو بدست ب کردیم یمنو قربان دیبا-

 به انبار انداختم گفت: ینگاه انیک یصدا با

 ؟یکرد یخودت الناز قربان یتو واقعا با دستا-

 رفت گفت: انیسلمان به طرف ک عمو

 به الناز برسه یبیقرار نبود آس-

 زده بود گفت: رونیاز حدقه ب شیکه چشم ها انیک
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 همتون متاسفم  یواقعا که؟ برا یعنی ؟یدونستیعمو سلمان تو هم م-

ها کرد  سیبه پل ینداد و نگاه انیک یبه حرفا یشد با لگد محکم به در زد بابا محل یطور که از در خارج م نیهم

 گفت:

 دختره کجاست هان؟ نیپس ا-

توانستم نفس  ینم گریشده بود نفسم بند اومده بود و د ریسراز میاز انبار خارج شد اشک ها یحرف چیبدون ه و

 یپاک کردم که صدا میبشم که دستم را گرفت اشک ها نیبود نقش زم کیهم متوجه حالم شد نزد ایبکشم پور

 دمیرا شن ایپور

 نکن  هیگر-

 نفرت گفتم: با

 در بره  رشیاز ز تونهینم دهیرو پس م نکارشیتاوان ا-

 در بره  تونهیآره نم-

 مجازات بزرگ  هیسزاوار -

  میکارا با تو کرد ازش عصبان نیا نکهیاز ا-

 زدم گفتم: یتلخ پوزخند

 فراموش نکنه. چوقتیه دمیبهش م یدرس هی-

 کنم یخواهش م یآروم باش دیبه بعد با نیاز ا یکن یکار چیه خوامینه نم-

 گفتم: هیگر با

 نیهم دیاونا هم با کشمیاالن چقدر عذاب م یدونیبابا گفته منو بدوزن باعث شد که من بترسم م ایپور دیمنو دزد-

 قدر عذاب بکشند 

 را قاب گرفت گفت: صورتم
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 یحق دار یبگ یهر چ یحق دار-

 

 گفتم: یرا پاک کردم و محکم و جد میها اشک

  ادیکه سزاوارش هست سرش م یجنگ انداخت مجازات نیخودش من را وسط ا یآدم با دستا نیحاال که ا-

انداخت و بدون آن که جواب بدهد آن را  یگوش یبه صحفه  یشروع کرد به زنگ خوردن و او نگاه ایپور لیموبا

 حلقه کرد گفت: میخاموش کرد و دستش را دور بازو

 کامران اومد  میبر ایب-

 نفس افتاده بود گفت:که کامران با سرعت به سمت ما آمد به نفس  میرد شد یتونل بزرگ هی از

 افتاده  یفکر کردم اتفاق نیکرد ریآقا د-

  میایم مینه کامران دار-

همان  یها از ما فاصله داشتن ول سیبابا و عمو سلمان و چند تن از پل میآمد رونیو از تونل ب میبه راه افتاد دوباره

دستش را  ایپور رفتمیطور که تو فکر بودم و داشتم راه م نیهستن هم یدر چه حال نمیتوانستم بب یقدر هم من م

 گذاشت گفت: میجلو

 کامران -

 بله آقا -

 ها کرد گفت: سیدوباره به پل ینگاه ایپور

 تو با موتور برو من کار دارم -

 تعجب گفتم: با

 شدن؟ یچ دنیاون آدم ها که من رو دزد-

  میداد سیپل لیتحو-
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  میشد نیسوار ماش واشیدستم را گرفت و با هم  ایپور

 یبود و هنوز باور نم یگرید یانداخت نگاه من هم به منتظره بود فکر و ذهنم جا یبه من م ینگاه هیهر چند ثان ایپور

 به او کردم  ینگاه ایپور یشده باشد با صدا یاشتباه نیکردم که پدر مرتکب چن

 .یتونیم یزنگ بزن یبه کس یخوایاگه م ا؛یب-

من است همان  از همه به فکر شتریکه ب یدانستم تنها کس یزنگ زدم م انیبه ک عیاز دستش گرفتم و سر یگوش

 و تند تند حرف زد  دیلرز یم یگوش یبوق جواب داد صداش پا نیبود با پنج م انیک

 الناز کجاست؟ حالش خوبه؟ ا؟یپور-

 آمد گفتم: یکه از ته چاه م یصدا با

 داداش-

 حالت خوبه؟ ییاز قربونت بشم کجاالن ییجانم؟ کجا-

 شده بود پاک کردم گفتم: ریکه سراز میها اشک

 خوبم -

  نمتیبب امیتا ب یبگو کجا هست انیالناز، جون ک-

 از گوشم جدا کردم گفتم: یکردم و گوش ایبه پور ینگاه

  نهیمنو بب خوادیم انیک-

 پارک  ادیبگو ب-

 گوشم گذاشتم گفتم: کینزد یتکان دادم و گوش یشش عصر بود سر کیبه ساعت کردم نزد ینگاه

 خونمون  کیپارک نزد ایداداش ب-

 اونجام  گهیخوب باشه تا ربع ساعت د یلیخ-
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 گرفتم گفتم: ایبه طرف پور یکردم و گوش یخداحافظ

 ممنون -

 از من گرفت گفت: یگوش

 االن حالت خوبه؟-

 سوالش ندادم گفتم: جواب

 خونه؟ میپارک چرا نر ادیب یگفت انیچرا به ک-

  ادیاحتمالش هست که طاهر اونجا ب-

 دادم  رونیو نگاهم را ب دمیکش یپوف

بخره بخورم حواسم اصال سر جاش نبود  یزایچ هیهم رفته بود  ایپور میشد که داخل پارک نشسته بود یا قهیدق ده

بود  ستادهیا میکه جلو ایهم به پور یکردم و نگاه یراشکیبه پ یقرارگرفت نگاه میچشم ها یجلو یراشکیپ هیکه 

کنارم  ایغذا نزده بودم دوباره فکرم سمت بابا رفت پور هگاز را از آن زدم از صبح تا حاال لب ب کیگرفتم و  یراشکیپ

 کمرم گذاشت گفت: ینشست و دستش را رو

 نرو تو فکرش  گهید-

 تکان دادم گفتم: یسر

 نرم تو فکرش؟ صداش تو گوشمه یچجور-

 گفت: دیشک ینفس

  یتالش کرد یلینشناختن پدرت خ یبگم برا یچ-

ماساژ دادم که  یکم دیرا در چنگش گرفته بود و گردنم را به عقب کش میکه همان مرد موها دمیبه گردنم کش یدست

 با تعجب گفت: ایباال رفت پور غمیج

 شده؟ یچ-
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 گردنم -

 کردن؟ نکارویا ایاون عوض-

 به گردنم کرد گفت: ینگاه ایبه عالمت مثبت تکان دادم پور یسر

 کنه؟یدرد م-

گردنم گذاشت و شروع کرد خودش به ماساژ دادن  یدستش را رو ایتکان دادم و دوباره آن را ماساژ دادم پور یسر

 هنوز درد داشتم  یبهتر شدم ول یکم

 نهیبدکتر ب میریعکس بگ هی میامروز بر ستیآسون ن یشد تیاذ یلیخ-

 گذشت؟یتو مغزت م یشرکت چ یرفت یوقت-

چندتا  انیک شیرفت پ یول زنهیبه من م یبیرو بهش نشون دادم گفتم القل آس لمیرو بشه ف زیخواستم همه چ-

  کنهیهمه اشتباه پشت سر هم م نایا دونستمیگفت نم اتیچرند

 شد گفتم: ریسراز میها اشک

 میمادرم را از دست داد انیقبل از ازدواج ک-

 کردم گفتم: یمکث

  میبابام رو از دست داد ییجورایاالنم -

 را گرفتم گفتم: دستش

 ممنون گردنم خوب شد  یلیخ-

 دمیاز پشت سرم شن انیک یگردنم برداشت و نگاهش را به چشمانم دوخت همان موقع صدا یرا از رو دستش

در آغوش گرفت سفت و محکم او را بغل  خودش را به من رساند و من را عیانداختم سر انیبه ک یبرگشتم و نگاه

 کردم من را از خودش جدا کرد گفت: یم هیکردم و داشتم گر

 نشده هان؟ تیزیحالت خوبه؟ چ-
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 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 بابا بود  ریهمش تقص-

 با تو کرد  یکار نیبابا همچ شهیسخته هنوز باورم نم یلیخ دونمینگو م یچیه سیه-

 بشه  اهیتو چشمام س ایکنه که پور یکار هیخواست  یم-

 زد گفت: یجان یب لبخند

  دهیکه به هدفش نرس یدیحاال د-

 شدم  یم ونهیداشتم د فتهیبرام ب یاتفاق نکهیترس داشتم از ا انیک دمیعذاب کش یلیخ یول-

 صورتم را قاب گرفت گفت: انیک

 نگران نباش  گهیشدن د ریدستگ دنیزدنشده اون مردها هم که تو رو د یزیاالن که حالت خوبه؟ چ-

 به طرفم آمد گفت: ایپور

 نگران نباش. گهیآره الناز جون د-

 

 یمن قبول نکردم چون دلم نم یول میکرد که به خانه او بر یاصرار م یلیگذشته بود خ انیاز رفتن ک یساعت کی

شد و من هم که اصال دلم  یم دایبابا اونجا پ یاحتمال نود در صد سر و کله  نکهیخواست که دوباره مزاحم بشم هم ا

کرد اما امروز  ینم یبود که پشتم را خال یپدر تنها کس مکرد یخواست با پدر رو به رو شوم چون فکرش را که م ینم

گفت تا فردا شب تو  ایها کرد پور یباز نیهمچ یبه زندان من را قربان فتادنیجون خودش و ن یبه من ثابت شد برا

  میگرد یاوضاع روبه راه شد برم یو وقت میبمون یغخانه با

 یوقت دیزنگ زد و حالم را  پرس نیریهم ش شیبود ربع ساعت پ ختهیبهم ر یتخت نشسته بودم فکرم بدجور ی لبه

 دیایما ب یگفتم اصرار کرد که به خانه اش بروم اما قبول نکردم و گفتم اگر دوست دارد او به خانه  نیریرا به ش هیقض

سرم را باال  ایپور یافتاده با صدا یبدم چه اتفاق حیتوض نو عمو رحما حانهیخاله ر یچون اصال حوصله نداشتم برا

 گرفتم 
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 ست؟یت نگشنه-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

  رهینم نییاز گلوم پا یزیچ-

 زدم گفتم: ایبه پور یصورتم گذاشت و شروع کرد به نوازش دادن لبخند یطرفم آمد و دستش را رو به

 شد  یمن م الیخیتو بود ب یهم جا یا گهیهرکس د-

 کردگفت: یزیر اخم

 ه؟یمنظورت چ-

 انداختم گفتم: نییراپا سرم

و شرکت ازدست  نیفکر کردم تو زم یدیکردم فکر کردم تو من رادزد یمن رو ببخش که درموردت اشتباه فکر م-

  یدیبابا کش

 نشست گفت: کنارم

عاشقت  یتورو دوست داشتم وقت یول دمیکش یتورو وسط نم یبکنم باور کن پا یکار نیستم همچخوا یاگه م-

 از دست پدرت نجات بدم که تو رو  نیکه در ذهنم بود ا ینقشه ا نیشدم اول

 هیبابام چه جور آدم دمیبه لطف تو فهم-

 نیمن وارد انبار بشم ح یکه وقت دیکرد؟ تو رو دزد کاریچ یدید یول یاز پدرت داشته باش نهیخواستم ک یمن نم-

 ردیها من را بگ سیارتکاب جرم پل

 زدم گفتم: یپوزخند

  دیبه هدفش نرس-

آمدم  رونیب ایاز آغوش پور دیدر به گوشم رس ینگذشت صدا هیتکان داد و من را در آغوش گرفت چند ثان یسر

 گفتم:
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   نیریاحتماال ش-

 یسرسر یسالم و احوال پرس هی نیریآمدم و وارد حال شدم ش رونیو به طرف در رفت من هم از اتاق ب دیکش ینفس

 گوشم گفت: ریخودش را به من رساند من را در آغوش گرفت و ز عیکرد و سر ایاز پور

 الناز حالت خوبه؟-

نگاهش به من بود و  نیریش میهم نشست یروبه رو یصندل یآمدم و با سر جوابش را دادم رو رونیب نیریآغوش ش از

هم از اوضاع  یخبر هیبخرد و  یرفت که خوراک رونیشام به ب یهم برا ایبود پور اطیح ینگاه من به گل و درخت ها

 دوختم    نیرینگاهم را به ش نیریش یبا صدا ردیپدر بگ

 کرده؟ یکار نیواقعاعمو طاهر همچ-

 که دوباره بهش اعتماد کنم  خواستیکنه م اهیتو چشمم س ایخواست پور یآره م-

 گفت: دیبلندش کش یموها یال یشده بود دست جیگ یکه بدجور نیریش

 باشه یآدم نیعمو طاهر همچ شهیباورم نم-

 چانه ام گذاشتم گفتم: ریرا ز دستم

 همه اون رو بشناسند  دیبا گهید-

 شد گفت: رهیموشکافانه به من خ نیریش

 ه؟یآدم نیعمو طاهر همچ یدیتو از کجا فهم-

 چانه ام برداشتم گفتم: ریو دستم را از ز دمیکش ینفس

داره و  ینقش ها هی دمیکرد همان موقع فهم یبا تلفن چندبار در مورد بابا صحبت م ایماه عسل پور میرفت یوقت-

متوجه شد و  ایبزارم کف دست بابا بعد پور زویهمه چ امیاز ماه عسل م ینذاشته گفتم وقت میپاشو تو زندگ یخودیب

 زد ریرو با ت ایپور یپدر بابا کشه؛یم ریتو فکرش قلبم ت رمیرو به من نشان داد که االن م لمیف

زده بود اشک تو چشم  رونیدهانش گذاشت چشماش از کاسه ب یگفت و دستش را رو ینیه نیریآخر ش یجمله  با

 جمع شد با بغض گفتم: میها
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 سنگ شده کهیت هیبابا قلبش -

 دهانش برداشت گفت: یش را از رودست نیریش

 عمو طاهر قاتله؟ یعنی شهیباورم نم-

 به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: یسر

 گناه به خون آلوده است  یب یکه کشته دستش به چند نفر از آدم ها ایپور یجز بابا ستیمعلوم ن-

 عمو سلمان هم اونجا بود شاهد مرگ پدر شوهرتم هست؟ یگفت-

 به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: یسر

 نه بابام نه عمو سلمان اصال براشون مهم نبود که اون آدم کشتن  دمشید لمیتو ف-

 عمو طاهر قاتله  شهیعجب، هنوز باورم نم-

 را گرفتم گفتم: دستش

 خوش به حالت -

 شد تا حرفم را بزنم  رهیتعجب به من خ با

 یمادرت از دست نداد ستیپدرت قاتل ن یبغلشون کن یتون یکنارت هستن م یدار یپدر و مادر سالم نکهیاز ا-

  دمیدارم اشتباه کدوم رو  پس م دونمینم شمیطور نابود م نیمن دارم هم یول

 بلند شد و به طرفم آمد کنارم نشست و من را در آغوش گرفت گفت: شیاز سرجا نیریش

 یداداشت تنها کس یدار یخانم مادر شوهر خوب دهیفر هی یدار ایپور یفکر نکن تو من رو دار ینطوریاصال ا زمیعز-

 ! ؟یکنیم ینطوریرو شانه اش چرا ا یسرتو بزار یدرد و دل باهاش بکن یتونیکه م

 دوختم  اطیو نگاهم را دوباره به ح دمیکش میبه اشک ها یزدم و دست یجان یب لبخند

 میرفت ایو به استقبال پور میآمد رونیو غصه ب هیشد ما هم از وضع گر دایهم پ ایگذشت که سر و کله پور یساعت مین

 به هر دومون کرد گفت: یوارد خانه شد با تعجب نگاه یوقت ایپور
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 در استقبالم باشه یجلو یکیچقدر خوبه -

 

دستش  بود از دهیخر ایکه پور یخوراک لونیکرد و نا یهم سالم نیریکردم ش یرفتم و با او روبوس ایسمت پور به

 مبل نشست روبه روش نشستم گفتم: یدر خانه را بست و رو ایگرفت پور

 شد؟! یچ-

 صحبت کردم  تایو ب میبا آقا رح-

 خب؟!-

سلمان  یدوستا داستیکه پ نطوریشدن ا ریبودند دستگ دهیاون دو نفر که تو رو دزد سیرفته بود اداره پل تایب-

 بودن 

 کردم گفتم: یزیر اخم

 رن؟یگ یعمو سلمان هم م یعنی-

تو دادگاه  دیاحتماال اون هم با دنیبودن اسم سلمان  رو م دهیفردا دادگاه دارن احتمال نود درصد اون دونفر که دزد-

 حضور داشته باشه 

 م؟یباش دیما هم با یما چ-

 زد گفت: یجان یب لبخند

  لهیبه هر حال وک کنهیخودش درستش م تاینگران نباش ب-

 ؟یصحبت کرد یدر مورد چ میبا آقا رح-

 انبار مال طاهر بوده  یکه اونجا بود یرفته بود انبار میآقا رح-

 از شدت تعجب باال رفت گفتم: میدوتا ابروها ایپور یجمله  با

 نداشت  یبزرگ نیانبار به ا نیوقت همچ چیبابا ه ؟یچ-
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 نبوده تورو اونجا بردن  یهم چون قاچاق و مواد یسر نیا شهیقاچاق و موادها استفاده م یبرا شتریاون انبار ب-

 من دست داشتن؟ یبه نظرت اونا با بابا ؟یها چ سیاون پل-

 تایدست اونا هم رو شد ب یهستن ول سیپل میبودن که فکر کن دهیپوش سیلباس پل هیبودن فقط  یآره اونا الک-

 تونست با مدرک اوناهم به زندان بندازه 

 فته؟یو دردسر باحتمالش هست بابا هم ت-

 غالم هستن یطاهر نبودن دوست ها یدست ها ریمتاسفانه نه، شانس اورد چون اونا ز-

 زدم گفتم: یپوزخند

 پس فکر همه جاشو کرده -

 کمرم گذاشت گفت: یبود کنارم نشست و دستش را رو دهیفهم یکه همه چ نیریش

 تو فکرش  ینر گهیبهتر د-

 اون لحظه چه قدر حالم بد بود  یکرد که من بترسم حالم بد بشه اگه بدون یبابا کار ن؟یرینرم ش یچجور-

 زندان  یبا مدرک عمو طاهر بنداز یتا بتون یباش یقو دیبا یکنم ول یدرکت م زمیعز دونمیم-

 شدم گفتم: رهیخ ینامعلوم یجا کیگرفتم و به  نیریرا از ش نگاهم

 باشم  یه قوکنم ک یرا م میافتادن زندان بابا سع یآره برا-

 انداختم گفتم: ایبه پور ینگاه

 کرده؟یتا حاال مواد و قاچاق کار م یبابا از ک-

 فکر کرد گفت: یکم ایپور

 فکر کنم سه سال شده -

 محو شد میاخم ها نیریش یهمه حرف را نداشتم با صدا نیطاقت ا دمیکش یحرص پوف با
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 هم گشنه باشه  ایاحتماال پور میشام درست کن میبر ایپاشو الناز ب-

 شد گفت: یطور که بلند م نیهم ایگفتم پور یباشه ا یلب ریتکان دادم و ز یسر

  رمیبگ یدوش هی رمیپس من هم م-

 هم بکن  یاستراحت هی یباشه، اگه خواست-

  ستمینه خسته ن-

و  اریبرداشتم و خ بود را زیم یکه رو یها لونینا میهم به طرف آشپزخانه رفت نیریبه طرف اتاق رفت من و ش ایپور

به  ینگاه نیریکردن ش زیر زیکردم و شروع کردم به ر زشیآب گرفتم کامل تم ریآوردم و ز رونیب لونیاز نا ازیپ

 انداخت گفت: لونینا

 شد  یعال-

 شد؟ یعال یچ-

 با ذوق به من نگاه کرد گفت: نیریش

 ساالد درست کن  یتو هم کم کنمیدرست م یماکارون هیاالن  دهیخر یماکارون ایپور-

 باشه -

بابا و کاراش بود که  ریقدر فکرم درگ نیکردم ا زیکه آن ها را هم ر دیکردم نوبت به گوجه ها رس زیکه ر ازیو پ اریخ

که متوجه حالم شد به طرفم آمد و چاقو را از دستم  نیریگفتم از انگشت اشاره ام خون آمد ش ینیه دمیدستم را بر

 گفت: دیکش

 ؟یخوب-

با چسب زخم برگشت دستم را گرفت  هیبه طرف اتاق رفت و بعد از چند ثان نیریه عالمت مثبت تکان دادم شب یسر

 گفت: دیکش یو چسب زخم دور انگشتم چسباند نفس

 کنم  یساالد درست م هیسر بزن من خودم بق یتو به ماکاران-
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مخلوط کردم  یمخلفات با خود ماکاران قهیرفتم شروع کردم به هم زدن بعد از چند دق یبه طرف ماکاران یحرف بدون

 کرد گفت: یطور که داشت آبغوره را با ساالد مخلوط م نیهم نیرینشستم ش نیریش یدر قابلمه بستم و روبه رو

 بلده؟ نجارویبه نظرت عمو طاهر  ا-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 فکر نکنم تا حاال هم در موردش باهاش صحبت نکردم -

 سر آبغور بست گفت: نیریش

 بهتر -

 من نشست گفت: یاپن گذاشت و روبه رو یگذاشت و ساالد رو نتیکاب یرا تو آبغور

 کردم  یبا بابام صحبت م رفتمیبه من نشون داده بود ساکت نبودم م ایرو که پور لمیف یتو بودم وقت ییمن اگه جا-

 زدم گفتم: یشخندین

کردم بابام مهم  یجدا شدم چون فکر م ایاز پور یکرد یکار نیبرم بگم چرا همچ نکهیا یبه جا گه،یاحمق بودم د-

 داشته باشم  یخون یتونستم باهاش دشمن یتره و من نم

 به هر حال پدرته یخوب تو هم درست فکر کرد-

 جمع شد گفتم: میتو چشم ها اشک

 یزندان نره من رو قربان نکهیا یبرا هزنیم یکارا نیکردم پدرم دست به همچ یفکر نم یآره فکر کردم پدرمه ول-

 بکنه  یکارا نیهمچ

 دستم را گرفت گفت: نیریش

  یکن القل امشب فراموش کن یخوب؟سع شهیتو فکرش حالت بدتر م یرینرو تو فکرش هر چقدر م گهید-

  میبه پشت سرمون نگاه کرد ایپور یزدم با صدا یلبخند

 شام آماده شد؟-
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 انداخت گفت: یطرف قابلمه رفت نگاهبلند شد و به  شیازجا نیریش

 آماده است  یتحمل کن یتونیم گهید قهیاگه تا ده دق-

 زدم گفتم: یو روبه روم نشست لبخند کم جان دیکش ینفس ایپور

 حمام؟ یرفت-

 یگرفتیدوش م یرفتیآره، کاش توهم م-

 

  رمیفردا صبح م-

و بشقاب  وانیو ل یساالد، دوغ، ترش نیریبا کمک ش میکه پخته شد سفره را پهن کرد یگذشت و ماکاران یساعت

 یآخرا گهیبه خوردن... د میو شروع کرد مینشست زیدور م میکرد یبشقاب ها را پر از ماکاران میدیچ زیم یرو

کردم  یام رفتم همش دعا دعا م یگوش طرفبلند شدم و به  میتلفن همراهم بلند شد از جا یخوردن بودم که صدا

 ینفس راحت کایبرداشتم و با اسم جس یشیآرا زیم یام را از رو یپدر نداشتم گوش یپدر نباشه چون حوصله 

 صاف شود  میکردم که صدا یو دکمه سبز را زدم تک سرفه ا دمیکش

  کایجانم جس-

 قلبم به تپش افتاد  دیبه گوشم رس کایجس ی هیگر یصدا

 الناز-

 ؟یکن یم هیگر یچرا دار کایشده جس یچ-

 افتاده  یاتفاق هی-

 را بلند کردم و گفتم: میصدا

 شده؟ تیزیشده؟ تو چ شیطور انیک ؟یچه اتفاق-

 لرزان گفت: یبا صدا کایجس
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 خدا رو شکر  مینه ما خوب-

 اوج گرفته بودگفتم: میکه صدا یحال در

 جون به لب شدم  کایشده جس یپس چ-

 رهیطور به من خ نیشده بود و هم دیوارد اتاق شدن صورت هر دو مثل گچ سف مهیسراس نیریو ش ایموقع پور همان

 شدن 

 گمیم تیخانم؛ الناز تسل دهیفر-

حالم خوب نبود اشک  گهیرا نداشتم د یحرف نیواقعًا طاقت همچ دیکش ریحلقه بست قلبم ت میتو چشم ها اشک

 شد ِمن مِن کنان گفتم: ریسراز میها

 ...چطور ممکنه آخه؟یگیم یرممکنه دورغ دا ری...غنه-

 دستم را گرفت گفت: ایپور

 ؟یکن یم هیگر یشده؟ چرا دار یالناز چ-

 بگم ایدانستم حاال چه طور به پور یشد نم شتریب میاشک ها ایجمله پور با

 گرفتم اینگاهم را از پور کایجس یخواب است با صدا هیکردم همش  یحس م میخانم را از دست داد دهیفر

 چاقو خورده   دونمینم- 

 گشاد شد گفتم: میها چشم

 کارو کرده؟ نیا یک ؟یچ یعنیچاقو خورده -

 خونه ما  نیایب دیتو رو خدا بلند بش یدونم ول ینم-

 را بلند کرد گفت: شیصدا ایرا قطع کردم پور یگوش یا گهیصحبت د بدون

 چاقو خورده؟ یشده؟ ک یالناز بگو چ-
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 را گرفت و آرام من را لبه تخت گذاشت گفت: میبه طرفم آمد و بازو نیریانداختم ش ایرا به چشمان پور نگاهم

 شده؟ یالناز تو رو خدا بگو چ-

 شد با بغض گفتم: ریسراز میها اشک

 توروخدا آروم باش  یبهت بگم ول یزیچ هی خوامیم ایپور-

 شده؟ یبگو چ-

 قورت دادم گفتم: یدهنم را به سخت آب

 خانم  دهیفر-

کرد آروم  یطور مات و مبهوت به من نگاه م نیخشک شده بود و هم دیاش را خودش فهم هیبق ایجمله پور نیهم با

 گفت:

 خب؟-

 شد گفتم: ریکه سراز میها اشک

 خانم چاقو زدن دهیفر گنیم-

نداشتم و سرم را  ایکردن پور هیدهانش گذاشت من هم طاقت گر یگفت و دستش را رو ینیه نیریجمله ام ش با

 نیکه سوار ماش ایپور دنیسرم را باال آوردم با د عیشدن در سر دهیکوب یکردم با صدا یم هیو آرام گرانداختم  نییپا

 را گرفتم گفتم: شیورساندم و باز ایبلند شدم و خودم را به پور میشد از جا یم

 امیصبر کن تا من هم ب هیچند ثان ایپور-

سوار  یبه طرفم آمد و مانتو شالم را به دستم داد و همگ نیریسرخ بود دستم را پس زد ش شیکه چشم ها ایپور

را  شیپا ایپور انیک یو کامران آنجا بود از باغ تا خانه  قیشقا نیماش میرفت انیک یو به طرف خانه  میشد نیماش

گفتم  ایدو سه بار هم به پور میبود تصادف نکن نیا ترسمکرد  یم یپدال گاز گذاشته بود و با تمام سرعت رانندگ یرو

 ایو با در زدن خدمتکار در را باز کرد پور میشد ادهیپ نیکن اما به حرفم گوش نکرد باالخره از ماش یآرام رانندگ

با  قیشقا میهم پشت سرش قدم به قدم او وارد خانه شد نیریچاره را کنار زد و وارد خانه شد من و ش یدختر ب
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اشک  ایبود پور نییهم سرشان پا انیکردن کامران و ک هیبه گررساند و شروع کرد  ایخودش را به پور ایپور دنید

 شد گفت: ریسراز شیها

 ن؟یگیدورغ م نیدار دیداره؟ توروخدا بگ قتیپس حق-

 انداخت گفت: ایخودش را در آغوش پور قیشقا

  ایپور گمیم تیتسل-

 ریقلبم ت ختیریطور اشک م نیبه هق هق افتاده بود و هم قیشد شقا ریمن هم سراز یاشک ها قیشقا یجمله  با

مبل  یرا گرفت و من را رو میبازو نیریبشم که ش نیبود نقش زم کینداشتم نزد یاتفاق نیطاقت همچ گهید دیکش

 را بلند کرد گفت: شیصدا ایگذاشت پور

 شد؟ یچجور-

 آمد گفت: رونیب ایاز آغوش پور قیشقا

 خانم زد دهینفر با چاقو فر کی-

 د گفت:را بلند کر شیصدا ایپور

 کشتش؟ یک-

 انداخت و گفت: انیبه من و ک ینگاه مین قیشقا

 طاهر  گنیکه م نطوریا-

نگاهم را  انیک یشد با صدا ینم ریسراز میاشک از چشم ها گهیخشک شدم د ستادیقلبم ا هیاسم بابام تا چند ثان با

 که اخم کرده بودانداختم   انیگرفتم و نگاهم را به ک ایو پور قیاز شقا

  کنهینم یکار نیممکنه بابا همچ ریغ-

 :دیزد و غر شیبه موها یچنگ ایپور

 کثافت -
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 شد گفتم: ریکه سراز میاشک ها میرا گرفت شیبرود که من و  کامران جلو رونیازخانه ب خواست

 آروم باش  یول دونمیم یهست یتو رو خدا آروم باش االن عصبان ایپور-

 را گرفت وگفت: میبازو انیدستم راپس زد واز خانه خارج شد خواستم من هم بروم که ک ایپور

 مارستانیب میبر میخوایصبر کن م-

و کامران رفت هر سه نفر اصال  قیبا شقا نیرینشسته بودند و من هم عقب ش کاجلویو جس انیبودم ک نیسوارماش

 .میاعصاب نداشت

 

همه  نیا یماندم ول یم یرو با هم هضم کنم کاش همان کوچک یهمه بدبخت نیتوانستم ا ینداشتم نم یخوش حال

 یرا درک م ایواقعاً پور گهیسخت بود من مادرم را از دست داده بودم االن د یلیخ میکردم برا یاتفاق بد تجربه نم

که به من  یقشنگ یداد حرف ها یمن انجام م یبرا هک یخانم و کارا دهیفر یخندها ادیشد  ریسراز میکردم اشک ها

 به خودم آمدم  انیک یبا صدا دید یگفت و من را به چشم دختر خودش م یم

  مارستانیب میدیرس-

شد و به طرفم آمد در  ادهیپ نیاز ماش عیام شد و سر هیمتوجه گر انیشد ک شتریب میاشک ها مارستانیاسم ب با

 را باز کرد و کنارم نشست گفت: نیماش

 نکن  هیگر خواهر جونم تو رو خدا-

 گفتم: میها هیگر یبه ال ال

 کاریخانم هم باشه من چ دهیخانم را هم کشته اگه قاتل فر دهیطاقت ندارم بفهمم بابا فر انینکنم ک هیگر یچه طور-

 بشم واقعا خجالت داره رهیخ ایسرم را بلند کنم و به چشمان پور یکنم چجور

 من را در آغوش گرفت گفت: انیک

کن؛  یخانم خداحافظ دهیبا فر اینه ب ایکرده  یکار نیبابا همچ ستیفکر نکن هنوز معلوم ن زایچ نیاالن به ا سیه-

 باشه؟
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منتظر ما بود با هم  مارستانیهم کنار در ب کایجس میشد ادهیپ نیاز ماش انیرا به عالمت مثبت تکان دادم و با ک سرم

و به سمت سرد  مید خونه کجاست سوار آسانسور شدسر میدیاز پرستار پرس نکهیو بعد از ا میشد مارستانیوارد ب

خانم  دهیسر فر یباال ایشد پور ریآرام آرام سراز میها کرا داخل سرد خونه گذاشتم اش میکه پا نیهم میخونه رفت

دانستم برم کنار  یکرد نم یم هیبود و آرام گر ستادهیبود ا دهیدراز کش دیمالفه سف ریبسته بود و ز شیکه چشم ها

کا، یجس ان،یانتخاب کردم و به سمتش رفتم ک یاول نهیگز یبزارم تو حال خودش باشد ول ای رمیو دستش را بگ ایپور

شد دستم را  شتریب میشدم اشک ها کینزد ایکه به پور نیبودند هم ستادهیپشت در ا نیریکامران و ش ق،یشقا

 یبود پاک کردم و دستم را رو ریکه سراز مینکنه اشک ها هیهم گر  ایپور نیاز ا شتریدهانم گذاشتم تا ب یجلو

 گذاشتم گفتم: شیبازو

 من... ایپور-

 گوشم پاره شد  یبلند کرد که فکر کنم پرده  یرا به حد شیصحبتم تمام نشده بود که دستم را پس زد و صدا هنوز

 خفه شو الناز خفه شو -

 ادامه داد ایگرد شد  پور میچشم ها ایپور یجمله  با

من رو آروم  یخوایکنارم و م یاومد شهیتو هم مادر من و هم پدر من را کشت تو اصال خجالت سرت نم یبابا نیا-

  یکن

 مِن کنان گفتم: مِن

 ...کنارت باشم یدار اجیمـ...من فکر کـ....کردم احت-

 گفت: یو جد محکم

 قاتل مادرم بوده  باشم که یبا دختر آدم خوامیبرو من نم نجایگمشو از ا یالزم نکرده به فکر من باش-

 را پاک کردم گفتم: میها اشک

 یصحبت کن یطور نیبا من ا یندار لیدل یول یداغ دار هست کنمیاالن درکت م-

 را بلند کرد گفت: شیصدا



 تجارت عشق

 
393 

 

 که سر مادر و پدرم آورده فتهیطاهر م یکارا ادیتو  دنید نمتیبب خوامیگمشو نم نجایاز ا گمیالناز م-

  ستیتورو خدا بزار کنارت باشم تو االن حالت خوب ن ایپور-

 دستش را به در اشاره کرد گفت: ایپور

  نمتیبب خوامینم گهیبرو گمشو د گمیالناز م-

 دهیگرفتم و به فر ایباز شدن در نگاهم را از پور ینداشتم با صدا ایاز پور یحرف نیشد توقع همچ ریسراز میها اشک

 حلقه کرد گفت: میبه طرفم آمد و دستش را دور بازو انیشدم ک رهیبسته بود خ شیشم هامالفه بود و چ ریخانم که ز

 الناز  میبر ایب-

کردم طاقت  هیخارج شدم دوباره گر مارستانیکه از ب نیهم میآمد رونیو شمرده شمرده با هم از سردخونه ب آرام

 دیرا کشته شا ایهستم که مادر و پدر پور یگفت من دختر قاتل کس یآنجا تنها بزارم اما اون راست م اینداشتم پور

تو حال خودش باشه به هر حال  زارمیم شیتنها نیکردم به خاطر هم یم یرفتار نیبودم همچ طیشرا نیمن هم در ا

 به طرفم برگشت گفت: کایجلو بودن جس انیو ک کایشدم جس نیکنارش سوار ماش رمیفردا م

 خونه ما بخواب  ایالناز ب-

 ندادم گفتم: کایجس جواب

  سیاداره پل نیمنو ببر-

 دیبه گوشم رس انیک یصدا

 اونجا یبر یخوایم یچ یواس-

 شده بود کردم گفتم: رهیبه من خ نهیکه از آ انیگرفتم و به ک شهیرا از ش نگاهم

 شده  ریکه بابا دستگ نمیخودم بب یبا چشم ها خوامیم-

 گفت: یبا مهربان کایجس

 کردن  رشینگران نباش دستگ-
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 کردم گفتم: یاخم

  نمیخودم بب یبا چشما خوامیم یول-

هنوز  میدیرس سیکه به اداره پل دینکش یرفت طول سیو به طرف اداره پل دیکش  شیموها یال یبا حرص دست انیک

به  سمتش رفتم  تایب دنیرفتم با د سیشدم و به طرف اداره پل ادهیپ نیرا خاموش نکرد که من از ماش نیماش انیک

 گفتم:

 بابا آوردن؟-

رفت و نگاهش را از من گرفت  میبرا یچشم غره ا تایآمدن ب تایهم وارد شدن و به طرف ب کایو جس انیسرم ک پشت

 گفت:

 آره اوردن -

 اعتراف کرد؟-

 کرد گفت: یعصب خنده

 اعترافم کنه  عیکه قاتله سر یاعتراف؟! کس-

 شدم گفتم: رهیخ اتیتعجب به ب با

 اعتراف نکرد؟ یعنی-

 شد گفت: رهیدفعه به من خ نیا تایب

 نه خانم اعتراف نکرد -

 وسط گفت: دیپر انیدهان باز کنم که ک خواستم

  نیخوریم یپس شما به چه درد-

 ادامه داد انیشد که ک رهیخ انیبا تعجب به ک تایب

 کرده؟ یکار نیکه بابا همچ دیمطمئن هست نقدریاز کجا ا-
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 برگشت و حق به جانب گفت: انیزد و کامل به طرف ک یشخندین تایب

 شده یخوب پس بزار روشنتون کنم که چ-

 هم با تشر گفت: انیک

 شنوم  یخوب بگو من م-

 گذاشت گفت: انیکمر ک یرفت و دستش را رو انیبه طرف ک کایجس

 آروم باش  انیک-

خانم داخل  دهیفقط فر زنهیزنگ م یرفت وقت ایپور یبه خونه  ستنیتو انبار ن ایالناز و پور دیفهم نکهیطاهر بعد از ا-

شروع  شهیوارد م یطاهر وقت یول کنهیم ییرایخونه و ازش پذ دهیخانم هم اون را راه م دهیخونه بوده بنده خدا فر

 ازدواج کرده و... لنازبا ا یانجام داده و چجور ایکه پور یکارا کنهیم

 حرفش آمد و گفت: انیبه م انیک

 ؟یدیاز کجا فهم نارویتو ا نمیصبر کن بب-

 زد گفت: یپوزخند تایب

 که داخل خونه کار گذاشته بودن یها نیو هم دورب میهم شاهد دار-

 کرد گفت: یتک سرفه ا کایجس

 هستن؟ ایشاهدها ک-

 که وارد خونه شده  دنیها طاهر رو د هیهمسا-

 خب بعدش؟-

 با توپ و تشر گفت: انیکه ک خواست دهان باز کنه تایب
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  یبگ ستیالزم ن میخودمو تا تهش خوند گهیبسه د-

 رفتم گفتم: تایاز اتاق ها رفت پشت سرش به سمت ب یکیرفت و به سمت  انیک یبرا یچشم غره ا تایب

  تایب-

 نکردم گفتم: شیبه اخم ها یاخم به طرفم برگشت توجه ا با

 بابا تو کدوم اتاقه؟-

 زد گفت: یپوزخند

 ؟یباهاش حرف بزن یخوایم هیچ-

 آره -

 به من کرد گفت: یو نگاه انیبه ک ینگاه تایب

 الزم نکرده -

 یاش را از کله اش بکنم دختر یجینار یخواست برم موها یدلم م دیدهان باز کنم که محکم در به هم کوب خواستم

 را گرفت گفت: میبه طرفم آمد و بازو کایجس هیاحمق فکر کرده ک

 خونه  میبر ایب یخسته ا یلیالناز خ-

در  ایزنگ بزنم و بدونم پور قیخواست به شقا یدلم م میو به طرف خانه رفت میشد نیگفتم و با هم سوار ماش یا باشه

زنگ  قیتخت نشستم و به شقا یلبه  دنیآورد بعد از پوش یلباس راحت میبرا کایجس میدیرس یهست وقت یچه حال

 گرفته بود  شیبوق جواب داد صدا نیزدم با دوم

 جانم؟-

 ؟یخواب بود قیشقا-

 کرد گفت: یمکث قیشقا

 گرفته  میکردم که صدا هیگر نقدریا زمینه عز-
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 ؟یخونه هست-

  میآره خونه ا-

 کجاست؟ ایپور-

 اون هم خونه است -

 خوابه؟ کنهیم کاریداره چ-

  کنهیم هیخانم نشسته و داره گر دهیخوابه همش تو اتاق فر ینم-

را  ایکنارش باشم و پور خواستیرا نداشتم دلم م ایپور یها هیشد طاقت گر ریسراز میاز چشم ها یاشک ی قطره

 به خودم آمدم  قیشقا یبا صدا نهیخواد من را بب یکه خودش دلش نم دهیچه فا یول رمیآغوش بگ

 الناز؟ ییتو کجا-

 داداشم  شیپ-

 بخواب  ریخوب بگ یلیخ-

   امیباشه من صبح م-

 الناز-

 بله-

 ِمن ِمن کنان گفت: قیشقا

 ینش یدور و برا آفتاب نیبه من گفت که به تو بگم که ا ای...پورزهیچ- 

 از تعجب باال رفت گفتم: میابروها دوتا

 ؟یچ یواس-

  نمتیبب خوامینم گهیم-
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 تنهاش بزارم  طیشرا نیخوام تو ا ینم امیاون االن داغ داره من فردا صبح م-

 گفت: دیکش ینفس قیشقا

  یباشه هر طور راحت-

در به خودم آمدم  یبا صدا کردیبدنم درد م یلیخ یبرد ول یبالشت گذاشتم خوابم نم یسرم را رو یاز خداحافظ بعد

 وارد اتاق شد گفت: کایجس

  ؟یالناز شام خورد-

 زد و کنارم نشست گفت: یجان یلبخند ب کایسر جوابش را دادم جس با

  یصبح سر پا باش یبخواب تا بتون یتوروخدا کم یول رهیدرگ یاالن فکرت بدجور دونمیم-

 گفتم: دمیکش میموها یال یدست

 یپشت بدبخت یبود بدبخت یامروز چه روز کنمیم یاستراحت هیباشه حتما -

 دستم را گرفت گفت: کایجس

 کردن؟ تتیتو انبار اذ-

 بود انداختم گفتم: یکه پر از نگران کایبه چشمان جسشد نگاهم را  خیمو به تنم س دمیانبار که شن اسم

 در موردش حرف بزنم  خوامیتو رو خدا نم-

  یهر طور راحت زمیباشه عز-

 یابروها یدرشت مشک  یو چشم ها یبلند مشک یداشت موها یانداختم صورت خشگل کایرا به صورت جس نگاهم

 کایداشت نگاهم را به شکم جس یخوب زهیپهن و بزرگ بود دماغ ر یداشت و لباش نسبت به صورتش کم یپر پشت

 شد گفت: ندممتوجه لبخ کاینشست جس میلب ها یرو یباال  امده بود لبخند یانداختم که کم

 شده؟ یچ-

  شهیخشگل م انیدخترت مثل تو و ک-
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 زد گفت: یمهربان لبخند

 پدرش  هیآره مخصوصا شب-

 ن؟یاسم براش انتخاب کرد-

 گفت: دیکش یفسن کایجس

  میبود ریفرصت نشد همش درگ-

 نبود  نیآره واقعا حقتون ا-

 را گرفت و گفت: دستم

  یبخواب باشه خسته ا ریحرف نزن بگ یطور نیالناز ا-

 ت خوبهخودت و بچه یجون تو هم برو استراحت کن برا کایباشه جس-

شدم  رهیو به سقف اتاق خ دمیتخت دراز کش یرفت رو رونیاز اتاق ب ریرا پر رنگ تر کرد و بعد از شب بخ لبخندش

ظاهر شد مو به تنم  میچشم ها یجلو لمیمن افتاد مثل نوار ف یکه امروز برا یبود دوباره اتفاق ها یامروز چه روز

 گناه که یزن ب هیبا من کرد و حاال  یکار نیشد پدر همچ یمبودم باورم ن دهیشد مخصوصا تو انبار که واقعا ترس خیس

دل که حرف  نیا یحق داشت با من حرف نزنه ول ایمرحوم کرد واقعاً پور یموضوع ربط نداشت از زندگ نیاصالً به ا

 مو چش دمیبه پهلو خواب رمیگ یباشم واهلل آرام نم ایپور شیحتما پ دیپاشو برو کنارش من با گهیم ستین شیحال

 زدم و زود خواب رفتم. یافتادم االن چهار ماهش بود لبخند کایشکم جس ادیرا بستم  میها

 

به دست  یآب بلند شدم و مینه صبح بود از جا کیانداختم نزد وارید یاز خواب بلند شدم نگاهم را به ساعت رو صبح

بود  زیم دنیآمدم و به طرف آشپزخانه رفتم خدمتکار مشغول چ رونیکه حالم بهتر شد از اتاق ب یو صورتم زدم کم

خودم  ینشستم هنوز برا زیجواب او را دادم و سر م دگرفت با لبخن یگفت که تمام وجودم انرژ یبلند یریصبح بخ

 یطور که برا نیهم انینشستند ک زیسر م ریصبح بخ هیهم وارد آشپزخانه شدن با  کایو جس انیکه ک ختمینر یچا

 گفت: ختیر یم یخودش چا

  یکرد یاستراحت م گهید یکم یشد داریچقدر زود ب-
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  ایپور شیبرم پ دیبا-

 را خورد وگفت: یقلوپ از چا هی انیک

  ؟یمگه نگفت دور برش نباش-

 و گفت: دمیکش ینفس

 کنارش باشم  دیمن با گهیداره م یفهمه چ یاون داغ دار االن نم یآره گفت ول-

 یخوردم و به طرف اتاق رفتم همان لباس ها یچا یتکان داد و شروع کرد به خوردن صبحانه من هم کم یسر

باز کرد معلوم بود هنوز خواب  میدر را برا قیگرفتم و به سمت خانه رفتم با در زدن شقا یو تاکس دمیرا پوش شبید

 داد گفت: یرا مالش م شیبودند با آن دستش چشم ها

  ریصبح بخ-

 خانه شدم وگفتم: وارد

 کردم؟ دارتونیب-

  میشد یم داریب دیبا گهینه د-

 به دور بر خانه انداختم و گفتم: ینگاه

 کجاست؟ ایپس پور-

 گفت: دیکش یا ازهیخم قیشقا

 خانم باشه دهیفکر کنم تو اتاق فر-

 به دست و صورتت بزن  یتو برو آب زمیباشه عز-

و به سمت اتاق  دسته مبل انداختم یآوردم و رو رونیبگفت و به طرف اتاق رفت من هم مانتو و شالم را  یا باشه

بسته بود قاب عکس  شیبود چشم ها دهیخانم دراز کش دهیتخت فر یرو ایخانم رفتم آرام در را باز کردم پور دهیفر

بورش  یموها یبه سمتش رفتم و دستم را ال دیلرز ماون وضع قلب دنیخانم هم در آغوش  گرفته بود با د دهیفر
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آمدم و به طرف اتاقم رفتم دوش  رونیکنم از اتاق ب دارشیب امدینوازش کردم که متوجه نشد دلم ن یطور دمیکش

روبه  قیآمدم که با کامران و شقا رونیرا صاف کردم و از اتاق ب میرا تنم کردم  موها یگرفتم و لباس مشک یمختصر

گفتم به طرف آشپزخانه رفتم شروع کردم به درست کردن صبحانه  یریزدم و صبح بخ یجان یب لبخندرو شدم 

 یدست از چا ایپور یکه با صدا ختمیر یها را در استکان  م یداشتم چا مینیرا بچ زیکرد تا م یهم کمکم م قیشقا

 برداشتم و به سمتش برگشتم  ختنیر

 ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا-

 مِن کنان گفتم: مِن

 بتونم انجام بدم یکار دیامـ...اومدم شا نیدار اجی..کردم کمک احتمـ...من...فکر کـ...-

 شد گفت: ظیغل شیاخم ها ایپور

هم گفتم چرا باز بلند  قیبه شقا ینشو من حت یدور و برا آفتاب نیمگه بهت نگفتم ا یالزم نکرده به فکر ما باش-

 ؟یاومد یشد

 قورت دادم گفتم: یدهنم را به سخت آب

 تو رو خدا آروم باش تو االن... ایپور-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

 افتم که چه سر خانوادم آورد  یطاهر م یکارا ادی نمیب یبرو من تو رو که م نجایالناز از ا-

 لرزان گفتم: یکردم و با صدا بغض

 ...یدار اجیبزار کنارت باشم تو االن احت ایپور یول یحق دار-

 گفت: عیسر

 حواسش به من هست  تایب رونیندارم پس گمشو برو از خونه ب اجیاحت یکیدارم به تو  اجیتاح یمن اگه به کس-

 رونیاپن گذاشتم  و از آشپزخانه ب یکه در دستم بود رو ینداشتم قور یحرف نیکرد توقع همچ خیقلبم  تایاسم ب با

را نداشتند  یحرف نیماندند آن ها هم مثل من توقع همچ رهیخ ایپور یو کامران با تعجب به حرف ها قیآمدم شقا
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 ریآمدم قلبم ت رونیو کامران از خانه ب قیاز شقا یسرسر یخداحافظ هیبغض کردم و مانتو و شالم را سرم کردم با 

 رفتیم یاهیس میچشم ها رفتمیم جیکرد و گ ینداشتم سرم به شدت درد م ایاز پور یحرف نیطاقت همچ دیکش یم

شدم قلبم درد گرفت  یم ونهیافتاد به جونم داشتم د  یحس بد هیبوده  ایسر پور یباال تایز شب تا صبح بنکنه ا

 بود که به سمتم آمد قیداشتم شقا ادیکه به  یزیچ نیآخر

بودم حالم  مارستانیسرم بودند نگاهم را به دور بر انداختم تو ب یباال نیریو ش انیرا باز کردم ک میچشم ها یوقت

قدر تشنه بودم که با  نیتوانستم صحبت کنم ا یپوف کرده بودند با زور م نیریو ش انیک یاصال خوب نبود چشم ها

 دیکش ینفس انیگذاشت ک زیم یمن داد و دوباره رو بهآب  وانیل هی نیریآب اشاره کردم ش وانیبه ل میچشم ها

 گفت:

  یخدا رو شکر باالخره به هوش اومد-

 هستم؟ نجایمگه چه قدره ا-

 شد گفت: ریسراز شیدوباره اشک ها نیریش

 دو روز-

 را باال انداختم گفتم: میگشاد شد دوتا ابروها میها چشم

 ؟یجد-

 آره اصال حالت خوب نبود -

 دوختم  گفتم: نیرینگاهم را به ش ایپور ادی با

 هم تا حاال اومده؟ ایپور-

نشستم  میبود سرجا یکردم و به هر سخت یشدند اخم دیکرد مثل گچ سف رییرنگ صورت هر دو تغ ایاسم پور با

 گفتم:

 افتاده؟ یاتفاق ایپور یبرا-

 گذاشت گفت: میبازو یدستش را رو نیریش
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  دمیم حیاستراحت کن بعدا برات توض گهید یکم ستیفعال حالت خوب ن-

 را بلند کردم گفتم: میصدا

 بدونم  خوامیاالن م نیهم-

 فعاًل استراحت کن. گه؛یراست م نیریش-

 

 االن بگو  نیزود باش هم-

اول بزار دکتر  یبدم ول حیتوض تیرو برا زیخودم همه چ دمیالناز خواهر خشگلم تو رو خدا آروم باش؛ قول م-

  دمیقول م گم؛یبهت م زیکنه اگه حالت خوب بود همه چ نتیمعا

و  نهیدکتر و پرستار وارد اتاق شدند بعد از معا دینکش یانداختم طول نییشد سرم را پا یداشت محو م میها اخم

 به حرف آمد  انیسفارشات دکتر باالخر ک

 شده؟ یچ نمیخب بگو بب-

 و گفت: دیکش یقیعم ینفس انیک

 رفت  ایپور-

 به تپش افتاد گفتم: قلبم

 رفت؟ یچ یعنی-

 رفت آلمان -

 ماندم که ادامه داد رهیخ انیتعجب به ک با

 آلمان  رهیگرفته م تیعصر بل یبار به تو سر زد بعدم گفت برا هی فقط یبعد از خاکسپار-

 رفت؟ یچ یواس-
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  رانیا گردهیحرفاش گفت باز برم یال به ال یول کنهیم یاونجا زندگ رهیگفت م-

 گفتم: یلب ریشد ز ریسراز میها اشک

 بلند شد رفت  یخبر چیکارو کرد بدون ه نینه، نه چرا با من ا-

 به طرفم آمد و دستم را گرفت گفت: نیریش

 به ما سفارش کرد که حواسمون به تو باشه  یلیخ-

 شد گفتم: ریسراز میاز چشم ها یاشک یدوختم و قطره  نیریرا به ش نگاهم

 بره  نجایبودم اون به فکر خودش بود که از ا هوشیمن ب یوقت-

 آروم باش یالناز ول دونمیم-

 دوختم گفتم: نیریو ش انیک پر از سوالم را به چشمان نگاه

 نگفت؟ یزیکدومتون چ چیبه ه-

 آب دهنش را قورت داد گفت: نیریش

  ستین یزیچ نمونیب گهیکنه من رو فراموش کنه چون د یگفت که سع-

قلوپ خوردم  هیآب به دستم داد  وانیل هی عیمتوجه حالم شد و سر نیریشد حالم اصال خوب نبود ش شتریهم ب هیگر

 گفتم: دمیتخت دراز کش یو رو

 نیبر نجایاز ا-

 ...نیالناز بب-

 را بلند کردم گفتم: میحرفش آمدم وصدا انیم به

 تو خودم باشم  یبزار کم نمیرو بب یکس خوامیگفتم برو نم انیک-
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 یکه چهره  نیهم  ختمیر یو آرام اشک م دمیاز اتاق خارج شدند به پهلو خواب یصحبت چیبدون ه نیریو ش انیک

 آمد به خواب رفتم میچشم ها یجلو ایپور

 زد گفت: یسرم بود لبخند یرا باز کردم پرستار باال میچشم ها یوقت

 حالتون خوبه؟-

و  کایکه پرستار کارش  تمام شد و از اتاق خارج شد جس نیشدم هم رهیسر جوابش را دادم  و به سقف اتاق خ با

 به طرفم آمد گفت: زد و یلبخند کایبا در زدن وارد اتاق شدند جس انیک

 حالت چطوره الناز؟-

 طور که نگاهم به سقف اتاق بود گفتم: نیهم

 نهیقدر از من ک نیکنه ا یاز من خداحافظ امیصبر نکرد به هوش ب یولم کرد رفت حت ایپور م؟یبه نظرت تو چه حال-

 داشت 

 دستم گذاشت گفت:  یبه طرفم آمد و دست را رو کایجس

  ونریب ایالناز از فکرش ب-

 دفعه نگاش کردم گفتم: نیا

سرم باشه دختر خالم  یباال ایچشمام را باز کنم پور یوقت نکهیا یاون شوهرمه به جا رون؟یب امیاز فکرش ب یچطور-

 آروم باشم؟ یسر من است چجور یو داداشم باال

 کردم گفتم: انیبه ک یو نگاهش را از من گرفت نگاه دیکش ینفس کایجس

 شد؟ یبابا چ-

 نشست گفت: یصندل یرو نهیدست به س انیک

 آزاد شد -

 باال رفت گفتم: میابروها یتا هی
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 ؟یچطور-

 ها مدرک نداشتن ثابت کنند بابا قاتله  سیپل-

 کردم گفتم: یاخم

 ها هم شاهد هستند  هیگذاشتند و همسا نینگفت دورب تایب نیمگه ا-

 دوتا شانه اش را باال انداخت  گفت: انیک

 فکر همه جاش رو کرده انگار  دونمینم-

 گفتم: یلب ریانداختم و ز نییو سرم را پا دمیکش یپوف

 بابا آزاد شده نتونسته تحمل کنه رفت آلمان دهیفهم ایاحتمااًل پور-

 نهیاحتمال شصت درصد هم-

 را بلند کردم گفتم: سرم

 ؟یچ یعنی-

 و گفت: دیکش ینفس کایجس

  رانیدوباره برگرده ا دیگفت که شا میآقا رح یول ستیمعلوم ن یزیکنم چ دوارتیخوام ام ینم نیبب-

 زدم وگفتم: یتلخ پوزخند

  ادیمن که نم شیبرگرده پ-

 زد و من را در آغوش گرفت گفت: یلبخند قیو کامران وارد اتاق شدند شقا قیموقع در باز شد و شقا همان

 ؟یالناز جون حالت چطوره خوب-

 خوبم ممنون -

 گذاشت گفت: زیم یرو ینیریجعبه ش کامران
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  مینگرانت بود یلیخ-

 نیممنون که به فکر بود-

 کردم وگفتم: ینیریش یبه جعبه  یا اشاره

 الزم به زحمت نبود -

 به سمتم گرفت گفت: ینیریزد و جعبه ش یلبخند قیشقا

  یها هست ینیریش نیدونستم عاشق ا یخودم درست کردم م-

 زدم گفتم: یلبخند

  یمرس-

 یکرد امشب را کنارم بمانند ول یاصرار م یلیخ قیکنارم ماندند شقا کایو جس انیکامران، ک ق،یشقا یساعت کی

در بلند شد احتماال  یصدا دمیکه دراز کش نیفکر کنم هم میها یخواست تنها باشم و به بدبخت یقبول نکردم دلم م

 خیبابا  دنیتوانستم بکشم با د یو نفس نم دیکش ریگشاد شد قلبم ت میکه درباز شد چشم ها نیهست هم نیریش

گذاشت  زیم یرا رو کیوارد شد و پالست کیپالست هیاخم کردم بابا با  نمیبش میکردم دوباره سرجا یکرده بودم سع

 اش را به چشمانم دوخت گفت: یو نگاه پر از نگران

 حالت چطوره؟-

 ؟یاومد یچ یواس-

 را بلند کرد گفت: شیصدا بابا

 ش سر بزنم به امیب دینبا یدخترم-

  کنهیمن فقط حال منو بد م شیحضورت پ یاومد یکاش نم-

 حرف نزن  یطور نیالناز با بابات ا-
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دخترت، از  دندیدزد یکرد ینرفته چه کار ها ادمیبا تو صحبت کنم  یطور نیبه بعد حقته ا نیبه نظر من از ا یول-

  نمتیخوام بب یبرو بابا نم نجایا

 رفت رونیاز اتاق ب تیبا عصبان یحرف چیبدون ه بابا

 

 ماه گذشت  دو

 رانیرا به ا ایشدم که به من خبر برگشتن پور یم داریفردا ب دینداشتم هرروز به ام یخبر ایدو ماه از پور نیا تو

 یهم گفته بود کس میتازه به آقا رح چیاش که خاموش بود  ه یزدم اما گوش یزنگ م ایروز خودم به پور بدهند. هر

عمو عباس به  شیرا پ یهفته ا کی کایو جس انیک صراربا ا مارستانیبعد از مرخص شدن از ب ردیش را نگسراغ

و به  میآنها ماند شیپ یهفته  کیشده بود  دیچون شغل عمو عباس آنجا افتاده بود خونه اش جد میاصفهان رفت

عمو  یهم باالخره بعد موافقت ها دیو جاو نیریتر شد ش نیهم شکم اش بزرگ تر سنگ کایجس میزنامو کمک کرد

 یعمو سلمان هم بعد از ماجرا میعقد آماده باش یبرا دیبا یبه زود داستیطور که پ نیو ا دنرحمان نامزد کر

 یدلخور شد اماوقت یلیاز دستم خ قیآزاد شد اولش شقا شیهفته پ کی یدوماه زندان رفت ول نیمن تو ا دنیدزد

بابا و کاله گذاشتن شرکت  یکارا ورددر م انیکه ک یرفت بابا هم روز به روز با مدراکآرام گ میگفت قیرا به شقا هیقض

توانست  ینم یشد و بابا از اون روز به بعد حت انیانجام داده بود توانست نابودش کنه و کل سهام شرکت به نام ک

 هیفروخت توانست  یکه م یو موادها یگرفت پولشو یاوج م شتریخالفش ب یکارها یرادر شرکت بگذارد ول شیپا

بود تا  کینزد یدو سه بار یبه من که از شرکت اخراج کردم بد شده بود و حت نسبتبزنه اخالقش  یشرکت کوچک

 مرگ برم. یپا

و بوش را حس  دمیانداختم دو ماه ند ایپور یخال یبه جا یرا بازم کردم و نگاه میام چشم ها یهشدار گوش یصدا با

 نیرا تنم کردم هم میگرفتم و لباس ها یدوش مختصر هیدادم و از رختخواب دل کندم  رونیاز حرص ب ینکردم نفس

 گفتم: موارد اتاق شد به سمتش برگشت قیرا صاف کردم شقا میکه موها

 ؟یندادن قبل از وارد شدن اتاق در بزن ادیبهت  زمیجان عز قیشقا-

 کرد گفت: یا خنده

 صبحانه بخور  ایدادن، ب ادی-



 تجارت عشق

 
409 

 

 امیباشه االن م-

گوش  یهر دو تا بنا شیو کامران انداختم که ن قیشقا افهیبه ق ینشستم نگاه زیسر م میآمد رونیاز اتاق ب قیشقا با

 کردم گفتم: قیبه شقا ینگاه ختمیخودم قهوه ر یرا باال انداختم و برا میباز بود دوتا ابرو ها

 ن؟یشد یشکل نیشده چرا شماها ا یچ-

 کردن و باهم گفتن گهیبه هم د ینگاه و کامران قیشقا

 خبر خوب  هی-

 قلوپ قهوه خوردم گفتم: هیکه  یرا باال انداختم و در حال میابروها یتا هی

 ؟یچه خبر-

  رازیگرده ش یامروز برم ایپور-

به طرفم آمد و دو سه بار به پشتم زد نگاه متعجبم را به  یبا نگران قیبه سرفه افتادم که شقا قیشقا یجمله  با

 دوختم گفتم: قیچشمان شقا

 اد؟یداره م ایپور-

 نشست گفت: شیسرجا قیشقا

  رازیش ادیبود تهران امروز هم داره م دهیرس شبیچشمت روشن، د زمیآره عز-

 ؟یگیم یجد-

 کردم و گفت: یاخم

  ارمیبابا الناز از خودم که در نم یا-

 ن؟یدیا از کجا فهمشم-

 کامران جواب داد ندفعهیا
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  ادیکه داره م دیزنگ زد گفت به الناز بگ میآقا رح-

هم ناراحت چون  یامااز طرف نمیبب یخوشحال بودم که بعد از دوماه باالخره م نیخوشحال بودم هم ناراحت از ا هم

  زدیم نمیوار به س وانهیکه قلبم د یبغض کردم در حال ندیخواست من را بب یاون دلش نم

آمدم  رونیکردم و از اتاق ب شیآرا یاز خوردن صبحانه و جمع کردن به طرف کمد رفتم لباسم را عوض کردم کم بعد

 انداخت گفت: میاز سرتا پا ینگاه قیشقا

  دیکه به خودش رس میدیاوه اوه باالخره بعد چقدر الناز د-

 زدم گفتم: یلبخند

 اد؟یم یک یدونینم-

 از االن نرو رو مخم ادیصبر کن مبابا  یا-

 مبل نشستم  یو رو دمیکش یپوف

زنگ به صدا در آمدم قلبم  یکه صدا شدمیم دیداشتم کم کم ناام گهینشد واقعا د یخبر یگذشت ول دوساعت

 زد گفت: یکامران لبخند یبلند شدم و به طرف در رفتم ول میکرد از جا دنیشروع به تپ

 بزار من باز کنم -

پسر  نیچه قدر من ا دیکوب نمیقلبم به شدت به س یدو جفت چشم آب دنیکه کامران در را باز کرد با د نیهم

چه قدر  نمینب شیغم تو چشم ها چوقتیه یول دمیشده جونم را م یکه حت یبودم شوهرم کس دهیند پیخوشت

من با  یشده بود ول رهیبه من خ تعجباو اثر گذاشته بود با  یرو یآلمان بدجور یکرده بود انگار آب و هوا رییتغ

داد  یاجازه به من نم گهیگرفتم انگار د ایکرد که به خودم آمدم و نگاهم را از پور یاخم کردم یعشق داشتم نگاش م

سالم خشک  هی دیکرد به من که رس یگرم یاحوالپرس قیبه او کنم وارد خانه شد و از کامران و شقا ینگاه یحت

رفتار کنه  ینطوریحقم نبود ا نیشدم بعد از دوماه ا رهیخ ایکه بغض کردم و با اشک به پور ددا لیبه من تحو یخال

من  یرو برا زایچ نیکه ا فیح یتو را تحمل کنم ول یدور گهیبار د هیتونم  یخواست بغلش کنم و بگم نم یدلم م

کنار هم نشستند و من  میرح اقو آ ایپور میبه طرف حال رفت یوارد خانه شد همگ میممنوع کرد پشت سرم آقا رح

 گهیداد د یفقط با اخم جوابم را م دیرسیکرد نوبت من که م یم یو کامران شوخ قیبا شقا ایآنها پور یهم روبه رو
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 بمیام را داخل ج یبه طرف اتاقم رفتم مانتو وشالم را سرم کردم و گوش عیلحظه هم اونجا بمانم سر هیطاقت نداشتم 

 انداخت وگفت: میاز سرتاپا یوارد اتاق شد نگاه قیبرم که شقا رونیب قاانداختم خواستم از ات

 کجا؟-

 

  رونیب رمیم-

 گرد شد گفت: قیشقا یچشما

 رون؟یب یبر یخوایاومده بعد تو م ایپور-

 گهید یکم دیرو تحمل کنم شا تیوضع نیتونم ا یکنه من نم ینگاهم نم هی یحت ینیب یمگه نم یدرسته اومده، ول-

من بعد از دوماه حاال دارم با  شمیاون موقع من نابود م گهید میریاز هم طالق بگ دیبا گهیگرده به من م یبمونم برم

 کنه؟یکارو با من م نیچرا ا ستم؟یکنم مگه من زنش ن غلشبه من اجازه نداد ب یحت یشم ول یچشم تو چشم م ایپور

 زد گفت: یلبخند تلخ قیشقا

  زنمیبخور من خودم باهاش حرف م ییهوا هی رونیتو برو ب-

احترام  مشیمن هم به تصم رهیکه از من طالق بگ نجایتموم شد اون اومده ا یاریاصالً، مبادا اسم من رو به زبون ب-

  زارمیم

 کرد گفت: یاخم قیشقا

اونم دوست داشته باشه تو از کجا  دیشا ؟یکارو کن نیا یخوایچرا م یدوستش دار نقدریا یوقت ؟یشد ونهیالناز د-

 ؟یدونیم

 کنه؟  یرفتار م یطور نیپس چرا با من ا-

 خسته است  دیفرصت بده شا هی ایاوف الناز، به پور-

 خداحافظ  رونیب رمیمن م-
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را داخل حال گذاشتم هر سه نفر با تعجب به من   میکه پا نیآمدم هم رونینشدم و از اتاق ب قیجواب شقا منتظر

 انداختم گفتم: نییمتوجه نشود سرم را پا یکس نکهیا یحلقه بست برا میماندند اشک دور چشم ها رهیخ

 برم  دیاومده با شیپ یمشکل هی دیببخش-

 یرانندگ یشد حوصله  ریسراز میکه از خونه دور شدم اشک ها نیآمدم هم رونیجواب نشدم و از خانه ب منتظر

ساعت  مینشستم وبه فکر فرو رفتم ن مکتین یرو دمیپارک که رس کینزد راه افتادم ادهیپ نینداشتم به خاطر هم

خودم  یگرد شد ول میچشم ها ایپور دنید ااحساس کردم ب میشانه ها ینفر رو کیشد که آنجا بودم که تماس دست 

 گرفتم کنارم نشست گفت: ایرا کنترل کردم و با اخم نگاهم را از پور

 تنگ شده  یلیدلم برات خ-

 ایاز پور یحرف نیکرد چه قدر منتظر امروز بودم که همچ دنیمحو شد و قلبم شروع به تپ میاخم ها ایپور یجمله  با

 آمدم  رونیاز فکر ب ایپور یبشنوم با صدا

   یحق دار یدیعذاب کش یلیخ دونمیم-

  و تند تند شروع کردم به حرف زدن دمیمثل بمب منفجر شدم و به سمتش چرخ ایپور یجمله  با

کنارم باشه دو ماه رفت  دمیبا طیکه دوسش دارم و االن تو همه شرا یکس دمتیدوماه ند دمیعذاب کش یلیآره خ-

بازم پشتت بودم صبح، روز، شب  یبلکه کنارم نبود دمیکش یدوماه چ نیتو ا یاگه بدون یخوش گذرون یآلمان برا

همه راه  نایعذابت دادم االنم احتماال ا یلیخ یگیم شمیپ یاومد ییفقط اسم تو رو زبونم بود تو چطور االن با چه رو

 نه؟ یریکه ازهم طالق بگ یاز آلمان اومد

 با بغض گفت: دمیدستم را گرفت که دستم را کش ایپور

تو رو نداشتم؛ من اگه  یطاقت دور گهیمن دوستت دارم و به خاطر خودت برگشتم؛ د رمیازت طالق بگ خوامینه نم-

 تو بود  شیگوشم پ تو آلمان بودم چشم و

 شد گفتم: ریسراز میها اشک

  رهیسراغم رو نگ یهم گفت میبه آقا رح یحت ؟یدیچرا جواب تلفن ها رو نم-
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 یبرم شیهمون دو ماه پ دمیشن یتلفن م یاگه صدات اشکات پا میخواستم عذابت بدم چون دور بود یچون نم-

 حیتوض زیخونه برات همه چ میتحمل کنم الناز؛ پاشو بر تونمیروز هم نم کیاالن واقعا بدون تو  یول رانیگشتم ا

  دمیم

 گفتم: دمیرا کش دستم

  امیجا نم چیه گهیالزم نکرده من با تو د-

 ازت دور شدم  یچ یچرا رفتم و واس یبدون خوامیم میبر ایتو رو خدا ب-

هم  یبه خانه باغ یهفته بود حتچند  میرفت یرا به طرفم دراز کرد دستش را گرفتم و با هم به طرف خانه باغ دستش

شود  یخاطراتم زنده م یرا آنجا بگذارم همه  میکردم اگه پا یسر نزده بودم بلکه همه خاطراتم آنجا بود حس م

را  میکه پا نیبود هم یچ یواس ایپور یبدونم دور استمخو یبود من موافقت کردم چون واقعاً م ایدستم تو دست پور

عطرش تنگ شده  یبو یشد چه قدر دلم برا ریسراز میزنده شد اشک ها ایداخل خانه  گذاشتم همه خاطراتم با پور

 به طرفش برگشتم  ایپور یبود با صدا

 لطفا  نیبش-

 مبل نشست بزاق دهانش را قورت داد گفت: یهم روبه روم رو ایمبل نشستم و پور یرو

کنم که ثابت بشه مادر و پدرم رو اون  یکردم که همه کار م دشیاهر رفتم تهدط شیمادرم رو از دست دادم پ یوقت-

 نیکه طاهر همچ دادمیشد احتمال م دیکرد پدرم طاهر کشته بعد از دو روز ناپد یهم که ثابت م لمیکشته اون ف

 یم یلمان زندگغالم چون غالم تو آ شیآلمان پ برمگرفتم  میبود تصم دهیکردم ترس دشیکرده چون قباًل تهد یکار

 داشت که ثابت کنم طاهر قاتل پدرم هست  یکرد مدارک کاف

 گفتم: عیسر

  یکرد دایپ-

 را بست گفت: شیها چشم

فکر  کردیاون از دستم فرار م یرا تو  آلمان گذاشتم در به در دنبال غالم بودم ول میپا یبزار تا حرفم رو بزنم، وقت-

 یکنم با غالم صحبت کردم و به او گفتم که ک داشیطاهر هستم  بعد دو هفته موفق شدم پ یکرد من آدم ها یم
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پازل  یداد وقت یم لیک هفته همش به من چرت و پرت تحویکرد و تا  یاومدم اولش اصال باور نم یچ یهستم و واس

اما باز هم باور نکرد تا چهار غالم دورغ است دوباره با غالم حرف زدم  ینصف حرفا دمیها رو کنارم هم گذاشتم فهم

 اکردم ام دایسه تا مدرک پ ایکمک کرد دو  یلیاو به من خ ستمیبود بهش ثابت کردم آدم طاهر ن یروز با هر بدبخت

 افتاد یاتفاق بد کی

 

 به تپش افتاده بود، آرام گفتم: قلبم

 ؟یچه اتفاق-

نفر رو دنبالم انداخت اولش  کی یول دونم؟یستم نمدنبال غالم ه دیاز کجا فهم نکهیمن رفتم آلمان ا دیطاهر فهم-

 زد  ریانداختم از فرصت استفاده کرد؛ به من ت رشیخلوت گ یجا هی یشک کردم وقت

هول شد و  ایشد پور ریمثل باران سراز میدهانم گذاشتم اشک ها یگفتم و دستم را رو ینیه ر؛یت یکلمه  دنیشن از

 به طرفم آمد و من را در آغوش گرفت وگفت:

 و سالم هستم  حیاالن برگشتم، صح-

 آمدم گفتم: رونیب ایآغوش پور از

  ایشدم پور یم ونهیکردم د یم کاریدادم من چ یافتاد اگه از دستت م یبرات م یاگه اتفاق-

 صورتم را قاب گرفت گفت: ایپور

 نگو من حالم خوبه  یزیچ ــسیه-

 شد؟ یعدش چب-

 و نگاهش را از من گرفت گفت: دیکش ینفس ایپور

کرد که اون مرد من را  فیرا تعر زیسرم بود برام همه چ یبودم پسر غالم باال مارستانیچشمام باز کردم تو ب یوقت-

برام  یاتفاق نیالناز اگه همچ یول د؛یخوب به هدفش نرس یخواسته من رو بکشه ول یزد از طرف طاهر اومده و م ریت

برگشت  یکه برا یگرفتن و کارها تیبودم بل مارستانیتو ب هفتهکنارت بودم اما من تا دو  شیماه پ کیافتاد من  ینم
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 میکامران و آقا رح ق،یتو بود شقا شیمن گوش و حواسم پ یدوماه شد ول نیبه خاطر هم دیطول کش یکم رانیبه ا

 یاصفهان کار خوب یرفت یهفته  کی انیبا ک دونمیم یحت یهست یدادن که در چه حال یبه من خبر م تایب یحت

تو  یپدرم به من پس داد یسهام ها یشد و همه  انیکه شرکت به نام ک یکرد یحال و هوات عوض شد کار یکرد

  یکرد یخوب یلیدر حقم خ

 رفتم گفتم: ایبه آغوش پور دوباره

 ازت کم نشه مو  یتا هی یول دمیشده جونم رو م یحت-

 دوست دارم  یلیخ-

 بود  رهیو به من خ داریکنارم ب ایافتاد به ساعت شش عصر بود پور عیرا باز کردم نگاهم سر میها چشم

 ؟یدینخواب-

 کردم بعد از دوماه  ینه، داشتم نگات م-

 زدم و گفتم: یجان یب لبخند

 ندارم  تیطاقت دور گهیتو رو خدا تنهام نزار د-

 گفت: دیام را بوس یشانیپ

  دمیقول م-

 کردم وگفتم: یو کامران هم حواسش به من بود اخم قیافتادم که گفت شقا ایپور یحرف ها ادی

 حواسشون به من باشه؟ یو کامران گفت قیتو به شقا-

 آره چطور -

افتاده اون  یچه اتفاق دونهیخبره تا نگو خانم از منم بهتر م یب ایهم از دن قینامرد منو باش که فکر کردم شقا یا-

 بعد به من گفت که با کامران دعواش شده براش دارم  یخورد ریکرد تا نگو تو ت یم هیطور گر نیروز هم

 را گرفت گفت: دستم
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 نگه  یزیمن خواستم به تو چ-

خبر  یب ییهوی یبدونم در چه حال هست دیبا یحقم نبود تو شوهرم نیا دمیدوماه عذاب کش نیمن واقعا تو ا یول-

   دونستندیو کامران هم م قیتا نگو شقا یدونند ول یم میو آقا رح تایلمان من فکر کردم فقط بآ یرفت

 گفت: دیرا در آغوش کش من

 نگه  یزینداشت من بهش گفتم به تو چ یکنارتم اون بنده خدا گناه گهیخوب باشه آروم باش د یلیخ-

 گفت: یلب ریکرد و ز یاخم ایبلند شد پور ایتلفن همراه پور یموقع صدا همان

 کشم  یروز راحتمون بزارند اون موقع خودم رو م هیاگه -

 شد جواب داد  محو شیرو برداشت اخم ها یگوش

  امیباشه، باشه االن م ؟یشده مگه؟ چــ یچ ستم،ینه من خونه ن م؟یبله آقا رح-

 شد گفتم: خیبه تنم س مو

 ا؟یشده پور یچ-

 گفت: کردیکه لباسش را تنش م یدر حال ایپور

 خورده  ریسلمان ت-

 گشاد شد با مِن مِن کنان  گفتم: میها چشم

 کرده؟ نکاروینـ...نگو که بابام ا-

 برم  دیفعال با ستیمعلوم ن یزیچ دونمینم-

 از رختخواب بلند شدم و شروع کردم به آماده شدن گفتم: عیسر

  امیصبر کن منم ب-
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به  تایو ب میآقا رح میدیرس سیپل یشد که به اداره  یساعت مین میآمد رونیو از خانه ب میشد نیهم سوار ماش با

 به هر دو کرد گفت: ینگاه ایطرفم ما آمدند پور

 شد؟ رتونیدستگ یزیشده؟ چ یچ-

  یخبر بد قیبه شقا یبر شهیالناز م مارستانینه فقط سلمان بردند ب-

 خبر نداره؟ قیشقا-

 نه -

 به طرفم آمد گفت: ایم پورگفت یباشه ا هیدهنم را قورت دادم و  آب

 الناز مراقب خودت باش -

   باشه-

 به طرفم گرفت گفت: چیسوئ

 من برو  نیبا ماش-

بگم عمو  قیبه شقا یفکر بودم که چه طور نیشدم تو ا نیسوار ماش ؛یگرفتم و بعد از خداحافظ ایاز پور ئچیسو

در  یباز ونهید قیشد آخر شقا یبزنم نم قیبه شقا یکردم که حرف درست و حساب یم یخورده هر فکر ریسلمان ت

 بود  قیام زنگ خورد شقا یگوش دمیکه رس نیآورد هم یم

  میینجایرفت ما ا ادتی یدید ایانگار پور ستیازت ن یتو دختر؟ خبر ییالو؟ الناز کجا-

 بغض گفتم: با

 پشت درم درو باز کن -

 باز کرد گفت: با ذوق در را قیشدم و به طرف در رفتم شقا ادهیپ نیماش از

 شد. یچطور یبگ یکن فیبرام تعر ازیتا پ ریاز س دیبا یخوش آمد-
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 به اطرافم انداختم گفتم: یخانه شدم و نگاه وارد

 کامران کجاست؟-

 مبل نشست گفت: یرو قیشقا

  رونیکار داشت رفت ب-

 زد گفت: یطونیلبخند ش قیروش نشستم شقا روبه

 شده  یکنجکاوم بدونم چ یلیخجالت نکش از اولش بگو خ-

 انداختم گفتم: قیبه شقا ینگاه مین

 افتاده  یاتفاق هی-

 کرد گفت: یزیاخم ر قیشقا

 شده؟ یچ-

 خورده  ریعمو سلمان ت-

 گرد شد و ِمن ِمن کنان گفت: قیشقا یمن چشم ها یجمله  با

 دوباره بـ...بگو یچـ...چ-

 نشستم گفتم: کنارش

  ارستانهمیتوروخدا آروم باش فعال تو ب-

 گفت: هیبلند شد و با گر شیگوشم پاره شد و از جا یکه انگار پرده  دیکش یبنفش غیج

  کنمیبابام خواهش م شیببر پتوروخدا من رو-

 را پاک کردم گفتم: قیشقا یها اشک

  میباشه آماده شو بر-
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 نیسوار ماش قیگرفتم با شقا مارستانیزنگ زدم و آدرس ب ایبه طرف اتاقش رفت تا آماده شود من هم به پور هیگر با

 یم حیکامران توض یو برا ختیر یمثل باران اشک م قیشقا مارستانیاز خانه تا ب میرفت مارستانیو به طرف ب میشد

که داشتم ربع ساعت  یرا پاک کند با سرعت شیها اشکگذاشتم تا  شیپا یرا رو یداد من هم جعبه دستمال کاغذ

خاموش کردم و مثل  نیماش مارستانیزد داخل ب رجهیش قیرا خاموش نکردم که شقا نیهنوز ماش میدیشد تا رس

 باال رفتم به سمت پرستار بخش رفتم گفتم: یجوجه اردک دنبالش به طبقه 

 نجا؟یاوردن ا یسلمان دهقان دیببخش-

 به دفترش انداخت گفت: ینگاه پرستار

  نجاستیآره ا-

 حالش چطوره؟-

 هنوز تو اتاق عمل هست-

 گذاشتم گفتم: یصندل یرا رو قیشد شقا شتریاش ب هیگر قیشقا

 عمو سلمان  یدعا کن برا ینکن چشماتو از دست داد هیتو رو خدا گر قیشقا-

 به من کرد گفت: ینگاه قیشقا

 نه؟ دونهیمامان نم-

کرد و  دنیما شروع به دو دنیبه طرفش برگشتم با د دمیخاله مهسا از پشت شن یدهان باز کنم که صدا خواستم

 خودش را به ما رساند گفت:

 شوهرم حالش خوبه؟  دیتوروخدا بگ-

 گذاشتم گفتم: یصندل یبلند شدم و آرام خاله مهسا رو میجا از

 فعال تو اتاق عمل هست  نیآروم باش-

 کردن   هیرفت به آغوش خاله مهسا و هر دو شروع به گر هیبا گر قیشقا
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 ایپور یلب هم نزدند با صدا یهر دو حت یگرفتم ول وهیآب م قیخاله مهسا و شقا یبرا میبود که آنجا بود یساعت مین

 خودش را به من رساند گفت: ایبلند شدم پور میآمدم و از جا رونیاز فکر ب

 شد عملش تموم نشد؟ یچ-

زد  یحرفا هیدر آغوش گرفت و آرام  قینشست و شقا قیو کنار شقا دیکش یتکان دادم پوف یبه عالمت منف یسر

ماسک را  میآمد  هر چهار نفر به سمت دکتر هجوم آورد رونیساعت شد که دکتر از اتاق عمل ب کی دمیکه من نشن

 به ما انداخت گفت: یدهانش برداشت و نگاه یاز رو

 نبود  زیاما عملش موفق آم گمیرو م نیمتاسفم که ا-

را گرفتم و در آغوش  شیبه صورتش زد که جلو یپر کرد و خاله مهسا هم دو سه بار مارستانیکل ب قیشقا غیج

ما با بغض به  یها افهیق دنیبه سمت ما آمد با د عیشد همان موقع کامران سر ریخودم هم سراز یگرفتم اشک ها

 گفت: ایپور

 تموم کرد؟-

 کامران گذاشت گفت: یشانه  یدستش را رو ایپور

  گمیم تیتسل-

رفت  قیخودش را جمع و جور کرد و به سمت شقا قیشقا غیج با یحلقه بست ول شیاشک تو چشم ها کامران

که  میتو راه خانه بود میو به طرف خانه رفت میشد نیهم سوار ماش ایبردن خانه من و پور قیکامران خاله مهسا و شقا

 برگشتم گفتم: ایبه سمت پور

 نشد؟ رتیدستگ یزیچ-

 کرد و نگاهش به روبه رو بود گفت: یم یطور که رانندگ نیهم ایپور

  میکرد دایکه سلمان زده پ یاون کس-

 شد اعتراف کرد که چرا زده؟ یخب چ-

 نطوریهم هم تایمن باور نکردم ب یآره گفت ول-



 تجارت عشق

 
421 

 

 گفت؟ یمگه چ-

از زندان فرار  رهیتو زندان بوده نتونسته انتقامش را از سلمان بگ یداشته و چند روز یگفت که با سلمان دشمن خون-

  گهیدورغ م یول رهیکرده تا انتقامش رو از سلمان بگ

 کردم گفتم: یزیر اخم

 گه؟یکه دورغ م یاز کجا مطمئن-

نداشته و دست  یکس دشمن چیکردم سلمان با ه قیبزارم از تک تکتون تحق تونیرا داخل زندگ میپا نکهیقبل از ا-

 راست طاهر بوده 

 گفتم: یلب ریز

 دست داشته  نکاریبابا تو ااحتماال باز -

 گفت: یمحکم و جد ایپور

کرده که طاهر زودتر دست  یکه طاهر  چه کار ها سیپل شیبره پ خواستهیصد در صد احتمال نود درصد سلمان م-

 به کار شده و سلمان ساکت کرده 

را داخل خانه گذاشتم  میکه پا نیهم یطور پشت سرهم بدبخت نیهم دمیکش میموها یال یو دست دمیکش یپوف

کردند به طرف آشپزخانه رفتم مانتو و شالم را در  یم هیکه داشتند گر دیبه گوشم رس قیخاله مهسا و شقا یصدا

آب قند  وانیبه سمت آن دو رفتم دوتا ل وآب قند درست کردم  وانیاپن شروع کردم دوتا ل یآوردم و پرت کردم رو

 شیها یباز ونهیاز قبل هم بدتر شده بود و د قیشقا یوپ خورد و آرام شد ولچند قل هیبه دستشون دادم خاله مهسا 

نداشت  یا دهیفا یبغلش کردم و کمرش را نوازش دادم ول  یکرد کم ینم یکار چیه ادیو فر غیگل کرده بود و جز ج

  نییداده بود و سرش را پا هیرفتند خاله مهسا هم به مبل تک یپشت اطیکامران به سمتش رفت و با هم به طرف ح

 کرد دلم کباب شد کنارش نشستم و گفتم: یم هیخودش گر یانداخته بود و آرام برا

 .نیچشماتو از دست داد دینکن هیقدر گر نیخاله مهسا ا-

 

 گفت: هیمهسا خودش را در آغوشم انداخت و با گر خاله
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 آروم باشم شوهرم از دست دادم  یچطور-

  نیشد دیسف وارید یمث گچ رو ده؛یرنگ صورتون پر دیز بکشتو اتاق من درا نیبر-

و  دمیگردنش کش ریاش گذاشت پتو را تا ز یشانیپ یو دستش را رو دیتخت دراز کش یرو میهم به سمت اتاق رفت با

 قطع کرد گفت: عیمن سر دنیکرد که با د یبا تلفن صحبت م ایآمدم پور رونیاز اتاق ب

 شد؟ یچ-

 حالش بد بود  یلیخ دیمن خواب تخت یخاله مهسا رو-

 برداشت و کتش را تنش کرد گفت: نیماش چیسوئ ایپور

  رمیمن م-

 کجا؟-

 شده فعال  یچ نمیکرده برم بب دایپ یزایچ هی میآقا رح-

 باشه توروخدا مراقب خودت باش -

 گفت: دیام رابوس یشانیبه طرفم آمد و پ ایپور

 چشم -

وارد خانه شدند بلکه از  یپشت اطیاز ح قینگذشت که کامران و شقا هیمبل نشستم چند ثان یبسته شدن در رو با

 رفتم گفتم: قیبلند شدم و به طرف شقا میاز جا عیکمر درد داشتم اما سر

 ارم؟یب یزیبرات چ یخوایحالت خوبه م زمیعز قیشقا-

 تکان داد گفت: یرا به عالمت منف سرش

 مامانم کجاست؟-

  ستیاستراحت کن حالت خوب ن یتو هم برو کم یخوایم دهیتو اتاق من گرفته خواب-
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 خواست مخالفت کنه که کامران دستش را گرفت گفت: قیشقا

 ایقربونت بشم ب یسیتا صبح سر پا وا یتونینم ستیاستراحت کن حالت اصال خوب ن یجون کامران برو کم ق،یشقا-

  یکرد هیقدر گر نیبخواب چشمات قرمز شد ا یبرو کم

وبه طرف اتاق رفتم آرام در را باز کردم خاله مهسا  دمیکش ینداد و با هم به طرف اتاق رفتند نفس یجواب قیشقا

خانم عوض کردم و شروع کردم به درست کردن  دهیرا برداشتم و داخل اتاق فر میسروصدا لباس ها یخواب بود ب

آوردم و شروع کردم به درست کردن  رونیب خچالیود مخلفاتش از راحت بود سوپ مرغ ب میکه برا یزیشام تنها چ

را  هیصحبت کردم و قض نیریبا ش یساعت شده بود خانه تو سکوت مطلق بود و همه خواب بودند من هم کم کی

هم خبر دادم اما انگار آن ها زودتر  کایو جس انیبه ک زنهیم یسر هیدادم اون هم گفت که حتما فردا  حیتوض شیبرا

 به دور وبر انداخت گفت: یوارد خانه شد و نگاه ایبه طرف در رفتم پور عیدر سر یصدا بااز من خبر داشتند 

 دن؟یهمه خواب-

 را به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: سرم

 ؟یدیفهم یزیچ یکرد کاریآره شام هم درست کردم تو چ-

ماندم تا حرفش را بزند  رهیخ ایروبه روش نشستم و به  چشمان پور نمید که من هم بنشمبل نشست و اشاره کر یرو

 زد گفت: یپوزخند

 بهت گفتم طاهر دست داشته  یدید-

 ؟یدیاز کجا فهم-

که  یهمون آدرس رهیم شهیسلمان هم بلند م دهیو آدرس به سلمان م زنهیشماره ناشناس به سلمان زنگ م هیظهر -

 همون ساعت طاهر هم خونه و شرکت نبوده  قایزده دق بشیاعت پنج عصر غس قایبهش دادن دق

 کردن؟ ریحاال بابارو دستگ-

 من مطمئنم طاهر سلمان کشته یول کنندیم یینه فقط دارند ازش بازجو-

 باال دمیمتر پر هیخاله مهسا  یدهان باز کنم که با صدا خواستم
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 طاهر شوهر منو کشته؟-

زدم  یبا زور لبخند دیحاال فهم دونستیم دیکه نبا یزیچ دیتمام بندم لرز میدیبه طرف خاله مهسا چرخ ایو پور من

 و به طرف خاله مهسا رفتم گفتم:

 ن؟یشد داریب یخاله مهسا ک-

خاله مهسا گذاشتم  یبازو یانداخت دستم را  رو نییهم سرش را پا ایپور ا،یطور زل زده بود به پور نیمهسا هم خاله

 تم:گف

 ؟یدیخوب خواب-

 را بلند کرد گفت: شیرا پس زد و صدا دستم

 طاهر شوهرم رو کشته؟  نیبه من راسش بگ-

چه عکس  م؟یکن کاریچ میدونست ینم میطور فقط به خاله مهسا زل زد نیانگار قفل زده بودند هم ایمن و پور دهان

بلند شد و به طرف خاله مهسا  شیاز جا ایسالش از دست داده بود پور نیحقم داشت شوهر چند م؟ینشون بد یالعمل

 مبل گذاشت گفت: یرفت و دستش را گرفت و آرام رو

  دیمهسا خانم توروخدا آروم باش-

 شد گفت: ظیخاله مهسا غل یها اخم

 دیبه من راستش بگ-

  اریخاله مهسا آب ب یالناز برو برا-

کمرش گذاشتم  یپر آب کردم و به طرف خاله مهسا رفتم دستم را رو وانیل هیبه طرف آشپزخانه رفتم و  عیسر

 گفتم:

  دمیم حیخودم براتون توض دیآب بخور یکم-

 گفت: دیچرخ ایمن و پور نیقلوپ از آب خورد و نگاهش را ب هیمهسا  خاله
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 توروخدا  دیبگ-

 گفت: دیکش یپوف ایپور

زود حق به حقدار  ای رید دیخودتو ناراحت نکن شهیمعلوم م ینه ول ایکرده  یکار نیطاهر همچ ستیهنوز معلوم ن-

  رسهیم

 شد گفت: شتریاش ب هیمهسا گر خاله

 ها وجدان ندارند  نیدخترم رو بکشه مگه ا یمن رو بابا یسال نیچطور تونست؟ چطور تونست شوهر چند-

تو  یدونستم با چه رو ینمهمه حرف نداشتم هر چقدر بد پدرم بگن بازم اون پدرم بود  نیکردم طاقت ا بغض

تونستم تو صورت خاله  ینگاه کنم که مادرش را از دست داد نه م ایتونستم نه تو صورت پور یصورتشون نگاه کنم نم

خودم را جمع و جور کردم و به طرف  عیسر دادنداز دست  رو شیزندگ یآدما نیزترینگاه کنم که عز قیمهسا و شقا

ام شد و به طرفم آمد دستم را گرفت و  افهیمتوجه ق ایخودم را مشغول کردم پورآشپزخانه رفتم با هم زدن سوپ 

باشه که از دست بدم به هر حال بابا  ایپور ینفر بعد دمیترسیشد م شتریام ب هیکار گر نیبا هم دیمن را در آغوش کش

 از سر راه برداره. ایکرد که پور یتشنه بود همه کار م ایپوراز خون 

 

 آمدم وگفتم: رونیب ایآغوش پور از

 یموفق نشد من پدرمو م یبار قصد جونت کرد ول هیبه هر حال  شمیم ونهیکنم؟ د کاریمن چ یتو باش یاگه نفر بعد-

  ستیاگه تا آخرش نره دست بردار ن زارهیم یدست به کار یشناسم وقت

 صورتم را قاب گرفت گفت: ایپور

  زمیعز بکنه تو خودت رو ناراحت نکن تونهینم یکار چیه-

شدند  داریب قهیو کامران هم بعد از چند دق قیسوپ داخل بشقاب ها شقا ختنیتکان دادم و شروع کردم ر یسر

بود بلوز و  ختهیبهم ر یقهوه ا یشده بود موها دیاز قبل هم بدتر شده بود رنگ صورتش مثل گچ سف قیحال شقا

به طرفم آمد و بشقاب سوپ از من  راندست ردزد کام یدادم ول قیبشقاب سوپ به شقا هیتنش بود  یشلوار مشک

 گرفت 
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 ایکرد اما معلوم بود که چه قدر گرسنه است بشقاب سوپ به دستش دادم من و پور یم هیمهسا هنوز آرام گر خاله

 رونیکه از آشپزخانه ب نیها را جمع کردم هم لیبعد از خوردن وسا میو شروع به خوردن کرد مینشست زیهم پشت م

چهارچوب در بود باز کرد وارد  نیکه ب تایب یزنگ خانه به صدا در آمد کامران به طرف در رفت در را برا یم صداآمد

هم  تایکردن ب هیرا در آغوش گرفت شروع کرد به گر قیکه شقا نیرساند هم قیخانه شد و خودش را به شقا

 کرد گفت: ایبه من و پور ینگاه تایبا خودش به اتاق برد ب قیداد کامران شقا یم شیدلدار

 قاتل معلوم شد-

گوش و  یو خاله مهسا هم هر چند از ما دور بود ول میروبه روش کنار هم نشست عیسر ایمن و پور تایب یجمله  با

 به من کرد گفت: یو نگاه دیکش ینفس تایما بود ب شیحواسش پ

 آقا سلمان طاهر کشته-

واقعا خجالت  گهیشد د ریآرام سراز مینداشتم؛ اشک ها یحرف نیهمچرا گرفت نفسم بند آمد طاقت  میراه گلو بغض

 گوشم گفت: ریبغلم کرد و ز اینگاه کنم پور قیتو رو خاله مهسا و شقا دمیکش یم

  شهیدرست م زیآروم باش همه چ زمیالناز عز-

 نگاه کنم  قیتو رو خاله مهسا و شقا تونمینم گهید-

 نگو الناز  یزیچ ـس؛یه-

 کنارم نشست گفت: ایخسته بودم پور یلیخ دمیتخت دراز کش یرو میوارد اتاق شد باهم

 بخواب  ریتو بگ رسمیاستراحت کن چشمات قرمز شد خودم به مهسا خانم م یکم-

ام مثل نوار  یزندگ یها یبسته بود همه بدبخت میطور که چشم ها نیرا بستم هم میگفتم و چشم ها یباشه ا یلب ریز

شدن  دهیپدرم قاتله دزد نکهیا دنیبا زور ازدواج کردن فهم نیریبا ش یاهر شد از دست مادرم، دشمنظ میجلو لمیف

 باشه  ایپور یبعدخانم و حاال هم عمو سلمان اگه نفر  دهیمن کشته شدن فر

 دیخسته شدم سکوت کردم با گهیبابا د شیگرفتم فردا بلند بشم برم پ میشد! تصم خیمو به تنم س ایاسم پور با

 کنم. یباهاش حرف بزنم خودم را خال
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گود شده بود  میچشم ها ریکردم که ز هیقدر گر نیانداختم ا نهیبه خودم در آ یاز رختخواب بلند شدم نگاه صبح

طور  نیبلند شود و از من هم نکهیهنوز خواب بود قبل از ا ایپور دمیپوش یآوردم و لباس ساده ا رونیرا ب میلباس ها

هشت بود چه بابا خواب باشه چه  یها کیساعت نزد شمبرم و قبل از بلند شدن داخل خانه با دیسوال بپرسد با

نبود همه خواب بودند به طرف  یبه حال انداختم کس یآمدم و نگاه رونیبا او حرف بزنم از اتاق ب دینباشه با

 یگفتم و دستم را رو ینیروبه رو شدم ه قیکه برگشتم با شقا نیبه دست و صورتم زدم هم یآشپزخانه رفتم و آب

 قلبم گذاشتم 

 فتمیبود پس ب کینزد ؟یایچرا مث جن م قیشقا-

 گفت: یخشک و جد قیشقا

 کجا؟ یریم یدار-

 مِن کنان گفتم: مِن

  ستیبـ...بخورم حالم خوب ن یهوا هی رمیمـ...من...م-

 طور که از آشپزخانه خارج شد گفت: نیتکان داد و هم یسر

 بگم؟ یشد بهش چ داریب ایاگه پور-

 بشه من برگشتم خونه  داریب نکهیچون قبل از ا یبگ یزیچ خوادینم-

 مبل نشست گفت: یرو

 باشه برو خداحافظ -

 آمدم وگفتم: رونیآشپزخانه ب از

 اد؟یخوابت نم یشد داریتو ب یچ یحاال واس-

 زد گفت: یتلخ پوزخند

 سال نشده پدرم را از من گرفتن  کیکردم هنوز  دایبرام نمونده بعد چقدر خانوادم پ یخواب گهیخواب؟ د-
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 دستم گذاشتم گفتم: ینشستم و دستش را تو کنارش

 کن حواست به اون باشه  یسع یمادرتو دار یول-

 بلند شدم گفتم: میاز جا عیبه ساعت کردم هشت بود سر یتکان داد و نگاهش را از من گرفت نگاه یسر

 گردم  یزود برم یول رمیمن م-

دلم  نجایبودم ا امدمیوقت بود ن یلیشدم و به طرف خانه رفتم خ نیآمدم سوار ماش رونیکردم و از خانه ب یخداحافظ

با زنده شدن خاطرات بغض کردم از پله ها  انیمن و ک یبود کوچک ها نجایبراش تنگ شده بود همه خاطرات مادرم ا

چهار چوب در ظاهر شد کت و شلوار  نیز شد و بابا بدر با کهباال رفتم و خودم را به در خانه رساندم هنوز در نزدم 

دوسش را از دست داده با اخم به خودم  نیانگار نه انگار بهتر رشیهم ز دیسف راهنیپ هیبه تن داشت و  یخاکستر

 آمد 

 ؟یدار رمیپ یبابا هیافتاده  ادتی نجا؟یا یچرا اومد-

 جوابش را بدهم وارد خانه شدم بابا هم وارد خانه شد گفت: نکهیزدم و بدون ا یپوزخند

 برنگشته خونه  شبیمهسا خانم کجاست؟ د-

 کردم و حق به جانب گفتم: یاخم

 تو صورتتم نگاه کنه  خوادیمنه نم یخونه -

 چرا؟-

 زدم گفتم: یشخندین

 ت کنه؟برات ناهار و شام درس نجایا ادیب یتوقع دار یشوهرش رو کشت یفهم یانگار نم-

 

 را از من گرفت گفت: نگاهش

 اون حقش بود -
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 کردم گفتم: یعصب خنده

 چون حقش بود؟ شیکشت-

 شد گفت: رهیدفعه به من خ نیا

  ؟یکن ییاز من بازجو نجایا یاومد-

 ؟یهست یک گهیتو د ؟باباینفرو کشت هی ستین التمیخ نیع-

 من نکشتم -

 باال رفت گفتم: میابروها دوتا

 کشته؟ یبدونم پس ک شهینه بابا، م-

سلمان با سلمان مشکل داشته از زندان فرار کرده تا انتقامش رو از او  یاز دشمن ها یکیهم گفتن  سیتو اداره پل-

و به من تهمت  سیبره اداره پل خواستیم دمیفهم یوقت یناراحت شدم ول یلیمن اولش خ دیبه هدفشم رس ردیبگ

  رهیکنند حقش بود بم رمیبزنه تا دستگ

 حلقه بست و با بغض گفتم: میتو چشم ها اشک

 برات راحته؟ نقدریآدم گرفتن ا هیجون  رهیحقش بود بم یگیچقدر راحت م-

 را بلند کرد گفت: شیصدا پدر

 من نکشتم  گمیم-

 یگیدورغ م-

 دو قدم به جلو آمد گفت: بابا

 من نکشتم گمیالناز حرفم رو باور کن من دورغ نم-

 دادم گفتم: به عالمت تأسف تکان یسر
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 دهیبعد مشخص شد تو فر یول یحرفا رو زد نیهم یخانم هم کشت دهیفر یکنم وقت یذره هم باور نم هیحرفتو -

ها  سهیبابا پل ینیبیبازم م یول یکن دایو زندان نجات پ سیاز دست پل یتونست یدیکه کش یبا نقشه ها یخانم کشت

کار عمو سلمان تموم  یبه آدمات گفت سهیهمه جا پر از پل یدید یتو هستن وقت یحواسش به کارا یچهار چشم

  یو اون رو کشت یتو زود دست به کار شد یتو رو لو بده ول خواستیکنند چون عمو سلمان م

پهن شدم انگشت اشاره  نیزم یبه صورتم زد که رو یمحکم یلیشد و به طرفم هجوم آورد و س ظیغل شیاخم ها بابا

 گفت:اش را به طرفم دراز کرد 

 ؟یصحبت کن ینطوریبا پدرت ا یکن یچطور جرأت م-

 ارمیبابا کم ن یکردم خودم را کنترل کنم و جلو یرفت و حالت تهوع بهم دست داد سع جیکه بلند شدم سرم گ نیهم

کردم دست و  یمعدم رو خال اتیمحتو ییتو دستشو دمیدهانم گذاشتم و پر یخواستم حرف بزنم که دستم را جلو

 یپا یرا رو شیمبل نشسته بود و پا یکه رو بابا یعصب افهیق دنیآمدم با د رونیب ییدهانم را شستم و از دستشو

 گفتم: دمیکش یشدم نفس رهیاش انداخته بود خ گهید

ه من بود ک یشد روز فیکه اعتمادم نسبت به تو ضع یمن موقع یاریاعتماد من رو بدست ب یتون یکارهات نم نیبا ا-

ثابت  نمیمونه باالخره ا یکه ماه پشت ابر نم ینیبیحاال م یول یکن اهیرو تو چشمم س ایپور یخواستیو م یدیرو دزد

 .کنمیمن ثابت م یکه تو عمو سلمان کشت شهیم

 با تشر گفت: بابا

  یکن کاریچ یخوایم نمیبکن؛ منتظر اون روزم بب خوادیدلت م یهر غلط-

و  دمیکش یپوف ایآوردم با اسم پور رونیب فمیام زنگ خورد از ک یبرداشتم گوش نیزم یرا از رو فمیکه ک نیهم

 هم نداشتم به طرف بابا برگشتم گفتم: ایپور یسوال ها یجوابش ندادم حالم اصال خوب نبود حوصله 

  ینیبیحاال م-

 گفت: دیرا در چنگش گرفت و من را به طرف خودش کش میبه طرف در برم که بابا بازو خواستم

  یرینم جایتو ه-

 زدم گفتم: غینداشت من را سفت تر از قبل گرفته بود ج یا دهیفا یدادم ول هولش



 تجارت عشق

 
431 

 

 مثل تو بمونم  یقاتل شیپ خوامیولم کن قاتل من نم-

رفت همان موقع در با شدت باز شد و  جیبه صورتم زد که سرم به شدت گ یمحکم یلینداشت س یا دهیزدنام فا غیج

 یلیس رفتیم جیلب پدر پاره شد سرم هنوز گ یبه طرف بابا حمله کرد دو سه تا مشت به پدر زد که گوشه ایپور

آورد سوار  رونیبود من را از خانه ب یرا  گرفت و با هر سخت میبه طرفم آمد و بازو ایبه صورتم زده بود پور یمحکم

 شد گفت: رهیخ به من یبا نگران ایحالم از قبل هم بدتر بود پور میشد نیماش

  مارستانیب میبر یخوایالناز؟ م یخوب-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 نجام؟یمن ا یدیتو از کجا فهم-

بلند  یگفتیدورغ م یداشت دونستمیم یهوا بخور رونیب یبهم گفت رفت قیشقا یشدم کنارم نبود داریب یوقت-

 یواس سرت اومده؛ آخه الناز یبال هیمطمئن شدم  گهید یبابا بهت دو سه بار زنگ زدم جوابم نداد شیپ یاومد یشد

 یبه تو هم که حت کنهیبه همه حمله م یزخم ریخطرناک شده، مثل ش گهیطاهر اون د شیپ یرفت یبلند شد یچ

 ؟یچ وردیسرت م یاگه بال یرفت یرحم نکرد چرا بلند شد یدخترش هست

 گفتم: آروم

 کردم  یم یخودم خال زدمیباهاش حرف م دیبا-

 به من انداخت گفت: ینگاه مین

 دست روت بلند کرد؟-

 یجون میخانه پاها میدیرس یکرد وقت ادیز نیداد و سرعت ماش یفحش یلب ریکردم با سر جوابش را دادم ز نگاش

هنوز  دمیتخت دراز کش یآوردم رو رونینبود وارد اتاق شدم و مانتو شالم را ب ینداشتند با زور وارد خانه شدم کس

 کنارم نشست گفت: ایبود پور مها همش به خاطر استرس و ترس نیا یحالت تهوع داشتم ول یکم

 حالت بهتر شد؟-

 شمیخوب م-
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پنج عصر بود از رختخواب بلند شدم و  کیبه ساعت انداختم که نزد ینگاه دم؛یاز خواب پر کایو جس انیک یصدا با

مبل نشسته  یرو نیریو ش کایجس ان،یآمدم، وارد حال شدم ک رونیبه سر و وضعم بکنم از اتاق ب یاهنگ نکهیبدون ا

 گرفت گفت: وشبه طرفم آمد و من را در آغ عیمن سر دنیبا د نیریبودند ش

 الناز جون؟ یخوب-

 انداختم و گفتم: ایبه پور ینشستم و نگاه ایهم سالم کردم کنار پور کایو جس انیسر جوابش را دادم و با ک با

 کجا رفتن؟ قیپس خاله مهسا و شقا-

 بعدم از اون طرف با کامران رفتن شهرشون  یظهر ساعت سه رفتن خاکسپار-

 خوب بود؟ قیحال شقا-

 جواب داد کایدفعه جس نیا

 نه  یلیخ-

 ؟یشد ونهیبابا د شیپ یرفت یبلند شد یداد واسه  چ حیرو توض یهمه چ ایپور-

 اختم وگفتم:اند انیبه ک ینگاه

بعد ما  رهیما راه م یدلش خواست بکنه، اون داره راست راست جلو یسکوت کردم تا بابا هر کار نقدریخسته شدم ا-

  میعزادار قهیدم به دق نجایا

 عمو طاهر قاتله؟ دیثابت کن نیندار یمدرک یحت-

 نابودش کرد  یول میچرا مدرک داشت-

هم معلوم بود  انیکرد، ک یم یباز فشیظر یهم با انگشت ها کایو نگاهش را از ما گرفت جس دیکش یپوف نیریش

نگاه  گهینگذشت زنگ خانه به صدا در آمد همه با تعجب به همه د قهیداد چند دق یرا تکان م شیاعصاب نداره پا

 گفت: نیریکه ش میکرد
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 دنبالم  ادیباشه! آخه گفت م دیفکر کنم جاو-

 فت:گوارد حال شد  نیریدادم ش هیوبه مبل تک دمیکش ینفس دیجاو یشد و به طرف در رفت با صدا بلند شیجا از

 میمن برم کار دار گهیخوب د-

 به من انداخت گفت: یکرد و نگاه یهمه خداحافظ از

 ایچند لحظه ب هیالناز -

 رفتم من را در آغوش گرفت و گفت: نیریبلند شدم و به سمت ش میجا از

  شهیدرست م زیهمه چ یناراحت نباش به زود-

 فاصله گرفتم و گفتم: نیریش از

 یممنون که اومد-

 یبه ساعت مچ ینگاه انینشستم ک ایرفت به طرف حال رفتم دوباره کنار پور دیداد و با جاو لیبه من تحو یلبخند

 اش انداخت گفت:

موندم در ضمن فکر عمو سلمان هم  یم شتیپ واهلل میدعوت کایخانواده جس یکه شام خونه  فیخواهر جون ح-

کاراش دست داشت و شاهد کشته شدن پدر و  ینکن اونم نصف حقش بود به هر حال دست راست بابا بود تو همه 

 بود  ایمادر پور

 تکان دادم وگفتم: یسر

  ستیبرام مهم ن یلیخ نیآره به خاطر هم-

 دسته مبل بود برداشت گفت: یکتش که رو ایرفتند پور رونیاز خانه ب یخداحافظ هی با

 ست؟ین یمشکل ییخونه تنها ییتو تو رونیب رمیکار دارم م ییالناز من جا-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 نه برو راحت باش -
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 آوردم و شروع کردم تک رونیاز کمد ب میها یو از خانه رفت به طرف اتاق رفتم آلبوم کوچک دیام را بوس یشانیپ

شد و قلبم به تپش افتاد از اتاق  خیهوا مو به تنم س دمیسه متر پر شهیشکسته شدن ش یتک نگاه کردن با صدا

 میپخش شده بود چشم ها نیزم یرو شهیش یآمدم وارد حال که شدم در تراس شکسته بود و خورده ها رونیب

دهانم  یرا در چنگش گرفت و دستش را جلو میبازو یکه برگشتم مرد نیآمده خانه هم یکس یعنیچهارتا شد 

 رفت  یاهیس میدهانم گذاشت که هم حالم بهم خورد و هم چشم ها یجلو یدینزنم دستمال سف غیگذاشت تا ج

بود و  مانیاز س شیوارهایبودم که د یتو اتاق دمیاز جا پر عیافتادن اون اتفاق سر ادیو به  میباز شدن چشم ها با

 یکه از رو نیتخت بودم هم ینبود من هم رو یبه دور و بر انداختم کس یاز اتاق بود نگاه یگوشه  یکوچک یپنجره 

شد و حالت تهوع بهم  شتریاسترسم ب ریزنج دنیبا د شدمبسته بود  میکه دور پاها یریتخت بلند شدم متوجه زنج

و  دمیچسب واریبه د نکاریکه اتاق برداشته بود دو بار عق زدم همان موقع در محکم باز شد با ا یگند یدست داد با بو

بود  میکه روبه رو یصندل یماندم رو رهیداشت خ یتنش بود و کاله مشک یبا ترس به مرد که بلوز و شلوار مشک

 کردم گفتم: یسوخت اخم هیرا تا چند ثان میرا روشن کرد که چشم ها یو چراغ زرد رنگ شستن

 چراغ خاموش کن چشمام سوخت  نیا-

 چشمام دور کرد گفت: یاز جلو چراغ

 سالم -

 کردم گفتم: یزیبود کردم اخم ر میبه مرد که رو به رو یباز کردم و نگاه میها چشم

 ؟یهست یتو ک-

 مجبور شدم بدزدمت-

 تند تند گفتم: دیشد و تمام بدنم لرز خیمو به تنم س دنیاسم دزد با

 ؟یدیمنو دزد یچ یواس-

 و با ترس گفتم:  دمیکش یغیمتوجه ترسم شد هول شد و به طرفم آمد که من ج مرده

  ایجلو ن-

 گفت: یصندل یآرام نشست رو مرده
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 ندارم باهات حرف دارم تیتوروخدا آروم باش من کار یجلو ول امیباشه نم-

 ؟یهست یتو ک گمیبهت م-

 نشست گفت: نهیبه س دست

 برادر سلمان -

 زد گفت: یبرادر داشت که من خبر نداشتم مرده لبخند پهن یاز تعجب چهارتا شد عمو سلمان ک میها چشم

 ترم  کیسال از سلمان کوچ کیکه  د،یاسمم سع-

 عمو سلمان تا حاال نگفته بود که برادر داره -

 نزنه  یبه کس یکرد که در مورد من حرف دشیچون طاهر تهد-

 ؟یواسه چ-

حاال  یول دهیکه نکردم بابات به من قول داد که نجاتم م یتو چند سال رفتم  زندان به خاطر کار یامن به خاطر باب-

 حد  نیبهم پشت کرد اخه آدم نامرد تا ا ینیبیم

 متوجه حالم شد گفت: دیشد سع شتریجملش حالت تهوع ب با

 شده؟ یچ-

  حالت تهوع دارم ستیحالم خوب ن-

 

 به من انداخت گفت: ی. او هم نگاهواریبه د دمیچسب به سمتم آمد که من دوباره دیسع

  دهیرنگت پر ستیحالت خوب ن ییدستشو میرو باز کنم بر ریزنج نیا خوامیم ندارم فقط تیکار-

حالت تهوع  میآمد رونیباز کرد و با هم از اتاق ب میدور پاها رینگفتم و گذاشتم کارش را انجام بدهد زنج یزیچ

 یدر را پشت سرم قفل کردم و هر چ ییداخل دستشو دمیپر عیدهانم گذاشتم و سر یشد دستم را جلو شتریب

حالت تهوع داشتم احتماال بخاطر ترس،  رقد نیبود چرا ا بیعج میبرا یلیخ ختمیر رونیمعدم بود را ب اتیمحتو
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افتادم  ریجا گ نیبزنم که ا غیپنجره نبود که من ج کی یانداختم حت ییبه دور و بر دستشو یاسترس هست نگاه

 را بست گفت: میدور پاها ریتخت زنج یکه نشستم لبه  نیاتاق بشم هم یراه دیمجبور شدم دوباره با اون مرد سع

 دور باهات ببندم تا فکر فرار کردن از سرت نگذره  ریشرمنده مجبورم زنج-

 کردم گفتم: یاخم

 ؟یدیمنو دزد یواسه چ ؟یخوایم یچ-

 نشست گفت: یصندل یرو

 بدم  حیکل خاطراتم رو برات توض امخویم-

 را بلند کردم گفتم: میصدا

 خوره؟یخاطرات تو به چه درد من م-

 زد گفت: یجان یلبخند ب دیسع

 کمکت کنم خوامیم یول یهست یعصب دونمیم-

 شد گفتم: ظیغل میها اخم

 یزدیهمونجا حرفت رو م میدیدزد یچ یواس یکمکم کن یخواست یاگه م-

 زاشتینم شناختیمنو م ایتو خونتون پور امیتونستم ب یخوام کمکت کنم نم یآروم باش و داد نزن من واقعًا م نیبب-

 سراغ تو  امیخواد حرفام گوش کنه مجبور شدم ب ینم دمید یتالش کردم وقت یبا تو روبه رو بشم چند بار یحت

 ؟یخوایم یچ-

و  چیه یروز ها با سلمان رابطم شکرآب بود به خاطر سر حرفا( بودم اون ایپور یحسن )بابا یمنش یمن دو سه ماه-

هفته نگذشت که به من خبر داد  کیدست راستش بودم؛  گهیگفت د شهیکردم م یکمک به حسن م یلیپوچ من خ

با  یواسه خودش بود وقت یمرموز و مارمولک د،اوم یطاهر از همون اولم از بابات خوشم نمشده به نام کیشر یکیبا 

حسن  ینظر داشتم کال طاهر چشماش به پوال ریحسن خبر داشته باشه ز نکهیبود من کاراش رو بدون ا کیحسن شر

شد و شروع کرد از درد و دل و  دایسلمان پ یبدم که سر و کله  حیحسن توض یبرا زویدوخته بود خواستم همه چ
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دادم؛ دو  حیاتفاق حسن و طاهر هم براش توض هیضبودم و حرفاش رو باور کردم و ق یمنم آدم ساده ا یمعذرت خواه

زبونم بکشه با طاهر دو سه بار روبه رو  ریز خواستیبود م ومدهین شمیپ یمعذرت خواه یکال برا دمیسه روز بعد فهم

 یمن حسن رو حت دهیبهم م یشتریدست خودش نگه داره و پول ب ریداد که حسن بکشم و منو ز شنهادیشدم بهم پ

 دادم،یبه طاهر م یجواب منف نیبخاطر هم دیفکر کشتن به ذهنم نرس چوقتیدوست داشتم ه شتریباز سلمان هم 

 ...رونیب ارتمیاز زندان م گهیگفت که اگه حسن بکشم و برم زندان تا دو سه روز د یکرد بهم م یم یبازم اون پافشار

 حرفش آمدم و گفتم: انیم به

 ؟یتو کشت ایپور یبابا-

 تکان داد گفت: یبه عالمت منف یسر

با حسن که منو به چشم برادرش بودم نکردم هر روز که سلمان  یکار نیوقت به خاطر پول و مقام همچ چینه من ه-

خودشون دست به کار شدن و حسن رو  ستین دیاز من ام دنید یبود وقت یشدم جوابم منف یبا طاهر روبه رو م ای

 یلیخ دمیخبر مرگ حسن راشن یکنم وقت کمکه نتونم به حسن کردند ک یزندان یکشتن، اون موقع منو تو انبار

آلمانش جور بود ازفرصت  طیکه قتل را گردن غالم انداختند غالم هم چون بل دمیناراحت شدم من رو آزاد کردن فهم

طاهر  شیکردن من رفتم پ یم رشینزاشت چون دستگ رانیوقت هم پاشو تو ا چیرفت که ه رانیاستفاده کرد و از ا

 یکرد مدرک ها یسلمان که برادرم بود درحقم بد یول یقاتل هیکه تو  گمیهستم و م یاصل دبهش گفتم که من شاه

 چارهیبدبخت و ب نقدریمن بود انداخت گردنم، من تا چهار سال زندان بودم طاهر دو سه بار اومد مالقاتم ا هیکه بر عل

سر  یبال یبه حرفام گوش نکن گهگفت ا یبچم دستش بود و م کردم چون زن و یطاهر گوش م یشده بودم که حرفا

به  یداداش گهیسلمان از ذهنم پاک کنم و د دیکه با گفتیمنم از ترسم دهنم رو بسته بودم بهم م ارمیخانوادت م

کو؟ من چهار سال رفتم زندان و اون منو به  یماه آزادم کنه ول کیداد سر  یاسم سلمان نداشته باشم بهم قول م

بودم که  دهیطاهر  کش یبود که برا ینقشه ها ریآزاد شدم همه فکر و ذهنم درگ نداناز ز یمون خدا گذاشت، وقتا

  رمیازش بگ ییویدیو هیطاهر بندازم زندان، به لطف خودش تونستم به هدفم برسم و  یجوری

 ؟ییویدیچه و و؟یدیو-

 زد گفت: یپوزخند

 سلمان کشت یطاهر چطور نکهیا-

 باال رفت گفتم: میتعجب دوتا ابروها از
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 ؟یتو اونجا بود-

 به عالمت مثبت تکان داد گفت: یسر

 یبا تو حت یو ازدواج اجبار ایپور ینظر داشتم نقشه ها ریاز زندان آزاد شدم طاهر ز یآره من اونجا بودم وقت-

شدن خودت  دهیوهرت و دزدو کشته شدن مادر ش یکردیم یدشمن ایبا دختر خالت سر پور یچند ماه هی دونمیم

وار عاشقت بود هر  وانهیافتخار کن چون اون د تچون رفته بود سر وقت غالم از شوهر ینداشت یخبر ایدو ماه از پور

بود،  ایاون سر دن ایمن خبر داشتم پور یول یخبر بود یتو بود دو ماه که تو از اون ب شیفکر و ذهنش پ رفتیجا که م

 گرفت و حواسش به تو بود. یو سراغت رو م

 

 زد گفت: یمحو لبخند

کرد که  یطاهر کار خوب یدیفهم ایبه لطف پور دیبه فکرتم نرس یکه حت یزایچ یاز همه بد شانس تر خودت یول-

 است فیچقدر پدرت کث یچون باعث شد بفهم یازدواج کن ایگذاشت تو با پور

 نم؟یرو بب ویدیاون و شهیم-

 آورد وگفت: رونیب یلش قرمز رنگف بشیو از ج دیکش ینفس

  یدیم سیدست پل نویا یریو تو هم م دمیبه تو م نویفلش هست من ا نیداخل ا ویدیو-

 کردم گفتم: یزیر اخم

 ؟یکن نکارویا یریچرا خودت نم-

داشته باشم اون داداشمه و طاهر  نهیبا طاهر روبه رو بشم به هر حال هر چقدرم از سلمان ک خوادیچون دلم نم-

بدبختش کنم  خوامیمدرک م نیبا ا ینکنه ول یکار نیتا همچ رمیطاهر بگ یسلمان کشته من اونجا نتونستم جلو

که با مادرت و پدر شوهرت و مادرشوهر کرد  یاررو بچشه قول بده بخاطر ک یطعم بدبخت خوامیبره زندان؛ م خوامیم

  یانجام بد

 باال رفت گفتم: میابروها یتا هی
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 ؟یچ یعنیمادرم؟ -

 کرد گفت: میزد و فلش تو مشتش قا یپوزخند

 نه؟ یدونستینم-

 بدونم؟ دیرو با یچ-

 مرگ مادرت به خاطر طاهر شده -

حلقه بست با  میبد شد اشک دور چشم ها شتریچهارتا شد حالم ب میو چشم ها دیکش ریقلبم ت دیسع یجمله  با

 به خودم آمدم  دیسع یصدا

کرد باعث شد به  یکه طاهر پخش م یها و مواد مخدرها ییکرده پولشو یبود که طاهر چه کار ها دهیخانم فهم دایآ-

 یینزنه، آدم نکشه و مواد و پولشو یکار نیصحبت کرد که دست به همچ یلیگوش مادرت برسه مادرت با طاهر خ

 ریطاهر ز یهم دست رو دست نزاشت و همه چ مخان دایآ کردیلج م شتریطاهر گوشش بدهکار نبود اون ب ینکنه ول

با  شهیمامانت حالش بد م کنه،یو مواد پخش م ییبرادر به جون برادر انداخته قاتل و پولشو دیفهم ینظر داشت، وقت

رو هم  شیبق گهید زنه؛یتونه کتکش م یکنه  و تا م یخانم بلند م دایاما طاهر دست رو آ کنهیپدرت صحبت م

 و به رحمت خدا رفت  شد ضیبعد مر یدونیم

آبروش نره اونو تا  نکهیا یکرد برا یکار نیشد بابا با همسر خودش همچ یآمد باورم نم نییآرام آرام پا میها اشک

 به خودم آمدم  دیسع یبدون مادر گذاشت تا زندان نره با صدا انیآخر عمر ساکت کرد من و ک

کرد  یبد یلیطاهر در حق تو و داداشت خ یدیفهم یم قتیآخر حق دیبا یخواستم ناراحتت کنم ول یمتأسفم نم-

 قاتله  هیو بهشون ثابت کن که پدرت  سیفلش با خودت ببر اداره پل نیکن و ا یلطف هیپس 

 را پاک کردم و آرام گفتم: میها اشک

 ؟یکنیآزادم م یک-

 اش انداخت گفت: یبه ساعت مچ ینگاه

  زننیم شیخودشون رو دارن به آب و آت انیو ک ایپور سهیر از پلتونم آزادت کنم خونتون پ یفردا عصر االن نم-
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 ؟یدونیتو از کجا م-

 زد گفت: یکج لبخند

  شهیم ونهیداره د ایگذاشتم پور نیفکر همه جاشو کردم تو خونتون دورب دمیمن اگه تورو دزد-

 شد گفتم: ریدوباره سراز میها اشک

 نگرانمه  یلیخ اینگم پور یزیچ دمیاالن قول م نیبزار برم هم-

 تکان داد گفت: یبه عالمت منف یسر

 تا فردا عصر  یصبر کن دیبا-

حالم  گهیدر مورد مامان زد د دیکه سع یدادم حالم بد شد با حرفا هیتک واریرا پاک کردم و سرم را به د میها اشک

داشت  میموقع ها حالم تهوع داشتم چشم ها یدوبعضیکش یم ریرفت دلم ت یم جیخراب شد سرم به شدت گ

 شد  یم نیسنگ

مطلق بود از  یکیبسته بود و اتاق تو تار میدور پاها هنوز ریزنج دمیاز جا پر عیرا باز کردم سر میکه چشم ها نیهم

شک در مورد مامان ا دیسع یرا بغلم گرفتم با حرفا میو دوتا پاها دمیچسب وارینبود از ترس به د یهم خبر دیسع

روبه روم نشست و  دیسع دیو من تمام وجودم لرز دشد و بغض کردم همان موقع محکم در باز ش ریسراز میها

 زد گفت: یلبخند

 ؟یدیخوب خواب-

 ساعت چنده؟-

 اش بندازد گفت: یبه ساعت مچ ینگاه نکهیا بدون

 صبح  یها کینزد-

 ؟یدار ایاز پور یخبر-

 گفت: دیرا از من دزد نگاهش
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  ستیآره حالش خوب ن-

 کردن  هیشد نتونستم خودم رو کنترل کنم و شروع کردم به گر شتریب میاشک ها دیسع یجمله  با

طور سوال  نیها هم سیخونه پل یاگه االن آزادت کنم و بر گمیمن به خاطر خودت م یول یینجایسخته ا دونمیم-

  فتمیکه من هم تو خطر ب شهیپرسند و باعث م یم

 رامظلوم کردم گفتم:ام  افهیق

 یباشم تو حرفاتو زد نجایا خوامیهم نم قهیتوروخدا بزار برم من دو دق یول ارمیاسمتم به زبون ن یحت دمیقول م-

 ازم  یخوایم یچ گهید

 تخت انداخت گفت: یرا رو یلونیتوجه به حرفم نا یب

 .یریبخور تا جون بگ دمیخر یبرات چ-

گشنه بودم  یلیرا پاک کردم واقعا خ میاجازه صحبت کردن را به من بدهد از اتاق خارج شد اشک ها نکهیا بدون

خوردم و  یمعده ام ساکت شود کم یبود تا صدا یبود همان برام کاف ارینان و گوجه خ یانداختم کم لونیبه نا ینگاه

حالش گرفته بود و  ایکردم احتماال پور هیگرو آرام  دمدا هیتک واریسرم را دوباره به د نییپرتش کردم از تخت پا

 یخواد وقت یم  یآدم از جونم چ نیا دونمینداره بغض کردم نم یدونم حال خوب یهم م انیدنبال من هست ک

 گمیمن که گفتم اصالً اسمش رو نم فتهیهست دوباره تو دردسر ن نیحرفاش رو به من زده اگه واقعا مشکلش ا

 یها سر من خال یبدبخت یعذاب بکشم چرا همه  شتریخواست ب یباشم انگار دلش م نجایمن ا یرچه اصرا دونمینم

 دم؟یشد؟ آخه خدا دارم تاوان کدام گناهم را پس م یم

 

 الناز پاشو -

 زد گفت: ی. اما او لبخند محودمیچیرا باز کردم و تو خودم پ میچشم ها عیسر

 آزادت کنم  خوامیم-

 :را باز کرد گفت میدور پا ریزنج
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  رمیمن م نجایا انیدارن م انیو ک ایپور-

 که خواست از اتاق خارج بشه صداش زدم  نیهم

 صبر کن -

 طرفم برگشت  به

 بگم موضوع از چه قراره  ایمن مجبورم القل به پور-

 شانه اش را باال انداخت گفت: دوتا

کلمه هم  کیدر مورد من  سیه پلتو ادار یشناسه ول یهم بگو داداشت منو م انیبه ک یاگه دوست دار یبگو حت-

 گفتم؟ یکه چ یدیفهم فتمیتو دردسر ب خوامیمن نم یزنیحرف نم

 باشه نگران نباش -

تخت بلند شدم و شالم را درست راست کردم استرس تمام وجودم را  یخارج شد از رو عیزد و از اتاق سر یلبخند

نگذشت  هیاحتمااًل خودشون هستن دو ثان دیبه گوشم رس نیخاموش شدن ماش یساعت شد که صدا میگرفته بود ن

به طرفم  ایپور دنیکش یقیهر دو نفس عم ستادمیمن که سرپا ا دنیوارد اتاق شدند با د مهیسراس ایو پور انیکه ک

من را از خود جدا کرد و صورتم را  ایکردند پور هیام گرفت و شروع کردم به گر هیکه من را بغل کرد گر نیآمد هم

 اب گرفت گفت:ق

 ست؟ین تیزیحالت خوبه؟ چ-

 گفتم: دمیکش سمیخ یبه چشم ها یدست

 خوبم نگران نباش -

 که معلوم بود بغض کرده بود گفت: یمن را در آغوش گرفت با صدا انیک

 جون؟ یآبج یخوب-

 باشم  نجایخوام ا ینم قهیدق کی گهید میبر ان؛یخوبم ک-
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 مچ دستم را گرفت گفت: انیک

 بود؟ دهیتورو دزد یک-

 کردم گفتم: یانداختم اون هم منتظر جوابم بود تک سرفه ا ایبه پور یدهنم را قورت دادم و نگاه آب

  دمیم حیخونه براتون توض میبر-

ساعت تو  کیتا خانه  میشد نیسوار ماش میآمد رونیدو دست از نگاه کردن برداشتن و با هم از اون خراب شده ب هر

تو حمام و دوش  دمیپر میدیرس یدور بود وقت یلیانتخاب کرده کال از شهر خ یهم چه جاها دیعس نیا میراه بود

که منتظر  ایپور انیک یها خالص شدم روبه رو یفیگند اون کث یگرفتم هم سرحال شدم و هم از اون بو یمختصر

 ایاز خانه رفتند پور شیپ قهیتا چند دق میو آقا رح تایهم کنارم نشسته بود ب کایکردن من بودند نشستم جس فیتعر

به  انیک یقول دادم که اون را تو دردسر ندازم با صدا دیگفت بزار آن ها هم باشند گفتم نه چون من به سع یهر چ

  دمخودم آم

 شده؟ یچ یبگ یخواینم-

 کردم گفتم: یسرفه ا تک

 عیبه گوشم خورد سر شهیکسته شدن شش یتخت نشستم صدا یکه لبه  نیرفت وارد اتاقم شدم هم ایپور یوقت-

 یگذاشت رو یدستمال یمرد هیکه برگشتم  نیهم دمیشکسته شدن تراس ترس دنیاومدم که و با د رونیاز اتاق ب

 شدم  هوشیدهنم که ب

 گفت: یلب ریزد و ز شیبه موها یچنگ ایپور

  کنمیم کشیت کهیت هیفقط بفهمم ک-

 کردم گفتم: یاخم

 توروخدا آروم باش  ایپور-

 را بلند کرد گفت: شیصدا

 و سالم جلوم نشسته یمن دست رو دست بزارم که حاال سع دنیآروم باشم هان؟ زنم رو دزد یچطور-
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 زد گفت: یلبخند کایجس

 نشده  شیزیباش، خدا رو شکر کن که الناز چ آروم ایپور-

 زد گفت: یپوزخند

 شدم  یم ونهیکردم د یم کاریافتاد من چ یم یاگه اتفاق گهیهمون د-

 اخم کرد و گفت: انیک

 الناز چه سرش اومده؟ میبفهم یزاریم ایپور-

 گفتم: دمیکش یشد نفس رهینامعلوم خ یجا هیبا اخم نگاهش را از سه نفرمون گرفت و به  ایپور

 برادر سلمان هست  دمیکرد فهم یوارد اتاق شد خودشو که معرف یمرد هیچشمام باز کردم  یوقت-

 گشاد شد  ایو پور انیک یمن چشما یجمله  با

 بود؟ دهیتورو دزد دیسع ؟یگیم دیسع-

 خودش کشته  یبابا سلمان با دستا کنهیخواست به من فلش بده که ثابت م یآره م-

 پس؟ دتیچرا دزد-

 من  شیپ ادیموافقت نکرده اونم مجبور شده ب ایپور یروبه رو بشه ول ایتالش کرد که با پور یچند بار یانگار-

 را بلند کرد گفت: شیصدا انیک

 ه؟یقصدش چ نیتو؟ هان؟ ا شیمن چرا اومد پ شیپ ومدیچرا ن-

 دیتوپ انیبه ک کایجس

  ستیالناز حالش خوب ن یآروم باش به اندازه کاف انیک-

 داد و نگاهش را به چشمان من دوخت تا حرفم را بزنم  رونیاز حرص ب ینفس

 پدر بره زندان  شهیبدم باعث م سیبهم گفت اگه دست پل-
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 بلند شد گفت: شیزد و از جا شیبه موها یچنگ ایپور

  یفتیدردسر ن ییکه تو تو کردمیقبول م نهیخواست منو بب یکاش همون موقع که م-

 رفتم گفتم: ایبلند شدم و به سمت پور میجا از

 مرگ مامان هم بخاطر بابا شد  دم؛یفهم زیهمه چ گهید دیخوب شد که منو دزد یول-

 آب دهنش را قورت داد گفت: انیدهانش گذاشت ک یکرد و دستش را جلو ینیه کایجس

 الناز  دونمیم-

 گفتم: رتیگشاد شده از ح یرا باال انداختم و با چشمان میابروها

 ؟یدونست یم-

دونستم  یأت نکردم بهت بدم ممن تا حاال جر یول شیبهت بدم بخون یبزرگ شد ینامه مامان دستمه گفت وقت-

  شهیدوباره حالت بد م

 حلقه بست گفتم: میتو چشم ها اشک

 ؟یدیفهم یک-

 دایزندان پ میکنم بتونم بابا بنداز دایپ یو رو کردم که القل مدرک ریرفتم تو اتاق بابا و اتاقش رو ز شیدو هفته پ-

 د حالم بد ش دمیکه زد رو د ینامه مامان و اون حرفا چینکردم ه

 مبل روبه روش نشستم گفتم: یرا پاک کردم و آرام رو میها اشک

 نامه بده -

 به من کرد گفت: ینگاه انیک

 الناز حالت... نیبب-

 گفتم: غیج با
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 نامه بده گمیبهت م انیک-

 

توجه به آن ها که با  یو ب دمیکش انیآورد و به سمتم گرفت از دست ک رونیب یکاغذ بشیو از ج دیکش یپوف کالفه

تخت نشستم برگه تا شده را باز کردم با دست  یو لبه  دمیکش یشدند وارد اتاق شدم نفس رهیتعجب به حرکاتم خ

 میو چشم ها دمیکش یقیرا بستم و نفس عم میشد چشم ها ریسراز میخط مامان بغض کردم هنوز نخواندم اشک ها

 را باز کردم و شروع کردم به خوندن

 انیباشم تا از پدرت محافظت کنم پدرت در حق تو و ک شتیلم الناز جون من رو ببخش که نتونستم پدختر گ"

که عاشقش  تیتو زندگ ادیم یآخر مرد دونمیبه مغزت هم خطور نکرده. اما م یکرده که حت یکرده کارا یبد یلیخ

کن بابات که  یسع نیمن هست یدارم شما بچه ها انیخوشبخت شدن تو و ک یمطمئنم من آرزو نویمن ا یشیم

به  یاون حت زنهیم بیآس انیمجازات بزرگ اون به تو و ک هیسزاوار  یدستش به خون چند نفر آلوده شده مجازات کن

من  زنهیزندان نره دست به همه کار م نکهیا یکنه برا یکه پسرش هست رحم نم انیو ک یتو که دخترش هست

 نویالناز دخترم ا ،یریکاراشو بگ یجلو یتو به من قول بده که بتون یول رمیخالف پدرت بگ یکارا ینتونستم جلو

 "من. دونهی یکیدوست دارم دختر  یلیمطمئن باش که من خ

 گفتم: یلب ریکردم و ز کیبرگه به قلبم نزد دیبرگه چک یرو میاشک ها یقطر

  دمیبهت قول م-

 به خودم آمدم  ایپور یصدا با

 الناز -

 گذاشتم گفتم: بمیرا پاک کردم و برگه داخل ج میها اشک

 جانم-

 کنارم نشست گفت: ایپور
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زندان تو هم دلت ازش پره به هر حال مادرتو ازت  میطاهر بنداز میکن یم ینکن با کمک هم سع هیگر گهید نیبب-

ضربه به تو  یکاف به تو هم بزنه به اندازه یبیخوام آس ینم گهیگرفت د قیشقا یگرفت پدر و مادر منو گرفت بابا

 خورده 

 آوردم گفتم: رونیفلش رو ب بمیج یسمتش برگشتم و از تو به

 من و تو رو نجات بده  تونهیفلش م نیفقط ا-

 به فلش کرد گفت: یفلش رو از دستم گرفت و نگاه یبا کنجکاو ایپور

 م؟یبهش بنداز ینگاه هی یخوایم-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 تا به حساب بابا برسن  سیبده دست پل نوینه فقط ا-

 گذاشت و با ذوق گفت: بشیفلش تو ج ایپور

  نهیکارم هم نینگران نباش فردا اول-

 ییبه طرف دستشو عینگذشت که حالت تهوع بهم دست داد و سر هیرفتم هنوز دو ثان ایزدم و به آغوش پور یلبخند

 با تعجب گفت: ایآمدم پور رونیب ییاز دستشوکه  نیآمد هم رونیبود و نبود از معدم ب یرفتم هر چ

 حالت خوبه؟-

 حالم بد کرده  یدماغم هست کم ریاون اتاق هنوز ز یخوبم فقط بو-

 گفت: یبا نگران ایپور

 فشارت افتاده  دیشا مارستانیب میبر یخوایم-

  شهیبخوابم حالم خوب م یخستمه کم یلیحوصله داره من االن خ یخواد، ک ینم-

 به طرفم برگشت  میبرود که با صدا رونیگفت و خواست از اتاق ب یا باشه

 رفتن؟ کایو جس انیک-
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 به عالمت مثبت تکان داد گفت: یسر

 نگرانت بود  یگفت بعدا بهش زنگ بزن انیآره ک-

 که گفت: نمیتخت بش یتکان دادم و خواستم لبه  یسر

  یبزارم تو خونه تنها باش گهیعمرا د یعنی زارمیتنهات نم گهیکنارت منم د ادیگم ب یم نیریعصر به ش-

بود  یعسل زیم یتا حاال رو روزیام را که از د یتخت نشستم و گوش یاز اتاق خارج شد لبه  ایلبخند پور هی با

 بوق جواب داد  نیو زنگ زدم با دوم دمیکش ینفس انیبرداشتم با شماره ک

 بله؟-

 داداش -

 ذوق گفت: با

 ؟یجونم الناز خوب-

 شدم  یعصب خوامیمعذرت م دمیسرت داد کش نکهیبگم بابت ا خواستمیخوبم، داداش م-

  یبابا رو با هم هضم کن یهمه کارا نیا یتونست یچون نم یبش یعصب یالناز جون خوب حق دار هیچه حرف نیا-

 بغض گفتم: با

 ! ادیسر من ب دیبا ایبدبخت یچرا همه  دونمینم-

 زندان  میمک هم بابا رو بندازکن با ک ینکن سع هیالناز گر-

 گفتم: دمیکش سمیخ یبه چشم ها یدست

 برم فعال گهیمن د یباشه داداش جون-

 یخسته ا دونمیجون م یبرو آبج-
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بغض راه گلوم گرفته بود ترس و استرس هم تمام وجودم گرفته بود تا  دمیتخت دراز کش یقطع کردم و رو یگوش

حالت تهوع  یمن آرام و قرار نداشتم باز هم کم رفتیکه کرده بود زندان نم یرحمانه ا یب یبابا تمام اون کار ها یوقت

و  دمیکش یا ازهیبخورم خم یزیچ هیبلند بشم  اشتمحوصله ند یگشنه بودم حت یلیاز اون طرف هم خ یداشتم ول

 خواب رفتم 

نفس  نیریش دنیبا د دمیاز جا پر عیسر کیشدنم و اون اتاق تار دهیدزد ادیسرم بود و  یکه باال نیریش یصدا با

 بود ستادهیسرم ا یدست به کمر با اخم باال نیریش دمیکش یراحت

  زنمیساعت دارم صدات م مین-

 گفتم: دمیخواب آلودم کش یبه چشم ها یدست

 مگه ساعت چنده؟-

 با همان اخم گفت: نیریش

  یساعت به شش واال رکورد خرسم تو شکوند مین-

 شدم گفتم: یکه از تخت بلند م یرفتم و در حال نیریش یبرا یغره ا چشم

  نیریش یمزه ا یب یلیخ-

 ناراحت شدم االن حالت چطوره؟ یلیداد خ حیشدن توض دهیدزد هیبرام قض ایدرست کردم پور یبرات چ-

 گفتم: دمیکش ینفس

 تا من لباسم رو عوض کنم  رونیاز اتاق برو ب شهیخوبم، حاال اگه م-

 ایآمدم که با پور رونیتنم کردم از اتاق ب یلباس راحت هیاتاق خارج شد لباسم را عوض کردم و گفت و از  یا باشه

 زد گفت: یروبه رو شدم لبخند

 ؟یدیخوب خواب-

 آره خوب بود-
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 دستم گذاشت و گفت: یآمد و آن را تو رونیکاسه آش ب هیاز آشپزخانه با  نیریش

 بخور  یزیچ هی نیبش ایب یاز صبح تا حاال لب به غذا نزد-

نشستم و آرام شروع به خوردن کردم هنوز آش را تمام  زیکرد سر م ادیرا ز میدماغم خورد گشنه ا ریآش که ز یبو

 انداختم وگفتم: نیریبه ش ینکرده بودم که نگاه

 زیآش بر گهید یبرو برام کم-

 به ظرف انداخت و گفت: ینگاه نیریش

 رو بخور نیحاال ا-

  ختیآش ر میگرفتم اون هم دوباره برا نیریسه به طرف شرا کامل خوردم و کا آش

 انداختم و گفتم: نیریبه ش یکه خوردم نگاه یآخر قاشق

  خوامیدوباره م-

 گفت: یبا کالفگ نیریش

  گهیبهم بسه د زهیترسم معدت بر یم دمیکه دارم بهت م هیاالن بشقاب سوم نیالناز امروز چت شده؟ ا-

 به طرفم آمد گفت: ایو به طرف آشپزخانه رفت پور دیدستم کش ریرا ز کاسه

 گشنت بود یلیمعلومه خ-

  یلیآره خ-

 زد گفت: یوارد اتاق شد لبخند نیریتخت نشستم ش یکه لبه  نیبلند شدم و به سمت اتاق رفتم هم میجا از

 خب؟-

 نگاهش کردم و گفتم: یسوال
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 خب؟ یچ-

 نشست گفت: کنارم

  سیدست پل یاون فلش بد یخوا یم یک-

 فردا -

  یکن یم یکار خوب-

 با ذوق به سمتم برگشت و گفت: نیریش

  میدار یفردا شب مهمون-

 تعجب گفتم: با

 ؟یمهمون-

 یهم گفتم ول کایو جس انیبه ک یهم هست ایشام دعوت کنه که تو و پور یبرا دیخواد خانواده جاو یآره مامان م-

  انیتونن ب ینم نیانگار فردا کار داشتند به خاطر هم

 هم خوب یلیخ-

 را گرفت گفت: دستم

 بپوشم  یچه لباس نمیبب ایزود ب یالناز فردا شب کم-

  امیکنم زود ب یم یباشه سع-

 رونیکه ب نیرفتم هم ییبه سمت دستشو عیو سر ختیمعدم بهم ر رهیکه خواست با ذوق من را در آغوش بگ نیهم

 با تعجب گفت: نیریآمدم ش

 شد؟ یچ-

 تخت نشستم گفتم: ی لبه
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 یکار کنم چون م یاز کار ب ایخوام پور یدکتر آخه نم میفردا باهم بر یایچرا همش حالت تهوع دارم؛ م دونمینم-

 سیحتما بره اداره پل دیکه فردا با یدون

 به عالمت مثبت تکان داد گفت: یسر

 گفت  یهم چند بار ایپور یحالت تهوع دار نقدریباشه حاال تو چرا ا-

  ادیباهام م شهیم زیهمه چ الیخیدکتر واهلل ب میبر میخوا یخوام بفهمه فردا م ینم نیبب دونم،ینم-

 گفت: دیکش یپوف

 خوب باشه  یلیخ-

 ماندم  رهیخ ایخنده ام را گرفتم و به پور یبا زور جلو دیسه متر باال پر نیریموقع در باز شد که ش همان

 اومده تو حال نشسته دیجاو نیریش-

بلند شد  شیبا احترام از جا دیجاو میوارد حال شد ایبا پور نیریبا ذوق از اتاق خارج شد من هم پشت سر ش نیریش

 و به سمتم آمد گفت:

 سالم الناز خانم حالتون چطوره؟-

 زدم گفتم: یلبخند

 د؟یخوبم ممنون شما خوب هست-

 تر کرد گفت:لبخندش را پر رنگ دیجاو

 بله خدا رو شکر -

 کرد گفت: یمزه ااخم با نیریش

  زنمیگفتم بهت زنگ م یزود اومد-

به سمتم  نیریگوش باز شد ش یتا بنا نیریش شیگفت که ن یزیچ نیریگوش ش ریزد و آرام ز یطونیلبخند ش دیجاو

 برگشت گفت:
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 فعالً  رمیخوب الناز جون من م-

 بابت آش دست درد نکنه  یممنون که اومد-

 دنبالم باشه  ایخواهش، فردا صبح ب-

 به هر دومون کرد گفت: یاخم ایپور

 فردا صبح چه خبره؟-

 مِن مِن کنان گفت: نیریش

  میکن دیبازار خر میبر میفردا شب شام خواست یفقط برا ست،ین یخاص زیچ-

 لب راند گفت: ریز ینوچ ایپور

 استراحت کنه  دیبا ستیحالش خوب ن ادیتونه ب ینه الناز نم-

 شهیحال و هوام عوض م رمیم نیریجان با ش اینه پور-

 با ذوق گفت: نیریش

  نمتیبیفردا م-

نشست زوم شده بود  میهم روبه رو ایمبل نشستم و پور یرفتند رو رونیاز خانه ب نیریو ش دیتکان دادم جاو یسر

 دوختم گفتم: ایصورتم، نگاهم را به پور یاعضا یرو

 ؟یکنینگاه م ینطوریچرا ا-

 دهیپر یرنگت بدجور-

 که بابا زندان نره من آروم و قرار ندارم  یبه خاطر ترس و استرس تا وقت-

 کرد و گفت: یاخم ایپور

 دهیپر یرنگت بدجور ستیتو هنوز حالت خوب ن ؟یایفردا صبح م یگفت نیریچرا به ش-
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 شانه ام باال انداختم گفتم: دوتا

 رمیم نیریاسترس داشته باشم خوب با ش دیمش باکنم ه کاریاز صبح تا شب چ رهیخوب حوصلم تو خونه سر م-

  امیب رونیحال هوا ب نیکه از ا رونیب

 داد گفت: هیتکان داد و به مبل تک یسر

  یباشه، هر طور راحت-

 گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 ؟یدار یو کامران خبر قیاز شقا-

  انیفردا آخر شب م-

 که بابا باعث کشته شدن سلمان هست؟ دهیفهم قیشقا-

 به عالمت مثبت تکان داد گفت: یسر

 نداره  یبا تو مشکل یدونه ول یآره م-

 دهنم را قورت دادم گفتم: آب

 کشم تو صورتش نگاه کنم  یهنوز خجالت م-

  یستیالناز تو مقصر ن-

 ...یدونم ول یخودمم م نویخب آره ا-

 حرفم آمد وگفت: انیم به

 طاهر فقط سلمان ساکت کرد تا زندان نره -

 بغض گفتم: با

 ندارم  یحرف گهیباشه، من د-
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 به سمتم آمد و کنارم نشست گفت: ایپور

 خون شده  یچشمات کاسه  یخسته ا یلیبرو تو اتاق استراحت کن خ-

کل چراغ خانه را خاموش کرد و  دینکش یطول ادیهم ب ایتخت نشستم و منتظر شدم پور یطرف اتاق رفتم لبه  به

 .میدیوارد اتاق شد و هر دو خواب

 

عصابم داشت دراز و نشست  یرو شیبود و صدا برهیو یام رو یگوش دمیام از خواب پر یزنگ گوش یبا صدا صبح

 نیریبا ش شبید ادیبندازم خواستم قطع کنم که با  یگوش یبه صفحه  ینگاه نکهیبرداشتم و بدون ا یزد، گوش یم

 دیچیپ یگوش یپا شیقول و قرار گذاشتم جواب دادم صدا

 تو؟ ییز کجاالنا-

 وگفتم: دمیکش یا ازهیخم

 امکجا باشم؟ تو خونه یخواست یم-

 گفت: غیرا از گوشم فاصله بدم با ج یکه باعث شد گوش دیکش یغیکلمه ج نیا دنیشن با

 تو خونم  یگیمن حاضر و آماده دم مطب دکترم بعد تو م ونهید-

  یزنیم غیچرا ج امیپوشم م یخب باشه االن لباس م-

 کار دارم  یلیعالف شدم تو خونه خ نجایربع ساعت ا ایاه...الناز پاشو ب-

 گفتم: دمیکش یپوف

  رمیبرو من خودم تنها م ادهیاگه کارات ز-

آماده  عیپاشو الناز جون سر رمیگ یدختر خالم رو تنها بزارم برم تو خونه کار کنم عذاب وجدان م شهینه بابا مگه م-

 ایشو ب

 باشه خدافظ-
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نبود  یخبر ایآمدم از پور رونیرا تنم کردم  از اتاق ب میبه دست و صورتم زدم و لباس ها یرا قطع کردم و آب یگوش

 بوق جواب داد نیزنگ زدم با سوم ایآوردم و به پور رونیب فمیام را از ک یگوش

 جانم-

 ؟ییتو کجا ایپور-

 خونم  گهید قهیتا ده دق یول سیتو اداره پل-

  رونیب رمیم نیریبمون چون من با ش یاگه کار دار-

 باشه؟ ستمین شتیتوروخدا مراقب خودت باش من پ نیالناز بب-

 باشه نگران نباش -

  ایزودم ب-

 ؟یندار یچشم، فعال کار-

 نه خداحافظ-

حالت تهوع داشتم  یشدم و به طرف مطب رفتم کم یآمدم سوار تاکس رونیگذاشتم و از خانه ب فمیرا داخل ک یگوش

که  دیچیدماغم پ ریسوزن ز غیتزر یبو میباهم وارد مطب شد دمید نیریکه ش نیخودم را کنترل کردم هم یول

معدم را  اتیکرد،  محتو دایرا پ ییشودست یمتوجه حالم شد و با هر بدبخت عیسر نیریشد ش شتریحالت تهوع ب

 گفت: یبانگران نیریآمدم ش رونیکه ب نیکردم هم یخال

 ؟یخوب-

 گفتم: یلب ریآوردم و دور دهنم را پاک کردم و ز رونیب فمیاز ک یدستمال

 خوبم -

  میبر ایب مینوبت گرفتم االن ما هست-
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آدم را  یجوریچرخاند  نیریمن و ش نیاش را ب یعسل ینشسته بود و چشم ها زیپشت م یخانم میاتاق شد وارد

 شد به من گفت: رهیروبه روش نشستم خ میکرد انگار قاتل پدر و مادرش هست ینگاه م

 دهیحالتون خوبه؟ رنگتون پر-

 گفت: عیسر نیریدهان باز کنم که ش خواستم

 تا حاال حالت تهوع داره روزیاز د ستیخانم دکتر حالشون واقعاً خوب ن-

 زد گفت: یرا باال انداخت و لبخند ژکوند شیدوتا ابروها دکتره

 تخت بخواب  یکنم رو نتیمعا دیبا-

 یرو اوردمیکرد که من اصال سر در ن نهیو چندتا معا دیخانم  هم چندتا سوال پرس دمیراز کشتخت د یتعجب رو با

ام را به چشمان دکتر  انداختم  یو روبه روش نشستم و نگاه نگران دمیرا پوش مینشست کفش ها زیپشت م یصندل

 زد وگفت: یلبخند

  دیحامله هست دینگران نباش-

 میلب ها یرو یرا به من دادن کل خاطرات بد از ذهنم پاک شد و لبخند خوشحال ایجمله انگار دن نیا دنیباشن

 به دکتر انداختم وگفتم: یهم ذوق کرده بود دوباره نگاه نیریانداختم که ش نیریبه ش ینشست نگاه

 د؟یمطمئن هست-

 بله-

 نییباال و پا نیریش میمدآ رونیکه از مطب ب نیهم میاز اتاق خارج شد نیریو با ش میکرد یخداحافظ یخوشحال با

با  نیریش میشد یذوق کرده بودم سوار تاکس نیریکرد خود هم مثل ش یکل صورتم را بوس م یو از خوشحال رفتیم

 به من کرد گفت: ینگاه یخوشحال

 ؟یبگ ایبه پور یچه جور یخوا یحاال م-

 زدم گفتم: یلبخند



 تجارت عشق

 
458 

 

نشون بدم  ایکه شب تولد به پور رمیبرگه بگ یبزار برم سونوگراف گمیتولدش هست روز تولد بهش م گهید یهفته -

 حاملم 

 از تعجب باال رفت گفت: شیدوتا ابروها نیریش

 ؟یتحمل کن گهید یتا هفته  یخوا یم یعنی-

 به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: یسر

  شهیداره پدر م روز تولد بفهمه شیهد نیشدم القل اون هم بهتر زیسوپرا یلیکنم منم خ کاریخوب چ-

 من دوباره به سمتم برگشت  یدوخت با صدا رونیب یتکان داد و نگاهش را به منظره  یسر نیریش

 د؟یکن یعقد م یشما ک-

 با ذوق گفت: نیریش

  دیع-

 ست؟ین ادیز-

 کرد گفت: یزیاخم ر نیریش

  میآماده کرد زیتا اون موقع همه چ اده؟یبه نظرت ز گهیماه د کی-

 شکمم گذاشتم گفتم: یتکان دادم و دستم را رو یسر

 بزرگ شده  یمن هم کم یتا اون موقع بچه -

 تر کرد گفت:لبخندش را پر رنگ نیریش

 دونم خشگله  یاالن م نیدورش بگردم که از هم یاله-

 به من کرد گفت: یمبل نشسته بود نگاه یرو ایپور دمیبه خانه رس یوقت

 خوش گذشت؟-
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 نشستم گفتم: شیروبه روتکان دادم و  یسر

 ن؟یکار کرد یشما چ-

 گفت: دیکش شیموها یال یدست ایپور

  ادیکردن طاهر م ریفردا حکم دستگ ادیبه احتمال ز میداد سیفلش به پل-

 بغض گفتم: با

 چرا فردا؟-

 کردن طاهر رو بده  ریحکم دستگ یکشه تا قاض یطول م یکم-

 گفتم: یلب ریو ز دمیکش ینفس

 روش  نمیتحمل کردم ا یهمه بدبخت نایا-

 رفتن حال و هوات رو عوض کرده؟ رونیب یانگار-

به خنده  لیو اون خانم با اون لبخند ژکوند لبخندم تبد نیریش یباز ونهیو د یافتادن حاملگ ادیزدم و به  یلبخند

 با تعجب گفت: ایشد پور

 ؟یخند یم یاز چ-

 ام را جمع کردم گفتم: خنده

 تسین یخاص زیچ-

 

تنم  یتر کردم بلوز و شلوار مشکپر رنگ یمبل نشستم و رژلب را کم یرو میآماده بود ایبود هم من و هم پور عصر

 گذاشتم  فمیرژلب داخل ک ایپور یآن انداختم با صدا یهم رو یکردم و مانتو کرم

 م؟یبر-
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 ایپور میخاله رفت یو به طرف خانه  میشد نیسوار ماش ایبه عالمت مثبت تکان دادم با پور یبلند شدم و سر میجا از

ما باز کرد و خودش را در  یبا ذوق در را برا نیریبا زنگ زدن ش میرا پارک کرد و با هم به سمت خانه خاله رفت نیماش

 آغوشم انداخت گفت:

  نیکرد ریچقدر د-

 راهنیعمو رحمان به سمت ما آمد پ میکه وارد حال شد نیهم میوارد شو ایاز در فاصله گرفت تا من و پور نیریش

ها  یبهتر شده بود از اون زخم و کبود یکم یضیتنش بود پوست بدنش هم به خاطر مر یو شلوار مشک یخاکستر

 من را در آغوش گرفت گفت: دیکرد نوبت من که رس یرفت و با او سالم و احوال پرس اینبود به سمت پور یخبر

 رفته نه؟  ادتیفکر کنم اسمم  دمتیوقته ند یلیخ-

 کردم گفتم: یکوتاه خنده

 بهتون سر بزنم  شتریب دمیروبه راه بشه قول م زیسرم شلوغ بود بزار همه چ دیعمو رحمان، باور کن هیچه حرف نیا-

 یچا ینیبا س حانهینشستم خاله ر ایمبل کنار پور یکه رو نیهم مینیکرد که بنش ییزد و راهنما یپر مهر لبخند

سرش انداخته بود  یهم رو یمشک یو شال تور یبلوز گل گل هیپاش بود و  یبلند ین مشکوارد حال شد دام

 الناز جون  یخوش اومد-گذاشت و به سمتم آمد وگفت:  یعسل زیم یرو یچا ینیزد و س یلبخند

 کردم گفتم: یروبوس حانهیبلند شدم و با خاله ر میجا از

  میبه زحمت نبود یممنون، راض-

 تر کرد گفت:را پر رنگ لبخندش

  زمیعز نیخوشحال شدم اومد یلیخ هیچه حرف نیا-

 مچ دستم را گرفت گفت: نیریدهان باز کنم که ش خواستم

 میکار دار یلیما خ گهیبسه د-

 و با اخم گفتم: دمیکش رونیمچ دستم را از دستش ب میبا هم وارد اتاق شد و

 دختر؟ یشد یچقدر وحش-
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 چشم ابرو به شکمم اشاره کرد گفت:زد و با  یطونیش لبخند

 بچه چطوره؟-

 گفتم: یقدم به سمتش رفتم و محکم جد دو

  ایاونجا موضوع بچه باز کن یجون مادرت نه بخوا نیریش-

 گم  ینگم منم نم یزیچ ینه بابا گفت-

  گمیم ایتوروخدا اصاًل در مورد بچه حرف نزن تا به موقعش من خودم به پور نیریش-

 زد گفت: یلبخند نیریش

 من انتخاب کن  یلباس برا ایحرفا ب نیا ینگران نباش حاال به جا-

بود که تا  یبنفش راهنیلباس انتخاب کرد پ هیشد که خانم آخر  یربع ساعت هیبه لباس انتخاب کردن  میکرد شروع

کند وارد حال شدم و  شیراحت آرا نیریآمدم و گذاشتم ش رونیرا کامل جمع کرد از اتاق ب شیزانو بود و موها یباال

 گوشم گفت: ریکرد و آرام ز ینشستم اخم ایکنار پور

 ن؟یکرد رید نقدریچرا ا-

 من بشه  الیخیشد ب ینم یخانم دلش راض نیا دیببخش-

مثل  نیریزنگ خانه به صدا در آمد که ش ینگذشت که صدا هیدوخت چند ثان ونیزیو نگاهش را به تلو دیکش یپوف

با خاله  یسالم و احوال پرس یمنتظر ماند صدا دیخانواده جاو یدر برا یآمد و حاضر آماده جلو رونیفنر از اتاق ب

خانم  دیناه پیت میکرد یبلند شدم و با آنها سالم و احوال پرس میمن هم از جا دیو عمو رحمان به گوشم رس حانهیر

حقش  نیبه تن داشت بغض کردم واقعًا ا شهیانداخت که کت و دامن هم یخانم م دهیفر پیت ادی قاً ی( دقمی)زن رح

 دمیکش قینشستم و چندتا نفس عم ایبره دوباره کنار پور ایکه همه دوسش داشتند از دن تیجمع نیا نینبود که ب

کردن من  یدرست م یهم داخل آشپزخانه چا حانهیو خاله ر نیریشروع کردن حرف زدند ش میبا آقا رح مانعمو رح

من دستم را  دنیبا د نیریبلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم ش میه ام سر رفته بود از جاواقعاً حوصل گهیهم که د

 گفت: دیکش

 استرس دارم  یالناز بدجور-
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 چرا؟-

کنه و  یم یباز شیاسترس داره با ناخن ها یکه داره وقت یکردن عادت بد یباز شیشروع کرد با ناخن ها نیریش

 رفتم گفتم: حانهیو به سمت خاله ر دمیکش یانداخت پوف نییسرش را پا نیریحرف بزنه ش گهید رهیم ادشی

 ن؟یکمک الزم ندار-

 تکان داد گفت: یبه عالمت منف یسر

  نیتو برو بش ارمیم زیتو خودت خسته نکن من همه چ زمینه عز-

 گرفت گفت: نیریبه طرف ش یچا ینیس حانهیر خاله

 گهیبرو د-

 با تعجب گفت: نیریش

 من ببرم؟-

 کرد گفت: یاخم حانهیر خاله

 م؟یالناز ببر ایمن  ینکنه توقع دار-

 ینوچ حانهیبسم اهلل گفت رفت خاله ر یلب ریگرفت و ز حانهیاز دست خاله ر ینیآب دهنش را قورت داد و س نیریش

 لب راند گفت: ریز

شام دادن داره  هیقدر استرس نداشت حاال نگاه  نیاصال ا ش؟یدید یروز خواستگار هیدختر چ نیفاز ا دونمیمن نم-

  دهیجون م

 کردم گفتم: یکوتاه خنده

 براش خاطره  شهیم یهمه استرس و خوشحال ناینداره ا یبیع-
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ساعت  کیبه همه تعارف کرد و کنار عمو رحمان نشست  نیرینشستم ش ایدوباره کنار پور میهم به سمت حال رفت با

باالخره اعالم کرد که شام آماده است  حانهیرفتم خاله ر یداشتم ضعف م یگشنگمن هم از  زدنیشد که حرف م

 بود. ایپورمورد عالقه  یغذا هم پلو باقاله با مرغ غذا مینشست زیسر م یهمگ

 

از  نیریکه ش میکرد ینگاه م گهیکه زنگ خانه به صدا در آمد همه با تعجب به هم د میحال خوردن شام بود در

 بلند شد گفت: شیجا

 بزنن  یسر هیهستند آخه گفتم القل آخر شب  کایو جس انیاحتمااًل ک-

بود و  دهیوارد آشپزخانه شد رنگش پر نیریش دینکش یمثل قبل شد طول واشی واشیهمه  یجمله چهره ها نیا با

 با تعجب گفتم: دیلرز یم شیدست ها

 شده؟ یچ-

 :دهانش را قورت داد و مِن مِن کنان گفت بزاق

 الناز...بـ...بابات اومده.-

 گفت: یلب ریکرد و ز یاخم ایپور دیلرز میاسم بابا قلبم به تپش افتاد و دست ها با

 کنه؟ یم یچه غلط نجایطاهر ا-

شدند آب دهانم را  اطیو عمو رحمان بلند شدند و هر سه نفر وارد ح میبلند شد و پشت سرش آقا رح شیجا از

 کوب شدم  خیم میبابا سرجا یبا صدا میرفت اطیبه سمت ح نیریبلند شدم و با ش میقورت دادم از جا

 ؟ینبود ینطوریرحمان تو چت شده؟ تو که ا-

  یچه قدر بدبختشون کرد یاورد انینرفته چه سر الناز و ک ادمی-

 مغز توهم شست و شو داده نه؟ ایپور-

مشت به طاهر بزند که  هیچه قدر کالفه شده خواست  دیشد فهم یاز همان پشت هم م یپشتش به من بود ول ایپور

 که خودش بفهمد گفتم: یو آرام طور دمیرا به طرف خودم کش شیرفتم بازو ایبه سمت پور عیسر
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 آروم باش  ایپور-

 زد گفت: شیبه موها یچنگ

 کنم  یباشم لهش م نجایا گهید یخونه واهلل اگه کم میالناز مانتوت بپوش بر-

سوار  ایکردم و با پور یمعذرت خواه حانهیتکان دادم و وارد خانه شدم مانتو و شالم را برداشتم و از خاله ر یسر

 شود خیتنم س یباعث شد موها ایپور یکه صدا میهنوز از خانه خاله دور نشد میشد نیماش

است؟ مثال فرشته است  کاریچ نجایفهمم خودش ا یمن مغز همه رو شست و شو دادم من نم گهیم ه؟یفکر کرده ک-

 ...کهیو فقط من بدم مرد

گفتم  ایبه پور یپدال گاز گذاشت و با سرعت حرکت کرد دو سه بار یرا رو شیپا شیحرفش را خورد و به جا ادامه

 گفتم: دمیکش ینفس میدیرس یگوشش بدهکار نبود وقت یآرام برود ول

  میهم زهرمار کرد دیو جاو نیریش یامشب هم برا-

 را بهم گره داد گفت: شیشد و دست ها لیمبل نشست و به جلو ما یرو ایپور

 کن یزنگ بزن و معذرت خواه نیریتوهم به ش زنمیزنگ م دیفردا به جاو-

  میبا تعجب به سمتش برگشت اینفر من و پور کی یو خواستم وارد اتاق بشم که با صدا دمیکش ینفس

 سالم -

 رفتم گفتم: قیمبل نداختم و به سمت شقا یست مانتو شالم را رونش میلب ها یرو یلبخند قیشقا دنید با

 جون؟ قیشقا یخوب زمیعز-

 به عالمت مثبت تکان داد گفت: یسر

 ؟یخوبم تو چطور-

 منم خوبم -

 مبل نشست گفت: یرو قیشقا
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 ن؟یکجا بود-

 جواب داد ایدفعه پور نیا

 الناز شام دعوتمون کردن؛ حالت چطوره؟ یخاله  یخونه -

 زد وگفت: یجان یلبخند ب قیشقا

 خوبم -

 پس کامران کجاست؟ خاله مهسا کو؟-

 مامان اونجا موند گفت طاقت روبه رو شدن با طاهر نداره  یول ادیکامران االن م-

 میشد رهیکامران هر سه نفر به او خ یتکان دادم با صدا یسر

  نیباالخره اومد-

 گفت: بلند شد و کامران را در آغوش گرفت شیاز جا ایپور

 شماها؟ نیاومد یمگه ک-

 هست  یربع ساعت هی-

 زدم گفتم: یلبخند

 کامران؟ یچطور-

 نشست  میتکان داد و روبه رو یسر

 ن؟یشام خورد-

 گفت: قیتکان دادند و شقا یدو سر هر

  میخورد یزایچ هیتو راه -

 کمرش گذاشتم گفتم: یزدم و دستم را رو یلبخند



 تجارت عشق

 
466 

 

  دیدوتاتون بخواب نیبر یمعلومه خسته هست-

مبل برداشتم و وارد اتاق شدم  یگفتند و باهم وارد اتاق شدند من هم مانتو شالم را از رو یو کامران باشه ا قیشقا

جواب نداد احتمااًل از دستم  یزنگ زدم تلفن همراه اش روشن بود ول نیریآوردم و به ش رونیب فمیام را از ک یگوش

خواستم جو  یکرد و من هم نم یبابا را داغون م ایپور میماند یاگه واقعاً م میرفت میبلند شد ییهویناراحت است که 

 دادم  امیپ نیریکه هست بدتر بشه به ش نیاز ا

 «یداشته باش یشب نیخواستم همچ ینم دیجان واقعا ببخش نیریش»

 جواب دادم عیسر نیریام زنگ خورد با اسم ش یهمان موقع گوش دمیتخت دراز کش یرا عوض کردم و رو میها لباس

 نیریش-

 جانم-

 و تند تند حرف زدم دمیکش یقیعم نفس

سرش داغ  یوقت یشناس یم ایتو پور یبشه ول یطور نیخواستم امشب ا یخوام نم یواقعا معذرت م نیریش نیبب-

 خوام یشما بشه من واقعا معذرت م یمنم نخواستم دعوا تو خونه  رمیتونم جلوش بگ یکنه نم یم

 کارش  یعمو طاهر هم رفت پ نیکه شما رفت نیگذشت هم ریآخرش به خ نکهیمهم ا هیچه حرف نینه بابا ا-

 گفتم: دمیکش ینفس

 ؟یندار یباشه، پس کار-

 شب خوش  زمینه عز-

 خدافظ-

 به خودم آمدم  قیشقا یقطع کردم با صدا یگوش

 خالت؟ یطاهر اومده بود خونه -

 تخت نشست گفت: یو لبه  دیکش یکردم و با سر جوابش را دادم پوف قیبه شقا ینگاه
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 شهر ما هم اومد -

 ماندم که ادامه داد رهیخ قیتعجب به شقا با

 خواست با زور مامان بردار ببره خونه  یم-

 ؟یآخه واسه چ-

 شانه اش را باال انداخت گفت: دوتا

مامان به سرش نزنه بره  نکهیگفت از ترس ا یداشت دورغ م یگفت من شوهرت نکشتم ول یهمش م یدونم ول ینم-

 کرده  ینطوریا سیاداره پل

 گفتم: دمیکش میموها یال یدست یکالفگ با

 خدا یوا-

 شد گفت: رهیدفعه به من خ نیا قیشقا

 .شهیم ریناراحت نشو فردا دستگ-

 

تا سر و وضعم را مرتب کنم.  ستادمیا هنیآ یزدم و جلو یشدم و دست و صورتم را آب داریشده بود، از خواب ب صبح

در با سرعت باز شد و محکم به صورتم خورد آخ  امیب رونیکه خواستم از اتاق ب نیدوشم انداختم هم یرا رو فمیک

 گفت و به سمتم آمد گفت: ینیه قیکردم و شقا یماخ قیشقا دنیتخت نشستم با د یگفتم و عقب عقب لبه  یبلند

 ؟یخوب-

 کرد را ماساژ دادم گفتم: یام که با ضربه به در برخورد کرده بود و درد م یشانیپ

 به نظرت االن خوبم؟-

 کنارم نشست گفت: قیشقا

  یحواسم نبود پشت در هست دیواقعاً ببخش-
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 سمتش کامل برگشتم گفتم: به

 گذاشتن؟ یدر واسه چ-

 گوش باز شد گفت: یتا بنا قیشقا شین

 ! یمضخرف زیدر بزن چه چ میارتعارف ها ند نیما که از ا-

 را باال انداختم گفتم: میابروها یتا هی

 تو نه؟ یایطور م نیتنم نباشه تو هم یچیاگه ه یعنی-

 زد گفت: یطونیش لبخند

  ارهیهم ب رونیتونه منو از اتاق ب یکس نم چیاون موقع ه گه،یآره د-

را  فمیتخت بلند شدم و دوباره ک یمچاله شد از رو قیشقا یافهیزدم که ق شیرا به پا میتر شد و پا ظیغل میها اخم

 دوشم انداختم وگفتم: یرو

 کجاست؟ ایپور-

 بلند شد گفت: شیاز جا قیشقا

 صبحونه بخور  ایخوره تو هم ب یداره صبحونه م-

خوردند  یطور که صبحانه م نیو کامران هم ایپور میبه سمت حال رفت میآمد رونیتکان دادم و با هم از اتاق ب یسر

 به کامران زد گفت: یبه سمت کامران رفت و پس کله  قیکردند شقا یصحبت هم م

 ؟یبا دهن پر حرف بزن دینبا یخور یم یدار یچ یندادن وقت ادیمگه بهت -

 کرد گفت: یاخم بامزه ا کامران

 !ایدیم ریتو امروز چت شده همش بهم گ قیشقا-

 لجونانه گفت: قیشقا
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 مغزت انگار عدس مونده زشته بخدا یقدت رشد کرده ول زمیعز-

 نشستم گفتم: ایکنار پور میکرد یخنده ا قیشقا یبا جمله  ایو پور من

 !ینمکدون شد نقدریا ینکنه نمک خورد قیشقا-

 خورد. یقلوپ چا هیزد و  یلبخند

 سیو به سمت اداره پل میشد نیسوار ماش ایو با پور میکرد یخداحافظ قیاز خوردن صبحانه از کامران و شقا بعد

شد منتظر شدم که  ادهیپ نیاز ماش انیما پارک شد و ک نیهم کنار ماش انیک نیماش میدیکه رس نیهم میرفت

 کردم گفتم: انیبه ک ینگاه  امدین یول ادیب نییهم پا کایجس

 کجاست؟ کایپس جس-

 سالم الناز خانم  کیعل-

 زدم گفتم: یمحو لبخند

 کجاست؟ کایجس ینگفت سالم داداش جون،-

 گفت: دیکش شیموها یال یدست انیک

  ادیکرد نتونست ب یم تیدخترمون مادرش رو اذ یکم-

  زنمیم کایبه جس یسر هیحتما امشب  زمیعز یآخ-

 مادرش هست یخونه  ستیخودمون ن یخونه-

 شانه ام را باال انداختم گفتم: دوتا

  امیباشه من م-

 یصحبت م سیپل هیبا  تایب میشد سیکرد هر سه نفر وارد اداره پل یهم سالم و احوال پرس ایتکان داد و با پور یسر

 ما صحبتش را قطع کرد و به سمت ما آمد گفت: دنیکرد با د

 کنن  ییکه ازش بازجو ارنیگرفتن االن م شبیطاهر د-



 تجارت عشق

 
470 

 

 نیا لیدونستم دل یم خودم را کنترل کردم یحالت تهوع داشتم ول ینشستم کم یصندل یتکان دادم و رو یسر

 ماندم رهیبه او خ اینبره با تماس دست گرم پور یبو ایکردم آرام باشم که پور یسع یهست ول یچ میحالت تهوع ها

  دهیبرات بخرم؟ رنگت پر یخوا یم یزیچ-

 تکان دادم گفتم: یمنف یبه نشانه  یسر

  خوامینم یزینه چ-

تنش بود و دوتا  یشد کت شلوار مشک دایپدر پ یشد که سر و کله  یساعت میتکان داد و کنارم نشست ن یسر

ما رد شد چنان به من نگاه کرد که  یاز جلو یبودند دست پدر را دستبند زده بودند وقت ستادهیدو طرف پدر ا سیپل

که به  خواهد بکند یم یکار هینداره و همش  یدونستم با من کار یم دیمنم تمام بدنم لرز یانگار کشتن نفر بعد

حمله نکنه ول کن نبود  یبود که اگه به کس یزخم ریمثل ش ایتشنه بود به قول پور ایبزند از خونه پور بیآس ایپور

از  شیوارهایاتاق بزرگ بود و د میاز اتاق ها رفت یکیبه سمت  ایو با پور دمیکش یقیچندبار پشت سر هم نفس عم

پشت  سیبا لباس پل یبزرگ وسط بود که مرد زیم هیافتد  یم شیها یبدبخت ادیاتاق  نیبود آدم تو ا یررنگ خاکست

 شیاز پدر فاصله تر روبه رو یسر او ما هم کم یهم باال سیپل هینشسته بود و  یصندل ینشسته بود پدر هم رو زیم

با پدر،  ییبعدم شروع کرد به بازجو میدار پدربا  یو چه نسبت دندیپرس لیمرده شروع کرد از همه اسم و فام مینشست

هم  گهیدورغ بود و نصفه د میاسم برادر سلمان بگم و نصف حرف ها دیافتاد که اصالً نبا ادمی دینوبت من که رس

بود همش دعا  ایفردا که تولد پور قاً یافتاده دق گهیکرد گفت دادگاه دو روز د ییاز تک تک بازجو نکهیراست بعد از ا

 میآمد رونیبگم حامله هستم از اتاق ب ایراحت به پور الیو روز تولد بتوانم با خ فتهین یکردم که اتفاق خاص یدعا م

 گذاشت گفت: یصندل یمتوجه حالم شد و من را رو عیسر اینفسم گرفته بود پور

 ستیحالت خوب ن-

 گفتم: دمیکش یقیقلبم گذاشتم و چندبار پشت سر هم نفس عم یرا رو دستم

  ؟یاریبرام آب م-

 دمیکش یقیآب برگشت دو قلوپ آب خوردم و نفس عم وانیل هیبا  هیبلند شد و بعد از چند ثان شیجااز  عیسر ایپور

 شدم  رهیبه او خ ایپور یبا صدا

 حالت خوب شد؟-
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 به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: یسر

 .شهیحالم داره بد م میبر نجایاز ا شهیآره م-

 

 نشست گفت: میروبه رو یچا ینیبا س کایجس دینکش یمبل نشستم طول یرو

 از امروز صبح بگو؛ -

 برداشتم گفتم: ینیاز س یچا فنجان

خوب ما چون مدرک  یکرد ول یرو انکار م یکرد همه چ یکردن؛ اما اون همش داشت انکار م ییاز بابا بازجو-

 بابا رو انداختن زندان  میداشت

 داد گفت: هیبرداشت و به مبل تک ینیاز س یفنجان چا کایجس

 کجاست؟ ایپور رسه؛یخوب به هر حال حق به حقدار م یگفت ول ییزایچ هیتلفن  یهم پا انیک-

 شانه ام را باال انداختم گفتم: دوتا

ازش  یخبر یتا حاال؛ االن ساعت هفت عصره ول رونیکار داشت رفت ب یاوردم خونه ول سیصبح بعد از اداره پل-

 کارت تموم شد به من زنگ بزن  یبهش گفتم وقت نجایا امیب نکهیخوب که قبل از ا ستین

 گذاشت گفت: زیم یرا رو یفنجان چا کایجس

 احتمااًل هنوز کار داره -

 انداختم گفتم: کایبه شکم جس ینگاه

 خانم کوچولو حالش چطوره؟-

  رسوننیخانم سالم م دایخوبه آ-

 را باال انداختم گفتم: میابروها یتا هی
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 دا؟یآ-

 زد گفت: یلبخند محو کایجس

کنه  یوجود مادرش را دور و برش خودش احساس م دایدخترمون انتخاب کرد گفت که با اسم آ یاسم برا نیا انیک-

 اون هم هست  یاو احترام گذاشتم به هر حال بچه  میمن هم به تصم

 زدم گفتم: یلبخند

  دیکن یم یخوب کار-

 وقت نکرد باهات صحبت کنه  انیبهت بگم ک یزیچ هیخواستم  یالناز م یراست-

 ؟یدر مورد چ-

 خونتون -

 کردم گفتم: یزیر اخم

 کدوم خونه؟-

  گهیبابا د یهمون خونه -

 را باال انداختم گفتم: میابروها دوتا

 آها، خب؟! -

 خواد بفروشتش  یم انیک-

 تعجب گفتم: با

 کارو کنه؟ نیخواد ا یچرا م-

مهسا خانم که رفته  یشوهرت شیخونه داره تو پ انیکنه بابا طاهر زندانه ک ینم یاونجا زندگ یا گهید یخب کس-

  شهیمن و تو م یبه نام بچه  نشیزم میبمونه بفروش یاون خونه خال یچ یشهرشون واس
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 گفتم: یجیگ با

 ؟یچ یعنی-

 گفت: دیکش یپوف کایجس

هم تو حامله  یروز هی شاهللیهم که ا گهید نیو نصف زم میکن یم دایبه نام آ نینصف زم ادیب ایبه دن دایآ یوقت-

  میهم برد یسود هی یطور نیا میکن یبه نام بچت م یشد

 دادم گفتم: هیتکان دادم و به مبل تک یسر

 خواد بفروشه؟ یم یحاال ک هیکار خوب-

 دوتا شانه اش را باال انداخت گفت: کایجس

 کنه  یبه حال خونه م یفکر هیحکم بابا طاهر صادر شد اون موقع  یگفت وقت انیک یول دونمینم-

 هم خوب  یلیخ-

 زد گفت: یطونیلبخند ش کایجس

 شما؟ نیبه فکر بچه باش نیخوا ینم-

 لبم نشست گفتم: یگوشه یلبخند

  میکن یدر موردش فکر م-

آوردم و به  رونیب فمینگ خورد از کنگذشت که تلفن همراهم ز هیخوردن ادامه داد چند ثان یتکان داد و به چا یسر

 شدم دکمه رو زدم  رهیخ زدیکه به صفحه چشمک م ایاسم پور

 جانم؟-

 ؟ییکجا یخانم-

  کایجس شیپ-
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 دنبالت؟ امیب-

  ایآره ب-

 اونجام  گهید قهیمن تا چند دق-

 باشه، خداحافظ-

 شده بود انداختم گفتم: رهیکه کنجکاو به من خ کایبه جس یگذاشتم و نگاه فمیرا داخل ک یگوش

 دنبالم  ادیم ایپور گهید قهیچند دق هی-

 کرد گفت: یاخم کایجس

 خواستم شام درست کنم -

 کرده  تتیکوچولو خانم اذ یامروز صبح هم گفت که کم انیبزرگ شده ک یتو شکمت بدجور ینه بابا چه شام-

 تکان داد گفت: یسر

 آره -

 زدم گفتم: یطونیش لبخند

 اومدنشه؟ ایه دننکنه موقع ب-

 کرد گفت: ینوچ نوچ

  ستین یزود نیدارم به هم گهینه بابا سه ماه د-

 تو مراقب خودت و خانم کوچولومون باش یباشه ول-

دوشم   یرا رو فمیک عیزنگ خانه به صدا در آمد سر یصدا دینکش یبه من گفت طول یتکان داد و چشم یسر

و شکمش انداخت  کایبه جس یبا لبخند نگاه ایآمدم پور نییانداختم و شالم را درست راست کردم و از پله ها پا

 گفت:
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 حالت چطوره؟-

 زد گفت: ایبه پور یکمرش لبخند یاش رو گهیدست د هیشکم و  یدستش رو هی کایجس

 خدا رو شکر  میخوب-

 کرده؟ تتیکوچولو اذ یگفت کم انیک-

 انداخت گفت: نییرش را پاس کایجس

 طونهیاالن معلومه دخترم ش نیماشاهلل از هم-

 به من انداخت گفت: ینگاه مین ایپور

 رو عمش رفته -

 زدم گفت: شیاز تعجب باال رفت و محکم به بازو میابروها دوتا

 طونم؟یمن کجام ش-

 انداخت گفت: کایبه جس یزد و نگاه یطونیش لبخند

 االن خودشو نشون داد  نیهم ایب-

 به من کرد گفت: ینگاه ایکرد پور یخنده ا کایجس

 م؟یبر-

از  قیشقا میدیکه رس نیهم میبه سمت خانه رفت میکرد یخداحافظ کایبه عالمت مثبت تکان دادم و با جس یسر

 آمد وگفت: رونیآشپزخانه ب

 فرمان شدن؟ فیباالخره الناز خانم تشر-

 به کمر شدم گفتم: دست

 شده  تیزیچ هیامروز  گهیکامران راست م-
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 کرد گفت: یبامزه ا اخم

   ستین میزیچ-

 روشن کرد گفت: ونیزیمبل نشست و تلو یرو ایپور

 کامران کجاست؟-

  ادیاالن م رونه،یب-

 کیبه ساعت کردم نزد یتخت نشستم و نگاه یتخت انداختم خودم هم لبه  یرا رو فمیاتاق شدم و شال و ک وارد

 نیساعت تو حمام بودم تا حالم جا آمد هم هیزدم تو حمام  رجهیو لباسم را عوض کردم و ش دمیکش یهشت بود پوف

 هم به من با تعجب گفتم: یبه داخل حمام انداخت و نگاه ینگاه ایآمدم پور رونیکه ب

 شده؟ یچ-

 تو حموم هست؟ یکس-

 نه -

 ؟یکرد یم کاریساعت تو حموم چ کیپس -

 زدم گفتم: یطونیش لبخند

 .رونیب امیآب گرم ب ریخواست از ز یدلم نم یچیه-

 

 داشت گفت: یبرم یعسل زیم یطور که تلفن همراه اش را از  رو نیرا باال انداخت و هم شیاز ابروها یکی ایپور

 شام درست کرده  قیشقا-

 امیباشه لباسم بپوشم م-

به پشت سرم  یقابلمه از آشپزخانه خارج شد و نگاه کیبا  قیآمدم. شقا رونیرا عوض کردم و از اتاق ب میها لباس

 انداخت گفت:
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 کجاست؟ ایپس پور-

  ادیاالن م-

 یگذاشت نگاه یم زیم یبود و کامران هم بشقاب و قاشق و چنگال رو اطیاز ح یگوشه  زیم میشد اطیهم وارد ح با

 کردم گفتم: زیبه م

 ! یزیبه به چه م-

  دیخور یانگشت هاتونم باهاش م ن؟یگ یم یچ دینیغذام رو بب-

 به کامران کردم گفتم: ینگاه

 م؟یدار یمگه شام چ-

 دوتا شانه اش را باال انداخت گفت: کامران

 گرفتم  یمظلوم به خودم نم افهیقدر ق نیدونستم ا یاگه م-

 میو منتظر شد مینشست زیپشت م یهم آمد همگ اینگذشت که پور هینشستم چند ثان یصندل یزدم و رو یلبخند

بود رفع شد  یگرسنگ یکلم پلو هر چ دنیقدر گرسنه بودم که با باز شدن در قابلمه و با د نیدر قابلمه باز بشه ا

و  ایبغ کرده به پور افهیشد من و کامران با ق مچالهبه کلم پلو نداشت   یعالقه یلیمن و کامران که اون هم خ افهیق

قاشق داخل دهانش  هی قیشقا میکرد یکردن نگاه م یرا پر از کلم پلو م شانیکه با چه ذوق بشقاب ها قیشقا

 به من و کامران کرد و گفت: یگذاشت و نگاه

  گهید دیخوب بخور یکن یخب شما چرا مثل وزغ به ما نگاه م-

 گفت: قیزد پشت دست شقا کامران

 ؟یبا دهن پر حرف نزن یخور یغذا م یدار یندادن وقت ادیمگه بهت -

 به کامران کرد گفت: یاخم قیشقا یول میکرد یخنده ا ایکامران من و پور یجمله با

 مگه نه؟ یاریدر م یتالف یدار-
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  ؟یفکر کرد یپس چ-

نگاهش را از کامران گرفت و شروع کرد به خوردن شام، کامران هم به ناچار بشقابش را پر کرد و شروع کرد  قیشقا

هم  یهر چ اردیدسرش را ب قیمجبور شدم صبر کنم تا شقا زدمیبه کلم پلو نمبه خوردن فقط من بودم که اصاًل لب 

ظرف ها  میوارد خانه شد یو همگ میآمد سفره را جمع کرد ینم رونیب یزیگفت بخور جز نه گفتن از زبونم چ قیشقا

 یعسل زیم یدر دستش وارد حال شد و رو یبشقاب بزرگ قینشستم شقا ونیزیتلو یروبه رو ایرا شستم و کنار پور

 گذاشت و با لبخند گفت:

  کیک زیهم از چ نیا دییبفرما-

 را باال انداختم گفتم: میابروها یتا هی

 ؟یدرست کن کیک زیچ یمگه تو بلد-

 کرد گفت: یبامزه ا اخم

 خوره؟ یبهم نم هیچ-

 خودم داخل بشقاب گذاشتم گفتم: یبرا کیک زیاز چ یکهیطور که ت نیهم

 خوب... یولنبود  نینه منظورم ا-

به  یخوردم و نگاه کیک زیچ کهیت هیگذاشت  کیک زیخودش و کامران چ یرفت و برا میبرا یچشم غره ا قیشقا

 خورد انداختم وگفتم: ینم یزیکه چ ایپور

 ؟یبخور یخوا یتو نم-

 خوردم  یلیکلم پلو خ رمیس-

 خوشمزه درست کردم  یلیبخدا خ دیبخور یتو رو خدا کم ایپور یآقا-

 کردم گفتم: دییهم حرفش را تأ من

 خوشمزه شده  یلیآره بخدا خ-
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 تکان داد گفت: یبه عالمت منف یسر

  رمیس قیشقا ینه مرس-

 گرفتم گفتم: ایبا چنگال برش دادم به سمت دهان پور کیزکیچ کهیت هی

 خب القل به خاطر من بخور -

 گفت: دیرا عقب کش سرش

 خوام  ینم رمینه الناز س-

 زود باش  یبخور دیبا گهینه د-

 خوام  ینم زمیالناز عز-

 کیک زیچ یهم به ناچار کم ایبلند شد پور قیشقا یبود آخرم صدا یگفتم بخور همش جوابش منف ایبه پور یچ هر

 میهست  یکنه تو عروس یندونه فکر م یبرش داده بودم خورد که کف زدن من و کامران بلند شد هر ک شیکه برا

 گذاشت با بغض گفت: یعسل زیم یطور که بشقاب را رو نیهم قیشقا

 بود که... نجایخانم هم ا دهیکاش فر-

که با  ایبه پور یرفتم و نگاه یمن هم چشم غره ا دیتو دهانش ماس قیکامران حرف شقا یسرفه و چشم غره ها با

مناکش را به چشمانم دوخت ن یکه دستش را گرفتم چشم ها نیشده بود انداختم هم رهینامعلوم خ یجا هیاخم به 

ظرف ها را داخل  یکمکش کردم همه  یمبا خودش برد من هم ک کیک زیبشقاب ها را جمع کرد و ظرف چ قیشقا

 به سمتش برگشتم  قیشقا یکردم که با صدا یم یگذاشت داشتم ظرف ها را کف مال  نکیس

 ناراحت شد از حرفم؟ ایپور یعنی-

 شانه ام را باال انداختم گفت: دوتا

کنه فقط نشون  یرو تو خونه حس م شیخال یجا یگفت یچه نم یگفت یفکر نکنم به هر حال چه تو م یول دونم،ینم-

  دهینم

 گفت: دیکش یپوف
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 عذاب وجدان گرفتم نگاش کن پکر شده-

 ردم گفت:ک ینگاه قیلبخند به شقا هیگفت پکر بود با  یانداختم راست م ایبه پور ینگاه

  ستینگران نباش از دست تو ناراحت ن-

 کرد گفت: یم خچالیطور که نگاه  نیتکان داد و هم یسر

 م؟یدرست کن یبه نظرت فردا ناهار چ-

 آب را بستم گفتم: ریش

  دونمینم-

 بست و حق به جانب گفت: خچالیدر  قیشقا

 ؟یتو ناهار درست کن شهیمن فردا کار دارم تا ظهر؛ م-

به او   ینشستم و نگاه ایکنار پور میبه سمت حال رفت قیگفتم با شقا یبه عالمت مثبت تکان دادم و باشه ا یسر

 انداخت گفت: نییانداخت و سرش را پا ایبه پور ینگاه مین قیاش پکر بود شقا افهیکردم هنوز تو فکر بود و ق

 خواستم ناراحتتون کنم ینم دیواقعا ببخش ایپور یآقا-

 لب راند گفت: ریز یچانه اش  برداشت و نوچ ریش را از زدست ایپور

 .شمیم یطور نیوقتا هم یکاًل بعض یستینه بابا تو که مقصر ن-

 

 یلیگفت خ یبه من م شبیماندم د رهیبود. خ دهیکه تا ساعت ده خواب ایبا کمال تعجب به پور شهیبر خالف هم صبح

 گفتم: یلب ریشانه هابم را باال انداختم. و ز یحوصلگ یبود با ب دهیاالن تا ساعت ده خواب یصبح کار دارم ول

 واقعا خسته است دیشا-



 تجارت عشق

 
481 

 

طور که  نیداخل آشپزخانه هم قیآمدم شقا رونیبه دست و صورتم زدم و از اتاق ب یرختخواب دل کندم آب از

وارد آشپزخانه شدم و  شد یبلند به من گفت که تمام وجودم پر از انرژ ریکرد صبح بخ یم یاستکان ها پر از چا

 دادم گفتم: هیبه اپن تک نهیدست به س

 ن؟یمگه شما کار نداشت-

 گذاشت گفت: ینیها را داخل س استکان

 بانک  میبر شهیکه نم یبا معده خال میبخور یزیچ هی یچرا ول-

 بانک؟-

 به عالمت مثبت تکان داد گفت: یسر

  رهیوام بگ خوادیکامران م-

 چرا؟-

 ادیمامانم امروز عصر م یشده؛ راست یدستمون خال یکم یطور نیهم-

 را باال انداختم گفتم: میابروها یتا هی

 ؟یجد-

  میباشه تا دنبال خونه براش بگرد نجایا یچند روز هی شهیبله، فقط م-

 دادم گفتم: قیشقا لیتحو یلبخند

  ستین یباشه مشکل-

 ذوق به سمتم آمد و من را در آغوش گرفت گفت: با

  یمرس-

 گفتم: ردیهول دادم که از من فاصله بگ قیکردم و شقا یبه شکمم خورد اخم یضربه  قیآغوش کردن شقا اب
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 تر  واشیدختر -

 گفتم: یلب ریشکم گذاشتم و ز یبرد دستم را رو زیبه سمت م یچا ینیزد و س یلبخند

  یسونوگراف میتحمل کن تا فردا بر گهید یکنم کم یخواهش م-

 زیم یکردم و همه را رو یآوردم داخل کاسه جاساز رونیب خچالیکره و مربا از  ر،یرفتم و پن خچالیسمت  به

 یهم برا قیگذشت شقا یاز خوردن صبحانه م یشدند. ربع ساعت داریب قهیبعد از چند دق ایگذاشتم کامران و پور

آب را بستم  ریف را شستم و شظر نیکه آخر نیو کل ظرفا به گردن من افتاد هم شدیرفتن به بانک داشت آماده م

قد کوتاه و  یمرد میشد رهیبه در که کامران باز کرده بود خ یبا کنجکاو ایزنگ خانه به صدا در آمد من و پور یصدا

 یمشک یو چشم ابرو دیسف یداشت موها یمشک فیک هیوارد خانه شد در دستش  یتپل با کت و شلوار مشک یکم

 زد گفت: انبه کامر یداشت لبخند

 الناز خانم هستن؟-

شدند رفتم  رهیو کامران کنجکاو به اون مرد خ ایوارد اتاق شدم و شالم را سرم کردم و به سمت در که پور عیسر

 تر کرد گفت:به من انداخت و لبخندش را پر رنگ یمرده نگاه

 سالم الناز خانم-

 به عالمت سالم دادن تکان دادم یسر

 طاهر هستم اومدم. یآقا لیمن وک-

 حرفش آمدم  گفتم: انیو به م دمیکش یوفپ

 کنم  یدر مورد بابام بدونم خواهش م یزیخوام چ یمن نم دینیبب-

 تکان داد و تند تند گفت: یبه عالمت منف یسر مرده

  نهیخواد شما رو بب یکه بهتون بگم م نجاینه نه فقط منو فرستاده ا-

 با اخم گفت: ایماندم که پور رهیتعجب به او خ با

  ادینم ییالزم نکرده الناز جا-
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 لبخندش را کم رنگ شد گفت: مرده

 ستین یمالقات وقت گرفتم مشکل یبود برا یمن؛ از دادگاه با هر بدبخت یول دیشوهرش هست دونمیم ایپور یآقا-

 الناز با پدرشون صحبت کنه  دیبزار قهیفقط چند دق

 ادینم ییالناز جا نیوقت مالقات گرفت یخودیب دمیاجازه رو نم نیمن ا-

 آن مرد گفت: یشانیپ ینشست رو یکم رنگ اخم

 طاهر قول دادم با الناز خانم به مالقتش برم  یمن به آقا-

 به مرده زدم گفتم: یخواست دهان باز کنه که دستش را گرفتم و لبخند ایپور

  میایما خودمون م دیباشه شما خودتون بر-

 کردم  ایبه پور یرا بستم و نگاه شد در خانه رهیبا تعجب به من خ ایپور

 عذابت بده؟ شتریب یخوا یاونجا م یبر یخوا یم یچ یواس-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 نیش هست و حکمش زندانه به خاطر هم هیدادگاش آخر به عل دونهیاشتباهش شده م یبابا متوجه کار ها ینه ول-

 حرفام را  بشنوم نیخوام آخر یم

 زد و گفت: شیبه موها یو چنگ دیکش یپوف کالفه ا ایپور

  زارمیتنهات نم امیمنم م یباشه ول-

 میآمد رونیو کامران از خانه ب قیبا شقا یو بعد از خداحافظ دمیتکان دادم و به سمت اتاق رفتم لباسم را پوش یسر

اجازه ندادند چون  ایبه پور میکرد و گذاشت ما وارد زندان بش یصحبت ها سیبا پل لیوک میدیکه رس دینکش یطول

بود که  یو صندل زیشد م یم دهیکه داخل اتاق د یزیچ تنها میبرگه مالقات فقط اسم من را نوشته بود وارد اتاق شد

طور که  نیهم که هم سیوارد شدند نگاهش به من بود و پل سیپل هینگذشت که بابا با  هیوسط بود چند ثان

 کرد گفت: یدستبندش را باز م

  قهیفقط ده دق-
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هم  یمعذب و کم یاتاق کم نیاز اتاق خارج شد با تنها شدن من و بابا تو ا سیتکان داد و پل سیپل یبرا یسر بابا

 زد گفت: ینشست و لبخند میاسترس داشتم روبه رو

 حالت چطوره؟-

 توجه به سوالش گفتم: یب

  یردمن رو آو نجایمهمه که تا ا یلیاحتمااًل حرفات خ ؟یخوا یم یچ-

کرد خودش را کنترل کرد  یم شیکی زینشسته بود با م نجایا گهید یکیخوره اگه  یحرص م میبود با حرف ها معلوم

 و با حرص نفسش را فوت داد گفت:

  نمتیحق ندارم بب یدخترم-

 زدم گفتم: یپوزخند

 بابا؟ یداغ دلم تازه بشه؛ چطور تونست شهیجالبه بابا وجودت جلوم باعث م-

 شد با بغض گفتم: رهیبه من خ یسوال

 ؟یکنارت بود از سر راه بردار شهیکه هم یبه همسر خودت به زن یچطور تونست گمیمرگ مادرمو م-

 

 تک سرفه گفت: کیبا  یماند ول رهیبا تعجب به من خ پدر

 دخالت نکنه  میگفتم تو کار ها دایمن به آ-

 حلقه بست گفتم: میدور چشم ها اشک

 نه؟ یخاک خوشحال بود ریمامان رفت ز یوقت-

 اش نشست گفت: یشانیپ یرو یاخم

 ناراحت شدم  یلیمعلومه که نه خ هیچه حرف نیا-
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 زدم وگفتم: یتلخ پوزخند

 یعمو سلمان کشت ایدر صد هم به حرفات اعتماد ندارم تو مامان، پدر و مادر پور کی گهیبابا من د یگیدورغ م-

 یبرات پرونده باز نکنند همه رو ساکت کرد یزندان نر نکهیا یبرا یهست یدونستند تو چه جور آدم یچون اونا م

 !یکه چه قدر ما را داغون کرد یفکر نکرد نیبه ا یول

 اون گوشش بدهکار نبود یدخالت نکنه ول میدوست داشتم هزار بار به او گفتم تو کار ها یلیخ دایآ-

 شد و بلند گفتم: ریسراز میاشک از چشم ها ی قطره

با من  یاالن مامان کنارم بود چه طور تونست یکرد ینم تشیاذ یزدیسرش داد نم یکرد یدست روش بلند نماگه -

 ؟یکن نکارویا انیو ک

 را از من هم بلندتر کرد گفت: شیصدا بابا

 باور کن الناز من مادرتو نکشتم  یچون من بهش گفتم دخالت نکنه ول-

خواست  یم یکرد داغون ها و قاتل شدنت مامان ییپولشو تیبا کار ها یبا حرفات مامان ُخرد کرد یول ،ینکشت-

بابا؛ مامان سرطان  یشانس اورد یول یساکتش کرد یکتکش زد یدست روش بلند کرد یتو نزاشت سیبره اداره پل

 من رو نجات داد  ونشد و ا دایپ ایپور یسر و کله  ییهوی یما رفت ول نیگرفت بعدم از ب

 تکان داد گفت: یسر

 آخرم رو از تو بکنم  یخواستم خداحافظ یکن ییکه ازم بازجو اوردمیهمه را ن نیمن تو رو ا-

 بلند شدم با نفرت گفتم: میکه از جا یحال در

 بابا  یهم ندار یارزش خداحافظ یحت-

 شد و به سمتم آمد گفت: ادهیپ نیاز ماش عیسر ایاجازه صحبت به او بدم از زندان خارج شدم پور نکهیبدون ا و

 شد؟ یچ-

 و شالم را درست راست کردم گفتم: دمیکش میموها یال یدست
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  دمیم حیخونه برات توض میبر-

 دادن حیتوض ازیتا پ ریشروع کردم از س میدیکه رس نیهم میتکان داد و با هم به سمت خانه رفت یسر

  نیکه اومد نیخوشحالم کرد-

 گذاشت گفت: یعسل زیم یرا رو یمهسا فنجان چا خاله

 باشم  نجایا یچند روز هی نیمن خوشحال شدم که اجازه داد-

 کرد گفت: یانداخت و نچ نچ اشگهید یپا یرا رو شیپا انیک

 مونه  ینم نجایخاله مهسا ا-

 زد گفت: یلبخند محو انیک میماند رهیخ انیبا تعجب به ک قیو شقا من

 خدمتکارم ازدواج کرد -

 زد گفت: یشخندین قیشقا

  یخوب به سالمت-

کنه و هم  یما هم اونجا زندگ یخونه  ادیخوام ب ینداره م یکنه اگه خاله مهسا مشکل یما کار نم یتو خونه  گهید-

 خدمتکار... یجا شهیاگه م

 آمد گفت: انیحرف ک انیمهسا با ذوق به م خاله

 نیندار یمن فرق یاجان چرا که نه من که از خدامه تو و الناز بر انیشد ک یعال یوا-

 داد به مبل گفت: هیتک قیشقا

 یمن باش شیپ یمامان مثال قول داد-

 کرد گفت: یمهسا خنده ا خاله

 تو هم هر وقت دلت خواست به من سر بزن  انیک شیپ رمیدخترم خوب م هیحرفا چ نیا-
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 ستین یمشکل دیهم بر رونیب نیالبته اگه دوست دار-

 از اتاق خارج شد و کنارم نشست گفت: ایگفت پور یتکان داد و باشه ا یسر قیشقا

 شد؟ یچ جهیخوب نت-

 کنه  یم یزندگ انیبه بعد خونه ک نیخاله مهسا از ا-

 اونجا؟ یحاال واسه چ ؟یجد-

 ازدواج کرده انیخدمتکار ک یانگار-

 کرد گفت: کایو جس انیبه ک ینگاه قیداد شقا هیگفت و به مبل تک یآهان ایپور

 د؟یمون یم نجایشام ا-

 خواست اعتراض کنه که دستش را گرفتم گفتم: کایجس

 خب؟ دیبمون شهیم یچ-

 زد گفت: یهم لبخند انیکرد و ک انیبه ک ینگاه کایجس

 من  ینداره برا یفرق-

 به عالمت مثبت تکان داد گفت: یسر کایجس

 باشه -

 بلند شد گفت: شیبا ذوق از جا قیشقا

  میشام درست کن میپس الناز پاشو بر-

 یدرست کردم که با شوخ یخوشمزه  یبه پختن شام خورشت سبز میبلند شدم شروع کرد میگفتم و از جا یا باشه

 بلند شدند گفتند: شونیاز جا کایو جس انیشب بود که ک ازدهی یها کیساعت نزد میو خنده شام تمام کرد

 برم شرکت  دیصبح با میبر گهیممنون ما د یلیبابت شام خ-
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 انیخاله مهسا هم با کمک ک میکرد یخداحافظ انیو ک کایو با جس میبلند شد مونیهم همزمان از جا ایو پور من

 یمبل رها شدم و نفس یکه در خانه را بستم رو نیکرد هم یگذاشت و از ما خداحافظ نیچمدان ها را داخل ماش

 بل نشست گفت:م یرو نارمک ایوارد اتاق شدند پور ریشب بخ هیو کامران هم با  قیشقا دمیکش

 دیبه ذهنم رس یفکر هی-

 شدم تا حرفش را بزند  رهیاو خ به

  میبر رازیخوام بعد از حکم طاهر که صادر شد از ش یم-

 را باال انداختم گفتم: میتعجب دوتا ابروها از

 مثال کجا؟ میبر ؟یچ-

 من  ییدا شیپ ایتالیا-

 ؟یدار ییمگه تو دا-

 به عالمت مثبت تکان داد گفت: یسر

کرد  یطور اصرار م نیهم یمامانم نشد ول یخاکسپار یبرا رانیا ادیخواست ب  یبا خبر شده م نجایا یاز اتفاق ها-

  ایتالیا میکه با تو بر

 گفتم: دمیبه گردنم کش یدست

  نجاستیا نایکه داداشم خالم و دختر خالم ا یدون یخودت م یکنم ول یدر موردش فکر م-

 کن. در موردش فکر یدونم ول یم-

 به او گفتم. یلبخند باشه ا با

 

 نشسته بود کردم گفتم: اشیشانیپ یکه اخم رو ایبه پور یرا درست کردم و نگاه شالم

 ؟یهنوز قانع نشد-
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  یبا خودت ببر یخوا یهم م نیریکه ش نیبر نیخوا یکجا م یاول صبح دمیهنوز نفهم-

 دادم گفتم: لشیتحو یلبخند

 خواد عقد کنه من هم لباس ندارم  یم یبه زود نیریلباس ش دیخر یبازار برا میریم نیریگفتم که با ش-

 تخت نشست گفت: یلبه  ایپور

 ؟یامروز نر شهیالناز م-

  شهیم یُکفر رشیقول دادم االن بزنم ز نیریبه ش-

 گفت: دیکش شیموها یال یو دست دیکش یپوف

 رسونمت  یباشه پس م-

 شدم و تند تند گفت: هول

  رمیم رمیگ یم یتاکس هی ستینه الزم ن-

 برداشت گفت: یعسل زیم یرا از رو چیبه حرفم نکرد و سوئ یتوجه ا ایپور

اتفاق  نیا زارمینم گهید دنتیکردم تنهات گذاشتم دزد یکار نیبار همچ هی زارمیتنهات نم گهیبرمت د یخودم م-

  فتهیب

 شد گفت: امافهیمتوجه ق ایپور دیشد و رنگم پر خیمو به تنم س  نیکلمه دزد با

 خواستم ناراحتت کنم  ینم-

 زدم گفتم: یلبخند

 بفهمم  هیباعث شد نصف قض دنمیدوبار دزد نیهم نکهیمهم ا-

و کامران داخل  قیبرداشتم و از اتاق خارج شدم شقا یشیآرا زیم یرا از رو فمیتکان داد و از اتاق خارج شد ک یسر

 به سمتشون رفتم گفتم: دادندیبه گل و درخت ها آب م اطیح
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 میریم میما دار-

 اد؟یهم م ایما؟ مگه پور-

 به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: یسر

 خواد تنهام بزاره  ینم-

 تکان داد گفت: یسر

  دیباشه مراقب خودتون باش-

را بهش  هیقضدادم و  امیپ نیریبه ش نیداخل ماش میآمد رونیب ایاز خانه با پور یخداحافظ هیتکان دادم و با  یدست

تو صورتم چون بنده خدا تو مطب دکتر منتظرم بود  زدیمشت م هیگفتم کالفه شده بود فکر کنم اگه کنارش بودم 

 دمیشد که به بازار رس قهیدوباره مطب دکتر پنج دق میبازار که از اون طرف بر ادیهمه راه بلند بشه ب نایا دیحاال با

 کردم گفتم: ایبه پور ینگاه

  گهیتو هم برو د رمیمن م ادیم نیریاالن ش-

 لب راند و گفت: ریز ینچ

 راحت بشه بعد  المیمن خ ادیب نیریاول ش-

 کردم گفتم: یاخم

 ؟یبه من شک دار ا؟یتو چت شده پور-

 من هم راحت بشه  الیتا خ نیبعد با هم بر ادیب نیریش گمیشک کجا بود قربونت بشم دارم م-

شد شلوار  دایپ نیریش ینگذشت که سر و کله  هیدادم چند ثان هیتک نهیدست به س یو به صندل دمیکش یپوف

 اشاره کردم گفتم: نیریهم قرمز ست کرده بود با دستم به ش فیبه تن داشت شال و ک یو مانتو سورمه یمشک

 حاال؟ یدیاومد اجازه م-

 تکان داد و کامل به سمتم برگشت گفت: یسر
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 زمیمراقب خودت باش عز-

 گفتم: دمیاش را بوسزدم و گونه یلبخند

 چشم -

را  شیاز ما دور شد صدا ایکه پور نیمجبور شد خودش را کنترل کند هم ایبا حضور پور نیریشدم ش ادهیپ نیماش از

 بلند کرد

  هیلیبازار، مطب دکتر تا بازار خودش خ یاریم یکن یهمه راه بلند م نیمنو ا یضیالناز مگه تو مر-

 دادم گفتم: لشیوتح یمسخره ا لبخند

عالمه  هیبرم مطب دکتر  خوامیتونستم بگم م یبود نم ستادهیلحظه ا نیتا آخر یدیمگه ند ایکنم پور کاریخوب چ-

 دیپرس یسوال از من م

 گفت: دیکش یکالفه پوف 

 بسته  یکیمن  یبخدا برا یحامله  یتو بهش بگ ادیب ایروز تولد پور فقط-

 تر کردم گفتم:را پر رنگ لبخندم

  برهیم ادیغم و غصه داره از  یبفهمه هر چ یوقت-

 یسونوگراف یاز قبل برا میو به سمت مطب دکتر رفت میشد یگفت؛ سوار تاکس شاهللیا یلب ریتکان داد و ز یسر

و مانتوام را دست  فیو ک دمیتخت دراز کش یرو میکرد که وارد اتاق شو یینوبت گرفته بودم پرستار ما را راهنما

کرد  ینگاه م دیرس یم نیریبه گوش من و ش بچهقلب  یکه صدا توریمان یبا ذوق به صفحه  نیریدادم و ش نیریش

 شده گفت: رهیبه من خ دیو پوست سف شیزرد طال یبا موها یدکتره که زن

 خدا رو شکر سالمه -

 شدم گفتم: رهیخ توریمان یذوق دوباره به صحفه  با

 ره؟ندا یمشکل-



 تجارت عشق

 
492 

 

 به من داد گفت: یدستمال

 نه نداره -

 دکتر نشستم گفتم: یبلند شدم و مانتو هم را تنم کردم و روبه رو میجا از

 هست؟ یچ تشیجنس ستیهنوز معلوم ن-

 بچه  تیجنس یبرا نیایب گهینه دو ماه د-

 میآمد رونیو تشکر از مطب دکتر ب یبعد از خداحافظ نیریداد و با ش لیبه من تحو یبرگه و عکس سونوگراف دکتر

که کنجکاو به من  نیریو به ش دمیکش یقیبود نفس عم ایام زنگ خورد پور یگوش میشد یکه سوار تاکس نیهم

 کردم گفتم: یشده بود نگاه رهیخ

  رهیگ یسراغم م زنهیزنگ م قهیخورده دم به دق یسرش به چ ایپور دونمینم-

 کرد گفت: یا خنده

 داره بدونه زنش کجاست  خوب نگرانته حق-

 و جوابش را دادم دمیکش ینفس

  ایجانم پور-

 ؟ییالناز کجا-

 خونه  میایم میدار یسوار تاکس-

 ؟یاه من فکر کردم تو بازار-

 ام گفتم: یشانیزدم تو پ محکم

 بازار؟ ینگو که اومد-

 ستادمیروبه روش ا قایدق-
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  امیتو برو خونه من االن م یدیزحمت کش-

 باشه -

 گفتم: فمیقطع کردم و پرت کردم داخل ک یگوش

 همه راه اومده بازار نایتو رو خدا بلند شده ا ینیبیم-

 گفت: دیتوانست خودش را نگه دارد بلند خند ینم گهیاز خنده د نیریش

 بهت شک داره -

 که چقدر دوسش دارم  دونهینداره م-

کردم و وارد خانه  یخداحافظ نیریشدم و از ش ادهیپ یکه از تاکس دینکش یزد و نگاهش را از من گرفت طول یلبخند

 شدم.

 

بود و به دورغ گفتن  ستادهیا یقاض ینشسته بودند پدر روبه رو کایو جس انینشستم کنارم ک یصندل یرو ایپور با

داد؛ مخصوصًا اون قسمت  یبه او فحش م یلب ریخورد و ز یهمچنان حرص م ایداد پور یم حیتوض یقاض یبرا شیها

« خانم تا حاال چشم تو چشم نشدم دهیبا فر الً من اص»گذاشته بود و گفته بود  ایکه پدر دست رو نقطه ضعف پور

آن را  یجلو انیخواست به سمت پدر حمله کنه که ک یهم حرصش گرفت و م ایانصاف نبود، پور یحرفش از رو

 یهم برا یخواست به پدر حمله کنه قاض یبار بود که م نیکه چهارم ستیدوتا ن یکی نیگرفت و آرامش کرد حاال ا

تا  ایپور نکهیا یما هم برا ندازهیم رونیرا ب ایدوباره رخ داد از دادگاه پور یاتفاق نیاگه همچ کهبار هشدار داد  نیآخر

خورد، پدر به دورغ  یاما او باز هم حرص م میو او را آرام کرد میلحظه داخل دادگاه باشه با او صحبت کرد نیآخر

کرده  یما ُکفر یگفت واقعاً همه  یم یاون برعکس به قاض میگفت یکه ما م یزیدست بردار نبود هر چ شیگفتن ها

اما خاله مهسا  ادیبه من گفت که فردا حتمًا به دادگاه م قیشقا شبیکرد د یبود در مورد عمو سلمان هم انکار م

اتفاق افتاد تو  یلیمادرم را از دست دادم خ یاولم افتادم وقت یروز ها ادیاالن  ادیآن را گرفت و اجازه نداد ب یجلو

هم نبود همش ترس، استرس،  یعاد ادیمن اون قدر ها هم ز یمن تجربه نکردم زندگ یک سال چه اتفاق های نیا

شد به غم و  یم لیتبد قهیده دق زدمیلبخند م یدونم چرا وقت ینم یهم خوشحال یوقت ها عشق و کم یبعض جانیه

 یپدر گوش کنم ول یگفت ها ورغپشت سر گذاشتم که االن تو دادگاه نشسته باشم و به د یغصه چه قدر بدبخت
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از  یقاض یبا صدا رنیگ یبد و خوبشان را م یجواب کار ها ایدن نیهمه تو ا رسهیمطمئن بودم آخرش حق به حقدار م

وجود نداشت من  ینه تو قلبم و نه تو ذهنم پدر گهیبودم د یضبلند شدم منتظر حکم قا میآمدم و از جا رونیفکر ب

مرگ کشاند  یانداختم چون دو سه بار من را تا پا رونیپدرم  گذاشتند از قلبم و ذهنم ب یاسم قاتل که رو دنیبا فهم

ادم با گوش د یقاض یکردم و به حرف ها زیرا ت میمجازات بزرگ باشه گوش ها کیاالن آرزو دارم حکم پدر سزاوار 

هم  انیانداختم ک انیو ک کایبه جس ینگاه دنیپدر بر یحلقه بست حکم اعدام برا میجمله آخر اشک دور چشم ها

از چشم  یکه خوشحال اینشسته بود مخصوصاً پور شیلب ها یرو یرنگلبخند کم کایجس یاش مثل من بود ول افهیق

 ایبه من و پور یبه سمت ما آمدند و نگاه عیو کامران سر قیشقا میآمد رونیبا بغض از دادگاه ب دیبار یم شیو لب ها

 انداختند گفتند:

 شد حکم؟ یچ-

 گفت: یبا خوشحال ایپور

 . شهیاعدام م-

نشستم و نگاهم را به پدر  دوختم که با  یصندل یو کامران نشست با بغض رو قیشقا یلب ها یرو یخوشحال لبخند

 رهیبه او خ ایکرد با تماس دست گرم پور یم یپدر نداشتم من را روان شکسته از دادگاه خارج شد توقع اعدام افهیق

 زد گفت: یجان یشدم لبخند ب

 الناز اون... یول یدونم ناراحت یم-

 حرفش آمدم گفتم: انیم به

 بشنوم  یزیخوام چ ینم الیخیب-

 کایبود جس نیینشسته بود و سرش پا یصندل یانداختم رو ینگاه انیتکان داد و نگاهش را  از من گرفت به ک یسر

 انیبلند شدم و به سمت ک میو از جا دمیبه گردنم کش یداد اون هم بغض کرده بود دست یم شیهم کنارش دلدار

 انداختم گفتم: کایبه جس یرفتم کنارش نشستم و نگاه

 ؟یتنهامون بزار شهیم-

 تکان داد و از ما فاصله گرفت با بغض گفتم: یسر
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ما باور نکنه و  یحرفا ینبود که قاض نیتا حاال ترست ا شبیمگه از د ؟یچرا ساکت ؟یه؟ چرا بغض کردداداش تو چت-

 آزادش کنه؟

 شد گفت: رهیبا اشک به من خ انیک

 بابا صادر کنه  یحکم اعدام برا یکرد که قاض یوقت به ذهنم خطور نم چیه یفکر همه جا کردم ول-

 یداشتم به خودم م یانگار ختمیر یگلوم اما اشک نم یکرده بود تو رینشد گ یدهنم را با بغض قورت دادم ول آب

 گفتم: یلب ریشد ز یاعدام م دیگفتم هم حقش بود و هم نبا

 نداشتم  یحکم نیمن هم توقع همچ-

 معطل نکرد و من را در آغوش گرفت سفت بغلش کردم و گفتم: قهیدق هی انیک

  میفقط ما دوتا موند-

 ت گفت:من فاصله گرف از

 !اینکن هیگر-

  ادینم میبخوامم گر-

 مانده بود انداخت گفت: رهیبه ما خ یکه با مهربان کایزد و نگاهش را به جس یلبخند

  یشیمادر م یروز هیتو هم  شه،یها تموم م یبدبخت یو همه  ادیم ایدخترم بدن شمیمن بابا م یبه زود نکهیمهم ا-

نبود از دادگاه  یو کامران خبر قیشقا ا،یبه دور و بر انداختم از پور یبلند شدم نگاه میتکان دادم و از جا یسر

منتظر من بود به سمتش رفتم  نهیو دست به س نیداده بود به ماش هیتک ایرفتم پور نیآمدم و به سمت ماش رونیب

 سرش را باال آورد  میبود با صدا نییسرش پا

  یتو فکر-

  یاز من متنفر باش گهیبابات د خوب فکر کردم بعد از حکم-

 زدم و گفتم: یلبخند
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 از تو متنفر باشم؟ دیچرا با-

 تعجب گفت: با

 ؟یستین یعنی-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 به او بده. یحکم نیهمچ یکه کرد باعث شد قاض یبابا با کار ها یستیتو مقصر ن ینه خوب اولش شوکه شدم ول-

 

 رفت و در را باز کرد گفت: نیداد و به سمت در ماش لیبه من تحو یلبخند

 خاطرات بد تموم شد  گهیپس د-

 رهیپاساژها خمردم، مغازها و نینگاهم ب میخانه شد یشد و راه نیهم سوار ماش ایشدم پور نیلبخند سوار ماش با

به  دیه به من داده بود االن باک یمادرم افتادم با نامه ا ادیشدند  یرد م میچشم ها یاز جلو یماند همش مثل هاله ا

 یراحت م الیبا خ گهینبود د دنیاز ترس و استرس کشته شدن دزد یخبر گهیتمام شد د گهیاو خبر بدهم که د

 برگشتم گفتم: ایبالشت بگذارم به سمت پور یتوانستم سرم را رو

 قبرستون؟ یریم-

 کرد گفت: ینگاه مین

 ؟یاول صبح-

 گفتم:به عالمت مثبت تکان دادم  یسر

 مامان. شیبرم پ دیبا-

 میشد ادهیپ نیاز ماش میدیکه رس دینکش یگفت و راهش را کج کرد و به سمت قبرستون رفت؛ طول یباشه ا یلب ریز

 یمن م یوسط هفته اون هم اول صبح مردم کم به قبرستان آمدند ول میو آرام و شمرده شمرده وارد قبرستون شد

 ایانداختم پور ایبه پور یبا اشک نگاه دمیرس درکه به قبر ما نیخواستم به مادر خبر بدهم تا روحش آرام شود هم

 دهانم گذاشت گفتم: یاز من فاصله گرفت و گذاشت من با مادرم تنها باشم زانو زدم و دستم را رو یکم
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دونستم بابا از دست دادم چه  ین از اولم مبابا سزوار مجازاته... م یتموم شد، همون طور که تو خواست گهید-

تورو از دست دادم  یداشتم وقت اجیبه تو احت یلیمن خ یتو حقت نبود بر یوجودش کنارم باشه چه نباشه؛ مامان ول

 االن تنهاست  انیمن االن تنهام ک ستیهم در کار ن یمامان، بابا ینیب یم یبه بابا بود ول دمیام یهمه 

 گفت: ستادیکنارم ا ایپور

  یالناز بسه خودت رو خسته کرد-

 نشنود گفتم: ایکه پور یرا پاک کردم و آرام طور میها اشک

 که دوسش دارم  یکس یست بچه دخترت حامله-

 زدم گفتم: یجان یرا تکان دادم لبخند ب میلباس ها یبلند شدم و گرد و خاک رو میجا از

  میبر-

هنوز زنگ خانه نزدم که  میو به سمت خانه رفت میشد نیسوار ماش میتکان داد و با هم از قبرستون خارج شد یسر

 با ذوق در را باز کرد و خودش را در آغوشم انداخت گفت: قیشقا

 دلم زیالناز عز-

 را از خودم جدا کردم گفتم: قیتعجب شقا با

 ؟یخوب-

شربت وارد حال  ینیکامران با سکه  میوارد خانه شد میوارد شو ایتکان داد و از در فاصله گرفت که من و پور یسر

 شد گفت:

 الناز؟ یخوب-

 به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: یسر

 خوبم فقط خستم -

 کمرم گذاشت گفت: یدستش را رو ایپور
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  یهم نزاشت یتا حاال چشم رو شبیبرو بخواب از د-

 کوب شدم  خیم میسرجا قیشقا یگفتم و خواستم به سمت اتاق برم که با صدا یباشه ا یلب ریز

 الناز-

 مِن مِن کنان گفت: قیکردم تا حرفش را بزند شقا قیبه شقا یسمتش برگشتم و نگاه به

  میریجشن بگ میخوا یبگم؛ امشب م خواستمیمـ..م-

تفاوت  یدوختم و ب قیشدند انداختم و دوباره نگاهم را به شقا رهیبه کامران که به من خ یو نگاه ایبه پور ینگاه

 گفتم:

 حاال؟ یچ خوب که-

 کرد گفت: یباز شفیظر یبا انگشت ها قیشقا

  میریبگ یجشن چهارنفر هی میخواست یکه به طاهر دادن م یخب به خاطر حکم-

 را باال انداختم گفتم: میابروها یتا هی

 ؟یریگ یاز من اجازه م یاالن دار-

 تکان داد گفت: یبه عالمت منف یسر

  اوردهیبه هر حال طاهر کم بال سر تو هم ن یخواستم تو هم باش ادین شیپ یکه سوتفاهم یخواستم بدون ینه ول-

 گرفتم گفتم: قیرا از شقا نگاهم

 وجود نداره ینه تو قلبم و نه تو ذهنم بابا گهیبه هر حال د ستین یمشکل-

 به سمتم آمد و دوباره من را در آغوش گرفت گفت: یبا خوشحال قیشقا

 الناز  یمرس-
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 نیریآوردم با اسم ش رونیب فمیام بلند شد از ک یزنگ گوش یتخت نشستم صدا یکه لبه  نیسمت اتاق رفتم هم به

 یتخت اصالً حال و حوصله سوال ها یو پرت  کردم رو دمیکش یپوف زد،یچشمک م یگوش یصفحه  یکه رو

 ادیخواست دوباره به  یکرد دلم نم یشد حالم را بد م یخواست بدونه حکم پدر چ یم نکهینداشتم جز ا نیریش

که االن داخل شکم هست چند بار پشت  یاآمدن حکم پدر حالم بد بشه به هر حال حامله بودم و از همه مهم تر بچه

که دراز  نیاز اتاق انداختم هم یآوردم و گوشه  رونیسرهم زنگ خورد بعد قطع شد شال و مانتوام را از تنم ب

 کردم گفتم: ایه پوررا ب شتموارد اتاق شد پ ایپور دمیکش

 بزار عصر  یدار یخستم اگه حرف ایپور-

 گفت: دیکش میموها یکه دستش را  رو دینکش یتخت نشست طول ی لبه

  یزنگ زد نگرانت بود چرا جوابش نداد نیریش-

 ندارم  یکس یحوصله -

 صورتم گذاشت گفت: یو دستش را رو دیبلند شد و کنارم دراز کش شیاز جا ایپور

 ؟یهنوز ناراحت-

 دوختم گفتم: ایرا به پور نگاهم

  ستمین-

 بود  گهید زیچ هیحکم طاهر  یشناسم الناز توقع داشت یمن تو رو خوب م یهست یول-

 نداره بخام ناراحت باشم یلیوقته از دست دادم پس دل یلیمن بابارو خ-

 ماندم  رهیوباره به او خد ایپور یبا صدا یرا بستم ول میو چشم ها دمیدزد ایرا از پور نگاهم

 رو به... نشیخونه بفروشند و زم یکیخوان اون  یفردا صبح م گهیم انیک-

 حرفش آمدم گفتم: انیم به

 داد امیبه من پ شبید دونمیم-
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 را بستم. میزد و نگاهش را از من گرفت من هم چشم ها یلبخند ایپور

 

 گفت: زدیم یکه داشت لبخند یشد و در حال دهیدر د یال قیپتو را کنار نزدم که در باز شد و سر شقا هنوز

 ؟یشد داریب-

 تو  ایآره ب-

 وارد اتاق شد گفت: قیکنار زدم و از تخت بلند شدم شقا پتو

 حالت چطوره؟-

 خوبم -

 نشست گفت: کنارم

  میبار رفت کیکه  یشگیهمون رستوران هم رونیب میبه کامران گفتم شام بر-

 تکان دادم گفتم: یسر

  میه برباش-

 مچ دستم را گرفت گفت: قیبردارم که شقا نیزم یمانتو شالم را از رو خواستم

 به جونم  فتهیحس عذاب وجدان م هی نمیب یم ینجوریرو ا تافهیق یوقت رون؟بخدایب یایحال و هوا ب نیاز ا شهیم-

 زدم گفتم: یشخندین

 به تو داره؟ یچه ربط-

 اش را باال انداخت وگفت:شانه دوتا

 به هر حال برم آماده بشم؟ دونم،ینم-

 به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: یسر



 تجارت عشق

 
501 

 

 کجاست؟ ایپور-

 امیزنگ زدم گفت دارم م یکار داشت ول-

 برداشتم گفتم: نیزم یشالم را از رو مانتو

 برو آماده شو -

 ینبود حال خوب قیه شقاداد اگ یم یبه من انرژ قیحضور شقا یحالم خوب نبود ول نکهیشد با اذوق از اتاق خارج با

به سمتم  ایکه انتخاب کردم در اتاق باز شد پور نیرا در آوردم و شروع کردم به انتخاب لباس هم مینداشتم لباس ها

 آمد گفت:

 ؟یخوب-

  رونیراحت برم ب الیبا خ تونمیم گهیتموم شد د یهمه چ گهیچرا خوب نباشم؟ د-

 ت گفت:لبخند به سمتم آمد و من را در  آغوش گرف با

 یکنم که پدرت رو فراموش کن یکار دمیقول م-

 وقته فراموشش کردم  یلیخ-

 آمدم وگفتم: رونیب ایآغوش پور از

 کنه  یکله هر دومون رو م قیزود باش لباست رو بپوش االن شقا-

 ییجورا هی دیکه من انتخاب کردم پوش یدفعه اون هم لباس نیا دنیکرد و شروع کرد به لباس پوش یخنده ا تک

به کامران  ینگاه قیآمدم شقا رونیاز خانه ب ایدوشم انداختم و با پور یرا رو فمیهر دومون ست هم شد ک یها پیت

 کرد گفت:

 ؟یاوردین لیموبا-

 کرد گفت: یاخم قیلب راند که شقا ریز ینچ کامران

  ارشیاه کامران خوب که بهت گفتم ب-
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 دوتا شانه اش را باال انداخت گفت: کامران

 توهم؟ لیمگه من مسئول اوردن موبا-

 گفتم: دمیکش میموها یال یاز دست کامران گرفت و به سمت خانه رفت دست دیو کل دیکش یپوف قیشقا

 م؟یریم نیماش هیبا -

 گفت: ایخواست مخالفت کنه که پور کامران

  میریم نیماش هیآره با -

 هم اومدند  قیکامران و شقا ا،ینگذشت که پور هیعقب نشستم چند ثان یصندل یتکان دادم و رو یسر

 دوخته بود  لیبه موبا شیکه چشم ها ایهم به پور یکردم و نگاه ستیبه ل ینگاه

 ؟یخوریم یتو چ-

 گرفت گفت: لیرا از موبا نگاهش

 خورم  یمنم م یتو گرفت یهر چ-

 دوختم  گفتم: ستیرا دوباره به ل نگاهم

 م؟یبخور چهیبه نظرت پلو ماه-

  کردندیو کامران که بحث غذا م قیسمت شقا دیگفت نگاهم چرخ یباشه ا یلب ریتکان داد و ز یسر

 پلو مرغ  گهیباز هم م میپلو مرغ خورد روزیتوروخدا نگاش کن خوب که د-

 دوتا شانه اش را باال انداخت گفت: کامران

 زرشک پلو با مرغ  گمیدارم مخورشت بادمجون با مرغ بود من  روزیپلو مرغ کردم بعدم د لیخوب االن م-

 یجوجه تو شکمت بزار نیج هی یخوا یم یمرغ بخور یخوا یچه خبره همش م-

  هیبنظرم فکر خوب-
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 بهت بگم  ایمرغ بخور زارمیمن نم-

 گذاشت گفت: بشیتلفن همراه اش را داخل ج ایپور

 که دوست داره بخوره  یزیبزار هر چ یدار کارشیچ قیشقا-

 یکم ادیتا غذا ب میو منتظر شد میگرفت خالصه سفارش غذا داد ایو نگاهش را از کامران و پور دیکش یپوف قیشقا

 بلند شدم گفتم: میاز جا عیمتوجه نشه سر ایپور نکهیا یحالت تهوع داشتم برا

  امیبه دست و صورتم بزنم م یآب هی رمیمن م-

 ام؟یمنم باهات ب یخوایم-

 ییرفتم هنوز به دستشو ییدوشم انداختم و به سمت  دستشو یرا رو مفیتکان دادم و ک یبه عالمت منف یسر

 ادمیبه کل حالت تهوع از  دیسع دنیبا د شدند افتاد یم نیسوار ماش اشکه با زن و بچه دیچشمم به سع دمینرس

با تعجب  اشآورد زن و بچه یشاخ در م تعجبخودم را  به او رساندم با صدا زدنم به سمتم برگشت از  عیرفت سر

 گفت و به سمتم آمد گفت: یزیبه زن چ دیکردسع یداشتند به من نگاه م

 سالم -

 به عالمت سالم دادن تکان دادم گفتم: یسر

 ؟یدونست یامروز دادگاه بابام بود م-

 به عالمت مثبت تکان داد گفت: یسر

 آره خبر دارم -

 بغض گفتم: با

 حکمش؟ یدونیپس م-

 رش را تکان داد گفت:س دوباره

 خبر دارم منم اونجا بودم  زیاز همه چ-
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 دمت؟یپس چرا من ند-

  نهیمن رو نب یاومدم که کس یجوری-

 ماندم رهیاش به او خانداختم با جمله نییگفتم و سرم را پا یآهان

  یناراحت شد یلیخ دونمیم-

 گفتم: دمیبه گردنم کش یدست

 خوب آره هر چه قدرم بابام بد باشه باز هم بابامه  یعنی زهینه چ-

 تکان داد گفت: یسر

 ...یول کردیم یپدر دیکرد با ینامرد انیبابات در حق تو و ک-

 صحبتش را با نفس فوت داد و ادامه داد هیبق

  رونیب میروزم بود که حکم پدرت اعدامه با زن و بچم اومده بود نیبه هر حال من هم امروز بهتر-

 به من زل زده بودند انداختم  گفتم: نیش که داخل ماشبه زن و بچه ینگاه

 بابا دست از سرتون برداشته گهید یمعلومه احتماالً بهش گفت-

 زن و بچم نکرده  تیخوشحال شدند به هر حال طاهر کم اذ یلیآره، خ-

 هوا. مدیسه متر پر ایپور یکنم که با صدا یخداحافظ دیزدم و خواستم از سع یلبخند

 

 اشاره کرد گفت: دیبرگشتم اخم کرد و دو سه قدم جلوتر آمد و با چشم ابرو به سع ایسمت پور به

 ؟یامشب هم خراب کن یهان؟ اومد کنهیم کاریچ نجایا-

 که خودش بشنود گفتم: یگرد شد دستش را گرفتم و طور میها چشم

  ستیجا جاش ن نیجان ا ایپور-
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 گفت: دیرا کش دستش

 ؟یواسه چ یاومد نمینه صبر کن بب-

 کردم گفتم: یسرفه ا تک

  دمیم حیخودم بعدا برات توض-

 فرو کرد و حق به جانب گفت: بشیدستش را داخل ج دوتا

  اوردیبگه؟ کم بال سر تو ن دیسع خوامیم-

 زد گفت: یجان یلبخند ب دیسع

  میکرد یفقط در مورد دادگاه طاهر صحبت م ستین یخاص زیچ-

 گفتم: یلب ریرا گرفتم و ز شیحمله کند که بازو دیخواست به سمت سع ایپور

 آروم باش  ایپور-

 را بلند کرد گفت: شیتواند به او حمله کند صدا ینم دید یوقت ایپور

 ؟یچ یعنیکارات  نی؟ایاز خودم بپرس یتونست یهان؟نم یپرس یاز الناز م یچرا اومد-

 دو قدم عقب رفت گفت: دیسع

 دهیم حیالناز برات توض-

فحش داد آب دهانم  دیبه سع یلب ریو ز دیحلقه کرده بودم کش شیدستم را که دور بازو ایعقب گرد کرد رفت پور و

 به سمتم برگشت گفت: عیبدهم که خودش سر حیتوض ایپور یرا قورت دادم و خواستم برا

 تو؟ شیاومده پ کهیچرا مرد نمیبده بب حیتوض-

 زدم گفتم: یلبخند یبگم خودم صداش زدم، با دستپاچگ ایبه پور یال چه جورگرفتم حا استرس

 صداش زدم  دمشیمن د-
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 گفت: دیکش یقینفس عم ارهیتعجب کم مانده بود دوتا شاخ در ب از

 انوقت؟ یواسه چ-

 دادن حیتند شروع کردم توض تند

 بابام دست از سرشون برداشته  گهیخب خواستم زن و بچش خوشحال کنم که د-

 کرد گفت: یاخم

 یهان م یدیالناز چرا حرف گوش نم نیا شیپ یریآخه به تو چه اون خودش زودتر از من و تو خبر داره چرا م-

 ؟یرو اعصاب من راه بر یخوا

 انگار داشت  یخوب فکر کردم خبر نداره ول یول ستین نطورینه، نه اصاًل ا-

 گفت: دیکش یپوف کالفه

 بار حرف من تو گوش تو نرفت  هیالناز چرا  یوا-

با  یمرد میدیرس زیرفتم و به م ایجمله از من فاصله گرفت و رفت من هم مثل جوجه اردک دنبال پور نیاز ا بعد 

 گفت: یبا خوشحال قیگذاشت شقا زیم یغذا را رو یآمد و ظرف ها زیغذا به سمت م ینیس

 ...مین نییشماها کجا-

 و با تعجب گفت: دیحرف در دهانش ماس دید میرا که اخم کرده بود ایمن و پور ی افهیق

 شده؟ یشکل نیشما دوتا ا افهیشده؟ چرا ق یچ-

 برداشت گفت: زیم یرا از رو نیماش چیسوئ ایپور

 شب خوش  ارهیرو ب نیماش گمیبه راننده م میریمن و الناز م-

 عیخواست دهان باز کنه که سر قیبدهد از آنجا رفت شقا قیااجازه صحبت کردن به کامران و شق نکهیبدون ا و

 گفتم:

 کنم فعالً  یجبران م میامشب هم به کامتون تلخ کرد قیواقعا شرمنده شقا-
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 ادیرا  ز نیو سرعت ماش زدیالم تا کام حرف نم ایتا خانه، پور میشدم و به راه افتاد نیاز آنجا رفتم سوار ماش عیسر و

حقم داشت از دستم  دمینشن ایاز پور یزیچ« دهنت ببند»جز  یگفتم ول ایدو بارم به پور رفتیتند م یلیکرده بود خ

که  نیشده هم یرتیخوب اون هم غ رفتیم گهید ییفکرم به جا میدیمدختر  هیرا با  ایناراحت باشه من هم بود پور

زد مرده هم  یحرفا هیت راننده رفت و خارج شد و به سم نیاز ماش یخاموش کرد و بدون حرف نیماش ایپور میدیرس

ن به یماش چیمحکم سوئ ایپور میشدم و وارد خانه شد ادهیپ نیکامران شد رفت از ماش نیتکان داد و سوار ماش یسر

 نگاهم کنه گفت: نکهیباال بدون ا دمیکه دومتر پر دیاپن کوب

  ریشب بخ-

وارد اتاق شد و المپ خاموش کرد من هم با کمال تعجب  یحرف چیبگم بدون ه ریاجازه نداد من هم از او شبخ یحت

پسر بودم  هیکنه تو بغل  یندونه فکر م یقدر بزرگش کنه هر ک نیکردم ا یشدم فکر نم یم رهیداشتم به حرکاتش خ

خوام بگم حامله هستم  یمن که م یکنه برا اخم یطور نیکنه اگه بخاد تا فردا شب هم ا یاخم م یطور نیکه ا

گردنم  ریدستم ز دمیمبل طاق باز دراز کش یمبل و رو یو مانتو شالم را پرت کردم رو دمیکش یپوف شهیمزهرمارم 

 گذاشتم

 یشانیپ یکه اخم رو قیبه شقا یمبل بلند شدم و نگاه یشدن در آمد از رو دهیکوب یربع ساعتم نگذشت که صدا 

 انداختم گفتم: نییزدم و سرم را پا یشده بود کردم لبخند محو رهیتفاوت به من خ یاش نشسته بود و کامران که ب

 از دستم نا.. دونمیم-

 حرفم و با تشر گفت: انیبه م قیشقا

 چه وضعشه  نیآخه ا نیشب خوش برام نزاشت هینگو الناز  یچیه-

 دیبا حرص وارد اتاق شد و در اتاق را بهم کوب قیشقا

 شده نگران نباش  یعصب-

بود مانتو شالم را  دهیبود و طاق باز خواب داریهنوز ب ایمانتو شالم را برداشتم و وارد اتاق شدم پورتکان دادم و  یسر

 شدم گفتم: ایپور کیکردم و نزد زانیداخل کمد آو

 ؟یبخواب یخوا ینم-
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 تخت نشستم گفتم: یکنارش لبه  دیبزند به پهلو خواب یحرف نکهیا بدون

من جز  ایپشت نکن پور گهیتو د دمیکش یبدبخت یبه اندازه کاف شکنهیرفتار نکن قلبم م یطور نیتو رو خدا باهام ا-

 نکن  یطور نیا گهیتو د ییتو دمیندارم همه ام یا گهید یتو کس

 باز کرد به آغوشش رفتم که گفت: میزد و آغوشش را برا یبلند شد و کنارم نشست لبخند شیآرام از جا ایپور

 .یهست زمیرو ول کنم عشقم تو همه چ تو تونمیآخه مگه من م-

 

دادم و  رونیبود نفسم را ب ستادهیسرم ا یمعطوف کردم که باال انیرا به سمت ک گرشید ینگاه به برگه ها و نگاه کی

فروخته شد صبح که  ستیخانه مال ما ن نیبه بعد ا نیخودکارم را سفت در دستم گرفتم و برگه را امضا کردم از ا

به نام بچه ها  نیخواد زم یو نم میفروش یشده و م دایپ یکرد گفت که مشتر داریسرم و من را ب یآمد باال انیک

زنده بشه داغ دلم تازه  میخواستم خاطرات مادرم دوباره برا یمن هم که از خدا خواسته قبول کردم چون نم میبکن

تخت بود برداشتم سرش را باز  یکه رو یرنگ یبلند شدم و وارد اتاق مادر شدم جعبه قهوه ا یصندل یاز رو شهیم

حاال  ستیکنارم ن گهیآوردم و نگاهش کردم چه قدر سخت بود که د رونیمادر از جعبه ب یتک تک عکس ها دمکر

 یکه رو میکنه اشک ها یبه زن خودش هم رحم نم یبودم قاتل مادرم پدرم بود آدم قاتل حت دهیفهم گهیهم که د

چشم تو چشم شدم لبخند  انیبا ک رفتمکه سرم را باال گ نیاختم داخل جعبه همبود پاک کردم و اند دهیعکس چک

 زد گفت: یتلخ

 آماده است؟ زیهمه چ-

رفت من هم دوباره  نییبه سمتم آمد و جعبه از دستم گرفت و از پله ها پا انیبه عالمت مثبت تکان دادم ک یسر

انداختم  انیبه ک ینگاه میشد نیو سوار ماش میآمد رونیکامل به اتاق انداختم و از اتاق خارج شدم از خانه ب ینگاه

 گفتم:

 شد؟ ینگهبان و باغبون چ-

 کارشون  یرفتن پ-

 دیبه گوشم رس انیک یکه صدا میدوختم هنوز از خانه دور نشد رونیب یگفتم و نگاهم را به منظره  یآهان
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 ؟یارامشب برنامه د-

  استیآره تولد پور-

 ؟یبهش بد یخوایم یحاال چ ؟یجد-

 زدم گفتم: یلبخند

 خبر بابا شدن-

 خودم را کنترل کردم گفتم: یبخورم ول شهیبود با سر به ش کیترمز گذاشت که نزد یرا رو شیمن پا یجمله با

 ؟یقشنگ ترمز کن یتون ینم-

 تعجب گفت: با

 ؟یحامله ا-

 زدم گفتم: یمحو شد و لبخند میها اخم

 آره -

 زد گفت: رونیاز حدقه ب شیها چشم

 جون من؟-

 گوشم گفت: ریمن را در آغوش گرفت و ز یبه عالمت مثبت تکان دادم از خوشحال یسر

 خوشحال شدم  یلیخ یآبج یوا-

 چه قدر خودم خوشحال هستم  یاگه بدون-

 کرد گفت: یخنده ا تک

  شهیخوشحال م ایمطمئن باش پور-

 را باال انداختم گفتم: میهاابرو یتا هی
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 ؟یدونیتو از کجا م-

 را به رو به رو داد گفت: نگاهش

 که چه قدر دوست داره پدر بشه  دمیحرفاش شن یال به ال یچون چند بار گهید دونمیم-

کردم و وارد خانه شدم  یخداحافظ انیرد و بدل نشد از ک انیمن و ک نیب یحرف گهیتر شد تا خانه دپر رنگ لبخندم

 کردم گفتم: یزیلباش بود روبه رو شدم اخم ر یکه رو یبا لبخند پت و پهن قیکه در خانه را بستم با شقا نیهم

 شده؟ یزیچ-

 انداخت گفت: نییسه قدم جلو آمد و سرش را پا دو

 شرمنده الناز -

 شب؟ینکنه به خاطر د-

 خراب شد  یطور نیکه ا میخوش باش رونیب میبر میتشب خواس هیبخدا  یخواستم ناراحتت کنم ول ینم-

 زدم گفتم: یلبخند

 از دستت ناراحت نبودم بهت حق دادم -

 تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت. یسر

چون  یفر کردم ول یکم میبودم موها دهیپوش یآب راهنیپ هیساپورت و  هیدوختم  نهیبار آخر نگاهم را به آ یبرا

گرفتم و به  نهیکردم نگاهم را از آ ظیغل یکم شمیمعلوم بود آرا شیجلو ینبود فقط کممعلوم  یلیکوتاه بود خ

 لبم نشست یگوشه  یلبخند ایکرد انداختم با اسم پور یکه حاال داشت خودش را خفه م امیگوش

 جانم؟-

 ؟ییسالم خانمم کجا-

  یتو خونه باغ-

 توانستم بفهمم که تعجب کرده  یتلفن م یاز پا یول نمیبب ایپور ی افهیتوانستم ق ینم نکهیا با
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 ؟یکن یم کاریاونجا چ-

  یفهمیم ایتو ب-

 ؟یخونه باغ امیبلند بشم ب یعنی-

 منتظرتم -

 کرد گفت: یمکث

 خوب باشه  یلیخ-

آماده بود از شام  یتخت پرت کردم از اتاق خارج شدم و به سمت حال رفتم همه چ یقطع کردم و آن را رو یگوش

 یو رو دمیکش یقیبود نفس عم خچالیهم که داخل  کیو همش استرس داشتم ک دیلرز یم میو دسر دست پا ریبگ

با ذوق به سمت در  دین به گوشم رسیخاموش شدن ماش یکه صدا دینکش یطول ادیب ایمبل نشستم منتظر شدم پور

کردم و گذاشتم  یروبوس ایمانده بود انداختم با پور رهیخ امافهیکه با تعجب به ق ایکه در را باز کردم با پور نیرفتم هم

 که وارد شد به سمتم برگشت گفت: نیشود هم الیوارد و

 چه خبره؟-

 را بستم و گفتم:  در

 تولدت مبارک عشقم -

 من فاصله گرفت گفت: از

  ستین ادتیکردم اصالً  یمن فکر م ؟یدونست یتو م نمیصبر کن بب-

 زدم گفتم: یطونیش لبخند

 تولد عشقم فراموش کنم  شهیمگه م آخه-

 تر شد گفت:را پر رنگ لبخندش

  یخوبه خوشحالم کرد-
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آوردم شمع ها  رونیرا ب کیرفتم و ک خچالیبه سمت  عینشست و نگاهش را به من دوخت من هم سر یصندل یرو

 یرا باال انداخت و نگاه شیابرو یتا هیتولد تولد گفتم  یلب ریگذاشتم و ز شیجلو کیرفتم ک ایو به سمت پور دمیچ

 کرد گفت: کیبه ک یبه من و نگاه

 ه؟یعکسه چ نیا-

 نشستم گفتم: کنارش

 ؟یخوشحال نشد-

 کرد گفت: یزیر اخم

 ه؟یمنظورت چ-

 بود انداختم گفتم: کیک یکه رو یبه عکس سونوگراف ینگاه

 خوب خواستم شب تولدت بهت بگم که حاملم -

 ن مِن کنان گفت:با مِ ارهیبود دوتا شاخ در ب کینزد

 ؟یجـ...جد-

 به عالمت مثبت تکان دادم گفتم: یسر

 .یشیبابا م یآره دار-

 

 زدم و او را سفت بغل کردم گفتم: یبه سمتم آمد و من را در آغوش گرفت لبخند یخوشحال با

 ؟یواقعاً خوشحال شد-

 من فاصله گرفت گفت: از

 رو گرفتم. میزندگ یکادو نیخوشحال نشم عشقم؟ بهتر شهیمگه م-
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 شکمم گذاشت گفت: یدستش را رو ایپور

 پسر؟ ایدختر -

 پسر  ایدختر  میمونده تا بفهم گهیدو ماه د-

 و من را از پشت بغل کرد گفت: دیرا بوس صورتم

  یخوشحالم کرد یلیخ-

 سمتش برگشتم گفتم: به

 پس شمع ها رو فوت کن آب شد-

 کردم گفتم: یگ خورد اخمزن ایپور یگوش مینیبنش زیسر م میکه خواست نیهم

 ؟یخاموشش نکرد-

 بود گفت: لیموبا یطور که نگاهش به صفحه  نیآورد و هم رونیب بشیداخل ج  از

 نه خاموش نکردم -

 گفت و جواب طرف داد  یزیچ یلب ریز اینشستم پور یصندل یو رو دمیکش یپوف

 ....!یشده؟ چـ یبگو چ ستمینه خونه ن تا؟یبله ب-

 ماند رهیخ ینامعلوم یجا هیرا قطع کرد و به  یمات و مبهوت گوش ایپور 

 شده؟ یچ- 

 گفت: دیکش شیموها یال یدست یکالفگ با

 طاهر فرار کرده... -

 ای ایاش را سر پور یفرار کرده که تالف شهینم الیخیدونستم ب یزد و قلبم به تپش افتاد م رونیاز حدقه ب میها چشم

 ماندم گفتم: رهیخ ایپور نیغمگ یکن به چشم ها ریخدا خودت به خ یوا اره؛یمن درب
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 شه؟یم یحاال چ-

  سیاداره پل میلباست بپوش بر-

 ایگذاشتم و با پور بمیام را داخل ج یگفتم و به سمت اتاق رفتم مانتو و شالم را برداشتم و گوش یلب باشه ا ریز

 نیهم میشد ادهیپ نیاز ماش دینکش یبه امون خدا طول میول کرد یطور نیشام هم هم لیوسا میشد نیسوار ماش

دلهره دارند به سمت ما  دیشد فهم یم شانیها افهیو کامران که از ق قیگذاشتم شقا سیرا داخل اداره پل میکه پا

 و کامران انداختم گفتم: قیبه شقا یبه سمتش رفت من هم نگاه دیرا که د تایب ایآمدند پور

 ن؟یدیفهم یشما چجور-

 و تند تند شروع کرد به حرف زدن دیکش یقینفس عم قیشقا

 یبخونم چه اتفاق تونستمیاش م افهیصحبت کنه از ق ایخواست با پور یاومد خونمون م تایکه ب میتو خونه بود-

صبح به او گفتم که تو  هیخبر بده من هم قض ایبه پور خواستهیگفت طاهر فرار کرده و م دمیپرس لشیدل یافتاده وقت

نشه و فردا صبح زنگ بزن گوشش بدهکار نبود  خراببهش گفتم االن زنگ نزن شب شما  یهر چ دیهست یه باغخون

 شمیبق گهیزنگ زد د ایو به پور شهیناراحت م یلیخبر ندم فردا صبح که بفهمه خ ایو بهم گفت که اگه امشب به پور

  یدونیخودت م

شب خوش داشته  هی شهیم یک شهیترس و استرس تمام م نیا ینشستم خدا ک یصندل یو رو دمیکش یپوف کالفه

 شدم  رهیبه او خ ایپور یتمام کنم با صدا یامشب هم نتونستم با خوشحال یحت یباشم آخه تا ک

  یخوب-

 تکان دادم گفتم: یبه عالمت منف یسر

 نکردن؟ داشیشد؟ بابا کجاست پ یچ-

 لب راند و کنارم نشست گفت: ریز ینچ

  امیم گهیساعت د کیخونه منم  نیبر قیبا شقا ستیتو و بچه خوب ن یالناز برا نیبب-

 سرم را راست و چپ کردم گفتم: تندتند
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  نجاستیبرم خونه فکرم ا ایتونم پور ینم-

 کرد گفت: قیبه شقا یبه حرفم نزاشت و نگاه یمحل ایپور

 خونه باشه؟ دیبا الناز بر قیشقا-

 کردم گفتم: یآمدم و اخم رونیاز حالت تعجب ب کنهیکار م یچ نیا گمیم یشدم من چ رهیخ ایتعجب به پور با

 خونه بهت بگم  رمیمن نم-

 دو نفرتون بده  یالناز لج نکن برو خونه برا نیبب-

 گرد شد گفت: شیچشم ها قیشقا

 ؟یچ یعنیدونفر؟ -

 زد گفت: یجان یشد لبخند ب رهیخ قینگاهش را از من گرفت و به شقا ایپور

 ستالناز حامله-

گفتن  کیتبر هیاش را با  یخوشحال سیمجبور شد تو اداره پل یول فتهیکم مانده بود پس ب یاز خوشحال قیشقا

من را با  ایبود پور یگفت با هر سخت کیزد به من تبر یبرق م شیکه از چشم ها یخاتمه بده کامران با خوشحال

گرفت  یو پشت سرهم من را در آغوش م رفتیم نییطور باال و پا نیهم قیشقا نیفرستاد خانه داخل ماش قیشقا

ناراحت شد که چرا به او خبر ندادم و  یلیخ قیدادم شقا حیتا خانه توض قیشقا یحامله شدنم را برا هیمن هم قض

 ایخبر بدهم پور ایخودم به پور نکهیمطمئن بودم قبل از ا گفتمیم قیخبر دادم چون اگه به شقا نیریفقط به ش

 .گهیتونه خودش را کنترل کنه و آخر م یرا هر وقت ذوق داره نم قیشقا شناختمیچون م دوش یزودتر خبر دار م

کردم  میقا میدوتا دست ها نیمبل نشستم و صورتم را ب نیاول یرو میوارد خانه شد قیشدم و با شقا ادهیپ نیماش از

فکرش هم داشت من را  یاز سر راه برداره حت ای! فرار کرده که پورستیبابا دست بردار ن دونستمیترس داشتم م

که در را بستم و چراغ را باز  نیشه  وارد اتاق شدم همیفکر کنم بچه ام بدون پدر بزرگ م نکهیاز ا دادیعذاب م

باال  کیاتومات نمیس یقفسه  دیکش ریچهار تا شد و قلبم ت میپدر چشم ها دنیکردم با پدر چشم تو چشم شدم با د

که  یشد هر قدم ریخود به خود سراز میچاقو در دست داشت اشک ها کینگاهم به دستش افتاد که  فتریم نییو پا

حس کنم  تونستمیخودم بودم م یترس داشتم مرگ بعد داشتمیقدم به عقب بر م کیمن  داشتیاون به جلو برم



 تجارت عشق

 
516 

 

راه رفتن  دمیکه به در چسب نیشد هم خیمو به تنم س میو چاقو اش  فشار بدهد داخل گلو فتمیدست بابا ب نکهیاز ا

 بود قورت دادم. یپدر هم متوقف شد آب دهانم را به هر سخت

 

کند امابر خالفش پدر در  یبه سمت در هجوم آورد که فکر کردم کارم تمام است و چاقو را داخل شکمم فرو م یطور

گرد شده به  یدهانم گذاشت با چشم ها یبه سمتم آمد و دستش را جلو غمیبا ج دمیکش غیاتاق راقفل کرد که من ج

 ماندم پدر آرام گفت: رهیپدر خ

 .یبزن غیبه حالت که ج یوا دارمیدستم رو برم-

 بشیکه در دستش بود داخل ج یدهانم برداشت و چاقو یکردم دستش را از رو نییاشک تند تند سرم را باال و پا با

 کرد گفت: یگذاشت اخم

به خودت  یحت یکرد یعقده هاتو خال یتو نزاشت یبا تو حرف داشتم، ول ایپاشو بمالقات گفتم  یاون روز که برا-

هر  ینیمن رو بب یخواستیفقط م یهمه را کشوندم اوردم عقده کرده بود نیکه چرا من تو رو ا یبپرس یزحمت نداد

 من حرف بزنم  یو بزار یدهنت رو ببند دیاالن با یمن حرفم رو بزنم ول ینزاشت یبه من بگ ادیم رونیاز دهنت ب یچ

 دیبه گوشم رس قیشقا یکه خواست دهانش را باز کنه صدا نیو منتظر شدم حرفش را بزند هم دمیکش یقیعم نفس

 دهانم گذاشت  یپدر به سمتم آمد و دستش را جلو

 ؟یزد غیج یچ یواسه ؟یالناز خوب-

 بگو بره رد کارش  یزیچ هی-

تا آرام  دمیکش یقیدهانم برداشت تا صحبت کنم نفس عم یرا از جلو تکان دادم و پدر هم دستش یتند سر تند

 باشم گفتم:

 بخواب  ریبرو بگ قیشقا ستین یزیچ-

 که انگار دست بردار نبود گفت: قیشقا

 ؟یزد غیج یچ یخوب بگو واسه -
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 نشده  یزیچ-

 ت:را  بلند کرد گف شیشود صدا یدر باز نم دیفهم یکرد و وقت نییدر را چند بار باال و پا یدسته  قیشقا

 ؟یچرا در رو بست-

 بخوابم دست از سرم بردار  خوامیم قیشقا-

 رفتم  یزنیباشه، باشه چرا داد م-

 تخت نشست حق به جانب گفتم: یاز من دور شد و لبه  یدوباره نگاهم را به پدر دوختم چند قدم قیرفتن شقا با

  شنومیم-

 کنمیانکار نم گهیقاتلم االن د هیآره من قبول دارم که  د؛یاز من دور باش انیمتنفرم چون باعث شد تو و ک ایاز پور-

من  یاون باغبون سروش کشتم چون اون ها از کارم باخبر شدن االن اصالً برا یسلمان و حت ایمن مامانت خانواده پور

 نقدریازت کنم تو ا یهمه راه اومدم تا خداحافظ نایکنم ا یاعتراف م مینشستم و دارم به کار ها نجایکه ا ستیمهم ن

  رمیم نجایبود من از ا یمن چ یخداحافظ لیدل یدیکه نفهم یساده بود

 تعجب گفتم: با

  یدیفهم یمجازات بش دیزندان تو با یبر دیبابا تو با یتو فرار کن زارمیمن نم زارمینه نم ؟یچ-

 تکان داد گفت: یبه عالمت منف یسر

 یا گهید ینه تو نه کس رونیب رمیطور که از پنجره وارد خونه شدم از پنجره هم م نینکن همتالش  یخودیب-

 گفتم  یچ یدیفهم رهیکارم بگ یجلو تونهینم

 کردم گفتم: بغض

 زندان  یبر دیتو با یبر دینه نبا-

 گفت: رفتیطور که با چاقو ور م نیآورد ضامنش را آزاد کرد و هم رونیب بشیبلند شد و چاقو را از ج شیاز جا بابا
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که نتونستم بگم؛ تو به حرفام  یعقده کرد نقدریا یبگم ول کیهمون روز خواستم بهت تبر یدونستم حامله ا یم-

  یروز با من دشمن شد هیتو  یقبول داشت ایهمش حرف پور یگوش نکرد

 قدم به جلو آمد گفت: دو

 متاسفم دخترم -

 هیشد با  شتریکه تو شکمم بود ب یگشاد شد و درد میل شکمم فرو کرد چشم هاسمتم هجوم آورد و چاقو داخ به

شکمم گذاشتم و  ینگذشت بابا از پنجره خارج شد دستم را رو هیشدم چند ثان نیفرو کردن داخل شکمم نقش زم

قدر حالم بد بود که  نیبار صدا زدم ا چند قیو شقا آمدیبند نم مینشده اشک ها شیزیبچه ام چ کردمیخدا خدا م

 رفت. یاهیس مینداشتم و چشم ها ینا گهید

 شد  داریفکر کنم ب-

بودند  میروبه رو یرا باز کردم نگاهم را اول به سقف و بعد به چند نفر که مثل هاله ا میبود چشم ها یهر سخت با

 یتا خاله و عمو رحمان چشما ریگب انیک ایاز پور ستادندیسرم ا یانداختم چند بار پلک زدم تا متوجه شدم همه باال

دهانم بود مانع حرف زدند  یکه جلو یرو شکر ماسک داخ گفتندیکه م دمیلب شن ریهمشون پوف کرده بود و ز

 شینداشت موها یفرق چیه واریبود با د دهیپر شیبه سمتم آمد چه قدر شکسته شده بود رنگ و رو ایپور شدیم

 شدم  رهیقرمز و پوف کرده بود با تماس دستش به او خ شیماه هست که حمام نرفته چشم ها کیآشفته بود انگار 

 ؟یخوب-

 رونیآمد و همه رو ب یدکتر ک دمیرفت و مات و مبهوت بودم که نفهم یم جیقدر سرم گ نیسر جوابش را دادم ا با

 نیجوابش را دادم اما آخر یجیگدهانم برداشت و دکتر چند سوال کرد که من با  یفرستاد و پرستار ماسک جلو

دکتر که از اتاق  دیطول نکش شتریساعت ب کیمن انگار  یبودم که برا هوشیگشاد شد سه روز ب میحرفش چشم ها

 وارد شد گفت: ایدکتر وارد اتاق شود پور نکهیا یبچه ام افتادم چندبار دکتر را صدا زدم به جا ادهیرفت  رونیب

 شده؟ یزیچ ؟یالناز خوب-

 غض گفتم:ب با

 راستش بگو بچم حالش خوبه؟ زهیکه برات عز یجون هر ک ایپور-
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 زد گفت: یلبخند

  یبود هوشیسه روز ب نیا نیمغزت اثر گذاشته به خاطر هم یاهخدا رو شکر خوبه چاقو به پهلو خورده فقط به رگ -

 دوختم  ایلب خدا رو شکر گفتم و نگاهم را به پور ریبود که مطمئن بشم حال بچه خوبه ز یکاف گهید میبرا

 نه؟ یتا حاال پاتو خونه نزاشت-

 بود باال آورد گفت: نییکه پا سرش

 سرت بودم. ینه همش باال-

 

 برو خونه -

 تکان داد گفت: یرا به عالمت منف سرش

  خورمیتکون نم نجایاز ا یهم که مرخص نشد یتا وقت رمینم-

 ماندم. گفتم: رهیخ اینگاهم را به پور شیتک حرف ها آمدن بابا و تک ادی به

 بابا -

 شد گفتم: رهیبه من خ یسوال

 شد؟ یبابا چ-

 انداخت گفت: نییرا پا سرش

  گمیبعدا بهت م-

 شده؟ یبا تو هم بگو چ ایپور-

 گفت: دیکش شیموها یال یدست

  ستیاالن حالت خوب ن گمیگفتم که بعدا بهت م-
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 زدم گفتم: یتلخ پوزخند

 فرار کرده نه؟-

شدم حرصم گرفته بود  رهیخ زدیکه حرف نم ایبه پور ختمیریطور که آرام اشک م نیو هم دمیکوب میبه پا محکم

 کردم که چرا سکوت کرده است  یدرک نم

 هست فرار کنه شیکه بر عل یزیبازم برگه برنده افتاد دستش رفت تا از اعدام، زندان و هر چ-

 شانه ام گذاشت و گفت: یبه سمتم آمد و دستش را رو بلند شد و شیاز جا ایپور

 فرار نکرد-

 تعجب گفتم: با

 ؟یچ-

 انداخت و گفت: نییرا پا سرش

  گمیم تیبهت تسل-

 گفتم: ختمیر یو مثل باران اشک م رفتیم نییباال و پا کیاتومات امنهیس یشدم قفسه  شوک

 با توهم درست حرف بزن  ایپور گم؟یم تیتسل یچ یعنی-

 نشست گفت: شیسرجا

اون  کنهینفر صحبت م هیدادگاه برگزار بشه با  نکهیقبل از ا یبه تو چاقو زد از پنجره خونه فرار کرد انگار یوقت-

بود و نبود به اون مرده  یو در عوضش ازش پول خواسته طاهر هم هر چ کنهیمرده هم تو فرار کردن به طاهر کمک م

خونه  انیکه ک انیسراغ ک ادیکنه از زندان فرار کنه اولش میرده به او کمک مبعد از حکم دادگاه فرداش م دهیم

 رتیخونه و طاهر هم آخر گ یدیهمون موقع هم تو رس قاًیما دق ینداشته اومد خونه  یادینبوده و چون وقت ز

هش کمک کرده که تو فرار کردن ب ی. و اون آدمیریانداخت حرفاش رو زد و چاقو رو به پهلوت زد که جلوش رو نگ

طاهر سوار  یشد وقت یم مایسوار هواپ دیکنه و طاهر سر ساعت دوازده با یم هیمخصوص ته مایهواپ هی راشبود ب

  دهیو طاهر هم اونجا جونش رو از دست م شهیمنفجر م مایهواپ شهیم مایهواپ
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به  نقدریا دمیکوب میچند بار پشت سرهم به پا ختمیر یو پشت سرهم اشک م امدیبند ن میجمله آخرش اشک ها با

به دکتر  عیهم متوجه شد و سر ایزدپور رونیزخمشان خون ب یها از هم باز شد و از جا هیفشار آوردم که بخ میپهلو

 .فتر یاهیس میقدر خون از بدنم خارج شد که چشم ها نیخبر داد ا

 ریسراز میدر مورد بابا اشک ها ایپور یآوردن صحبت ها ادیه سرم بود با ب یباال انیرا که باز کردم فقط ک میها چشم

 بلند شد و به سمتم آمد گفت: شیکردن من سرش را باال آورد و از جا هیبود با گر نییکه سرش پا انیشد ک

 الناز؟ یخوب-

 گفتم: هیگر با

 داداش بابا هم رفت؟-

پاک  الیخیرا پاک کنم که متوجه دوتا سرم که در دستم بود شدم و ب میرا از من گرفت خواستم اشک ها نگاهش

 دوختم گفتم: انیشدم و دوباره نگاهم را به ک میکردن اشک ها

 گه؟یبگو د یزیچ هی-

کرد جون چند نفر  شهیم کاریچ ینداشتم ول یحال خوب دمیفهم یو هم ناراحت من هم وقت میخوب همه شوکه شد-

 کردند  یچشم خودمون اعدام م یرفت بهتر بود که جلو شمونیکه از پ یرنطویگرفته بود فکر کنم ا

 زد گفت: یلبخند محو انیک

 ت ضرر دارهخودت و بچه ینکن برا هیگر گهیکنن توروخدا د یفردا مرخصت م یمون یم نجایامشب هم ا هی-

 از اتاق خارج شد  انینگذشت که ک هیتکان دادم و نگاهم را به سقف اتاق دوختم چند ثان یسر

 گوش باز بود  یتا بنا ششیکه ن نیریبه ش یرا به لباس ها دوختم و نگاه نگاهم

 یو زرد با خودت برداشت یبابام مرده؟چرا رنگ صورت یدونیرنگ روشن؟هان؟ مگه نم ؟چرایلباس اورد نیچرا ا-

 ؟یاورد

 شانه ام گذاشت گفت: یدستش را رو ایپور

 الناز آروم باش -
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 بود پاک کردم گفتم: ریکه سراز میخت بلند شدم و اشک هات یرو از

 ؟یوردیبا خودت ن یچرا لباس مشک هیاوردن لباس روشن چ لیبدونم دل خوامینه م-

 یم یشده بودم هر ک ونهیتا حاال د شبیرفت از د رونیاز اتاق ب یحرف چیانداخت و بدون ه نییسرش را پا نیریش

جرأت  یآوردم کس یدر م یباز یپدر افتاده بود وحش یکه برا یآوردن اتفاق وحشتناک ادیو به  دمیپر یآمد به او م

 ق،یشقا میو به سمت خانه رفت میشد نیکردم و سوار ماش تنماون لباس را  ایپور یبا اصرارها ادیکرد دور و برم ب ینم

کردم که از اون  یم ینشستم هر کارمبل  یسالم دادن رو هیداخل خانه منتظر ما بودند با  میو آقا رح تایکامران، ب

 واردزدم  یم ادیشدم و عقده کرده بودم و سر همه داد و فر ینشد از درون داشتم داغون م امیب رونیحال و هوا ب

 یدستم را رو دمیتخت دراز کش یتنم کردم رو یلباس مشک هیآوردم  رونیلباس روشن را از تنم ب نیاتاق شدم و ا

هم کنارم نشست و دستش را  ایتخت نشستم پور یچهار چوب در لبه  نیب ایشکمم گذاشتم با باز شدن در و پور

 کمرم گذاشت گفت: یرو

 نیا میدوتامون تاوان پس داد یکاف یبه اندازه  ادیوقت سراغ ما نم چینه ترس نه  استرس ه گهیتموم شد د گهید-

مُرده متحرک  هینداشتم  یفرق چیمُرده ه هیمن با  یبا خودت برده بودانگار من هم  یبود هوشیکه تو ب یسه روز

هامون رو گرفته فقط  طیبل میبهت دادم فکر کن، دا که یشنهادیسر تو بودم؛ الناز در مورد پ یبودم که فقط باال

  ایتالیا میمنتظر جواب تو هستم که بر

 میباشه بر-

 

به روال  میچهار ماه زندگ نیگذشت تو ا یآمده بود م شیپ میکه برا یزیسخت و لحظات غم انگ یماه از روز ها چهار

 کی دیبود با ازدواج کردن و سر و سامان دادن با جاو نیریش یعروس دیع یوسط ها شیبرگشت سه ماه پ یعاد

دادن با خبر  یسونوگراف میدل تو دلش نبود رفت که ایماه عسل رفتند من هم بعد از دو ماه که گذشت با پور یهفته 

که چشم و  بایدختر ز هیآمد  ایهم بعد از دو ماه به دن انیک یو بچه   میجشن گرفت هیبچه که پسر بود  تیجنس

بودند که دختر  بایآن ها ز ی. البته هر دوشده بود کایجس هیشب قاًیرفته بود و لب و دماغش هم دق انیبه ک شیابرو

که  نیشد عمو رحمان هم چندتا دکتر  تهران رفت و خدا رو شکر پوستش خوب شد البته با ا یچشم آب دیآنها سف

 یرا جمع کرد و راه لشیبا پسرش وسا نیریش یهم بعد از عروس تایداشت اما بهتر از قبل شد ب یپوست یضیمر

خانه را  میرفت ایتالیبه ا و میبرداشت راها  لیوسا نیریش یکند ما هم بعد از عروس یزندگ شیعمو شیزنجان شد تا پ

 مایخواستم سوار هواپ یم یخانه گرفتند وقت هیکه از بانک گرفته بودند  یهم با وام قیو کامران و شقا میهم فروخت
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شود  یتنگ م شانیدلم برا دانستمیکرد که البته من هم تا دو ساعت دلم گرفت و م هیگر قیشقا یلیشوم خ

در  ینکند ول هیخودش را گرفت تا گر یجلو یلیخ انیبود ک انیکه داشتم ک یچون تنها کس مبرادر یمخصوصًا برا

شده بود و راه رفتن  نیبزرگ و سنگ یلیچهار ماه شکم من هم خ نیتو ا ختیر یو چند قطره اشک اوردیآخر طاقت ن

 .ارهیرا در م مدونه بچه داره پدر هیکرد چهار قلو حاملم  یندونه فکر م یسخت تر بود هر ک میبرا

با  یعاد یزندگ هیبرگشت و توانستم  یبه روال عاد زیهمه چ گهیترس و استرس تمام شد د یاز اون روزها گهید

 و پسرم داشته باشم. ایپور

 

 

 انیپا

۹۷/۸/۲۹ 
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