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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

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 

 

 بغض.. یباران بو یاسم رمان:بو

 :زهرا..سندهینو

کناره پنجره  ییایب خوادکهیطلبدمیزندمیتوراصدام یکس یکنی..احساس مخوردیپنجره م شهیکه باران به ش وانگاه

ازظلم  شانیها یاواسمان است !اسمان است که دلش گرفته ازانسانها..ازنامهربان ی..آریاورااحساس کن یتااشک ها

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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  یتمام انهارا..درد نداسمانیب ی..مدینشیم شترشانیب یروزهابرگلو نیکه ا یازدردشان وازبغض شانیشان ازتنها

 نیرا نجات دهند..وا توانندخودیقدرت دفاع ندارند..نم ینندولیبیمردم م یکه برخ ی..ازظلمشودیجادمیدروجودش ا

که  نداسمانیبی..پس مگرددی..هر روز بردردشان افزون مشوندیم فیاندازد..ضع یبروجودشان م یظلم خراش

..!اوهم دلش کندیرا روانه برسرشان م شیواشک ها گردیازدردمردم درش م هاقرارگرفتهسران یهروزهرشب باال

 ..خواهندیم بانیخواهندپشتیکه مهرم دهیلم دان مردم ظ خواهدهمانندیم خواهدمحبتیم یمهربان گردیم

باتمام  رلبی..امازکنندیرا بغض م شانیها یشکستگ ددلیشویدل ان مردم..م یبرا بارداسمانیم پس

 ..ندیگویوجودشکرم

 رسدیتر..که به دادمان م کیاطراف ازقلب به مانزد نیهم یحوال نیهست هم یکی شهی..اماهمدانندیتنهان م گرچه

هم  یدی..اوهست اسمانش هست بارانش..همه وهمه هستن پس اممیدهستیازخودمان هم ناام یکه حت یدرمواقع

 دوباره نوشدن.. یهست..برا

 شودی..شک نکن براورده مدیایان ارامش ب ییدردهاشسته شود وبجا یکه نوشو رارزوکنیقراربگ ربارانیز پس

 انچه در دلت گذشته.. ندیبیست..ومهم باتو ربارانیاو ز رای..زییکرده ا ربارانیکه ز تیارزو

 .کندیاگربخواهد براورده م شنودیم ندیبیخوووب است که او هست..وم وچه

 

سال 10وقت  بودکه به خانه نرفته بودم یلییراکنارزدم خ میزدموهایم شهیبودم باران ارام به ش ستادهیپنجره ا کنار

 یادیز یها یکار تهران ماندم تالش کردم سخت یبعددانشگاه قبول شدم نماندم درسم که تموم شد به بهانه  شیپ

گرفتن تخصصم  یبرا کردمیکارکردم شب هاتاصبح تالش م فیچندش مارستانیتاتوانستم مطب بزنم در ب دمیکش

شغول به کاربودم عاشق کارم بودم م مارستانیب یروزها تو خوندمیاجاره کرده بودم..شبهادرس م کیکوچ یخونه 

 شودینم دانستمیبهترشود..م یبارفتم کم خواستمیسخت م یلییسخت  بودخ ییها وتنها یاماتحمل خستگ

را ازدست  بانمیانداخت دلم شکسته بودند پشت یکه دران زمان خراش برقلبم م ییازحرفا نیاما..خسته بودم ازتوه

 یباتمام وجود همه شاان رادوست داشتم ول رفتمیم دازخانهیپس رفتم با دمیلرزیگرم بودن ازسرمام ییداده بودم بجا

التماس کردم  مامان شیشبانه روزپ10..رمیبگ میماندم انقدربزرگ شده بودم تاتصم ینم خواستنیکه مرانم ییجا

زجه زدم قوول دادم بدنشوم حرمت نگه دارم پاک بمانم قسم خوردم بماانم..ماندم!  ختمیتابگذارد بروم اشک ر

 یهنوز خسته بودم تنم دردها  یکردم خووب ماندم ول یسال دورازخانه زندگ10برقولم برقسمم بدنشدم پاک ماندم 

رااوبردلم  میابرادر سنگ دلم که درده رفتیوقت مرانپذ چیام راداشت دلتنگ مادرم بودم پدرم که ه یجوان
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 دانستیرام میباز بود دردها میکه اغوش گرمش بر رو یام تنهاکس یگذاشت..ودراخردل تنگ پشتوانه ام دل گرم

ساله 18سال داشتم فلج شد..ومن دختر18که یزجونی..عززجونیبود عز میکودک ییدست گرمش نوازگر روزها

بودنش..چقدرسخت بود تنها رفتن راه ..تنهاشدم  داشتم به اجیبه او احت شترازهمهیراتنهاگذاشت که ان زمان ب

و ارامم  ردیدستم را بگ ینبود که کم یکس گرید دچونیرا بر میدست پا میانقدرکه شکسته ها یلیییشکستم خ

و قلب  میها یپناه بچگ یبرا زدی..پرمزدیپرم شینرفته بودم دلم برا دنشیسال بودکه به د1کند..دلتنگش بودم 

 ازیسالم بود ن28تنگ تنگ بود.. بزرگ شده بودم  نهایا یهمه  ی..و دستان گرمش دلم برازجونیمهربان عز

 28ازی.نازیتنها..اره من بودم ن ییبزرگ شده بود..بقول خودش خانم دکترشده بوداماهنوزم تنهابودتنها زجونیعز

 شیها یبچگ یعمل کندتاخودش را راحت کندتابه ارزو اشسال بادردگذراند دکترشدتابقول 10ساله که

 ازهمه انها.. ی..همه انها..وچقدرسخت بود دورشیخانه راداشت مادرش زندگ ییبرسد..وحاالخسته بود دلش هوا

و  کردمیافتادم بغض م یام م ادگذشتهی..به امدیامدهروقت باران م یم شیاتا ق بازهم بو شهیش زدبهیاروم م بارون

 ..ستیمن ن یانجا جا گرید دانستمیم کهنیچند لحظه به خانه بروم باا یبرا خواستیدلم م

 ضتونو؟یبه درخورد:خانم دکتر بفرستم مر ی تقه

 ..زنشستمیتکان دادم..بغض ام را فرو دادم پشت م یسر

 ماهه به بغل داشت اروم نشست سالم کرد..2واردشد بچه  یدخترجوان

 ..شدهیچ نمیبگوبب ؟خبیسالم خانووم.خوب-

  ارهینفس کم م  ربخورهیدرست ش تونهی. نمخورهیرمیش یوقت کنهیخانوم دکتر همه اش خس خس م-گفت.. بااسترس

 اش کنم.. نهیتخت تامعا یبزارش رو-

پس  هیاش کرد.. نهیام دراوردم..لباسش راکنارزدم اروم معا یتخت گذاشت اش به سمت اش رفتم..گوش یرو اروم

 کوچولو نازبود..کناراومدم وگفتم

 ..ینباش فیالوده وکث ییاصالجا یمراقبت کن یلییخ دی..باادیسرماخورده شد اطیاحت یب یازدست شما مادرها امان-

 چشم خانوم دکتر-

استفاده نکن گرم نگهش دار..مخصوصا  یلییهروقت نفس کم اوردخ شمیسرموقعه بده اسپر سمینویکه م ییداروها-

 هیسرش..اسمش چ
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 خانم دکتر یمیعظ نیشرو-

 نگران نبااش.. شهیکه بهت گفتموبکن خوب م ی..کاریچه اسم قشنگ-

 چشم دستتون دردنکنه خانم دکتر..خداحافظ-

 به سالمت..-

گفتم برود  یخسته بودم..به منش یلییتموم شده بودن خ ضایشب بود همه مر10رفت..به ساعت نگاه کردم.. رونیب

شدم دوباره به  نمیرفتم سوارماش نییپا دمیسرد پالتوام را پوش یلیییزمستان بودو خ ییمطب را بستم..هواا

بود  نی{کارم ا1واحد3متخصص اطفال طبقه ینعمت ازیدکترها تابلومن هم بود..}ن هیتابلونگاه کردم کناراسم بق

..استارت دمیکش یبه ان سخت دنیرس یبرود چقدربرا ادمیکه مبادا کردمیتابلو نگاه م نیموقعه رفتن به ا شهیهم

 زدموبه راه افتادم..

 14اپارتمان داشتم طبقه  نیکوچک درا یشدم واحد ادهیام را پارک کردم پ نیرابازکردم واردشدم ماش نگیپارک در

ارامش  یول زاربودمیواحدداشت که مال من بود بعدازچندسال پس اندازتوانسته بودم بخرم اش ازارتفاع ب کیام تنها

عادت کرده بودم مطب بروم بعدخسته به خانه  میها تابمباخودم را ک ییرا تنها یی.تنها.خواستمیراباتمام وجود م

اشپزخانه  کیبود دوخوابه و یکوچک یرا عوض کردم خانه ا میخودم مواجه شوم..لباس ها یبرگردم باخانه خال

ونه را بخرم پنجره خ نیکه باعث شدا یزیتنها چ خوردیکه دوفرش م ییراینفر خووب  بود پذ کی ییکنارش که برا

گذاشته بودم  یتک نفره ا یزصندلیمن بود م گاهیداشت که جا یتراس بزرگ خوردیپنجره م ییرایپذ سراش بود سرتا

ام راپر  ییتنها نگونهیاسمان را باران را..ا کردمیو مردم رانگاه م  خواندمیکتاب م نشستمیساعت ها انجام شهیهم

را داشتم اما حاالکه بزرگترشدم محبت  رزوا نیهم یبودم ازکودک یتک نفره ام را راض یزندگ ی.. خلسه ها کردمیم

ام  یصندل ینسکافه ام رابرداشتم به سمت تراس رفتم به رو وانیکردن..ل غیمحبت را انچه که همه ازمن در طلبمیرام

روزاول زمستان!   نیبود درهم ید 1رابه زمستان داده بود  شیجا زیینشستم اسمان گرفته بود تازه پا

که  ییانداخت روزها یتلخم م یخاطره ها ادیهمه همه مرا شیگرفته اش سوزسرما یاهو کردیم ییبدجورخودنما

دورتر و من  لومترازمنیچندک زکجابودیشان عز گرنداشتمیکه د ییانها کردیکرده بودم خاطرات رامرورم یسپر

 دهیچروک  تاندس ییبه او  بزنم  و حالش رابپرسم اخ که چقدر تنگ بودبرا یسر توانستمیمردم نم یبخاطرحرف ها

ام  یبه نوجوان شمیاند یشوندمیمرورم یرحمیخاطرات چندروزاست  که باب نی..اکردیبودکه درکم م یاش تنهاکس

 یها لیاز فام یکیرا دوست داشتم که  یرا احساس کردم پسر یعشق ینیریساله بودم ش 13ای12که تنها یزمان

 ینیبودم  دهیاوهم مرادوست داشت ازرفتارش فهم داشتم..دوستش میباخانواده شان داشت یمادرم بود ارتباط خووب

سال ازمن 2که باتمام وجود مراقبم بود   نیا کردمیبهم فهمانده بود دوستم دارد بچه بودم امامحبت را احساس م



 بغض یباران بو یبو

7 
 

 یاش..چندسال خواستمیام م ینداشت اما من باهمان بچگ یادیز یبزرگتربود اسمش رضا بود مهربان بود اما خوشگل

دانشگاه قبول  نکهیفکرنکنم تاا کردمیم یاما سع شدمیم تابشیبودم ب میاش سرم گرم درسها دمیمترمگذشت ک

جبران نبود رابطه مان باخانواده شان کامال  یجا گریدو خانواده شکل گرفت و کم کم بزرگ شدو د نیب یشدم بحث

بودم درنبودش  دهیکش یسخت انقدرشده بودم  میدرس ارزوها ریقطع شده بود من فراموشش کرده بودم انقدر درگ

بودم ان همه  ادبردهیبودمش که رفتم به تهران از دهیشدندیم یسال2 دمشیبروم تنهاباشم ند خواستمیکه فقط م

 ریبرود پس د ادمیاز  میبجز ارزو زیباعث شده بود همه چ زیعز مارینبود ب یبودم وقت دهید دو محبت را در ینیریش

..منم هم رفتم پشت پازدم به همه تیمیرفته بود ان صم نینداشتند ازب یارتباط خوب مانیبودنش خانواده ها یبودبرا

..تنهافراموش وفتمین ادشیخبرباشم تادوباره به  یب خواستمی..رفتم گذشتم ازخاطره ها خبرش راهم نداشتم مزیچ

 مهم بودو ارامش نداشته ام.. میشود..تنها ارزو ها

 یلیبابامواجهه شدم خ دیشد یکه بامخالفت ها خوندمیتخصص م ییساله شده بودم برا23گذشته بود  چندسال

تمامش حرف  دانستمیم ستیکبخاطر  شکندیپدرم که دلم را م ییها حرف ها یسخت نیتمام ا دانستمیسخت بود م

داد ارامشم راگرفته بود خسته ام یازحدازارم م شیتمام کرده بود ب یحق برادر شهیبردارم که هم ماستین ییها

نداشت.. نذر کرده بودم که دستت  یگرید زیکه جز ازارم چ یبرگشتم تماس ها یبرا شانیدهایکرده بودند ازتحد

کس خبرندادم هتل گرفتم روز و شب تنها به حرم  چیمشهدشدم به ه یگرفتم نگفته راه تیلیازسرم بردارند ب

 شیداشتم پ وانهیبه پشت اجیگراحتید شترازهروقتی..بکردمیدعا م ختمیریو اشک م گرفتمیزانوبغل م رفتمیم

..سه روزبود ختمیریو اشک م کردمیکزم یرا هم نداشتم تادرمانم کند..گوشه ا گریکس د چیبرم ه توانستمیزنمیعز

 میزانو ها یکس خبرنداشت ..شب روز سوم بود که باز گوشه حرم نشسته بودم سرم را رو چیکه مشهدبودم ه

 دنی..باعث  شدسرم را بلند کنم و ازدنیبلند ش نجای:خانم لطفا ازاکردیکه مرا خطاب م یمرد یبودم که صدا گذاشته

 :رضامیبگو رلبیزچهره مردان اش خشکم بزند باتعجب نگاه اش کنم.. و 

 شهیباورم نم یخودت ازیسرهم پلک زد ارام گفت:ن چندبارپشت

داشت که مردانه تراش کرده بود خادم  یشیهنوزهم ازمن بلندتربود مرد شده بود چهراش مردانه بود ته ر برخاستم

 یشدخاطره هاجان گرفتند ارام گوشه چادرم را گرفت گوشه ا یاشکم جار دنشیبه تن داشت باد یبود لباس خادم

 رفت.. عیگردم..سریجابمون تکون نخورخب تکون نخوراالن برم نیهم ازیگفت ن ستادیا

من اورا  گذشتیسال م5ساله بودم 23بودم االن دهیام رضاراند یساله گ18تکان خوردن هم داشتم از مگرتوان

 کمی ییایباهام م ازیبه سمتم امد گفت ن ی..باعجله بالباس شخصدانستمیت نمبودم..کجابودچه بهش گذش ادبردهیاز

روز است به مشهدامده ام دست به 3من دانستندکهیزدم مامان مگه خانواده ام م یبه مامانت بگو..پزخند میحرف بزن
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مشهدم تعجب   وندی..سرتکان دادم گفتم مامان بابا نمگذاشتندبرگردمینم دانستندامدمیدامن امامم شده ام اگرم

 شی..روبه رو میرفت یتا پارک ادهیپ میامد رونیبزنه که گفتم قصه اش مفصله..ارام باهم ازحرم ب یکرد..خواست حرف

مهربانش  ییانداختم..باهمان صدا نییبود گله بود..سرم راپا یدرنگاهش غم بود دلتنگ کردینشستم ارام نگاهم م

دلم  یساله که منتظرم برگرد5.:دهدی..ادامه مکنمیساله منتظرتم باتعجب سرم رابلندم5یدونیازمین یگفت بزرگ شد

 شهیتنگ بود تمام خاطره ها هم تدلم برا یراحت پس من چ یلییراحت خ یرفت ازیتنگ شده بود ن یلییبرات خ

بزرگ  یم شدخان یخبرتو ازمادرت داشتم که دکترشد ییایسال منتظربودم ب5 نیمن تمام ا ازیچشممه ن یجلو

 ردیگیدردم م شیانداختم ازحرف ها نیی..سرم راپایبود ادمیبه  یپس من چ ازیدرس شده ن زتیهمه چ یشد

هات  هیخندهات گر ازین یچشمام نرفت یساله که ازجلو5..:دهدیم مهبود که دلتنگم بوددوستم داشت..ادا یتنهاکس

اندازد برروحم  یم نیطن شیباتمام وجود دوستت دارمم باتمام وجوود..صدا ازمنین یفهمیازمین زتیغرزدنات همه چ

 توانستمیکرده بودم اماچاره ام چه بود مگرم یمعرفت یب میروان گونه ها یجواب من تنها نگاه پرازغمم بود اشک ها

فتم چرانماندم چرا االن ..گفتم گفتم چرا رمی..سربازکرد تمام دردهاشدیم شدینم میخانواده مان باهم برو طیبا ان شرا

.. سرش راباالاورد باتمام غم بیدختر تنها درشهرغر کیام  دهیکش یکه تنها یها ی.. ازسختنجامیبدون خبرا

..اصرار مامان و بابام به دادیهم ازارم م گهید زیچه چ ینکه تو نبودیروزها عالوه برا نیا یدوونیم ازیگفت:ن شیصدا

 یچجور ستیاون رفته ن گنیم دمیتاحاالصدبارکه نه هزاربار اسمت رو اوردم امافقط نه شن ازین یدونیازدواج م

 گفتنیتنهانه م ؟؟یست چطور گهیشهرد هی یتنهاتو ستیشهرن نیا یساله تو5که یریرو بگ یکس یخوایم

 یتونیکه نم نیااز یستیکه ن نیام ازا ازخستهیاونه ن شیاماتمام وجود من پ ستیشهرن نیا یکه اون تو دونستنینم

باتمام وجودم  میبچه که بود یکنارمن باش یبمون ذارندیکه نم نیخسته ام ازا ازین یرو بساز یبامن زندگ یبرگرد

 تونمیهمه انتظار بازهم نم نیکه بعدا نیخسته ام ازا ینکن هیکنارت بودم مراقبت بودم تا اب تودلت تکون و نخوره گر

کنم...سرموباالگرفتم نگاهش  یات ازت خواستگار ندهیباتموم مخالفت خونواده هاو ا خوامیم ازیداشته باشمت ن

ماند  یکنارم پشتم م شهیمثل مرد هم دانستمیداشتم م اجیاحت گربهشید شترازهروقتیالتماس داشت. تنهابودم ب

تالفاتشان باخانواده باوجود اخ میبه مامان بابا بگو شدیبودنش بودم محتاج پشوانه گرم اما مگرم تاجکه مح یمن

حرف ها را به رضا گفتم گفتم که ازخداامه  نیتمام ا گذاشتندی..نه نه نمگذاشتینابرادرم یمایرضاقبول کنند مگرن

که  کنندیو اصرار نم کنندینم تمیاذ نقدریا ماین باباونتهانباشم مطمئنا اگه ازدواج کنم  گهیگفتم ارزومه د یکنارم باش

  یبر گردم..ول

 یسال بازهم کنارم بمون5بعد یتوانیها اما ها لعنت به همه شان که نم یول نیازا زارررمییی:بدیگویگرفته م یباصدا

و گوشه چادرم  ندازدیم نیی..کنارم نشست سرش را پا ازیلعنت به همه شان لعنت خسته شدم ن یبازهم برو

 شیانگار که برشانه ها یبار فهممیاش م مردانه یرا ازشانه ها یخستگ گذاردیم شیچشم ها یرو کندیبوم ردیگیرام
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 چیییییییه شودیامده ام ارام بلند م نجایدردخودم را فراموش کنم فراموش کنم که براچه به ا شودیسواراست باعث م

هرکس راه خودش  میکه باعث شدند جدا بمان یمادرم را مادرش را پدرم را پدرش را تمام کسان بخشمیوقت نم

بمانم کاااش  شدیداشتم چقدربودنش کنارم خووب بود کاااش م اجیپشتوانه چقدر بهش احت یب ودرابرود تنها بر

 نرود کاااش کاااش.. شدیم

در  رودیم نشیسمت ماش رودیافتاده راه م یاوباشانه ها زمیریاشک م صدایمن ب میرویارام راه م ردیگیرا م چادرم

 ؟هتلت کجاست ازی:نپرسدیم شومیسوار م کندیباز م میرابرا

 تهران یگردیبرم یک دیگویم فتدیراه م میگویرام ادرس

 دارم  طیلیشب ب11درجوابش:فردا ساعت  ومن

وقت  چیدوستت دارم ه ازتااخرعمرمیلعنت به همه تان لعنت.. ن زندیدادم کوبدیبه فرمون م شودیاش مشت م دست

منو  یروز دیشا اازین کنندیمن رو تباه م ندهیدارند و ا یکه به من و تو کردن که دست از غرور بر نم یظلم رهینم ادمی

روزها  نیمطمئنم بعد تو ا شهینم ادمیکه باتو داشتم و  یبخو یوقت روزها چیه ادتمیبه  شهیامامن هم یفراموش کن

 ..  شهیتکرار نم گهید

 چیه گریام دکس شده  یمردراازدست دادم واااقعا ب نیخوبم باا یخودم که تمام روزها یبرا شیبرا شودیخون م دلم

 یامانم دیبگو یزیخواهدچیم دانمیم اندازدینگاهش رابه نگاهم م شومیم ادهیپ داردیهتل نگه م یکس را ندارم..جلو

..و ارام اازین  کنمیفراموشت نم وفتهیهم که ب یهراتفاق ادتمیبه  ازتااخرعمرین دیگوی..فقط ماوردیتواندبه زبان ب

که خودش راهم ناابود  کندیم ینیدرنگاهش سنگ یزی..هنوزهم چبرمتیخودم م امیدنبالت م 11فردا ساعت  دیگویم

 :رضامیگوی..ارام ماوردیبه زبان ب تواندیاما نم کندیم

 جاانم-

غربت خسته ام اشک  یکسیب ییبه بعد رو باتو برم خستم ازتنها نیاز ا تونستمیکاش م یا  یارزوم بود کنارم باش-

شده بود براچه به  ادمیان روز  رودینم ادمیوقت ان سه روز مشهد را چییکردم ه هی..ان شب تاصبح گررومیم زمیریم

بوده و دوستم داشته  ادمیسال هنوز ب5که بعد از  یکس ودب ادبردهیرا از  یمشهدامدم حاال متوجه شده بودم چه کس

غ مردم و غرور خانواده مان درو یازدواج بامن اما امان حرف ها یکند برا یکرده تا خانواده اش را راض یهرکار یکس

خراب به هتل برگشتم  یشب حرم بودم باحال8ان روز ازصبح تاساعت ییسال هنوز پابرجاست..فردا5که بعد از

را  شیبود تمام لباس ها دهیپوش یپوش را مشک یمشک یرضا دمشیمنتظره رضاشدم..د رونیرابستم ب مچمدان
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 ینیدرنگاهش سنگ یزیزغمش  را به نگاهم انداخت هنوزهم چکرده بود..جلوامد چمدانم راگرفت نگاه پرا یمشک

 رضا-..گفتمکردیم

 جانم-

 ..یدیپوش یچرامشک-

که  نیهم ازیازدست دادن ندااارم ن یبرا یزیچ گهیبعدرفتنت د-کردبازهم نگاه پردردش رابهم انداخت گفت مکث

 ..دمیرا دست م زمیمن همه چ ینی یریم

 یکتش درم بیاز ج یجعبه ا کندیدوباره نگاهم م داردینگه م یا یگوش کالمیافتد ب یراه م شومیم نشیسوارماش

که نذاشت بهم  یسپردمت دست خودش همون ازیبهت بدم ن تونمیکه م یزی.:تنها چدیگویبابغض م کندیاورد بازش م

او  کنمیخودم گردنت کنم..پشتم رام خواامییم ازیپشتتو بکن ن دیگویاورد ارام م یرا ازجعبه در م یپالک میبرس

 یکنیکه درش رابازم ی..پالک نقره افتدیراه م دهدیو او  بغضش راقورت  م کردمیم هیمن گر کندیگردبندراگردنم م

تو جا بگذارم   شیپ میوقت رفتن چشم ها شدیکاش م"سالم بود وان طرفش نوشته3که تازه میها یعکس بچگ

خبرهم  یخبرامده ام ب یپرواز دارم ب گهید قهیدق5اورد  یچمدانم رام میدیسر کنمینگاهش م ردیگیقلبم اتش م"

وقت فراموشت  چی:خانم دکتر بدجور دوستت داارم موااظب خودت باااش هدیگویم کندیرضاباحسرت نگاهم م رومیم

 ..مراقب خودت بااش..ازین کنمینم

 اما دمید شیبار حلقه اشک را در چشماه نیاول یبرا

:رضا..مواظب خودت  میگویم رمیگیکتش رام نیاست  رومیکنارش م کندیم ینیدر چشمانش سنگ یزیچ بازهم

 باااش..خداحافظ

قلبم  فتمیکه م ادرضای شودیقلبم هزارتکه م فتمیان خاطره م ادیسال دارم هروقت 28رفتم االن شهیهم یبرا رفتم

 گهیکه د دهیهمه انها اما چه فا ی..براشیها ازگفتنین یبرا شیمحبت ها یبرا تپدیم کندیرام شیدلم هوا ردیگیم

امتحان تخصص ام را  که دادم مامان زنگ  دمیرس رانبه ته یازان زمان وقت گذردیسال م10 رهید یلییخ گهید رهید

شده  زدلتنگتیامتحان تخصص مامان زنگ زد گفت عز یکرده که بمانم ..بعدقبول شدنم تو یزدگفت که بابا را راض

به خانه  یاما مامان گفته بود که باباگفت حق ندار نمیخانواده ام رابب توانمیخوشحال بودم که م ایمشهدب یچندروز

خنجربود اماشوق  میبرا شی..حرف هایبرنگشت میو هرچه اصرار کرد یو رفت یچون خانواده ات را ترک کرد ییایب

 زمدامینداشتم عز یهنوزهم حال خوش زبودمیروز بود که خانه عز2..رفتم مشهد کردیرانابودم زیهمه چ زیعز دنید
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بود  زامدهی..روزسوم خاله ام به خانه عزندمهستم..اماجوابم تنهاسکوت بود  و نگاه به گردنب ینجوریچراا دیپرسیم

 رضاهم ازدواج کرده.. یدونیمادرم ازی:نزگفتیبردم نشستم که عز ییچا زدیازازدواج حرف م

بود انگارجانم راگرفتند رضارضا ازدواج کرده بود اااخ خدا  اااخ مگرچقدر توان داشتم..خالم  ستادهیازحرکت ا قلبم

هم عقدشان کرده اند نفس کم اوردم جان  شیوهفته پ اسمنی شیدختر دا یرفتن خاستگار شیادامه داد که دوماه پ

تهران امدم ورضامرا تافرودگاه  رضارا گفت که همان شب بود که من ازمشهدبه یخالم روز خواستگار یوقت دادمیم

نبووده به اجبارخانواده اش رفته دوماه معطل کرده اخرم به اجبار  یکه رضاراض کشدمیمن دردم گفتیرسانده خاله م

 اسمنیاز شیگفتن خواستگار کردیم ینیدرنگاهش سنگ شدانچهیعقدش کرده..مردم زنده شدم ان لحظه ها باورم نم

بود..  نجاسختیدرا میبرا دنیرابهانه کردم نفس کش مارستانینم رابستم درس ب..همان روز چمداواجشبود ازد

کردم  یزخداحافظیترکردم بابغض ازعز کیام را نزد یدر اتاق بود که زنگ رازدند پالتو بلند مشک میچمدان ها

 صبرکن.. میمهمان دار ازی:ندیگویکه م دمیخاله راشن ییصدا

 ادزادگاهتیطرفاا  نیازا شدهیرضابودن که واردشدن ارام سالم کردم باطنه گفتند:سالم خانوووم دکتر چ پدرمادر

پشت سرم  یادیز یکه حرف ها دانستمیخوب م میبگو توانستمینم یچیانداختم ه نییتنهاسرم را پا یافتاد

مام ان حرف ها را باور کرده ت نگشتمبود که اصرار داشت برگردم و چون بر لیدل نیو باباهم به هم ندیگویم

بود همان که حاال زن عقدکرده رضا  اسمنی یسرم راباالگرفتم..ار کردیکه روبه من سالم م یدخترانه ا یبودباصدا

بودم  رهیرضاکه پشت سرش بودخ یمشک یامامن فقط به چشم ها دیبودم  جلوامدصورتم رابوس جیشده بود گ

 اانفسمیدرگوشم بود..اااخ خدا شیها ازگفتنین ییافتاده بود هنوزصدا شیاباغم هنوز هم شانه ه کردیبادردنگاهم م

باذوق جوابم  اسمنی..دیلرزیبود دستانش م نییگفتم..رضافقط سرش پا کیبزور تبر دمیشوم..کنارکش رتاراحتیرابگ

 یدار یچه گردبندخوشگل ازخانومیراداد گفت:ن

رضا بود  هی..هدکردیم ییام خودنما یپالتو بلندمشک یکه بررو یخوشگل بود گردنبندنقره ا یگرفت ار دردم

 یلبخندزدم سرم راباالگرفتم همزمان شد باگره خوردن نگاهم بارضا..اشک درچشمانش حلقه زده بود عذرخواه

 خانووم دکتربراتخصص یشد لقبو یدند؟حاالچیپرس شانیرفت بازم باخنجرصدا اطیح یکردو  به سمت دستشو

 ارام گفتم:اطفال-

ا ژانس  ازی..خالم گفت :نزارمییییازهمه تان ازهمه تان ب زارمیگرم شدب شانیزدنند..سرشان باحرف ها یدپوزخن

 ازیکردم خواستم ازدرخارج شوم که رضاگفت:ن یرابرداشتم خداحافظ میمنتظرته دم در چمدان ها
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که   میهست کیها نزد لیماهمون فام یستیرضان گهیتوهم د ستمیازنین گهیارام گفتم من د ختیریاشک م برگشتم

گردنبند رادراوردم گفتم.گردنم  یشد یا گهیحاالمال کس د میصد کن لمونیفام یرو با نسبت ها گهیهم د دیفقط با

 شیناله ها یصدا دمیرامحکم کوب در..شهیهم یمواظب خودت باش..خداحافظ برا دارمیامانگهش م کنمینم

 یراه طوالن رفتمیتمام راه را خودم م دینداشت حاال با یا دهی.امافاکردم و خدارا صدازدم. هیتا تهران گر دمیفهمیرام

 گذاشته  بودنند میداشتم و خانواده ام تنها شیدر پ

است..اما  نیروزهاکارم ا نیچشمم است.. و دردش تازه بردلم..فراموش کردم ا یهنوز ان روزهاجلو گذردیسال م10

 ..لرزاندیچن وقت است که مرورخاطرات قلبم رام

 یلبانم کردم ازسرد کینسکافه داغم را نزد گربودیخاطره من نبود مال کس د گریکرده ام تمامش را او د فراموش

خداروشکر نمازم را در مطب خواندم..برخواستم به  دادیرانشان م11ام رانگاه کردم  ی.. ساعت گوشکردیدرونم کم م

بودند وبه دورتخت پرده  دیوارها کمد ها همه همه سفیکرده بودم تخت پرده د دیسمت اتاقم رفتم تمام اتاق را سف

صبح تا 7زودتر بخوابم فردااز دی..دوش گرفتم پرده پنجره راکنارزدم باکردیبودم ارام ترم م دهیکش دیسف یا

 ..دمیبود بعد ازان مطب..به سمت تختم رفتم ارام دراز کش مارستانمیب فتیبعدظهر ش4

 ..چشمانم گرم شد بخوابم رفتم..خواستمیبودم ارامش که م دهیرس میتنهابه ارزو یبودم ازهرحس یته

عادتم بود صبح زود به پارک  دمیام راپوش یورزش یبود که ازخواب برخواستم نمازخواندم لباس ها6ساعت صبح

 ..رفتمیم مارستانیب خوردمیصبحانه م ی..به خانه بازمبگشتم کمکردمیورزش م رفتمیکناره اپارتمان م

..هندفون راازگوشم برداشتم به خانه ام شدیم رمی..داشت دکردمیورزش م دمیدویبود که درپارک م یساعت کی

امدم و  رونیب دمیپوشیم یهامشک شترموقعهیصبحانه خوردم اماده شدم  عادتم بود ب یبرگشتم دوش گرفتم کم

 تازوودتربرسم.. ادکردمیشدم سرعتم راز نیسوار ماش

ام را به گردن انداختم وارد بخش  یگوش دمیودم رابه رختکن رسوندم لباس فرم پوشخ عیسر مارستانیبه ب دنیبارس

 مارستانیب یکه تو یلبخند زدم آوا تنها دوستم بود که اززمان دادیآوا که ازدور دست تکان م دنیکودکان شدم باد

 هیشااادباروح یبرعکس من آوا دختر میمشغول کاربودم و تخصص نگرفته بودم بااو اشنا شدم هم سن هم هست

 دنتیبود آوا رز ردادهییچندسال تغ نیام درا هیروح بردیکه مرام ییوجاها شیها یاو شوخ یسرزنده خنده ها یعاال

اقا  یهم پسر یهم را دوست داشتن عل یلیییپسرخاله اش نامزد کرده بودن خ یباعل شدیم یسال1بخش اطفال بود 

بااصرار کردن  رفتمیکه من باآوا نم ییجاها یمن آوا نبود برخ یمخالف دوست کردیمودب رفتارم یلییبود خ یمتن
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هم رادوست داشتم  یلیییخ خوردمیبه رابطه شان غبطه م دیپرسیآوا حالش رام زدبهیمرتب زنگ م کردیروانه ام م

 نبودم.. نگونهیرضابودمن هم ا داگهیشا

بود  میها ییتنها همدم تنها دمیدیشان بوداز ته قلبم خوشحال بودم که آواراخوشحال م یگرعروسید چندماه

کردگفت:به به خانوم دکتر چقدر  یمصنوع یاخم دمی..بهش که رسکردیخلسه ام راپرم ماندیخانه ام م شترشبهایب

 یندتو خونه مو اهنوزچر یرسیبه خودت م نقدیمن موندم توا یباز سرگرم ورزشت بود یکرد رید

  مارایب شیزشته پرونده امو بده برم پ فهمهیم یکی وونهید شیکلش زدمو گفتم:ه پس

 ازیبلند شده نکنه ن رسرتیخونه ات ها ز ومدمیهفته اس ن2 یهم برا رفتن دار یچه عجله ا ومدهیاوووه اووه هنوز ن-

  کنمیم یچیق یچیخودم دوتا شلوارو باهم ق گزرمیتاشده که ازت نم2شلوارت 

 ادتیفردا پنجشنبه اس ها جوانه  اازی..که دادزد:نماراینثارش کردم راه افتادم به سمت ب یا وانهیام گرفته بود د خنده

 نشه

 روسرت.. یگذاشت مارستانویبشه دادنزن ب ااادمی شهی:مگه مبرگشتم

 ..یگرفت یفراموش دیبازشدو گفت: گفتم شا ششین

کمک  هیبودم که به بق نیعاشق ا یجوانه اشنا کرده بود از بچگ ارستانمیکردم راه افتادم..آوا منو با ب یمصنوع یاخم

که  یهرکمک تونمیکه با آوا اشنا شده بودم خواسته امو بهش گفتم وگفتم م لی..اواسرپرستیب یکنم مخصوصا بچه ها

 انجام بدم.. ادیاز دستم برب

سرپرست بد سرپرست  یکه اکثرشون ب ماریب یسرطان یکرد گفت بچه ها یجوانه  رابهم معرف مارستانیب اونم

روز پنجشنبه 3در هفته  یفرصتم رفتم اونجا قرارشد عالوه بر کمک مال نیندارند اونجان..با اول یهستند توان مال

از ته  کردمیکارا م نیاما باتمام وجودم ا دادمیم امکارو انج نیا گاانیمعالجه کودکان برم بطور را یجمعه شنبه..برا

شب فردا بخاطر جشن 10صبح اونجا بودم تا 7خوشحال بودم ..فردا هم جشن بود اگه هر روز ازساعت یلیییدلم خ

مطب  ایبودم  فتیاشیخب جشن هارو شرکت نکرده بودم  یکه اونجا بودم ول شدیم یسال3ای2..رفتمیبعد ظهر م دیبا

چون انهاهم عضو بودن آوا  کردنیم شرکت یجشن هارا آوا وعل شتریبروم..ب توانستمیاونجاهم که سرم شلوغ بود نم

 شتریب گفتیبودم م دهیجشنهارا شن فیتعر یلییبارم بود ازآوا خ نی..بهرحال اولکردیکارم مارستانیهم بامن ب

اتاقو باز کردم تک تک  نیدر اول اومدم رونی.. ازفکر بهیپرشور یلیییورزشکارا اونجا عضو هستن..جشن خ گرایباز

بود که کارم تمام شده بود آوا دنبالم امدتا 3شلوغ ساعت  یلییبود نسبتاا خ یبزرگ مارستانیب کردمیم نهییمعا مارایب
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که  یعروس خوادینم یامادگ– یجشن امده ا ی..آوا گفت:برامیزدیهمانطور که قدم م مارستانیبوفه ب مینهاربرو یبرا

 الزم داره یامادگ نیکمک به بچه ها ا یبرا گهید شنج هی ستین

ها هم  یلیییشلوغه خ یلییی..بعدم گفتم که خدنیانجام م یادیز یبچه هاا کارا هیروح یبرا شتریب یلییاز جشن خ-

 هستن

 ییبایبرم سالن ز یخوایخب باشن نکنه م-گفتم الیخیب

بخدا  هیهمشون مشک یول کهیبپوش درسته همه لباسات ش کیلباس ش هیخب  گمیم ینه روان-بازوم زدو گفت به

 ادیبهت م شتریب یلییخ گهیچهره تو رنگ د نیباا

 ندارم یتو من لباس رنگ یا وونهید-

  دمیکمدت د یخودم اون روز چندست لباس رنگ روشن تو اازیدروغ نگو ن-

 یکنیم رویخونه من همه جارو ز ییایروز م هی گهید یبس که فضول-

 نمیتورو بب امیم یفک کرد یپس چ-

 دوست دارم..  شتریرو ب ینه من همون مشک-

 دست بردار  یاز مشک ازینه ن -

 خواامینم-

 بعد ناهار به سمت مطب راه افتادم  میزدمو  راه افتاد یلبخند

ما رسم نبود که دختر  لیفام یاعتماد بودن خسته بودم تو یب نکهیدراورده ام تا به مامان زنگ بزنم ازا مویگوش

 شانیاعتماد یازب دمیکشیبودکه در خانه عذاب م لیدل نیبه هم کنند انهم هم ازدواج نکرده تا سن من یجدازندگ

پدرم اجبا رم   یو وقت  کردمیازدواج م دیمن هم با ودهمسن من ب مایازدواج کنم و چون همسر ن خواستمینم نکهیازا

افتاد مجبور  یکه بدنم به لرز م زدیبه من م ییحرف ها کردمیو من قبول نم  خواستمیکه نم یبه ازدواج با کس کردیم

ان خانه برنگردم.. رفتن به خانه را غدقن کرده بود....مخصوصا از زمان گرفتن  گربهیشدم با رفتن به دانشگاه د

من  ی..ولکردنیگونه باورم نم چیتخصصم که نخواستم برگردم من خسته ترشده بودم  تحمل اش سخت ترکه ه

 که پاک بمانم مانده ام.. کردمیخودم راباورم
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 ازیالو ن-راجواب داد یوشگ مامان

 سالم مامان حالت خوبه-

 یشما تو خوب یها یازاحوال پرس ستمیبدن-

 هیچه حرف نیا زنمیبارزنگ م2 یمامان من که روز-

 یخوشحال ینیبیحاال مارارونم-

  امیب نیشماخودتون نخواست یبس کن شهیمامان م-

 ؟یاومد یمگه قبول کرد شهیهم یبرا ایب میگفت-

بسه من  دمیکش یکتک بخورم خسته ام هرچ نیقبول کنم برگردم که باز حرف بشنوم عذابم بد تونمینم نوینه ا-

 دارم  ینجازندگیا

 شتریب ینجوریهم بکن ا یازدواج کن زندگ نجایاهمیب یفهمیچرانم ازین نجاستیتو ا یخونه زندگ یمگه مشهد ندار-

 شمیدخترت کجاست هنوز برنگشته خونه بخدا از خجالت اب م پرسهیم نمیبیرو م یهرک یدونینم یفهمیحرف م

که دخترت دکتره مطب دار  نیهااا ازا یکشیخجالت م یمامان از چ-داد زدم  تیدست خودم نبود از عصبان گهید

 نیدرست کنه هاا ازا یبدون کمک شما بر ا خودش زندگ بیشهر غر یعرضه داره که تو نقدیداره ا نیخونه دار ماش

باشه  ینجوریکه دخترشون ا نیبه ا ها یلیییمامان متاسفم چون خ یکشیخجالت م نیاگه ازا ؟یکشیمخجالت 

 ..کننیافتخار م

 خونه گردهیکه برنم کنهیم کاریچ بیدختره چندسال تو شهر غر سیمعلوم ن گنیم دونیاونا که نم-

چقدر به حرف  گهی..بسه دکننیمنو هم زهرم م یزندگ زنیحرف م کننیم خودیها ب دیمامان ببخش دونیاوناکه نم-

  چیه نینبود ینطوریاگه ا نیها؟؟بسه چقدر شکاک کنمیم کاریچ نجایمن ا یدونیخودت نم ینی نیدیمردم گوش م

مامان هردفعه بهت زنگ  گهیبسه د نیکرد ودناب مویچرا؟چون باکاراتون همه زندگ یدونیم بیشهر غر ومدمیوقت نم

 یبزن هیگوشه کنا یجور هی دیبا زنمیم
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..دست خودش گرفتیمردم قرارم یحرفا ریحق بامن است اما دست خودش نبود تحت تاث دانستیم کردیم گوش

پس حداقل ازدواج کن دختربزار -زدو گفت ایاخرهم دل به در دیرابگو خواستیکه م یزیمکث کرد تاچ ینبود کم

 یکن یزندگ شیحرفا کمتربشه با اسا نیا کمی

 که  یدونیم زارمیه بمرد یازدواج کنم از هرچ خوامینم نی..اگه بزارکنمیم یزندگ شین هم با اسامامان من اال-

 تیبرو سرخونه زندگ گهید ادیبدت م یسالته تاک28یخوایچرانم-

 ..اریراحت ترم مامان اسمشم ن ینجوریتا اخرعمرم من هم-

 حرف گوش کن  ازین-

 خداحافظ زنمیمطب بعد بهت زنگ م دمیحرفو نه مامان من رس نیا-

 باشه خداحافظ-

 شیزنگ زده بودم صدا شدیتنگ م شیانگارنه انگار که دلم برا کردیام م وانهید یجور دیبا زدمیزنگ م هربارکه

 ..ایرابشنوم ااخ خدا

م لباس کرد تیزیرا  و ضیمر نیبود که اخر9گفت ساعت  دیارام سالم کرد خسته نباش یپله ها باال رفتم منش از

 میبده مش رح دارویبرم کل دیخانم رستگار من با-گفتم یبه منش دمیپوش

 باشه خانم دکتر-

ام  ینیبرادراش آرمان ب شیبه اسرارآوا پ شیسال پ3نبودم اما زشت هم نبودم  بایبه خودم انداختم ز ینگاه نهیا در

 یبودم کم یمامان به تهران امده بود نشناختم..خودم هم راض یکه وقت یراعمل کردم چهره ام فرق کرده بود طور

 دایپ یشتری..شبها هواسوزبرفتمیکردم راه افتادم ارام م نرا روش نیمامان بود..ماش یبدنبود..چهرم کپ کردمیفرق م

ت شدم بعد خوردن ان دوباره به سمت تراس رفتم..نسکافه بدس ی.. سرگرم شام مختصردمیکرده بود..به خانه رس

ترکردم  کیبه صورتم خورد.امادوست داشتم ان سرمارا شنلم  را نزد یدیشد یدرش راباز کردم سرما

را  ییکه بعدازرضا اصللال به ان فکرنکرده بودم..تنها یزیچ زدیها مامان حرف ازدواج رام یتازگ اچر دانمینشستم...نم

 هستم.. یراض تمیبودم پس چرا ازدواج؟از وضع رفتهیدوست داشتم ان را پذ

بود..به سمت اتاق رفتم..پرده تخت را کنار زدم ارام  رشدهیام را نگاه کردم..بهتر بود برم بخوابم د یگوش ساعت

 ....دمیخواب
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رفتم شروع کردم به ورزش  نییپا دمیام را پوش یورزش ینمازم را تا کردم سجاده ام را جمع کردم..لباس ها چادر

 کنم.. دیخونه خر یبعد ورزش بروم برا دیبا پس کاربودمیکردن امروز تا بعدظهرب

 میشندینم ییفاصله داشت راه افتادم..هدفون داشتم صدا ابانیخ1که  یدیبه سمت مرکزخر ادهیبود که پ9ساعت

 یکیکه  گذاشتمیراداخلش م جاتیکه الزم داشتم سبز یها یبرداشتم نان تست و ژامبون خوراک یسبدچرخ دار

خواهر رضا که بالبخند  مابودیزد ر کماش خش دنیکه باد ستیک نمینم  را برداشتم ببهدفو دیمحکم شانه ام را کش

-گفت ییتاازشوک درامدم سالم کردم باخوش رو کردمیمن تنها نگاهش م دادیبغلم کرده بود فشارم م زدیحرف م

 یدادیجواب نم زدمیصدات م یهرچ یترسوندمت اخه هدفون داشت دیببخش یاومد رونیباالخره ازشوک ب

تهران چه کار  دمشیند شدیم یسال8ای7سال ازمن کوچکتربود من 4چقدربزرگ شده بود  مابودیکردم اره ر نگاهش

 ؟یخوب یچقدربزرگ شد-زدم گفتم ینیافتادم لبخند غمگ یرضا م ادیبه  دنشی..بادکردیم

 خوشگل ترازقبل یهم فرق کرد یلییخ ازین یتوهم بزرگ شد-

-امدنگاهش کردم یاحترامم راداشت هرجابودم اوهم م شهیام بود هم یهم باز میدمحبت داشت بچه که بو شهیهم

 ؟یکنیکارمینجاچیممنونم ا

 نجاستیخونه ام ا-

 ؟؟؟ نیاومد یک یگیم یجد-

 ...میاجاره کرد نجاخونهیا میایب میبخاطره کار سجادمجبورشد شهیم یماه3-

 ؟یمگه ازدواج کرد-شانه اش گذاشتم.. یرو یحتما ازدواج کرده دست ستیفکرکردم سجاد ک یکم

 میساله باسجاد پسر دا2اره -

 ؟یجان هنوز ازدواج نکرد ازین یچ تو–پااون پاکرد گفت  نیا یگفتم..کم کی..لبخند زدم تبراسمنیاومد بردار ادمی

 نه -

  یکنیم نجاچکاریتو ا-گفت

 ینییپا ابونیخ جاستیخونه ام ا-
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 ؟یکنیم یمال خودته؟تنها زندگ یگیراست م-

 ..کنمیم یاره مال خودمه تنهازندگ-

 خوش بحالت -

 میبخور یزیچ هیخونه من هنوز صبحونه نخوردم باهم  میابریب–..گفتم لبخندزدم

  یازلباسات معلومه ورزش بود-کرد دوباره گفت ؟نگاهمیهنوزصبحانه نخورد-کرد تعجب

 ورزش کردم شتریب کارمیامروز تا بعدظهرب یول کنمیساعت ورزش م1 مارستانیاره هروز صبح قبل رفتنم به ب-

 ؟یمگه مطب ندار-

 مهیلیامروزم که کال تعط رمیچرا بعدظهرها م-

 یاهااا..موفق باش-

 ستیراه ن ادیاما تاخونه ز اوردمین نیماش-

 ییایکه توهم ب یبه شرط امیحتما م گهیروز د کی یخونه باشه برا دبرمیبا ازجانینه ن-

 جان.. مایر دمتیبهرحال خوش حال شدم د یحتما وقت کنم..باشه هرطور راحت-

 تنگ شده بود.. یلییخوشحال شدم دلم برات خ یلیییخ نطوریمنم هم-

 ممنونم..باشه پس سالم برسون..خداحافظ-

 زمیخداحافظ عز-

گم شوم به خانه  میدرغم ها شتریب شدیگذشته ها باعث م ادیباز  یلییبرداشتم را افتادم دلم گرفته بود خ میدهایخر

خانه ام ازاتاق ها گرفته تا همان تراس کارم که  زکردنیصبحانه خوردم حمام رفتم شروع کردم به تم یکم دمیکه رس

رفتم  عیجشن بودم..سر دیبا5ظهربودهنوز ناهارنخورده بودم امده نشده بودم ساعت3تمام شد ساعت رانگاه کردم 

آوا  یحرفها ادیگذاشتم.. به سمت کمد رفتم به  نیازش خوردم ظرف ها را در ماش یکم برداشتم خچالیژامبون را از

داشتم اما  یچندست لباس رنگ گفتیارامش داشتم..کمدرا بازکردم آوا راست م یزدم من بامشک یافتادم پوزخند

 نیو باالاش چسب وپا یدوسانت قهیداشت  یبلند ینهایبلندم را برداشتم است ریکشم راهنیبودم..پ دهیتاحاال نپوش
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بلندم را  یبود که بلند بود تنها ساق پوشدم و چکمه ها نیا راهنیپ یخوب خوردیم شیبلند رو یاش کلوش بود کت

را فرق  می..موهاخواستمیشترنمیب نیبود ازا هنگاه کردم بدنبود ساد نهییام راپشت گره زدم خودم را در ا یروسر

بودم  ینکیوقت بود ع یلییرابرداشتم به چشم زدم خ نکمی..عشدیم انینما میروسر ریاز ز یوسط بازکرده بودم کم

راه بودم که آوا زنگ زدو گفت  یرفتم..تو رونیبود ازخانه ب4:30..ساعت رانگاه کردم کردمیازش استفاده نم ادیاما ز

 سیکرده بودم جشن شروع شده بود رئ رید گفتیرفتم. آوا راست م یشتریشروع شده..باسرعت ب جشن رکردمید

 درحال حرف زدن بود  مارستانیب

 کردمیکه نگاهش م نطوریبود..هم دهینشستم..چقدر قشنگ لباس پوش یورزشکارا بودن کنار آوا و عل گرایباز شتریب

 خانم یگفتم:خوشگل کرد

 ؟..؟یبپوش یمگه قرار نبود رنگ یهمه اش مشک ستنیهمه مثل توکه ن-زد گفت یلبخند

  رندهیگ ینطورینبوده من راحتم هم یقرار نینه همچ-

 همه هستن.. ینیبیم-

 شلوغه.. یلییی..خدمیاره د-

افتاد به آوا سلقمه زدم که برگشت  یکیچشمم به  نکهینگاه به اطراف انداختم..تاا هی..زدمیطور که دست م نیهم

 یکنیم ینجوریگفت:چته زشته ا

 کنه؟یم کارینجاچیا نیآوا ا-

 کدو م؟-

 ..دعارفیسع تانهیکاپ ستهیبالیوال نیهم-

 بودمش دهیاونم هس ند یگیم یجد-

 ارع اونجاست..-

 مغروره ها رهیگیم یگوریچه ف ازین پهیچه خوشت-

  شنوهیساکت باش آوا زشته م-
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 فهمهیما نشسته کجا م یفرسخ10اوووه -

 فتهیخودش زنهیکرده حرف نم یچه اخم نیهست بب یآوا انگارک یول-

 شعر بخونن خوانیولش کن بابا گوش کن بچه ها م-

نگاهش کردم  تفاوتیبهم انداخت ب یا رهیکه برگشت نگاه خ کردمیم بتیو در دلم ازش غ کردمینگاهش م داشتم

 برگشتم..

امدم..بابچه  ینجامیمن که دفعه اولم بود به ا یبود حداقل برا یجشن جالب زدنیدست م خواندنیها باذوق شعرم بچه

نفر  هیکه  میتمام شودبرو  شیبودم تا آوا عکسها ستادهی..موقع شام بود ادادنیم هیبه انهاو هد گرفتنیهاعکس م

و  خوردمیم نیوگرنه محکم به زم  فتمیداشتم تا ن ههنگ یشدو خودمم ازصندل نیپخش زم فمیبهم زد که ک یتنه ا

از بچه هابود  یکی دمیفرهنگ کنم که د یبه اون شخص ب یزیچ هیماندبودبااخم برگشتم که  ینم میبرا یابرو

 خاله عجله داشتم دیبالبخند گفت ببخش

 یافتاد یمن خودت م یاگه بجا ستیمهم ن ادیدقت کن عجله ز شتریبه بعد ب نیازا یول کنمیخواهش م زمیعز-

 ؟؟یچ

ام راکه کناراش افتاده بود به سمتم  فیو ک دیحرف اش پر انیمعروف م تانیجوابم را نداده بود که همان کاپ هنوز

 گرفت وگفت:

 شوننیبه فکر سالمت نقدریکردبعد گفت:همه دکترا ا یبچه.مکث نینه ا نیزدو گفت:بهرحال  نه شماافتاد یشخندین

 باشن.. هیبق یفقط به فکر سالمت کردمیمن فکر م

نداره که دکترا  نیبه ا یم وگفتم: ربطام را از دست اش چنگ زد فیدکیزنیحرف م یمنطق ریغ یلییام گرفت:خ خنده

فرهنگ  دیادم با کی گفتمینم ینطوریبچه ا نیهستن اگه دکترا تنها به فکر خودشون بودن من االن به ا یبه فکر چ

 نیکه البته اگه ا افتادمیپاک کنه بلله درسته ن هیذهن بق زمنطق اونو ا یب یبا حرف ها نکهیبده نه ا ادی هیرو به بق

 رهیادبگی زارویچ یبچه بعض نیا نکهیمهم ا سیبودم اما مهم افتادن من ن نیزم یرو فیک یینبود االن من بجا یصندل

 زدم و از او دور شدم یخند شیبزند ن ی..تا خواست  حرفزدیم ادیدر صورت اش فر خشم
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..بعد زارممیمنطق ب یب یدستان اش رامشت کرده ادما ستادهیهمانجا ا دمیلحظه برگشتم د کیبه سمت آوا  رفتم

خودموبه خونه رسوندم  عیسر یلیییرفتم.. خسته بودم خ نمیکردم و به سمت ماش یخداحافظ یصرف شام باآوا عل

 ..مارستانیب رفتمیم دزودیفردابا

 رفتمیصبح که م7جوانه حالم بهتربود..از یبچه ها شی..پمارستانی..اماده شدم بروم بمودراوردمیورزش یلباسها

خونه  دمیبود که رس11دادن به خانواده هاا..ساعت  یکردن بچها دلدار تیزیول بودم سرگرم بچها وشب مشغ10تا

 یقهوه ام رابرداشتم به تراس رفتم سرما شیها هیچندتاتماس از مامان داشتم بعدحرف زدن بامامان گوشه کنا

دلم  دادیمجال بودنم رانم یگرفته بود دل من هم گرفته بود دلتنگ ی..هوابدجورزدیم یلیزمستان به صورتم س

هم  ندکهیگویبهت م یزیچ گفتیزنگ بزنم م گذاشتیبود که زنگ نزده بودم مامان نم یچند وقت زمیعز یبرا زدیپرم

حالش  ی..وقتکنمیبه تو  ..پس زنگ نزن خودم ازحال اش باخبرات م نیبخاطر توه زیوهم عز یشویتوناراحت م

تنگ  یلیییاش خ دهیچروک ینوازش دستها شیصدا یخوبه..دلم برا گفتیم کردی.. سکوت مدمیپرسیراازمامان م

ام  یدلتنگ ختمیکردم ارام ارام اشک ر کیامد بغض کرده بودم پتو رابه خودم نزد یباران م یبود..چشمانم رابستم بو

 ..کردمیرازمزمه م یشعر رلبی..زخوردیامد نم نم اش به صورتم م یباران م کردیداشت خفه ام م

 باد ریدر مس یباد ساکت تنها چون کتاب ریمس در

 هردم ورق اما خورمیم

  خواندیکس اورا نم چیه

 ادیرود از یبرباد م دهدیها م برگ

  ماندیاورا نم زیچ چیه

 ..ربادیاودرمس یکشت بادبان

 هرجا که بادا باد.. مقصدش

 را ناخدا باد است.. بادبان

 اورا..هم خدا هم ناخدا باد است! کیل

 پور.. نیام صریق
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 نیبعدا دانستمی..مکردیام خس خس م نهیس دمیکشیرهاکرده ارام نفس م یصندل یبودم تن خسته ام بر رو خسته

رحمش  یازمردم ب ایخسته بودم ازدن یار دیا ینفسم باال نم یقراریب یکم شده که باکم یلیییهمه مدت تحملم خ

ماندن  یبرا زدیجان م یرا که خسته ب یگبزنم ر غیدست بردارم بات یدست از رو خواستیدلم م یخسته بودم گاه

داشتم که بازهم  مانیا می..انقدر به بودن خدادبودیازمن بع رحمانهیب یکار ها نیکه ا غیمقاومت کردن..اما در

حال  وگذشته ام کامم را تلخ  یها یتلخ ی..درست است که ارامش رابدست اورده بودم اما گاهماندمیمنتظرم

 جان.. یوقلبم را ب اشکتاراز  ..چشمانم راکردیم

بازکه دلت راشکسته  ایامد خدا یباران هنوز م ییشوم صدا الیخیب یدل به اب داغ حمام سپردم تاکم دمیکش یاه

 ..یکنیروانه م انهیکه انچنان باران ات را همچو تاز

  سپردمیو من دل به خواب م شدیگرم م چشمانم

بوده نمازه صبحمم  شبید  یبخوابم حتما بخاطر بخواب نقدریکه ا شدیبودم باورم نم رکردهید نقدری..چرا ایوااا یا

اماده شدم صبحانه  دمیاز تخت پر یچطور دمینفهم بودمیم مارستانیب7 دیبود من با7به من..ساعت یغذا شد وااا

به چشمم واارد  نکیع دمیرس مارستانیبود که به ب8عتتهران..سا کیشد م و لعنت به تراف مارستانیب ینخورده راه

 ادیخونه ز دمیرس رید شبیکردم اخه د ریوااقعا د خوامیعذرم یرفتم گفتم:سالم خانم محمود رشیشدم به سمت پذ

 ..دمینخواب

 ؟؟؟یداریبرنم نکتوی..چرا عیکرد ریساعت د1اشکال نداره  زمیعز هیچه حرف نیا-

 ..رونیورزش االن صبحانه نخورده زدم ب رمیپف کرده اخه هروز م یچشم هام بدجور-

 مگه؟؟ دیاز کنارم اومد گفت:ورزشکارم هست ییصدا

زدم گفتم: بقول خودتون مگه تنها ورزشکارا به فکر خودششونن ورزش  یخند شی..نتانیبود همون کاپ خودش

 انسان هاهم الزمه ورزش کردن.. هیبق یبرا کننیم

 اماده نقدریگفتن جالبه ا یبرا نیدار یزیچ شهیهم نکهینه مثل ا -

 مو دراوردم با تمسخرگفتم. نکیخند زدم..ع شین بازهم

 حیمنطق که توج یب یحرفا یبرا یندارم بگم ول یزیجز سکوت چ یحرف ها منطق یبرا شهینه هم یمعلومه ول-

 بگم.. زدارمیچ هی شهیدرسته هم ستنین
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احساس  نیجواب دار زنندیمنطق حرف م یکه ب یافراد یبرا دوفقطیشما بامنطق هست کنمیمن احساس نم یول-

 ..دیاریکه بدون فکر کردن حرف هاتونو به زبون م دیادم رک گو هست کیشما  کنمیم

بلند   مینجوریمن ا یگیم یدوست دار یفرهنگ تو هرچ یدادزدم سرش.. پسره ب بایشدم تقر یعصبان یلییییخ

دونفر درحال صحبت  یوقت شهیشما هم دیرفت شیدن پسوال درباره ورزش کر هیاز  شتریب نیکنیگفتم:فکر نم

 دیزنیبدون فکر حرف م که نییشما نیا کنمیبرعکس من احساس م نیکنیربط م یهستند وسط حرف شون سوال ب

 خداحافظ.. دیبدون فکرتونو نپرس یحداقل از من سوال ها گهید دوارمیام

 محکم تند ازش دور شدم فرصت حرف زدن  ندادم.. یها باقدم

قبل  یخسته تر از روز ها ردمیکه ورزش نمک یخانه ام شدم روز یاونجا بودم بعد راه میروز تا ساعت کار اون

 نییرا پا شهیام بود ارام ترمز زدم ش هیداد بهرحال همسا یکه دست تکان م دمیرا د مایبودم..سرچهار راه بودم که ر

 جان سوارشو.. مایزدم:ر شیدادم صدا

 لبحند زد گرم سالم کرد.. دنمیاز د کرد نیداخل ماش سرشو

با  امیسرما معلوم نبود بتونم ب نیجان تو ا ازیزدو گفت :دستت درد نکنه ن یرا مانند خودش دادم لبخند جوابش

 ..انهی نیماش

 تند تر برم اره؟ یعجله دار  زمیعز کنمیگفتم:خواهش م زدمیکه دور م نطوریهم

 مزاحمت شدم.. دیببخش یاشنان اشکال نداره تنها باشن خودت عجله دار ینه حاال مهمون دارم ول-

 اومدم..عجله هم ندارم.. مارستانیاالن از ب نینه بابا من که خسته و کوفتم هم-

 شلوغه  یپس سرت حساب-

  کنمیکار م مارستانیب کیاره تو -

 مطب؟ یهست یمطبت کجاست ؟؟چه روزها-

 ..مارستانمیروزها بعد ظهرها هستم صبح ها ب هیبق یمثل امروز ول مارستانمیب ستمیپنجشبه جمه شنبه که کال ن-

 خونه اش ترمز زدم با لبخند گفتم برا مهمونات سالم برسون اگه اشنان .. یمطب بهش دادم تشکر کرد ..جلو ادرس
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 گفت:اره اشنان رضا زن بچه شن.. دیخند

من..بزور خودمو جمع کردم  یبچه هم داشت..خدا یعنیبود خانه خواهرش زن و بچه  نجایخشک شد رضا ا لبخندم

 پس به همشون سالم برسون..

 .دی...ببخش یدیممنون زحمت کش یلیخ زمیچشم عز-

 نکردم..خداحافظ یکار ه؟ینه بابازحمت چ-

من حال بچه هم داشت..اه خدا چقدر عقب مانده  یتلخم رضا یها الیکرد و رفت من مانده ام با فکر خ یخداحافظ

 یرا قبول نداشتم..حال خانه را نداشتم با تمام خستگ یبودم او ازدواج کرد حال بچه هم دارد من هنوز جز او کس

ترکردم  کیشدم کتم را نزد ادهیام را پارک کردم پ نیماش.. ارام گرفتیخانه ام رام یروزانه ام دلم بهانه پارک حوال

راه  یبازهم گرفته بودم بازهم بغض دیچیدر بدنم پ یدیشد ینشستم سرما مکتین ی..به روچاندمیدور گردن پ یشال

 یخاطره ها ادی..دادیقلبم را دوباره خراش م افتهیبهبود  ینفس ام رابسته بود..باز هم خاطرات وگذشته ام زخم ها

را انتخاب کردم  ییمن تنها ستیکه او تنها ن دیکشیرخم مام را به  ییبا او  و گذشته تمام شده ام بااو..تنها میبایز

که تمام وجودم  قیعم یدرد دارد درد ی..دلم به اندازه کافنمشیکاش بازهم نب ی..ادمشیسال است که ند5او.. ییبجا

از حداش تنگ اوست...اشک  شیدل تنگش شده ام دلم ب ینیب یدرست م یمرا ببخش ول ایخدا یرا نابود کرده..آر

ام و زخم ها و  ییدلم تنها یبرا ستمیبلند گر نباریدر پارک نبود پس هق هق ام رابلند تر کردم ا یکس زدیریم میها

 ...ای..زن و بچه..آه خداخوردیخاطرات ام..که امشب ان دو کلمه بدجور در ذهنم زنگ م

 رفتم  نمیبرخاستم به سمت ماش ینداشت ول یانیپا میها هیگر

قرص ارام بخش  هی خواستینداشتم دلم بازخانه ام را م یم سرخ  و ورم کرده حال خوششدم..چشما نگیپارک وارد

 دنیبه پرس یصحبت بامادرم که سع یرابرداشتم مادرم بود..بعد کم لی..موبامیفرارکردن از دردها یبرا یبعدهم خواب

 ستیمعلوم ن بیشهر غر یبقول خودش تو کنمیکه چه م اوردیسر از کارم در ب خواستیحالم نداشت فقط م

 مکان شده بود..به تختم پناه بردم.. نیمن اشناتر یاورد برا یکه به زبان م یکه ان شهرغرب دانستی..ونمیکجاهست

 یلییبودم چندتا عمل بعدظهرم مطب خسته بودم خ مارستانیشلوغ بود از صبح ب یلییدوشنبه بود..سرم خ امروز

 یتاحداقل تا اخر وقت بتونم بمونم ..جلو ارهیقهوه برام ب هیفرسته ن ماریب قهیدق10گفتم  یبود به منش8ساعت حدود

در  فیرا از ک میکه ارام بخش ها نطوری..همشدیم دهید میموها یبراق کم یمشک یروسر شهیمثل هم ستادمیا نهیا

سرم رابلند  ختیر زیم یتمام قرص ها رو دیاشنا دستانم لرز ییرا بفرسته..باصدا  یبعد ضیاوردم گفتم مر یم

در مان کردن  یتر..استوار تر..با همسرش امده بود برا یکردم...خوودش بود..مرد تر..شکسته تر..حال پدربود پس قو
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..ارام میبردن حلقه اشک درون چشم ها نیازب یش من..بغض ام راقورت دادم چندبار پلک بستم برایفرزندش پ

کردم  یکرد..سرفه ا یزد سالم گرم یبچه بقل وارد اتاق شد..لبخند اسمنیبودم به او ..او هم به من.. رهیخ ستادمیا

پسرخاله؟؟چه عجب  ی:خوبفتمرضا قرارگرفتم تلخ خند زدم..گ یبه سمتش رفتم جوابش را دادم..روبه رو

 رلبیبود نگاهم کرد ز سیخ شیگفتن ان کلمات جانم را گرفت تا به زبان اوردم..چشم ها دانستی..وخدامنیادماکردی

قهوه  زدمیزنگ م یبه منش نیکه بنش کردمیتعارف م زدمیداد..حرکاتم دست خودم نبود تند تند حرف م جواب

فنجان  زدمیهم م ختمیریفنجون قهوه م یاش تو یقوط یرا بجا میارام بخش ها دیخوریچه م دمیپرسیبعد م اوردیب

اش کرد در  یبلند خودش رابه من رساند فنجان را گرفت خال یکردم که رضا باقدم ها کیلرزانم نزد یرابه لب ها

وقته  یلیخانم فکرکنم خ ازیگفت:ن دیخند اسمنیخورد خانم دکتر.. شهیسطل زباله..غم زده نگاهم کرد گفت :اونو نم

 ..؟یومدیچندوقته مشهد ن نیدیهاروند لیکدوم ازفام چیه

 ..خوامینداشتم عذرم دنتونویاره اصال انتظار دمشهد نرفتم  شهیم یسال5به رضا انداختم گفتم: ینگاه

 کتایراستش  مینگ یزیرضا اصرار داشت چ می..ببخش ما نگفته اومدهیچه حرف نیا زمیمهربان گفت:نه عز دیخند

ام  ی..بلندشدم گوشنجایرو ا کتای میاریازشمابهتر ب یک میجان ادرس مطبتو داد گفت مایر ضهیمر میاومد یازوقت

 اسمنی دمیپرسی..سوال مدیدرخشیبود م تهبه رضا رف شیساله بود چشم ها1یرابرداشتم ارام بغلش کردم دختر

داشته  یوقت احساس نکرده بودم که منم هم بچه ا چیبود ه قراراشیکودکش سرما خورده بود انقدر ب دادیجواب م

اخرم بودنند  ماری..برفتید باانگشتانش ور مانداخته بو نییرضا مسکوت نشسته بود سرش راپا دمیکش یباشم..اه

 یزیکنم..نسخه رانوشتم به سمتشان گرفتم گفتم :نگران نباش چ تیزیو توانمیبعد ان نم مگفته بود یبه منش یعنی

..نسخه راگرفت تشکرکرد..باخود کلنجار رفتم تاجمله ام رابه زبان اوردم..که شهیداروهاشو مصرف کنه خوب م سین

 ..میامده ا یکه با تاکس اسمنیباچه امده اند..بازهم سکوت رضا. و پاسخ دادن 

 ..میریمن م نیبا ماش بندمیمنم هم مطب م دیریحال زدم گفتم:پس تا دارو هارو بگ یب یلبخند

 خودمون..دستتون دردنکنه.. گهید میریم میاحم شمابششد وگفت:نه اخه چرا مز دستپاچه

من و  ری؟شما برو داروهاروبگ میریمسکوت کردم.گفتم:نه پسرخاله م یبه رضا یباهم..نگاه گهید میریم هیمزاحم چ-

 ..میمونیمنتظرت م نیماش یخانومت تو

تکان داد نسخه را از دستم  یبود..ارام سر دهیکه تا ته وجود او و مرا خراش دمیدیسرش را باالاورد غم را م بازهم

را  نیدارو خانه منتظرش بودم..در ماش یرفتم...جلو نیبچه اش به سمت ماش اسمنیگرفت ..مطب را بسته و همراه 
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شماخونه  ازخانومیسکوت را شکست گفت:ن اسمنی..کردمیم یگفت من هم ارام رانندگ ینم چیباز کرد نشست ه

 جانه؟؟؟ مایر کیاتون نزد

 ..نیاریب فیتشر نیتاکوچه فرق داره حاالحتما تا هست3 بایاره تقر-

 مشهد؟؟ یگردیبرنم گهی..دمیشینه مزاحمت نم-

  کنمیم یاروم تر زندگ نجایا کاریچ امیمشهدب نجاستینه من کارم ا-

 نیکه ا یها یشان کردم تشکر کردنند رفتند من ماندم خاطره ها.دردها.دلتنگ ادهیگفت..پ یاهان رلبیکرد ز یمکث

ان  دمشیحال م دیروزها بهانه دلم شده بود..روانه خانه شدم باارام بخش خودم را به تخت رساندم خسته بودم چرا با

نداشتند تنها  یگناه چی..همراه با زن بچه اش که هحاالچرا  کردمیهمه سال من که داشتم فراموشش م نیهم بعد ا

داشت هرچند ناخواسته اما بودند  یام او حاال خانواده  ییدم تنها. بازهم من مان  زدیمن را اتش م دنشانید

او  دنی..اما بادشدمیدر خانه ارام م میها ییارام بخش ها تنها نی..اما من هرچند به همشیبودنشان ارام بخش برا

تا  ..سربه بالشت گذاشتم اجازه دادمشکستیافتادم که کنارم داشتمش..دلم بدجور م یم یروز ها ادی شیگزند

 .ردیام رابگ یسخت زندگ یها الیتمام فکر خ ییخواب جا

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

تمام روز را کسل  کردمیزدم اگر ورزش نم رونیاز خانه ب دمیام را پوش وریبرداشتم پل خچالیکاکائو را از  ریش یبطر

را باز کردم که  یبود به سمتش رفتم در بطر میروبه رو یمکتی..ندمیدویکه در پارک م شدیم یساعت میبودم ن

 ...ازین نیمانتوام را گرفت گفت:بش یکنارم نشست خواستم بلند شوم که گوشه ا یاحساس کردم شخص

شده بود برگشتم به سمتش کالهم را در  دایکه حال پ یمیقد یاشنا هیاشنا بود  یلییییییییاشنا بود خ شیصدا

بعد به خودم اومدم..کنار  ینگاهش کردم کم ی..سوالکردیم کاریچ نجایه صبح اموقع نیاوردم خودش بود..رضا.. ا

 ن موقعه صبح؟؟؟؟یا یکنیم کاریچ نجایا ریخشک گفتم:سالم پسرخاله صبحت بخ دمیکش

خانوم  یانگار پخته ترشد یفرق کرد یصورتم تلخ گفت:بزرگ شد یبه من کرد زل زد تو یرابه من کرد نگاه شیرو

خندم را  شی..نزدیکه در کالمش م یها شیزدم..قصد داشت به کجابرسد با ن یخند شین شیحرف ها انی..میشد

منم که  نیا یخندیمعلومه م یدیرس رزوتتو که به ا یبخند دمیبا یخندیخانوم دکتر م هیکرد دادزد: چ یاخم دید

 یموندیاگه م یرفتیاگه نم یرو اخه لعنت گهیکس د دیدیشده بود ارزوهاش نم اشیکه تمام دن یکس یسوختم به پا

االن  یرفت یزد شیمنو ات یازروها یول یدی؟؟؟ تو به ارزوت رس یفهمیم یمن بود یزندگ یاالن من داشتمت تو
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 ؟؟یدووونیچرااا؟؟ م یدونی؟؟من نابود شدم م ی؟؟که منو نابود کن یبرس نجایبه ا هک یرفت ی؟؟ گذاشت یخوشبخت

روهم بدبخت  گهید یکی.. خواستمیدادم که نم یت داشتم بخاطر رفتن تو تن به زندگدوست خواستمیچون توروم

 کردم..

شده بود معلوم بود اوهم مثل  لیتبد یزخم یبه ببر شیسال پ5مهربان یان رضا دیلرزیتنش م دیلرزیم شیها دست

گذاشت بادرد گفت:  شیشانیچشماش حلقه زده بود دست به پ یندارد سر بلند کردم اشک تو یمن حال خوش

  ازین ینامرد یلییخ

اون  ینه خانواده من نه رضا من نتواستم جلو میکارو نکردم اونا نخواستن ما باهم باش نیامد من ا یدر نم صدام

 رو که سهم من نشد.. یزیواستم رفتم تا حداقل فراموش کنم چ

 گرفته ارام گفتم: رضا ییباصدا

 ..کاااش..یکردیفراموش م یرفتینه م یکردیصبرم یوندمیم شدیکاش م ازیکرد گفت: ن سربلند

خسته بودم از  موندمیچرا من م یصبرکن یتو نتوست نکهینداشت..ا یا گهید زیچ چیبرام ه یموندن من جز سخت-

تمووم شد..االنم  یهمچ یبرگردم تن به خواسته خانواده ات داد یصبرنکرد یول یزایچه چ یدونیخودت م یهمه چ

چوپ  میکه منوتو داغون هیگناه اوناچ یربچه دا هیاالن  هیچ طتتیکه شرا یدونیتموم شده اس رضا خودت خوب م

 ...خداحافظیکه تموم شده باعث نشه خرابشون کن یزایباش چ تیمواظب زندگ میخوریاشتباهمونو م

وجودم را  تشانیساختم که فکر واقع ییجمله هاتاکلمات را به زبان اوردم  دمیکه چه کش دانستیخدام بلندشدم

که هنوز در وجودم چنگ  یتا دور شوم از او خاطراتش عشق و عالقه ا بایتقر دمیدوی.. ملرزاندیم کردویتکه تکه م

رفتن به  یهمه انها...به سمت خانه ام رفتم اماده شدم برا شدیفراموش م دیبا یدوستش داشتم ول یانداخت ار یم

 نیزبانم تلخ شده بود خودم را به ماش ریام درز یزندگ کنمیچه م دمیفهمی..حرکاتم دست خودم نبود نممارستانیب

 زدم راه افتادم میبه چشم ها ینکیکه تحمل کرده بودم.. ع یقرمز بود ازفشار میرساندم چشم ها

حالم  کردمیاس ماشک را احس یقطره ها یگذاشتم بازهم ارام شکستم شور نیسر به فرمون ماش دمیکش یکنار

 ییارامم کند..آآآآه از تنها ینبود کم یکس زدمیدم نم شکستمیکه م کردمیرا م یخوش نبود بازهم احساس انروزها

 ..کردینابودت م شدیم رتیگ بانیگر نشستیکه غم نبود درد نبود زخم بود که گر  به بدنت م

 شدیم یدیرانداشت اس میتحمل غم ها کردینم یاریام  ینداشتم معده لعنت یهم تمام شد ازصبح حال خوش امروزم

 خانه شدم.. ی..مطب را بستم راهسوزاندیوجودم را م دشیواس
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معده ام راخوردم به سمت تخت رفتم چشمام گرم نشده بود که  زنگ در را زدن ارام برخواستم تمام خانه  قرص

اش قرمزشده  ینیازسرما نوک ب دادیروشن بود...آوا بود که دست تکان م یفراگرفته بود تنها اباجر یکیراتار

گذاشته  یخستگ یکرد اما به پا چمیبود سوال پ دهیحال بدم رافهم مارستانیب یامروز تو دیا یم دانستمیبود..م

بود  شادخووشحال شهیخارج شدم..در راباز کردم مثل هم مارستانیفرار کردم و زودترازب شیبودم از سوال ها

 یکرده عل رونمیامشب مامان از خونه ب یخوایخانوم مهمون نم ازین یگفت:چطور ی..باگرمزدیسرحال بود لبخندم

نکنه خواب  کهیتار نقدیگوره چرا ا نجامثلیبه اطراف انداخت..گفت:چرا ا ی...نگاهدهشرمن گهید نجایاوردم تاا

 ؟؟؟یبود

  دمیخوابیسالم اره داشتم م کیگفتم :عل یباخستگ

حتما بااون وضع معدت  یام که نخورد یچیه سیاز صبح حالت خوش ن دمینفم یفکر کرد یبخواب یخودکردیتوب-

 شده؟؟خب؟؟یچته امروز مثل ادم بگو چ ازین

گذاشت برقهارو روشن کرد شروع به درست کردن دمنوش کرد به سمت مبل  نتیکاب یرا رو لونیرا دراورد نا کتش

 درست کنم ؟؟؟؟هاا؟ یخوریم یشام چ ااازی.بلند گفت :نسکوت کردم. دمیرفتم دراز کش

 یدوست دار یته گلوم گفتم:هرچ یباصدا

داغونت  نقدریکه ا شدهیچ نمیکن بب فیبرات خوبه بعدم تعر نوبخوریسرم نشست..گفت:ا یفنجون امد باال هی با

 کرده خب..

 یتموم شد تمام اتفاق ها زیکه همه چ یخبر داشت از عشق من به رضا تاوقت زیکردم به گفتن آوا از همه چ شروع

 زدلمیاز گوشه چشمم سر خورد ...مهربانانه دستم را گرفت نوازش کرد گفت:عز یکردم اشک فیامروز را تعر روزید

د وقت کارت چن نیا دونمیم یشیداغون تر م یخوریخودت ضربه م یادامه بد یاگه بخوا ازیامان یدیکش یچ دونمیم

تو  یشکنیم ینطوریا نمیبب تونمیبخدا نم ازیما ن یالیو یشمال دونفر  میاصن بر ایسفر ب ابرویب یبود خسته شد ادیز

 یبش الشیخیکن ب یبهش فکرنکن فراموشش کن اروم باش سع زمیعز یستیتامن هستم تو تنها ن یستیاصلال تنها ن

 جان بهش فکرنکن خب؟؟ ازین یستیتو هم مال اون ن ستیتون الم گهیاون د

امد...دمنوش رابدستم داد لبخند زد:تا  یچه به سرمن م دانستیدختر نبود خدام نیرا گرفت بلندم کرد اگر ا دستم

 بلندشو زمیبلندشو عز کنمیمنم شام درست م یریدوش بگ هی
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کردم فراموش  یسع حسم بود چشمانم رابستم یبر بدن ب یکردم لبخندبزنم به سمت حمام رفتم اب داغ جار یسع

غذا تمام خانه را پرکرده بود  یتا ارامم کند...بو زدیاسمان م نیرا حداقل بخاطر آوا که خودش را به زم یکنم همه چ

زد بلند  یمن صوت دنیبود باد زیم دنیمشغول چ ختلبانم داشتم آوا س یبه لبخند بر رو ی..ارام شده بودم سع

 شهیفقط  چرا بختت باز نم یشروع به خواندن کرد: ماه دراومد از حموم خوشگل دراومد ازحموم به به چه ناناز شد

 که.. یهم کم ندار یزیبخدا چ یدیترش رتتیبگ یکی

  خوامیدلم ارام شده بود..پس کله اش زدم گفتم: بسه تو که بختت بازشد من نم شیبه حرف ها دمیخند

سرد شد المصب  ایکه الزان نیبامزه بهم انداخت گفت بش ی..نگاهگفتمیخواهر واال منم بودم م یبگ یچ ینگ نویا-

 درست کنم ههههه.. یچ دمیاز تو پرس یهوس کرده بودم..الک یلییخ

..چنگال رابرداشتم شروع به خوردن کردم که آوا گفت:اااخ کنهیکه تورو تحمل م یمرز دختره شکمو بدبخت اون عل-

 دمیلباس نخر یچییه دیخر میابریجاان عمت ب ازیمونه ن یعروس گهیکه هفته د یدونیم یعل یب شد گفتااخ خ

 ..گهیقصم ت دادم د

 باشه حاال فکرامو بکنم..-

  یدیفهم میریهاا فردا م ییایم یشیحرف مفت نزن پام-

 فردارو الیخیب  بندمیکار دارم چندباره دارم مطبو زود م یلیییاوووه فردا نه بابا خ-

..االنم برو بخواب زود گهیشفابده د ضاتویتواون موقعه مر میریم8حرف نباشه ساعت  ییایم یعنی ییایم گمیم ازین-

 یپاش

 باشه ؟؟؟ یچشم مامان خانوم امر-

  شورمیظرفاروهم من م ییایچون فردا قراره باهام ب ستینه ن-

آوا  دونستمیخوشخواب  و بالشت برداشتم م کردیحالمو بهتر م کمیآوا  یعروس دیبه سمت اتاق رفتم شا بلندشدم

 ییاشپزخونه بود صدا یعادت نداره رو تخت  بخوابه کانافه رو خوابوندم خوشخواب و بالشت و گذاشتم روش هنوز تو

 ..ریبخواب.شب بخ ای..زودبیمرس یادیزحمت نکش ز دمیداد زدم..:آوا من خواب ومدیتلق تولوقش م

 ..ریاالن شب بخ خوابمیبخواب تو  منم م زمیباشه عز-
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پرده تختو  زیآوا رو گذاشتم رو  م یلباسا دیدست بلوز شلوار گشاد پوش هی دمینازک پنجره رو کش پرده

 خسته.. یلییییخوابم برد خسته امروز بودم خ دهیانداختم..سرم به بالشت نرس

 

بود هوا هنوز کامل روشن نبود ساعت کنار  یتانوحش ییصدا دمیامد که وحشت زده از خواب پر ابانیاز خ ییصدا

برخاستم به سمت پنجره رفتم  دیکوبیام م نهیانقدر ان صدا بلند بودکه  قلبم محکم به س دادیصبح را نشان م5تخت 

 ینیبود.. ماش نیا یبرا بیصدا مه نیسست شد ا میپاصحنه روبه رو دست  دنیآوا خواب بود..پرده را کنار زدم باد

 برمن معلوم نبود راننده اش چه شده.. یخورده بود واااا ابونیبرق کنار خ ریمحکم به ت

دم دست بستم  رهیموهامو باگ عی..سردیباز لباس خواب گشادسف شانیپر ینگاه کردم موها نهییا یسروضعم تو به

 رونیرفتم پا که به ب ونریب عیانداختم سر بیام را به ج یرا برداشتم گوش میتن کردم جعبه کمک ها یشنل بافت

رفتم جعبه راکنار انداختم به  ساختماناحساس کردم باتمام سرعتم به پشت  یدیشد یساختمان گذاشتم سرما

پوست برگردانده بود  و زخم شده بود و ازسرما  میبودم که دست ها دهیاز در را باز کنم انقدر کش یزورتوانستم کم

با لباس  یپرت شوم بلند شدم مرد گریسمت د کیه باعث شد خودم محکم به قرمز باالخره توانستم در را بازکنم ک

 نیزم یبود به رو نیبود بلندش کردم چقدر سنگ ختهیافتاده بود از سرش خون ر نیماش ونفرم یبه رو یورزش

را  نیماش یبود که ان روز بااو بحثم شده بود..پالتو تو ستیبالیوال تانیمرد همان کاپ نیمن ا یخدا یکشاندمش وا

ازش رفته بود تند  یادیز وناش کردم خ نهیام رادر اوردم معا یسرش گذاشتم گوش ریانداختم وکالهش را ز شیرو

نبود دستش بدجور کوفته شده بود درد  قیو درد داشت به سرش ضربه خورده بو اما جراحتش عم دیکشیتند نفس م

کردم تا دردش کم شود سراغ سرش  قیبهش تزر ینکردم مسک زانیداشت ..دستش را محکم بستم وبه گردنش او

که چشمانش را باز کرد و بامن چشم در چشم  کردمیبانداژ م تمکردم داش یرفتم باسرم زخمش را شستم زد عفون

 ؟؟ یکنیم کاریچ نجایشد بزور لبانش را تکان داد گفت : تو ا

اگه  دمیپ کرد من از خواب پرچ نتیماش یتو پشت خونه من تصادف کرد سیحرف نزن برات خوب ن سییه-

 ..مارستانیببرمت ب دیبا دهیازت رفته سرتم ضربه د یادیخون ز یاالن زنده نبود دمیرسینم

 ؟؟یستیمگه تو دکترن-

  رمیاز سرت عکس بگ مارستانیبهت مسکن زدم دردت کمترشه تاببرمت ب یاگه نبودم تو هم االن مرده بود-

 درد داره  نقدریااخ ااخ شکسته که ا-
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 حرف نزن نقدرینه ا-

 نمیداشت سوار ماش جهیبردم اش سرگ نگیاش راببرند بزور بلندش کردم به سمت پارک نیو ماش انیزدم به ب زنگ

ام را  فهیکشور و وظ نیلبخندزد جوابش را ندادم به عنوان دکتر ا امیصبرکن تا لباس عوض کنم وب _کردم اش گفتم

مرد  نیا ینداشتم و نخواهم داشت مخصوصا برا یا گهیمنظور د چیکنم ه لشیتم تکمانجام داده بودم  و قصد داش

نوشتم تند تند  یاداشتیتشکر هم به خودش نداده بود..باال رفتم..آوا خواب بود  هیزحمت  یحت فتهیمغرور خودش

درد دارد سوارشدم راه افتادم به سمت  یلییرابه سرش گرفته بود معلوم بود خ گرشیرفتم دست د نییاماده شدم پا

 شده؟ یزیپرستار اومد گفت:خانم دکتر چ دیتخت خواب یشود رو ادهیکمکش کردم  تاپ تمرف مارستانیب

 دکترو صدابزن شهیاقا تصادف کردن اگه م نیبله ا-

 چشم..-

 داریحالتون چطوره مشتاق د یشد گفت:به به خانم نعمت دکتروارد

 بهنوش جون خوبه؟؟؟ دین شماخوبمشفق ممنو یسالم اقا-

 رسوننیخوبه هم بهنوش هم باربد برات سالم م-

 یاطفال بود دختر عال یاز دکترها یکینکردم بهنوش  یبود اما اتنا یقصدش چ دونمیداشت م دیباربد تاک یرو

وش بهم گفته هم بهن یبود چند بار یسال ازمن بزرگترپسرخوب3بود و  یبود باربد هم مثل پدرش جراح عموم یوخوب

 ..یلیییخ میمن و باربد باهم فرق داشت زدمبودم حرف ن دهیکرده امامن فقط خند ریتو گ شیپ شیبود باربد گلو

 شده؟؟ی:خب بگودخترم چدکترگفت

کرده  دایاستخوان ش مشکل پ یکه کم دمیکوفته شده و من احتمال م یاقا تصادف کردند دستشونم بدجور نیا-

مسکن زدم دردش  هیعکس گرفته بشه  دیبا یداره پانسمانش کردم ول یقیجراحت عم یول دهیباشه سرشون ضربه د

 دکتر نیکارکنیچ نیدونیکمترشه..خودتون بهترم

  یکارکنیچ یدونستیم یکارکرد یعال شهیکرد لبخندزد:مثل هم نهیو معا جلورفت

 ..نیممنونم شمالطف دار-

 بوده.. یلییخ یهوشیازت رفته امکان ب یادیخانم نجاتت داده خون ز نی:ا دزدگفتیشونه سع به
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به کارم برسم  رمیم من پس–دکترتکان دادم و گفتم  یبرا یداشتم فرارکنم..سر یاش تمام مدت به من بود سع نگاه

 ..خداحافظزنمیبهتون سرم

ها؟اون چرت پرت ها  یکجابود ازیامد گفت:ن یکه نگران به سمتم م دمیبه بخش رفتم آوارو د دمیفرممو پوش یونی

 بااون خط خرچنگ غورباقه ات یبود نوشته بود یچ

 ازیکردم از تعجب دهنش باز مانده بودگفت:جوون من ن فیتعر شیرا برا زیافتادم خنده ام گرفت..همه چ ادخطمی

 سربهش بزنم  هیتو باز..برم منم  یهست یعجب خرشانس ی؟؟واا یگیراست م

 سه یک کنهینه بابا ولش کن فکرم-

 برو توحتما یاره باشه ول-

 چرابعد؟؟؟-

 سربزن هیبرو  یهمونجا اومد شیگناه داره بدبخت گذاشت-

کاردارم  ی..من رفتم کلهیتشکرنکرد فکرکرده ک هیازش  ادیخوشم م یلیییبچه پرو خ ادهیازسرشم ز نمیگمشو بب-

 فعال

 هیآوا یموقعه ناهاربود که کالفه از حرف ها رفتمیاون اما نم شیبه رفتنم پ کردیگذشته بود آوا اصرارم یساعت3ای2

به دستش دست راستش را گچ کرده بودنند بانداژ سرش را عوض کرده  یرفتم چشمانش بسته بود سرم نییسربه پا

عکسش و فقط  ینداشته تو یبوده مشکل ربهض هیسرش گفت که فقط  یبودم برا دهیبودند قبلش ازپرستارپرس

 کردم چمانش راباز کرد  یسرفه ا  ستادمیسرش ا ی..باالشهیردامرخص مبخاطر همون ضربه درد داره ف

 بهتره؟؟ حالتون

 ارع-سرد گفت خشک

تشکر ساده هم نکرد انگار نه انگار اگه من نبودم اون موقع صبح االن  کی یبود حت یکردم عجب نمک نشناس یاخم

 هی نیگفت:توقع تشکر نداشته باش گفتم دست مشت کردم خواستم ازدر خارج بشم که یخودش هم نبود اهااان

خودتون  ادبهیپس لطفا ز کردیکمک م بودمثل شما اونجا  یا گهیاشو انجام بده هرکس د فهیوظ دیبا شهیپزشک هم

 ..دیمغرور نش
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 نیبزرگ ب یبا اخم ت؟؟یایدر دن شدیدامیهم پ یادم ها نیهمچ ایخدا شدیمغزم داشت منفجرم یرگ ها گرید

و احساس  دوزنیم برنیخودشون م یدارند برا تیمثل شما که کمبودشخص یبرگشتم:جالبه انسان ها میابروها

که  یاقا رییهستن..نخ ودشونهم مثل خ هیدارند بق یتیهمه ادم هامثل خودشونن که چون اونامشکل شخص کننیم

که  یا فهیجز همون وظ منیبه تشکر شماندارم نخواهم داشت..ا یاجیاحت چییاسمتونو محترم گذاشت من ه شهینم

 مثل شمانگاه کنم... یبه ادم ها ستمیحاضرن یبود  وگرنه حت نیگفت

 یمشفق پرونده بدست سمتم م دیلرزیم میازشدت خشم دست ها اوردیبه زبان ب یزیرا محکم بستم نگذاشتم چ در

 حالت خوبه؟ دهی:دخترم چرارنگت پردیامد..نگران پرس

که  شهیبرات سخت م یلییخ نیوا یشیم مونیپش یدیکه انجام م یاز کارها یبهش کردم گفتم:دکتر گاه ینگاه

 ..بااجازهیهضمش کن یبتون

شدم..تمام  نیسوار ماش دمیلباس پوش شدیبعداز ناهار تمام م فتمیکورشده بود ش میتند قدم برداشتم اشتها تند

 نیز عالم ادم گرفته بود من به ابودم دلم ا یعصبان رفتمیم یادیباسرعت ز کردمیم یفرمون خال یحرصم را رو

اش را انداخت  شهیهم یها کهیزنگ زدم ت اندراوردم به مام مویکردمو اون...حالم خوش نبود گوش یموجود خوب

سراغش را گرفتم مامان  گرفتیرام زیحرفابودم..دلم بهانه عز نیخسته ترازا گفتمینم یچییوبازهم زخمم زد اماه

گفتم قطع کردم دلم حاال  یبهت زنگ بزنه  باهاش صحبت کن..بااشه ا گمیسکوت کردگفت:خووبه هروقت رفتم م

 ... ترساندیمادرم وسکوتش مرام یاما بهانه ها شینه بعداتنگ تنگ بود برا خواستیاورام

 ..دیخر میرفتیم دیشدم و داخل رفتم امروز باآوا با ادهیفرمون برداشتم نگاه غم ناکم رابه مطب انداختم پ یرو سراز

 ..گهیبدو د اااازین اااازی..نزدیکه داد م ومدیآوام یرابرداشتم صدا نیماش چیتن کردم و سو لباس

 گهیاومدم د یساکت باش روان سیییه-

 خب.. رشدهید یلییخ-

 ..گهید میریخب حاال م-

 عارف؟؟ شیپ یرفت ؟ی؟؟ پکر یچرا ناهارنموند ازیبه من انداخت گفت:ن یراه افتادم نگاه میشد نیماش سوار

 مرد مغرور بود.. نیکردم که چقدرا فیکردم تعر یاخم

 ؟ بگوبه جان آوا یگیم یالک ازیبازمانده بود کفت:جان من ن دهنش
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 ..نیپروو ا یلیییخ گمیجان آوا راست م-

خاطره خوش بزار تامردم  هیحداقل ازخودت  یول یمعروفپناه برخدا مردم چقدر نمک نشناسن اخه بگو درسته -

 ..تیتیشخص یکنن نه ب فیتعر تتیاز انسان فتنیم ادتی یوقت

که اصرار  نقدریهست ها ا رتوهمیتقص یول سیولش کن حاال انگارمن مونده تشکراون بودم..خودشوثابت کردمهم ن -

 برم سربزنم بهش  یکرد

 بابا.. هیک نیخب من چمدونستم ا-

 شو ولش کن.. ادهیپ-

  میبه سمت پاساژ رفت میشد ادهیپ نیازماش

خم شده بود اخم  میآوا پربود شانه ها یدهایخسته کوفته بودم دستم از خر میپاساژبود یتو شدیم یساعت4ای3

 با غرغر گفتم:آوا دمیدرهم کش

 شهیاخر نیتموم شدبخدا هم زمیجاانم عز-

 رتیغ یب یعل نیتو اخه اصال ا یخریچقدم شهیاخر یگیدوساعته م میورحداقل شام بخ میبر یبابامردم از گشنگ-

 کاراش یکجاس تو رو به من انداخته خودش رفته پ

 خونه  ییایدبیکنم نبا زتیسوپرا خوامیگفته م یعل ننیچیرو م هیزیو مامان دارن جه یعل-

 شما.. نیکاراهم بلد نیاووووه ازا-

 میشام بخور میبخرم بر نویتو هم میابریب راهنویپ نیا ازیبلللله..ععع ن-

 مغازه.. یکردم و رفتم تو یفوووت

 یمن هم حس رانندگ یلباس شده بود..پاها یها لونیپراز نا نیعقب ماش میشد نیتموم شده بود..سوارماش باالخره

زد  یخانه گارسون امد منو رابه ما داد آوا لبخند مهربون کینزد یفست فوت هی میبود که رفت11نداشتند..ساعت 

 امشب یدیزحمت کش یلییتوخ کنمیجوون من حساب م ازیگفت:ن

 راه رفتم  نقدیمنم حساب کنم پاهام همه تاول زده ا یخواستینه توروخدا م-
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گارسونه ابرومون  شیکن پ یابرو دار کمی یاخه روان یکه مثال دکتر ازیکه رفت آوا گفت:خااک تو سرت ن گارسون

 رفت ادم باش 

 بسه.. یگمشوبابا توادم-

  یکرد دایرو از کجاپ اطهیخ نیقشنگه هاا ا یلییلباست خ گمیم ازیکه گفت:ن می.. وسط غذا خوردن بود

کارتشو  گهیمن اومد د شیپ یشده بوداومدچند جلسه ا ضیهنوزکه تموم نشده پسرش مر یدیهنوزکجاشود-

 ..ششیداشتم رفتم پ

  زهیکارش تم یلییخ-

 بهش سفارش کردم.. یاره کل-

انقدرخسته بودم که چشم نبسته به خواب  میدیخواب مینوبت دوش گرفت مبهیمان که تمام شدبه سمت خانه رفت شام

 رفتم..

بلند تمامش کارشده  یها نیواست یدوسانت قهیبلند  رهییت یانداختم لباس سورمه ا نهیا یبه خودم تو ینگاه  

گرفته  یدو روز را مرخص نیآوا بود من ا یزدم در اوردمش تشکر کردم فردا عروس یکرده بود لبخند شیبایبودز

 نمیازاو من را برده بود خانه اش تابب یواشکیآوا  امانپاش خونه م هیبود  شگاهیپاش ارا هینبود  دایبودم آوا که اصالپ

دونفر خوشبخت  نیمطمئن بودم ا زدیدرونش موج م قشنگ که ارامش یبود خانه ا یبود..عااال دهیهنوزکه خودش ند

 .. رمیآوا سفارش داده بودم بگ یکه برا یشدم رفتم انگشتر نیخواهند شد..سوار ماش

 یگوش دمیجذاب داشت درون جعبه گذاشتم راه افتادم..به خانه که رس یینما شیرو روزهیقشنگ شده بود ف یلییخ

بوق  هیگذاشتم.. کریاسپ یبودم شماره اش را گرفتم رو دهیچقد آوا زنگ زده بود من نفهم یدراوردم وا فمیام را از ک

 چن بار زنگ زدم نیتو تحفه بب ییگفت: معلوومه کجا ینخورده بود برداشت  عصبان

 حاال بگو.. شدهیبود چ صدایب میگفتم:اروم بابا پوستت خراب شد مزون بودم گوش دمیخند

..اون روز اومده بود خوادیکرده ادرس مطبتو م وونهیپسره عارف مارو د نیبابا ا ونمدوی..چمیمرض رو اب بخند-

 یعل شیحرفاس رفته پ نیترازا رشیس نکهیمثل ا یتموم شده بود منم دست به سرش کردم ول فتتیش مارستانیب

 ادیخوشش نم نیازا ازیزد گفت گفتم ن گروزا به من زن نیسرش چقد شلووغه ا یدونیهم که م یادرس خواسته عل

 شرمنده.. ازیمون دعوته هاا ن یعروس یادرس بدم ول تونمیهم گفته من نم یردش کن بره عل
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دلش  یپسره پرو هرچ نیکه ادرس نداد نیبه خودم امدم گفتم..:افرر کردمیاز تعجب باز مانده بود گوش م دهانم

 کار؟؟؟یچ خوادیخواسته گفته االن ادرسمو م

 تموم شده.. فتتیگفتن ش گشتهیجوانه هم دنبالت م ستانماریب گفتیم یچمدونم عل-

 ..نمتیبیم شگاهیبروبه کارات برس فردا ارا سیولش کن مهم ن الیخیباشه بابا ب-

 باشه فعال..-

..رفتم دوش گرفتم بعد شام نمشیحاضرنبودم بب یناراحت بودم از برخوردش حت یلییداشت خ یچه کار بامن

 .دمیخواب

سرم  یخسته کاربودم حساب یلییچندوقت خ نیا دمیخواب مانده بودم ازجاپر یدرحال زنگ زدن بود واا ساعت

 میاماده شدم لباس ها دمی..لباس پوشدارشومیسروقت ب توانستمینم یاز شدت خستگ دمیخوابیم یشلوغ بود وقت

اه به مامان زنگ زدم حال اش را ر یوبود.راه افتادم ت12خوردم ساعت را نگاه کردم  یکم یرابرداشتم صبحانه ا

 یخانم تنها لبخند مایش یکردم ول ریغر زد که چقدر د یشدم آوا کل شگاهیشدم وارد ارا ادهیپ نی..ازماش دمیپرس

شد مثل ماه شده بود ساده و قشنگ درست اش کرده  کیخانم بودم که آوا نزد مایش ردستیزدگفت برو اماده شو..ز

 کیتر کرده بود..بلندشدم دراغوشش گرفتم بغضم را قورت دادم تبر دیصورتش را سفرنگ کرده اش  یبودنند موها

 یدوست دارم.نگاه یلییخ ازیگفت ن دیخوشحال بودم شانه ام رابوس شیدختربود از ته دلم برا نیگفتم تنهاکسم هم

 برو مراقب خودت باش. زمیبهش کردم گفتم: منم عز

آوا  یخانم و سفارش ها مایدنبالش امد رفتن.. و من ماندم ش یبود که عل قهیدق2:30ساعت بعد حدودا ساعت  کی

بود که اماده شده بودم  6.ساعت خواستمیو برعکس من که ساده م نیسنگ تموم بزار نینکن ازیبه حرف ن گفتیکه م

به صورتم که  یحیمل شیو ارا کردیم ییخودنما میموها یخوب بود ساده و قشنگ تاج رو یلییبلندشدم خوب بود خ

سخت بود  میبرا یپاشنه دار رانندگ یباغ شدم باکفش ها یمات بود. تشکرکردم بعد حساب کردن راه رهیزده بود ت

و  دمیرا پوش میبودن کفش ها دهینرس یهنوز آوا و عل دمیرس یرادراوردم پشت فرمون نشستم..وقت میکفش ها

تر کردم  کیبه تن داشتم زمستان امسال سردتر شده بود پالتو را به خود نزد یشنل مانند لتوشدم پا ادهیپ نیازماش

زن مهربان و دلسوز بود در  نیگفتم چقدر ا کیکردم و در اغوش فشردمش تبر یبه طرف مامان آوا رفتم سالم گرم

  یچقدر قشنگ شد زدلمیعز یزد وگفت:خوش اومد یلبخند زدیچهره اش ارامش موج م

 ممنونم -
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 خودت  یعروس شااهللیا-

امدن شور وشوق تمام باغ را  یفکر هارا کنار گذاشته بودم..آوا و عل نیوقت بود که ا یلیینگفتم خ چیزدم ه یلبخند

را جلوتر رفتم آوا  شانیبچه ها گرفتندیودر اغوش م رفتندیاسپند به دست به سمتشان م یفراگرفته مامان آوا و عل

 تو  یشد یگریلبخند زد و گفت: چه ج دنمیبا د

  گهیتو د یسفارشا جهیگفتم:نت دمیخند

  شهیبختت باز م گهیازت ساخته امشب د یچ نیبله بب-

 اومدن؟ مایآرمان و نس نمی..بگو ببوونهیگمشو د-

 بشه.. داشونیاالنه که پ دنیرس شبیخواهرشه د یعروس ادین شهیمگه م-

  کننیدارن به سمتت حمله م یعل یالیباشه برو که فام-

شان  یدو ساعت اول مهمان ای کیها رفتم  یگفتم و به سمت صندل کیتبر یبه سمتشون رفت من هم به عل دیخند

کرده بود  نیتمر دنشیرقص یبرا یلیخ زدمیآوا دست م ی..نشسته بودم و براشدیمخطلط بود بعد از اون جدا م

که  یزخم تانیبود همان کاپ تانیکاپ یاقاچشمانم را بر گرداندم  یکه با سالم مرد ا کردمیلبخند به لب نگاهش م

حال روز حاضر به  نیبود باا بیاش عج یشانیبر پ یبرده بود.دستش بانداژ بود و چسب زخم کوچک ادیادب را از 

 شده بود.. یامدن در عروس

 حالتون خوبه خانم دکتر؟؟؟-

 امرتون؟؟-

  نمیبش تونمیم-

 د؟یبامن داشت یکار دینه بفرما-

 باهاتون خواستمیاره م-

توجه به او  یامد برخاستم و ب یبه سمتم م زدیکه بلند اسمم را صدا م دمیرا شن ماینس یحرف زدنش صدا وسط

و مهربان بود دلم  یدختردوست داشتن نیرفتم سخت در اغوشش گرفتم چقدر ا مایکردم و به سمت نس یخداحافظ

 تنگ شده بود.. گم برات تندل ازین یگفت:وااا دیتنگ بود..صورتم  را بوس یلیییخ شیبرا
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 ارمان خوبه؟؟ ؟؟؟یخوب یلیییمنم خ زمیعزز-

  ؟؟؟؟یممنونم اونم خوبه..توخوب-

  یمرس-

 میهم بود دوران دانشگاه باهاش اشنا شد یبود و نقاش عال یبود که عاشق نقاش یاز خانواده سنت یدختر ماینس

 رانیکه ا  شدیم یکردباهم ازدواج کردن چندسال دایکه کم کم آرمان بهش عالقه پ میبود یمیباهم صم یلییخ

اوهم  دمیزده بود..بلند خند رونیب اسشکه متوجه شکم گردش شدم که از لب کردمیرا نگاه م شینبودن..سرتاپا

 ..یگفت:سالم کن به خاله مامان دیخند

 چند ماه ته؟؟؟ یجانم تو حامله ا یا-

 ماه6-

 ..نیشیمامان و بابا م نین بهترمبارکت باشه مطمئنم تو و آرما زززدلمیعز-

 ممنونم -

 پسر؟؟ ایدختره -

 پسر-

و تنها خانم ها بودن لباس از تن در اوردم و به سمت آوا  میگفتم کم کم خانم هاجداشد کیاش کردم بازهم تبر بغل

 کردم.. شیو همراه دمیرا به سمتم دراز کرده بود خند شی..لبخند به لب داشت و دست هادیرقصیرفتم خوشحال م

و به  دمیکش یبود..اه ختهیبود هنوز بغض داشتم انقدر که آوا در اغوشم اشک ر یبه خونه امدم عجب شب خسته

 سمت حمام رفتم 

به اسم اهورا اورده بود انقدر ناز و بانمک  یکرده بود و پسر خوشگل مانیزا مایآوا گذشته بود و نس یماه از عروس3

 ی..آوا زندگگریتا چند سال د رفتنیو م شدنیم یروزها راه نیمتاسفانه هم یلو یشدینم ریاش س دنیبود که از د

بودم و خواسته بود که باهم  دهیعارف راد یوچند بار میرفتیم رونیو باهم ب زدیهم به من سر م یو گاه کردیاش را م

بودم شب  مارستانیب و ببااو روبه رو شوم.. سر گرم مط خواستمینم کردمیردش م یاما من به هر بهانه ا میحرف بزن

خانه  استر یشب ها میبهار بود کینزد گذراندمیم میام را با رمان ها و کتاب ها ییامدم و تنها یها خسته به خانه م
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بود که حالم بهتر شده بود  یچند وقت شدمیو غرق در ارامش م خواندمیکتاب م نشستمیام پرستاره بود ساعت ها م

 خود بودم .. یبرده بودم و باز سرگرم زندگ ادیو خاطرات را از

شب بود که دوباره زنگ زدم اما بازهم جواب نداد امشب 9ساعت دادیجواب نم زدمیصبح هرچه به مامان زنگ م از

پاسخم را دادند و به سمت  ی..در را باز کردم سالم کردم با گرمندیایشام به خانه من ب یبرا یقراربود آوا و عل

به سمتم امد دستم را گرفت  دیو به دادم رس دیفهم رادلشوره داشتم نگران بودم و بازهم آوا حالم رفتند  ییرایپذ

 انگار یستیشده خوب ن یزیچ ازیگفت:ن

 رمیمیدارم م دهیجواب نم یکس یول زنمیاز صبح دارم زنگ م دنیجواب نم زنمیبه مامان و خونه زنگ م یآوا هرچ-

 یاز نگران

را  وانیل زدیریمعده ام را بهم م ینگران یکم دانستیمعده ام را اورد م یام گذاشتم که آوا قرص ها یشانیبر پ دست

 رنیگیباهات تماس م انیرفتن ب یحتما جا زمیبخور  نگران نباش عز نویا ازجانیبه دستم داد گفت: ن

...بعد ازشام میخوردن شد مشغول شام میدیرا با آوا چ زیکردم خودم را دل گرم کنم م یهارا خوردم و سع قرص

 دیمامان بود آوا پرس دمیرا گذاشتم و به سمتش دو وهیم یدست شیام زنگ خورد پ یبود که گوش12حدودا ساعت

 از؟ی:مامانته ن

 اره خودشه-

 گفتم نگران نشو یدید-

  زنمیاز صبح زنگ م یهرچ یدیجواب دادم و گفتم:الو مامان سالم چرا جواب نم عیسر

 نداد..دوباره گفتم ماااامااان الووو.. جواب

  زیعز ازین زیعز ازین گفتیو فقط م کردیم هیزد گر هیگر ریز بلند

هردو باهم گفتند  دندیبه سمتم دو یخووبه؟؟...آوا و عل زیشده؟؟عزی؟؟چیزچیمامان ؟؟؟؟؟عز یچ زیزدم عز داد

 ؟؟ ازین شدهیچ

کرد  هیمشهد...بعد هم شروع به گر ایاالن ب نیمشهد هم ایب ازین سیحالش خوب ن زیگرفته گفت : عز یبا صدا مامان

  نمشیبب خوامیم ادیبگو ب ازین گهیهمش م زنهیهمش تورو صدا م نتیخوادببیگفت م
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امد  یاب به دست به سمتم م یعل شدهیچ زتیعز شدهیچ ازین زدیافتادم آوا داد م نیزم یبه رو دیلرزیم میپا دست

 کردمیم هیگر زدمی..تلفن قطع شد بلند بلند داد مامیاالن م نیمامان بخداا هم امیگفتم:م رختمیمن فقط اشک م یول

 شده؟ینکن بگو چ هیجان گر ازیگفت :ن دیآوا در اغوشم کش

 برم دیاالن با نیبرم مشهد هم دیبا ستیاصال خوب ن ستیحالش خوب ن زیهق کنان گفتم:عز هق

  متیبریصبرکن منو آوا صبح م شهیاروم باش االن که نم ازیگفت:ن یعل

 االن.. نیییییییهم رمیاالن م نینه من هم -

 فرودگاه  یبریمنو م یزدم گفتم:عل رونیپول برداشتم ب یبه سمت اتاق تند تند لباس عوض کردم مدارک کم دمیدو

 صبر کن صبح یبر یتونیاخه االن که نم ازین-

  یببر خوادینم رمیخودم م -

 ..امیفردا منم م برتمونیم یکن علجان صبر ازیگفت:ن آوا

 نیفهمیحالش بده چرا نم زنهیدلم براش پر م دمشیچندساله ند نیدونیکردن کردم گفتم:م هیو شروع به گر افتادم

 برمممم خواممیبگم م یخداااا چجور یا نهیبب خوادمنویم

 ..ایب  فتیببر فرودگاه خودت فردا صبح راه ب ازویروشن کن منو ن نویبرو ماش یگفت:عل آوا

 نیزم یرا برداشت و من را که همچنان رو دیلیرفت و آوا خانه را چک کرد و برق هارو خاموش کرد ک عیسر یعل

 و در را قفل کرد.. میرفت رونیکردن بودم بلند کردب هیدرحال گر

امد  یاال نمنفسم ب شدیتکه تکه م نهیهم داشتم قلبم در س یگریامده مگر من جزاو کس د زمیچه بر سر عز اایخدا

کردم و خدارا  هیمسکن خوردم تا فرودگاه گر هیبه زور آوا  دیلرزیم میدست ها ختیریم اریاخت یب میاشک ها

که  ردیمن آوا بگ یبرا تیلیتا ب2که کرده بود توانست  یو خواهش ها یفرودگاه که به اسرار عل میدیصدازدم..رس

را  روانه خانه کرد تا بخوابد فردا صبح تنها راه  یشده بود آوا  به زور عل2صبح بودو االن ساعت5ساعت یپروازش برا

 ..ختمیوتاصبح نماز خواندم اشک ر میبه سمت نماز خانه رفت میراه بسته بود برداشت نیکه آوا درب یچمدان ها فتدیب

و دل  کردیآوا شانه ام رانواز ش م سوختیم هیراز شدت گ میچشم ها رفتیم زیبه سمت خانه عز میبود نیماش در

 میشدیم زیخانه عز کیصبح بود  نزد7:30شده بود ساعت  نیسنگ میمن ارام قرار نداشتم نفس ها یول دادیم میدار
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بسته و عروسک به دست..آوا  یباموها میدیو همان در کوچک خانه شان خودم را م میشد میها یوارد کوچه بچگ

 نه؟یجان هم ازیگفت:ن

شدم زنگ را زدم..آوا چمدان هارا برداشت و به سمتم امد در باز شد خاله بود  ادهیگفتم اره...پ میته گلو یباصدا

 کرد هی..بلند بلند دادزد وگر ازین یکرد ریگفت:د دیدر اغوشم کش انشیو چشمان گر اهیبالباس س

شد و به  اهیس ایمن نههههههه دن یه خداوجودم را اتش زد ن زیعز یوارد خانه شدم تخت خال دمیدادم دو هولش

 افتادمم.. نیزم

 زیتخت عز یخودم رابه رو دمیکشیم غیج زدمی..بلند شدم دادم ختیریکه باز کردم آوا کنارم بود اشک م چشم

 ..ازین گهیفقط م نهیتوروبب خوادیم خوردیمامان در گوشم زنگ م یانداختم داد زدم صدا

که بر سرم  یام چه کنم با بدبخت یکس یچه کنم بعد ازاو چه کنم با ب یمن چه برسرم اورد یخداااا اااااایخدا ااااااخ

:لعنت به همتون چرا بهم زدمیادمیچه کنم بانبودش چه کنم با قلب زخم خورده ام که حاال نابود شده بود..فر یاورد

 اااایلعنت راااچرااااااا؟؟؟؟؟چ نیچرازودتر نگفت ضهیمر نینگفت

چرا نموند  یکرد کارشیچ یاورد زمیخداااا چه به سر عز یااا زدمیبلندم کردم اما من همچنان داد م و مامان آوا

 ..امممیتابرگردم تاب

 شدیحالم خراب تر م شدمینه نم شدمیمگر منه پربال شکسته درمان م توانستندیبر ارام کردنم داشتند اما نم یسع

 یکسم که با تمام ب نیبرسر مزارش مزار مادربزرگم بهتر بردنیمرا کجا م ختیریم میشدم اشک ها نیسوار ماش

 دمیها جنگ یکه باتمام سخت یبودم من ختهیفرور یحاال همانند ساختمان یتنها دلم به او خوش بود...ول میها یکس

 شیچشمم بود لبخندها یتحمل کنم نابود شدم داغون شدم مدام جلو توانستمیرا نم نیتحمل کردم اما ا یول

ام کرد  ادهیپ نیچگونه تحمل کنم..آوا از ماش ایاغوش گرم و مهربانش ااااخ خدا شیاش نوازش ها  دهیچروک یادسته

 چه شد.. دمیافتادم و نفهم نیو خاک هارا برسرخود زدم که باز هم به زم دمیکش غیانقدر ج

 یتحمل زخم زبان ها گریمن وخودشان هتل گرفته بود د یروزبود که به مشهد امده بود و برا5 یعل گذشتیروز م7

داغون  یبود که به اندازه کاف یکاف مینبود برا زیعز نکهیهارا نداشتم درد خودم بستم بود ا لیو تمام فام مایبابا و ن

مرده من هم  خوردمینم یزیچ کردمینگاه نم زدمیحرف نم روزها نیبروم ..ا نیروز اب شوم و به زم7 نیبشوم و در ا

از دست دادن  یبرا یزیچ گریمن که د دمیکشیکاش نم یکه ا دمیکشیبود که تنها نفس م نیبودم اما فرقش ا

صحنه  نیا دنیتوان د بستمیام هم چشمانم را م یافتاب نکیپشت ع بردنیمرا سر مزار م ینداشتم... هرروز آوا و عل

 یچقدر داغون شده بودم پشتم خال دانندی..خدامزدمیو تنها اورا صدا م زدمیم غیج نیافتادم بر زم یم اشتمراند
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 یاوردم..چگونه جا یراه بروم بعد از او راه رفتن هم سخت شده بود چگونه دوام م توانستمینم دیلرزیشده بود م

 تو جوابم را بده... اااایخدا کردمیرا پرم شیخال

که انجا چه  دیدیتهران م میکرده بود که برگرد آوا اسرار میاز صبح زود راه افتاده بود کردمیرا نگاه م رونیب فقط

تلخ خانواده ام..توان ماندن  یزخم زبان ها گریو نبودنش نابودم کرده بود طرف د زیطرف خاطرات عز کی دمیکشیم

 گریرا د شانیمانده بود تحمل زخم زبان ها یباقشکست اتشم زده بود و از من تنها خاکستر  نینداشتم ا

ازم نمانده  یزیچ گریاز انجا  د شدمیدور م یکم دیبا میها یبه خانه ام به کلبه تنها گشمیبرم دینداشتم..بس بود با

 بود..

 ندیتورا بب خواهدیم زیعز کردیم دیکه تاک شدیتنهاکلمات مامان درگوشم زمزمه م دمیشنیاما من نم زدیم میصدا آوا

کنم اما  یبرنگردم تهران و باانها زندگ گرید نکهیکه چقدر مامان اصرار کرد به ماندم در مشهد و ا داندیخدا م

داشت پنهان کند رفتارشان را  یبودم هرچند که مامان سع دهیعذاب کش یچند روز به اندازه کاف نیدرا توانستمینم

 از؟؟ین یدیزد گفت:چرا جواب نم یبچه نبودم برگشتم به خانه ام...برگشتم به سمت آوا لبخند مهربان گریاما من د

 دمینشن-

 خونه ات  امیتهران من م میرسیم گهیساعت د1-

 ..دیشرمنده ام نکن شتریب نیازا گهید نیچند روز به زحمت افتاد نیتوا یتو عل ینه آوا جان به اندازه کاف-

 بکنم.. یبرا خواهرم نکنم برا ک یمون بود تومثل خواهرمن فهیوظ هیچه حرف نی..: نه بابا اگفتیبود که م یعل یصدا

 ..ومدیبه سرمن م یمعلوم نبود چ نیممنونم ازت واقعا اگه شما دوتا نبود-

که  دونمیگرفتم م یماه هم برات مرخص1حالت بهتر بشه  کمیتا  شتیپ امیامشب م زارمیمن تنهات نم ازی:نآواگفت

 یبر یتونینم

 من خوبم برو استراحت کن زمیآوا برو خونت عز یوااقعا ناه کارکردن ندارم..ول یخوب کرد-

 خونه تو  زارمتونیم یستیمعلوومه که اصن خوب ن ادیبزار ب ازیگفت:نه ن یعل

 ..یول یممنونم عل یلیخ-

 که گفتم.. نینداره هم ی:ولدگفتیوسط حرفم پر آوا
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 ..گذشتیام چه م یدر دل زخم دانستیزل زدم خدا م رونینگفتم دوباره به منظره ب یزیچ

االنم..به سمت حمام رفتم و به آوا گفتم :آوا جان  یایبود مثل دن کیتار کیتار میدرخانه را باز کرد وارد شد آوا

 خسته ام یلییبخوابم خ رمیدوش بگ هیمن  دیببخش

 تو حمام نمون  ادیز کنمیدمنوش برات درست م یلباس شو ندازمیراحت باش منم لباس را م-

چه کنم که  زیچه کنم عز خوردیبرگونه ام سرم میاب داغ حمام سپردم اشک ها گفتم و بازهم خودم را به ی باشه

سخت است راه رفتن حرف  میتو برا یب توانمیتو نم یب یدانستینم یو رفت یمراگذاشت ینیام رابب ییکه تنها یستین

 یکه تمام دلخوش یتو من یاست چه کنم ب ردهنبودت دلم را خون ک زیعز یدرد بر تنم گذاشت دنیزدن نفس کش

 یکجارفت زیعز زی..عززدمیبعد از تو به چه دل خوش کنم...هق هق ام بلند شد بازهم اورا صدا م یتنها تو بود میایدن

 ...یرو نداشتم..کجارفت یمن که جزتوکس یتنهااااا چرا تنهام گذاشت زیمن تنهام عز ییکجا

 اروم بااش درو باز کن بازکن درو.. زمیعز ااازین ااازی:نزدیدادم زدیبه در م آوا

 بروووووو تنهاام بزار.. کنمیبروووو باز نم خوامینم-

 در را باز کنم اما من توان بلند شدن نداشتم.. کردیخواهش م کردیم هیدر گر پشت

ه کردن بامن به حمام رفت هیگر یداشتم آوا بعدازکل دنیبرخواب یآوا دمنوش و ارام بخش خورده بودم و سع بزور

 شان زده بودنند.چشم برهم گذاشتم و خوابم برد. یکه بخاطرمن از زندگ یاو و  عل چارهیبود..ب

 ینیو به سمت تراس خانه ام رفتم..قلبم سنگ دمیچیآوا خواب بود پتو دور خودم پ دمیصبح بود که از خواب پر7

 یسبزه ها یانداخت بو یم میها یچگو ب زیعز ادی شتریمن را ب دیع یبود و حال هوا دیع کیبغض داشتم نزد کردیم

کااش تمام دار ندارم را  ای..اااخ خداادوختیم میکه هر ساال برا یدیتازه اش سمنو خوش بو اش و چادر گلدار سف

داغ شور بر گونه ام روانه  ی..بازهم اشک ها شدیکاااش م یگرداندیبه ان زمان برم م قهیدق5 یبرا یحت یول یگرفتیم

 ...کردیدر حال پخش بود که حالم را بدتر م یکیدکمه اش را زدم موز زرفتیم یکوچک رو ویشد دستم به سمت راد

شب فکرتو منو راحت بزاره چه کردم باخودم که  کیبرم که  دیکجا با ارهین ادمیخاطرت تورو  ایدن هیبرم  دیبا کجا

ام تورو  هیبرم که تو هرثان دی..کجابا ارهیطاقت ب یحال بد کس نیا یمحال مثل من تونداره   یبرام فرق یمرگ زندگ

هرجابرم  گهید نمیبب ییرومن تو تنها یقراره بعد تو چه روزا نمینشتو یبرم که بازم تا ابد به پا دیکجابا نمیاونجانب

 ..نمیاز عشق تو هم کنهیم یچه فرق



 بغض یباران بو یبو

44 
 

و دستانم را مشت کرده بودم  ختیریم میاشک ها میها ادیاز فر سوختیم میبه اسمان بلند شد گلو ادمیفر بازهم

 ..دمینفهم چیافتادم و ه نیرفت بر زم جیسرم گ

تخت گذاشته  یو آوا را کنارم که دستم را گرفته بود و سرش را رو دمید مارستانیکه باز کردم خودم را در ب چشم

 یدارشدیگفت:باالخره ب زدیموج م شیکه در چم ها یو با نگرانخوردم که آوا سرش را تکان داد بلند شد  یبود.. تکان

فشارت رو چند رفته بود که غش کرده  یدونیصبح م هاون موقع یکردیکارمیدختر تو  تو تراس چ ؟آخهیتو؟خوب

 یبود

 هوا بخورم..ساعت چنده؟؟ کمیقفل شده ام را باز کردم و گفتم:رفتم  لبان

 کردنت یبستر نجایبعد ظهره از صبح ا مین4 ؟؟ساعتیکن هیگر ای یهوا بخور یاره رفت-

شده بودم آوا اشک در چشمانش حلقه زده بود  یصبح تااالن بستر7شده بود که از فیکردم انقدر بدنم ضع تعجب

تومگه اوضاع معده تو  یکرد کاریباخودت چ نیسرم گذاشت و با بغض گفت:اخه قربونت برم من بب یدست رو

اروم  کمیچند روز توروخدا  نیتوا نموندهازت  یچیه گهید یشیباال بزنه که داغون م دشیه اساگه باز دوبار یدونینم

حالو روز  نیتو به ا ستین یهم راض زیبخدا عز یخودتو داغون کن یخوایم یباهاش تاک ییایکن کنار ب یسع ازیباش ن

  زمیعز ییایکن کنارب یسع کمیتو اما  یسخته اونم برا یلیییییسخته خ دونمیم ازجانین یفتیب

..تقه شدیمگرم کردمیبغض م شتریو کنارامدن بانبوداش ب زیو با هربار اوردن اسم عز کردمیگوش م شیحرف ها به

به داخل امد بعد ازان هم باربد و بهنوش تو امدن بهنوش به سمتم امد و  یگفت.و عل یدیبه در خورد آوا بفرما یا

 مشهد ومدمیوگرنه حتما م دونستمیبهت من نم گمیم تیتسل ؟یترشدبه ؟یخوب زدلمیگفت:عز دیدراغوشم کش

 ؟یممنون بهترم توخوب یلیزدم گفتم:ممنونم از لطفت خ یکم جون لبخند

 ..دیمارو ببخش یاتفاق کم لطف نیا یمتاسفم برا یلیخانم دکتر خ نیگفت:خوب یبه سمتم امد و بانگران باربد

 ..هیکاف  نیکه االن گفت نیممنون هم یلیخ هیچه حرف نیمشفق ا ینه اقا-

 نیمارو ترسوند یامروز همه  دیمراقب خودتون باش شتریب دیخوب باش دوارمیام خوامیبهرحال عذرم-

 نگرانتون کردم  دیببخش یلیخ-

  دنتونیخوشحال شدم از د هیچه حرف نینه ا-
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 ممنونم-

 یخونه استراحت کن بهتر ش زارمتیجان مرخصت کردن با آوا م ازیبه سمتم امد گفت:ن یعل

 انداختم  یتو آوا روهم از زندگ یتوروخدا عل دیببخش-

 هاتو.. یخوب میکن دجبرانیمنو آوا با یبرا یدختر تو مثل خواهر هیچه حرف نیا -

 ممنون.. یلییخ-

به خانه به سمت اتاقم  دهیبودم که نرس جیخانه شدم انقدر گ یراه یکردم و با آوا و عل یباربد و بهنوش خداحافظ از

 به خواب رفتم.. میرفتم و باخوردن داروها

 بلندشو بلند شو شام بخور ازیجاان ن ازی:نگفتیآوا که م یباصدا

پاشو  یبود که آوا گفت:چه عجب پاشد8به ساعت نگاه کردم  کردمیراباز کردم در دلم احساس ضعف م میها چشم

 رمیتگاه فشارت کجاس تا فشارتو بگدس یدیمامانم اومده از همون موقعه که خواب

 ششونیبروکنار تابرم پ ینجوریپس تو ..زشته که ا ینکرد دارمیاومدن ؟؟؟چراب یمامانت ؟ک-

 امیخونه شون که تو حالت بدشد گفت خودم م میقراربود شب بر نتتیاره اومده بب-

مهربان در اشپزخانه بود و مشغول درست کردن غذا  یرفتم مثل مادر یرایرا مرتب کردم و به سمت پذ میموها

 ..کردیمرا خوشحال م شیها یامد و بامهربان یبه خانه ام م یلیهمانطور بود خ شهیهم

 نیاومد یک دمیمن خواب بودم نفهم دیببخش نیسالم آرزو جون حالتون خوبه؟؟؟خوش اومد-

الغر  نقدریچرا ا دهیرنگت پر نقدریمادر؟؟چرا ا یگفت:توخوب دیدر وجودش بود در اغوشم کش یسمتم امد اندوه به

 باخودت  یکرد کاری؟؟چیشد

رفت آرزو جون رفت تنهام گذاشت  زمیاش فرو کردم و بابغض گفتم:عز نهیو سرم را در س ختیر میاز چشم ها یاشک

 کارکنمیبا نبودش چ کارکنمیچ کارکنمیدلم به اون خوش بود که اونم رفت داغ به دلم گذاشت چ

 ینکن اگه تو خوب باش تیخودتو اذ نقدینکن اروم باش ا هیبه خود فشرد نوازشم کرد:اروم باش دخترم گر شتریمراب

 هم اونو.. یکنیم تیهم خودتو اذ ینجوریخوشحاله ا زتمیعز
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را به و قلبم  کردیاما هنوز کلمات مامان درگوشم صدا م ردیتا او هم ارام بگ رمیکه ارام بگ توانستمیم شدیکاش م یا

 یباز ک دانستمینم ماندمیداغون م یتاک دانستمینم میایحال در ب نیقراربود ازا یک دانستمیاورد..نم یلرزه در م

را و نبودش قلبم را  زمینخواهم برد عز ادیگاه از  چیییییه دانستمیراخوب م نیقلب اوار شده ام را بسازم اما ا توانمیم

 شکسته بود.. یلیییخ

را  میمبل نشستم آوا به سمتم امد فشارم را گرفت و دارو ها یامدم و دوباره خوش امد گفتم و رو رونیاغوشش ب از

که انقدر به خودش  کردمیآرزو خانم همچنان در اشپزخانه بود و هرچه من اصرار م گذشتیم یساعت1بهم داد..

خوردن بود مامان بود بعد صحبت درحال زنگ  میشهمانقدر مهربان بود..گو شهینداشت هم یا دهیزحمت ندهد اما فا

و چقدر دوستش  زبودیچقدر وابسته به عز دانستمیرا قطع کردم اوهم خوب نبود م یحالش گوش دنیمامان و پرس

 نیاقا بفرما یقبل امده بود گفتم:عل قهیچند دق یشام عل نیایبچه ها ب گفتیامد که م یارزو خانم م یداشت..صدا

  دنیزحمت کش یکل شبشام آرزو جون ام

 باشه دستشون درد نکنه -

 هیکه چقدر خورشت بام دانستیخوب م هیو خورشت بام یزیچه کرده بود سوپ و کفته تبر میرفت زیآوا به سمت م با

دستت  یمادرزن جاان خودم چه کرد ولیییزد گفت:ا یسوت یبه خوردنش حاال ندااشتم ...عل یلیرا دوست دارم اما م

 تنگ شده بود.. یدرست حساب یدرد نکنه دلم برا غذا 

چشمات  یدیرو د نیکه تا ا دهیآوا به تو غذا نم نیمگه ا نیکرد گفت :نووش جونت پسرم بش یخانم خنده ا آرزو

 برق زد

اخه مامان  ازیموندم ن میخوریکه درست کنه همش سوخته پلو م ستیمادر دست رو دلم نزار غذا کجابوده بلد ن یا-

 استعداد یب نقدررریا اآو ییکدبانو نیآرزو به ا

از دسپخت من  کننیم فیهمه تعر یبه اون خووب ادهیاز سرتم ز یاستعداد خودت یزد گفت:ب یبه عل یپس گردن آوا

 یریگیم بیفقط تو ع

 رمیگیم بیتنها من ع نیخونه تو غذا درست کن بب انیو مامان ب ازیشب ن هی رمیگیم بیباشه بابا نززن اصن من ع-

 ..کشمیم یمن چ فهمنیاونجاس که م

 نیبش زمیباال برد گفت :غلط کردم بابا اروم باش عز میدستانش رابه نشانه تسل یدوباره دستش را بلند کردکه عل آوا

 کرد خیغذا بخور 
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 ازیخوردم که آرزو خانم گفت: ن یکم یعل یها یو نشستم به اسرار آرزو خانم آوا و دلقک باز دمیرا کنار کش یصندل

 مادر یاریحالو هوا درب نیمسافرت که ازا یبر یچند روز هیکه تو  میگرفت میجان ما تصم

 شهیدور بزن مطمئنم حالت بهترم کمیچند روز  ابرویب ازیمامان ن گنیگفت:راست م یرا بلند کردم که عل سرم

 بعدم کجابرم؟؟حال مسافرت رفتن ندارم کارکنمیو مطب و چ مارستانیاخه ب دونمینم-

 هوا به کلت بخوره جاشم که معلوومه کمیکه برو  خوادیگرفتم حال نم یماه برات مرخص هیشده من که  ادتی:آواگفت

 بودم که از حرفش تعجب کردم و گفتم:جاش معلومه ؟؟کجا؟؟ میغذا دنیجو درحال

تنها راحت  کمیکه  میایاصن ماهم نم لهیسال تحو گهیچن روز برو اونجا هفته د هی ادتهیکه  رازمونویخونه ش راازیش-

  یباش

 ینجادورشیاز ا کمیبرو  یستیمش رحمان زنشم اونجاهستن تنها ن یبر دیخانم گفت:اره مادر حتماا با ارزو

هست که گفتم  نگشیپارک یهم تو206 هی لدشیک نمیگذاشت گفت:ا میجلو یلدیدستش را دراز کرد به سمتم و ک و

  ینباش نیمش رحمان برات راه بندازه که بدون ماش

  نیبه من لطف دار شهیممنونم شماهم یلییییییخ-

 لتیب هی یبرات عل گمیامشبم م زمیعز نمتیداغون بب ینجوریا تونمینم یتو مثل دخترم زدلمیعز کنمیخواهش م-

 دنبالت  ادیمش رحمان خودش م یدیاونجاهم که رس یفتیفردا راه ب رهیبگ مایهواپ

 ممنونم گهید نیشرمنده ام نکن نقدیا-

 دخترم کنمیخواهش م-

  گهیگفت :پس حله د یعل

بعدظهر 5چمدوون هاتو ببند فردا  ازیگفت :درست شد ن قهیدق5اش را در اورد زنگ زد به دوست اش بعداز یگوش

 یدار تیلیب

 ..یعل یباشه حتما لطف کرد یمرس-
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که چند اتاق دارد و من  کردیم فیتعر رازیرا اوردم آرزو خانم داشت از خونه ش ییو چا  میکرد زراجمعیاز شام م بعد

مش رحمان و زنش منصوره خانم زوج مهربان شوخ  نکهیبمانم ومهم تر ا دیدر انجا راحت باشم و تا بعد ع توانمیم

 یدور دانستمیسفر خوب م یدو دل نبودم برا شودیم رو حالم بهت کنمینم ییطب هستند و با انها احساس تنها

 میو دردها یسفر نکرده بودم و خودم را مشغول کار کرده بودم تا دلتنگ که شدیم یبهتر است چندسال میازخانه برا

 ینیسنگ میدر گلو یزیامد خسته بودم مدام چ یتاب نداشتم طاقتم نم گرید زیحاال بعد از عز یببرم ول ادیرا از 

به خانه  ی..آوا و علکردیبود داشت خفه ام م میاما بازهم در گلو خوردمیبه زور اب م کردمیبه اجبار سرفه م کردیم

 یاش بخاطر من بگذرد آرزو خانم هم بعد از کل یاز زندگ شتریب نیآوا ازا خواستمینم گریشان رفتند به اصرار من د

به سمت اتاقم رفتم و  میها ییتنها یخودم و خانه  ییااو رفت .و باز هم من ماندم و تنه یها یتشکرمن و دلدار

شدم نبودش  رهیبرداشتم به او خ زیم یرا از رو زیکردم و درونش گذاشتم عکس عزچمدانم را برداشتم لباس هارا تا 

 ایخداا کردمیچه م شدیم دهیبازهم ترک بر وجودم انداخت رفتن او  و نداشتن پشتوانه همانند پتک هردم برسرم کوب

 چسباندمیم نهیو به س  دمیکشیعکسش م یکرد دست بر رو دنیشروع به چک میاو...اشک ها یب کردمیم چه

افتادن نبود اش..عکس را در چمدان قرار دادم و هق هق کنان به سمت  ادیبابه  شدیدلتنگش بودم قلبم از جا کنده م

 خوردم و به خواب رفتم.. یتخت رفتم ارام بخش

 هدیچرا تااالن خواب زدیاعصابم بود به اجبار برخاستم چشم بسته جواب دادم آوا بود که داشت غر م یتلفن رو زنگ

 یبه دنبالم م3:30ظهر خواب بودم..گفت که ساعت12و حاال تا رفتمیبودم و به ورزش م داریصبح ب7که قبال  یام من

بخورم برخاستم  ادیشستم و ناهار را گرم کردم تنوانستم ز ارا قطع کرد..صورتم ر ی..و گوشمیتا به فرودگاه برو دیا

بود ومن  بایبود ز انینما رهیت یافتاب از پشت ابرها یکم وظرف هاراشستم خانه رامرتب کردم و سمت تراس رفتم

 دانرا در چم میساعت افتادم و باعجله به داخل امدم ودر را قفل کردم چندتا از کتاب ها ادیغرق تماشابودم که به 

نداشت چشمانم  یدر دل من جا گرید یرنگ یقرار دادم و مدارکم رابرداشته نماز خواندم و امده شدم بازهم مشک

 یرا برداشتم و در هارا قفل کردم برق ها را خاموش کردم و برا نکمیشده بود.ع اهیگود و س رشیپف کرده بود و ز

منتظر است   نییشدم که آوا تماس گرفت و گفت که پا نسورامدم سوار اسا رونیبه خانه انداختم و ب ینگاه نانیاطم

 نیچمدان به دست سوار ماش دمیکش شیبرداشتم و چادراش رابه رو نیماشاز مدارکم را از  یرفتم برخ نگیبه پارک

 ی..علمیساعت بعد فرودگاه بود میپاسخ دادم به راه افتاد و ن یگرم کردندو من هم به گرم یسالم یشدم آوا و عل

بزن به خدا فقط زنگ  یداشت یبهت خوش بگذره هرکار دوارمیبرو به سالمت ام ازین ایرا به دستم داد وگفت:ب طیبل

 سپردمت..

 ممنونم باشه حتما بازم ممنون-

 نکردم.. یکار کنمیخواهش م-
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 ادتیتوروخدا مواظب خودت باش قرصاتو  ازیبه سمتم امد و در آغوشم گرفت مرا به خود فشرد و با بغض گفت:ن آوا

 هاا یجواب بد زنمینکن مدام بهت زنگ م الیفکرو خ ادهمینشه سرموقعه بخور تنها هم نمون ز

 ..ستمیبچه که ن زمینگران نباش عز نقدیباشه باشه ا-

 تو..برو مواظب خودت باش.. یاز بچه هم بدتر-

چندماه ترک  یشدم و تهران را برا مایبعد سوار هواپ قهیدق ستیکردم و روانه خانه شان کردم ب یانها خدافظ از

بود که  یبامدادخمار کتاب خواندمیکتاب را م نید که ابار هزارم بو نیا دیام در اوردم شا یدست فیکردم..کتابم را ازک

و ازان لذت  کردیکتاب مرا غرق خودم نیداستان ا داشتمدوست اش  شتریکه خوانده بودم ب یصدها کتاب نیازب

 ..بردمیم

به چشم  نکیگرفته و ع لینشست .چمدان م را تحو نیبر زم مایهواپ یک دمیدر کتاب غرق شده بودم که نفهم انقدر

که با تلفن درحال  یدرحال یو شلوار مشک قهیراه راه و جل راهنیکوتاه قد با پ یرمردیز فرودگاه خارج شدم پا

 دمید دمشانی:بله خانم دگفتیصحبت بود م

 د؟؟یشما مش رحمان هست دیشد گفتم:سالم اقا ببخش کیامد..نزد یو به سمتم م دادیمن دست تکان م یبرا و

 درسته؟؟ یخانم باش ازین دیسالم دخترم بله توهم با-

 هارا بزارم لیوسا دیخوشوقتم کجا با دنتونیبله از د-

  نیبه من گفت:بش یرفت چمدان را در ان قرار داد و با مهربان یزد وچمدانم را گرفت و به سمت تاکس یلبخند

 باباجان..

بود..دوست داشتم انجا را  کرده فیتعر میبرا رازشانیاز خانه ش یو ادرس را داد آوا گهگاه میشد نیماش سوار

کوچک  یشدم در ادهیبرداشت من پ نیو مش رحمان چمدان را از ماش ستادیا یتاکس میدیساعت بعد رس می..ننمیبب

و در خانه قرار داشت در به  وارید یبررو دهیبزرگتر بازهم سبز بود شاخه درختان خشک یو سبز رنگ کنارش در

  کردیامد لبخند به لب داشت و به من نگاه م رونیگلدار ب دیو چادرسف یاب یمسن با روسر یباز شد خانم یارام

به سمتم امد دستانم را  زدیانگار او بود که به من لبخند م کردیبود که به من نگاه م زینبود اما انگار عز زیعز بهیش

 دخترم  اتویب یگرفت گفت:سالم مادر خوش اومد
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دستش را بر  دیبه صورتم کرد چشمان پر از اشکم را که د یتم نگاهام را برداش نکیپر از اب شده بود ع چشمانم

 گفتم؟ یبد زیچ یکنیم هیصورتش زد گفت:خدا مرگم بده مادر چرا گر

 بغلتون کنم؟؟ شهیشد زبان باز کردم و بابغض گفتم:م یکه بر گونه ام جار میها اشک

  ایقربونت  بشم مادر ب ایاره مادر چرا نشه ب-

بود که  زیانگار عز کردمیهق هق م رختمیو من ارام ارام اشک م کردینوازش م زدیرا در اغوش گرفت بر پشتم م من

مش رحمان تمام مدت  چارهیامدم ب رونیکه ارام شدم از اغوشش ب ی..کمدادیاو را م یمرا دراغوش گرفته بود بو

هم از  یزوج که سن نیچقدر مهربان بودنند ا ودو بغض کرده ب کردیبود و مارا تماشا م ستادهیچمدان به دست ا

ام  یکرد و ارام ارام دلدار تیهردوشان گذشته بود..منصوره خانم دست بر پشتم گذاشت و مرا به داخل هدا

 یبود باغچه  دهیرو یکوچک یانها جوانه ها یشاخه ها یپراز درخت خشک که بررو یاطیح میشد اطی..وارد حدادیم

قرار  میکه روبه رو یبزرگ کنار باغچه..وساختمان یو تاب یتخت چوب کیوجود نداشت.. شوندر یبزرگ که هنوز گل

کرده ام  خیساختمان صورت  یگرم تو یداشت مش رحمان منصوره خانم در را باز کردنند و مرابه داخل ببردنند هوا

 یاشپزخانه ا نهیکنار شوم رامشا یوسط انهاوصندل یونیکه دور تادور خانه بود تلوز یسنت یمبل ها کردیرا نوازش م

 حیتوض ی..منصوره خانم بامهرباندادیم لیمانند بود که اتاق هارا تشک چیپ یکنارش و ازکنار اتاق پله ا یکوچک و اتاق

مش رحمان اونجاس  یاون اتاق کنار اشپز خانه مال من و مش رحمانه هرکار داشت ییرایپذ نجایا نی:مادر ببدادیم

قرار  یتخت یبر رو کیکوچ ونیکنار اتاق و تلوز یکوچک بخار یکردتخت و مبل ها زصداش بزن درش را با

باال هر کدوم  ادیکردم مش رحمان م زیاتاق ماست مادر باالهم سه تا اتاق داره من همه رو تم نمیداشت..ادامه داد:ا

 دارتیاستراحت کن بعد ب دوساعتم یکیهاتو بزار همونجا..برو مادر  لیانتخاب کن مش رحمان چمدونو وسا یخواست

 نیاتاق را باز کردم هم نیگفتم و تشکر کردم به باال رفتم و مش رحمان هم دنبالم..در دوم یشام..باشه ا یبرا کنمیم

کنار در قرار داشت پرده  ی نهیکنار پنجره کمد و ا یبزرگ تخت یداشت با پنجره  رونیبه ب یخوب بود تراز میبرا

 گهید یاتاق ها یکرد یفرش هم قرمز بود..مش رحمان گفت:باباجان انتخاب خوب یتختو رو خوردیقرمز رنگ م یها

را در اتاق گذاشت وگفت:خوب استراحت کن معلومه  لیاز همه روشن تره..وسا نی..اشهیپنجره شان پشت باغ باز م

و با او تماس  دمام رفتم روشنش کر یبه سمت گوش عیآوا افتادم و سر ادی..در را بست رفت..یخسته ا ییلیکه خ

کنار تخت  زیم یو رو دمیرا بوس زیصحبت با او برخاستم و چمدانم  را باز کردم قاب عکس عز یگرفتم بعد کم

 گذاشتم حوله ام را برداشتم و به سمت حمام درون اتاق رفتم..
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بودم به اطراف نگاه کردم چمدان باز کنار اتاق  دهیخواب یکم دادیشب را نشان م8:30چشمانم را که باز کردم ساعت 

را  میکنار پنجره بود کتاب ها یرا برداشتم و داخل کمد قرار دادم قفسه کوچک میافتاده بود از جا برخاستم لباس ها

 ؟؟ یداری:مادربگفتیامد که م یخانم م همهربان منصور یبه در خورد صدا یبرداشتم که تقه ا

 داخل دیبله بفرما-

کتاب هاراکه در دستم  کردینشست و لبخند زنان مرا تماشا م یداخل شد گوشه ا ییچا یا باز کرد و با فنجان هار در

 یاهل کتاب و مطالعه هست یلیی:مادر معلومه که خدگفتید

به سمتش رفتم  کردیزدم و سرتکان دادم کتاب هارا تک به تک در قفسه گذاشتم و اوهم مرا تماشام لبخند

 ممنون یلیخ نیدیگفتم:چرا زحمت کش کردمینگاه م یزدی یها کیهمراه با ک ییچا ینیوهمانطورکه به س

 هم شام حاضره.. گهیساعت د میمادر نوش جونت تا ن هیزحمت چ-

 ممنون-

چشمات پر از  یدیو تامنو د یکه منو بغل کن یخواست کدفعهی:دخترم چرا دم در دیدست دست کرد و اخر پرس یکم

 اشک شد؟؟؟

 ای دیکنیبه من نگاه م یاما وقت دیستیمن ن زجونمیعز هیگذاشتم و گفتم:راستش شما شب شیرا سرجا یچا فنجان

 ..البته دورازجونتوندیدیم زجونویعز یبو یحت کنهیکه منو نگاه م زجونمهیانگار عز دیبغلم کرد

 بابا فوت کردن؟؟ یا-

 که منو تنها گذاشتن هشیم یبله متاسفانه دو هفته ا-

گفت:مادر غصه  یتر شد و دستم را گرفت و بامهربان کیفرو دادم که نزد ییانداختم و بغضم را با چا نییرا پا وسرم

 ..ییایکن باهاش کنارب یمادر خدا بزرگه سع یبهت ول گمیم تیتسل یبهشون وابسته بود یلیینخور معلومه خ

 همونه که اومدم سفر.. یبرا ومدمیکنارم شدیممنونم کاش م-

 اره مادر؟؟ یتو تخصص دار گفتیم ؟؟آرزوخانمیتوهم همسن آوا جان هست-

 ..امیباخودم کنارب کمیگرفتم تا  یماه مرخص هیاره من همسن آوام بله تخصص اطفال دارم اما فعال -
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مش رحمان برات راه  که نمیماش میکنیم دیو خر میگردیم میریهروز باهم م هیشهر قشنگ رازیمادر ش یخوب کرد-

 انداخته 

 دستشون درد نکنه..-

 یخونه اشپز یمش رحمان از پس کارا دمیبهت نشون م رازویش یخودم همه جا هیچه حرف نیمادر ا فشهیوظ-

 ..کنهیم یاوقات اون اشپز شتریب ادیبرم

 هنرمندن یلییعععع چه جالب پس خ-

دختر دارن فرشته  هیاز تو بزرگتره اسمش مهران اسم عروسمم نداس ماشاال  یکه دو سه سال میپسر دار هیاره..ما  -

 رنیباز م یهستن ول رازشونیخونه ش یتو یدوسه روز رازیش انیم دایاسمش ترنجه  ع

 ؟؟ کننینم یزندگ رازیمگه ش-

خداحفظش کنه  یول رازیش ادینم شتریدو سه بار ب یهمون سال یبرا زیانتقالش دادن تبر سهینه مادر مهران افسر پل-

 کمکه منو باباشه.. یاقاس کل

 خداحفظشون کنه-

 کنن؟؟؟یم یخاانوادت هم تهران زندگ یخانوادت نگه داره راست یممنون مادر خدا تورو هم برا-

  کنمیم ینه مشهدن من تنها تهران زندگ-

 مادر؟؟ یازدواج نکرد-

 نه -

 خورنیاالن به درد نم یکن مردا یخودت زندگ یمادر برا یخوب کرد-

 که شام اماده اس نییپا میرا برداشت گفت:بر ینیکردم س یا خنده

 کردیکه مش رحمان بالبخند به ان اضافه هم م یشده ا دهیچ زیم دنیرفتم باد نییدنبال اش راه افتادم و به پا به

 نیبش زمیعز ایب کنهیهم م ی:گفتم اشپز گفتیتعجب کردم منصوره خانم باخنده م
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 ستیبلد ن یخانوم ماکه اشپز نیا نیبش ایگفت:اره دخترم ب شستیرا م شیرحمان همانطورکه دست ها مش

 دسپخت نداره مجبورم خودم دست به کار شم

عطراش  دمیخودم کش یبرا ینشستم مش رحمان و منصوره خانم هم نشستند کم یصندل یزدم و به رو یلبخند

که منصوره خانوم خودش درست کرده بود..طعم  یو ترش یرازیهمراه با ساالد ش یرازیش یکننده بود کلم پلو وانهید

 د؟؟؟؟یکنیم یخوب اشپز نقدریا یداشت لبخند زدم و گفتم:چجور یعال

هم که  یگرفتم بعد سرباز ادیبود از اون  یتو اشپزخونه بودم اشپزمون مرد خوب یراستش بابا جان من دوران سرباز-

 باچندبار درست کردن استاد شدم گهید ستین یخانوم اهل اشپز دمید

 ینشونش بد شتریگفتم ب یتو عالقه و استعداد دار دمید ستمین یخانم اخم کردگفت:وااا من کجا اهل اشپز منصوره

 سیپاهاشم ل یانگشتا کنهیم فیازخودش تعر نقدیمش رحمان که ا نیهم کنمیدرست م یابگوشت هیجان  ازیوگرنه ن

 زنهیم

را جمع کرد و نگذاشت کمکش کنم مش رحمان  زیبعد شام منصوره خانم م دندیخندیام گرفته بود..ان ها هم  م خنده

بگرد  یفردا برو کل نیماش چیسو نمی..اچسبهیبخور بعد از غذا م ییچا ایاورد و کنارم گذاشت گفت: باباجان ب یچا

 ..ادیمنصوره هم باهات م

 باباجان ریبخوابم شب بخ رمیشان رفت گفت:من م کردم و لبخند زدم به سمت اتاق تشکر

 ..دیخوب بخواب ریشب بخ-

کرده ام را گرم  خیتن  نهیاتش شوم یارامش نشستم چقدر خوب بود گرما یصندل یرفتم و رو نهیشوم کنار

که از دست داده  یاغوش کسان یو چشمانم را بستم و باز هجوم خاطرات گذشته و گرما دیکش یقی..نفس عمکردیم

در  یو نگران یبود جواب دادم با مهربان وااو..تلفتنم درحال زنگ خوردن بود آ یخال ییاز جا دیکشیم ریبودم..قلبم ت

..من تشکر کردم و جوابش را دادم بعد از قطع انهیرا خورده ام  میکه دارو ها گفتیو م دیپرسیحالم را م شیصدا

 یستیگذاشت و نشست رو مبل گفت:مادر خسته ن زیم یرا رو وهیکردن تلفن منصوره خانم به سمتم امد ظرف م

  اد؟یخوابت نم

 داشت نهیخوبه..کاش خونه منم شوم یلییخ نهیکنار شوم نجاینه  ا-

 یراحت تر یلییانگار تنها خ-
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 دنبال ارامش بودم شهیراستش اره عادت دارم هم-

 ؟؟یرو نخواست یتاحاال کس یفضوله ها ول یچقدخوب مادر باخودت نگ-

تموم شده بود  یبزرگ شدم همه چ یبچه بودم وقت یلییخ یانداختم..و بعد گفتم:چرا ول نییکردم وسرمو پا مکث

 بچه داره هیاز اون دور بودم بعد از چند وقت خبر ازدواجش اومد االنم  یلییمن خ

 تو.. یدیکش یمادر چ رمیبم یاله-

 عادت کردم  گهیکردم و لبخندزدم و گفتم:د نگاهش

کسو نداشت با عمه اش  چیدختره ه ابونیدختر گل فروش تو خ هیسالش بود عاشق شد عاشق 19مادر مهران ما  -

سالش بود اسمش ترنج 16تمام بدنش کبود خون مرده بود اون زمان اون  خوردیده بار کتک م یو روز کردیم یزندگ

دل نه صد دل  هیمهران ما  یبود ول کارشخانواده و  بشیبود پجه افتاب خانووم با ادب فقط ع یبود عجب دختر

 دیخریبراش لباس م بردشیدکتر م دیخریو ازش گل م شدیرد م ابونیعاشقش بود دانشجو بود و هروز از اون خ

تا به عمش بده و کتک نخوره ترنج هم عاشق مهران بود اولش  دادیمقدار پول بهش م هیهروزم  بردشیم رونیب

رحمان رفت و  نقدیا ومدنیچقدر بهم م یدونیمادر نم رفتیکنارمهران راه م بعد خووب شد یول زاشتیمحلش نم

که مهران باهاش  شدیسال م2اونو مهران بخونن..اخه مادر نیب یماباشه و عقد شیکرد ترنج پ یاومد تا عمه شو راض

انگشتر  هنوزخشک کرده اش  یترنج  و گل ها یدل باخته اش بود تمام اتاقش پراز عکسا یاشناشده بود و بدجور

چقدرمهران بخاطر اون ذوق کرده  رهینم ادمی یاعلیبو دستشه روش نوشته بود  دهیکه ترنج براش خر یمشک قهیعق

 دیفهمیرو پا بند نبود نم یمهران از خوشحال میبودو خوشحال بود..بعد دوسال ترنج و به عقد مهران دراورد

 کردیاونم نوازشش م زاشتیترنج م یرو پا شومهران سر شدیترنج هم فقط از خجالت اب م کنهیکارمیچ

 یمش رحمانم عطار میکردیم یماتهران زندگ خواستشیم یلیی..خشدیدستش از دست مهران جدانم رفتنیهرجام

بره دنبال ترنج بهش  خواسیمهران از دانشگاه اومد م خوندیماه از ازدواجشون گذشته بود ترنج درس م4داشت..

 سر راه ببر واسه بابات..رفت... نویا گفتمقابلمه غذا مش رحمانو دادم 

باشد منصوره خانم  ادمیجالب بود اگه درست  میبرا یلییبغض کرد چشماش پر از اشک شد خ دیکه رس نجاشیا به

منصوره خانم خنده رو  نیچن نیدختر باکماالت وخانم چه شدبود که ا نیگفته بود اسم عروسش ندا س نه ترنج پس ا

 منتظر بودم که ادامه داد.... کردیبغض م شیبرا

 گهیو به ترنج م رهیگیبه سمت مغازه مش رحمان قابلمه را به دست م انیدنبال ترنج و از مدرسه م رهیمهران م-

اما مهران ما  دهیترسیکه باهاش بره چون سرظهر بوده و تنها م کنهی..ترنج اسرارمامیتاقابلمه رو بدم و ب نجابمونیهم
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قابلمه رو که دست  رهیو م شهیردم ابونی..ازخامیبمون من م مخانو  یتو خسته ا ابونهیخ هی مابونیخ هی گهیمادر م

 که... ننیبیم رونیب دونیبا مش رحمان م فهمهیم رونیاز ب یوحشتناک یصدا دهیباباش م

مش  رهیبه سمتش م کشهیم غیپر از خون افتاده مهران ج  ابونیو ادامه داد:ترنج وسط خ ختیاز چشمانش ر اشک

که  زنهیو صداش م کنهیم ادیداد فر نقدیا شیزانوهاش خم م نهیبیم ینجوریترنجو ا یمهران وقت گفتیرحمان م

ترنج خانوم مثل گل پرپرشد چقدر ماه بود  ودب یاش چ دهیبه امبوالنس اما فا زننیمادر زنگ م فتهیو م کنهیضعف م

کرد مادر که  یشد خودکش ووونهیکه رفت مهران هم د فیح یدختر..ول نیازا دمیدیدخترچقدر باادب بود بد ن نیا

 یترنج صدا یبرا زدیبال بال م گرفتیاروم نم زدیدر اون در م نیشد بچم خودشو به ا ریتموم بود پ دمیرسیم ریاگه د

 نیداشت ازب شدیم هوشیب دیکوبیم واریسرشو به د داشتیاش و ترنج ترنج گفتنش همه جارو برم هیداد  و گر

تادور  رازیش میو اومد میو خرجش کرد میمونو فروخت یشب مادر سکته کرد دوتاپاش فلج شد تمام زندگ هی..رفتیم

مادر بقول  یشد ول خوبتا مشیدکتر دوا کرد نقدریداشت ا یخرااب یافسردگ یباشه پاهاش خوب شده بود ول

ساله شد درسش تموم شد مشغول شد به اسرار و هزار قصم 26عشق ترنج تو وجودشه  گهیاالن م نیخودش که هم

ترنج داشت  یکه برا ی..اما شوقرهیشد تا ندا دختر دوست مش رحمانو بگ یبود باباشم سکته کنه راض کیکه نزد هیا

نوز عکسشو داره تا بود مهران ه گهید زیچ هیاما اون  هیو خانم وبندا دخترخوو شمیندا نداشت خدا یاصلال برا

 یزندگ ادشیبا شتریبچه اش دختره گفت اسمش ترنج..اسم دخترشو ترنج گذاشت تا بقول خودش  هر لحظه ب دیفهم

 کنه...

عشق پرپر شده  یخانواده برا نیبودن ا دهیاشک هاشو پاک کرد..دستش را گرفتم وفشردم چه کش ویکش یآه

داشت که  قیعم یانقدر عشق نکهیشد و سکته کردو ا وانهیود که دپسرشان وااقعا دردناک بود انقدر دلبسته اش ب

ما نبود هر  نیب یزیچ میبود گذشتهاسم دختراش راهم ترنج گذاشت من هم بغض کرده بودم من و رضا هم ازهم 

که از  یگردنبند یحت کردمیافتادم و هرطورشده بود از ذهنم دور م یم اسمنی ادی دیرسیزمان خاطراتمان به ذهنم م

هم تمام شده  ی..مابراکردمیهم فرار م یاما باز از دلتنگ شدیتنگ م شیانداختم دلم برا یداشتم نم ادگاریرضا 

 جان توروهم ناراحت کردم ازین دیببخش-اوردم.. رونیاز فکر ب انممنصوره خ ی..صدامیبود

 مناراحت شد یلیپسرتون خ یفقط برا دیگفت دیکرد یخوب کار هیچه حرف نینه ا-

از نبود  سوزهیتاعمر داره م دونمیاما م زهیریخودش م یساله هاس تو40 هیاش شب افهیشد ق ریمادر مهرانم پ یییه-

 بودن  دهیشون کش یزندگ یکه برا یترنج و نقشه ها

 سخته یلییحق دارن منصوره خانم خ-
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  دونمیاره دخترم م-

به دست داشت دوباره کنارم نشست درش را باز کرد و چندتا عکس ازش  یکه جعبه ا یسمت اتاق رفت و درحال به

 یچشمان یپر مشک یقد بلند با موها یپسرش با ترنج بود..پسر یعروس یو به دستم داد عکس ها دیکش رونیب

بود دست دور کمرش گذاشته بود لبخند  ستادهیپف ا دیسبزه که کنار ترنج با ان لباس سف یدرشت و صورت

نگاه  نیکم نداشت با خجالت به دورب چیه ییبایداشت از ز ییخمارو قهو یو الغر اندام بود چشمان دینج سف..ترزدیم

 یدست مهرانه مخصوصا عکس ها گهید یو دست مهران را دردست گرفته بود..منصوره خانم گفت:عکس ها کردیم

 ترنج یتک نفر

 شد فیدختر ه نیچقدر نازه ا-

 شد.. ینجوریا یخون شد وقت گرمیپرپر شد ج ینیبیاره دخترم م-

 ..نیوااقعاا سخته حق دار-

  یها را بهش دادم که گفت:مادر برو بخواب خسته ا عکس

 ..ریباشه شب بخ-

که  خواندمیبودم و کتاب م دهیتخت دراز کش یو دست بر شانه اش گذاشتم لبخند زد و دستم را فشرد..رو برخاستم

 خوابم برد..

 رازیامدنم به ش یهم سرزنشم کرد برا یصحبت قطع کرد..البته کم یمامان بود بعد ازکم دمیتلفن از خواب پر بازنگ

مشهد  خواستیکنم م یتهران باشم و دور ازانها تنها زندگ خواستیبابا دلش نم رفتمیمشهد نم دانستیاماخوب م

چون او  کردیم تمیبابا اذ مایبخاطر ن را با انها بودم مدام ما یو جوان یکنم اما بس بود تمام بچگ یبمانم و باانها زندگ

انها خسته  یاز حرفا گذاشتندیکه برتنم م یپسر بود من دختر چون او بزرگتر بود من کوچکتر خسته بودم از درد ها

مرا  خواستندینم یروز به روز بدتر شدن و حت مایبه خانه برگردم و نماندم بابا و ن گریبودم و چون نخواستم که د

رفتم منصوره خانم در اشپزخانه بود چشمش به من افتاد و گفت:عع  نییازجا برخاستم و صورتم را شستم پا ننیبب

 صبحونه ایب ریصحبت بخ یشد داریمادر ب

 پس مش رحمان کجان؟؟ ریصبح شما هم بخ-

  گهید میشد دیع کیرفته تو باغچه گل بکاره مادر اخه نزد-
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 ععع چقد خوب-

لبخند زدم و به  کاشتیکه داشت تک به تک گل هارا در باغچه م دمینجره مش رحمان را درا کنارزدم و از پ پرده

 اطینصف ح بایرفتم تقر اطیرا برداشتم و به ح یچا ینیخوش طعم منصوره خانم س یرفتم بعد خوردن چا زیسمت م

 ..انمش رحم نیرنگا رنگ کاشته شده بود بلند گفتم:خسته نباش یگل ها

 بابا یسالمت باش-

 کرد.. خی ییچا دیبفرما-

 ببر تو اتاقت.. نویبابا ا ایامد لبخند زد و گفت:ب یدر دست داشت و به سمت من م یشمعدان یگلدان

 ممنون چقدر قشنگه یلیییخ-

 دیدوستداره گفتم شا یشمعدون یلییاخه منصوره خ رمیگیپشت پنجره ها م یبرا یاره بابا هر سال چندتا شمعدون-

 ..یتوهم دوست داشته باش

 دوست دارم  یلییبله منم خ-

 انه؟ی ییایتوهم م دیبرم خر خوامیجان م ازیامد و گفت:ن رونیخانم ب منصوره

 تا حاضر بشم  نیارم تر شده بودم..گفتم:اره صبرکن یامده بودم کم نجایا یبروم از وقت رونیامد ب ینم بدم

 باتریپنجره گذاشتم چقدر تازه و با طراوت بود وکنار پرده قرمز اتاق ز را کنار یسمت اتاق رفتم گلدان شمعدان به

 شانه ام انداختم.. یبافت به رو یام را به تن کردم و شال یمشک ی..بارونکردیجلوه م

 دادیمنصوره خانم ادرس م میامد رونیو از خانه ب میرفتم با منصوره خانم سوار شد نییرا برداشتم و پا نیماش چیسو

 ن؟یبخر یچ نیخوای..گفتم:منصوره خانم مرفتمیو من م

براش کت و شلوار بدوزن من  دهیخرده لباس برا خودم و ترج و مهران و عروسم..مش رحمان که هرسال م هیمادر -

 ..یبگرد کمی یایگفتم توهم ب رمیراه برم و لباس بگ ابونایخ یپام تو نیمجبورم با ا گهید

 ..دیگفت دیکرد یاهاا.اره خوب کار -
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مغازه هارا نگاه  کیبه  کیبود منصوره خانم  یبازارچه بزرگ میشد ادهیرا پارک کردم و با منصوره خانم پ نیماش

به دست  دیخر یها لونیبود که نا ی..بازارچه شلوغ و پر از مردمدیخریم یدیپسرش و خانواده اش ع یو برا کردیم

 بردار  یزیچ هی یخواینم یزیوچ:مادر تگفتیبه من م قهیبه دق قهیداشتند منصوره خانم  دق

انجاراکرده  یبرم شاه چراغ دلم بدجور هوا خواستیالزم ندارم.دلم م یزینه چ گفتمیوم زدمیلبخند م ومن

رفتن به شاه چراغ چادر الزم داشتم لبخند  یشد و من هم به دنبالش برا یبود..منصوره خانم وارد مغازه چادر فروش

 ..دوزمیخودم برات م یبردار یهر چادر رمگفت:دخت دیمنصوره خانم که لبخندم را دزدم و وارد مغازه شدم..

 ممنونم چشم..-

چادر  دنیو از منصوره خانم که ان طرف مغازه مشغول خر کردمیرا نگاه م یمشک یسمت چادر ها رفتم چادر ها به

 ازیو به سمت منصوره خانم رفتم که گفت:ن دمیخر یساده ا یمشک یباالخره چادر کردمیبود سوال م یرنگ یها

 چادر گلدار ها قشنگه؟ نیجان ا

بود که هرسال با لبخند و  زیعز یدوخته شده  یو گلدار بازهم بغض کردم مثل چادر ها یرنگ یچادر ها دنیباد

نمازم  هنوز چادر گلداراش را داشتم چادر دیجوشیاشک در چشمانم م دادیم یدیمهربان اش به من ع ینوازش ها

سرم را نوازش کند او کجاست  خواستیم یسمرا بدهد چه ک یدیع خواستیم یحاال چه کس یول دادیاورا م یبود بو

کس را جز او ندارم چرا تنها ترم کرد  چیه دانستیگذاشت او که م میمهربان اش کجاست چرا تنها یلبخند ها

 ...ا؟یچرااا؟؟ چرااا خدا

 میاز ته گلو یرا بسته بود..با صدا مینتوانستم انجا بمانم بغض راه گلو دمیچادر کش یرو یتکان دادم و دست سر

 نیایشما هم ب نیماش یتو رمیگفتم:من م

را  لونیرا باز کردم نا نیبه من نگاه کرد..در ماش نینگفت و غمگ یزیچ دیمنصوره خانم حالم را فهم رونیب دمیدو و

 یرو اریاخت یداغم ب یسرباز کرد اشک ها میگلو نیفرمون گذاشتم و  بغض سنگ یپرت کردم سرم رو یا یگوش

..سرم را بلند کردم منصوره خانم در گرفتمیم ابهانه او ر میها یمثل بچگ خواستمیرا م زمیعز ختیریگونه ام م

 را پاک کردم.و بغض ام را قورت دادم.. میرا باز کرد اشک ها نیماش

 شده؟؟ یزیمادر؟؟چ یفت:خووببه من نگاه کرد و گ نگران

 خونه؟؟ میبر ستین یزیخوبم چ-

  میارع بر-
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باال  دمیبه مش رحمان کردم دو یسالم دمیبه خونه که رس کردمیم یقرمز رانندگ یراه بق کرده و باچشم ها یتو

را در  می.. لباس هاسوزاندیرام میگلو یبود باز و مثل خنجر نیسنگ میدر گلو یزیکالفه بودم حالم خوب نبود چ

اش افتاد به  یادگاریکردم چشمم به چادر  هناوردم صورتم را شستم و وضو گرفتم سجاده ام از کمد برداشتم پ

کس چگونه داغ نبودش را  یبامن ؟؟ بامن ب ی..چه کردااایخدا دادیاش را م یبو ختیر میفشردم اشک ها نهیس

را  یندارم نوازشم کند ارامم کند من که جز او  کس را یرا ندارم دردم را بداند من که کس یتحمل کنم من که کس

چادر  یسرم را تو گرفتمیسخت است بهانه اش را م یتنها تواانمینم توانمیخدااا نم یا ارمینداشتم چگونه طاقت ب

چرا منو  ییکجااا زززی..عزکردمیم شیو فقط صدا کردمیم  هیو بلند بلند گر زدیخاطراتش اتشم م ادیفرو کرده بودم 

دلم براات تنگ  ززیعز تونمیبخداا نم تونمیمن نم ززیبدوون توو عز کارکنمیچ یرفت یچراا منو گذااشت یتنها گذاشت

 گهیبار د هیفقط  زیتورووخداا عز یکنیاس پس چراا ارومش نم کهیت کهیدل دختر کوچولوت ت ییکجا ززمیشده عز

 ییاز درد نبودش از درد تنها دیترکیدلم داشت م کردمیم هیو گر  دمزی...داد مزززیبغلم کن عز گهیبار د هیصداام کن 

بود و به باال امده  دهیناله ام را شن ییو صدا دید هیخودم...در باز شد منصوره خانم بود که مرا در حال گر ی یکس یب

دوشش گذاشت و من چادر به دست  یسجاده بلند کرد سرم را رو یبود..دستش را دور شانه ام انداخت و مرا از رو

و او را  کردمیهق هق م توانستمینم یو ل اشمکه ارام ب خواستیو م کردی..نوازشم مکردمیم هیو بلند گر زدمیزار م

 ابو بخور.. وانیل نیا ایاب به طرفم امد و گفت:دخترم اروم باش ب وانیمش رحمان با ل زدمیصدا م

بسته بود دهانم قفل شده بود و  میکرد راه گلو کیاز اشکم نزد سیخ یخانم از دستش گرفت و لب ها منصوره

امدم و  رونیاز اغوش منصوره خانم ب دیکش قیاز ان خوردم و نفس عم یرفت به اجبار کم ینم نییپا میاز گلو یزیچ

خوشخواب را  دادیم میهمانطور که دلدار انممنصوره خ دیرفت و من دراز کش نییشدم مش رحمان پا کیبه تخت نزد

 سرخم را بستم و بخواب رفتم.. یچشم ها زدمیو رفت هنوز نفس نفس م دیکش میبر رو

 میبودم برخاستم و به سمت قرص ها دهیبعدظهر بود و من از شدت سر در از خواب پر3شدم ساعت داریخواب که ب از

ش رحمان در اشپزخانه بود که و م زدیرفتم منصوره خانم داشت با تلفن حرف م نییبر داشتم و پا یرفتم مسکن

 صحبت کن  شبخود ایمادر ب نییجان اومد پا ازیمن منصوره خانم گفت:ن دنیباد

خونه زنگ  توینگرانته هزاربار به گوش یلیییییگفت:آوا خانومه مادر خ یمن شد دستم را گرفت و با مهربان کینزد و

 زده

 گرفته گفتم:الو آوا سالم یرا گرفتم و باصدا تلفن

 یدونی؟میمردم و زنده شدم دختر صدات چرا گرفته ؟؟؟خووب یدیجواب نم تویچراگوش اازیگفت:ن یرانبانگ

  یچندساعته خواب
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 خووبن نایخوبه مامان ا یعل یخوبم آوا توخوب-

 که ها؟ یخوریتو دارو هاتو م رسوننیاره همه خوبن براات سالم م-

 نگران نباش نقدیا خورمیاره م-

 وونهیکه د رهیگیسراغتو م یمن و عل شیپ ادیم نقدیپسره عارف ا نیا ازین ی..راستسیدست خودم ن کارکنمیچ-

 مون کرده 

 داره اون بامن؟ کاریچ یجد-

ازشون تشکر  دیخانم دکترم با ونیمو مد یگفته من زندگ گهیم دهیزبونش کش ریاز ز یعل یبه هزار بدبخت-

 کارکردهیکردم که چ فیتعر یکنم..منم برا عل

 ..کردیاون اگه تشکر بکن بود همونجام-

 عذاب وجدان گرفته ازیفکر کنم ن ارمیاز دلشون درب دیشده که با یاشتباه هیهم گفته  یاره اتفاقا به عل-

 گفته؟؟ یچ یاشتباه عل گهیخودم زل زد گفت بعد االن م یتو چشم ها یاشتباه؟؟؟چه اشتباه-

 یسفر..عل رازیماه رفتن ش کیندارن براهمون برا  یمناسب طیراگفته خانم دکتر مادربزگشون فوت کرده ش یعل-

 بدجور خورده تو برجکش گفتیم

 شه مونیبگه بعدش پش ینجوریسواله که چرا ا زیچ هیمن  یبرا یحقشه ول -

 ها؟ یزنیتو حالت بهتره مشکوک م دونمینم -

 اره آوا جان خوبم نگران نباش-

 مواظب خودت باش خدافظ زنمیبهت زنگ مباشه پس شب دوباره  یخدااکنه راست بگ -

 خدافظ نطوریتوهم هم -

نگران  ینگفته بود به اندازه کاف یزیرا قطع کردم و به سمت منصوره خانم رفتم و ازش تشکر کردم که به آوا چ تلفن

بود ناراحت   یانصاف یبهتر شدن من کرد ب یاش را برا ینگران بشه تمام سع نیاز شتریب خواستمیمن وحالم بود نم

 کردن اش..
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 یمنصوره خانم اسرار کرد که ناهار بخورم نتوانستم قهوه ام را برداشتم و به سمت صندل یرا خوردم و هرچ مسکن

ارام منصوره خانم که کنارم نشسته  یتاک ساعت و نفس ها کیارام باشم..ت یرفتم الزم بود کم نهیارامش کنار شوم

مطمئنم حالت خوب  هیجان بلند شو ببرمت حافظ ازینزد وگفت: می..که صداخوردیبود که به گوش م یزیبود تنها چ

 شهیم

 گهیروز د هی ینه منصوره خانم باشه برا-

 نکن یبلندشو تنبل یراه بر یکه نمتون شهیشلوغ م نقدیا دهیع گهیمادر چند روز د گهیبلندشو د-

بودم..به اتاق رفتم و پالتو  هیحافظ یال و هواعاشق ح شهیهم شدیان جا حالم بهتر م دیاز جا برخاستم شا خسته

را برداشتم منصوره خانم  میسرم کردم و چکمه ها یبعدظهر سردتربود شال بافت یام را به تن کردم هوا یبلند مشک

اخر هم  یروزها نیزمستان در ا یسرما میشد نیماش رو  سوا میبود..باهم از در خارج شد ستادهیاماده منتظرم ا

 دست بردار نبود..

بود منصوره خانم ارام صحبت  دیمقصد بازارچه ها و مراکز خر شترشانیها که ب نیها پرشده بود از ماش ابانیخ

بود  یشدم هوا ابر ادهیرا پارک کردم و پ نی..ماشکردمیم دیو من هم تاک گفتیها م یرازیو از اداب رسوم ش کردیم

که  یانجا مردم یبایز یحال هوا میشد هیو وارد حافظ میدردش ابانیا گرفته بود از خرا فر رازیاسمان ش اهیس یابرها

تازه اب خورده و درختان جوانه زده همه و همه ان ها  یدر رفت امد بودنند و فال فروشان مرغ عشق بدست سبزه ها

و  زدمیپر درخت و گل را داشت ارام ارام قدم م ییبایمن دلشکسته انجا حکم باغ ز یبرا کردیحالم را درگرگون م

امد و  یمن م ییهوا را استشمام کند..منصوره خانم پابه پا نیتا تمام بدنم ا دمیکشیباتمام وجود نفس م بردمیم ذتل

و  میحضرت حافظ خواند یبرا یبهترشده خوشحال بود..فاتحه ا یحالم کم دیدیکه م نیلب داشت از ا یلبخند به رو

که منصوره خانم از جا برخاست و به  بردمیو لذت م کردمیام نگاه م یالیخ ییبایومن به باغ ز مینشست یوشه اارام گ

  امیمن گفت: االن م

 یبرا ریمادر فال حافظه باز کن فال بگ ایدر دست داشت به دستم داد و گفت:ب یامد و کتاب کوچک قهیاز چند دق بعد

 خودت 

 زدم و گفتم االن؟ لبخند

 مادر زود باش گهیخود حافظ خوبه د شیفال حافظ پ-
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شماره ها   یلب فرستادم چشمانم را بستم و انگشت اشاره ام را به رو ریز یاول را باز کردم و صلوات صفحه

 242..شماره دمیکش

 را بلند خواندم.. بایرا اوردم و ان شعر ز صفحه

 دیو بشارت به مهرماه رسفتح  دینو             دیمنصور پادشاه رس تیکه را ایب

 دیداد خواه رس ادیظفر نقاب انداخت    کمال عدل به فر یبخت ز رو جمال

 دیدور خوش اکنون که ماه امد         جهان به کام دل اکنون که شاه رس سپهر

 دیقوافل دل و دانش که مرد راه رس     منیزمان شوند ا نیا قیقاطعان طر ز

روزا  نیا گهیحافظ هم م نیشانه ام گذاشت و گفت:دخترم بب یا زد و دست اش را رودندان نم یخانم لبخند منصوره

 رونیاز اون ب یبتون نکهیدارن ا شونیزندگ یروز سخت تو هیهمه  ریسخت نگ تیبه خودت و زندگ نقدیا شهیتموم م

 یادیز یها یسخت دونمیمادر م ییایکنارب هاشکن با ی.سعیخوبه نه که هنوز باهاش دستو پنجه نرم کن ییایب

 میشام بخور یرستوران خوب باهم مجرد هیاما خدا توهم بزرگه بلندشو که ببرمت  یدیکش

قبل اش به مش رحمان زنگ زده بود و گفته  رفتمیم گفتیکه منصوره خانم م یزدم و برخاستم طبق ادرس یلبخند

خونه  یبچرخون توشهر تو کمیاون بچه رو منصوره ببر  یکرد یگفت خوب کار یاو هم با مهربان میا یبود که شام نم

 لبخند زدم.. شیصدا دنی..منم با شنشهیحالش بدتر م

 یداشت و ابشار بزرگ یادیبود درختان ز یاش کاه و گل واریدر و د یکامال سنت یرستوران نگه داشتم رستوران یجلو

منصوره خانم دست  خوردیمختلف به مشام م یغذاها یشده بود و بو ندهیدور تا دور چ  یچوب یوسط اش تخت ها

 یچرا واستاد ازین گهید ایو گفت:ب دیرا کش

هم  یکوچک یبرق یبودند و بخار دهیکش کیزمستان دور ان پالست یبخاطر سرما میاز تخت ها نشست یکی یرو

فارش داد و غذا س یکناراش گذشته بودند مشغول گرم کردن خودم بودم که منصوره خانم گارسون را صدا زد کل

شاه  میریم2ساعت  میکنیم حتاسترا کمیخونه  میریم می:شاممون که خوردگفتیمشغول صحبت کردن بامن شد م

 چراغ

 ؟؟؟2ساعت-

 اره مادر اون موقعه خوبه  -
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انقدر خوش رنگ و خوش بو بودند که  دیتخت چ یانداختم گارسون امد و غذا ها را رو نییگفتم وسرم را پا یا باشه

 میو به خانه برگش میشد نی..بعد از غذا سوار ماششدیباز شد و شروع به خوردن کردم خودم هم باورم نم میاشتها

پاسخ داد منصوره خانم گفت :مادر برو باال  یرمبود.. به مش رحمان سالم کردم و او به گ10:30ساعت بایتقر

 ات بدوزمتا بر اریهم ب یدیکه خر یپارچه چادر کنمیم دارتیب 2استراحت کن ساعت 

  پوشمیچادر دارم اونو م هی نیمنصوره خانم االن خسته ا ستیالزم ن-

 بدوزم ارینه مادر ب-

 ری..شب بخ نیکن دارمیپس ب گهیشب د هیباشه -

 دخترم ریشبت بخ-

پاسخ مامان و آوا..با مامان صحبت کردم مامان اصرار داشت حداقل  یب یام را نگاه کردم تماس ها یرفتم و گوش باال

 زیچهل روز از فوت عز دیبعد از ع رفتمیم دیبه مشهد بروم و من قبول کرده بودم نه از اجبار بلکه با دیبعد از ع

 دمیبصحبت کردم و خوا ی..با آوا کمرفتمیم دیباا گذشتیم

برخاستم منصوره خانم مهربان گفت:عجله  عیاب الود سالم کردم و سرارام منصوره خانم برخاستم خو یتکان ها با

ام را به سر  یبلند مشک یروسر شیرو یو کت دمی..تند تند مانتو پوشمیمنتظر نیینکن دخترم منو و مش رحمان پا

بار  نیهزارم یرا برداشتم و برا زیعز یادگاری ربود که داشتم..چاد یتنها لباس یمشک ستادمیا نهیا یکردم جلو

بود سالم کردم و به 2:15رفتم ساعت نییام گذاشتم و پا یدست فی..در کدادیاش را م یعشق و مهربان یبو دمیبو

 یها خلوت شده بود انگار تمام مردم خسته از روز شلوغشان بخواب رفته بودند..سکوت ابانی..خمیرفت نیسمت ماش

 رازیش رسنیم 3منصوره مهران گفت فردا ساعت  یکه مش رحمان گفت:راست بودحاکم  نمانیب

 و کار دارم دیخر یاخه کل یچرا زودتر نگفت ؟؟؟؟یگیم یجد-

 شد ادمیخب  -

 از دست تو مرد -

 ..دیخر برمتونینداره منصوره خانم خودم فردا صبح زود م یمن گفتم :ناراحت که

 کار دارم   یمادر کل رتیخدا خ-
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تا چشمم به گنبد  میزدیدر اوردم و به سر انداختم اهسته قدم م فمیچادر را از ک میشد ادهیرا پارک کردم پ نیماش

 یوقت بود  که نرفته بودم ول یلییحرم امام رضا افتادم خ ادی دیجوش میاشک در چشم ها دیافتاد دلم لرز ییطال

ارام  یبگذارم و بروم تاکم نجایرا ا میاز درد ها یتاکم ودمدر دل کنم امده ب یحاال شاه چراغ بودم امده بودم تاکم

تر کردم و سالم دادم منصوره  کیروانه بود..چادرم را نزد میگونه ها یرو میشوم امده بودم تا سبک شوم اشک ها

 میدر حرم بودند وارد حرم شد یو مش رحمان از ما جدا شده بود..صحن خلوت بود و تعداد کم زدیخانم کنارم قدم م

 شدمیم حیضر کینزد اریاخت ی..بگفتمیرا م میدر دل ها دیرا که با ییکردم انجا دایپشدت گرفت انگار  میاشک ها

را زمزمه  میکردم و ارام ارام حرفها هیداد گر هیسرد اش تک یرا محکم گرفتم و سرم را به نرده ها میدست ها

و قرآن به دست  کردیمنصوره خانم مرا تماش م منشست یکه ارام شدم گوشه ا یگذشت کم یا قهیچند دق کردمیم

 یشیبه دست من داد و گفت بخون دخترم آروم م یمن امد و قرآن کیداشت.. نزد

را پاک کردم و شروع به خواندن کردم نماز خواندم و باز شروع کردم به قران خواندن..که منصوره خانم  میها اشک

 ؟؟ییایتوهم باما م میبر میخوایشد ما م4:30جان ساعت ازیگفت:ن

 باشم نجایا گهید کمیمن  دیدر انجا بمانم گفتم:اگه اجازه بد یچند ساعت خواستمیارام گرفته بودم م تازه

 میریباهات تماس بگ میتا بتون یخاموش نکن تمیگوش یمواظب خودت باش یلیییخ دیاره مادر چرا که نه فقط با-

 میریژانس مادرس خونه منو مش رحمان با ا نمیدر دستم گذاشت و ادامه داد:ا ی کاغذ

 رسونمتونیمن م-

 جابمون نیخودمون تو هم میریم گهینه مادر د -

 پس شرمنده تون شدم دیچشم ببخش-

 بازم مواظب خودت باش خدافظ زمیدشمنت شرمنده باشه عز هیچه حرف نینه مادر ا-

 خدافظ-

..مشغول کردمیلب دعا م رینشستم ز یکردم گوشه ا ارتیرفتم ز حیضر کیومن در حرم ماندم بازهم به نزد رفت

سردتر شده  یلییرفتم وکنار حوض وضو گرفتم هوا روشن شده بود و خ اطیبودم که اذان دادند به ح ارتیخواندن ز

بستم بازهم تمام خاطرات به ذهنم هجوم اوردند  راگذاشتم و چشمانم  میزانو ها یبود بعد از خواندن نماز سرم را رو

حضور داشت و تنها دلم به ان  زیتلخ بودند اما درهمه انها عز دیام که شا یوجوانو ن یجوان یو کودک یتمام زندگ
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و سر را بلند کردم  دمیکش یبزرگ خوش نبود..اه یایدن نیدر ا یزیدلم به چ گری..دیحاال چ یقرص  بود خوش..ول

کاغذ را در اوردم وبه  بردمیم دیمنصوره خانم را به خر دیرفتم با نیبود..بلند شدم و به سمت ماش دهش7ساعت 

و گفت:مش رحمان زنگ نزن  دیخند دنمیسمت خانه حرکت کردم در را باز کردم و داخل شدم منصوره خانم باد

 جان ازین دیرس

 گفتم :سالم ارام

 قبول باشه ارتتیسالم دخترم ز-

 دیببرمتون خر نیممنونم اماده ش-

  رمیبا مش رحمان م یخسته ا خوادینه مادر نم -

 تو برو استراحت کن برمشیخودم م گهیامده بود گفت :اره باباجان راست م رونیان که از اتاق برحم مش

 برمتونیخودم م ستمینه خسته ن-

 صبحانه بخور حداقل ایرحمان گفت: خب پس ب مش

بااو  ..منصوره خانم امد و همراهمیبرو دیخوردم تا منصوره خانم اماده شود و به خر ییچا ینشستم و کم یصندل ی رو

 مویل دیخریم یماه کردیم دیشلوغ بود منصوره خانم تند تند خر یلییییبازارچه شلوغ بود خ میشد نیسوار ماش

که منصوره خانم  یمن وخودش پرشود و من هم طور یکه باعث شده بود دست ها گرید زیچ یو کل یبهارنارنج  سبز

پسر  یکوچک و دوکتاب رمان هم برا ینوه اش عروسک یو برا راهنیمش رحمان پ یو برا یروسر کیاو  ینفهمد برا

 دیا یخوششان ب دواربودمی..امیصوف ییایدن یکتاب اسم اش ملت عشق بود و دوم نی..اولدمیخر یدیو عروسش ع

به  دیبود که خسته از خر1ساعت  کردیکنم و اوهم قبول م دیخودم خر یگفتم که رفته بودم برایبه منصوره خانم م

 یرا جارو کرده بود بو اطیبود گل هارا اب داده بود و ح دهیچیمش رحمان ماهر در خانه پ ییغذا یبو میدیخانه رس

 یرفتم تا امدن مهمان ها کم االمنصوره خانم و مش رحمان ب یبعد از تشکرها کردیم وانهیخاک اب خورده مرا د

 را بستم و بخواب رفتم.. خوش در اتاق پر شود چشمانم یاستراحت کنم پنجره را باز کردم تا ان بو

بودنند پنجره را بستم  دهیبودپس مهمان ها رس4ساعت را نگاه کردم دمیاز خواب پر اطیدر ح یدختر بچه ا یصدا با

بلندم را سر کردم و ارام در را باز  یشال مشک شیتن کردم و بافت شنل ام را رو یبلند مشک یو دوش گرفتم سارافان

امد تا چشم اش به من افتاد گفت:عع  یسمت پله ها م بهنم در اشپزخانه بود داشت رفتم..منصوره خا نییکردم پا

 زمیپس عز یناهار خوب شد خودت پاشد یکنم برا دارتیب خواستمیاالن م یشد داریدخترم ب
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 مهمونا اومد منصوره خانم نه؟؟؟-

 ششونیپ میبر ایب زمیاره عز -

خنده دخترک کوچک به  ینشسته بودنند صدا زیبرد مش رحمان و عروس اش دور م اطیرا گرفت و مرا به ح دستم

خانم  ازیدختر گلم ن نیمن از جا برخاستند منصوره خانم بلند گفت:ا دنیمش رحمان و عروسش باد خوردیگوشم م

 البته خانم دکتر

داشت  دیگرد و سف یصورت زدیدر وجوداش موج م یمهربان داشت سادگ یلبخند زنان به سمتم امد چهره ا عروسش

 مهربان گفت:سالم حالتون چطوره  دیدرشت به من که رس بایتقز یمتوسط و چشمان یقد

 سفر خوب بود دیدست اش را به سمتم دراز کرد..دست اش را ارام فشرده ام و گفتم:سالم ممنونم شما خوب و

 بله ممنون من ندا هستم خوش وقتم-

 نوباشما کامل اشناکرده بودن..ولبخند زدم قبالمنصوره خانم م نطورهیمنم هم-

 یوگفت:چقدر عال دیخند

که دختربچه ناز به بغل داشت به طرف ما امد..همان مرد چهارشانه درون عکس بود فقط حاال محکم  یدرحال مهران

 یشکسته شده بود..دختر گفتیداشت منصوره خان راست م یدیسف یپر اش دسته ها یتر شده بود موها یتر و قو

گذاشت و معودب گفت:سالم  نیرا زم تراشدخ دندیپدر اش بود به من رس هیاز حد شب شیناز در اغوش داشت که ب

 خوشحالم دنتونیخانم دکتر من مهران هستم از د

 نطوریمچکرم من هم هم-

 خوشحالم خاله  یلییخ دنتونیکه داشت گفت:منم ترنج ام از د ینیریبالحجه ش دختراش

 خانم کوچولو نطوریو گفتم:منم هم دمیسرش کش یرو یدست دمیشدم وارام گونه اش را بوس خم

 گمیم کیبهتون تبر دیدار یندا گفتم:دختر ناز و باادب وبه

  دیزد و گفت:ممنون شما لطف دار لبخند
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و مهربان  یمیمانقدر ص کردمینم یبیکنار انها احساس غر کردیمنصوره خانم بود که مارا به ناهار دعوت م ییصدا

 چرخاندمیبا ترنج بودم وارا در باغ م یاز خانواده انها هستم بعداز ظهر مشغول باز یعضو کردمیبودنند که احساس م

بار بود که من هم دلم  نیاول ییبود برا بایز بیاش عج مزکاله قر ریبلنداش ز یموها بردمیومن لذت م خوردیتاب م

به  یدوست داشتم من هم کنار رضابودم واز او دختر نیریاو مهربان و ش یبایداشته باشم به ز یدختر خواستیم

تنها بوده ام دلم  یبه اندازه کاف خواستیکه حاال باگذشت سالها من هم دلم خانواده م میدیترنج داشتم م ینیریش

کلمه  نیدم وابرده بو ادیعشق را از  گریمن د ندیشینبود که در دلم بن گریکس د چیییییاما ه خواستیم نوادهخا

ام  یاو پناه زندگ خواستیدختر داشتم اسم اش را پناه بگذارم دلم م یاگر روز خواستینداشت دلم م یمعن میبرا

را نکشدو نشکند و من تا اخر عمر پشت اش  یپناه یو ب ییوقت مثل من درد تنها چیییشود و من پناه او تاه

داشته  ی:دخترم موقعه اش شده که تو هم خانواده اگفتیم که ممش رحمان به خود امد ییبوود..باصدا میبمانم..ارزو

 ..یباش

تموم بشه  یکه فقط ارزو دار یکشیم یدرد و سخت یزندگ یاوقات انقدر تو یوگفتم:مش رحمان گاه دمیکش یاه

 شهیدرمقابل اونا از ذهنت پاک م زایچ نجوریو ا یفراموششون کن

زودتر از  دیرفتن مادر بزرگت چقدر برات سخته اما با دونمیم یریرو اسون بگ یزندگ دیاوقات هم با یدخترم گاه-

 بابا تهیو جون یزندگ یدیکه از دست م یزیوگرنه تنها چ ییایحال درب نیا

 که تک تک شونو به نوبت از دست دادم.. شدیزامیچ یلییمن شامل خ یمش رحمان زندگ نیکااش بدون-

کرد..مش رحمان گفت:دخترم از خدا بخواه  دنیا فرو دادم..نم نم باران شروع به بارانداختم و بغض ام ر نییرا پا سرم

 خاطره اشونو فراموششون کن بابا مونهیکه برات م یزیو تنها چ گذرنیروزها م نیتا کمک ات کنه مطمئنم ا

از  میو جوان یزندگ گفتیهمراه با باران شدت گرفت..راست م میترنج را گرفت و به خانه رفتند بغض در گلو دست

را برداشتم  میرا داشتم..به خانه رفتم پناه به اتاق بردم  کتاب ها یداشتن دختر ییارزو دیدست رفته بود و حاال با

 کردم ارام باشم... یبود وسع دیع گرید روزکردم ..دو  میباران شروع به خواندن کتاب ها ییباصدا

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

.مهران و کردیناهار اماده اش م یبود که برا دهیچیپلو مش رحمان درخانه پ یسبز یبود و از صبح  بو دیروز ع امروز

ترنج  میزدیاوقات باهم گپ م شتریتر شده بودم و ب یمیمن با ندا صم گشتندیو باز م رفتندیهمسر اش به خانه خود م

 میمن بماند و به خانه نرود..کادو ها شیگرفته بود که امشب را پ لو ازمن و مادر پدر اش قو خوردیتکان نم از کنار من

به او  شیپ شایرا پ دیو بامامان صحبت کردم ع میمنصوره خانم گذاشته بودم..ناهار خورد ییبایز نیرا کنار هفت س
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نمانده بود قران به دست  دیسال جد لیتا تحو گرید قهیارزو خانم حرف زدم چند دق یگفتم و بعد با آوا و عل کیتبر

{انک 3}می{قرآن ان الحک2}سی{1..}میلب زمزمه کردم..بسم اهلل الرحمن ارح ری..لبخند زدم و زسیبودم باز کردم 

شد  لیبعد را نخوانده بودم که سال تحو هی{...ا6}میالرح زی{تنزل عز5}میسراط مستق ی{عل4}نیلمن مرسل

 کیرا به همه تبر دیع دیمنصوره خانم بطرفم امد و مرا بوس مرده بودم لبخند زدم و ارام قرآن را بسترا ک میدعاها

که صاف و  دادیبه هر کدام ممان پنجاه هزار تومان م دادیم یدیاول مش رحمان ع دمیگفتم و ندا و ترنج رابوس

 وارو شل قهیمش رحمان جل یشرت و شلوار و برا یمهران ت یبود بعد منصوره خانم که برا میقران کر یتانخورده از ال

 یدیع یچادر ها هیگلدار دوخته شده که شب دیسف یمن هم چادر یگلدار..و برا یراهنیندا چادر و نوه اش پ یو برا

بود و باعث شد اشک بر صورتم جار شود و بغض کنم..مهربان دستم را گرفت و گفت:منم مادر بزرگت دخترم  زمیعز

 قابلتو نداره

 امسالم بود ی هیهد نیممنونم بهتر-

که چون در راه بودند  کردندیم یو عذر خواه داندیپول م یدینگاه کرد و نشست..مهران و ندا به همه ع مهربان

خوشحال شد و تشکر کرد  یلییمش رحمان را دادم خ راهنیپ دیمن رس یدیبخرند..نوبت ع یزینتوانسته اند چ

گرفت از  یامد..عروسک ترنج ه وقت یم یلییکردو به او خ شیبایز اریاش کرد بسسر  یروسرس منصوره خانم که وقت

خوششان امد و  یلیییرا به مهران و ملت عشق را به ندا دادم انهاهم خ یصوف ییای..و دندیپریم نییباال پا یخوشحال

بود  یممنون و من هم در جواب اش را دادم..روز خوب یلییخانم خ ازیکتاب باشه ن تونهیم هیهد نیمهران گفت بهتر

عرو  یاوقصه خواندم و به اصرار خودش برا یکرد  من برا یزبان نیریش میبرا یو کل دیاتاق من خواب ران شب ترنج د

..ان شب بدون کردیم شیطلوع صدا یسک اش اسم انتخاب کردم..به گفتم اسم اش را طلوع بگذار و اوهم باخوشحال

 بخواب رفتم.. یغم و دلتنگاحساس 

با ترنج  یو گاه رفتمیتنها م یگاه کردمیمناجات م یو گوشه ا رفتمیبود من هروز به شاه چراغ م دیچهارم ع روز

 یو از حال و هوا رفتمیم هیحافظ ابهی..کردمیم فیمنصوره خانم تعر ییو برا خواندمیوندا..بعد ظهر ها در اتاق کتاب م

..با آوا و مامان در تماس بودم کردیدلم را خون م زینبود عز نانبهتر بود اما همچ یحالم کم بردمیانجا لذت م یبهار

 نگوونهیهم ا ینه تنها من بلکه خودش و عل شناختمیاش سر ازپا نم دنیبه من داده بود که باشن یآوا خبر خوش

 یا هآوا مادر شده است..واما گوشخوشحال بودم که  یلیییدر بطن خود داشت و من خ ینیبودند آوا حامله بود و جن

امده  هی..به حافظمیا یبر ب یاز پس کودک توانمیاالن م کردمیمن هم مادر شوم احساس م خواستیاز وجودم دلم م

 یرو صندل رفتمیراه م دمیوشیباربود م نیپاشنه دار که فقط سوم یبه تن داشتم و با کفش ها یمشک یبودم باران

 یکتابم را باز کردم و شروع به خواندن کردم..غرق در خواندن کتاب بودم که کس دمیکش قیعم ینشستم و نفس

از کجا مرا  رازیدر ش کردیچه کار م نجایکرد..خانم دکتر....سرم را بلند کردم و نگاهم با نگاه او گره خورد او ا میصدا
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 ماهبعد از چند نکهیشم امده بود اسماجت او خو نیچرا اما از ا دانمینبود نم هیکرده بود هنوز هم ول کن قض دایپ

هم امده بود..گفت:حالتون خوبه خانم  رازیو بامن حرف بزند و به دنبالم تا ش ندیمرا بب خواستیهنوز م

 نمیبش تونمیمبارک م دتونیدکتر؟؟ع

 د؟یکنیم کاریچ رازید؟؟؟شیبامن داشت ی..کاردیشماهم مبارک بله بفرما دیرا از او گرفتم و ارام گفتم:ممنون ع نگاهم

باهاتون حرف بزنم اما شما  خواستیدلم م یلیییدنبالتون گشتم خ یلیییانداخت و گفت:اره خ نییاش را پا سر

باهاتون صحبت کنم..البته برا فوت  تونمیحتما م نجایگفتم ا نیهست رازیاقا گفت ش یعل یوقت دیکردیهردفعه ردم

 گمیم تیمادر بزرگتون واااقعا متاسفم..تسل

 شنومیب امرتون مممنون خو-

من  ریکنم که اون رفتارو کردم اخه تقص یاز شما عذر خواه خواستمیبه من کرد و گفت:راستش من اول فقط م ینگاه

 نبود 

 کنمی؟؟من که احساس م دیحرفو نزد نیبود مگه خودتون ا یک رییپس تقص دیو گفتم:ببخش دمیحرف اش پر انیم

 نیگفت ینجوریمن کمکتون کردم و اومدم بهتون سر بزنم ا یکه وقت نیخودتون بود نیا

که اون دکتر  یبخاطر حرف دینبا خوامیمنم واااقعا از شما عذر م دیگیبه من نگاه کردو گفت:بله شما درست م شرمنده

 کردمیاول باخودتون صحبت م دیبا زدمیحرف م ینجوریگفت من ا

 گفتن؟؟ یم دکتر؟؟مگه چگفتم:کدو یکرده بودم کدام دکتر صحبت براچ تعجب

خانم راستش من ازهمون روز جشن به شما عالقه مند شدم  ازیمکث گفت:ن یسکوت کرد و بعد از کم یا هیثان چند

که  هیزیتره از اون چ یجد یلییخ دمیاما کم کم فهم ستین یمهم زیچ کردمیشد اما اولش فکر م یچطور دونمینم

شما از اتاق خارج  یاما اون روز و قت دیکرد نکه شما به م یمن و لطف تصادف هیمخصوصا بعد از قض کردمیمن فکر م

چه  دیکرد و گفت که اگرشما نبود فیتعر یلیییحال من از شما خ دنیو اون دکتر وارد اتاق شد بعد از پرس دیشد

که انقدر مهربان و دلسوز  دمیدیم یبودم  وقت داکردهیبه شما عالقه پ شتریب یلیییامد..من اونجا خ یسرم م ییبال

دفعه بعد به من سر  یمصمم شدم و وقت شتریب دیرفتار کرد یباهاتون نداشتم چجور یکه رفتار خوب یامنو ب دیهست

 ایبا خانم دکتر قرار بگذارم و ازشون تشکرکنم لطفا ادرس مطب شمارو به من بدند  خوامیزد به اون دکتر گفتم که م

 یتشکر کن یخوایکردم اما اون دکتر در جواب من گفت اگه م فیاز لطف شما تعر یکم ادرس خونه تونو کنار اش هم

به دلت صابون نزن خانم دکتر  ادیکرده ز ریگ ششیتشکرکن خانم دکتر وقت نداره بعدم معلومه که گلوت پ نجایهم
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رو سر  تمیتمام عصبان دیشما وارد اتاق شد یشدم انقدر که وقت یعصبان یلیییحرفارو زد خ نیا ینامزد پسر منه..وقت

عالقه دارم و او نامزد  یبار به دختر نیاول یمن برا دمیفهم یگرون تموم شده بود وقت یلیییبرام خ ردمک یشما خال

 داره

 یعل شیپ نمتونیهم که شده بب گهید کبارهی خواستیبعد اون موضوع دلم م یبه من کرد و گفت:ول نیغمگ ینگاه

کنم و  داتونیکردم تا پ مویتمام سع نیشما نامزد ندار دمیاقا  فهم یعل یواز حرفا رمیتا ادرس مطب تونو بگآقا رفتم 

 حرفامو بزنم 

که من داشت و  یاز عالقه ا شیاز حرف ها کردمیبه او نگاه م اااریبود ومن با تعجب بس رهیخ میدر چشم ها همچنان

 یقدم یموضوع نزده بودم حت نیدر باره ا یبا باربد حرف یحرف دکتر مشفق بود من حت یتعجبم برا شتریازهمه ب

بود  اوردهیخودش به زبان ن یاو حت کردیاز عالقه اوبه من صحبت م کباریبرنداشته بود فقط خواهرش چند وقت 

که  یمرد نیکنم..و ااش با او صحبت  دمید یوقت دیمن بگذارد با یرا رو یچطور پدرش جرئت کرده بود اسم نامزد

داشته باشد حاال با  شین شینبود که باغرور صحبت کند ودر حرف ها شیمن بود ان مرد چند ماه پ یدر چشما رهیخ

 یلیییو معلوم بود که خ زدیارام حرف م زدندیم ادیو عشق فر یمهربان شیو در حرف ها زدیحرف م یادیز یشرمنگ

را  یوقت مرد چییمن ه میبه او چه بگو دانستمی..نماوردیبه زبان ب حرف هارا نیباخودش کلنجار رفته است تا ا

بله  کنمیتونو قبول م یدوست نداشته ام البته بعد از رضا و نخواسته ام که دوست داشته باشم به او گفتم:عذر خواه

موضوع با پسر دکتر حرف هم نزدم  نیراجبع ا کبارهمی یندارم و من حت ینامزد چییییآقا درست گفتن من ه یعل

  میریم گهیبه اون شخص ندارم خب با جازتون من د یمن اصلال عالقه ا یچه باشه نامزد

 ؟؟یکنیقبول م یکنیاونم قبول م یکه بهت دارم چ یام را گرفت و گفت:پس عالقه ا یباران گوشه

 تنها راحت ترم.. کنمیبه مردا ندارم و فکر م یعالقه ا چیینه من ه-

 رفتینم میچشم ها یانداختم شکسته بود..کتابم را برداشتم و به راه افتادم از جلو یاش نگاه یقهوه ا یچشم ها به

بخوابم تا از فکر  یلباس دراوردم دوش گرفتم خواستم کم دمیبه خانه که رس شدیدر ذهنم زمزمه م شیحرف ها

 کردن فرار کنم

تعجب کرده بود از  یلیییاز او نبود با آوا صحبت کرده بودم و او هم مثل من خ یو اثر گذشتیروز از ان ماجرا م سه

مرور  شیباشد ناخواسته در ذهنم حرف ها دامیجد یزندگ یبرا یشروع دیمن خواسته بود که به او فکر کنم شا

خوشحال  دیورا به من بگ شیتا حرف ها گرددیم نچند ماه است به دنبال م دمیدیم یچرا اما وقت دانمینم شدیم

 کردمیوقت فکر نم چییه زدمیکه عالقه دارد لبخند م دیبه دنبالم امده تا به من بگو رازیتا ش دمیدیم یوقت شدمیم
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منصوره  رفتمیدر فکر فرو م ادیمدام فکر کنم..ز شیو من به او حرف ها دیا یدر ذهنم ب یبعد از رضا مرد یکه روز

 یریفکر م یتو ینجوریکه ا یجان گمون کنم دوستش دار ازی:نگفتیم دیدیخبر داشت هروقت مرا م مخانم ه

ارامش  یصندل یان روز بعد ازظهر  رو کردمیمنصوره خانم و دوست داشتن خودم فرار م یمن هردفعه از حرف ها و

شام  یزنگ در را زدند منصوره خانم گفت حتما مهران قراربود برا میخوردیم یینشسته بودم و با منصوره خانم چا

 ..مش رحمان درو باز کن..انیب نجایا

 ییاقا هیجان بابا  ازیبه داخل امد و گفت:ن قهیبود و مشغول اب دادن گل ها..که بعد از چند دق اطیرحمان در ح مش

 داره کارتیچ نینشسته برو بب اطیعارف تعارفش کردم االن تو ح دیسع یباتو کار داره اقا گهیاومده م

 دمیازجا پر دیامده بود..منصوره خانم که د یخداحافظ ییداشت برا کاریبامن چ مدیازجا پر دیاوردن اسم سع با

 داره کارتیچ نیبرو بب شیخوایگفتم مادر م یدیو گفت:د دیخند

چرا دوست داشتم  دانمیامده باشد ناراحت شدم نم یخداحافظ یبرا نکهیرفتم از فکر ا رونیرا مرتب کردم و ب خودم

ته  شهیپهن و مردانه هم یداشت و شانه ها یمن از جا برخاست قد بلند دنینشسته بود با د یصندل یبماند..رو

 و ارام گفتم:سالم دمیمن بود به  او رس یها چشمدر  رهیدر صورت اش داشت که حاال پرتر شده بود بازهم خ یشیر

 ؟؟؟؟یسالم خووب-

 ممنونم-

 دلم برا ت تنگ شده بود.. -

دلتنگ اش شدم  یکم کردمینکردم چون من هم احساس م نبارتعجبیانداختم ا نیینگفتم سرم را پا یچییه

 ؟ی..کارم داشتنیگفتم:بش

 خوادیبهت عالقه دارم و دلم م یلیییکنم دوباره بهت بگم خ یزد و گفت:اره اومدم دوباره ازت خاستگار یلبخند

 یقبولش کن

من  یشناسیها قبول کنم تومنو م یراحت نیبه ا تونمی..گفتم:من نم امدهین یخداحافظ یدلم خوشحال شدم که برا در

بهت بگم  یکه داد زد:اخه چجور اورمیب یا وهیم ای یی...امدم که برم به سمت خانه تا چااشناسمیکه تو رو نم

بعد تو  نمتیکنم بازم بب داتیفقط پ کردمیارزو م یگرفتچند ماهه خوابو از چشمام  اازیبگم ن یهااا چجور خوااامتیم

که  یمن کنمیاخه نامرد من که االن دارم از خواهش م ی..درسته من باهات بد حرف زدم ولیقبول کن یتونینم یگیم
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کنم که  یکار  دمیخوشبختت کنم قوول م دمیکردم..قوول م ینگفتم ازتو عذر خواه دیکس ببخش چییتو عمرم به ه

 باور کن.. خواامتیمن م ازیباربهم فرصت بده ن هی.فقط میکه بشناس دمیقوول م یاندازه من عاشق بش هتوهم ب

که در  یدوست داشتن نیباهم توانستمیم دیزدم شا ایدلم را به در دیدلم لرز شیسمت اش برگشتم از غم چشم ها به

 ؟؟؟یچ یداشتم..گفتم:اگه سر قولت نبود شتریکنار او ارامش را ب دیدلم بود با  او خوشبخت شوم شا

 خووبه؟ کشمیخودت خودمو م یکن اگه سرقوولم نبودم جلوو گفت:تو قبوول  دیخند

 الزم نکرده -

 بارمه.. نیاول نیا خوامتیم یلیییو گفت:بخدااا خ دیخند بلند

کرد هم  یباادب بااو سالم احوال پرس دی..سعدیرس ینیریو ش ییبودم که منصوره خانم با چا رهیصورت اش خ به

و من هم گفته  ندیبه خانه امده بود تا تورا بب شیمنصوره خانم گفته بود که همان چند روز پ شناختندیرا م گرید

انداختم و  نییو من تنها سرم را پاا دیبلند خند دیسعگفت..و  کی..منصوره خانم با لبخند تبرهیحافظ یبودم که رفت

 لبخند زدم..

و باهم حرف  میو تاشب باهم بود میرفتیم رونیروز ب هر میباهم اشنا شده بود شترییب دیبود و من سع نیفرورد15

کوچک و مهربان داشت  یسنگ دل و مغروراست دل کردمیشناخته بودم اش برخالف قبل که فکر م شتریب میزدیم

امد  یاش داشته باشم هربار که دنبالم م تدوس شتریو محبت اش باعث شده بود ب ینگران من بود و مهربان شهیهم

که  گفتیم کردویم فیتعر میبه تن دارم از لباس ها یمشک شهیهم دیدیکه م نیگل به دست داشت و با یشاخه ا

اخالقش را  دیپوشیم رهیت ییو رنگ هاا یمشک شتری..و اوهم بادیامروز چقدر لباست بهت م یچقدر خوشگل شد

 یلیییییه خانم و آوا خمنصور زدمیاش لبخند م دنیجا باز کرده و از د دلمدر  کردمیدوس داشتم احساس م

و  گفتمیم شیبرا زی..از خاطراتم با عزمیکنیکه چه کار م دیپرسیو م زدیبار زنگ م5 یروز بایخوشحال بودند و آوا تقر

و او همراه  زیچهلم عز یبه مشهد بروم برا نیفرو رد17.. قرار شده بود من دادیم میو مهربان دل دار کردمیبغض م

 تواندیبه او گفتم که با مامان صحبت کرده ام و م یوقت شناختیسرازپا نم ندیا یبه مشهد ب نیفرورد27باخانواده اش 

و ان  میو باهم به شاه چراغ رفت دیبزرگ خر ینیریش ی..انقدر خوشحال بود که جعبه اندیا یبه مشهد ب نیفرورد 27

ارم خووشحال شد و گفت :باالخره حرف زده بودم برخالف انتظ دیبامامان راجبع سع یمردم پخش کرد..وقت نیرا ب

 ..کنمیباشه با بابات صحبت م یگرفت میعقلت اومد سرجاش و تصم

ازدواج  یخوایم دهیفهم نکهیو صحبت کنند و از ا انیروز بعداش بامن تماس گرفت و گفت با بابات قبول کرده که ب و

 خوشحال شده.. یلییییخ یکن
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 ..شدندیو راحت تر م شدیربط مردم کمتر م یب یچرا خوشحال شدند..چون حرف ها دانستمیم

کرده بودم..چمدان  یمنتظرم بود چند روز قبل از مهران و ندا و ترنج حداحافظ اطیدر ح دیسع دیرس یخداحافظ روز

با منصوره خانم و مش رحمان بودم..منصوره خان  یگذاشته بودم و خودم در خانه مشغول خدافظ نیرا در ماش میها

تنگ  یلیییییدلم برااات خ یکه بهتر شد حالممواظب خودت بااش خوش یلییییگفت :دخترم خ و دیدر اغوشم کش

 یوارم که خوشبخت بش دیمادر اوم شهیم

که به من  ییوقت محبت ها چییه ادیز یلیییخ نطوریمنم هم دیهست زمیمن مثل عز یممنونم منصوره خان شمابرا-

 ..کنمیرو فراموش نم دیکرد

که خوشبخت  دواارمیام یکرد و گفت:مواظب دخترم باش یهم خدافظ دیمنصوره خان از سع میامد رونیباهم ب و

 ها دینشه مارو دعوت کن ادتونی تونیعروس نیبش

 ..دیمهمونامون شماهست نیمهربان به من زدو گفت:دخترتون رو چشم ما جا داره چششم اول یلبخند دیسع

را ترک کردم دلم  بایرا ان شهر ز رازیشدم و ش نیسوار ماش شیبایز یکردم و بعداز حرف ها یمش رحمان خدافظ با

خانوم  ازی:نگفتیکه م شیو سفارش ها دیباسع یطوالن ی..بعداز خداحافظشدیتنگ م هیشاه چراغ و حافظ یبرا

دم دست  تیهاا گوش زنمیروز بهت زنگ م رخب ه زمیعز ینکن ادیز هیباز من نگراانت نشم گر یمواظب خودت باش

 رهیخ میامد و دوباره در چشم ها یجلو م ی...کم یوقت..داروهاتو به موقع بخور هی ینززار لنتیرو سا ازیباااشه ن

 تو  یام کرد وونهید شهیدلم برات تنگ م یلییییییی:خگفتیو م شدیم

 خدافظ زنمیمواظب خودت باش بهت زنگ م شهی:منم دلم برات تنگ مگفتمیارام م دمیخندیم ومن

مامان به دنبالم  دمیبود.. به خانه رس دهیبارزنگ زده بود و حالم را پرس3 دیشب شده بود سع دمیمشهد که رس به

را  میها یدلم تنگ بود اماسخت گذاشتمیسال دور از مشهد پابه خانه م10 نیبار بود که که در ا نیپنجم یامده بودبرا

هنوز  گفتیکردم..و او پاسخم را داد و باال رفت تا بخوابد..مامان م متعجب کرد.. ارام سال دنمی..بابا بادبردمینم ادیاز 

و زن  مایمامان گفت که ن یازدواج کن خواهدیکه او م یو باکس یمشهد بمان خواستیاز دستت دلخور است دل اش م

 دموب دیکه با سع یچند روز نی..ومن در دل خوشحال بودم..در استندین یخاستگار ییاش مسافرت هستند و برا

به خانه زنگ زده بود و با مامان صحبت کرده بود مامان  یصحبت کرده بودم و اوهم چند بار یلییبامادر اش خ

 نقدریا یباره که به دختر نیکرده و گفته که پسرش اول فیازتو تعر یلییو معودب است خ تیباشخص ی:خانم گفتیم

 ..دادهیبه دخترا و ازدواج نم یتیاهم ادیز نوشده چون پسرش شونیو دوستش داره و باعث خوشحال کنهیتوجه م
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و بااو درد و دل  رفتمیهر روز به کنار مزار اش م میمن کنار مزاراش بازبه خانه امد ی..و هق هق هازیاز مراسم عز بعد

 دیدی..و کنارم بود..تامبودیاوهم م کردمیحاال که داشتم ازدواج م خواستیدلم م ختمیریو ارام ارام اشک م کردمیم

 یروز دیمهربان تر شده بود و سع ی..بابا کمردیسرو سامان بگ خواهدیباالخره دل سپرده است و م شیکه دختر تنها

 ..دمیخندینه.و م گفتمی..ومن ممیا یزودتر به مشهد ب شودیکه نم کردیو اصرار م زدیبار زنگ م3

استرس داشتم و  یبودند..ان روز کم به مشهد امده شیروز پ 2و خانواده اش  دیسع دیرس یروز خاستگار باالخره

ام را پشت گره زده بودم  یروسر شیقرمز به رو یکت دویبه تن کرده بودم ..شلوارگشاد سف یبار لباس رنگ نیاول یبرا

 یستی:بچه که نگفتیرا گم کرده بودم..مامان م می..که زنگ را زدند..دست پا کردمینگاه م نهیو مدام خودم را در ا

 سالته مثال خجالت بکش28 یاسترس دار نقدریا

و مهربان داشت  دیسف یمسن تراز مامان که چهره ا یوارد شدند خانم دی..خانواده  سعگرفتمیاسترس م شتریب ومن

 زدلمیعز یو به خود فشرد و گفت:خانم دکتر ما چطوره خوب دیمن مرابوس دنیکه باد

..خواهر برادر کوچکتر از زدیبود و با لبخند بامن حرف م دیسع هیشب یلییدادم پدراش خ یپاسخ اش را به گرم ومن

 دیکردندند.و نوبت به سع یمهربان و با ادب بامن سالم و احوال پرس یلییسف..خ ویهم امده بودند سوگند و  دیسع

به دست  ومیلیل یامد دسته گل یو به سمتم م زدیجذاب تر شده بود لبخند م یبا ان کت و شلوار مشک دکهیرس

 و ارام گفتم :سالم دمیخند دیخانه را پر کرده بود..به من که رس شیداشت که بو

 تو امروز.. یتنگ شده بود..چقد خوشگل شد یماهت عروس خانم دلم برات بدجوور یسالم به رو -

باهم  ییاشنا کرد و نشستند..مشغول صحبت و یبا مامان و بابا احوال پرس یرسم یلییو گل را از او گرفتم خ دمیخند

..سن و شغل شدیم شترهمیب دیسع یو بالبخند ها دیلرزیاوردم انقدر استرس داشتم که دستانم م ییبودند و من چا

خوب  یول  میبابا بازهم اصرار داشت مشهد باش میکن یکه قرار است کجا زندگ گفتندیو م دندیپرسیرا م دیسع

سال بزرگتر 5سال داشت واز من34دیتهران است پس کوتاه امد سع دیمن و سع یکه کار و تمام زندگ دانستیم

فقط از  دیسع میباهم به اتاق رفت یو وقت میرا کرده بود مانیهم بود..ماکه قبال تمام صحبت ها یبود..و ورزشکار عاال

ه ها قرار خانواد میرفت رونی..بعد که بدیا یچقدر رنگ روشن به من م نکهیو ا گفتیروز ها م نیاش در ا یدلتنگ

و باهم  میکوچک در تهران بگر یعروس بهشتیارد 6و بعد ازان  میو عقد کن میبه حرم برو گریروز د 3گذاشتند که 

هم خنده اش گرفته بود..آوا گفته بود  وسفیبود که  ادیحرف انقدر ز نیا دنیهنگاهم شن دیلبخند سع میکن یزندگ

 دیچند روز اصلال خانه نبودم و فقط با سع نیخوشحال بودم..ا یلیییو من خ دیا یمراسم عقد به مشهد م یکه برا

 یلییییدوست اش داشتم خ شترییحاال ب شدمیمن هم خوشحال م دمیدیو لبخند اش را که م ی..خوشحالمیبود دیخر

 ..میگرفت دیسع یکه برا یداشت و حلقه ساده ا شیکوچک به رو یکه الماس دمیساده خر ی...حلقه اشتریب
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اوهم  دمشیبودم و بوس دهیخند یشکم کوچک اش کل دنیبه مشهد امده بود و من باد روزیآوا د دیعقدمان رس روز

 زدمی.. و من لبخند مکارکنمیچ دونمیخوشحالم که اصلال نم نقدریبخداا ا اازی: نگفتیخوشحال بود مدام م یلیییییخ

 گید ییجا هیو  رفتیافتاد از کنار من م یبه او م تا چشم اش دیرا دست انداخته بود که سع دیکه انقدر سع یعل

 ..زدمیلبخند م شهیحالم دگرگون شده بود و هم دمیخندیم یلییروزها خ نی..اگرفتیو  غم باد م نشستیم

را به او سپردم و خوشت  دیتر کرده بود سالم کردم و خودم و سع بایبهار حرم امام رضارا ز یهوا میحرم رفته بود به

در دستم بود  یرز رنگ یگل ها دینازک و گلدار سف یبه تن داشتم و چادر دیسف یراهنیاز او خواسته ام..پام را  یبخت

به تن داشت که  یسورمه ا یکت و شلوار دی..سعدیدرخشیمهمان روز دستم کرد در دستم  دیو حلقه ام که سع

که  مایاز ن ری. همه و همه جمع بودند به غزدیو لبخند م رفتیاش کرده بود شانه به شانه من راه م باتریز یلیییخ

 نمامان خوشحال اطراف م شدیراحت م الشیبه بعد خ نیازا دیخندیرا درحقم تمام کرده بود.. باباهم م یبازهم برادر

شروع به خواندن کردم..و عاقد هم شروع  سیآوا قران را به دستم داد باز کردم بازهم  می..کنار هم نشست دیچرخیم

که  دی..ودر اخر مامان سعارهی..عروس رفته گالب ب نهیآوا هم شروع شد عروس رفته گل بچ یها یزبان نیریکرد و ش

 یحاال بله رو بگو..نگاه زدلمیگفت عز دیجواهر به دستم بست و مرا بوس  یدست بند کردمیم شیمامان شکوفه صدا 

ه سپردم و گفتم:بااجازه پدر مادرم و در چشمانم بود پلک بست و لبخند زد دلم را ب رهیکردم که خ دیبه سع

 ..بله..زجونمیعز

 ..خوامتیم یلیییو نگاهم کرد و گفت:خ دیبلند کش ینفس دیسع گفتندیم کیو تبر زدندیدست زدن م همه

محکم گفت و دستم گرفت و فشرد..همه به سمتمان  یانداختم و لبخند زدم حاال نوبت او شده بود بله ا نییرا پا سرم

 یبغض کردم  و گفت:خوشبخت بش دیبار مرا در اغوش کش نیاول ی..بابا به سمتم امد و برادندیبوسیامدند و مرا م یم

 به گردنم بست.. یبابا..و گردندبند

از  یقرمز را به دستم کرد و اشک نیدر اورد انگشتر نگ یو جعبه ا دیکه بغض کرده بود به طرفم امد مرا بوس مامان

دستت کنم خودش ارزو داشت که دستت  یازدواج کرد یداد تا وقت زیانگشترو عز نیو گفت:ا دیگوشه چشم اش چک

 هیخال یلیییکنه جاش خ

نکن  هیدستم را فشرد و گفت:گر دیسع هیجاش خال یلیییخ یلییییو گفتم :خ دمویشد انگشتر ربا بوس ریسراز اشکم

 بعدا باهم سر مزارشون.. میریم زمیعز

از امروز تو  زمیبدستم داد و مرا بغل کرد گفت:عز بایز ی..گوشواره ادیسع یرا پاک کردم و اقا سهراب بابا میها اشک

 ..نیخوشبخت ش دوارمیام یبلکه دخترم یستیعروسم ن
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روز لبخند  هیبه سمتمان امدند..آوا محکم مرا فشرد و بابغض گفت :ارزوم بود  یزدم و تشکر کردم..آوا و عل لبخند

 ..یخوشبخت بش یلیییخ ازیخوشحالم ن یلییخ نمیبب قتویعم

 دمشیدستم کرد..تشکر کردم..و بوس یا روزهیف یبعد دستبد و

 ی..و گوشه امیو نماز خواند میرفت ارتیباهم به ز کردیدستم را ول نم میمانده بود دیرفتند تنها من و سع همه

 کنارخودم دارمت.. یمال من شد گهیکه د شهیشانه ام گذاشت و گفت:باورم نم یسراش را رو مینشست

 خب یخوش شانس یلیییو گفتم:خ دیخند

 صددرصد..-

و  میرفتیبه تهران م دیبا میشب پرواز داشت3فردا ساعت میگشتیو تا اخر شب در مشهد م میرفت رونیحرم ب از

بود که کنار او  یشب نیاول میدیو ارام خواب میگرفته بود رفت دیکه سع ی.. به هتلمیدادیرا انجام م یعروس یکارها

 ام را ساخت.. یشب زندگ نیبهتر کردیم زمهکه کنار گوشم زم یمهربانش و دوست دارم ها یبودم نوازش ها

جا  دنشانیبا د میکه شد کتریبودند نزد ستادهیچندنفر ا میرفت زیوبه مزار عز میان روز چند شاخه گل گرفت ییفردا

 جا خورد و گفت:سالم دیمن را که د میخوردم رضا و خانواده اش بودند سالم کرد

 دی..گفتم:چرا همسرم سعدیکنینم یگفت:معرف اسمنی

 گرید کردمیبه من بود از نگاه اش فرار م رهیبود و خ دهیجلو رفت و سالم کرد و با رضا دست داد رنگ رضا پر دیسع

 یخداحافظ عیوع کرده بودم..سرام را بااو شر یرا باتمام وجود دوست داشتم و زندگ دیتمام شده بود من سع میبرا

 یبرا میشدیاماده م دیبا میروانه خانه شد دی..با سعقبراش دنیو بوس زمیصحبت با عز یکردند رفتند و من بعد ازکم

 نباریکنم ا یتنها زندگ گریقرار نبود د نباریاما ا گشتمیماه و چند روز داشتم به تهران بازم کیرفتن به تهران بعداز 

 شروع کنم.. دیرا باسع ییبایز یقرار بود زندگ

 ..میشد مایرا محکم تر فشرد و باهم سوار هواپ دستم
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که چمدان به دست در اوج  دیسع دنیاما باد خواستیشدم دلم تخت خواب گرم خانه ام را م ادهیپ مایاز هواپ خسته

و به  میگرفت یامد..تاکس یم ونریاز تنم ب یتمام خستگ زدیبازهم لبخندم رفتمیبه من که جلو تر از او راه م یخستگ

قرار نبود  نکهیاز خانه اش گفته بود وا میبرا دیسع رفتمیم جاباربود که به ان نیاول میبه راه افتاد دیسمت خانه سع

دنباله  گفتیو م خوردیمن نم قهیبود وهم مطمئننا به سل کیانجاخانه مشترکمان باشدچون بقول خودش هم کوچ

نگاهم  یخانه اش را به فروش گذاشته... تاخانه دستم رامحکم گرفته بود و چشمان خسته اش گاه نیخانه است و ا

همسرت البته  یشیکلبه درو نمی..ادی:عروس خانم خوش اومددگفتیسع میستادیبلند ا یساختمان یکرد..روبه رویم

 ..زممیشب تحمل کن شرمنده عز هیبرا  یول ستیمون ن نجاخونهیقبالنم گفتم ا

 توش بد باشه.. شهیهم قشنگه ظاهرش که خوبه مگه م یلیاالن خ هیچه حرف نیا

 ..زممیتوعز میحاالبر

را دراورد در راباز کردو گفت  دیکل دارامی..سع۳واحد۵طبقه میوارد اسانسورشد میهارا برداشته و داخل شد چمدان

 ...لبخندزدم و وارد شدم دیاول خانم دکتر بفرما

بزرگ روبه  یپنجره ا یسورمه ا یوارهایدنج وقشنگ بود د ی..ولدیرسیکوچک به نظرم یکم گفتیراست م دیسع

اتاق ورزش  یاتاق خواب بعد شیکه سه اتاق داشت اول ییرایپذ یانتها ییکنار خانه..راه رو یا نهیو شوم ابانیخ یرو

منم  یریتو اتاق تا تو دوش بگگذاشتم  الرویوسا ازخانومی.:ندگفتیبزرگ بود..سع یکار زیهم کتابخانه و م نیو اخر

  خورمیکه بدون تو نم رونیب ییای..فقط زودبدهیتوهم رنگت پر یمردم از گرسنگ دمیغذاسفارش م

 دمیخجالت به اتاق رفتم و وارد حمام شدم چقدر بزرگ بود.وان را پر کردم و در ان ارام خواب ی...باکمامیزود م باشه

 ییایقرار بود زود ب زمیخانوم عز اازیبه در زد و گفت:ن یتقه  دیربع گذشت که سع کی کنمیخسته بودم فکر م یلیخ

 هاا ضعف کردم غذا از دهن افتاد..

به من  یبالبخند نگاه دمیخودم د یرا روبه رو دیامدم که سع رونیبرخاستم و دوش گرفتم و حوله به تن ب عیسر

 ..دمیشما من قبل ند یبود ییبایعجب خانوم ز یانداخت گفت:چه عجب خانووم چقدر ماه شد

چهارده ساله خجالت  یگفت :قربونت برم من که مث دخترا دیانداختم..بلند خند نییو سرم را پا دمیکش خجالت

 کرد غذا.. خی ای...بپوش بیکشیم

منتظر بود ارام نشستم  شروع به غذا  زیسر م دیرفتم سع رونیکردم و ب چیرا حوله پ میموها دمیلباس پوش عیسر

از بشقاب  یتکه کباب یهر ازگاه دیسع خوردمیمن ارام غذا م یگرسنه بود ول یلیخ دیسع میخوردن کرد
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 یدوسدار یزم زنگ بزنم هرچیعز یجان دوست ندار ازی:ن گفتیو م گذاشتیو در بشقاب من م داشتیخودبرم

 اره  ارنیب

...بعد از غذا بشقابم را برداشتم گهید خورمیممنون دوسدارم دارم م دیسع نه اقا گفتمیم زدمیلبخند م ومن

پهن اش  یبا شانه ها دیگذاشتم اب را باز کردم که سع نکی..بشقابش را بردا  شتم و در سخوردیساالد م دداشتیسع

بر  سمیخ یبرداشت و موها میمن در اغوش او گم شد لبخند زدم حوله را از موها فیمرا در اغوش گرفت و بدن ظر

چقدرررر خوبه  یدوونینم یباش نجایا شهیهم شهیکرد و گفت:نم میموها یدوشم افتاد سراش را البه ال

..اب را بست و مرا به سمت خود بر گرداند به خوامتیم نقدریبامن که ا یکرد کاری..ارام تر گفت :نامرد چدمی.....خند

..دستم را دور گردنش حلقه کردم و او مرا بلند  ًیلیییخ خوامتیم یلیییخبگم  تونمی..فقط متشد وگف رهیصورتم خ

با او را دوست داشتم  میعاشقانه ها دیاستراحت کنه..به سمت تخت رفت و ارام دراز کش دیکرد و گفت خانوم خونه با

 با ارامش به خواب رفتم...

 

 

بود  دیصورت اش سف یجلو  یاز موها یبود کمرا از گردنم ارام جدا کردم ارام خواب  دیدست سع دمیپر ازخواب

بود که باعث شد  یلیاز دال یکیا اش  یمردانگ نیبه او داده بود و هم یچند دانه اما همان چند دانه ابهت و مردانگ

ام نگاه کردم  یبه گوش دادیاسمان تهران شب را نشان م ستمازدواج با او را قبول کنم..خوشخواب را کنار زدم و برخا

پاسخ از مامان و مامان شکوفه..دوباره شروع به زنگ خوردن کرد..مامان شکوفه بود برداشتم و  یب یتماس ها

 ..ریگفتم:سالم شبتون بخ

چرا مامانتم زنگ زده  نیدیمادر جواب نم زنمیزنگ م یشما ؟؟دل نگرانتون شدم هرچ نیخانوم خوب سالم

 ..نیبرنداشت

 ..مگه ساعت چنده؟؟مینگرانتون کرد دیببخش میخواب بود دیببخش بله

 خوابه حتما؟؟؟ دیشبه عروس گلم..سع۹ساعت

 خسته بود فکر کنم.. یلیخوابه خ اره

  نجایشام ا یبرا نیایب زمیعز دارشیب
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 میشینم مزاحم

 کن.. دارشیمنتظرم زود ب نیایدخترم ب هیچه حرف نیا

 پس فعال خداحافظ چشم

 دخترم.. خداحافظ

شده ها  ریجان پاشو د دی..سعدیرفتم و ارام دست اش را تکان دادم و گفتم سع دیبه سمت سع میبود دهیخواب چقدر

 پااشو.. میدیخواب یلییاونجا پاشو که خ میشبه مامان شکوفه زنگ زدن گفتن شام بر۹ساعت

 ...ادیخوابم م یلییفقط خ گهیدو دقه د ازیزد و گفت ن یغلط

اش را باال زدم و گفتم  دهیژول یو بزور بلند اش کردم موها دمی.دست اش را کش.رهید یلییساعت نه ها خ دیاقاسع

بابا من  شدیم یچ دمیخوابیم کمیو گفت:خب دختر خوب اگه  دیتا من اماده بشم...خند ریدوش بگ هیبدو پسر خوب 

 ..میدیمث تو ز ود نخواب

 ..یکردیم کاریچ چرا

شد  ریانداختم گفتم د نیی...سرم را پاکردمیو گفت تورو نگاه م دیام را کش ینیقدم به سمتم امدو ب کیو  برخاست

هنوز  میخجالت ندار گهید  زمیهمسرتم عز گهیبا باخانوم من د یدیگفت باز تو خجالت کش دیهاا برو...بلند خند

 ... یدیکجاشو د

زنگ  دیه مامان سعنگران شده و ب یو رفت...به مامان زنگ زدم و گفت که کل دیشد...خند رید دیاقا سع گفتم

 یقبل ازین گریمن د کردمیعادت م یرنگ یبه لباس ها دیصحبت با مامان ..قطع کردم و اماده شدم با یزده..بعد از کم

...به سمت اتاق ازیجان ن ازی:نگفتیامد که م یم دیعس ییرا خشک کردم ..صدا مینبودم...ظرف هارا شستم و دست ها

 ... شدهیگفتم جانم چرفتم و

من انتخاب کن خب...به سمت کمد اش رفتم کت  ییدست لباسم برا هی یخوشگل کرد نقدیکرد و گفت:تو که ا نگاهم

 دیندار یاگه امر گهید دیاش را برداشتم و گفتم بفرما یزرشک راهنیاوردم پ رونیاش را ب یو شلوار سورمه ا

ناخوداگاه به سمت اش رفتم شانه را از امد  یمردانه اش م کلیبه ه یچقدر سورمه ا دیرا پوش شی...لباس هامیبر

به من نگاه  یکمرم را گرفته بود و با مهربان دمیکش شیو ارام بر موها ستادمینوک انگشتانم ا یدست اش گرفتم به رو

 نی..گفت:از اکردیکمرم را نوازش م دویخندیانداختم م ینگاه دیمرتب شان کردم و به سع یکم میبادست ها کردیم
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و گفتم باشه سراش را جلو اورد وصورت اش را به  دمی..خندزمیباشه عز زنهیمنو شونه م یخانوم موها ازین طبه بعد فق

 ...میرفت رونیو به ب را در دستانم قفل کرد  شیکرده ام چسباند..دست ها خی یگونه ها

گل را به سوگند  و من میداخل شد دیتو با سع ایعروس گلم ب یشکوفه مرا در اغوش فشرد و گفت خوش اومد مامان

به هم احترام  یلیمهربان و زود جوش بودند و البته خ دیبود خانواده سع ی....شب خووبدیدادم تشکر کرد و مرا بوس

 نیوگفت من مطمئنم تو بهتر دیام را بوس یشانیپ وبع دستم کرد  قیعق یانگشتر دیسع ییان شب بابا گذاشتندیم

 می...لبخند زدم و تشکر کردم...بعد از شام   ساعت دوازده ننیخوشبخت بش دوارمیام یهست دیسع یهمسر برا

 ...میدیو خسته خواب میبودکه به خانه برگشت

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

 لباس عروس به تن دارد و و حاال شدینم یوقت حاضر به ازدواج باکس چیییییکه ه یمن بودم دختر نیا شدینم باورم

کند...در افکارخودم غرق بودم که آوا از پشت بغلم کردو گفت چقدر  کیشر یگریاش را با کس د یزندگ خواهدیم

 نیرنگ کرده و لباس است یانداختم موها ینگاه خودم...به نمتیلباس بب نیا یروز تو هیارزو داشتم  ازین یناز شد

 قهیبلند بود...سل یلییبود و پشت اش خ دهیپف نبود و به بدنم چسب گرید یکه دامن اش برخالف لباس ها دیدار سف

 ی..و کلادیبهت م یلییلباست خ گفتیفرق کرده ام آوا م یکم کردمیبود خودش سفارش داذه بود احساس م دیسع

 ...کردیم فیازش تعر

وارد شد به  دیاسترس داشتم سع یو اماده شو اقا داماده کمپاش ازینشسته بودم که زنگ زدند آوا گفت ن یا گوشه

دست گل  داشتیبه سمت من گام برم شانیاو بدون توجه به انها و حرف ها یبردارها هم امدند...ول لمیدنبالش ف

دست اش را دور کمرم حلقه کرد  دیرا بوس ما یشانیرا به دستم داد و سرم را باال گرفت و ارام پ ومیلیل

 ..یرو تنها نزار ونهیقول بده منه د یوقت تنهام نزار چیقول بده ه ازین مونمیم شتیپ شهییییییوگفت:هم

پهن اش از  یلباس شانه ها نیشده بود درا باتریچقدر ز زدیو محبت در ان موج م ینگاه کردم سادگ شیچشم ها به

ها  نیکدام از ا چیییه دانستمیشدن من و فرق کردنم نگفته بود م باتریکلمه درباره ز کیاو  یمن بلند تر بود..ول

 میدیرا.....بعد از چند ساعت باالخره به باغ رس کردنمو فرق  ییباینه ز خواستیمهم نبود تنها خودم را م شیبرا

د باغ ...وارفشردیو دست مرا محکم تر م دیخندیو بلند م زدیبوق م نیانقدر خوشحال بود که مدام در ماش دیسع

که  اسمنی یها بودند حت یلییی...خدنمانیمامان و مامان شکوفه اسپند به دست به سمتمان امدند و بوس میشد

شده بود  شترمیب ینبود که باعث خوشحال مایمامان و بابا..فقط ن یها لیاز فام یخورده بودم و بعض اج دنشیباد

 باترشدهیام ز یخالصانه اش زندگ یها یو مهربان دیبود درکنار سع میشب زندگ نیباشد...بهتر نجایا خواستمینم

 یاز مامان اشک چشمانم جار یبود...ان شب بعد از دادن کادو ها و شام باالخره وقت رفتن شد..هنگام خداحافظ
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 میصم از ازیگفت:ن دیآوا در اغوشم کش شومیقبل از انها دور م شترازیب کردمیچرا اما احساس م دانمیشده بود نم

دستم را گرفت و  دیو تشکر کردم سع دمشی...بوسشهییهم یبخند شهییهم یو برا یخوشبخت بش دوارمیقلبم ام

باتو خواهد شد و  یزندگ نیو قشنگ تر نیو مطمئنم بهتر میشروع کن مونویزندگ دیبا گهیگفت وقت رفتنه خانوم د

 نیخوشبختت کنم...لبخند زدم و سرتکان دادم بازو محکم اش را گرفتم و باهم به سمت ماش دمیمن قول م

خودش تمام  میدکه تهران بو یچند روز نیبود در ا دهیکس ند چییخانمان را به من نشان نداده بود ه دی...سعمیرفت

 بود.. دهیش خرخانه بخرم تمام اش را خود یبرا یا کهیرا کرده بود و نگذاشت که من ت شیکارها

شدم و به ساختمان نگاه کردم  ادهیباز کرد ارام پ میشد و در را برا ادهی..پستادیدر سعادت اباد ا یبرج بزرگ یبه رو رو

 ی...در خانه را باز کرد شمع ها۱واحد۳کرد...طبقه  تیدست اش را دور کمرم حلقه کرد و مرا به سمت در هدا دیسع

همان  یمبل ها یمویو ل دیسف یها واریکرده بود د جادیا ییبایز یگل عطر بو بزرگ یروشن در خانه و گلدان ها

 نجایکرده بود که ناخوداگاه دست بر دهان گذاشتم و بلند گفتم چقدرر ا بایانقدر ان خانه را ز واریکنار د انویو پ یرنگ

و مرا  امد...به سمتم دیخندیداده بودو م هیتک واریبه د نهی..و به سمت اش بر گشتم که دست به سدیقشنگه سع

صورت اش گذاشتم و گفتم  یدراغوش گرفت و گفت قابل خانوم گلمو نداره خوشحالم خوشت اومده...دستم را بر رو

هم  یکیو دی....چهار اتاق داشت کتاب خانه اتاق خواب و اتاق ورزش سعهیممنونم وااقعا عال یلیییخ دیممنونم سع

زده  رتیدرست شده بود که من را ح بایها انقدر ز اتاق واریاشتم...در دگذ یدخترمون خال یبقول خودش برا

 ...کردیم

 زنانه شدم... ییایو عشق را با او اغاز کردم...و وارد دن دمیرا فهم یزندگ یمعنا دیشب در کنار سع ان

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

 سال بعد.... کی

 یخوب یزندگ شدیرا دوست داشتم و او هروز مهربان تر م دیسع شتریو من هر روز ب گذشتیسال از ازدواجمان م کی

 میتنهابودم و برا یلیییامد در نبودش خ یماه در اردو بود بعد م کی دیو مشغول کارم بودم سع رفتمیمطب م میداشت

و بد  شدمیم یعصبان یو گاه ختمیریاشک م یدلتنگ تاز شد یدوماه بدون او بودن...گاه ای کیسخت بود  یلیییخ

عاشق ورزش و کار اش بود...هرچند تنها  دیو سع میا ینتوانسته بودم با کارش کنار ب کسالی نیدر ا کردمیم یخلق

اش تحمل ام را کمتر کرده بودبه  یبودم و دور دیامدند اما من وابسته سع یم شمینبودم سوگند و مامان شکوفه پ

 دانستیارامم کند خوب م یکم کردیم یو سع گرفتیچندبار بامن تماس م یروز گذشتیسخت م یلییهم خ دیسع

ومن از شدت  میوزن کم کرده بود لویامد هم او هم من چند ک یهروقت به خانه م میا یتوانم کنارب یبانبودش نم

 شیاوقات پ شتریذاشته بود بگ یماه داشت که اسمش را اطلس۷ ی..آوا دخترکردیو او بغض م کردمیم هیگر یدلتنگ
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بود و من به شدت دلتنگ اش  امدهیبه خانه ن دی...دوماه بود که سعکردندیام را کم م ییاز تنها یامدند و کم یمن م

چه کارکنم چند مدل غذا  داستمیو من انقدر خوشحال بودم که نم دیا یبودم و باالخره قراربود امشب به خانه ب

 بودم و منتظراش بودم... دهیرسدرست کرده بودم به خودم 

و ساک به دست  یورزش یبود با لباس ها دیسع دمیپر رونیبودم که در باز شد ب میاتاق مشغول شانه کردن موها در

محکم در اغوشم  دمیرا باز کرد و من به سمت اش دو شیاش را انداخت دست ها لیو وسا دیو خند دیتا من را د

 میو دست در موها کردیرا نوازش م تمپش کردمیم هیبودم و ارام گر سرم را در گردن اش فرو کرده دیکش

که حاضربودم  نقدریچقدر دلم برااااات تنگ شده ا یدونینم یدونی..وگفت:احوال خانوم گلم چطوره نمدیکشیم

...و محکم تر مرا به خودش فشرد سرم را بلند یلیییییخ ازیدلم برا تنگ شده بود ن یلییییییخ شتیپ امیفرارکنم ب

 زارمتیببخش که تنها م ازیو گفت:ببخش ن دیلبخند اش محو شد دست بر صورتم کش دیرا که د میکردم اشک ها

 یول خورمیبدون تو غذا نم یشناسیباور کن خودم از تو بدترم تو که منو م کنمیم یقشنگتو اشک یببخش که چشما

دادم و  قورتبر صورت داشت..بغضم را  یشیته ر شهیهم دمیصورت اش کش ی...دستم را رومجبورم مجبورم که برم

 ؟؟؟یارام گفتم خوب

 من چسباند و گفت االن اره .... یشانیاش به پ یشانیپ

بزنم که نتوانستم  یمنم هم کنارش ...چشمانم گرم شد بود خاستم غلط دیشب بعد شام خسته دوش گرفت و خواب ان

 ریس دنتیو محکم در اغوشم گرفته بود..ارام گفت:از د کردیداشت مهربان نگاهم م دیباز کردم سعرا  میچشم ها

 تاصبح نگات کنم... خوادیدلم م شمینم

 نگفتم... یزیزدم و چ لبخند

 یلیییخ دیخانه مامان شکوفه آرزوخانم و آوا که سع میجا مهمان بود کیهرشب  گذشتیم دیروز از امدن سع چند

دختر مونس باباس...چندماه بعد از  گفتیم شهیبود عاشق بچه بود مخصوصا دختر هم یاطلس داریمشتاق د

دوستانم رفتم که دکتر زنان بود  یکی شیپ یامد اما وقت یمن هم بدم نم میازدواجمان اصرار داشت که بچه دار شو

اورد  یمن نم یبه رو یده بود ولناراحت ش یلیخ دیسع میمنتظر باش دیو با شومیگفت که حاال حاال ها باردار نم

سال که ازدواجمان گذشت باالخره بعد مصرف  کیچقدر بچه دوست دارد  دانستمیسرت اما خوب م یفدا گفتیم

در وجودم  ینیماه است باردار هستم و جن۱ دمیدوماه که نبود فهم نیکوتاه...در ا لندوب یمختلف و دوره ها یدارو ها

را در  شیبرگه ازما میخانه آوا بود ییاما نشد...ان شب که راه میهمان شب اول به بگو خواستمیدرحال رشد است م

 ...بمهیتو ج ینم چیجان صبر کن بب ازیگفت:ن کردمیرا شانه م شیداشتم موها یکت اش گذاشتم و وقت بیج
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را در اورد  شیازما کرد و برگه بشیرا باال زدم..دست در ج شیو گفتم تموم شد...و بادستم موها دمیارام خند من

  یتو تو حامله ا ازیشد و گفت:ن رهیبه من خ ریمتح یبا چشم ها هیباز اش کرد و بعد از دو ثان هیچ نیگفت ا

 ..ستمیخواب ن نمیبزن تو گوشم بب ایب دیوگفت:بگو جان سع کردینگاهم م ریمن سر تکان دادم متح و

 ماهمه.. کیمن حامله ام و  یستیگفتم نه خواب ن دمیخند

انقدر  دیخندیو م چرخاندیلحظه احساس ترس کردم بادست بلندم کرد و دور خانه م کیانقدر بلند که  دیخند بلند

 ینیریو ش کیمدل ک کیو  ستادیا یم یفروش ینیریهر ش یجلو میدر راه خانه آوا بود یخوشحال بود که وقت

 دانستمیاش تعجب نکرده بودم م یالازذخوشح کیو ک ینیریش یپرشده بود از جعبه ها نی...تمام ماشگرفتیم

 شیخوب پ هیهد کی گفتیو م رفتیبوده...مدام قربون صدقه من م یلییخ شیانتظار برا کسالیعاشق بچه است و 

وقت بود که دلم  یلیسردرگم مانده بود...خ یخوشحال بودم حس ماذرانه درونم از خوشحال یلیییمن هم خ یمن دار

 یلیییمامان و مامان شکوفه خبر داشتند خ کردیمرا خوشحال تر م دیهم از سع انو داشتن بچه  خواستیخانواده م

...مامان گفته بود دیبوسیمدام مرا م یو از خوشحال رمیجشن بگ دیبا گفتیخوشحال شده بودند مامان شکوفه که م

وااقعا دلم  گفتیم و کردیم هیگر یاز خوشحال دیفهم یماند...آوا وقت یمن م شیپ یو چند روز دیا یکه به تهران م

که  کردیرا مسخره م دیسع یکل یخوش گذشت و عل یلیییو آوا خ یان شب در خانه عل نمیبچه تو رو بب خواستیم

 یم نییمن هم از خجالت سر پا دیخندیو م کردیبه من نگاه م دیگرفته است ..و سع ینیریو ش کیک نهمهیچرا ا

 و مطب.. مارستانینرو ب گهیجان د ازیمبل نشسته بودو گفت:ن یرو دیسع میانداختم اخر شب که به خانه بر گشت

 و گفتم:چراا؟؟ دمیخند ومن

 نرو یاستراحت کن دیتو فقط با یکارکن سیبچه و خودت خوب ن یخب برا گفت

 رمیوگرنه مطب م ومدین شیپ یم مشکلبرم اگه برا مارستانینداره ب یبادکتر صحبت کردم چند ماه اول مورد نه

 اشکال نداره

 ؟؟؟؟یمطمئن

  یبرو بخواب خسته ا اره

 ...میری:باهم موگفتدیو به سمت من امد دستم را گرفت و مرا باخود کش برخاست
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 نیبا جن شیزمزمه ها یو صدا دهیهم بعد من خواب شبید دانستمیشده بودم م داریخواب بود و من ازخواب ب دیسع

شده بود  لیدسته تبد کیبه  ششیپ کسالی دیسف یچند تار مو دمیبر صورت اش کش یبودم...دست دهیدرونم را شن

خواب الود  دیسع دمیگذشت که د قهیدق جتراش کرده بود..برخاستم و مشغول درست کردن صبحانه شدم پن بایوز

 تیبچه اذ نیبده خودم نوکرتم هستم شما فقط بش برا بچه نمیبب اکناریخانوم تو چرا ب ازیامد وگفت:ععع ععع ن رونیب

 نشه..

نشه مامان  تیبچه اذ گهیدوما شما اول صورتتو بشور بعد سوما فقط بچه مهمه د ریصبح شما بخ دیسالم اقاسع اوال

 نو که اومد به بازار ها.. سیبچه مهم ن

 میماهت خانوم دوما ما نوکر مامان بچه هم هست یو گفت:اوال سالم به رو دیام را کش ینیو به طرفم امد ب دیخند

 ..نینش تیکه دوتا تون اذ گمیمن برا خودت م زدلمیسوما عز میبخاطر مامان بچه س که بچه رو دو سدار

 یگیبازو اش ضربه زدم و گفتم :تو که راست م به

 مامان خانوم...   یو گفت پس چ دیام را کش لپ

بروم  مارستانیتا به ب شدمیجمع کرد و ظرف هارا شست و من داشتم اماده مرا  زیتمام م دیو سع میخورد صبحانه

به بعد  نیاز ا گفتیو تشکر...و م کردیم فیاتو کردم تعر شیکه برا یو شلوار راهنیو از پ شدیداشت اماده م دیسع

 یسفارش کرد که مواظب باشم ارام رانندگ یکل فتن...و موقعه رکندیمن و خودش را اتو م یخودش تمام لباس ها

...ارام دمیخندیم شینروم و فقط مطب باشم..و من به حرف ها مارستانیو ب رمیبگ یکار نکنم زودتر مرخص ادیکنم و ز

مراقب من بود و  یلییخ مارستانیآ وا در ب میو رفت میکرد یخداحافظ گرید کیاز  کردمیرا شانه م شیمو ها

مطب  یو راه میناهار خورد دیناهار به خانه امدم و بعد از امدن سع یبود که برا۲کنم  ساعتاد کار یز گذاشتینم

 یکه ک گرفتیرفته بود خانه مامان شکوفه و مدام با من تماس م دیشلوغ بود سع یلیییشدم امروز در مطب سرم خ

 یزیشام چ یرفتم تا برا خچالیبه سمت  ودر اوردم  یخسته لبا دمیبود که به خانه رس مین۹...ساعت رومیبه خانه م

 یرا باز کردم حالت تهوه وحشتناک خچالیکه در  نیهم گفته بودم که به خانه امده ام...هم دیدرست کنم به سع

بدنم قرار است از بدنم  ییهربار تمام اجزا کردمیکه احساس م یو حالم بهم خورد جور دمیدو ییگرفتم و به دستشو

 زمیعز ییکجا ازیجان ن ازی:نزدیبود که صدا م دیسع دمیرا فهم رد یصدا دیا یب رونیب

 ؟؟؟چرایخوب شدهیچ ازیو گفت؛ن دیو به سمتم دو دیرا فهم میصدا دیجواب بدهم دوباره حالم بد شد و سع تاخواستم

 ؟؟؟؟یشد ینجوریا
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حالم بهتر شده بود  یکم کردینگران تر مرا نگاه م دی..و سعشدیجواب بدهم دوباره حالم بد م خواستمیمن تا م و

را گرفت و مرا به خودش فشرد و  میدست ها دیسع دمیلرزیتمام بدنم شل شده بود م کردمیم یحس یاحساس ب

 زمیعز ایدکتر ب میابریب یلرزیم ؟؟؟چرایشدیچ ازینگران گفت:ن

خوشخواب را به  دمی...مرا به سمت تخت برد و ارام دراز کششومیخوب م ستین یزیکه چ دادمیسرم را باال م ومن

 نکهیحرف زدنش با مامان و ا یرفت صدا رونیب دیرا بستم و سع می...چشم هاکردیرا نوازش م میو موها دیکش میرو

 و خوابم برد.. دمینفهم یزیچ گریافتد..د یبمن و بچه  یبرا ینکرده اتفاق یحالم بد شده و نگران است خدا

 یخانومم بهتر یرا باز کرد و گفت :خوب شیگرفته بود چشم ها مرا محکم دیتکان بخورم سع توانستمینم بازهم

نگاه  دیبه سع دمیغذا را کنارم د ینیبخورم که س یزیبرخاستم تا چ کردمیدادم احساس ضعف م سرتکان

گرفته بودن  شبیداخل شد و گفت د یبزرگ صورت یو باخرس دیدو رونیو گفت نوش جان ...و بعد به ب دیکردم..خند

در اغوشش  خواسیدورهم دلت م ازبود انقدر خوشگل بود که  یحالت خوب نبود نشونت ندادم ...خرس ناز یم ول

را از پشتش به سمت من گرفت و گفت قابل خانم  یگذاشت و دست گل بزرگ رز صورت ی..خرس را گوشه ایریبگ

ستم را دور بازو اش حلقه کردم و گفتم د دمییو با ذوق گل را از دست اش گرفتم و ان را بو دمیگلمو نداره...و من خند

به سمتم گرفت دراش را باز کردم  یزدو جعبه ا هی...سرش را به سرم تکیلیییخقشنگه  یییلییخ دیممنونم سع

 دیسع یدوست دارم دست اش را فشردم و گفتم وااا دیچقدر ملوار دانستیم دیدرخشیدرونش م دیانگشتر ملوار

در  ستین یزیچ نی..دستم را نوازش کرد و گفت ایدیزحمت کش نقدریواااقعا چرا ا یماله منه چقدر قشنگه مرس نیا

 ..ززممیعز  یکنیم یکه تو دار یمقابل کاربزرگ

 ؟؟یزدم و گفتم چرا صورت لبخند

 ...گهیچون برا دخترم گرفتم د گفت

 ؟؟یکه از حاال خود اش را وعده دختر داده است...وگفتم اگه پسر شد چ دمیفهم

 نوکرشم.. خودم

  دیسع

 جاانممم

 اگه دختر باشه.. میبزار یاسمشو چ یدار دوست
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 یلیی..و مطمئننا خمیزاریهمونو م یکه بگ یجان هر اسم ازین یکشیتو زحمت شو م یدوسدارم تو انتخاب کن من

 قشنگه..

 ..دیدونفره مون بشه سع یمن دوس دارم پناه زندگ میاسمشو پناه بزار پناه

 پناه عارف... میزاریپناه م هیالقشنگه و عا یلیییخ

ومن طعم ان را کم  دادیخوشش را به من نشان م یرو یدر اغوشش فرو کردم و غرق در لذت شدم باالخره زندگ سرم

 ... دمیچشیکم م

 مارستانیتمام ب شدمیما ماند من روز به روز بدتر م شیروز پ۱۰روز بعد مامان از مشهد به تهران امد و  چند

که مامان تهران  یروز۱۰امد  یو آوا نگران به سمتم م شدیچند بار حالم بد م یباردار هستم هرروز روز دانستندیم

از او  شهیامد و مامان هم یروندمیقرمز ب یچشمانو صبح با  دیخوابیمعذب بود شب ها در کتابخانه م دیبود سع

بدون  دانستمیانداخت م یم نییر اش پاو س کردیبه من نگاه م دیچشمات قرمزه و سع نقدریپسرم چرا ا دیپرسیم

 مشهد شد... یسفارش راه یتواند درست بخوابد باالخره مامان بعد از ده روز با کل یمن نم

 

در اسمان ها پرواز  یاز خوشحال دیفهم یو قت دیماه داشتم بچه مان دختر بود و سع۷ومن  گذشتیها و ماه ها م روز

اتاق  رفتیو قربان صدقه اش م گفتیو دختر کوچک درونم سخن م گذاشتیشکم من م یمدام سراش را رو کردیم

مختلف نوزاد که هروز نگاه  لیلباس و وسا یلبود و ک دیسع قهیکه سل دیو سف  یاسیدکر بنفش  میبود دهیاش را چ

 ای زدیگ مزن ایمامان دوبار تا حاال تهران امده بود و مامان شکوفه که مدام  دمشانیبوسیو با ذوق م کردمیشان م

از کنارم تکان  دیدرخانه بودم سع شتریوب رفتمیمطب م شیو کم و ب رفتمینم مارستانیب شدیم یبود.من دوماه نجایا

 خواستیم یوقت یاش را نداشتم حت یلحظه دور کی یاز قبل به او وابسته شده بودم تحمل حت شتریب ومن خوردینم

دل نازک  یلیییعوض شده بودم و خ گفتیم یو چشم بلند دیخندیهاا..و او م ییایزود ب دی.سعگفتمیم ردیدوش بگ

به اردو برود داشتم  خواستیم رهدوبا دیبودم سع دهیکه فهم یرا تحمل کنم مخصوصا وقت زیهمه چ توانستمینم

و سرم را در اغوش  دیدویو او به سمتم م شدیم یجار میافتاد اشک ها یم دیچشمم که به سع شدمیم واانهید

هارا  نیکدام از ا چیمن ه یبگذارد ول میارامم کند که مجبور است برود و تنها  کردیم یسع کردیوازش مو ن گرفتیم

و مجبور است  دیدیحال مرا م نیو او در ا قرارمیچقدر ب دیدیم یبدتر بود وقت منحال اش از  دی..سع دمیفهمینم

 بگذارد...خودش هم داغون بود.. میتنها

 ..دیافسرده شده بودم خودخواه و  ا دیرفتن رس روز
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و  نشستیحالم را بهتر کند کنارم م یداشت کم یسع شیمدام با حرف ها دیخودم را حبس کرده بودم سع دراتاق

لحظه  کی یبه او داشتم و تصور حت یدیشد یوابستگ شدیتنگ م یلییییخ شدیتنگ م شی..دلم براکردینوازشم م

و من دوباره  دیمرا در اغوش کش دیسع بود میدر گلو ینیشده بودم و بغض سنگ ریام مبکرد بهانه گ واانهینبودنش د

خودم و بچه باشم...باالخره بعد از  خواستیکریم دیو مدام تاک فشردیبا بغض مرابه خود م دیشد سع یچشمانم اشک

مامان شکوفه  دمیرفت...و من بغض کرد بر تخت دراز کش دادیکه به من م یها یو دل گرم شیچندساعت صحبت ها

 گفتیامد و م یمن م شیپ کباری یندارم آوا روز یحال و احوال خوش دانستیم کردیم ارامم..و دیرسیمدام به من م

و  ینداشتم دل نازک یاما چاره  دانستمیخودم و بچه بد است..خودم هم م یبرا نیشده ام و ا فیکه چقدر ضع

و حالم را  زدیچند بار زنگ م یروز توانستیکه م یتاجا دیعکار را بامن کرده بود س نیا دیسع یام برا یدلتنگ

 نداشت... ی.اما بازهم چاره استمیخوب ن دانستی...مدیپرسیم

 

گذشت دختر درونم بزرگ تر شده بود وروز به روز ورجه ورجه  دیمن و سع یها یو ناارام یماه با هزار مدل سخت دو

تا  یمامان به تهران امده بود و چند روز گفتمیم دیاو سع یام برا یو از دلتنگ زدمی..هر روز با او حرف مشتریب شیها

تمام انها  لشیوسا کردمیصدبار باز و بسته شان م یبچه که روز یاماده بود لباس ها زیمن نمانده بود همه چ مانیزا

چه کار بکند..همه  تنددانسینم یاز خوشحال میکردیکه اقاجون صداش م دیسع ییحاضربودند مامان شکوفه و بابا

 یبا بچه ها نیاما تمر دیا یامدن بچه به تهران ب ایبود که قول داده بود تا به دن دیاو هم سع زیچ کیبود تنها  زیچ

من  طیتراز قبل کرده چطور توانسته بود قبول کند او که شرا ریومن را دلگ دیا یب توانستیگروه را قبول کرده بود نم

انقدر  یعنیشده است چطور توانسته بود  فیاو افسرده شده ام و چقدر بدنم ضع یکه از دور دانستیو حال بد ام را م

 نهارایتمام ا دانستینم میبود دهیامدنش انتظار کش یچقدر برا یدخترمان چ یمهم بود پس من چ شیکاراش برا

که هربار که زنگ  ادیم بودم انقدر زازاو اما دلتنگ اش ه ربودمیان روز باشد دلگ خواستیحداقل بعد از دوماه دلم م

 ...شدیم سیچشمانم خ زدیم

 مارستانیو ساک بچه به ب لیوسا ی..با مامان و مامان شکوفه باکلدیان چند روزهم گذشت و من بدون سع باالخره

و محبت  یمن جواب مهربان زدویهزاربار زنگ م یروز دیداشتم سع یچه حال دانستندی...بغض کرده بودم همه ممیرفت

من  ی..براکردیم یام خبر داشت و مدام عذر خواه یماز دل زخ کردیبازهم محبت م ی...و لدادمیم یرا به سرد شیها

نفرت  مارستانیپشت تلفن اش...از رفتن به ب یاخر و حداقل امروز بود نه محبت ها یماه ها نیبودنش کنارم در ا

نوزادت به   گریچند روز د گفتیدکتر م خواستیبودم دلم م و عاشقش کردمیم یکه قبال در ان زندگ ییداشتم جا

حال  گفتیکه م شیها و سفارش ها نهیو کنار من و دخترمان باشد..اما نشد بعد از معا دیا یهم ب دید تا سعیا یم ایدن

...ان شب  توانستمیناراحت نباشم نم توانستمیاما نم دانستمیخودم هم مخطرناک است.. میبرا نیندارم و ا یدرست
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با ان  دیسع خواستیبودم دلم م رهیشدم و قرار شد فردا صبح به اتاق عمل بروم..تمام شب به در اتاق خ یبستر

خانم گلم  دیبگو یو مهربان دیا یبه سمتم ب شهیپهن اش از در وارد شود و مثل هم یمردانه و شانه ها کلیه

و نبودش  دیسع یاوردم که از دور یبه زبان نم گرید ومن تمام شب چشمم به در خشک شد امدیاو ن یچطوره...ول

شده ام...صبح آوا  ریو گوشه گ ریکه بهانه گ هیبخاطر باردار کردندیهم فکر م هیمامان و بق امناراحت وافسرده شده 

بودم تا  دهیماه انتظار کش۹خوشحال بودم  یلییییییییییخوشحال بود من هم بودم خ یلیییییهم امده بود و خ

بود اما..من هم  می...ارزوبوسمکوچکش را نوازش کنم و ب یکنم تا دست ها شیرا در اغوش بکشم و پناه صدا دخترم

چشم باز  یوقت خواستیدلم م شیبار دراغوش پدراش بدهند نه مادربزرگ ها نیاول یدخترمان را برا خواستیدلم م

بودند و خودشان و همسرانشان باهم  یکه بستر یمثل تمام کسان خواستی...دلم مهیکنارم باشد نه بق دیسع کردمیم

 ادیو گفتم دخترم بابا م دمیشکم برامده ام کش یدر انتظار فرزندشان بودند....با بغض به اتاق عمل رفتم دستم را رو

 ..یها...بغض ام را قورت دادم که دکتر امد و گفت:خب خانوم دکتر اماده ا یناراحت نباش زمیعز دمیبهت قول م

 ..دمینفهم چیییه گریم...و دبست چشم

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

تخت  یخورد سراش را رو دیحس بود...که چشمم به سع یحال بودم تمام بدنم ب یچشم بازکردم ب یدیسردردشد با

دارد...دخترم دخترم  نیتمر تواندیاو که گفته بود نم کردیچه کار م نجایا دی.سعدیکشیگذاشته بودو ارام نفس م

که  یدلخوربودم باصدا دی..ازسعزدیپر م دنشید ینوازشش کنم دلم برا خواستمیبغل اش کنم م خواستمیکجاست م

 ...دیامدن نداشت گفتم..سع  رونیاصالا قصد ب

خانم پرستار  زدیداد م رونیدبیرد و دوباز من نگاه ک یبه چشم ها رتیرا بلند کرد با و چشمان قرمزاش با ح سراش

 خانمم بهوش اومده باالخره بهوش اومده...

 ..دیکنیکه بازم اشتباه نم دیمحترم مطمئن یاقا گفتیپرستار بود که م یوصدا

 نه صدام کرد... گفتیوم زدیباز دادم و

 دیباالخر بهوش اومد..پرستار و دکتر وارد شدند و سع گفتیم دیبودم که سع هوشیشده بودم مگر چند روز ب جیگ

و باغم  کردیپرتر فقط من را نگاه م یلییصورت اش پرترشده بودخ یرو شیهم پشت سرشان چقدر الغرشده بود ر

 فیبدنتون ضع نقدریخانم دکتر ا دهیشما بع زام و کرد و گفت:ا نهی...دکتر معادیدرخشیچشمان م یبابغض باخوشحال

روز انقدر حالم بد بود که ۵...تعجب کردم دیهست هوشیروزه که ب۵االن  نیکه داشت ییفشار عصب لیبود و و به دل

 مارستانیب یتو ییام....ودکترادامه داد:و همسرتون همون روز اول چه دعوا امدهیروز است بعد از عمل به هوش ن۵
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شما باشن  شیکدوم از خانواده تون پ چیوزه که نزاشته هرو سرش گذاشته بود..وپنج ر مارستانویب مامراه انداخت ت

 خودش مونده..

نوزادم افتادم ته دلم  ادی...دیا یاصال روز اول نبود او که قرار نبود تهران ب دکهیمن بازهم تعجب کردم روز اول سع و

خووب خووبه فقط و گفت حالش  دیشده باشد...باهمان صدا گفتم..دخت رم دخترم..دکتر خند یزیشد نکند چ یخال

 ...ارنشیمنتظر مامانش بود نگران نباش االن م

 دیاش..دکتر که رفت..سع نمیروزه بود من نتوانسته بودم بب۵اغوش گرفتن اش نوازد من حاال یبرا دیکشیپر م دلم

محکم من را در اغوش گرفت  دیاز داشتم..سرم را صاف کردم که سمتم دو یادیز یبود سوال ها رهیهمچنان به من خ

فشار بود انقدر درا  شیانقدر رو  یعنی کردیم هیگرمرد من  کردیم هیکرد...گر دنیپهنش شروع به لرز یو شانه ها

اگه اگه  کردمیداشتم دق م مردمیبخدا داشتم م شهیباورم نم ازین کردیدر گوش ام زمزمه مشده بود.. تیروز اذ۵ نیا

 چیییاز اشک بود ه سی...سراش را بلند کرد صورت اش خ کشتمینکرده منم خودمو م یخدااااا یومدیتو بهوش نم

را پاک کردم دستم را گرفت و ارام  شیصورت اش گذاشتم و اشک ها یبودم دستانم را رو دهیوقت اشک اش را ند

نمازخونه  یتو دمیخواب مارستانیب یشب رو تو یمنو ببخش ...من اون شب تهران بودم و حت ازیو گفت ن دیبوس

 وونهیداشتم د دمیکشیم یچ تیاز دور یدونیجان ببخش..نم ازیکنم ن رتیغافلگ خواستمینگفتم چون م یچییه

قشنگت  یلبخندها نتیریش یحرف ها یشکم قلمبه ات برا یکه تورو بااون حال دوماه تنها گذاشتم دلم برا شدمیم

 ...زدیپرم

غصه خورده بودم و درباره او چه فکرها که نکرده بودم...و  من چقدر یکند ول رمیغافلگ خواستیپس م دمیخند

درصد  هی ازیرا گرفت و گفت:ن می...دست هاشدمیم واانهید دیا یتولد نوزادمان ب یبرا توانستینم نکهیداشتم ازا

بار از  نیاول یکه برا یاونم همون روز دمشیکبار دیروز ۵ نی..فقط دراخواستمیکه بدون تو من بچه مونو م یفکرنکن

 یچیشد بچه که ه ادمیاز خودمم  گهید یشد هوشیب دمیفهم یاتاق عمل اوردند و من بغل اش کردم و بعدازاون وقت

 ...گهید

انقدر ذوق  نمیکمکم کرد که بنش دیامد سع یبه دست داشت و به سمت ما م یشد پرستار وارد شد و نوزاد درباز

 دختر نازتون مبارک باشه... نمیشم گذاشت و گفت:ا...نوزاد را دراغودیلرزیم میداشتم که دست ها

من بود اشک در چشمانم  هیشب شیو فقط چشم ها دیسع هیخودم فشردم اش چقدر کوچک بود و چقدر شب به

بعد من  نیمامانته از ا هیچقدر چشمات شب یدی؟؟د یدیبه طرفمان امدو گفت:دختربابا مامانو د دی...سعدیجوشیم

دختر من است ومن قراراست بزرگ اش کنم و تا عمر دارم  نیا شدیباورم نم داشیدارم...ارام بوس ازیدو تا ن گهید
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...که کردمیرا نوازش م شیاز ان را احساس نکند...دست ها یذره ا یام حت دهیکه خودم کش یینگذارم دردها وتنها

 ..نیگذاشت یپرستارگفت:خانم دکتر اسمشو چ

 ...جلوتراز من جواب داد:پناه دیسع

 ..هیقشنگ یلیخ اسم

 ..شهیباورت م ازین میسه تا شد گهیرا گرفت و گفت :د میشانه ها دیرفت..سع رونیو او ب میتشکرکرد

 ...دمیاومدنش انتظارکش یبرا یلیییو صورت پناه را نوازش کردم و گفتم...راست اش نه خ دمیخند

 ....یشیم یخوب یلیییمن مطمئنم تو مامان خ میایداد وگفت:از پس اش برم هیرا به من تک سراش

  یکه کمتر تنهامون بزار یبه شرط یخوب یلیییخ ییبابا توهم

تنهات  گهیکه د دمی...قول میرو تحمل کرد یهمه سخت نیببخش که تنها ا ازیگفت:ببخش ن یشرمنده ا بالحن

 نزارم..

 

من بغض نداشتم بلکه خوشحال  نباریا یبود ول دهیچیدر اتاق پ شیو بازهم بو خوردیم شهیارام به ش یبهار باران

گذاشتند و  میکه تنها یرا نشان دهم به تمام کسان میبزنم و به همه خوشحال ادیفر خواستیبودم انقدر که دلم م

 یگرید یبود که من را وارد زندگ یکس نیرا داشتم که بهتر دیمن منع کردند من حاال تنها نبودم سع یولبخند را برا

و محبت را احساس کنم ...و حاال دختر کوچک مان...که نام اش را پناه  یخوشبخت یکرد و اجازه داد تا کناراو معن

کنم..من و  لیتبد قتیاو را به حق یبرا میکنم     و تمام ارزو ها یمادر شیگاه مان شود..تا برا کهیگذاشته بودم تا ت

با   کندیم نییکوچک اش را باالو پا یدست ها ندینشیگونه مکه چ میدیدیبزرگ شدن دخترمان را بالذت م دیسع

و  خنددیم شیچگونه برا رسدیاز راه م دیسع یوقت زندویکوچک اش چگونه تمام خانه مان را دور م ییدست و پاها

بار مرا مامان صدا  نیاول یو برا زندی...چگونه حرف مرودیچقدر قربان صدقه اش م دی.وسعکوبدیرا بهم م شیدست ها

و اورا در اغوش  دومیبه سمت اش م مهیو من سراس خوردیم نیکوچک اش به زم کلیرود و باان ه ی...راه مکندیم

 هیکه  شب یتر به پدر اش و چشمان هیو هروز شب شدی...چهره و صورت کوچک اش بزرگتر مکنمیارام اش م رمیگیم

بلند اش را شانه  یومن ارام موها دینشیم میپا ی...به روکندیه مزند میرا برا میخاطرات کودک رروزمن است و ه

ومن  شودی...او بزرگ مشدمیو غرق در لذت م زدمیرا شانه م دیسع یهمانطورکه از روز اول ازدواجمان موها زنمیم

مان را  یایگرفت پناه با امدنش دن یگرید یبا امدن او رنگ بو مانیزندگ شتریب دیسع دیسف یو موها رتریپ یکم
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...خوشحال بودم که بعد سال ها توانسته بودم از ته دل لبخند زیمادر لبر ییبایعوض کرد و من را از حس ز

حاال خوشبخت بودم و مدام  یکه از دست داده بودم...ول یزهایبزنم..وتمام گذشته را فراموش کنم...تمام چ

 نشان داد... را به من یزندگ ییمعنا االخرهکه ب کردمیپروردگارم را شکر م

 ))بهانه ها((

 بودن سرودن بهانه یزندگ

 جز باتو بودن بهانه هرچه

 تنفس  یعنینام تو  ذکر

 سرودن بهانه عاشقانه

 دنیتو را خوب د یعنی خواب

 بستن گشودن بهانه پلک

 .ستیهم مثل باران ضرور هیگر

 از دل زدودن بهانه غم

 به دم فال حافظ گرفتن  دم

 را آزمودن بهانه  بخت

 نیسرودن دروغ یدعو عرش

 عذر بودن بهانه... یزندگ

 پور نیام صریق

  .انیداستان خوشتون اومده باشه..پا نیاز ا دوارمیام

 ...زهرا
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 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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