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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 شدم. یم شیم همپا

 

 

 !نندیب یمن و م ینصب است و تموم واکنش ها نینبود که همه جا دورب حواسم

 

 کردم.  یم سهیمقا نیقصرنش یبود، در دل چقد به تفاوت خودمان با آدمها بیعج حالم

 کرد. ییآمد و ما رو به داخل راهنما رونیب یبالباس ِ سورمه ا یزن

 شمرده! یو باقدم ها نیرفت و سنگ یم الیخیب میشم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 .نی: خوش اومددیگو یمواجه شدم که خطاب ِ به ما م دیبار یکه ازش فخر م یزن یباصدا

 

 نشستم. شیرو ریدادم و سربه ز یتعارف کرد که آرام سالم یسلطنت یمبل ها یرو

 کردم. یحس م ینگاهش را خوب م ینیسنگ یول

 

 اش مواجه شدم. خیسرد و  یخوردم و سرم را باال آوردم که باچهره ا یفیسوالش تکان ِخف با

 

 تر کردم و: بله؟ یلب

 ؟یپرستار ِ پسرم بش یخوا یچرا م گمی: مدیمخاطبش من بودم که پرس یکرد ول میزدم و رو به شم یپوزخند

 

که باعث  یتیباجد یکردم ول یحس م  کمرم ِرکیت یمتورم! عرق درشت و رو میمشت شد و رگ ها میها دست

 !میحس یا فهیو وظ یتعجبم شد گفتم: استقالل ِ مال

 

 راتکان داد و افزود: چقدر؟ سرش

 

 چقدر؟ ،یمتوجه نشدم چ -

 شد وخشک گفت: مزدت چقد؟ رهیخ میچشم ها به



 هم آغوش باد

 
5 

 

 

عصر 7و تا امیبه بعد ب3فقط از شهیباال انداختم و با زبانم لبم را ترکردم و: راستش من صبح ها کالس دارم اگه م یابرو

 وارد نشه. یکه به خوابگاه و درسم لطمه ا

 

و  کارت یبلد نمیباش تابب یشیماه آزما کیبرم فقط  یباشم باال هم م یراتکان داد و جواب داد: اگه ازت راض سرش

 ؟یدیفقط شعارم ای

 

 .امیمحکم گفتم: من از بسش برم یول یلیبرخورد خ بهم

 

 هو بلند گفت: کمند، کمند؟ کیکرد و نگاهم  رهیخ رهیخ

 شد و نرم لب زد: بله خانم؟ کشینزد مهیسراس ینفت یبا لباس ِ آب یدختر

 

 بمن اشاره کرد و به کمند گفت: ببرش اتاق بهراد. مادرِبهراد

 

 .میبلند شدم همراه ِ کمند به سمت ِ پله ها رفت ریشد، ناگز کمیگفت و نزد یچشم کمند

 

 و سرد! دیسف ییبا نما ایبزرگ وزب یعمارت

 "عمارت ِمخوف"کلمه در ذهنم جرقه زد کی
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 کیکرد، اتاق ِ  یم هیبق زیکه اون و متما یزیچ یجون روبه رو شدم ول یب یبا پسر میوارد ِ اتاق ِ بهراد شد یوقت

 بود! اهشیدست س

 خدا داند. اهیس چرا

 

 کردم و... یم یکیباهاش حس ِ نزد بیکه عج یمن ماندم و پسر یرفت ول کمند

 

 .ستیعالم ن نیکه درا ییرفته بود گو یقیقطع شد! بهراد بخواب ِ عم یلحظه ا یکه شدم نفسم برا کشینزد

 

 یپچ پچشان م یو مادر ِبهراد رفتم. صدا میزدم و ازاتاقش خارج شدم و آرام آرام از پله ها به سمت ِ شم یلبخند

 قرار گرفتم. میمبل کنار شم یشدم و رو کشانیکردم و نزد یمصلحت یسرفه  نیآمدبنابرا

 

 : خب؟دیکرد و آرام پرس یبهراد نگاه ِ گاارا ِمادر

 

 پسرتونه! ِیمن مهم بهبود یبرا د،یلطف کن یو صاف کردم و: هرچ صدام

نوشت و آن را کِند  یزیچ یدسته چک یسرش را تکان داد و همزمان رو یول میشد درعمق ِ چشم ها رهیخ یا لحظه

 وبهم داد.

 

سرکارت، درضمن،  ایپرداخت ِ کارت و ازفردا هم ب شیپ نی: ادیگو یم یکردم که بالحن ِ خشک ینگاهش م باتعجب

 قانون اول. نیسرساعت باش و منظم، ا
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کنم، از االن بگم  یمختلف هم قبول نم یسرکارت و بهانه ها یومدین یوقت ستیموجه ن یعار چیدوم: ه قانون

 یبه بهراد هراز گاه یدگیو رس زیعالوه برتم یکه اومد نجای...ایکارهات رو جمع وجور کن تا بموقع به کارهات برس

 خودته. ییهم پا ی بهداشت ِلیکه شامل: لباس و امکانات و وسا دهاشیخر

 ؟یکن یم قبول

 

 لب زدم: بله. زل زدم و آرام و باصالبت شیو به چشم ها دمیکش یقی عم ِنفس

 

 هستم. ی: من خانم ِ شاکردیگو یکه رو بهم م میستادینثارم کرد و بلند شد، ماهم ا یکش آمد و خوبه ا یکم لبش

 کنم. یبتونم ازپسرتون نگهدار دوارمیو ام یشیتکان دادم و لب زدم: نازگل ِ قر یرو کم سرم

 

 !یاصل یکرد و سپس خدمتکارش تا درب ِ خروج ییدم ِ درب ما رو راهنما تا

 روح وسرد! یهمه خشک و ب نی: چرا ادمیرخش زل زدم و پرس میکردم و به ن میبه شم رو

 

 برقصه؟ یبرات بندر یخواست یکرد و بلند گفت: م یمسخره ا یخنده ا میشم

 !؟میشم-

وقتها هم  نجوریتازه ا ن،ینطوریهمشون ا پولدارا گه،ید گمیخنده لب زد: بله؟ خوب راست م یها هیباته ما میشم

 کالس واسشون مهم تره.

 

 کالس؟-
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 شد که کمیپروا نزد یکرد و با اشاره سوار شدومنم سمت ِ شاگرد راننده نشستم که ب یرا باز م نیدر ِ ماش میشم

 نگاهش کردم. یعقب رفتم و سوال یکم

 

 از خدمتکارا دمخور نشو! درضمن فقط  ِچکدومیباشه باه یاز کارت راض یخوا ینازگل اگه م نیلب زد: بب یجد میشم

 ، فقط سرت به کارت باشه.

 

 درمواقع ها، تازشم بهانه دستش نده. رهیمنظبط و سختگ یلیخانم خ یلیل

 

 ؟یبه ما سور بد یخوا ی: نمدیرو بهم کرد و پرس مینزدم و تا آخر سکوت کردم شم یحرف یکرده بودم ول تعجب

 .ایکرد دایکارپ یناسالمت

 

 .یزیچ یرستوران کیدم  میکردم و: اتفاقا بفکرش بودم بر یا خنده

ها  یتوخونه شاکر کیاومده بود که من جز قهوه و ک ادمیرفت. تازه  یکرد و به سمت ِ فست فود ینچ ینچ میشم

 نخوردم! یچیه

 .دمیبودم ونفهم الیخیهم ب وچقد

 

 یرا برگر هم ب ِ جیبه تعداد ِ دخترا و دو ساندو تزایسفارش پ میرو گرفتم و باهم داخل شد میدست ِ شم میدیرس یوقت

 .مینشست یخودمون دادم و کنار

 

 بودم. دمیرفت و من بفکر ِ کارجد یاش ور م یباگوش میشم
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 وگرنه وقت ِ سرخاروندن ِ هم نداشتم. میکارکن زارنیفعال نم مارستانیب یام تو یچون سال ِ دوم خداروشکر

 

 .هیبوش کردم، واقعا عال قیزدم و عم جمیبه ساندو یآماده شد که با ولع گازمون زودتر  سفارش

 

 .دمینوش ینوشابه ام و بازکردم و کم سر

 

 .میو به سمت ِ خوابگاه رفت میبچه ها رو هم برداشت یغاا

 زد و باخنده گفت: قابل تونداشت گلم! یکردم که بادستش به کمرم ضربه ا میاز شم یبابت همه چ یتشکر

 

 مزه! یب -

 خونه(. یم یسال ِ سوم ِ دندان پزشک یسمت کتابش رفت)دانشجو الیخیزد و ب یهقهقه ا میشم

 

 

 یعمارت شاکر یو خوشحال ومصمم راه دمیرفتم و سه گل ِ رز خر یبعد، بعداز اتمام کالس هام بسمت ِ گلفروش روز

 هاشدم.

 

از فرط تعجب دهانم باز مانده بودچراکه مبلغ ِ  یداده بود رو نگاه کردم ول یکه خانم ِ شاکر یقبل از خواب چک شبید

 از باورم بود. شتریب یلیخ یپرستار
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 یو م دیرس یخانه کوچک رهن کردن م کی یشده کارم را حفظ کنم، چون پولش برا یقول دادم که هرطور بخودم

 بگاه رو انجام ندم.اضافه داخل خوا ی راحت درس بخوانم و کارها ِالیتوانستم باخ

 

گفتم و زنگ رو فشرودم، خوشبختانه بموقع و راس  یدخدایدرب عمارت بودم، به ام یکه بخودم آمدم جلو یزمان

 .3بودم دهیساعت رس

 

 رهیذخ میها هیگاشتم و عطرشون داخل ِ ر یم بایز ی گل ها ِانیپاتند کردم و از م یباز شد و کم یبدون حرف درب

 کردم. یم

 

 کرد. مییشد و باتواضع راهنما کیبسمتم نزد یکه باز شد خدمتکار درب

 به سمت ِ اتاق بهراد رفتم. یکردم و بدون حرف یپرمهر ِلبخند

 

 .گرشدیداخل اتاق ِد یکرد و بدون حرف یخارج شد و به رسم ِ ادب سالم یاز اتاق کمند

 

 

آب هم  یگااشتم وکم یل ها رو داخل گلدون کوچگبه بهراد دادم و گ ییوارد شدم، درب رو بستم و سالم واال یوقت

  بهراد شدم. ِکیو نزد ختمیتوش ر یبهداشت سیاز سرو

 

 خواب بود! قایشدم که عم رهیچهره اش خ به
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 نبود. ینیاطراف نگاه کردم خوشبختانه دورب به

ه اتاق رو زدم ک یزنگ باال یربودم که نبود ناچا یکردم، دنبال ِ تشت زونیمانتو ومقنعه ام رو در آوردم و آو نیبنابرا

 بعدکمند وارد اتاق شد. قهیچنددق

 

 تا آقا رو بشورم؟ دیدار یزیچ یلنگ ،ی: تشت روبهش

 یا بله

 

 و رفت. گفت

 

با  شیدادم وجا یآوردم و  تن ِ بهراد رو تکان تکان م رونیاز کمد ب زیتم یها رو کنار زدم و چند دست مالفه ا مالفه

 "هرکول"عوض کردم...زمزمه کردم  یمشت و سخت

 

 .اریتراش هم ب شیر ر،یآورد که گفتم واسم برس، ناخن گ یتشت کمند

 گفت و رفت. یچشم

 تراش! شیرریآب ِولرم برداشتم و خم یرفتم و کم یبهداشت سیسمت ِ سرو به

 

 گردن ِ بهراد گااشتم...تق.تق. ریپارچه هم ز چندتکه

 تو! ایب-

 و آورد.ر ازیموردن لیوسا کمند



 هم آغوش باد

 
12 

 

 زدم، آرام و باحوصله. یرا م ششیر یکی یکیکردم و با دستگاه  یریرفت، صورتش رو خم یوقت

 

 عمرشون کفاف نداد که...!؟ یزدم ول یپدرم رو م یها شیر یزمان

 

 باشد. یقلیزد انگار که س یکردم که سطح ِ پوستش برق م زیصورتش را تم یکارم تموم شد، بادستمال یوقت

 

 شستم وباحوله پاک کردم. زیگااشته و دست هام رو تم سیو برداشتم و کنار سرو تشت

 که گرفتم و حاللش کنم! یپول دیکردم، با یو کوتاه م اهشیبلند وس یناخن ها ریبهراد شدم و باناخن گ کینزد

 

 کردم. یزدم و با آب نرم شانه م شیهم به موها یکه تموم شد،برس کارهام

 !رید ودلگبو اهیس اهیس اتاقش

 

 بدم. رییحرف بزنم تا بتونم رنگ ِ اتاق رو تغ یباخانم شاکر دیبا

 برم صحبت کنم. دیبا یبود. کارهام که تموم شده ول 6:30و که نگاه کردم ساعت

 

 و فشرودم که کمند اومد. زنگ

 

 داشتم. یصحبت یباخانم ِ شاکر دیببخش-
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و چندتق زد که  ستادیسوخته ا یبارنگ قهوه ا یدر ِ اتاق یدراز کرد که جلوتر رفتم، جلو ییرا به راهنما دستش

 شد. داریپد یشاکر یرسا یصدا

 

 درب را باز کرد و من داخل شدم. کمند

 

 بهم زل زده بودند. دیکش یم پیکه پ یهمراه مرد یشاکر خانم

 دراز کرد. یکاناپه ا یدستش را رو یکردم که خانم شاکر یدهنم رو قورت دادم و آرام سالم آب

 

 ازتون داشتم. یدرخواست یخوام که مزاحم شدم، ول ی: عار ممیگو ینشستم و نرم و محجوب م شیرو

 

 کردند، عزمم رو جمع کردم و لب زدم: اتاق ِ آقا رو رنگ کنم. ینگاهم م کنجکاو

 

 یپدر ِ بهراد و آقا دمیاون مرد که حاال فهم نباریمخالفت کرد! دوباره درخواست کردم که ا یخانم شاکر بالفاصله

بهراد سمه وممکنه...خودت  یوالکل برا نریرنگ وت یدون یدهد: دخترم شما خودت م یهست روبهم جواب م یشاکر

 گه؟ید یدون یم

 

 زنم! یمرغوب م یواری: خوب، خوب کاغا دمیگو یو م شمیناگهان بلند م یاندازم ول یم نییو پا سرم
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 ینطوریا ره،یگیو دل آدم م اهیکنم: چون رنگ اتاقش س یکنند و منم از فرصت استفاده م یهردو سکوت م نباریا

 یبه آدم القا م یانرژ یده و کل یم یشاد احساس زندگ یپسرتون و شخص ِ پسرتون بهتره...رنگ ها یام برا هیروح

 کنه و...

 

 !شمیبره که مسکوت م یسکوت باال م یدستش و به معن یشاکر خانم

 

 سروصدا ! یب یانجام بده ول یدوست دار ی: هرکاردیگو یم یجد روبهم

 

 شوم. یخارج م یدهم و با اجازه ا یم ی بلند ِچشم

 .ازهیامت کی نیا نیبودم که مخالف نبود خوشحال

 

 شاد. یورنگ ها یواریدنبال ِ کاغا د رمیفردا دوساعت کالس دارم بعدش م خوشبختانه

 .هیعال ضیمر یبخش هم برا یانرژ یها لیوسا

 

به سمت ِ دانشکده پاتند کردم، ازبس  یفور یلقمه  کیو با عجله آماده شدم و با دارشدمیدخترا ب یبا صدا صبح

 بود! دهیزدم و رنگمم پر یعجله کرده بودم، نفس نفس م

 

 یخال یصندل یورو دمیکش یبود، نفس ِ راحت ومدهیدرنگ وارد کالس شدم که خوشبختانه استادمون هنوز ن بدون

 به مقنعه زدم که کنج نشده باشه. یگااشتم و دست زیم یکنار ِپنجره نشستم و کالسورم در هم رو
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 سپنتا نااشت به کارم برسم. یصدا یجمع کردم ول یکاردرمان یها تیو با کتاب ِ فور حواسم

 

 .ازم باالتره.. یدو ترم بایو درس خون ِ دانشکده بود وتقر پیخوش ت یول یپسر ِ معمول سپنتا

 !یعموم پزشک

 

 : متوجه نشدم؟میگو یم یجد روبهش

 که...؟ راحت باش بابا! ومدهی: هنوز ندیگو یم یزند و با لودگ یم یشخندین سپنتا

 

 بودم!؟ واریلب زد: انگار که باد یباز حرص یکتابم کج کردم ول یدوباره سرم و رو یو بدون حرف دیباالپر ابروهام

 

گره خورده پشت ِ  یزدم که استاد داخل شد و سپنتا بامشت ها یخونسرد کتابم رو ورق م یام گرفته بود ول خنده

 سرم نشست.

 

 کردم. یم یکردم و همه رو نُت بردار یرو گوش م هیاول یونکات ِ درمان هیبه توص الیخیب

 

 رو دادم. جیساندو کیرفتم و سفارش  سیاتمام کالس به سمت ِ سلف ِ سرو بعداز

 

 می روبه رو ِینوشتم که صندل یها رو م نییو به همراه ِتز یواری کاغاد ِستیتنها نشسته بودم و داشتم ل یزیم یرو

 و سپنتا روش نشست! دهیعقب کش
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 کرد. یرو بهم القا م یندیبلکش حس ِ خوشا ِعطر

 !؟ی: چقد جددیهوا پرس یکه سپنتا ب دمیکش یقیعم ِارنفسیاخت بدون

 

 بله؟-

 ؟یستین هی: مثل بقدیپا انداخت و پرس یرو یداد و پا هیتک یداخت و به صندلباال ان یابرو سپنتا

 

 فهمم؟ ینم -

 !نیگفت: بش یو خواستم بلندشم که محکم وجد دمیکش ینگاهم کرد، که پوف ِ کالفه ا نیزبیو کج کرد و ر سرش

زد: دوست  یدرهم و حرص زده تشر ِ آرام ی خودش و با اخم ها ِدسمتیندادم که دسته ِ کوله ام رو کش یتیاهم

 باشه! تیاهم یزنم، بهم ب یحرف م یباکس یندارم، وقت

 

 نداره! یبمن ربط -

سپنتا زودتر فاکتورم و  یشم ول یاز سوال هاش راحت م نکهیجوابم و بده که شمارم خوندن، خوشحال از ا خواست

 رفت. رشیسمت ِ پا یگرفت و بدون حرف

 

 "دنده کیغددو"دیبه ذهنم رسکه  یکلمه ا یتنها

 اش اومد! برازنده

 "ممنون"اومدنش جمع وجور نشستم، سفارشم و جلوم گااشت که زمزمه کردم با

 کرد! یم لیو تکون داد ومعجونش رو جرعه جرعه م سرش
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 ؟یخون یم ی: پرستاردیرو باشرم تعارف کردم که رد کرد و پرس جیساندو

 

 بله! -

راحت  یتون ی کارش خوبه! بعداز گرفتن ِ مدرکتت، م ِطیشد و لب زد: شرا رهیو کج کرد و به پشت ِسرم خ سرش

 کمه! یلیچون پرستار خ ،یو اونجا مشغول ش مارستانیب یو اون بر نیوبدون گشتن کار و سپردن ِ به ا

 

 کردم: درسته. زمزمه

 م.برس ی مترو رفتم، به بازار ِمولو ِستگاهیردم و سمت ِ اک یباعجله از سپنتا خداحافظ یخوردم ول یچطور دمینفهم

 

که هم آرامش ِ بخشه و هم  یا روزهیف ایو یرنگ ِ آب نیکردم بهتر یم یرفتم و سع یمغازه به اون مغازه م نیازا

 .داکنمیمناسب ِ پسرهاست پ

ابلو ت کیرفتم، اون و برداشتم و  ی دکور ِکیافتاد و با تعجب وارد ِ بوت یشدم که چشمم به سنگ ِ نمک یرد م داشتم

 به دلم نشست. یلیکه شعرش خ

 مناسب. یواریرفتم و دنبال کاغاد رونیو ب دمیخر یفور

 

 به جونم انداخته بود که اوف! یکرد و آتش یگز، گز م پاهام

 نکرده بودم! یرو ادهیهمه پ نیا تاحاال

 . ارمیب ریدرخشان گ یونقره ا یرنگ ِ شاد آب کیتونستم  یبا خستگ بالخره

 برسم و کارها رو به موقع انجام بدم. عیدربست گرفتم تا بتونم سر نیماش کی! کیش یساده ول طرح
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 رفتم. یها تلو تلو م لیباز شد و من با حجم وسا یرو حساب کردم و زنگ و فشرودم. در با تک هیکرا

 اومد. رونیب یشدم که خدمتکار یاصل درب  ِکیها رو همون جا رها کردم و نزد لیدر رفت و وسا نفسم

 !ننیسنگ یلی..خادی.بی..رو..صدا..کنیکی...شهینفس زنان گفتم: م نفس

 باعث جلب توجه ام شد! یدختر وپسر یها شدم که صدا لیگفت و داخل رفت، منم سمت ِ وسا یچشم

 

 

، بگه یزیچ یکس نکهی! هردو با خنده واردشدند و دختره قبل از ایکلیو ه بایز یالهه ها و پسر ییبایبه ز یدختر

بهراد هستم. واز  یو نامزدم آرش جان هستند و من ِ دخترخاله ا شونمیکرد: من سارام و ا یخودش و معرف یفور

 خوشبختم. دنتید

 

 .یشاکر یکردم  منم مثل خودش راحت باشم: ممنون، منم نازگلم و پرستار ِ آقا یسع

 کردند و بهم کمک کردند. ین اظهار ِ خوشحالدوشو هر

 

 .میستادیو وسط ِ اتاق بهراد ا میها رو باال بُرد لیوسا

 

 ؟یبچسبون یهمه رو تنها یخوا ی: مدیروبهم پرس آرش

 آره تکون دادم. یاز نهادم بلند شد و سرم رو به معن آه

 .میکه اتاق ِ پسرخاله ِ بهراد و خوشگل کن نیبهتر ازا یو چ میکاریباخنده رو به آرش جواب داد: خب! ماکه ب سارا
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 که اونم باخنده دستش و باال برد و همزمان هم گفت: منکه آماده ام. دمیلحنش خند به

 

 تکون داد. یباعشق نگاهش کرد و سر آرش

 

 عوض کردم. سیام که داخل ِ کوله ام بود عوض داخل ِ سرو ی آب ِکیو با تون مانتوم

 لب زد: کار ِ مردهاست، برو کنار. یرداشتم که آرش بالحن ِ آرومها رو ب چسب

 از کنار ِ د یباال انداختم و باقلم مو یا شانه

 

گفت: شما کاغاها رو  یسطلش گرفت و رو بهم جد یشروع کردم به چسب زدن که آرش، چسب رو از دسته  ر

 زحمت! یبچسبون ب

 

 دادم. یعداز چسب زدن ِ اون ها رو بالطافت روشون قرار مکاغاها رو برداشتم و ب نیبود، بنابرا یفکرخوب

 

 .میکرد یدرست م یهم اومد و به کمک هم کاغاها رو بدون خط سارا

 

 قشنگ شده بود. یلیخ یول د،یطول کش یدوساعت کارهامون

 .میوسط، سرجاش گااشت میکمدها رو که به کمک ِ آرش برده بود زویم
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 زدم و خیدوتا م  وارید یباالسر ِ بهراد گااشتم و تابلو رو هم کاغاش رو کندم و رو قی نمک رو کنار پنجره دق ِسنگ

 .میشیاند یب ،یو درکش عاجز از آدم ستیسکوت عظمت ِ بزرگ یتابلو رو زدم و شعرش و زمزمه کردم: گاه

ت خشک درس یلها گ ِونیرز که پژمرده شده بود رو برداشتم و کنار ِ پنجره گااشتم تا خشک بشن و کلکس یها گل

 کنم.

 

و  دمیم تیازم تشکر کردند که به بهراد اهم مانهیسارا و آرش از عمق ِ وجودم تشکر کردم که هردوشون صم روبه

 صورت ِ بهراد. زکردنیکردند بخاطر تم فیازم تعر یبراش سنگ ِ تموم گااشتم. حت

 

ده مر کیخوب شدن  یبود مصمم تر کردنم برا برام شده نیارزش قائل شده بود و ا یکارم کس یمهم بود که برا برام

 روح! یب ی

 

فقط  یکه بدون ِ حرف یکردم، کس یم یبابهزاد احساس ِ راحت شتریمنوان گاشت، وگاشت...من ب نیبه هم روزها

 کرد. یمنظمش من و وادار به حرف زدن و دردودل م یداد و هرم ِ نفس ها یگوش م

 

ستارا آ ابونیخ یها کینزد رمیخونه کوچولو بگ کیاز بهزاد، تونستم  یبهترشده بود به لطف ِ حقوق ِ پرستار اوضاعم

! 

 

 مجسمه دارم... کیبرام سخت شده بود که فقط با گرید دم،یرس یباجان ودل به بهزاد م یدور شده بود ول راهم

دارم از  شهیم یمیسال ون کیاومده بودم...هه االن  جزوه یاز دانشکده ام خارج شدم فقط برا دم،یکش یکالفه ا پوف

 اون... یکنم ول یبهزاد مراقبت م

 نشده بود! المیخیب یطوالن یرفتم که بوق ها ی اتوبوس م ِستگاهیسمت ِ ا هودهیب یاز فکرها زیناگر 
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  ِبرو رد رم،یدارم م ینیبی! مگه نماروی ی: هودمیغر دشدهیکل یدندان ها ونیو باخشم وغضب از م ستادمیدفعه ا کی

 کارت و دنبال ِ اهلش با...

 

 شه؟یمزاحمم م یکه ه یچ یعنیاومدن سپنتا حرفم و خوردم!  رونیب با

شدنم به سمت عقب و  دهیبعدم که کش دمیشدنش و شن دهیدو یصدا یتوجه عقب گردم ول یهام درهم کردم ب اخم

 گرم! یافتادن ِ توجا تینها

 

داخل ِ موهاش بُرد و آروم  ینگاهش کردم که دست یازش فاصله گرفتم و عصب جانیهزدم و باترس و ینفس م نفس

 لب زد: متاسفم.

 

 اتوسرمیکه زد، خشک شدم و دن یو برم که باحرف رمیبگ شیتاسف تکون دادم و خواستم راهم وپ یو به معن سرم

 .دیچرخ

 .شدینم المیخیخورد وب یول م یتوذهنم ه "دوستت دارم"ی کلمه

نگاهم  یحت یلعنت ،یلعنت"دمیزمزمه شن یصدا یلرزون ازش دورشدم ول یدهنم و بزور قورت دادم و با پاها آب

 "نکرد

 

 ؟یپس دل ِ من چ ینارحته و به غرورش برخورده ول یلیدونستم االن خ یم

 خواد و... یم یخوش گارون یبرا ایخواد مسخرم کنه و یسپنتا م کردمیتاحاال فکرم من

 ازحدم شده بود. شی ب ِیجیوگ یسوال تو سرم بود و باعث سرگردومهزار  هزاران
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 من...؟ یدانشکده ِ ول یاکثر ِ دخترها یوجااب که آرزو پیواخالق ِ آرام...خوش ت تیدکتره و باشخص سپنتا

 بهراد. شیبرم پ دینه! با یخواد ول یفعلن استراحت م دلم

 شمال ِتهران! میدربست گرفتم و بسمت باالشهر رفت یو کج کردم و تاکس راهم

 

 شد؟ ینم داریکنم، خوابه! چرا ب ینگاهش م قیبهراد نشستم وعم یروبه رو االن

 بهراد؟ -

 ؟یش یازتختت بلند نم چرا

شده و حالت ِ اغماء  یکه دچارخالء روح یحاد شخص یزوفرنیاستادا درمورد ِ ش یکی شیفرو رفتم...چندماه پ توفکر

 وارد ِ بشه. یشوک عاطف ماریبه ب دیبا ،یداره صحبت کرده بود، طبق ِ گفته دکتر ِ بخش

 

وار  ونهیبهراد که د ره،یمیو م رهیگیبه اسم چکاوک بود که سرطان م یبهراد قبلن عاشق ِ دختر دمیفهم یوقت از

کنه و بهش  یم یداره رُل باز یکردند، بهراد الک یمنتها پدرومادرش فکر م ره،یگیحاد م یعاشقش بود افسردگ

 !یجسم یشانس آورد که زنده است ول یکرد ول میکه اونم باخوردن ِ قرص بادُز باال خودش و تسل دنینم تیاهم

 

 .کنهیشنوه و هم حضورم و حس م یبهراد هم صدام م یدکتر بخش یهنوز آزرده است! بگفته  روحش

 

باشگاه وسرکار...اما  ح،یپسرها بره تفر یبشه و مثل ِ همه  داریب یتخت ِ لعنت نیاز ا دونم چرا دوست دارم اون ینم

 نداره. یگوشت فرق هیتک کیاالن با
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 و محکم گرفتم و زمزمه کردم: بهراد؟ دستش

 خواد باهام ازدواج کنه... یشه که بهم گفته دوسم داره و م یامروز بازم سنپتا اومد...باورم نم یدون یم

 یو براو تو ر ادیب یبرات قپ یو به رُخ بکشه وزنش هم ه رتشیکه فقط بلده غ یتنها بودم و با برادر یاز بچگ راستش

 داداش ِ جولقش بخواد چقدسخته!؟

 سن ممکنه بهتراز سپنتا به پستم نخوره! نیکه ازم خوشش اومده و توا هیپسر نیاول سپنتا

 

 دیمدت بگاره شا کیبدم... لیتشک یدخترها عروس بشم وزندگ یخوادمثل همه  یخسته شدم و دلم م ییازتنها

 ه؟یجواب مثبت بدم، نظرت چ

 شدم..هوف!  رهیغرق خوابش خ یچهره ا به

خواد  یدلم م ستیمهم ن گه،ید ستیپرسم! مهم ن یزنم ونظرش وم یمتحرک حرف م یمُرده  کیمن وباش دارم با-

 .امیکنه و برام بشه تموم ِ دن تمیحما یکید خوا یخالص شم، خوب دلم م نی روت ِیزندگ نیاز ا

 

 میبفکر کت وشلوارباش دیبهراد وانجام دادم و قبل از رفتن عطر ِ خنکش رو بهش زدم و باخنده گفتم: با یکارها

 دانشکده! یاونم باپسر ِ جد شمیبرات، هه دارم عروس م

 مترو... ستگاهیدربست گرفتم سمت ِ ا عیتوجه خارج شدم و سر بدون

 رفتم. یخونه!پس به سوپر یبخرم برا لیوسا یکم دیبا

 

 اُپن و خودم لباس هامم رو عوض کردم. یرو گااشتم رو لیوکوفته وسا خسته

 خواست. یم یدوش ِ آب گرم دلم
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 بلندشد. میکردم زنگ ِ گوش یاومدم داشتم موهام خشک م رونیکه ب ازحموم

 خورد روش! یچشمک م دهیرفتم که اسم سپ سمتش

 

 د؟یخر میبر یایفراد م ی: الو؟ نازدیچیشادش پ یوصل زدم که صدا ی دکمه

 سالم!-

 ؟ یایبابا، مokباخنده گفت:  دهیسپ

 داشتم. ازینبود منم لباس ن یو خاروندم، فکر ِ بد سرم

 

 .امیآره م -

 شد رفت! ونهیکرد و قطع کرد. زمزمه کردم: د یتشکر

 

 .دمیجو یزدم وم یگاز م یشستم و همونطور یبیخودم س ی آشپزخونه برا ِسمت

 کردم. یکرده باسس ِ تنده کچاب درست م ینیزم بیکه س شامم

 

 .چون دمیچ یفراد برنامه ها م یو برا دمیخواب یشام فور بعداز

 

 رفتم. یخبریعالم ِ ب ی. کم کم خوابم برد وتومیشنبه کالس نداشت پنج

 

 ...مایحه اومد! پام درد گرفت، ازصبدهیسپ گهیاه بسه د-
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 دانشد؟یلب زد: خوب پ یهم باخستگ دهیسپ

 

 یحت یول میها رو شخم زد کیتموم بوت گهیهات کم کن واال د یریازسخت گ کمی: دختر! بابا دمیتوپ یحرص

 ه؟یهم دلت نخواست مگه عروس شونیکی

 

 نیباشم ب نیخوام بهتر ی خواهرشه و من م ِیلرزون زمزمه کرد: عروس یچشم هاش و بست و بالب ها دهیسپ

 اطرافش و... یدخترها

 

 مثلن که... گه؟ید ینیبهتر ؟ی: که چدمیحوصله پر یب

: نکنه بخاطر داداش ِ عروسه دمیپرس یکردم که ...ناخدآگاه مشکوک نگاهش کردم جد لیدفعه حرف هاش وتح کی

 ؟یکن یخودت وهالک م یدار

 

 پرمعنا و پرحرف! یکرد، سکوت سکوت

 گردشده بود وبهت زده لب زدم: آره؟. چشمام

 ؟یدبگیتشرزدم: االن با یکتفش و حرص یزدم رو واشی یکیو تکون داد که  سرش

 که... ی! چطور دلت اومد بهم نگمیماهم دوست بابا

 شد. یدفعه ا کیلب زد:  یفور دهیسپ

 

گفتم: چون  ثانهیکردم و خب یاون طرف. خنده ا ی فست فود ِدسمتیباز نگاهش کردم که دستم و کش شیبان

 سفارش دادم مهمون تو؟ یهرچ یو من وبخاطر اون هالک کرد یتوعاشق شد



 هم آغوش باد

 
26 

 

 

 !ییناز کرد و جواب داد: باشه، جون به جونت کنم شکمو یا خنده

 

 !یزمیعز -

و  ادیز روبهش گفتم: ساالد ِ سزار با سس رمیمن و بگ نکهی، که گارسون اومد. بدون ا رخندهیز میهو هردو زد کی که

 .مونادیل

 سفارش داد. "ژامبون ِ گوشت"هم  دهیسپ

 

 : خوب؟میگو یم زشدهیر یو باچشم ها میدادم به صندل هیتک

 : خوب!؟دیگو یبالفاصله م اونم

 

 .دیدیهمو د یبابا! بگوچطور یا -

 !یشد و لب زد: تو مهمون رهیزخیکرد و آروم به م یخنده ا دهیسپ

 جاابه نازگل. یلیخ

 توجه ِ! یو اون ب زننیدخترها اطرافش پرسه م همش

 

 خوب، خوب جالب شد. -

 .نهیب یاون اصلن منو نم یجواب داد: دوستش دارم ول فیخورد و ضع یهاش تکون لب
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 حاال چه برسه...؟ دهیاز پسرها محل سگم نم یدخترهاست که بعض یلیمشکل خ دم،یکش یپوف

 

 دارم. دشنهایپ کی: میگو یم یتکون دادم و جد سرم

 شو... یدختر اون عروس نی: بهترمیگو ینرم م ینگاهم کرد که بادلسوز کنجکاو

 ؟ی: چطوردیپرس کنجکاوتر

 

 زدم و کارت ِ نغمه رو دادم. یفکر کردم...بشکن یکم

 شب جشن. ششیکارش حرف نداره برو پ -

 

 گفت. با اومدن ِ سفارش ها. ساالدم و با اشتها شروع کردم بخوردن. یازته دل کرد و باشه ا یا خنده

 

 سمتم پرت کرد! یزد و کاغا یما بودچشمک یکه روبه رو یدفعه پسر کی

 .دیخند یم زیزریر دهیبه فحش هاپرداختم که سپ رلبیدرشت شد و اخم هام رو درهم کردم ز چشمام

 تو...؟ شم اون وقت ی: چته؟ من دارم سرخ مدمیتوپ باحرص

 .رونیب یاومد ایزب یلی خ ِپیبا ت نمیبیباره م نیخنده گفت: خوب حق داره! منم اول یباته موندها دهیسپ

 

 ! بامن بود؟جانم
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گفت اخه  ی. راست منی...همییمویو شال ِ ل یکرم ِجلوباز و شلوار کتان ِ مشک یمانتو کینگاه کردم که  بخودم

زدم که دست از قضا شده توجه  یخودم تپ یحاال چون درس وکالس نبود برا یاومدم ول یم نیبافرم ِ سنگ شهیهم

 و...

 

تا اومدم جواب بدم  یناشناس افتاده بود. دلهره داشتم ول یآوردم که شماره ا رونیحواسم جمع شد. ب میگوش بازنگ

 که دوباره زنگ خورد. باشک جواب دادم: بله؟ دمیکش یقطع شد. نفس

 : نازگل؟دیخشک که پرس یزن یصدا

 بله خودم هستم شما؟ -

 جواب داد: مادر ِ بهرادم. سرد

 .نجایا ایب عیدهنم و قورت دادم و ساکت منتظر شدم که گفت: سر آب

 

 .میلب زدم: زود باش بر دهیشده که قطع کرد. با استرس رو به سپ یزیبگم چ خواستم

 

 و داد و سرش و به سمت ِ صندوق اشاره کرد. چشیسوپ

 هم اومد. دهیو زدم که سپ رشیشدم. دزدگ دهی سپ ِشیوش ستیدم و باعجله سمت ِ دووتکون دا سرم

 

کالج گااشتم و باسرعت سمت ِ  یرو فشاردادم و پام و رو یبلدبودم. پس تا که نشست. دست یرانندگ خوشبختانه

 عمارت روندم.

 

 رفتم! یتند م یباز ونهیسرعت و د یکرد برا ی. فکر مدیکش یم غیج جانیبود باه هیپا دهیسپ
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 !دیدونستم پولدار یزد و باتعحب گفت: نم یسوت بلند دهیشدم که سپ ادهیو پ دمیرس الخره

 باشه؟ دیکردم و جواب دادم: شرمنده...ببخش یلبخند ِ مسخره ا نیبدم بنابرا حینبود توض وقتش

 

 حرف سوار شد و تند گاز داد و رفت! یهول بودنم شد و ب ی متوجه

 .ارمیازدلش درب دیشده، با ناراحت

 

گفت: آقا  یتندتند وارد ِ عمارت شدم که خدمتکار فور یبا استرس ونگران مهیبازشد! سراس یخونه زدم فور زنگ

 وخانم باال تواتاق ِ آقابهراد هستند و...

 

 یاالب یکه دکتر دمید یزدم ول یداخل شدم نفس نفس م یحرف هاش توجه نکردم و باعجله رفتم باال. وقت هیبق به

 سر ِ بهراد بود و هشت جفت چشم زل زده بود.

 

 باز بهرادشدم. یبهراد متوجه چشما یبه محض ِ دقت رو یدهنم و قورت دادم ول آب

 

 !؟دارشدهیبهراد ب نمیبیم یاچی! خداجاخوردم

بهوش  بهرادم ینیبیم ،یو نرم شانه هام رو گرفت خوشحال گفت: بموقع اومد ستادیباخنده روبهم ا یشاکر یآقا

 اومده.

 

 شدم. رهیبهراد خ اهیس یو به چشما انبودمیدن نیمن توا اما
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 کرد. یبادقت نگاهم م اونم

بهراد خشک  نیدونستم چرا ته دلم ازش ترس داشتم و انگار که بهراداون آدم ِ توخواب نبود ا ینم یول

 آغاز ماجرا نینداشت و ا ی..بافکرم همخوانیوجد

 

 که... دی: مگه شماها چندوقته همو نددیباخنده پرس یشاکر یکه آقا میبود رهیدونم چقد بهم خ ینم

 

 برم. دیمن با دیزنم: ببخش یلرزان لب م یصدا با

 

 تراس صدام کرد! یخواستم کلن از اون عمارت خارج بشم که مادر بهراد از باال یم

 

و آروم داخل شدم و سمت تراس  گفت ییاتویزدم که ب یفرستادم و به سمت باال رفتم و تق رونیو کالفه ب نفسم

 رفتم.

 

 ن؟یداشت ی: با بنده کاردمیکه شدم آهسته پرس کشینزد

 خوب شده و... گهیو بهراد د میندار اجیبهت احت گهیلب زد: د زشدهیو باچشمان ر دیبسمتم چرخ مادربهراد

قبل از خارج شدن گفتم: خوشحالم پسرتون  یزمزمه کردم وعقب گرد کردم ول یانداختم و باشه ا نییو پا سرم

 موفق باشند. شهیهم دوارمیخوب شدند و ام

 

 اومدم. رونیکردم ب یو داخلش زندگ ممیوسال ن کیحرف از آن عمارت که  یب
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و  تانمارسیمشغول هستم و به لطف سپنتا که دکتر ب یمارستانیاز آن اتفاق گاشته بود و من االن داخل ب یماه سه

 .ارمیمن شده بود تونستم خرج دانشگاهم و خرج خودم و در ب یپارت

 

 .مینش مستقل یو زود وارد زندگ میریبگ میو بعدتصم میرو درست بشناس گریکه همد میقول و قرار گااشت باسپنتا

 

 یلو بهش وابسته شده بودم یلیپارک، رستوران...خ نما،ی. مثلن سمیرفت یم حیبا سپنتا گردش و تفر لیتعط یروزها

 عشق! کیدوسته نه  کیدونم چرا حسم بهش فقط  ینم

 

 نداره. تیندارم و برام اهم یحس رهیگیدستم و م یوقت

 فمیدور شد. منم ک دمیزد و از د یبوق م،یباهم دست داد شهیگشتم، طبق هم یبا سپنتا برم مارستانیکه از ب شب

 یلینبود. چون خ یکردم. جز من کس یگااشتم و به آرپارتمان کوچکم نگاه م اطیگااشتم و از ح میشانه ا یرو

 کوچک بود! 

 

 یخوردم و رو ینفر از پشت هلم داد که سکندر کی یچرخندم و داخل شدم ول یم یرو داخل مغز دیکل داشتم

 گفتم. یفرش افتادم و آخ

 

 یه دستک دمیکش یم یبلند یها غیناخواسته جبودم و  دهیترس شتریبود ب کینگاه کردم، چون تار هیبه سا باترس

 محکم دهنم وبسته کرد.

 

 یاز خودم درم ینامفهوم یداشتم صداها ازیبه شدت به هوا ن دنینفس کش یکردم که دستش و برداره و برا یم تقال

 دم گوشم زمزمه کرد:بهرادم! یبم و خشدار یآوردم که با صدا
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 افتادم که بلند شد و چراغ حال رو روشن کرد. نیزم یدست وپا زدنم و قطع شد و سست رو ناخدآگاه

 

 لرزش دست هام و لب هام گواه ِ وحشتم بود! یچشم هام و بستم ول یکه بچشمم خورد فور نور

 

 اونجاست. دمیبرخورد آشپزخونه فهم یاز صدا یکه ازم دور شد ول دمیشن یقدم هاش و م یصدا

 

 یمن دایبهتر پ نیگرفته بودم و از ا یآشپزخونه اُپن دار با امکانات ساده...رهن کیحال متوسط داشت و کی تمیسو

 شد.

 

 آورد. کمیآب رو نزد وانیل گشیپشت سرم قرار گرفت و با دست د ی گرم ِدست

 

 بمش لب زد: آب قنده. ینگاهش کردم که با اون صدا یسوال

 و التهاب آور بود. نیسنگ یلیاش خ رهینگاه ِ خ یخوردم ول یحرف کم کم م یب

 

 بلند شدم. نیزم یحالم بهترشد ازش فاصله گرفتم و آروم از رو یهمش و خوردم و کم یوقت

 نگاهم کرد. قیپام نشست و عم یتنها کاناپه نشستم که بهراد جلو یرو یباخستگ

 

 !یآب نیبا شلوار ج یشرت توس یدهنم باترس قورت دادم. بهش زل زدم. ت آب
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 مدت کم خودش و ساخته!؟ نیتو ا یعنی! هیکه هست. به ساعد دست هاش نگاه کردم که عضله ا پمیت خوش

 

با نفوذ نگاهش  یکرد ول یچشم هاش رصد م تیو در نها ینیچونه، لب، ب یعنیصورتش  یاز ابتدا میمستق ینگاها

 نااشت. یرو شیپ یاجازه ا

 

 اومده بود رو لمس کرد. رونیبخاطرافتادن از مقنعه ام باز موهام که  یصورتم اومد وطره ا کینزد دستش

 

 .نیبود و نفس هام سنگ یقلبم در جدال ِ تند ضربان

 !یواکنشم بود نسبت به مرد نیاول

و باز کرد و دست ِ بزرگش و داخلش برد و نرم  رموهامیآورد و گ رونیحرکت مقنعه ام از سرم ب کیدفعه با  کی

 کرد. یشروع به نوازش م

 

 کرد. یامان من و رسوا م یکه تپش قلبم ب رهیخواست زودتر ازم فاصله بگ یم دلم

 و من از عطر گرمش در حال ِ جان دادن بودم. دیکاو یصورتم م یجا یجا اهشیو س ی نفوذ ِنگاه

 

 بوجود آورده بود. میبرا ینیریو عطر تنش شمامم و پرکرده بود و خلسه ش دمیکش یم قیعم ینفس ها ناخواسته

 

 لب زد: نازگل؟ ی اغواکننده ا ِحالتبا

 درست نبود. پس زمزمه کردم: بله؟ ینامم و صداکرد! دوست داشتم بگم جانم ول بایچقدز
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 دستش گااشتم. یکردم و دستم و رو یموهام وارد کرد که آخ شهیبه ر یفشار

 

 .زارمیآورد و لب زد: ازش دور شو وگرنه زنده ات نم کینگاهش کردم که صورتش نزد یسوال

 

 ه؟ی...منظورت چی: چدمی! تته وپته پرسرونیو از خلسه ب جاخوردم

 دکتره... اروینگاهم کرد و مشکوک گفت: همون  مصصم

 منظورش سپنتا بود. دمیفهم

 یباش یزدم: توک ادیبلند شدم و بلند فر ضیاخم هام درهم کردم و با غ نیکردوبنابرا یدخالت م میتوزندگ دینبا اون

 هان؟ یکن یهکه بهم امر ون

 

 نگاهم کرد و لب زد: توفکر کن همه کارت. یو جد ستادیبالفاصله ا اونم

 

کردم و انگشتم  یعصب یخودم بودم و حاال...خنده ا یپا یخودم و شناخته بودم رو یکه از وقت یبهم برخورد من 

 بخوام... یو من باهرکجلوش نگه داشتم و بلندتر باحرص و خشم گفتم: حرفت واسه ثنار ارزش نداره  دواریتهد

 

 به پ دنینفس کش یبند شد و تقال برا نفسم

 

 ترش رفتم که متوجه ام شد. کیکنه. نزد ینگاه م لمیو داره ف شته

 .ایشام حاضره ب-
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 امشب؟ یخور ی: زود مدیباال انداخت و پرس یابرو

 خواستم امشب جبران کنم. یر یشام م یهرشب ب دمید-

 شده بود. رهیبهم خ ییبایو عقب برگشتم که با لبخند ز ستادمیشد و دستم و گرفت. ا کمینزد

 ها. شهیسرد م -

 هاش و بست و زودتر از من وارد آشپزخونه شد. چشم

 .زمیلب زد: بخور عز ینیریبرنج جلوم گااشت و بالخند ش یبامحتوا ینشستم که بشقاب یصندل یروش رو روبه

شد عمش غاام  یباعث م رهیو خ نینگاه سنگ یع کردم ولو شرو ختمیبرنجم ر یرو یماه یزدم و کم یلبخند

 خورم! یم یتو گلولم ونفهمم چ رکنهیگ

 

برم  دمیترس یته دلم نگرانش بودم و م یدنبال کارهام بودم ول الیخینبود منم ب یاز بهراد خبر یچندروز

 عمارتشون.

 دمشید یبود و هربار م رمیگیاون پ یبرگشتم خونه بخاطربهراد از سپنتافاصله گرفته بودم ول فتمیحوصله از ش یب

 کنه. چمیکردم تا مبادا سوال پ یراهم و کج م

 

دنبالمه وداره  یکردم کس یزدم ، هرباراحساس م یتا خونه قدم م ادهیشدم و پ ادهیاز اتوبوس پ یباخستگ یعصر

 کنه. یم بمیتعق

 

که  تمدگشیلرزون دنبال کل ی! بادست هاندمیدخترتنهابودم و نگران آ کیبودم و باوحشت پاتندکردم، من  دهیترس

 کرد. یکردم و مردک چشمام اطرافم رو رصد م یاومد و خشک شده بودم و ازترس سکسکه م یزن یصدا
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و ناراحت نگاهش کردم که باهمون ژست خودش  ستادمینامم وصدازد مجبور شدم عقب گردکنم و روبه روش ا یوقت

 "سوارشو"مقتدر لب زد

 

ختر! د نیو محکم شروع کرد: بب یو بالحن جد دیکش یقینشستم که نفس عم نیانداختم و عقب ماش نییو پا سرم

م خوام یخانواده رو قبول کرده ، نم یب ییتو بایاون همه دخترپولدار و ز نیدونم چطورشده بهراد من! ب یمن نم

 یمدت پرستارش بود کیچون  ،حاالیدکه پسردسته گلم و از راه به در کر یکرد کاریو چ شدیبدونم که چ

 ه؟یخبر یفکرکرد

 حالت و گهیرو عقدکنه پس بِکش کنار تا جوره د یتونه نه تنها تو بلکه هر عوض یجونم! تامن نخوام بهراد نم نه

 .اوردمیجان

 

 کردم. یم یو اگه مادربهراد نبود مشتم و توصورتش خال دیلرز یم تیهام ازخشم و اعصبان دست

 رو بدترنکنه. زمیو حس رقت انگ زهیتوچشمم نر یکرده بودم تا اشک ها مقاوت

 

درو بازکردم و  دمیبادسته کل مهیحرف درو بازکردم و سراس یزد و نفس هام تندشده بود. ب یسرم به شدت م نبض

 کردم. یم هیصدا گر یداخل شدم و پشت در سُرخوردم و ب

 

 سمتم! ادیانگارمن التماس کردم ب -

 یخود خور یزدم و حرص یبودم قدم م یناراحت وعصب یلیدست اشک هام پس زدم و باعجله خونه رفتم. خ باپشت

 .تیگرفتم ازخشم و عصبان یافتادم گرم یحرف هاش م ادی یکردم وقت یم

 "یاز راه به درش کرد" "یازراه به درش کرد"

 



 هم آغوش باد

 
37 

 

زدم: گمشو، خفه  یادیپرتاب کردم و فر واریرفت. ناگهان گلدون رو باشدت به سمت د یجمله مدام توسرم رژه م نیا

 شو... پسرت مگه عقل نداره که من از راه بدرش کنم کثافت!

 

زمزمه کردم:  یو باکرخت ختیر یم نییدرشت از سروکولم پا یشد و عرق ها یم نییبه شدت باالوپا نمیس قفسه

 حقوق گرفتم و چشمم دنبالش نبود... یپرستارش بودم ولدرسته 

 

 زنگ اف اف بلندشد حوصله نداشتم.  یهق هق ام بلندشده بود که صدا ه،یرگریو زدم ز دمیکش یغیدل ج ازته

اشک  قیزانوم گااشتم و عم یدکمه بازکن زدم و خودمم سرخوردم و سرم رو دنیحال بدون د یول کن نبود ب اما

 .ختمیر یم

 

 پدر ومادر! هیو نبودن سا یپول یبودم بدجور اونم بخاطر ب رشدهیتحق

 رفتم. یخبر یو به عالم ب دمینفهم یچیه گهیبهراد د دهینگران و ترس یباصدا

 

 !دمید رهیصورتم خ کیچشم هام وبازکردم که صورت بهراد نزد یجیکردم و با گ یدستم آخ باسوزش

 

 .رونی: برو بدیتوپ یاتفاق قبل اخم هام درهم شد و عصب یادآوریبا  یبنداومده بود ول نفسم

 

 زدم: گمشو. ادیآورد که بلندتر فر کمیبانرمش دست هاش و نزد جاخورد،

اخم  متقابلن نمیو خشمگ یبدجور عصب دیجوانه عشق رو تو نطفه خفه کنم. بهراد که د نیدایق دیبا یبود ول سخت

 : چه مرگته!؟دیبمش غر یشد و باصدا ظیهاش غل
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 دلم و صورتم سمت قتینفهمه حق نکهیا یکردبرا یم ینیدلم سنگ یشده بود و فشاربغض وغم رو یهام بارون چشم

 .رونیمخالفش چرخ کردم و جواب دادم: فقط برو ب

 

 تشر زد: چرا؟ بگو، حقمه بدونم. یبود با لحن حرص دهیکه انگار جنون بهش رس بهراد

 و: ازت متنفرم. دمیاز درد حرف هام لب هام گز فروفرستادم و قیو عم نفسم

 

گرفتم، من تحمل مبارزه با  یجلوش و م دیبا یدونم غرور و کل تمومش و خُرد کردم ول یم ومد،یازش ن یصدا گهید

 ندارم. هیمادربهراد که زن مقتدر

  "فمیضع"کنم یم اعتراف

 رفته! بهرادم رفته..  دمیدر فعم یباصدا

 قلبش و بشکنم! دیبدبختم که باوجود عشق بهراد با یلیآخ خدا ازخودم رنجوردمش، من خ-

 !هیریتقد چه

 چکه! یم ینداشت و دائم کاسه صبرش با آه و غم یاشکم انگار که تموم چشمه

 

 .دمیدرد گرفت و از بغض لب گز شتریدرمانم هم پرداخت شده، قلبم ب نهیهز یدکتر بهم گفت مرخصم و حت یوقت

 هیشم االن فقط دلم گر یم ضی...برام مهم نبود مردیبار یخارج شدم. بارون م مارستانیآروم آروم ازب کسیو ب تنها

 خواست. یم

شد و نبود و به  یکه بهم داده م یکیرک یو فحش ها شماریب یزدم، حواسمم به بوق ها یقدم م زونیسرد نام یتوهوا

  "باختم"کردم  یفکر م نیا
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 چه راحت باختم. -

 کاست! یاز دردم و نم ییفرختند هم دوا یکه گل م یکار یبچه ها ایکه دنبال مسافر هستند و  ییها یتاکس یصدا

 

 بود که اونم رفت...خودم کردم. "عشق"من فقط یایمن کل دن یایاندازه مرگم مهلکه و مرگ آور! تودن غمم

 

پاهام به گز گز و تاول افتاد تازه  یوقت یکردم با خدا ول یدرد دل مفکر و باغم  یدونم چقد راه رفته بودم و ب ینم

کرد و چشم هام ناجور  یو عرق سرد، سرم به شدت درد م دیبده، تب شد یلیکه چقد خستم و حالم هم خ دمیفهم

 سوخت. یم

 

 انداختم. نییجون کنار جوب آب نشستم و سرم و پا یب

 "بدبختم"دمیباور رس نیا به

! چرا من؟ جرمم دندیشبم هم رحم نکردند و ازم دزد کی یبه خوش یحت ای؟ دن یدی: ددمیکش ادیآسمون فر روبه

 فقط عاشق شدن ِ...

 

 .ریجون من وبگ ای: خدادمیاسمش و بگم و پربغض نال نتونستم

 شونه هام انداخته شد. یرو یکردم که کُت یزانوم گااشتم هق هق م یو رو سرم

 بهراده! دمیعطرسرد و خنکش فهم یازبو

 .یکن یچرا من و شرمنده خودم و بهراد م اینرفته بود؟ خدا چرا
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ه که مور مورم شد. ساکت بودم ک دیکش یانداز بود: جواب و گرفتم نازگلم نفس نیگرفته و بمش کنارگوشم طن یصدا

و  زمیدونه وگرنه دل عز یما نملب زد: مادرم ازعشق  نیدست هاش و دور شونم انداخت و سرش هم روش و غمگ

 .ااجازه اون یب میکن ینداره ماباهم ازدواج م یبیع یشکست...ول ینم

 

 !؟یشد ونهی: ددمینال گرگرفته

کرد: نه! فقط عاشق  ارمیهوش باشیبم ز یصدا یچشم هام بسته شد ول یصورتم که لحظه ا یوفوت کرد رو نفسش

 شدم، عاشق نازگلم.

 

 کنار بهراد. یا ندهیاش فکرنکرده بودم و خودم و سپردم به آ هیبهراد خوشحال شدم وبه بق میوجودم ازتصم ازاعماق

 

 .امیتونستم باهاش کنارب یم یفکروذکرم شده بودبهراد و ترس ازنبودنش... درسته دو دل بودم ول تموم

 یول میکنتونستم راحت ازدواج  یفوت پدرومادرم م یوطبق گواه دیطول کش یچندروز یعقدمحضر یکارها

 به تنهابرادرم پناه بردم. نیبشه بنابرا یخواست رسم ورسمومات طبق سنت ط یکه دلم م ییازاونجا

 درمورد بهراد حرف زدم و واکنش حامد سکوت بود وسکوت محض! ینیچ باقدمه

 نیتم ادونس یذاشت نم یتنهام نم یداد حت یرفتن نم رونیخونه حامد بودم ،حامد اجازه ب یکه تو شدیم یچندروز

 ه؟یچ یها وچک کردن هاش برا یریگیپ

 

 نزدم تا کار رو خراب ترنکنم. یگااشتم والم تاکام حرف گریج یرو دندون

 انداخت! یچوب م یاسترس و نگران یبهراد هم رو یو اس ام اس ها تماس

عنوان  چیمادربهراد سخت مخالف بود و به ه ی... ولیخواستگار انیکرده بودکه خانواده بهراد رسمن ب حامدشرط

 کردم. یم یزدم و خودخور یوسط مثل مرغ سرکنده بال بال م نیشد، ا ینم یراض
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 .کارکنمیزد، مونده بودم که چ یحامد که هم دائم درنبود حامد به جونم غرم زن

 روشن بشه. فمیخواست زودتر تکل یتو فکر بودم و دلم م دائم

 انبودینشده و حامدهم کوتاه ب یکرده مادرش راض یکه هرکار دمیبهراد رو د یدهایتهد یوحت اصرار و التماس یوقت

 ندارم. یابیجزازدواج غ یمجبورم کردند که چاره ا یعنیمجبورشدم 

 .میشد بهم اجازه بده برگردم سرکار و زندگ یحرف زدم که راض یو مظلوم وار باحامد کل سرخورده

 

 نکن. دمیکه حامد بغلم کرد کنارگوشم زمزمه کرد: نا ام یروز

 کردم مجبورم. دتی: متاسفم که ناامدمیتودلم نال یمن باتموم دلتنگ اما

 شد. روزیدرباطل دلم پ یگفتم ول یچشم درظاهر

 محضر و رسمن شدم زنش! میخبر از همه بعداز برگشتن با بهراد رفت یب

 "یو عقد یابیزن غ"

 

 زدهیس_پارت#

 

 .دیخر یگردش، پارک، رستوران وحت میروز بعداز عقد باهم رفت ونا

 .میزد ینامعلوموم حرف م ندهیو از آ میزد یو دست در دست هم قدم م میکرده بود یرو سپر یخوب روز

 

 که دستم قفل پنجه هاش بودچقد گرم بودم و خوشحال...  یافتادم که اون شب درحال یزمان ادی
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 ه؟یچبهراد نظرت راجب بچه -

 .زمیعز میبه امشبمون فکرکن ایکرد و دستم وفشارداد و: ب یبه جلو نگاه م بهراد

 یول میخواست حداقل بچه داشته باش یتنها بودم ودلم م یازبچگ اوردمیخودم ن یبه رو یشده بودم ول ناراحت

 بهراد بحث عوض کرد.

 شدم. رهیخ اهیو باتعجب به آسمون گرفته و س ستادمیرعد وبرق زد که ا یدفعه صدا کی

 خواد بارون بباره... یو خوشحال بودم که م دمیترس یآسمان نم یازگرفتگ هیبق برعکس

 ...ارهین اتیبدون تو ح ایبزن بارون... بزن که دن-

و دستم و  لب هام کش اومد یغنچه  یرو یقیچشم هام افتاد و لبخندعم یقطره اش رو نیو باالبردم که اول دستم

 زدم: بزن بارون .... ادیآوردم و چندقدم فاصله گرفتم و ازته دلم فر رونیازدست بهراد ب

 شد و شرور شرور شرور... داریدرآسمان پ یدفعه رعدبرق کی

 بود. اتیمثل ح میبرا یوانگید نیزدم و ا یلبخند م یوانگید نیو از ا دیبار یم بارون

 بچه! یشیم ضیخونه االن مر میابری: نازگل بدیروبهم غر ظیبا اخم غل بهراد

 

 شدم. زونیشدم و توبغلش آو کشینزد یطانیو بالبخند ش دمیخند شیحرص یازصدا

 .میکه زنش شده بودم اصلن ناراحت ونگران نبودم چون حالل بود االن

 .میقدم بزن ایب میصفاکن ایشد و باناز گردن کج کردم و: بهرادم، ب عیوس لبخندم

 

و حداقل  میکن یوونگید ایگفتم: ب یبلندتر یزدم و ازش دور شدم و باصدا یام شد که چشمک رهیبااخم خ بهراد

 آقا من دوستت دارم. یازفرداش خبرداره... ه یک میامشب به دلمون خوش باش

 پس ادادمه دادم: جرئت داشته باش آقاه ِ دیارز یم یول دمیکه لرز کردم، ترس دمیکش ینفس
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 پاتند کردم که فرارکنم. دمیکش یو خوش جانیازه یغیسمتم که ج زبرداشتیدفعه بهراد خ کی

 

 اومد: دعاکن دستم بهت نرسه گربه کوچولو! یبهراد بانفس نفس م یصدا

 !یوونیآقا گرگه ح ی...وایو زبون و درآوردم و باخنده جواب دادم: وا برگشتم

 همانا. نیزم یهمانا و افتادنم رو برگشتنم

 .دیو چشمه اشکم جوش دمیکش یادیفر درداز

 ؟یمثل بچه ها نباش قهیدودق یتون یوکالفه نفسش و فوت کرد و: نم یحرص بهراد

 .میکه جوابش وندم که نشه شب اول ازدواجمون باهم بحث وجدل کن دمیگز لب

 کرد. یم یبادستش بررس یچشم هام بود ول خیو نگاهش م دیپام کش یو رو دستش

 ؟ی: درد داردیپرس یبم یفرستادم که باصدا رونیکه ازنگاهم دل کند نفسم و راحت ب یزمان

 کنه. یوبا زبونم تر کردم و: نه فقط کمرم درد م لبم

 ریدستش ز کیبکشم که  یو دستش دراز کرد، خواستم بلندشم که دردم اومد باعث شد آخ بلند ستادیوا بلندشد

که باخنده گفت: دخترخفه شدم  دمیاش و کش قهیو محکم دست هام  دمیکش یزانوم گااشت و بلندم کرد، از ذُق وا

 !قمینه از ریاز گردنم بگ

 : خوب شد؟دمیخنده ام گرفته بود پس دست هام دور گردنش قفل کردم و باناز پرس خودمم

امان قلبم رو رسوا  یداغش و آغوش گرمش کوبش ب یکه فوت کرد چشم هام از لات بسته شد هرم نفس ها نفسش

 کرد. یم

 انهیکردم که موذ یاش که شش تکه بود گااشتم و با دستم پشت گردنش و غلغلک م نهیقفسه س یو رو سرم

 ارم؟یحالت و جاب یخوا ی: مدیپرس

 گربه کوچولو. نکن
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 گربه؟ یگ یبهم م ادیبهش و: دلت م دمیسفت چسب خودم

 دم،یکه بهت بنچول نکش من

 نشون بدم؟چنگاالم و  یخوا یم

 !یناز یکن یم ونمید یخشدارش زمزمه کرد: دار یباز کنه باصدا نیکردقفل درماش یم یکه سع یدرحال

 کنم مجنون من! ونتیخوام د یلب زدم: منم م یاغواکننده ا یباصدا

 جلو بودم. نیماش یزد و درب رو باز کرد آروم گااشتنم تو یلبخند

 

 پشت رُل نشست و باسرعت به طرف خونه رُند! خودشم

 .دمیطرفش کج کردم و گونه اش و بوس یخواست سربه سرش باارم پس خودم کم یم دلم

 .دمیزخندیزریباال انداختم و ر یکه ابرو دیبهت زده سمتم چرخ سرش

 کرد. یم یرانندگ یشتریلبش کش اومد و باسرعت ب گوشه

 .میو ازته دل دعاکردم که سالم برس دمیچسب نیدرماش به

 بلدنبود جز مادربهراد! چکسیخونم رو ه آدرس

 

درب پارک کرد و قفل درخونه رو باز کرد و اومدسمتم و آروم بغلم کرد که سفت  یجلو نیماش میدیرس یوقت

 .فتمیتا ن دمیچسب

 

 باز کرد و اونم باپاش بست. یتبه سخ دیخونه باکل یدرب اصل یدرباپاش بست و جلو میکوچک که شد اطیح داخل
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 جانیکاناپه سه نفره گااشت و آروم شروع کرد به باز کردن مانتوم، داغ کرده بودم و ازه یسمت حال رفت و رو آروم

 مدنیسردم گااشت و باحرص مشغول بوس یلب ها یتبدار و التهابش و رو یطاقت لب ها یکه ب دمیگز یوشرم لب م

 شد!

 دادم. یم کیبه  کیو حالتدارش گااشتم جواب بوسه هاش رو  سیخ یو داخل موها دستم

 شد. قیدروجودم ترز یقابل وصف ینیرینبود، ش ایکوتاه ب یکم آورده بودم ول نفس

 که آخم بلندشد. دیگرفت و بادندون لبم و کش یزیر گاز

 از ... یجا یرا کند و مقابلم نشست دستش جا شیپروا تموم لباس ها یب

 

 

 ردایو من ب دیشدنمون نگاشته بود که بهراد خواب کیاز  یساعت کیکردم که غرق خواب بود هنوز  بهراد نگاه به

 بودم.

 بخا کمر

 

منظم نفس هاش  یبهراد حرکت دادم و ازصدا یتارموها یتخت بودم. دستم رو یکرد و برهنه رو یافتادنم درد م طر

 خوشحال بودم.

 بود. میشب ِ زندگ نیباتریو ز نیوامشب بهتر میتو زندگ یزمزمه کردم: خوشحالم تواومد رلبیز

که مبادا  ادیبلندشدم که دردم اومد از ترس لب هام فشرودم که صدام درن میگونه اش کاشتم و ازجا یرو یا بوسه

 بشه. داریبهرادم ب
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له موهام رو اومدم و باحو قهیآب گرم خودم و ماساژ دادم و بعداز چنددق ریجون به داخل حموم رفتم و ز یو ب خسته

کمرش گااشتم و غرق  یخشک کردم و بدون لباس کناربهراد قرار گرفتم و ازپشتش آروم بغلش کردم و سرم و رو

 خواب شدم.

 

 چهارده_پارت#

 

پتو رو کنار زدم و بلندشدم که  الیخیشدم که دردم اومد، ب زیخ میکه از خواب بلندشدم بهراد نبود نگران ن صبح

اه با کوت یتاپ آب کیرولبم اومد و به سمت کمدلباس هام رفتم و ت یلبخند دلگرم کننده ااومد  یشرشر آب م یصدا

 .ادیکردم و گااشتم جوش ب پرازآبرو  یو سمت آشپزخونه رفتم وکتر دمیپوش یدامن کوتاه مشک

داد  یچلز ولز م یکه صدا ختمیر عیروهم رنده کردم و داخل روغن ما یتا تخم مرغ برداشتم سپس گوجه فرهنگ سه

 دادم. یهم رب و زردچوبه زدم و تکان یکم

گوجه ورب  یدست بشه سپس داخل محتوا کیمرغ ها رو جداگانه داخل کاسه شکستم و باچنگال هم زدم تا  تخم

 نمک وفلفل تند زدم. ینظمش دادم و مقدار یو کم ختمیر

 تند باشه! دیبا املت

وچندتق زدم  دمیاومد خند یآوازخوندش م یپشت درحموم که صدا رو دم گااشتم و رفتم یکه تموم شدچا کارم

 که سرخوش جواب داد: جانم؟

 اون تو؟ یبست لیقند میبخور اصبحونهیب-

 .ایزد و : خب توام ب یا قهقه

 بابا گشنمه. ایزدم و: بهرادجان ب هیدرحموم تک به

 چشم خانومم. یبه رو یجواب داد: ا یانرژ با
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و  مختیبهراد شکر ر یو برا ختمیاستکان ها ر یو تو یو چا زنشستمیخونه شدم و پشت مزدم و داخل آشپز یلبخند

 .ادیبدم م نیریش یزهایخورم ازچ یتلخ م شهیهم زدم تا آب بشه من خودم هم

 

هوا بلندم کرد که  یکرد سمتم اومد ب یکه موهاش و خشک م یبعد درحال یکم م،یتا باهم بخور ایبهرادب صبرکردم

 .دمیکش یغیج

 .یصندل یو لب زد: خانمم جاش توبغلمه نه رو دیلپموکش باخنده

 زانوش نشوند! ینشست و من و هم رو یصندل یورو دیچشم هام بستم و باز کردم که گونم و بوس آروم

 

 جونم چه کرده. یناز نیلبش کش اومد و: بب زکاملیم دنیباد

 کرد. یصدام م یهمه ناز برعکس

 لقمه بزرگ درست کرد و سمت دهنم گرفت! کیش مانع شد و خودش که بادست رمیلقمه بگ خواستم

 یگازبزرگ ازلقمه اش گرفتم و م کیباال انداخت که صورتم جلو بُردم و  ییکه ابرو رمیبادستم لقمه رو بگ خواستم

 .دمیجو

 خوشمزه است. یلیگفت: خ یلقمه رو خودش خورد و باچشمک هیبق

 رو به خونه ام آورده. یانداختم و ازته دل خداروشکر کردم که شاد نییوپا سرم

 کردم. یکه ازخنده غش م یرفت و بطور یگرفت برام و قربون صدقه ام م یهمش لقمه م بهراد

 داد. یپام حس کردم که نوازش م یدست هاش و رو یدفعه داغ کی

 گرم شد. صورتم و همه جام یرو دیباره مورمورم شد و حس کردم خون دو کی

 کاشت. یکردم که بهراد سرش و داخل گردنم بُرد و بوسه ا یم یلات بخش ییگرما احساس

 .دیدستش و پشت گردنم گرفت و سفت چسب یکیو اون  دیو خواستم سرش و جداکنم که محکم بوس دمیلرز
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 داشتم. یشد و احساس خاص یکوتاه وبلند م نفسم

 داد. یم شیباران کرد و هربوسه اش تب ِخواستن رو افزاگوشم تا چونه ام رو بوسه  یاز باال بهراد

 ؟یستیدفعه بلندم کرد که دستم داخل گردنش حلقه کردم و چشم توچشم بهراد لب زدم: خسته ن کی

 

 معنا نداره. یمخمور و تب دار زمزمه کرد: باتو خستگ یها باچشم

 صورتم پخش بشه. یاومد و باعث شد موهام جلو یتخت فرو م یهوا رو یازته دل زدم که ب یا هقهقه

 ام زد و باکمر افتادم که خودش... نهیکه بادستش به قفسه س زشدمیخ مین

 

 ه؟ینطوریچرا ا ارهیحرصم و درم شیتفاوت یرفت حموم نگاه کردم وب یجون به بهراد که م یب

 شد. یکه خرش ازپل گاشت سرد م نیبعدازا چرا

 حساس شدم. یادیز دیشا-

 .ادیلبم ب یرو یفکر کردم وباعث شد لبخند شیپ قهیچنددق یو به اتفاق ها دمیتخت دراز کش یرو

 کردم: بهراد فوق العاده است. زمزمه

 ؟یریدوش بگ یر ی: نمدیو مشکافانه پرس کمیبرد که بهراد باحوله اومد نزد یخوابم م داشت

 رم. یو: چرا...چرا االن م دمیکش یازیو کج کردم و ناخواسته خم سرم

 

 کردم. یو حس م نشینگاه ِ سنگ یبه سمت حموم رفتم ول برهنه

 . دمیو سمت تخت رفتم و لباس هام پوش دمیچیدوش حولم رو پ بعداز

 : بهراد؟دمشیدنبال بهراد رفتم که د کنجکاو
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 .سیلبش گرفت و : ه یسمتم و دستش جلو برگشت

 مادرشه! دمیفهم دقت کردم یزد و وقت یحرف م یباگوش

 صبحونه رو جمع کردم و ظرف هاروهم شستم. لیسمت آشپزخونه رفتم و وسا الیخیب

 داد و: نازگل؟ هیتک نتیکردم که بهراد کنار کاب زیو بادستمال تم زیم

 هوم؟-

 کالفه: بمن نگاه کن. بهراد

 .دیام زدم و نگاهش کردم: بفرمائ رچونهینشستم و دستم و ز یصندل یو رو دمیاز کار کش دست

 .میازخونه بر دیسرش وتکون داد و: با بهراد

 چرا؟ ،ی: چدمیو باتعجب پرس جاخوردم

 .شهیجفتمون بدم یببره اون وقت برا ییترسم مامان بو ی: مدیموهاش فروبردوکش یدستش و تو بهراد

 

 باهات. رمیم یا بگترسه، آب دهنم قورت دادم : باشه هرج یچرا ازمادرش م دمیفهم ینم

 ور رفت. یحرف باگوش یزد و ب یشد و لبم رو بوسه کوتاه کمینزد یباخوشحال

 .بهیعج یلیزمزمه کردم: خ رلبیز

 زد. یاومد ظاهرن درمورد خونه حرف م یحرف زدنش م یصدا

 .مینیبب دیکردم با دایخونه پ کی میگفت: آماده شو بر یاومد سمتم و باشاد بعدازتماسش

 هال داشت و کی تمیچون سو دمیپوش یوتکون دادم و سمت کمدرفتم مانتو وشلوار وشالم رو برداشتم گوشه ا سرم

خودش سمت  یپرده مجزا داره که برا کیدادم)خونه اش  یصدا تموم کارهام و انجام م یب نینبود بنابرا یاتاق خواب

 تخت خوابش رو جدا
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 نداره بسمت تختش( یدیکرده و د ازهال

 

 پانزده_تپار#

 

 کردم تمام مبله! یخونه نگاه م ییبه نما یباخوشحال

 قشنگه بهراد. یلیخ-

 قرارداد؟ یبرا میبر ی: خوب کدیاسمش عرفانه پرس دمیزد و روبه دوستش که فهم تیازسر رضا یلبخند بهراد

 م؟یهاش گااشت و: بهراد داشت بیدست هاش داخل ج عرفان

 مت؟ی: قدیپرس یجد بهراد

 .ونیلیم350داخل موهاش زد و : ام یدست عرفان

 فرق کرده. متشیگفت هرچندچون مبله است ق یم ادیز یلیشد خ ینم نیگردتر ازا چشمام

 و رقم رو نوشت. دیکش رونیخونسرد دسته چکش و ب بهراد

 .دخونهیواسه قرارداد خر میرو کند و به عرفان نشون داد و : بر چک

 زد: حله داداش. یلبخند کج عرفان

 .گهیمادیز یلیآخه خ میگشت ی: بهترنبود دنبال خونه ممیو دم گوش بهراد زمزمه کرد میسمت امالک رفت گهید باهام
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کرد جواب داد: نه. ممکنه مادرم بفهمه و شر بشه بعدشم نگاه نکن  یم یکه رانندگ یبه جلو درحال رهیخ بهراد

منطقه روز  نیا یخرم تازه خونه ها یو م نشیفرشم و بهتر یخونه رو م نیکه اوضاع نرمال شد ا نیبعداز ا ینطوریا

 ونگران نباش. ادیم متشونیق یبه روز رو

 

 یبه اسمش بشه کل یمحضر تاقانون میراحت شد تا سندخونه رو به اسم بهراد کرد و رفت المیخ یکم

 

 .نمیبچهام رو  لیخونه وبهراد سر راه چندتا کارتون گرفت تا وسا میاز عقدقرارداد رفت بعد

 برداشتم و داخل کارتون گااشتم ... یضرور لیوسا یکل میبرس تاخونه

 وتعارف کرد. شیکاناپه نشستم که چا یخسته بودم و کنار بهراد رو یلیخ

 خوام. ی: نمدمیجون نال یب

 کرد و به زور به خوردم داد. بدجوراخم

موم ت ختم،یبزرگ ر سهیهمه رو داخل ک یخراب شدن لیسمت آشپزخونه وسا میکه رفت دیودستم کش ستادیا دوباره

 کرد. یجابه جا م نشیدرب بُردم و بهراد هم داخل ماش یها رو جلو لیوسا

 شد( یعقب جا م یبلندبود پشت صندوق و صندل ی)چون شاس

هام که باخون ودل قرض و  لیخونم نگاه کردم دلم گرفت بخاطر وسا یبه اجزا یوناراحت یتموم شد باخستگ یوقت

 .یسمسار میدبدیوبا ستین نایا ابهیمبله است ن دمونیبهراد بهم گفته چون خونه جد یبودم ول دهیرخ یقسط

 

 شد. فیح-

 ها. یریو چک خونه ات رو بگ یرو بد دهایکه کل یایفردا بازم میابریکالفه گفت: بسه ب بهراد

 کردم. یباخونم خداحافظ دمیکش یقیو نفس عم رانداختمیز سرم
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 طبقه بود که طبقه اخر پنت ستیمجتمع شد)خونه ب نگیداخل پارک میدیرس یو وقت میراه ازرستوران غاا گرفت سر

 بهراد ونازگل( یهاوس بود وبرا

 آورد. یآسانسور زد من نگه اش داشتم و بهراد کارتون ها رو م یوقت

د لبخن لشیوسا دنیازد میه که شدواحد بزرگ بود.داخل خون کی یهر طبقه ا یو زد. تو ستیتمومشد دکمه ب یوقت

 نمیبهراد: ا یصورتم تکون خوردوپشت بندش صدا یجلو یدیکردم که کل یزدم و ساکت اتاق ها رو نگاه م ینیغمگ

 خونه. دصاحبیازکل

 بلندم کرد. یهوا بغلم گرفت و کم یو گرفتم که ب دیدلربا کردم و باناز کل یا خنده

کرد و  یکه خنده ا دمیوترس کش جانیازه یغیبلندم کرد که ج رپاهمین زاو یشونه هاش بود و دست ها یرو دستم

 .وهووویپاهام رو ازعقب خم کردم و سرمم عقب دادم و : 

 رفت. جیبسه سرم گ یبلندشد: وا ادمیدفعه چرخند که فر کی

 "من یمرد ِ اخمو"خوشحال باشه  نقدیشد که ا ینم باور

 

 هفده_پارت#

 

سروصدا  یلیسکوتش آرامش بخشه که خ یول هیدل باز و قشنگ یخونه، خونه ا نیا میاومده بود شدیم یروز چند

 .میکن یم یو درسکوت مطلق زندگ ستین

 

کردم که موقع ورود بهراد خونه  میتنظ یرو جور میپرستار فتیاومد خونه ش یرفت سرکار و شبا م یروزها م بهراد

 باشم و ازش استقبال کنم.
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براش  ادیشوهرش خسته از سرکار م یخونه اش و باوجودش گرم کنه و وقت دیزن با "گفت یم شهیهم ریبخ ادشی

 "ارهیو ازتن ِ درب شیبشه کوه آرامش و خستگ

 

 ؟ییآه مامانم کجا-

 یهم اضافه کردم و آرد کم ازیهارو رنده کردم، پ ینیزم بیرو که اومده بود را پاک کردم و با دقت س یاشک قطره

 درست بشه. ینیزم بیکوکوس هیهم بزنم تا ما یدم حاال کمنمک وتخم مرغ هم ز

 

 داخل تابه و گااشتم داغ بشه. ختمیگفت هوس کوکو کرده، روغن رو ر شبید بهرادم

 کردم تا درتابه جدا سرخش کنم. یهم خالل م ینیزم بیدرکنارش س ختمیر یکم کوکوها م کم

 نشاسته اش کاسته بشه. یخالل شده رو داخل آب سرد قرار دادم تا کم ینیزم بیس

 و شروع کردم به خوردن کردن. دمیدرآوردم و آب کش خچالیهم از ارشوریو خ یفرهنگ گوجه

 .ادیساعت نگاه کردم االناست که بهرادم ب به

 و همه کارهام رو انجام دادم. دمیظهر بود وخوشبختانه زود رس3تا7صبحم از تیشف

روغن و  یکه متوجه بو دمیکش یقیگااشتم و نفس عم خچالی یبودم تو دهیهم که خر یرو آماده و دوغ سبز همه

 شدم. ازیپ

 برم حموم. دیپوف با-

 تخت گااشتم. یبودم در آوردم و رو دهیکه تازه خر یاتاق خواب و حوله و تاپ و شلوارل رفتم

نشستم و  زمیپشت م یو فور دمیچیو حوله ام پ رونیاومدم ب یبدن هم زدم و آب کش ونیحموم شدم و... لوس داخل

 موهام رو باسشوار خشک کردم.

 هم زدم. ملیو ر یبراق زدم و خط چشم گربه ا اهیس هیکرم پودر، سا ی صورتم زدم و بعدش کم ِکرم
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 کم دارم... یچ گهیاوم د-

 لب هام و رژگونه هم زدم. یرو دمیهم کش یگریو رژ مات ج دهیالبته کش دمیمداد ابرو، ابروم هم مداد کش آها

 خوبه.-

زدم و آماده رفتم  دمیوپام کردم و عطر ِ جد دمیصندل سف ییو دمپا دمیشلوارک روهم پوش یو تاپ و ل بلندشدم

 .منینش

 قهوه بزارم. دیآماده است فقط با یهمه چ-

 آشپزخونه شدم و قهوه جوش رو روشن کردم. داخل

 کردم. دایرو پ رو کردم که شبکه آهنگ ها روینشستم و کانال ها رو ز tvیجلو خودمم

 شد! یکردم که روز به روز جوون تر م ینگاه م یام گااشتم و به ته رچونهیز دستم

 شن؟ یجوون تر از پارسال م یکنن که ه یم کاریچ نایا-

 .ربشنیدارند که پ یدفعه دم گوشم : اونا شادن و چه قصه ا کی

 یدفعه سکته ام م کیبهراد چته خوب  یم: واو بانفس نفس زمزمه کرد ستادمیا یگفتم و از وحشتم فور یوا باترس

 ها... ید

لبم اومد و باناز وادا رفتم و کتش و  یرو یطونیاز لبخندش یو خاص بود بخودم نگاه کردم طره ا رهینگاهش خ بهراد

بهراد محکم دست هاش حلقه کرد و پچ پچ وار: خانمم  یزد و کمک کرد کتش و بردارم ول یگرفتم که لبخندکج

 خوشگل کردها؟

 زدم و: آقامون که خوشگل تره. یلبخندجااب

ر و راهنشیکه باپ یپاش نشستم و درحال یکاناپه نشست و منم رو یگونم کاشت و رو یرو یکرد و بوسه ا یا قهقه

 ؟ییرفتم : اوم آقا یم

 ؟ی: جانم خانم بهراد
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 کردم که مزه رژ داد: اوم امروز چطور بود؟ سیو بازبونم خ لبم

 گفت: بد نبود. الیخیب بهراد

 خستم. رمیبرم دوش بگ دیبا یو: ناز ستادیبازم سوال بپرسم که من و بلند کرد وا خواستم

 

 شد اصلن براش مهم نبود که... یسرد م یوقتا واقعن یبود بهراد بعض یطور کیدلم  یزدم ول یلبخند

 دختر. الیخیپوف ب-

 هم قرار دادم. کیآشپزخونه که شدم قهوه رو آماده کردم کنارش کاپ ک داخل

 بهراد زنگ خورد، داخل اتاق خواب بود. یکردم که گوش یظرف ها رو آماده م داشتم

 کردم. دایرو پ یکه من زنشم و محرمش رفتم اتاق خواب و گوش نیاما به فکر ا کارکنمیدونستم چ ینم

 افتاده بود.8رهشما یشیگو یرو یدل

 اسم زده هشت!؟ یکه بجا هیک یعنی-

 لحظه قطع بشه. کی یباعث شد ضربان قلبم برا یپرناز دختر یحرف نزدم که صدا یکردم ول وصلش

 : بهرادم؟دیباناز پرس دختره

 گفت بهرادم. یبود که به بهراد م یک

هراد که ب نیاز ا دمیترس میبهم خوردن زندگاز  دمیبار ترس نیاول یکنم برا یاعتراف م دمیترس یقطع کردم، م یفور

 .دمیکرده ترس انتیبمن خ

 

زد و  یرو سرجاش گااشتم، قلبم تندتند م یمهارش کردم وشماره رو پاک کردم و گوش یدر اومده بود ول میگر

 کرد. یام نبض م قهیشق
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 اشتباه شده حتمن. ایخدا-

 کردم. یم یخودخور

 از اتاق خارج شدم و داخل آشپزخونه شدم وخودم سرگرم کردم که لو نرم. یشرشرآب قطع شد که فور یصدا

 گاشتم نفهمه بهش شک کردم. زیکه بخاطرش ازهمه کس وهمه چ یبتونم اثبات کنم شوهرم، شوهر که

 

 آرومه! یکردم وانمود کنم همه چ یم یسع ینشست و بالبخند الک زیبا حوله اومد پشت م بهراد

 "رانیطمه و درونم وقلبم پرتال ستیاما ن"

 

 .نجایا نینشستم که بهراد لب زد: بش یبشقاب گااشتم و جلوش قرار دادم وخودمم پشت صندل یرو تو کوکوها

 .نجایا ای: چته؟ گفتم بدیپرس یمشغول شدم که عصب الیخیاش به زانوهاش بود ب اشاره

زدم و: بهرادجان بزار راحت  یلبخندمصنوع ینگاهش کردم که با اخم نگاهم کرد مجبور ضیکردم باغ یپوف کالفه

 غاامون رو

 

 .میبخور

و بابهت نگاهش کردم که باخشم بلندشد و مچ  دمیازترس پر دم،یکه پر کیسرام یرو پرت کردرو وانیدفعه ل کی

 .یباشه منم بلدم رامت کنم گربه وحش ،یکن یم یلجباز ،یکن یودم گوشم لب زد: حرف گوش نم چوندیدستم پ

 

از گردنم گرفت که  یفیکه سرم عقب رفت، بهراد گاز خف دیکردم که موهام رو کش یبودم وازترس هق هق م دهیترس

ور باز نمیپاش بش ینشست و مجبورم کرد رو یصندل یکه بهراد رو ومدیصدام در ن یشد و ازترس حت ریسراز میگر

 داد. یلقمه بخوردم م
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کرد  یم ییرو شیتا ازدستش خالص شدم دستش همه جام پ دیکاو یکالفه شده بودم و نگاهم همه جارو م ازدستش

 کرد. یداد دلم و پرخون م یو عاابم م

 "یکش یچرا عااب م یتوکه بهراد دوست دار"گفت یم درونم

 "دهیداره که دائم داره آزارم م یماریجور ب کی ینیب شیپ رقابلیبهراد غ "بود نیا جوابم

 زد. یبهراد چرا باحرص وخشم به تنم چنگ م دمیچطورشد سراز تخت درآوردم، نفهم دمینفهم

 !؟تنم ایکشم بخاطر قلبمه  یکه م یدرد دمینفهم یکرده بود و حت نیگزینوازش خشونت رو جا یچرابجا دمینفهم

رو سرم  یچ یتالف دیگنج یکه شامل مغزهم نم کیرک یزد و بادادن فحش ها یناجوانمردانه به روحم ضربه م بهراد

 آورد. یدر م

که چطور شد  دمیو باز نفهم دمیصورتم کرد و هق هق ام توگلو خفه کرد نفهم یحواله ِ  یمحکم یلیچرا س دمینفهم

 جون و مُرده خوابم برد. یب

 

 جدهیه_پارت#

 

 رفتم. مارستانیگااشتم وبسمت ب یوصبحونه آروم دمیصدا لباس هام پوش یو ب دارشدمیزود ب صبح

 .دمیرو پس م یچ دونستم تقاص یگرفته بود ونم دلم

 !؟ادروغی گهیکنه راست م یبهراد کجا کار م ومدمین یاومد حت ادمی

 

کرد و از درد  یلباس هام و عوض کردم تموم پهلوهام وکمرم درد م ی. وارد بخش شدم فوررمیکمک بگ یازکس دیبا

 اما من ... یفرستادم وزمزمه کردم: گرچه نامردبودنت و ثابت کرد رونینفسم و به شدت ب
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 یقانون مند وجد یکه خانم یبه گفته سرپرستار خانم محب کیبه  کیو  دمیو صدا کردن که روپوشم و پوش اسمم

 بود شدم.

بود اون تماس اون از  شبیردیحواسم دائم گ یکردم ول یهاشون رو پانسمان م یکردم، بعض یهارو چک م سرم

 .بهیحرکت بهراد... عج

 .شهیاالن تموم م دی... ببخشدیتند به حالتم برگشتم و: ببخش یآخ یباصدا

زدم و باچسب زخم که عفونت  نیبهش بتاد میبرد یدست اون آقا رو م ییها هیکوچک داشتم بخ یچیکه باق یدرحال

 نکنه.

که نشستم  یصندل یبرداشتم رو یاستکان چا کیو  دمیکش یکارم تموم شد رفتم سمت آبدارخونه و آه یوقت

 دادم و کالفه بودم. یبه بهراد فحش رلبیه ام درهم شد و زچهر

 عیبهراد سر ادآوردنیبابه  یخواست زودتر تموم بشه برم خونه ول یبودم دلم م یدونم چرا ناراحت وعصب ینم

 شدم. مونیپش

 شده؟ یزی: چدیشد ومشکوک پرس کمینزد یپرستار یاز دخترها یکی ثیحد

 باشم پس : نه. یکردم جد یسع

 ما. ادبخشیسپنتا قراره ب یلب زد: وا یباشوق یکرد ول یشیا

 .جاخوردم

 ؟یگیوحراج و م یپزشک عموم ی: سپنتا احمددمیپرس اطیوبازبونم ترکردم و بااحت لبم

 .هیعال یوا ادیو سپنتا قراره جاش ب رازیبره ش رهیبگ یزد و: آره دکتر بخش قراره انتقال یلبخند ثیحد

 هم دوستم نداشت. یلیخ دیکنم شا یوقت ها فکر م یبعض ومدیکه ن ومدین گهیاون د دلخورشدم

 خواست زودتر تموم بشه وبرم. یدونم چم شده بود اما دلم م ینم
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 که کردم دوش آبگرم بود. یکار نیکه تموم شد رفتم خونه واول یوقت

 کردم. سیخ یباز شه در فاصله برنج خشیمرغ درآوردم و گااشتم  زرگوشتیازف

 رفت سمت سپنتا و بهراد. یفکرم مدام م یکردم ول یرو خالل کردم وسرخش م ینیزم بیس

 .ستمین انتکاریخ-

 انداختم و مرغ هم با زردچوبه وروغن گااشتم سرخ بشه. نییرو پا سرم

رنده کردم به همراه کشمش وگردو داخل ظرف  اریرو دم گااشتم حوصله ساالد درست کردن نداشتم پس خ برنج

 .خچالیااشتم و گ ختمیماست ر

 و کالفه فوت کردم. نفسم

 بشه. داشیونگاه کردم االناست پ ساعت

باشم  ینطوریخواست ا ی. دلم مدیرقص یباعشوه م ینشستم و کانال رقص زدم. محو رقص بودم که چطور tvیجلو

 بهراد. یجلو

 کجاست. ستی: اه معلوم ندمیحوصله غر یپرداخته بودم که ب ونیزیتلو ییدونم چقد به تماشا ینم

 شب بود. ازدهی یساعت نگاه کردم که رو به

 تردشده بودند. یکم بود درست وحساب رشونیرو خاموش کردم چون ز غااها

 کرد. جکتیشماره بهراد وگرفتم که ر نگران

 .یلعنت-

 باسرووضع آشفته. یچه اومدن یقدر منتظر شدم که ساعت دوازده اومد ول اون

 یرفتم که پوزخند یو باترس عقب عقب م دیمشروب به دماغم خورد رنگم پرتند یتابو یشدم ول کشینزد نگران

 ؟یکن یهرزه ازمن فرار م کهی: زندیادکشیزد و فر
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در  یبا خشم ازش فاصله گرفتم وبا دو خودم رسوندم به اتاق خواستم درو قفل کنم که پاش وال ختهیآم باترس

 گااشت وهل داد.

 : توچته بهراد؟دمیو باهق هق نال نیافتادم زم باضرب

که  دیدفعه موهام محکم کش کیخودم جمع شدم  یو تو وارچسبندمیزد که ازترس خودم و به د یا بهرادهقهقه

 خدا بس کن بهراد. ییرضا یالتماس وار لب زدم: محض یبا چشم ها دمیاز درد کش یآخ

 کمینزد یترسناک و عصب هافیپرت شدم بابهت وترس بهش زل زدم که ق نیزم یگونم زد که رو یرو یمحکم یلیس

 شد.

 بلندشد. ادمیکه به پهلوم خورد فر یکردم با لگد یفقط نگاهش م ازترس

 آخ خداااا.-

 هرزه؟ هیزد: چ ادیبلندفر بهراد

 پس. یریمینم چرا

 زدم. یزدم به دلم وزجه م یکرد وبادست چنگ م یدرد م دلم

 نفرت سراسروجودم گرفت. یازش بدم اومد حت یلیخ

 ؟یزد یتوحالت اغمام ازمشعوقه هات حرف م یادچطوریم ادتی: دیدفعه باحرص خند کی

 "ازمعشوقه حرف زدم یمن ک"نگاهش کردم باتعجب

 .یبس کن عوض یری: بمدمیشدم و دردنال نیبهم زد که پخش زم یباخشم لگد دیام د رهینگاه خ یوقت

که  رتتیغ یاون داداش ب ییتو ی: عوضدینعره کش یبلند یلباسم گرفت وبلندم کرد، روبه روش بودم که باصدا قهیاز

 و... رهیخواهرهوسبازش و بگ ینتونست جلو

 تخت وصورتش پاک کرد. یصورتش انداختم که باحرص پرتم رو یتو یتف

 شد. کمیوترسناک نزد انهیموذ افهیکه باز کرد باترس نگاهش کرد اما اون باق کمربندش
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محکم  یزدم که دستم باپارچه ا یبهم زد که دادم رفت هوا... نفس نفس م یعقب که ضربه ا دمیخودم کش باترس

 .یجفتک بنداز یتون ینم گهیگفت: حاال د یشخندیتخت بست و بان یباال

 زد. یبدنم ضربه م یشد که باکمربند رو یگرد نم نیازا شتریهام ب چشم

 فهمه. ینم یصدا داره کس قیکه عا نهیخونمون ا یو: خوب دیرفت که بهراد خند یتا آسمون هم م ادمیفر

 

 یهمه ناراحت وعصب نیکردم تاحاال ا یداغ شده بودم فکر م یلیزد خ یکرد وسرم نبض م یگز گز م سروصورتم

 نشده بودم.

 کرد از یعقده هاش و خال یوقت

 

بهم و ازت  یچسب یم یلیازت گاشت خ شهیکرد لب زد: نم ینگاه م رهیخ رهیبهم خ یبلندشد و درحال روم

 .شمیرنمیس

 یمنکه م یکن یناز م یزد و: دار یکرد ضربه ا یکه دست هام وباز م یکرد و درحال ینچ یکردم که نچ هیوقفه گر یب

 هوسباز خوش گاشت. یبتو شتریدونم ب

 

 بگم. یدونستم چ ینم

 .دمیتختش دراز کش یدادم و سمت اتاق مهمان رفتم رو یجون رو تکون یرفت حموم تن ب یوقت

 خسته بودم. یبرد ول ینم خوابم

 دونم چقد گاشت که چشمام گرم شد. ینم
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 دمیرفتم حموم ...   لباس هام و پوش یو فور دمیکش یکه بلندشدم رفتم اتاقمون که بهراد نبود. نفس راحت صبح

 رفتم. رونیب ییوآماده از واحد کاا

 .نمیاما درواقع بدبختر نیکردم خوشبختر یفکرم یروز کیهه -

 در راهم گرفت وموشکافانه نگاهم کرد. یجلو ینییپا هیهمسا نز

 کاردارم. دکناریبر شهی: نجمه خانم مدمیحوصله پرس یب

 یکه باصدا دمیفهم یم شبید دیصورتش زد و: خدا مرگم بده وا دختر چراچشمات کبوده... با یرو یخانم فور نجمه

 کن. تیکه برو شکا شهینم یدخترم ول دی. ببخشیکتک بخور دیگردمپ گرومپ توبا یسروصدا

 کنم. یکار دیبا یبشه ول ینطوریخواستم ا یحرف رفتم راستش نم یب خونسرد

 

 !دبشهیکردم شا یخورد، فکر ییچشمم به تابلو توراه

 وقت گرفتم ومنتظرشدم. یواردشدم روبه منش کنجکاو

 

 ستیب_پارت#

 

 دهیادکشیز یبزرگ شدم وسخت ییتنها یوشروع کردم: من ازبچگ زیو همه چ دمیکش یقیخانم دکترنفس عم روبه

 یوقتها که مشتر یکردم بعض یشمال کنارخانواده ام کارم یرستوران تو یشدم کنارش تو یبودم کم کم که بزرگ م

که سخت  یمدت ییبودم، تو یخوندم وعاشق شغل پرستار یکردم کنارش هم درس م یکار م زاریشال نینبود سرزم

 سل گرفت وفوت شد... یماریادرم بمشغول م

شب که  کینشد که نشد  میمثل قد گهیترشد و د حالیکه اومد آزادنه رهاش کردم و ادامه دادم: پدرم ب یاشک قطره

 گرده اون توراه شب تصادف کرد. یبرنم گهید رهیم
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 یم یش باهام بورفتارنداشتم و اونم که تخت نظر زن یخواهروبرادر گهیبرادر بزرگ د کیبود من جز نیا یبدبخت

وکردم که شب وروز درس بخونم که دانشگاه تهران  یآب خوش ازگلوم خالص بشه، پس تموم سع کی شدیکرد نم

 یریداداشم باسخت گ یول رهیم هقبول بشم، طبق تالش هام قبول شدم زن داداشم خوشحال شد که مزاحم دار

 ماربودیکه ظاهرن ب یپسر کی یرفتم پرستار نیفرستاد کم بود بنابرا یپول م یکم لیهاش گااشت برم خوابگاه، اوا

 داشته و... یماریدونم چه ب یاما نم

 

 BDSMمکث کرد و باافسوس زمزمه کرد: یلحظه ا دکتر

 کردم و باترس سوال کردم: واقعن!؟ تعجب

 سرش تکون داد و شروع کرد... دکتر

 باشه تصورش سخت بود وناباور به چندروز قبل فکر کردم. یآدم نیکه بهراد همچ شدیاصلن خوب نبودباورم نم حالم

 کارکنم؟یچ شنیم شیوارد تنها یا گهید یکه مطمن شدم با دخترها حاال

 کرد. یشدکاریبودم و خسته! کاش م کالف

 یمدرک محکمه پسند جمع کنم تابتونم ازش جداشم م دیبا ادیم رتریچرا شباد فهممیحاال م رم،یکمک بگ یازک

 .ارهیسرم ب ییترسم بال

 

  کی_ستیب_پارت#

که  یعطر یتنم کردم و چهره ام فقط کرم نرم کننده زدم، حت دهیو آماده کردم خودمم لباس مناسب پوش شام

 ترسم. یزنم ازبهراد م ینم گهیزدم ود یم شهیهم

چرخش  یاون ... باصداازش اما  دمیترس یفرستادم م رونیبود نفسم پراسترس ب ومدهیو نگاه کردم هنوز ن ساعت

 زد. یشد چشمام دو دو م انیکردم که ظاهر بهراد نما یبه درنگاه م ینشستم و با نگران خیس دیکل

 شد! کمینزد یکردم که بالبخند یوترس سالم آروم باغم
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 کرد. هیوقرمز هد بایدسته گل ز کیکردم که روبهم ازپشتش  ینگاهش م باتعمب

 قشنگه. یلیزدم و: خ ینیلبخندغمگ

همراه دسته گل دستام دوره  دمیکش یفیخف غیبلندم کرد ناخواسته ج رپامیدفعه از ز کیکرد  ینچ یبهرادنچ

 گردنش حلقه کردم.

 م؟یدی: بخشدیپرس انهیبهم کرد وموذ یثیخب نگاه

 گربه ملوس! یکه باخنده فشرودم و دم گوشم لب زد: چه دلنازک رشدیاز گونم سراز یاشک قطره

 .فتمیزدم: نکن بهراد م ادیزد و بلندم کرد که فر یمردونه ا یسبرش زدم که هقهقه ا نهیس یرو یجون یب مشت

 ندازمت. یوگرنه م یدیباال انداخت و: بگوکه بخش یابرو بهراد

 .یفصل کتک بخور کی دیگل کرد و: نچ آقا شما با طنتمیدونم چرا ش ینم

 گه؟ید یبخش یزد و : نم یلبخندجااب

 بابا ولم کن. دمیزدم: بخش غیج یباال انداختم که بلندترم کرد که فور یابرو

 به بهراد نگاه کردم که مثل ببر دستاش و نشونم داد. یفرو اومدم که آخم بلندشد حرص یسطح نرم یدفعه رو کی

 بنظرت؟ شهیببر نم فیحر یگربه وحش-

 دونم. یکرد و: نم یخنده ا بهراد

ه تکرار بش گهیگفتم: اگه د یشکمش نشستم و بالحن بامزه ا یهلش دادم و رو حرکت کیزدم و با یطانیلبخندش

 .شمیم یمنم مثل خودت وحش

 کرد. ینگاهم م رهیهوا دستام کنارپهلوهاش گااشتم و شروع کردم به غلغلک دادنش... ساکت بود و خ یب بعدم

 ؟یستین یغلغلک -

هوا باصورتم نوازشش کردم که  یبه سرم زد سرم کنارگردنش بردم که چشم هاش بست ب یکرد که بافکر ینچ بهراد

 .دیلرز
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 .افتمیزمزمه کردم: راهش  رلبیز

 یجا یجا یگرم و لرزونش و رو یزد و لب ها مهیهوا هلم داد خودش هم خ یکردنش که ب تیکردن به اذ شروع

 ..برد. یکرد و هرلحظه دلم رو به لرزه م یعاشقانه نثارم م کرد وبه هربوسه کلمات یصورتم نوازش وار بوسه باران م

 

 .هیوحش یلیاون خ شهیزمزمه کردم: درست نم یواردحموم شدم و دوش آب گرم باز کردم و باناراحت یباکرخت

 گاز گرفته. یوحش ونیزد انگار ح یشدم بازوم بدجور توذُق م رهیبازوم و گردنم خ یها یکبود به

 نداره. یکم از وحش-

 من. یو: نازناز دیکرد ولپم کش یاومدم که بهراد خنده ا یکرد باخستگ یتنم کوفته ودرد م تموم

دونم چقد توفکر حرف  ینم ادیشام رو آماده کردم ومنتظر شدم ب لینثارش کردم و وسا یفحش رلبیرفت ز یوقت

 گونم حس کردم. یرو یسیدکتر ورفتار بهراد بودم که خ یها

 جلوم بود. سیخ یزده به بهراد زل زدم که باموها بهت

 پاش زد. ینشست و رو شیصندل یزدم که رو یلبخندالک

 .روشاخم بود یکردم کتک و فحاش یپاش قرار گرفتم اگه مثل اون دفعه حرفش وگوش نم یوبلندشدم و رو دمیفهم

 

 دو _ستیب_پارت#

 

 بهراد نبود. یراه افتادم سمت اتاق ها ول ازهیباخم دارشدمیکه ب صبح

 .ستین بهیعج-

خوردم و زودحاضرشدم که  ریش وانیل کیباال انداختم و بعداز شستن دست هام سمت آشپزخونه رفتم و  یا شانه

 برم سرکار.
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 جا نبود. چیداشتم و حواسم به ه یقدم برم تندتند

 .شدیشدم باورم نم خکوبیم دمیکافه معروف تهران د کی یکه جلو یزیدفعه باچ کی

 : بهراد.دمیو بهت زده نال رشدیسراز اشکم

 .دیخند یلوند و جااب حلقه کرده بود و مردونه م یبه بهراد که دستش دور کمر ِ دختر ناباور

 .یبود دهینخند ینطوریمن ا یبا غم افزودم: برا رلبیهام مشت شده بود و ز دست

 زد. یدختره باناز اسمش و صدا م یبشه وقت خواد ازجاش کنده یکردم قلبم م یم احساس

 کنم. بشونیپنهان شدم که بعدن بتونم تعق یگوشه ا کی یهام پس زدم و فور اشک

 یکه دست دختره وم دمیدفعه بهراد رو د کیبودند  ومدهین رونیها هنوز از اون کافه ب نیده بود وا یرو ساعت

 کرد. یم یدختره هم قهقه ا دیکش

 کنه. یم یهم دلبر یچطور نیبب یابونی: دختره خدمیغر رلبیز

 "با اون هرزه ها یکه رفت یلعنت یکم گااشتم برات چ یمگه چ"شکسته بود دلم

 که بخودم اومدن اون سوار شده بودند. یبود و  لحظه ا ریازسرخشم از بدنم سراز یزد و عرق ها یتندتند م قلبم

 !زیشد انبوه غمم لبر یر نگاه کردنشون داغم تازه مدربست گرفتم و دنبالشون رفتم باهربا کی عیسر

 

و برطرف نکردم،  ازتین دم؟یبهت نرس یکم داشت یچ"زدم یدائم تودلم تشر م دمیجو یهام م ادناخونیز ازحرص

 ...یکرد انتیزنا کردم که بهم خ ایبودم  یزن بد

که بهراد  دیخند یبودند و دختره همش م ستادهیبرج چندطبقه ا کی یراننده بخودم اومدم و درست جلو یباصدا

 لب هاش کاشت! یرو یبوسه ا یفور

 دونه... دو دونه... پنچ دونه...  کی دیچک اشکم
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... که نشکستم... که نمیفکر کردم حس ندارم بادرد چشمام بستم که نب دیدختره درجوابش چونه اش بوس یوقت

 غرورم زل نزنم... که... یتباه

 .نینجوا کردم: لطفن دنبال ِ اون آقا بر به راننده با اشک رو

 گفت وحرکت کرد. یچشم یبادلسوز راننده

بزن بارونن... بزن مرحم... بزن "زدم ادیافتادم که باتموم عشقم فر یاون روز ادیداده بودم و  هیتک شهیبه ش سرم

 دردم... بزن که شکستنم... بزن برقلبم... بزن عمر پژمرده من!

 .دیبار یو ترحم م یداد  و فقط ازسر بدبخت یو نم چکدومشیه هام کفاف وجواب هیگر

 بزن بارون.-

زن ب دمید انتی... بزن که خبمیزدم : بزن تنهام... بزن که غر ادیبار تو دلم فر نیرعد وبرق اومد که ا یدفعه صدا کی

 محرم بزن دردم بزن!

 

 بارون!؟ یکن ینجوا کردم: توام برام ترحم م رلبینگاه کردم وز رمیپنجره رو باز کردم و به آسمان گرفته و دلگ شهیش

 که همه کسم بود زد و نابودم کرد. یکس ینیب یم

 به حال وروزم توفکرم اومد و: یشعر تکه

 یروزها نیندادم تنهام گااشت رفت من و توا یشکیاومد جاش و به ه یاومد زد و دل ما رو شکست هرک یهرک

 سخت... )شعر خوانند(

 

 "بود رمنیاون بوسه ها سهم من نبود سهم غ "کنه، یو بوسه هاش مشت هام رو سست تر م ادخاطراتی

 وگرفت. چیسمتش رفت و سو عیشد و نگهبان سر ادهیپ یکه بهراد جد ستادندیا یشرکت یجلو

 .ادیشکسته منتظرشدم نگهبان ب یو حساب کردم و بادل هیکرا
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  نجاست؟یا یشرکت جناب شکوه دی: ببخشدمیپرس یآروم یرفتم و باصدا کشیاومد نزد یوقت

 کرد و : بله دخترم. ییباتعجب بهم نگاه گاار نگهبان

 گه؟ید یی: جناب سهراب شکوهدمیو تر کردم محتاط پرس لبم

 .یبهراد شکوه یجواب داد: نه شرکت صادارات آقا دیباترد نگهبان

 ازش تشکر کردم واز اون مکان دور شدم. یزود خودم جمع وجور کردم سرسر یول جاخوردم

 بهم نگفته چرا؟ یچیمال خودشه اون وقت ه نجایاون همه ثروت داره و ا شهیباورم نم-

  ه؟یاون دختره ک"ذهنم بود.  یسوال تو یکل

 بهراد باهاش خوبه؟ چرا

 ...؟ایمال خودشه  یعنیکنه  یکار م نجایا چرا

 .اکنمدیجواب پازل ها رو پ دیشده بودم با جیگ

 مشورت کنم. یکیتونستم با  یکنه پس م لیتعط 5ساعت دیبا اتمیحدس طبق

 بوق ...دوبوق... کیو گرفتم منتظرشدم  میشم شماره

 : بله؟میشم

 سالم؟ ممیوصاف کردم و: الو شم صدام

 خوب؟ کیلحن ممکن جواب داد: عل نیسکوت کرد و باسرد تر یچندلحظه ا میشم

 یتوبد مخمصه ا یکمکم کن دیاما با دمیم حیتوض زویکنم ناراحت نباش من همه چ ی: خواهش مدمیوغم نال یبانارحت

 کردم. ریگ

 شده؟ی: چدیباعجله پرس میشم

 .شتیپ امیب ییکجا رونمی: ب دمیوباالکش ینیب آب
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 اتفاقن تنهاهم هستم منتظرم. ایب دمی: آدرس خونمون ممیشم

 اومد. میگوش امکیپ یصدا یکرد بعداز اندک قطع

 ستیدرخونش ا یو جلو دمیخر یجعبه دانمارک کی ستادمیا یفروش نیریش یآدرس حرکت کردم و جلو طبق

 کردم.

ها از اول شانس  یزدم : بعض یخونه اش لبخندتلخ ییبایحرف باز شد و از ز یزنگ زدم ب یو دقت دیلرز یم دستام

 داشتن کرمت وشکر.

 

و سفت فشرودم که باتعجب  دمیکش یقیدفعه محکم بغلم کرد که نفس عم کیخارج شدم درباز کرد و  ازآسانسور

 .یعوض ی: چقدعوض شددیپرس

 زدم و: بدشدم؟ یپوزخند

 کمرش و... نیدختربب یاندامت محرکه است وا یجااب ترشد یلیگفت: خ یبا لحن خاص میشم

 بهش چشم غره رفتم که تعارفم زد برم داخل. یشوخ به

 دادم به ینیریهام درآوردم جعبه ش کفش

 

 کنم. یبخرم جبران م یزیخونت چ یشد ونشد برا یو: شرمنده عجله ا ش

 .میکن لیها م ینیریش نیباا ارمیب یتا برات چا نیآروم نثارم کرد و : خفه جانم بش یگردن پس

 زدم. یکه تلخند دیخند خودش

 

 سه _ستیب_پارت#
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 ها خالص شم. الیفکر وخ نیخواست زودتر ازا یلم مد یلیرفت به حالت افسرده بفکر فرورفتم و خ میشم یوقت

 .یدار ییبایکردم: خونه ز انیب یبه حالت نرمانم برگشتم و با لحن الک میشم یقدم ها یباصدا

 خانم هنرمنده! کیهنر  یدکور سالن بخش اصل نیزایزد و: کارخودمه چون د ییلبخند دوندن نما میشم

 ؟یطراح یکه رفت یرو ول کرد ی: مگه دوندن پزشکدمیپرس یقهوه رو جلوم گااشت که باکنجکاو سپس

ن م گهیبرم سرکار م دهیشوهر اجازه نم یآقا وارید یو: نه بابا توام، مدرکش وگرفتم و قاب کردم رو دیزخندیر میشم

 .یخودت وخسته کن یبر ستیتوالزم ن ارمیبه اندازه جفتمون درم

 قدرش وبدون. یدار یردم: شوهربافهم وشعورآغشته به درد زمزمه ک یتکون دادم و باقلب سرم

 بودم! یمن جد دیاما نفهم دیخند

 .رمی: اومدم ازت کمک بگدمیغرق زخم پرس یام کنار گااشتم باچشمان قهوه

 شنوم. یبخودش گرفت ومشکافانه لب زد: م یحالت جد میشم

 ...دیکوب یم نمیشد و قلبم به س یدست هام مشت م شیادآوریو از اول شروع کردم و بابت هر  دمیکش یآه

 

به ساعت که نگاه کردم راس چهار عصر بود پس بلندشدم  دمیرس یو هردوسخت مضطرب بنظرم میرفته بود توفکر

 دنبال کارهاش. یبر یخوا ی: مدینگران پرس میکه شم

چقد ازم سواستفاده  دمیبارها بهم دروغ گفته من... من نفهم یکرده حت انتیتکون دادم: مجبورم اون بهم خ سرم

 کرده.

 .می: صبرکن باهم برمیشم

 در منتظرش شدم. یگفتم جلو یهام دوختم و باشه ا چشم

 .میکه مدرک رو جور کن میاومد وباعجله گفت: بدو بر یا قهیده دق بعداز

 ؟ی: چه مدرکدیباترد
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 .گهیطالق د ینثارم کرد و: برا یجیگ میشم

 : نگو که هنوز دلت باهاشه؟دیو باشک پرس ستادیهم ازحرکت ا میکه شم ستادمیا

 یدیند ستیتون یفداکار قیاون ال نیازکنارش رد شدم که صداش ازپشتم اومد: بب یکه نگاهش کنم فور نیا بدون

 شو. الشیخیب یدیبابا خودت که باچشم خودت د

 

 نیکردم. سوار ماش یم یابت یقلبم انگار ازجاش درحال کندن بود ومدام ب هیراحت نیدونستم مگه طالق به هم ینم

شد وحرکت کرد  نشیبهراد سوارماش میدیرس یکه گفتم حرکت کرد و وقت یباسرعت طبق آدرس میکه شد میشم

 کرد. یم بشیمکث کنه بافاصله تعق یکه لحظه ا نیبدون ا میوشم

همش صحنه بوسه آنها و  شدیمگه م یگرفتم که حداقل آروم باشم ول یم شگونیداشتم و مدام خودم ن استرس

 کرد. یم یخنده اشون بهم دهن کج

 آه خدا.-

 ه؟یکارها چ نیا لیپس دل یخوا ی: اگه طالق نمدیپرس یجد میشم

 دونم. ینم-

کم شد ش ادهیکه صبح رسونده بودپ یهمون دختر یبهراد جلو نیماش یبه نشانه تاسف تکون داد و وقت یسر میشم

 دارند. یشرشد که باهم حشرون لیتبد نیقیبه 

 م؟یکارکنیلب زد: حاال چ یبرگشت سمتم و جد میشم

 دونم. ینم-

 چاق کرد. یونفس دیکش نییرو پا شهیش یعصب میشم

 .زمیجواب داد: سالم عز یزنگ خورد که فور شیگوش

 ... 
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 گلم. امیزودم رونمی: آره بمیشم

... 

 بادوستمم نازگل.-

 که بهراد رفت. یبهم کرد که سرم کج کردم سمت برج ینگاه میشم

 منم اومدم. یو آماده بش یریبگ ی: باشه تا تو دوشمیشم

 

 چوب اشتباه من وبخوره. دیخواست بره البته حق هم داره اون که نبا یم میگرفت شم دلم

 جان، مزاحمت شدم. میآنکه مهلت بدم: برو شم یکه تموم ب تماسشون

 زارم که کارت راحت باشه. یوبرات م نیمن که کار دارم اما ماش ه،یحرف هاچ نیا ونهیو: د یخنده ا میشم

 شو. الیخیب رمیدنبالشون م یخوام من باتاکس یمخالفت کردم: نه نم یفور

 مصمم گفت: حرف نباشه گلم وگرنه پخ پخ. میشم

بشم که نااشت ازم دورشد و تاسرکوچه بانگاهم بدرقه اش کردم وازته  ادهیشد و خواستم پ ادهیوپ دیخند خودش

 دل ممنونش بودم.

 الزم بود. یلیخ نیعصرشلوغ ماش نیتوا

 ونزیبهرادآو یدختره از بازو رون،یب راومدندیجااب ونفس گ پیت کیمنتظر شدم که بهراد ودختره با یساعت کی 

 داد. یم لشیتحو گولیبود دائم لبخندژ

 خودم کنترل کردم و دنبالش روانه شدم... یته بود ولگرف حرصم

 .شهیباورم نم-

 کردم. یبهراد وم یمن پرستار یزمان کیکه  ینداره اون ها وارد عمارت شدند همون عمارت امکان
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و...  نجایا ارهیجلفش م پیاما اون هرزه با اون ت نجایا ارهیمن وب ادیبه حال وروزم زدم و: اون ننگش م یپوزخند

 هشت شب بود. یساعت نگاه کردم رو

 !ییخواست برگردم به اون خونه کاا یدلم نم گهیرو نداشتم که برم د ییگرفته که جا دلم

ا کردم اون ه یفکر م نیبه ا یگرفت وقت یهمسرم بامعشوقه اش حقم نبود و دلم م دنیو انتظارکش دمیکش انتظار

 کنارهم خوشند ومن مزاحمشونم.

 دندیهم که به برجشون رس یکرد و وقت یم یبهراد باسرعت شروع به رانندگ نباریه گاشت اومدند و ااز ده ک ساعت

 بود که بهراد اخم کرد. یزدند انگار ناراض یشد و داشتن باهم حرف م ادهیدختره پ

 دمید یشد وتار م یو... چشمام از نم ِ اشک باز نم دیو باحرص لب هاش بوس ادشدیگفت که بهراد پ یزیچ دختره

 .ستیوقته که باورم شده بهراد سهم من نبود ون یلیخ

ا و هردو ب دی بهراد کش ِراهنینشدند که دختره پ رابیس یوانگار دندیبوس یم گریداشتن توکوچه خلوت همد هنوز

 محوشدند. دمیخراب وارد برج شدند و ازد یحال

 کردم چرا یم تیزدم و از خدا شکا یزار موهق هق ام بلندشد از ته دل  دمیومشت کردم و به فرمون کوب دستم

 

 کنه هنوزم دلم یم انتیبهم خ نطوریکه عاشقشم ا یکس یباشه وقت زیبد و رقت انگ نقدیمن از اول ا یزندگ دیبا

 تپه. یبراش م

 روندم. میوروشن کردم سمت ِ خونه شم نیبودم و ماش خسته

 .دمیبودم وفهم دهیکه نفهم یپس بدم هرچ نیماش دیبا

 هست؟ میجواب دادم: شم یمرد یزنگ زدم که باصدا لشیبه موبا دمیرس یوقت

 ن؟یدار یکار رهی: نه رفته دوش بگدیباشک پرس مرد

 بدم. لیتحو نیماش چیو: اومدم سو دمیکش یآه
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 : نازگل خانم؟دیباتعجب پرس مرد

 .نیریوبگ چیو سو نیایب شهیزده جواب دادم: بله خودمم. م بهت

 .ستیخوب ن ینطوریباال ا نییجان خوب بفرما میهرشم: من کاوه هستم شومرد

 برم. دیدارم با فتیکردم: متشکرم ش مقاوت

 رسم. یاالن م نی: هرطور که راحتکاوه

اومد  نیسمت ماش رونیخونه اومد ب یراحت یبا لباس ها پیجااب و خوش ت یمنتظرشدم که پسر یا چندلحظه

 !؟نهیکاوه ا یعنیزمزمه کردم:  رلبیتعجب کردم ز

 اومد. یهم م میباال خوب االن شم نیاومد یزد که چال گونه اش مشخص شد و: م یشد لبخند کمینزد پسرکه

 جوونه! یلیشدم که خودشه خ مطمئن

مزاحم شدم ازطرف من  دیبرم ببخش دیبا یجواب دادم: ممنون ول یجد مهیجمع وجور کردم وباحالت ن خودم

 اجازه. دبایجون هم تشکر کن میازشم

 برسونمتون؟ نیخوا یسرش تکون داد و: م کاوه

 و: نه ممنون. نییانداختم پا سرم

 .نیاریدستتون باشه فرداصبح ب نیگرد کردم که صداش اومد: شبه وخطرناک حداقل امشب ماش عقب

 .ستیاما درست ن نیممنون که بفکرم یلیآنکه برگردم: خ یب

 ن؟یر ی.. ممارستارنیکنار توقف کردکه: آقا ب یزرد ینفس قدم زدم و که تاکس کی ابونیکردم و تاسرخ پاتند

 دادم. هیتک شهیگفت که سوارشدم و سرم به ش یآره ا راننده

 شدم. رهیشدند خ یها ومغازه ها رد م ابونیکه باخنده از خ یو مردمان یکیتار به

 تباه شد. نطورهمیشروع شد وا ینطوریمن چرا ا یزندک
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 شدم. یوحوصله رد م حالیحساب کردم و ب هیکرا میدیرس یوقت

 کردم. یم یدگیرس مارهایبه ب یجد دمیپرستارها شدم و روپوش وپوش شنیبخش است وارد

 شده نازگل جون؟ ی: طوردیپرس شونیکیکردند که  ینگاهم م یباکنجکاو همه

 ؟یزدم و: نه چه مشکل یمصنوع لبخند

حاال  یزار یسربه سر همه م یخند یم یگ یباهمه م یکرد یم یشوخ شهیزمزمه کرد: آخه هم یباحالت خاص نایژ

 ه؟یفازت چ یکه چ یغمبرک زد

 ناکوکم!-

 دونم چرا ضربان قلبم رفت باال. ینم یکس یباصدا

 حاال زلزله ما آرومه؟ شدهیکوک بود چ فتونیک شهیگفت: چرا ناکوک شما که هم یبالبخند حرص آور سپنتا

 همکارا متحدباشم. هیداده گفتم با بق یسازمان ملل اتحاو همبستگ دمیزدم: د یهام چپ کردم وپوزخند چشم

 بعد بااخم اشاره کردبع اتاقش و رفت. یجاخورد ول اول

 سرش گرم خودش بود. یهم به بچه ها کردم که هرکس یبه اتاقش و نگاه ینگاه ناباور

برگشتم که سپنتا با آرامش گفت:  به عقب دهیاومد ترس دیکل دنیچرخ یدونم چرا اما وارد اتاقش شدم که صدا ینم

 .ادیهوا ن یب یقفل کردم که کس نیا یروشه برا دینگران نباش کل

 جا نشستم. نیکنم و دورتر اطیکرد احت یعقل حکم م یتکون دادم ول سرم

 شده؟ یزی: چدیپرس دیوترد سپنتاباشک

 شده باشه؟ یزیباال انداختم و: نه مثلن چه چ یابرو

 دونم خودت بگو. یداد و: نم هیتوتک زشیبه م نهیدست به س سپنتا

 .نیفاز برداشت یادیز یهام بستم بلندشدم و: متاسفم اما انگار چشم
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 : قصدم کمکه احمق.دیباحرص غر دویمانتوم کش نیردبشم که آست خواستم

 هان؟ نمیرو بب یک دیبا یمن نخوام کمکم کن یلرزون تشر زدم: خودت یبرگشتم وباصدا یعصب

 .شنی: ببرصدات و االن همه متوجه مدیصورتم توپ یتو یدهنم گااشت وبااخم برزخ یرو دستش

 چته؟ یازم فاصله گرفت و: وحش ادیفر یدرهم کردم و دستش گاز گرفتم که باصدا اخم

 چخه!-

 نه من خانم. یبتوگفت که گاز گرفت دیچخه رو با نیو: ا دیدونم چرا غش غش خند ینم

به بهراد چهره ام درهم شد و باحسرت  یآور دیدفعه با کی یول شدهیاموش کردم که چام گرفته بود واصلن فر خنده

 هست. زتیچ کیکه سپنتا مشکافانه لب زد: تو دمیوار آه کش

 تکون دادم و: آره قلبم شکسته و بهراد... سرم

آروم باش وحرف بزن، باهام درد ودل کن تا  سیجلوم گرفته شد و: ه یدفعه دستمال کیشد  یهق ام مانع ام م هق

 .یآروم ش

 کارم از دردودل گاشته.-

 :پس بزار مرحمت باشم.سپنتا

 شد. یم دهیتکه تکه کلماتم د یدونم چرا قصه ام شروع کردم همراهش خشم وغضب روهم تو ینم

 

 پنج_ستیب_پارت#

 

 رانداختمیمشت شده سپنتا شدم و سرم ز یکه متوجه دست ها دمیکش یقیتموم حرف هام تموم شد نفس عم یوقت

 زمزمه کرد: کثافت چطور جرئت کرده که... یکه عصب

 .رونیبرم ب ییخواست زودتر از اون کاا یبودم. دلم م یخورد و من از اعماق قلبم خال حرفش
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 ؟یکن کاریچ یخوا ی: حاال مدیکرد ودرآخر چشماش وبست و باشک پرس یمن یمن سپنتا

 .امیتونم کوتاه ب یکردند وبهراد بارها بهم دروغ گفته نم انتیجواب دادم: اون ها بهم خ مصمم

 .ریدرنظر بگ نمیهستش ا سمیمازوخ کیافزود: اون  دیباترد سپنتا

 ترسم. یو پوشندم وباترس ناله کردم: من ازش م صورتم

 ترسم. یمن م بخدا

 نگاهم کرد. نیناراحت و غمگ سپنتا

 گردم اونجا. یبرنم گهید امیگردم تا از اون جهنم درب یته لب زدم: دنبال مو وار رف بلندشدم

 کمک من حساب کن. یآرامبخش زمزمه کرد: رو ییباچشما سپنتا

و به  ختمیصورتم ر یرو یرفتم و آب سرد سیزدم و از اتاقش خارج شدم و ناراحت سمت سرو یدردناک لبخند

 خودم زل زدم.

 کو اون دختر شاد وسرزنده!؟-

 خورد. یکه همه حسرت خنده هاش م یاون دختر کجاست

 زبون. یمرده متحرک و ب کیشده  حاال

و  ها شرفتیکردم و تموم پ یم یدگیرو رس مارهایب یحال یبستم و از درخارج شدم و ب رآبیو ش دمیکش یقیعم آه

 نوشتم. یروند ِ پست رفت ها رو م

 

 برباد رفته ام بود وناراحت از انتخاب غلطم. یمدام به آرزوها فکرم

 !بسه

 یسرم آوار م یو مثل بختک رو قتیحق ایاندازه در یاز غم و درد به دلم نشست و کوه غم یکه شد حجم انبوه صبح

 کرد.
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 ونداشتم. تحملش

که نفهمه به  یبرم جور رونیرفتم تا هرچه زودتر از اون خراب شده ب یهام عوض کردم و امالک به امالک م لباس

ان راه رو هم امتح نیآخر دیکش کیبار یاگه کار به جاها ایکنم نشد و  دایتونستم از کارم انتقال پ یکمک سپنتا م

 ...یحت ستمیا یشده جلوش م یهرطور ستمیکنم من زن شکست ن یم

 بزنم. میاز همه چ دیبود با ادیاش ز هیکرا یخوب بود ول طشیکردم که شرا دایخونه پ کی

 کنم. یکار م فتیداد بستم فوقش دوش قرار

 نگران بودم. یلیقرار داد وبستم خ 

 کیگرسنم بود وکه سر راه  ینخورده بودم وبدجور یچیگشتم ه یازصبح که دنبال خونه م دمیبخودم د یوقت

 خوردم. یو م دمیهمبرگر خر

 .شد که تکون خورد دهیباالکش لحظه نگاهم به پنجره آپارتمان کیحساب کردم  هیو کرا دمیبه خونه رس بادربست

 کردم. ی.آسانسور حرکت کرد وگن دعا مستین یزیدادم که چ یم یمدام خودم ودلدار یبودم بدجور ول دهیترس

 خارج شدم و ستادازشیا یوقت

خونه مواجه شدم آب  یکیباسکوت و تار یدر و آروم باز کردم وارد خونه شدم کل یو انداختم تو دیولرز کل باترس

 .دمیکش ینیبرگشتم ازترس ه یالمپ سالن زدم وقت دیدهنم به زور قورت دادم و کل

 شده بود. رهیافروخته بهم خ یقرمز و صورت ینشسته بود وباچشمان یدر ورود یروبه رو یصندل یرو بهراد

 کرد. یحرف فقط نگاهم م یحرکت وب یکردم که ب یمشهود سالم بالرزش

 اومد. یدرنم کمیام دوبرابر شده بود وازترس چدست ه لرزش

 !هیقد عصب نیخونه بوده که ا یمعلوم نبود ازک گاریس یلترهایبر ِ بهراد پربود از ف دور

 .اجلویبودم که آروم گفت: ب سادهیاونجا وا همچنان

 شدم که لب زد: جلوتر... کشیزد نزد یکه دو دو م ییو باوحشت و چشم ها دمیترس یازش م یچ مثل
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 ...کیشالم گرفت محکم کوبند به سرام یموهام از رو یرفتم که به آن شیقدم کیتا

 یییییآ-

 وحشت ناک و مدهوش کننده! یحس نکرده بودم درد گمیکه توزند دمیو کش یدرد چنان

 

 شش _ستیب_پارت#

 

کردم اگه  یشد قدرت باز کردن چشم هام رو نداشتم احساس م یم دهیشن یزمزمه ها یدونم کجابودم ول ینم

 یرو یبهوش اومدم درد وحشتناک یطورم شد چون وقت نیو هم شهیبه سرم آوار م بتیاز درد و مص یبازبشه انبوه

 یلیتکون خوردن هم نداشتم خ ینا یو حت دیگونم چک یرو یکردم و از درد قطره اشک یکشاله گردنم حس م

 شد چهره تیکه به صورتم رو یزیچ نیخواست.  اول یشده بود و دلم فقط آرامش م رمیگ بانیگر ییدردطاقت فرسا

 !دنینشن یو حت دنینگران ِ بهراد بود اما برام مهم نبود خودم زدم به ند

 ناراحت وگرفته زمزمه کرد: روت و ازم برنگردون. یباصدا بهراد

 شده بودم و انگار که بخوان من و جاب خودشون کنن! رهیخ یکور یصدا به نقطه ا یب

 کالفه نجوا کرد: چته تو!؟ بهراد

 ؟یبود یمعلوم کدوم گور شبیباشم نه تو که از د یشاک دیبا من

 زدم و بدون جوابش همچنان سکوت کرده بودم. یپوزخند تودلم

 شه. یم دایمنم پ یون رواون وقت ا یهارو تمومش نکن یمسخره باز نی: اگه ادواریباحرص تاک بهراد

 نبود!؟ ایبود  مهم

 نیدادم بهراد بعداز ا یدرصد فقط درصد احتمال م کینداره اما اگه  تیاهم یدلش بخواد بارم کنه برام ذره ا یهرچ

 کاملن اشتباه فکرکرده بودم. شهیبال درست م
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 هفت_ستیب_پارت#

و  هیرگریاز اتاق خارج شد و بالفاصله نفس حبس شده ام آزادشد و ازته دل زدم ز دیچرت وپرت وتهد یکل بعداز

 ره. یتموم بدنم به لرزه م فتمیم ضشی رفتار ضد ونق ِادیباهق هقم سکوت اتاق شکسته بود و هربار 

 است! ونهید کیاون  -

کرد اما درد ِ  یدرد م شیجا یآروم شده بودم گرچه دردم کم نشده بود و جا یکرده بودم ول هیدونم چقد گر ینم

 .چهیقلبم در برابر دردبدنم ه

بکشم اما ازعطر  یقیکردم نفس عم یهام پس زدم وسع رچشمیبازشدن در دستپاچه نامحسوس بادستم ز یباصدا

 .شمیاومده پ دمیخوش و گرمش فهم

 اون من وپرپر کرد. یراومدیزدم و پربغض ناله کردم: د یتلخ لبخند

 کرد. یرش آرامش محض به آدم القا مهم مثل رفتا صداش

 بده؟ یلی: حالت خدیپرس یبانگران سپنتا

 هست. میدردجسم شترازیدرد ِ قلبم ب یو : درد که داره ول رانداختمیز سرم

 : توچت شده؟دمیشدم باتعجب پرس دشینگاهش کردم متوجه صورت ِ رنگ پر یوقت ستادویا کنارم

 نگرانت باشم. هیعیخب طب یبود هوشیتو سه روز ب ستین یزیکرد وگلوش وصاف کرد: چ یطرفه ا کی لبخند

 شرمنده. بتمیزمزمه کردم: من همش مص نیچشم هام حس کردم و غمگ یشدن اشک و تو رون

و حرف نزن نازگل ت نیا گهیبهم انداخت: د یسپنتاشد و موشکافانه نگاه یپنجه ها ریکه بازوم اس شدیدونم چ ینم

و دم نزد پاک موند و ازشرافتش دفاع کرد  دیکش یادیز یهمه سال سخت نیا ییکه تو یکس یهست یرینظ یبدختر

 ادیاز عهدش برنم یکه هرکس یزهایچ نایکرد ا هیبق یعمرش و وقف ِ پرستار یو لات زندگ حیو باوفاکردن تفر

 !نیهم یتوفقط راه و کج رفت
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ران و طرفتم نگ دمیالزم باشه منم شهادت م یو حت یقانون یپزشک میبر یمارستانیبهتره حاال که ب رنشدهید االنم

 نباش و خودت وخالص کن نازگل.

 خش شده لب زدم: راه درمان نداره؟ یلب تشنه ام رو تر کردم و باصدا بازبونم

 یرو حس کردم کم یازحد شیب یصورتم فرو اومد وگرم یچشم هاش بسته کرد ونفسش فوت کرد که رو سپنتا

 فشاربدم. ردندونمیابه جا کردم که آخم دراومد وباعث شد لبم زخودم ج

نگاهم کرد  قیسخته درضمن ... سمتم برگشت و عم یلیکالفه ازم فاصله گرفت و : نازگل اون درمانش خ سپنتا

 شهیو هوس خودش غرق م یداره توخوش ینداره وقت مانیاز عهد و پ یهدر نده که بو ییوادامه داد: عمرت و پا

 که اون شوهرته!؟ ینکن یخوب بزار بشه و توچرا زندگ

کارو  نیارزش ِ ا یازش جداشو باورکن آرامش و آزاد رنشدهیو تاد ریبگ میعاقالنه تصم شهیهم یبار برا کی نازگل

 داره.

 انجام بدم. هگیکه سپنتا م یبهتربود کار یبود ممکن بود بهراد بدتر بشه ول یخطرناک سکیفکر فرو رفته بودم ر یتو

 نرم صداش کردم: سپنتا؟ پس

ازش  کنم وزودتر یم تیوازاون طرفم ازش شکا یپزشک قانون میانداختم و: بر نییبرگشت سمتم که سرم وپا سپنتا

 جدابشم.

 ؟یانداخت و: مطمئن نییسرش و پا یلحظه ا سپنتا

 ه؟ی: منظورت چدمیپرس دیباترد

خرش تاآ دیو با یاریکم ب دیبعداز اون نبا نهیادامه داد: منطوم ا دیکش یکه دستش وپشت گردنش م یدرحال سپنتا

 کرد و... دتیاگه تهد یحت یبرنگرد متیو ازتصم یباش

 .شمینم مونیشیمصمم جواب دادم: من مطمئنم و پ دمیکه کش یزجرها یادآوریچندبار تکون دادم و با سرم

پس، بعداز اتمام کارها  هیاول یمن برم دنبال کارها زمیشد و: عز کمیفرستاد و بالبخند نزد رونیو آسوده ب نفسش

 دنبالت فقط... امیم
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اومد  و کمک  شیپ ینگاهش کردم که ادامه داد: هروقت، هرزمان مشکل یجلوم گرفت که سوال یکرد و گوش یمکث

 رسونم. یزود خودم وم ریباهام تماس بگ یخواست

بگم  یدرد دار ادیخمش درهم شد و ناراحت لب زد: اگه ززدم که از درد گردنم زود جمع شد و که ا ینیریلبخندش

 کنند؟ قیمسکن ترز انیب

 خواد تو به کارت برس. یگفتم: نم نانیبالشت کج کردم و بااطم یسرم رو یکم

جلوم ظاهر شده  لمیبهراد کرده بودم مثل ف یکه برا یمن تموم کارها یکرد و ازاتاق خارج شد ول یخداحافظ باشک

 یزندگ یبه رنگ ها یکه دکور اتاقش ازمشک یحرف مراقبش و به عهده گرفتم ... زمان یو ب دمشیکه د یبود زمان

 لباس هاش... ضیو صورتش وتعو شیاصالح ر یکردم وحت لیتبد

 نامرد! یکرد کاریآخ بهراد باهام چ -

 " یغافل از تالطم طوالن "رفتم و  یخبر یب ییایچشمام گرم شد و به دن یول یدونم تاک ینم

 

 هشت _ستیب_پارت#

ک به بود باش رکردهیبدنم شدم... باترس دستم وتکون دادم که گ یحرکت یکه متوجه ب دارشدمیب یپچ پچ یباصدا

 بود. رشدهیتنومند وبزرگ بهراد اس یشدم که تودست ها رهیدستم خ یانتها

 شدم. رهیوغم به بهرادم که معصومانه خواب بود خ یواکنش و نداشتم و باناراحت نیبودم انگار انتظار ا جاخورده

 .ینبود ضیزمزمه کردم: کاش مر رلبیز

و چشم هام بستم  رشدیسراز یها حمله کرد بغضم گرفت و قطره اشک ِ لجوج ی شب گاشته که مثل جان ِیادآوری به

 و آرزو کردم که زدوتر خوب بشه. دمیکش یقیو نفس عم

کردم که  یخودم زدم به خواب... هرم نفس هاش و حس م نیشده بنابرا داریاد بخورد متوجه شدم بهر یتکون دستم

 اون تورو ینزن لعنت "بزنم ادیخواست فر یزد و دلم م یبابازدمش و استمشام عطرتنش ضربان قلبم تند تند م

 "دوست نداره



 هم آغوش باد

 
83 

 

بهتره باهم حرف  ،یاردیدونم ب یو مماس صورتم لب زد: م دیلبم محکم بوس یخفه خون گرفته بودم وکه رو اما

 .میبزن

 انجیا ییایگفته ب ی: برو، کدمیحرف چشمام باز کردم و حق به جناب باجسارت توپ یبودم ب یخودم حرص ازدست

 ندارم. یاصلن من باتو حرف

کرد بانگاه نافاش ادامه داد: اولن من شوهرتم  یدست هاش قفل م ینشست و درحال شیصندل یخونسرد رو بهراد

 .یندارم بهتره به حرف هام گوش کن یباالسرت باشه، بعدشم حوصله بچه باز یکی دیو با یی... دومن توتنهاکی نیا

سمتش  تیباعصبان ومدیازش ن یصدا یکارش... وقت یکرده بودم ومنتظر بودم حرف هاش وبزنه و بره پ سکوت

 ؟یکه چ یکرد رو ناقص چارهیمن ِ ب یزد یکن یشاهکارت و نگاه م یدار ه؟یبرگشتم: هان چ

 !؟نهیا ریحرف حق زد مگه غ دیبا یتند رفتم ول دمیاش فهم قهیزد و از نبض شق یچشماش دو دو م مردک

او را  یو لجباز دیزمانها هرگز باشخص بحث و جدال نکن نیدهد درا یواکنش نشان م ماریشخص ب یماریدر زمان ِ ب"

 "است ماریب کیکند حواسمان باشد او یمصمم تر م

 

: دفعه آخرت باشه دیکردم بانگاه مظلوم وارم قانعش کنم که بلندشد و رُخ به رخ ام غر یو سع دمیترس ازنگاهش

 ؟یدیفهم یاریحرفم، حرف م یرو

 یآب انویخودش ل یحرف برا یتکان دادم که ب دیتا یوباترس سرم رابه معن دیکه تنم لرز دیکش ادیبلند فر آنچنان

 .دیو سرکش ختیر

 شد. یقش باعث خوف ووحشتم مو اخال رفتار

 .یدوست ندارم کار کن گهیلب زد: د میشد و بانگاه مستق کیو مصمم سمتم نزد یجد

 !؟یییزده : چ بهت

 .یدیخونسرد: همون که شن بهراد
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انجام بدم اون  عیطالقم رو سر یسکوت کردم تا وقتش باسپنتا کارها یکردم و مجبور یحرف هاش و درک نم همض

 تونه سرم زور بگه... یوقت نم

 "خبر دارد که... شیاز فردا یاما چه کس "

 

 نه_ستیب_پارت#

 میشد یم کینزد یبه در خروج یبرگردم هرچ گهیخواستم د یبودم نم مارستانیبخاطر وضع بد گردنم ب یروز دو

 و... دهیم یواه دیدونست داره ام یداد اما خودشم خوب م یم میشد سپنتا مدام دلدار یم شتریترسم ب

دونستم کدومش وباور کنم بهراد  یمن شوک زده کرده بود نم نیخونسرد و آروم برخورد کرده بود وهم یلیخ بهراد

 و...؟ یوحش ابهرادیآروم و 

 تموم التماسم و به چشمام انتقال کردم و به سپنتا زل زدم. میدیرس نیبه درب ماش یباخستگ یوقت

 آروم لب زد: متاسفم. رلبیو ز رانداختیشرمنده سرش و ز سپنتا

 .دبشمیناام یکلمه بودم تا به کل نیکه منتظر هم انگار

 جلو بودم. رهیصدا خ یو ب رشدمیجاگ نیماش یصندل یو به کمک بهراد رو دمیکش یآه

 با دلهره بود. دنمینفس کش یکردم حت ینم یکار چیراه فقط سکوت بود سکوت... ه یتو

 

 یس_پارت#

 برم ناچاربودم. ییگردنم سخت بود تنها یسر اشاره کرد داخل برم به خاطر آتن بنددر و باز کرد و با دیباکل

 تخت دراز بکشم و چشم هام بستم و وانمود کردم خوابم. یاتاق خواب شدم و بامشقت تونستم رو یراه یبادلسرد

 به قلبم چنگ زد. یشدم که بافرورفتن تخت دلهره بد اریبازشدن در هوش یباصدا
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: لب زد یبم یدرحال ِ رقص بود... باصدا ادشیز یکیگرفته و تالطم قلبم از نزد یداغش گوشم به باز ینفس ها هرم

 ؟یخوب

 و به ناچار من من کنان زمزمه کردم: فکرکنم. دیلرز یهام م دست

 یدپرشورترو گرم تر بو یلیزد: تو که قبلنا خ یبه الله گوشم کاشت که سخت خودم منقبض کردم پوزخند یا بوسه

 ؟یدیواکنش ِ  معکوس م عیبوسم سر کیکه به  شدهیاال چح

کنم  یوار بازشد و باترس لب زدم: خواهش م کیاز لبم گرفت که چشم هام اتومات یبگم که گاز یدونستم چ ینم

 من... من حالم بده.

 در نرو. یگفت یم یا گهید زیکه گفت: توکه چ دمیخودم د یکرد و صورتش و رو یخنده ا سرمستانه

 آورد. یمسخره که بهراد سرم درم یباز نیبودم از ا خسته

رفت بارفتنش نفس  رونیاز اتاق ب یبوسه خشن ازم جدا شد و فور کیبهراد با  یشدم ول ینم میاحمقانه تسل کاش

 نکنم که ناارم از حال خراب وزجر دادنم لات ببره اما... هیجلوش گر گهیو به خودم قول دادم که د دمیکش یقیعم

 

 کی_یس_پارت#

 

 نهیآ یحالم گرفته بود ومدام تو یبود مثل مرده متحرک بودم فقط حق نون وآب خوردن داشتم، حساب یچندروز

حاال چراش و  ستیمثل قبل ن گهیکه بهراد د نهیوسط اشتباه بود اونم ا نیا یزیچ کیکردم  یباخودم درد ودل م

 دونم؟ ینم

خواست  ینم ای دیفهم یکرد و نم یم یخودش وخال یال وروزم عقد هانگاه به ح یزنه و ب یم یبهم پوزخند مدام

 تفاوت بود. یمن و درک کنه، زجه ها و ناله هام براش ب یزجرها

 .دیجد یبهرادبا خو نیاز ا دمیترس یم

 با اون دختره... یبه عبارت ایخودم بودم صبح بود و احتمالن بهراد سرکار بود  یدونم چقد درحال تسل ینم
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 دیتول یناجور یرفتم که در اتاق خواب به ضرب باز شد و صدا یدر، وحشت کرده عقب عقب م دنیبهم کوب یباصدا

 کرد.

 شدم. رهیخ نیو خشمگ یملتسمانه به بهراد عصب یو بانگاه دهیترس

: دیگوشم سوت کش ادشیکرده باشم، بافر تیکرد انگار که... انگار که جنا ینگاهم م ینطوریکردم چرا ا ینم درک

 ؟یهر*ز*ه عوض یکن یم تیاز من شکا یر یحاال م

 .دیچنگ زدم که از موهام کش واریخوردم و به د یفیبرداشت تکان خف زیخشک شده بودم که خ ازترس

که کنار  یاش کنده شده که بانعره ا شهیکردم ر یو به بازوش چنگ انداختم احساس م دمیاز درد کش یادیفر 

 چشمام ناخواسته بسته شد: آره؟ دیگوشم کش

 نشسته؟  رپاتیز یآشغال کدوم

 ؟یزن یله له م یکه دار یبخواب ی*** کریز گهید یخوا یم

شالق بر  پوست صورت ِ  یبه محکم یلیدفعه موهام و ول کرد و س کیشد که  یاشک هام جار کشیرک یحرف ها از

درنگ پهن شدم... نفسم حبس شده بود که  یب نیمز یو رو دیکه گردنم تا عقب چرخ دینازک و شکسته ام کوب

.. نکردم... ی... باورکن... که.. من کاراباز کردن کمربندش چشمام از ترس گشاد شد و بهت زده لب زدم: بخد یباصدا

 من که...

اد و د یتنم رو با کمربند نوازش م یجا یهوا جا یب دیبه اوج خودش رس ادمیکمرم فر یشدن کمربند بر رو دهیباکوب

 داد! ینم تیاهم یپردردو دردناکم ذره ا یها غیبه ج

که دوقدم جلو آمد، به خاطر  دمیچیپ یکز کرده بودم و از درد بخودم م واریمتعفن شده کنار گوشه د یجنازه ا مثل

 ترسه؟ یزد: هه خانم م یکه پوزخند دمیناخودآگاه خودم و جمع تر عقب کش ینیترس و حس عقب نش

 !؟تیشکا یرفت یکه نم یدیترس ی: آخه کثافت تو اگه مدیکش ادیفر بلندتر

 برات کم گااشتم ها؟ یچ نمیبب

 شبا خوب باهات*** نبودم ها؟ ایکم بود  نونت



 هم آغوش باد

 
87 

 

 اون دکتره بهتره هان؟ دیشا هیچ

لباسم گرفت و به سمت  قهیگردنم پنهان کردم که به ضرب از  یازشرم و خجالت بسته شد خودم و تو چشمام

 .دیخودش کش

 یبشه ول یطور نیخواستم ا ینم یدون یم ،یندار اقتیل یخواستم باهات مدارا کنم ول یزد: م یتلخ یپوزخند

 نازگل. یواسم نااشت یتوچاره ا

 دیکوب یها رو م قتیحق نیرحم تر یحال ب نیحالت ممکن بود ودرح نیچشماش بودم که صادقانه تر خکوبیم

 برسرم باآن عدالت ِ محض خودش!

 کنم. یو: دارم ازدواج م دیخند یبیعج یخونسردبا بهراد

 از طبقه خودمون...  یزل زد بهم: اونم بادختر میاش بودم که مستق رهیقلبم از تکا افتاد و بهت زده خ شمارش

 ... یداره ول یفوق العاده ا لیجاابه و استا یلیاون خ یدون یکرد: م یخنده ا سرمستانه

 انه؟یدونم اونم مثل تو سگ جون هست  ینم دهیمن وند یشد: مثل تو اون رو رهیخ یریونفوذپا قیبانگاه عم بهم

 شب کاملن خاص وناب وبکر! کیباشه،  ییایتونه رو یشب باهاش م کی... اوم بنظرم یول

زنش از تن وبدن ِ  یمن! جلو یمهابا جلو یکه چطور ب دمید یرو تازه م یقیجنون حق یزد، به راست یا هقهقه

 زد. یحرف م اش گهیمعشوقه د

 کنه. یشک نکن ولت م نهیتو بب یوحش  یخراب نجوا کردم: اونم خو باحال

نه وباباش به ن هیکاف ستن،یکس وکار ن یکنه همه که مثل تو ب یتونه کار یکرد و: فکر اونجاهاشم کردم نم یلبخندکج

 کنم. یو پخش م باشیز یو عکس ها یعشق باز یها لمیبگه اون وقت منم ف

 ی: توخدا مدمیو باترس نال دمیکه ازدرد کمر و پهلوهام آخ در اومد و از درد لب گز رشدمیخ مهیبرق گرفته ها ن مثل

 معلون؟ یشناس

 کردند؟ ینه امبرشیکه خدا وپ یکار ید یمن و زجر م یدار یدون یم

 ...یلب زد: زجردادن تو خود ِ لاته وقت یبم یروبهم باصدا یکرد و باصورت ِ جد یا خنده
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سر موهام گرفت و  یشد و ازجلو یعصب دم،یکه با انزجار عقب کش دیموهام بو یو طره ا دیموهام دست کش یرو

 حرکت بلندم کرد و پرتم کرد سمت تخت. کیکشون کشون سمت تخت خواب بُرد و با

 نه؟ یش ی: تو آدم نمدیغر یکردم و چشمه اشک هام خشک شده بودند که حرص یدرد تنها ناله م از

 شوهرتم شوهرت! من

 پدر ومادر... یب یزنم اون وقت تو... تو یاز خدات باشه بهت دست م دیبا یعوض آخه

 ردم.ک ادهیبهراد پ یگونه  یکه توعمرم که تاحاال نزده بودم رو، رو یلیس نیتحمل کنم با حرص محکم تر نتونستم

 ،یکه گفت یهرچ یزدم: خودت یم ادیل فرکردم ازته د یکه نفس نفس م یکرد و درحال یگزگز م یلیاز درد س دستم

 نیخوب بب نیچشمام... بب یجلو یاریروح پدر ومادرم و م یطور نیکردم که ا یا گهیکار ِ د یمگه من جز خوب

 خودت! نیع شمیمنم م یبد هبازم ادام یکردم قسم بخوا یم یرویبهراد... به اون خدا که ازش پ

 کن یم کسرهیزدن و کتک خوردن کار ِ خودم و  یمنتها به جا یمثل خودت وحش درست

 

که جوونت و نجات دادم و باجون ودل شبانه وروز ازت مراقبت  یکه همونطور یدون یهردومون، م میکه راحت بش م

 .یروان یکنم که باحال قلبت برگرد یم یکردم کار یم

 کرد. یزدم و بهراد مات ومبهوت نگاهم م یحرف م ادیوفر غیباج

 مبدل شد. امیمحض رو یکیرفت و به سکوت مطلق و تار یاهینشد که چشمام س یو چ شدیچدونم  ینم

 

 دو_یس_پارت#

 

 شه؟ یخوب م اون

 تونم چشمام وبازکنم!؟ یباعث شد بخودم مسلط بشم چرا نم یمکث 
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 که؟یهمه جا تار چرا

 کنم بدنم کوفته است؟ یکنه، چرا حس م یتنم درد م تموم

 خشک بود به زور گفتم: آب... آب یلیخ یلبم و تر کردم ول یکم

 آب دهنم رو قورت دادم: آب تشنمه.  ه،یدونستم ک یخودم حس کردم نم کیرو نزد یقدم کس 

 لبم حس کردم. یرو یخنک قهیشخص ازم شد و بعداز دو دق اون

 خوام؟ یتاب لب زدم: تشنمه آب م یب

 خشدار وگرفته سپنتا سنگ کوب شدم!  یصدا

 افتاده؟ یچه اتفاق-

 توان درک نداشتم. یکردم ول یو بغضش و حس م یناراحت

 انه؟ی شدهیچ یگیم -

 گرم ونرم پنهان شدم!  یدفعه جا کی

 قراره. یتونستم از کوبش قلبش بفهمم چقد ب یم

 کنم. یخسته و کرخ: بگو خواهش م یباتن

سوال کردم جوابش  کیشده بابا،  حوصله تشر زدم: چت یداد ب یسرم گااشت و نرم نوازشم م یدستش و رو سپنتا

 قد سخته؟ نیا

 نم؟یب یچرا نم من

 کجام؟

 ؟یینجایا توچرا

 کجاست؟ بهراد
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 نازگل که خون جلوچشمام گرفته!  اریرو ن ی: اسم اون عوضدیکش یاسم بهراد رم کرد و عربده ا دنیباشن

 ها چرا؟ ،یهمه بال بازم طرفش نیبا ا چرا

 زنه! یحرف م یدونستم ازچ ینم

 مگه؟ شدهیسرم گااشتم خسته زمزمه کردم: چ یرو دستم

 کرد. یوخشدارش گفت: بهراد عروس یحرص یو باصدا دیکش یپوف کالفه ا سپنتا

 ؟یگفت یشدم و بهت زده: چ خکوبیم

 اومد: اون کثافت با اون دختره مژگان ازدواج کرد. فشیضع یصدا

 شد. ینم باورم

 سپنتا شدم. یبازوها ریشم که اسو همزمان خواستم بلند دمیپردرد کش یغیج

. نه کنه.. انتیکنم بزارم برم دروغه... امکان... امکان نداره بهم خ ی: التماست مدمیسوز نال هیو باگر دمیکش یادیفر

 خدا...

افزود:  یکه محکم تر توآغوشم فشرودم بالحن نگران دمیکوب یبه سپنتا م یدر پ یپ یزدم و مشت ها یم زجه

 کرد؟ انتیبخودت صدمه نزن نازگلم، اون خ

 به درک! خب

 مخلص خودت و بچتم. خودم

 ؟یتقالء افتادم و مات ومبهوت زمزمه کردم: چ از

 یبست ولرز کردم: نازگل تو حامله ا خیصورتم نشست اما باحرفش تنم  یتو شیوپرصدا فوت کرد که گرم نفسش

راستش پات صدمه  میو همه نگرانت بود یبود هوشیهفته ب کی بایتقر تان،مارسیب نیماه... تورو آوردن ا کیاونم 

 .زمیعز ظبتمتونگران نباش من موا یداخلش ول میباار نیپالت میومجبور شد دهید
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 تخت ینشستم و زار زدم که بالفاصله بلندم کرد و رو کیسرام یسرم گااشتم ورو یصدا دستم و رو یوب جاخورده

 گااشت.

 ه؟یچه کار نیکرد: آخه دخترخوب ا یکه غرولند م یطور همون

 .یشکمت هم باش یمراقب خودت وفرزند تو دیها، با یمادر تواالن

 !اشیاز دن رونیکرد که مثل ابزار استفاده کرد و بعدش انداختنم ب یم یبهم دهن کج یبدجور قتیحق

 ،یمراقب چشم هات باش دیشت، فعلن باو ندا اقتیآرامبخش و گرم سپنتا دم گوشم اومد: بهش فکرکن اون ل یصدا

 توشکمت بود وگرنه ... یمعجزه خدا بود ورحم به تو وبچه ا یشده بودند ول دیهمه ازت نا ام بایتقر یدیصدمه د

تلخ از زبون بهراد  یاون حرف ها دنیخودم سخت بوداما باشن یباورش برا یزد ول یحرف م یدونستم درمورد چ یم

 خوردم، گول ظاهرش وخوردم. یباز دمیفهم

 

موضع بهراد  یخانم شاکر یاصرارها یاز فرداش خبر داره که نازگل داشته باشه... بهراد دوسش داشت ول یاما ک "

 رو گسترده تر کرد... یماریب دیداد و تشد رییوتغ

 نامطلوب با مژگان! طیبهراد درشرا یمنتظر بهراده ول نازگل

 "که... ادیدو زوج رمان بوجود م یکشمش ها انیم یکه جدال سخت نیمنتظر باش 

 

 سه_یس_پارت#

 

بخاطر  یتونستم ازش جدابشم ول یم یقانون یپزشک یکردم بخاطر گواه یم یو نداشتم و دائم خودخور چکسیه

 که از گوشت وخون بهراده. یتوشکمم نتونستم... بچه ا یبچه ا

 ؟یدیه کش: باز که آدمیسپنتا رو دم گوش شن یکه صدا دمیکش یآه
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 شده؟یچ

 .ازش فاصله گرفتم یحال خودم و جابه جا کردم وکم یرفته بوده حموم، ب دمیفهم ویافترش یبود و از بو نییوپا سرم

 ...ھبزنم: حالم بد ادیفر مهیگلوم باعث شد سراس یتو یو ترش یدراز بکشم که تلخ خواستم

 .دیعق زدم و تموم تنم لرز دمانندیاس عیما باهجوم

 و ... هیرگریزدم ز دمیلرز یکه به شدت م یدرحال دیشد جهیسرگ ،یحال یوب یفرط خستگ از

 کردم... فیسپنتا حال توهم خراب کردم، خونت هم کث دیببخش -

 ؟یسرت خودت خوب ی: فدادیبمش و لحن نگران پرس یاما باصدا دمید یرو نم سپنتا

 خوره؟ یات تکون م بچه

 انه؟یخوره  یتکون م یگینشده که م لیبدم خنده ام گرفت: سپنتا اون هنوز تشک طیاون شرا در

 بدونم من؟  یدونستم خودشم خنده اش گرفته، نگران توام باخنده گفت: چ یم

 ؟یحسش کرد یدیهو د کی گهید نیجن

 نازگل؟ یراست

 حال: هوم؟ یو باال آوردم و ب سرم

 ؟یکن ی: حسش مدمیآب دهنش که قورت داد وشن یصدا

 ه؟گرد یچشمام برم یسو یبدونم ک شهیم ،یانداختم لب زدم: نه هنوز ول نییبهش فکر نکرده بودم سرم پا تاحاال

 الیاتم سرموقع، درضمن از فکر وخ هیپراز آرامش باشه و تغا طیمح دیمن کنان جواب داد: به گفته دکترت با من

 شو. کیهات و بامن شر یحار کن و اضطراب ونگران یباف

اون نبود که اون  رینرفته... تقص رونیازذهنم ب یچه کنم که عشق بهراد ذره ا یلحن مهربونش گرفت، ول یبرا دلم

 بشه قابل درمانه. یکه اگه بستر یماریب ه،یماریگرفتار ب
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مالحه ها اومد، شرمنده و متاسف زمزمه کردم: متاسفم که خونت وبه گند کشوندم، شدم سربارت  یجمع آور یصدا

 کنم برات حتما. یجبران م یول رمیا خوب بشم مبخد

 ؟ی: هستدمیپرس دیشد بامکث ترد یسپنتا که طوالن سکوت

 ؟یالزم دار یزیازآشپزخونه اومد: آشپزخونم، چ صداش

 زدم و بلندجواب دادم: نه. به کارت برس. یتلخ لبخند

 شد. یمثل غلغلک مانع م یحس کی یبستم ول چشمام

 کوچولو؟ یاومد یصورت زدم ونجوا کردم: تو ک یگااشتم، لبخند به پهنا شکمم یرو دیوباترد دستم

تورو بدون پدر بزرگ  ی... چطوریبعدبابات ول میپناه همدم تنها یشیتوم ،یاومد دشدمینا ام یکه ازهمه چ یوقت

 کنم؟

 خانواده بزرگ شدم. یخودم ب نهیرایزدم: مگه غ یدردناک لبخند

 گلم. یکنم تا به ثمر برس یم یشده ازت نگهدار یدونم سخته اما هرطور یم مهیخدا کر تورم

 کی یبدون یشد یخدا واسه خودت کس دیبه ام یخواد وقت یدادم: دلم م یشکمم حرکت م یونوازش وار رو دستم

 ... ختیبود که باجون ودل عمرش و به پات ر یمادر

اگه من و تو  یاگه پدرت تورو قبول نکنه، حت یت: مامان دوستت داره حدیگونه ام چک یرو یاشک گرم قطره

 بازم خودم هستم. میاشدیدن ییتنها نیتنهاتر

 یذارم و واست چنان زندگ یمن تنهات نم یول شیخوشگارون یکردم: اون مارو تنها گااشت و رفت پ یهق هق

 و بابات مارو ول کرده؟ میکه تنها هیمگه گناه ما زم،یعز یونخور یزیچ چیدرست کنم که حسرت ه

 باش. میتنها ینفس روزها زمیو مرحم بشو عز ایب تو

 شد. لیشدم و هق هقم به سکسکه تبد دهیکش یدفعه توآغوش گرم کی

 ؟یدی: چرا خودت وزجرمسپنتا
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... نه مثل ترسوها که فقط بلدن ارمیخوام چه دخترشدچه پسر، مرد بارش ب یکردم وازش فاصله گرفتم: م ینیف نیف

 کنند! یل بازرُ

رو رفته  یکینشونه از طرف خداست که بگه حواسم بهت هست... اگه  کی میبد و حال روح طیشرا یبچه تو نیا

 .دهیم گروید یکیجاش 

اومد: تو غصه نخور نازگل منم کنارتم، بهت که گفته بودم اشک وآه برات سمه  یال یآرامش بخشش مثل ال یصدا

 ندهیکنه و درآ یها حس م یتموم ناراحت یدون یم زت،یدخترخوب... کم غم وغصه بخور حداقل بخاطر اون عز

 ممکنه برات دردسر بشه.

 ستمیمغز و س یرو یو نگرانپراز استرس  طیمح یعنیونرمان نباشند  یعاد طیشرا یتوشکم اگه تو یها نیجن

 .یذاره. پس به خودت رحم کن و هم به اون طفلک یم ریتاث شونیدفاع

 زمیدرست شده عز یچ یکن، برو پارک با غم و ناراحت دیبرو ورزش کن، برگرد و خر یجا نشست کیچرا  یراست

 همون زلزله قبل. یشیو م یکن یخودت و حفظ م هیالاقل روح

تازه  ییزدم و ازجام پاشدم که لباس هام عوض کنم و هوا یحوصله ا یمن فقط لبخند ب یول دیبحرفش خند خودش

 کنم.

 

 چهار _یس_پارت#

 !ربهرادهیچه کنم که دلم گ یکردم ول یدرک م شتریگاشت و من عشق صادقانه و پاک سپنتا ب یروزها م 

 کنه... یتنهام گااشت و االن داره با اون خانمش عشق م میکس یکه در اوج ب یبهراد

 گرچه حقم نبود. میآه خدا راض -

و  یریگیدختر خوب چرا ازش طالق نم "زدم  یزدم و تودلم مدام به خودم غر م یپارک قدم م یتو سرافکنده

 باسپنتا؟ یرینم

 جور من و بچم وبکشه... ستیگفتم حق اون ن یبعدش م یول
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 شدم. رهیخ یپاررک نشستم و به نقطه ا مکتین یرو

 ه؟یراض شیز زندگاالن ا بهراد

 انه؟یدوسش داره  زنش

 حواسم بهش معطوف شد. یپسربچه ا هیگر یباصدا

 پاش زانو زدم. یکردم و جلو ادیسرعت قدم ها رو ز یازجام بلندشدم و کم ن،یزم یبود رو افتاده

 شده؟یخاله چ یآخ -

 کنه. ی.. مامانم..کجاست.. خاله.. من و .. دعوا.. منیکرد: افتادم... زم یم نیف نیکه ف یدرحال

نکن  هیگر ادیاالن م زمی: عزیدرآوردم و بامهربان یشکالت بسته ا کی بمیبه ترسش زدم و دست توج یلبخند

 زنم تا دعوات نکنه باشه خاله؟ یخوب... من باهاش حرف م

 ازش گرفت و: خوشمزه است. یو تکون داد وباذوق شکالت وگرفت و سرش وبازحمت باز کردگاز سرش

 کردم وبلندشدم و دستم سمتش دراز کردم. ینیریلبخندش

 م؟یکن دایمامانت و پ میگفتم: بر نانیبا اطم نیداشت بنابرا دیترد انگار

 غرق لات شد، دستش کوچک ونرم بود. یوآروم تکون داد و دستم گرفت، لحظه ا سرش

 ه؟یپسرم اسمت چ -

 .یکردجواب داد: عل یکه شکالت و مزه مزه م همونطور

 آقا. یجانم عل یزده: ا جانیه

 کیمادرش باشه پس به سمتش نزد دیگاروند حدس زدم با یاطراف و از نظر م مهیسراس یاون طرف تر خانم یکم

 زانو زد ومحکم بغلش کرد. یعل یپا یخودش ورسوند وجلو عیکه تاچشمش به ما افتاد سر میشد

لب  یشد که بالحن مطمئن رهیرو از خودش دور کرد و به همه جاش خ یب وناب بودم که مادرش علحس خو پراز

 وسالمه نگران نباش. حیزدم: صح
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 خوام که شمارو... ی: عارمیمتوجه ام شد وباشرمندگ تازه

حواستون باشه، بچه ها حساسن و ممکنه تو خالء  شتریبهتره ب یول ادیم شیپ ستین یازیو باال بردم: ن دستم

 ناخوآدگاهشون بمونه و از گمشدن بترسن...

 ینم یزیشده و ازچ یواسه خودش مرد گهیجان د یزدم: گرچه عل یکج کردم و بامحبت چشمک یسمت عل صورتم

 ترسه مگه نه؟

 دفعه سمتم اومد وپاهام وبغل کرد. کیو دیپر نییباالوپا یباشاد یعل

 و به مادرش دادم و عقب گرد کردم. دمشیکردم و محکم بوس یزیر یا خنده

 .یزارم عل یکنه  اسمش وم بمینص یعل یبایوز یبه خوب یدلم گرفت، از خدا خواستم بهم پسر راستش

 ...یعل -

 "یضح" زارمیاگه دخترشد م یقشنگه ول یلیخ

 نازه! -

 .دیسر بچم دلم گرفت وذوقم خواب ینبودن مدر باال یادآوریبعدش با یشدم ول پرازذوق

 .یبخاطر دل مامان زمیزمزمه کردم: سالم باش عز رلبیوز دمیشکم برآمده ام کش یرو یدست

 مامان؟ -

 خواد باهاش حرف بزنم باهاش درد ودل کنم. یکه مدام دلم م هیحس جالب بیعج

 .زمیکوبنده عز خیجاش و خوب م ومدهیوروجک هنوز ن -

 قیسمت رستوران راه کج کردم و آروم وارد رستوران شدم و عم اریاخت یه مشامم خورد که بب یکباب یدفعه بو کی

 .دمیبوکش

 .هیعال -

 شد. کمیخدمت نزد شینشستم که پ یزیم پشت
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 .یباترش یزعفران دهیپرس کوب کیگفتم:  نیسنگ

 هوس کرده بودم بخورم! بیعج یدوست ندارم ول یاومد که من ترش ادمیرفت  یوقت

 گرم کردم. رونیسرم با نگاه کردن به ب ارهیکه غاارو ب یتازمان

 دهنم گااشتم چشمام ازلات بسته شد. یلقمه رو تو نیسفارش ها آوردند، اول یوقت

 معرکه است. -

م دهن شیاز تند دمیجو یوتند بود م یفلفل یکه حساب یخوردم و وسط هاش ترش یاش م دهیکم پلو رو باکوب کم

 .دیارز یمزه هام بیرکبه ت یگرفت ول یم شیآت

 اش و حساب کردم و از رستوران خارج کردم. نهیکه تموم شد هز غاام

 .ارهیتونست معده ام رو سرحال ب یکه خورده بودم م یهضم غاا یبرا یرو ادهیپ یکم

 زنگ خورد. میکرده بودم که گوش یرو ادهیدونم چقد پ ینم

 درآوردمش و وصلش کردم: بله؟ فمیک از

 ؟ینازگل خوب ی: کجادینگران پرس سپنتا

 هزار راه رفت. دلم

 یم یرو ادهیزدم تورگ و االنم دارم پ دهیکوب یبه لحنش زدم: خب پارک بودم بعدش رستوران جات خال یلبخند

 کنم.

 کردم. یهم حس م یوازپشت گوش دیکه کس ینفس

 دنبالت؟ امیب یبگوکجا روقتهید زمی: عزسپنتا

 ...یجنب گل فروش یطاهر ابونیکنم خ یبه اطراف نگاه کردم: فکر م یچیه و باگشد کیبه آسمون تار ینگاه

 که خورده بودم و باال آورده بودم. یآب هرچ یرو دور کردم و کنار جو یاز گلوم گوش دیاس عیهجوم ما با
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 یبگرفته وعص یو برداشتم که صدا یحالم تنها برم، گوش نیتونستم با ا یکرد نم یو سرم گزگز م دیلرز یم تنم

 سپنتا اومد: الووو

 ؟یشدیچ نازگل

 کنه... یم کارینفهم با اون وضع حالش داره چ یخدا دختر یا

 کردم تموم غاام و باال آوردم و االنم... ینم یکار چیزدم: ه یتلخند

 : فقط بمون االن اومدم.دیصبرانه پر یب سپنتا

 کرد! قطع

 جوب آب نشستم و بادستم سرم وگرفتم فشار دادم. یجلو

 گفتم سرشون ماساژ بدن که حالشون خوب بشه. یکردند رو م یم یکه ق یپرستار که بودم کسان ریبخ ادشی

 دادم. یو سرم رو ماساژ م دمیآه حسرت وار کش 

 کردم که سپنتا ینگاه دهیها ترس کیالست غیج یباصدا

 

 دستم گرفت. یآب یپام زانو زد و بطر یجلو یبانگراناومد و رونیقرمز ب یا باچهره

 ازش گرفتم: باعث زحمتت... باشرم

 ش گرفت: حرف نزن فعلن. ینیب یدستش وجلو سپنتا

التهابم و کم  شیکه خنک دمیازش نوش یوکم دمیصورتم پاش ینداشتم و آب و رو یحوصله ناراحت طیاون شرا در

 کرد.

 .میرفت نیکه بلندشدم همراهش سمت ماش دیآروم کش ربازومیکه سپنتا ناراحت ز دمیکش یآه

 خوام که... یمن معارت م -
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 نگفتم. یزیمن که چ سی: هسپنتا

 کردم. شهیقرار گرفتم و صورتم سمت ش نیماش یتو ریکردم و دلگ بغض

 دل نازک شدم و... نقدیا دنیچرا من جد ایحساسه  نقدیچرا سپنتا ا دمیفهم ینم

 بهش فکرنکن. -

 فکرنکن؟ یگفت: به چ رلبیز سپنتا

 .یچیتومشتم فشرودم: ه فمیک دسته

 .ستیکه ن فیح یخواست پدر بچم و ... ول یبهراد وم دلم

 

 پنج _یس_پارت#

ن درست اصل رمیو از سپنتا فاصله بگ رمیخونه مستقل بگ کیتر  عیسر یوارد اتاقم شدم بهتربود هرچ یباسرخوردگ

 م آشنا هم خونه باشم.مرد حاال هرچقدر ه ویبا  ستین

 کز کرده توفکر فرورفتم. واریاتاق کنار د یتو

 ...دمید یاگه بهراد و از اول نم -

 کردم... یقبول نم یشخص یوقت کار پرستار چیه اگه

 اومد... ینم شیمشکالت برام پ نیکدوم ا چیاالن ه دیکردم شا یقناعت م ییحداقل به خوابگاه دانشجو ای

 !نهیگااشته هم زیهمه چ یکه عجوله و پا رو یکس یرفته رو خودم کردم که شد سزا برباد

 اجازه برادرم شوهر کردم. یدارم خدا من بد کردم که ب قبول

 مادر بهراد و قبول نکردم... یدهایکردم که تهد بد
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همه که من ازبهراد بشه از مادرش کمک گرفت اگه بف دیشا یشده بودم ول رهیبه موکت اتاق خ نیغمگ یا باچهره

 دلش سوخت و سرپناهم شد... دمیاوضاع فرق کنه... شا دیباردارم شا

 ؟یچ نطورنشدیاگه ا یول

 بدم که شرمنده عالم و خاتمم!؟ یغرور و نفس خودم وچ جواب

 آماده کنم. یزیشام چ یو آروم بلندشدم تابرا دمیکش یقیعم نفس

 رو آماده کردم. یشام کیم آروم سمت آشپزخونه رفتم و مواد الز یصدا بدون

 نکنه. تمیو دهنم وبسته بودم که بوش اذ ینیبا شالم دور ب یسرخ کردنش بودم ول مشغول

و دوغ ترش روهم قرار دادم و سمت اتاق سپنتا  دمیچ زیم یکاهو روهم خرد کردم و رو یو گوجه فرنگ ارشوریخ

 شدم. کینزد

 .اتویبه در زدم که صداش اومد: ب یتق

شدن بدم لب زدم: شام  کیآنکه بخودم زحمت نزد یمطلق اتاقش مواجه شدم ب یکیدر باز کردم که باتار آروم

 ؟یایحاضره م

 و خشدارش اومد: آر..ه فیضع یصدا

 ؟ی: خوبدمینگران پرس 

 داد: فکرکنم. جواب

 المپ و زدم که روشن شد. دیکل دیباترد

 تو. ایکرد: ب بمش اشاره یباصدا یچشم هاش بود ول یسپنتا رو آرنج

 داغ بود. یگااشتم که حساب شیشونیپ یدستم رو دیشدم با ترد کشینزد

 ؟یشد ضیمر ،ی: حالت بده! تب داردمیپرس دهیترس

 تشنمه. یلیافروخته اش لب زد: خ یقرمز و صورت یو برداشت و باچشم ها آرنجش
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 .ضهیشدم که مر مطمئن

 .ارمیاالن م -

 .مارستانیب یزنگ بزنم به دکترها دیپس با ستمیبلدن یاون حالش امکان نداره بتونه تکون بخوره منم که رانندگ با

 ؟یاگه من و بشناسن چ یدفعه لب زدم: ول کی

 خدا. اوف

 رو کردم و آدرس و دادم. یو گرفتم و درخواست دکتر داخل کیدرمانگاه نزد شماره

تختش نرم نشستم و پاهاش و آروم  یبرداشتم و رو زیلگن آب رو داخل اتاق سپنتا بردم و دستمال تم کیو  تشت

 آب سرد و ماساژ انگشت هاش. ختنیداخل تشت قرار دادم و شروع کردم به ر

 حرف ها بود که مخالفت کنه. نیحال تر ازا یب

 کرد، ینگاهم م رهیخ رهیکه خ یدرحال

 .دیکش یقیآروم چسبوندم که چشم هاش وبست ونفس عم شیشونیپ یکردم و رو سیو خ دستمال

 زد. ینبضش گااشتم که کند م یدستش و گرفتم و دستم رو مچ

 !؟ادیم یدکتر ک نیپس ا-

 کردم تهوع دارم. یحالم خوش نبود دائم احساس م خودمم

 زنگ واحد اومد. یسپنتا بودم که صدا هیدونم چقد مشغول پاشو ینم

 و آروم سمت در رفتم و بازش کردم. دمیشبه لباسم ک یدست

 منزل سپنتا... دی: ببخشیمعمول یمرد نسبتا قد متوسط با چهره ا کی

 .ستیحالشون اصال خوب ن نیجواب دادم: بله بله بفرما عیحرفش وبزنه سر هیبق نااشتم

 .کردم و خودمم پشت سرش راه افتادم یداخل شد و سمت اتاق خواب سپنتا راهنما عیدکتر سر 
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 هیهم به پشت سپنتا زد و با توص نیلیس یآمپول پن کیوگلو نسخه نوشت و  نهیس نهیاز چک کردن نبض و معا بعد

 از خونه خارج شد. یعمل یها

هم  موترشیل یو جوپرک آماده کردم کل یبه همراه جغفر ریسوپ ش یگااشتم و فور خچالیهارو داخل  یشام تموم

 زدم.

 سوپت وبدم؟ یشیم داریسوپ داخل اتاق شدم و روبه سپنتا: ب بابشقاب

 فهمم. یرو م کشهیکه م یدرد یکمترشده ول شیچشماش قرمز دیخودش باال کش یجون تکون داد و کم یو ب سرش

 حال گفت: بده خودم بخورم. یدهنش گرفتم که ب یسوپ رو پر کردم و جلو قاشق

 .ومدهین نییلرزه تبت هنوز پا یدم بدم دست هات مخو دیچپ وراست تکون دادم و : نه! با سرم

 .دیرو چش اتیباز کرد که آروم فرو کردم که محتو یلبش مکث کردم، لبش و کم یهاش و بست که قاشق و رو چشم

 زدم و ادامه دادم... یلبخند

 کردم و ظرف و کنار گااشتم. زیاتمام سوپ دور دهنش و بادستمال تم از

 کار رو ادامه دادم... نیتشت وعوض کردم، دوباره روت آب

 کردم وخودم جابه جاکردم که صداش مشهود تر شد: نازگل؟ یاخم یپچ پچ یباصدا

 !؟نازگل

 شو کارت دارم. یداریب

 .ادی: اه ولم کن، خوابم مدمیغر رلبیز غرولند

خوابم  طیکه تو اون شرا نیاومد ا ادمی شبیرفت اما بعداز چندلحظه تمام د یاعصابم رژه م یخنده رو زیر زیر یصدا

 برد.

 شدم. رهیچشم هام گشودم و بادهن باز به سپنتا سرحال خ عیسر

 خانم خوش خواب؟ یدارشدی: بالخره بدیسرمست بود خند بیعج
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 : ساعت دوظهره!؟دینگاه به ساعت برق از سرم پر میبا ن دمیکش یم یا ازهیکه خم یدرحال

 .شهینم باورم

 شرمندتم. یخسته وکوفته بود یو کرد میپرستار شبی: باورت بشه چون تمام دستادیسرم ا یباال سپنتا

 .یکرد یکارو م نیحرفا رو نزن ها،اگه منم بودم توام هم نیکردم: ا یکوچ اخم

 مانند حرکتم و تند کرد و پابرهنه سمت تو دیاس عیبلندشم که باال اومدن ما خواستم

 

 شش _یس_پارت#

 و تموم نخورده هام رو باال آوردم. دمیدو توالت سمت

 : بازم تهوع؟دیحال صورتم شستم و از توالت خارج شدم که سپنتا نگران پرس یب

 عادت کنم. دیتکون دادم: اره با سرم

 مواجه شدم. مونیپروپ زیآشپزخونه رفتم که بام سمت

 !یزیبه به عجب م -

 !یهنر عجب

 جناب دکتر؟ کارخودتونه

 که باخنده نشستم. دیسمتم و کش یکرد وصندل یه ااخم بامز سپنتا

 .دیکش کمیرو نزد میو حل یروم نشست و کاسه عدس روبه

 به زحمتت نبودم خداشاهده. یگفتم: بابا راض متواضع

 کرد: بخور حرف نزن. یا خنده

 !یبود یمهربون م شهیکاش هم یعجب صبحونه ا یکرد یو رو نم یو: نه بابا بلد بود دمیکش یخودم م یبرا
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ه نون داغ ب دمیقول م یمشت بپز یو برام قورمه سبز یباش ی: اگه دختر خوبدیکه خند دمیبا حسرت آه کش یالک

 کنم. فیصبح ها برات رد یکه بخوا یهمراه هرچ

 گره زده. یکردم: اوه پس بگو آقا دلشون رو به چ یا هقهقه

 تونم. یخود صابون نزن من نم یجانم ب نه

 ؟یواقعن ادی: دلت ماش مظلوم کرد چهره

 .یهم بخر یبرام بستن دیبا یو: باشه، ول دمیگز لب

 .ادیو بامزه خاروند: اگه از رستوران بخرم که ارزون تر در م سرش

 خودته. لیباال انداختم: م یا شونه

 گفت: بدجنس. نیغمگ یا باچهره

 خوب بابا قبوله. یلی: خدمیخند

 خود دارد. یجا گهیکه د یکنم بستن یم هیبه پات هد ارویلب زد: توفقط بخند من دن سرمست

 حس کردم. رپوستمیز یادیز یگرما هجوم

 و شروع کردم به خوردن... رانداختمیو سرم ز دمیاالن صورتم االن گلگون شده و باشرم لب گز مطمئن

 

 کوتاه دیکرد اما من نبا یم دیشد و هربار دلهره و اضطرابم و تشد یم یجلوم پل لمیعمارت مثل ف نیا یها گاشته

 خواستم حق بچم، حق شوهرم. یاومد چراکه حقم و م یم

 نااشت وحاال... یبرام باق یزیکه جز درد چ یشوهر

 نداره. یا دهیآه فا -

 بعدش به شدت مضطرب و نگران شدم. یوجمع کردم و زنگ وفشرودم ول عزمم
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 خانواده خوف دارم. نیاز ا من

 کار داشتم. یهستم با خانم شکوه یشیزگل قرشدم: نا اریهوش یزن یباصدا

 .نییجواب داد: بفرما یگفت و بعداز اند یلحظه ا چند

 وارد عمارت شدم. دیدر باز شد ونفسم حبس شد و با ترد یوقت

 .رانیو نابود کرد و و اهامیکه رو یعمارت

 خانواده فاخر بود. نیبا ا ادآورخاطراتمیبه جزء درختان و گل هاش  جزء

 نبود. یبه عشق جز به تک یجزا -

کردند و  یم یعمارت بهم دهن کج نیا یسلطنت یوارهایانگار تموم در ود یشدم کل یم رهیآروم به همه جا خ آروم

 "برگرد برگرد برگرد... ستیجان نیجات ا "گفتند یم

 .رمیگ یحق بچم رو م یمن زن باختن نبودم درسته شکست خوردم ول یول

 از دست دادن ندارم. یبرا یزیچ -

سالم دادم که آروم جوابم و داد و بادست اشازه کرد سمت در   نیبه سرعتم افزودم و سنگ یاومدن خدمتکار کم با

 سالن. یورود

 .نیمبل نشستم که لب زد: لطفا چندلحظه منتظرباش یو رو میشد ییرایوارد سالن پا باهم

 تکون دادم: باشه ممنون. سرم

وقت  چیکه ه یمن عوض شدم، شدم آدم ینکرده، ول رییتغ"انداختم یه اطراف نگاه گاارارفت دوباره ب یوقت

 "دمید یتوخوابم هم نم

 زمزمه کردم: هنوز استوار محکم باصالبته با غرور فراوان. رلبیزدم و ز یلبخند تلخ ییتق تق آشنا یباصدا

 ؟یکن یم کاریچ نجای: تو ادیوسرد وخشک پرس ستادیروم ا روبه
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 شیپ ی... راستش مطلب مهمیاز احساس لب زدم: سالم خانم شکوه یعار یرسم ادب ازجام بلندشدم و بانگاه به

 اومده بود که مصدق اوقاعتون شدم.

 .نیتکون داد به مبل اشاره کرد: بش سرش

 "کردم رییتغ ارهیس کیمن اندازه  یذره هم عوض نشده ول کیزن هنوزم همونطوره! اخالقش  نیا "

 اومده؟ شیپ یچ نیبدون نیخوا یفشرودم و: نم فمیک یو سندازدواج و تو شناسنامه

 مهم باشه که وقتم و هدر بدم. یگفت: فکرنکنم اونقدر یزیرآمیکج کرد و بانگاه تحق سرش

 نبرم. رسوالینکنم و حرمت نشکنم و احترام بزرگ تر از خودم و ز نیدندون فشرودم که توه ریز لبم

 یمرد بود ول یآشوب شده نشستم و اول کم یاما درون لکسیهول دادم و خودمم ر زیم یرو رووسند  شناسنامه

 زن نیاز ا یتر و جد دیاش شد یبرداشتش و باهر ورقه از خوندن سند رنگ و نگاهش افروخته تر و حالت عصب یوقت

 .دیدترسیبا

 ترسم... یببرد م غمایمن از هم نوع خودم که مرا به  یآر

 

 هفت_یس_پارت#

 

 : خوب؟دیباال رفته باتن محکم پرس یبرگشت و با ابرو شیزود به حالت عاد یلیخ یعکس العمل اش بودم ول منتظر

 ...ہو االن اومدم ک شمیکردم مثل خودش باشم: خوب... خب من عروستون م یسع

 ؟یخوا یو باال برد و: بسه چقد م دستش

 نگاهش کردم: بله!؟ قیزده عم رتیح

 زن بودنت چنده؟ فهیوظ نیا متیباتمسخر لب زد: قزد و  یشخندین
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که تن صدام باال نره  یکرد که از وجود خودم شرم کردم دست هام مشت و درحال انیبودن رو چنان با تمسخر ب زنت

 گاهمیجا یفقط کم یخوام کم ینداره... من فقط م تیو لرزش نداشته اشاره به عمارت: من اصال برام پول و ثروت اهم

 خوام. ینم یزیچ راونیبه عنوان زن بهراد حفظ بشه و غ

 

 زد و دست هاش حائل بدنش کرد: اوه جدا! یبد پوزخند

چون از اول باهاش شرط  یاز بهراد و ثروتش ندار یحق یچیدخترجون توه ی... ولیوفاداکار باش نقدیکردم ا ینم فکر

 بزرگ. یبشه عروس خانواده شکوه نکهیچه برسه ا رهیگ یبهت تعلق نم یچیه رهیکردم اگه تورو بگ

 

 زمزمه کردم: بهم صبربده. رلبیهام بستم و ز چشم

 یر مفک یکه داشتم بهش نگاه کردم: باشه، من از حق خودم گاشتم ول یو باال آوردم و با تموم سردبودن و نفرت سرم

 ؟یمونه بالخره که چ یخبر م یبهراد ب یاون دختر از حالت ها یتاک نیکن

 !مارهیه بهراد بفهمه یم

 حاد که ... سمیمازوخ کیبلکه  یعاد مارینه ب اونم

 طرف صورتم سوخت. کیدفعه  کیو باحرص جلوم اومد و دیکش یادیفر

 کردم: گناهم فقط عاشق بودن بود. یکرد، پوزخندتلخ یو جاش گزگز م دمیگونم نرم کش یو رو دستم

 .ماریپسرب کی عاشق

 هرگز یهرزه، تو اگه اصل ونسب داشت ی: ببند دختره دیزد باخشم غر یکه نفس نفس م یو درحال دیکش یا نعره

 ...یکرد یازدواج نم یپنهون یازش نداشت یشناخت چیکه ه یا بهیباپسرغر

که بهراد  نیو بدون، ا زیچ کی یبه بهراد، ول یخودت و انداخت یقیتحق چیکه بدون ه یچقد هول وهوال بود نیبب

خب، اون جوونه و  ،یداشت ول یمثل تو رابطه م یزونیآو یبا دختر دیاست و اون نبا یبزرگ شکوه راثیوارث م

 جاهل! 
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 .شهیبهراد گمشو واسه هم یواز زندگ ریمزد خدمت و بگ توام

اومد  یچرا همش چهره بهراد م یبسته شد ول رهایو تحق یکه چشم هام ازغم و تهمت ها دیازچشمم بار یاشک قطره

 چشم هام!؟ یجلو

 یخواستم بشکنم، بس بود برا یاز نم شتریراهم کج کردم که صدام کرد برنگشتم چون ب دهیخم یبا قامت شکسته

 شکستن قلب نارونم.

 صورتم پرت کرد. یو رو یو با وقاحت تمام دسته پول ستادیروم ا یجلو

 کرد. ستیلحظه ا کی یبرا دلم

 خودت نباز... خیزن مغرور و  نیا یحداقل جلو یخم بش دینه نبا نه

 تورو به بچه ات تحمل کن. نازگل

عطا  خیکوه  نیدربرابر ا یطور صبر نیدونم که خدا هم دلش برام سوخت که ا یبود م میدائم درحال دلدار درونم

 کرده بود.

 گهید چندوقته یندار یگاهیجا گهیکرد: تود انیرو ب مینفس ها نیآخر یجمالت برا نیکج کرد و سردتر لبش

 کنم حاال هم گورت گم کن. یمثل تفاله له ات م یاگه شر درست کن رمیگ یطالقت وهم م

 رفته بودم. یسمت در خروج یحرف و سخن چیه یب

 پولم کرد. کیکه اون طور سکه  دمیخدمتکارش خجالت کش یچقد جلو خداشاهده

 رم. یوقت دنبال ثروت نم چیکنه من ه یرحم وسنگ دل م یطور ب نیپول و ثروت آدم و ا اگه

 شدم. یباغ عمارت که شدم متوجه خنده ناز دختر وارد

 شدم. رهیتار به اون دختر خ یهام پس زدم و باچشم ها اشک

 تر از و لوندتر ازمن بود. خوشگل

 بهراد. دیزن جد-
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 بخودم فشار آوردم ها مژگان. ی... کمادینم ادمیبود  یچ اسمش

 ...هیرگکه پدرش تاجربز یدخترثروتمند

 بود. ینطورینبود ظاهرن سالمه سالمه پس چرا بامن ا یو کوفت یبدنش کبود یجا جیدقت کردم ه بهش

 

 نه_یس_پارت#

 

 باز کردن نداشتم. یبودند که نا نیاونقد پلک هام سنگ یاومد ول یم یزمزمه شخص یصدا

 

 دختر... دارشوی... نازگل... بنازگل

 جون لب زدم: خاموشش کن. یبستم و ب ینور چشم هام زد که فور یچشم هام باز کردم ول یکرخت ال یب

 صورت نگران و نگاه مهربون سپنتا بود. دمیکه د یزیچ نیاومد، آروم باز کردم و اول دیترق کل یصدا

 سپنتا؟ شدهیچ -

 اد؟ینم ادتی یعنیسرگردون جواب داد:  سپنتا

محض،  یکیبعدش تار مارستانیاومدم ب ادمهیبود لب زدم: نه فقط  یهام به شدت خشک شده بود باهر زحمت لب

 بود. نیهم

 شکمم گااشتم: بچم!؟ یسرش وتکون داد که با ترس وتعجب دستم رو سپنتا

 ام زنده است؟ بچه

 دای، ززد: سالمه نترس یشده بودم که لبخند دلگرم کننده ا رهیو باترس به سپنتا خ دیلرز یبچم... لبم هام م هاسپنتا

 شده بود. یطور نیا ن،یهم یبرا یبه خودت استرس واضطراب وارد کرده بود
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 تورو بخدا آروم باش و بخودت و بچه ات رحم کن. نازگل

 

 نداره ها؟ یزمزمه کردم: مشکل یکه حبس کرده بودم رو آزاد کردم و بادلواپس ینفس

 .یبخور یمقو یسروقت غااها ،یات کن هیتغا دیانداخت: با نییسرش پا سپنتا

 نازگل. یووالغرشد فیضع یلیخودش نشون نداده، خ نیهنوز جن یول یریچهارماه م یرو یاالن سه ماهته دار تو

 کنه. ی: سرم درد مدمیحوصله نال یانداختم و ب نییپا سرم

 خوره. یاومد که چقد از دستم حرص م شینفس حرص یصدا

 رو باز کرد و داد. وهیحرف پاکت آب م یب

 .یرفت از گشنگ یو دلم هرلحظه داشت مالش م دمینوش یرفتم و جرعه جرعه محرف ازش گ یب

 شم؟یمرخص م یتموم شد دستمال کنارم رو برداشتم و لبم پاک کردم: ک یوقت

 بود بدون نگاه گرفته جواب داد: فردا. ستادهیپنجره ا سپنتاکنار

 : چخبره؟ دمیخاروندم و باحرص پرس سرم

 و ببرخونه. من

 شده؟یچ اخدایگردشده زل زده بودم بهش:  یشد که باچشم ها کمینزد یگداخته و عصب یدفعه باچهره ا کی

 ؟یاون عمارت کوفت یتو یگااشت: فقط بگو چرا رفت شینیب یو جلو دستش

 ؟یدون یزمزمه کردم: تو... تو.. از.. کجا... م ناباور

 اونجا؟ یچرا رفته بود ست،یبهم: اونش مهم ن رهیو کج کرد و خ سرش

 نیمن از ا یاشک هام بود ول لیشدن س یهر لحظه امکان جار دیلرز یگفتن نداشتم لب هام پربغض م یبرا یحرف

 باشم. یخواستم قو یکنم... م هیخواستم گر ینم گهیضعف خسته شده بودم د
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 بهراد؟ دنید ی: رفته بوددینزدم که سپنتا باموشکافانه پرس یحرف

 زن گرفته بود. گهیخواستم سوتفاهم بشه بهراد د ینم

 اون من و ول کرده بود. یهنوز زنش بودم ول درسته

دم لبم وتر کردم: نه، رفته بو ن،یکرده بودم، بنابرا دیسپنتا رو تا یبندازم صحت حرف ها نییدونستم اگه سرم پا یم

 کردو... رونیمادرش که اونم از خونش ب دنید

پس  تسیدونم سپنتا اهل منت گااشتن ن یگااشتم بباره م د،یشده بود پاش ریدرد قلبم سرازدونه اشک که از  کی

 و گفتم... زیراحت جلوش زار زدم و همه چ الیباخ

 و شکستم... گفتم

 شد... یزدم و سپنتا هر لحظه چهره اش درهم و رگ گردنش برجسته تر م یم حرف

 که چطور حقارتم کرد... دمینال

 یدلم رو م یمنت سپنتا بود که تسل یبار آغوش پرمهر و ب نیدوم یدعوت شدم و برا یآغوش امن یدفعه تو کی

 کرد.

 داد. یحرف وسخن فقط نوازشم م یب

که  ییکردم از حرف ها یخودم خال یکنه ول یسوزونه و حالش و خراب م یدونستم داغ حرف هام اون و چقد م یم

 زد. شیچشم هام آت یدلم رو تکه تکه کرد و جلو

 یا ندهیخبر از آ یب یشکرت حداقل اون و صادقانه کنارم نگه داشت ایکرد، خدا یآروم و صبور گوش م سپنتا

 نامعلوم.

 ادمانیبرد...  یخودش م شیباشد رو زودتر پ زیکه براش عز یخوب و مومنش رو دوست دارد و کس یخدا آدم ها "

 "هاست یناشدن یتکران گریون فردا د. چمیپس قدرش را بدان ستین یدنیباشد که لحظه ها خر

 

 چهل_پارت#
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 وابسته تربشم. ادیخواست ز یدلم نم یول دمیکش یاز سپنتا خجالت نم گهیکه بخودم اومدم د یزمان

 زمزمه کردم: رلبیجدا شدم وز ازش

 کنم. یناراحتت م شهیمن ببخش سپنتا، هم -

 تو درطول شیبرداشت نکن، من پ ینطوریرو قاب دستاش گرفت و بانگاه خلوص و پاک لب زد: هرگز، هرگز ا صورتم

 ؟یفهم یخوشحال ترم، وجود تو آرامشه برام م میزندگ

 اکمپوت؟ی ارمیب وهیکه ازجاش بلندشد: برات آبم دمیبالشت دراز کش یزدم ورو یتلخ لبخند

 با زبونم تر کردم: کمپوت. لبم

 درآورد. السیکمپوت گ یقوط کیگوشه اتاق رفت و  خچالی سمت

 .ارهیحالم رو جا م شینیچشمام برق زد، شر دنشیباد

 بسته خرما هم درآورد که باتعجب زل زدم. کی

 خرما!؟ -

 سرش تکون داد: آره دکترت گفته واسه کوچولوت خوبه. یلبخند پهن سپنتا

 ه؟ی: مشخص نشد بچه چدمیپرس دیباترد

 ت.نگران کننده اس نیا یاصال اضافه وزن نداشت یستیحامله ن یمثل زن ها یفیضع یلیانداخت: نه، توخباال  ابروش

 خورم. یگفتم: باار خودم م یباز کرد و با قاشق خواست بااره دهنم که فور یقوط در

 رو بخورم داد. السیکرد و گ یا باشه

  ؟یخور یتونم -

 ور رفت: نه. شیو کج کرد و باگوش سرش
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 دهن سپنتا بردم: بخاطر من بخور. کیکردم، نزد السیپراز گ قاشق

 و سرم کج کردم وباالتماس نگاهش کردم. دمیکه سرش وباال آورد و شوک زده نگاهم کرد لب گز یزمان

 .دیقاشق رو بلع اتیگفت و صورتش جلو آورد و همه متحو یزیچ رلبیز

 زدم و خودمم مشغول شدم. یلبخند

 رو بهم منتقل کردوباعث شد چشم هام از لات بسته بشه. یادیز یانرژ السیگ یوخنک ینیریش

 گشودم سپنتا خرماروجلو گرفته بود. یوقت

داشته  یادیدکتربهم دستورداده بود استراحت ز میشد نیاجازه دکترم مرخص شدم و به همراه سپنتا سوارماش با

 بشم. الیخیرو ب یعصب یباشم و فشارها

 کنم. یم یسع

 .رمیخوام خونه بگ یرو به سپنتا لب زدم: م میکه به همراه سپنتا عازم منزل شد یزمان

 !؟یزده برگشت سمتم و: چ رتیح

 .یتو خونت راحت باش دیو با یخوام مزاحم توباشم بالخره توام دکتر یو نم رمیخوام خونه بگ یم -

 

  کی_چهل_پارت#

 

 جواب داد: من راحت هستم گلم. خونسرد

 من... من.. ست،یدرست ن ینطوریا یم: ولادامه داد مصمم

 : ادامه بده.سپنتا
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و ممکنه برات دردسر  ستی... خب عرف نیزن شوهردارم خب، توام پسرمجرد کیفرستادم: من  رونیکالفه ب نفسم

 نکرده... یبشم و خدا

 بشم. قیحرف هام دق یکردم که تمرکز رو یمکث

 کنه؟ یم یچه فکر نیمارو باهم بب انایاح یاگه کس یدون یم -

 .دمید یفرمون م یدستش و رو فشار

 ؟یریگ یگفت: چرا ازش طالق نم کالفه

 اسم پدر، بزرگ شه ... یخوام بچم ب یانداختم: چون نم نییپا سرم

 داره. یتیبود ونبودش چه اهم گهید ست،ی: اون که نسپنتا

 .شمیازش جدا م ومدیکنم اگه ن یشدم: تا زمان تولد بچم صبر م رهیروبه رو خ یها نیجلو، به ماش از

 داره!؟ یعجب دل خجسته ا گهیداد، حتما م رونینفسش و پرصدا ب دمید

 درسمت من و باز کرد و آروم بازوم گرفت. م،یدیکه خونه رس یزمان

 .میشدم و باهم سمت آسانسور رفت نیاز ماش نرم

 ؟یکن ی: چرا بامن ازدواج نمدیپرس قیعم یسپنتا با نگاه م،یکه شد داخل

 !؟ستمیمن اندازه اون بهراد ن یعنی

رد ک کاریدونم چ یشد و نم دهیکش یاون بهراد لعنت یدفعه پا کیکه  میکرد یم یباهم عروس میوتو قرار داشت من

 !یونکرد، خامش شد

 بعدش تلخ بعدش غم. نیریاشتباه ش کیلب زدم: اشتباه بود!  باشیز یدوختم به چشم ها یاز حس یعار نگاه

 بود قانع شدم. یخوب یباال انداخت: تئور یابرو

 مسافرت دور؟ کی میبر الیخیزدم: ب یو فراموش کردم لبخندگشاد غمم
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و مطب  مارستانیبزار با ب هیجواب داد: فکر خوب میوداخل خونه شد میشد یم ادهیکه از آسانسور پ نیح نیهم

 هماهنگ کنم.

 پولم! یافتاد من ب ادمیدفعه  کی

 .ستایواجب ن ادیز -

 فردامه. ندهیآ یاون برا ،یبانک پول دارم، ول یتو درسته

 درست کنم؟ یخور یم ی: شام چدمیآروم پرس یکه داخل اتاقش شد، به دنبالش رونه شدم و باتن صدا سپنتا

 ارنیزنم برامون ب یزنگ ن رونیخواد از ب ی... پوف، نمیباحرص تشر زد: تو هنوز حالت خوب نشده که بخوا سپنتا

 برو استراحت کن. توام

 انداختم و داخل اتاقم شدم. نییپا سرم

 

ه ک دمیسپنتا رو شن یعصب یرفتم صدا یحوصله سمت آشپزخونه م یروز که ب کیگاشت  یگاشت و م یم روزها

 یبوده که سپنتا هم م یناجور یدختر شیمنش ایگرده گو یآدم مناسب م کیرو اخراج کرده و حاال دنبال  یمنش

 خواد. یعارش وم نهیب

 یبشم و درکنارش کارها شیخودم منش یبرا یکمک به سپنتا و درآوردن مبلغ یتنوع و هم برا یگرفتم برا میتصم

 و بانسمان رو هم انجام بدم. قاتیتزر

 نگرانم بود که قانعه اش کردم. یخوام برم مطبش ول یروز سپنتا اونقد خوشحال شد که من و م اون

 

 مطب رفتن. یبرا آماده بشم دیسه عصره با ساعت

 !یبه همراه شلوار راحت پارچه ا دمیو پوش میو شال آب یمشک یمانتو

 آورد. یبرام م یاومد انواع تنقالت مقو یچاق بشم، بسکه هرموقع م یسپنتا باعث شد کم ادیز یاصرارها
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 داد. یذاشت بزنم وخودش تموم کارهارو انجام م ینم یچیدست به ه توخونه

 چهار راه. نیو سوار شدم: لطفا تا هم رونیاومدم ب الیاز خ ینیبوق ماش یباصدا

 محل کارش گرفته. کیبود قبلن گفته بود که خونه اش نزد کینزد یلیمطب سپنتا خ خوشبختانه

 شدم... یشدم و سمت واحد تجار ادهیپ

 نشستم... میصندل یرو یدر وباز کردم و وقت انیو انداختم و بسم اهلل گو دیکل

 امروز... نهیمعا یوقت گرفته بودند تماس گرفتم، برا یها ضیرو چک کردم و با مرتماس ها تموم

 .دیچسب یبودم با اون کشمش ها و گزها م یدم کردن چا مشغول

خل دا یاستکان  بزرگ چا کی، سه تاگز  تیبشقاب خرما وبسکو کیبرداشتم و  ینیداخل اتاقش بود و س سپنتا

 قرار دادم و سمت اتاقش رفتم. ینیس

 چسبه. یم یلیخ یچا نیزد: به به ا یلبخند خسته ا دنمیزدم و وارد شدم که باد یتق

 یکیاز  یکینگاه بنداز  کی شم،یو لوند خسته م بایز یها یشما باشم با اون همه حور یلب زدم: آره منم جا طونیش

 جااب تر وقشنگ تره... گهید

 !یبله رو بده ، رفته مرخص دیلم داد: اون که با شیصندل یکرد رو یا هقهقه

 .یشیتاسف تکون دادم: درست نم یسرم به معن 

 ؟یش یزمزمه کرد: مگه تو م یخاص بالحن

 نزنم. یدادم حرف حیترج یول دمیشن

 ؟یندار یکم وکسر یزی: چدیرو گااشتم و خواستم برگردم که پرس ینیس

 فردا صبح وقت سونو دارم و ... یدندون گرفتم: نه، ول ریز لبم

 .امیگفت: منم همراهت م یفور سپنتا
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 خوام تنهاباشم. یجواب دادم: م یحرص

 .یای. بهتره تو کوتاه بامی: من باهات مدکردیشرمرده شرمرده تاک سپنتا

 گرده. یازش برنم گهیبزنه د یحرف یشناخته بودم وقت گهیدادم، د رونیکالفه ب نفسم

 ه؟یهمم بچم چف یبالخره م فرداد

 صبرانه منتظر فردا پنچ ماه شده بودم. یبودم و ب خوشحال

 

 دو _چهل_پارت#

 

 ضربان قلب بچم تموم وجودم شد عشق. یشدم و باصدا رهیخ توریبه مان یاشک یها باچشم

 اپسر؟یترکردم: خانم دکتر بچم دختره  لبم

 که؟ نمیذاره بب یها... نم یطونیبه خاطردقتش کرد: عجب ش یاخم دکتر

 ازپسر وروجکمون. نمیکردم که باخنده گفت: آها ا ینیریلبخندش

 زمزمه کردم: پسره!؟ ناباور

 کن. شیاسپندآت کی یها رفت طونیعجب ش یکرد: آره ول یخنده ا دکتر

 لبم کش اومد. یرو یکم لبخندپهن کم

 پسرم... -

 من. ییهمدم تنها شدیپسر که م کی شدینم باورم

 رو ازش گرفتم... نهیبلندشدم و ازدکتر تشکر کردم و پاکت معا ید به آرومچکاب سونو تموم ش یوقت

 اتاق دکتر خارج شدم به سمت دکترم که متخصص زنان بود رفتم. از
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 .یبیدکتر پناه حب خانم

 وارد مطبش شدم بالبخند ازم استقبال کرد. یوقت

 .یخانوم گمیم کیکرد: خوبه، تبر یبامزه ا یرو خودند، خنده ا میپاکت سونوگراف یوقت

 جواب دادم: ممنونم. رلبیز

 قهیدق کیداد ودرآخر روبهم گفت:  یفشارخون رو آورد و مشغول اندازه شد بادقت تمو کارهام انجام م دستگاه

 اون ترازو... یرو یریم

 که وزنم وچک کرد. ستادمیترازو ا یتکون دادم و کفش هام درآوردم ورو سرم

 !لویک60زمزمه کرد:  رلبیز

 !؟نقدالغری: چرا ادیو باالآورد و باتعجب پرس سرش

 من دکترتم، ازم خجالت نکش. زمیشونم گااشت: عز یانداختم که دستش رو نییسرم پا یباشرمندگ

 .ستین یمقو یبهتراز غاا یچیه یول سمینو یم یتیمکمل و تقو یقرص ها برات

 ممنون درسته. -

 نسخه ام شد. یتکون داد و مشغول نوشتن رو سرش

شوهرش  یتعجب نداشت ول یجا ادیبود ز یهم م یکه اگر شوهرش آدم عاد یخوشگله بطور یلیخ دکترپناه

 .هیمعروف ستیفوتبال

 شده؟ یزی: چدیو که باال آورد نگاهم شکارکرد و موشکافانه پرس سرش

 د؟یکن یباآدم معروف سخته! موندم شماچطور تحمل م یزدم: زندگ یلبخند

 .امیکنارش کنارم: باعشق دیکش یقیعم نفس

 کردم. یحسود یبار به کس نیاول یبرا دمیگز لب
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 و بهم داد که باتشکر ازش گرفتم. دینشستم که نسخه رو پچ میصندل یرو ساکت

 بد نبودم!؟ نقدیمنکه ا رکردمییهمه تغ نیاز مطبش خارج شدم نفسم پرصدا خارج کردم: چرا ا یوقت

 خونه شدم. یراه دمیباال انداختم و داروهام خر یا شانه

 بود. مارستانیسپنتا هنوز ب دمیرس یوقت

 به پستش خورد. یاوژانس ضیمر مارستانیاز ب یول ادیقراربود سپنتا باهم ب امروز

 دکترپناه "افتادم که سپنتا بهم گفت یاون روز ادیو به  ختمیر وانیل یرو برداشتم تو وهیپاکت آب م خچالیاز

 داره. گهیافتخارات د یکرده و کل یم تینمونه فعال ین مامابه عنوا شیکه توزمان انترم ا یبیحب

 ..ییدرمان زنان نازا و چندقلو مثال

 "داد و منم قبول کردم دکترم بشه شنهادیپ رو

 هم مثل من بدبخت و تنها... یکیخوشبخت و  نقدیمثل اون ا یکی

 .زمیگااشتم: پسرعز رچونمینشستم ودستم و ز یصندل یرو 

 و خندم گرفت. دیچک یخوشحال یاز رو یاشک قطره

 کاش خانواده ام بودند کاش... -

 خودمون بپزم. یبرا یشام عال کیگرفتم  میپاشدم و تصم باغم

 .یقورمه سبز آها

 بخوره تا دوساعت. سیپاک کردم و گااشتم خ ارویلوب

 و گوشت رو درآوردم. یو پاک کردم و سبز برنج

 رو خرد کردم و همراه گوشت تفت دادم. ازیپ

 سرخ بشه. یو گااشتم کم ختمیو زردچوبه رو ر اهیس فلفل
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باچاقو داخلش سوراخ کرده( داخل قابلمه داختم و  مورویرو) ل یعمان مویرو انداختم و ل یساعت سبز مین بعداز

 .ختمیرب ر یآبجوش و به همراه کم

 نرم نرم بپزه. دیسه ساعت با حداقل

 رو جداگانه گااشتم طبخ بخوره. ایو لوب ختمیرو هم داخل پلو پز ر برنج

 .ختمیداخل خورشت ر ارویو لوب ختمیدور ر ارویساعت آب لوب کی بعداز

 هم آماده کنم. یرازیساالد ش کیشد پس  یآماده م گهیخورشت دوساعت د یکه آماده شده ول برنجم

 ود.شده ب یعال اهیفلفل س مویهمه رو خرد کرده بودم به همراه نعناع و نمک آبل ینیرو نگ ازیوپ یفرنگ ار،گوجهیخ

 .ادیهفت عصربود االناست سپنتا هم ب یساعت نگاه کردم رو به

 هام رو رفع کنه... یتونست خستگ یدوش م کیاتاقم شدم و  داخل

 

 داد. یدش ونشون مخو یشدم که فقط کم رهیبه شکمم خ نهیآ یاز حموم خارج شدم و جلو چیپ حوله

 .فیو نوزادالغر وضع یایبه خودم برسم وگرنه زودرس م دیبا -

 ...یو به همراه شلوار باردار دمیپوش یگشاد کیتون

 برداشتم و مشغول گاز زدن شدم. بیس کیسرانداختم داخل آشپزخونه شدم  شالم

 .ندمیچ یم زیم یو رو الهیبشقاب و پ همزمان

 رفت. ادمی یچا یوا -

هم داخل بشقاب قرار دادم و  کیبا هل انداختم و چندتا کاپ ک یچا شیقور یساز وروشن کردم و تو یچا یفور

 بادوتا استکان مرتب گااشتم. ینیس یرو

 .کهینزد -
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 شدم خوش رنگ. یچا ختنیزدم و مشغول ر یلبخند دیکل دنیچرخ یباصدا

 .یزدم: خسته نباش یوارد شد که لبخند یباخستگ سپنتا

 !یو بالبخند: اوم قورمه سبز دیکش ییبو

 درکن تا شام هم آماده بشه. یبخور خستگ یاول چا ایتکون دادم: آره ب سرم

 گرفته باشه چشم هاش بست و داخل اتاقش شد. یکه انرژ انگار

 رو روشن کردم... ونیزیقرار دادم و تلو زیم یرو یچا ینیس

 

 مورد عالقم رو درست کردند؟ ی: آفتاب ازکدوم ور طلوع کرده که نازگل خانم امشب برامون غااسپنتا

 برات خبر دارم. ایدونم، ب یکردم: نم یا خنده

 سمتم اومد که باذوق لب زدم: بچم پس آهسته

 

 .ره

 زده: پسره!؟ بهت

 خوشحالم. یلیتکون دادم: آره خ یباشاد سرم

 .زمی: مبارک باشه عززد یکج کرد و لبخند بزرگ سرش

 .یبردم: مرس کشینزد شیجلو وچا دمیکش خودم

که نااشتم سپنتا کمکم  میو بعد سمت آشپزخونه رفت میحرف زد یو از هر در میشد ونیزیتلو دنیمشغول د باهم

 کنه.

 .میامشب پرانرژ یبود منم خسته بودم ول نیا یذاشتم هرشب کمکم کنه برا یم اگه
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 پانشو. نقدیا نیدرضمن بش زیتو ساالد هارو بر -

م کنارهاش زد یالبته قبلش چندضربه فن ختمیبزرگ گردم ر سیخودش نشست که پلو و داخل د یکرد و جا یچشم

 تا شکلش خراب نشه.

 دوغ هم برداشتم. خچالیخودمون قرار دادم و از یوجلو ختمیداخل بشقاب بزرگ ر خورشت

 !ختیخورشت ر پلو یلیخودش هم خ یو برا دیبرام پلوکش سپنتا

 و... میسکوت مشغول شام خوردن بود یو تو میشروع کرد باخنده

 

 چهار_چهل_پارت#

 

 آماده شده بودم تابرم مطب سپنتا. تازه

 اون فوق العاده است. دیخر یخوشمزه م یزهایهرروز برام چ دهیبرام زحمت کش یلیخ یطفل

 .تهیقابل رو گهید شکمم

 مامان. یرعلیام نمیدوست دارم تورو زودتر بب یلیخ -

 )ع(. یخادم حضرت عل یعنی ریگااشتم همراه ام یقولم اسمش و عل طبق

 .یرعلیام ازیموردن لیوسا دیخر میخوشحال بودم و امروز قرار بود بعداز مطب باسپنتا بر یلیخ

 سپنتا شدم. نیماش یشکمم برداشتم وراه یکردم و دستم را از رو ینوازش

 روهم بهم داده) البته به زور( نشیماش چیو سوپ رهیکه من راحت باشم باموتورش م نیا یبرا خودش

 یحرکت م انیچرخانم و بسم اهلل گو یرا م چیسو اطیبندم و با احت یکه شدم اول کمربندم را شل م سیجن سوار

 کنم.
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 ترس اضطراب. یو ب آروم

 !ندهیلات بخش و خوشا -

 کنم. یزنم و ضبط را روشن م یبه چشمم م نکمیع

 شه! یدر حال نواختن م یبایز یقیکردن ها موس نییباال وپا بعداز

 حواسم به جاده بود... یآهنگ بودم ول محو

 کنم. یزنم و از آسانسور برج استفاده م یرا م ریتمام دزدگ یو با خونسرد دمیرس بالخره

 کنم. یدقت م دهم و به چهره پف کرده ام یتکان م نهیآ یرا رو دستم

 ببرم؟ نیازب یچه طور نارویاوف ا -

 از دکترم بپرسم. دیبا

 اندازم. یرا م دیشوم و کل ینرم خارج م ستادیکه ا آسانسور

 دم؛یکش ینیه یمرد یباصدا

 !...یوا -

 شوم. یطرف م گولیولبخند ژ یخنگول نکیباع یبرگشتم که درکمال تعجب پسر باترس

 محترم. یآقا ی: من وترسونددمیدرهم شده و باحرص توپ میها اخم

 .ارنیب فیدکتر تشر یوقته منتظرم تا آقا یلیخ یزند: قصد جسارت نداشتم ول یشک پوزخند م یب یلبخند

 و با اخم در را هل دادم و واردشدم. دمیکش ردندانیگوشه لبم را ز یحرص

 !وانهیزمزمه کردم: مردک د رلبیز

 حضورش بودم. متوجه

 کردم. یخودم را حفظ م یموضع خونسرد یبودم ول دهیچرا ترس دروغ
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 کردم. یم یگرفتم و نوبت ده یم مارتماسینشستم و تلفن رو برداشتم تک به تک باافراد ب زمیم پشت

 کردم. یچک م توریرا داخل مان هرکدام

 ...؟ی: آقادمیهمون پسر پرس روبه

 .یشاکر ایکند: پور یم میرا تنظ شیو گلو ندینش یم صاف

 گاارم. یم ستیکنم و اسمش را داخل ل ینثارش م یخوبه ا لکسیر

 شد. داشونیپ مارهایکم اکثر ب کم

 بود. رکردهیسپنتا د یول

 خورد. یشمارش را گرفتم که بوق اشغال م کالفه

 جواب ماند. یباز هم زنگ زدم به خطش که بازهم ب یچندبار

 .دمینفس سرکش کیو  ختمیر یخودم آب یآبدارخونه شدم وبرا یو نگران راه دلواپس

 کجاست!؟ -

 زد. یدلم بدجور شور م یدونم چرا دلهره و اضطراب داشتم انگار ینم

 شد و باحالت دو سمت توالت پرواز کردم. ادمیتهوع مانع فکرز حالت

 آورد. یسوخت و سرم را به درد م یمعده ام را م دهایرا باشتاب باز کردم و بستم و تموم اس در

 بلندشدن نداشتم. یام گرفته بود ونا هیگر

 شده بود. فیکث شالم

 آوردم. یخوب شد باخودم روسر -

 مکرر شدم. یحال از توالت خارج شدم متوجه تماس ها یوب خسته

 حوصله جواب دادم؛ یپاتند کردم و ب یکم
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 بله؟ -

 سپنتا... یخط: شما با آقا پشت

 زنم؛ یو ناباور لب م فتدیاز دستم م یگوش

 مکان نداره!؟ا -

 کنم. یم دایپ فمیرا از درون ک چیلرزان سو یزنم و بادست یرا چنگ م فمیجواب و سوال ک بدون

 گاارد تمرکز کنم. یشور نم یاشک ها یهق و گرم هق

 دروغ باشه. دیبسه شا -

 آدرس اون شخص بشوم. یبدون بستن کمربند راه یباعث شد باسرعت باال یدیام اندک

 خودت کمکمون کن. ایخدا -

 دادم. یقسم م شیزدم و خدا را به بزرگ یرا پس م میاشک ها مدام

 داد. یگواه بد م دلم

 .دمیترس یم

 به سرم آمد. دمیترس یزیکه ازهرچ بخدا

 سپنتا... -

 من اون جوونه نهههه... یخدا یوا
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 و بادلهره مشخصات سپنتا رو دادم. دمیرس رشیبه پا مهیسراس
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 بدون نگاه به حال زارم سرد گفت: اتاق عمل... پرستار

 رفت و با دردچشم هام بستم زمزمه کردم؛ جیسرم گ دنشیباشن

 کنم بهم رحم کن و اون و نبر... یخواهش م رشیازم نگ ایخدا -

که  فتمیبود ب از پله ها باالرفتم ... هربار کم مونده زونیشکسته و نام یگرمم رو پس زدم و با قدم ها یاشک ها بادرد

 اتاق ممنوعه عمل برسونم. کیتونستم خودم رو نزد واریکردم و به کمک د یمقاوت م

 به ورد ممنوع خشک بود. نگاهم

 زمزمه کردم؛ رلبیز

 کنم. یسپنتا مقاوت کن، التماست م -

 رو نداشتم. یهق کنان پشت در خشک شده بودم و توان کار هق

 تاب و پراسترس بود نگران بودم. یب یلیخ دلم

 بازم تنهابشم. دمیترس یدادم و م هیسرد کناردر تک واریبه د سرم

 !هیزجه و گر شدیافتادم تموم وجودم م یسپنتا م غیدر یب یمحبت ها ادی یوقت

 .دیهول کرده سمت راهرو دو یدر اتاق بازشد و پرستار ناگهان

 نگاهش کردم؛ دهیترس

 ؟...افتاده یحتما اتفاق -

 سمت اتاق اومدند. مهیسراس یتهوع گرفته بودم، همون پرستار همراه مرد یاسترس و نگران از

 دم؛یپرس یپرستار رو گرفتم و با زار یجون جلو یب

 سپنتا افتاده؟ یبرا یتوخدابگو چه اتفاق -

 برو کنار خانم، برو ... مینجاتش بد دیمابا مهیخانمه حالش وخ کیبابا،  یگیرو م یکالفه جواب داد: ک پرستار
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 و کنار زد و ازسمتم گاشت. من

 فکرم اشتباه بود خوشحال بودم. نکهیبود اگه بگم از ا ینامرد

 بد فقط دل نگران سپنتا بودم. طیشرا درهمون

 .دمیباز در و سپس اومدن دکتر خواستم درمورد سپنتا بپرسم که جسم سپنتا رو د با

 دستش گرفتم؛ یباخوشحال

 ؟یتاجان خوبسپن یوا -

 پلکش تکون نخورد! یحت یجوابم بده، ول منتظربودم

 انگار نه انگار! یصداش کردم ول چندبار

 ام سمت دکترش کردم؛ دهیگنگ وترس نگاه

  گه؟ینم یچیدکتر چرا ه -

 !هوشیب

 !هوشیسردادم: آره ب یا خنده

 صدام رو بشنوه و ساکت باشه... ینطوریا ستین یآدم سپنتا

 تموم کرد. یگفت: متاسفم ول رلبیانداخت و ز نییسرش رو پا دکتر

 .دمینفهم

 .دمیروحش رو بوس یشدم صورت سرد ب خم

 دم؛یهق کنان خند هق

 گه؟یبلندشو د -

 .میرو بخر یرعلیام لیوسا میقراره امشب بر نیبب
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 سپنتاااا

 حوصله پاک کردنش رو نداشتم. یکردم ول یاشک هام رو حس م یشور

 و؛ دمیچسب ینتا رو دو دستبدون نبض و سرد سپ دست

 عاشق! یآقا ستیتو مرامت ن ینامرد -

 کنم ها... یوگرنه باهات قهر م گهید بلندشو

کردم چشم  یبودم و ول نم دهیکه دست سپنتا رو سفت چسب یحال شدم درحال یکه ب شدیدونم چ یدفعه نم کی

 شد. نیهام بادرد سنگ

 

46 

 

 سپنتا زل زده بودم؛ یقبرخاک یرو 

 نامرد! یهمه زودتنهام گااشت نیتو ا شهیباورم نم -

 دلت اومد؟ چطور

غاا درست  یک دیبه ام گهیزنه، د یقلبم مثل قبل تند نم یحت نیکردم: بب یمزاحم رو حس م یاشک ها یشور

 کنم؟

 برم مطبت؟ یبخاطر ک به

 بگه عمو؟ ی: پسرم به کدمیشکمم نوازش وار کش یرو دستم

 ...ش؟یخوش یبگه بابا... به اون که رفته پ یتندتندتکون دادم: نه! به ک سرم

 ؟یخوارخاک ریکه ز اتوی
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 !ستیآسمون هم به حالم گر یکه حت دمیرو چنان باسوز کش آهم

 به آسمون گرفته انداختم؛ ینگاه

 ؟یتوچ ،یاونم دلش به حالم سوخت ول -

 من وخدا؟ نیبب

 نکردم. تیشکا یچیتاحاال از ه ایدن نیا یتو

 کردم... یتاب یب یول رهیمردن گفتم تقد خانوادم

 باز نکردم. تیلب به شکا یکردم و حت یصبور یوپدر بچم رو گرفت عشقم

 نداره! یاالن اونقد تنها شدم که حد یول

 دادم؛ نیخورد صورتم وچ مینینم که به ب یبو

 ؟یبردچرا اون جوون ناکام رو  گهیخواستم خونم رو جداکنم د یمن که م -

 

 خاک بدون سنگ سپنتا گااشتم زجه زدم؛ یو رو سرم

 نکنم. تتیاذ گهید دمیسپنتا من غلط کردم توبرگرد قول م -

 ها!؟ ارمیبچه توشکمم دووم ب کیبا  یکردم: آخه نامرد من چطور یهق م هق

 سر؟ هیسا یب ارمیطاقت ب یشهرشلوغ چطور نیتوا

 شد... چرا اون؟ یخون نم نقدیدلم ا یبرد یزدم: خدا حداقل من و م ادیباالبردم فر سرم

 چرا؟ دهیمخلوقت نرس نیآزارش به کوچکتر یکه حت اون

 .زمیخسته عز یلیخودم جمع کردم ونجوا کردم: باور مرگت خ شتریبارون که ب شدت

 .میقدر تورو ندونستم من وببخش مرد مهربون تنها من
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 خاکش زدم و نرم بلندشدم. یرو ی*س*ه ابو

 زدم. یفته بود، لنگ مخواب ر پام

 کشوندم. یم نیو سمت ماش خودم

رو انجام ااد و برگشت  حیسرد وخشک مراسم تشر یلیخواهر داشت که اونم خ کیهم مثل من تنها بود تنها  سپنتا

 خارج.

 روندم. یلغزنده م ابونیتوخ اطیاحت با

 رفتم. نگیداخل پارک دمیبرج رس سمت

 گوشم پژواک شد. یخنده سپنتا تو یآسانسور شدم صدا کیزدم، نزد ریشدم دزدگ ادهیپ

 نکن اه! - "

 ه؟ی: دوست دارم حرفطنتیباش دیخند سپنتا

 خوب؟ یکن یم تیاذ یجواب دادم: دار کالفه

 "نداره. یبی: عسپنتا

 .رونیباز شدن آسانسور از گاشته اومدم ب یصدا با

 نگاهم کرد. یزیباه یداخل بشم که جوان خواستم

 .دکناریبر دیکردم و: ببخش اخم

 .نیزد: چشم. بفرما یلبخند باچندش

 وارد آسانسور شدم و دکمه زدم. یریترشد و باجهبه گ ظیغل اخمم

 شده بود که بدبد نگاهش کردم. رهیبسته شدن در چنان خ تا

 .رکنهیپوف خدابخ -
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 زدم. هیو درآوردم به دسته اش تک دیکل

 خونه مواجه شدم. یکیو تار یخونه شدم با سرد وارد

 ؟یآه سپنتا کجا -

 .ستادمیدوش آب گرم ا ریرو گرفتم و تموم لباس هام درآوردم وز زهیخواست فرو بر یکه م یا قطره

 .دمیکش یکردم وعطسه ا لرز

 اوف سرما نخورم! -

 برداشتم.... شامپورو

 

 خشک کردن موهام بودم. مشغول

 .ی... گناه داشتی: جوون بوددیبه عکس سپنتا خوردبغضم لرز نگاهم

 

 درست کنم. یو سمت آشپزخونه رفتم تا تخم مرغ دمیرو پوش اهیس لباس

 هفت شب بود. ساعت

 .ستین یزیچ ریآه از نهادم بلندشد: جزنون وپن یخال خچالی دنیباد

 کردن نداشتم. دیخر حوصله

 خواد. یم یخونگ یدلم غاا ایخدا -

 خودم سوخت. یکس یوب ییتنها یبرا دلم

 در رفتم. یواحد که زدن اشک هام پس زدم و باگرفتن بافت روپوشم جلو زنگ

 .هینار نیشد: بفرما کمیبارمصرف نزد کیکاسه  کیبا  هیباز کردم زن همسا یوقت
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 ممنون قبول باشه. یلیبرق گرفته: خ یبه آش رشته خوش رنگ وبو افتاد باچشم ها نگاهم

 تشکرکردم و درو بستم. گف که کاسه رو برداشتم و بالبخند یباش سالمت

 !شهیشکرت باورم نم ایشدم: خدا رهیبه آش رشته خ باذوق

 نشستم. زیآشپزخونه شدم و همراه نون وقاشق تم داخل

 قاشق رو پرکردم که چشم هام از لات بسته شد. نیاول

 تا تموم نشه! دمیجو یآروم م یطور

 بغضم آشکارم درحال جوشش بود. دیکچ یذاشتم اشک هام قطره قطره م یقاشق رو داخل دهنم م هربار

 از اتمام شامم خدارو از ته دل شکر کردم که تنهام نااشته هنوزم حواسش بهم هست. پس

 شدم؛ رهیبه سقف خ دم،یگردنم کش یو پتو رو تاباال دمیاتاق خوابم شدم و آروم خز داخل

 .کارباشمیتونم ب یم یکنم، تاک یکار دیبا -

 به اسم سپنتا زنده نبود و اون و دفنش کرده بودم. یمرد گهید یکه بهوش اومدم ول یبه اون روز افتاد زمان ادمی

 شدم تا حالتم نرمان بشه. یبودن سه شبانه روز بستر دهیبود که دکترها ترس نییروز اونقد فشارم پا اون

 نهاترشدم.ت شیکردم من از ب یاونها درک نم یزمزمه کردم: ول رلبیز دمیکش یآه

 !هیچه درد ییو تنها یکس یب دنیفهم یم چه

 غم رو برام جبران کنه؟ نیتونست داغ ا یم یک

 تونستم از بحران بگارم. یرعلیبچه، ام نیهافقط وفقط بخاطر ا یسخت باوجود

 باالسرمون. یو خدا میفقط من و پسرم هست حاال

بال  تونم ینم گهید یزنم که باوجود حامله بودن تحمل کردم ول کیطاقت ندارم من  گهید ایکنان ناله کردم: خدا نجوا

 .رمیم یو امتحان رو تحمل کنم واقطعنا م
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 رو ازدست بدم. یکیبازم  ارمیمن دووم نم ایخدا

 .... هوم. نیتونم بب ی... نمارمیزمزمه کردم تا چشم هام غرق خواب شد و پچ پچ کنان: من طاقت نم رلبیز اونقد
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 کردم. یم یدیو نا ام ییاحساس تنها یلیخ یکردم ول ینم یقرار یب گهیر شده بود، دبزرگت شکمم

 شدم. یزندگ میتسل یرعلیبه سرم زد خودم رو خالص کنم اما بخاطر ام یچندبار

 اتاق خوابم رفتم و تموم کشوها و کمدهارو گشتم؛ داخل

 نمونده! یپول گهیاوف د -

 پول بودم. یمقدار داکردنیپ یناراحت در به در برا یعصب

 نبود که نبود. یرو کردم ول ریرو ز همه

 و داخلش رو باز کردم. دمیچمدونم رو کش باحرص

 و بازش کردم. دمیچمدون رو کش پینگرون ز دل

 لباس ها آه از نهادم خارج شد؛ دنیباد

 شانسه من. نمیخدا ا یا -

 خورد. یهارو پرت کردم که چشمم به تکه پاکت لباس

 جب پاکت رو باز کردم...ومتع کنجکاو

 گااشته بودم. یهمون سندپول هامه که داخل بانک سود گاار نی... انیا یوا -

 سال گااشته؟ کی واالن

 بهم رخنه کرد. یخوشحال
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 به سمت شعبه مورد نظرم راه افتادم... زهیوانگ دیوالبته سند بانک حاضرشدم و با ام یشناسنامه و کارت مل باگرفتن

 شدم. ادهیپ جانیبانک نگه داشتم باه یرو جلو نیماش

 .زمیتکرار کردم: تموم شدپسرم، آروم عز رلبیز

 .ستادمینوبت ا یزدم و تو یلبخندتلخ

 تموم مدارکم در آوردم جلوش قرار دادم. ستادمیا یمتقصد یجلو یوقت

 تونم انجام بدم؟ یم ی: خب، چه کمکدیپرس ینگاهش کرد و درآخرسوال یکم

 رو بازبونم تر کردم؛ لبم

 اگه ممکنه؟ رمیخواستم سود ماهانه رو که تاحاال نگرفتم رو بگ یم -

 بود. بوردیتکون داد و چند کاغا رو جابه جا کرد وبادقت مشغول ور رفتن با ک یسر

 جلوم گااشت. یاتمام شمارش پولها کاغا بعداز

 امضا کردم؛ باخوردکارم

 ممنون. -

 رفتم و سوار شدم. نمیسمت ماش یچپوندم واز اونجا خارج شدم و باخوشحال فمیک یدسته اسکناس رو تو باشوق

 گااشتم که ناخودآگاه تموم تنم نبض شد. یآهنگ

 که بار آخر گوش کردم و تاحاال هم سراغش نرفتم. یآهنگ همون

 شد. یم یچشم هام زنده و تداع یاش خاطرات سپنتا جلو قهیدق باهر

 ؟ینتلع ی: چرا رفتدمینال پربغض

 شد. زیگونم سر یاومد و رو یاشک قطره

 برج پارک کردم. یاندوه جلو بعداز
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 خواستم سمت آسانسور برم. یکه شدم م ادهیپ

 و باترس به اطراف نگاه کردم. دمیکش ینیه یزیچ یباصدا

 و ترسناک قلبم اومد تودهنم. یموذ یچشم ها دنیتوهم برگشتم که باد الیخ به

 رو چنگ زدم؛ فمیو دسته ک دمیرو عقب کش خودم

 بروکنار. -

 اومد جلو نرم نجوا کرد: واگه نرم؟ گستاخ

 ابروش باال انداخت. ییتا کیشد و  رهیخ بهم

 س؟یزنگ بزنم پل یریم ای: بچه پررو دمیگوشه لبم جو یحرص

 گفت: بزنگ. رهیکج کرد و خ یکم سرش

 !جاخوردم

 خودم جمع وجور کردم. یفور یول

 در آوردم و مشغول گرفتن شماره صد وده شدم. فمیرو از ک همراهم

 زل زد به چشم هام. قیو عم واریداد به د هیتک الیخیبوق... ب کی

 رفتم که گوشه لبش باال رفت! یچشم غره ا زشدهیر یدوم... اخم هام درهم شد و با چشم ها بوق

 د؟یسوم...  بله بفرما بوق

 شده؟نفر مزاحمم  کی نجایرو صاف کردم: الو ا صدام

 .نیو آدرس رو بد دیخط: آرامش خودتون رو حفظ کن پشت

 پالک... یبهش انداختم: کوچه زغفران ینگاه

 زد. یقیروشن کرد و پک عم یگاریس لکسیر
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 .انیاالن م -

 کردم. یکارو نم نیباال انداخت: من جات بودم ا یتفاوت شونه ا یب

 کنه. یت مگرفتم و کنارش زدم: برو بچه، برو االن مامانت صدا جبه

 تند عطرش نفسم حبس شد. یبا استشمام بو یزدم ول یشدم پوزخند یکنارش که رد م از

 کنار سطل زباله همه رو عق زدم. دمیدو یرو حس کردم فور یدیاس عیدفعه هجوم ما کی

 و اشکمم در اومده بود. دیلرز یکه تموم تنم م یدرحال

 کمک گرفتم و بلندشدم. واریو خسته از د ناتوان

 صورتم پخش کرد. یرو تو گارشیشد و دود س کمیرفتم که نزد یخونه م سمت

 ؟یکن یم تیاذ ینطوریمن باردارم و ا یدون ینم عشوریب -

 .نهیچکاره است هم ستیکه مادرش معلوم ن ینداره بچه ا یبیگرفت: ع یالیخیرنگ بهت و سپس ب نگاهش

 حدت وبدون. ی: عوضدمیکش ادیشدم و فر یشدت عصب به

 زدم و وارد آسانسور شدم و دکمه رو زدم. پسش

 قفل رو چرخندم و دوقفله اش کردم. یفور دمیرس تا

 .دمیبه صورت عرق کرده ام کش یمبل لم دادم و دست یجلو یباخستگ

 اف اف حواسم پرت شد. یباصدا ناگهان

 اوف بابا. -

 رفتم: بله؟ فونیآ سمت

 هستم. ایک الدیگفت: سالم بنده م یمرد کامال کت وشلوار کی

 کرده: خب؟ تعجب
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 داشتم. یباهاتون عرض دی: اگه ممکنه لطف کنایک

 .ستادمیواحد ا یرو زدم و خودمم جلو دکمه

 ...بایز اریبس یبادقت نگاهش کردم جوان دیرس یوقت

 .نیباز لب زدم: بفرما بادهن

 شد. انیزد که چال گونش نما یلبخند

 .دیرو درآورد و : ببخش شیا یورن یکفش ها اطیوارد خونه شد با احت یوقت

 کنم. یخواهش م -

 تموم حسم رو فرا گرفت. یخنک مطبوع یکه رد شد بو یزمان

 

 .نیرو آماده کرده بودم رو جلوش گااشتم: بفرما یکاناپه شربت ینشست رو یوقت

 رو صاف کرد: ممنون. صداش

 هستم. یسپنتا جوزان لیوک بنده

 !؟لی: وکدمیزده پرس بهت

 شدم. ابیارث اون مرحوم خدمت شما شرف یبرا نکهیزد و: بله و ا یلبخندکوچک

 ندارند. یارث یمدع یحت ایوارث و  شونیا نیدون یکه م همونطور

 .ستیاز لطفت ن ینامه سپنتا رو برات بخونم که خال تیوص دیبا یسهم خودش رو گرفت و رفت ول خواهرشون

 اورد از داخل پاکت مهرو موم شده... رونیرو ب یکاغا
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 بودم. لیباز مات وک بادهن

 ؟یشیزد: خانم قر یچهره مبهوتم لبخند به

 کنم: ب.ل.ه؟ یکج م سرم

 رفته زمزمه کردم: چرا سپنتا؟ لیتحل

به بنده بارها گوشزد کردند تا حواسم  یداشتن حت میب ندتونیآ یبرا نکهینگران شما بودند، و ا یلیخ شونی: اایک

 از پرونده ها بودم و وقت نشد. یلیخ ریبهتون باشه.. شرمنده من درگ

 خوام. ی: عار مدیکش یقیعم نفس

 توفکر رفته بودم. ریز سربه

 اکو شد. ایک یصدا بازم

به پرورشگاه کودکان  شونیا یبه درخواست و مهر وامضا ی. مابقرهیگ یپنجم اموال متورکه به شما تعلق م کی "

 ".ردیگ یتعلق م

 دونست؟ یلب زدم: اون از کجا م اریاخت یب

 و بلندشدم. دمیکش میونیشیپ یرو یدست کالفه

 .شمی: خوب با اجازه بنده هم مرخص مایک

 .نیسرپرست بد یب یخوام صاحب اموال سپنتا باشم لطفا همه رو به بچه ها یکنم فقط من نم یخواهش م -

پشت گوش انداخته بشه درضمن  دینبا شونیا تیوص شه،ینم ریتکون داد: خ "نه" یبه معن یسر ایک لیوک

 کرد تا کارها رو انجام بدم. دیتاک یلیسپنتاجان خ

 کارکنم؟یچ دیانداختم: باشه. حاال با نییپا سرم

 دمیکارها رو انجام م تیو طبق وص دیکن یم یرو ط شیقانون یدفترم اونجا تموم کارها نیایب دیمکث کرد و: با یاندک

 .نینگران نباش
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 زدم: پس تمومش باشما. یلبخندتلخ

 ن؟یندار یکه مشکل نجای: ادیپرس یکه عقب برگشت و سوال میرفت یدر ورود سمت

 مکث کردم. یکم

 "کارکنم؟یبگم. نگم. چ "

 جواب دادم: نه ممنون راحتم. یخنث

 از خونه رفت. یباخداحافظ

 .دمیگرفتم و سمت اتاق خواب رفتم و دراز کشمحض تنهاشدن از در فاصله  به

 دادم. یو گهواره وار تکون م خودم

 داشتم. یبیعج احساس

 ؟یکرد کاریسپنتا تو بامن چ -

 .زمیاشک بر دینبا نه

 سپنتا حالم رو دگرگون کرده بود. تیاز حما یمطبوع طمع

 بعداز مرگش بفکرمه. یسپنتا حت شدینم باورم

 .دمیکه نفم یکردم و اونقد خوب بود یم دایپ ازیمن ن یدونست یاز کجا م -

 "که رفته هنوزم توفکرته نیکه عاشقته با ا یاون یسخته بفهم یلیخ "

 کنم. نرمال بزرگ طیتوشرا یرعلیتونم ام یشدم بهتر م یحساب بانک کیخونه و  نیکه به لطفت سپنتا صاحب ا حاال

م و ه شمینفر تا هم بتونم پسرم رو نگه دارم پ کیاز  یربرگردم سرکار حداقل پرستا دیبعد از تولدش با یول -

 خرجم درارم.

 شدم. هوشیب یکردم تا از خستگ الیفکر وخ اونقد
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 کنم. یرو حس م یرعلیام یشدم و االن حرکت ها یتر م نیبه روز سنگ روز

 کردم وخم شدم به جلو. ستیزد که ا یدفعه لگد کی

 کن. تیپدرسوخته کم من و اذ -

 فرستادم. رونیآشپزخونه گرفتم و روش نشستم و نفسم کالفه ب یدسته صندل از

 .دمیلگد زد که از دردش لبم رو گز دوباره

 اوف بابا چته؟ -

 واضح حس کنم. یلیتونستم تکون خوردنش رو خ یم یحت

 زم؟یعز هیچ یبرا تیتاب یشکمم نرم ونوازش وار حرکت کردم: ب یرو دستم

 آوردم. رونیخرما رو ب خچالی یاز تو از جام پاشدم و یباکرخت

 موقع لگد بچه خرما بخورم. شهیگفته هم یبیدکترحب -

 نشستم و شروع کردم به خوردن خرما. دوباره

 .مارستانیب ادیب یدردم گرفت فور یکردم تا وقت ادداشتیرو  یبیحاال خوبه شماره پناه حب -

 .دمیدانه خرما رو جو چندتا

 .هیعال -

 طمع خرما رو دوست داره که آروم شد! انگار

 به آشپزخونه انداختم؛ ینگاه

 بودن صاحبش چقد سرد و خوف ناکه. ،یه -

 کردم. میهام بستم وچهره آرامش بخش سپنتا رو ترس چشم
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 .دیرس یخاص به نظر م یلیاون لبخندش خ با

 خوردم. یو تکان محکم دمیکش ینیچشمم زنده شد که از ترس ه یو ترسناک بهراد جلو نیچهره خشمگ یا لحظه

 بود؟ یچ گهید نیو دلهره زمزمه کردم: ا باترس

 .رهیو بچم رو ازم بگ ادیترسم ب یدستام فشرودم: م یافسوس سرم تو با

 ندارم من که! آرامش

 شکمم گااشتم و بلندشدم. یو رو یکیکمرم اون  یرو دستم

 بسم اهلل. -

 .دمیره سر کشس کیآب پر کردم و  وانیرفتم و ل رآبیش سمت

 لب زدم: نکنه دنبالمه؟ یبانگران

 دنبالم باشه؟ دینه چرا با یول

 ضربه زدم تا دردش کمتر بشه. یدست هام سرم چندبار با

 روشن کردم. رشیگاز گااشتم و ز یقابلمه رو تانصفه آب پرکردم رو الیخیب

 آوردم. رونیگوشت چرخ کرده ب بسته

 .دمیسرخش کردم و رب و نمک و فلفل هم پاش یهمراه فلفل دلمه و گوجه فرنگ ازیپ بدون

 انداختم و همش زدم. یجوش اومد ماکارون آب

 گااشتم آبش بره. ختمیداخل آبکش ر قهیده دق بعداز

 روش گااشتم. یاضافه کردم و درآخر دم کن یرو به ماکرون عیکم مواد ما کم

 کوچک هم برداشتم و مشغول خرد کردن شدم. ازیپ کیوگوجه برداشتم  اریخ خچالی یتو از

 کشه. یهرچند دلم نم رکنمیخودم رو س دیپسرم با یریبخاطر وزن گ -
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 بار. کیبار فقط  کی نیمن و بب ایباال بردم: خوا سرم

 دم بکشه. ینمک و نعنا مخلوط کردم و صبر کردم تا ماکرون مویرو با آبل ساالد

 گشنم بود. تینها یب

 

 ساعت. میاز ن بعد

دادم و آروم داخل دهنم گااشتم و  چیپ یماکارون یرو پرکردم و مشغول شدم، چنگال رو داخل رشته ها ظرفم

 ...دنیشروع کردم به جو

 بود. گهید یکیکاش دست پخت  یول هیعال -

 کردم. یروهم همراهش تست م ساالد

 .رهینم نییاز گلوم پا یتنها -

 کنم بهش! یچرا عادت نم یلعنت

 ؟یکن یغمباد م یتنها بودم حاال چه مرگته ه یقبال تنها منکه

 سوزه. یخودم م یدلم برا ستیخودم ن دست

 سوزه چون طمع همراه رو حس کردم. یم آره

 دادن. تیکردن، اهم تیدادن، حما هیتک

 سرت! یدفعه آوار بشه تو کیسخته همشون  یلیخ

 رو روشن کردم. ونیزینشستم و تلوtv یحوصله شستم و چند تا کتاب برداشتم جلو یها ب ظرف

 کردم. یهارو جستجو م شبکه

 توجه ام جلب کرد. یکره ا لمیف کیدفعه  کی
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 زد. یم یحرف ها کیدست پسر رو گرفته بود و به زبونشون  دختره

 زد به صورت او دختره! یلیس کیکردم که پسره  ینگاهشون م باتعجب

 دفعه دختره جلوش زانو زد که پسره ازش دورشد. کی

 بود؟ یچ گهید نیا -

 !رنیزمونه عوض شده... دخترا دنبال پسرا م دوره
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 شدم. کیو بالج آروم سمت در نزد دمیکش یا ازهیخم یزنگ واحد حرص یباصدا

 کرده بود. ستیکه دستش تو هوا ا دمیرو د یدفعه باز کردم، همون پسرچشم گرگ کیو  در

 : بله؟دمیبار پرس شماتت

 ؟یخوا یم یچ

 ؟یدار یدست از سرم برنم چرا

 ؟یهست یها بفهمنن چه آدم هیدادبکشم همسا یخوا یم

 رد کارت؟ یر یتو چرا نم آخه

 ؟یکرد خستم

 !اه

 نگیپارک یتو فتونیواال اومدم بگم ک یچیدادجواب داد: ه یهم فشار م یکه لب هاش رو مماس رو یدر حال پسره

 جا مونده بود آوردمش.
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 سرم آوار شد. یرو یزیچ کی یانگار باحرفش

 .رمیرو بگ فمیبردم تا ک شیزده و باخجالت دستم پ شرم

 رو داد. فمیک یبه دستم سپس به چشم هام کرد و بعداز مکث ینگاه

 زمزمه کردم؛ متعجب

 چقد حواس پرت شدما! -

 .یهست اطیاحت یب یلیکش اومد بعدش اخم کرد: درضمن خ یگوشه لبش کم یگرگ پسرچشم

 و از پله ها رفت. دیو کش راهش

 کرده لب زدم؛ رتیح

 بوده... ونهید اروی -

 باالانداختم و در و بستم البته سه قفله کردم. یا شونه

 .بتیو مص یسخت یزن تنها و کل کیبالخره من تنهام و  -

 شدم. رهیدستم خ فیو به ک دمیکش یآه

 و بخوابم. رمیبگ یحرف سمت اتاقم رفتم تا دوش یسوخت پس ب یخواب م یهام از فرط ب شمچ

 حموم شدم و... وارد

 رفتم و سشوار و برداشتم و شروع کردم به خشک کردن. نهیو سمت آ دمیچیرو دور موهام پ حوله

 پسرم لگد زد. یچندبار

 گرفتم. یدرد شکمم دائم لب هام رو گاز م از

 کم جفتک بنداز بچه بد! یوا -

 .دمیتشک آروم دراز کش یو کمر درد رو یخستگ با
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 شد. یبدتر م یدادم تا آروم بشه ول یبا کف دستم ماساژ م یچندبار

 کارکنم؟ینگاهم رو دور اطراف چرخندم: حاال من باتو چ کالفه

 .دیبه ذهنم رس یدفعه فکر کی

 آره خودشه. -

 رو صاف کردم؛ صدام

 ...نینازن یا بخواب ییالال -

 ..زمیبخواب عز ییالال

 عمرمن. ییالال الالا

 وفاست. یب ایمادر که دن بخواب

 یریبخواب تاآروم بگ ییالال

 گل من ییالال

 رفته سفر زمیعز

 الال ییالال ییالال

 بخواب عمربه جونت الال

 پرمن زگلیوقت خواب عز دهیرس

 ...ییال ییالال

 شدم. ایشد و غرق رو نیچطور چشم هام سنگ دمینفهم

 

 نه... -
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 .دمیبهش انداختم با تموم وجودم دو ینگاه

 تاکه نفس کم آوردم. دمیدو اونقد

 بود... شیکوره آت تنم

 رو نگاه کردم تماما کوه و سخره بود. اطرافم

 : من کجام؟دمیخودم چندبار چرخ دور

 کجاست؟ نجایا ایخدا

 دا برگشتم.اومد که باترس و وحشت به سمت ص یغرش یصدا کی

 .. م..نی.. خد..ا یت... تو... وا..  -

 و خوف و دلهره خودم رو... یبا تموم نگران دمیلرز یکه به شدت م یاومد و با ترس در حال یآروم جلو م آروم

 ...دمیکش یادیکه شد باترس فر کمینزد

 !رونیاومد ب یصدا فقط وفقط توخال یول

 ؟ی.. خوا..  ی... میشد و : چ شتریب ترسم

 .دمیکرد که از وحشت پر یغرش

 شده بود. رهیآکنده از خشم بهم خ یگراز و چهره ترسناک بهراد جلوم با نگاه یبا بدن وونیح کی

 ذکر کردم؛ رلبیز

 مرد وحشت دارم. نیمن از ا -

 بده. نجاتم

 شکمم! یرو از باال فرود آورد رو زشیت یدفعه چنگال ها کی

 .دمیو باترس پر دمیکش یگوش خراش غیج یترس و نگران باتموم
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 شدم. رهیبود خ دهیزدم به خودم که غرق عرق بودم و تموم موهام بهم چسب یکه نفس نفس م یحال در

 نما نفسم آسوده رها کردم. وانیبه اطراف انداختم با نبودن اون بهراد ح ینگاه

 تنم شدم. یرو یسیمتوجه خ یبه محض رفع آسودگ یول

 چراغ خواب روشن کردم. یبانگران

 .دیکش ریشکمم و کمرم ت ریهو درد ز کی

 بود. دهیامونم رو بر درد

 وقتشه!؟ یعنیزمزمه کردم:  باترس

 رو گرفتم. یبیرو چنگ زدم و شماره دکترپناه حب ینگاه به ساعت گوش بدون

 چند تا بوق بالخره خواب آلود جواب داد: بله؟ بعداز

 دهنم رو قورت دادم؛ آب

 ر منم نازگل.دکت -

 : نازگل!؟دیشده باشه پرس اریکه هوش یدفعه انگار کی

 وقت شب... نیا شدهیچ یخوب

 وسط حرفش؛ دمیپر

 ترسم. یآبم پاره شده من تنهام... من م سهیدکتر فکرکنم ک -

 .شمیزهر ترک م یدارم از ترس ونگران نیالتماس گونه لب زدم: تورو خدا خودتونون رو برسون هیباگر

 نجوا کرد: نگران نباش. نانیاطم با پناه

 خوب؟

 .امیآدرس رو بگو م حاال
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 .مارستانیب میبر دیلباس مناسب بپوش چون با یتون یخونه رو باهق هق دادم که دوباره گفت: اگه م آدرس

 .امیبچه رو دم دست بزار و در باز بزار تا بتونم ب لیوسا

 باشه. -

 هیحال کنار مبل تک یودرد طاقت فرسا انجام دادم و خودمم ب یکه پناه گفته بود و با نگران یکردم و تموم کارها قطع

 دادم.

 کردم. یشد و انقباض بدنم رو حس م یم شتریلحظه دردم ب هر

 .دمیبلع یداشتم و دائم هوا رو با ولع و ترس م یخفگ احساس

 شدن بودم. هوشیجون درحال ب یحال و ب یب

 .دمیکنارش د یچشم هام رو باز کردم که چهره وحشت زده پناه و همراه مرد یو باخستگ شدیدورم اکو م یصداها

 و .... دمینفهم گهید
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 "یاز زبان پناه، افتخار "

 

 زودباش مهردادجان! -

 مهرداد نشم. یدادم سکوت کنم و مزاحم رانندگ حیترج

 .ایفکرم رفت سمت دخترکوچولوم مح یا لحظه

 مامان. ایآه مح -
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دوست  یلیرو خ شیپرهام راحته درضمن، اون دا شیپ ایزد: نگران نباش پناه مح یبخش نانیلبخند اطم مهرداد

 داره.

 همراهم رو لمس کرد. یکردم و دستم گوش یلبخندکوچک

 تعلل بانازگل تماس گرفتم... یب

 بوق... دوبوق.. سه... کی

 "باشد یمشترک مورد نظر پاسخگو نم "

 دادم. یپشت بان میزنگ زدم و درخواست ت مارستانیوبه بخش ب دمیکش یکالفه ا پوف

 ممکن بود جون نازگل و پسرش توخطر باشه. هرلحظه

 اومد اون تازه هفت ماه رو رد کرده! ادمیدفعه  کی

 تر گاز بده. عیزود رس داره، سر مانیمهرداد اون زا یوا -

 به پدال آورد. یشتریمسلط گاز ب مهرداد

 شه.ن شونیخداکنه طور -

 رو به مهرداد گفتم؛ میدیبه برج موردنظر رس یوقت

 تونم به نازگل برسم. یمن تنها نم میزود بر ایب ستین یوقت شب کس نیجا بزار ا نیرو هم نیمهرداد ماش -

 گرفتم. یزود آسانسور و زدم و باپام بخاطر استرسم ضرب م نیهم یباز بودبرا یداخل شد در ورود زودتر

 رو نجات بدم. یخواستم زائو یکردم بار اولم نبود م یرو درک نم حالم

 .میمهرداد دست از تفکر برداشتم هردو وارد شد یباصدا

 و نگران به ساعتم نگاه کردم. منتظر

 رحم کن. ایخدا -
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 اسمش رو صدا کردم؛ یبلند یوارد خونه شدم و باصدا مهیسراس یفور میدیکه رس یزمان

 نازگل؟... -

 ...نازگ

 سمتش! دمیو دو دیجسم نازگل هوش ازسرم پر دنیباد

 بغلش کردم؛ محکم

 نازگل؟ -

 ... نخواب ... دارشویب

 پسرت چشمات و نبند! بخاطر

 ...اریدوم ب توروخدا

 مهردااااادد

 !؟شدهی: چمهرداد

 دهنم رو باترس قورت دادم؛ آب

 .مارستانیب میبرسون عیسر دیشده با هوشیب -

 براشون خطرناک باشه. ممکنه

 گفتم؛ یجیچرخوندم و با گ نگاهم

 بلندش کن. ایب -

 : صبرکن.مهرداد

 شدم؛ رهیبه مهرداد که به اتاق خواب رفت خ باتعجب

 زده به سرش! اونجا چرا رفت؟ -
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 زدم؛ یپتو و مالفه لبخند دردناک دنیباد اما

 .زمیعز یبادرک بود شهیهم -

 شدم. یرد و منم باگرفتن ساک بچه و ... راهو مهرداد نازگل رو بلند ک میکرد چیرو دور نازگل پ پتو

 .انیرو روشن کردم و منتظر شدم ب نیماش نایاز مهرداد ا زودتر

 نشستم و درسمتم بازشد و نازگل رو آروم گااشت کنارم. نیعقب ماش خودمم

 جهش باسرعت به پرواز دراومد. کی نیتند و فرز دنده رو تکان داد و ماش خودش

 نازگل گرفتم؛ نبض

 زنه! یند مک -

 پتو شدم. یسیخ متوجه

 ...اخدای -

 برو. عیسر مهرداد

 شده؟یباترس اشاره کرد: چ مهرداد

 زود بره اتاق عمل. دیبا مهیاون حالش وخ -

 زمزمه کردم؛ دواریدستم شماره بخش رو گرفتم و تاک یکیکرده با اون  هول

 توراه. یمورد اوژانس کیآماده باشن  میبرانکارد و ت -

 گفت و قطع کردم. یباشه ا سرپرست

 رها کردم. یو با نگران نفس

 .میبرانکارد قرار داد و باهم سمت اتاق عمل رفت یرو ینازگل روفور میکه ت میدیرس

 رو بدم. اینتونستم به مهرداد سفارش مح یحت
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 و آماده وارد سالن شدم. دمیهام عوض کردم و دست هام شستم و کاور لباسم رو پوش لباس

 بسته نازگل ثابت موند. یچشم هابه  نگاهم

 مقاومت کن بخاطر اون طفل معصوم. -

 مورد نظر رو سوزوندم... هیناح زریبرش کوچک زدم و بعد با ل کی یقیشدم و بانفس عم کشینزد

 

 .دمیکش رونیب سهیبچه نفسم آزادنه رها کردم و آروم از درون ک دنیباد

آوردم و  رونیرو ب یروده ناف هیبق ینافش رو با بسم اهلل قطع کردم و بچه رو دادم به پرستار و خودمم فور رشته

 زدن شدم. هیمشغول بخ

 نازگل انداختم. هوشیبه چهره خسته و ب یو عقب رفتم، نگاه دمیکش یکه تموم شد نفس کارم

 زمزمه کردم؛ رلبیز

 و باهوش. یدختر قو نیآفر -

 کنم. ضیکردم و سمت اتاقم رفتم تا دست و لباس هارو تعو یخشب تیلبخندرضا

قبل از  یسر بزنم بعدفور امیبهتر تا اون موقع برم خونه به مح ادیبهوش ب گهیچهارساعت د یهوشیاحتماال بخاطر ب -

 .امیم دارشدنشیب

 بهتره. آره

 رد.ک یرو القا م یقیکه بهم آرامش حق میپرمهر و زندگ ونهیافتادم سمت آش راه

 بدن. یدارم خانواده ام دورم باشن و بهم انرژ ازین االن
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 "نازگل "

 خسته و خمارم رو باز کردم. یچشم ها یکس یباصدا

 دردمندم بلندشد؛ یکه صدا دیکش یریدلم ت ریشدم، ناگاه ز رهیبه پرستار خ جیوگ گنگ

 درد دارم! ییآ -

 .یداشت مانیعمل زا زمیحوصله مقنعه اش رو صاف کرد: خب معلومه عز یب پرستار

 زده لب تکان دادم؛ رتیح

 ؟یچ-

ه ک یشانس آورد یلیآوردنت البته خ شبیآب و همزمان گفت: د وانیل کیجلوم گرفت همراه  یبسته قرص پرستار

 .ارمیبه موقع شمارو رسوندن االنم پسرت رو م یبیخانم دکترپناه حب

 دم؛یوار گرد شد وبهت زده پرس کیر چشم هام اتوماتپس بالفظ

 پسرم!؟ -

 کجاست؟ اون

 کجاست؟ پسرم

 حرف از اتاق خارج شد! یب پرستار

 .رمیجواب سوالم روبگ یشدم تا بلکه کس رهیتاب به در خ یو ب نگران

 زمزمه کردم؛ بادلهره

 دلم! سوزهیآخ چقد م ارنش،یپس چرا نم -

 حال سبک کرده بود. نینگران و درح یداخلش کم ینینبودن جن دمیشکمم کش یرو یدست

 سخته! یلیدوران خ نیتوطول ا نیاون حجم جن حمل
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و لمس آغوش کوچک  دنیقرار د یازهم سبقت گرفتن و دلم ب دنشید یچشم هام برا یقرار نوازد یب هیگر یباصدا

 و گرمش بود.

 

 شاه پسرشما. نمیلب زد: ا ییبا خوش رو پرستار

 زد. یگرفتن پسرک دو دو م یبرا یلبخند از ته دل طره

 بهم. نشیبد -

 !افتدیتا بچه ن دیتخت رو باالکش لهیتخت خواباند و م یپسرکم رو کنارم رو اطیوبا احت آروم

 باز مانده ثابت ماند. یبسته و دهن یبا پوست قرمز و چشمان ینوزاد یرو نگاهم

 و پر بغض زمزمه کردم؛  دیاز سرذوق وشوق از گوشه چشمم چک یاشک قطره

 گلم؟ یدیبالخره رس -

 تابت بودم؟ یچقد ب یدون یم

 قرارم فرستادم. یب یها هیتنش رو وارد ر یبو قیو نازش بوسه کاشتم و عم دیدست سف یو رو دمیکش یآه

 !ییآخ که چقد تو خوش بو -

 داد. یم یزندگ ییبایاز آغاز ز ینواخته ا تمینفس نفس زدنش ر یصدا

 د؛یچرخ یتمام تنش باولع م یهام رو چشم

 مثل تورو بهم  داده. یو خواستن بایخدا چقد مهربونه موجود ز -

 بلند کردم ته دلم نجوا کردم. سرم

 "یبخاطر نعمت... ممنون که تنهام نااشت اشکرتیخدا "
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 گریام بهم فشار دادم و ملتسم به پرستار که خودش رو به د دهیخشک یاش بلندشد که لب ها هیگر یدفعه صدا کی

 زائوها سرگرم کرده بود دوختم.

 بدم! رشیش دیبا یدونستم چطور ینم

 دندونم گرفتم. ریهم فشرودم و ز یخم شدم که از درد شکمم لب هام رو یانداختم کم هیبه بق ینگاه

 خدا. یوا -

 ریکردم به پسرک گشنه ام رو ش یرو کنار زدم و باشرم و خجالت سعرنگم  یتکون نخورم روپوش آب ادیکردم ز یسع

 بدم.

 خم شدم که لب هاش شکارم کرد. یکم یناچار

 بود. انهیناش

 سوزشش باعث اخم شد! یکرده باشم ول یفشاردادم تا کمک یکم

 !؟یعجب درد -

 .ربشهیکردم تا بتونم مسلط بشم و باارم پسرم کامل س یمکث

 کرد. یکه کوبش قلب کوچکش را اکو م یکند نفس یحس آرامش رو بهم القا م دنشیتندتند نفس کش یصدا

 پسرکم رو لمس کردم؛ یشانیزدم و باشصتم پ ینیغمگ لبخند

 هام دق نکنم. نیو غم نبود بهتر یخدا تورو برام فرستاد تا از تنها -

 مامان. یرعلیام
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با وجود بچه داشتن سخت  نکهیاز ا دهیکه کش یها یاز مشکالت و سخت یوقت یکردم ول یبهش حسادت م شهیهم

 نظرم عوض شده. دمیکرده تا بتونه به هم نوع خودش کمک کنه رو شن یدرس خونده و درکنارش هم کار م

کپسول  یرعلیما یبرا دیزودرسم با مانیبخاطر زا یرو انجام داد ول صمیترخ یافتادم که پناه کارها یاون روز ادی

 کردم. یتوخونه وصل م ژنیاکس

 یفرصت لباس هام رو با کمک پرستار بخش عوض کردم و با رو نیرو آماده کنه و منم توا یرعلیرفته بود تا ام پناه

 .میرفت نگیخوش همراه پناه سمت پارک

چقد هنگ کردم و با هزار شرم و خجالت ازشون تشکر کردم و  دمیمعروف پشت رل د ییمهرداد نکوه یوقت بماند

مخصوصش چنان  استیبازم پناه با اون س یزمزمه کرد و تاآخر سکوت محض بودول یکن یدرجوابم فقط خواهش م

 فضارو به دست گرفت که ماتم برد!

 و موفقه. یزن واقع کیقطعنا  اون

 !ییمهرداد نکوه یزن کامل برا کیمادر خوب و  کیدار و زنانه، دلبر و مقاوم و ازهمه مهمتر  استیس

 خدا در و تخته رو خوب چفت کرده!؟ -

تونم خاطرات تلخ و گزنده  یگرفت، نم یمونینگاهم رنگ پش یرعلیام هیدفعه بغضم سمتم هجوم آورد و باگر کی

 بهراد رو فراموش کنم!

 !دمیبو قیرو با خلوص آروم بغل کردم و عم یرعلیام

 نجوا کردم؛ رلبیبه چشمان بسته اش کاشتم و ز یل بوسه

 !یتوفقط واسم موند -

 گونم سر خورد: یرو یاشک قطره

 تو... یباورت نشه ول دیشا -

 ...میمادر هم

 ...میپدر هم
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 و برادر... یخواهر هم

 !یتو همه کسم اصال

 و ندارم. چکسیجز خدا و پسرم ه نکهیاز ا دمیلرز

 دم؛یبه گونم خورد و خند یرعلیام یدفعه لب ها کی

 آره؟ یگشنه ا -

 .زمیعز جانم

 دادم. ریو بهش ش دمیدراز کش کنارش

 کردم؛ یزمزمه م رلبیز

 .زمیگاه مادرت عز هیتک یبخور و زود بزرگ شو ان شااهلل بش -

 ؟ییمرد من تو یدون یم

 !یهست یتو مرد تر از هرمرد زمیعز آره

 اون روزم. منتظر

 دلم رو خوش کرد و ؛ دیکش یکه م یقیعم یها نفس

 .زمیعز دیخواب -

 

 کردم بدون سروصدا ازجام بلندشم. یرو آروم کنار زدم و سع دستش

 آشپزخونه رفتم و دفتر حساب وکتاب رو درآوردم. سمت

 ده هزارتومن پوشک بچه. -

 .ریش شهیش چهارتومن
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 د هزارتومن.بچه و پودر و شامپو و دو دست لباس مناسب جمعا شدهفتا نهیتامیو روغن

 فرستادم. رونیکالفه ب نفسم

 رشد و وزنش و چک کنن. یببرمش درمانگاه تا کارها دیتازه با -

 واکسن نداره... یدوماهگ تا

 کارکنم؟یچ اده،یز یلیخرج بچه خ ایخدا

 سخته! یلیکوچولو خ یرعلیبا وجود ام یبرم سرکار، ول دیبا دهیرو نم یزندگ نیکفاف ا میبند بودجه

 زنگ واحدمون اومد! یکه صدا دمیآب سرکش وانیل کیو مات زده  ناراحت

 زل زدم. یدر رفتم و از چشم کینزد باتعجب

 بود... یاست اسمش چ لهیاون وک نکهیا -

 .ایک الدیم آهان

 درو باز کردم. عیسر

 ن؟یزدو: سالم خوب هست یلبخندکوچک

 تونم باهاتون صحبت کنم؟ یم

 .دمیرو د هیکج کردم که از شانسم همون پسر مزاحمه همسا سرم

 .دمیترس یالعاده از چشماش م فوق

 کرده تعارف زدم؛ هول

 .نیبله، بله بفرما -

 .افتهیاون پسر ن یگرگ ینگاهم به چشم ها گهیکنار رفتم و تا د خودمم

 افتاده؟ ی: اتفاقدیمشکوک پرس الدیم



 هم آغوش باد

 
159 

 

 کردم خونسرد باشم. یسع

 داخل. دینه بفرما -

 تکون داد. دیباترد یسر

 آماده کنم. یتا برم شربت ننیمبل ها بش یکردم رو تعارف

 مرحوم سپنتا اومدم. یحقوق یامضا و کارها یبنده فقط برا نیزحمت بکش ستیالزم ن یشیاومد: خانم قر صداش

 شربت جلوش قرار دادم. ینیرفتم و س ایسمت ک یمهارش کردم و باچهره خنث عیسر یگرفت ول بغضم

 !دیبازنگ خوردن همراهش حرفش رو بلع یبزنه ول یحرف خواست

 .دیلب زد: ببخش آروم

 .نیراحت باش -

 رو وصل کرد: بله؟ همراهش

 بانو. نیشد: چشم شما امرکن یلب هاش جار یرو یلبخند

 جاخوردم. شیجمله بعد دنیباشن یمالحظه به حرف هاش باشم ول یکردم ب یسع

 حتما! زمی: چشم عزالدیم

 کن. امکیکن برام پ ستیل یالزم دار یباران خانم شما هرچ باشه

 

 با اخم گفت: باشه چشم. الدیگفت که م یدونم طرف پشت خط چ ینم

 باشه؟ میهستم بعدا باهم حرف بزن ییدفعه اخم هاش بازشد و با لبخند گفت: باران جان من جا کی

 کرد و: مواظب خودت باش فعال. یمکث

 خوام. یرو قطع کرد باز لب تکان داد: شرمنده عار م شیگوش
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 من درخدمتم. نی... بفرمانینبود که شرمنده باش یتفاوت نشون دادم: مورد یب خودم

 یادا یهستند که بنده برا یاسناد و مدارک نایآورد: ا رونیچندتا کاغا ب فشیو از داخل ک دیکش یقینفس عم الدیم

 .میکن یرو هرچه زودتر ط شیقانون یتا کارها نیماده کردم و شما فقط امضا و انگشت بزنشما آ یبه عهده موکلم برا

 مراجعه کردم. نجایشخصا به ا نیهم یو برا نیومدیشما دنبال عقد قرارداد ن متاسفانه

 دهنم رو نامحسوس قورت دادم؛ آب

 اومد که... شیبرام پ یخب... من مشکل یبله متوجه ام ول -

 حواسم به کل پرت شد ودستپاچه سمت اتاقم پاتند کردم. یرعلیام هیگر یباصدا

 شد تند راه رفتن! یصندل سخت م یها ییاون دمپا با

 زد. یم غیبرد و ج یدهنش م یکرد و انگشتش و تو یم هیکه گر یدرحال یرعلیدر اتاق رو باز کردم و ام باعجله

 قلبم گرفت؛ دنشیباد

 .زمیمامان به قربونت بره عز -

 آغوشم فشرودم. یو سمتش رفتم و آروم توبد بدو

 نگ تموم

 

 به در نگاه کردم. جیگ یسرفه شخص یرفت و باصدا نیتنش ازب یتند و بو یبا هرم نفس ها میران

 متاسفم. یلینبود خ ادمیاصال شمارو  دیببخش یوا -

 نداره فقط... اون بچه!؟ یبیتکون داد: نه نه ع یموشکافانه سر الدیم

 خودتونه؟ بچه

 جواب دادم؛ یو با لحن مستحکم یرعلیکج کردم سمت ام سرم
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 بچه تمام منه! نیا -

 .پسرمه

 : چقد زود!؟دیپرس دیاومده باشه با ترد ادشی یزیکه انگار چ الدیم

 خواب درمورد بهراد افتادم. ادی اریاخت یب

 ینم ایدن یرعلیقد زود ام نیبود و االن ا یو استرس فشار روم نم ادیاز ترس ز دیشا دمید یاون کابوس و نم اگه

 اومد.

 کردم؛  یمکث

 .ییرایداخل پا میبر نیبفرما دیببخش -

 .دیجواب داد: متاسفم بفرما یفور الدیم

 خوندم و امضا کردم. اطیو تموم اسناد رو با احت میرفت ییرایپا سمت

 خونه هم به اسمم شد. نیمدارک ا نی ا ِطبق

 مغازه کوچک بخرم کیام رو  هیخونه مستقل کوچک بخرم و تموم سرما کیبفروشم و  نجارویتونستم ا یم هیعال نیا

 راه بندازم. کیکوچ یدیکارتول ای

 و تنهام نااشته. دیرفت از ته دل خدارو شکر کردم که بازم به دادم رس الدیم یوقت

 کار خوب راه بندازم. کیوحساب شده  قیدق یزیبرنامه ر کیتونستم با یم

 ستم؟یبلد ن یکار یمن جزپرستار یول -

 به ذهنم خطور کرد. یناگهان فکر یرعلیخنده ام یباصدا

 آره خودشه! -

 ه؟ینظراون چ نمیبا پناه هم صحبت کنم بب دیبا
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 بهم کنه. یتونه مشورت خوب یاون م تیبه درا یزن قطعا
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 ه؟یتوفکر بود زمزمه کرد: نظرت خودت چ قیبه ابروهاش داده بود و عم ینیحرف زدم که باچ هیدر مورد سرما باپناه

 یه اتجرب ارمیبچه رو درب یانجام بدم تا بتونم خرج خودم و زندگ یکار دیدونم با یانداختم و : نم نییسرم پا کالفه

 .رمیندارم توکسب وکار اومدم که ازت کمک بگ

 مهدکودک کیتو  نهین نظرم الب هاش نقش بست و باتکان دادن سرش آروم گفت: خوب م یرو ییبایلبخند ز پناه

 .یکن ریمناسب دا

 پناه جان؟ یگ یکه نم یسرم باال آوردم زل زدم بهش: جد مبهوت

 یایو ازبسش برم یفرشته کوچولو دار کیچون خودت  مهیتصم نیباال انداخت و: بنظرم بهتر یخونسرد شونه ا پناه

 ...یبچه هارو درک کن یتون یپس از همه بهتر م یو االنم که مادر هست یودرضمن خودت قبال هم پرستار بود

 خوب بگو؟ گمیاشتباه م اگه

 دم؛یپرس دیو باترد نگران

 که؟ رهیگ یوقت م یناکلیو ا غیخوب و تبل یجا کیاما آماده کردن  هیحرفات منطق -

ادامه داد:  باشیز ییشونم گااشت و با اون چشم ها یدستش و رو نانیزد وبا اطم ییخنده جااب و دلربا پناه

خودم هستن که بچه  یکه عاشق بچه و کمک کردنم درضمن همکارها یدون یکنم م یتونگران نباش منم کمکت م

آشنا  یها یو از اون مهمتر مرب نانیمهد مورد اطم کی یداره وقت نهیهز یهاشون هنوز پرستار دارن که خودش کل

 .نیاریداخلش مشغول باشن اون ها ازخداشونه بچه هاشون ب

 .نییو تز ینقاش یسرسبز باشه ها و با کل یجا کی دیاالن بگم جاش با از

 .یتوبگ یگااشتم: باشه هرچ فشیدست نرم ولط یبخاطر ذوق خالصش زدم و دستم رو یا خنده
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 ...نایوا ینقاش یرسون برا یبفهمنن با دو خودشون م لویکه پرهام و ن یگفت: وا یو با شاد دیخند

 ؟یندار ی: توکه مشکلدیموشکافانه پرسبرگشت سمتم و  ناگهان

 مهد زودتر آماده بشه. یباشن و تا کارها ادیباال انداختم: من ازخدامه دوستان ز ییابرو

م و ساکن بودن خود یساختمان دو طبقه باشم که باالش برا کیدنبال  دیلب زدم: با یفور دیکه به ذهنم رس یبافکر

 .میمهد آماده کن یهم برا نشییپا

 .مهد یهم به کارها یهم به خونه ات برس یتون یم ینطوریتوام ا هیگردانش بلندشد: فکرخوب یصندل یاز رو پناه

 م؟یدنبال خونه بگرد میو برداشت ورو بهم گفت: بر فشیک  دسته

 گرد شده زمزمه کردم:االن!؟ یها باچشم

 ؟ی: آره پس کپناه

 کی یبانک هیاون و مقدار سرما هیفروش بزارم بعد باسرما یخونه رو برا دیمن اول با زمیکردم: عز یمعنادار خنده

 شمال تهران بتونم بخرم هوم؟ یخونه خوب تو

 ها؟ یاگه بهم نگ یونیفقط مد ینداره هرطور خودت بخوا یبینشست: ع شیصندل یرو لکسیر پناه

 فعال من برم. گمیلحن قاطع جواب دادم: مطمئن باش بهت حتما م با

با پناه از دفترش  یداخلش آروم خواب بود و برداشتم و بعداز خداحافظ یرعلیکه ام یکوچک یگهواره دست دسته

 رفتم. یم نگیخارج شدم و سمت پارک

 خونه رو انجام بدم. یتموم کارها عیهرچه سر دیبا -

 بود. یبرام عال نینداشتم و ا یتجربه ا چیرو بهم داد چون من ه شنهادیپ نیپناه بهتر واقعا

رو بستم و خودمم آروم پشت رل نشستم و  یمنیگااشتم و کمربند ا نیعقب ماش یصندل یرعلیحرک اممت گهواره

 روندم سمت بازار... یبه آروم
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 اوف خسته شدم... -

 واحدم. یرو داخل آسانسور گااشتم و دکمه رو زدم و منتظرشدم تابرسم جلو دهامیآه و ناله خر با

 رو رها کردم دهایرو باز کردم و باپا هل دادم و تموم بسته خر دیبرداشتم و با کل دهارویتموم خر یخانمه فور یباصدا

 ...دمیوارد آسانسور شدم و با استرس رس یکنار درب و خودمم فور

دفعه  کیروبرداشتم که  یرعلینفسم آسوده رها کردم و درب رو باز کردم و گهواره ام دمیکه رس نیدرب ماش یجلو

 !یبچه رو تنها ول کرد یاطیبه احت یلیازپشتم گفت: خ یکس

 بلندشد. یرعلیام هیگر یکه صدا دمیکش ینیه باترس

 نشده. یزیخوب آروم چ یلیآروم باش باال برد: خ یدستش و به معن هیپسرهمسا

 م؟یخشک شده ام لب زدم: ترسوند یلب ها انیزدم و حلقم خشک شده بود به زور از م ینفس م نفس

 ؟یشیچرا مثل جن ظاهرم شما

 نداشتم! یبا لحن شرمزده خاروند و: منظور سرش

ه ممکنه من وسکت یحضور ناگهان نیدینفهم ارمیدارم پسرم و درم نیدونست یم نکهیبه جانب گارد گرفتم: با ا حق

 بده؟

 ؟یشد یخوام حاال راض ی: معارت مدیکش یکالفه پوف هیهمسا

 توجه بهش از کنارش رد شدم و با سرعت سمت واحدم رفتم. یبهش رفتم و ب یغره ا چشم

داره خطرناک  گهید مینقل مکان کن نجایا دازیمحکم توآغوشم فشرودم و زمزمه کردم: هرچه زودتر با یرعلیام

 .شهیم

 *شب*

 شام رو شستم و مسواکم رو زدم و باخاموش کردن چراغ ها سمت اتاقم راهم کج کردم. ظرف

 .زمیجانم عز یزد: ا یو دست وما م ودداربیرو ب یرعلیام
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و وارد حموم شدم و وان کوچک مخصوص نوازد رو پراز آب گرم کردم سپس  دمیکش رونیگرمش ب یو لباس ها حوله

که از  یدرون آب اطیرو درآوردم و با احت فشیکث یرفتم و نرم بلندش کردم و داخل حموم لباس ها یرعلیسمت ام

 قبل متعادل کرده بودم قرار دادم.

 آورد. یمختلف در م یکردم دائم ازخودش صداها شیو کف مال ختمیسرش ر یمخصوصش رو رو یشامپو باخنده

 اتاق. میدوش گرفتم تا زودتر بر ریشستم و ز ینرم م بدنش

 گرفتم و سمت رو محکم بغل یرعلیو ام دمیخودم رو هم آب کش ییو دست وپا دمیچیاش دورش پ حوله

 

 و روغن بچه رو برداشتم بدنش رو ماساژ دادم. میرفت تخت

 شدم. ردادنشیگرمش رو تنش دادم و آب گوش هاش رو با دستمال پاک کردم و مشغول ش یها لباس

 .دمیاتاق خورد و ازترس پر شهیبه ش یاومد که تق یخوابم م ادیز یازخستگ

 بود؟ یچ یصدا -

 .دمیند یزیچ یو نگاه کردم ول رونیو روشن کردم و ازپنجره ب دیکل یونگران بادلهره

 و مات شده زمزمه کردم؛ جیگ

 حتما توهم زدم.-

شده بود و همش نگران و  یخواب ازچشمام فرار یکردم بدون ترس بخوابم ول یکنار پنجره فاصله گرفتم و سع از

 .رنیبگبود که نکنه ازم  یرعلیام نیهم وجود نازن لشیدلواپس بودم و دل

 کارکنم؟یچ ایخدا -

 کن. کمکم

 فروش خونه رو باهاش مطرح کنم. عیسر یروم و تقاضا یم ایالدکیم شیبگارون فردا حتما پ ریو بخ امشب
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 شدم... یوقفه آماده م یمحض روشن شدن آسمان ب به

ساده قنداق  شیآرا کیو ریس یام مناسبه! شلوار ساده ام رو هم برداشتم و با انداختن شال آب یمشک یمانتو -

و مدارک  چیزدم و باگرفتن سو یآماده قراردادم و به چهره غرق خوابش لبخند یپتو کیرو برداشتم و  یرعلیام

 آسانسور! نهیآ یشدم جلو رهیخونه و اسناد از آسانسور استفاده کردم وبه خودم خ

 دم؛یکش یو آه دمیبه صورتم کش یدست

 گود افتاده و لب هام ترک خورده است. رچشمامیچقد الغر و پژمرده شدم... ز ایخدا -

سخته خدا  یلیبچه خ نیبا ا ییحاال خودم تنها یکنارم بود حواسش بهم بود ول یزدم: سپنتا وقت یلبخندتلخ

 ...یلیخ

 نجوا کردم؛ رلبیخواست بباره رو تند با نوک انگشت پسش زدم و ز یکه م یاشک قطره

 خوش باشه و من؟... الشیخیب یاون بابا ستیانصاف ن ینکردم ول تیشکا -

 بد بهراد و بخوام. نتونستم

 بود وانداختم؛ دهیکه آروم و باناز خواب یرعلیبه ام ینگاه

 .زمیآه بکشم عز یبخاطر تو حت ادیدلم نم -

 *م.دیو خوشگلش رو نرم بو*س دیخم کردم و گونه سف سرم

 شدم. کیتار نگیآروم ازش خارج شدم و داخل پارک ستادیا یوقت

 نفسم رو رها کردم و پاتندکردم سمتش! ریو بازدن دزدگ دمیسفت چسب یرعلیقنداق ام ازترسم

 و با بسم اهلل استارات زدم. دمیکش یزدم و نفس راحت نینشستم قفل ماش نیماش یکه تو نیهم

 فتر بسته بود.اما ازشانسم د دمیزود رس ابونیخلوت بودن خ بخاطر

 منتظرشدم. نیماش یتو پس
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 شدم. رهیزد خ یهارو جارو م ابونیکه خ یصورتم کنار زدم و به رفتگر زحمت کش یموها بادستم

 رفتن محل کارشون. یتازه هشت صبح شده بود و مردم کم کم حاضر وآماده م ساعت

 اد؟یپس چرانم -

 شدم. ادهیپ نیزدم و ازماش یلبخند ایک الدیپورشه م دنیباد

 البته با تعجب و بهت. دیکه کج کرد من و د سرش

 زود اومدم؟ دیشدم: سالم ببخش کشیزدم و نزد ینیشرمگ لبخند

 .نیاش کرد: سالم نه به موقع اومد یمبهوت سرش مماس ساعت مچ ایک

 لطفا؟ نیبفرما

 .امیو قفل کنم م نیو ماشرو بردارم  یرعلیمنم ام نیکن یاشاره کردم: تا شما دفتر رو بازم نیدستم به ماش با

زدم و با  رمیدزدگ یرعلیتکون داد و منم عقب گرد کردم و وارد خودروم شدم و بازدن قفل فرمون و گرفتن ام یسر

 تا بخاطر هوا سرما نخوره. دمیکش یرعلیسرام یپتو و رو اطیاحت

 مجتمع رو زدم ومنتظر شدم. آسانسور

 وفکر رفتم.ت قیواردشدم به اصواتش گوش دادم و عم یوقت

 خانومه خارج شدم و پشت در دفتر زنگش و زدم. یباصدا

 ن؟یباز شد و با لبخند تعارف کرد: خوش اومد ایتوسط ک در

 ممنون. -

 کاناپه دفترش نشستم و زل زدم به پارکت ها... یرو یرعلیام همراه

 انجام بدم؟ ادیازم برم ی: خوب چه کمکایک

 وجمع کردم؛ لبم
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 امالک مزاحم شدم. هیفروش خونه و بق یراستش من برا -

 دست هاش رو قفل هم کرد و موشکافانه لب زد: خوب؟ ایک

 کنم. ریکسب وکار دا کیمرحوم  یسپنتا هیخوام با سرما یکج کردم و: خوب من م یسر

 ن؟ی: مطمئندیو همزمان با پاک زدنش هم پرس دیکش نکشیبه ع یدست ایک

 ناست؟یفروش خونه وا منظور

زنم و  یمهد کودک م نشییخرم و پا یآپارتمان دو طبقه م کیتکون دادم: بله با اون پول  میتفه یعنبه م یسر

 .نمیش یباالشم خودم م

 هم ینطوریتونم برم سرکار حداقل ا یازشماهم پنهون نباشه... من باوجود پسرکوچکم نم ستیخدا که پنهون ن از

 .ارمیدر م یدرآمد کیتونستم از پسرم مراقبت کنم و هم 

 هم خوبه. یلی: خایک

کارتون به عنوان  نیدار یپرستار سانسیچون شما مدرک ل نکهیوا دمیرو انجام م شیحقوق یمن تموم کارها باشه

 .دخدایبه ام ادینم شیهم پ یو مشکل شهیسرپرست راحت تر م

 کردم؛ یبخش تیرضا لبخند

 .ایممنونم ازتون جناب ک یلیخ -

 راحت از دفترش خارج شدم. الیکردم و باخ مشیوم مدارک رو تقدام کرد که تم ییراهنما بادستش

 خداروشکر قبول کرد. -

 .یخونه وزندگ یخوب بگردم برا یبرم دنبال جا بهتره

 کرده بودم. دایخوف پ شبیخونه سپنتا بخاطر د از

 بره. شیکردم زودتر  کارها پ یدعا م دعا

 جمع کنم. شتریحواسم و ب دیکه تنهام با حاال



 هم آغوش باد

 
169 

 

 

56 

 

 بلندشد. میرعلیام هیگر یگشتم تاکه صدا یها سرگردون و کالفه م ابونیتوخ

 یم رینشه داره ش دهیخودم انداختم که د یرو  یبهش انداختم و آروم جابه جاشدم و شالم روطور یاندوه نگاه با

 خوره.

 فراتر از تصوره. یسرپناه درد کیو نبود  یکس یمحزون بود و غم ب نگاهم

ل روا مونیحداقل زندگ یول میدیکه اگه پدرت برگشت بفهمه که بدونش درسته عااب کش یورج میبساز دیبا -

 داشت و اون مارو نخواست و رفت با هم کفرخودش! یعاد

 گفتن: یم شهیهم

 )کبوتر با کبوتر باز با باز(

 و با افسوس زمزمه کردم؛ دمیکش یآه

 گرفتم... میچرا صبرنکردم؟ چرا کور کورانه تصم -

 ؟یکن یم یمحل یبهم ب یدار ای ییشنو یهام پس دادم... م یکس یاشتباه رو با ب کی... من تاوان نیمن و بب ایخدا

 عوض نکردم... یچیسرم پدر ومادر نبود اما خودم تا آخرپاک موندم و شرفم و باه باال

 ها و بوق بوق هاشون خلوتم رو بهم نزدم. نیترمز ماش یبا صدا یحت

 ؛به خودم زدم یپوزخند

 ؟یقدرت خودت و اثبات کن یخواست یم -

 ...یبهترش و داد یو ازم گرفت یزیاگه چ نکهیخدا... من تموم و کمال شکرگاارت بودم و هستم بخاطر ا یول
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 سوال خدا؟... کی اما

 بدم ها؟ یبچه رو فردا چ نی: من جواب ادمیهق کنان نال هق

 من خطا کردم و مسبب خطاهام دلم بود؟ بگم

 ابون؟یآواره شهر و خ میهوس بازشدم و اون ولمون کرد و من و تو شد یعاشق مرد که

 خواب بود... یرعلیام هیرگریادامه بدم زدم ز نتونستم

 هام تنهام. یبگیو من تواوج غر دهیحاال چه راحت خواب دیاونم صبح خواب میبخواب مینتونسته بود شبید

 

 بود به او ینگاه گناهم

 میشد زندگسردش  یبایز یچشما

 من یایشدم و او شد دن عاشقش

 کرد دل برد و زد و شکست ینامرد

 ؟یگریبا د دمشید

 بود کنارش هم آغوش من! خوش

 جا بود کردم جفا وشدم جدا همان

  ؟ییکجا میخدا

 فقط نگاه بود و بس گناهم

 (ی)گل
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 نییپا شهیو هنگ کرده ش دهیمامور ترس دنیباز کردم باد سمیخ یخو رد چشم ها شهیکه به ش یتق تق ا یباصدا

 دادم.

 سالم؟ -

 اومده؟ شیپ ی: سالم مشکلمامور

محل  نجایا دینه تکون دادم که دوباره گفت: پس لطفا جابه جا بش یقورت دادم و سرم به معن میبیرو باتموم غر بغضم

 .ستیعبور ومروره و مناسب پارک ن

 رم. یجواب دادم: االن م یخشدار یباصدا

 عقب گااشتم و کمربندش و هم زدم. یصندل یرعلیشدم و ام ادهیکه رفت پ مامور

 .رونمیسرجام نشستم و به ساعت نگاه کردم که ازصبح ب دوباره

  کارکنم؟یحاال چ -

 کجابرم؟

ودم نخورده ب تزایوقته پ یلیرفتم خ یاستارت زدم و سمت فست فود انیبسم اهلل گو دیبه ذهنم نرس یزیچ یوقت

 هوس کرده بودم.

 .دیمک یبود و انگشتش و م دارشدهیانداختم که ب یرعلیبه ام یو نگاه دمیربع رس کیاز  پس

 زدم وعقب برگشتم؛ یلبخندبزرگ

 م؟یشام بخور می! بریمامان یدارشدیب -

 درآورد. یهاش بازشد و ازخودش صدا لب

توسط م تزایپ کیرش و زدم سمت صندوق رفتم سفا ریشدم و دزدگ ادهیپ عیسر نیتونست غاا بخوره بنابرا ینم اون

 بده! یرعلیام یذاره و برا یرمیام تاث هیتغا یمخلوط باسس ساده... نوشابه سفارش ندادم چون رو

 هستم. نیکردم و فاکتور گرفتم و بهشون گفتم داخل ماش حساب
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 لبخند زدم. یرعلیشدم و به چهره خندون ام نیبا عجله سوار ماش خودم

 دخدا؟یبه ام یشیبزرگ م یک یبرگشتم: مامان عقب

 ازخودش درآورد. ینامفهوم یصدا بازم

 اومد. تزامیخدمت با جعبه پ شیپ قهیدق ستیب بعداز

 .میاریاز عزا درب یخونه و دل میدادم و دنده رو جابه جاکردم تابرس یبغل جا یگرفتم و کنارم سمت صندل ازش

 ه بودم.نخورد یزیچ ریو ش تیسکویشدت گرسنه بودم ناهار و صبحونه ام جز ب به

 اومد جلوم. هیکردم که چهره خشن و مرموز پسرهمسا تیهدا  نگیداخل پارک نیو ماش دمیرس یوقت

 بردم: برو کنار. رونیب شهیوسرم از ش دمیکش یپوف

 حرف کنار رفت. یزد و ب یثیلبخند خب هیپسرهمسا

 ...یول رهیداشتم االن حالم باحرف هاش بگ انتظار

 یرعلیخودم پارک کردم و کمربندم بازکردم و سمت ام یباال انداختم و مازکنارش ردشدم و جا یشونه ا الیخ یب

و برداشتم و داخلش گااشتم و درب عقب بستم و درب جلو باز کردم و شامم  شیرفتم اونم باز کردم و گهواره دست

 رو برداشتم و درب باپام هل دادم و سمت آسانسور رفتم.

 زودتر دکمه رو زدم. یتا دکمه اش و بزنم که دست نییاگهواره بزارم پ خواستم

 بدون نگاه کردن: ممنون. رلبیز

 بعد منم واردشد. یکیداخلش شدم و که  ستادیا یوقت

 !هیطبقم و زد. کنجکاو سرم باالبردم که باز همون پسرهمسا دکمه

 شدم. شیکیشدم که متوجه نزد رهیهمونجا با اخم به کف آسانسور خ یواکنش بدون

 دم گوشم زمزمه کرد؛ یبم یباصدا
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 ؟یگرد یتاموقع شب تنها تنها م -

 اومدم! یمنم باهات م یگفت یم خب

 هام گردشد و پشت گوشام داغ. چشم

 ... یول یو با چندش افزود: چندوقته حواسم بهت هست ساکت و آروم دیبه کمرم کش یتندشده بود که دست نفسم

 !؟یریگ یم لشیباز تحو یو تو با رو ادیکه هربار م هیدونم مردک ک یفشار داد: نم خودش

 خورد. یخونم رو م خون

 .میدیجوابش بدم که خانمه اعالم کرد رس خواستم

 گااشت: من منتظرمت عسل. یرعلیگوشه گهواره ام یدفعه غاا کیحرف خواستم داخل بشم که  یب

 رنگ خون گرفت. نگاهم

 راجب من فکرکرده بود. یچ

 وق نیبب یم تاشر نشه ولنگفته بود یزیچ من

 

 و تاکجا آخه! احت

 گفتم؛ یبرگشتم سمتش و جد یفور

 لحظه صبر کن. کی -

 کنم برات عسلم. یصبرم شهی: جون من همهیهمسا

 درهم شد از حرفش. صورتم

 و شام رو وسط سالن گااشتم و باخشم برگشتم سمت پسره. یرعلیباز کردم و ام دیآنکه نگاهش کنم در وباکل یب
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دوران عمرم رو حواله صورتش  یلیس نیکه خواست لبخند بزنه دستم و باال بردم و محکم تر نیکه شدم هم کشینزد

 کردم.

 زدم ازخشم. ینفس م نفس

 وار تکون دادم؛ دیتهد انگشتم

 .یعوض ارمیسرت م ییچه بال نیمزاحم بشو بب گهیبار د کیفقط  گهیبار د کی -

 ارد خونه شدم و درو سه قفله کردم.توجه عقب گرد کردم و باترس وخشم و یب

 و دهنم به شدت خشک شده بود. دیلرز یبه شدت م دستام

 زدم ... یدهنم زار م یبغل گرفتم و دستم جلو یو زانوهام تو هیرگریدفعه زدم ز کی

 با مشت زده به مالجم. یکیکه انگار  یکرد، به طور یعرق شده بود و سرم به شدت درد م سیتنم خ تموم

 بود به صورتم. دهیچسب موهام

 زد! یانداختم که باز داشت دستش و مک م یرعلیبه ام ینگاه

 خالص کن. هیهمسا نیمارو از دست ا ایخدا -

 کرد و دائم نگران فردا بودم. یبه ذهنم خطور نم یفکر جیه کارکنمیچ دیدونستم با ینم

 .یلعنت ینجایا کنم هرچه زودتر خونه بفروش برسه تابتونم برم از یتمنا م ایخدا -
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 ؟یکنه چ تینگران بودم اگه اون پسر خر دیکاو یخونه رو م یجا یهمه جا دهیترس نگاهم

 در اتاق خواب روهم قفل کردم. یوارد اتاقم شدم و حت یرعلیزدم و همراه ام میشونیپ یدونه آروم رو کی
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 زنه. کی یحکم برا نیبدتر ییآبرو یترس ب -

 اش رو استشمام کردم. یو با ولع عطر بهشت دمیروتختم و پسرم وبا وجود توآغوشم کش نشستم

 ره! یره که نم ینم نیجوره ازب چیه یبغض لعنت رکردهیگلوم گ یتو یزیچ کی

 کارکنم؟یعالقه ... چ دهمیکه بهم توجه کنه، محبت کنه، شا یکس کیخواست  یگر م تیآغوش حما کیفقط  دلم

 وا کردم؛با حسرت نج رلبیز

 یحاال به چه وضع نیبب یول دمیبخش یهم که شده م یرعلیاومد بخاطر ام یقرار بود اگه موقع تولد پسرم پدرش م -

 افتادم؟

 هم گااشتم و ادامه دادم؛ یرو دیهام رو نا ام چشم

 و اسفبار... زیرحمانه با قساوت آخر ول کرده! چقد رقت انگ یاون مرد من و ب رمیازش طالق بگ یابیغ دیبا -

 .دمیترق ترق شن یشوند که صدا یکم چشم هام گرم خواب م کم

 !دمیو وحشت ازجا پر باترس

 انداختم که خواب بود. یرعلیبه ام ینگاه

 بوده باشه! یترق ترق اومد انگار که داخل خونه کس یبازم صدا یتوهم بود ول فکرکردم

 تم؛به کمدانداخ ینگاه دمیمانتو برداشتم و پوش کی عیسر

 باشه؟ نجاهایا دیچاقوم با -

 کردم. داشیپ آها

 دادم. هیمانتوم و بارعب و وحشت گوشم به در اتاقم تک بیو باز کردم گااشتم درون ج ضامنش

 اومد. یپچ پچ م یصدا

 گوش سپردم. یشتریکردم و بادقت ب زیهام ر چشم
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 شد. نییدر باال وپا رهیدفعه دستگ کی

 و ترس از آبرو هم بدتر... دیلرز یدهنم گااشتم و هق هق کنان عقب رفتم و تموم تنم م یدستم جلو محکم

 دفعه ول کرد! کی یشد ول شتریب رهیدستگ یرو فشار

 یجا رهیمهابا اون و برداشتم و پشت دستگ یاتاقم خورد ب ینگاهم و اطراف گاروندم که چشمم به صندل باترس

 دادم.

 فرستادم. یلعنت م میگ چارهیب بودم و نگران به میگوش دنبال

 چرا؟ ستین -

 برداشتم و اون و چنگ زدم. زیمانند گره خورد خ لیمستعط یدفعه نگاهم به ش کی

 زدم و شماره صدو ده گرفتم... یلبخند

 ... بوق

 ...بوق

 .دمیبا لگدمحکم زد به در که از جا پر یکیدفعه  کی

 کمرم نشسته بود. رکیت یرو یلرزه و عرق سرد یام گرفته و تموم تنم رو سکسکه

 کرد. یم دیرعب و خفان آور اتاق حالتم رو تشد یفضا

 بهتون کنم؟ یتونم کمک یم نیصد وده تماس گرفته ا سی... سالم با پلبوق

 و لرز ناله کردم؛ باترس

 چندنفر خونم اومدن. -

 ن؟یفقط آدرس منزل و لطف کن نیخط: نگران نباش پشت

 دادم. یزدم و فشارم یترسم دائم گوشه مانتوم رو چنگ م از
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 ... ابونیلب زدم: خ جیگ

 رسن. یم گهیربع د کیما تا  یخط: مامورها پشت

 وار زمزمه کردم؛ التماس

 خوان در و بشکنن. یتورو خدا زودتر اون ها م -

 تا مامورها برسند خانوم. نیجا پنهان بش کی نیخط: بر پشت

 حرف قطع کردم. یب

 بشم!؟ میآخه کجا قا -

 به حموم خورد. چشمم

 خواستن در و بازکنن. یبا مشت و لگد م هنوز

 

 و برداشتم و سمت حموم هجوم بردم. یرعلیام دهیترس

 و وحشت زده من. دهیشکستن در و بود و نگاه ترس یصدا دمیکه شن یزیچ نیآخر

 بردم داخل حموم و درش و قفل کردم. هجوم

 انداخت. هیپنجره حموم سا یرو شیکلیبزرگ و ه هیسا

 ؟ینحسش در اومد که باچندش گفت: موش کوچولو کجافرار کرد یصدا

 م؟یکن یباهم باز میخوا یم ایب

 سکوت

 ا؟یایب رونیکنم زنده از اون تو ب ینم نی: نشد اوم اگه در و بشکنم تضمطرف

 باش و خودت در و بازکن. یدخترخوب
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 کرد. یم قیحرفش ترس و ترس که به تنم ترز باهر

بهم  فشیمحکم توآغوشم فشرودم و با اعماق دلم خدا رو صدا کردم و قسمش دادم پاک بمونم دست کث یرعلیام

 نخوره.

 شد. دهیدفعه در به شدت کوب کیکردم که  یرو زمزمه م یوالکرس تیام در اومده بود و هق هق کنان آ هیگر

 نثارم کرد و وارد شد. یاش نگاه پراز ش*ه*و*ت هیکه باچهره منفور و کر دمیکش یغیج باترس

 هم بلندشد. یرعلیام غیو ج هیگر یکه صدا دمیکش یاز ته دل غیج

 پرتم کرد داخل اتاق. انهیو وحش دیبازوم کش از

 ؟یگمشو عوض یخوا یم ی: از جونم چدمیسکسکه ورعب پرس با

 خواد. یم مزه ات ممخم. دل یرو ی: آخه بد رفتدیلبش کش یکرد و زبونش و رو ینچ نچ

 .یشگیمونه همون مزاحم هم هیوار گردشد تازه تونستم بشناسم پسرهمسا کیهام اتومات چشم

 و ازجام بلندشدم و عقب عقب رفتم؛ دمیرو چسب یرعلیام باخشم

 نزدم. غیگمشو ازخونم کثافت... برو تاکه ج -

 .یامشب آخرهفته و همه مهمون یدون یشنوه آخه م یصدات و نم یبزن کس غیدست هاش باز کرد: ج الیخیب

 شنوه. یهست اون م داریبه گلوم چنگ انداخت: سر بغض

 من کارم و انجام دادم. ادیشنوه بعدشم تا ب یازسرلات ترسم زد: موش کوچولو اون صداش نم یا قهقه

ت و سمت رو باقساوت ازم گرف یرعلیبرداشت سمتم تا خواستم از دستش در برم محکم گرفت و ام زیهو خ کی

 عسل. ارمیب رتیلب زد: چقد منتظر شدم تا تنها گ ازیرحمانه انداختش و باچهره خمار و ن یتخت برد و ب

 آورد و من هق هق کنان چشم هام با درد بستم. یو در م راهنشیپ

 زدم. یفرو بردم و بالمس چاقو لبخند تلخ بمیو حس کردم دستم داخل ج فشیداغ و کث دست
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 "یام رو لکه دار کن یذارم پاک ینم رممیبم "

 و صورتش گردنم رو نشونه گرفته بود. لب

 نیآخر دیکردن بس بود با تقال

 

 کردم. یو اجرا م دمیام نیآخر

 رو لمس کرد با خشم و ترس چاقو رو داخل شکمش فشار دادم. نییدستش پا نکهیهم

 اثابت کردم و آخم در اومد. واریو به شدت هولم داد که به د دیاز درد کش یا نعره

 کشمت یخورم م یاالن قسم م یخواستم فقط ازت لات ببرم ول ی: مدیخم شد وبانگاه آکنده ازخشم غر ادکنانیفر

 ...یوحش

 آورد که باترس مانتوم رو چنگ زدم و پابرهنه سمت سالن فرار کردم. هجوم

 بلندشدم بخاطر آبروم و پسرم. یخوردم ول یسکندر چندبار

 اون یپاها یصدا دنیکه چندنفر پشت سرهم دو دمیدو نییو پا دمیکش یگوش خراش غیباز کردم و از ته دل ج و در

 رو راحت کرد. المیخ یها تاحدود

 شدت گرفت و خشک شده صامت فقط با انگشت باالرو نشون دادم. میگر سیپل یمامورها دنیباد

چون موها و وضعم ناجور  دمیپوش یچادر داد فور کیاومد سمتم بهم  یخانم چادر کیبه حالم بردند که  یپ انگار

 بود.

 .ارنیخواستم پسرم و برام ب یزدم و هق هق کنان ازش م یمامور زن و چنگ م دست

 کرد. یمن و به آرامش دعوت م اونم

 آب قند آوردن. وانیل کیو  یکه برام صندل ستادمیساختمان ا ینگهبان یجلو باهم

 شه؟یم ی: توخدا پسرم چدمیخوردم و نگران پرس یمو ترس ک باعطش
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 کجاست؟ اون

 بود. دهیچیرو داخل پتوپ یرعلیاز افسرها نگاهم سمتش معطوف شد که ام یکی یباصدا

 رو محکم چنگ زدم و داخل بغلم فشرودم و تموم تنش و بوسه باران کردم. یرعلیبرداشتم و ام زیخ هیوگر باشوق

 .نیا آروم باشترسه بچه لطف ی: خانم مافسر

 تخت. یرحمانه پسرم رو پرت کرد رو یب یچطور نیدون ینم نیسرم تکون دادم: شماها نبود هیباگر

 .دمیهام بادرد بسته شد: آخ خدا امشب مرگ و باچشم هام د چشم

 یگردم اون وقت تالف ینثارم کرد: من بازم برم یزل زدم بهش که پوزخند دیباشک وترد هینعره پسرهمسا یباصدا

 کنم عسل. یم

 خورم. یکنم قسم م یوگرنه منم بهت رحم نم یبرنگرد گهیصورتم برگردوندم: برو دعاکن د باخشم

 

 فروکش کرد و بهت زده زل زد بهم. خشمش

ن و م یرعلیکدوم اندازه پرت کردن ام چیه یکس بودم ول یمن تاحاال تنها و ب ریکنم! نخ هیانتظار داشت االن گر هه

 نسوزونده بود.

 .دهیسوخت که رنگ آرامش و ند یپسر دوماه ام م یبرا دلم

 و بردن که با التماس رو به ارشد مامورها گفتم؛ اون

 اون چندماه خواب وخوراک رو برام حروم کرده بود. نیبکن مینحسش رو از زندگ هیسا یپرست یم یتورو به هرک -

 با وجود مدارک و  شواهد حکمش حبسه. نی: نگران نباشسروان

 تیبه شکا یدگیرس یزدم و خواستم وارد آسانسور بشم که همون سروان گفت: فردا صبح برا یلبخند قدرشناسانه

 .دیبه پاسگاه ... مراجعه کن

 تکون دادم. سرم
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ها چهره ام رنگ غم و درد گرفت و  لیوسا یختگیبهم ر دنیتند وارد خونم شدم و باد یو قلب دهیلرزون و ترس یباپا

 فرستادم. رونیبنفسم با افسوس 
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 شدم؛ رهیخ یرعلیبه ام رون،یو درمونده از پاسگاه اومدم ب خسته

 ؟یتوام خسته شد -

ت خدا به ،ی: تو عمرمندمیکرد سرم جلو بردم و آروم صورتم بهش مال یم یباز بود ووبا انگشت شصتش باز چشماش

 ...یلیرحم کردخ

 شه. یشترمیت فکم منقبض و فشار دندون هام بچهره مظلوم پسرم موقع برخورد باتخ یادآوریبا یحت

 مطلق طفل دوماه ام رو پرت کرد! یرحم یگارم اون با ب یکثافت و ازش نم -

 .ارمیب رونیو ب نیماش چیرو کج کردم تا سو میکمر فیک

 خوردم. کهی میپشت سر یباصدا

و شاهد صدور حکم متهم در  نیدر دادگاه حاضرباش نیتون یرفت و شما م شیپ یبه خوب تیشکا ی: کارهاایالدکیم

 .نیاونجا حضور داشته باش

 ن؛ییاکتفا کردم و شرمنده سرم انداختم پا یبه لبخندکوچک تنها

 .شمیمتاسفم همش مزاحم شما م -

 یما نواقع دمیخودم رس ی: نه... من متاسفم که امانت سپنتا رو گااشتم تنها و به کارهادیبه صورتش کش یدست ایک

 بگم. یدونم چ
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نم که ... بلکه منیستیکردم که زودتر بهتون اطالع ندادم مقصر شمان یواکنش نشون دادم: نه نه من نادون عیوسر تند

ودمم فقط خ یافتاد حاال افتاده... تنها مقصراصل یم دیلبم به حرف بازنشد و اونچه که نبا یبهش وافر بودم ول نکهیبا ا

 خودم.

ون برادر کنارخودت هیو اگه من و مثل  نیرو پنهون نکن یزیچ گهیلطفا د یگاشت ول ریحاال که بخ نی: آروم باشایک

 .نیجامعه گرگ نما نش نیتا دچار مشکل توا نیبهم اطالع بد نیدون یم

 یشگیهم یجا یرعلیکردم و قنداق ام یآروم یخداحافظ رلبیباشه تکون دادم و ز یبا اون بود پس سرم به معن حق

 خودمم پشت رل قرار گرفتم. بستم و

 استارت زدم و روشن نشد! انیو بسم اهلل گو دمیکش یقیعم نفس

 نه. یاستارت زدم ول بازم

 شد؟یچ -

 آوردم! یسردرنم یزیمنکه چ یکاپوت مکث کردم و درش بازکردم ول یشدم و جلو ادهیپ متعجب

 اومد. الدیم یکه صدا کارکنمیبودم چ مونده

 ؟یشیاومده خانم قر شیپ ی: مشکلالدیم

 کردم؛ نیواشاره به ماش دمیرو ازشرم گز لبم

 کارکنم؟یددنم چ ینم ستمیبلدن یچیمنم که ه شهیکنم روشن نم یم یهرکار -

ود چون د دهیبهش انداخت: فکرکنم شلنگ ترک یشد و نگاه کیکتش و درآورد و بهم داد که ازش گرفتم، نزد الدیم

 کنم. یو آب جوش بوش رو حس م

 شه؟یم یلب زدم: حاال چ احتنار

 و درآورد مشغول شماره گرفتن شد... شیسرجاش گااشت و گوش کاپوت

 هستن!؟ کیمکان شونیاز اتمام حرف هاش متعجب گفتم: ا پس
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 نیداخل ماش نی... شما بفرماادیو تکون داد: بله االن م بالبخندسرش

 و خونه برم. رمیدربست بگ کیتونم  یانداختم: نه ممنون من م ینگاه دیبه خودرو ِ خودش کرد که باترد اشاره

 پرصالبت دستش و تکون داد: من قرار بود مثل برادر کنارشما باشم درسته؟ یکرد وجد یاخم الدیم

 خوام مزاحم شمابشم. ینم یسرم کج کردم: درسته ول شرمنده

لطفا  دینکن یفکر نیوقت همچ چیم: شما هزل زده بودبه شیسرم و بلند کردم که باهمون نگاه جد ومدین صداش

 .نیبفرما

رو تنگ بغل کردم که نق اش  یرعلیاومد جلونشستم و ام رشیدزدگ یپورشه اش شدم که صدا کیناچار نزد به

 بلندشد.

 ...ربخورهیو مانتوم بازکردم تاش دمیکش یپوف

رد ب نیهم سوار شد وبدون نگاه کردن لب زد: ماش الدیزدم که م یبود لبخند دهیگرفتم که آروم خواب یرعلیام آروغ

 .رکنهیتعم یتا درست وحساب

 ممنون. یلیانداختم و: خ نیماش یخال یبه جا ینگاه

 گاشت. ابونیازخ یآف کینزد و بات یحرف الدیم

 ..دهیهم م یخوب متیشده که ق دایپ یخونت مشتر یحواسم پرت شد: برا الدیم یبودم که باصدا توفکر

قته و یلیقرارداد و درضمن خ یبرا میتابر امیدنبالتون م یزد: عصر یمنتظرزل زدم که لبخند یو چشم ها قایاشت با

 .داکننیدوطبقه برات پ تیسو کیبه امالک ها سپردم 

 دونم چرا افعالش ازجمع به مفرد مبدل شد! ینم من

 .نیبه بنده لطفت کرد یلیو گازگرفتم: متشکرم خ لبم

مشتاقه  یلیکنم باهام راحت باش منم مثل برادر درضمن باران خانوم بنده خ یدنده رو عوض کرد: خواهش م الدیم

 کنن. ارتیشمارو ز
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 .امیم دنشونیام گرفته بود: چشم چشم در فرصت مناسب حتما به د خنده

 یمنت انجام بده ول یببود تاکارهام رو  یکیرد وبدل نشد و من شاکرخدا بودم که حداقل  یبه خونه حرف دنیرس تا

 .ستیو انصاف ن دهیکنم زحمت کش یمن بعداز گرفتن خونه حتما حق السهمه رو بهشون تقبل م
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 باران هم اومده بود کمکون. یبودن حت دهیزحمت کش یلیخ الدیکارها انجام شد و پناه و م عیخونه سر بافروش

بود با وجود  رممکنیخودم غ یزدچون باورش برا یحرف اول وآخر رو م تیخوشحال بودم که هنوز انسان یلیخ

 نبود االن کاسه چه کنم چه کنم دستم گرفته بودم. زانیاگه کمک عز امیبرب یبتونم ازبس کارها به راحت یرعلیام

 تنبل خانوم! اکمکی: بدیخند طنتیتک تک حاضران حواله کردم که پناه باش بینص یسرشار از قدردان ینگاه

 یقنار کیرنگ شده طرح  وارید یقلم و برداشتم رو کی دمیکهنه پوش یزدم و کنارشون مانتو یقیلبخندعم

 یابودم که صد شیبایو ز دهیبال کش دنیمشغول کش یبهرش رفته بودم و باحس خاص قیکردم، عم میترس یصورت

 شیرلبیه زبا زمزم دیکاو یطرحم رو م یشدم که با حالت خاص رهیمتعجب خ دم،یگفتن باران شن "واو "

 !؟هیلب هام نشست: محشره دختره انگار واقع یرو ینیلبخندنمک

 معلومه قشنگه. ادیکه از دل ب یزی: چمیکج کردمزل زدم به نقاش سرم

به عنوان نقاش به بچه  نجایا امیخوام ب یمنم م یتوام کارت حرف نداره... راست یتکون داد: درسته ول یسر باران

 .ادبدمی یقشنگ طراح یها

 حتما. رهیدعاکن کارمون سروسامون بگ زمیصورتم اومد: چشم عز یرو یلبخندپهن ازشوقش

... من که قدرتش و باتموم ییشد و آروم نجواکرد: بسپارش به اون باال رهیخ الدیچندقدم دورشد و باعشق به م باران

 وجودم درک کردم.
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 یصداش کرد و باران بالبخندجااب الدیبپرسم که م که مثل خوره به جونم افتاده رو یو کنجکاو کرد خواستم سوال من

 رفت. کشیخانومانه نزد

 حیوقت اون دختره رو بهم ترج چیکردم بهراد ه یاگه منم باوقار رفتارم دیوخانومانه اش بودم شا یبایحرکات ز مات

 داد. ینم

آروم پناه من و  یشونم قرارگرفت وصدا یرو یبود که دست نیگلوم و نگاهم غمگ بکیس یچنگ انداخت رو بغض

 ؟یی: کجارونیآورد ب الیازهپروت خ

 ؟یتوفکربود ینطوریکه ا یکرد یفکرم یچ به

 زدم: بهراد. یلبخندتلخ

 نگاهم کرد: چرا؟ نیغمگ پناه

 پرحرف شد: تنهام. میلرزان و چشم ها میصدا

 م؟ینجایبه بچه ها کرد: پس ماهمه ا یزد و به اشاره ا یلبخنددردناک

جزخودش  چکسیبود که جاش رو ه ییتکون دادم: منظورم اون تنها یقطره اشک گرم رو پس زدم و سر بادست

 .رهیتونه توقلبم بگ ینم

... یرو تحمل کن ارهیوتنها نم یزندگ نیو تاب ا کهیبخاطرپسرت که هنوز کوچ دیتوبا یکنم ول ی: دختر درک مپناه

 دونه. یچه م یباشه کس یامتحان اله نیا دیشا گمیمن م یدون یم
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 بچه ها شک نکردن. هیتا بق میتکون دادم: درسته بهتربر دنیفهم یتکون به معن یسر

 ازشون مراقبت کنه. یکی دیهات خود منم که با یمشتر نیاول گمیکرد: م دیهم تا پناه

 ؟یچرا جمع بست یشدم: باشه ول رهیزدم به دخترش خ یبخش نانیاطم یلبخند
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 لب زد: آخه من حامله ام. شیمزشد و باشرم ذاترنگش قر پناه

 دختر... نه نه مامان خوشگل. هیعال ینجوا کردم: وا رگوششیمحکم بغلش کردم و ز یازخوشحال

 کنن به خودت مسلط باش. ینگاه م یجور هی: توخدا نازگل بچه ها دیبه کمرم کش یدست پناه

 کردم: باشه. باشه توحرص نخورفقط برات ضرر داره. یازته دل یگردکردم و خنده ا عقب

شدم و  اطیرو برداشتم و داخل ح یظهربود و وقت ناهادبود گوش کی یشدم که رو رهیگردکردم به ساعت خ عقب

 مشغول شماره گرفتن بودم که زنگ درو زدن.

 شد. انیمهرداد نما یحرکت بازش کردم و تا اومدم بگم بله، چهره جد کیبه دست سمت درب رفتم و با  یگوش

 .مینیب یجلو دیچیکباب پ یخوش یغاا و بو کیدست هاش پالست یکنار رفتم تا داخل بشن که تو یکم باشرم

 .نی: سالم خوش اومددمیکش یقیعم نفس

 تکون داد: سالم ممنون بچه هاداخل هستن؟ یسر یجد

 کج کردم: آره. اتفاقا پناه منتظرتون بود. یدهنم نامحسوس قورت دادم و سر آب

 رها کردم. نیدادم و نفسم سنگ هیرفت و کنار در تک تیحرف سمت سو یب

 نبود. نایا یاهل چاپلوس یول هیمعروف ستیفوتبال نکهیداره با ا چقدجابه

 زیه همه دور مشدم ک تیو صدام صاف کردم و با استرس داخل سو دمیبه لباسم کش یباال انداختم و دست یا شونه

 جمع شده بودن.

 کرد. یم یکنارپناه جاگرفته بود و پچ پچ مهرداد

 کجارفتند؟ ایک یگرفتم و آروم پچ پچ کردم: آقا یزدم و کنار باران جا یونصف میلبخندن

 کیرفته  نیهم یبرا نطوریهم هم نریت یهم مثل خودم زمزمه کرد: دست هاش ناجور رنگ گرفته و اساسا بو باران

 پاکش کنه. یجور

 ؟یتوکه تازه اومد ی: کجا رفتدیازجام بلندشدم که باران پرس یو بانگران دمیرو گز لبم
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 راحت تره. ینطوریببرن ا نینفت و صابون وبدم تا رنگ و بو رو ازب یکردم: برم بهشون کم یا اشاره

 یعادت داره حتما دست هاش و با دستمال پارچه ا الدیزد: باشه فقط بگو دستمال هم ببرلطفا م یتیلبخندرضا باران

 .زکنهیتم

 تکون دادم. یسر

بودم برداشتم و همراه صابون سمت  دهیرنگ خر ینفت که ازقبل برا یو کم زیآشپزخونه شدم و پارچه تم داخل

 رفتم و چندتق زدم که در آروم بازشد. سیسرو

 .رونیاومدب شونیکالفه و پر الدیم

 ان؟ یناچی: ادیادم و عقب گردکردم که پرسبهش د لیحرف وسا یب

 پاک کردن. یرنگ ها و دستمال برا یفیزوزدن کث ینفت و صابون برا ینگاه کردن با لبخند جواب دادم: کم بدون

 ممنون. یلیاومد: خ زشیمسمالت آم یصدا

شده بودن و کنارشون ساالد و نوشابه ودوغ  دهیحرف از اونجا دورشدم و سمت بچه ها برگشتم و که ظروف غاا چ یب

 شد. یم دهیهم د

 خداکنه بتونم  براتون جبران کنم. نیدیزحمت کش یلیمهرداد وپناه شدم: خ کینزد نرم

 گه؟یذارم مهدت د یپناه باخنده گفت: من که گفتم بچه هامون روم یتکون داد ول یسر

 .الدبودیزم تشکرکردم و سمت باران رفتم که منتظرمبا ی: چشم گلم فعال... روبه مهردادمغرور وجددمیخند

 دلواپس نشو. ادیبابا ز ادیم -

 ..ها. ستی... حاال خوبه فقط فوتبالرهیگ یقد خودش م نیکرد: چرا ا یو به مهرداد اشاره ا دیکش یقینفس عم باران

 فره!؟ن کی: نگوکه پشتم دیپرس زشدهیر یباچشم و ابرو به پشت سرش اشاره کردم که باران با چشم ها دمیگز لب

 دهیتکون دادم که باشرم و خجالت ازجاش بلندشد که خنده ام به هوا رفت و چهره ترس "آره "یبه معن یسر

 شد. یومبهوت باران برزخ
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 یکم خواستم یتوفاز حرص بود دمی... درینگ یبودبابا جد یشد که باخنده دستم باالبردم: غلط کردم... شوخ کمینزد

 .ارمیاز فَضا درب

ما  یخودش برا نقدیچرا ا اروینزدم فقط گفتم  ینشست و باچنگال به جون ساالدش افتاد: من که حرف یحرص باران

 افتاده. لیانگار ازدماغ ف رهیگ یم

باران  یباحرف بعد یول دمیکه دستم بود سرکش یدفعه آب کیو  دنیسرباران باالپر قاپشتیدق الدیم دنیباد ابروهام

 وع کردم به سرفه دردناک.به گلوم زد و شر

 : مردک غد توپ جمع کن!باران

به  و شروع کرد دیافتاد رنگش پر الدیتانگاهش به م یمبهوت اومد کنارم به پشتم چندضربه زد ول یباچشم ها باران

 با اخم بهش گفت: خوب؟ الدیسرفه کردن که م

 عادتت!؟ نیورد زبونته ا هنوزم

 چکسیه گمیدارم م زمیشد: عز زونیآو الدیم یعضالن یکنارش رفت و از بازو مانهیزد و باطم یلبخند اغوا باران

 ...دهیحداقل جواب خانوم هارو م یباجابه است ول شهیکه هم شهیمن نم الدیم

 منحصربه فردش. یژگیو نیحساس نشو باران و ا الدیزدم: درسته م یحواله ام کرد و لبخند یچشمک

ست کنارش نش زونیآو یو نشست که باران بالب ها دیعقب کش یانداخت و صندل به باران یبا اخم نگاه پرحرف الدیم

 شکل گرفت. الدیم یبه لب ها یگفت که لبخند کوچک یزیو دم گوشش چ

 انگار حل شد. خداروشکر

 .دمیجو یو آروم آروم م دمیکش یخودم کباب زعفران یبرا

 و اشتهام شده بود. یباعث خوشحال جودوستانه

 بود. دهیکنار اتاق خواب بچه ها خواب زمیعز یرعلیام

 زودتر کارها رو انجام بدم. دیشه با یم داریب بعدظهر

 ظرف وظروف شدم یجمع آور مشغول
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اه پن یکه مهرداد چطور باعشق و محبت رو دمید زشدهیر یو باچشم ها دیکاناپه خواب یرفت رو یبخاطرخستگ پناه

 و صاف کرد. رسرشیکتش و انداخت و بالشت ز

نبرده و فقط کتک  نهایا یاز مردونگ ییخودم سوخت که چرا بهراد بو یبرا یلیمن عشق کردم درسته دلم خ ینعی

 بلدبود و نوازشش باکمربند بود.

خواست  یدلم م یزدم و مشغول شدم ول کایانداختم و اسکاچ رو ر نکیس یحرف ظرف هارو تو یگرفت ب دلم

 یشدم و گند نم یقشنگش نم یشدم و خام حرف ها یهرگز وارد نم یو تا خونه بهراد خانم یبرگردم به دوران مجرد

 و... ندمیو آ میزدم به زندگ

 خاطراتم بودم. یاستکان رو دتخل آب چکان گااشته بودم و محوگاشته جدانشدن نیخودم که اومدم آخر به

 دندیابروهام ازتعجب پر دمیکه توبغل مهرداد د یلرعیدستکش هارو درآوردم و پاتندکردم و ام یفور یرعلیام هیباگر

 خوند. یم ییگردوند و براش الال یآغوشش ماهرانه م یکه چطور تو

شدم که چهره پرصالبت مهرداد بهم معطوف شد که باشرم و  رهیزدم و بالبخند بهشون خ هیبه در تک ناخواسته

دست هام گااشت و ازکنارم روشد و آه  یرو یرعلیحرف قنداق ام یرفتم و دستم دراز کردم که ب کشیدستپاجه نزد

 زد. یم ادیمن که عطرش هم مثل خودش غرور و فر
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 کرد؟ یکارو م نیفکر کردم اگه بهراد بود هم هم نیرو باآرامش خوابوند به ا یرعلیمهرداد ام یدونم چرا وقت ینم

 کنه؟ یم یزمزمه کردم: واسه همخونش کار رلبیز

 ؟کارکنمیچ رهینگرانم بدنگرانم که اگه بفهمه و بخواد بچم و ازم بگ یاشه ول شهیاز رگ و ر یرعلیباشه ام یهرچ

 یدادنش شدم وهمزمان خرمن موها ریتوبغلم گرفتمش و مشغول ش عیبلندشد که سر یرعلیام هیگر یدوباره صدا 

 کردم. یجغدشبش رو نوازش م
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 خستم فرستادم. یها هیعطرتنش و به ر قیکاشتم و عم شیشونیپ ی*س*ه روبو

 .شهیدرست م زیهمه چ دخدایبه ام یسوخت ول یخودمون م یبرا دلم

 

 "پنج ماه بعد... "

 رفتن؟ یاومد مجبور شیپ یباشه چون کار یخانم جعفر یلطفا حواستون به بچه ها یخانوم نجف -

 مونم. یتکون داد: چشم من جاشون م یسر ینجف خانم

 .یکن یزدم و: ممنون که درک م یتیلبخندرضا

 خارج شد. تیریبلندشد و از اتاق مد شیو ازصندل دیبه روم پاش یبایلبخندز

ازجام پاشدم و با  اریاخت یب دمیرو د یرعلیعکس ام یام رو برداشتم و مشغول ماساژ دادنش شدم وقت یطب نکیع

کرد و چهار  یم طنتیش یاالن هفت ماه بود و کل یرعلیرفتم، ام رخواهیش یچندبسته شکالت سمت اتاق بچه ها

زدم و  یرفت... با آرامش وارد اتاق محافظ شده شدم و رو به چندبچه پسرو دختر لبخندپهن یو ور م نیدست پا به ا

 دستام بازکردم؛

 اومد؟ یخاله ناز -

 وهااااای

 کرد. یمتعجب نگام م یرعلیام یول دنیغش غش خند یها همگ بچه

 خواد؟ یم نایاز ا یزدم و با بسته شکالت تودستم تکون دادم: ک یچشمک

بغلش  یبدو بدو اومد سمتم و به پام چنگ انداخت که خم شدم و به گرم کشیناز وکوچ یبا اون دست ها یرعلیام

 ه؟یبه لپش زدم که نق ش بلندشد: چ یکردم و ب*و*سه محکم

 من. یبچه نازناز ایب ایب

 کردم. یدادم و هم بو*س*ش*ون م یم یکیکرد هم  یبچه ها که منتظرنگام م هیو به بق نهیبش گااشتم
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 دونه؟ یگرفتم که خدا م یم یبچه ها انرژ نیا یاز شاد اونقد

ال پراز حا ینرم نشستم و به فکر رفتم که قبال چقد نگران و افسروده بودم ول یپارکت ها یرو دمیکش یقیعم نفس

 .میانرژ

 

 .زمیاب دادم: جانم عزباران با لبخند جو یباصدا

 دفترت دوخانوم منتظرتن. یکرد: تو یاشاره ا باران

م و ازجا دمیبوس قیشده بود رو با دستمال پاک کردم و عم یکه شکالت یرعلیتکون دادم و خم شدم و دست ام یسر

دست  یچطور نیباتو... بب شونیزیبلندشدم وسمت در رفتم رو به باران غرق فکر زمزمه کردم: زحمت تم

 کردن؟ فیوصورتشون کث

 تکون داد و وارد اتاق بچه ها شد. یسر باران

 حرف وارد اتاقم شدم اون خانم ها پشتشون بهم بودند. یب

 .نییو بفرما نیخوش اومد یلیخ -

 شه؟یدادم تا سقوط نکنم، مگه م هیتک زمیبرگشتن نفسم بندشد و دستم به م تا

 کار؟یاومده چ نجایا اون

خوشحالم که  یلیخ یشیمعطوف شد: سالم خانم قر باشیدرخشان وچهره ز یهم به چشم هاآنا نگا یباصدا

 .دمتونید

 ن؟یسرجام نشستم و: بفرما دم،یتازه کردم و آب دهانم و باترس بلع ینفس

 ن؟یریمد نجایدونستم شما ا یکرد: نم یاشاره ا آنا

 اد؟یازم برم یزدم و: چه خدمت یلبخندتلخ
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 یخوب به بچه ها م یلیخ نجایا میبود دهی... شنمیکه انگار بهش برخورده سرد جواب داد: واسه بچه خواهرم اومد آنا

 کنن. یم یرسن و ازشون نگهدار

 درسته. -

 خورد! کهی

 یمهدخوب و عال کیکه اسم مهدما به عنوان  دمیزحمت کش یکنم، من کل یپاره م کهیکرد االن تعارف ت یفکر م هه

 .فتهیها بسرزبون 

 خوام. یوازشون کار از دل وجون م دمیبه پرسنل حقوق م هیاز بق شتریب

 شون چقده؟ نهیو هز ینگهدار میتا نیبگ شهیفضا مسکوت آوره مداخله کرد: خوب م دیآنا د خواهر

 رو فشار دادم: بچه تون چند ساله هستن؟ لبم

 انداخت: سه ماه ِ  یگاارا نگاه

 مهد!؟ نشیاریب نیخوا یلب زدم: هنوز شش ماه نشده م متعجب

 هم کنه؟ هیتغا رمادریبتونه جزش دیبا حداقل

 خوره. یم رخشکیوهمزمان جواب داد: اون ش دیزده اش کش رونیب یبه موها یدست

 ن؟یدینم رخودتونیتونم بپرسم چرا ش یم نیشیتکون دادم: اگه ناراحت نم میتفه یبه معن یسر

 داخت و سکوت کرد!ان نییوپا سرش

 کرد یماه تموم نگهدار کی یآبج ه،یپرورشگاه ستیمقدمه جواب داد: چون بچه خودشون ن یبودم که آنا ب متعجب

داره  ازیزنه و ن هیخوب اونم  یکرد ول یبخاطرش شبانه روز ازش مراقبت م نیهم یشوهرش عشق بچه است برا

 بزاره! گهید یکیتموم وقتش و به بچه  نکهیکنه بگرده و نه ا حیتفر

 بودم از لحن کالمش. متعجب

 "باهام خوش برخورد کرد!؟ دمیکه توعمارت د ییهمون آنا نیا "
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 نداره. امکان

 اد؟ین شیپ یما مشکل یهستن فردا برا یتکون دادم: پدرشون راض یسر

 .هیراض مانیگفت: نه نه پ یفور خواهرش

 .نیسیو شماره تلفن ثابت رو لطفا خوانا بنو قیآدرس دقو  دیفرم و پرکن نیخوب ا یلیشدم: خ رهیخ موشکافانه

 و پوشک هم رفع بشه. رخشکیش یازهایتا ن نیهزارتومان پرداخت کن ____یماه دیشما با نکهیوا 

 تکون دادن و فرم و برداشت مشغول شدن. یکردن و سر گهیبهمد ینگاه

 .میعصر هم هست 6تا 1و از 12صبح تا8از یکار میقفل کردم: تا زیم یرو دستم

 باشه. میکدوم تا نیخوا یشما م حاال

 از صبح تا عصر باشه؟ شهی: نمدیپر یاجازه حرف زدن نداد و فور آنا

 ن؟ی: شاغل هستدمیکنجکاو پرس شیتوجه به حرفش به آبج بدون

 تکون یسر

 

 کنم. ی: بله مهندس نرم افزارم و تو شرکت شوهرخواهرم کارمداد

 یالیخیو با ب دیرو ازدستم کش میکه زندگ یشوهر خواهر نگاهم ناخواسته به چهره منفور آنا گره خورد کس دنیشن با

 نابود کرد.

 اومد گوشه مانتوم رو چنگ زد و فشرود. نییپا دستم

 بله! -

 .نیپرداخت کن ___هربرج  دیها فرق کرد با متیق یمنته نیتون یم

 .یاسمش مکث کردم: آذر فتح یانداخت و فرم رو بهم داد که رو ینگاه خواهرش
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و جمع شمارو به خانواده کوچک شاپرک ها خوش آمد  نیباش یاز کارما راض دوارمیسمتشون دراز کردم: ام دستم

 گم. یم

 ارم؟یتونم ب یبا لبخند دستم فشرود: ممنون. از فردا م آذر

 زد: بله حتما. یلبخند م یام زور چهره

 م؟یریتا بهتر باهاش اُخت بگ دیکن دیق یتو کاغا شهیعادت هاش و رو م یمنته

 لب زد: من هنوز بهش عادت نکردم. ناراحت

 شهینجوا کردم: درست م محزون
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 زمزمه کردم؛ رلبیولو شدم و سرم تودست هام گرفتم و ز میصندل یرو یآنا و آذر رفتن با دلهره و نگران یوقت

 کارکنم؟یبگن من چ ابهشیاگه بهراد بفهمه،  -

 منه! یاون تموم زندگ شهیم یچ میرعلیام

 کردم. یزدم و نجوا م یاتاق قدم م یبه دلم افتاده بود دائم تو یبیعج دلشوره

 ...رهیگ یرو ازم م یرعلیاون حتما ام "

 "و نابودکنه! میبازم زندگ دیشا

 دم؛یغر رلبیبه چپ وراست تکون دادم و ز سرم

 از نعش من رد بشه بزارم. نکهی... مگه ارهیام ازم بگ گرگوشهیذارم بچم و ج ینمذارم نه نه  ینم -

 پاتندکردم. یرعلیو نفسم رو پرصدا فرستادم و با استرس سمت اتاق ام دمیبه مقعنه ام کش یدست کالفه

 کالفه ام کرده بود. میقرار یزد و ب یمثل گنجشک تندتند م قلبم
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 .دهیشد که پسرم باشکم گرسنه خواب شیدلم ر دمیرو غرق خواب د یرعلیدر وبازکردم وام یوقت

 بهم کمک کن. ایخدا -

 یقطره اشک باطعم نگران کیروش نشوندم و  یقیو بو*س*ه عم دمیبو قیرفتم و دست کوچولش رو عم کشینزد

 .دیمادرانه ازگوشه چشمم چک یها

 ذاشت بغضم رو بشکنم. یو نم رکردهیگ یمحکم یزیچ کیگلوم  یتو

 لب زدم؛ نیو گرفته و غمگ دمیرنگ شبش کش یبه موها یدست

 .رمیم یقسم بهت م رهی... اگه بهراد اون ازم بگرشیبچه تمام منه، ازم نگ نیا یدون یخدا خودت م -

 .ختیر یهام مثل نم نم بارون م اشک

 گرفتم. یم میکاش حداقل باچشم باز تصم ده،یداره تاوان اشتباه من وپس م ینکرده، منته یاون که گناه -

اشک هام پاک کردم و بغضم رو قورت دادم و ازجام آروم پاشدم  یدستم فور یبادستمال تو یخانم جعفر باصدازدن

 انداختم. نییو سرم پا

 ؟یکرد هینازگل گر نمتی: ببدیپرس یرکیباز یجعفر خانم

 تکون دادم؛ یسر سرسختانه

 .امی. شما برو اتاق بچه ها االن منیفقط دلتنگ خانواده ام هم -

آب سرد وبازکردم و چندبارآب زدم تا  ریشدم و ش یبهداشت سیتکون داد و که ازکنارش ردشدم و وارد سرو یسر

 صورتم رفع بشه. یالتهاب درون و قرمز

 ثابت موند. میشونیپ یبه چهره پخته تر و خط ها نگاهم

 دم؛یبه صورتم کش یدست

 باشم؟ زونینام نقدیا یسالگ24توسن  دیچرابا شمیشکسته ترمروز به روز دارم  -

 سوخت. یهام قرمزبود و م چشم
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 دل کندم و خارج شدم. نهیو از آ دمیکش یآه

 دارها. زهیجا ینقاش نی: بچه ها بهتردمیرو شن یخانم جعفر یرفتم که صدا یم6- 3نیب یسمت اتاق بچه ها به

 به در زدم و با خنده رو به بچه ها گفتم؛ یلبم اومد و تق یرو یبخش تیلبخندرضا

 اومد حاال همه بخندن زود. یخاله ناز -

 دم؛ینشون دادم و پرس 7که با دست هام عدد دنیبچه ها دست و هورا کش همه

 عدد چنده؟ نیا  -

 ها گنگ زل زدن. یجواب دادند و کوچک تر یساله ها فور پنچ

 زمزمه کردم؛ یزدم و روبه خانم جعفر یلبخند

 .نیرو به کوچک ترها آموزش بد ینقاش ن،یبد ادی یکاربرد یبهشون اعداد و حروف ها -

 زد و : حتما. یلبخندکوچک

 از خارج شدن رو به بچه ها بالحن خودشون اشاره کردم؛ قبل

 خاله. یگل ها نیها، زرنگ باش یخانم جعفر دنیم زهیبُرد بهش شکالت جا یهرک -

 همه شاد و سرحال شد. نگاه
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 فاکتورها شدم. یدفترم شدم و مشغول حساب رس داخل

 .میو به موقع پرداخت کن دزودیرو با دیجد لیوسا دیفاکتور خر چندتا

 باپناه حرف بزنم. دیبا

 .دیکش یچا کیکج کردم و دلم هوس  سرم
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 بلندشدم و وارد آبدارخونه شدم. ازجام

 .روشن کردم رشمیگاز گااشتم وز یرو پراز آب کردم و رو یکتر

 .دمیچ یقند رو داخل قندون یها برداشتم و حبه ها یرو به تعداد مرب یچهارضلع یها وانیل

کردم تا خاکش رو  سیرو خ نیو چندچوب دارچ ختمیر ینیچ یازش داخل قور یاعالء ممتاز رو برداشتم کم یچا

شعله پخش  یرو یبعدش قور یو درآخر کتر ختمیر یقور یو آب جوش رو آروم تو یکنم و انداختم داخل قور زیتم

 کن گااشتم تا دم بکشه.

 .اشم آب جوش هیو بق ختمیخوش رنگ رو ر یتانصفه چا بیو به ترت دمیمتوسط وبرداشتم و استکان هارو چ ینیس

 .زبودیوسوسه انگ نیهمراه دارچ یچا یبو

 هاست. یاستراحت مرب میلبخند زل زدم به ساعت که بله تا با

ان بار زیآم طنتیلبخندش انیهمشون متعجب و کنجکاو شدند که درم دنمیدارخونه و باداومدن داخل آب یکی یکی

 کرد و اشاره کردم؛ عیلبخندم رو وس

 .نیببر ضیکرد و گفتم شماهم ازش ف یتازه دمه، دلم هوس چا دیبفرما -

 مشکوک زل زد بهم. یخانم جعفر یتشکر کردند ول همه

 زدم که اونم با استکانش دنبالم اومد. یدونه استکان برداشتم و به باران چشمک کیخم شدم  لکسیر

 !گاین گایدخترن ی: وارخندهیباران زد ز میوارد دفترشد تا

 یحرف نداره کاش موقع خواستگار شیخوان... خدا ینازگل پز م یازت چا دهایچشم ورقلمب نیاز فردا هم یگینم

 زدم. یمن گند نم یتوبود

 دم؛یرس متعجب

 ؟یکارکردیمگه چ -
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 اصال الدیمزه بود تازشم م یخوب بدرنگ و ب یهم بهم گفتا ول میمامان گهیباال انداخت: من بلدنبودم د یا شونه

 حواسش نبود همه رو داغ داغ بود.

 تکون دادم؛ یسر

 عاشق توشده؟ یبا اون همه جابه چطور الدیمن موندم م -

 خودمه باران خانم. یدونه است فقط م برا کی الدمیم یلب زد: وا یبا لحن شوق باران

 .ایولو کردم و : اوه باران خانم کم افه ب خودم

 .یگیم یچ ینیرو بب هیتو اگه فرحان وسم یکرد: ول یمستانه ا قهقه

 .نمشونیبب شدیدلم آب شد کاش م یکرد فیابرو پرندم: ازبس ازشون تعر کنجکاو

 گلم تازه مادرشده. هیبابا تازه سم ینیب یتکون داد: م یسر باران

 حاال چندماهشه؟ ولیکردم: ا یا خنده

 زمزمه کرد: چهارماه ِ رلبیز

 کردم و باز رفتم تو فکر ... یآهان

 خوردم. کهیصورتم خورد  یجلو یبابشکن

 هوم!؟ -

 ؟یکن یم ری: کجا سدیپرس یبا حالت بامزه ا زشدهیر یباچشم ها باران

 دنبالت؟ ادیم یک الدیانداختم: م نییزدم وسرم پا چندبارپلک

 برم؟ یردم کن یخوا یمزاحمم که م هینشست: چ زیم یجلوم رو نهیدست به س باران

 به لحنش زدم: نه فدات شم درمورد بهراده... یلبخند

 .ادیمحکم فشار دادم تا اشکم درن لبم
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 .هیقابل لیوک الدیراستش نگرانم بهرحال م -

 !هیچون ولت کرده و بدون سرما یکن یم تیتوام نگران نباش فوقش ازش شکا ادیود متکون داد: ز یسر یجد باران

 هم شده اونم دوبار! دفراشیتجد تازشم

 بودو به چهره متعجب و گنگش زل زدم. رچونمیکج کردم و دستم ز سرم

 عقب. دمیمتر پر کیکه منم ازترس جاخوردم و  دیدفعه ازجاش پر کی

اونم که دوباره ازدواج کرده  میو نفقه کن هیسروقتش و ازش درخواست مهر میکه بر نهیراهش ا ولیگفت: ا جانیه با

 .دهیبخاطر ترسش همه رو م

 اون وقت خودش! لهیشوهرش وک ستیباران درست بشو ن نیخوردم ا تاسف

 توهوا تکون دادم؛ یدست

 .ادیتا آقاتون ب نیبش ایفعال ب -

 برداشت و خودش ومشغول کرد. یبرگه انشست و  یصندل یرو زونیآو یبا لب ها باران

 .دمیکش یروهم جرعه جرعه سرم یهمراهمش چا یرفتم توفکر ول بازم

 "...یکنن حت یتونن هرکار یبا پولشون م نایبهراد ا یول داکنه،یپ یراه الدیکاش م "

 رها بشم. وسیتکون دادم تا ازافکار ما تندتندسرم

 داخت. یم نییزد و بعد به سرش وپا یبهم زل م یهرازگاه یکاغا بودول یباران هم سرش تو ادیب الدیم تا

 ؟یکن یم کاریجمع کردم: چ لبم

 .رلبیز

 .یفهم یصبرکن االن م _

 بود. دهیدرونم آشوب بود از اون طرفم دلهره ودلشوره امانم رو بر یخونسرد بود ول ظاهرم
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 "شه؟یم یآخرش چ "
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 باز بودند یکرده بود، دهانم ازتعجب وشگفت یطراح یچهره خودم اونم به طرز ماهرانه ا دنیباد

 ؟یدیو کش نیواقعا توا -

 باال انداخت: یشونه ا الیخیب باران

 دارما. یمدرک طراح نکهینکردم درضمن مثل ا یکارخاص

 ازجام بلندشدم وکنارش نشستم؛ دمیخند

 ؟یکن ینم ریدا رهیو غ یطراح شگاهیچرا نما یدختر تومحرکه ا -

 انداخت: نییسرش وپا باران

 فعال ازمهم تر بچه دارشدنمه. یخواد ول یم دلم

 .جاخوردم

 گرفته سوال کردم؛ یزور باصدا به

 !نیشما که تازه ازدواج کرد -

 بابا. ادهیز وقت

 تکون داد: یسر ناراحت

 یبوسه دلم ضعف م یکنه و م یبغلش م اقیاشترو چقد با  یرعلیام نمیب یم یبچه دوست داره وقت یلیخ الدیم نه،

 .ادیبرنم یره اما از دست من کار

 تکون دادم؛ "دنیفهم "یبه معن یسر
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 نیرو با علم نو یناباور یکه متخصص زنانه، کارش حرف نداره تازه اون روش ها یدون یپناه، م شیخوب برو پ -

ربه س یگ یم یجد نینداشته باش یمشکل دیشما شا نکهیشن و ا یروش باردار م نیها با هم یلیبرده و االن خ نیازب

 پناه بزن و باهاش حرف بزن.

 هوم؟

 شه؟یم یعنیدست هام نرم گرفت و پربغض ناله کرد:  باران

 زدم؛ یبخش نانیلبخنداطم

 نداره. یا دهیغصه خوردن فا شهیخدا حتما م دیبه ام -

 .میشد رهیهردو بهت زده به در خ الدیم یباصدا

 :دیباالرفته پرس یابروهابا  الدیم

 چتونه؟

 همه رفتن؟ یوقت نیچرا درو بازگااشت دمیپرس

 جواب دادم؛ الدیبلندشدم رو به م ازجام

 ستن؟یها هم ن یمرب یحت یعنی میماسرگرم حرف شد -

 کرد: یداد و نچ نچ هیدر تک به

 شش دانگ حواست جمع باشه. دیبا یزن یبه خودت ضرر م ینطوریا نازگل

 انداختم. نییپا سرم

 .میمداربسته نصب کن نیهمه جارو دورب دیباشه، با -

 کنم نگران نباش. یم یازکنارم ردشد: اوک الدیم

 گل ما ناراحته؟ شدهیرو به باران با زانو نشست: چ یلحن بامزه ا با
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 بلندشد:  الدیبه بازوش زد که قهقه مردونه م یمشت آروم باران

 کنه. ینم یمن که فرق یبرا ادینزن که دردت م زمیعز

 زمزمه کردم؛ رلبیدرگردش بود وز الدیم یقطور و عضله ا کلیبه ه نگاهم

 اومد. یاندام دردم نم نیآره خوب، منم بودم با ا -

 نازگل. ی: توجوجه االدیم

 زد: یزل زدم بهش که لبخندپرغرور متعجب

 .ریرو دست کم نگ لیوک کیوقت  چیه

 .دیازشرم سرخ شده بودم که باران به دادم رس دیبلع یکرد و من وم یدهن باز م نیخواست زم یم دلم

 .نجاینازگل اومد ا یزن بهراد و هوو الدیم ی: راستباران

 نگاهم کرد: خوب؟ یجد الدیم

 ثبت نام کرد. نجایباران بود: خب، خب خواهرش بچه اش رو ا مخاطبش

 .یکرد یقبول م دیحواله ام کرد: نبا یو پرحرف ینگاه جد الدیم

 لب زدم؛ وسانهیدادم و ما هیتک وارید به

 داشت. رنظرمیچون آنا ز شدینم -

 انداخت و زل زد به کف پارکت ها. نییسرش وپا الدیم

 ؟یریازش طالق بگ یخوا یزمزمه کرد: م رلبیز

 کردم. یم یکار دیبا یدونستم ول ینم

 مشتم گره زدم و؛ یو گوشه مانتوم رو تو دمیکش یقیعم نفس

 رو نداره. یرعلیام یپدر قیازش جدابشم، اون ال دیبا آره
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 .میبر گهیهوا پاشد و لب زد: باران خانوم بهتره د یبود و دست هاش قفل هم کرد و از جاش ب نییهنوز سرش پا الدیم

 از اتاق خارج شدن. الدیم یبه پا یرو چنگ زد و پا کشیکوچ فیازجاش برخاست و ک عیسر باران

 رو پرصدا رها کردم و دنبالشون رفتم تا بدرقه اشون کنم. نفسم

 لحظه باچشم بهم اشاره کرد! کی الدیاز در خارج شدن م تا

 تکون دادم. "هیچ" یشدم و سرم به معن متعجب

 نرو باشه؟ رونیشب هاب چیدم دستت باشه و به ه تیهاش رو باالبرد: درها رو قفل کن و گوش دست

 م؛زد یکننده ا لبخنددلگرم

 نگران نباش. -

رو برداشتم تا به طبقه باالبرم و درهارو هم چندقفله  یرعلیها سوار خودروشون شدن، درهارو قفل کردم و ام اون

 کردم.
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 .رمیبگ یشدم و با لبخند رفتم حموم تا دوش کوتاه داریزود از خواب که ب صبح

 یلبخندپهن یرعلیام گوشید پاتند کردم و به چهره بازرو شستم و با حوله نم ِ موهام رو چلوندم و به سمت کم موهام

 بهم زد. یدفعه لبخندناز کیزدم که 

 .شهیم یداره واسه خودش مرد گهید زمیعز -

 شدم. دنیبرداشتم و مشغول پوش ازمیموردن یها لباس

 باال انداختم. یابرو

 خواد بگه مامان؟ یم یمامان ک یرعلیام -
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 هوم؟

 گرفتم و آب دار ماچش کردم. یگندش بو*س*ه بزرگ یزل زد بهم که با خنده از لپ ها متعجب

 زدم؛ یبهش چشمک رو

 خوره پسرمامان؟ یم یصبحونه چ -

 اخم کردم؛ یشد و به شوخ زونیکرد که لب هام آو دیتول ییاصوات نامفهوم ازخودش صدا با

 !دمیمن که نفهم -

 من قهر کرد! یو نازناز پسرلوس دمیشد فهم زونیدفعه لبش آو کی

 یصندل یجا یرعلیرو محکم بغل کردم و قفل در اتاق خواب رو باز کردم و سمت آشپزخونه رفتم و ام یرعلیام

 یرعلیام یو همزمان برا دمیمال یکودک گااشتم و کمربندش و بستم و دوتا تخم مرغ آبپز کردم و نون هارو کره م

 کردم. یآماده م رموزیش

 .یرعلیو درش وبستم دادم دست ام ختمیر ریش شهیداخل ش رموزیش

 سرد گرفتم و مشغول کندن پوسته اشون بودم. رآبیمرغ ها که پخته بودن رو ز تخم

 شیقرار دادم و با قاشق رنگ یرعلیام یو جلو ختمینمک ر یراحت زردهاش رو جدا کردم و کم الیبود و باخ7ساعت

 بردم؛ کشیدهن کوچ یتکه کوچولو جلو کی

 آ کن مامان؟ -

 .دیرو آروم باز کرد و تکه رو بلع دهنش

 .دمیجو یزدم و کره تخم مرغ خودم رو م یلبخند

 .ختمیر وانمیل یو برداشتم تو رسردیش خچالی یازتو

 .ریندارم فقط ش یرو جمع کردم: حوصله چا صورتم

 از زرده تخم مرغش بهش دادم. گهیتکه د کیزل زدبهم که  باشیز یبا اون چشم ها یرعلیام
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 تا بتونم زودتر آماده بشم. دمیجو یلقمه هام رو م تندتند

 کنم و با پسرنازم برم گردش. زیتونستم استراحت کنم و خونه رو تم یفردا جمعه بود و من م خداروشکر

 تب کردم.مر زیرو با اسکاچ محکم شستم و همه چ فیکث یروهم دادم و ظرف ها یرعلیصبحونه ام یها تکه

 به چونم زدم؛ یدست

 بزارم؟ یناهار چ -

 آره؟ یزدم: پاستا دوست دار یبود که بشکن یرعلیبه ام نگاهم

 گنگ زل زده بهم. پسرم

 .میاتاق خواب تا آماده بش میبغلش کردم وبازم رفت آروم

 .دمیرو پوش یمشک نیو شلوار ج یهمراه مقنعه مشک ریس یآب یرسم یمانتو

 بود. یو رژلب کالباس ملیکرم پودر و ر شمیا آرارو زدم و تنه عطرم

موز پرکردم و همراه  شهیرو از ش ربچهیش شهیعوض کردم ش یراحت یآب داسیروهم با ست اد یرعلیام یها لباس

و در مهد رو قفلش و باز کردم و داخل رفتم و پسرم داخل اتاق خودم  میرفت نییهم؟ درها رو قفل کردم و ازپله ها پا

 روشن کردم. رشیو ز ختمیر یجا اسپند یدرومخصوص کودک گااشتم و سمت آشپزخونه رفتم و اسپن یصندل یرو

 رفتم که زنگ در و زدن. اطیو لبخند دود اسپندرو پخش کردم و تا ح باصلوات

 و مهرداد مواجه شدم. الدیلبخند سمت در رفتم و بازش کردم که باچهره بشابش باران و پناه م با

 کردم؛تعارفشون  متعجب

 .نیخوش اومد ن،یبفرما -

 زم؟ی: سالم عزباران

 نازگل جان؟ ی: خوبپناه
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 چخبره؟ ،یکی یکی نیبابا بزار ی: االدیم

 تکون داد و سرد از کنارم گاشت. یمهرداد فقط سر شهیکردم که بازم مثل هم یبا همشون احوالپرس یبالبخندبزرگ

 زمزمه کردم؛ رلبیزدم و ز یلبخند

 پناه! چارهیب -

 دمیکش زآبیرو به برق زدم و استکان هارو تم یآشپزخونه رفتم و سماور گاز یبسته گااشتم و فور مهیو آروم ن در

 و از آشپزخونه خارج شدم. ختمیر یهمراه هل داخل قور یو چا دمیچ بیبه ترت ینیس یو تو

 .دیچرخ یکه مثل توپ بسکتبال دست بچه ها م دمیرو د یرعلیوارد اتاقم شدم ام تا

 رو به همه زد: بسه! یدفعه مهرداد بلندشد و تشر آروم کیام گرفته بود که  خنده

 ...نشیزار کرد یمحبته ب یرو از هرچ یطفل

 زل زد: توام که بله؟ قیسمت پناه کرد و عم روش

 م؟یکارکنیچ نهیریباال انداخت: خوب ش یکرد و شونه ا ینیخنده نمک پناه

 کنه؟ نکارویبا بچه خودت ا یکی ادیتاسف تکون داد و: خوشت م یبه معن یسر مهرداد

 بدش مامانش اومد. م،یباال انداخت: من تسل ییدفعه سرفه کرد و ابرو کی پناه

 سمتم اومد که ضربان قلبم رفت باال. یتازه متوجه من شد و با اخم درهم مهرداد

 "بهراده اخمش! هیچقد شب "

 تونه نابودت کنه. یلحظه غفلت م کیبه بعد بچت و بپا که  نیآروم اما خشن لب زد: از ا باتن

 رم؛یبگ یزبون دراز یبودم اما نتونستم جلو شرمنده

 ن؟یبه همه دستور بد نیدوست دار نقدیبچم امنه و مناسب، بعدش چراشما ا یجا -

 .دمیفکش شن یآواره ها یدندان هاش و رو دنییترشد و سا ظیغل اخمش
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 مهرداد معروف گارد گرفته بودم. یبدبود وجلو اوضاع

 کرد! یبا اخم وتخم باهام برخورد م شهیخسته شدم بسکه هم تشیواقع

 هوا کنارم زد و رد شد. یاشاره اش رو جلوم تکون داد و نگاه منم به انگشتش بود که ب انگشت

 ر که؟دخت یشوهرم و نابود کرد یکه پناه با خنده گفت: زد شیخال یو مبهوت زل زدم به جا مات

 انداختم و آروم جواب دادم؛ نیینداشت سرم پا یبودم اما پناه که گناه یعصب

 ...میکنم آدم دست وپاچلفت یباهام برخورد کرده که همش حس م یطور کیمتاسفم اما هردفعه  -

 دمیکردم سمت پناه و مشکوک پرس رو

 

: 

 ده؟یجوابم و م شهیکردم که شوهرت ازم دلخوره و با اخم هم یکار من

 سرش کج کرد: نه بابا! پناه

 ...ادیم نجایا یخوبه ها منته شهیدونم چش شده هم ینم اوف

 .ریاش رو نگ ینازگل تو پ الیخیب پوف

 باهات داشته تاحاال؟ ی: برخورد بددیموشکافانه پرس الدیتکون دادم که م "باشه "یبه معن یسر

 ...زمیهارو بر یاز لبم خارج شد و سمت آشپزخونه رفتم تا چا "ینه ا " کالفه

 اومد. ییرو بردم داخل دفتر و تعارف کردم و خودمم رفتم تا قنداق اضافه بردارم که صدا یچا ینیس

 .دمیفکر د یتو واریبه د هیرفتم که مهرداد تک اطیسمت ح کنجکاو

 یفکر کار یب یاز زن ها یندارم ول یبمش اومد: من باهات دشمن یو خواستم برگردم که صدا دمیرو محکم گز لبم

 .ادیبدم م دنیرو انجام م
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 .جاخوردم

 "رسما بهم گفت احمق! "

 ستادم؛یبه جانب جلوش ا حق

 تاوان بدم. دینکردم که با یمن کار -

 ؟یزل زدبهم: مطمئن زشدهیر یها باچشم

دون شناسم که ب یرو م یمن کس ی: ولستادیا یمیقد کی یبرداشت و تو واریاش از د هیبردم که تک نییباال وپا سرم

 ازخونه شوهرش فرار کرد و... ندشیفکر بدون فکرآ یاجازه خانواده اش ازدواج کرد و بازم ب

هام رو حس کردم اما نه بخاطر  رگیداخل مو یادیخون بافشار ز یو گرما دیتند و گزنده اش لرز یاز حرف ها تنم

 فقط وفقط بخاطر خشم وترس! یعشق وعاشق

 پناهم خبرنداره. یشناسه حت یبهراد رو م نکنه

 لرزون و گرفته زمزمه کردم؛ یباصدا

 ؟یدون یازکجا م -

و  یو درصد نصف سهام کشور یشاکر یتجار یمالک کارخونه ها یبهم لب زد: بهرادشاکر قیکرد و عم ینچ ینچ

 .یالملل نیب

 بدم. هیتک واریبرد که با دستش بهم اشاره کرد کنار د یپ مینشک ندارم که به حال درد دیپر رنگم

 بزنم و بگم؛ ادیخواست فر یهام ترشده بود و دلم م چشم

 اون خودش مارو ول کرد و رفت با اون دختره آنا ازدواج کرد. -

 

 پرت زمزمه کردم؛ حواس

 اون زن گرفت! یول -
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 جواب داد:  الیخ یب مهرداد

 ه؟یچ اشکالش

 .ارکنهیتونه همزمان پنچ تا زن اخت یمرد م کی

 شده بود که گوشه لبش کش اومد: یبراش عاد گهید جاخوردنم

 و... یو با اون پسره همخونه شد یکه با وجود شوهردار بودن فرار کرد یغلط تو کرد کار

 

 : خفه شو. خفه شو...دمیکش یبلند ادیتحمل کنم و فر نتونستم

 نجای: االدیم یرلبیو زمزمه ز دمینگران باران وپناه رو شن یبود صدا شدهریازچشم هام سراز لیهام مثل س اشک

 چخبره!؟

 کردم؛ هیپرازخشم و بغض گال لکسیتوجه بهشون رو به مهرداد خونسرد و ر یب

جون بهراد  یآدم مرده ب کیهام ازش مراقبت کردم و از  یباتموم بدبخت یوقت یدون یتو نم ،یدون ینم یچیتوه -

 ؟یچ یعنیبزرگ رو زنده کردن  یشاکر

 یترسناکش افتاد تو هیو سا میکه تمام فکرم درس و دانشگاهم بود بهراد شده بود کابوس زندگ یمن یدون یم توچه

 ...دمیکش یچ میزندگ

 بشه. هیآقا توج نیا دیبا نیکه دستم رو سپر کردم: صبرکن کمینزد ادیخواست ب هیتازه کردم که باران با گر ینفس

 .ستی: نکن نازگل ولش کن مهم ندیغر یهمراه نگران یعصب الدیم

 زنه. یم نهیرو به س یکنه و سنگ ک یدفاع م یبفهمه داره ازک دینه تکون دادم: ته با یبه معن سرم

 .تیشروع کردم به روا یبه مهرداد سرد و خشک وجد رو

 ه؟یعالقه چ هیدونستم عشق چ یم یاون موقع ها تنها دغدغم نون شبم بود و خرج دانشکدم چ -

 کردنش. یزندگ یجون رو به عهده گرفتم و شد تموم حواسم برا مهیو ن ضیپسرمر کی یپرستار
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 گرم رو کنار زدم و باحسرت و اندوه ادامه دادم: یاشک قطره

بود  مشغول یمارستانیب یو اون تو میدانشکده بود کی یبه اسم سپنتا که تو یکه باپسر میسال و ن کیشد تا -

 و ... میرفت یم رونیباهم ب شتریب ییآشنا یآشنا شدم و کم کم برا

 انداختم: نییو سرم پا دمیکش یقیعم نفس

و باهزار حرف و راه من و خام  میزندگ یکرد و بهراد مثل بختک افتاد تو نمینفر یو کدوم آدم شدیدونم چ ینم

 خودش کرد.

 یم نکهیخودمم که افسار دلم رو دادم دست بهراد با ا یوجب، مقصراصل چیگم تنها اون اشتباه کرد، نه به ه ینم

 جوه! یکوچک اما آرامشم رو م یو زندگ میزندگ یتو انهیمور شهیو م ستین یراض یشاکر یلیدونستم مادرش ل

 همه حرص و جوش. نیبا ا یکن یپراز دلهره لب زد: بس کن نازگل بخدا خودت نابود م الدیم

 زمزمه کردم؛ رلبیفش  فراموش کردم و زرو وسط حر دردهام

 کنم پس بزار بگم. فیقسمت نشه تعر گهید دیشا -

 ادامه دادم: یبودم ول کالفه

 یخودشون رو اعالم کردند و منم به هوا یمن که شامل تنها برادر و خانمش بود ناراض یخانواده  نکهیتا ا گاشت

 قرار داشت. اتیو تا خود تهران اومدنم بهراد درتمام جز رونیاز خونه زدم ب رهیبهراد واما بهانه دانشگاه وغ

بهراد و  یراومدنایخوب بود فقط د یهمه چ لیشروع شد، اوا مونیپنهون یو زندگ میکه اومد و ماباهم عقد کرد بماند

اد با بهر دمیکردم که فهم بشیتعق یچند روز نکهینسبت بهم، مشکوک و کنجکاوم کرده بود تا ا شیحوصلگ یب

 رابطه داره اسمش آناست. یخانم

 بزرگ. یخانواده شاکر یو آشنا نیتر هیسرما

ت تنم رو مورد اصاب انهیتوجه وحش یزنونه درستش کنم اما اون ب وهیکردم باش یلبم کش اومد: سع یرو یلبخندتلخ

 سرم آورد. ییضرب وشتم قرار داد و هربال

 دست هام دور خودم چفت کردم؛ نیکردم و غمگ یا سرفه
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 ر اول بود شک کردم امبا -

 

 باردارم! دمیفهم گهیخب د ا

 و آدم کش حامله شدم. یاز بهراد خائن و جان آره

 کرد. یبهم وارد م یادیتصورشم عااب ز یبه گلوم زدم، حت یهام رو بستم و چنگ چشم

 لباس و... نیکه دوست داره و بهتر یشام رو پختم غاا نیشب بهتر کیبودم  خوشحال

 رو خراب کرد. یکنم اما اون آنا زد همه چ زشیخواستم سوپرا یم

 بهم... یبیشب اومد و با حال عج بهراد

 بود و بردارم. نیدوشم سنگ یکه رو یشدم تا بار بزرگ یگفتم تا راحت م یم دیهق ام مانع شد اما با هق

 ..انهیبهم ت*ج*او*ز کرد اونم وحش -

 و دِم نزدم. دمیاه رو شنباران و تاسف خوردن پن دنیکش نیه یصدا

 دم؛یبه صورتم کش یدست

 .دیبهش نرس یبیخدا بهم رحم کرد که پسرم زنده موند و آس -

 .یوجسم یروح طیشرا نیبدتر یمن تو یناج دمیسرم سپنتا رو د یبهوش اومدم باال یوقت

به چشم بد نگاه نکرد و فقط وفقط بهم محبت  یشد همه کسم و باجان ودل ازم مراقبت کرد و حت زمیعز یسپنتا

 کرد.

بود.خدا حفظش کنه و در پناه خودش و  یو مهربون وباگاشت یسواستفاده بکنه اون واقعا مرد ِ بزرگ طیاز شرا دمیند

 امامان باشه ان شاء اهلل. هیرسایز

 فرو رفتم.... یلقمط یاهیشد و به س یچ دمیو نفهم دیکش یبد ریدفعه سرم ت کیکه  دمیکش یقیعم نفس
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 ادیچندبار دهانم رو بازکردم تا فر شدینم یخواستم چشم هام رو بازکنم ول یم دم،یشن یدورم رو م یها زمزمه

 بکشم که مبدل شد به سرفه کردن!

 داد زدم؛ یجیسرهم سرفه خشک کردم و باگ چندبارپشت

 من کجام؟ -

 !؟نهیب یچشم هام نم چرا

 ...ایکمک، خدا ادیب یکی

 مات شده جاخوردم. دیآغوشش کش یمحکم من و تو یدفعه دست کی

 استشمام عطرتند و گرمش ناباورانه زمزمه کردم؛ با

 بهراد!؟ -

 بم، نگران نجواکرد: یآغوشش محکم فشرود و باصدا یتو

 .ستمیباش... من بهراد ن آروم

 !نییپرت شدم پا یبلند یکردم از پرت یزل زدم به نقطه کور، حس م متعجب

 دم؛یکش ادیبه شدت تکون دادم همراه هق هق فر مسر

 کال ی... کم نبود اون همه شکنجه ام حاال اومدایخدا یریبچم و ازم بگ ی... تو. تو اومدیلعنت یدروغ نگو تو بهراد -

 ؟ینابودم کن

 ؟یلعنت یجرم چ به
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 ها؟ هیگناهم چ مگه

 اومد:  یگریمرد د یصدا

ار ت دشونیکنن و عصب د یباعث شده توهم زدا یشوک عصب ستن،ین یمناسب تیدر وضع شونیمهرداد لطفا ا یآقا

 .نینکن شیزده و عصب جانیه نیازا شتریبشن لطفا ب

 داره. ازیاالن به آرامش ن شونیکنم ا یم کاریدونم دارم چ یبم ِ باخشم مخلوط شد: دکتر من م یصدا

 مرد کالفه گفت: همون

 ستمیو بااره کف دست خانومتون بنده جوابگو ن نهیحالت بب نیتوا یطورنیشمارو ا یاگه کس نیدرک کن نیکن یسع

 و کار رو نیبر رونیکنم از بخش ب یپس خواهش م نیگناه رو هم آزرده خاطر کن یخانم ب نیو ممکنه با حرف هاتون ا

 به کاردانش! نیبزار

 زمزمه کرد: رگوشمیخورد که آهسته ز یطرف به صورتم م یعصب یها نفس

نم ک یجبران م یدرموردت اشتباه کرده باشم ول دیعاابت بده شا یا گهیهرکس د ایذارم بهراد  ینباش من نم نگران

 .دمیو به عنوان دوست خوب کنارت هستم قول م

 دادم: یو دستام توهوا تکون م رمیداشتم ازش فاصله بگ یسرم رو خم کردم و همزمان بادستم سع جیو گ گنگ

 شناسم. یمن... من شمارو نم نمتیبب خوام یدور شو فقط نم ازم

 کشه؟ یطول م یحالتش تاک نی: دکتر ادیو دلواپس پرس نگران

 صداش کرد: نیبم خشمگ یشد صدا یشخص که طوالن سکوت

 !؟دکتر

 بم و عطر تلخش ازم دورشد. یو صدا دمیرو شن یقدم کس یدر و صدا یکه صدا شدیدونم چ ینم

 فکر کردم. یرعلیبالشت گااشتم و به ام یو سرم منگ رو دمیکش یقیعم نفس

 دم؛یو پراز درد وبغض نال دیصورتم چک یرو یاشک گرم قطره
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 ه؟یاالن توچه حال ایبچم... خدا -

 اومد که مشخصه صاحبش خانومه! یبازشدن در و بعدش تق تق کفش یدونم چقد گاشت که صدا ینم

 "پناه " دمیو زنونه اش فهم میشد و ازعطرمال کمینزد

 نازگل؟ یاومد: خوب فشیگرفته و ضع یصدا

 کردم که... یشرمنده ام بخدا اصال فکر نم من

 بود. یناآگاه یو اون حرف هاش از رو ستین یچیکنم مهرداد وببخش اون، اون تودلش ه ینازگل خواهش م پوف

 اون کجاست؟ ،یرعلیفقط بچم ام ستیزدم و : مهم ن یلبخندتلخ

 الده،یباران و م شینگران نباش پ زمیداد: عز یدست هاش نرم فشرود ودلدار یرو تو دستم

 کنن. یها مثل چشم هاشون از پسرت مراقبت م اون

 کردم؛ ینیراحت آزاد کردم و خنده غمگ الیرو باخ نفسم

 کور بمونم؟ دیبا یدونم تاک یبچم تنگ شده، نم یدلم برا -

ار از استرس و فش دیلب زد: نگران نباش دکترت گفت با یدواریاومد و پشت بندش با لحن ام یم نشیف نیف یصدا

 .یاریتو به دست ب یسالمت یتا بتون یدور باش یوروان یروح

 کنه؟ کارینکرده چ یبه فکرپسرت باش که بدون توخدا یو کم اریتوروبه خدا به خودت فشار ن نازگل

 .یخوب فکر کن یزهایو فقط وفقط به چ یاریتو به دست ب یکن سالمت یسع

 دمنیو تنها ام ییو تنها یکس یباشه غم ب دهیفهمه که کش یم یباشه اما دردم رو کس یمنطق دیحرف هاش شا "

 "ستیبرام مهم ن یو اون وقت سالمت شمینابود م رنشیپسرمه که اگه ازم بگ

 

در اوج  دیشا میبترس نکهینه ا میبجنگ دیبا میدان یمن چگاهیو ماه ادیبه سرت م یبترس یازهرچ ایدر دن ندیگو ی) م

 از آن ما باشد؟( یروزیپ یدینا ام



 هم آغوش باد

 
215 

 

 

66 

 یم یشد زود یم اخارجیداخل اتاق  یبود که اگه کس میایزمزمه ها و حس بو میبودم و تنها حس قو دیو نا ام کالفه

 آغوشم حس کنم. یشم و تن ِ پسرکم رو تو یخالص م تیوضع نیاز ا یدونستم ک یاما نم دمیفهم

 نه چنان خوشم فکرکردم. یو چشم هام بسته شد و به روزها دمیکش یجگرسوز یآه

 "کردم یکاش حماقت نم "

 و پراز رعب و وحشت زمزمه کردم؛ رشدیاز چشمم سراز یو خم کردم که ناخواسته اشک سرم

 سراغ بچم؟ ادینکنه بهراد بفهمه و ب -

 بودم و بارها خودم رو لعنت فرستادم. شوم یکردم و دائم توفکرها یم یخودخور

 

 "هفته بعد... 1"

 بچه نشو باران؟ گهید سایوا -

 !اع

 .شیریو ازم بگ یایب دیدم خودت با یدم نم یلب زد: نم یکرد و باخوشحال یازته دل یا قهقه

 دستم و تکون دادم؛ دیشده بودم که باتهد یخنده ام گرفته بود هم حرص هم

 کشمت. یبغلش کنم وگرنه م یرو بهم بد یرعلیبه نفعته ام -

 زد: ادیسرخوش فر باران

 کش گلم. شیکشتنت پ ریمن و بگ ایتوب

 پارکت سرد نشستم؛ یتاسف تکون دادم و چهار زانو رو یبه معن یسر
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 اگه نگفتم بهش توروو. ادیب الدیبزار م یشینه تو آدم نم -

 کرد و بامزه گفت: ینچ ینچ

 بچم! یاله یوا یوا

 باباش. شید بره پخوا یم

 زمزمه کردم؛ دهیبر دهیرو بر رخندهیدفعه زدم ز کی

 ... که؟یخدا... نکشتت... باران... توکه... من... رو... هالک کرد -

 .یرعلیماما گفتن ام یمستانه اش بلندشد و پشت بندش صدا خنده

م ازم گرفت و مجبور یرو بوس باران کنم که فور یرعلیخواستم ام یمامان بگه و ازشوقم م ادگرفتهیپسرم تازه  یاله

 کرد که دنبالش برم.

 زدم و چشم هام بستم و آروم نجوا کردم؛ یلبخندمحو

 و داشتن فرزند خوب وسالم. غشیدر یب یها تیدوست خوب و حما یعنی یخوشبخت -

 شکرت. یاله

 داد زدم؛ دیرس و تردبستم و بات یبه چشم هام زد که فور یدفعه نور کیهام رو باز کردم  چشم

 باران. باران من...؟ -

 من... ایخدا

 :دیشد و پرس کمینگران و با استرس نزد باران

 شده؟ یچ

 بده؟ حالت

 تکون دادم و باشک جواب دادم؛ نیبه طرف سرم
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 چشم هام... چشم هام... -

 متعجب و کنجکاو گفت: باران

 نازگل؟ یهات چ چشم

 ؟یشده آخه جون به لبم کرد یچ بگو

 زدم و دستم توهوا تکون دادم: نور چشم هام رو زد. یبخندل

 و پشت بندش اصراش متعجبم کرد؛ دمیباران رو شن یجانیه غیج یصدا

 .گهیپاشو د یهست یدکتر... منتظرچ میپس زود باش آماده شو بر -

 ش؟یبزار انیوودر جر یزنگ بزن الدیقبلش به م یخوا یباشه باشه عجله نکن فقط نم -

 :دمیدفعه سکوت رو فراگرفت و زمزمه آهسته باران شن کی

 خبر بدم. الدیاول به م دیمن چقد هول شدم با یها وا یگ یم راست

 دم؛یدورشدنش شدم و بلند داد کش متوجه

 .یرفت یبعد م یداد یرو بهم م یرعلیحداقل ام -

 به گونش زد:  یتند و هول زده اش اومد که دست یصدا

 لف شد.خاک به سرم بچه ت وا

 افسوس جواب دادم؛ با

 !ارهیخواد دوم ب یدستت م ریکه ز میمن نگران اون بچه ا -

 به جانب تشر زد: حق

 خوام  یگلم م ببُر

 زنم. یحرف م باعشقم
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 آغوشم گرفتم و لب زدم؛ یتو یآورد بدون توجه فور شمیرو پ یرعلیام

 آخ نفسم چقد دلم برات تنگ شده بود. -

 هم توراه. الدیکه م میشاد و شنگول باران اومد: بزن بر یتنش رو استشمام کردم که صدا یبو قیعم

 کج کردم. سرم

 بنده خدارو... یچرا از کارش انداخت -

 کهنیرسونده وا گهیربع د کی ایخوشحال شد و گفت خودش  یکل دیوسط حرفم: برو بابا. تا فهم دیمحکم پر باران

 شماهم زود آماده شو.

 ازچمدونم در آوردم و با شلوارش. یمانتو یسمت اتاق موقتم رفتم و دم دست وارین دادم و باکمک دتکو یسر

 .دمیبشابش فهم یدر و صدا ییهو کیو از بازشدن  نیهوا اومد ا یبودم که باران ب دنشیپوش مشغول

 رون؟ی: شرمنده من برم بباران

 ؟یزدم: تومگه قرارنبود آماده بش یلبخند

 بود انجام بدم. یکمکت کنم و اگه کار دنیپوش یسمتم برداشت: اومدم تو یقدم

 اوم مانتوم خوبه؟ یاریدرب یزیچ یبرام شال شهیازت ممنونم م یلیکردم و: خ دایهاش رو با حس المسه پ دست

 یلقمت م کیکه زنم وگرنه  فیح ان،یبپوشن بهشون م ینازگل خانوم هرچ هیگونم کاشت: عال یرو ی*س*ه  ابو

 کردم.

 کردم. یزیر خنده

 بسه مارو نزن. یکرد چارهیو ب الدیهمون م-

 خواستم بهش حال بدم. ی: دختربد من و باش مدیکش یغیج

 رو آماده کرد. یرعلیوام دیهم زحمت کش زمیو باران عز میوخنده حاضرشد یباشوخ
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 یم هیبودم و هرکدومش گر رخوارهایاتاق ش یشد و منم تو یمهد و باران مشغول م میرفت یباهم م روزها

 کردم. یکردآرومش م

 کنم. یتونستم کار یو دادن وگرنه نم الدیشد که خدابهم باران وم یخدا

کم نااشتن و محبت رو  یچیبرام ه یزوج دوست داشتن نیچندروزه رو فکرکردم که ا نیهمش ا مارستانیب میتابرس

 کردن. ونشونیرسوندن و من و تاآخرعمر مد تیبه نها

.. .الهیها همش توهم وخ نیو استرس شدم که نکنه خوب نشم و ا یوسواس فکر یدچار نوع میشد مارستانیارد بو تا

 .هیکیقبل ازتار یینورشنا ای

 بهم وصل کرده باشن. ییلویبودند انگار که وزنه چندک نیزده بودن و مژهام سنگ خیهام  دست

 خودم فرو رفتم. یکردم و تو یفیخف یاسمم  لرز باخوندن

 قوز بود. یهم قوز باال یرعلینق نق ام یبلندشدم و صدا یدهنم رو به زور قورت دادم و باکمک صندل آب

 .دمیترس یم

 یبه در خورد و صدا یتق

 

 خوب؟ ایاصال به دلت بد راه ن ستین یزیانداخت: آروم باش چ نیطن رگوشمیبخش باران ز آرامش

 .میتکون دادم و داخل شد دیبا ترد یسر

 اومد: یمرد یزمزمه کردم که صدا یآروم ینشستم سالم یصندل یرو تا

 احمداهلل؟ نیخوب ،یشیسالم خانم قر کیعل

 رو بازبونم تر کردم: لبم

 .نهیمعا یبرا میاومد

 اومد. یدکتر که سمتم م نیمحکم وسنگ یگفت و پشت بندش صدا رلبیز یزیچ
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 :دمیبستم و خودم عقب کش یکه فور دیچشم هام تاب یتو ادیباشدت ز یپلک هام رو باز کرد و نور یدفعه ال کی

 کور شدم نه نه! نه،

 خب، آرام باش. یلیخب خ یلیمبهوت دکتر اومد: خ یصدا

 چشم با تلسکوپ. نهیتست قر نشیببر دیبرگه اومد و پشت بندش نسخه دکتر: با یصدا

 .یدکترجنت ی: چشم آقاباران

 دایکه باران پرس وجو کرد تا اتاق تست رو پ میکه متعجب ازجام بلندشدم و باهم از اتاق خارج شد دیرو کش ازومب

 کنه.

 .ادیتا باران ب مارستانیسرد ب واریزدم به د هیو کالفه تک دمیچیهام دور خودم پ دست

 .ستمیکنم و کج با یکرد وباعث شد اخم یم ینینفر بدجور روم سنگ کیدونم چرا نگاه  ینم اما

ه کمرم نشست یاز ترس و دلهره رو یتموم تنم رسوخ کرده بود و عرق سرد یبود که تو نیاونقدپرقدرت و سنگ نگاه

 بود.

 .دمیاز وحشت کش ینیو ه دمیشن ییصدا ناگهان
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 سرگردان بانفس نفس به اون سمت اشاره کردم؛ دم،یرو ازجلوم شن الدینگران م یدفعه صدا کی

 !دیپا یبود و داشت من و م رنظرگرفتهیمن و ز یکین... اونجا. اونجا او -

 ه؟یدلواپس زمزمه کرد: منظورت چ الدیم

 رفت وآمد دارن. مارستانیفقط پرسنل ب ستین یکه کس نجایا
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 و آب دهنم رو قورت دادم؛ رونیفرستادم ب یانداختم و نفسم رو باترس و نگران نییو پا سرم

 .نجاستی... اون... اون االدیم گمیمن شک ندارم توهم نزدم به خدا راست م یول -

 و زمزمه وار ادامه دادم: دمیخودم چرخ دور

 .رهیکنه اون اومده تابچم و بگ یکنم داره من ونگاه م یحسش م من

 لب زد: یمحکم ازبازوم گرفت و تکونم داد و بالحن ِ مطمئن الدیم

 و شرکتش ِ ! یکنه... اون سرگرم زندگ داتیتونه پ ینباش باور کن اون نم نگران

 "بود کاش! ینطوریکاش هم "

خوشحال و شاد همه اتفاق صبح رو  الدیم دنیو باران هم باد میرفت شگاهیآروم گرفتم و با کمکش سمت آزما یناچار

 ینگفتم وحت یچیمن اونقد فکرم و ذکرم اون نگاه مشکوک بود، ه یول دنیخند یباهم م یکرد و گاه یم فیتعر

 خونه. میعجله داشتم تا زودتر بر

 .میهمان دکتر رفت شیو باز پ میرو زودتر گرفت شگاهیآزما جواب

 دست باران چنگ زدم و زمزمه کردم؛ بادلهره

 نگرانم. -

 دکتر. یپزشک یها هیکرد و گوش داد به توص رلبیز یسیه باران

 شده. دیناام دمیتمام ام دمیهق هقش فهم یاما ازصدا دمید یباران متعجب زل زدم بهش درسته تار م غیباج

 گفت:  یرسا یباصدا الدیم

 .یاریکاملت رو به دست م یبهبود گهی... بالخره خدا جواب دعاهامون داد تو..  تو چندوقت دیشیتوخوب م نازگل

 دم؛یکردم و ناباور پرس یرو باور نم دمیشن یکه م یزهایچ

 ؟یگیم یجد -
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 :دیبلند داد کش یبا صدا باران

 خداااا یدختر توخوب شد یوا

 تاکر داد: خانوم آرومتر. دکتر

 : چشم چشم.باران

 کن. یخونه بعد شاد می:  باران جان برالدیم

 .میریبگ دجشنی: زودباش نازگل باباران

 لطفاچندلحظه... الدیم یکه دکتر صدامون زد: آقا میو به سمت در راه افتاد میبلندشد همه

 .امیتامن ب نیبش نیسوارماش رونیب نی... شماها بر: چشمالدیم

 اتاق دکتر موند. یخودشم تو میبش نشیسوارماش میبهمون گفت بر یوقت

 رو نگه داشت نگران بودم. الدیکه دکترم یازطرف یبودم ول خوشحال
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خواستم لباس هام رو  یاومدم البته به کمک باران م رونیاز حموم ب یهمون منوال گاشت و که وقت یتو یروز سه

 متعجب اسمش رو به زبون آوردم؛ دم،یدفعه چهره ِ باران رو به وضوح د کیبپوشم 

 باران!؟ -

 بغض دار بهش اشاره کردم: یو صدا هیباگر یول دیکش یهوم کشدار الیخ یب

 اد؟یبهت م یشمیرنگ  چقد

 لب زد: و بهت زده ستادیدفعه ازحرکت ا کیحولش بود که  داکردنیدرحال پ باران

 !؟ینیب ی... تو من و متو
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 :دیآغوشم گرفتمش و بغضم ترک یرفتم و تو یهمزمان سمتش م هیزدم و با خنده وگر یلبخندپهن

 ...ای.. خدای... من ... وامن

 ذاشت حرفم رو کامل کنم. یبود و نم دهیهق امان رو بر هق

 خشک شده بود که ناباور نجوا کرد: باران

 !ینیب یم تو

 ؟ینیب یتو من و م جدا

 و محکم فشرودتم. دیکش یشاد یاز رو یغیپشت سرهم، سرم روتکون دادم که ج چندبار

م تونست یمن بوده که نم یتوجه ا یقبلم شده حتما بخاطر ب یحسرت به پسرکم زل زدم که چقد الغرتر از روزها با

 بدم، بنده خدا باران هم همش سرکار ومهد بود. رشیش

 زمزمه کردم؛ رلبیرو فشرودم و ز یرعلیدامیو سف فیظرو تن  دمیکش یآه

 من و ببخش. زمیعز -

 کاشتم. یم یرعلیصورت و دست ام یجا یمادرانه ازجنس عشق ومحبت جا ی*س*ه هابو

 نیبهتر یحالم اونقد خوشحال شد که همون رو به شام تو دنیخسته از کارش برگشت باشن الدیم یوقت شب

 !کیلیصرف دنده کباب و شدعوت کرد به  یرستوران سنت

 بعداز تولد تنهاپسرم بود  میشب زندگ نیبهتر

 از جنس خانواده. یکنار دوست ها در

 

 "دوهفته بعد..."

 کرد. یتوالت صدام م رونیکه ازب دمیرو شن یخانم جعفر یکردم که صدا یرو عوض م یرعلیام یب یب یما داشتم
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منتظر زل زده بودم  یمهد رفتم و با چشم ها یشستم وبادستمال پاک کردم و سمت دفترم تو زیهام رو تم دست

 رو بهم داد. یبهش که پاکت نامه ا

 .دندیابروهام باالپر یآمار دادگستر دنیباد

 ازاتاقم خارج شد بعدبخونم. یخانم جعفر منتظرشدم

 رو خوندم. هیو اظهار لرزون پاکت رو پاره کردم یگرفته بودم و بادست ها یبد دلهره

 شد. یتر و کوبش قلبم تندتر م یهام تر وگرد و لب هام باز و مات بودن، باهرخطش نگاهم طوالن چشم

 ...هیرگریشده برگه ها از دستم افتادند و زدم ز شوکه

 و زخم بازشده ناله کردم؛ ادیز یبا غم وسانهیما

 چرا االن؟ -

 بشه؟ داشیپ دیکرده و کار وبارم بهترشده با دایاالن که چشم هام تازه سوپ چرا

 م؟یزندگ یاش افتاده رو هیسا یرعلیمن شده ام یاالن که تموم هست چرا

 (دیکش ادیدرد فر هی) باناله و گر اااایخدا

 چرا؟ یدونست یطاقت ندارم توکه م گهید

 و زمزمه دادم؛ دمیدورخودم چرخ یشونیبا پر دهیترس

 زارم هرگز هرگز. ی... نه نه من نمرهیرار کن... اون... اون اومده بچم و ازم بگف دیفرار کنم آره با دیبا -

تنم سمت اتاق  یلرزون و داغ یو با ضربان قلب تندشده و دست ها دید یهام عرق کرده بود و چشم هام تار م دست

 بغلم فشرودم. یرفتم و اون رو محکم چنگ زدم و تو یرعلیام

 کردم. یتکرار م مدام

 اما دست اون هابهن نرسه. رمیارم دستشون بهت برسه حاضرم بمز ینم -
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و برنده به باران که مات  نیخشمگ یقفل کردم و باچشم ها یرعلیدفعه در بازشد که محکم تر دست هام دور ام کی

 شدم. رهیومبهوت زل زده بود خ

 :دیو متعجب پرس گنگ

 شده نازگل؟ یچ

 سپرکردم؛ ادیجلو ن یو باپرخاش دستم رو به معن یعصب

 ...رنیخوان پسرم رو ازم بگ یخوان... م یاونها م -

 بهش اشاره کردم؛ یو باترس و نگران دمیدهن ِ نداشتم رو بلع آب

 نگفتم ازبهراد حامله ام و بچه دارم... نکهیکردن بخاطر ا تیاون ها ازم شکا ینیرو بب شیاظهار یبر یتون یم نیبب -

 زانو زدم؛ نیزم یرو دینا ام و وسیو ما هیرگریو بغض زدم ز باغم

 به حقوق بچم.... یدگیکردن بخاطر عدم رس تیازم شکا -

 دمیکش یدونن من چقد بدبخت یتونم... نه اونها نم ینم گهی) هق هق(  دضمیبهم گفتن من مر یاون ها حت نیببب

 دونه بچم. کیسر

 که سکسکه کنان ادامه دادم؛ دیآغوشم کش یو اشک سمتم اومد و محکم تو یبانگران باران

 وصله. میرعلیها... من جونم به ام زمیسرم بر یتو ی... باران چه خاکرنیخوان عمرم رو ازم بگ یم -

همه  یوقت دیفهم یمادر نم کیکرد اما اون که از درد  یم قیداد و من و به آرامش تشو یکمرم رو نوازش م بادستش

 تنها پسرش... شهیمادر م کی یچ

 

... داره تلف ایگفت ب یکه همش م دمیشن یلرزون و خشدارش رو م یتماس گرفت اما صدا ینم باران باکدو ینم

 خوب... یلیخ کارکنم،یچ شه،یم
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ا کردم ام ینق نق م یرعلیخوردم ام یروبه روم زل زدم بودم و تکون نم یرنگ واریانداخته بودم و به د نییرو پا سرم

 .رهیو پسرم رو ازم بگ ادیبه دست باران هم ندادم که مبادا بهراد ب یحت

 مماس ِ صورتم قرار گرفت. قایدق الدیم یدونم چقد گاشته بود که چهره نگران و عصب ینم

 .دمیفهم ینم یچیخورد و من ه یهاش تکون م لب

 دند.کر دایطرف صورتم چنان سوخت که بغضم سرباز کرد و اشک هام راه پ کیدفعه  کی

 .دمیازش سرکش یآورد که کم کمینزد یوانیل یفور باران

 .یلیبود خ نیریش

 شده؟یبده چ حی: نازگل تورو به خدا توضدیو کالفه پرس دیموهاش کش یتو یدست الدیم

 دفترمه. یدهنم رو باترس قورت دادم: نامه اش تو آب

 .ارمیبهت و ترس به زبون ب انیکه تونستم م یا تنهاجمله

 ازجا الدیم

 

 پاشد و از اتاق خارج شد. ش

 .اون ناراحتم یافتاده و من برا یخواهرنداشتم اتفاق یگفت که برا یباران همه رو فرستاد و به همه الک خوشبختانه

 رفت. ینم نییبود و پا رکردهیگلوم گ یازجنس سنگ و آهن تو یبغض کی

 .رهیرو ازم بگ یرعلیرو به باران گفت امآشنا وارد اتاق شد و دراتاق رو قفل کرد  یبا برگه ها الدیم

 خواب رفته بود. بچم

 رو بهشون دادم. یرعلیراحت شده بود و ام المیوباران کنارم بودند خ الدیم چون

 دو زانونشست و باتکون دادن سرش لب زد: یجلوم رو الدیم
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 افته! یم یاتفاق نیهمچ یروز کیدونستم  یم من

 بود کامال ... یراتفاقیغ یلیخ یول

 و ادامه داد: دیبه چونش کش یدست

 .میاش اقدام کن هیبودنش برعل یو روان یسالمت عقل یبا استفاده از مدرک عدم گواه دیبا

 هاش رو جمع کرد: لب

 رو کنارش تحمل کنه. بیکمک گرفت آنا، بهرحال اون خانمش و امکان نداره وجود هو و رق شهیاز زنش هم م بنظرم

اوم و مق یاونها وا ند یو جلو یباش یکن قو یبخش بهم انداخت: تو نگران نباش نازگل... توفقط سع نانیاطم ینگاه

 مثل اون زمانها باشه؟ قایدق یباش

 :دمیشدم که نفس صدا دارش رو شن رهیموکت خ یانداختم و به گل ها نییپا سرم

 پسرت حداقل خودت و محکم کن. یرعلیبخاطر ام میخور یاز االن بهت بگم ماشکست م یاریکم ب یاگه بخوا نازگل

 و گرفته زمزمه کردم؛ دیاز گوشه چشمم چک یاشک شور و تلخ قطره

 .رهیرو ازم بگ یرعلیخواد ام یم نیهم یداره برا نهیترسم ازش، اون ازم ک یمن م -

 تمام تنم رو فراگرفت. خشم
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 داد که سرسختانه داد زدم؛ میدلدار الدیم

 داده بمن ها؟ ریمن دوتا زن آورد مژگان و آنا حاال چرا گ یاون کثافت رو -

 : دو تا!؟دیدرشت شده نامطمئن پرس یباچشم ها الدیم

 تکون دادم؛ یسر
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 ...یزن لونده فقط برا کیمژگان  یاز طبقه خودشون ول نایچون آنا ا یو آنا زن دائم شهیا غهیمژگان زن ِ ص -

 .دمیدندون کش ریحرفم رو باشرم خوردم و لب هام رو ز هیبق

 کردم. یخودم رو نابود م یآبرو داشتم

 زنه گفت: یانگار که باخودش حرف م یتوفکر بود ول یلیخ الدیم

 چقد پسته! اون

 !دهیهم پر گهیباز بادو نفرد یمثل تو داشته ول یکامل وخوب زن

 ه؟یچ دردش

 داره. سمیگفت مازوخاز دهانم در رفت: دکترش  ناخواسته

 ادامه دادم: میرمستقیانداختم و غ نییباز زل زد بهم که سرم پا یمتعجب و بادهان الدیم

 بامرده نداشتم. یخوردم که فرق یوپاش کتک م ردستیاونقد ز یمونه گاه یها م یخشنه ومثل وحش یلیخ اون

 رو با لبم تر کردم: زبونم

ک ش دمید یابونیکننده وخ کیبه شدت تحر یکافه کنار دختر یاون تو نیاول یبرا یوقت یدونستم ول ینم منکه

رو ازم پنهون کرده  یبهم نگفته بود که صاحب شرکت صاداراته و همه چ یاون حت دمیکردم و تمام کارهاش رو فهم

 بود.

ه اش و به نام من نبود من اونجا فقط نقش کلفت خون یچیهم به اسم خودش زد و ه میکه توش بود یخونه ا یحت

 کردم. یم فایهمخوابش رو ا

 کرد. یکزکرده بود و به حرف هام گوش م واریناراحت به گوشه د باران

 نجوا کرد: رلبیز الدیم

 دادگاه رو به نفعمون تموم کرد. یبشه را دیشا میباش یماریب نیدنبال مدرک ا دیبا پس
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 و یتالف ادیب دیخونه مون شا یایم از امروز باما متوا دمیبهم انداخت و ازجاش بلندشد: من کارهات رو انجام م ینگاه

 .ارهیسرت ب ییبال

*** 

 که؟ یبرا چرا

 یدرون قلبم نهاد پا

 یدل کرد زیرا عز خود

 یعشق رو کنج قلبم کاشت بار

 دیکاو یهمه جا تورا م نگاهم

 شهیبر قلبم ت یزد

 اسفبار یزخم زد ناکس

 !یکرده ا ابانیو ب ابانیکوچه وخ نیخانه نش مرا

 چرا؟؟؟

 خورد یافسوس تورا م دلم

 چرا بادل من؟ نامرد

 .یو رفت یو شکست یزد زخم

 بامن!؟ یکه چه ها کرده ا یاگر بدان آخ

 به آن خدا به آن قبله قسم "

 و هرگز و هرگز هرگز

 "دیبخش نخواهمت
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 یو شکست یبرد دل

 !ستی ینیسنگ یدلم بها تاوان

 با ضربدر بزرگ یقرمز خط

 قلبم... یتابلو یرو به

 "ورود عشق ممنوع "

 شوم. یهرگز عاشق نم یآر

 بود. یجرمم فقط عاشق چون
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 "روز دادگاه"

 

 و منتظر وقت دادگاهمون بودم. مینشسته بود یصندل یرو صامت

 آروم لب زدم؛ الدیرها کردم و با دلهره رو به م شیرو با استرس و تشو نفسم

 ومده؟یپس چرا ن -

 خواد من و بترسونه؟ یو م دهیم میترسم نکنه باز یم یلیمن خ الدیم

 بدون نگاه کردن جوابم رو داد: نهیزد و دست به س هیتک واریخونسرد به د الدیم

 نباش لطفا ضعف نشون نده وباهاشون بجنگ. نگران

ر و ضربان قلبم باه دیبه گوشم رس یو منظم اماخشن نیسنگ یقدم ها یانداختم که صدا نییو کالفه سرم پا خسته

 کمرم حس کردم. رکیت یرو یزد و عرق سرد یبار قدمش تندتر و تندتر م
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 یشکونیپلک زدم تا بتونم اشک هام رو مهار کنم و کف دست که عرق کرده ام رو بلند کردم و از بازوم ن چندبار

 گرفتم تا دردم باعث بشه به خودم مسلط بشم.

 و رعب و وحشت تموم دلم رو فرا گرفت.نفسم حبس شد  ستادیپام ا یجلو یوقت

 یمبا کت رس یمشک راهنیو به پ دمیوبراقش کش دهیاز شلوار اتو کش دیو سرم رو با ترد دمیدهنم رو باخوف بلع آب

و  یشکار یدستش تا چشم ها کیصاف و  ینیو ب یقهوه ا یکم پشتش و لب ها یها شیگار کردم و به ر اهشیس

 یصندل یبا کمک پشت شیلرزان جلو یتآشکار وودس یو باترس دیاز وجه اش لرزکه تنم  دمیروحش رس یسرد وب

اندازم بر یقینثارم کرد و با نگاه عم یطرفه ا کیکه پوزخند  ستادمیبه لرز نشسته جلوش صاف ا یخم شدم و با پاها

 کرد.

 بود. تیواقع کی نیا دمیترس یازش مثل سگ م قتایحق

 حوالم کرد و از کنارم گاشت. یجد یحرف نگاه یو ب دیگوشه لبش کش یشصتش را بر رو انگشت

 :دیدرهم توپ یباچهره ا الدیکه وارد اتاق دادگاه شدند نفسم رو با دلهره رها کردم که م یزمان

 ه؟یانگار ک ومدیاز نگاهش خوشم ن اصال

 فشرود و آهسته نجوا کرد: فشیظر یانگشت ها یدست هام رو تو باران

 .یکش یم یفهمم چ یدم با جون ودل مدوران رو حس کر نیا منم

 لنگه ضرب شصت همون آدماست. یپا اگه م نیادامه داد: ا رلبیزد و ز یتلخند

 ییایکوه جلوشون در ب دمثلیتو با یگونم رو نوازش کرد: ول یپس زد و با لبخندکوچک یکه اشکش رو فور دمید

 .یرعلیبخاطر ام

اشاره کردم  الدیرو به م یدرهم و جد یامر باعث شد مصمم بشم و باچهره  نیمغزم پژواک شد و هم یتو حرفش

 داخل. میبر

 .دمیجلو د یصندل یبهراد رو کامال خونسرد رو میوارد اتاق شد تا

 نکنم. دیکردم بچه هارو نا ام یسع
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همه  یها پاون یدل خوش یو تنها برا یندار دیکه خودت به خودت ام یبش یکس دیچقد سخته که تموم ام یول "

 "!یزن یرو به خودت م یچ

 شدم. یپام انداختم و منتظرقاض یپام رو لکسیجلو رفتم و نشستم، ر سمت

 .فتهیب شیگرگ یبرنگشتم تا نگاهم به چشم ها ینگاه بهراد شدم اما حت ینیکنارم نشست متوجه سنگ الدیم یوقت

 "خودش خونسرده چرا من نباشم!؟ یوقت "

 گرفت ... یو دادگاه شروع جد میکرد امیاومد همه ق یقاض یوقت

 

خودمم ازش خبرنداشتم رو کرد به  یکه حت یکرد با ارائه مدارک یازم دفاع م یبود که چطور الدیبهت زده به م نگاهم

 دادگاه.

 معتبر به دادگاه رائه بدن. یمدرک دیرو صاف کرد و گفت که بهراد هم با نکشیکردن ع یپرونده با بررس یقاض

 .گهیبگه و دادگاه افتاد دوهفته د یزیناد محکمه پسند ما بهراد نتونست چاس لیدل به

زد و  یپوزخند دینگاهم رو متوجه خودش د یبهراد شدم وقت رهیتشکر کردم که متوجه نگاه خ الدیاز م یقدردان با

 انداخت و از اتاق خارج شد. یبارآخر نگاه یونافا برا ثیخب یباچشم ها

 

 برام داره؟ یها الینگاه هشدار دهنده اش بود نکنه خ ریفکرم درگ هنوز

و چشم هام دو  شدیشدم حالم بد م یدادم و هربار تنها م یکارهام رو انجام م یدوهفته با استرس و نگران نیا یتو

 چشم داشتم. یاهیو س جهیزد و سرگ یدو م

 رفتم. یدکتر هم نم یاز وحشتم حت اما

 سرم و آمپول ودارو... ریضطراب داشتم که رفتم زدوم دادگاه آنقد دلشوره و ا نوبت
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 یها یخاطرات بدم بودند با حرف ها و شوخ یرفت دادگاه و باران وپناه کنارم بودندو تسل الدیفقط م نیهم یبرا

 کردم که امونم رو برده بود. یرو مساعد کنند اما با قلبم چکار م چارهیخواستن حال من ِ ب یشون م یآبک

از زبونش به زور  یتنها کلمه ا یشده اومد ول دهیافتاده و نگاه دزد یبا کمر الدیبود م یکه برام عمراز دوساعت  بعد

 مطلق... یاهیجگرسوز من و س غیبود و ج "میباخت"باران در آورد 

 

 هفته* کی*

 یهم حرف نم چکسیرفت و الم تا کام باه ینم نییاز گلوم پا یچیگوشه کز کرده بودم و ه کیو خاموش  افسرده

 زدم.

 اما... رمیم یم یرعلیبودم من بدون ام گفته

 حموم هم نرفته بودم. یحت شهیم یهفته ا کیو  رونیاومد برم ب یزورم م یرو بغل گرفته بودم حت زانوهام

 لب زدم؛ نیغمگ رلبیو ز دمیکش یآه

 چرا نامرد و نامروت چرا؟ -

 ادیاسمت م یزنه وقت یتند نم گهید قلبم

 !زیهمه چ یب یمهرو محبت رو کاشت یرو جا یو دشمن نهیکتخم  آخه

هربار نگاه  یکنم تا بچم و بهم بده ول یهمون عمارت منحوس و التماسش م یجلو رمیها هر روز م صبح

 بهم بود. زشیرآمیتحق

صورتم که هنوزم که هنوزه جاش  یرو دیبار که به پاش افتادم تا جونم رو بهم پس بده چنان با نوک کفشش کوب کی

 کنه. یذوق ذوق م

 .نمیساعت بچم و بب کیکنم حداقل بزاره  یشده مجبورش م یهرطور شمینم الیخیب یول

 اون مدرک لعنت ریتقص همش
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 .یبه بهراد روان یرعلیشدم همون شد سند ناقص بودنم و دادن ام نایکه چند روز ناب یبود همون ی

 اش ارائه کرده بود دادند چرا؟ هیمدرک عل یکل الدیم نکهیرو به بهراد با ا یعلریدونم چرا کفالت ام ینم

 کشمش. یم ای دهیرو پس م یرعلیام ایمونه بهراد  یراه م کی تنها

 :دیغر رلبیز یشد و عصب انینما الدیدفعه باز شد و چهره نگران و گرفته م کیاتاق  در

 ها؟ یکه چ یغم بغل گرفت یو زانو ینشست نجایا

 رانیرو از ا یرعلیخواد ام یم یاون مردک روان یدون یم چیموهاش چنگ انداخت و کالفه ادامه داد: ه یتو یدست

 برن اروپا؟ شهیهم یخارج کنه و برا

زدم و  یصورت خودم و موهام رو چنگ م یتو دمیو بادست کوب دمیکش یاز ته دل ادیبه شدت تکون دادم و فر سرم

 دم؛یداد کش دهیو به جنون رس یشد که عصب کمینزد دهیترس الدیکه م دمیکش یم

 شهیهم یخواد عمرمن و جون من و رو ازم برا یم یکنم اون عوض ستیخورم بهراد رو سربه ن ی... قسم مایجلو ن -

 ذارم نه نه نه... یهرگز نم رهیبگ

 (هیبلند همراه گر غی)ج نهههه

 الدیو سوارش شدم که م دمیدو نگیداخل پارک نیسمت ماش به شدت کوبنده به یرو باخشم کنار زدم و با قلب الدیم

 قرار گرفت. نیماش یجلو

 الدیشدم که م کینزد الدیپدال گاز فشار دادم و باخشم به م یپام رو یچشم هام رو گرفته بود وقت یجلو خون

ه سرعت سمت بزرگرا نیو با آخر دنیکش غیج یبد یبا صدا نیماش یها کیالست یکنار ول دیپر دهیمتعجب و ترس

 همت روندم.

 شده بودند. شهیزد و چشم هام گشادتر از هم یسرم تند تند م نبض

 .رمیرو بگ یاون عوض یجلو دیبا -

 !دیبا
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*** 

 به کوچه وپس کوچه هاست... نگاهم

 ؟یتو که قلبم را ربوده ا یا ییآها

 "تیوفا یتو و ب یدارم فراتر از دزد یدرد "

 !دو روزه من اریبشنو  پس

 (یرو باخت ی) من قبال دل باختم اما تو مردونگ

 "ینیحس یگل"
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 *ی* راو

 

چشمانش را  یخون و خشم جلو دیکش یراند و در دل بهراد را به صالبه م یجنون وار به سمت فرودگاه م نازگل

 گرفته بود.

 ادیدر سرش جوالن زد و باحماقت و فر یجرقه وحشتناک ندیب یکه بهراد را با آن قامت همراه تنهاپسرشان م یزمان

 او شتافت. یپدال گاز فشرود و باسرعت تمام به سو یرا به حرکت در آورد و پارو لشیبه سمت بهراد اتومب

کند و با محکم تر  یاحساس خطر م کیالست یها غیج یزد که بهراد با صدا یچشمانش سو سو م یانتقام جلو تنها

 هوشیکند و او ب یبرق برخورد م رکیبه ت یبد ینازگل باصدا یکند که خودرو یمدر آغوشش پاتند  یرعلیکردن ام

 شود. یم

قلبش  ندیب یکه اورا غرق در خون م یدود و زمان ینازگل م لیو با رعب و وحشت به سمت اتومب مهیسراس بهراد

 کند. یم ستیا هیچندثان
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به سمت درب  ادیکند و بافر یم عیسش را ضارحمانه غرق در خون هوش و حوا یجان دلش آن هم آنطور ب یتماشا

کند و باخشم و  یرا درآغوشش محفوظ م زشیجان عز یشکند و جسم ب یدرهم م یبرد و آن را با لگد قو یم ورشی

تا  عیدارد و فرز وسر یجدول برم ناررا هم از ک انیگر یرعلیکند و ام یخودش م لیاضطراب اورا سوار اتومب

و کبود خون آلود نازگلش  فیرسد وپرنسل تن ِ ضع یمغشوش به محل اوژانس م یباهزار تمناو دعا وفکر مارستانیب

 کنند. یمنتقل م یفور یبه بخش عمل ها مهیگاارند و سراس یبرانکارد م یرا رو

مادرش و نقشه  یحماقت ها یخورد برا یزند وافسوس م یکند و چنگ م یفرو م شیدائم دست داخل موها بهراد

 !شیها

اورا به جانش قسم داده بودن  یکرد وقت یشد اما چه م یمادرش نبود هرگز از نازگلش جدا نم یدهایاصرار و تهد اگر

 برد. یم غمایبه  زیرا ن شیو آبرو ردیگ یرا م شیکه جان زن زندگ

ه به هم افتیغرق در خون  یکرده بود، زمان بیکه نازگل را با آن حال بدش تعق الدیم قیاز طر عینازگل سر دوستان

روند  یو کالفه بود سمت بهراد آشفته م یرساند و با مهرداد که عصب یرا م مشیشدن و حال وخ هوشیخبر ب

 شود. یشان م رهیزدند و ساکت خ یم یکنند و بهراد تنها پوزخندتلخ یاز ته دل نثارش م یوهرکدام مشت

کنند که بهراد  یباز م دیروند و زبان به تهد یعقب م ارستانمیپرسنل ب یدهایو مهرداد با هشدارها و تهد الدیم

 یشبش دائم چک م فتینازگل را بعد از ش نکهیکند از ا یناگفته اش ابراز م یبندد و از حرف ها یرا م شیچشم ها

 یدهایکند اما با وجود تهد یخطر و ترس م احساس مارستانیفهمد با سپنتا همکار هستند در داخل ب یکند و م

کند وهم جان نازگل را حفظ  یکشدتا هم مادرش را راض یاشتباه م یبا ترفند یبر قتل نازگل نقشه ا یمادرش مبن

شود و  یشود اونگران م یکند و رفتارش سرد م یم بیفهمد نازگل اورا تعق یجاسوس مادرش م قیکند اما از طر

 عااب وجدانش.عمر  کیو  یشود تنها یزدند و عاقبتش م یم نهدست به کار عجوال

خواهدتا با آنا ازدواج  یدهد و از او م یم شنهادیمادرش آنا را پ یمنحرف کردن افکار مادرش بود ول  یمژگان برا اما

 کند. یبه همراه جان نازگل اورا طرد م هیصورت تمام امالک و سرما نیرایکند درغ

 یگشت و حت ینازگل م یکه تمام مدت در پ دیگو یکند و م یم انیپرسوز ب شیبا افسوس و حسرت حرف ها بهراد

 کرد که از مکان نازگل خبر ندارد. یکرد و او سرسختانه مقاوت م یبه جانش م دیتهد زیسپنتا را ن

بود  یقابل لیوک الدیو مهرداد بازگو نکرد چراکه م الدیبه م زیسپنتا را ن یچپ کردن خودرو یعنی شی) اعتراف اصل

 !(یوامکان اعدامش حتم
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 دهد. یدهد و خبر فوت نازگل را م یتکان م یبا افسوس سر فتیناتمام ماند و دکترش شیآمدن دکتر حرف ها با

 "مُرد! "به زبان آورد یشوند بهراد که خشک شده بود و تنها کلمه ا یم رهیدکتر خ یخال یمات ومبهوت به جا همه

 !زشیه شدن مرگ عزشده اش و تا آخر عمر صامت شدن از شوک کیو تشنج اعصاب تحر بود،

 کنند اما... یبخشد و باهم زندگ یقسم خورده بود اگر نازگل برگرد اورا م او

 

 سال بعد... ستیب 

 

 زمزمه کردم؛ رلبیو ز دمیکش یسنگش رو دست م یو با دست زمختم رو ختمیقبرش گالب رو ر یرو

 اشتباه محض! کیاما اشتباه بود  یتموم کارهارو بخاطر من کرد -

 رو به آسمون رگبار غم زده سر دادم و افزودم؛ نگاهم

 من حاال شدم وارث تموم ثروت بابام و مادربزرگم... -

 زدم و گل رز رو پرپر کردم و نجوا کردم؛ یپوزخند

کنم و اون ها من و  حیغاا بخورم و آخرهفته باهاشون تفر زیم هیندارم که باهاشون سر  یخانواده ا دهیچه فا یول -

 دلم... یعُقده شده رو گهید یزهایچ یو کل طنتیکنم و ش یمنم لجبازمنع کنند و 

 دم؛یخاک پاش یدهنم رو با انزجار رو آب

 ...یرسوند یم انیو قصه ات رو درست به پا یگشت یکاش برم یمنه مادر فداکارم... توکه همه کار کرد یزندگ نیا -

 !تمیمثل م یبازنم به با یو سر م شمیبلند م یپوچ دیاز خواب به ام روزها
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با  یخودش را انجام بده پس فرق یشخص یتونه کارها یم یزنه نه حت یکشه اما نه حرف م یچون نفس م تیم آره

 مرده نداره.

 دم؛یغر رلبیز یاشک سمج رو پس زدم و عصب قطره

 کردن با بابا تموم یبه اون زمان و قصه رو با آشت میگشت یندارم کاش برم چکسیتنهام و ه یلیمن تنهام مامان خ -

 کاش. یکرد یم

 

 به آسمون انداختم و ازجام بلندش یقیرعد وبرق نگاه عم یباصدا

 

 و همه خاکش را تکوندم. دمیکش میکت و شلوار رسم یرو یو دست دم

ت پس یک دمیخودم بودم ونفهم یقدم بر داشتم و تو ستمیس نیآخر نیهام فرو بردم و به سمت ماش بیدر ج دست

 گاز گااشتم و به مقصد عمارت منحوس حرکت کردم... یرفتم و پارورل قرار گ

 

 بار خوندم. نیهزارم یرا برا شیرو یقبرم نشستم و جمله ا یزنان جلو قدم

 .میدان یو خود نم میجهان یها شیجهان از آن او است و ماهمه آزما "

 1372/3/25تولد:  خیتار

 1395/7/12وفات:  خیتار

 شد. یم یزدم و چشم هام رو بستم و تصور کردم اگه حرف پسرم رو درست بود چ یلبخندتلخ

 

 عقب... زمان
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 یرعلیام یبایجسم کوچک و ز دنیباره باد کیزدم و به بهراد با آن قامت تنومندش زل زدم و که به  ینفس م نفس

سمت بهراد  یمونیسرشار از پش یو با هق وهق والتماس و نگاه دمیو از افکار شومم پس کش اوردیبند دلم تاب ن

 کرد که با افسوس پراز عشق لب زدم؛ رمیوپسرم قدم برداشتم و که نگاه ِ متعجب بهراد غافلگ

 بهراد... گهیفرصت د هیکنم فقط  یخواهش م -

 ادامه دادم: دهیبر دهیآب دهنم رو پرصدا قورت دادم بر 

تم رو جبران کنم تو... تو فقط لطف بهم... نه به هرسه تموم اشتباه دمیقول م یفرصت بهم بد کیاگه . اگه فقط  -

 ...میرا به خودمون بد یزندگ کی یمون بکن و بزار طمع واقع

 قسم. یرعلیپدر ومادر باال سرش باشه رو به جوون ام هیسا یرعلیافزودم: بزار پسرمون ام هیو گر باسوز

 کرد و زمزمه کرد: یوخاص مکث بیعج یحرکت شد و بانگاه یدفعه ب کیبهراد  دست

 .یرعلیبه خاطر ام فقط

 یقیآغوش خودم چفت کردم و دم عم یرو از بغلش گرفتم و تو یرعلیزدم و ام یلبخند هیاشک وگر ونیم ناباور

 داد. یعطر تندوگرم بهراد رو م یازش گرفتم که بو

کردم که تشر  یم تیور بغلم هدا نیرو از اون بغلم به ا یرعلیکرد و من با خنده و شاد ام یخونسرد نگاهم م بهراد

 بچه رو نازگل. یبهراد بلندشد: خفه کرد

 خورد و پلک هام با آرامش و حس خوب بسته شد و... یاسمم از زبونش دلم تکون دنیباشن

 چرا؟ یدان یمثل نم نم بارون بازم کم است م یبار یم هرچه

 او زخم زد و ترک کرد. چون

 تو؟... اما

 "بخود وفادار نبود و خودش را باور نداشت یکه حت یهست یهنوز گرفتار کس "

 (ینیحس ی) گل



 هم آغوش باد

 
240 

 

 

 (ی) گلینی: ک .حسسندهینو

 

 1396/11/20خیتار

 19ساعت

 انیپا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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