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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

 

 

 

 مقدمه# 

 بد روزگارى شده؛

 

 دیگر ناى دوست داشتن هم ندارم

 وقتى تمام غصه هایم از همان جا شروع شد

 که گفتم عشق را دوست دارم

 که هيچ کس خودش نبود

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane


 تقاص اشتباه تو

 
3 

 

 دنيا انگار یك چيز بزرگ کم دارد

 وقتى قشنگترین و عزیزترین آرزویت

 عميق ترین سكوت زندگيت مى شود

 دل به تنهایيت بده 

 که تنها تنهایيست که تو را خوب مى فهمد...

 

 1پارت#

 "بنام خدا"

 برام نمونده بود... ییکرده بودم که نا هیاونقدر گر

مانم بدون ما ويکوفت هيزندگ نیمن ا خواااامي,منم باهاش ببر نمرميميبردم سمت قلبم خدامن بدونه مامانم م دستمو

 ام آرومو قرار نداشتم...لحظه كیباز کرده بودن...دلم سر ی...دوباره زخماخوامينم

 مامانم بود... ميکه تنها حام یمن یسخت بود برا یليچهل روز گذشت,چهل روزه که ندارمش,خ شهينم باورم

 آزردم کم بشه....از سوزش دل كمی,فقط كمی دیته دلم ضبحه زدم,تا شا از

,چطور دلت اومد دخترتو تنها یدارم,چجور دلت اومد منو تنها بزار اجيه خوشگلممم,برگرد من به تو احتمامان,مامان_

 !!!!؟ی,توام ازم خسته شده بودیبزار

 

ده  یوزنه  هی كردميبرام مهم نبود,حس م یچي...هزدمیبا دست به صورتم چنگ م کردمیم هیکه گر نطوريهم

 ...چميبدون مامانم هنفس بكشم...من تونمیگذاشتن رو قلبمو نم ویيلويک

شده بودم,بعد چهل روز  ونهیمن د یبرسونم ول یبيو نزاره به خودم آس رهيدستامو بگ  کردیم شويتمومه سع سوگل

 نتونستم مرگشو هضم کنم...چطور توقع دارن آروم باشم...
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 خودتو... یبریم نياز ب ی,داریکارو نكن خواهر نیقربونت برم,با خودت ا اي:مانسوگل

 

 داد زدم... كردميهق مکه هق همونطور

 ...ستيکه مامانم ن یداره وقت ی,جونِ من چه ارزشرميبه درک بزار بم_

 ...رونيرفت ب بلند از خونه ی,دستامو ول کردو با قدماشهينم فمیحر ديکه فهم سوگل

 

 بند ییجاچي...دستم به هزدميداده بود دستو پا م بشويکه خدا برام ترت یچهل روز انگار داشتم تو جهنم نیا تو

 شده بودم... یسرطان لعنت نینبود...کاش من گرفتار ا

,همه ندازهيمامانم م ادیخونه منو  نیا یجا ی,جاختیريمحابا رو گونم م یانداختم اشكام ب یرو نگاهخونه دورتادوره

 ...دهياونو م یجا بو

 دورش بودن... اهينگام به قاب عكس مامان خشك شد که دوتا شمع س  کردمیکه اطرافمو باحسرت نگام م همونطور

رفتم...قاب عكسو از جاش  زيتوشون نبود به سمت م یجون چيکه ه یبا پاها هيجام بلند شدمو بدون توجه به بق از

مهربونش  یچهره یرهيسرد عكسشو خ یشهيبه ش دميسرخوردم...دستمو کش نيبرداشتمو همونجا رو زم

,کدوم كنهيم یمامانش عروس دونب یداشتم,کدوم دختر ازيمن تازه بهش ن شیرينبود ازم بگ فيح ایم...خداشد

 مامانش نباشه... شيکه روز عروس هیدختر

 ؟ی...چرا تنهام گذاشتیمعرفت یب یليلب زمزمه کردم:خ ریزدمو ز یلبخند تلخ هیگر ونيم

 چسبوندم و تو همون حالت سرمو رو زانوهام گذاشتم و از ته دل ضبحه زدم.  امنهيعكسو محكم به س قاب

دم فكرا بو نيبه کارم نداشت تو هم یکار یکردم...چقدر خوب بود که کس هیتو همون حالت نشستمو گر قهيدق چند

 ومينيکه ب یعطر یداره به زور سرمو از زانوم جدا کنه...از بو یدور شونه هام حلقه شد و سع یکه احساس کردم دست

 ...ررضاسيام دميپر کرد فهم
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 خانمم... نمتي...سرتو بلند کن ببزمیآروم باش عز اي:ماندينگرانش به گوشم رس یصدا

 نميبب ويدوست نداشتم کس كردميداشت سرمو از زانوم جدا کنه,اما من مقاومت م یسع زديکه حرف م همونطور

ت حرک هیکردو با  شتريبدتر ازمن بود,فشاره دستاشو دور شونه هام ب ررضاميتو حاله خودم باشم...اما ام خواستميم

 سرمو از زنوهام جدا کرد....

 می...همه دورم جمع شده بودنو از هرطرف دلدارزديتوشون موج م یرمقمو دوختم به چشاش که نگران یب یچشا

 ...رفتيم جي...حالم اصال خوب نبود,سرم به شدت گدادنيم

 

 استراحت کنه... كمیببرش باال  ررضايگفت:ام هیگرنرگس با  خاله

 

 یقولت؟دوست دار رهیز یزد یزود نيهم ؟بهینكن یقراريبهم گفت:مگ قرار نبود انقدر ب یخيبا لحن توب ررضايام

 داره؟... ی...اصال اشكات تمومیکن هیگر یخوايم ی,تا کگهی...بسه د؟یمادرتو عذاب بد

 

که لبالب از اشك بود زل زدم بهشو  ییحرفاش درست بود اما کنترل رفتارم دسته خودم نبود...با چشما یهمه

 لب زدم: نيغمگ

 ويکس گیندارم,د تشویدستاشو ندارم حما گی, دگید كنميحس م ی,وقترهيگيم شي,قلبم داره آتررضايام تونمينم_

 حرف زدنم شد.... یهقم مانع از  ادامه ...هقم  یکنه,وقت یازم پرستار شميم ضیمر یندارم که وقت

 

هق اطرافم با هق یبه آدما توجهیتو آغوشش فرو رفتمو ب شتري...بنشيسمته خودشو سرمو گذاشت رو س ديمنو کش 

 گفتم:
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 پاره پارس... گرمي...به خداجگذرهيتو دلم م یچ یدوني...فقط تو مرونهیمادر خرابس,و یب یخونه  ررضايام_

 

 که در اثر بغض دورگه شده بود گفت: ییبا صدا کردیگذاشت پشتمو همونطور که نوازشش م دستشو

 ...یانقدر خودتو عذاب بد ستين یفكر کن که مامانت راض نیروزت خبر دارم...اما به اگل خانوم,از حالو دونمیم_

 

 2پارت#

 یهی,از گرکردمیم هیو گر دمیلرزيم پناهیب یپرنده كی نينداشتم که بگم...تو بغلش ع یزيچ یعنی نگفتم یچيه

 ...ومديصدام در نم گهیچون د ديشدم...فكر کنم فهم حالیب ادیز

 لب گفت: ریز یادرمونده یاز خودش جدام کردو با صدا آروم

 !؟یاز جات بلند ش یتونيم_

 

تو  یتو جمع خودداره,حت شهي,همكنهيکه بغلم نم دونستميتكون دادم...م دیيتا ینگاش کردمو سرمو به معن رمقیب

 ...طیشرا نیا

 

 از جام بلند شم که گفت:صبر کن... خواستم

دستشم دور شونم حلقه  کردو آروم بلندم کردو به  یكیدستشو دور کمرم گذاشتو اون  هیبا تعجب نگاهش کردم که  

 سمت پله ها راه افتاد...سرجام متوقف شدمو

 گفتم: یفيضع یصدا با

 

 ؟یكنيکار م یچ یدار_
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 با اخم زل زد بهم و با تحكم گفت: ستادویوا

 

 هیطرف نگرانه توعه از  هیبابات از  چارهي,بیكنيم هیگر یدار زیر هی,جون تو تنت نمونده,یاستراحت کن دیبا كمی_

 طرف نگران مراسم...

  

 امكان نداره... یزيچ نيرو لبام نشست...بابا نگرانه منه؟!..همچ یآگاه پوزخند ناخود

 پوزخند رو بهش گفتم: باهمون

 

ه همشون ب نيبب تويجمع نیبه استراحت ندارم...ا ازي,نررضايباور کنم بابام نگرانه منه؟!...من خوبم ام یتوقع دار_

 خاطر من اومدن...زشته تنهاشون بذارم...

 

 گفت: یموهاش...تو چشمام نگاه کردو جد یهیدستشو برد ال یعصب دويکش یپوف

 

 ... منكه هستم...؟یاما من چ ستيبابات نگرانت ن یگيباشه,تو راست م_

 

 :آخه...من

 

 سمت پله ها گفت: رفتيهمونطور که م دويکش دستمو
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  درک کنن...درضمن تتوي,همه اونقدر شعور دارن که وضعینگران باش خوادي...حرف نباشه,تو نمايگفتم مان نكهيهم_

 ...كننيم یدگيخاله هات هستنو رس

 

 سكوت کردمو باهاش همراه شدم... نيکل کل نداشتم به خاطر هم ی حوصله

 و پر بغض صداش کردم... عیرفت طرف اتاقم و خواست درو باز کنه سر ميباال...مستق ميکمكش از پله رفت با

 ...!ررضايام_

 

 نگام کرد... یدر برداشتو با مهربون یرهيدستگ یاز رو دستشو

 جانم...._

 

 

 نگرانو ناراحتش کنم... نیاز ا شتريب خواستمینكنم..نم هیگاز گرفتم که گر لبمو

 گفتم: دیلرزیکه در اثر بغض م ییصدا با

 

 

 اتاق مامان؟... می...برشهي..مشهيم_
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 نتونستم تحمل کنمو با التماس گفتم: گهید

 ...قهيفقط چند دق_

 

 بهم گفت: دیبا ترد دويکش یپوف

 ...ینكن تیبهم قول بده که خودتو اذ یباشه,ول_

 

 تكون دادمو گفتم: سرمو

 ...دميباشه قول م_

 

تا اول من برم...رفتم داخل اونم پشت سرم اومدو درو پشت سرش بست...وسط اتاق  ستادیاتاق باز کرد کنار وا در

آروم رفتم سمت تختشو  ی...با قدمادادیمامانو م ی...تموم اتاق بوکردمیجا نگاه مبودمو آشفته به همه ستادهیا

 مویگری,صداومديصورتم فرود م یرو محابایب اشكامنشستم روش...بالششو گرفتم بغلمو سرمو فرو کردم توش...

نشست کنارم...دستشو دور شونم حلقه  دميشدن تخت فهم نیي...با باال و پاومديدر نم كميبالش خفه کردم,ج یتو

 داد به خودش... هيکردو منو تك

 ...کردیممنون بودم که درکم م ازش

حرف از جام بلند شدم و به سمت کمد لباساش  ی...بومديبعد بالشو از خودم جدا کردم...نفسم باال نم قهيدق چند

 رفتم...

 شده بود به حرکاتم... رهيبگه خ یزيچ نكهیا بدون

 

 بپوشه... نارویا تونهينم گیکه د شدي,باورم نمكردميبوشون م وردمويدونه لباساشو از کمد در م دونه
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 ...گرفتيهر کدوم از لباسا هق هقم اوج م دنید با

 ررضا؟يام ینيبيم نویاز لباسا رو برداشتمو رو بهش گفتم:ا دونهی

 مادر براش گرفتم, روز

از لباسارو برداشتم رو بهش  گید یكیدوسش داره... یليخ دمیبراش خر نویگفت...بهم گفت چون من ا بهم

 ...یبود دهیخودت براش خر گیکه د نمی, اميگرفت ميباهم رفت نوی, انیاایگفتم:

 ...كنميم كاريدارم چ دميفهميحالم خراب بود که نم اونقدر

 

 گلومو چنگ زدم سرمو خم کردم... عیسر ادينفسم باال نم كردمياحساس م دیامونمو بر ادیز ی هیگر

 با وحشت اومد کنارمو گفت: ررضايام

 ...زمینفس بكش عز اااااي!!مانايمان

 ...زديم یليدستش مدام به صورتم س با

 ...رونياز اتاق زد ب دیبا وحشت از جا پر ررضايشد که ام یچجور افميق دونمينم

 که گفت: دميدادشو شن یصدا

 زود باشششش... ارياب ب وانيل هی!!سوگلللل سوگللل

 

 تار تر... دمید شدويبه لحظه نفسم تنگ تر م لحظه

 حد ممكن باز شدو به سرفه افتادم... نیصورتم چشام تا اخر یسيباخ هویکه  شديسته مداشت ب چشام

 :گفتيم زدويمدام از پشتم م ررضايام
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خور اب ب نیاز ا كمیلبام اوردو گفت  كیابو نزد واني:لرفتيبكش نفسم... همونطور که داشت قربون صدقم م نفس

 ..اديحالت جا ب

 

 ...دمياروم اروم تا ته سرکش ابو

 ...ديماليهنوز داشت پشتمو م ررضايام

 ...كرديم هیکه دهنشو گرفته بودو داشت گر دمیبلند کردم و سوگلو باال سرم د سرمو

 ...دادينشون از ترسش م دشیرنگ پر صورتش

 

 3پارت#

 .ومديناله از گلوم در ن یجز صدا یزيچ یباز کردم که بگم نترسه ول لبامو

از  شياصرار ب یتو تنم نمونده بود برا یجون یاعتراض کنم ول خواستميم رونيبلندم کردو از اتاق برد  ب ررضايام

 ...ومديبه نظر م یعصب دميترسیازش م ميحد,از طرف

 

 به سمت اتاق خودم رفت درو با دست ازادش باز کردو با پا بست... ميمستق

 گفت: ظيبگم که انگشتشو گذاشت رو لبمو با غ یزيروم...خواستم چ ديتخت خوابوندم و مالفه رو کش یرو اروم

 نگو باشه... یچي,هسيه

 

 

 ...ديبوس مويشونيکنار زدو پ مويشونيبه پ دهيچسب یبا بغض تكون دادم,کالفه کنارم نشستو موها سرمو
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 ت نداد...بهم دس یحس چياالن ه یول كردميذوق م یبوسش کل نیبودم از ا یا گهید طیاگه تو شرا دیشا

وادم ازت خون یمن به جا ی...ولیحرفا نباشه ول نیاالن وقت ا دی,شاايگفت:مان نيغمگ رونويآه مانند فرستاد ب نفسشو

 ...خواميعذر م

 که...مادرم... یدونيخودت م یول ومدنيم دیبا

 

 خوانوادشه...دستمو اوردم باالو گفتم:  ومدنيبه خالطر ن شيکالفگ دونستمیم

 ...هيبرام کاف  یشميتو پ نكهيازشون ندارم,هم یانتظار چينداره,ه یبيع

 

 ...ديانگشتام قفل کردو دستمو بوس ی..انگشتاشو الخواستمينم نویبه خودش گرفت و من ا یرنگ شرمندگ نگاهش

 

 ...کنمیخاطر داشتنت به خودم افتخار م,بهتهياز خانوم نایا یهمه _

 

 برام نداشت,فقط خودش برام مهم بود. توياهم نیدم,خونوادش کمترنشست رو لبام راست گفته بو یکمرنگ لبخند

امم ...حداقل به خاطر احترام به بابستنيپشتم ن طمیشرا نیتو بدتر یبهم ثابت کردن که حت ومدنشونيامروز با ن اونا

 ...اديحاال هرچقدرم که از من بدشون م ومدنيامروزو م دیکه شده با

 کنارم بلند شد...به خودم اومدمو با تعجب گفتم: از

 ؟یريم ییجا_

 خدا دست تنهاست...بابات,بنده شيبرم پ دیاره با_

 نره التماسو تو چشامو خوند... شميالتماس نگاش کردم که از پ با
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 بابات تنها باشه؟ ادينگام نكن...دلت م یاونجور_

 ,اما لج کرده بودم...گفتيبا زبون تر کردم,راست م لبامو

 !...؟یتو باش دیهستن ...حتما با هيبق ینه,ول_

 بمون... شميکه خوابم ببره پ یبغض ادامه دادم:حداقل تا وقت با

 

 خوابت ببره باشه؟!... كهيتا وقت یخب,ول یليگفت:خ دیبا ترد دويموهاش کش یال یدست

 

 بخوابه, شميرفتم اونورتر تا پ یتكون دادم و کم یسر یخوشحال با

افتاده  وجدانمیبردار ب فیبابا جم نخورد...تمام وظا شيمدت از پ نی...تو اارهيخودش نم یخستسو به رو دونستميم

 رو دوشش...

 ...شيگفت:اخ زديتوش موج م یکه خستگ ییبا صدا دويتخت دراز کش رو

 ....كنميمدت...جبران م نیا یديزحمت کش یليخ_

 ل زد تو چشام...مهربونش ز یسمتم با چشا برگشت

 ...یو بخواب یفك نكن یچيکن به ه ینكن...حاالم چشاتو ببندو سع زايچ نیا ريبود,تو فكرتو درگ فهيهمش وظ_

و اروم پشتمو نوازش کرد...به حرفش گوش کردم و چشامو  نشيسمته خودشو سرمو گذاشت رو س ديمنو کش بدم

 بخشو برام داشت...نقش آرام ییبستم,عطر تنش به تنها

 پلكام گرم شدنو به خواب رفتم.... یخواب یکارو کرد که باالخره بعد از چند روز ب نیا اونقدر

 

 4پارت#
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 "...امينداره تو برو خودم م یبيتازه خوابش برده سوگل,ع"

 

 نره؟... اياگه مان شنی:آخه,ناراحت نمسوگل

 

 ...زدنیهم بودن و آروم حرف م یروبرو وسوگلررضايردم...امچشامو باز ک ی هیباال سرم ال یباصداها

 

 نفسشو محكم فوت کرد: دويبه گردنش کش یدست ررضايام

 کنم... دارشيب نایابه خاطر مامانم تونمی...نمدهيکنم؟!...نگرانشم فقط دوساعته خواب كاريچ یگيخب م_

 

 ه...اون از ماکان اونم از باباش...براش...از هر طرف تحت فشار رميگفت:بم ینيبا لحن غمگ سوگل

 ....كنميدرستش م یجوریخودم  شهيم دارينكن االن ب هی,گرسيس_

 

رم اومده بودن؟!..اصال باو ررضايام یوباباواقعا مامان یعنیبسته شدن در اتاقم چشامو باز کردم...رفتم تو فكر, یباصدا

 ریخودم وحشت کردم...ز دنیلحظه با د كی...نهیا یو از جام بلند شدم و رفتم جلو..باتعجب سرمو تكون دادمشهينم

 رو بهم وارد کرد...ضربه نیشده بود..مرگ مامان بزرگتر رترشده بودو گود رفته بود صورتمم الغ اهيچشام س

ما برم حت دیاومده باشن با ررضايام یگه مامان بابافاصله گرفتم...ا نهی...شالمو روسرم مرتب کردم و از آدميکش یپوف

 ...رونينگرفت..در بازکردم و از اتاق اومدم ب لیکه عروسمون مارو تحو رنيگيوگرنه از فردا برام دست م دنشونید

از مبال نشسته بود....مثل  یكیکه رو  دمیجونو د نیرم که رد کردم,نسرپله نی...آخرنیياز پله ها اومدم پا آروم

 سنگدل نه,نبود... یخودش مغرور بود ول نيهم ع ررضايپوش و مغرور,ام كيش شهيمه
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اش ازج دیمنو د ینگامو که حس کردسرشو آورد باال...وقت ینيآروم رفتم سمتش...سنگ یپس زدمو با قدم ها افكارمو

 بلند شد...

 نداشته باشه... یلرزش گونهچيکردم صدام ه یبه سمتش دراز کردم و سع دستمو

 ...ديوفتينبود به زحمت ب ی...راضنیخوش اومد یليجون خ نیسالم نسر_

 

 نگاه سردش گفت: ويشگيدستمو فشرد...باهمون غرور هم آهسته

 شيپ یمتاسفم,کار ميحضور داشته باش یقبل یتو مراسما مينتونست نكهیا ی...غم آخرت باشه...براگميم تيتسل_

 ...یاز دست ما ناراحت نش دوارمياومد...ام

 

 برامون یکار گهيم نیبعد ا دهيخروار خروار خاک خواب ریکنم...مامان من ز یکه توصدام بودو مخف یکردم حرص یسع

 گفتم: یاومد؟!...بغضمو قورت دادمو با لبخند تلخ شيپ

 .ممنونمدازتونیآوردفیکه االن تشر نيندارم..هم ی.ازشما انتظارستين یمشكل_

 ...رميم گی,من دكنميخواهش م نينيکردم:بش اضافه

 ...ییجوابش نموندمو خودمو رسوندم به دستشو منتظر

 رو صورتم... دميآبو باز کردم و چند مشت آب سرد پاش ريش باحرص

 یليخ نيبهش بدم..کار داشت یچه جواب دونستمينبود,م ررضايکردن...اگه به خاطر ام دايدوباره راه خودشونو پ اشكام

 ؟یروزا چ هيخب,بق

,نكنه دختره خودشو قالب کرده گفتیم ديرسیاز راه م یسوال,هرک ریمنو بردن ز ومدنشونيچند روز با ن نیتوا

 ...ستنين یپسره کرده و خونوادش راض

مرورشون  یکه وقت گیدیحرفایکل وستنيشوهرش تو مراسم ن یالينفرم از فام هيکرده که یکار هیدختره  حتما

 ...زهیرياعصابم بهم م كنميم
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 ...رونياومدم ب ییخشك کردم و ازدستشو یبستم و صورتمو با چنتا دستمال کاغذ آبو

 !..كنه؟يم نيچرا همچ نیاومدنم سوگل اومد سمتم و دستمو گرفت...تعجب کردم ا رونيمحض ب به

 :دميسمت اشپزخونه ازش پرس برديکه منو م همونطور

 ...یكنيم نيسوگل چته چرا همچ_

 ...نكنينگامون م یمهمونا دارن چجور ني:عه سوگل زشته ببكردمگفتميمتقالکههمونطورگرفتجوابموندادحرصم

همه کاراشو بدون حرف انجام  اياز صندل یكیآشپزخونه...بازور منو نشوند رو  میديسكوت..باالخره رس بازم

 كاريچداره دمیديبودو نمتش به منپش نتاي.رفت سمت کابكردميتعجب داشتم نگاش مبا حرصو...منمداديم

 ..دميکشیآهبوددستشکهییغذاظرفدنیبادبرگشتباالخرهكنهيم

 چند روز به زور خاله تو سه قاشق غذا خورده بودم... نیاشتها ندارم,تو ا اصال

 ...رهينم نیيازگلوم پا یچي...هكنميگفتم:سوگل,خواهش م باناله

ا ت شتويپبمونمگفته,در ضمن دستور آقاتونهیشيم ضیمر ینخور یچيه اگیول دونميگفت:م ینيبا لحن غمگ سوگل

 ولت نكنم... یغذاتو کامل نخورد

 

 ...دادميبه حرفش گوش م دینداشتم با یاگیدیچاره

 شروع کردم به خوردن... ليم یگفتمو ب یا باشه

 سنگ شد تا برسه به معدم...مامانم عاشق جوجه بود... یاز جوجه رو گذاشتم دهنم.ول كهيت هی

و اشتهاش کور  نهيتا اشكامو نب نیيانداختم پا عیسرمو سر خورديپر شد..چون سوگلم داشت باهام غذام چشام

 شه...باالخره تموم شد...

,از آرمانم تشكر کن,نتونستم لرزش صدامو کنترل کنمو یديزحمت کش یلي:دستت درد نكنه سوگل خمن

 ...یخواهر كنميجبران م تونيتو عروس شاالیگفتم:ا



 تقاص اشتباه تو

 
17 

 

 

 بود... فمي,صدبار بهت گفتم وظهيچه حرف نی!اايمان_

 

 که خاله اومد تو اشپزخونه و گفت: كردميم هیداشتم گر نطوريهم

 کن... یباهاشون خدافظ اي,برني,خاله مهمونا دارن مايمان

 از جام بلند شدم,سوگلم همراهم اومد... آروم

* 

 ها مونده بودنو عمه هما....رفتن مهمونا...فقط خاله بعداز

 دیکه فردا کالس داشت وبا ررضاميرو پا بند نبودن...ام یازخستگ گهیآرمانم به زور فرستادم رفتن,د سوگلو

 ...دنمید اديب ميقول داد بعداز کالسش مستق ی...ولرفتيم

 

 امروزم گذشت. باالخره

 

 5پارت#

 ...دميعمه رو شن یصدا سمت اتاقم که رفتميم داشتم

 

 کارت دارم... ايلحظه ب هی ايمان_

 

 عوض کردم و رفتم کنارش... رمويمس
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 ...ن؟یدار یجانم عمه کار_

 

 تكون دادم و کنارش نشستم...لبمو با زبون تر کردم و گفتم: یکناره خودشو نشون داد...سر هيباعصاش صندل 

 ....شنومیم دیيبفرما_

 :ديمقدمه پرس یبود ب رهيکه به روبرو خ همونطور

 ...؟یمشكل دار ررضاي,اما...تو با امیبپرسم ناراحت بش خوامیکه االن م یاز سوال دیشا_

 

 نميفكر کردم بب رمياخ یمشكل داشتم؟!!!...به رفتارا ررضاي!!...من با امه؟يچه سوال نیوضوح جا خوردم...ا به

 نكردم... دايپ یزيخودش کرده...اما چ شيپ ویافكر مسخره نيچكارکردم که عمه همچ

 

 ا؟يسوالم جواب نداشت مان_

 

 به زبون اوردم وگفتم: فكرمو

 ...ن؟یکرد ویفكر نيکه همچ شديبپرسم چ شهيخوبه...م ميليخ ررضاي..من رابطم با ام؟ینه چه مشكل_

 

 گفت: دويکش یقيعم نفس

 .دمی,فقط امروز مادرشو ددمشونیند شت؟اصاليپ ومدنيبارم ن هیمدت  نیپس چرا خونوادش تو ا_

 



 تقاص اشتباه تو

 
19 

 

نگم دچار سوءتفاهم  ويمشكل اصل...حاال چكار کنم...اگهختیجون باالخره زهرشو ر نیخاروندم,نسر قمويشق کالفه

 ...لبمو با زبون تر کردمو گفتم:شهيم

 که من با خودش مشكل دارم...راستش مشكل من خونوادشه... شهينم ليدل ررضايام یخونواده ومدنين_

خشكه و با  یليکه خ نی. بااگهينم یزيچ یدهنش قرصه و به کس دونستميچون م دیشابه عمه اعتماد داشتم نم

 مهربون... یليصافه و البته خ یليدلش خ یول رهيگيگرم نم ادیز یکس

 توومراسما حضور داشتن...  دیکه شده با ونمیبه احترام هما یهرچقدرم که باتو مشكل داشته باشن ول_

 

 

 گفتم: یشرمندگ با

 یرق,چه قشقنیدیديم نویبود یروز خواستگار دی,باكننيعمه اونا اصال منو به عنوان عروسشون حساب نم نيدونيم_

,عروس من فقط خواميبه پا شد...مامانش با کمال وقاحت برگشت به بابا گفت من دختر شمارو به عنوان عروسم نم

 ...قهیشقا

 نی...بابام با ازنهيم نهيسنگشو به س نطوریجون ا نیداره که نسر یچ نمدويجونه,نم نیدختر دوست نسر قیشقا

هروقت از  یري,میارياسم دختر منو به زبونت ب یحق ندار گهیگفت د ررضايشد وبه ام یحرف به شدت عصبان

کرد  یازم عذرخواه ررضايام فتنشون...خالصه اونروز مراسم بهم خورد...موقع ریگرديبرم یخونوادت مطمئن شد

 بودم که جوابشو ندادم... یمن اونقدر عصبان یول

که انگار  كردميرفتار م یجوری یول دمشیديقطع رابطه کردم, هرروز تو دانشگاه م  ررضايروز به بعد باام ازاون

طرفم غروره بابا شكسته بودو اجازه  هیطرف غرور خودم از  هیاز یسخت بود ول یليازش برام خ ی... دورستين

 مامان بود... كرديم تیاحم ررضايکه از ام یوسطتنها کس نیخوش نشون بدم...ا یور دادينم

 رولبام نشست.... یاون روزا لبخند تلخ هیاداوری با

 یدوسش دار دونمياز خونوادش جدا کن...منكه م ررضاروي...حساب امزمیعز یكني,چرا باخودت لج مايمامان:مان"

 "...فهمميرفتاراتو نم نیا ليفقط دل
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 یکار هینشسته؟چرا  كاريسر مامان داد زدمو گفتم:اگه حساب اون ازخونوادش جداس پس چرا ب تيباعصبان اونروز

 ....كرديم یاون واقعا منو دوست داشت هرطور که شده مامانشو راض كنه؟اگهينم

 ...ديچشام چك یقطره اشك از گوشه هی

 .عمه.. زدميگفتم:کاش اونروز سرش داد نم یلرزون یصدا با

 آروم بغلم کردو گفت: عمه

 نكن... تیگذشته,خودتو اذ گهید

 

 6پارت#

 یم دیگفت..شا ینم یچيبهتر از بغل عمه...عمه ه یی...چه جاشدميسبك م دیبا یول دادياون روزا عذابم م فكر

 کنم.... یدارم که خودمو خال ازيدونست ن

 

 ادامه دادم: كردميم هیکه گر همونطور

 مامان اونروز باهام قهر کرد._

 حتما دوسم نداره گفتميبرام مهم نبود...مدام به خودم م چكسيافسرده شده بودم که رفتار ه رويمن اونقدر درگ یول

 یراب انيب گهیبار د هیکنه  یکارخونه تا بابامو راض رفتيهرروز م ررضايام نكهی...غافل ازاشهينم ريگ یپ گیکه د

 ...یخواستگار

 ف بابا همون بود,کـــ...حر یول

 

 ...رونياز بغل عمه اومدم ب كرديپرهام که عمه رو صدا م یباصدا
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 تو... ايپرهام ب هيچ_

 عمه سرتونو درد اوردم... ديگفتم:ببخش یباشرمندگ

 

 گفت: یمیمال بالحن

 ...نازیپر نيدختر,توام ع یزنيکه م هيچه حرف نیا_

 ...ميسردو خشك پرهام به سمتش برگشت یصدا با

 نيجواب رد دادم,ع شیکه به خواستگار یاز وقت یعمس,قبال بازم قابل تحمل بود ول هياخالقاش شب یهمه  اوففف

 ...دهيبرج زهرمار شده و غرورش به اوج رس

 

 ...میبر دیبا گهیوقته د ریمامان,د_

 خب,صبر کن لباسامو بپوشم... یليخ_

 برگشت طرف منو گفت: بعد

 ...اريلطف کن لباسامو ب ايمان_

 

 ...ارميحتما عمه....االن براتون م_

 که عمه لباساشو گذاشته بود... یبه پرهام رفتم به سمت اتاق ینگاه ميجام بلند شدم وبدون ن از

 بيبودو جفت دستاشو کرده بود تو ج ستادهیپنجره وا یعمه برگشتم تو سالن...پرهام روبرو یاز برداشتن لباسا بعد

 ...شيشلوار مشك

 ...دمیدينم ويبودو جز اون کس ررضايام ريمن دلم گ یول شمينم شیيبایز منكر
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 من فداش شم... یلبخند رو لبام نشست...اله ررضايام هیادآوری با

 ...ديزحمت کش یليامروز خ یطفل

 عمه به خودم اومدم... یصدا با

 

 لباسامو... اري؟بیستادی!..چرا اونجا اايمان_

 ..ديبله بله..بخش_

 ...كردينگام به پرهام افتاد که داشت با پوزخند نگام م رفتميکه سمت عمه م همونطور

 

 !كنم؟يدارم نگاش م دهید نكنه

 عمه رو دادم بهش... فيآشفته مانتو وک یمن ...با افكار یخدا یوا

 با تعجب گفت: عمه

 ...؟یاشده؟...چرا  دستپاچه یزي!چاي...مانیمرس_

مو نفس  ی...عصبديام فهمدراوردم که عمه یباز هیچقدر ضا نياک تو سرم,ببحرف عمه از عصبانبت گر گرفتم,خ با

 گفتم: رونويفرستاد ب

 راحت... التونيمن؟!...نه عمه جون خوبم خ_

 زدم و ادامه دادم: یخونسرد باشم...لبخند  مصنوع دینكردم پس با  یبد  یکار منكه

 ...كنميجبران م اتونیتو شاد شاالی,انیديزحمت کش یليخ_

 بود خبرم کن... یکار رميدارم م گیبود,خب من د فهيوظ_

 حتما..._



 تقاص اشتباه تو

 
23 

 

 روسرش مرتب کردو رو به پرهام گفت: شالشو

 من حاضرم... میبر_

 یلبش که به شدت رو  یتكون دادو اومد سمت من,دستشو سمتم دراز کردو با همون پوزخند گوشه یسر پرهام

 گفت: رفتیمخم رژه م

 بود در خدمتم... یاخرت باشه,کار,غم ییدختر دا گميم تيتسل_

 

 گفتم: یتو دستش گذاشتمو با خونسرد دستمو

 ممنون پسرعمه._

 کردم و ادامه دادم: ديتاک ررضايام یبه عمد رو بعدم

 ...یخودتو به زحمت بنداز ستيهست,الزم ن ررضايداشتم ام یکار_

 

 ...رونيتر شد و دستمو ول کردودست عمه رو گرفت و رفتن ب قيعم پوزخندش

 

 افتاده... لي,انگار دماغ فشعوريب یپسره  شيبازدممو محكم فوت کردم...آخ بارفتنشون

 

 ی,فقط خداکنه فكر بدخوردمياز پله ها باال رفتم,از دست خودم حرص م دميکش یکه شالم رو از سرم م همونطور

 دربارم نكنه...

 اتاقمو باز کردم.. در

 عوض کردم و خودمو یشلوارک مشك هیبودم ...شلوارمم با  دهيپوش یاپ مشكت هیتند لباسامو از تنم دراوردم...  تند

 تخت خوابم برد... یاونور  شدن رو نوریا یپرت کردم رو تخت و بعد کل
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 7پارت#

 از خواب بلند شدم... یبه سخت ميآالرام گوش یصدا با

 سرو کله زدن با دانشجوهارو نداشتم... یاصال حوصله  یدانشگاه ول رفتميم دی...باشديتموم م ميمرخص امروز

 ...ییو رفتم دستشو نیيو موهامو با کش محكم بستم...ناچارا از تخت اومدم پا دميبه صورتم کش یدست

 شبیشب خواب آروم نداشتم,د یچهل روز که  نیتو صورتم تا خواب از سرم بپره...تو ا دميمشت آب سرد پاش چند

 رونيدم باوم ییشب بود...از دستشو نیبهتر

 تا بهم برسه... ستادمیسرم جام واسمتم ومديسمت اتاقم که چشم خورد به  خاله نرگس که داشت م رفتميم داشتم

 ؟یديسالم فدات شم,خوب خواب_

 زدمو گفتم: یلبخند

 ...دميراحت خواب یليسالم خاله جون,آره خ_

 گفت: دويبوس گونمو

 ...رهيخداروشكر همش نگرانت بودم که مبادا خوابت نگ_

 ...میزحمتت داد یليمدت خ نیممنون خاله تو ا یليخ_

 خواهرم بود واقعا به گردنم حق داشت... ی,مهرايمان هيچه حرف نی:ا_

مانم ما ادیلحظم تنهام نذاشت...رفتاراش منو  كی ختویچند روز پابه پام اشك ر نینرگس واقعا مهربون بود تو ا خاله

 ...ندازهيم

 گذاشتم رو شونش... دستمو

 دارن... ازيبهتون ن ليوسهنايس نياستراحت کن نیخاله جون ,شمام بر _
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 شيخاله...گذاشتمشون پ زیکردن اشكاش داشت گفت:تو نگران من نباش عز یدر مخف یسع كهيدر حال خاله

 شون...االنم برو صبحونتو بخورو برو سر کارت...عمه

 :چشم,دستتون درد نكنه...من

 و رفتم تو آشپزخونه... دميگونشو بوس بعدم

 و... وهي,آبمري,شیخندم گرفت...کره,عسل,مربا,چا زيم دنید با

وقت کالس  ریشروع کردم به خوردن امروز تا د ويکرده...نشستم رو صندل یخودش چه فكر شيخاله پ واقعا

 بخورم... یزياز دو لقمه کره و عسل چ شتريبازم نتونستم ب یبخورم...ول شتريب كمیکردم  یداشتم...سع

 ...دمشيتو اتاقم سر کش رفتميبرداشتم و همونجور که م مویچا وانيخواستم بلند شم ل یوقت فقط

 یحجاب قهیباز بودو  نميس ریارشالمو که تا ز قهیساتنه  یلباسامو باز کردم...دستمو ب بردم جلو  و مانتو مشك کمد

 عم برداشتم...و مقن یمشك نيهمراه ج خوردويم

رش ور رفتن س قهيو  مقنعمو سر کردم...باالخره بد از چند دق نهیآ یتموم شد رفتم جلو دنميلباس پوش نكهیاز ا بعد

زدم...خوب  یرژ قهوه ا یکرم و رژگونه زدم...به لبامم  یبود.کم دهیرنگ پر یصاف شد ...به صورتم نگا کردم...کم

 شدم...

 ...رونيو از اتاق زدم ب برداشتم نمويماش چیيو سو فيک

 صدامو بلند کردمو گفتم: نیيپا ومدميکه از پله ها م همونطور

 که؟ نیندار یدانشگاه کار رميخاله نرگس من م_

 گفت: رونوياز آشپزخونه اومد ب 

 برو ب کارت برس... زمینه عز_

 

موم که با ت ی...فصلداديم زیيجاشو به پا رفتويم ی...هوا کم کم داشت رو به سردرونيبا خاله رفتم ب یاز خدافظ بعد

 فصله... نیتو ا نامیتر زیوجودم عاشقش بودم...چون تولد سه تا از عز
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از  ترشي!االن وقتش نبود,االن که بش؟يچرا ازم گرفت ایگلومو فشار داد...خدا ینيتولد مامان بغض سنگ هیادآوری با

 داشتم.... اجيبهش احت یا گهیهروقت د

 ش پشت پلكام نقش بست...سنگ قبر ریتصو

 "مهاجر یمهر"

 1352/8/5:زيدل انگ طلوع

 1395/6/12:زيغم انگ غروب

نموندم و رفتم  اطيح توهگی...دديقطره اشك از چشام چك هیبازم  یول ختنیاشك نر یکه کردم برا یتالشتمام با

 ...رونيب

تو چشم  زديم ميشدم و روشنش کردم..آفتاب مسق ني...سوار ماشرونيبزاره ب نمويگفتم ماش ررضايبه ام روزید

 زدم به چشامو راه افتادم... مويآفتاب نكيع

 دانشگاه... دميربع رس كیاز  بعد

 شدم... ادهيپ نيدانشگاه پارک کردم و از ماش نگيتو پارک نمويماش

 زنگ خورد... مينرفته بودم که گوش شتريچند قدم ب هنوز

 ...كرديم ییخودنما ررضايامکردم کردم اسم صفحه ش نگاه به

 

 8پارت#

 جواب دادم... رفتميرو لبام نشست...همونطور که راه م یلبخند ناخوداگاه

 ...ررضايسالم ام_

 ....؟ی:سالم خانم خانما خوبديچيشادش تو گوشم پ یصدا

 ره؟يم شيخوب پ ؟کارایمن خوبم تو چطور یمرس_
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 م؟يبزن یچرخ هی میدنبالت بر اميب ی,آره خوب بود,خونه اميمن که عال_

 تموم شده االنم تو دانشگام... مي... مرخصستمينه خونه ن_

 االن؟ ییکجا قاي...دقیبهم نگفت ا؟چرايمان_

 ...یاریسمت ساختمون شهر رميدارم م_

 ...اميهمونجا بمون االن م_

 ساعت مونده به شروع کالسم... مين وونهیکجا د_

 ...گفتم همون جا بمون حرفم نباشه_

 منتظرم... اينكن ریتو د یا وونهیگفتم:د دمویخند

 نازت... یتوام...بوس رو لبا یوونهیآره د_

 قطع کرد... عیبعدسر

,چند ميعالمه بحث داشت كیحرفاش  نیسر ا لیخلو چل...اوا یکردم گونه هام رنگ گرفت...اوففف پسره  احساس

 عادت کردم... گیخب د یسوگل برده بود....ول شيحرفاش آبرومو پ نيبار با هم

 نگاه کردم... ميبه ساعت گوش دمويکش یپوف

 وقت داشتم... قهيدق20 فقط

 ...دمشی,سرمو اوردم باال که دفميگذاشتم تو ک مويگوش

 هدیبر زديبهم...همونطور که نفس نفس م دميزدمو رفتم سمتش...رس یهمونجا برام دست تكون داد...منم لبخند از

 ...نكـــردم...کــــه  ریگفت:د دهیبر

 بهش رفتمو گفتم: یغره ا چشم

 ...میوقت دار قهيدق20فقط _
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 ...متهيزدو گفت:همونم غن یلبخند اونم

 ...یسمت در خروج میدستمو گرفت و راه افتاد بعد

 که رومون بودو حس کنم... ویينگاها هينيسنگ تونستميم

 گفتن... تيبهم تسل شناختنينفر از دانشوجوهامو که منو م رچنديمس یتو

 ...یبه در خروج میديرس

 ...میريم میکجا دار ررضايام_

 ....میصبونه بخور میبر_

 نه من خوردم... ی:وامن

 ...خواماينم یپوستو استخون,گفته باشما من زن الغر مردن ی,شدستمين ررضاي:من تورو نشناسم که امررضايام

 که هست... نهيگفتم:هم دمویخند

حس  ميشونيلباشو رو پ یداغ كنهيم كاريبفهمم داره چ نكیاطرافو نگاه کرد و قبل ا كمیاومد سمتم  دویخند رميام

 کردم...

 ؟یبود کرد یچه کار نی!اررضايگفتم:ام یخيزده کنارش زدم و با لحن توب بهت

 ...ارنيسوژه ان تا حرف در ب هیدانشجوها منتظر  یدونينم تو

 ...نمكيبخوام م یهرکار یتو زن من ارنيحرف در ب كننيپشت گردنشو گفت:حواسم بود,بعدم غلط م ديکش دستشو

 ...یشيبهش رفتمو گفتم:تو ادم نم یغره ا چشم

 شدم... نشيسوار ماش بعدم

 

 9پارت#
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 و راه افتاد... نينشست تو ماش اونم

 یفرق شديکالسمون تموم م نكهیبعد از ا شهيدانشگاه بود.هم كیسفره خونه نزد هی رهيکجا داره م دونستميم

  ی...باصدامیگذرونديشب,اونجا م ایصبح ظهر  كردينم

 به خودم اومدم... ررضايام

 

 ؟یچرا ساکت_

 

...تو یمشك نيبا ج یبلوز نوک مداد هیدقت نكرده بودم... پشيسمتش...اونقدر حرصمو دراورده بود که به ت برگشتم

اوقات منو  یش بود...که گاهنافذ یمشك یکه تو نگاه اول منو به خودش جذب کرد چشما یزيصورتش نگاه کردمچ

 ...كرديغرق م

 ؟یدیپسند_

 به خودم اومدم...خودمو نباختمو گفتم: تازه

 آقااا... یرسيبه من نم یباش ی,هر چیستيبدک ن یهع_

 

 زدو گفت: یمهربون لبخند

 خانوم... ميرسیشمام نم یاون که صدالبته...ما به گرد پا_

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 همسرم... یدونیکه م خوبه

* 

 دور زدو اومد کنارم... نويشدم اونم ماش ادهيپ نيماش از
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 تنگ شده بود... نجایا ی...چقدر دلم برامیهم وارد سفره خونه شد یگرفت و شونه به شونه دستمو

 ...نجایا ومدمين گهیبعد از فوت مامان د قايدق

 ؟یستادیگوشم گفت:چرا وا در

 گفتم: دمويکش یآه

 ...میبر یچيه یچيه_

 

 گفت: مينشست نكهي...هممیبرا نشستن انتخاب کرد ويشگيجلوتر و تخت هم ميرفت كمی

 ؟یخوريم یچ_

 

 حوصله نگاهش کردم,اوفففف... یب

 ...ارنيبگو برات ب یدوست دار یندارم خودت هرچ ليمن م_

 

 که به نجایا وردمي,تورو  ندميخودم سفارش م ای یگيم ای یخوريم یگفتم چ ايگفت:مان یا یکردو با لحن جد اخم

 ...یکنغذا خوردن من نگاه

 غذا کوفت کنم... دنيچرا همه انقدر اصرار دارن من تا مرز ترک دونميمن نم 

 کالفه گفتم: 

 وادامه دادم:...نذاشتم حرف بزنهیخوريخودت م یهر چ دونمينم_

 ...شهيم ریکالسم د عتریسر فقط

 خوبه..._
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 مش صفرو صدا کرد... بعدم

 از چند لحظه مش صفر اومد و گفت: دبع

 شده بود... نيتون سنگ هیبود سا ی,چند وقتنیسالم آقا مهندس خوش اومد_

 جوابشو داد: ییبا خوشرو ررضايام

 مادر خانمم فوت کردن...سالم مش صفر,سرم شلوغ بود بدم دستشو گرفت سمتمو گفت:متاسفانه_

 گفت: یبهم انداختو با دلسوز ینيصفر نگاه غمگ مش

 عمرشما باشه... یبقا شونهیخاک ا ی... هر چگميم تيناراحت شدم تسل یليخانم جان خدا رحمتشون کنه خ یوا یا

 دینبا رونياومدم ب ررضايبعد از مدتها با ام ستيکردن ن هیکه گلومو گرفته بود قورت دادم...االن وقت گر یبغض

 ناراحتش کنم...

 کرد... شهينم شیکه افتاده کار هي...اتفاقنیممنون مش صفر...شما لطف دار یليخ_

 مش صفر رفت... نكیاز ا بعد

 برگشت سمتموبا اعتراض  گفت: ررضايام

 ...نميبب شميپ اي...ب؟یچرا انقد دور نشست _

 به بغل خودش اشاره کرد...منم از خدا خواسته رفتم بغلش... بعدم

 .نداشت.. دید ییو به جا شديبزرگ از هم جدا م لونیچنتا نا ی لهيبود که هر تخت بوس نیسفره خونه ا نیا هيخوب

 دور شونم حلقه کردو چونشو گذاشت رو سرم... دستشو

 

 10پارت#

 ...شيعضالن ی نهيدستامو دور کمرش حلقه کردم و سرمو چسبوندم به س منم
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 دارم... ررضارويبعد از مامان فقط ام ايدن نیبه خودم اعتراف کنم که تو ا دیبا

 شهيچون تنها برادرم هم ررضايام گميسرش تو کارشه و فقط ماکانو دوس داره...م شهيچون بابام هم ررضايام گميم

خودم  یتو خونواده  شهيچون هم ررضايام گميتو مراسم مامان حاضر نشد تا چهلم بمونه,م یگرفت و حت دهیمنو ناد

 که فقط اسم پدر بودنو یمحبت ازپدر یومن محتاج کم مامانو ماکان بود یبابا فقطو فقطو برا یبودم,محبتا یاضاف

 یکه اومد حت ميشد از آلمان دست بكشه,وقت ی...ماکان بدتر از پدرم فقط شب هفت مامان راضدبودميكشيم دکی

 دارن... بامنیپدرو پسر چه مشكل نیا دونميبا من نكرد...نم ميوخالخشك كيسالم عل هی

 ...شدميموهام و من غرق در لذت م یال ديكشيمو باز کرد...پنجه هاشوآروم موکش موهااممقنعه ریبرد ز دستشو

 ....تمينه به خاطر پول بابامو موقع خواديدارم که منو فقط به خاطر خودم م ويکسنكهیا لذت

 

 گفت: كرديکه موهامو نوازش م همونطور

 بهت بگم... یزيچ هی خواميم ايمان

سقف و  هی ریز میندارم...دوست دارم بر تویطاقت دور گهید ی,ولیرو هنوز داغدا ستياالن وقتش ن دونميم

 ...ميشروع کن مونويزندگ

 

 یب راحتو یزندگ هیخودمم خسته شده بودم...دلم  ارهيحرفو به زبون م نیباالخره ا دونستميمدميکش یقيعم نفس

 ادما... شتري...مثل بخواديدغدغه م

 صورتشو گفتم: یگذاشتم رو دستمو

 ...ريام نطوريمنم هم_

 بعد... رميبگ رویزيجه یها لهيوس هيفرصت بده تا باق كمی فقط

 گفت: یمندخودش جدام کردو با لحن گله از

 ...هيبرام کاف یکه باش نيهم خوامينم هیزي!من از تو جهايمان_
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 زدم... شيهمه مهربون نیبه ا یلبخند

 ...یشناسيخودت که مادرتو م یول گميم نویکه ا ديپشت سرم حرف باشه,ببخش خوامينم ی,ولريام دونميم_

 گفت: ینيغمگ یشدن و با صدا نيغمگ چشاش

 ...كنميمامانمو درک نم یرفتارا لي,واقعا دلايمتاسفم مان_

 ...كنميهارو تحمل م یسخت یمن همه  یتو باش یوقت_

 اومد.. ینيس هیبگه که مش صفر با  یزيچ خواست

 ...رونياومدم ب رياز بغل ام عیسر

 ابروم رفت... یوا

 اسپند دود کنم براتون... هیبرم  نیايکردو گفت:ماشاال چقد بهم م یصفر خنده ا مش

 گرفته... شيگونه هام آت كردميم احساس

 من شده... بياونم نص کهدونسیبهم کردو گفت:مش صفر خانوم من  یطونينگاه ش ررضايام

 ...بعد از رفتن مش صفر ررضايام نی..پووووف از دست اقمی..از خجالت سرمو چسبوندم به ررضايتورو ام یالل ش یا

 نگاه کردم و آه از نهادم بلند شد... اتشیجلوم به محتو ديکش وينيس

 بادمجون... یبود با نون سنگك و فلفل سبز  و ترش املت

 تا آخر بخورم... كنهيمجبورم م ررضايام دونستميم

 خودم به زور لقمه بزارم تو دهنت شروع کن... نكهیقبل ا یخب خانوم_

 شروع کردم به خوردن.... ناچارا

 خوردم..... شتريشد و ب كی...اشتهام تحرداديم یخوب ی مزه

 ....خورديداشت باولع م ررضاميام
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* 

 ...میشد نيسوار ماش رويب میاز سفره خونه اومد میغذامونو خورد نكهیاز ا بعد

 غذا چطور بود؟..._

 زدمو گفتم: یبود...لبخند شميپ رميام نكهیود مخصوصا اب یعال

 دستت درد نكنه همسرم... ديچسب یليخ_

 گفت: دويمحكم کش لپمو

 جونت خانمم... نوش

 شده بود... رمید یدانشگاه حساب میديرس قهياز پنج دق بعد

 شد... رمید یليخ ررضايام ی:وامن

 

 زدو گفت: یخونسرد لبخند

 مگه... شهيم یبرو چ رید ایاستادا مثال

 ...زارنيبرم اونام به کالسم احترام نم ریبرم...اگه من د ریکه د شهينم لي:استاد باشم دلمن

 شدم... ادهيپ نياز ماش عیمنتظره جوابش نشدموسر گهید

 درو ببندم گفتم: نكهیا قبل

 بابت صبحانه... یمرس زمیخدافظ عز_

 ...دیخر میدنبالت بر امينوش جونت..کالست تموم شد بگو ب_

 عجله جواب دادم: با

 باشه باشه..حتما..._
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 راه افتادم... یاریبه سمت ساختمون شهر عیبستم سر نويدره ماش بعدم

 

 11پارت#

 بهش انداختم... یاوردم و نگاه رونيب فميکه مربوط به ساعت کالسا بودو از ک یبرگه ا رفتميکه راه م همونطور

 شانس امروز چهارتا کالس داشتم.... نیلعنت به ا اووففف

 و وارد سالن شدم... فميبا حرص انداختم تو ک روبرگه

 یسراست رفتم سمت کال كیبرگشتم... دياز دفتر اسات نكهیرفتم تا اعالم حضور کنم...بعد از ا ديبه دفتر اسات اول

 کنم... سیکه قرار بود تدر

 تا به خودم مسلط شم... دميکش قيو چنتا نفس عم ستادمیدر کالس وا پشت

 تقه به در کالس زدم و وارد شدم... چند

 ...دمشونیديچشم م یورودم از جا بلند شدن البته نه همه از گوشه  با

 شروع کردم به حرف زدن... زويگذاشتم رو م فمويک

 "تمام کمبود ها جبران بشه... دميقول م ی,ولخواميمدتم ازتون عذر م یطوالن بتي:سالم,بابت غمن

 کالسو شل هيخانم ها کاف یبود...مخصوصا برا یجد دیبه خصوص تو دانشگاه با سیبودم که تو کالس تدر معتقد

 ...شنياونوقته که همه سوارت م یريبگ

 گفتن... تيها بابت فوت مامان بهم تسل بچه

 عاشقش بودم... یکردن محلول ها...درس سیکردم تدر شروع

 ...شدميم ايانضباط یب یمتوجه بعض سمیتدر وسط

 سرشون... وردميدر م شوياون لحظه,چون بعدا سر نمره دادن تالف شدميم اليخيب یول
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**** 

 ربع به هفت بود... كیبه ساعتم انداختم  یتموم شد...واقعا خسته شدم...نگاه باالخره

 ام...خسته یليخودمم خ دیخر میبر شهيامروز وقت نم گهید

 ...نميماش دانشگاه شدم  رفتم سمت نگيپارک وارد

 شدم,بعد از دوتا استارت روشن شد... نيماش سوار

 رفتم خونه.... كسرهیو  رونياومدم ب نگيپارک از

*** 

 ...اطيبردم ح نويباز کردم و ماش موتیبا ر درو

 شدم... ادهيباز کردن و پ درو

 ...رونيباز شدو بابا با عجله اومد ب هویدرو باز کنم که در  خواستم

 تعجب نگاش کردمو گفتم: با

 افتاده؟ یسالم بابا,اتفاق_

 

 جواب داد: یخشك بالحن

 برم فرودگاه دنبالش... دیبا نجایسالم ...ماکان اومده ا_

 ...شدنيفرما م فیرو لبام نشست,پس  آقا پسرشون تشر یپوزخند

 اهان بسنده کردمو از کنارش رد شدم و رفتم تو خونه... هی به
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بهتر  یزدم تا چراغا روشن شه...االن کم دويارواح...کل یسكوت مطلق فرورفته بود..شده بود خانه یتو خونه

 هیباز کردم...بطر خچالویو رفتم آشپزخونه در  زيم یپرت کردم رو دويارواح نبود...کل یخانه هيشب گیشد,حداقل د

 ...دميسر کش وانيآبو برداشتم وبدون ل

 ...کردمینم ییام احساس تنهالحظه كی یمامان بود حت ینداشتم,وقت ویيهمه سكوتو تنها نیا تحمل

پشت سر گذاشتم...اصال حال  وي...امروز روز سختديترکي...سرم داشت مزيو سرمو گذاشتم روم یصندل یرو نشستم

که با  ردبيفكراچشام گرم شد کم کم داشت خوابم م نی...باااميب تونمیزنگ بزنم بگم امروز نم ررضاينداشتم به ام

 ...دمیزنگ تلفن از جا پر یصدا

رفتم سمت تلفن...جواب  داديهام فشار م قهيو از جام بلند شدم و همونجور که دستمو رو شق دميکش یپوف یعصب

 دادم:

 الو..._

 تو گوشم... ديچيپ ررضايام یکالفه  یصدا

 ؟ید یجواب نم لتویتو؟چرا موبا ییمعلومه کجا چي!هايالو مان_

 ...لنتیتو کالس گذاشتم رو سا ديببخش ريسالم ام_

 دنبالت... اميب یمگه قرار نبود زنگ بزن_

 ...شدمیگرفت...چشامو محكم بستم...داشتم کالفه م یشتريشدت ب سردردم

 

 بمونه فردا... 7/5ساعت  میريبگ یچ میآورده بودم...بعدشم االن بر نيرفت بهت بگم ماش ادمی_

 

 ...یجور راحتهر ی,اکگید یدوخت یدیخودت بر_

 ..اوفففف  دوباره اخالقش برگشت,به درک...دميبوق ممتد تلفنو شن یجوابشو بدم که صدا خواستم
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 برام مهم نبود... یزيکه چ كرديسرم درد م اونقدر

 خودمو رسوندم تو اتاقم.. عیسر

 پرت کردم... یگوشه ا هیدر اوردم و هر کدومو لباسا

 خواب راحت بود... هیآرومم کنه  تونستيکه م یزيتنها چ االن

 خاموش کردمو گذاشتم باال سرم... مويبخوابم گوش نكهیا قبل

 خوابم برد... دهيگذاشتم رو بالش به سه نكش سرمو

** 

 چشامو باز نكردم... یشدم...ول اريسرم هوش یباال یصداها با

 ماکان بود... یصدا

 تنها تر شده... یلي:به نظرم بعد از مامان خماکان

 نبود تا االن از پا در اومده بود... ررضايبود...اگه ام یمهر یوابسته  یلي:آره خبابا

 ريتقص ی,منم بشهيها م بهیغر یوابسته رهي,معلومه میکه تو باهاش دار یزدو گفت:با رفتار یپوزخند صدادار ماکان

 عذابش دادم... شتريکنم براش ب یبرادر نكهیا یمنم به جا ستمين

 سالش بود...2که فقط  ییاياز مان تيمیقد ی نهيکوه پشتشم...توام بمون با ک نيبه بعد ع نیاز ا یول

 گفت: زديکه بغض توش موج م ییبا صدا بابا

 گذشته رو هضم کنم... یازش متنفر نبودم,فقط نتونستم اتفاقا چوقتيحرف دهنتو بفهم پسر اون دخترمه ه_

 وآروم رو به بابا گفت: تيباعصبان ماکان

برادرش بزرگ  تیحما یپدرش بزرگ شه,بمحبت یب ايمان نیهضم نكردن گذشتتون باعث شد نیا با اشم_

ر عم هی نكهیزجر بكشه و شما رو هم به خاطر ا نیاز ا شتريب دمياجازه نم گهیمن د یخدا تنها بوده,ول ی شهيشه,هم

 ...بخشمينم نیداد بمیفر
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 تو موهاش... ديكشيبابا پشتش به من بودو مدام دست م یچشامو بازکردم,ماکان از اتاق رفته بود...ول یال

ه فقط ک ییاياز مان تيمیقد ی نهيتوام بمون با ک"شديماکان بود که  تو مغزم اکو م یچشامو بستم,فقط صدا دوباره

 "سالش بود2

 از جانب پدرو برادرم بودم... یررفتا نيچكار کردم که مستحق چن ميمن تو دو سالگ یعنی

 تو گذشته اتفاق افتاده. یکه چ دميفهميم دیبا

کرد  ینگفتو سع یزياون چ یول دميرفتارشو پرس ليبهم فشار آورده بود از مامان دل یليروز که رفتار بابا خ هی ادمهی

 آرومم کنه...

ه کردم که کالف هیاونقدر گر یول رفتيره م,خاله ام داشت طفدميپرس لشويمن ول کن نبودمو از خاله نرگس دل یول

 دختر دوست نداره... یشدو گفت:بابات بچه 

 یاشاره ا هیمن حرف خالمو باور نكردم...تا امروز که ماکان  ی...ولديقطره اشك از چشمام چك یاون روزا  هیاداوری با

 موضوع کرد... نیبه ا

 کامل باز کردم...بابا رفته بود. چشامو

 ...رميخونه م نیاز ا خورميمسخره بوده قسم م ليدل هیاگه بفهمم  یشده,ول یبفهمم که چ دیبا

 

 نبود... ختنیکل صورتمو گرفته بود,با حرص پسشون زدم...االن وقت اشك ر اشكام

 سرم جمع کردم... یکش باال موهاموبا

 تنم بود... روزیبه لباسام انداختم اوفف همون تاب د ینگاه

 ...میريدوش بگ هی دیبا
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 از تو کمد برداشتمو رفتم حموم... حولمو

** 

 ...رونيدورم اومدم ب دميچيپ حولمو

 شدم... رهيو به خودم خ نهیآ یسبك شدم...با همون حوله نشستم جلو كنميم احساس

به  یخوشگلم ول گنيصورت گردو گونه ها برجسته,همه م یگوشت ی,لباكينه بزرگ نه کوچ هيني, بیمشك یچشما

 مثل همه... هيمعمول افميخودم ق ی دهيعق

 

 ...ربرداشتمیکه دستاش تور بودو همراه لباس ز یبلند مشك نيلباس آست هیسر کمد لباسام  رفتم

خشك  یشونه کردم,حوصله  سي,موهام همونجور خدميلباسامو پوش نكهیلباسام شدم...بعد از ا دنيپوش مشغول

 ع کردم...با کش جم ینجوريکردنشونو نداشتم هم

 نم...به چهرم بز ويتفاوتيو ب ینقاب خونسرد شهيمثل هم دینداشتم,با یچاره ا یول نیيبرم پا خواستيدلم نم اصال

 ...نیياز پله ها اومدم پا رونوياتاق اومدم ب از

 ...زدنيحرف م یزيچ هی یسالن نشسته بودنو داشتن درباره  تو

 بود...چون متوجه اومدنم نشدن... یکنم بحثشون جد فك

 سالم کردم... ینسبتا بلند یصدا با

 برگشتن سمتم... جفتشونم

 جوابمو داد: ییماکان با خوشرو یگفت ول یلب ریسالم ز بابا

 ؟ی,چطوركهيکوچ یسالم آبج_
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 زدمو گفتم: یپوزخند

 ؟یپرسيآفتاب از کدوم طرف دراومده احوال منو م_

 

 بهتره بگم عادت ندارم... ای,رمیمحبتشو بپذ متونستيخودم نبود نم دست
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 !...ايبا تحكم گفت:مان بابا

 توش نبود برگشتم سمت بابا و گفتم: یاحساس چيکه ه ییچشما با

 ...انیآر یکردم,آقا نيکه به تك پسرتون توه ديببخش_

 ...نیيسرشو انداخت پا دويکش یقينفس عم بابا

 حرفاشون شجاع تر شده بودم... دني...منم زل زده بودم بهش ,انگار با شنكردينگام م نجوريداشت هم ماکانم

 ...زيم یکم اوردو نگاشو دوخت به گلدون رو آخر

 ویبه مامان کرد کهیاحترام یکه فراموش کنم,ب وي,هرچینشست رولبام,حاال حاال ها باهات کار دارم داداش پوزخند

 فراموش کنم... تونميهرگز نم

 حاضر بود... ییه چاآشپزخون رفتم

 رفتم سمتشون... یچا یني...همراه سبرميم ییاحترام بهشون چا ی,فقط براختمیر ییتا چا سه

 روبروشون... نشستم

 

 :دستت درد نكنه...ماکان
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 گفتم:نوش جان... یلحن سرد با

 

 ماکان سرمو آوردم باال.... یبرداشتمو آروم شروع کردم به فوت کردنش...با صدا مویچا

 

 ..نیريگيم ويعروس یخوبه؟..ک ررضايام_

 

 جلوتر... میگفت بهتره بنداز ررضايام ميآره خوبه...عروس_خوردم و گفتم:  مویقلوپ از چا هی

 حرفم بابا برگشت سمتمو با تعجب گفت: نیا با

 ...نينگفت یزيچرا به من چ_

 

 گفتم: زويکه حاال تموم شده بود گذاشتم رو م مویچا

 فت بهم,بعدشم که فرصت نشد بهتون بگم...امروز گ نيهم ررضايام_

 ...ستياماده ن تیزيتو که هنوز جه ی:ولبابا

 باال انداختمو گفتم: ییابرو

 اررضيبا ام دي.شما خودتونو نگران نكننیايبا منو مامان ب نیحاضر نشد كمياون چارتا ت دنیخر یمهمه!..شما برا_

 نمونده... یزي..چرميگيشوميباقرميم

 

 ییوقتا یليبرام مهم نبود مثل خ ی...ولشهيم یعصبان زنميکه م ییها هیکنا شويبابا مشت شد...معلوم بود از  ن یدستا

 نداشتم... یکه من براش ارزش
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 که تا اون لحظه ساکت بود به صدا دراومد: ماکان

 ...اميباهاتون ب خوامي..منم من؟یريم یک_

 محبت از برادرم... یعقده  گیخواستم که ته دلم قنج نره نشد,عقده داشتم د هرچقدر

 گفتم: یپنهون کنم باهمون لحن قبل مويکردم خوشحال یسع

 زدمو ادامه دادم: یزحمت نشه؟... بدم پوزخند_

 بمون خونه استراحت کن,در ضمن بابام تنهاس..._

 ...یتنها بر امخوي,نمستين ميزحمت ستميکردو گفت:خسته ن یاخم ماکان

 باال انداختم... یانداشتم بحثو کش بدم,شونه حوصله

 ...یهرجور راحت_

 

 جام بلند شدم و گفتم: از

 ..رياتاقم شب بخ رميمن م_

 گفت: یبا مهربون ماکان

 ...یخواهر ريشب توام بخ_

 جنبه ام... ی,اوفففف چقد من بیاز لفظ خواهر دیلرز دلم

 کردمو خودم رسوندم اتاقم... ینگفتم... پله هارو تند تند ط یزيچ دمويکش یقيعم نفس

 

 

 بود... ررضايکال داشتم همشونم از ام سيروشن کردم,ده تام مويگوش
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 ...امايپ یپوشه  رفتم

 خبره,دوتاش از سوگل بود: چه

 

 ؟ییخله کجا یسالم مان"

 "یماااان

 دا نكنااا...ص یدختر واقعا حرص درار بود هزار بار بهش گفتم منو مان نیا

 بود.. ررضايهمش از ام یبعد یامايپ

 ...خواميمعذرت م ايمان"

 ...گهیبده د جواب

 "؟یقهر

 ...و

 ...اومده بودم نيبا ماش گفتميبهش م دیمن بود با ريگرفتم بهش زنگ بزنم,باهاش قهر نبودم چون تقص ميتصم

 تو گوشم... ديچينگرانش پ یاز چنتا بوق صدا بعد

 

 ...ايالو مان_

 ...ايجان مان_

 چند بهت زنگ زدم؟... یدوني... م؟یخاموش کرد تويسالم,چرا گوش_

 خاموش کردم تا راحت بخوابم... كرديخسته بودم سرمم وحشتناک درد م یليخ ديببخش_

 ؟یاالن خوب_
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 جواب دادم... دميكشيم ینامفهوم یشكال شهيش یپنجره و همونطور که با انگشتم رو یجلو رفتم

 اوهوم..._

 ...یداديکه جواب نم تمي,نگرانت شدم,گوشخواميمن معذرت م ايداروشكر...مانخ_

 ول کن,دلم برات تنگ شده... نارویکنم...اصال ا یعذرخواه ميازت بابت بدقول دیمن با_

 رون؟يب میدنبالت بر امي...بتيدل تنگ یفدا_

 شب بود...11انداختم چشام گرد شد ینگاه ساعتو

 ...رهید یلياالن  که خ_

 تازه سرشبه... رهیکجاش د_

 سرشبه؟؟ یگيتو م ازدههیساعت  ررضااااايام_

 انه؟ی یايم كنهيم یگفت:چه فرق دویخند

 ...كردميباهاش دردو دل م كمی مشویديم دیفكر کردم واقعا دل تنگش بودم با یکم

 ...زمیعز اميم_

 دره خونتونم... گهیربع د كیپس بدو برو آماده شو,_

 مواظب خودتم باش... ايباشه آروم برون_

 ,باشه نگران نباش...تيدل نگرون یگفت:فدا یلحن مهربون با

 خدافظ..._

 لب زمزمه کردم عاشقتم... ری...زنميقطع کردم گذاشتمش رو س مويکرد...گوش یخدافظ رميام
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 افتاد جواب سوگلو ندادم.. ادمیهمون حالت  تو

 دادم: اميبهش پ عیسر

چپو راست به من  یه ررضايدهن ام شيصدا نكن,انداخت یخودم,چن بار بهت گفتم منو مان شعوريسالم,سوگل ب"

 "...یمان گهيم

 بپوشم؟؟؟ یآماده بشم...کمد لباسامو باز کردم...حاال چ دیفرستادم بهش...از جام بلند شدم با امويپ

 ...كردينظرمو جلب نم نچكدومشويه زدميبپوشم...لباسارو دونه دونه کنار م رهيلباس ت خواستمينم گهید

 ییکمربند کلفت طال هیسه رب بود و  ناشميچرک کوتاه که آست یصورت یخوشم اومد مانتو شيكیاز  باالخره

 آوردمش انداختمش رو تخت... یداشت...با خوشحال

 چرک که قشنگ با مانتوم ست بودو برداشتم... هيساتن صورت یروسر ويمشك نيج

 ...ملیزدم و مدادو ر یرژ صورت هی نهیآ یکار لباسام تموم شد رفتم جلو یلباسام,وقت دنيکردم به پوش شروع

 داشت... یخوب یکل فضارو پر کرد واقعا بو اسی یکردم روم,بو یخال ويم یمَر

 ...نیي...از پله ها اومدم پارونيبرداشتم و از اتاق اومدم ب ميهمراه گوش فمويک

 

 ...دميرو شنبابا یکه صدا رونيب رفتميم داشتم

 ؟یبه سالمت کجا

 کردم خونسرد باشم... یسوال جواب دادنا عادت نداشتم...اما سع نیبرگشتم سمتش به ا کالفه

 ...رونيب رميم ررضايبا ام_

 هم... یرفت تو اخماش

 موقع شب؟... نیا_
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 زدمو گفتم: یپوزخند

 ...آفتاب از کدوم طرف دراومده؟ینداشت میکار رونيب رفتميقبال دوازده شبم م_

 داد زد: هویقرمز شد..  تيچشاش از عصبان هياز ثان یکسر در

راحت بود حواسش بهت هست,بعدم انگشت اشارشو گرفت  الميگذشته اون موقع مادرت بود خ گهیگذشته د_

 نه... ای یديبا منه فهم ارتياخت یمن یکه خونه  یسمتمو گفت:تا وقت

تا اشك  زدميبه گلوم چنگ انداخته بود,مدام پلك م یچند لحظه چشامو بستم...بغض بد یکه زد برا یداد با

 بود... لهيتكم لهيامروز تكم یبرا تمي,ظرفزمینر

 ؟یزنيچه خبره؟بابا چرا داد م نجایا_

 جواب دادم... عیبود,سر ررضايبه طرفم برگشتن...ام ميزنگ گوش یکم داشتم...با صدا نویفقط ا اوفف

 ..نیيپا ايدم درتونم بدو ب ايمان_

 گفتم: یلرزون یصدا با

 ....اميصبر کن االن م_

 گفتم: یظيقطع کردمو رو به بابا با پوزخند غل ويگوش

 باش لطفا...انگار من شهي,مثل همیتو کارام دخالت کن یکه بخوا نميبينم ی,لزومیاحترامت واجبه چون فقط بابام_

دست تو باشه,پس  ارمياخت خواميفقط اسمت تو شناسنامم هستو بس,نم ینكرد یمن پدر یوجود ندارم,تو برا

 ...نباشمکنم و وبال گردنتون  یزودتر عروس خواميچون م ديخودتونو اماده کن

 هردوشون خونه رو ترک کردم... یبهت زده  ی افهيبدون توجه به ق بعدم

ه داره...در میافتاده دختر ادشی...تازه دهيشدن...داره با کاراش عذابم م ریاشكام سراز اطيپامو گذاشتم تو ح نكهيهم

 باز کردم... اطويح

 ...نشيتند رفتم سمت ماش یچراغ زد برام...با قدم ها ررضايام
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 کنترل اشكام دست خودم نبود... یناراحتش کنم ول خواستمينم

 شكام نشه...تا متوجه ا نیيباز کردمو نشستم..سرمو انداختم پا نويماش دره

 

 بانو... نیفرما شد فیبه به چه عجب تشر_

 ...ديگفتم:ببخش یلرزون یباصدا

 تو گوشم: ديچيمتعجبش پ یکه صدا دينكش ی...طولدهيافتضاح بود...مطمئن بودم فهم صدام

 ...نمتي...بب؟یکرد هی!گرايمان_

 ...اديهق هقم در ن یمحكم گاز گرفتم که صدا لبمو

 حرکت شونه هامو گرفتو برم برگردوند سمت خودش... هیبا  دميجوابشو نم دید یحرف بزنم...وقت تونستمينم

 ـــيمان_

 صورتم حرفشو خورد... دنید با

 زده نگام کرد: بهت

 چه وضعشه؟... نی...اشده؟يچ_

 نتونستم... یبگم ول یزيباز کردم که چ دهنمو

 ...ستــــــــمينتكونم دادو گفت:د حرف بزن المصب مگه با تو  محكم

 شدت گرفت محكم بغلش کردم: امهیگر

 نابودم کنــ ه.... خواديررضـــا بـــا بـ  ام م یام_

 ,غلطررضايآروم باش عمر ام سيگفت:س یبا لحن نگران نشويدور شونم حلقه کردوسرمو چسبوند به س دستشو

 نكن گلم... هیکه بخواد تورو نابود کنه...گر كنهيم
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 ..نمشيبب خوامينم گهیجهنم ببر,د نی...توروخدا منو از اكنه؟يکارو م نیهام اچرا با ررضايام_

 گفت: دويموهامو بوس یآرومم کنه رو كرديم یسع دادويکمرم حرکت م ینوازش گونه رو دستشو

 ...یبش تیاذ ذارميصبر کن...نم گهید كمی,برمتينفسم آروم باش م_

 ...میتو همون حالت موند گهید كمی

که به خاطر  ییموها كردويدستش صورتمو نوازش م یكیبا اون  دیديرخمو م ميبود که اون ن نشيرو س یجور سرم

 ...ديبوس قمويصورتمو شق یبودو کنار زد...خم شد رو دهيبه صورتم چسب هیگر

 بار خدارو به خاطر داشتنش شكر کردم... نيهزارم یشد و من برا قیاز آرامش به قلبم تزر ییايبوسش دن نیا با

 

 16پارت#

 یباق ینگاش کردم...دستاشو گذاشت دو طرف صورتم و با شستاش اشكا یجدا کردمو با قدردان نشياز س سرمو

 مونده رو گونمو پاک کرد...

 چسبوندو گفت: ميشونيبه پ شويشونيپ بعدم

 !هوم؟!؟یآروم شد _

 تكون دادم... دیيتا یبه معن سرمو

 گفت: دويبوس مويشونيپ

 خداروشكر..._

 جدا شدمو گفتم: ازش

 بابغض ادامه دادم... دوی...چونم لرزیتنهام نذار چوقتيباشم آرومم,قول بده ه شتيهروقت پ_

 ندارم... وياز تو من کس ريغ آخه
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 نوازش کردومهربون گفت: صورتمو

 تنهات نذارم,خوبه؟... چوقتيه دميقول م_

 ...کنمیساب باز مقولت ح یاوهوم...من رو_

**** 

 

 ...دستشو برد سمت ضبطو روشنش کرد.میروشن کردو راه افتاد نويماش

 ...نيتو ماش ديچيامو بند پ یصدا

 عشقه تو شدم ريدرگ"

 یشبام اليکه خوابو خ تو

 زدم  زويهمه چ ديق

 یاالن تو باهام نكهیا واسه

 ...يييیخواميکه م یزيبه کنار تو تموم چ استيتو دن یچ هر

  شميم رهيبهت خ یوقت

 شنينم رياز تو س چشام

 یمن یشب ها یایرو

 که عاشقشم یهمون تو

 "تصورشم... یسخته حت یليتو واسه من خ یب یزندگ

 بهم بگه... شوياهنگ حال درون نیبا ا خواستيقسمت اهنگ برگشت سمت انگار م نیا

 تو فكر توام یهرجا که باش"
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 ميما تا اخرش مال هم نكهی,باور قلب من ایمن شيپ كنميم حس

 "برااام... یخواب هیقشنگ شبام,مثل  ماه

 یزيتنها چ كرديم یداشت تو سكوت رانندگ ررضاميو زل زدم به اسمونو ستاره هاش,ام شهيدادم به ش هيتك سرمو

 اهنگ بود یصدا زديکه سكوتو بهم م

 ...كنميبا تو فقط سر م مويزندگ یلحظه به لحظه "

 ...خوااااميرو با تو م ايباهااام دن یباش ی,هر جوركنميعشقتو باور م یزنيتو چشمام زل م یوقت

 "دستم که بدون تو از همه خستم... یدستتو رو بزا

 گرفت گذاشت رو دنده... دستمو

 ...شديزدم م خیقلب  نيدستش باعث تسك یگرما

 با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستمممم... یکرد كاريهر جا که هستم تو چ یالميتو خ یدونيم یتو که بهتر از هر ک"

 هر جا که هستم یالميتو خ یدونيم یدستم که بدونه تو از همه خستم توکه بهتر از هرک یدستتو تو بزا

 با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستممم یکرد كاريچ تو

 ميميش مال همما تااخر نكهیباور قلب من ا یمن شيپ كنميتو فكر توام حس م یجا که باش هر

 یزنيتو چشمام زل م یكنموقتيبا تو فقط سر م مويزندگ یبرااام...لحظه به لحظه  یخواب هیقشنگ شبام,مثل  ماه

 ...خواميبا تو م ارويبااااهام دن یباش ی,هر جوركنميعشقتو باور م

 "از اموبند یجا که باش هر

 ردمكيبرداشتمو همونطور که با تعجب به اطرافم نگاه م شهيمتوقف شد....سرمو از رو ش نميتموم شدن اهنگ ماش با

 گفتم:

 ...میستادیچرا وا_

 برگرد..._
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 دوچندان شد... تعجبم

 ررضا؟يگرفته ام تي..شوخ؟یچ_

 برگرد... فهيحرف نباشه ضع_

 رو چشام بسته شد... یزيپشتمو کردم بهش چند لحظه بعد  احساس کردم چ  ناچاز

 ...ميترسونيم یه؟داریکارچه  نی؟ایشد وونهی!دررضايام_

 نفسشو کنار گوشم حس کردم: یگرما

 .. یفهميانقد وول نخور,االن م_

 

 که داشتم سرد سرده بود... یازش دستام به خاطر استرس دميترسيشد.. داشتم م ادهيپ نيازماش

 به گوشم... ديرس ررضايام یافكار بودم که در سمت من باز شدو پشت بندش صدا نيهم تو

 ...نیيبپر پا_

 ... دستموگرفت تو دستش و گفت:نیياومدم پا یمخالفت چيه بدون

 چرا دستت انقد سرده؟ یمان_

 حرص گفتم: با

 منو... یترسونيم یدار هيچ ایباز سيپل نیتوعه ا ريهمش تقص_

 زدو گفت: یا قهقه

 آخه... یترسيم یاز دست تو از چ ايمان یوا_

 تو... ی...از دست کارادونميچه م_

 خوب... یجا هیببرمت  خوامينترس م_من حرص خوردم  دویخند دوباره
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 ور اونور... نیا ديكشيقفل کرد خودشم راه افتاد منم مثل کورا با خودش م نويماش در

 

 17پارت#

 یوو چرخشش ت ومديم ديکل ی...باالخره توقف کرد...صدانيزم وفتميبود ب كیکه دو جا نزد رفتيتند تند راه م انقدر

 قفل...

 ...؟یاآماده_

 اوهوم..._

 

من  یشوکه شدم...خدا دمیديکه روبروم م یزيچ دنیبعد دستمال از چشام باز شد...با د هيپشتم و چند ثان اومد

پر  اطشيطرفو اون طرف ح نیکه ا ییالیو یخونه هیقدم رفتم جلوتر... هیها العادس..مثل مسخ شدهفوق نجایا

رز  یدرختا گال یهمه  یرفتم جلوتر...پا گهید مقد هی..کردیدو چندان م شویيبایفواره که ز هیدرخت بودو وسط 

 کاشته شده بود...

 خوشت اومد؟!..._

 

 گوشم بود به خودم اومد برگشتم سمتش ذوق زده گفتم: كیکه نزد ررضايام یصدا با

 روبرو بشم... یزيچ نيبا همچ کردمیاصال فكرشم نم یاتو فوق العاده ررضايام_

 زده بغلش کردم... جانيه

 ازت تشكر کنم... یچجور دونمي,نم یليدوست دارم خ یليخ_

 دوره کمرم حلقه شد... دستاش
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 ...فمهيوظ كنميکه م ینفس,هر کار ستيبه تشكر ن ازين_

 ...به هردميكشيخجالت م كمیداشتم.. دیترد كمیبكنم  خواستميکه م یجدا کردم واسه کار نشيس یاز رو سرمو

 د که بو یبدبخت

 یوقت یکوتاه بود ول یبوسه هیپام بلند شدم,خم شدم رو صورتش آروم لبامو گذاشتم رو لباش...  یپنجه یرو

 که نسبت بهش داشتم یکرد...منم با تمام عشق یبهمو بوسه رو طوالن ديسفت چسب ررضايخواستم عقب بكشم ام

 کردم... شيهمراه

 :گفت  مويشونيچسبوند به پ شويشونيپ زديباالخره ازم جدا شدو همونطور که نفس نفس م قهياز چند دق بعد

 ...؟یکرد یزيناپره_

 ...محكم زدم به بازوشو گفتم:شيکردم گونه هام شده گلوله آت احساس

 بود آقا... زتیجا_

 کردو گفت: یامردونه یخنده

 ها... زهیجا نیتا باشه از ا_

 جلوتر... قدم رفت هیجدا شد و  ازم

 ؟ینيداخل خونرم بب یاينم_

 ...میچرا که نه بزن بر_

 داخل... ميدستمو گذاشتم تو دستشو رفت یحيدستشو آورد باال با لبخند مل ششيپ رفتم

 خوشگلتر بود... رونشياز ب شتريخونه صدبرابر ب یتو

 بود... یداشت..درکل عال یکرم رنگ که با پرده هاهمخون یسلطنت یبزرگ مبال ییرایهال پذ 

 ...یعال هيکارت حرف نداره عال ررضايام_

 نداره که؟ یخوشت اومد کم کسر_
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 خوبه... یلينه اصال خ_

** 

 مویخورد دنيبود تا مرز ترک دهیپفك خر پسويعالمه چ هی ري,تو خونه امرونيب میساعت از خونه اومد كیاز  بعد

 به خودم اومدم... ررضايام ی...با صداگرفتمياکتور مبابا ف یبود البته اگه از رفتارا ی...در کل شب خوبمیدیخند

 ...میديخب رس_

 گفتم: كردميکه کمربندمو باز م همونطور

 ...كردميحتما دق م یخوش گذشت...اگه نبود یليبابت امروز خ یمرس_

 ..ديگرفت تو دستشو بوس دستمو

 گهید زيچ هی... ی...در ضمن قابلتو نداشت خانوموفتهيب یتو اتفاق یحرفو نگو باشه؟..خدانكنه برا نیا گهید سيس_

 ...لهيها تكم لهي,چون تمام وسدیخر میبر ستيالزم ن

 گفتم: شدميم ادهيباز کردم و همونطور که پ نويماش دره

 ؟یندار یمن که از خدامه... خب کار یتو بگ یباشه من هر چ_

 ...ینيخواب منم بب ینه گلم خوب بخواب_

 تا من برم بعد بره... ستادیو درو بستم وا زمیعز نطوريگفتم:توام همنازک کردمو  یچشم پشت

 دراومد... نشيماش یكايالست غيج یصدا رفتميکه راه م نطوريبستم هم درو

 

 19پارت#

 "ررضايام"

بمونه  تسيصالح ن گهیصحبت کنم,د نایهر چه زودتر با مامان ا دیرفتم خونه,با ميرو رسوندم مستق ايمان نكهیاز ا بعد

بودمش صدوهشتاد درجه فرق کرده بود...کم حرف شده,زود از کوره  دهیاول که د یتو اون خونه,واقعا با روزا



 تقاص اشتباه تو

 
56 

 

 یلوج نطوریکه ا نميبب تونميبر علت شده....من نم دیزباباشو برادرشم م ی,رفتاراخوابهيکم م خورهي,کم مرهيدرم

 ...شهيچشمام آب م

 ؟ینشه چ یراضموهام,اگه مامان  هیال دميکش دستمو

 ازدواج کنم... قیمنصرف بشمو با شقا ايمن از ازدواج با مان دوارهيهنوزم ام اون

 ,كنميازدواج نم اياز مان ريغ یبا کس رمميکه اگه بم دونهينم یول

 من تكه,خانومه.... یايمان

 ...اطيبردم ح نويخونه و ماش دميرس قهيبعد از چند دق باالخره

* 

 دادم... ی,خوبه...سالم بلنددارنيب یعنی نی,اومديخونه رو باز کردم سرو صدا م در

 برگشتن سمتم... همه

 بود که جوابمو داد: ینفر نياول مامان

 ...نيبش ايب یستادیسالم پسرم,چرا اونجا وا_

 سالم دادن... بيبه ترت امهيبق

 ردم...نشستن انتخاب ک یمامان بابا بودو برا یکه درست روبرو یمبل

 

 ؟ی:سالم داداش خوش گذشت نامزد بازاهورا

 ...یشي,چرا دست به کار نمایاز من بزرگتر یناسالمت نمي,ببیپشت سرم قالب کردمو گفتم:آره جات خال دستامو

 خوبه؟ ايزن گرفتن نداره,مان یولش کن داداش عرضه  نوی:االهه

 ...ديحالشو پرس یعجب باالخره کس چه



 تقاص اشتباه تو

 
57 

 

 ...اديبهتر شده,کم کم داره کنار م ی... کمیگفت ی:آمن

 گفت: ینيبا لحن غمگ الهه

 بدم... شیدلدار یبراش...منم نتونستم کنارش باشم کم رميبم یاله_

 با اعتراض گفت: مامان

 الهه..._

 بمونم... ششيشما بود که نتونستم پ ريشده بود پوستو استخون...همش تقص شیدیمامان,تو که ند هيچ_

 گفت:دخالت کردو  بابام

 تیازش حما ويپشتش باش یطیتو هر شرا دیررضابايمادرشو از دست داده,ام یدخترم,ناسالمت ستين یزيکم چ_

 داره... اجيقدرتمند احت گاههيتك هیبه  یاگهیاز هرکس د شتري...اون االن بیکن

 ...بردياز مامان حساب م یليکه خ فيح یبود,ول یمرد واقع هی بابا

 و گفتم: دميبه صورتم کش یدست

 ...كنميبراش م ادياز دستم بر ب یهر کار_

 گفت: یبا لحن عصبان مامان

ه ب یچهل روز اومد نیبار تو ا هی..ییاونا شيچهار ساعته پ ستويغالم حلقه به گوش اون خانواده...ب یشد گهیآره د_

 ...یگشتيشب برم یرفتيم ؟صبیمن سربزن

 ...ديمامان مغزم سوت کش یحرفا با

 از جام بلند شدمو گفتم: یعصبان منم

گم ب یانتخاب نكردم,با چه زبون قویکه من چرا شقا نهیمشكل شما ا ستيمن به شما ن انزدنیمشكل شما سر زدن _

تم گف نيگفت یهرچ شهيبه منه بدبخت,هم نیداد ريبه اهورا...چرا گ رنشيگيمن اون دختررو دوس ندارم,اصال چرا نم
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و  دميکش یقيبوده...نفس عم فميکردم وظ یکار راون زن منه ه نيستيتوجه ن..چرا مكنهيفرق م نباریا یچشم,ول

 ...میريگيم یماه بعد عروس كی ديبهشون گفتم:در ضمن خودتونو اماده کن مويحرف اصل

 ...ررضايفكرشم نكن ام ی!..حتگه؟ی!!!ماه د؟یگفت یحرفم چشاش گرد شدو گفت:چ نیبا ا مامان

 مامان مجبورم کرد.. یحرفو بزنم ول نیا خواستيدلم نم اصال

 ...كنميم یوگرنه بدون حضورتون عروس نیايکنار ب هيقض نیچرا فكرشو نكنم؟..بهتره با ا_

 با تحكم گفت: بابا

 ...گهید ايتوام کوتاه ب نیچه طرز صحبت کردن با مادرته...نسر نیا ررضايام_

 از من گفتن بود..._

ره دخت ستيدردونتو...معلوم ن زیپسرعز ريبگ لیم باشه...آقا ناصر تحواشك تو چشاش جمع شدو گفت:خوش مامان

 ...كنهيمن قد علم م یجلو نطوریتو گوشش خونده که ا یچ

 

 جلو پاش زانو زدمو گفتم: رفتم

..خب به م؟يباهم ازدواج کن ايمنو مان ستي...مگه قرار نیكنيکارو م نیمادر من قربونت برم چرا با منو خودت ا اخه

 ...ميكنيماه بعد ازدواج م گهیسال د یجا

 

 اشكاشو پاک کردو گفت: مامان

 بااون... چرا

 گفتم: یمیبا لحن مال دمويکش یپوف

 یاحترامی...بهتون بن؟یدیازش د ی...تا حاال بدكنميدرک نم ارويرفتارتون با مان نیا ليچرا اون نه؟من واقعا دل_

 انصاف نباش مامان.. یکرده؟...انقدر ب
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 گفت: یگردوند اونور و با بدخلقبر روشو

 ...زارمينم تيبكن...من پامو تو عروس یبكن خواديکه دلت م یحاال برو هر کار قیعروس من شقا_

 

خودم شدن قوزه باال  یطرفم خونواده  هیو خونوادش از  ايطرف مان هیجام بلند شدم واقعا مغزم ارور داده بود..از  از

 قوز...

بهم  هیترحمو دلسوز ی...حالم ازهرچكردنيترحم نگام م ویافتاد به اهورا و الهه که داشتن با دلسوز چشم

 دفاع ازم نگفت... یکلمه برا كی یحت یبرادر بزرگمه ول ی,اهورا ناسالمتخورهيم

 برمشيبدون مراسم م رمويگيم ارويازدواج نشه خودم دست مان نیبه ا یاگه مامان راض دونميخوب م ویزيچ هی

 خونم...

 نداره... ويمراسم عروس ی امحوصلهيکه مان دونميم

 و برگشتم طرفش... دميبابا دست از افكارم کش یباصدا

 ...ميزنيبعدا دربارش حرف م یبحثو تموم کن نی,بهتره اررضايام_

 تاسف تكون دادمو رفتم اتاقم... یبه نشانه  یسر

 

 20پارت#

 ...ميشونيم رو پپرت کردم رو تختو ساعدمو گذاشت خودمو

و باهاشون قطع رابطه  زنميم ويهمه چ ديمامان خسته شده بودم.اگه بازم مخالفت کنه ق یبچگانه  یاز رفتارا گهید

با  شيهمه دشمن نیسخته برام...آخه ا یليکه تموم شده؟؟...درک مامان خ یزيچ یهمه مخالفت برا نی...آخه اكنميم

 ...ه؟؟؟يسره چ ايمان
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چشام  یلحظم از جلو كی شياشك یافتادم چقدر امروز درمونده بود,چشما ايمان ادیبه پهلو شدم  دمويکش یپوف

داره و من دوست دارم اون  یحام كیبه  ازي...نهیادختر شكننده ايروش فشار بوده,مان یلياونور,معلومه خ رفتينم

 کنه... ميباشم که بتونه تموم دردو رنجاشو با من تقس یکس

م,از که بغلش کردم افتاد یبار نياول ادی...چلوندمشيم گرفتمويبودو بغلش م شميمن..کاش االن پ ی زهيم زهیر نفس

دانشگاه بود,شام دعوت بودم,اونروز  یازاستادا یكی هيشدم...عروس رشيآخرسر اس دمشوياون روز به بعد مدام م

م باش شتياگه من پ یتورت کنن ولدخترا  ترسميمداداش منم با خودت ببر "حرف الهه افتادم ادیزدم  پيت یکل

 گفتم: یبا لحن مرموز دمویبه حرفش خند یکل"كننيجرعت نم

 افتاده... یک ريگ نيبب چارهيب گنيم سوزهيدلشون به حال من م ننيتورو بب یاتفاقا وقت_

 ...دميرس قهيشدم,بعد از چند دق نيسوار ماش رونوياز خونه زدم ب عیکردو منم سر غيج غيج یحرفم الهه کل نیا با

 ...دهيروشن بودو معلوم بود تازه رس نيماش یمن بود  چراغا نيماش یجلو قايدق ديسف یسوناتا هی

با  یوشلوار نوک مدادکت هیبه خودم انداختم...خوب بودم, نيماش نهینگاه تو آ هیپشتش پارک کردم  نمويماش منم

 ...یو کراوات نوک مداد ديسف رهنيپ

 شد.. ادهيپ نياونم ازماش دمیزدم تا قفل شه...سرمو اوردم باال که د تومویشدم,ر ادهيپ نيماش از

لحظه سرمو اوردم باال نگاهم   هیبهش نكردم اونم بدون توجه به من راه افتاد, یدختر بود,توجه هیانتظارم  برخالف

بره و  درست راه تونستيبود چوننم دهيبارش بود که کفش پاشنه بلند پوش نيکه بهش خورد خندم گرفت,انگار اول

 كیخورد نزد چيلحظه پاش پ هیکه  كردمينگاه م رفتنشداشتم به راه  نجوري...همنيزم وفتهيهر آن امكان داشت ب

 مماس با صورتم قايکه صورتش دق یخودمو رسوندم بهش دستمو دور کمرش حلقه کردم...طور عیکه سر وفتهيبود ب

 بود...

 :دميآخرشو شن یكهيگفت که من فقط ت یزيچ هیلب  ری.ز..دهيترس یليبسته بود,فك کنم خ چشماشو

ون تر کرد...لبمو با زب ضيطرفو مستف تميموقع نیبود تو ا یک گهید نیخدا لعنتت کنه سوگل...خندم شدت گرفت ا_

 کردمو گفتم:

 خانوم حالتون خوبه؟!..._
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به اطراف نگاه کردو با خجالت از آغوشم اومد  یشده بود...کم تمونيبا تعجب باز کرد انگار تازه متوجه موقع چشاشو

 "یچه خجالت"که به ذهنم اومد یکلمه ا نيگونه هاش گل انداخته بودن...اول رونيب

 ...ديبه لباسش کش یدست

 لحظه... هیشد  یچ ديازتون نفهم خواميمعذرت م یليمن من خ_

 

 باال انداختمو گفتم: ییداشت...ابرو یآرامش بخش فویظر یصدا چه

 ...نیراه بر اطيبا احت ديکن یسع ستين یبه عذر خواه یازين_

 کر کننده بود...پوففففف... كیموز یمختلط بود...صدا یمنتظر جوابش نشدمو رفتم داخل,مهمون بعدم

 نشست رو شونم... یفكرا بودم که دست نيهم تو

 ...قيرف یچطور_

 گفتم: نویيآرمانه.برگشتم طرفش..دستشو از شونم آوردم پا دميصداش فهم از

 گفتم: رفتميبود م یکه خال یزيهمونطور که به سمت م ؟بعدیخوب..تو چطور_

 كنه؟يشد؟هنوزم ناز م یبا سوگل چ تيقض

ط قف كنهيم ینطوریبهش نكردم که ا ی,بابا به خدا من کارشهينم یراض كنميم یتكون دادو گفت:آره... هر کار یسر

بارم برا  ی,هااا زدم تو گوشش دمشید هيغيبارم که با اون پسر جوجه ت هیکردم, شیجمع ضا یدوبار محترمانه جلو

 ...ني,همنشيسوسك انداختم تو ماش یتالف

ل کل ,آخه عقشدمينمباهات یمنم حاضر به زندگ یکه تو کرد ییکارا نینشستمو گفتم:خاک تو سرت,با ا یصندل رو

 مسعله حساسم...  نیندارم چون خودمم رو ا یبا زدنش کار كنه؟حااليم هیجمع ضا یکه دوسش داره جلو ويآدم کس

 یکار هیاون  نكهیمگه ا نجایا اديکردم داداش,امروز دوستش قراره ب ريخر تو گل گ نيگفت:ع یا وسانهیلحن ما با

 کنه واسم...
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 جلو... یدوستشو بفرست یخوايبعد م ینک یکار یتو خودت نتونست یتعجب گفتم:دوستش؟مرد حساب با

 خواهرن,خود سوگل بهم گفته... نيع یاسما دوستن,ول نایتو نترس ا_

 هست دوستش...؟ ی,حاال کیشيکه موفق م شاالیا_

ود تنش ب یاسی یکه ماکس یبه دختر دمياوناهش,رد نگاشو دنبال کردم رس دمشایچشم چرخوندو گفت:االن د یکم

 یهريخ ويکمرش بود هر نگاه ریکه تا ز شيبلنده مشك ی,موهازديحرف م یپسر هیرخش سمت ما بودو داشت با  مين

 ...كرديخودش م

 االن برم باهاش حرف بزنم؟ گميتو م ییآرمان به خودم اومدم,کجا یصدا با

 ....یباال انداختمو گفتم:هرجور راحت ینه ا شو

 نداره... یمخش هنوز آمادگ دهيه رستاز رميفوت کردو گفت:بعد شام م نفسشو

 گفتم: دمویحرفش بلند خند نیا به

 نداره... یمخش آمادگ یچ یعنی..یديربط م قیخاک تو سرت چرا گودرزو به شقا_

 پروندم,توام فقط بخند... یزيچ هیبابا  دونميگفت:چه م دويکالفه نفس کش آرمان

 ...بمينگفتم شروع کردم به پوست کندن س یزيچ گهیشد,د یاوه عصبان اوه

 

 21پارت#

 زدم به سر چاقو گرفتم سمت آرمان که تو خودش بود... بويقسمت از س هی

 غرق شده؟ اتيچته کشت_

 برداشتو گفت: بويس

 کنم؟ یکنه چه غلط شينتونه راض امينگرانم اگه مان یليخ_
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 ...گهید ادياز پسش بر ب تونهيمثل خواهرن؟خب م یگيمگه نم_

 

 کله شقه... یليخ یشناسيتو سوگلو نم_

 ...ارهيسرت در م ویکه باهاش کرد ویيکارا هيفقط داره تالف هينگران نباش,من مطمعنم سوگل راض_

 گفت: ینيبا لحن غمگ آرمان

 شوهرت بدن؟ خوانياز تو چه خبر هنوزم به زور م ی,راسیگيباشه که تو م نطوريخدا کنه هم_

 که مامان امروز انداخت افتادم... یا یاعصاب خورد ادیحرفش اخمام رفت تو هم  نیا با

 

 ..كنهيم یپافشار نطوریکه ا دهیدختره  د نیتو ا یچ دونميشدم,نم وونهیآرمان از دست مامانم د_

 ؟یزارينم شيچرا پ هيکه دختر خوب قیشقا_

 ا غالف کن...,بابميبرگشتم سمتش که رفت عقبو با خنده گفت:تسل تيعصبان با

**** 

برم  دیآخه...ازجام بلند شدم,با هيچه آهنگ نی,المصبا اديترکي,سرمم داشت مكرديم كیاعصابمو تحر كیموز یصدا

 به کلم بخوره... یتا باد اطيح

 بلند شدم با تعجب گفت: دیتا د آرمان

 کجا داداش؟_

 هوا بخورم... كمی اطيح رميم ترکهيفشار دادمو گفتم:آرمان سرم داره م قمويدست شق هی با

 زود برگرد... یباشه برو ول_

 ...رونياز سالن اومدم ب ايبعض ی رهيتوجه به نگاه خ یتكون دادم و ب یسر
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جور باغ محسوب  هیداشت و  یادیز یکه درختا یرفتم سمت نیيمنتها کمتر...از پله ها اومدم پا ومديم كیموز یصدا

 ...زنهيحرف م هینفر داره با گر هیآوردم باال که متوجه شدم و سرمو  بممي...دستامو فرو کردم تو جشديم

 

 برو,نامرد چشش به در خشك شد... نشويبب ايلحظه ب هی:ماکان توروخدا صدا

 ...ومديکردنش م نيف نيف یلحظه صدا قطع شدو فقط صدا كی

 ...بخشمتینم چوقتي...هیرحم یب یليخ_

 ...یبلند تر شدو گفت:برو به درک عوض صدا

 ,هيک نميشدم بب کنجكاو

قدمام سرشو  ی,با صدادمشی,دومديهمچنان م هیگر ی...صداكرديآب م سنگودلشیگررفتم جلوتر اوففف كمی

 دوست سوگل... دمشیدر د یکه جلو هيهمون نیبرگردوند سمتم,عه ا

 "خدا لعنتت کنه سوگل"تو مغزم اکو داد ییصدا ناخوداگاه

 ...دميزودتر نفهم چرا

رفتم گ رونويآوردم ب یدستمال بمينبود...از ج یسد اشكاش بند اومدن یول كرديد تند اشكاشو پاک مدستش تن با

 سمتش...

 ...دیيبفرما_

 لرزونش دستمالو گرفتو گفت:ممنون... یدستا با

 دختر خوب... یزیاشك بر نطورینداره که ا نویارزشه ا یچيه_

 جواب داد: كرديکه اشكاشو پاک م همونطور

 مامانم داره... یول_

 عالمه غم نشسته؟ هیمظلوم  یصدا نیحس کردم پشت ا چرا
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 مادرتون؟!!!..._

 

 زنگ خورد...آرمان بود جواب دادم... ميبپرسم که گوش یزيتكون داد...خواستم چ دیيتا هيبه معن سرشو

 جانم آرمان..._

 گرفتم... یافسردگباهاش حرف بزنم  شهينم دايپ میخر هیحوصلم سر رفت  گهید ايتو؟ب ییکجا_

 ...امياالن م یخر؟...اوک میدستت درد نكنه حاال ما شد_

 ...كرديم هیابر بهار داشت گر نيقطع کردم و به سمتش برگشتم ع ويگوش

 سالن هوا سرده,بعدم به لباسش اشاره کردم... نیبهتره برگرد ی,ولذارميتنهاتون م_

 گفت: دویگز لب

 ,ممنون بابت دستمال...گردميخورده که حالم خوب شه برم هیبله _

 

 رفتم... ششياز پ مويشونيخدافظ زدم به پ یخانم...دوتا انگشتمو به معن كنميخواهش م_

 

 22پارت#

 ...كرديم هیبودو گر یعصب نطوریکه ا هي..حتما موضوع مهمديچيپيهمش تو گوشم م شیگر یصدا

 ببره... شياز پ یحساب فكر نكنم آرمان کار نیا با

* 

د بود چن كینزد یبه اطرافش نداشت حت یاومد تو سالن به شدت تو خودش بودو توجه اميبعد از من مان قهيدق چند

 خودشو کنترل کرد... یول نيزم وفتهيبار ب
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گرفتش منم,دپرس  ی افهيق دنیباد یچرا ول دونمي.نمكرديم یکه شامو آوردن فقط داشت با غذاش باز ميوقت

 مظلوم بود. یادیز نكهیبه خاطر ا دیشدم,شا

 گرفتم بعداز شام از آرمان دربارش بپرسم... ميتصم

 

 داره؟ یسوال,دوست سوگل مشكل هیبه آرمان گفتم: یاليخيکه تموم شد بالحن ب شام

 ؟یتعجب گفت:چه مشكل با

 که  به مادرش مربوط بشه... ی:مثال مشكلمن

 بهم گفته... ییزايچ هیسوگل _

 خم شدمو گفتم: زيرو م کنجكاو

 مثال... یچ_

 کرده؟ ريگفت:گ دویخند مرموز

 گفتم: باتعجب

 ؟یچ_

 لحن مرموزش گفت: باهمون

 کرده؟ ريگ ششيگلوت..گلوت پ_

 

 گفتم: دمویخند بلند

 .یکرد فیجك سالو تعر نیقشنگ تر نیآفر_
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 یليتو گوشت فرو کنو انقد چرتو پرت نباف,خ نویکنم ا ممیوارده حر ويفعال کس خواميشدمو گفتم:من نم یجد بعد

 نده... یخوايجواب بده م یخواي,مدميسوال پرس هیاز سرم باز کنم,از توام  قویشقا نیهنر کنم بتونم ا

مو جواب سوال دینگاه کردم...اما منتظر بودم تا شا دنيرقصيکه اون وسط م ییبه کسا ويدادم به صندل هيتك بعدم

 بده...

 ايمادرش سرطان خون داره و با پدرو برادرشم مشكل داره,البته اونا با مان نكهیفقط ا دونمينم یادیز زيمنم چ_

 مشكل دارن...

 ختنوی,مادرش ارزش اشك ردميحرفشو فهم یمتاسف شدم اونجا بود که معن یليآرمان خ یحرفا دنيشن با

 موهام... یدستمو بردم ال دمويکش یداره...پوف

 صحبت کنم... ايبا مان رميم گهیبا استرس بلند شدو گفت:من د آرمان

 بره که مچ دستشو گرفتم, خواست

 

 ..گم؟يم یکه چ یفخمي...مكرديدعوا م یکنون با کس هیداشت گر اطي,االن که رفتم حاريبهش فشار ن ادیز_

 تكون دادو گفت:باشه حواسم هست... سرشو

 کرد که با سوگل صحبت کنه... قبول اميآرمان باهاش حرف زدو مان اونروز

 باهاش حرف زد قبول کرد که بشه خانم آرمان... ايمان نكهیبعد از ا سوگلم

 شتريب شترويما ب یبرخوردا بردنيمارم با خودشون م رفتنياز اون ماجرا به خاطر سوگل و آرمان که هر جا م بعد

 ...اي,منم هرروز وابسته تر به مانشديم

 بود یمشكل هی یخوشحال شدم...ول یليکه من هستم خ كنهيم سیتدر یاونم تو همون دانشگاه دميکه فهم یروز

 ...یمن معمار شیبودو گرا یمياون ش شیگرا
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 دشيجور م طیو اگه شرا كردميم بشيمن دست بردار نبودمو مدام تعق ی...ولمينيبب گرویهمد  شديسخت م یليخ

ساعتو نگاه کردم چشام گرد شد,ساعت  عیسر اومدمخودمبهدميشککهیاازهي...باخمدادميخودمو بهش نشون م

 انقد فكر کردم... شهيباورم نم مهيونكی

پتورو اوردم باال رو  دمويکش یا ازهيکردمخم مي...پتو رو رو خودم تنظكشهيبرسم شرکت آرمان منو م ریفردا د اگه

 فكر نكنم... یزيکردم به چ یکردمو چشامو بستم,سع ميخودم تنظ

 ربع ساعت چشام گرم شدو به خواب رفتم... بعداز

 

 23پارت#

برسم به اعتبار شرکت لطمه  ریمهم داشتم اگه د یليخ یقرار کار هیچشامو باز کردم,امروز  یآالرم گوش یباصدا

 ...خورهيم

 ...ییو رفتم دستشو نیيرو تخت اومدم پا از

 رو صورتم... دميچند مشت آب سرد پاش نيخواب آلود بودم به خاطر هم كمی

 رفتم اتاقم تا آماده بشم... رونوياومدم ب ییدستشو از

 شدم... دنياز کمدم برداشتمو مشغول پوش یمشك نيرنگمو همراه شلوار ج یزرشك بلوز

 دم...تافت ز یحالتش حفظ بشه کم نكهیا یبا شونه قسمت جلوشو دادم باال و برا ختهی,موهام بهم رنهیآ یجلو رفتم

 کردم روم... یادکلنام برداشتم و خال نياز بsensationبود ادکلن. مونده

 داريمامان ب شهي,مثل همرونيبرداشتمو از اتاق اومدم ب ميکت مشك فويبودو همراه ک ايمان ی هیکه هد یایمچ ساعت

 ...كرديبودو داشت ورزش م

 تم آشپزخونه...بهش گفتم و رف یلب ریسالم ز هی نياز دستش دلخور بودم,به خاطر هم یليخ

 اکتفا کردم.. تیيسكويب ویفقط به چا صبحانه
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* 

 که مامان اومدم کنارم... دميپوشيکفشامو م داشتم

 ن؟يداشت یکار_

 منو من کردو گفت: یکم 

 خونه... یايزود ب كمیبگم امشب  خواستميم راستش

 گفتم: دميپوشيکفشمو م یكیکه اون  همونطور

 ...رونيب برمشيقول دادم امروز م اي,در ضمن به مانتونميرو سرم نم ختهیعالمه کار ر هی یمامان ول ديببخش_

 اخماش رفت تو همو گفت: مامان

 خانوادت بزار... یوقتتو برا كممیهمش اون دختره,_

 ...وردميرو نم اي,کاش اسم ماناوفففف

چرا اد اون قسمت از حرفمو که مربوط به  گفتم االن؟گفتم سرم شلوغه...شما ی!...مادر من چست؟يخونوادم ن اي:مانمن

 ...د؟؟یديبودو شن ايمان

 تو...نه من نه گهید ای یايامروز م ای ررضايام دونميمن نم_

 ...رونيموهامو نفسمو محكم فرستادم ب یدستمو بردم ال کالفه

 باشم... شتونيکه امروز پ دمیقول نم یول كنميم مويسع_

 به هم... دميمنتظر جوابش باشم در خونرو باز کردمو محكم کوب نكهیا بدون

از ب موتیبا ر اطويدر ح نيمانشستم تو ماشاز اول صبح نمیپرت کردم عقب بفرما ا فمويباز کردم ک نويماش دره

 کردم...

 و راه افتادم سمت شرکت... رونياومدم ب اطيحرکت از ح هی با
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 گاز دادن... یبرا داديخلوت بودو جون م ابونايخ

 شرکت... نگيبردم تو پارک نويکردم,ماش یربع ط هیساعته رو تو  مين راه

* 

 هفتو زدم... یآسانسور شدم و دکمه طبقه سوار

 ...رونياز اسانسور اومدم ب كرديزن که طبقه رو اعالم م فیظر یباصدا

 ..دیبود که منو د ینفر نيشرکتو باز کردم,همه اومده بودن...شهرام اول در

 ؟ی,چه عجب باالخره زود اومدسي:به سالم رئشهرام

 ...كردني,همه از جونو دل تالش مخواستميکه م یداشت همونجور یميجو صم شرکتم

 :ببند شهرام,امروز استثناس از فردا همون آشه و همون کاسه...من

 چشمك زدم بهش... هی بعدم

 کردمو رفتم سمت اتاقم... كيبچه ها سالم عل یهمه  با

 گفتم: یشرکت خانوم,کاشف یدرو باز کنم به منش نكهیا قبل

 صداقت اومدن؟ یآقا

 ,تو اتاقشونن...سي:بله رئیمنش

 تو اتاقم... انيب دي:بگمن

 ...سي:بله رئیمنش

 تكون دادمو وارد اتاقم شدم... یسر

 ...شيکتمو انداختم رو پشت یرو صندل نميبش نكهیا قبل

 ...میشرکت بزرگ قرارداد ببند هیقرار بود با  امروز
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 ...ميگرفت جشويآخرم نت میکرد یدوندگ یليخ

 تهران... یجا نیبهتر یتو یمجتمع تجار هی

 چند تقه به در اتاق خوردو بعدشم قامت آرمان ظاهر شد... كردميم یکه داشتم پرونده هارو بررس نطوريهم

 ...یشد زيخودشو کردا,سحر خ کار روزمید ی:به سالم مهندس شمس,فكر کنم خطو نشوناآرمان

 سرجات حوصلتو ندارم... ني:بشمن

 چشم... ی:به روآرمان

 گه؟ید فهیکارا رد ی:همه من

 ...شهيآخر که اونم امروز تموم م یراحت فقط مونده  امضا التي:اره خآرمان

 دفعه قبل نشه؟ نيگه؟عیراحت باشه د المي:آرمان خمن

 کردم چوبشم خوردم... یغلط هی,بنده یاون موضوعو فراموش کن یخوايم ی:بابا تو کآرمان

 :خوب حاال توام,پاشو برو به کارت برس...من

 ...یزيچ هی:باشه فقط آرمان

 ؟ی:چمن

 اونم باخانوما... بامونويج ميکن هيتخل یحساب میبر دینرفته بعد شرکت با ادتی:قرار امروزمونو که ارمان

 ه...نرفت ادمیگفتم:نه  دمويکش یپوف

 و من رهينرم,خودش تنها م اي,اگه با مانكردميم دیبا كاريبود,چ ريفكر من هنوز درگ ی,ولرونياز اتاق رفت ب آرمان

 ...ندازهيخونم نرم مامان دعوا راه م خوامينم نویا

 کنم من... كاريچ اوففف

** 
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 هفته کاره ساختو ساز انجام بشه... نيانجام شدو قرار شد,از هم تيقرارداد با موفق یکارا

 ها اونقدر خوشحال شدن که کل شرکتو گذاشته بودن سرشون... بچه

 گفت: شموياومد پ آرمان

 االنشم سوگل کچلم کرد از بس زنگ زد... نيوقت رفتنه,هم گهیشو د حاضر

 گفتم: دمويکش یپوف

 ...اميتونم ب یمن نم نیشما بر_

 سرا برگشتن سمتون... یمه گفت که ه یبلند يييييیچ  آرمان

 دستمو گرفتو برد اتاقم.. هيبدون توجه به بق بعدم

 دنبالشون.... میاونجا منتظرن ما بر نایا ايرفته خونه مان ؟سوگلیچ یعنی امي؟نمیگيم یدار یمعلومه چ چيه_

 

 24پارت#

 ...میريبعدا م امي,تو با سوگل برو منو ماناميب تونميکه گفتم امروز نم نيدستامو بردم تو موهامو گفتم:هم جفت

 نگام کرد: یسوال دويبه پشت گردنش کش یدست یعصب

 ..؟یتو فكر ی..از صبح که اومدر؟يام شدهيچ_

 روبروم: یدوختم به تابلو نگاهمو

 ....ستين یزيچ_

 هست تو... تيمرگ هی,شناسميخوب م قمويدِ نه دِ من رف_

 

 تم...رو مبل ولو کردمو چشامو بس خودمو
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شو کف هی,امروز پاشو کرده تو كنهيجلوتر داره لج م میبنداز ويعروس میخوايم دهيشن کهیآرمان خستم,مامان از وقت_

 برام... دهید یباز چه خواب دونميخونه,نم ايامشب زود ب گهيم

 کنارم...دستشو زد به شونم... نشست

 حساسن... ینيبي...تو که من؟یريگيهمون سال بعد نم ويچرا عروس_

 بسته گفتم: یچشما باهمون

 افهيبااون ق یوقت یدونيبا باباش بحثش شده بود,نم روزید نيبشه,نمونش هم تیاذ نیاز ا شتريب ايمان خوامينم_

...فعال ؟یکردیچكار م یمن بود ی...تو جانميبب دنشويزجر کش تونميشدم,اون زن منه آرمان نم یچه حال دمشید

 نرم بشن... كمیتا  مايباهاشون راه ب خواميم

 بگم... یزيبه سوگل چ كنميکه جرعت نم ؟منیکن كاريچ یخوايخب االن م_

 و چشامو باز کردم... دميکش یپوف

 زنگ بزنم... ايبه مان دیبا_

 دراوردم رو اسم نفسم توقف کردم...شمارشو گرفتم بمياز ج مويگوش

 تو گوشم... ديچيشادش پ یگذاشتم دم گوشم بعد از دوتا بوق صدا ويگوش

 ...ررضايالو ام_

 ؟ی,خوبريسالم نفس ام_

 سوگل کشت منو... نی..ان؟یاي..نم؟یتو چطور یعال_

 کنم... كاريچ ایرو هم فشار دادم,خدا چشمامو

 !ررضا؟يام_

 جانم؟..._

 شده؟!... یزيچ_
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 بازبون تر کردمو گفتم: لبمو

 ؟یامروزو کنسل کن شهي,مايمان_

 !!!؟یچ_گفت: آروم

 .اميب تونمي,فقط امروز نمنپرس

 بگو... لشويدل ؟خبیچ یبرا

 مامانم... راستش

 ,باشه...دميقطع کردو گفت:آهان فهم حرفمو

 ...یزد...لعنتــــــــــــ شيپربغضش قلبمو آت یصدا

 ؟یندار یکار_

 من واقعا متاسفم... اي:مانمن

 قطع کنم... یندار ینباش,کار_

 مراقب خودت باش... زمی:نه عزمن

 گفتو قطع کرد... یا باشه

 گفت؟ ی:چآرمان

 ناراحته... یليسمتشو گفتم:گند زدم آرمان,معلوم بود خ برگشتم

 ...نداختي,برو خداروشكر کن با آرامش برخورد کرد اگه سوگل بود طوفان را مشدمي:منم بودم ناراحت مآرمان

 که منو حرص بده... كنهيم یکار هی دونميآرامش قبله طوفانه من م اي:مانمن

 ...رميمن م گهیگفت:کارت ساختس پس,خب د دویخند

 :برو به سالمت خوش بگذره...من
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 داداش... ی:مرسآرمان

 ...رونياز اتاق رفت ب بعدم

 ...رونيبرداشتمو ازشرکت زدم ب زمياز روم فموياز جام بلند شدم...کتو ک رونويبه شدت دادم ب نفسمو

 باز کردم و جواب دادم... نويزنگ خورد,دره ماش ميگوش

 مامان؟ بله

 ...یاينره که زود ب ادتی:سالم پسرم,خواستم بگم مامان

 خونه... امي:دارم ممن

 ...یدازينم نيحرفمو زم دونستميگفت:م یبا لحن شاد مامان

 ...ن؟یندار ی:کارمن

 ..؟یبرام انجام بد یکار  هی یتوني,مررضاي:اممامان

 ؟یروشن کردمو گفتم:چه کار نيماش

 ق؟یدنبال شقا یبر یتوني:ممامان

 برم دنبالش... دیمامان؟چرا با نيگيم یگفتم:چ یحرف مامان دود از کلم بلند شد عصبان نیباا

 نباشه... قیشقا شهيامشب دعوتنا مگه م ی:وا ناسالمتمامان

 ...ديبه اهورا بگ رمي:مامان من نممن

 ...زمیعز ستي:اهورا خونه نمامان

 من نوکرشم... كارن؟مگهيردن کلفتش چگ ی:پس اون داداشامن

 ه؟ينوکر چ ررضايام هيچه حرف نی:امامان

 دنبالش... یريگفتم تو م اليمن به ل كنميخواهش م ررضايلحنشو مظلوم کردو گفت:ام بعدم
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 زدم: داد

من به خاطر احترام  ی,زنه من اونجا منتظر بود برم دنبالش ولديكنيم یکاراتون روان نیمامان مامان,شما منو باا یوا_

 ...بهیزن غر هیبرم دنبال  ديگيبه شما برنامشو کنسل کردم اونوقت شما م

 نه؟ ای یري:االن ممامان

 موهامو گفتم:آدرس اون خراب شده کجاس؟ یال دميکش دستمو

 تره ساختمون...پالک... نیياز شرکتت خودت پا ابونيمن قربونت برم,دو خ ی:الهمامان

 :خدافظ..من

 ...زمیدافظ عز:خمامان

 قطع کردمو پرت کردم رو داشبورد... ويگوش

 ...ييييیروفرمون لعنت دميکف دست محكم کوب با

 دراومد... كايالست غيکه ج یجور رونياومدم ب نگيسرعت از پارک با

 از دست مامان... شدميم وونهیبه خودم لعنت فرستادم,داشتم د مدام

 ساختمون دوتا بوق زدم... یجلو ستادمیرد کردم وا ابونويخ دوتا

 فرما شدن خانوم... فیباالخره تشر قهياز چند دق بعد

 باز کردو نشست... نويماش در

 ...گهید هيچ نی,ازديعطرش داشت حالمو بهم م ینگاشم نكردم,بو اصال

 مزاحمت شدمـ... دي:سالم  ببخشقیشقا

 ,مامان بهم گفت...ستين یچرتو پرتاشو نداشتم,حرفشو قطع کردمو گفتم:سالم,مشكل ی حوصله

 برام مهم نبود... ی,ولیبود به صندل دهيچسب چارهيب كردميم یحرصمو رو گاز خال تموم
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 ...میديرس باالخره

 :دستت درد نكنه...قیشقا

 ...كنميگفتم:خواهش م یلحن سرد با

 قفل شه... نيزدم تا ماش موتویشد,ر ادهيشدم,اونم بعد من پ ادهيپ نيماش از

 ...اديراه افتادم سمت خونه درو پشت سرم باز گذاشتم تا ب قیتوجه به شقا یب

 دراوردم رفتم داخل... کفشامو

که به اصرار من دعوتشون  میبار هیکارا نكرد,اون  نیاز ا ايبرا مان چوقتيبود,مامان ه دهيچيغذاتوکل خونه پ یبو

 غذا سفارش داد... روني,از بمیکرد

 

 25پارت#

 اومد سمتم دیتا منود مامان

 کو؟ قیسالم پسرم..بعدم با تعجب گفت:پس شقا_

 سالم خاله جون..._

 هی...رشیلباسامو دراوردم رفتم حموم...آب سردو باز کردمو رفتم ز عیرفتم اتاقم...سر مياونجا نموندمو مستق گهید

 .بودم.. ستادهیآب وا ریجور ز ني,فقط همكردمينم یکار چيبد به سرماش عادت کردم,ه یکردم,ول یدیلحظه لرز شد

رو خوشحال  گهینفر د هیخودمو رنجوندم امابه جاش  یاي,چكار کردم من؟!..دنگرفتميم شيدرون داشتم آت از

مظلومش چه مار  ی افهيپشت اون ق دونستميبه خودم خبر داشتم,م قیشقا ی.از عالقه کردم..لعنت به مــــــن

که موقع  یی,کادوهاموردشیب یمحبتا,زنهياهام حالمو بهم منشسته,ناز صداش موقع حرف زدن ب یخوش خطو خال

 ...اديدم بازش ب شتري,بشهيباعث م دارهيرفتاراش برنم نیبازهم دست از ا ايبا وجود مان نميبيم ی,وقتفرستهيتولدم م

مهم  ی,ولديچيبدنم پ یکل سلوال ني,درد بواریبه د دمياز شدت خشم مشت کردمو محكم کوب دستامو

 کم کرد... موياز التهاب درون كمی وارید ی,خنكوارینبود...سرموچسبوندم به د
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 تو همون حالت موندمو,بعد شامپو بدنو برداشتمو خودمو شستم... كمی

**** 

 ...رونيساعت از حموم اومدم ب مياز ن بعد

 ...اس به آرمان فرستادم هیبرداشتمو  مويتنم کردمو نشستم رو تخت...گوش ربدوشامبرو

 "...گذرهيخوش م_"

 دم...ش دنشونيبرداشتمو مشغول پوش یرکاب رویتخت بلند شدم رفتم سمت کمدلباسام,از تو کشو لباس ز یازرو

 ..بلند شد. مياس گوشاماس یبپوشم که صدا ويخواستم رکاب دمويحوله رو انداختم رو تخت شلوارمو پوش ويرکاب

 بازش کردم امويبود,پ آرمان

 "؟یكنيم كاري,تو چقيرف یجات خال"

 "نجایو ماعجوجو دعوت کرده اقوم اعجوج نینپرس,مامان باز ا":فرستادم

 "ستيتا تومبون تورو دوتا نكنه ول کن ن ستايواقعا؟!مامانت دست بردار ن"بعد فرستاد: قهيدق دو

 ,تونهينم گهید ويكی نیا".

 "...نيخوش باش شميمزاحم نم گید

 کرد... یشكلك خنده فرستادو خدافظ اونم

 !رون؟يب میراحت بر هيمثل بق دیشد,چرا مانبا میلحظه بهشون حسود هی

ننمو ت دميبرداشتم و کش ی,لباس دم دست هینداشتم  یشدن فاصله ا ونهیتا مرز د گهیباحرص تنم کردم د ويرکاب

 خشك کنم شونه کردم... نكهیموهامم بدون ا

 خودمو انداختم رو تختو چشامو گذاشتم روهم... بعدم

 چشام گرم شدو به خواب رفتم.... قهياز چندددق بعد
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* 

 ...گهیبود د یک نیچشامو باز کردم,اه ا یشخص یتكون دادنا با

 الهه روبرو شدم... طونيش ی افهيبرگردوندم و با ق سرمو

 ...ی,سالمتی,خوشی,خوبیسالمداداش_

 گذاشتم دو دهنشو گفتم: دستمو

 ...ست؟ين یا گهینكن؟...آره خوبم خوشم سالمتم,سوال د داريب ینجوریاز دست تو,صدبار نگفتم منو ا یوا

 نه داد باال... یبه معن ابروهاشو

 از دهنش برداشتو گفت: دستمو

 انگار نه انگار... كنميصدات م ميهرچ یخوابيخرس م نيخب به من چه ع_

 ؟یخب حاال چكارم داشت_

 شام صدات کنم... ی:مامان گفت براالهه

 گفتم:مگه ساعت چنده؟ باتعجب

 اومدن... زونمیآو نیا ی,پاشو خونواده مي:هشتو نالهه

 ...دمیحرفش بلند خند نیا به

 ..كنهيم ینیريچقدر خودش یدونيادامه داد:آخه نم باحرص

,خاله نميبچ زويمن م نی,خاله جون بزارشورميمن ظرفاتونو م نیدهنشو کج کردو گفت:خاله جون شماچرا بد بدم

 جونو کوفت خاله جونو مرض...

 همه حرص خوردنش خندم گرفت...از بازوم گرفتو گفت: نیا به
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 ...میپاشو بر دیاالن خواب از سرت پر گهیخب د_

 ...اميتوبرو من االن م_

 باشه فقط زودا.._

 چشم..._

 زنگ زدم... ايبرداشتمو به مان موي,گوشرونياز اتاق رفت ب الهه

 واب داد...از دوتا بوق ج بعد

 الو..._

 سالم نفسم..._

 سالم ..._

 باهام؟ یقهر_

 قهر باشم؟ دینه چرابا_

 به خاطر امروز..._

 فراموش کردم..._

 باهام... یزنيحرف م ینجوریا یکه االن دار ید نكرد_

 از دستت ناراحتم..._

 نداختيم رارويتقص ی..همه دادمي...اگه امروز به حرفش گوش نمیشناسيمن نبود..مامانمو  که م ريباور کن تقص_

 گردن تو...

 گفت: نيغمگ

 گردن منه... رايتقص یهمه  شهيهم_
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 نزن دختر.. شميآت_

 اومد تو: قیبزنم که در اتاقم باز شدو شقا یا گهیحرف د خواستم

 همه منتظر توان... میشام بخور یاي!...نمررضا؟يام

 ...شانسنیابهلعنتموهامهیالتو برو دستموبردم اميگفتم:م دمويکش یپوف

 ؟یهست ايالو مان_

 زدو گفت:برو شامتو بخور منتظرتن... یصدادار پوزخند

 !!!!...ايمان_

 دختره؟ نیبه خاطر ا ی...امروزو بهم زهر کردررضايحرف نزن ام_

 ...دميم حيگوش کن توض_

 ؟یبد حيتوض یخوايم ويبسه...چ_

 !!!....؟یكنيم هیگر یدار_

 ,مگه مهمه؟كنميم هیآره دارم گر_

 .اينكن مان امونهی.دیمينباشه..تو تموم زندگ ؟چرامهمیگيم یدار یچ معلومهچيشدموگفتم:ه یعصب

بازم بهت  یتو نامزد دار دونهيم نكهیهرزه رو با وجود ا ی,اگه بودم اون دخترهیلعنت ستمين تيمن تموم زندگ_

 ...یدادينم حيرو به من ترج چسبهيم

 لحظه حالت جنون هی...واقعاموندم چكارکنم زدميوسط اتاق قدم م ی,عصبقیکرد....لعنت بهت شقاتماسو قطع  بعدم

 ...نيزم ختمیرو کنسلور یها لهيحرکت تمام وس هیبهم دست دادو با 

و تكرار کار نیبهتر شه...چندبار ا كمی,تا دميکش قي,دستمو بردم سمتشو فشار دادم,چنتا نفس عمديکشیم ريت قلبم

 برگشت... یکردم تا باالخره به حالت عاد
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 26پارت#

 "ايمان"

با حرص قطع کردم..دوست نداشتم صداشو بشنوم...دستاموگذاشتم رو صورتم اشكام شروع کردن به  تماسو

مهم  یکس یمن برا هينبودم,ناراحت یکس تیالو نياول چوقتيکارو کرده,ه نیا ررضايام شدي,باورم نمدنیبار

 ...كنني,همه به زور تحملم مستين

 مامان بود... شيکنم,پ دايآرامشمو پ تونستميکه م یی,تنها جاكردميم ییاحساس تنها شدتبه

 ...رونياز خونه اومدم ب دمويلباسامو پوش عیفكر از جام بلند شدم,سر نیا با

,اونقدر زنگ خورد تاباالخره كردميتوجه نم یول خورديمدام زنگ م ميروشن کردمو تا مقصد گاز دادم,گوش نويماش

 شد.خاموش

داشبورد  یرو وازيگوش ی,عصبكردميرد م ويدگیدوباره صداش دراومد همونطور که داشتم بر قهياز چند دق بعد

 ...هيمخاطبش ک نميبب خواستميبرداشتمو خاموشش  کردم...اصال نم

 هي,فقط چند ثانروندميباسرعت م نجوريهم,نميهمه جا رو تار بب شدنيتمام صورتمو پر کرده بودنوه باعث م اشكام

تا برسم, چراغ قرمز شد  یکردم ول شتريمونده بود چراغ قرمز بشه,حوصله نداشتم پشت چراغ بمونم سرعتمو ب

 پامو گذاشتم روترمز... عیسر

 ...شهيترمز کردم,محكم به جلو پرت شدمو سرم خورد به ش نكهيهم یول

 من داشت ی,اوه خدادميکه سوزش داشت کش  یی,دستمو به جاسوختيم ميشونيجدا کردم پ شهيناله سرمو از ش با

 سمتم.. ومدينفر داشت م هیشدم... ادهيپ نيحال از ماش نی,باارهيم جيسرم گ كردمي...احساس مومديخون م

 گفت: زدیتوش موج م تيکه عصبان ییبهم...با صدا ديرس

 پشت رُل یچ یبرا یبرون یستي...شما که بلد نیشلوغ نیا به ابونيچه وضعه ترمز کردنه...اونم توخ نیخانوم ا_

 ؟ینيشيم
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 کل کل یانداختم...تمام چراغاش داغون شده بود...با پشت دستم اشكامو پاک کردم...حوصله  نشينگاه به ماش هی

 گفتم: نيباهاشو نداشتم..به خاطر هم

 ...دمي...خسارتتون هر چقدر باشه مخواميمعذرت م_

 دورمون جمع شده بودن... مردم

 گفت:  یبگه که زنش با نگران یزيخواست چ پسره

 ...دهي..گفت که خسارتمونو مستيحالش خوب ن ینيبيمگه نم نوریا ايحامد ب_

 اسمش حامده رو به دختره که همون زنش بود گفت: دميکه حاال فهم پسره

 ..؟یچ شديم شیزيچ نازیاگه پر دايش یگيم یچ_

 شدم... کالفه

 نشده... یزيکردم,خداروشكر به کوچولوتونم چ یمحترم من که معذرت خواه یقاآ_

 برداشتمو رو به پسره گفتم: فميدست چكمو از ک نويرفتم سمت ماش بعدم

 چقد؟._

 دوتا چراغه... ستين یازي:نپسره

چك به مبلغ  هی گهينم یزيو چ ستادهیوا ینجوريهم دمید یباشم...وقت یکس ونیمد خوامي,نمكنميخواهش م_

 نوشتمو دادم دستش...برگه یباشماره تلفنمو تو ونيليدوم

 ..نيشماره زنگ بزن نیاگه کم شد به ا_

 شدم... نياونجا نموندمو سوار ماش گهید

 سوختيم مميشونيبودو زخم پ دهیکردم..سر درد امونمو بر یرانندگ یشتريبا دقت ب نباریبعد چراغ سبز شد..ا كمی

ندادم  یتي..اما اهمدميترسو مخوفش كیتار یفضا دنیقبرستون با د دميربع رس هی...بعد از برام مهم نبود یول

 شدم... ادهيپ نيبرداشتمو از ماش فميبه همراه ک ميوگوش
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از  یو تماسها امايبرداشتمو روشنش کردم,بدون توجه به پ فمياز تو ک موي,گوشدمیدينم ویزيبودو چ كیجا تار همه

 دست رفته,چراغ قوشو روشن کردم...

 کردم قبر مامانو... دايسخت پ كمیبود, كی...چون هوا تاردمیديپامو م یبهتر شد الاقل جلو االن

چسبوندم به قبرش,اشكام دوباره راه خودشونو  مويشونيو پ نيکردم,نورو انداختم رو قبرش,نشستم زم داشيپ یول

 ...دميترسینم یزياز چ گهیکردن...حاال د دايپ

 کردم بامامان حرف زدن... شروع

,مامان دارم دونتوی یكیدختر  ريبگ لیتحو اي,بیبه روزم اورد یبارفتنت چ ینيبي,میكنيکه از اون باال نگام م دونميم

 ...نميصورته ماهتو بب گهیبار د هیسرمو بزارم روپاهات, گهیبار د هی,توروخدا برگرد,بزار رميميم

دستمو حلقه کردم روسنگش...انگار  دمويکنار قبر مامان دراز کش یدست خودم نبود تو همون قسمت خاک کارام

منو تنها گذاشت,مامانم تو منو تنها  ررضاميشه؟اميتنهام گذاشت,باورت م ررضاميام یواقعا بغلش کردم...مامان حت

دارم  یستيدارم,تو ن اجينخواب,من بهت احت نجایا گهیبوسم کن,بسه د ريبغلم بگ ايب رونيب ايب نجاینذار توروخدا از ا

 ...رميگيم شيآت

 مثل مردن بود... یحال هیبعد تو حالم, یتو رفت"

 "اما کجا حالت مثل من بود یتنها شد توهم

 ..دمیاز جا پر ميزنگ گوش یکه باصدا كردميم تی,گله و شكازدميبا مامان حرف م كردمويم هیگر

 برداشتم و به مخاطبش نگاه کردم... مويگوش

 جوابشو ندم...چنتا سرفه کردم,تا صدام صاف شه... ومديبود...دلم ن سوگل

 دادم... جواب

 الو..._

 گفت: زدیتوش موج م تيکه عصبان ییباصدا

 تو؟.. یهست یمعلومه کدوم گور چيالو و مرض ه_
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 ؟یسوگل حوصله ندارم چكار دار_

 ...وفتنيباباتو ماکان دارن پس م یتهس یکدوم گور گميم ايمان_

 مابود؟!... یخونه  سوگل

 !؟ییما یتو!..تو خونه _

 گفت: تيعصبان با

اونم زنگ زد به  یجواب نداد یزنگ زده جنابعال مينگرانت شده...هرچ رونيب یکه باعجله رفت دتی.ماکان دآره

ده از  گهيها جون به لب شدن..ماکان م چارهي...ب؟یخونه شما,به ساعتت نگا کرد میمن,منم با آرمان بودم باهم اومد

 !!!...؟یدار فیتشر یکدوم گور یشب جنابعال ميبپرسم ساعت دوازدهو ن شهيم رونيب یخونه زد

 

 27پارت#

 !!مه؟ي,واقعاساعت دوازدهو نشديمنم گردترم یچشا گفتيکه سوگل م یهر کلمه ا با

 ...خورديچشمم نمبه دید ینور چيبود,ه یاهيس كردينگاه کردم,تاچشم کار م اطرافمو

 کف دستم اشكامو پاک کردمو به سوگل گفتم: با

 ...اميمامانم...االن م شيپ_

 تو گوشم... ديچيسوگل پ غيج یصدا رونيحرف از دهنم اومد ب نیا نكهيهم

 ...اد؟يسرت م ییبال هی یگي؟؟نمیكنيتو اونجا چكار م ااااي؟مانیچــــــــ_

 نترس بادمجون بم آفت نداره..._

 دنبالت... میايهمونجا بمون االن ما م_

 ...اميشما کجااا؟الزم نكرده خودم م_
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 شبه خطرناکه... ايمان_

 گفتم نه..._

 كنمياونجا...من که فكرشم م یرفت یپاشد یبا چه جرعت دونميتو من نم یا ونهی,به خدا دمیايم میحرف نباشه مادار_

 ...لرزهيتنم م

 

 ...نجامیا دمیلحظه چشم باز کردم د هیفقط  دونميخودمم نم_

 ...میياونجا یاقهي..پنج دقینرییجا_

 ن؟ينگفت یزيکه چ ررضاي:به امدمي...بامِن و مِن پرس؟یزيچ هیباشه,فقط _

 ...گردهي,اونم داره دنبالت مررضاي,ماکان اول زنگ زده به امیکار یکجا_

 به گوشم... ديخونه رس فونیآ یصدا

 و تلفنو قطع کرد... رميم گهی,من دررضاسي:فكر کنم امسوگل

 باشم... رونيوقت ب ری...قبال بهم گفته دوس نداره تا دكنهيبفهمه خون به پا م ررضاياگه ام یوا

,مامانم...راحت اميبرم خم شدم سنگ قبرشو بوس کردمو گفتم,بازم م نكهیاز جام بلند شدم قبل ا عیسر

 نبود... یچاره ا یبرم ول ششياز پ خواستيدلم نم دميرو اسمش کش یبخواب,دست

محكم  ویزيکرد به چ ريلحظه پام گ هیکه  داشتمیداشتم قدم برم نجوريبرداشتمو به سرعت قدم برداشتم,هم فمويک

 ...نيخوردم زم

 رفت رو هوا... غميجنفسم قطع شد...دستمو که گذاشتم رو پام ديچيکه به پام پ یلحظه از درد هی,یيييیآ

 رفتم... نيبود از جام بلند شدمو لنگون لنگون تا ماش یهر جون کندن به

م برگشت عینفر هولم داداونور سر هی,نميخواستم بش یپرت کردم رو صندل ويگوش فويباز کردمو ک نويماش دره

 بود... یک گهید نیا دميکش غيسمتش,از ترس ج
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موهاشو از دستم  كرديم یحرکت موهاشو گرفتم,دادش رفت رو هوا سع هیکه تو  نيتو ماش نهيبش خواست

 ...نيرفتو افتادم زم جيلحظه سرم گ هیحرکت موهاشو از دستم دراوردو محكم زد  تو صورتم, هیبا  هوی,ارهيدرب

 دستمه... نيماش یداي,باتموم وجود خداروشكر کردم که کلنينشست تو ماش اونم

 ...رونيباز شدو اومد ب نياشفكرا بودم که دره م نيهم تو

 از جام بلند شدم... عیسر

 کلفتش گفت: یسمتم با اون صدا ومديکه آروم آروم م نجوريهم

 کجاست... دايکل_

 قدم رفتم عقب... هیتوش بودو فشار دادمو  نيماش ديکه کل یدست

 

 بگو کجاست... ینشد رياگه هنوز از جونت س_

 اومد جلوتر..منم رفتم عقب... باز

 باعث شد همونجا بمونه... ینيترمز ماش یام برداره که صدا گهیقدم د هی ستخوا

 ...رونيشد..نفس حبس شدمو فرستادم ب انینما ررضايباز شدو قامت ام نيماش دره

 گرفت... قشویاومد سمت مرده  یتند یها باقدم

 ؟یكنيم یچه غلط یدار زيهمه چ یناموسه ب ی:بررضايام

 مشت خوابوند تو صورت مرده... هی اديبه خودش ب تامرده

 ...داديفش م زدويم ررضايام

 ...كشمتيکثافت م_
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از خودش جدا  ررضايام تونستينم كرديم یبه صورتش مشت زد,مرده هر کار نيحرکت خوابوندش روزم هیبا  بعدم

 هاااان؟! یشيکنه...آشغال مزاحم زن من م

 گفتم: هیبكشتش با گر دميجلوتر ترس رفتم

 ...شي,ولش کن کشتررضايام_

 قدم رفتم عقبتر... هی دمويبرگشت سمتم که ترس هوی

 ...ني,گمشو تو ماشسياشارشو گذاشت رو لبشو گفت:س انگشت

 تو صورتش.. ديصدا کنم با مشت کوب ررضارويام نكهیسوءاستفاده کردو قبل ا ررضاياز غفلت ام مرده

 ..نيداده بود به ماش هيتك اليخيب ینجوريهم دمید گرفت...برگشتم سمت آرمان که شوينيآخش بلند شدو ب یصدا

 رفتم سمتشو بلند گفتم: تيعصبان با

 ...كشتشيداره م ینيبي,برو جداشون کن مگه نمیكنيچكارم یمعلومه دار چيه_

 شه... ییرایپذ كمیبزار  كردميکارو م نيگفت:منم بودم هم اليخيب آرمان

 ...كردياونا نگاه م یداشت به دعوا دهيسمت سوگل که ترس برگشتم

 بگو بهش... یزيچ هیالاقل تو _

 برو جداشون کن... گهید گهيآرمان راست م_

 ...ني:بهتره شما دخالت نكنآرمان

 رفتم بغل سوگلو گفتم: هیباگر

 سوگل... كشتشياالن م یوا_

 ...ستين ونهیام دهمه نی... ازمینترس عز_پشتمو نوازش کردو گفت:  سوگل

 ...ومديم مفحشاشون هنوز یصدا
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 همچنان بغل سوگل بودم... منم

 دعوا قطع شد... یباالخره صدا قهياز چند دق بعد

و  ني...مرده غرق خون افتاده بود زمدميبلند کش غيج هیمقابلم  یصحنه دنی,با درونيبغل سوگل اومدم ب از

 ...ومديخون م شينيلبشو ب یاز گوشه  ررضاميام

 :کردم..آروم با خودم زمزمهكشونیرفتم نزد یلرزون یقدما با

 ...شي..آره کشتشي...کشتررضايام شيکشت

 ...هوشهي..نمرده باياومد سمتو شونه هامو گرفت:آروم باش مان ررضايام

 ...شي,تو کشتیگيگفتم:دروغ م رونويب دمويهامو از دستش کش شونه

 نــــه گميبلند داد زدو گفت:م اونم

 ...مارستانيب هی یببر ولش کن جلو نوی..برگشت سمت آرمانو گفت:اداد زد که گفتم حنجرش پاره شد. یجور

 ...نميدستمو گرفتو برد سمت ماش بعدم

 دور زد خودش نشست پشت فرمون... نوي...بعدم ماشنيباز کردو هلم داد تو ماش نويماش دره

 

 28پارت#

 من بود... ريچه وضعه رفتار کردنه,مگه تقص نیشده بود ا یکه داد نزنم,وحش دمیدرد پام لبمو گز از

 ...دميکه صداشو شن دادميپامو ماساژ م ختمویريداشتم اشك م نطوريهم

 ...ديکل_

 که هنوزم تو دستم بودو گرفتم سمتش... دويحرف کل بدون

 روشن کرد... نويگرفتو ماش دويکل
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 کنم... ینذاشت با سوگل خداحافظ یحت

 به آرمان,از اونجا دور شد... تك بوق هیعقب گرفتو با  دنده

 ...كنهيکه آرامشه قبل از طوفانه و باالخره فوران م دونستميم

 ...باالخره به حرف اومد...ارهيدرشون ب شهیموهاش,کم مونده بود از ر یال برديدستشو م دويكشيم قينفس عم مدام

 ...؟یكرديم یچه غلط نجایموقع شب ا نیتو ا_

 

 هوا... مدیکه زد تو جام پر یباشه...با داد یبودم انقدر عصبان دهیترسناک شده بود,تابحال ند یلي,خدميترسيم ازش

 

 ...دميجفتمونو به کشتن م نجايهم ای یگيامی,یــــــــیبا توام مگه کر_

 

 با تته پته گفتم: دهيترس

 ...دلم گرفته بود...دلم

 زد رو فرمونو گفت: محكم

 جرعت کرده بهت دست بزنه... یعوض هیکه  یرونيموقع ب نیا یچ ی,براستيجواب سوال من ن نیا_

 قضاوت کنه اون که اونجا نبود...  دهیند دینبا یول دادميبود هرچند بهش حق م نیپس دردش ا ها

 بهش گفتم: تيعصبان با

که با اون  یچوندي,امروز منو پیگيچرتو پرت م یدار یکه به من دست زده باشه,ازم خسته شد ینیعه نگران ا_

لم به بعد تاهروقت که د نیدلم خواست از ا هيچ یدونيخجالت نكشا بگو,اصال م ی,نكنه دنبالشونم رفتیدختره باش

 ــــــيمونموباهرکيم رونيبخواد ب
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 زد تو صورتمو بلند گفت: یليس هیبزنم  خواستميکه م  یباحرف همزمان

انگشتمم به  ی,د نفهم من حتیگيچرتو پرت م ی..تو دارخفه شو فقط خفه شو تادندوناتو تو دهنت خورد نكردم._

 نبودم... نجاینخورده,اگه ازت خسته شده بودم که االن ا قیشقا

 خوردم... ررضايرو هم از امضربه نیبوکس,آخر سهيامروز شده بودم ک رفتيم جيداشت گ سرم

 شدم... هوشيناواضح شدو ب ررضايام ی...کم کم صداكرديبه کل درد م صورتم

**** 

 "ررضايام"

 ...ومدينم گهید شمیگر یصدا یحت گفتينم یزيسكوت کرده بودو چ امي,مانكردميم داديداشتم دادو ب نجوريهم

 ...زارمشيحرف بزنه,زنده نم گهید یکلمه  كیکه اگه  ميچون اونقدر از دستش عصبان خوبه

حاال به هر  یباش رونيب ییتنهادوست ندارم شب  ايسوال,هزار بار بهش گفتم مان ریمنو برده ز رتيغ اون

  یباشه,کس شیتا در آسا كنميهمه کارو م  یبه عشقم نسبت به خودش شك کرده,من نكهی...ازهمه بدتر ایليدل

 هی اميمان یول مردههی یفهيوظ نایا ی مهه دونمي...مستادمیمامان بابام وا یبهش بگه,به خاطرش تو رو یزينتونه چ

 همه فشار... نیرایز شميدرکم کنه...دارم له م دیخورده با

به روبرو نگاه  دمويکش یمظلوم بود...آه یادیدختر ز نیا شهيداده بود به ش هينگاش کردم,سرشو تك یچشم ریز

 ...ورديبه زبون م دیزد که نبا وياون حرف یکه زده بودم تو صورتش عذاب وجدان داشتم,ول نیکردم,از ا

 خودم... یببرمش خونشون بردم خونه  نكهیا یدور زدمو به جا دونويم

 تو گوشم... ديچينگرانش پ یبرداشتم تابه ماکان خبر بدم...بعد از چنتا بوق صدا مويگوش

 

 خوبه؟ اي..مانررضايالو ام_

 تكون دادمو گفتم: یبهش انداختم...کالفه سر ینگاه مين
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 خودم... یخونه  برمشيآره خوبه نگران نباش,خواستم بگم م_

 افتاده؟ یاونجا؟اتفاق یچ یراب_

 ...یدونيکه خودت م شميبابات نتونه خودشو کنترل کنه و ...بق ترسمينه فقط م_

 گفت:باشه,فقط مراقبش باش... دويکش یآه

 ؟یندار یهستم,کار_

 نه دستت درد نكنه..._

 خدافظ..._

 قطع کردم و انداختمش رو داشبورد... ويگوش

 کت بود تعجب کردم...سا كردوينم یمخالفت چيه نكهیازا

 خونم... میديربع رس هیاز  بعد

 خاموش کردمو گفتم: نويماش

 شو... ادهيپ_

 نداد... جوابمو

 شدم... ادهيحرص درو باز کردمو پ با

 م...گرفتم بغل عیسر وفتهيکامل ب نكهیقبل ا نیيباز کردم سرش خم شد پا نويدره ماش نكهيدور زدم...هم نويماش

 افتاد خشكم زد.... افشيکه چشمم به ق نكهي,همیبود؟!دوباره گذاشتمش رو صندل دهيخواب یعنی

 ...چند بار به صورتش ضربه زدم...شدنيبود,زانوهام داشتن خم م یصورتش خون کل

 باخودت.... ی,چكار کردزمیشو عز داريب اي!...مانا؟يمان_

 نداشت...بدون فوت وقت یا دهیفا یزدم ول دوباره
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 ...یدمو خودشم آروم خوابوندم رو صندلخوابون شويصندل

 گاز دادم... مارستانيشدمو تا ب نيسوار ماش عیسر

د دلم چت ش زیروش کاشتم,عز قيعم ی...دستشو گرفتموآوردم سمت لبام...بوسه انمشيبب ینجورینداشتم ا طاقت

 شد... ینطوریکه من زدم ا یليآخه,نكنه باس

 ...ررضايبهت ام لعنت

 ...گهیگذاشتم روبوق,برو کنار د دستمو

 

 29پارت#

پاشو اون  ریدستمو گذاشتم ز هیرو باز کردم... ايشدم..در سمت مان ادهيزدم رو ترمز...باعجله پ مارستانيب یجلو

 ...رونيآوردمش ب نيدور گردنش حلقه کردمو از ماش ميكی

*** 

 شدم... مارستانيوارد ب باعجله

 از پرستارو گفتم: یكی به

 ...ديشده کمك کن هوشيم بخانم_

 آقا... دي:آروم باشپرستار

 نگاهش یدونفراز پرستارا اومدنو خوابوندش رو برانكارد کنارش بودم دستشو گرفتم تو دستم...با نگران بعدم

 ...کردیترسمو دو چندان م نیبود و ا دهیرنگ پر یليکردم...صورتش خ

 ...دنيبه بعد نزاشتن برم داخلو پردرو کش ییجا هی از

حالش من بودم...فكرم رفت سمت زخم  نیا ليدل فرستادميبه خودم لعنت م كردمويم یعرض سالنو ط طولو

 ..چرا زودتر متوجه نشدم...شيشونيپ
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 درش آوردمو صداشو قطع کردم,آرمان بود... بمياز ج عیزنگ خورد,سر ميگوش

 دادم: جواب

 جانم آرمان..._

 ...نیادم..شما چطورطرفو د بهيداداش..خواستم بگم ترت سالم

 گفتم: دمويکش یپوف

 ...مارستانيحالش بد شد اوردمش ب اينپرس آرمان,مان_

 گفت: ینگران یبا صدا آرمان

 ..ررضا؟يام ینكرد شی..تو که کارمارستان؟ي..کدوم ب؟یچــــــــــ_

 ..دميبه گردنم کش یدست

 یزدم تو صورتش..آرمان کل صورتش خون شديچ دونمينم هویکرد... ميعصبان یليـــــــــــــ.خ مارستانيب_

 بالرو سرش آورده... نیا كهيبود..نكنه اون مرت

 تو.... ررضا؟ازدستيام یزد ارويتو مان_

 ...رونيباز شدو دکتر اومد ب در

 به آرمان گفتم: كردميکه به دکتر نگاه م همونطور

 ...رميگيمن بعدا تماس م_

 قطع کردمو رفتم سمت دکتر... ويگوش

 کتر حال خانمم چطوره...د یآقا_

 د؟يشما همسرش هست_

 بله دکتر.._
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که به سرش  ییضربه ها نطوريکه ازشون رفته و هم ميخون یبهشون وارد شده واز طرف یدیخانمتون استرس شد_

 هی..استرس هيکاف یاز پادراوردن هر آدم یوارد شده برا شونیکه به ا یشده.استرس یهوشيوارد شده منجر به ب

ضربه رو  نیکوچكتر حملهستش و ت فياز تحمل فرده..بدنشم به شدت ضع شيو احساس ب یفشار روان

 ...نيمراقبشون باش شتريب كنميم هينداره...توص

 به دکتر گفتم: یفيضع یصدا با

 نمش؟يبب تونميممنون دکتر..م یليخ_

 

 زدو گفت: یلبخند دکتر

 فت:مكث کردو گ كمینداشته باشه... یزیخونر نكرده ییخدا مينيبب میريازسرش بگ دیعجله نكن,چنتا عكس با_

 ...اديب گمي,صورته خودتم داغونه,االن به پرستار منیانگار تصادف کرد_

 پرستارو صدا کرد... هی بعدم

 ی..چه اتفاقشميم ونهیدارم د ایتصادف کرده باشه..خدا ايممكنه مان یعنیدکتر بود, یحرفا شيمن فكرم پ یول

 زنهياحمقانش داره گند م یکارا نیتموم مشكالت امروز مامانه..باا یکل وجودمو گرفت..بان تيلحظه عصبان هیافتاده...

 مدت ازشون دور باشم... هی نكهیکار ا نی..بهتر مينيشيمنم ساکت نم ی..ولميبه زندگ

 اومد سمتمو گفت: یفكرا بودم,که پرستار نيهم تو

 تا زخماتونو شستشو بدم... نیايآقا لطفا بامن ب_

 تكون دادمو باهاش هم قدم شدم... سرمو

 ...رونيکردمو از اتاق اومدم ب یلب ریکارش تموم شد,تشكر ز قهياز چند دق بعد

 ...دنيپرسياز پرستار م ویزيکه داشتن چ دمی,سوگلو آرمانو درونيپامو گذاشتم ب نكهيهم

 جلوترو صداش کردم... رفتم
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 من  برگشتن سمتم... یصدا با

 گفت: كمویکنان اومد نزد هیگر سوگل

 که حالش بد شد... یکرد كارشيچ یپست یليخ_

 رفت سمتشو گفت:آروم باش سوگل.. عیسر آرمان

 به من گفت: بعد

 حالش چطوره؟_

 گفتم: دمويکش یپوف

بشه...آرمان  هوشيکه ب سرو صورتش خورده باعث شده ب میيها بهش وارد شده و ضربه دیدکتر گفت استرس شد_

 براش افتاده... یچه اتفاق دونمي..نمشهيشونيزخم پ ی..فكرم پونهیدارم د

 ...میبود؟چرا مامتوجه نشد یزخم شيشوني:پآرمان

 ...دونميموهامو گفتم:چه م هیال دميکش دستمو

 بهش بگم... یزيچ تونستمينم یول كرديم كیسوگل اعصابمو تحر یها هیگر یصدا

 

 30پارت#

 گرفته شده بودگفت: هیکه به خاطر گر ییباصدا سوگل

 ...ششيپ میبر نیاي.خب بنیستادیوا نجایچرا ا_

 ...دشید شهيفعال نم رنياز سرش عكس بگ دیبا_

 گفت: یبا درموندگ سوگل
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م بودم که نتونست دهيمن انقد ترس یسمت ما لنگون راه,ول ومديکه داشت م مي؟وقتیبشه چ شیزيآرمان اگه چ یوا_

 بگم... یزيچ

 گفت..دکترش گفته حالش خوبه.. یچ ررضايام یديدستشو گرفتو گفت:آروم باش سوگل,مگه نشن آرمان

 رونيم ببر دیبه سر نفسم اومد,ازشون جدا شدم با یچ نياشتباهم بب ميتصم هیبود..با  نيفضا برام سنگ نیا تحمل

 دم...ش خكوبياورد سرجام م ارويپرستار که اسم مان ینرفته بودم که با صدا شتريبه سرم بخوره,چند قدم ب یتاباد

 شمس... ايهمراه خانوم مان_

 گفت: ششويتند رفت پ یراه رفته رو برگشتم,سوگل با قدم ها عیسر

 بهمون کردو گفت: ی,پرستار نگاهميبله ماهست_

 ...شينيبب نيتونيم_

 گفت: بهوش اومده؟ یبا خوشحال سوگل

 :بله...پرستار

 شكرت, ای,خدادميکش یراحت نفس

 داداش... میشونمو فشردو گفت:بر آرمان

 "ايمان"

 انداختم... یباز کردم,به اطرافم نگاه یالكل چشاموبه سخت یبو بااحساس

 ...نجام؟ی,چرا من ایچ یعنی

 پرستار اومد تو.... هیفكرا بودم که در اتاق باز شدو  نيهم تو

 زدو گفت: یبازم افتاد لبخند یبه چشما تاچشمش

 ...زمیعز یبه هوش اومد_
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 گفتم: یفيضع یصدا با

 ...نجام؟یچرا ا_

 گفت: كرديم قیتو سرمم تزر ویزيهمون طور که چ پرستاره

 ...نیانگار تصادف کرد دونميکه من م ییتااونجا_

 مغزم شروع کرد به کار کردن تصادفم تو جاده, هویتصادف؟! یچــــــ

 ...ررضايام یليس شمیبا اون دزده و آخر ررضايام یدعوا

 ...رونيو از اتاق رفت ب كنميافكارم پاره شد,االن دکترو خبر م یپرستار رشته  یباصدا

 دادم.... دنیروسرم به اشكام اجازه بار دميرفتنش مالفرو کش با

 توش...تودلم مردميبود که م دیتوقع نداشتم,کاش اون تصادف اونقدر شد ررضاي,واقعا از امشديم ینجوریا دیبا چرا

اتفاقارو ندارم..من  نیمن تحمل کوچك تر فمي...آره من ضعتونمينگاه بنداز خستم...نم هینم داد زدم خدااااا به م

 کسمو ندارم... نیزتریاز عز یتحمل کم محبت

 اومد... هیگر یدره اتاق باز شدو پشت بندش صدا هویکه  كردميم هیگر كردمويداشتم فكر م نطوريهم

 

 ...زمیبا خودت عز یکرد كاريشكرت,چ ایخدا یوا_

 سوگله... دميصداش فهم از

 ...نیياشكامو پاک کردم مالفرو از صورتم آوردم پا عیسر

ب مواظ شتري,توروخدا بدميچقدر ترس یدونينم ايمان یگفت:وا كرديم هیبغلم کردو همونطور که داشت گر سوگل

 خودت باش...

 زدمو گفتم: یکم جون لبخند

 نكن,خوبم... هیگر_



 تقاص اشتباه تو

 
99 

 

 اومده باشه تند گفت: ادشی یزي,بعدم انگار چزمیزجداشدو گفت:خداروشكر ع ازم

 ..؟ی...تو تصادف کردگه؟يم یدکتره چ نیا ايمان_

 آرمان بلند شد: یبگم که صدا یزيچ خواستم

 تازه بهوش اومده.... ینيبينكن مگه ن چشيسوگل خانوم انقد سوال پ_

 شد... ديمارو,نصف موهاش سف قيکه رف یخانوم,بابا نصف العمر کرد یبه من نگا کردو گفت:احوال آبج بعدم

 نگرانتون کردم. ديببخش_

 

 دونميم نویا یافتاده ول نتونيب یچه اتفاق دونميمقصره,من نم ررضايام دونميم ايکردو گفت:مان یجد افشويق آرمان

ش ددرکش کن,خو شتريب كمیبگم  خواميطرفم خونوادش,فقط م هیطرف تو از  هیتحت فشاره از  یليخ ررضايکه ام

 داغونه... شناسميخوب م قمويمن رف یول گهينم

 در کمال ررضايبا اون مادر فوالد زره ام نكهي,همیگيم ايبه مان نارویارمان,چراا یچ یعنیگفت: تيبا عصبان سوگل

درک کنه اونه نه  دیکه با ی,اونیچ ايمان یخونوادش کنارش هستن ول ررضاي,الاقل امهيکل كنهياحترام برخورد م

 ...ايمان

 نگاهش کردم..اونم دستمو گرفت فشرد... یمحض بود,با قدر دان قتيسوگل حق یحرفا

 اخم آلود به سوگل انداخت گفت: ینگاه آرمان

 ...رنيبگ دهیناد زارويچ یسر هیبه خاطر هم  دیبا یزنوشوهرن ناسالمت نایسوگل,ا یزنيکه م هيحرفا چ نیا_

 ...شديم دهيپتك به سرم کوب نيآرمان ع یحرفا

 یتو اما من حق ندارم برا ی,حتررضايبه همه حق بدم,به بابام,ماکان,ام دی,من بایگيبغض رو بهش گفتم:تو راست م با

که  ییکنم,تو امروز با حرفا تیکه دوسش دارم تالش کنم,از دستش ناراحت بشم,ازش گله و شكا ینگه داشتن کس

از جانب من تحت  گیراحت د التيندارم,خ ررضايامبه  یکار چيه گی,باشه من از امروز دیکامال روشنم کرد یزد

 ...گرهيفشارقرار نم
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 بود که یچون اون تنها کس كردينم تمی,نگاش اذكرديبود نگام م یکه مملوء از دلسوز شياشك یبا چشا سوگل

 ...گميم یچ ديفهميم

 ...میزدينم یکدوممون حرف چيبود,ه ینيسنگ جو

 درون من غوغا بود... یول

 

 31پارت#

 .رونيبه سوگل از اتاق رفت ب ینگاه عصب هیبا  دويکش یقينفس عم آرمان

 ؟یناراحت یگفت:مان شمويرفت سوگل اومد پ نكهيهم

 ...ستميقورت دادمو گفتم:نه ن بغضمو

 مطمعن باشم؟!.._

 آره..._

 ؟یدراورد نجایکه سر از ا شديچ نميکن بب فیخب تعر_

 کردم. فیامروزو براش تعر یبا زبون تر کردمو تموم اتفاقا لبمو

 حرفام تموم شد... نكهیاز ا بعد

 خفش کنم. خواديدلم م ايمان یدست روت بلند کرد؟...وا یگفت:اون به چه حق تيعصبان با

 نهویبراش ارزش نداشتم.د قیشقا یکه به اندازه  سوزهيم نیکه زد حقم بود...فقط دلم از ا یليسوگل س اليخيب_

 ...هيکارا چ نیفهمم هدفش از ا ینم اديمامانش خونم به جوش م یشدم سوگل از رفتارا

از تو خوشش  ه؟اونيکارا چ نیهدفش از ا یدونيکرد گفت:تو واقعا نم یکه داشت با دقت  به حرفام گوش م سوگل

بت نس یحت ایازتو دور کنه  ررضارويام شهيتا اونجا که م كنهيم یعروسش بشه,پس سع قیو دوست داره شقا ادينم

 ه تو سردش کنه...ب
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 مدت؟ نیا یدیازش ند یرفتار مشكوک تو

 ريتحت تاث چوقتيکه ه دونمياعتماد کامل دارم,م ررضايگفتم:نه اصال,من به ام كردميکه به حرفاش فكر م همونطور

 ...شميم تیبحثو تمومش کن اذ نیا كنمي,سوگل خواهش م رهيگيمامانش قرار نم

 خبر خوب... هی ی...راستگمینم یزيچ گهیقربونت برم من نگرانتم,باشه د_

 ؟یچه خبر_

 ...میريگيم ويبعد عروس یزده گفت:هفته ذوق

 کنم, كاريچ دونستمينم یخوشحال از

 خوشحال شدم... یلي,خیقربونت برم خواهر ی!..اله؟یگــــــــــيسوگل راست م یوا_

 نگرفتم... یچياتفاق افتاد که هنوز ه ییهوی...اونقدر  یکن زودتر خوب ش یبغلم کردو گفت:سع اومد

 ...نگهم داشتن یچ یبرا دونمياالنشم مرخصم..نم ني..همستين میزيدور شونش حلقه کردمو گفتم:من که چ دستامو

 ؟یکه غمباد گرفته بود شيپ قهيچند دق نيشد؟تا هم یازم جداشدو دستشو زد به کمرشو گفت:عه,چ سوگل

 دوستش خوشحال نشه؟! هيکه از خبر عروس هيزدمو گفتم:ک ییدندون نما لبخند

 خنده... ریز میزد ییدوتا بعدم

 ...میباز شدن دراتاق خنده هامونو قورت داد با

 به چشام بود,تحمل نگاه سرزنشگرانشو نداشتم... ميوارد اتاق شدن,نگاهش مستق ررضايو ام دکتر

 ...نیيسرمو انداختم پا نيخاطر هم به

 حالت بهتر شده باشه... اديبه نظر م ومديخندتون م یکه صدا نطوریالبته امن چطوره؟ ضی:احوال مردکتر

 ...كنهيسرم درد م كمیگفتم:بله دکتر خوبم فقط  باخجالت

 ...هيعي:خب خداروشكر سردردت طبدکتر
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ازش  دیکه بهت گفتم نبا ویيزايمن شده بود گفت:خانومت مرخصه جوون,فقط چ خيکه م ررضايرو کرد سمت ام بعدم

 ..یغافل ش

 سرشو تكون دادو گفت:ممنون دکتر,حواسم هست... ررضايام

 

و راهشو  نيانجام بدم,تااون موقع آماده ش صويترخ یکارا رميبهم گفت:م یدکتر رفت با لحن سرد نكهیاز ا بعد

 رفت. دويکش

 

 لحظم تحملش كی مستيکه حاضر ن ؟منیانتخاب کرد تيزندگ كیبه عنوان شر هيدراکوال ک نیا اياوفففف مان_

 کنم...

 دربارش بشنوم... یزيچ خواميگفتم:سوگل تمومش کن نم باحرص

* 

 دهيمحكم سوگلو چسب نيبه خاطر هم رهيم جيسرم داره گ كردمي,احساس مرونيکمك سوگل از اتاق اومدم ب با

 بودم...

 ...ومدنياونام پشت سرمون م ميرفتيجلوتر م ما

 ...میديرس نيبه ماش باالخره

 باهاش تنها باشم... خواستیدلم نم اصال

 باهاش برم... خواميدر گوش سوگل آروم گفتم:سوگل کمكم کن من نم نيخاطر هم به

 بهم انداختو گفت:اوفف از دست تو... ینگاه سوگل

 

 کجاست؟ نتيماش اديبا م ايآرمان مان_
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و ت نيبروبش_بهم گفت:  یبا خونسرد دويکش یقيبهم انداخت..نفس عم ینگاه بد ررضايحرف سوگل,ام نیا با

 ...نيماش

 

 ...اديبا مام اي!گفتم مانررضا؟يام یدينشن_

کنه بازومو گرفتو منو از سوگل جدا کردو  كاريچ خواديم ميبفهم نكهیبلند اومد سمتمون قبل ا یباقدم ها ررضايام

 گفت:

 !...هــــان؟...ستم؟يمگه با تو ن_

 ...یمحكم گرفته بودتم,لعنت یول ارميتا بازومو از دستش در ب كردميتقالم

 قدم اومد جلو گفت: هی یعصبان سوگل

 ...اديمگه زوره دوست نداره باهات ب_

 مداخله کردو با تحكم گفت:سوگل!تو دخالت نكن... آرمان

 ؟یچ ارهيسرش ب ییاگه دوباره بال برهيباخودش م ارويداره به زور مان نيآخه بب_

 ..میبر ايدست سوگلو گرفتو گفت:بس کن..ب آرمان

 من بود,باعث شدم باهم دعوا کنن... رينگاهشون کردم همش تقص یسوگلو با خودش برد,با نگران بعدم

 کلمه هم باهام حرف نزد... كی یشم,ول نيبه خودم اومدم...کمكم کرد تا سوار ماش نيماش ريدزدگ یباصدا

 هید به ش لیباشه برام تبد نیبهتر تونستيکه م یبود امروز,روز یم,چه روز,و چشامو بستشهيدادم به ش هيتك سرمو

 تلخ... یخاطره 

 ...دستشو برد سمت ضبطو روشنش کرد...كرديم یروشن کرد,تو سكوت داشت رانندگ نوينشستو ماش ررضايام

 نيتو ماش ديچيپ یبهنام بان یصدا

 کرد... یتو زندگ یب شهيدونميتو نفس کش دوبدونيازتو دست کش شهينه نم"
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 کـــــرد... یآخه بچگ شهيهمه عالقه ردشــه نم نیهســـت باعشقشم بتونه بدشه از ا یکســـ مگــــــه

 چشمام نگا کن... یاخماتو  وا کن منو عشقم صدا کن تو گهید ـــونهیدست توعه,د مگه

 هاتو هیگر نميدارم هواتودلم آرومه با تو نب گهید ـــونهید

 چشمام نگا کن... یاخماتو وا کن منو عشقم صدا کن تو گهید ـــونهید

 

 32پارت#

 هاتو... هیگر نميدارم هواتو دلم آرومه باتو نب گهید ـــونهید

چشماتو به دورو  گهینره عشقم فقط با من بخند د ادتی نویاز همه عاشق تره,ا کهیعشق کس ینره شد ادتی فقط

 نرو... ییتنها گهیدل ندارم د یدونيو منر ییببند,آره با من بخند فقط جا اتمیبر

 ...نمونيب ییبندازه جدا یزيچ چينرو عشقم فقط با من بمون نزار ه ییجا گید

 با من بمون... آره

 چشمام نگا کن... یاخماتو وا کن منو عشقم صدا کن تو گهید ـــونهید

 هاتو, هیگر نميدارم هواتو دلم آرومه باتو نب گهید ــــونهید

 چشمام نگا کن... یاخماتو وا کن منو عشقم صدا کن تو گهیـــــونهدید

 "هاتو... هیگر نميدارم هواتو دلم آرومه باتو نب گهید ـــــونهید

 (ی)اخماتو واکن بهنام بان

 حرف دلشو بزنه... خواستياهنگ م نیاشكام صورتمو پر کردن...انگار باا یک دميبه صورتم نفهم دميکش دستمو

 م؟یديرس یزود نیبه ا یعنیبلند کردم, شهيسرمو از رو ش نيشتوقف ما با

 ...ررضاسيام یجاکه خونه نیتعجب به اطرافم نگا کردم,ا با
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 گفتم: یسمتشو بالحن سرد برگشتم

 برم خونمون... خوامي...منجا؟یا یچرامنو اورد_

 کلمه بود... كیفقط  جوابم

 شو... ادهيپ_

 لجم گرفت چشامو با حرص بازوبسته کردم و گفتم: شیاکلمه كی یجوابا از

 ...دارمینمقدم از قدم بر نجایا میآورد یچ یبرا یتا نگ_

 زدو گفت:غ یپوزخند

 ...یترسينكنه م هيچ_

 تو فكر کن آره..._

 گفت: یکرد تو موهاشو با لحن خسته ا دستشو

 خودم... یخونه برمتي...به ماکان گفتم منكن شترشيهستم ب یعصبان یکاف یلج نكن خواهشا به اندازه ايمان_

 بود.. یفرو رفتم به من چه که عصبان یتو صندل شتريب

 ...مونمی...نمنجای...من..ایگفت خوديب_

 

ن که ازشو ییکردو محكم زد رو فرمون..خم شد سمتمو محكم بازومو گرفت تو دستش...با چشا یقاط هویحرفم  نیباا

 داد زد:غ دیباریخون م

 نـــــه؟.. ای یديفهم ینيبيبد م یخونه...اگه بازم مخالفت کن یايو م یشيم ادهيپ یاحرف اضافه چيبدون ه_

به بازوم  یشتريبا تحكم حرفاشو زد که جرعت مخالفت کردن نداشتم...فشار ب یترس زل زدم به چشاش...جور با

 آورد...
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 ...دم؟ينشن_

 شدم... ادهيپ نيازش گرفتم و  بدون حرف از ماش نگاهمو

 خوب راه برم... تونستمیبازم نم یبهتر شده بود ول یکم پام

 ....نيتا نخورم زم كردميم مويتموم سع ررضايام یجلو یول

 ..ديرس هيبعد از چن ثان اديتا ب ستادمیخونه وا یجلو

 کنار تا اول من برم... ستادیدراورد درو باز کرد وا دارويکل بشيبود,از تو ج كيپالست هیدستش  تو

 پله ها آه از نهادم بلند شد... دنیداخل,با د رفتم

 همه پله رو برم... نیا یچجور حاال

 :دمياز بغل گوشم شن صداشو

 ...؟یستادیچرا وا_

ام رفتم باال که درد  گهیدیپله هیگرفت... یم میباالداشت گر رفتميکه بود پله هارو م یندادم به هر سخت جوابشو

 ...هیگر ریرو برم...همونجا نشستم رو پله و زدم ز هيبق تونستمینم گهیتو مچ پام احساس کردم..د یبد

 گفت: یو با لحن نگران نیيپله ازم باالتر بوداومد پا هیکه  ررضايام

 !!!...شده؟يچ_

 گفتم: هیگر با

 انگار..باال...توام که انگارنه اميب تونمینم كنهيپام درد م_

 گفت: دويکش یپوف

 ...حواسم نبود...خواميمعذرت م_

 چشامو بستم... نشويمعلقم...از خداخواسته سرمو چسبوندم به س نيهوا و زم نياحساس کردم ب هوی
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 33پارت#

 االن یآروم خوابوندم رو تخت,دوست داشتم تاابد تو آغوشش بمونمو عطر تنشو بو بكشم,ول میاتاق که شد وارد

 ...شدينم

 ...موندیباشه اون نم شميپ ستمخواياگه منم م یحت

اهام ب ینجوریا دیکردم که با كاريقبل,طاقت قهر کردنشو نداشتم,اصال مگه من چ هیجد یررضايشده همون ام دوباره

 رفتار کنه؟

 ...ارميدارو هاتو ب رميرومو گفت:م ديرو کش پتو

 برم حموم... خواميگفتم:م عیبره که سر خواست

 ...هشيبهم انداختو گفت:نم ینگاه

 کردمو گفتم:اونوقت چرا؟ اخم

 ؟یوردي,لباسم که با خودت نیخوريسرما م_

 ...وردميلباسمو در م شستمويدستو پامو م دیحداقل با ی...ولگفتياز نهادم بلند شد,راست م آه

 کارو بكنم... نیبعد ا رونيبره ب ستادمیوا

 نبود... ادمی,یگياوهوم راست م_

 ... رونيحرف ازاتاق رفت ب بدون

 ود...برام گرفته ب ررضايرنگ تنم بود که خود ام یاسیتاپ, هی رشیمانتومو باز کردم,ز یدکمه ها دمويازروم کش پتورو

تو  مافيق دنیبلند شدم با د یشلوارمو تا زانو زدم باال,وقت یانداختم رو دستمو رفتم حموم,خم شدموپاچه ها مانتمو

 که روبروم بودکپ کردم.... یانهیآ
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 نیچرا منو نبرد خونمون....با ا فهمميچسب زده بودن...حاال م مميشونيطرف پ هیورتم کبود شده بودو دوطرف ص هر

 ...زارهيمدت خونه نرم,چون مطمعنا بابا زندم نم هی دیوضع صورتم با

باز کردمو انداختم سطل آشغال,آبو با  مويشونيباز کردم مشغول شستن پاهام شدم, پاهامو که شستم چسب پ آبو

 ...دميبه صورتم پاش اطياحت

 احساس سوزش کردم... ميشونيپ هيآب به صورتم خورد تو ناح نكهيهم

 آخخخخ..._

 

 ...؟یكنيم كاريچ یبپرسم دار شهيم_

 ...ديكوبيبرگشتم سمتشو دستم گذاشتم رو قلبم که حاال داشت از ترس تند تند م غيج با

 گفتم: تيعصبان با

 ...دي,زهرم ترکیشيجن ظاهر م نيچرا ع_

 بخوره؟ دیآب نبا یدوني,مگه نمیباز کرد تويشونيچرا چسب پ_

 بخوابم... ینطوریا تونميتمام تنمو گرفته نم مارستانيب یبو_

 ...ايگفت:زودتر کارتو تموم کنو ب دويکش یپوف 

 ...رونيباشه  تكون دادم اونم رفت ب یبه معن سرمو

ه ,معلومشيشونيبودو ساعدشو گذاشته بود روپ دهيتخت دراز کش ررضاروي,امرونياز حموم اومدم ب قهيده دق بعداز

م شروع کرد دمويتوشون کش یکش موهامو باز کردم,و دست نهیآ یباال انداختمو  رفتم جلو یخستس,شونه ا یليخ

 به بافتن...

 ...دميبافت که تموم شد رفتم رو تختو پشت بهش دراز کش کار

 ؟یاروهاتو خوردتو گوشم,د ديصداش رس قهياز چند دق بعد
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 نه..._

 بلند شده... دميشدن تخت فهم نیيباال پا از

 پاشو..._

 قرص دستشه... هیآبو  وانيل هیتخت نشسته و  نیيپا دمیباز کردم که د چشامو

از  وانوي..ل.دميداد دستم,قرصو گذاشتم روزبونمو آبو تا ته سرکش وانويو قرصو از دستش گرفتم,ل زشدميمخيجام ن تو

 ...برميکه گفتم:بده خودم م رونيدستم گرفت خواست ببره ب

 ...رونيالزم نكرده تو استراحت کن لطفا و از اتاق رفت ب_

کردم که  یباهام حرف بزنه..آخه من چه گناه اديکوتاهشو دوست نداشتم..چرا مثل آدم نم یسردو جوابا لحن

در  کرد...غرق دميلحظه ناام نیتو آخر ررضايام یول رونيب می..سه روز بود منتظر بود باهم برمیرفتار نيمستحق چن

 افكارم بودم که اومد تو اتاقو رفت سمت کمد لباساش...

 رنگ عوض کردو بلوزشو از تنش درآورد... یشلوارک طوس هیبا  شلوارشو

 ل...باط اليخ یزه یول رهيافتاد,چقدر دوست داشتم که االن بغلم بگ شيبرنزه و عضالن ی نهيبه س نگام

 پتورو رو خودم جابجا کردم... دمويکش یآه

 شده؟ یزيچ_

 برگشتم سمتشو گفتم: عیسر

 بشه؟ یزي..مگه قرار چیچينه ه_

 چشماش بدجنس شده بود... یبود ول یجد چهرش

 گفت: افهيهمون ق با

 ...ستيسرخ شدن,فكر کردم حالت خوب ن كمینه فقط لپات _
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 زدميبرخورد کنم..همونطور که با دستم صورتمو باد م یکردم عاد یدادنم..سع یخاک برسرمن..که استاد سوت یعنی

 گفتم:

 ...ستين میزي.چنيگرممه..به خاطر هم كمینه _

 گفت:آهان. یلحن بدجنس با

 اه لعنت به من... ختیخندونش اعصابمو بهم ر یچشا

 خاموش کردو خودشو انداخت رو تخت... چراغو

االن  ی,ولكرديسفت سفت بغلم م میاومدم خونش و شبامونو باهم بود یمن م ای...میدشيباهم تنها م كهیيروزا شهيهم

 ...ستمين ريقدرتمندش اس یدستا نيب گهیکه د شهيباورم نم

 ...چي..هچميه ررضايکه بدون ام كنميبرا اون روزا تنگ شد..االن باتموم وجود اعتراف م دلم

 یندوي,خوبه میرحم یب یلي,خیبعد یرو بالشم افتاد,پشت بندش قطره ها دويچشمم چك یقطره اشك از گوشه  هی

 ...یكنيم غیبازم محبتتو در یمحبتم,ول یچقد تشنه

 ...دمیپرکه,با گرم شدن بازوهام تو جام زدميداشتم تو دلم باهاش حرف م طوريهم

 اجازه هست بغلت کنم... برهيخوابم نم_

 بند اومده بود... ینم از خوشحالبزنه,زبو ويحرف نيکه همچ شدينم باورم

 گوشم,باعث شد پوست تنم مور مور بشه... ریگرمش ز یصدا

 منتظرما..._

 تكون دادم... دیي,جوابشو بدم سرمو به نشونه تانكهیا یبه جا دمويکش یقيعم نفس

 هیگردنمو  یسمت خودشو بازوهاشو از دوطرف دور شونه هام حلقه کردو سرشو فرو کرد,تو گود دي,کشدمیيتا با

 د...ش قیبدنم تزر یرو لبام نشست و آرامش به تك تك سلوال یکارش لبخند  نیرو گردنم کاشت باا زیر یبوسه 

 ...ستيتو کار ن یمطمئن شدم که فقط ازم دلخوره و قهر گهید
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 34پارت#

 ...ررضايام_

 گفت: ميرفتيراه م ميکه داشت نطوريهم

 جانم نفس..._

 گفتم: یلوس بالحن

 ...یرياون خرس بزرگرو برام بگ یريم_

 چرخوند سمتمو با خنده گفت: سرشو

 کدومو خانوم کوچولو..._

 نشون دادمو گفتم: اونو... ابونويدست اون طرف خ با

 شدمو گفتم: زونیآو نشيآست از

 ها؟... یريگيم گهید ريبگ_

 دورو برشو نگا کردو گفت: عیسر

 ...امياالن م سایجا وا نيتو هم رميگيباشه دختر م_

 همسر مهربونم... یمرســــــــــــ_بهم...  دميذوق دستامو کوب با

 از دست تو..._

 ....ابونيدستمو ول کردو رفت سمت خ بدم

 که رد شد رفت داخل مغازه... ابونيخ از
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 خنده,اونم برام ریبلند زدم ز تيتو اون وضع دنشیبا د رونيگنده اومد ب یخرس پشمالو هیبا  قهياز چند دق بعد

 ...شديرد م ابونياز خ دادويدست م

 قهيو بد از چن دق ررضايمحكم خورد به ام ادیبا سرعت ز نيماش هی شديچ دونمينم هویکه  كردمينگاش م داشتم

 افتاد.... نيغرق در خون زم

 افتاده بود... ابونيمن غرقه در خون وسط خ یررضايروبروم خشكم زد,ام یصحنه  دنید با

 یبازش افتاد,دستمو گذاشتم رو دهنمو  یچشا ويکه بود خودمو رسوندم اونجا,نگام به صورت خون یهر جون کندن با

دستمو گذاشتم رو  ديچرخيمن باشه,همه جا داشت دور سرم م یررضايام نیکه ا شهي,باورم نمدميبلند کش غيج

 شد. یچ دمينفهم گهیسرمو د

 

 "ررضايام"

 چشامو باز کردم... گفتيم ايکه مان ییونایشته بودم روهم که با هذنگذشته بود که پلكامو گذا قهيچند دق هنوز

 صورتش... یتعجب خم شدم رو با

 ...كرديم فيخف یدرشت عرق پوشونده بودو ناله ها یخدا...تموم صورتشو دونه ها ای

 ..آروم تكونش دادمو گفتم:كردميم دارشيب دیبا

 ...دارشويب زمیعز ايمان_

 ....اااايمان

 ...ااااايمان

 ...كرديشده بودو مدام اسممو تكرار م لیتبد غيبه ج گهیهاش د ناله

 ...اديآروم زدم تو صورتش..تا به خودش ب یليشدمو سرشو گرفتم بغلم چنتا س زيمخيتو جام ن یبانگران

 نشده بود... اريکامل هوش یباز کرد ول یحاليبا ب چشاشو
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 گفتم: یبانگران

 شو گلم... داريب_

 صدامو بردم باالتر  كمی

 ...زمیعز ینيبيخواب م یشو دار داريب ايمان_

رها کردم..خم شدم  نمويخون..نفس حبس شده تو س یکامل چشاشو باز کرد..چشاش شده بود دوکاسه  گهید نباریا

 عرقشو پاک کردم... سيبرداشتمو صورت خ یچند برگ دستمال کاغذ زيم یاز رو

 گفتم: كردميکه صورتشو پاک م همونطور

 ...ا؟يمان یخوب_

 ...زدينفس نفس م كردوياونورو نگا م نوریا یجيبا گ زدوينم یاون حرف یول

 صداش کردم: دوباره

 جان... ايمان_

 گفت: یپربغضو خشدار یصدام برگشت سمتمو با صدا با

 رض رضا... ريام یام_

 ...ررضايجون دل ام_

 به صورتشو کنار زدمو گفتم: دهيچسب یبردم جلو و موها دستمو

 ؟یدیعمرم؟خواب بد د یخوب_

 ...هیگر ریحرفم تازه به خودش اومدچون بالفاصله زد ز نیباا انگار

 تكونش دادم... یاگرفتم بغلمو گهواره سرشو

 به حرف اومد... كرديم هیکه گر نطوريهم
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 ...ررضايام یوا ررضايام یوا_

 ...گرفتميم شي,داشتم آتدادميم ,داشتم جونیارو خداروشكر که زنده خدا

 ...شهيهاش دلم از جاش کنده م هیبودم با گر گفته

 تو... شيپ نجامیمن ا نيخودم جداش کردمو گفتم:آروم باش نفسم,بب از

 بهش دست دادو با پرخاش گفت: یحالت عصب هویبه صورتم...اما ديلرزونشو آوردو کش دست

 ني..توام عیکرد یمعرفت ی..بازم بی..صورتت پر خون بود..بازم تنهام گذاشتدمیخودم د ی..تو مرده بودیگيدروغ م_

 ...یكنيکارو باهام م نیمامانم..خدااا چرا ا

.جفت دستاشو گرفتمو بلند داد ديكشي..موهاشو گرفته بود تو دستشو محكم متونستمینم یآرومش ول كردميم یسع

 زدم:

 نكن... تینشده انقدر خودتو اذ یزي..چزمیزع اي..به خودت بني..من زندم ببايبس کن مان_

 که زدم چشاشو محكم روهم فشار دادو ساکت شد... یداد با

که باهاش  یدوسال نیخودت کمكش کن..توا ای..خداشديم ینجوریمن ا یايمان دیگلومو گرفته بود..چرا با بغض

 آشفته باشه... نطوریبودم ا دهیبارم ند هی یبودم,حت

 بشه منم مردم... شیزيمنه اگه چ یزندگ یدختر همه نیرهايم نيمراقبش باشم وگرنه از ب شتريب دیبا

 ...دميبوس یآروم و طوالن شويشونيخوابوندمش رو تختو پ آروم

 آروم شده بود..اما رنگ به صورت نداشت.. گهید

 

 35پارت#

 نازش یبودنو لبا دهيبهم چسب ادیز ی هیبلندش به خاطر گر یزل زدم به صورتش,مژه ها دمويکنارش دراز کش دمر

 شده بود... ديسف
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بازم  یعنی نیا كردنيبغل م گرویابروهاش همد یگاه..هرازدمينوازش گونه رو صورتش کش دستمو

 .نهيبخوابمو دوباره خواب بد بب دميترسيناآرومه..م

 ...ميپشت سرگذاشت وي..روز پر تنشسوختنيم بيعج چشام

 !ا؟يمان ای..من؟..مامان ه؟يهمه اتفاق ک نیمقصر ا دونمينم واقعا

 ...نمیزتریواضحه مادرم,عز هرچند

 باهاش برخورد کنم.... یچجور دونميمادرمم که هست نم كنهيدخالت م مياز حد تو زندگ ادهیداره ز گهید

 ...نیيمرتب کردم واز تخت اومدم پا ايمانی..پتورو روختمیشدم با دستام موهامو بهم ر زيخ ميجام ن تو

 از کشو برداشتمو رفتم بالكن... گاروفندکمويس

 گاريبه س یمهم نبود..پك محكم یسوز داشت ول یاز پاکت درآوردمو با فندک روشنش کردم..هوا کم گاريس هی

 بود... نيهم كرديکه آرومم م یزيزدم..فعال تنها چ

 ...؟یک یلبزارم,و ايمان شيپ ويكیبرم سرکار  نكهیقبل ا دیروشن کردم.با ویاول که تموم شد پشت بندش بعد گاريس

 وگاري...سدمیرو اخمو پشتم د ايرو شونه هام به خودم اومدگ...آروم برگشتم و مان یزيفكر بودم که با احساس چ تو

 انگشتام جابجا کردم... نيب

 نفس؟... یشد داريب یکِ_

 اخمو و لحن پربغضش گفت: یچهره  باهمون

 ...؟یكشيم گاريس ینگفته بود_

 دور شونه هاش حلقه کردمو گفتم: دستمو

با حرص انداختتش  رونويب ديانگشتام کش هیاز ال گاري... سروني...از بغلم اومد بكنهي..آرومم میفقط هراز گاه_

 ...نيزم

 گوشش گفتم: ریسمت خودم ز دمشيزدم کش یلبخند
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 ؟یخانوم یچه کار نیا_

 ...كشمينم گهید ايبگو جون مان ررضايام_

من  مشيباشه چرا که نه تو بمون پ نجایگفتم:اگه منبع آرامشم ا یدور شكمش حلقه کردمو باهمون لحن قبل دستمو

 برم... گاريغلط کنم سمت س

 دادم: ادامه

 ؟یاالن؟چرا استراحت نكرد یخوب_

 ...نميبب ويبخوابمو دوباره اون خواب لعنت ترسميم_

 ...ميبگذرون نجایامشبو ا خواستيکردم سردش شد,دلم م احساس

پامو  نشست رو یجون مهيآغوشمو براش باز کردم...اونم با لبخند ن نيکه پتوپشتم بود چهارزانو نشستم زم همونطور

 ...نميداد به س هيسرشو تك

 پتورو انداختم رو شونه ها و پاهاش... ی گهیدور شونش حلقه کردمو نصفه د دستمو

 حاال گرمت شد؟!_

 تكون داد... دیيتا یبه معن سرشو

 ازش بپرسمو به زبون آوردم... خواستميوقت بود م یليکه خ ويسوال

 !...م؟يحرف بزن كمی_

 موافقت تكون داد... یبه نشونه یسر

 مامانت؟... شيپ یچرا اون موقع شب رفت_

 تا جواب بده... ديطول کش كمی

 گفت: آروم
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 نمدوي..مررضايام ستمي..من نفهم ندادميبهت حق م مياز طرف یاز دستت دلخور بودم..ول یليبهم خ یزنگ زد یوقت_

 بودم رو دوشت.. یبار شهي..من همیخسته شد دونميکردم..م تتیاذ یليمدت خ نیتو ا

 که اشك توشون حلقه بسته بود گفت: ییسرشو بلند کردو با چشا عیاعتراض کنم که سر خواستم

 نگو بزار تا آخر حرفامو بزنم... یچيه رينه ام_

 موهامو گذاشتم ادامه بده... هیال دميکش دستمو

با  یدوني...نمدميشن قویشقا یصدا ستميبحثو کشش بدم تا خواستم بهت بگم که ازت ناراحت ن خواستمينم گهید_

فكرم اشتباه بود اما اون  دونمی..میکه بااون باش یچونديمنو پ كردميشدم...همش فكر م یصداش چه حال دنيشن

 نيسوار ماش عیمامان افتادم...بدشم سر ادی هکردم... اون لحظ یمسائلو باهم قاط همهدويلحظه خون به مغزم نرس

 شدمو راه افتادم قبرستون..اونجا بود که تصادف کردم...

 وسط حرفش: دمیخودمو کنترل کنمو پر نتونستم

 یلي..خدميکش یمن چ یدوني...مزاشتميبرو خداروشكر کن که االن آرومم وگرنه به واهلل زندت نم ايمان_

 ...یخودخواه

 گاز گرفتو گفت: لبشو

 به خدا دست خودم نبود... ديببخش_

 ...شيکردمو گفتم:خب بق میلحنمو مال كمی دمويکش یپوف

 بازبون تر کردو گفت: لبشو

 شميندادمو دوباره به راهم ادامه دادمو بق یتياهم یخراش برداشت,ول كمی ميشونينبود فقط پ دیتصادف اونقدر شد_

 ...یدونيدت مکه خو

 ...نيمنو بب ايمشت کردمو گفتم:مان دستمو

 بود... نیيسرش پا یسمت ول برگشت

 باال و تو چشمام نگاه کن... ريگفتم:سرتو بگ یلحن جد با
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 36پارت#

 سرشو آورد باالو زل زد بهم... آروم

و ..تشميازت خسته نشدم و نم چوقتيمن ه نكهیبار برات روشن کنم..اول ا نیآخر یبرا ویيزايچ هی خواميم ايمان_

 كیبلكه شر یستيسرباره من ن

هرگز به عشقم  نكهیزنش باشه..دوم اپشت  یطیمرده که توهرشرا هی ی فهيوظ نی..ای...نفسمی..عشقمیميزندگ

 نیگاز بزنم وآخر ازيپ دیمثل تو دارم چرا با یسرخ بيس ینسبت  به خودت شك نداشته باش..آخه من تاوقت

 نكهیحداقل قبل ا ای,رونيب یبزار دمونخو یشبا پاتو از خونتون و خونه یمن حق ندار یون اجازه بد نكهیحرفم,ا

 ی كهياون مرت نكهیباهام,فكر ا یکرد كاريباکار امروزت چ یدونينم ايحتما بهم اطالع بده...مان ییجا یبر یبخوا

 ....خورهيدست روت بلند کرده داره مثل خوره جونمو م یعوض

 ؟یگيم یحاال چ خب

 گفت: داديکه تااون لحظه داشت به حرفام گوش م ايمان

 بهم قول بده... ویزيچ هی..فقط توام یکه تو بگ یباشه هرچ_

 ...شنوميم_

تنها  ايدن نی.. من جونم به جون تو بستس..تو ایمواظب خودت باش شتريب ویتنهام نزار یطیشرا چيتحت ه نكهیا_

 ...ییباارزشم فقط تو زيچ

 م گل...باشه خانو_

شده بودم  رهي...همونطور که به چشاش خارميدختر کم م نیدر مقابل ا شهيرو لبش طاقتمو ازم گرفت من هم لبخند

لباش چشاشو اروم بست...اول  یکردم,باقرار گرفتن لبام رو كشیدستمو گذاشتم پشت گردنشو به خودم نزد هی

 یليم ینفس کم آوردو دستمو فشار داد..با ب قهيدقبدش اونم باهام همراه شد...بعد از چند  یول كردينم یباهام همكار

 ...ديكشيسرخ شدش..خنده رو لبام آورد هنوزم ازم خجالت م یازش جدا شدم..گونه ها

 ...دميبوس رفتويم نیيکه به شدت باال پا نشويس یشدم قفسه  خم
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 به گوشم: ديرس فشیظر یصدا

 ...كنميش مبسه خواه ريام_

 از نگاهش بخونم... تونستميم نویبود ا دهيترس

 گفتم: طنتيش با

 بس کنم؟ ويچ_

 گفت: باعتراض

 ...ادينكن خوابم م تمیاذ ريعه ام_

 ندارم... تیکه کارخب بخواب من_

 بخوابم... نجایچپ نگام کردو گفت:ا چپ

 چرا که نه..._

 سمت خودم... دميمحكم کش كرديکه داشت با دهان باز منو نگا م ارميو مان دميخودم دراز کش بعدم

 "ايمان"

 ...م؟يشبو تو بالكن بخواب خواستیم یعنیکارش شوکه شدم.. نیا با

 ...یا ونهیتو د ررضايام_

 ...یبر در نجایاز ا یتونيبخوابو انقدر وول نخور تا من نخوام نم ريتو,حاالم بگ ونهیگذاشت روسرمو گفت:آره د چونشو

 نیاالن ا نكهیاتفاقات امروز به ا یچشامو بستم,با خودم گفتم:همه  نشويحرفاش آروم شدم سرمو گذاشتم رو س با

 در... كتمیهمه نزد

 * 

 نداره... یانگار تموم ريبابا نخ یتو دماغم,ا رهيم یه هيچ نیا اه
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 نشستم تو جام... یکالفگ با

 به عقب برگشتم... عیباعث شد سر دميشنيکه از پشت سرم م یزیر یخنده ها یصدا

 سوگل تعجب کردم... دنیبا د اما

 !...؟یكنيم كاريچ نجایسوگل تو ا_

 خانوم,ساعت خواب؟ ايسالم مان كيعل_

 !...نجا؟ی..تو!..ایرفت,سالم...نگفت ادمیعه _

 باال انداختو گفت: یا شونه

کردو  داريمن زنگ زد منو از خواب ب رشعويب یشو یمرگتو گذاشته بود یصبح که شما راحت کپه  زمیعز یچيه

 تو مجبورش کرده بود... یالیگودز ی,که اونم شویريوقت بم هیتو که نكنه  شيپ اميگفت ب

 ,واقعا که بعدم بالشو محكم پرت کردم بغلش...الیگودز یگيم ررضايتو به ام هيتو چ یمن شو یوااا سوگل شو_

 ...میبود دهيتو بالكن خواب اديم ادمیکه  یینگاه کردم,تااونجا ايتعجب به بالش تو دست مان با

 بوده... ررضايحتما کار ام اوففف

 ؟یچرا سكته کرد هيچ_

 سوگل... ایادب شد یب یليچپ نگاش کردمو گفتم: خ چپ

 باو...  مينيب نيشيب_

 ...یینداره بعدم از جام بلند شدمو رفتم سمت دستشو یا دهیبحث کردن با تو اصال فا_

 سوگل تو اتاق نبود... رونياومدم ب قهياز پنج دق بعد

 ...ختیريم یی,تو آشپزخونه بودو داشت چارونياتاق رفتم ب از

 قدم رفتم جلوتر... هی
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 ...زمیريبده من م_

 یآشت شد؟يچ یصبونتو بخور..آقاتون کچل کردن منو از بس سفارش تو رو کردن,راست نيالزم نكرده,تو بش_

 ن؟یکرد

 یشناسيم ررضارويخودت که ام یول میکرد یتكون دادم و گفتم:آره آشت یلبام کش اومدن...سر روزید هیآور ادی با

 ...ارهيبه روش نم یبازم ازدستم دلخوره ول کنمیحس م بخشهيم رید

 که اژدهاشده بود... روزی:خداروشكر,دسوگل

عداون ب دمید وياون خواب لعنت نكهیباهام حرف نزد,فقط بعد ا ميکه بخواب یبود تا وقت نطوريخونه ام هم میدي:رسمن

 ...میديشبو تو بالكن خواب نيگل کرده بود به خاطر هم شیباز كيتا صبح نذاشت بخوابم,رمانت گهیخوب شدو د

 

 ن؟یدي!جون من تو بالكن خواب؟یگيغار باز کردو گفت:نهههه راست م یگرد شده دهنشو اندازه یچشا با

 .:اوهوم..من

 ...یدیيزا ییشتايپنج ش هی تونيقبل مراسم عروس گمي,من میگيکه تو م نطوریا یول اي:مانسوگل

 ,نزاردهنمو باز کنما,کم مچتو نگرفتم با آرمان....كنميگفتم:سوگل به خدا خفت م تيعصبان با

 بخور کم حرف بزن.... تویيچا ايب ايگفت:مان كردياونورو نگاه م نوریکه ا نطوريخاروند هم چونشو

 زبونتو موش خورد؟ شدينگاش کردمو گفتم:چ طنتيش با

 :آقا من غلط کردم خوبه؟سوگل

 شد... نی:آها امن

 نكردم.... یکار چيخاک برسرم ه ايمان ی,وادایخر میبر میخوايم ونیول کن,عصر با آقا ناروی:خب اسوگل

 

 37پارت#
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 خوردموخونسرد گفتم: مویيقلوپ از چا هی

 ...ستمين ايب رونيب داغونمیافهيق نی.از االن گفته باشما من با اگهید نيدوخت دنویخودتون بر به به

 

 ؟یگيکه نم یگفت:جد وينشست رو صندل عیسر

 کنسل کنم... خواميکالس امروزمم م یگفتم حت ی:اتفاقا کامال جددادمتكونیسر

 گفت: یبا لحن مظلوم ويشده باشه خودشو ول کرد رو صندل یکه بادش خال یبادکنك نيع

از حرصش تموم  ادويآرمان ب یخواهر عجوزه گميبارم روش..باشه اصال م نی..من که همه جا تنها رفتم اايباشه ن_

 خواهر... هیبوده..بگن  قهيسل یبدو انتخاب کنه,من آبروم بره همه بهم بخندن بگن دختره ب یزايچ

 حرفشو قطع کردم.. عیگرد شده سر یچشا با

 ...امي!!...سرسام گرفتم...باشه بابا م؟یگيم هيچرتو پرتا چ نیسوگل بسه ا یواااا_

 ...دميبلند شدو اومد طرفم که ترس یاز رو صندل نيهمچ

 ...دیمن بااون عجوزه برم خر یشينم یراض دونستميعاشقتممممم م یگيراست م یيیوااا_

 سفت بغلم کرد بعدم

 گفتم: باخنده

 عجوزه؟!!!... یگي!...واقعا به الناز م؟یكشيخجالت نم تو

 ...ستين قشیال نیاز ا ريغ یصفت چياوهوم چون ه_

 گفتم:از دست تو... دمویخند بلند

 ...ازم جدا شد.؟یکن یکار هیبرام  یتوني,مدهيم مارستانويب یبرم حموم,کل تنم بو دیسوگل من با یراس

 نهچراکهآره_
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 ؟یاريبرام لباس ب یتونيمبرم تونميکه نم خونمونندارمیلباس چيه _

 .ارمياز خونتون م رميمنم م یايب  یايفكر کردو گفت:اومم باشه,توبرو حموم تا تو در ب كمی

 دای,جدامنجیبابام بفهمه ا دیمراقب باش,نبا یلي,فقط خاريتو ساکو برام ب زیتو که تا اونجا چند دست از لباسمو بر_

 حساس شده... ررضايرو ام یليخ

 ...زمیگفت:نگران نباش عز یروبازومو با مهربون ديکش دستشو

 ؟یريم یبا چ_

 آژانس... زنميزنگ م_

 

 اپن برداشتمو پرت کردم سمتشو گفتم: یرو نموازيماش چیيسو

 من برو.. نيباماش ايخودش رفته,ب نيبا ماش ررضايام_

 تو... یبرا سوناتا رميميگرفتو گفت:جونممم,م چویيهوا سو تو

 ها... شهيم رمونیبرو دختر د ايخنده گفتم:ب با

 :چشم,من رفتم خدافظ...سوگل

 خدافظ..._

 شدم به بخارش.... رهيکرده بود دوباره عوضش کردم و خ خیکه  مویچا

ه ,نكنزدميبلندم کرده بود قطعا تو خواب سكته رو م ریلحظه د هی ررضاي,اگه امدمیکه د یخواب شيرفت پ فكرم

 مرد نه.... نیباا یامتحانم کن ول یخوايم یبسمه,با هرکس گهیشو ندارما,دمن طاقت ایوفته؟خدايبراش ب یاتفاق

 ...دمیزنگ در از جا پر یصدا با

 ...فونیرفتم سمت آ رونويآشپزخونه اومدم ب از
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 كنه؟يم كاريچ نجایجون پشت در تعجب کردم,ا نینسر دنید با

 تنم کرد... ویروزید یاالن چه وقته اومدنه,دستپاچه رفتم تو اتاقو همون مانتو اه

 زدم... فونویدکمه آ دمويکش قينفس عم چنتا

 آورد... یباز کردم,داشت کفشاشو در م درو

 چرا انقدر استرس داشتم... دونمينم

 نلرزه بهش سالم دادم... كردميم یکه سع ییمشت کردمو با صدا دستامو

 جون... نیسالم نسر_

 نجا؟یسالم,تو؟ ا كيباال انداختو گفت:عل ییابرو

 

 !منظورتونو متوجه نشدم؟د؟يببخش_

 ؟یینجایا دوننيم انیآر یباال گفت:آقا ومديکه از پله ها م همونطور

انجام  یقانون ريکه انگار من کار غ ديکنیبرخورد م یجون جور نینسر ديببخش یليبا حرص بستمو گفتم:خ چشامو

 باشم.. ششيکه پ هيعينامزد منه پس طب ررضايدادم,ام

 یقاتفا هیفردا پس فردا  موی,اومدزمینامزد عز یگيم ینشستو گفت:دار ونیزیتلو یرفت رو کاناپه جلو ميمستق

 ...شهيبد م یليدختر خ یکه برا یدونيافتاد,خودت م نتونيب

 ...كرديم ميخفش کنم داشت عصبان تونستمياالن م خواستيدلم م چقدر

 یتکه محاله ح میدوست دار گرویاونقدر همد ررضايجون,منو ام نینسر ديگفتم:شما خودتونو نگران نكن یخونسرد با

کار  زبونم الل ترسميم نينكن ريمنو ام یرابطه  ري...من نگران شمام,لطفا انقدر خودتونو درگميروزم ازهم دور باش هی

 ...دیدست خودتون بد

 ...دیباریم شيکه از چشاش آت دمیحرفم درست زدم وسط خال,به وضوح د نیباا
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 ...ارميب ییبراتون چا رميزدمو گفتم:م یلبخند حرص درار 

 ...رونياز آشپزخونه اومدم ب ختمیر ارویيچا عیسر

 جون... نینسر ميتا بچرخ بچرخ

 ...دیيبفرما_

 ...خورمينازک کردو گفت:نم یچشم پشت

 ..ديلیهرطور که ما_

 نشستن انتخاب کردم... یبرا شویيمبل روبرو زويگذاشتم رو م ارویيچا

 

 کجاس؟ ررضايام_

 جون... نینسر گهیسرکاره د_

 باهاش دارم... یکار واجب اديبزن زودتر ب زنگ

 ...زنميبلند شم که گفت:نه صبر کن خودم زنگ م خواستم

 دراوردو زنگ زد بهش... فشياز تو ک شويگوش

 باهات کار دارم... ايزودتر ب كمی,من خونتم ررضايالو ام_

 قطع کرد... بعدم

 زد... ینجوریکه ا هيعصبان یليخ معلومه

 

**** 

 بود... ررضايزنگ از جام بلند شدم ام یباصدا
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 براش باز کردم... درو

 ...ی:سالم خسته نباشمن

 ؟یخوب ري:سالم نفس امررضايام

 :اوهوم...من

 پله ها اومد باال دستشو گرفتم سمتم,دستمو گذاشتم تو دستش آروم دستمو فشرد... از

 ...خهیدستت  چرا انقدر یخوب یمطمعن_

 بودم... نجای,نكنه بره به بابام بگه شبو اشده؟ي,به نظرت چهيعصبان یليمامانت خ رينگاش کردمو گفتم:ام ینگران با

 منزمیراحت عز التيناراحته,تو خ یسرچدونميمنباش یزيمن هستم نگران چ یشدو گفت:تا وقت یجد افشيق

 ...كنميحلش م

 

 ادامه

 ...ازم جدا شد...ديکوتاه بوس مويشونيتموم شدن حرفش پ با

 م؟یبر_

 ....میبر_

 ..مامانش از جاش بلند شد...میخونه که شد وارد

 ؟یگفت:سالم مامان خوش اومد یبا لحن سرد ررضايام

 ؟یمن نگاه کن یتو چشما شهيروت م شبتی,با کار دررضايام یچه سالم_

 ...زد؟يحرف م ینگاه کردم...کدوم کار؟!از چ ررضايتعجب به ام با

 گفت:کدوم کار؟! بشويفرو کرد تو ج دستاشو



 تقاص اشتباه تو

 
127 

 

تازه  یپول کرد هی یسكه  قیشقا یخونواده  یمنو جلو روزیگفت:د تيقرمز شده از عصبان یجون با چشا نینسر

 ی...کجایريم یکجا دار ديکلمه پرس كیهان؟!...طفلك  یحرف زد یاونطور قیباشقا یکدوم کار؟تو به چه حق یگيم

 !؟یکرد خشی یت که سنگ روحرفش اشكال داش نیا

 

 شدو داد زد: یعصبان ررضاميام

منو تو عمل انجام شده قرار  گهیبار د كیشما انگار نه انگار,اگه  یول كنميدارم مراعاتتونو م یبس کن مامان,من ه_

 نيدوني!من؟یآورد ايسر منو مان ییمسخرتون چه بال یبا اون برنامه  نيدونيم چي,شما هنينيبيم نوی,بدتر از انیبد

 یادیچون گوه ز ستيکردم؟..به درک اصال برام مهم ن خی یسنگ رو قوی!...شقادم؟يبه صبح رسون یچجور شبوید

 ...شهيکنم براتون گرون تموم م یچون اگه قاط ديبندوبساطو جمعش کن نیا دميخورد...االنم دارم بهتون هشدار م

 

 38پارت#

 گرفتمو آروم گفتم: بازوشو

 ...ستيت حالش خوب ن...مامانهيکاف ريام

 ,یخوب نباش لعنت نقدری,جفت بازوهامو گرفت دستشو گفت:ادیباريبرگشت سمتم از چشاش داشت خون م هوی

اشاره کردو گفت:بهش بگو چرا صورتت داغونه,بگو  كردينگاه م ررضايدست به مامانش که داشت با ترس به ام با

 ...اديب سرت ییممكن بود بال دميرسيم ریقبرستونو اگه د یرفت ی,بگو نصف  شب از شدت غصه پاشدیتصادف کرد

 

 م؟يبا زندگ یکرد كاريچ ینيبيمامان,م ینيبيکردو گفت:م میلحنشو مال كمیول کردو رفت سمت مامانش  بازوهامو

 

 جون اشكاشو پاک کردو گفت: نینسر
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 یمن چ ؟مگهیزنيدرت داد مسر ما بهیغر هیبه خاطر  كهیيبه جا دهي,حاال کارت رسررضايدستت درد نكنه ام_

 از شق... یبر خواستميگفتم,من فقط م

 باشه اما همه کس منه... بهیشما غر یبرا دیبا تحكم گفت:مادر!...زن من شا ررضايحرفشو کامل بزنه ام نكهیا قبل

 ..نيآروم باش كنميجونو گفتم:خواهش م نینسر كیرفتم نزد  شديم مياوضاع داشت وخ 

 نشنوه گفت: ررضايکه ام ینگام کردو آروم طور تيعصبان با

 نویا یبه خاطر تو امروز دل منو شكست,ول یحرف نزده بود,ول ینطوریتا االن با من ا رمي,امییتموم مشكالت تو یبان

 یچيهنوز ه شهيسقف,اون باتو خوشبخت نم هی ریز نیبر ريتو و ام زارميتو گوشت فرو کن دختر جون من ابدا نم

 تو اون بابات... دیشده نوکر زر خرنشده پسرم 

 

..تند تند ددايگلمو گرفته بودو داشت فشار م یزيچ هی.انگار كرديبه قلبم اصابت مبود که یريتك حرفاش مثل ت تك

توجه به اطرافم خودمو انداختم رو  یجلوه نكنم,ب فيرحم ضع یزن ب نیا شي,تا پنیيپا زنیتا اشكام نر زدميپلك م

 مبل

 یشنويم ای!خدام؟یسقف نر هی ریتا ماباهم ز كنهيم ی! هرکارشه؟يبا من خوشبخت نم ررضايگفت؟!ام یچ

 نیا نيب یبهم باشه ها,منو ول نكن ستم؟حواستينباشه منم ن رمياگه ام یدوني,مرنينفسمو ازم بگ خوانيصدامو,م

 ...ننيبب مويخوشبخت خوانيهمه آدم که نم

 "همه آدما تنهام نیا ونهيم ینباش یوقت"

 بود... ررضايبه خودم اومدم...ام یکس یتكون دادنا با

 ...؟یديجوابمو نم كنمي!چرا صدات م؟یخوب ايمان_

 اطرافم نگاه کردم انگار رفته بود,چه بهتر... به

 !ا؟يمان_

 مگه نه؟... گهید یتنهام نزار چوقتيه یچشاش بودم محكم بغلش کردمو گفتم:قول داد ی رهيکه خ همونطور



 تقاص اشتباه تو

 
129 

 

 ...؟یمامانم که ناراحت نشد ی,از حرفادميقول م زدلمیگوشم گفت:آره عز ریر کمرم حلقه کردو زدستشو دو اونم

 یلرزش چيه كردميم یکه سع ییپهنو مردونش چسبوندمو با صدا یبه شونه  مويشونيبه چشمام هجوم اورد,پ اشك

 توش نباشه گفتم:

 نگفت که... یزيچ ستمينه ن_

 به موال... یخانوم_

 ...میدیسوگل جفتمون از جا پر یکه باصدا میتو اون حالت موند گهید كمی

 

 ؟ییصاب خونه کجا_

 داشيپ یدوست جنابعال نیبا خانومم خلوت کنم ا اميهر دفه م یگفت:اکه ه دويبه گردنش کش یدست ررضايام

 ...شهيم

 رفتم سمت سوگل دمویخند

 ...نجامیچه خبرته ا_

 حموم؟ یمگه قرار نبود بر ییانجیتعجب نگام کردو گفت:عه تو چرا ا با

 اومد نتونستم برم... ريو گفتم:نه مامان ام دميکش یاز سر کالفگ یپوف

 كرد؟يم كاريچ نجای,اون اييييييیچ_

 جونش ناراحت بشه مواخذه بكنه... قیباعث شده شقا روزید نكهیبه خاطر ا روياومد بود ام یچيه_

 

 ...دميكشيتو بودم دونه دونه موهاشو م یاگه من به جا ايمان یييیوا یييیبا حرص گفت:وا 

 ....شنوهيم ريام واشیکردمو گفتم: نیيباال پا دستمو
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 ...نجاستیا یگيگفت:خدا لعنتت کنه چرا نم یدستشو گذاشت رو دهنشو همونجور عیسر

 اخه... یدي:مگه تو مهلت حرف زدن ممن

 د؟؟يزحمت شد برات,بابام که نفهم یساکو ازدستش گرفتم گفتمو:مرس بعدم

د برخور یعاد یليچون خ دونستيرومهياز رو دهنش برداشتو  گفت:نه فقط ماکان خونه بود اونم انگار قض دستشو

 کرد...

 من افتاده... یبرا یچه اتفاق ستيچون براش مهم ن ري:خمن

 ...یزديحرفارو نم نیحالشو ا یدیديم شبی,اگه دايانصاف نباش مان یکرد توهمو گفت:ب اخماشو

 ؟یکردیقبول م ویبراش مهم نبود چوقتيکه ه ويکس ینگران ی,تو خودت بودكنمي:باور نممن

 برادرته ها... ی,چرا براش مهم نباشاينگام کردو گفت:نگو مان نيغمگ

 نكرد... یتو حقم برادر چوقتيه ی:ولمن

 سالم..._

 سمتش... ميجفتمون برگشت ررضايام یصدا با

 سالم... حيخانومت صح نمیخان  ا ررضايبفرماام:سالم,سوگل

چند سالمو  قياز اسرار رف یكی,گهیکردو گفت:ممنون خواهر زن,منم جبران کردم د یکوتاه یخنده ررضايام

 فروختم...

 به جون هم... نيوفتيب  ريکم مونده با شمش شبید نی,باهم خوب شدیشما ک دميتعجب گفتم:نفهم با

 

 39پارت#

 بهم گره زدو گفت: دستاشوسوگل
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 شرط گذاشتم که اونم قبول کرد... هیعالمه التماسم کرد,منم  هی شتيپ اميب نكهیا ی,برا تونيگرام یشو یچيه

 ؟یتعجب گفتم:چه شرط با

 كمی تونميمنم نم دهيبدجنسه نقطه ضعفاشو بروز نم یلي,آخه خاديبدش م ییمن خواستم بفهمم آرمان از چه غذا_

 ...شميبابت ناراحت م نیز احرصش بدم,و واقعا ا

 شمااا واقعا که من رفتم حموم... نیاوانهید_

از  عیچشمك بهم زدو سر هی طونشيش ی افهيبعدم با ق نيرفتم خوش باش گهی,منم دزمممی:خوش بگذره عزسوگل

 ...رونيدر رفت ب

 وچل...بهش بگم که در بسته شد...اوففف خل یزيچ خواستم

 

 برات... وردميم یگفتيبه خودم م یخواستيلباس م_

 کنم... تتی,نخواستم اذیشرکت بود_

 جلومو بازومو گرفت تو دستش... اومد

 ...یشيباعث آزار من نم چوقتيتو ه_

 گرفتم.... شينگاش کردمو  به سرعت راه حموم  پ قدرشناسانه

*** 

 ....خورديراحت شدما,حالم داشت از خودم بهم م شي,آخرونيساعت از حموم اومدم ب كیاز  بعد

چه وضعه لباس جمع  نیبود,آروم رفتم سمت ساک لباسام,اوففف خاک تو سرت سوگل ا دهيرو تخت خواب ررضايام

 کردنه...

 بود تو هم... دهيچيلباسام پ ی همه

 باال... دمیدو متر پر ررضايام یکه با صدا گشتميلباس مناسب م هیدنبال  داشتم
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 بپوش... اروياون صورت_

 گرد شده بهش نگاه کردم... یکه دستمو گذاشته بودم رو قلبم با چشا همونطور

 ؟یداريتو ب_

 براش .. رميقرمز شده بودن,بم یخوابيآروم باز کرد,از ب چشاشو

 ؟یپوشيآره,م_

 !و؟يگفتم:چ یحواس پرت با

 ...ارويگفت:صورت یمرموز ی باخنده

 گفتم: كردميکه به طرفش,پرت م برداشتمو همونطور زيرو از رو م,شونهدميمنظورشو فهم تازه

 ...ايح یمن؟!ب یتو ساک لباسا ی,تو رفتیادب یب یليخ_

 هوا گرفتو  با خنده گفت: یرو روشونه

 ـیلباسا رميم ی,باشه اگه دوست نداردمیديخانوممو م یداشتم لباسا ايح یچرا ب_

 رفتم سمتشو موهاشو گرفتم دستم... غيحرفشو ادامه بده با ج نذاشتم

 ...كشمتتتتتتيم ررضااااايام_

 موهامو... یولم کن دختر کند اي,گفت:آخ مانارهيموهاشو از دستم در ب كرديم یکه سع همونطور

 خودم یخم شدمو محكم بازوشو گاز رفتم,المصب انقدر سفت بود که دندونا یول کردم,باشه خودت خواست موهاشو

 درد گرفت...

 کارم دادش رفت رو هوا... نیا با

محكم خورد تو  مينيمچ دستمو گرفت و پرت شدم تو بغلش ب هویکارم عقب گرد کردم که برم که  از یراض

 ,اشك تو چشمام حلقه بست از دردش,...نشيس
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 ...یافتاد ريسفت گرفتو گفت:خب ,خانوم کوچولو گ کمرمو

 بود دماغم شكست... یچه کار نیا ررضايام_

 چونمو سرمو آورد باال... ریگذاشت ز دستشو

 مثل شبش... یشدم تو چشا رهيفراموش کردمو خ موينيب درد

 موند... رهيگردنم خ یتر و  رو نیيرو لبام,نگاش رفت پا ديکش شستشو

 االنمون واقعا تيوضع ی,من بهش اعتماد کامل داشتم,ولكنهينم یکار دونستمي,مشديداشت از جاش کنده م قلبم

 افتضاح بود...

ه ,خواستم بدوام که دوبارنیيپا دمیتخت پر یاز رو هویکنه  یکار نكهیقبل ا شديتر م كینزد كویهرلحظه نزد سرش

 آروم پرت شدم بغلش... ندفعهیقدرتمندش شد ا یدستا ريمچ دستم اس

 نجایآخرش ا ینفس,هرجا که بر یكنيشد تو چشامو گفت:کجا فرار م رهيرو تخت سرمو تو دستش گرفت خ نشست

 ...یرياس

 ییبا حرفا..ديبوسيداغش, رو گلوم چشام ناخودآگاه بسته شد,با ولع گلمو م ی,با قرار گرفتن لبانیيسر داد پا نگاشو

 هم آروم... شدمويغرق در لذت م زديکه بهم م

ت کرد,دس خی كبارهیچشامو باز کردم,تموم بدنم  عیتر,دستش که رو حولم نشست سر نیيول کردو رفت پا گلومو

 سردم گرفتم, یگرمشو تو دستا

 دستش افتاد... یبود که دستم شل شدو از رو یتو چشاش چ دونميبرگشت سمتم,نم آروم

 ...ديبوس یآرومو طوالن نمويس یقفسه  یزد کنارو باال یرو کم حوله

 کنار رفته رو دوباره درستش کرد... یکه ازم جداشدو حوله  میتو همون حالت موند قهيدق چند

 ...یترسيگوشم گفت:از من م ریز 

 ,مطمئن بودم که لپام گل انداختهمیديكشيم خجالت ازش



 تقاص اشتباه تو

 
134 

 

 پنهون کردمو گفتم:نه... نشيتو س سرمو

 نگام کن..._

 ؟یكشي...خانومم از من خجالت منمتياز خودش جدام کردو گفت:بب هویتو آغوشش فرو رفتم... شتريندادمو ب جواب

 بزار برم... كنميخواهش م ريام_

 فرار کردناتم... نیگفت:عاشق ا موينيانگشت اشارش زد رو ب با

 رو تخت خودش بلند شد... خوابوندم

 ...رونيب میبر میخوايتوام حاضر شو که م رميدوش بگ رميطرف ساک لباسامو گفت:زود بپوش من م رفت

 رفت... دويبوس مويشونيبره خم شد پ نكهیا قبل

 ...نهیآ یرفتم جلوو  دميرها کردم از رو تخت بلند شدم,تند تند لباسامو پوش نمويحبس شده تو س نفس

 تند  موهامو شونه کردمو با سشوار خشكشون کردم... تند

 ...دمشونيبرداشتمو پوش ميشال مشك ويمشك نيتو ساک مانتو کرم رنگمو با شلوار ج از

 بافتمو شالمو انداختم سرم .. موهامم

 برداشتمو گذاشتم رو تخت.... یاسپورتشو با شلوار کرم رنگشو از چوب لباس یبلوز مشك ررضايسمت کمد ام رفتم

 ...خورهيم ییبعد از حموم چا دونستميروشن روشن کردم,م ویکتر ریرفتم آشپزخونه,ز رونوياتاق اومدم ب از

 

 40پارت#

 ...دميبسته شدن در اتاقو شن یبود که صدا یبه کتر نگام

 بلند کردم و به طرف هال رفتم... سرمو

 که براش کنار گذاشته بودم چشام برق زد,محشر شده بود... یتو لباس دنشید با
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 بهم... ديرس یک دميشده بودم که نفهم رهيبهش خ نطوريهم

 گل خانوم؟... یدیپسند_

 ...ررضايام یشد یگفتم:عال یخودم اومدم با لحن پر ذوق به

 کارش غرق در لذت شدم... نیروش کاشت.با ا یاگرفتو اورد سمت لباشو بوسه دستمو

 که حاضره؟... تیيخب خانوما خانوما چا_

 برات... ارمياالن م نياوهوم برو بش_

 ...یدستت طال خانوم_

* 

 فوق العاده بود... رونيب ی,هوارونيب میاز خونه اومد میخورد مونویيچا نكهیاز ا بعد

 !...م؟يرفتيم نيماش هیبهتر نبود با  ررضايام_

 دنبالشون... میري,االن ما مميكنيکارو م نيهم زمیچرا عز_

 اهان..._

 ...نایسوگل ا یخونه  میديرس قهيدق5از  بعد

 ...رونيب انيبپر زنگشون بزن ب یمان_

...من یمان یگيبار آخرت باشه به من م ررضايصورتش تكون دادمو گفتم:ام یجلو دیتهد یاشارمو به نشونه  انگشت

 ....كنمي,سكته مشعوريآخر از دست توو اون سوگل ب

 به گوشم... ديقهقه اش رس یشدم که صدا ادهيپ نيماش از

 صورت خوشگلشو نابود کنم... خواستيمشت کردم,چقد دلم م دستمو

 ...رونيباز شدو پشت بندش سوگلو آرمان اومدن ب یكيت یدر با صدا هيدرشون زدم...بعد از چن ثان زنگ
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 ...نيباش رونيب میما اومد یعاشق مگه قرار نبود وقت یبه کفترا:بهمن

 که... ستياز جاش نكنه ول کن ن نروی,تا آیشناسيسوگلو م نی:سالم زن داداش,ببخش خودت که ارمانآ

 ....یرم کرد یدیتو باز آدم د زمیعز ی:واسوگل

 كننيم ینجوریچرا ا نایتعجب نگاشون کردم ا با

 منتظره... ررضايام نيگفتم:خدا بهتون عقل بده زود باش دمويکش یپوف

 ...نيگفتمو رفتم نشستم تو ماش نویا

 ان؟يشد؟پس چرا نم یکرد رومو گفت:چ ميتنظ رونهیآ ررضايمحض نشستنم ام به

 رو باهم جور کرده...,خداخوب درو تختهاني:دارن ممن

 تعجب کردم... نكيقاب ع دنیگرفت سمتم...با د رونويآورد ب یزيچ هیزدو سرشو داد, خم شد از داشبورد  یلبخند

 ...گهید هيچ نی:امن

 ...یهمه عالمت سوال بش یگفت:بزن خواهشا دوست ندارم برا یلحن کالفه ا با

 ...روني,چون نفسشو کالفه داد بشديم تیاذ نیبا گفتن ا انگار

 ؟یريگينم_

 ...نيدادنو نشستن تو ماش تیگفتم...سوگل و آرمانم باالخره رضا یلب ریزیگرفتمو باشه نكويع

 ...نیفرما شد فیروشن کردو به آرمان گفت:چه عجب تشر نيماش ررضايام

 ...رميتقص یعالمه لفتش من ب هیسوگل  نیداداش ا دي:ببخشآرمان

 ...مایريآرمانو گفت:آرمان جان ما خونه م یبه شونه  ديبا مشت کوب سوگل

 حرفش خندمون رفت رو هوا من:از دست تو سوگل... نیا با

 ...زنداداش,حالت چطوره ی:راستآرمان
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 ...ی:عالمن

 ...میدیاز دست سوگل و آرمان خند یبه پاساژ کل دنيرس تا

 پارک کنم... نويتا من ماش نيش ادهيشما پ میدي:خب رسررضايام

 ...میستادیوا ررضايمنتظر ام میشد ادهيپ نياز ماش یهمگ

 ...میاومد طرفمون خب بر ررضايام قهياز چند دق بعد

 جلو دستمو گفت تو دستش.... اومد

 ...میرفت سمت سوگلو باهم وارد پاساژ شد آرمانم

 به گشتن... میاول شروع کرد یهمون مغازه  از

 ....شديرد م زاشتويم یبيع هی,روش میداديبه سوگل نشون م ويچ هر

 کنه... ريامروزمونو به خ خدا

 ...مینكرد دايپ رهيکه چشممونو بگ یزيبازم چ یول ميمغازرم گشت چنتا

 باال.... یطبقه  میبر دی...بامیاولو دِرو کرد یآرمان گفت:طبقه  رونيب میمغازه که اومد نیآخر از

 دوم... یطبقه  ميرفت مویموافقت کرد هممون

 اونجارو... ايگفت:مان جانيمحض وردمون سوگل با ه به

عالمه با  هی نشيس یرو تور بودو نشيس یتاباال قهیرنگ که که از  ینبات یماکس هیبه  دمينگاشو دنبال کردمو رس رد

 کار شده بودو از کمر تنگ بود...چشام برق زد با ذوق گفتم: نينگ

 ...نيبرو بپوش بب هيعال_

 شكرت فكر کنم معجزه شد... ای:خداآرمان

 ...یزنيتوام همش غر م گهینكن د تی:عه آرمان اذسوگل
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 باحالت قهر رفت تو مغازه آرمانم بدو بدو رفت دنبالش... بعدم

 اطرافم تو برو... نيمن هم ايسفت دستمو گرفتو گفت:مان ريبرم دنبالش که ام خواستم

 ؟یايتعجب گفتم:وا چرا نم با

 آخه... امي:دوست توعه دختر خوب من کجا بررضايام

 !؟ییعاشقتم آقا یدوني:ممن

 دوستت.... شيگفت:تا کار دستت ندادم بدو برو پ دويکش لپمو

 وگل...س شيازش جدا شدمو  رفتم پ یسخت به

 ....ستادهیمنتظر وا رونيآرمان ب دمیمغازه شدم د وارد

 لباسو؟ دي:پوشمن

 کو؟ ررضايمن برگشت سمتم:تازه رفت تو....پس ام یصدا با

 بزنه... یدور هیاطراف  نی:رفت امن

 :آهان...آرمان

 ...نمشيدر اتاق پرو باز شد اول من رفتم بب قهيازچند دق بعد

 تو اون لباس خشكم زد, دنشید با

 ا؟يمان اديگفت:بهم نم یبا نگران سوگل

 دختـــــر.. ی!!!..محشر شده؟يچ اديبهم نم_

 بگه آرمانو صدا کردم.... یزيچ نكهیآرمانو صدا کنم...قبل ا سایوا

 سمت... نیپاشدو اومد ا یصندلیرو از

 گفت:سوگلم.... ستادویسوگل سرجاش وا دنیبه محض د 
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 ....روني....آروم از کنار آرمان اومدم بهی..خب جو زنو شوهرنیيگل انداخته سرشو انداخت پا ییبا لپا سوگل

 بود گفت:مورد پسند بود؟ یکه پسر جوون فروشنده

 :بله...من

 گشتم. ررضايدنبال ام رونوياز مغازه اومدم ب و

 

.. 

 یکار نينگ نشيدکلته که فقط قسمت س ديلباس سف هیچشمم افتاد به  هویکه  گشتميداشتم دنبالش م نطوريهم

 ساده بود.... شيشده بودوبق

 به خودم اومدم... ییلباسه شده بودم که باصدا محو

 ؟یخوشت اومده خانوم_

 ...دمید ررضارويبرگشتم عقب که ام عیسر

 ؟یلباس اشاره کردو گفت:دوستش دار به

 ـيول یليآره خ_

 با خودش برد سمت مغازه.... دويگفتم دستمو کش نویتاا

 کمكتون کنم.. تونميفروشنده از جاش بلند شدوگفت:سالم قربان,م میکه شد وارد

 ...دياون لباسو لطف کن شهياشاره کردو گفت:اگه م نیتریبه لباس تو و ررضايام

 ...نی:اجازه بدفروشنده

 لباسو اوردو داد دستم...  قهيچند دق بعدداز

 ...گهیبرو بپوشش د یستادی:چرا واررضايام
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 ...شياخ دميسمت اتاق پرو با هزارتا مكافات لباسو پوش رفتم

 تن خورش فوق العاده بود.... كردميبه خودم نگاه کردم,همونطور که تصورشو م نهیآ تو

 اروم باز کردمو صداش زدم.... درو

 باز کردو اومد داخل.... درو

 نفس... یاومد جلوترو گفت:مثل فرشته ها شد خوندميم نويتحس ,تو نگاشنمياوردم باال تا عكس العملشو بب سرمو

 :واقعا؟!من

 

 41پارت#

 ؟یدي:از من دروغ شنررضايام

 نه..._

 ...ايحساب کنم,توام عوض کنو زود ب رميم من

 :باشه...من

* 

 ...رونيب میاز مغازه اومد میدیلباسو خر نكهیاز ا بعد

 زنگ خورد... ريام هيکه گوش ميرفتيراه م ميداشت

 ....میجانم آرمان اهان باشه اومد الو

 ...می:بزن برررضايام

 :کجا؟من

 ؟یسوگلو فراموش کرد یزود نیرو دماغمو گفت:به ا زد
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 ...ري:اممن

 ....میدستمو گرفتو با هم هم قدم شد دویخند

 بهشون... میديرس قهياز چند دق بعد

برا  مگه قرار نبود یرفت یکدوم گور دهیگرفتو گفت:ور پر شگونياومد طرفمو محكم بازومو ن دنمیبه محض د سوگل

 ....یکن دیمن خر

 کردم بازوم از جاش کنده شد... احساس

 ...یييیگفتم آ دمويکش یخفه ا غيج

 آرمان جفتشون برگشتن سمتم... رويام

 ا؟يشد مان یگفت:چ یبا نگران ررضايام

 من حواسم نبود پاشو له کردم... یچيبگم که سوگل زود گفت:ه یزيچ خواستم

 گرد شده نگاش کردمو گفتم:سوگلللل... یچشا با

 

 ...ميبرگشت دیگشتنو خر یبعد کل باالخره

 خونشون... میسوگل رسوند آرمانو

 زنگ خورد... ميکه گوش میراه برگشت بود تو

 مخاطبش نگاه کردم... به

 هما بود... عمه

 ...دميشن رويام یصدا زل زده بودم که یبه صفحه گوش نجوريهم

 کشت خودشو.... یديچرا جواب نم ايمان



 تقاص اشتباه تو

 
142 

 

 عمه هماس.. ريام_

 :خب جواب بده...ررضايام

 دادم... جواب

 :سالم عمه جون...من

 جان... اي:سالم مانعمه

 ؟! ني:خوب هستمن

 تو... یاي:اره از احوال پرسعمه

 ...دنتونید اميروزا م ني:شرمندم عمه جون هممن

 ...نجایا اياالن پاشو ب نيهم هيروزا چ ني:همعمه

 ...يييييی:چمن

 شده؟ یچ ديبرگشتم سمتو با اشاره پرس ررضايام

 سرمو تكون دادم... مويشونيرو پ زدم

 دنبالت... فرستمياالن پرهامو م یايتو ب خوادينم ای,نجایا اياالن پاشو ب نيهم گميدختر م یزني:چرا داد معمه

 ...اميوقته فردا م ری:نه نه عمه جون,االن که دمن

 ...اياالن مان ني:گفتم همعمه

 گفتم:آخه... یلحن در مونده ا با

 دنبالت... فرستمياالن پرهامو م نيهم ايمان می:آخه ندارعمه

 ...امياالن خودم م شمي:نه عمه جون مزاحم پرهام نممن

 ...ی:باشه هرجور راحتعمه
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 ن؟یندار ی:کارمن

 خدافظ... گهی:نه دعمه

 :خدافظ...من

 ...ديپرس ررايقطع کردم,ام ويگوش نكهیمحض ا به

 گفت؟يم یچ

 خونمون... ايب گهيداده م ري:بدبخت شدم گمن

 ؟ی:تو که قبول نكردررضايام

 پرهامو بفرستم دنبالت... گفتيحرف حرف خودشه تازه م یشناسينداشتم,عمه هما رو نم ی:چاره امن

 ....هیجوری,نگاش به تو اديپسره خوشم نم نیاز ا چيه ايتو دستش فشردو با حرص گفت:مان فرمونو

 ...یچ یعنیتعجب گفتم: با

 دورو برش نپلك.... ادیز اي,مانیچيموهاشو گفت:ه یفرو کرد ال دستشو

 رو دستش... ختمیر ويبار آب پاک هیگذاشتم رو بازوشو گفتم:نگران نباش, دستمو

 عمت؟ یخونه یريگفت:االن م دويکش یقيعم نفس

 منو برسون... ستين یه اگه زحمت:آرمن

 بود... ميشب زندگ نیبهتر شبی,دايمان یرفتي:کاش نمررضايام

 ...زمیعز گردميگفتم:زود برم نيغمگ

* 

 ...ستادیوا گمید نيماش هیدر عمه هما همزمان با ما  یجلو میديرس قهياز چند دق بعد

 پرهام بود... نيدقت کردم ماش كمی
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 من رفتم... گهیباز کردمو گفتم:خب د کمربندمو

 دنبالت... اميزنگ بزن خودم م ی:برو به سالمت,برگشتنررضايام

 ...زمی:باشه عزمن

 شدم... ادهيپ نيماش از

 سمت ما... ومديشده بودو داشت م ادهيپ نياز ماش پرهامم

 ...شميشدو اومد پ ادهيپ نياز ماش ررضايببندم ام نويدره ماش نكهیا قبل

 ...نجاستیا یک نيبهمونو گفت:به بب ديرس پرهام

 جان.... ايدستشو به سمتم دراز کردو گفت:سالم مان بعدم

 ...دميانقد مهربون شد من نفهم یک نیجان؟ا ايمان جانممم

 گفت:سالم آقا پرهام... كرديبه چشاش نگاه م ميدستشو گرفتو همونطور که مستق ررضايمن ام یجا به

 ....ريگفت:سالم آقا ام یبا لحن سرد اخماشو کرد تو همو پرهام

 اخه... كننيم نيچرا همچ نایخدا ا یوا

 جفتشون با اخم زل زده بودن بهم... 

 به عمه خانوم سالم برسون.... رميم گهیمن د زمیرو به من گفت:عز دويدستشو کش ررضايام

 خونه بهم زنگ بزن... یديزدمو گفتم:باشه حتما رس یلبخند

 گفت:باشه فدات شم.... دوياومد سمتمو لپمو کش ررضايام

 کارا به خاطر پرهامه... نیا یهمه  دميبعدش فهم یکارش تعجب کردم ول نیباا

 تك بوق از اونجا دور شد... هیشدو با  نيکردو سوار ماش یبا پرهامم خدافظ ريام
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جا رفته از اون ررضايکه ام یريته به مسبه خون نشس یپرهام افتاد که با چشا ی افهيبرم خونه که نگام به ق برگشتم

 ...كرديبود نگاه م

 با خودش چند چنده... سيمعلوم ن وانسیبشر د نیا پوففف

 کنارم حس کردم... ويحضور کس یدر باز شه گرما نكهیزدم,قبل ا نارویعمه ا یتوجه به پرهام زنگ خونه  بدون

 بلند کردمو با پرهامم چشم تو چشم شدم... سرمو

 شده؟ یرتت چ:صوپرهام

 نبوددد.... ادمی نویصورتم چرا ا یييیوا

 دستمو بردم سمت صورتم.... ناخودآگاه

 کردم.... فيتصادف خف هی ستين یزي:چمن

 بوده؟ فيتصادف خف هی یتمسخر گفت:مطمعن با

 برم داخل... خوامينداره االنم برو کنار م یمشت کردمو با حرص گفتم:به تو ربط دستمو

 کنار... ديزدو کش یپوزخند

 کردمو رفتم خونه... یط اطويسرعت ح به

 خونرو باز کردمو بلند گفتم سالم... در

 دختر... یکرد ریگفت:سالم د رونوياز آشپزخونه اومد ب عمه

 

 42پارت#

 ...خواميسمتش گفتم:معذرت م رفتميکه م نطوريهم

 تو بغل عمه و گفتم دلم براتون تنگ شده بود... رفتم
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 چه وضعه صورتته... نیا اياخم کردو گفت:مان هویبگه که  یزيردو خواست چاز خودش جدام ک عمه

 گفتم: دمويبه شالم کش یدست

 کردم... كيتصادف کوچ هیعمه جون  ستين یزيچ_

 صورتت که داغون شده دختر...ببشتر مراقب خودت باش... كه؟کليتصادف کوچ نیبهم رفت و گفت:ا یاغره چشم

 ...ستين یمهم زيچ نیزدموگفتم:ممنون که نگرانم شد یلبخند

 ...گردمياونجا االن برم نياز دست تو...برو بش_

 انداختم. ینگاه هیرو مبلو اطرافو  نشستم

 دکور سالنو به کل عوض کرده بود.... عمه

 بسته شدن برگشتم اون سمت.. یصدا با

 بود کاش بره اتاقش... پرهام

 من... یاومد نشست رو مبل روبرو قاياز شانس گند من دق یول

 ,رونيتو دستش اومد ب یچا ینيس هیام از آشپزخونه با  عمه

 ...گهید نيگفتيعمه جون چراشما به من م_

 ,تو راحت باش...برگشت طرف پرهامستين یزحمت_

 پرهام؟ یاومد یتو ک_

 االن... نيپاش انداخت و گفت:هم یكیاون  یپاشو رو پرهام

 ؟یکه گفتم انجام داد ویيکارا_

 آره..._

 اونم خوبه.... یگفت:چه خبرا,ماکان بابات خوبن؟شوهرت چ شموينشست پ عمه
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 خوبه اتفاقا بهم گفت که سالم برسونم بهتون... رمي,امميخوب ی:همگمن

 ...ستيشدا بس ن ن؟دوسالیريگينم تونوي:خداروشكر,چرا عروسعمه

 ...میريگيم ويعروس گهیاگه خدابخواد ماه د شاالیلبخند گفتم:ا با

 تو گلوشو شروع کرد به سرفه کردن.... دیپر ی,چاخورديم شویيحرفم پرهام که داشت چا نیا با

 هو؟یپرهام؟چت شد  یگفت:خوب یبا نگران عمه

 دستشو اورد باالو گفت:خوبم خوبم... كرديهمونطور که سرفه م پرهام

 سرفش قطع شدو گفت:چرا انقد زود؟ قهياز چند دق بعد

 زوده؟ یتعجب برگشتم سمتشو گفتم:چ به

 .توني:عروسپرهام

 ...شمي:متوجه منظورت نممن

 ...شونيسرخونه زندگ رفتنيم دیبا شيوقت پ یليخ نایشده ا رمی,به نظر من دیپرسيکه  م هيچه سوال نی:پرهام اعمه

 که عمه ام متوجه اش شد... یتو هم بود جور بيپرهام عج افهيق

 ...گفتينم یزيبرج زهرمار نشسته بودو چ نيپرهام ع زدميحرف مکه با عمه  یمدت تموم

 کارت ايلحظه باهام ب هی ايوسط حرفمو گفت:مان دیپرهام پر هویکه  زدميدانشجوهام حرف م یبا عمه درباره  داشتم

 دارم....

 تعجب به عمه نگا کردمو بعدم به پرهام... با

 دوست نداشتم باهاش تنها باشم, اصال

 ...نميبچ زويم رميمنم م نی:تا شما برگردعمه

 ...دميپرهامو شن یکنم؟تو فكر بودم که صدا كاريخدا چ یا
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 ...منتظرما

 ناچار از جام بلند شدمو باهاش همراه شدم... به

 ...اطيح رفتيم داشت

 کنار تا اول من برم... ستادیباز کرد وا درو

 درو بست.... رونوياونم پشت سرم اومد ب رونيکنارش رد شدمو رفتم ب از

 

 43پارت#

 بود... اطيکه وسط ح یاز من راه رفت سمت تاب جلوتر

 ...یايبودم گفت:چرا نم ستادهیمجسمه سرجام وا نيع یبه من که همونجور ستادویراه ا یوسطا

 برم کمك عمه... خواميگفتم:کارتو بگو م یلحن جد با

 ندارم... تینترس کوچولو کار_

 قدم رفتم جلوتر تا بهش برسم.. چند

 برم؟ ایکارتو  یگي:ممن

 

 ...یشيم ی,چرا عصبانزمیآورد باال و گفت:آروم عز دستشو

 ...ستميتو ن زیحرص گفتم: من عز با

 ....سایبرگردم که محكم مچ دستمو گرفتو گفت:وا خواستم

 ...ستادمیسرجام وا یکالفگ با

 شد تو چشام... رهيروبرومو خ اومد
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 ...نیيسرمو انداختم پا ني, به خاطر همومدينگاش خوشم ن از اصال

 :من,من ...پرهام

 ؟یآوردم باال و گفتم :تو چ سرمو

 ...ايگفت:من دوست دارم مان رونويمحكم فوت کرد ب نفسشو

 کرد... خیباره کل بدنم  كیکارش  نیانگشتشو گذاشت رو لبم با ا عیبگم که سر یزيچ خواستم

 نداشتم... ویچ؟کاريانجام ه قدرت

 ...شروع کرد به حرف زدن...كنهيم ینيدلم سنگ یوقته رو یليبزار حرفامو بزنم...خ كنمي:خواهش مپرهام

 

کردم  یسع یليخ ستيحرفارو بهت بگم اما دست خودم ن نیا دیکه نبا دونمي,میتعجب کرد یليخ دونميم_

 ...فرصت بده هیبهم  كنميخواهش م اينشد,نتونستم.مان یفراموشت کنم,ول

ست انقدر پ تونهيحرفارو بزنه,پرهام نم نیپرهام ا كنمينداره,باور نم تيحرفا واقع نی!نه خدااگفت؟يداشت م یچ نیا

 که نامزد دارم چشم داشته باشه... یباشه که به من

ازش جدا شدمو با تموم قدرت  عیبهم وصل کرده باشن سر ستهیالكتر انیقرار گرفتن دستاش رو بازوهام انگار جر با

 زدم... یليبهش س

 که صدام باال نره گفتم: یجور تيعصبان با

 دوست دارم؟ یگيم ويكنيمن نگاه م ی,راست راست تو چشایليخ یحيوق یليخفه شو پرهام,خ_

 ...یمن بد لیتحو ويفياراج نيهمچ گهیبارد هیتو گوشات فرو کن,اگه  نویکه نامزد دارم؟خوب ا یمن؟!من به

,به هر ارميکه شده به دستت م یمتي,به هر قدميمن تورو از دست نم اي؟مانیكنيم كاريقدم اومد جلو گفت:چ هی

 ...ی,آخرش مال منیدار یطیکه االن تو چه شرا ستي,برام مهم نیمتيق

 شدم چشام لبالب پراز اشك شده بود... ونهیحرفاش د با
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 یدوباره بزنم تو صورتش که محكم دستمو گرفت خم شد رو صورتمو گفت:بهتره که به حرفام گوش کن خواستم

 ...زمیعز

تو خونه  رفتم عیبود,سر نيفضا برام سنگ نیبود برام,تحمل ا نيسنگ یادیتحمل وزنمو نداشتن,حرفاش ز گهید پاهام

 برداشتم.... فمويو با عجله ک

 .نمتونيبيم اميبرم,بعدا م دیجون من باپر بغضم گفتم:عمه  یهمون صدا با

 ...رونيجواب عمه نشدمو با دو از خونشون اومدم ب منتظر

 ...كردميم هیبلند گر یاشكام صورتمو پر کردن با صدا رونيپامو گذاشتم ب نكهیمحض ا به

 هیدرست شه, زيهمه چ اديسر من نازل بشه,چرا تا م دیبا ايبدبخت ی,اخه چرا من؟چرا همه سوزهيخدا قلبم داره م آه

 ...دهيکردم,منكه آزارم به مورچه هم نرس ی,من چه گناهكنهينابود م ويهمه چ ادويطوفان م

پرهامو زنده  هيچ هياگه بفهمه قض دونمي. هرچند مكرديبودو ارومم م نجایافتادم کاش االن ا ررضايام ادیلحظه  هی

 ...زارهينم

 

 44پارت#

 دیبا یبگم,اصال چ دیبا ررضايبه ام ی,حاال چجورزدميقدم م ابونيهدف تو خ یب نطوريبند اومده بودنو هم اشكام

 بگم؟!

 بار هزارم پرهامو لعنت کردم,پست فطرت رذل... یبرا

 بود. ررضايدرش اوردم,ام فميبلند شد,از ک ميزنگ گوش یصدا

 بهش بگم... یکنم,چ كاريچ دیخدا حاال با یا

 جوابشو ندم... تونستمينم یول

 جواب دادم... دمويکش یقيعم نفس
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 :الو...من

 دنبالت... اميپس,ن یی:سالم نفس کجاررضايام

 االن برم کمك عمه... زنميخودم بهت زنگ م گهید كمی رمي:سالم اممن

 منتظرما... ی:باشه خانومررضايام

 گاز گرفتمو گفتم:باشه خدافظ... لبمو

 :خدافظ...ريام

 شب بود... 9:30نگاه انداختم اوفففف ساعت  ويگوش ساعت

 کنم؟! كاريچ حاال

 کجام؟ دونمياالن اصال نم یباشم,ول نایدر خونه عمه ا یجلو دیدنبالم با اديبگم ب اگه

 عمه دور شدم اخه... یانقدر از خونه  یانداختم اوفففف من ک ینگاه اطرافمو

 ...رميبگ یتاکس ینگمو  یزيچ ررضايگرفتم به ام ميتصم

 راهه... نیبهتر نینظرم ا به

 دست تكون دادم... نايماش یبرا نویيجدول اومدم پا از

  ستادیوا شونيكی باالخره

 ن؟یبري:آقا دربست ممن

 گفت:سوار شو دخترم... یبود بالحن مهربون یانساليکه مرد م راننده

 ادرسو بهش گفتم.. نويتو ماش نشستم

 جواب ندادم... یراه عمه چند بار زنگ زدول تو

 بگم بهش... یچ دونستمينم واقعا
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 بهم ابراز عالقه کرده... یشرم یپسرت با ب بگم

 راننده به خودم اومدم... یصدا با

 دخترم؟ نجاستیا

 شه؟يبله دستتون درد نكنه چقد م من

 :هفت تومن...راننده

 شدم... ادهيپ نيدادم بهشو از ماش پولو

 ....ختیر یپنجره دلم هر یجلو دنشیافتاد,با د ررضاياتاق ام یبه پنجره  نگام

 دلم بزارم... یکجا نوی,ادیباريآسمون برام م نويداشت از زم امروز

 پنجره رفت کنارو پشت بندش در باز شد... یحفظ کنم,از جلو مویکردم خونسرد یسع

 ...دميمتعجبشو شن یکه صدا وردمياسترس رفتم داخل داشتم کفشامو در م با

 ؟یزنيگ مبهم زن ینگفت ؟مگهیاومد ی!...چرا با تاکسا؟يمان_

ب اونم خرا نهيماش ی,ولبرمتي,عمه نذاشت بهت زنگ بزنم گفت پرهام مزهيچ یدونيزدمو گفتم:م یمصنوع لبخند

 ...اميب یشدو مجبور شدم با تاکس

 ...دميگفت:آهان فهم یبود حرفمو باور نكرده با لحن مشكوک معلوم

 از پله ها رفتم باال... دمويکش یپوف

 ...ستيبده ول کن ن ريگ زيچ هیبه  یشناسيکه عمه رو م ؟خودتی:ناراحت شدمن

 نداشتم... یفعال چاره ا یکه بهش دروغ گفتم عذاب وجدان داشتم,ول نیا از

 ...ستمينه ناراحت ن-

 رفت تو منم پشت سرش... بعدم
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 ؟یشام خورد_

 اشاره کرد... زيم یگفت:آره و بعدم به رو ديكشيکه رو کاناپه دراز م همونطور

 بود... دهيبله آقا به خودش رس زيفت سمت مر نگام

 ته بود...چشاشو بس شويشونيکاناپه نشستم ساعدشو گذاشته بود رو پ نیيانداختم رو اپنو رفتم سمتشو پا فمويک

 ....یوفتيباهام؟باور کن فقط نخواستم به زحمت ب یزنيموهاشو گفتم:چرا حرف نم هیبردم ال دستمو

 نيهم نكهیغافل از ا یاز دستم ناراحت بشه,ول ررضايام خواستميفقط نم كردميلحظه به عواقب دروغام فكر نم اون

 نافذش شدم.... یسمتم وچشاشو باز کرد محو چشا ديکرد....چرخ رویز مويدروغام زندگ

 :ررضايام

 نویا ا,لطفیستيباعث زحمت من ن چوقتي,تو هفمهيوظ كنميتو م یبرا یبهت بگم که من هرکار نویا دیچند بار با_

 بفهم...

 شد شرمنده گفتم: زونیام آوو لوچه لب

 ...دميقول م شهيتكرار نم گهی..دديببخش_

 چپت کنم.... یلقمه  هیدوست دارم  یشيمظلوم م ینطوریا یوقت یدونيزدو گفت:م یمحو لبخند

 نازک کردم و گفتم: یپشت چشم 

 ...رميمن م یشد ايح یاوفففف توباز ب_

 از جام بلند شدم خواستم از کنارش رد شم که محكم مچ دستمو گرفتو پرت شدم تو بغلش... 

 خانوم کوچولو.... یكنيکجا فرار م_

 لباسامو عوض کنم... خواميولم کن م ررضايگفتم:ام مویخند

 ...ريآروم بگ قهید هی..سيگردنمو گفت:س هیفرو برد تو گود سرشو
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 اتاق... می,حداقل پاشو برمشيبه خدا دارم له م ري:اممن

 کنه بغلم کردو رفت سمت اتاق خواب... كاريچ خواديبفهمم م نكهیجاش بلند شدو  قبل ا از

 چشامو بستم... نشويخدا خواسته سرمو چسبوندم به س از

 نرم چشامو باز کردم.... زيچ یفرود اومدن رو با

 از تخت نمیبفرما ا_

 راحت شدم... شيمانتوم...باکمكش مانتومو در اوردم آخ یفاصله گرفتو شروع کرد به باز کردن دکمه ها ازم

 پاشو شلوارتم عوض کن...._

 راحتم... نينه باهم یوا_

 !؟یمطمعن_

 اوهوم..._

 پاشو عوضش کن... یشد تیتكون دادو گفت:هر وقت اذ سرشو

 ...ديز کشالمپ اتاقو خاموش کردو اومد رو تختو درا بعدم

 یگفت:تو چ دوي,تو موهام نفس کششميآروم م یشميهر وقت که پ یباورت نشه ول دیپشت بغلم کردو گفت:شا از

 خودش کرده... ريدختر که منو اس یدار

 

 45پارت#

 وقت صبح... نیا گهیبود د یک نیزنگ تلفن آروم پلكامو باز کردم اه ا یباصدا

 کردم رو اپنه... داشيدنبال تلفن گشتم,آهان پ رونويق رفتم باز اتا یحال یتخت بلند شدم باب یرو از

 آلو جواب دادم... خواب
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 الو.._

 بلند شد... ررضايام یخنده  یصدا

 ؟یهنوز؟...مگه کالس ندار یسالم خواب_

 ..ميشونيحد ممكن باز شد محكم زدم تو پ نیحرفش چشام تا آخر نیا دنيشن با

 بدبخت شدم... ريام یواااا_

 من زود برم آماده شم... یکه گفت یهول گفتم:مرس با

 دنبالت... اميگفت:صبر کن دختر...م باخنده

 ...رمينه تو چرا خودم م_

 خودمم تو دانشگاه کار دارم..._

 :باشه باشه خدافظ...کردمقبولازخداخواسته

 رفتم اتاقو با عجله لباسمو عوض کردم... عیسر

 ....دمیسر کوچه د نشويخواستم بهش زنگ بزنم که ماش رونيز خونه اومدم بکارم تموم شدو ا قهياز ده دق بعد

 بدو رفتم طرفش... بدو

 ...شدميوگرنه بدبخت م یخوب شد گفت ريام یسوار شدمو گفتم:سالم,وا عینگه داشت,سر نويماش دنمید با

 که... ستين یزيچ زمی:آروم باش عزررضايام

 چند بار کالسامو کنسل کردم... یدونيم_

 ...ميرسيم یا قهيکه پنج دق ستين یزيباشه چ_

 شدم... ررضايام ی رهينگاه کردم,با گرم شدن دستم برگشتمو خ رونوينگفتمو با استرس ب یزيچ
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که به چشاش زده بود صدبرابر جذاب تر  مييآفتاب نكيتا کرده بود, باع ناشميبودو آست دهيپوش یبلوز سرمه ا هی

 شده بود...

 ...یبابات زنگ زد فشردو گفت:به دستمو

 بابا آه از نهادم بلند شد... یاداوری با

 ه؟يالعملش چعكس دونميازش,نم ترستميم یلينه راستش خ_

 ...نایسوگل ا یخونه ی,بعدشم ماکان بهش گفته,رفتیباهاش روبرو بش دیباالخره که با_

 ...زنميامروز بهش زنگ م_

 ,در ضمن زدلمیعز شهيحل نم یچيکار ه نی:زنگ نه,بااررضايام

 نترس... یچيمن باهاتم از ه یبهم گفت:تا وقت یبخش نانيبهم انداختو با لبخند اطم ینگاه

اونم از طرف خونوادمو  یتوجه یتحمل ب چوقتي,من هرفتميمنم با مامان م ی,واقعا اگه تو نبودررضايام یمرس_

 شغول کرده؟فكرمو م یليکه خ دميشن یزيچ هیاونروز از زبون ماکان  یدونيندارم,م

 ؟یچ_

 ادته؟یرو  شهيتموم م یکه من بهت خبر ندادم کالسم ک ویاون روز_

 خب؟ ادمهیفكر کردو گفت:آهان آره  كمی

 ...دميباتو حرف زدم رفتم خواب نكهیبعد از ا اونروز

 کردم... فیبراش تعر انویجر بعدم

 ؟یانجام داد تيدوساگل یکه تو یبه کار شهيمنطق پدرت مربوط م یب یرفتارا ليدل یگيتوم یعنی:ررضايام

 ...نطورهی:اوهوم...ظاهرا امن

 دوسالهبچه هی,اونم از گرفتهدلبهنهيکپدرت تااالنبودهانقدربزرگیعنییکرده باش یکه کار میريگفت:گ دويکش یپوف
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 یدلم,وقتبار بغل کردنش مونده رو  هیساال حسرت  نی.تو تموم ادیگفتم:شا نيبه چشمام هجوم آوردو غمگ اشك

ان دعوا با ماک یاز همه جلوتر بابا اونجا بود,وقت وفتاديحواسش به ماکان بود,اگه م شهي,بابا همرونيب ميرفتيم یدورهم

 ...كردياگه مقصرش ماکان بود بابا باز منو دعوا م یحت میكرديم

 شلیتفاوت باشم منم تحو یکردم منم بهش ب یسع یلي,خشديچشام رد م یاز جلو لميف هیگذشته مثل  خاطرات

سرمو دخترا یبار مثل همه  هی,رهيبار با تموم محبتش بغلم بگ هیکه  دوارمينشد نتونستم,من هنوزم ام یول رمينگ

 بزارم رو پاهاش...

 ...یكنيم هیگر ی!دارر؟ينفس ام_

 نگفتم... یزيرو صورتمو اشكامو پاک کردمو چ شدميدستموک عیسر

 دانشگاه... میديرس قهياز چند دق بعد

 ,ميبه طرف دانشگاه رفت مویشد ادهيپ نيازماش

 خونتون... میسربر هیدنبالت  اميگفت:زنگ بزن م ريام ميجدا ش ميخواست یوقت

 :باشه حتما...من

 ازش جدا شدم... عیسر بعدم

* 

 کالس باز بود وارد کالس شدم... در

 شروع کردم.... سویتدر ابياز حضور غ بعد

 کنن.... ادداشتیتو تخته نوشتم اومدم کنار تا  ازيمورد ن یزاياشتمو چبرد فمياز ک كویماژ

 داشت,سواالت همه از جزوه هستش... ديسوال سوال خواه10امتحانات ترم ی:برامن

 پچ پچشون بلند شد.... یصدا

 کنم تخته رو پاک کردم... یتوجه نكهیا بدون
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 زنگ خورد... ميدرسو بگم که گوش یبرداشتمو خواستم ادامه  كویماژ

 صداشو قطع کردم... فمويرفتم سمت ک عیسر

 ...ختیبه مخاطبش که افتاد دلم ر نگام

 ...رونياز کالس اومدم ب یعذر خواه هی با

 نه,انقدر زنگ خورد که قطع شد... ایجواب دم  دونستمينم

 کـرده بود.... خیاز شدت استرس  دستم

 ...دميکش یزنگ خورد,دست لرزونمو رو صفحه گوش دوباره

 بهم؟ یزنگ زد یچ ی؟برایخوايم یگفتم:چ یگذاشتم دم گوشمو با لحن جد ويگوش

 زم؟یعز ی:سالمتو خوردپرهام

 ....ستميتو ن زیبا حرص رو هم فشار دادمو گفتم:خفه شو من عز لبامو

 ...یشيم زممیعز یحرص نخور,به زود ادی:زپرهام

 کنم... هیمونده بود گر کم

فهمه ب ررضاياگه ام یكني,فكر میزن شوهر دار نظر داشته باش هیکه به  یانقدر پست باش كردميفكر نم چوقتيه_

ه عمه ب ويهمه چ رميم یدراز تر کن متيليپاتو از گ گیبار د كی,اگه گميم یچ ني,خوب گوشاتو واکن ببزارهيزندت م

 ...گميم

 قطع کردمو خاموشش کردم... ويگوش بعدم

 فشارم افتاده.... كردمي,احساس مدنیلرزيشدت استرس م پاهام از واریگرفتم به د دستمو

 تو اون حالت موندمو برگشتم کالس... كمی

 ...رونيکه با دو از کالس زدم ب دونميم نویدادم,فقط ا یدرسو چجور یباق دمينفهم
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 46پارت#

 ويلعنت یاون حرفا یوقت روزی,ددارهيکنم,وگرنه دست از سرم برنم یکار هی دیحالت تهوع داشتم,با ادیاسترس ز از

 داشت که منو ترسوند... یبرق هیبهم گفت چشاش 

ل سوگ ادی هویکردم ذهنمو متمرکز کنم, یو سع دميکش یقيدانشگاه شدم,نفس عم اطيسالنو باز کردمو وارد ح در

 کمكم کنه... تونهيافتادم آره اون م

 دراوردمو روشنش کردم... فمياز ک مويگوش

 که زنگ خورد... مريسوگلو بگ یشماره  خواستم

 تو گوشم... ديچيپ شيعصب یبگم صدا یزيبخوام چ نكهیبود,جواب دادم قبل ا ررضايام

 خاموشه... تيگوش یچ ی؟براییمعلوم هست کجا چيا؟هيالو مان_

 سالم,توکالس بودم خاموشش کردم...._

 ...گهیدروغ د هیمحكم گاز گرفتم,بازم  لبمو

 دميشن دويکه کش یقينفس عم یصدا

 :کالست تموم شد؟ررضايام

 ...اطمي:آره تو حمن

 در... یجلو ايخب ب یلي:خررضايام

 قطع کرد... ويگوش بعدم

 سوگلو گرفتم... یشماره  رفتميطور که راه م نيهم

 از چنتا بوق جواب داد... بعد
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 الو..._

 ؟ی:سالم سوگل خوبمن

 آره خوبم زمی:سالم عزسوگل

 ؟ی:سوگل,عصر خونه امن

 :آره چطور؟سوگل

 بهت بگم... دیاومده حتما با شيپ یموضوع هیگفتم: بااسترس

 خب االن بگو... ی:چه موضوعسوگل

 رودر رو بهت بگم... دیبا شهينم ینطوری:امن

 ...گهیخب االن بگو د یتا عصر من هالک شدم از فضول ااااي:مانسوگل

 خدافظ... نمتيبيقطع کنم,م دی,االنم باگميبهت م اميگفتم:سوگل جان گفتم م کالفه

 ...یخوايمنو م یاگه زنده  اي:خدافظ,فقط زودتر بسوگل

 ؟یندار یزدمو گفتم:باشه کار یکم جون لبخند

 :نه,خواهر خلم خدافظ...سوگل

 ...فميقطع کردمو انداختمش تو ک ويگوش

 بود... ومدهيهنوز ن ررضايدر ام یجلو دميرس

 منتظر موندم که باالخره اومد... كمی

 ؟یمنتظر شد یلي:خررضايام

 االن اومدم... نيآوردم باالو گفتم:نه هم سرمو

 باز کردو نشستم... نويماش دره
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 مويشوني,پوفتهيب یاتفاق بد هیقراره  كنميپرهام بود,حس م یحرفا ري,فكرم درگمیروشن کردو راه افتاد نويماش

موم ,اصال تشهيمشكالتم تموم م یک یعنیوآمد بودن,که درحال رفت یو نگامو دوختم به مردم شهيدادم به ش هيتك

 ...ميدردسر برم سرخونه و زندگ دونشاد باشم,ب شهيمنم مثل سوگل بدون دغدغه بخندم,هم شهي,مشهيم

 گفتم: یدست از فكر کردن برداشتم...با حواسپرت ررضايام یباصدا

 ؟یگفت یزيها چ_

 ؟یاو گرفته ی:تو حالت خوبه؟چرا انقدر تو خودتررضايام

 خسته شدم... خوردهی ستين یزيزدمو گفتم:نه چ یمصنوع لبخند

 !...؟ی:مطمعنديپرس مشكوک

 نگران رفتار بابامم... كمی:اوهوم,فقط من

 بكنه... تونهينم یکار چي,هشتمي:نگران نباش من پررضايام

 برم... ییخودم تنها خواميم ري:نه اممن

 نویبه حرفات گوش بده,بابات دست بزن داره من طاقت ا نهيشيبابات آروم نم دونميمن م اي:امكان نداره,مانررضايام

 ...نميبب ونیاز دست بابات چشاتو گر گهیبار د هیندارم که 

تنها  خواميکنه,م یاحترامیبدون که منم طاقت ندارم بابام بهت ب نمی,ای,تو برام همه کسرميعاشقتم ام یدوني:ممن

 ,در ضمن ماکانم هست نگران نباش...ترسميبرم که فكر نكنه ازش م

 موهاشو نفسشو محكم فوت کرد, هیبرد ال دستشو

 ...مونميخونتون منتظرت م رونيمن ب یباشه,تنها برو ول_

 :آخـمن

 ...مونميخونتون منتظرت م رونيکه گفتم ب نيتحكم گفت:هم با

 :از دست تو باشه...من
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*** 

 در خونمون... یجلو میديرس قهياز چند دق بعد

 لرزونم کمربندمو باز کردم, یدر نگه داشت,با دستا یجلو نويماش

 شدت استرس کف دستم عرق کرده بود... از

 !؟یبر ییتنها یخوايم یشم که مچ دستمو گرفتو گفت:مطمعن ادهيباز کردم خواستم پ نويماش دره

 گفتم:آره نگران نباش... یلرزون یصدا با

 شدم.... ادهيپ نيدستمو ول کردو از ماش آروم

 

 47پارت#

 لرزون رفتم جلو و زنگو فشردم... یقدما با

 تو گوشم... ديچيماکان پ یصدا هياز چند ثان بعد

 !ااايمان_

 گفتم:باز کن... نيکردم خونسرد باشم به خاطر هم یسع

 تو... اي:بماکان

 درو باز کرد... بعدم

 نانياطم یپلكشو به معن كرديدم,اونم داشت نگام منگاه کر ررضايبه ام یدرو ببندم,بانگران نكهیداخلو قبل ا رفتم

چرا  ونمدينم یفقط دوروز بود خونمون نبودم ول نكهیزدمو دروبستمو راه افتادم,با ا یبازو بسته کرد...لبخند کم جون

 تنگ شده بود.... نجایا یانقدر دلم برا

 پشت در کفشامو در آوردمو درو باز کردمو رفتم داخل... دميرس



 تقاص اشتباه تو

 
163 

 

 سرعت اومدنشو تند تر کردو گفت: دی,منو که دنیيپا ومديکه از پله ها داشت م دمیمو گذاشتم تو ماکانو دپا نكهيهم

 نداره... یی,خونه واقعا بدون تو صفاايمان یخوش اومد_

ون چ دی,شاديچرا زبونم نچرخ دونمينم یبزنم ول هیکنا شويدوباره ن خواستميحرفش به دلم نشست,م نیا بيعج

 کلمه بهم  منتقل شده بودو نابود کنم... نیکه از ا یحس خوب خواستمينم

 بروز بدم...سرد گفتم: مويحال بازم نتونستم خوشحال نیباا

 ...یكنيفكر م نطوریکه ا یسالم,مرس_

بود چند برابر جذاب ترش کرده بود,به  دهيکه پوش یديسف شرتیبود  ت پيخوشت شهيبود بهم,مثل هم دهيرس گهید

,در یگوشت یکه متناسب با صورتش بود و لبا ینينافذ ب ويمشك یپرو خوش حالت چشا ینگاه کردم,ابروها افشيق

 کم نداشت... یزيچ افهيکل از لحاظ ق

 به خودم اومدم... طونشيش یباصدا

 داداشتو؟ یدیپسند_

 ...شهيمثل هم یرو لبام نقش بستو گفتم:اوهوم,عال یناخوداگاه لبخند

بود که طعم آغوش  یبار نيچون اول دیچرا بغض کردم,شا دونميمحكم بغلم کرد...نم كمویاومد نزد دویخند بلند

 پهنش... یچسبوندم به شونه مويشونيلرزونمو گذاشتم رو کتفشو پ ی...دستاكردميبرادرانشو حس م

 تو آغوشش فشرده شدم... شتريکارم ب نیباا

 ل گرفتم...مامانو بغ كنمي...حس میديمامانو م ی,بوايمان_

 ورهخيدوست نداشتم تو بغلش بمونم,االن به دردم نم گهی,دنیيقطره اشك از چشمام افتاد پا هیمامان  هیآور ادی با

 حرفا... نیا

 گفتم: رونويبغلش اومدم ب از

 كنه؟يحل م ویزيحرفا چ نیگفتن ا_
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 نگام کردو گفت: باغم

 داشتم.... ليمراسم دل یبرا ومدنمين یزود قضاوت نكن من برا ايمان_

 ت؟اومدم,بابا خونس یا گهیکاره د ی,االنم براستيبرام مهم ن یکه داشته باش یليشدم تو صورتشو گفتم:هر دل براق

ستت از د یليحواست باشه خ ی,بابام خونست تو حمومه,ولايمان یلجباز یليگفت:خ رنويمحكم فوت کرد ب نفسشو

 برخورد کن... میمال كمی,هيعصبان

 ....كنميبرخورد م میباشه مال نطوریزدمو گفتم:که ا یپوزخند

 کنارش رد شدمو رفتم رو مبل نشستم,اونم پشت سرم اومدو کنارم نشست... از

 چه خبر؟ ررضايام ؟ازیخوب_

 منتظرمه؟ رونيکردمو گفتم:آره خوبم,اونم خوبه االنم ب نگاش

 داخل... ومديم یگفتيم رونيتعجب گفت:چرا ب با

 شرمنده بشم... ششيبابا پ هيدوباره به خاطر رفتاره احتمال خوامي,نماديخودم گفتم ن_

خبر  هیچقدر نگرانت شده بود,کم مونده بود سكته کنه,توام که  یدوني,بهش حق بده مايگرفتو گفت:مان دستمو

 ...دهيخواب تشيعصبان كمی یموند نایسوگل ا یخونه  كنهي,االنم چون فك میاز خونه رفت ینجوريهم ینداد

 که برم خونه شهيم ینگرانم بشه,چرا بابا عصبان یچرا؟چون عادت ندارم کس یدوني,مدمي:نه ماکان بهش حق نمنم

 کارش... نیدوست داره منو زجر بده باا دونميم نمیا ليتر از سوگله به من؟البته دل كی!اونكه نزدررضا؟يام

 نگفت... یزيچ نویيانداخت پا سرشو

 به گوشم.... ديرس زديبابا که داشت ماکانو صدا م یکه صدا ميتو همون حالت نشست قهيدق چند

بزور  ومدياگرم ن اريبا خودت ب سرورهيخ یدختره  نیسوگلو ا یسر برو خونه  هی یماکان امروز اگه وقت داشت_

 ....ارشيب
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 48پارت#

 خودم اومدم... یپسرتو به زحمت بنداز ستياز جام بلند شدمو گفتم:الزم ن عیبگه سر یزيماکان چ نكهیا قبل

خودشو خشم داد...آروم  یبعد چند لحظه تعجب جا یسرشو بلندکردو باتعجب نگام کرد ول عیصدام سر دنيباشن

 ....ستادمیمحكم سرجام وا یول دميترسيم یليخ نكهیسمتم,باا ومديآروم م

 پرت کرد رومبل... كردويکه داشت باهاش موهاشو خشك م یاحوله

 ؟یبود یمدت کدوم گور نیبپرسم تو ا شهياز خونه,م یبه دختر فرار:بهبابا

خنجر تو  نيبودن حرفاش ع زشیر یمرد مثال پدر بشكنم اشكام آماده نیا یجلو دینبا ی,ولكرديداشت خفم م بغض

 ...رفتيقلبم فرو م

 کرد بابارو آروم کنه... یسع ماکان

 ...نجاستیکه االن ا ايمان میبحثو کشش بد نینداره ا یلزوم گهیدرست صحبت کن,د ايبابا لطفا با مان_

 خونش؟ ومدهيدوروز ن یچ یبرا نميبب خوامي:تو حرف نزن پسر,مبابا

همه  زدردونتونیعز دونميبدم که کجا بودم چون م حيبراتون توض نميبينم یشجاعتمو جمع کردمو گفتم:لزوم تموم

 ونگفتهيچگفته بهتون,اماهمه ويچ

 ؟یگيم یعلوم هست چم چي,هايگفت:مان عیسر ماکان

 گم...که دروغ ب نميبينم یاون شوهرمه لزوم ستين بهیغر ررضايماکان,ام هيگفتم:چ یسمتشو با خونسرد برگشتم

 بودم... ررضايام یدوروزو خونه نیکردم سمت باباو گفتم:ا رو

 قرمز شدو بلند داد زد.  یحرفم صورت بابا به آن نیباا

 ؟یاون پسره بود یمدت خونه نیا ؟تمومييييیگفت یچ_

 ...فهمميموردتونو نم یب تيعصبان نیا لي,دلررضاسيشدمو گفتم:اون پسره اسم داره اسمش ام یعصبانمنم
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داره  ايبابا,مان هيبلند اومدم سمتمو دستشو آورد باال تا بزنه تو صورتم که ماکان اومد جلومو گفت:کاف یبا قدما بابا

 ره بره تو خونش...دا یشوهرشه چه اشكال ررضايام گهيدرست م

 هنوز نامزدن... نایتو, ا یگيم  یدار یداره؟چ ی:چه اشكالبابا

 یتا روز عروس یبه خون نشسته گفت:مگه من روز اول شرط نذاشتم که حق ندار یبرگشت سمت منو با چشا بعدم

 ؟یپاتو تو خونش بزار

ادش بگو با خونو ررضايمشخص بشه,زنگ بزن به ام فتونويتكل دیامروز با نيهم كنميوضعو تحمل نم نیا گهید من

 ...نجایا اديپاشه ب

 خوشحال شدم... شنهادشيپ نیبه خاطر ا ميطرف هیاز  یبابا دلم به شدت به درد اومده بود ول یکه از حرفا هرچند

 مگه نگفتم زنگ بزن بهش... یگرفت یالل مون شد؟چراي:چبابا

 ...گميبهش م رميمنتظرمه االن م روني:بمن

 گذشت... ري,خداروشكر به خميشونيدستمو گذاشتم رو پ رونويخونه اومدم ب از

 کردمو درو باز کردم.... یط اطويبلند ح یبگم باقدما ررضايزود به ام دیبا

 که سرشو گذاشته بود رو فرمون... دمشيم شهياز تو ش نيسمت ماش رفتم

 باز کردمو نشستم.... نويماش دره

 ,دسیرنگ پر كمیاز فرمون برداشت احساس کردم چهرش  سرشو

 ...دهیرنگت پر ؟چرایخوب ررضايگفتم:ام ینگران با

 شد؟ي:رنگم؟!مگه چشه؟من خوبم نفس تو بگو چررضايام

 تو بودم... یدوروزو خونه  نیتكون دادمو گفتم:به بابا گفتم که ا یسر

 جا شدو گفت:خب بعدش...جابه یصندل تو
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گو امشب ب ررضايوضعو تحمل کنم به ام نیا تونميشد بعدشم گفت نم یطرفشو گفتم:طبق معمول عصبان برگشتم

 ما... یخونه انيب

 ...هيعال یليکه خ نی؟ایگيم یبا تعجب گفت:جد ررضايام

 ...یول هيگفتم:آره عال ینيلحن غمگ با

 ؟یچ ی:ولررضايام

 ان؟يم نظرت؟بهیکن یمامان باباتو راض یخوايم ی:چطورمن

 ...كنميم شونينباش,هرطور شده راض یچي:تو نگران هررضايام

 ؟یچ ومدني:اگه نمن

 ,بهم اعتماد کن..اني:مررضايام

 ....شهيم یعصبان یليبابام خ اني,اگه نريام ترسمي:ممن

 نگفت... یزيموهاشو چ ی هیمطمئن نبود,دستشو برد ال یلياونم خ انگار

 ادويوتاه نمک گهید نباریا شناسميبكن,بابامو م تويسع یهمه  كنميخواهش م ررضايگذاشتم روبازوشو گفتم:ام دستمو

 تامنو ازتو جدا کنه... كنهيم یمطمعنم هرکار

 ...ارمشونيسمتمو گفت:گل خانوم گفتم که نگران نباش,م برگشت

 ,شب منتظرتم...رميمن م گهی,خب دستمين یچينگران ه یباش ی:وقتمن

 اش...:برو نفسم مراقب خودت بررضايام

 ...دهیپر یلياستراحت کن رنگت خ كمیخونه اول  ی,رفتنطوريزدمو گفتم:توام هم یلبخند

 ...گهیگفت:چشم امر د موينيرو ب زد

 خدافظ.. یچي:همن
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 ا؟يگفت:مان ررضايشم که ام ادهيباز کردم خواستم پ نويدره ماش برگشتمو

 داغ شد... ميشونيکه پ گهيم یچ نميبب برگشتم

 رو لبام نشستو گفتم:از دست تو... یلبخند

 ...رميمن م گهیجدا شدمو گفتم:خب د ازش

 ...یکه رو لبش بود گفت:برو خانوم یبالبخند

 دمید یتك بوق از جلو هیروشن کردو با  نويبره..ماش ريتا ام ستادمیدره خونه وا یشدمو رفتم جلو ادهيپ نيماش از

 محو شد...

 رفتم خونه... دمويکش یقيعم نفس

 بهش؟ یشد؟گفت ی:چديپامو گذاشتم خونه باباپرس نكهيهم

 تكون دادمو گفتم:آره... یسر

 , دوست نداشتم حرف زدنم باهاش طول بكشه...نيهم

* 

 برداشتم عاشق رنگش بودم, رمويلباسام کت دامن بنفش س نيبپوشم؟!از ب یحاال چ خب

 کردم... میمال شیارا هی,نهیآ یتنم عوض کردم و رفتم جلو یاونارو بالباسا عیسر

 کنم... كاريچ دونستمينم یخوشحال از

 افتادم... ررضايمكالمم باام ادی

 یبعد با صدا ینشدن,اون لحظه قلبم از کار افتاد,ول یگفت که خونوادش راض نيلحن غمگ هیزنگ زدو اول با عصر

 راحت شد... الميخندش خ
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 نمتويکردم و گفتم که نم فیبراش تعر انیزدمو جر..به سوگلم زنگ انيکرده وآماده شم که م شونيکه راض گفت

 ...اميب

 باعث شد از ترس سكته کنم,باهاش قهرم... نكهیبه خاطر ا االنم

 سر کردم... مویروسر عی...سرديكوبيتند م یلي,دستمو گذاشتم روقلبم خدمیتو جام پر فونیزنگ آ یباصدا

 ...رونيدهنمو قورت دادمو از اتاق رفتم ب آب

 ...ومديم نجایتا ا كشونيسالم عل یصدا

 بلند سالم دادم... دمويکش یقيپله رم که رد کردم,نفس عم نیآخر

 

 49پارت#

 سالمم همشون برگشتن سمتم... یصدا با

 ...ییدايزود تر از همه اومد سمتو گفت:سالم عروس گلم,کم پ پدرجون

 ...ديموهامو بوس یکه به سمتم دراز کرده بودو فشردم اونم رو دستشو

 ...خوامي:معذرت ممن

 ...كنميخواهش م دينيبش دیيجون ازم جداشدو گفتم:بفرما پدر

 داد... یلب ریسالم ز هیفشردو  یدستمو به سرد مادرش

 دادم... یخودش جوابشو به سرد نيع منم

 ؟یشاد و خندان اومد سمتمو گفت:سالم زنداداش,چطور شهيمثل هم اهورا

 برادر شوهر... یگفتم:عال باخنده

 گفت:خداروشكر... دویخند
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ماکان از  یعنی,نهيرولبام بش یالهه باعث شد لبخند یدار ماکان رو یو معن رهيالهه باهم دست دادن,نگاه خ ماکانو

 !اد؟يالهه خوشش م

 حفظ کردم رفتم سمتشون. لبخندمو

 ...ايكنيپشت سرتم نگاه نم ویريوفا,خوب م یالهه خانوم ب بهبه_

 اااايمان یبرگشت سمتمو گفت:وا باذوق

 ,ديبغلمو صورتمو بوس دیپر

 دلم برات تنگ شده بود,باور کن اصال وقت نداشتم... یلي:خالهه

 ...یدختر آب لمبوم کرد خبیلياز خودم جداش کردمو گفتم:خ بزور

 که.... یندار اقتي:لالهه

 پشتشو گفتم برو بابا... زدم

 ازم دور شد ماکانم دنبالش رفت... باخنده

 فميح,ومديبهش م بيبود عج دهيکه پوش یا یکربن ی. کت شلوار آبمينفر,به مرد قدرتمند زندگ نیبه آخر دميرس

 لحظه ام چشم ازش بردارم... هی یحت ومديم

 تو؟ اميب یكني:تعارفم نمررضايام

 تو... ايب ديخودم اومدمو گفتم:چرا...چرا ببخش به

 گل خانوم... دیيگرفتم سمتو گفت:بفرما ويرز آبگل  دسته

 گلو ازش گرفتمو باعشق نگاش کردم... دسته

 ماکان مانع شد... یبگم که صدا یزيچ خواستم

 بابا...همه منتظره شمان... نیيکجا ريام_
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 ...هيخواهر جنابعال نیا ريگفت:همش تقص دويبه گردنش کش یدست ررضايام

 نگفتم... یزيچ مویخند

**** 

 ...شدميداشتم کالفه م گهی,دزدنيحرف م زايچ نیکارو ا یبابا و پدرجون داشتن درباره  میهم نشسته بود دور

 ...زديحرف نم چكسيعصاقورت داده ها نشسته بود اونجا و با ه نيجونم که از همون اول ع نینسر

 سقلمه زدم... هیکه کنارم نشسته بود  ررضايام به

 ؟یدار ی:جونم,کارريام

 ,خسته شدم...یسر اصل کار رنيب آروم گفتم:چرا نمل ریز

 صبر داشته باش نفسم... كمیکردو گفت: یخنده ا تك

 دادم به مبل... هيتك دمويکش یپوف

 سر اصل مطلب... میبه نظر من بهتره بر انیآر یفكرا بكدم که اهورا گفت:بابا؟آقا نيهم تو

 سر اصل مطلب... میبهتره بر ونیآقا هما گهيگفت:راست م دویخند پدرجون

 :موافقم...بابا

 ...رسميباالخره دارم به آرزوم م كردنيتو دلم قند آب م داشتن

 باعث شد که از افكارم دست بكشم... ررضايام یصدا

 ...نهيتو عمرش زده باشه هم یحرف درستو حساب هیداداشه من اگه  نیا

 ...دمیخند زیگذاشتم رو لبمور دستمو

 ...ميداشته باش یزمان عروس یدرباره  یمشورت هیبود که  نیدعوت ا نیاز ا:راستش آقا ناصر غرض بابا

 ...میمشخص کرد ويما قبال زمان عروس انیآر یآقا یگفت:چه مشورت عیجون سر نینسر
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 ام نامزد بمونن... گهیساله د كینداره  یليبه نظرمن دل ی:حرف شما درست,ولبابا

 خان... ونیهما میزاريما بهش احترام م نيکه داشته باش یمي:شما هر تصمپدرجون

 ...ميعجله کن ستين ازيبه نظر منكه ن یجون:ول نینسر

 ن؟ياخماش رفت توهمو گفت:نكنه شما مخالف بابا

 بگه یزيجون بخواد چ نینسر نكهیا قبل

شمام  مي,و خواستمیخودمون حل کرد نيب روهيقض نیا اازقبليگفت:منم با پدر کامال موافقم,راستش منو مان ررضايام

 ...نيباش انیدر جر

 دور بمونم... اينداره از مان یليدل گهیبه من انداختو گفت:د ینگاه مين بدم

 خدااا... نهيبشر چقدر نازن نیبپرم بغلشو محكم ماچش کنم,آخه ا خواستيم دلم

  خلع سالح شده...چكار کرده که مادرش کامال ررضايام دونمي,نمومديخونش در نم یزديکارد م گهیجون د نینسر

 به پس مبارکه...:بهاهورا

 ...نيداداش خوشبخت بشبرگشت سمته منو گفت:مبارکه زن بعدش

 بود... ی,اهورا واقعا بمب انرژدنیحرفش همه خند نیا با

 پخش کن,عروس خانوم... اروينیريپاشو ش ايباشوق گفت:مان الهه

 تورو الهه.. یريبم یا شدمياز خجالت آب م داشتم

 پخش کن گل خانوم... وينیريش پاشو

 ...كشميخجالت م یليخ ري:اممن

 ...زمیعز ريگرفت سمتمو گفت:بگ نویريظرف ش الهه

 که فقط خودش بشنوه  گفتم:دارم برات الهه... یازش گرفتمو آروم طور وينیريش
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 از همه به پدرجون تعارف کردم... اول

 دخترم... یمرس

 :نوش جونتون..من

 جون... نیگرفتم سمت نسر بعد

 ...دیي:بفرمامن

 ...خورميحرص گفت:نم با

 .نیبردار یكی ررضاي:به خاطر اممن

 تو بشه... رياس نیشترازايپسرم ب زارميخوشحال نباش,نم ادیگفت:ز داشتيبرم وينیريکه ش همونطور

 زن واقعا مادر بود؟ نیگرفت ا شيقلبم از حرفش آت ینگفتم ول یزيچ

 ام تعارف کردمو نشست سرجام... هيبه بق وينیرياعصاب داغون ش باهمون

 گفت بهت؟ ی:مامانم چررضايام

 بگه... یزيمتعجب نشون دادمو گفتم:مگه قرار بود چ افمويق

 ...یکن مینكن از من قا ی,سعدمی:خودم دررضايام

 نگفت... یچيگفتم که ه یند ريانقد گ شهيم ريگفتم:اه ام دمويکش ييیپوف

 كنه؟يم دیبگم بهت,بگم مادرت منو تهد ینگفت,آخه چ یزيچ یرفت تو هم ول اخماش

 ...رهيمنو مادرش قرار بگ نيب نیاز ا شتريندارم ب دوست

 سرا به طرف من برگشت... یهمه  ميزنگ گوش یصدا با
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صداشو قطع کردمو از جام بلند شدموبا  عی...سردیمخاطبش رنگم پر دنیبا د یبرداشتم ول یاز رو عسل مويگوش

 ...خواميگ گفتم:معذرت م یلبخند مصنوع

 ه؟ي:کررضايام

 :سوگله...من

 ...گهیحرف بزن د نجايتعجب گفت:خب هم با

 ...گردمیاالن برم شهينم نجایلبمو محكم گاز گرفتم و گفتم:نه ا یگوشه

 ..اطياز اونجا دور شدمو رفتم ح عیسر

 از جون من.... یخوايم یآروم جواب دادم:مگه بهت نگفتم به من زنگ نزن آخه تو چ یصدا با

 ...هیادیز یخواسته نی...اخوامي:تورو مپرهام

 ...یبه من بد ویشنهاديپ نيهمچ شهي,تو چطور روت مكنميمشت کردمو گفتم:پرهام خفه شو خواهش م دستمو

 تورو از من گرفت... ررضاي,امايمان ی:تو سهم منپرهام

گم من تورودوست ندارم,نه تنها دوست ندارم ,آخه چطور بهت بیگيچرتو پرت م یدار گهیشدمو گفتم:د یعصبان

 ...گورتو گم کن کثافت...خورهيبلكه حالم ازت بهم م

 ...كنمي:تو به من چراغ سبز نشون بده خودم رامت مپرهام

 تو چشام جمع شدو گفتم:توروخدا دست از سرم بردار... اشك

 ن؟یزاريم ويقرار مداره عروس نی:دارپرهام

 ؟یدونيتعجب گفتم:تو از کجا م با

 در خونتونم... ی:جلوپرهام

 و گفتم: دميکش ميشونيبه پ یمحكم دست وفتميحرفش کم مونده بود پس ب نیا با
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 پرهام...برو به درک... یآشغال هیتو _

 بهم نشون بده من ويراه هیخودت  ای,خدادنیلرزيقطع کردم...اونقدر استرس داشتم که دستام داشتن م ويگوش بعدم

 ...ترسميم

 

 50پارت#

 ...ميروز زندگ نیبه بهتر یفشار دادم,لعنت بهت پرهام که گند زد قميرو شق دستمو

 !ا؟يمان_

 ...ررضايام میبرگشتم سمتش...دستمو گذاشتم رو قلبمو گفتم:ترسوند عیسر دمويترس ررضايام یصدا دنيباشن

 ...؟یشده؟!..چرا انقدر مضطرب یزيبهم انداختو گفت:چ ینگاه باشك

 امشب استرس داشتم... یبرا كمی...ستين میزيشدمو گفتم:ها...من؟! نه چ دستپاچه

 ؟ی:مطمعنررضايام

ا گفتم:اوهوم...تو چر نویي...سرمو انداختم پاگميدارم بهش دروغ م دونهيم كنمينداشتم احساس م رشوينگاه خ تحمل

 ...گشتميداشتم برم یاومد

 مو سرمو اورد باال...چون ریخودم حس کردم...شستشو گذاشت ز كینزد حضورشو

و ت یليخ كنميکه حس م هينشده؟چند وق یزيکه چ یتو چشام نگاه کن...مطمعن یزنيباهام حرف م ی:وقتررضايام

 ؟یخودت

 ...ستين یزيگفتم:نه باور کن چ یلرزون یکرده بود...با صدا خیاز شدت استرس  دستام

 !هوم؟...؟یكنينم یازم مخف ویزي:تو که چررضايام

 راستشو بهت بگم... تونميمنو تحت فشار نذار من نم رميحرفش قلبم فشرده شد,ام نیباا

 دستمو دور گردنش حلقه کردم و سرمو گذاشتم روشونش... نيچشاش نگاه کنمو دروغ بگم به خاطر هم خواستمينم
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 ...زمیعز كنميازت پنهون نم ویزيچ چوقتي:آره مطمعن باش من همن

 ...دونميت:مدور کمرم حلقه کردو گف دستشو

 تو؟ میگفت:بر ررضايکه ام میتو همون حالت موند قهيچنددق

 ...میگفتم:بر رونويداشتم تاابد تو بغلش بمونم,ناچارا از بغلش اومدم ب دوست

 داخل... ميگرفت طرفم,اروم دستشو گرفتمو رفت دستشو

 خان اومدن... ونیگفت:بفرما هما دنمونیبت د پدرجون

 ...؟ی,شما مگه مهمون نداراي:مانبابا

 ...دادميجواب م دیتلفن واجب بود با هیپدرجون  خوامي:معذرت ممن

شمام  اگه نیزمان مناسبو براتون انتخاب کرد هیمنو بابات با مشورت هم  نجایا نينينداره عروس,بش یبيجون:ع پدر

 ...میريگيهمون روز مراسمو م نيموافق باش

 مبل.. یرو مينشست ررضايباام

 ...وریشهر 28 یبه عبارت ایماه مراسم برگزار بشه, نيکه آخر هم ميگرفت مي,ما تصمديگوش کن ی:خب همگرجونپد

 نظرو داره... نيهم ررضامي,من که از خدام بود مطمعنم اممیبهم نگاه کرد ررضايام منو

 ؟یهست ی:راضررضايام

 خوبه... یلي:اوهوم خمن

 ه؟ي:خب نظرتون چبابا

 ...مونهينم یا گهیباشه حرف د یراض امي,اگه مانستين ی:از نظر من مشكلررضايام

 ندارم... یمشكل چي:راستش منم همن

 ...دنيمبارکه بعدم شروع کرد به کل کش یييیگفت:وا الهه
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 ...ونهید ی دختره

**** 

 دمویخندياز ته دلم م بار که بود که نياول نی...بعد از رفتنشون دلم گرفت,بعداز مامان امیدم در بدرقشون کرد تا

نشستمو پاهامو جمع کردم تو شكمم,و دستامو  اطيمن همونجا وسط ح یخوشحال بودم,بابا و ماکان رفتن داخل ول

 ...نهيروزا رو بب نیکه ا یمامان خال ی,جانوهامسرمو گذاشتم رو زا دمويکش یحلقه کردم دور زانوهام....آه

دروغ گفتم,تو چشاش نگاه کردمو  رميمامان,من به ام رميمينشون بده,دارم م یراه هیمنو؟توبهم  ینيبيم مامانم

 ...زهیبهم بر مويزندگ خواديم یدروغ گفتم...پرهام عوض

 شدن شونم برگشتم عقب,ماکان بود... باگرم

 سرد شده... گهید ؟هواینشست نجایکنارمو گفت:چرا ا نشست

 نداره... ییمن سرما معنا ی,براینطوري:هممن

 ...یخوشحال باش دیکه با ؟االنیكنيم هیچشم نگام کردو گفت:چرا گر یوشهگ از

تنگ شده ماکان...چرا انقدر زود تنهام  یليمامان خ یاراده سرمو گذاشتم رو شونشو گفتم:هستم,دلم برا یب

 گذاشت...

 ...ميشتيهمه پ ررضايمن بابا ام زمیعز یستيدور شونمو کردو گفت:تو تنها ن دستشو

از مدرسه  یايبرادرا ب یبار مثل همه هیداشتم که  نویحسرت ا شهيهم یدونستيگرفتنو گفتم:م یشتريشدت ب اشكام

 یبنداز رارويتقص یهمه نكهیا یبه جا كرديبابا دعوام م یباهات دردودل کنم,وقت اميب ستيحالم خوب ن یدنبالم,وقت

 ...یگردن من ازم دفاع کن

 به گوشم... ديپربغضش رس یصدا

 ...اينما_

منكه از برادر  داديخواهر بهم م هیتو خدا  یجاکاش به کردمیوقتا آرزو م یبعض یدونيکنار زدمو گفتم:م اشكامو

 ...یجز نامرد دمیند یچيه
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 شونم... یبغلم کردو سرشو گذاشت رو محكم

که چقدر نامردو  دونميم دونمي,میخودت نكن خواهر یشرمنده نیاز ا شتري,منو بكنميخواهش م اي:بسه مانماکان

 ...یخبر ندار زايچ یليتو از خ ايمان یپستم ول

 ....هياز من چ نتونيهمه ک نیا لي:بگو تا بفهمم دلمن

 نگفت... یزيچ

 ...نیکرد یاهمه سال منو عقده نیشدمو گفتم:ماکان بهم بگو چرا ا یعصبان

 ؟یدار دنشويتحمل شن یمطمعن گميخوب م لهي:خماکان

 :آره...من

 ....ميخواهر داشت هیچشام بود گفت:ما  یرهيخودش جدام کردو همونطور که خ از

 ...رونيحرف چشام از تعجب کم مونده بود بزنه ب نیا دنيباشن

 چرا من خبر ندارم... ؟پسیچ یعنیلحن متعجب گفتم: با

 

 51پارت#

 ماکان بود...دست  دشونيکل یول دونستمينم چكدومويکه جواب ه ییهاپر شده بود از سوال ذهنم

 سكوتش کالفه شدمو گفتم: از

 ...ميکه ما خواهر داشت یچ یعنی گميبگو,م كنميماکان خواهش م_

 ...گمي,مايهامو گرفت دستشو گفت:آروم باش مان شونه

 تواون یعنی,ميداشت گمیخواهر د هیموهاشو گفت:همونطور که گفتم ما ی هیال ديهامو ول کردو دستشو کش شونه

شما دوتا حس  یبابارو رو ازحدشيب یعالقه یبچه بودم ول نكهی...اون موقع من هشت سالم بود باانیدوقلو بود

اومد تو  یواشكیمامان باالسرتون نبود  یوقت ادمهیبار  هی,كردميموقع ها بهتون حسادت م یبعض ی,حتكردميم
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 یليتر بود خ طونيازتو ش نشست رو لباشو گفت:ماهور یني,لبخند غمگنیزديدستو پام نياتاق,دوتاتون داشت

 كردميم ی,بهتون حسودیمظلوم بود تميتو بچگ یتو حت ی,ولآوردیاز خودش درم بیغر بيعج یصداها دیخنديم

خشكم زد,مامان که اومد  یهمونجور هیگر ریز نیزد نيهمچ هوی ايمان شهينم ورت,بادميموهاتونو کش نيبه خاطر هم

 مهربون بود... شهينكرد,هم هميتنب دید یشمارو اونجور

 ادامه داد... یبه چشاشوهمراه با لبخند تلخ ديدستشو کش کف

 یحساب یدعوا هی هيچ دمينفهم چوقتيکه ه یموضوع هیروز مامانو بابا به خاطر  هی...یخوب تااون روز لعنت زيچ همه

 کردن...

که  نميلحظه برگشتم شمارو بب هیاونا بود... یدعوا شيحواسم پ یمن همه ی,ولنیكرديم یباز نيداشت شما

که  شديچ دونمينم شیريبگ یجلوترو خواست یتو دستش بود تو رفت هیو اسباب باز ستادهی,ماهور لب پله ها وادمید

 ...نیيماهور از پله ها پرت شد پا

که دوساله  یبچه هیهمه سال از  نیا یعنیامكان نداره, نینه ا شهي,باورم نمديحرفاش مغزم سوت کش دنيباشن

 ...دميفهميم ی,آخه من چیمن مقصر نبودم ول گميبه دل گرفته بودن...نم نهي,کفهمهينم یچيه

 ادامه نده... گهیکه دستامو گذشتم رو گوشمو داد زدم:بسهههههه,توروخدا د داديداشت ادامه م ینطوريهم ماکان

 :دينال باعجز

بابا قرار  یحرفا ريعمر بهت زجر بدم,من تحت تاث هی خواستمي,باور کن من نمیتاآخرش گوش کن دیبا ايمان_

 یه ولتورم بزن خواستيبود که م ی,بابا اونقدر عصبانختیبهم ر یبا مرگ ماهور همه چ یگرفتم...بابا عاشقتون بود ول

منم  یکنه,حت تتیتا اذ كرديم ی,هر کاردادينم ونخوش نش یبهت رو چوقتيمامان نذاشت...از اون به بعد بابا ه

 فالن که خامش شدم, ويکنم,اونقدر تو گوشم خوند که تو نحس تتیکه اذ كرديم وسوسه

 ام؟يمامان نتونستم ب یچرا تو مراسما یدوني...مايآه تو منو گرفت مان یول

 نگاش کردم... كرديلحظه ام رهاشون نم هیکه اشك  ییباچشا

باال آوردم اون موقع من  یبده یساخته بودمش,ورشكست شدو کل یکه تو آلمان باهزار بدبخت یداد:شرکت ادامه

 یبد ی,من تاوان همهايمان ینيبي...مرونيب اميب یچيباال بود که نتونستم با ه یبودم,اونقدر مبلغ بده یاونجا زندان

دور بودم,آخرشم که نتونستم تو مراسمش  نمیزتریکه درحق تو کردمو پس دادم,سالها از مامانم عز ییها
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قط منو ف دميانجام م یکه بگ یهرکار یبگ یهرچ اي...برگشت سمتمو گفت:مانايچقدر برام دردناکه مان یدونيباشم...م

 ...رميگيم شيآت وفتمويکه درحقت کردم م ییظلما ادیهمش  شميببخش,دارم داغون م

 هیتو چشم همه  شهيکه هم نیباعث شد ؟شمایچجور ؟هاااانیاز جام بلند شدمو گفتم:ببخشمت؟چجور تيعصبان با

 یعنی,درد یفهميم چيهمه دوربرتن؟ه یوقت یچ یعنی ییتنها یفهميم چي,توهاميبه نظر ب یدختر افسرده و منزو

 شده بود... ونهیهقم اوج گرفت انگار د ؟هقیچ

 شيپ یبردي,کاش منم مرميگيم شيخدا دارم آت یکردن,وا كاريبنده هات باهام چ ني,ببرميميخدا خدا دارم م یوا

 امان...م

 ايبغلم کن توروخدا ب اي,مامانم برهيميدخترت داره م ااايمنم ببر ب ايباشه بلند داد زدم:مااااماااان,ب نایکه مامان ا انگار

 بغلم کن... یكرديبغلم م زدويکه بابا کتكم م ییمثل وقتا

 وحشت زده اومد سمت خواست بغلم کنه که داد زدم: یافهيبا ق ماکان

 به من دست نزن!..._

 که دادزدم: كمینزد اديخواست ب دوباره

 ...ايگفتم جلو ن_

 

 52پارت#

 سمتم... ومديداشت م زدميکه م ییتوجه به دادا یب

 ...كنميآروم باش خواهش م یخواهر_

 دهنم... یگذاشتم جلو دستمو

 ...نیآروم باشم شما نابودم کرد یچجور_

 عقب... رفتميقدم م هیسمتم من  ومديکه م یقدم هر
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 ...ميآروم باش بزار باهم حرف بزن ايمان_

 حرص سرمو تكون دادم و گفتم: با

برام  میابهیکنم,شما از هر غر ینداره باشما زندگ ليدل گهی,درميم نجایفردا از ا نينمونده...من هم یحرف گهید_

 ...نیتربهیغر

 ...میخونواده ا هیما  ايمان یکارو بكن نیا یتوني:تو نمماکان

 استخر... اااااايبرداشتم که ماکان داد زد مان امگهیقدم د هی

ود از ب یکه خال یتو استخر وفتميبودم که ب نیهر آن منتظر ا دميکش یبلند غيشده بود,از ترس ج رید گهید یول

 فرورفتم... یبه جاش تو آغوش گرم یآب...ول

 فته بودتم تو بغلش...,چشامو باز کردم ماکان محكم گركردميترس داشتم سكته م از

نگران بابا  یآخر صدا ی,فقط لحظهشدني...چشام داشتن بسته مچرخهيهمه جا داره دوره سرم م كردميم احساس

 ...دمينفهم یزيچ گهی...دزديبه گوشم که داشت ماکانو صدا م ديرس

* 

 رفت... نيکامل بازشون کنم حس نوازش از ب نكهیقبل ا یچشامو باز کردم ول ی هینوازش ال بااحساس

اون نگاشو ازم گرفتو از  یدوختم به چشاش,ول رقمویب یکارو کرده باشه,چشا نیکه اون ا شهيباورم نم یبود,ول بابا

 ...یرحمیب یليجاش بلندشدو رفت سمت در,تموم قدرتمو جمع کردمو گفتم:خ

 اقمو ترک کرد...بعدم بدون حرف ات ستادیلحظه وا هیصدام  دنيباشن

...دستمو آوردم باال که پتورو كنميم یزندگ بهیدوتا آدم غر نيدارم ب كنمي,احساس مستيمن ن یجا گهیخونه د نیا

بود  كیافتادم که نزد یااون لحظه ادیانقدر حالم بد بود؟ یعنیاز روم کنار بكشم که نگام به سرم رو دستم افتاد..

 ی,لباسام همون کت دامننیيدستم کندمو از تخت اومدم پا از...سِرمو لرزونديفكرشم تنمو م یتو استخر,حت وفتميب

ر عوض کردم,س یمشك یو روسر یتنمو با مانتو مشك یبودم,رفتم سمت کمد لباسام,لباسا دهيپوش روزیبود که د

 یتو کمدم همهباز کردم...از  پشوی,زرونيب دميتخت کش ری...باهمون حالم چمدونم از زداديلحظم امونم نم هی جهيگ
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که توش آلبومارم گذاشته بودمو باز کردم...چشم خورد به عكس  ییدراوردمو انداختم تو چمدون...کشو اسامولب

 ...دنی...دوباره اشكام شروع کردن به بارنميخندون مامان...عكسو برداشتمو چسبوندم به س

برداشتم  ويمطمئن شدم که همه چ ین...وقتآلبومارم برداشتمو انداختم تو چمدو یهياز خودم جداکردمو بق عكسو

 بستمو کشون کشون بردمش سمت در... پشویز

 برداشتم... مميگوش ويدوش فيک

 باز کردم... مويگوش رونيب امياز اتاق ب نكهیا قبل

 باز کردم. اه از نهادم بلند شد... امويداشتم...پ اميپ هی

وگرنه  یکه به حرفم گوش کن دوارميدنبالت,کارت دارم,ام امي,فردا راس ساعت,ده صبح می:سالم خانومپرهام

 خودت... یعواقبش پا

 ...شدميتر م یلحظه به لحظه عصبان امشيخوندن پ با

ولم  ميلعنت یجهيسرگ نی...اه اروني...ساعتو نگاه کردم از ده گذشته بود...کالفه از اتاق اومدم بکثاااافت

 شمارشو گرفتم... نیياپ ومدمي...همونطور که از پله ها مكردينم

 از دوتا بوق جواب داد... بعد

 منتظرتما... ییبه خانوم خانوما,کجابه_

 پشت تلفن بگو... نجاي؟همیدار كارميبه دروبازش کردم گفتم:چ دميرس

 چرا صدات گرفتس... یسرما خورد زمی:عاعا... عزپرهام

 ؟یدار كارمي,بهت گفتم چستيگفتم:به تو مربوط ن باحرص

 ...ايمان یمكث کردو گفت:بهتره که حرف گوش بد كمیبگم... یحضور دی:باپرهام

 ...یريبم كنمي:خدا لعنتت کنه پرهام آرزو ممن

 خندش... یکه چندشم شد از صدا یکرد جور یبلند یاقهقه
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 قطع کرد... ويگفت:منتظرم خانوم کوچولو...بعدم گوش باخنده

 ...رونيبلند از خونه اومدم ب یقدما با

اون  مديترسينداشتم...ازش م یاچاره یبهش اعتماد کنم ول تونستميخونه پارک کرده بود,نم یدرست جلو نشويماش

 بود... طانيخود ش

 باز کردمو نشستم توش... نويدست لرزون دره ماش با

 ...كردمينم ویکار نيهمچ شدويکاش قلم پام خورد م یا یول

 

 53پارت#

 ؟یمحض نشستنم گفت:سالم خانوم خانوما...خوب به

 کردم مثل خودش خونسرد باشم... یمشت کردم...سع دستامو

 باش حرفتو بزن... ام؟زوديب یکه بهم نگفت یواحوال پرسسالم یبرا_

 ...ميحرف بزن شهيکه نم نجایعجله نكن,ا_

 گفتم:برگشتم سمتشو آرومو شمرده عیسر

 تو گوشت فرو کن... نویا,اميمن...باتو...جهنمم...نم_

 زد: شخندين

انقدر با  شهي...من همیبهشت,در ضمن بهتره حرف گوش کن ایحاال جهنم باشه  برميکه برم تورم با خودم م هرجا

 ..ستميحوصله ن

 ...برهيکارم فقط اون لذت م نیباهاش کل کل کنم,چون باا دینبا گهی,دخوردميدرون داشتم حرص م از

 ساعت... كیفقط  یباشه ول_
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 گفت:باالخره رامت کردم دویخند

 یلي...خشميآت یتو کوره كردميو چشامو بستم,احساس م شهيدادم به ش هيروشن کردو راه افتاد,سرمو تك نويماش

ام لحظه هیماکان  روزهید ی...حرفاارنيدست هم داده بودن تامنو از پا در باتفاقات دست به یحالم بد بود,انگار همه

 ...دوسالهیبچههییچبكنه,امكان نداره,اونم ویکار نيهمچ دشخو یپدر با بچه هی شهي....مگه مشدياز ذهنم دور نم

 برداشتم... شهيپرهام سرمو از رو ش ی...با صداايلعنت بودنکرده دايخودشونو پراهدوباره اشكام

 ؟یكنيم هیگر ی!دارايمان_

 عقب... دميکش عیستشو اورد سمت گونم که سربه صورتم انداخت و د ینگاه

 گفتم: تيباعصبان

 ؟یكنيم كاريچ یمعلوم هست دار چيه

 برد باال و گفت:باشه...آروم باش... ميتسل یبه نشونه دستشو

 داشت...شاپ نگه یکاف هی یبعد جلو قهينگفتم نگامو دوختم به روبروم...چند دق یزيچ

 شو... ادهي:پپرهام

 شدمو درو محكم بستم... ادهيپ نيماش از

 خودمو بزن... ايب یريگيم ی:چرا با در کشتپرهام

 ...شهيبخوام بهت دست بزنم مور مورم م نكهیبهش رفتمو گفتم:از ا یا غرهچش

قدماشو پشت سرم  ی...بدون توجه بهش راه افتادم سمت کافه...صدادمیگرفتنشو به وضوح د شيحرفم آت نیباا

 ...دميگوشم شن ریپرحرصشو ز یبعد صدا هي,چند ثاندميشنيم

 ...كنميکوتاه م تویاون زبون سه متر دميقول م_

,بدون توجه بهش رامو یخال زيم هی...چشمم خورد به مینگفتم...اومد کنارمو باهم وارد کافه شد یزيزدمو چ یپوزخند

 ...زيطرف م دميکش
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 مديبرگشتم سمتشو محكم دستم ازدستش کش شد...با تعجب دهيقدم اولو بر نداشته بود که بازوم کش هنوز

 باال نره گفتم: كردميم یکه سع ییگرفتم جلوشو با صدا دیتهد ی...انگشت اشارمو به نشونهرونيب

 ...یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ یکارتو تكرار کن گهیبار د كیاگه  یزنيبار آخرت باشه بهم دست م_

 ...كردنيقدم اومد سمتم,نگام به اطراف افتاد همه داشتن با تعجب نگامون م هی تيعصبان با

 کنه...دستمو محكم گرفتو با خودش برد سمت پله ها... كاريچ خواديبفهمم م نكهیا قبل

 ...رونيب ارميکه دستمو از دستش ب كردميم تقال

 مگه بهت نگفتم به من دست نزن... ی:ولم کن عوضمن

ه چ نجایا یچ یعنیکه دور تادور اونجا بود دست از تقال برداشتم, یرز آب یگال دنیباال...با د یهطبق میديرس باالخره

 ...ستين یکس نجایخبره...اطرافو نگاه کردم,چرا ا

 ه؟يکارا چ نیا هيتعجب گفتم:معن با

 ...فهمميکدوم کارا؟منظورتو نم یسرشو گرفت باالو گفت:معن باشويدستاشو گذاشت تو ج جفت

 ...هيچ ایمسخره باز نیا ميجلوشو گفتم:قرار بود فقط باهم حرف بزن رفتم

 ...نميبينم یعيطب ريغ زيچ چيه نجای...من اايمان یبريحوصلمو سر م یدار گهی:دپرهام

 ...نيکه درست وسط گذاشته بودن اشاره کردو گفت:بش یزيبه م بعدم

 ...یخوريم یرفتم نشستم...اونم اومد نشستو گفت:چ ناچارا

 حرفتو بزن... خورمينم یزيمن چ_

 ...یکله شق یلي:خپرهام

ارم به د شيو ثان قهينشستم هر دق شتياالن که پ یحت یدونيم چينه,ه ای یگيصدامو بردم باال و گفتم:م ندفعهیا

 ...كنميم انتيخ ررضايام

 ...ینبود ینطوریزدو گفت:قبال ا یکه اخماش رفتن توهم...پوزخند دمیرو اوردم به وضوح د ررضاياسم ام یوقت
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 ...ینشده بود ی:قبلنا توام انقدر عوضمن

 تو... ی,تو نامردستميمن نامرد ن ی:د لعنتپرهام

 ...؟یزنيحرف م یاز چ یشد ونهیتعجب گفتم:تو د با

خدا باهم دعوا  یشهيکه هم یچشمم دنبالت بود از همون بچگ شهيموهاشو گفت:هم هیبرد ال دستشو

 یآرومت کنم...هرجا بودم تو بود رمويدوست داشتم بغلت بگ یكرديم هیتو گر كردمويم تتیاذ یوقت...میكرديم

 تتیاذ یکس دمیديم یوقتلحظم نبود که بهت فكر نكنم...اونقدر دوستت داشتمو دارم که  كی یفكرت,حت ادتی

 ...شديم مونيکه از کردش پش زدميکتكش م یجور كنهيم

و نتونست من اتميتوجه یب نیا ی...ولیكرديمنو به چشم مزاحم نگاه م شهي,همیدیدياز کارامو نم چكدوميتو ه یول

 جلو از اميب خواستميم ی,هیکه چقدر خواستگار دار دميشني,از مامان میبزرگ شده بود گهیتو بكنه...د اليخيب

اونو به خاطر تو گذاشتم کنارو از  یام ول,من با غرورمه که زندهیکه غرورمو بشكن دميترسيم یحسم بهت بگم,ول

احساس  شدي,باورم نمیدوست دار روگهید یكی یگفت ویصاف تو چشامو نگاه کرد یوقت یحسم بهت گفتم...ول

با  دميه فهمک ميوقت یبشم,حت التيخيبازم نتونستم ب ی,ولايمان ی...تو غرورمو بد شكستنميبيدارم خواب م كردميم

 ...كردميفكر م بازم بهت یردنامزد ک ررضايام

 سردمو گرفت تو دستاش... یدستا زويشد روم خم

 

 54پارت#

 و نجایکه اومدم ا خورهيسكوت کنم...حالم از خودم بهم م دی...نباگفتميم یزيچ دیبا یبهم وارد شد...ول باحرفاش

مرتكب شدم...لبمو با زبون تر کردم و  ررضايدر حق ام انتويخ نیبدتر کنمیحرفارو بهم بزنه...حس م نیاجازه دادم ا

 گفتم:

 ...کنمی...تمومش کن پرهام...خواهش مكنهيعوض نم ویزيحرفا چ نیا گفتن

نداشتم...اصال تو حال خودم  یاداد...تا مردن فاصله یكيتوجه به حرفم دستامو گرفت تو دستاشو فشار کوچ بدون

 انتي...خديچرخیکلمه تو ذهنم م كینبودم...فقط 
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 ...کنمیبرات بهشت م ارويچراغ سبز به من نشون بده دن هیخوشبختت کنم...تو   دميقول م ريطالق بگ ررضاياز ام_

 

امكان نداره من ازش جدا  نیا رم؟نهيطالق بگ رميرو سرم...من از ام ختنیر خویسطل آب  هیحرفش انگار  نیباا

ند هل دادم عقب از جام بل مويصندل تي...با عصبانهيسكوت کاف گهیبشه...د مونیيمرگ باعث جدا نكهیمگه ا شمينم

 ...كرديشدم...داشت با تعجب بهم نگاه م

 مونده بود زدم تو صورتش... یکه برام باق یتموم قدرت رونوبايب دميشدم سمتشو دستمو از دستش کش خم

 دندونام گفتم: یاز ال وفتادميکه از خشم به نفس نفس م همونطور

 ,خوبكنم؟هرگزززززيم انتيخ ررضايمن به ام یكنيفكر م ؟تویفكر کرد یکه زد یحرف به چي,هیرتيغیب یليخ_

رام بكن,ب یبكن خواديکه دلت م یدور بمونم توام هرغلط ررضاياز ام رمويبم نكهیحرفمو به خاطر داشته باش,مگه ا

 ...ستيمهم ن

 بلند رفتم سمت پله ها... یبرداشتمو با قدما فمويک بعدم

 ...واریگرفتو محكم کوبوندم به د قمیبود که پرهام برم گردوند سمت خودشو از  دهيپله نرس نيپام به اول هنوز

 چشامو بستم... عیتار شد سر دمیلحظه د هی واریبرخورد سرم به د با

افتاده به جون لبامو دستامو سفت گرفته  انهيلباشو رو لبم حس کردم....وحش یچشامو باز کنم داغ نكهیا قبل

دستش  یكیبا اون  عیسر وفتميب نكهیقبل ا یکارش جون از پاهام گرفته شدو زانو هام خم شدن ول نیبود,باا

 گرفتمم...

حد ممكن باز شدو پرهامم  نیچشام تا  آخر ییآشنا تینها یب یبه خودم اومدمو خواستم هلش بدم  که با صدا كمی

 ازم جدا شد...

 !...ايمان_

 بود...با وحشت برگشتم سمتش که درست  سه تا پله با ما فاصله داشت... ررضايام یبود صدا خودش
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 55پارت#

 ...زديتو چشمم م یبدجور شيشونياز خشم سرخ شده بودو رگ پ افشيق

که  دونميم نوی,فقط اكشیرفتم نزد یبا چه جرعت دونمي,نمستادمیکردمو روبروش وا یسه تاپله رو ط لرزون یباپاها

 ...رونيب اديسوءتفاهم ب نیه از ابگم ک یزيچ هی دیبا

 دستم صورتشو لمس کنه به شدت دستمو پس زد... نكهیقبل ا یلرزونمو بردم سمت صورتش ول دست

 نسبت بهم عوض بشه... تشيبزارم ذهن دیدرد چشامو بستم,نبا با

 بدم... حيتوروخدا بزار توض ررضايگفتم:ام هیگر با

كش ...فنیيدستشو مشت کردو اورد پا یحرفمو گوش بده..ول یبخورم ول یليبرد باال حاضر بودم هزار بار س دستشو

 نيهمچ هیکه  کردمیوقت فكر نم چي:هدیغر دشيهم چسببه یدندونا یاز ال دويکش قينفس عم هیمنقبض شده 

 ...یباش یدختر

 افتاده رفت... ییزدو با شونه ها یظينگاه به باال سرم انداختو پوزخند غل هی بعدم

 بدو بدو رفتم طرفش از زدميشده بودم,همونطور که بلند اسمشو صدا م ونهیبره,انگار د ینطوریا زاشتميم دینبا نه

 بازوش گرفتمو گفتم:

 ...ررضااااايام یکنیاشتباه م یبدم...دار حيتوروخداااا بزار توض_

 برگرده دستمو از بازوش جدا کردو به راهش ادامه داد... نكهیا بدون

 گفتم: غيرفتم جلوشو باج ندفعهیا نشدمو ميتسل بازم

 ..دی..با؟یفهمي...میبه حرفام گوش کن دیبا_

 بهم نگاه کنه گفت: نكهیا بدون

 ...رمیپذینم ویاعذروبهانه چيبرو کنار...ه_



 تقاص اشتباه تو

 
189 

 

 

 افتاده کنارم بود برام مهم بود... یکه با شونه ها ی,برام فقطو فقطو مردكننيمهم نبود چند نفر دارن نگامون م برام

 ,امــرمينم_

 برو کنااااار.... گميبا خشم قطع کردو گفت:د م حرفمو

 ,از شونه هام گرفتو هلم داد اونور...كنمينگاش م ستادمویوا یهمونطور دید یوقت

 ...ررررضااااايام رميميتوروخداااا نرو من بدون تو م ررضاي...امنيرفتنش زانوهام خم شدو افتادم زم با

 "بستیمم را نمچش هیکاش روز رفتن تو گر"

دار ,بهم هشكنهيحرفمو باور نم گهیاز دستش دادم,د یسادگ نيکه به هم شدي,باورم نمومديلحظه ام بند نم هی میگر

 منه خر گوش ندادم... یداده بود دورو بر اون پرهام حرومزاده نگردم,ول

 بودو پشتش به من بود, ستادهیپله ها وا یباال ششياز جام بلند شدمو رفتم پ هویپرهام  یآور ادی با

ده ش ونهیبلند رفتمو برش داشتمو محكم تو دستم فشارش دادم,واقعا د ی,با قدمازيم یافتاد به گلدون رو چشمم

نم ک یدیترد نكهیبدون ا دميلباسم پاک کردمو از پله ها رفتم باال,پشتش که رس نيبودم اشكامو محكم باآست

گلدون  دستمو گرفتو عیسر تيتو اون وضع من دنیش برگشت سمتمو با دگلدونو بردم باالوتا خواستم بكوبم تو سر

 شكست... یبد یاز دستم ول شدو با صدا

 ؟يييیكنيم یچه غلط ی:دارپرهام

 محكم زدم تو صورتش, رونويب دميبا حرص از دستش کش دستمو

 كنهيبهم نگاهم نم گهید ررضاميراحت شدددد,ام التي,خیعوض ی,حرومزادهینابود کرد موي:آشغال کثاااافت,زندگمن

 ...ووونيح یکارت منو نابود کرد نیتو باا

 اونور... رفتيچشم نم یلحظه ام از جلو كیسردش  ی,عكس چشازدمشيجونم م کمیمشتا با

 خسته شدمو همونجا سر خوردمو نشستم رو پله... باالخره
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 بشه... ینجوریا خواستمينشست کنارمو گفت:نم اونم

 قتويحق یهمه اطيروز تو ح,کاش همونگفتمي,کاش از اول بهش مدميشنينم گفتويکه م ییوپرتااز چرت یچيه

 ...گفتميم

 شو پست فطرت...خفه_

 ...رونياز کافه زدم ب فميبلند شدمو بعد از برداشتن ک ازجام

 یمرهم چكدومشونيه یهمه درد که برا نیقراره خالص شم از ا یک دونمي,نمرفتميکجا اما فقط راه م دونستمينم

 گهیبود,اما حاال اونم نداشتم...نداشتم؟واقعا د ررضايخونوادم ام یاي,نامهربونامیيدردام,تنها یهمه ینداشتم,دوا

 نینه,باا ررضايبا ام یامتحانم کن ول یخوايکه م یر,با هرکسيهمه کسمو ازم نگ رياز من نگ رمويندارمش!؟...نه خدا ام

 مرد نه....

 

 56پارت#

که از کدوم طرف  كردنيم میي,فقط چشمام بودن که راهنمادميفهمينم یچيستم دررفته بود,همكان از د زمانو

از دست دادن  یبرا یچيه گهیباختم,د زمويبلند پرت شده بودم...من همه چ یصخره  هیبرم...انگار از

  هيزندگ یکسا نیزتریندارم,عز

آدم  هی یبه خاطر نامرد امویخودم با حماقتو ندونم کار شيخدا ازم گرفت دوم ويمن فقط دو نفر بودن,که اول هيکوفت

 ...سوختیم بيپست فطرت...دستمو گذاشتم رو قلبم عج

 یخال مكتين یخودمو کشوندم اونجا و رو یرمق یب یکه درست چند قدم باهم فاصله داشت با قدما یپارک دنیباد

 نشستم...

برگاشون رنگ  اشونميبود بعض ختهیجلو جلو برگاشون راز درختا  ی,بعضدادیداشت خودشو نشون م زیيپا کمکم

کرده بودم که سرم  هیسردم شده...بازوهامو بغل کردم,اونقدر گر یليمن خ ایهوا سرده  دونميعوض کرده بودن...نم

 بكنم.... تونستمينم میگر یحت گهی...دديترکيداشت م
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م آورد مويگوش فموي,دستمو انداختم تو کفميشد سمت ک دهيبار هزارم بلند شد...نگام کش یبرا ميگوش یصدا

 ...رونيب

 نگرانش  تو گوشم پخش شد... یگذاشتم دره گوشم...صدا ويجواب دادمو گوش یچرا ول دونميبود...نم ماکان

 ؟یداديجواب نم تويگوش ؟چرای؟خوبیی,کجاايالو مان_

 باز کنم... گهینداشتم لبامو از هم د نا

 ؟یمردم از نگران ؟المصبیديچرا جواب نم اااايگفت:مان دوباره

 سكوت... بازم

 تورو به روح مامان جواب بده... اي:مانماکان

 قسمم نده... یتكون خوردم...لعنت هیمامان  یکلمه  دنيشن با

 لبامو ازهم باز  کردمو گفتم:خوبم... آروم

 بگم... تونستمينم یزيچ گهی...دنيهم

 ...دنيشن دويکه کش یقينفس عم یصدا

 ؟ییررضاي:خداروشكر,باامماکان

 تموم شد... گهید ستمين ررضايباام گهینه نه د هیگر ریاسمش ناخودآگاه بلند زدم ز دنيشن با

 دنبالت... اميب ییبگو؟اصال کجا یزيچ هیافتاده ؟د  یاتفاق ايدستپاچه گفت:مان ماکان

 گفتم: هیگر با

 ...رميميدارم م ستي,حالم خوب نايماکان زود ب_

 ...زدلمیعز ییتوش مشهود بود گفت:باشه باشه,آروم باش فقط بگو کجا ینگران ويکه مهربون یبا لحن ماکان

 کردم تمرکز کنم... یکجام...چشامو بستمو سع دونستميکردم واقعا نم ینگاه اطرافمو
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 اومد... ادمیدفعه  نیکردم...ا یسع گهیبار د هی

 پارک ـــــــــــــ. ايهق هق گفتم:ب با

 ...اميمونجا باش االن م:هماکان

 قطع کرد... ويگوش بعدم

 

 ماکان به خودم اومدم... یگذشت که با صدا قهيچند دق دونمينم

 !ا؟يمان_

 ...یباشه گفتم:اومد دهيکه شك کردم به گوشش رس یفيعيض یبلند کردمو با صدا سرمو

 شونش... شونمو با دستش گرفتو سرمو چسبوند به شميچهرم نگران نشست پ دنیبا د ماکان

 افتاده؟ یاتفاق ررضايام ی؟براینبود ررضايبا ام ه؟مگهینجوریا افتيافتاده,چرا ق ی,اتفاقزمیعز شدهي:چماکان

همه له کردم,من  نينابود کردم ماکان,من غرورشو ب ررضامويگفتم:آره,من...من ام دمیلرزيکه تو بغلش م همونطور

 پرهام خم شه... شيباعث شدم کمرش پ

 ه؟ياز خودش جدام کردو گفت:منظورت چ ماکان

 تو خودم مچاله شدم,سرما تا مغزو استخونم رسوخ کرده بود... شتريبگم ب یزيچ نكهیا بدون

 س  س  سردمه...م ماکان...ب بغلم کن..._

 خونه... برمتيگفت:جانم جانم تو فقط آروم باش االن م یپر بغض یبغلم کردو با صدا محكم

 ...نشيرفت سمت ماش یبلند یبلند شدو با قدما مكتين یودم از روکه تو بغلش ب همونطور

** 
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 57پارت#

 "ماکان"

 رفتم,درو باز کردم... ايشدم و به طرف مان ادهيپ نيزدم رو ترمز,باعجله از ماش مارستانيب یجلو

 وحشت کردم... دشیصورت رنگ پر دنیبا د یول

 باز کرد... مهيتكونش دادم,چشاشو ن یدست راستشو گذاشتم دور گردنم...وقتفوت وقت بدون

 ...دميشن فشويضع یزانوهاش خواستم بلندش کنم که صدا ریانداختم ز گممید دست

 ...ماکان

 نداشتن دوخت بهمو ويشگياون برق هم گهی...چشاشو که دیجانم خواهر_

 ...اميب تونميگفت:خودم...م رونيب ادياز بغلم ب كرديم یکه سع همونطور

 ...مارستانيب یگرفتمش تو بغلمو بردمش تو عیادمو سرحرفش گوش ند به

 خواهرم... ديکمكم کن كنميگفتم:خانوم پرستار خواهش م یبدون معطل دميرس رشیپذ به

 آقا... دياز جاش بلند شدو گفت:آروم باش پرستار

* 

 دستشو گرفتم تو دستم... رفتميرو برانكارد منم همراهش م خوابوندنش

 ....زمیعز یافتاد نیبسته بود,آخه چرا به ا چشاش

 نذاشتن برم... گهیبه بعد د ییجا هی از

 ... اصالختیبهم ر ینطوریا هویکه حالش خوب بود,چرا  ايدستام گرفتم...مان نيو سرمو ب یانداختم رو صندل خودمو

 یاز خونه فرار کنه؟.پوف خواستيبسته بود نكنه مچمدونشم  ی؟حترونياز خونه رفت ب یچرا صبح به اون زود

 ....ررضاسيام تسواال دس نیا یهمه ديموهام...کل یهیدستمو بردم ال دمويکش
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 افتادم ايمان یحرفا ادی

پرهام خم  شيهمه له کردم,من باعث شدم کمرش پ نينابود کردم ماکان,من غرورشو ب ررضامويآره,من...من ام "

 "شه...

 ...اطيرفتم ح گرفتميهمونطور که شمارشو م رونوياوردم ب بمياز ج ويبهش زنگ بزنم...گوش دیبا

 به گوشم... ديخستش رس یاز چنتا بوق صدا بعد

 ماکان؟ هيچ_

 تو... ییکجا ررضايالو ام_

 ...زديموج م یصداش کالفگ تو

 ...ابونيباشم,تو خ یخواي:کجا مررضايام

 ...نجایا ايپاشو زود ب مارستانيحالش بد شد آوردمش ب ايحرص گفتم:مان با

 ؟یچ یگفت:برا آروم

 از تو بپرسم؟چتون شده شما دوتا... دیسوالو من با نیایكني: فكر نممن

 ...مارستانهي:نپرس ماکان,فقط بگو کدوم بررضايام

 

 58پارت#

 ....ميزنيحرف م نجایا یاومد شده؟يچ یبهم بگ دیبا_ 

 قطع کردم.... ويبهش گفتمو گوش مارستانويب آدرسه

 افتاده... یمطمئن شدم که اتفاق گهیرفتار سردش د ررضاويام یحرفا با

 "ررضايام"
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 گوشه نگه داشتمو سرمو گذاشتم رو فرمون... هی نويتماس قطع شد,ماش نكهیاز ا بعد

 نابودم کرد... ايمان

دم درشون...  دميرس یحالو هواش عوض شه... وقت كمیببرمش گردش تا  خواستميخره بگو که امروز م منه

سوار  رونوياومد ب ايشم که دره خونه باز شدو مان ادهيپ نيخواستم از ماش دمیخونشون د یجلو رهاموپنهيماش

 شد... نشيماش

 ايبگرده...مان یعوض نیصحنه خونم به جوش اومد,چقدر بهش گفته بودم که دوست ندارم دورو بر ا نیا دنید با

 نقطه ضعفم... یدرست دست گذاشت رو

رم س یشوم تو یانواع فكرا كردميم یمدام خودخور ريکردم,تو تموم طول مس بشونيراه افتاد منم تعق نيماش یوقت

 ینگاها جنس مَردم هیتا حد مرگ کتك بزنم,من  ويجلوشونو اون پرهامه عوض چميخواستم بپ ی,حترفتيرژه م

ه به داشتن ک یبرق هیچشاش  شديم رهيخ ايمان هب ینبود...وقت ییپسر عمه به دختر دا هیمثل نگاه  ايپرهام به مان

 ...كرديم یو عصب تیشدت منو اذ

 شاپ  نگه داشت... یکاف هی یجلو قهيبعد از چند دق باالخره

اخل شدم با مشت گره کرده رفتم د ادهيپ نيبلوزمو باز کردمو از ماش ییتموم تنم گر گرفته بود دکمه باال تيعصبان از

 شاپ... یکاف

 نبودن... یکنم,ول داشونيوارد شدم چشم چرخوندم تا پ یوقت

 باال باشن... یطبقه  دیبه پله ها افتاد بدون شك با نگام

 گارسون دراومد... یافتادم سمت پله ها که صدا راه

 باال... یآقا طبقه_

 ساکت شو گذاشتم رو لبم... یبرگشتم سمتشو انگشت اشارمو به معن تيباعصبان

 نگفت... یزيقدم رفت عقبو چ هیبود که پسره  یرچهرم چجو دونمينم

 ...دمیپله ها د یرو باال ايروباال نرفته بودم که مانپله  شتريپله ها رفتم باال هنوز سه چهار تا ب از
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 کنم... كهيت كهيجفتشونو ت خواستياون صحنه ها دلم م یادآوری با

شم چ یجلو دمشيپرستيکه م ییايشكستم,مان دمیرو تو حال با پرهام د ايمان یبازم خودمو کنترل کردم وقت یول

 من با...

 چند بار سرمو کوبوندم رو فرمون از ته دلم داد زدم.... یعصب

 

 59پارت#

که غرورمو  نیکنم؟هاااان...باا كاريچند بار سرمو کوبوندم رو فرمونو از ته دلم داد زدم...حاال من باتو چ یعصب

باهاش رفتار  تونستميمثل سابق هم نم گهید یباشم ول تفاوتینسبت بهش ب تونستميازم نمب یشكسته بود ول

 بهش اعتماد نداشتم... گهیکنم,د

 که ماکان آدرسشو داده بود... یمارستانيروشن کردمو رفتم به ب نويماش یعصب

ار قرار تحت فش ايم بازم مانبگم؟اگه بگ دیبا یبه ماکان چ دونمي...نممارستانيب یجلو دميرس قهيدق ستياز ب بعد

 ...رهيگيم

 شدم... ادهيپ نيدرهم از ماش یباافكار

* 

 ...ومديداشت به سمت در م نویيکه سرشو انداخته بود پا دمیکه شدم ماکانو د مارستانيب وارد

 قدم رفتم جلوترو گفتم:ماکان؟ هی

 جدا کردوآورد باال... شيگوش یصدام سرشواز تو دنيشن با

 ؟ییمعلوم هست تو کجا چي:هماکان

 پشت گردنمو گفتم:حالش چطوره؟ دميکش دستمو

 ...دیشد وضعفیعصب ینگام کردو گفت:دکترش گفت حمله مشكوک
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 تو...دست میسپرده بود ارويما مان ی...مرد حسابررضايام یبد حيبهم توض دیگفت:با عیبگم که سر یزيچ خواستم

 ...شدهيچ یپرسيزدمو گفتم:چرا از خودش نم یپوزخند

 بپرسم ازش... یچجور مرديداشت م گميکرد تو همو گفت:م اخماشو

 باهم بحثمون شد... یچيگفتم:ه رفتميم یکه به طرف در خروج همونطور

 ... دميشنيم ومديقدماشو که دنبالم م یصدا

 شلوارمو سرمو .رفتم طرف آسمون... بهي...دستامو گذاشتم تو جرونيشدو رفتم ب درباز

 احساس کردم...کنارم  حضورشو

 بحث ساده بود؟ هیباور کنم که  ی:توقع دارماکان

همن اگه بف دونميبود,م نيانجام بدم هم ايمان یبرا تونستميکه م یکار نیموضوع بده,آخر نیاز ا یزيچ خواستمينم

 ...كننيشكنجه م اروي,مانهيچ هيقض

 ینشده,توام لطف کنو ادا یزيچ گميکه مطمعن بودم رد خور نداشت گفتم:دارم بهت م یطرفشو با لحن برگشتم

 ...اريمهربونو در ن یبرادرا

 ..ايمان شيپ میبهتره بر االنم

 ...شدهيچ فهمميدستشو مشت کردو گفت:باالخره م ديكشيخشم تو چشماش,زبونه م یها رگه

** 

 ...میاتاقو باز کردمو همراه ماکان داخل اتاق شد دره

 راحت شد... الميبازش خ یچشا دنید با

 ...دميگفت که نشن میزيچ هی...ديبوس شويشونيرفت جلوترو پ انماک

حرمت  ايکار از کار گذاشته بود,مان گهید ی....ولدمیديتو چشاش م ويموني,ترسو پشكردياما فقط داشت بهم نگا م ايمان

 عشقمون لكه دار کرد...
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 مخاطبش من نبودم... یبه گوشم ول ديرس فشيضع یسرزنشگرمو ازش گرفتم,صدا نگاه

 ؟یتنهامون بزار شهي:ماکان مايمان

 ....یبهم انداختو گفت:باشه خواهر ینگاه ماکان

 ...رونياز اتاق رفت ب بعدم

 

 60پارت#

 نگاه کردم... رونوينگاش کنم رفتم طرف پنجره و ب نكهیا بدون

 ...یاينم كردميبردو گفت:فكر م نياز ب نمونويپراز بغضش سكوت ب یباصدا

 بهت بگمو برم... ویزيچ هیبرگردم گفتم:فقط اومدم  نكهیا بدون

 گهیرابطه د نیا ینظرم ادامهمحضر...به میدنبالت بر اميبه چشاش نگاه کنم گفتم:فردا م نكهیطرفشو بدون ا برگشتم

 نیکه از ا نهیبرات بكنم ا تونميم کهی,تنها کارايشكست مان گهیمنو تو د ني,حرمت بستين چكدوممونيبه نفع ه

 ...مياز هم جدا ش یوافقت ويبه خونوادت نگم,توام بهتره حرف گوش کن یزيچ هيقض

 یکنم,االن فقط غرور از دست رفتم برام مهمه,برا یکار تونستمينم یهق هقش بلند شد,قلبم فشرده شد ول یصدا

 ميجوره قابل ترم چيبهم زد ه ايکه مان یاو دم نزنه,ضربه نهيبب طیدرد داره که زنشو تو اون شرا یليمرد خ هی

 ...ستين

 ...اميباعث شد به خودم ب صداش

 ...یخراب کن ويهمه چ اديبدم,چطور دلت م حي,توروخدا بزار توضررضايام_

 ی...عصبادياز دستم بر نم یتموم شد کار یصداش قلبمو به درد آورد...اما همه چ تيمظلوم

که  ی,از االن آزادكنمي,من فقط دارم تمومش مايخراب شده مان زيپشت گردنمو گفتم:همه چ دميکش دستمو

 ...یتجربه کن دویعشق جد هی,یلیکه ما یباهرکس
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 داد زد: كرديم هیکه گر همونطور

 کرد... دمیتهد ینداشتم,اون پرهامه عوض یري,باور کن من تقصرميمينگو,من بدون تو م نویا ررضاينه ام_

 ...دمید دمویديم دینبا ویزي,اون چايرم مانباورت ندا گهیزدمو گفتم:د یپوزخند

 شدو زيخ مين روتخت

 ...كشمي,باور کن خودمو میو تنهام بزار یاگه بر ررضايگفت:ام یمحكم بالحن

منم فراموش کن,همونطور که  تيزندگ ی,برو پیكنيتر م نيکارت فقط بارگناهتو سنگ نیجواب دادم:باا یرحمیب با

 ...كنميفراموش م یکرده,سخته ول انتيزنم بهم خ یروز هی كنميمن فراموش م

 یكنيم تمیاذ یندارم دار وينباش,چون من کس رحمی,انقدر بررضايام یحرفارو تو بگ نیا كنمي:نه باور نمايمان

ت فراموش تونميامكان نداره من نم گه؟نهید یزنيحرفارو م نیا ستي,برادرم پشتم نستينه؟!چون بابام پشتم ن

 دور؟ یزیبر وهمش مويباهم داشت كهیيروزا یتوني...م؟یتوني؟میتونيکنم,توام نم

 ...كنهيحل نم ویزيحرفا چ نی,گفتن اايطرف در باتحكم گفتم:بس کن مان رفتميمشت کردمو همونطور که م دستمو

 فردا خودتو آماده کن... یگفتم:برا دمويکش یقي...نفس عمنیيدرو اوردمش پا رهيگذاشتم رو دستگ دستمو

 که نرم... خواستيازم م كردويکه صدام م دميشنيصداشو از پشت سرم م ی...ولرونياق اومدم بات از

 دادم به درو چشامو بستم... هيتوجه به حرفاش درو بستمو سرمو تك بدون

 ماکان چشامو باز کردم... یصدا با

 رون؟يب یچرا اومد_

 ...ستيگفتم:مراقبش باش,حالش خوب ن رفتميکه راه م ینياز در برداشتمو ح مويتك

 باتوام... ررضاي؟امیريم یکجا دار_

 ...نميرفتم طرف ماش كراستی رونياومدم ب مارستانيتوجه به حرفاش راهمو ادامه دادمو از ب یب

 شدم بعد از روشن کردنش پامو گذاشتم رو گازو به طرف خونه حرکت کردم... نيسوار ماش یمعطل یب
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 شدم... ادهيدر پارک کردم بعد از خاموش کردنش پ یجلو نويخونه...ماش دميرس قهيدق ستياز حدود ب بعد

 

 61پارت#

 در باز شدو رفتم داخل... هيدرو فشردم...بعد از چند ثان زنگ

**** 

 گفت: دنمی,با ددمیخونه که شدم فقط اهورا رو د وارد

 به سالم شادوماد چه خبرا....:بهاهورا

سالم اروم بهش دادمو خودمو انداختم رو کاناپه و  هیفقط  نياهورا رو نداشتم به خاطر هم یايشوخ یحوصله اصال

 دستمو گذاشتم رو چشام...

 غرق شده؟ اتي:چته تو باز کشتاهورا

 کجان... هيندارم,فقط بگو بق یدستمو از چشام بردارم کالفه جواب دادم:اهورا اصال حالو حوصله شوخ نكهیا بدون

 ...گردهيمِسش م یاز ظرفا یكی...مامان خانوم دنبال ی,با بابا رفتن انباریريگيچرا پاچه م:خب حاال اهورا

 ...دنينشون م یالعملموضوعو بهشون بگم چه عكس یوقت دونمينگفتم,نم یزيچ دمويکش یپوووف

 چشام برداشتمو برگشتم سمت در... یباز شدن در دستمو از رو یباصدا

 ...نجاستیا یک نيببگفت:به خانوم  دنمیبا د بابا

 تو دستش رفت تو آشپزخونه... هينيبگه,با س یزيچ نكهیتو همو بدون ا دياخماشو کش دنمیبا د مامان

 کردمو گفتم:سالم... یبابا نگاه به

 اومد سمتمو دستشو اروم زد به کتفمو گفت:تازه عروس چطوره؟ بابا

 نگفتم... یزيزدمو چ یپوزخند
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 نجا؟یا شیورديباتوام,چرا ن ري:امبابا

 باهاتون حرف بزنم... یمهم یدر مورد مسعله دیموهامو گفتم:با یهیدستامو کردم ال جفت

 ...شنوميرو مبل جابجا شدو گفت:خب بگو م كمی بابا

 باشه... دیمامانم با شهينم ینطوری:امن

 ؟یا:چته پسر,چرا انقدر آشفتهبابا

 ...دهيجواب منو نم دونميم نينفسمو فوت کردمو گفتم:لطفا مامانو صدا کن 

 صورتم برداشتو مامان صدا کرد... ینگاه مشكوکشو از رو بابا

 الهه کجا بود... دونميتوجه اهورام به ما جلب شده بود,فقط نم حاال

 ناصر دستم بنده... یگيم ی:چمامان

 ...نجایا ايول کن ب وينياون س قهي:دو دقبابا

 ه؟يهر شدو گفت:چمامان تو درگاه آشپزخونه ظا قهياز چند دق بعد

 ...نيبش اي:ببابا

 ...میيرونشست رو مبل روبه مامان

 از مادرت... نمی:خب ابابا

 سراصل مطلب... رميم كراستیپس  ستمين ینيکه اهل مقدمه چ ديدونيبا زبون تر کردمو گفتم:خودتون م لبمو

 حرف بزنم... اياز جدا شدن خودمو مان نمويخونوادم بش یروز جلو هیکه  كردميفكرشم نم اصال

 ...ميجدا بش میخوايم ايقورت دادمو گفتم:منو مان یدهنمو به سخت آب

 ؟یگيم یچ یدار یفهمي؟مييیفنر از جاش بلند شدو گفت:چ نيحرفو زدم بابا ع نیا نكهیمحض ا به

 ...م؟محضریريفردا هم م نيبابا,هم ميخودمونو گرفت مي:ما تصممن
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 ؟یرو به اون رو شد نیدفعه از ا هی شدهيبراش,حاال چ یداديجونتوم م یداشت روزیتو که تا د یچ ی:آخه برابابا

 ییکه از جدا یوسط فكر کنم تنها کس نی...اكردينگام به مامان افتاد که داشت با تعجب نگام م نيح نيهم تو

 مامان باشه... شهيخوشحال م

 ...رتيغ یب ی:با توام پسرهبابا

 ...ميکن یباهم زندگ ميتونينم گهیاز جام بلند شدمو گفتم:نپرس پدره من نپرس فقط بدون د یعصب

 اقتيدختره ل نیا دونستمياز اولشم م ؟منیكنيم داديدادو ب یچ یناصر برا هياز جاش بلند شدو گفت:چ مامان

 منو نداره... یررضايام

 حرف مامان ناخوآگاه اخمام رفت توهم... با

م؟بگم بد یچ ونوی...من جواب همایحرفو بزن نینشنوم ا گهیتكون دادو گفت:د  دیرشو به نشونه تهدانگشت اشا بابا

 دخترتو طالق بده...؟ خواديدلش م ریزده ز یپسرم خوش

 بابا نداشتم... یسوال ها یبرا یجواب چيه

 بگو... یزيچ هی:د بابا

 رفت سمت بابا و گفت:بابا آروم باش لطفا... عیسر اهورا

 گفت؟!!!.... یچ یدیآروم باشم,مگه ند ی:چجوربابا

 

 62پارت#

 ...شهيحل نم یزيکه چ داديبا دادو ب ني:بابا بشاهورا

 بابارو به زور نشوند رو مبل... بعدم

,انگشتشو به سمتم نشونه رفتو یكنياز تو که ازدواج نم نیا وردميگفت:من از بچه شانس ن یبا لحن گله مند بابا

 ...یشكونيدخترو م هیدل  یاراز تو که د نمیگفت:ا
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 برداشتم... زياز رو م نويماش چي,خم شدمو سوئكردنيم یرو یادیداشتن ز گهید

 دونستم که بهتون بگم... فمي:وظمن

 ...نجایا یايب یحق ندار گهید رونيب  یدر پاتو بزار نیاگه از ا ررضاي:امبابا

 کردم بهشونو گفتم:متاسفم... پشتمو

 گفت:ناصر... یبا درموندگ مامان

 گفتم... نكهي:حرف نباشه خانوم,همبابا

 ...رونيگفتم و از خونه اومدم ب یلب ریخدافظ ز هی

 دست راستمو گذاشتم روقلبمو فشارش دادم ديكشيم ريداشت ت قلبم

 ...یلعنت اريدر ن یباز گهیلب گفتم:تو د ریز

 ...نجایا امي,فكر نكنم حاال حاال بتونم برونيبه خونه انداختمو اومدم ب یکوتاه نگاه

**** 

 "ايمان"

 یبهم وارد کرده بود...ماکان مدام سع ويشوک بزرگ ررضايام یکس حرف نزدم,حرفا چيخونه...با ه میکه اومد یوقت از

 کلمه... كیاز  غیاما در ارهيمنو به حرف ب كرديم

 ,ديچرخيهمش تو گوشم م حرفاش

 یکرده,سخته ول انتيزنم بهم خ یروز هی كنميکن,همونطور که من فراموش ممنم فراموش  تيزندگ یبرو پ"

 "...كنميفراموش م

 ..دمي,موهامو گرفتم دستمو محكم کشديچيپيمدام تو سرم م انتيخ کلمه

 نكردم... انتينكردم,نه من خ انتي:نه من خگفتميها تند تند م ونهید نيلب ع ریز
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 ...نهیآ یجام بلند شدمو رفتم جلو از

 كرديم ی,آره داشت شوخكرديم یفقط داشت باهات شوخ ررضاي,امینكرد انتي,نه تو خزدميباخودم حرف م نهیآ تو

 منو فراموش کنه,اون اون منو دوست داره... تونهياون نم

 ت بده...جهنم نجا نیمنو از ا اي,بشمي,برگرد پرميميفراموشت کنم,من بدون تو م تونميمن نم یبلند داد زدم:لعنت هوی

 شدم... ونهید دنشونینگران اومدن داخل با د یاتاقم به شدت باز شدو پشت بندش بابا و ماکان با چهره ها دره

 ...نجایا نیاومد یچ ی,برارونيب نیزدم:بر داد

نهام ت رونيب نیبر ستميمگه باشما ن_: دميکش غيبگه که ج یزيبلند رفتم سمتشون ماکان خواست چ یقدما با

 ...نينيبب مويبدبخت نی,اومدنيکن تمیباز اذ نی,اومدنیخواياز جونم م ی,چــــــنیبزار

 آروم باش... ااااااياومد جلومو جفت بازوهامو گرفتو داد زد:مان ماکان

 دادش چشام ناخوداگاه بسته شد... یباصدا

آوردو دونه تخت نشستمو زانوهامو بغل کردم,اشك به چشمام هجوم  یاز حصار دستاش آزاد کردمو رفتم رو شونمو

 ...نیيپا ختنیدونه ر

 ...شدهيچ یبگ یخواينم یخواهر_

 نگفتم... یزيبهش انداختمو چ یچشمم نگاه یگوشه از

 کنارمو از شونم گرفتو چسبوند به خودش... نشست

 ...كرديم نیا ررضايماکان ام ی,کاش به جاكرديآروم نوازش م موهامو

 ...دمشياز دست م شهيهم یکه فردا برا شهيهق هقم اوج گرفت,باورم نم ررضايام هیاداوری با

 بود.... دهيتو صداش نبود,انگار واقعا ازم دست کش یدیترد چيه زديم ییداشت حرف از جدا یوقت

 

 63پارت#
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ه از ک دمي,ترسدميمن ترس یدادن نداره,ول حيتوض یبرا ییجا چيکارم ه دونمي,مدادميم حيالاقل توض ذاشتيم کاش

 دست بدمش...

 "؟یحاال از دستش نداد" دميازدرونم شن ییصدا

 ...ايشيتو خودت,نابود م زینر ويبگو,همه چ یزيچ هیدلم خب  زی:عزماکان

 متحرکم؟ یمرده هیبه بعد  نیاز ا نكهی؟ایبدون یخوايم وي:چمن

 تونستم کمكت کنم... دیبهم بگو,من برادرتم شا لشوي:خب چرا دلماکان

 کمكم کنه... تونهيکس نم چيه گهی: کار از کار گذشته ماکان,دمن

 ؟یديانقدر ناام انه؟چرایشده  یچ یگي:مماکان

 ...ديفهميباالخره م یبهش بگم ول خواستمينم

 ازم جدا بشه... خوادي...مخواديم ررضاي:اممن

 لحظه نفسش قطع شد... هیکه  دمیحرف به وضوح د نیاز گفتن ا بعد

 االن؟ یگفت ی؟چیاز خودش جدا کردو ناباورانه گفت:چ منو

 ...شميم تیگفتم:نپرس ماکان اذ هیگر با

 اومدو جاشو به خشم داد... رونيکم صورتش ازحالت تعجب ب کم

به رو نیروز بگه دوست دارم فردا از ا هی,که هيهرک ی,مگه هرکكهيضرب از روتخت بلند شدو گفت:غلط کرده مرت هی

 اون رو بشه...

بازوشو محكم گرفتم با وحشت  رونيبره ب نكهیاز روتخت بلند شدمو قبل ا عیکه سر رونياز اتاق بره ب خواست

 ؟یکن كاريچ یخوايگفتم:م

که  یکسو کار ی,مگه تو بكشمشي,مايدستمو از رو بازوش جدا کنه گفت:ولم کن مان كرديم یکه سع همونطور

 ....كنهيبرخورد م ینطوریا
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 بلند داد زدم... نيبه خاطر  هم كنهيخون به پا م رونيدر بزاره ب نیاگه پاشو از ا دونستميم

ه ب كنميمن بود,بهت گفتم من غرورشو شكستم,من لهش کردم...خواهش م ري,همش تقصستتتتياون ن ريتقص_

 نداشته باش... یکار ررضايام

 اومد جلومو از شونه هام گرفتو تكونم داد: تيعصبان با

 ...؟هااانیکار نیکه مستحق ا یکرد كاريتو چ ه؟مگهيحرفا چ نیا یمعن_

 ....رميخودم بم هيبزار به بدبخت ینگرانم باش خواميبرو و دست از سرم بردار,نم توووونمينم یبگم لعنت تونمينم_

 ...دارميقدم از قدم برنم ی:تا نگماکان

 ...یكنيم  داديدادو ب  یچ  یماکان بابام اومد تو اتاقو گفت:چته ماکان برا یدادايدادو ب با

 داشتم... نويخداااا هم آه

ا جد اياز مان خواديم ررضايبشه..ام یخواستيم یچ گهیبه بابا گفت:د زديهمونطور که از خشم نفس نفس م ماکان

 بشه...

 گه؟يداره م یبا بهت زده نگام کردو گفت:ماکان چ بابا

 ...نیديگفتم:همون که شن دمیلرزيکه از ترس م همونطور

 ...زنميم شيرو آتگرفتتشو گفت:بابا!دستت بهش بخوره خونه عیسمتم که ماکان سر اديبرداشت ب زيخ

 ندارم... شیخب ولم کن...کار یليدستشو برد  باال:خ دويکش یپوف بابا

 ...شنومي:خب مبابا

 ...زنميباش من باهاش حرف م رونيگفت:بابا شما لطفا ب عیبگم ماکان سر یزيبخوام چ نكهیا قبل

 ...یداد یکه پسررو فرار یزد یبهم بگو چه گند االی...رميجا نم چيمن ه_

 بهم انداختو رو به بابا گفت: ینگاه ميبود...ماکان ن یعصبان یليبهش نگاه کردم...خ دهيترس
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 ...كنميبابا خواهش م_

 

 رد...اتاقو ترک ک نيسنگ یبگه با قدم ها یزيچ نكهیبه هردوتامون انداختوبدون ا یبابانگاه

 ...هيچ تونيناگهان مهيتصم نیکمكت کنم,فقط بگو علت ا دميبهم اعتماد کن,قول م ايدرو بستو گفت:مان ماکان

 ؟یزود قضاوت نكن ويتا آخرش گوش کن یديآب از سرم گذشته بود رفتم نشستم رو تختو اروم گفتم:قول م گهید

 راحت شد؟ التيخ دمينشست کنارمو گفت:قول م اومد

 کردن.... فیتو بغلم جمع کردمو سرمو گذاشتم روشونو شروع کردم به تعر زانوهامو

 واوم جا نموند... هی یگفتم حت ويچ همه

 ...نميالعملشو بباز تموم کردن حرفام سرمو بلند کردم تا عكس بعد

 ...دميلحظه ترس هیچهرش  دنید با

 ماکان؟ یاروم بردم سمت دست مشت شدشو گفتم:خوب دستمو

 اون پرهام حرومزادرو... كشمي,مايمان كشمشي:به روح مامان مدیوناش غردند یال از

و نفسش ررضايارزش زدنم نداره,که اگه داشت ام ی,اون حتكنهيدوا نم ویدرد چيکار ه نیزدمو گفتم:ا یتلخ لبخنده

 ...گرفتيم

 اررضيام كردميخون به پا م میديم یتيوضع نياگه منم عشقمو تو همچ دمي...بهش حق مررضايام دهيکش ی:چماکان

 کرد... ییآقا

 ...نارویا ی:به خودشم گفتماکان

 ...زديموج م یاعتماد ی...تو چشاش بكنهيتو چشامم نگا نم یتكون دادمو گفتم:حت یبه نشونه منف سرمو
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 64پارت#

 ...تونيبه زندگ نيپوچ گند بزن چويسره ه نیخواي؟می:باالخره که چماکان

 پا داره... هیمرغش  ررضايکه ام ینيبيم یبشه,ول دهيه گند کشب ميزندگ خواميمن نم_

 ...نیيپا اديب طونياز خر ش دیباهاش حرف بزنم؟...شا یخوايگفت:م نيغمگ

 نه تكون دادمو گفتم: یبه معن سرمو

 نویرفتارش ا دی,شاهيعصبان یلي...االن خستين منطقیاصال ب ررضايلج وگرنه ام یدنده ینداره افتاده رو یا دهیفا_

 من کل رفتاراشو ازبرم... ینشون نده ول

 خواميم رونيب یبر شهي,خستم میبه ماکان گفتم:ممنون که به حرفام گوش داد نيبه خاطر هم ديترکيداشت م سرم

 تنها باشم...

 بهم انداختو سرشو تكون داد... ینگاه ماکان

تو تنها  یمن پشتتم...خواستم بفهم وفتهيب كهي...هر اتفاقايگفت:مان رونيپاشو از اتاق بذاره ب خواستيکه م یموقع

 ...یستين

 ...رونيلبام نشست...از اتاق رفت ب یرو یتلخ لبخند

 

 رو تختو زل زدم به سقف اتاقم... دميدراز کش منم

 به خودم اومدم... مياس گوشاماس یتو همون حالت موندم که با صدا قهيدق چند

 برداشتم... فمياز تو ک مويوشاز جام بلند شدمو گ یسخت به

 ...دنیمحض باز کردن صفحه دستام شروع کردن به لرز به

 بود... ررضايام

 سالم"
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 "محضر ــــــــــــ منتظرتم یساعت ـــــــــــ جلو فردا

 کمكم کن... ااایازش نداشتم...خدا ویهمه سرد نیخدا من طاقت ا ی...وانيهم

* 

دست به دست هم داده بودن تا منو از پا در  یانگار همه چ یاز خدا کمك خواستم,ول ختمویاشك ر نطوريهم تاصبح

 ...ارنيب

 زدم... یسرتاپا مشك پيت هیاز جام بلند شدمو  یوقت نداشتم...با کرخت ادیبه ساعت انداختم,ز ینگاه

 ...رونيبرداشتمو از اتاقم اومدم ب مويگوش فويک

 ...شدياز وجودم کنده م كهيت هیانگار  داشتميکه برم یهر قدم با

و زدمو گرفته تو دستش خی یدستا یدست گرم دمیبه خودم اومدم که د یپله ها فقط وقت نیيپا دميرس یک دمينفهم

 ...برهيبا خودش داره م

 که با نگاه گرمش بهم زل زده... دمیکه بلند کردم ماکانو د سرمو

 ...رونيب میمحكم تر گرفتو باهم از خونه اومد دستمو

* 

 محضر توقف کردو کمربندشو باز کرد... یجلو

 ؟یسمتموگفت:آماده ا ديچرخ

 شدم... ادهيپ نيتكون دادمو از ماش سرمو

شده  نيرفت که اگه ماکان نبود پخش زم جيلحظه سرم گ هیبه دلم چنگ انداخت... یزيچ هی میمحضر که شد وارد

 بودم...

 ...دهيرفتارا از تو بع نی,اايباش مان ی:قوماکان

 ...نميزم یآدم رو نیتر فياتفاقا ضع ستمين یحرفا پر بود نه من قو نیاز ا گوشم
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 :خوبم,ولم کن...من

**** 

 نبود... ی...ولنميرو بب ررضايچرخوندم تا ام چشم

 و منتظرش شدم... اياز صندل یكی یرو نشستم

 که باهام گذاشته بود گذشته بود... یاز قرار ساعتميانداختم,ن ینگاه ساعتمو

 بشه؟.... مونيامكان داشت که پش یعنیتو دلم روشن شد, یديام نور

 نكرده؟ ری:پس کجاست دماکان

 ساعت گذشته.... ميبه ماکان گفتم:اوهوم ن زديمطمئن بودم برق م كهیيچشا با

 

 65پارت#

 ...رونينفسشو فوت کرد ب مویکنار هينشست روصندل ماکان

 ...اديکه ن كردميدلم غوغا بود خدا خدا م تو

 ...میضرب از جاش بلند شدو گفت:پاشو بر هی ماکان

 ومده؟يگفتم:کجا هنوز که ن باتعجب

 !!!!اد؟يب یتنگ کردو گفت:دوست دار چشاشو

 :نه معلومه که نه...من

 چشمك زد بهم... هیشده...بعدشم  مونيگرفت سمتمو گفت:حتما پش دستشو

 کردم نتونستم لبخندمو جمع کنم... یهرکار

 ازجام بلند شدمو دستمو گذاشتم تو دستش... یباخوشحال
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 عاشقتمممم.. ای,خداكردميمدام خداروشكر م تودلم

 وا...ه دمیروبروم بود دومتر پر قايکه دق ینيبوق ماش یبشم که باصدا نيخواستم سوار ماش رونيب میمحضر اومد از

 ...ررضاسيام نكهیکم مونده بود سكته کنم,ا نيماش دنید با

 که با دستش اشاره کرد سوار شم... كردميده نگاش مبهت ز نطوريهم

 ...نشيرهاکردمو رفتم سمت ماش نمويحبس شده تو س نفس

روز  نی,واقعا عوض شد تو بدتركنهيخندون داره نگام م دمیکه ماکانو د نيتو ماش نميکردم خواستم بش دروباز

 ...رهينم ادمیپشتم بود  ميزندگ

 شدم... نشيبهش زدمو سوار ماش یلبخند منم

 ...مينيتو ب ديچيعطر تلخش پ یمحض نشستنم بو به

 روشن کردو از اونجا دور شد... نويبگه ماش یزيچ نكهیا بدون

 به گوشم... ديرس صداش

 ؟یبگ یزيچ یخواينم_

 ,مـــیديکه منو بخش شهيبگم,اصال باورم نم یچ دونميمكث کردمو گفتم:راستش نم كمی

 دمت؟يگفته که من بخش یحرفمو قطع کردو گفت:ک عیسر

 ؟یگفتم:چ یفيضع ینگاش کردمو با صدا مات

 شه؟يفراموش م ایزود نیموهاشو گفت:به نظرت کارت به ا یدستشو برد تو شيشگيعادت هم طبق

 گفتم:نه... یبا شرمندگ نویيانداختم پا سرمو

 كبارهیاگه  ايبه حالت مان ی,واگهیفرصت د كیگفت:فقط  ديبدم,بعدم باتاک گهیفرصت د هیبهت  خوامي:مررضايام

 فیماجرارو برام تعر ازيرتاپي...االنم سكنميرو برات جهنم م اي,اون وقته که دنیازاعتمادم سوءاستفاده کن گهید

 ...یکلمه شو جا بنداز هی نكهیبدون ا یكنيم
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 به بعد انتظار نداشته باش که رفتارم باهات مثل سابق باشه... نیازا درضمن

 قورت بدم... كرديکردم بغضمو که داشت خفم م یسع دمويکشیقيعم نفس

 ...شهيروزا تموم م نیا یهمه یروز هیتحمل کنم,مطمعنم  دیبا یولباهام سرد بشه رو نداشتم نقدریا نكهیاطاقت

 بدم... حيتوض یزاريم_

 خونمون... میريم نجانهیا یول زارميتكون دادو گفت:م سرشو

 گفتم:خونمون؟! باتعجب

من از  یفكر نكن نكهیا ی..برافاتی...بدون مراسم و تشرميكنيشروع م مونوياالن زندگ ني:آره خونمون,ماازهمررضايام

 به حسابت... زمیريم مويبكن یکه قرار بود خرج عروس یمخارجش در رفتم کل پول ریز

 نداشتم... ویکار نينكردم,خودمم دلو دماغ همچ یحال مخالفت نیکردنه منو...باا هيزود شروع کرده بود تنب یليخ

 ...یبكن ویکار نيهمچ ستيبه اون پول ندارم الزم ن یازي...اما من نیتو بگ ی:باشه هرچمن

 نشست رولباشو گفت: یپوزخند

 ...یباهاش بكن خوادويکه دلت م یهرکار یتونيبه خودت منم الزمش ندارم...م دميم پولو

تنم  ی...قسمت من نشد که لباس عروسخورهيم ايليمطمئنم به درد خ هیريبه خ دميپولو منكردم...اون  یمخالفت گهید

 خوشحال کنه... روگهید یكیبتونه  دوارميکنم,اما ام

 ردو بدل نشد... نمونيب یحرف چيبه خونه ه دنيرس تا

 دم در... میديرس قهياز چند دق بعد

 نشست رولبام... یچشمم زنده شد...لبخند تلخ یتموم خاطراته اون شب جلو نجایا یدوباره دنیباد
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 شو... ادهيپ_

 شدم... ادهيپ نيبگم از ماش یزيچ نكهیا بدون

 از کنارش رد ریرو باز کردوبا سر اشاره کرد که برم داخل...سر به زقفل کردو جلوتر از من راه افتاد...دره خونه نويماش

تفاوت که برگاشون داشتن رنگ عوض  نیبودن فقط باا یخونه شدم...درختا همون جور ییبایشدم...دوباره محو ز

 ...كردنيم

 ...دمياز پشت سرم شن صداشو

 

 ...یبمون نجايتاشب هم یخوايم_

 ...مینه بر_

 ...میکنار فواره بود قاياونشب افتادم,دق یبوسه ادی میراه افتاد باهم

 زل زده بهم.نگاه سرزنشگرش تا مغزو استخونمو سوزوند... دمیتو چشمام حلقه بست,بهش نگا کردم که د اشك

 ...برهيچرا همش ماتت م گهیگفت:برو تو د یبلند یرونوباصداينفسشو داد ب یعصب

 و خودمو انداختم رومبل...رفتم خونه هیگذاشتم رو لبمو با گر دستمو

 دن در اومد...بسته ش یصدا قهياز چند دق بعد

 ...یکن فیتعر یتونينشستو گفت:حاال م میيرو مبل روبرو اومد

ش به العملکنم...راستش از عكس فیداستان شومو تعر نیا دیبار با نيدوم یاز کجا شروع کنم,برا دیبا دونستمينم

 رهامو به خودم گفتم...که ابراز عالقه پ یکردم,وقت فیبراش تعر ويهمه چ ای...باالخره دلو زدم به دردميترسيشدت م

 ...شكونديکه دم دستش بودو م ويهرچ زدويضرب از جاش پاشد...داد م هیشد... وونهید

 ...ررضايرفتم طرفشو بازوشو گرفتم..بلند داد زدم:بسه ام دهيترس
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 که ناخوداگاه دستم رو بازوش شل شدو افتاد کنارم... دميبه خون نشستش برگشت سمتم اونقدر ترس یچشا با

 آورد باال محكم زد تو صورتم...اونقدر محكم زد که احساس کردم لبم پاره شد... دستشو

 :ديداد کش زديجلوم و بادستاش شونه هامو گرفتو همونطور که از خشم نفس نفس م اومد

 ...یگــــــــــيتو ابراز عالقه کرده,اونوقت تواالن به من ماون حرومزاده به_

 :امـــمن

 ...لعنت...ايبكشه...لعنت بهت مان نجایکار به ا یگذاشت ؟چرایگفت:چرااا همون روز بهم نگفتتكونم دادو  محكم

 

 67پارت#

 گفتم: هیباگر

 تورو از دستت بدم... خواستمي,من نمدميترس چون...چون_

 ...یكنيم هيتوج تویپنهون کار ی,تو فقط دارستين یمنطق التيکردو پشتشو کرد بهمو گفت:دل ولم

 کردمو دستمو رو شكمش قفل کردم... پشت بغلش از

 یول كنميم یکه بگ یباهام سرد نباش...هرکار نقدریتوروخدا ا یمن غلط کردم خوبه؟...ول یتو بگ ی:باشه هرچمن

 بازم مثل سابق باش...

ببخشمت...تو تذکراته منو  تونمي...نمميعصبان یليدستمو باز کردو گفت:بهم فرصت بده,االن خ یدستاش گره با

 ...یسیعواقبشم وا یپا دی...پس بایگرفت دهیناد

 

 ...نيزم یکه رفت زانوهام تا شدنو همونجا نشستم رو یوقت

 ...یمنو ببخشه,اره هرکار ررضايکنم تا ام یگرفتم ضعفو بزارم کنارو هرکار ميتصم
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 خواب راحت داشته باشم... هی تونستمي,امروز منيکف زم دمينشسته درومدمو خواب ازحالت

 فرو رفتم.... یقيچقدر فكر کردم...باالخره باگرم شدن پلكام به خواب عم دونمينم

**** 

 "ررضايام"

 ...وردميم ايسر مان ییمطمئن بودم بال موندمياونجا م گهید ی قهيدق كیاگه  رونيخونه اومدم ب از

 گذاشتمش رو لبمو با فندک روشنش کردم... رونويآوردم ب بمياز ج گارويروپله ها و پاکت س نشستم

ه به سرفه افتادم...انگار داشتم خف دويکش ريروشن کنم...قلبم به شدت ت گهید یكیتموم شد,خواستم  نكهیاز ا بعد

به خودم اومدم...تموم صورتم عرق کرده بود ...اخمام تو هم جمع  یطوالن ی...باالخره بعد از چنتا سرفهشدميم

کتر به د یسرهیحتما  دی,باكردميم یوحشتناک یهاسرفه دويكشيم ريت ليدل یکه قلبم ب شديم یشد,چند وقت

 بزنم...

 فكرا از جام بلند شدمو رفتم خونه... نيهم تو

فشو بود...رفتم طر دهيخواب نجایخوابش برده بود...اوففف,چرا ا نيافتاد که همونجا کف زم ايکه بستم نگام به مان درو

 ...نيکنارش نشستم رو زم

 بودو اروم کنار زدم... ختهیکه روصورتش ر ییبردم جلو موها دستمو

 ...ديرسيبه نظر م دهی...صورتش رنگ پردیباريم یخستگ افشيق از

 به لباش... دميصورتشو از نظر گذروندومو اخر رس یاجزا تموم

 شده بود... ینطوریکه زدم تو صورتش ا یده بود....حتما موقعلبش اخمام رفت توهم,ازلبش خون اوم دنید با

 چنتا از انگشتامم رو صورتش مونده بود... یجا یحت

 بودم... یاون لحظه واقعا عصبان یبزنمش ول خواستميموهام,نم هیبردم ال دستمو
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زانوشو بردمش تو  ریدستمو گذاشتم ز یكیاون  رسرشویدستمو بردم ز هیسرد بود ممكنه سرما بخوره,اروم  نيزم

 اتاق خواب...

 

 68پارت#

رل که افتاد نتونستم خودمو کنت شيمهتاب دويخوابوندمش روتختو لباساشو از تنش درآوردم,نگام به پوست سف آروم

 ...دميبوس یگلوشو آرومو طوالن ریکنم خم شدمو ز

نشه  ازش  داريب نكهیا یهام کردم...برا هیعطرتنشو,وارد ر دمويکش قينفس عم هیموهاشو  هیبردم ال سرمو

 جداشدمو لباسامو درآوردم...

 ونمتيباشه نم شميهروقت که پ رمي...دوست داشتم بغلش بگدميتخت دراز کش یگوشه و رو هیانداختم  لباسارو

ش به اویبشم...باالخره دلو زدم به در كشینزد دادياجازه نم ميطرفم غرور لعنت هیخودمو کنترل کنم,از  تونمينم

 گردنش... هیتو گود موگذاشتمشكمش قفل کردمو سر یو دستمو روتر شدم ازپشت بغلش کردم كینزد

 پلكام گرم شدنو به خواب رفتم... قهياز چند دق بعد

* 

 "ايمان"

ب کردم باتعج ريگ ییجا هیچشامو باز کردم...خواستم ازجام بلند شم که  احساس کردم تو  ادیز هيتشنگ بااحساس

به  که یگرم یخوابم برده بود...نفسا نيتوزم ادمهی كهیيکه اتاق خواب بود...تااونجا نجاینگامو به اطرافم دوختم,ا

پوستم,فكر  ریز دیدو یبغلم کرده بود...حس خوب ررضايممن ا یباعث شد نگامو ببرم باالتر...خدا خورديگردنم م

 کارش دلم گرم شد... نیبا ا یول زنهيانگشتشم بهم نم یحت گهید كردميم

بود که  ليدل نیبه ا شتريب یرفت ول ادمیبه کل از  یگذاشته بود رو شكممو پاشم انداخته بود رو پام...تشنگ دستشو

 کنم... دارشيدوست نداشتم ب

که  بردي...دوباره داشت خوابم مداديتنش بهم آرامش م یگذاشتم رو دستشو مجددا چشامو بستم...گرما دستمو

 رفت... نيلذت بخش از ب یتخت تكون خوردو اون گرما
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م خ رونيب امياز اتاق ب نكهیاز جام بلند شدمو قبل ا دیطرفش,جهت خوابشو عوضو کرده بود...خوابم پر برگشتم

 ...دميبوس قشويشدمو شق

نقدر پرکردم...او  وانيم لآبو باز کرد ريرفتم آشپزخونه ش كراستیو  رونياز اتاق اومدم ب یماالمال از خوشحال یباقلب

 ...دمينفس سرکش هیتشنم بود که آبو 

 بود... مينگاه کردم  هفتون ساعتو

 شه شام درست کنم...  داريب نكهیگرفتم قبل ا ميرو به موت بودم تصم یگرسنگ از

 بود... یهمه چ خچالیباز کردم...خداروشكر تو  خچالویفكر درو  نیباا

**** 

 شده بود... كیغذا اشتهام تحر یداشته بود.با بوکل خونه رو بر  مهيق یبو

 مشغول شدم... رونويآوردم ب اريگوجه و خ خچالی یحاال نوبت ساالد بوداز تو خب

 باال... ارميباعث شد سرمو ب ینگاه ینيکه سنگ شديداشت تموم م بایتقر

 ...وفتهيکه زل زده بود بهم هول شدمو باعث شد چاقو از دستم ب ررضايام دنید با

 برداشتو همونطور نشويماش چهيبگه سوئ یزيچ نكهیبه خودش اومدو بدون ا ررضايام نيبرخورد چاقو با زم یباصدا

 که پشتش بهم بود گفت:

 ؟یندار یکار رونيب رميم_

 گفتم: باتعجب

 درست کردم... ؟شامیمونينم_

 ندارم... ليگفت:م سرد

 ...؟یخوريمن درست کردمو نم کهییغذا ای یندار ليم_

 فكر کن... یگفت:هرطور که دوست دار یاليخيطرفمو بالحن ب برگشت
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 ...رونياز خونه رفت ب بعدم

 ...ینامرد یليگردو گلومو گرفته بود,خ هی ني,بغض عیانداختم رو صندل خودمو

 تو سطل آشغال... ختمیکه درست کرده بودم ر ويبلند شدمو,هرچ یصندل یحرص از رو با

 کن,منم خوب بلدم لج کنم... یازلج بلب گفتم:باشه ریز

 خودم انداختم رومبل... ویيرایرفتم تو هال پذ نويرو زم دميقدمامو کوب باحرص

 هوا... دمیپر ميزنگ گوش یکردم که باصدا یرفتنه؟اونقدر فكر کردمو خود خور رونياالن چه موقع ب اصال

 بودم... ونشمیاکان بود..چقدر امروز مد...ممي...از جام بلند شدمو رفتم طرف گوشزديداشت تند تند م قلبم

 تو گوشم... ديچيپ شیپرانرژ یدادم...صدا جواب

 :سالم برخواهر گل خودم...ماکان

 ؟یگفتم:سالم خوب دمویخند آروم

 که نكرد... تتین؟اذیکرد كاري؟چی:خوب,تو چطورماکان

 نكرد... یکار چيخوبه...ه یزدمو گفتم:نه همه چ یشام...لبخند تلخ یهيکه بهم زدو قض یليس هیآور ادی با

 گفت:خوبه... دويکش یاآسوده نفس

 :ماکان...من

 جانم؟–

 بگم که... خواستمي,من ممن

 که؟–

 ...یبود شميدوست دارم و ممنون که امروز پ یليخ_

 به گوشم: دي,بعد صداش رسومدين ییلحظه صدا چند
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 ازم تشكر نكن... فمهيوظ كهیيعذابم نده,بابت کارا ايمان

 ...ینگفتم که ناراحت بش نویگفتم:ا عیسر نيناراحت بشه به خاطر هم كردمينم فكر

 ؟یندار ی...کارزمیعز دونميم–

 یچي:نه همن

 ...خدافظ–

 نگفتم... یزيکرد منكه چ نيقطع کرد...وا چرا همچ بعدم

 

 69پارت#

 اتعجب جواب دادم...مخاطبش ب دنیدستم بود که دوباره صداش دراومد,باد یگوش هنوز

 ؟یكنيم نيماکان؟چراهمچ یخوب_

 به گوشم... ديخندوش رس یصدا

 ...رونيب میبر یايآره خوبم,خواستم بگم م_

 منو من گفتم: با

 ...رونيب اميتنهام,اجازه ندارم ب رهيدلگ یلي...خونه خرونيب اميب ترسميم یخوادوليدلم م یليراستش خ_

 گفت: یعصبان

 ؟یرياز اون اجازه بگ دیرفتنتم با رونيب یبرا یچ یعنی_

 ...رونيوقت برم ب ری...دوست نداره دستيفقط اون ن_

 ...ی:خب بهش زنگ بزن بگو با منماکان

 ؟یندار یگفتم:باشه...اما فكر نكنم قبول کنه...کار دمويکش یپوف
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 دنبالت... اميبرو آماده شو م ی:نه خواهرماکان

 :باشه خدافظ...من

 گذاشتم کنارو شمارشو گرفتم... دمویکنم؟زنگ بزنم؟ترد كاريچ دیبا حاال

 جواب نداد... یتا بوق خورد ول چند

 بازم جواب نداد... یگرفتم ول دوباره

 اس بدم...امگرفتم بهش اس ميتصم

 نوشتم

 ",خدافظ...رونيب رمي,خواستم بگم من با ماکان دارم میسالم,هرچقدر زنگ زدم جواب نداد"

 فرستادم بهشو رفتم تو اتاق خواب... امويپ

 ,خشكم زد...دمیتا خودمو د یول نهیآ یآماده شدم,رفتم جلو عیسر

 لبمم خون مرده بود... یطرف صورتم کال کبود بودو گوشه هی

 با کرم پودر بشه درستش کرد... دیشا فميوضع کجا برم؟,رفتم سمت ک نیباا حاال

هتر از قبل ب یخوب نشد بازم مشخص بود ول یليرو صورتم کار کردم,خ كمی نهیآ یبرداشتمو دوباره رفتم جلو کرمو

 بود...

 ...رونياز اتاق اومدم ب فميبعد از برداشتن ک دمويکش یآه

 طرف در که نگام به ظرف ساالد افتاد,دستمو مشت کردمو با حرص رفتم سمتش  رفتميم داشتم

 تو سطل آشغال... ختمشیبرداشتمو,ر ظرفو

 حاال خوب شد... آهان

**** 
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 اومد تو... ررضايباز کنم که در خودش باز شدو پشت بندش ام ویخواستم دره ورود نیيپله ها اومدم پا از

 ابروهاشو داد باال و گفت: دنمید با

 ...؟یبه سالمتکجا_

 ...رونيب رميگفتم:باماکان م یباخونسرد

 ...ستادیبستو اومد روبروم ا درو

 ...؟یک یجازه:اونوقت با اررضايام

 ؟یديفهميم یكردينگاه م توياس دادم,اگه گوشام...بعدش بهت اسیبرنداشت ی:بهت زنگ زدم ولمن

 بودم نتونستم جواب بدم. ییزدو گفت:جا یپوزخند

 ؟یكنيباز سوال م ویدی:خوبه دمن

حق  بهت اجازه ندادم كهي,تا وقتستایگفتمو از بغلش رد شدم خواستم درو باز کنم که با تحكم گفت:سرجات وا نویا

 ...رونيب یدر بذار نیپاتو از ا یندار

 ...ميزندان نجایمن ا ؟مگهیچ یعنیحرص برگشتم طرفشو گفتم: با

 ...یخواياگه نم یمن هيمن بخوام زندان كهي:آره تا وقتررضايام

 وسط حرفشو گفتم:اگه نخوام؟ دمیپر

 ویريطالقتو بگ یتونيجونم انداخت گفت:وگرنه م که لرزه به یشد تو چشامو با لحن رهيقدم اومد سمتمو خ هی

 ...یدلت خواست بر كهیيهرجا

که من مقصرش نبودم مجازاتم  یبه خاطر کار یداریرحمیب یليحرفش اشك به چشام هجوم اوردو گفتم:خ نیباا

 ...رسهيبتازون نوبت منم م خوادي,باشه االن دور دوره تو هرچقدر که دلت میكنيم

 ...كرديم تمیاذ شيالك یدادنا ريداشت با گ یول دهيفرصت بهم م هیبدو بدو رفتم خونه,خودش بهم گفت  بعدم

 شالو از سرم کندمو مانتومم دراوردمو انداختم رو مبل... باحرص
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 افتاد به ماکان نگفتم.. ادمی تازه

 ...گهیروز د هینگفت,گفت باشه  یزيبهونه اوردم اونم چ هیزدم بهشو  زنگ

 بعد در باز شدو اومد داخل... ی قهيقچندد

 .دميازش گرفتمو رفتم رو کاناپه دراز کش نگامو

 بگم کامال موفق شده. دیبود اگه هدفش عذاب دادنه من با ريدلگ یليخوابم ببره,خونه خ کاش

 ندادم... یتياهم یکنارم حس کردم ول حضورشو

 ؟یچراشامتو نخورد_

 نداشتم... ليکردم بهشو گفتم:م پشتمو

 ..شميکردم نشست پ احساس

 تو آشغال؟ شونيختی:چرا رررضايام

 :چون جاشون اونجا بود...من

 ؟یكنيم یلجباز یباک ی؟داریبريحوصلمو سر م یدار گهید ايمان–

 ...كنمي:تنهام بذار خواهش ممن

 ....انه؟ی یديباتو فهم دونمويوگرنه من م یخوريم ییچونو چرا چي,بدون هارنيبرات غذا ب زنمي:زنگ مررضايام

 غذا بخورم... خواميمگه زوره نم_

 ...؟هوم؟یدوستت جا بمون هياز عروس یخوايگردوند سمت خودشو گفت:تو که نم برم

 برده بودمش. ادیسوگل آه از نهادم بلند شد...به کل از  هیادآوری با

 بهش نكردم... یکمك چيه یول شيروز مونده بود به عروس سه

 زل بزنم بهش... رونويب اميباعث شد از افكارم ب صداش
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 ...؟یگيم یگفت:خب؟چ یبدجنس بالحن

 

 70پارت#

 گفتم: باحرص

 به غذا خوردنه من داره؟... یدوستم چه ربط هيعروس_

 چشمام بود گفت: یرهيخاروندو همونطور که خ چونشو

که خودت  شميبق گهیلجو د یرو دنده وفتميم ی,منم روز عروسیکن یسخته؟اگه االن باهام لجباز یليخ دنشيفهم_

 ...؟یدونيم

 ...یقول بد هیبهم  دیبا یگفتم:باشه,ول رونيب كردميجام بلند شدمو همونطور که نفسمو فوت م از

 ...شنوميابروشو انداخت باال و گفت:م یتا هی

من  یلو یديبهم فرصت م ی,گفتیکاره امروزتو تكرار نكن گهیکه د یقول بد دیکردمو گفتم:با سيبا زبون خ لبمو

 ...یديباکارات منو عذاب م ی,فقط دارنميبينم یفرصت

 ؟یگيم یتو چشاش زل زدمو گفتم:خب چ ميکه تموم شد مستق حرفم

 یطیشرا یبكن تا ببخشمت...تو تو ی...هـر کاردمي..نه قول نمنهیگفت:پس دردت ا شديهمونطور که از جاش بلند م 

 ...یمن شرط بزار یکه برا یستين

دلش ازم  یليلبام...معلومه خ ینشست رو یدرآوردو رفت سمت آشپزخونه...لبخند تلخ بشياز ج شويگوش بعدم

 پره...اوففففف...

 سفارش داده... دهيکه دوپرس کوب دميمكالمش فهم از

 ....شناختيمنو م یخوشبختانه کل رفتارا ایدوست دارم,بدبختانه  یچ ديازم نپرس یحت
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* 

کردمو خواستم بلند شم که  یلب ریتشكر ز هیمن نتونستم تا آخرش بخورم... ی,ولمیتو سكوت خورد شامو

 ...نيگفت:بش

 تعجب گفتم:چرا؟!!!!... با

 کاره مونده بود اشاره کردو گفت: مهيبه بشقاب غذام که ن ديكشيدوغشو سر م وانيکه داشت ل همونطور

 ...یتموم نكرد_

 بخورم... تونمینم گهید_

 ...ای یخوريم ایگفت:باال انداختو  یا شونه

 دادناش... رياالنم با گ كرديم وونمید اشيتوجهیداشت با ب شيپ قهيرو اعصابمو چند دق رفتيداشت م گهید اههه

صدام باال  کردمیم یهمونطور که سع دمويکش یقي...نفس عماورديداشت شورشو در م یصندل یحرص نشستم رو با

 نره گفتم:

 ...تونمينم گمي! هـان؟!دارم بهت م؟یچ ای

بعد  یخوريغذاتو م یشني..مثل بچه آدم میزنياخم نگام کردو گفت:صداتو ببر...بار آخرته که سرم داد م با

 فهم شد؟! ري...شیريم

 ...دميترکيکه واقعا داشتم م یغذامو خوردم جور هيحرص قاشقو برداشتمو...باق با

 ؟یبلند شدمو گفتم:راحت شد زيپشت م از

 جان...زدو گفت:نوش یشخندين

رفتم اتاق خوابو رو تخت ولو شدم,داشتم  كراستی رونويتند از آشپزخونه اومدم ب یگاز گرفتمو با قدما لبمو

 غذا نخورده بودم البته غذا که چه عرض کنم فقط حرص خوردم.... نقدری,تو عمرم ادميترکيم
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 هی نيهم یول نجایکه اومدم ا شهيروزم نم هی,دادميبه حرفاش گوش نم قميدق كیسوگل نبود  هيبه خاطر عروس اگه

 حرص خوردم... سالكی یروزو اندازه

 دادم به تاج تختو چشامو بستم... هيضرب نشستم رو تختو سرمو تك هی,ارميدارم باال م كردميم احساس

 کارم حالت تهوعم شدت گرفت... نیکردم,باا نیيباال پا كمیبردم سمت گلومو  دستمو

 سرم... دميرو تختو پتورو کش مديخواب دمر

 نشون ندادم... یالعملعكس چيشد,ه نیيکردم تخت باال و پا احساس

 ازش دور شدم... كمیشكمم برداشتمو  یدستشو رو شكمم احساس کردم,دستشو از رو یگرما هياز چند ثان بعد

 بشه... كیبدم بهم نزدکه باورم نداره اجازه ینداشت وقت ليدل

 تر کرد... كیبا خشونت دستشودوره شكمم حلقه کردو منو به خودش نزد نباریا

که  یمحكم دور شكمم گره کرده بود جور یلي,دستشو خكرديحالمو دگرگون م خوردينفساش که به گوشم م یگرما

 ...ارميممكن بود هر آن باال ب

 کنار...وگرنــــ یبكش ی,حق ندارسيگوشم آروم گفت:ه ریز

 ...یی,طرف دستشودمیفشنگ از جام بلند شدمو دو نيدم به طرف باال عمع اتیمحتو باهجوم

 خورده بودمو باال آوردم... کهیزيچهر

 ...ديتوش موج به گوشم رس یکه صداش که نگران زدميداشتم عوق م نطوريهم

 !شد؟يچ ايمان_

 ,دستمو آوردم باال به نشونه برو تكون دادم...تونستمينم یعنینگفتم  یزيچ

 داديتوجه به حرکتم,اومد سمتو با کف دستش پشتمو ماساژ م بدون

 بود... ررضايام رهيغذا کار دستم داد...همشم تقص نیا آخر
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 هی ويیاستكان چا هیبعد با  قهيچند دق رونوي..منو که خوابوند رو تخت از اتاق رفت بدميتخت دراز کش یرو باکمكش

 ترش کنارش اومد طرفم... مويل

 که کنار بشقاب بود همش یكيبا قاشق کوچ ویيرو فشار داد تو چا مويدقت به کاراش نگاه کردم,لکنارم,با  نشست

 زد...

 بخور برات خوبه... نویکه خوب همش زد...استكانو گرفت سمتو گفت:ا بعد

 نگفتم... یزيتوجع به حرفش نگامو ازش گرفتمو چ یبودم که ب یاز دستش عصبان اونقدر

آدم سر  یمثل بچه ویريگيم نویندارم,ا یبچه باز یدرهم گفت:حوصله یو با اخمابرگردوند سمت خودش سرمو

 ...یكشيم

 ؟یکن ميعصبان یباتوام چرا دوست دار ینگفتم که داد زد:د لعنت یزيچ بازم

 چشامو رو هم فشار دادم... دمويداداش ترس با

 سرمو استكانو به لبام فشار داد... ریدستشو گذاشت ز كنمينم یکار دید یوقت

بهم  ويحس خوب یچا ینیري,شدمياستكانو سر کش اتیلبمو باز کردمو کل محتو دسیفایمقاومت ب دمیکه د منم

 کرد... قیتزر

برم گردوند طرف خودشو سرمو  نباری...اديبعد از خاموش کردن چراغ اتاق اومد کنارم خواب زويگذاشت روم استكانو

 ینهيدادم به س هيدل خودم براش تنگ شده پس سرمو تك ميمخالفت باهاشو نداشتم,از طرف ی..ناشنيگذاشت رو س

 خودمو به خواب سپردم... شويعضالن

 

 71پارت#

رفتارشم  نی...اورديم یالك یهابدتر شده بود مدام بهونه ررضايمدت رفتار ام نیبرقو باد گذشت,تو ا نيروز ع سه

 اومد خونه... ریشروع شد که از شرکت د یاز اون روز قايدق
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 کرده بود... ريذهنشو درگ یزيچ هینگرانش بودم,انگار  یليخ

 ...رونيب ديزبونم کش ریماجرارو از ز یسوگل اومد خونمونو همه روزید

 جدا کردم... شهيسرمو ازش نيخوردنه ماش باتكون

 شو... ادهيپ ی:مانسوگل

 ...كشمتيم اينكن ریدبرگشت سمته آرمانو گفت:آرمان  بعدم

 ...میوروجك وقت ندار نیيگفت:بدو پا دويلپ سوگلو کش دویخند آرمان

 خانممو سپردم دست توها... ايبهم انداختو گفت:مان ینگاه نهیآ از

 ...ترسنيم یراحت همه از زن جنابعال التيزدمو گفتم:خ ی لبخند

 شد... ادهيپ نياز ماش دویخند سوگل

 ...شگاهیآرا ميشدمو,همراه سوگل رفت ادهيپ نياز ماش منم

 

 گرفت... لمونیتحو یخانوم اومد استقبالمونو کل بایز شگاهیداخل آرا ميپامونو گذاشت نكهیمحض ا به

 ...نیبه عروس خانوم خوش اومدخانوم:به بایز

 ...ایبرام سنگ تموم بزار دیبا باجونیدستشو فشردو گفت:ممنون,ز سوگل

 کنم که همه انگشت به دهن بمونن.... شتیآرا یگفت:نگران نباش جور دویخانوم خند بایز

 ...هيبهم زدو گفت:کارش عال یستاره,بعدم چشمك شيپ نیشمام بر اجونيطرف منو گفت:مان برگشت

 مخصوص نشستم... هيکردمو رفتم رو صندل یتشكر

 باشه... میمال شمیکارشو شروع کنه گفتم:ستاره جون لطفا آرا نكهیاومد باالسرم,قبل ا ستاره

 راحت... التيخ زمیگفت:باشه عز دویخند
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لحظه چشم به سوگل افتاد که داشت  هینگفتمو گذاشتم کارشو شروع کنه اول از موهام شروع کرد ... یزيچ گهید

کارمو انجام بدم داره  یدياخماش کرد توهمو گفت:عروس خانوم اجازه م بامی,زگفتيم بایبه ز ویيزايچ هیتند تند 

 ها... شهيم رید

 انه؟یکارشونو انجام بدم  یزاريگفتم:سوگل جان م باحرص

 نگفت... یزيچ گهیسرشو تكون دادو د سوگل

* 

 کارمون تموم شد... باالخره

همونطور که خواسته  شمویخودم باشم...آرا نميبيم نهیتو آ ینیکه ا شهينگاه کردم,باورم نم نهیخودم تو آ به

خودم به حالت تاج مانند درست کرده بودو  یسرم با موها یکرده بودو موهام فره درشت کرده بودو باال میبودم,مال

 گذاشته بود... دیوسطشون مروار

 ...خواستميشد که م یممنونم ازت همون یلينگاش کردمو گفتم:خ یقدر دان با

 :خوشحالم که خوشت اومد...ستاره

 شده بود... يييیمن عال یخدا یخشكم زد,وا دنشیحاله که بادسوگل در چه  نميزدمو برگشتم بب یلبخند

 فرشته ها... نيع ی,شدیچقد ناز شد یطرفشو گفتم:قربونت برم خواهر رفتم

 ...یشد گريج یلي,توهم خزمیزدو گفت:خدانكنه عز یلبخند سوگل

 ...رسهيتو که نم ی:به پامن

 بغلماااا... ریهندونه بده ز ی:حاال هسوگل

 بكشه امشب... یآرمان چ چارهيکرده چه برسته به آرمان,ب وونهیگفتم:رنگ چشات منم د كتروینزد رفتم

 ...اااايح یلختمو گفت:خاک برسرت ب یزد رو سرشونه محكم

 بلند شد... شگاهیزنگ آرا یبگم که صدا یزيچ خواستم
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 ...آوردنفیگفت:آقا دوماد تشر یكی

 ...ديکل کشنفرم  هیکه اونجا بودن دست زدنو  ییکسا یهمه

 ...میشنلشو پوشوند شگریکمك آرا با

 چرکمو انداختم رو سرم... یصورت ریشال حر دمويرنگمو پوش ديبلند سف یمانتو منم

 آرمان اومد داخل... مویسوگل که تموم شد درو باز کرد کار

 بود... ديسف یالش رگه هاکه البه یو کراوات مشك ديو بلوز سف یشده بود,کت شلوار مشك یعال آرمانم

 کالم واقعا جذاب شده بود... كیداده بود باال در  موهاشم

اومد طرفشو گفت:آقا  عیسر بایخواست کاله شنلو بزنه کنار که ز هيقدم اومد جلوترو بدون توجه به بق هی آرمان

 رفته... ادتونی یزيچ نيكنيدوماد فكر نم

 رو سر سوگل... ديدراوردو پاش یتومن50بسته تراول  هی شيبينگاش کنه از ج نكهیبدون ا آرمان

 ...دنيکارش همه دست زدنو کل کش نیا با

سوگلو  هيشونيکه به خودش اومدو پ ديطول نكش هي...چند ثاندمیکاله شنلو زد کنار,به وضوح خشك شدنشو د نباریا

 ....ديبوس

** 

 گرفتم...  ررضارويام یبرداشتمو شماره فمياز تو ک مويخارج شدن گوش شگاهیسوگلو آرمان از آرا نكهیاز ا بعد

 جواب نداد... یبوق خورد ول چنتا

 تكرار کردم بازم جواب نداد... گمیبازم جواب نداد,چند بار د یگرفتمش ول دوباره

منطقش بر  یب یامروزم دست از کارا ی,حتیكنيکارو م نی,آخه چرا بامن اگرفتميم شيدرون داشتم آت از

 مو فشار دادم... قهيدستم شق هیبا  وينداشتم نشستم رو صندل ینداشت,احساس خوب
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 ازش داره... یاون خبر نمياز آرمان برسم بب دیبا

 تو گوشم... ديچيآرمانو گرفتم بعد از چنتا بوق صداش پ یفكر شماره نيهم با

 جانم زن داداش..._

 گفتم: یبا لحن خونسرد نينگرانش کنم به خاطر هم خواستمينم

 ...؟یخبر دار ررضايفقط خواستم بگم از ام شميسالم آرمان,مزاحمت نم_

 ...رسهيم گهید كمیخونه تا لباساشو بپوشه, رهينباش گفت م ده؟نگرانيتعجب گفت:عه هنوز نرس با

 :آهان باشه دستت درد نكنه خدافظ...من

 ...براش افتاده؟ یبه دلم چنگ انداخت نكنه اتفاق یقطع کردم نگران ويگوش عیسر

 

 72پارت#

 تو ذهنم زده شده... یبا آژانس برم,جرقه ا تونستميسرو وضعمم نم نیکنم؟با ا كاريچ دیبا حاال

 به ماکان زنگ بزنم... دیبا

 به گوشم... ديصداش رس هيشمارشو گرفتم بعد از چند ثان عیسر

 ...ايجانم مان_

 ؟ینشست رو لبامو گفتم:سالم ماکان خوب یکم جون لبخند

 آره خوب خوب... ی:مرسماکان

 رفتم سره اصله مطلبو گفتم: عیسر

 ازت بكنم.. یخواهش هی شهيماکان م_

 آره حتما..تو جون بخواه.._
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از  ,دارمدهيجواب نم رميگيم شويهرچقدر که گوش یدنبالم ول اديب ررضايقرار بود ام شگاهمیمن االن تو آرا نيبب_

 ما... یخونه  یسر بر هی یتونيم وفتميپس م ینگران

 گفت: یدستپاچگ با

 دنبالت؟ اميمن ب یخوايم ومدهين ررضايهااا باشه باشه تو نگران نباش اگه ام_

 ...یشده ماکان,چرا دستپاچه شد یزي:چدميپرس مشكوک

 دستپاچه بشم؟ دی:نه چرا باماکان

 به گوشم... ديرس مارستانيب جيپ یلحظه صدا نيهم

 افتاده... یمطمئن شدم که اتفاق گهید

 افتاده؟تورو خدا راستشو بهم بگو... ی؟اتفاقیمارستانيگفتم:ماکان تو ب یجام بلند شدمو با نگران از

 ؟یچه اتفاق زمیگفت:نه عز یکالفگ با

 ...دميشن مارستانويب جهيپ ی:دروغ نگو خودم صدامن

 اونه... یصدا نميبيم ونیزیدارم تلو یگي:آهان اونو مماکان

 نه؟يکه فقط هم ی:مطمئنمن

ن م ومدين ريبرام اس کن که اگه ام شگاهویخونتون فقط تو آدرسه آرا رمياالن م نينگران نباش هم زمی:آره عزماکان

 ...اميب

 شده و ماکان یزيچ هیبراش فرستادم...مطمئن بودم  شگاهویقطع کردمو آدرس آرا ويگفتمو گوش یلب ریز ی باشه

 ؟یچ ی,ولكنهيداره ازم پنهون م

 به خودم اومدم... بایز یصدا با

 ؟یینجایجون شما چرا ا ايعه مان_

 کردن... رید كمیدنبالم  انيزدمو گفتم:زنگ زدم ب یمصنوع لبخند
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 ...یهست یراض شتی:از آرابایز

 ...نیيبود معلومه که استادش شما ی:بله واقعا کارشون عالمن

 نظرلطفته... زمیچشاش برق زدو گفت:ممنون عز فمیتعر از

 یخبر هیحرفاش نبود,گوش به زنگ بودم تا ماکان  شيمن اصال حواسم پ یول زديخودش حرف م یداشت برا بایز

 بهم بده...

 ...باجونیز ديگفتم:ببخش باویوسط حرف ز دمیدوباره زنگ خورد پر ميکه گوش شدميم ديکم داشتم ناام کم

 بود... ماکان

 ؟یدیرو د ررضايان امبگه تند گفتم:الو ماک یزيبزارم چ نكهیجواب دادمو قبل ا عیسر

 که منتظرتم... نیياالنم بپر پا گردهيزود بر م ورهياومده گفت م شيتو شرکت براش پ یکار هی ررضايام_

ستاره از  باویبا ز یبرداشتمو بعد از خداحافظ المویباعجله وسا زدميرودررو باهاش حرف م دیبا شدينم ینجوریا

 ...رونياومدم ب شگاهیآرا

 ..كرديروبروشو نگاه م نويزده بود به ماش شويکه تك دمید ماکانو

 سالم دادم... شوينزدک رفتم

 سالمم توجهش بهم جلب شدو سرشو برگردوند سمتم... یصدا با

 مارو... یگفت:نكش دويکش یسوت دنمیباد

 ...میريب نيگفتم:لوس نشو بش دمویخند

 خانوم... ی:چشمم مخلص آبجماکان

 ...میراه افتاد نويتو ماش مينشست

 مقدمه گفتم یب
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 دنبالم؟... ادينتونست بکارش انقدر واجب بود که یعنی:من

 شلوغه... یليروزا سرمون خ نی:اماکان

 تعجب برگشتم طرفشو گفتم:سرتون شلوغه؟! با

 كنم؟يکار م ششيبهت نگفته پ ررضاي:اره مگه امماکان

 ..دهيبه کنار چرا جواب تلفنامو نم نینگفته,حاال ا یچيگفتم:نه ه رونويدادم ب نفسمو

 ...نيجامونده بود تو ماش شي:بهم گفت رفته سر ساختمونو گوشماکان

 ...زنميتا حاال برگشته باشه االن بهش زنگ م دیوجود با نی:باامن

 منكه اومدم دنبالت... یزنيزنگ م یچ یهل شدو گفت:نه نه برا ارميدر ب فمياز تو ک مويخواستم گوش تا

 روينگرانشم,دلم داره مثل س انهیحالش خوبه  نميبب خوامي؟میكنيم نيگرد شده گفتم:وا ماکان چرا همچ یباچشا

 ...رميبهم...اصال برو خونه خودم باهاش م یديودرمون نمجواب درست هی...توام که جوشهيسرکه م

 ...گهید شينيبي,بزار امشب که اومد مهيچون به شدت عصبان یبرو خونه...بهتره زنگ نزن ويچ ی:چماکان

 حساس شدم... یادیمن ز دی...شاگفتينم راهميبه حرفاش فكر کردم,پر ب كمی

 

 73پارت#

 باغ... میديرس قهياز چند دق بعد

 ن؟یايم ی:پس شما کمن

 ...میايب یديحم یبه خاطر آقا دیبا یکار دارم ول یکل دونمياز رو چشاش برداشتو گفت:نم نكشويع

 ...نجایمن تنهام ا نیاين ریگفتم:توروخدا د كردميباز م نويکه دره ماش همونطور

 ...اميکه زودتر ب كنميم مويشدنو گفت:رو چشمم تموم سع نيغمگ چشاش
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 شدم... ادهيپ نياز ماش یخداحافظ هیزدمو با  یلبخند

که  زهسويم نی,دلم ازابوديتو  دستم م ررضايام یقدمامو برداشتم طرف باغ,چقدر دوست داشتم االن دستا آروم

 ارزشم براش؟ یب نقدریا یعنیزنگ بهم نزده  هی یبهش زنگ زدم ول دهید

 كنهيکه اونقدرام که فكر منشونش بدم دیخودم تلخ کنم...با یامروزو برا دیسرمو آوردم باال,نبا دمويکش یقيعم نفس

 ...ستمين فيمن ضع

 ییرایاونورو از مهمونا پذ نوریا رفتيمدام  م نيمياطرافو نگاه کردم,خاله س كمیباغ  یبودم وسطا دهيرس بایتقر

 با لبخند رفتم طرفشو گفتم:سالم خاله جون... كرديم

 ...شدميم ديداشتم ناام گهی؟دیباالخره اومد زمیلبخندش پررنگتر شدو گفت:سالم عز دنمیبا د خاله

 وشبخت بشن...خ شاالیبهتون ا گميم كیتبر ديطول کش كمیدنبالم  ادينتونست ب ررضايام دي:ببخشمن

 خودت,منكه راحت شدم از دست سوگل... هيعروس شاالیا یدنبالت,مرس فرستادمي,سامانو میگفتي:خب مخاله

 ...گهیگفت:سوگله د دمویخند

 از رفتن خاله لباسامو عوض کردمو رفتم کمكش... بعد

**** 

 ...میدر منتظرشون بود یجلو عروس داماد اومدن..همه باالخره

 سوگل باز کرد... یشدو درو برا ادهيپ نيبردار از ماش لميف یبا اشاره آرمان

 ...ختیريپر پر شده م ديسرشون رز سف یرو رفتويآرمان از پشت سرشون راه م مامان

 عاشق مبارکه... یبه کبوترارفتم طرفشون گفتم:به گاهینشستنشون تو جا با

 بغلم... ايب ايمان یاز جاش بلند شدو گفت:وا دنمیبا د سوگل

 رفتم طرفشو اروم بغلش کردم... اخندهب

 ...یخوشبخت بش یخوشحالم خواهر یلي:خمن
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 اشك تو چشاش حلقه بسته بود... یازش جدا شدم...اله بعدم

 ...خورهيبهم م شتیآرا اينكن هیگر ونهی:دمن

 ...كنهيم هیداره گر یک شدهياومد جلو گفت:چ آرمان

 یاساتکوچولو احس هی تونيخانم نازک نارنج نی,ایچيبهتون ه گميم كیخنده برگشتم طرفشو گفتم:آقا دوماد تبر با

 شده...

 که... یندار اقتي:خاک برسرت لسوگل

 ...نمشيبيکو نم ررضاي,پس اماجانيمان ی:مرسآرمان

 .اومده تو شرکت.. شيتو شرکت براش پ یکار هی نكهیمثل ا گهیدهيباال انداختمو گفتم:دوست جنابعال یا شونه

 خوب بود که... یچ ؟همهی:چه کارآرمان

 ...ابیدر ؟خانومتویشناسيبابا دوستتو نم اليخي:بمن

 سمت خودش... ديزدو گفت:سوگلو کش یکه رفته بود تو فكر لبخند مصنوع همونطور

* 

نشستمو  ی...رو صندلكرديکه پاهام داشت گزگز م میديشب بود  اونقدر با سوگلو خواهر آرمان رقص8ساعت  بایتقر

 ...سرمو آوردم باال ینگاه ینيکه با سنگ دادميبود داشتم کف پامو ماساژ م نیي..سرم پارونيم اوردم بکفشامو از پا

ادم... سه تفنگدار افت ادیلحظه  هیخندم گرفت, دنشونیباالسرم از جام بلند شدم, با د ررضاي, بابا و ماکانو امدنید با

بلوزه  ی,بابا کت شلوار نقره اديکراوات سف ويابلوز مشكبود ب دهيپوش ديبه نوبت نگاشون کردم ماکان کت شلوار سف

ش هر چقدر که تال ديکراوات سف ويبا بلوز مشك یکت شلوار مشك بودشده  ريواقعا نفس گ ررضاي...و در آخر امديسف

نگامو  یاخم داشت...با بدبخت یمن شده بود ول یرهي,اونم خدیدينشد نگاه سرکشم فقط اونو م یکردم نگاش نكنم ول

 ازش گرفتمو

 ...شدميم ديداشتم ناام گهید نیاورد فیلبخند گفتم:سالم چه عجب تشر با

 ...ميکه تنهات گذاشت ديگفت:ببخش كمویاومد نزد ماکان
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 عادت کردم... گهیبهش زدمو ادامه دادم:د ی,بعدم چشمكستين یدیجد زهيکه چ نی:امن

 ست روش...عقبو نش ديکش ويموهاشو صندل یال ديدستشو کش ماکان

 ماکان.... شيبهم کردو نشست پ یسالم خشك بابا

 ...گفتينم یزينفر که تو تموم مدت سكوت کرده بودو چ نیآخر موند

 

 74پارت#

 شدم... كشیدور زدمو نزد زويم

 ...کردم شيهمراه یحرف چيبگم که مچ دستمو محكم گرفتو راه افتاد اونقدر تعجب کردم که بدون ه یزيچ خواستم

ور از باغ د یليکس نبود انگار خ چيانداختم,ه یاونور نگاه نوریبه ا زدميهمونطور که نفس نفس م ستادیوا باالخره

 بود... كیهمه جا تار ومديم فيضع یليآهنگ خ یچون صدا میشده بود

 سرمو اوردم باال نگام قفل شد تو نكهیباال با محض ا ارميباعث شد سرمو ب خورديکه به صورتم م یینفسا یگرما

 براقش.. یچشا

 ؟یديپوش هيچ نی:اررضايام

 گرمش که نشست رو بازوم تازه به خودم اومدم... دست

 قدم اومدم عقب... هیکردم توهمو  اخمامو

 ؟یبگ نویدنبال خودت که ا یهمه راه منو کشوند نی:امن

اومد جلو که با برخورد پشتم به درخت همونجا متوقف شدم.  نقدریعقب,ا رفتميجلومنم م ومديکه م یقدم باهر

 بهم... ديبودو پر کردو چسب نمونيکه ب میاهمون نصفه فاصله

 ...موندميم كشینزد نقدریا شهينوازش داد,کاش هم موينيعطر تلخش ب یبو

 ؟یديپوش هيچ نیا دميگفت:پرس یگوشم بالحن نه چندان خشن ریز
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 ...گهیکه به شدت گرمم شده بود گفتم:خب,خب لباسه د یدرحال

غلشو تو ب ديمنو کش یخشونت خاص هی,بعدم با ینپوش نویلباسه,مگه بهت هشدار نداده بودم ا دونمي:خودم مررضايام

 دستشو دوره کمرم حلقه کرد...

 ارات...با ک یكشيمنو م یدختر دار یسرکش قدری,چراایديبه حرفام گوش نم چوقتي:چرا هررضايام

 ...كنهيم نيحالش خوبه چرا همچ نیا وا

 ...هيبق شيپ میبر دی,باررضاي:ولم کن اممن

 .شده.. یزيمطمئن بودم چ گهیلختم گر گرفتم...د یداغش رو سرشونه  یبغلم کرد,باقرار گرفتنه لبا سفتتر

 :مگه جات بده...ررضايام

 انگار... ستيازش جدا بشم گفتم:تو حالت خوب ن كردميکه تقال م همونطور

 یول كنميم یسوگله چشم پوش هيچون عروس بارنیصورتم بود گفت:ا یرهيدستامو گرفتو همونطور که خ بادستاش

 بار آخرت باشه ها...

 ؟یربط به حرفش گفتم:چرا جواب تلفنمو نداد یب

 موهاشو گفت:مگه ماکان بهت نگفت؟ یهیال ديکش دستشو

 باهات داشتم؟ یارواجبک دی؟شای:چرا گفت,چرا بعدش زنگ نزدمن

 بودم نتونستم... یی:جاررضايام

 ...یبغض گفتم:ازم خسته شد با

 ...یگيمزخرف م یدار گهی:ددیلب غر رینگام کردو ز قيآورد باالو عم سرشو

 ...كنهيماکان تو شرکت تو کار م ی:چرا بهم نگفتمن

 ...ستيحرفا ن نیا یتموم کن...االن جا نجايبحثو هم نیگفت:ا رفتيهمونطور که راه م ديکش دستمو
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نگ ز هیاونقدر ارزش ندارم که  یعنی..؟یكنيم رمي...چرا انقدر تحقیجواب سواالمو بد دیبا نجاياتفاقا برعكس...هم_

 ...؟یبهم بزن كيکوچ

 ..امشبو به کام هردومون تلخ نكن لطفا...زمیبس کن...نزار دوباره بهم بر گميبهت م_

منتظر جوابش باشم از  نكهینگاهمو ازش گرفتم و بدون ا ینداشتم...با ناراحت یچاره ا یول اميکوتاه ب خواستمينم

 کنارش رد شدم...

* 

 شما دوتا. نیيماکان با تعجب گفت:کجا زيسر م میديرس یوقت

 ...ايب یخوايآرمان اگه م شيپ رميجوابشو بده گفت:م نكهیبدون ا ررضايام 

 :آره حتما...ماکان

*** 

 ه...سمت خون میخونه بعدشم راه افتاد میباباو ماکانو رسوند مي...اول رفتمیآرمانو سوگلو بدرقه کرد نكهیاز ا بعد

 خونم؟ یاومد یريبگ یمراسم نيهمچ نكهیبدون ا ی:ناراحتررضايام

مدت اونقدر  نینداشتم,توا ویزيچ نيباعث شد به فكر فرو برم,ناراحت بودم؟نه اصال من خودم دلودماغ همچ حرفش

 نداشت ويتياهم نیبرام کمتر یکه نگرفتن عروس دميزجر کش

 ...ستميناراحت ن :نهمن

  ؟یلباس عروس تنت کن گهید یدخترا یمثل همه یباور کنم که دوست ندار یعنی:جدا؟رضاييام

قط ,من فچهيدر برابرشون ه نیناگوار افتاده که ا یمدت برام اتفاقا نی,اونقدر تو استمين گهید ی:من مثل عروسامن

 ...نيهم خواديراحت م هيزندگ هیدلم 

 

 نگفت... یزيچ گهید
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 كنه؟يکار م شتيماکان پ ی:چرا بهم نگفتمن

 ...ومدين شيتو کوچه گفت:فرصتش پ ديچيپيکه م همونطور

 ن؟يكنيم یازم مخف نیدار وي:چمن

 حرف؟ نیاز ا هيحرفم تند برگشت طرفمو گفت:منظورت چ نیباا

 ...گذرهيم یکه نفهمم دورو برم چ ستمي,من بچه ننیمشكوک بود یليآرمان خ ی:واضحه,تو و ماکان حتمن

 

 75پارت#

 بحثو کشش نده... نیا كنميبس کن خواهش م ايمان_

 ...ستمياضافه کرد:من مثل تو ن هیباکنا

ر خنج هیفراموش کنه,حرفاش مثل  انویقراره اون جر  یتو سرم,پس ک ختمیسطل آب جوشو ر هیحرفش انگار  نیباا

که  حقو ندارم نیا یمن حت یعنیگفتم  یبود.مگه من چ دهيجونم به لبم رس راشياز تحق گی,درفتيتو قلبم فرو م

 نشه... ریچشمام فشار دادم تا اشكام سراز ینگرانش بشم؟...دستمو رو

 ...یمدت انقدر داغون شد نیکه تو ا شدهيمن فقط نگرانت بودم...حق دارم بدونم چ_

 ض کرد و گفت:رو عوحرص دنده با

 نكن... چيبه بعد منو سوال پ نی...لطف کن و از اینگرانم باش خوامينم_

 خواديکه دلت م یمن خره که نگرانشم به جهنم هر کار ريتموم کردم...تقص ويبحث لعنت نیگفتم و ا یفيضع یباشه

 بكن... یبكن

 

 خودم دره خونرو باز کردم... ديشدمو با کل ادهيپ نيازماش عی,بدون توجه بهش سرنيتوقف ماش با

 امروزمو خراب کرد... هیکردمو وارد خونه شدم...تموم شاد یبا دو ط بایتقر اطويح
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از گوشه یقطره اشك لعنت هیکه به خودم اوردم بازم  یفشار یگوشه,با همه هیاتاق شدمو کفشامو پرت کردم  داخل

منه احمق دوسش  یبكشه..ول نجایشتم کار به امن احمقم که بهش نگفتمو گذا فمي,آره من ضعديچشمم چك ی

 ...ارمند هاشوهیکنا شويطاقت ن گهید ایاز دستش بدم,خدا خواستميداشتم نم

که دارم موهامو  كردميسرمو باز کردم اونقدر اعصابم متشنج بود که حس نم یهارهيو با حرص گ نهیآ یجلو رفتم

سخته  یليقبلش خ یقهيفكر نكنم به حرف چند دق گهیخودمو آروم کنم,که د یجوریفقط دوست داشتم  كنميم

 ...یدم نزن یول یبشنو ویتكرار یهرروز همون حرفا

 نشست رو دستم... یکه دست گرم کردمیازسرم باز م هارورهيداشتم گ همونطور

نگام با اخم داره  دمیبرگشتم طرفش که د یداد؟عصبیم گاريس یعطر بو یبو یچرا تنش به جا یبود ول ررضايام

 ...كنهيم

 !!!....؟یديکش گاريگفتم:س نشويسر انگشتم زدم رو س با

 صورتشو برگردوندم سمتو دوباره گفتم: فمیظر یندادو نگاشو ازم گرفت,با دستا جوابمو

 !!!....؟یديکش گاريدوباره س دميپرس ررضايجواب منو بده ام_

 با نگاه کرد تو چشمامو گفت:آره... نباریا

 از رو صورتش افتاد آروم گفتم: دستم

 ارزشه.. یکه جون من برات ب یدوسم ندار گهی,حتما دیكشينم گاريس گهیکه د یجون منو قسم خورد_

 میبر ايردا بف نيهم یتحملم کن یتونينم گهیدوسم نداشته باش,اصال اگه د گهیدوختم تو چشاشو گفتم:باشه د نگامو

 تــــــ یلعنت یبرسون بيبه خودت آس یحق ندار ی,ولمیريطالق بگ

 اومد جلووبا کف دستاش صورتمو قاب گرفتو,لباشو محكم گذاشت رو لبام... هوی

,دسته لرزونمو دور ديقطره اشك از گوشه چشمم چك هی,ديبوسيلبامو م یکارش الل شدم,باخشونت خاص نیباا

 به کارش ادامه داد... یشتريتر شدو باشدت ب صیکارم حر نی,باامیکرد شيکمرش حلقه کردمو همراه
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ور که همونط مويشونيچسبوند به پ شويشونيازم جدا نشد,پ یکه آروم لبامو ول ول میتو همون حالت موند هيثان چند

ونم ,چجور بهت بفهمیزنيم شمي,آخه دختر چرا باحرفات آتینشنوم حرف طالقو بزن گهید ايگفت:مان زدينفس نفس م

 ...شهيتپشش قطع م ی,تو نباشتپهيعه مقلب المصب فقط به خاطر وجود تو نیا

 ...شدنيم یاز چشمام جار نطورياشك هم یهاقطره

 ...یکن وونمید یخواياشكارو م نیا زینر_

 تو بغلش... دميمحكم کش بعدم

 ...دميگوشم شن ریز صداشو

کس نباشه و  چيه كهیيجا هیببرمت  خواستي,دلم مدمتیلباس د نیتو ا یباهام,وقت یکرد كاريامروز چ یدونيم_

 همه وجود تو یديلباسو پوش نیشدم که چرا ا یعصبان ميدربره,از طرف مياونقدر تو بغلم فشارت بدم که خستگ

 من دوست ندارم چشم مردا تو رو رصد کنه  ايمنه مان ممهیحر

 ...دیلرزيم جانيکارش گر گرفتم تموم تنم از ه نیگوشمو به دندون گرفت...احساس باا ی الله

 ,من بهت قول داده بودم که تنهات نزارمیتنها بر یدنبالتو مجبور شد اميکه نتونستم ب دميچقدر زجر کش یدونينم_

 ...یول

 ..ازم جداشدووتووچشام نگاه کرد...ديبوس یطوالن قويبار لباشو گذاشت رو سرشونمو عم نیا

 زايازش نداشتم جفتمون ن یم.خودمم دست کخواستي,انگار با نگاش ازم اجازه مزدنيتو چشماش موج م ازين عطشو

 شدن... یكیبه  ميداشت

چشماش بودم,کراواتشو دراوردمو انداختم رو تخت بعدم شروع  یرهيرفتم جلوشو همونطور که خ یدیترد چيه بدون

 بلوز... یها کردم به در باز کردن دکمه

 ...شديم نیيبه شدت باال پا نشيس یقفسه

 

 76پارت#
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 گفت: یدارخش یکه مچ دستمو گرفتو با صدا ارميبلوزشواز تنش در ب خواستم

 مجبور... خوامينم ايمان_

,تو تسيتوکار ن یاجبار چيمحكم گفتم:ه یحرفشو کامل بزنه انگشت اشارمو گذاشتم رو لبشو با لحن نكهیا قبل

من نشكنم,حاال که یچقدر به خودت فشار آورد دونمي,من میکرد یمردونگ یليخ نجاشمی, تااررضايام یشوهرم

 نوبت منه که جبران کنم...

 ...ديبوس مويشونيدستمو ول کردو پ مچ

 ...دميترسيم یليافتاده بود به جونم خ جاني...استرسو هكرديم نیيبازوهام باال پا دستاشورو

 لباسم... پیجداکردو دستشو برد سمت ز ميشونياز پ لباشو

نبود که  بارم نياول نكهیبودم...باا ستادهیجلوش وا یلباس چيحاال بدون ه نیيلباس از تنم افتاد پا هياز چند ثان بعد

 شيگونه هام داشتن آت نیيسرمو انداختم پا دموی,نگامو ازش دزدكردميبازم احساس شرم م یول دیديمنو م ینطوریا

 ...گرفتنيم

 اشارش چونمو گرفتو آورد باال... باشستو

 ...نميشرم تو نگاهتو بب خوامينگام کن...م_

 سرمو آوردم باالو نگاش کردم... آروم

 سرم آروم خوابوندم رو تخت... ریدستشم گذاشت ز هیزانومو  ریدستشو گذاشت ز هیقدم اومد جلو و خم شد هی

 از تنش در آورد...خم د روم و لباشو گذاشت رو لبام و... شويرکاب بلوزو

 

 شدم.... مياز زندگ یدیجد یدخترونم فاصله گرفتمو وارد مرحله یايشب از دن اون

* 

 تكون خوردم بدتر شد... نكهيتو جام تكون خوردم,هم دیدل درد شد بااحساس
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چشمم  ی,دوست داشتم داد بزنم,اشك تو چشام جمع شدو دونه دونه از گوشهشديم دتریدردم هر لحظه شد دل

 ..نیيپا ومديم

 رو صدا کردم... ررضايام هیباگر

 ...ــررضايام_

 گفت: عیبود چون سر داريب انگار

 ؟یدرد دار هي,چررضايجان ام_

 هق سرمو تكون دادم...هق با

 ..دياز رو تخت بلند شدو تندتند لباساشو پوش عیسر

 ...زمینكن عز هیگر_

 تخت بلندم کرد... یطرفمواروم از رو اومد

 دورمو گرفتم تو بغلشو برد تو حموم..از شدت درد لبامو گاز گرفتم... ديچياز درد در حال انفجار بود...مالفه رو پ کمرم

 ...رميميدارم م ررضايام_

 پر کردو گفت:  وانو

 ...یشي,االن خوب مزدلمیعز ايب

 رو از تنم جدا کرد...اومد کنارمو مالفه كنمينم یکار دید یقدم از قدم بردارم..وقت تونستمینم

 از دل دردم کم نشد... یچيه یبهم القا کرد ول ويآب حس خوب ینشستم تو وان,گرما باکمكش

 بهتر شدم... یکارو ادامه داد که حس کردم کم نيهم قهيشروع کرد به ماساژ دادنه کمرم...چند دق ررضايام

 نفس... یرو گونمو پاک کردو گفت:بهتر یدستش اشكا یكی بااون

 آره تكون دادم... یبه نشونه سرمو
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 ..رونيب میاز حموم اومد بعد یقهيدق چند

** 

 از رو تخت جمع کردو انداخت تو سبد... فويکث یمالفه ررضاي,امدميلباسامو پوش نكهیاز ا بعد

 اومد کنارمو گفت: بعد

 ...امياستراحت کن االن م كمی_

 باشه تكون دادمو... یبه نشونه سرمو

 نشست رولبام... یافتاد لبخند نمونيکه ب یاتفاق هیادآوریچشامو بستم,با  دمويتخت دراز کش رو

 "من یخانم شدنت مبارک فرشته"حرفش افتادم ادی

 قرصو بخور... نیبلند شو ا یخانم_

 ...دميآبوتا ته سر کش وانيشدم,نشست کنارم رو تخت قرصو ازش گرفتم گذاشتم رو زبونمو ل زيخ ميجام ن تو

 ...یشد تیاذ یلي...خديببخش_

 زدمو گفتم: یکم جون لبخند

 ...هيعيطب زيچ هی نیناراحت نكن...ا دتوخو

 لبش جا خوش کرده بود گفت: یکه رو یموهام نوازش گونه تكون دادوبا لبخند یرو دستشو

 ...مهيشب زندگ نیامشب بهتر_

 منم... یگفتم:اوهوم برا نشويگذاشتم رو س سرمو

رد اگه بازم د دارمي,من تاصبح بیاستراحت کن دیبا گهید یبازوش جابجا کرد و گفت:چشاتو ببند خانوم یسرمورو

 بهم بگو باشه؟ یداشت

 ...برهيمن خوابم نم یتا تو نخواب_
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 ...یخسته شد یليکنم حاالم چشاتو ببند امروز خنگام کردو گفت:دوست دارم تاصب نگات باعشق

...به حرفش گوش کردمو چشامو وردي,تموم کاراش منو وجد مشديم ریاز آرامش به قلبم سراز یموج باهرحرفش

پلكام گرم شدنو به  قهيبود برام...باالخره بعد از چند دق ییالال هیموهام مثل  یهیگذاشتم رو هم...حرکت دستش ال

 خواب رفتم...

 

 

 77پارت#

 لبخند نشست رو لبام... دمیباالسرم د ررضارويام یاحساس نوازش موهام چشامو باز کردم...وقت با

 

 ؟یش داريب یخواي؟نمساعت خواب_

 ...اديگفتم:نچ خوابم م طنتيطرفشو با ش دميچرخ

 ساعت چنده؟... یدوني...میگفت:کوه که نكند موينيانگشت اشارش زد رو ب با

 ...شبیفكر دهنمو باز کردمو گفتم:کوه نكندم پس د یب

 رو سرم.. دميگفتمو پتو رو کش یبلند نيه ررضايام یخنده با

 ؟یچ شبیبا خنده گفت:خب؟تو د ررضاي... امدادميخودمو فحش م نطوريهم داشتم

 خجالت گفتم: با

 ...ايحی,بیادبیب یليخ ررضايعه ام_

 چپت نكردم... یلقمه هیپاشو تا  ايزدو گفت:مان یاقهقه

تخت بلند شدم خواستم با دو برم سمت  ینگاش کنم آروم از رو نكهیبدون ا رونويپتو آوردم ب ریاز ز سرمو

 شدو پرت شدم تو بغلش... دهيکه مچ دستم کش ییستشود
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 حرفتما؟... ی:کجا خانوم کوچولو من منتظره ادامهررضايام

رتم منتظ"پرهام تو گوشم پخش شد... یزد,صدا خیباره  كیبدنم  دويگفت خانوم کوچولو لبخند از لبام کش یوقت

 ..."خانوم کوچولو

 گفتم: دهيترس یبا لحن كردميم یمخف نشيدور گردنش حلقه کردمو همونطور که سرمو تو س دستمو

 بهم نگو خانوم کوچولو... گهید ررضايام_

 كنه؟يدرد م تیي؟جایخه؟خوبی نقدریدستات ا نمت؟چراياز خودش جدا کردو گفت:بب منو

 بابغض تكون دادم... سرمو

 ؟یزد حرفو ؟چرااونیگينم یزيچ ؟چرایچ:پسررضايام

 ؟یشينم ی:اگه بگم عصبانمن

 :نه...ررضايام

 سرم؟ یزني:داد نممن

 :نه نه نه...ررضايام

رو هکلم نیا یوقت شميم تیخانوم کوچولو,اذ گفتيبهم م یبا زبون تر کردمو گفتم:خب...خب اون پرهام عوض لبمو

 ...شنوميم

لحظه از چشاش که  هیشدم... مونيمشت شدش از گفتم پش یفك منقبض شده و دستا دنیآوردم باال با د سرمو

 ...ییبا دو رفتم دستشو بایتقر رونويآروم از بغلش اومدم ب نيبه خاطر هم دميترس دیباريخون ازشون م

 ...یکن یكنيولم نم ررضاميتو خلوتم با ام یحت یلعنت پرهام

**** 

 رفتم تو آشپزخونه... كراستی رونياومدم ب ییاز دستشو یوقت

 عقبو نشستم روش... دميکش وي...صندلختیريم ییبه من بودو داشت چا پشتش
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 نشست روبروم... زويگذاشت رو م ارویيچا

 ررضا؟ي:اممن

 ...یطوالن قويآورد باال نگام کرد,عم سرشو

 لب گفت:بله... ریز

 جانم... نگفت

 ؟ی:از دستم دلخورمن

 فراموش کنم... تونمي,نمستميموهاشو گفت:ن یهیال ديکش دستشو

 حرفش تند سرمو آوردم باال گفتم: با

 ؟یديتو هنوز منو نبخش یعنی_

 تو چشام نگاه کردو گفت: ميمستق

 گفتم بهم فرصت بده..._

 !گفت؟يداشت م یچ نیاز جام بلند شدم...ا تيعصبان با

 ؟یاون کارو کرد شبید یچ یبرا یبود دهيتو که منو نبخش_

 گفت: یباخونسرد

 ...ايمان نيبش_

 دهنمو گفتم: یگذاشتم جلو دیلرزيکه م دستمو

 ؟یگولم بزن یخواستيحرفات؟همش؟م یبود؟همه یالك روزتید یهاقربون صدقه یپس همه_

 گفت: زويم یکوبوند رو مشتشو

 ...یقدم شد شيکه اول پ یرفته تو خودت بود ادتی نكهیچرتو پرتارو,مثل ا نیتمومش کن ا_
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 چشمامو گرفتو داد زدم: یحرفش خون جلو نیگفتن ا با

 ...یريازم انتقام بگ یخواي,نمیدي,منو بخشكردميقدم شدم چون فكر م شيآره من پ آره

 شد بهم... رهيخ یظياخم غل با

 یتورو بااون عوض یرفته,تو چه وضع ادتی نكهی...مثله اشه؟هااانيفراموش م یزود نیکارت به ا یكنيفكر م_

م راه باها دیبشم...توام با كیبهت نزد تونميانجام ندادم, هروقت که دلم بخواد م یکار خالف یتو زنه من دم؟درضمنید

صبونتو  ینيشيم یحرف چي...االنم بدون هیکردیم مفكر بعدش دیبا یگرفت یکه غرورمو به باز ی...اون روزیايب

 ...اديدر نم كتميوج یخوريم

 استفاده کرد؟!...شد؟!...چرا ازم سوء ینطوریا هویقدر پست باشه,اصال چرا  نیا شدينگاش کردم باورم نم یباناباور

 صورتش فرود آوردم... یدستمو محكم رو دمیبه خودم اومدم که د یفقط وقت كنميم كاريکه چ دميفهمينم

 گذاشت رو صورتشو ناباور نگام کرد... دستشو

 ...االن غروره از دست رفتت برگشت؟!...یپست یليهق گفتم:خ باهق

 

 78پارت#

 به حرفم گفت: توجهیب دويصورتش کش یرو یعصب دستشو

 ...نيببر...بش صداتو

 

که بازومو گرفت تو دستاشو محكم فشار  رونيب رفتميتاسف تكون دادم...داشتم از آشپزخونه م یبه نشانه یسر

 :دميکش غيلحظه از درد نفسم بند اومد ج هیدادم...

 دستم شكست... یولم کن روان_

 گفت: یآرومو ترسناک بالحن
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 ...ايبودنو بهت نشون بدم...سگم نكن مان یبزار کنارو بتمرگ سرجات...نزار روان ویمسخره باز_

 یخوايمنو م گهی,دیدي,تو که به خواستت رسخواميبازوشو ازدستم جدا کنم گفتم:نم كردميکه تقال م همونطور

 ...كاريچ

و عسل درست کردو لقمه با کره هی وينداره و قصد کوتاه اومدن ندارم...بازور نشوندم رو صندل یادهیفا دید یوقت

 دهنم... یگرفت جلو

 باحرص جمع کردمو صورتمو برگردوندم طرف مخالفش... لبامو

 :دیدستش صورتمو برگردوند طرف خودشو با خشم غر با

 ...شهيبد م حالت یکنینكن...د نفهم ضعف م وونمید ايمان_

 ...خورميگفتم نم_

 

 غيبرگردوند...وحشت زده از جام بلند شدمو ج زويداد زدو م هوی...زيرو پرت کردرومشدو لقمه یحرفم واقعا روان نیباا

 روبروم زل زدم... یدهنمو شوک زده به صحنه ی...کف دستمو گذاشتم رودميکش

 ی...باترس رفتم طرفش...هر چشكستيدستش بودو مکه دمه  یهر چ دويكشي,داد میببر زخم هی نيبود ع شده

 صدام... یتو ختمیالتماس بلد بودمو ر

 من غلط کردم توروخدا آروم باش... ررضايباشه ام_

 نجایفقط از ا ارميسرت ب ییبال خواميچشمام دورشو,نم یاز جلو ايباخشم گفت:مان رونويب دياز دستم کش بازوشو

 برو...

و برد که دستش مي,وقتدميترس دنشينفس کش یلحظه از صدا هی...ديكشيم قيعم یکبود شده بودو نفسا صورتش

 آب براش اوردمو گرفتم سمتش... وانيل هی عیطرف قلبش ترسم چندبرابر شد...سر

 هق گفتم: باهق

 ,صورتت کبود شده...كنميبخور خواهش م ررضايام_
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 یدیقدم بردارم که تو کف پام احساس سوزش شد هیآبو گذاشتم خواستم  واني...لدمیتو جام پر فونیزنگ آ یباصدا

 کردم.

 ...فونیرفتم طرف آ رونويو لنگون لنگون از آشپزخونه زدم ب دميکش یبلند غيدرد ج از

 ماکان بتونه آرومش کنه... دیدرو باز کردم...شا دیترد یماکان باکم دنیباد

 باز شدو ماکان اومد تو... در

 با ترس گفتم: كردميم هیبغلشو همونطور که گر دمیبگه پر یزيفرصت کنه چ نكهیا قبل

 شده... ونهید ررضايماکان کمكم کن...ام_

 گفت: نگران

 !...کجاست االن؟!...شده؟يچ

 شدت گرفت نتونستم حرف بزنم با دستم به آشپزخونه اشاره کردم... میگر

 رفت تو آشپزخونه... ميمستق اخدایاز خودش جدا کردو با گفتن  منو

 ايبود دن دهيکه کف آشپزخونه دراز کش ررضايام دنیبا د یخودمو رسوندم به آشپزخونه ول  ميزخم یاباهمون پ منم

 ...ديسرم چرخ یرو

که بود ماکان  یهرچ یگفت ول یچ دميگوش ماکان نفهم ریسرشو برد ز یبه سخت ررضايزداميمدام صداش م ماکان

 زبونش... ریگذاشت ز عیقرص دراوردو سر هی ررضارويام بهيدستشو برد تو ج

 صحنه زبونم بند اومد... نیا دنیباد

 بود؟ یماکان اون چه قرص_

 ...شهينگران نباش االن حالش خوب م ستين یزي:چماکان

 زبونش؟ ریز یبود که گذاشت یاون چه قرص دميپرس شه؟ازتيحالش خوب م یچ یعنی:من

 نگاش کرد... رمقیدست ماکانو فشار دادو ب ررضايام
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 موهاشو چشاشو باحرص بازو بسته کرد... یهیستشو برد الد ماکان

 بهت بگم... یچجور دونمينم ايکه ماکان گفت:مان کردمیداشتم به کاراشون نگاه م باتعجب

 نه من نه تو... یکلمه حرف بزن كیبا تحكم گفت:ماکان!..اگه  ررضايام

 گفتم: غيج با

 ...نيكنيم میازم قا نیدار ويشده ؟چ یچ نيگيچرا بهم نم_

که به تو مربوط باشه تو دخالت  ستين یزياز جاش بلند شه گفت:چ كرديم یسع یهمونطور که به سخت ررضايام

 نكن...

 ...یگيدروغ م یگفتم:دار باحرص

 گمشو اونور... ی,اصال حوصلتو ندارم...از جلواينگام کردو گفت:دهنتو ببند مان تند

 ندم به اتاق...دهنمو خودمو رسو یحرف دستمو گذاشتم جلو یب

 

 79پارت#

حال  یب بایکه تقر دميکش غي...اونقدر جدميکش غيتخت....لبامو چسبوندم به بالش و از ته دلم ج یانداختم رو خودمو

 شدم...

 ماکان اومد... یبعد دوتا تقه به در خوردو پشت بندش صدا یقهيدق چند

 هست... ا؟اجازهي:مانماکان

 پاهامو تو شكمم جمع کردم... دمينگفتم رو تخت دراز کش یزيچ

 کردو اومد تو... دروباز

 بهش انداختمو دوباره نگامو ازش گرفتم... ینگاه مين
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...مگه خودت قبول ؟یزاريسرش مچرا سربه دهيرفتارا از تو بع نی,خواهر گلم اايکنارم رو تختو گفت:مان نشست

 ...؟ی...پس چرا االن جا زدیايرفتاراش کنار م یکه با همه ینكرد

 ...ستيحالش خوب ن ششيپس حرف نزن...االنم بلند شو برو پ یخبر ندار یچيتواز ه_

 ...دهي:خوابماکان

 ؟یگيبپرسم راستشو م زيچ هی:من

 ...زمی:بپرس عزماکان

 داره؟ یچه مشكل ررضايکردمو گفتم:ام نگاش

 مشكل داره... یكنيچرا فكر م هيچه حرف نیا ايزود به خودش مسلط شدو گفت:مان یکردم دستپاچه شد ول حس

 ...دمياز نگاهش فهم نوی..اگفتيدروغ م داشت

...فكر هكشيم گاريس یلي,دستش مدام رو قلبشه,خكنهيم یبد یليخ یهاازش گرفتمو گفتم:چند وقته سرفه نگامو

من  یداره ولدوسم ن گهید نكهیحواسم بهش هست...بابغض ادامه دادم:باا شهيکه هم دونهينم یول فهمميمن نم كنهيم

 باشم... تفاوتینسبت بهش ب تونميعاشقشم نم

 ؟ینكن یسوال چيبعدش ه یديقول م گميبهت م ویزيچ هیفقط  اي:مانماکان

 ...دمينگاش کردمو گفتم:آره قول م تند

 نكن شي...عصبانیمراقبشباش شتريکن ب ی,سعستيروزا حالش اصال خوب ن نیتخت بلند شدو گفت:ا یرو از

 داره... اجياالن فقط به آرامش احت ررضايام

 منو یكنم؟داريبراش افتاده بهم بگو خواهش م یکه اشك تو چشام جمع شده بود گفتم:ماکان؟چه اتفاق همونطور

 ...یترسونيم

 ...گهيبهت م وي,وقتش که برسه خودش همه چیسوال نپرس یزدو گفت:فدات شم مگه قول نداد یتلخ لبخند

 ...بم؟ی..مگه من غرماکان؟!. رسهيم یوقتش ک_
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 بزار... گريدندون رو ج كمیفقط  گهي...اما مدونمينم_

 

 ...اديداره سرم م ییحالش بد باشه؟چه بال دیبا ررضايچرا ام آخه

 ...ا؟پاتيکه ماکان باوحشت گفت:مان كردميداشتم فكر م نطوريهم

 ...هيافتاد که پام زخم ادمی تازه

 ها... شهيخرده ش یدرو باز کنم پام رفت رو ومدمي:داشتم ممن

 ؟یكنيدردشو حس نم قه؟واقعايعم یليکه خ نیگرفت تو دستشو گفت:ا پامو

 توش گُمه... نی:اون قدر درد دارم که امن

 ...شهيدردوغمات تموم م یروز همه هیگفت: دويکش یقيعم نفسه

 ...دوارمي:اممن

دلم  یليندارن,خ یچرا اشكام تموم دونمياز سر شروع کردم,نم روهیچشامو بستمو دوباره گر رونيرفت ب ازاتاق

 روز... هیشده  یوغصه باشه...حتغم اهويدور از هکه به ییجا هیگرفته,دوست دارم برم 

 چشامو بازنكردم,حتما ماکان بود... یاتاق باز شد ول دره

 ...مينيتو ب ديچيالكل پ یبعدبو یقهيگرفت تو دستشو چند دق پامو

نگفتم فقط دستمو  یزيچ ررضايام دنیباد یتو جام بلند شدمو خواستم داد بزنم ول ضربهیسوزش پام, احساسبا

 ..سوزهيم یكنيم كاريگذاشتم روپامو گفتم:چ

 مديدستش کش ریبگه دستمو از رو پام کنارزدو دوباره کارشو شروع کرد...لجم گرفت پامو از ز یزيچ نكهیا بدون

 گفتم:ولم کن... رونويب

 بشه... یزخمت ضدعفون دیپامو سفت گرفتو گفت:لج نكن,با مچه

 ...ستيبرام مهم ن یچيبه جهنم بزار عفونت کنه...ه_
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 ...ساکت شو بزار کارمو بكنم...سيه_

 نگفتمو گذاشتم کارشو ادامه بده... یزيچ نيخاطر همبشه...به یدوباره عصبان دميبگم که ترس یزيچ خواستم

 ...سوزهيم یليگفتم:خ بابغض

 دستمو محكم فشار بده.. یتحمل کن یتونينم یدیگرفت تو دستشو گفت:د دستمو

 نگفتم یزيدادمو چ سرمووتكون

 حواسم پرت کنه... یچجور دونستيخوب م داديدست مردونش بهم آرامش  م یگرما

 

 80پارت#

قدر دستشو فشار دادم که دست خودم ,دستم همچنان تو دستش بود اندميکش یکارش تموم شد,نفس راحت باالخره

 درد گرفت...

 پام... هيچيول کردو شروع کرد به باند پ دستمو

 اومد تو و گفت:آرمانه... خورديکه داشت زنگ م ررضايام هيماکان باگوش ديدست از کار کش نكهيهم

 از دست ماکان گرفت... ويجاش بلند شدو گوش از

 :جانم آرمان..ررضايام

 ــ

 ؟یداشت ی:خوبم کارررضايام

 ــ

 مسافرت؟ یبر یاوضاع ول کن نیشرکتو تو ا یخوايم ی:مرد حسابررضايام

 ــ
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 ...ی:باشه باشه کچلم کردررضايام

 ــ

 ...گهیفرصت د ی...به سوگل بگو باشه براگهینفر باشه که حواسش باشه د هی دیم؟بایاي:ما کجا بررضايام

 ــ

 :گفتم نه,اصال امكان نداره...رررضايام

 ــ

 :خدافظ...ررضايام

 موهاش.... هیدستشو باحرص برد ال دويکش یقيقطع نفس عم شويگوش نكهیاز ا بعد

 ...ديازش بپرسمو ماکان ازش پرس خواستيدلم م یليکه خ ويسوال

 گفت؟يم ی:چماکان

 ماه عسل... رهيبگه؟آقا داره م یخواستيم ی:چررضايام

 اوضاع؟ نی:تو اماکان

 ...نیايباما ب نيساکتونو جمع کن گفتي,تازه به منم مكنهيدرک نم كمیم,به ختی:اعصبامو رررضايام

 آرمان... نیا هیگفت:عجب بشر خونسرد دویخند ماکان

 اتاق... ینگامو دوختم به پنجره دمويکش یحال سوگل...ناخواگاه آهخوش به ميرفتيباهاشون م شديم کاش

 وقته که بهش سرنزدم... یليسبك شم...خ كمی دیمامان,شا شيبرم پ خواستيم دلم

 نزاره برم... ترسميبگم؟م ررضايبه ام یچجور حاال

 راه داشتم اونم ماکان بود...برگشتم طرف ماکان هی فقط

 ؟یبريمامان منو م شيبرم پ خواميبا زبون تر کردمو گفتم:ماکان م لبمو
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 اون بود... یکرد انگار منتظر اجازه ررضايبه ام ینگاه ماکان

 ...رونيب یپاتو از خونه بزار  یار:حق ندررضايام

 ...رونيگره کرده رفت ب یبا مشتا بعدم

 ...اميکوتاه نم بارنیا یشده بودم.ول یخونه زندون نیرسما تو ا گهیاز جام بلند شدم,د باحرص

 ..گفتیچ یدينشن ا؟مگهيافكار رفتم طرف کمد لباسام که ماکان گفت:کجا مان نيباهم

 هی ستشم؟دريمگه من زنددون ی...ولدميگفتم:چرا شن یباخونسرد یول گرفتميم شيآت تيداشتم از عصبان نكهیباا

 نذاشتم... رونيمن پامو از خونه ب روزیهفتس به جز د

 که ببرتت؟ یتوچرا به خودش نگفت ؟بعدشمیدرکش کن كمیقرار نبود  م؟مگهیمنو تو حرف زد اي:مانماکان

 ...زارهيکه نم دونستمي:چون ممن

 شد؟ یچقدر عصبان یدی,نددادياجازه م یگفتيمطمئنم اگه به خودش م ؟منی:از کجا انقدر مطمئنماکان

 ,اشتباه از من بود...گفتينشستم رو تخت,راست م یبادرموندگ

 بخوابم... خوامي,مروني:باشه,برو بمن

 ...یكنيم رونميرسما ب ی:دستت درد نكنه دارماکان

 خستم... روني:ماکان برو بمن

 ؟یناهار به داداشت بد هی یخواي,نمنجایمهمونم ا نكهی...مثل ارمي:نمماکان

 گفتم: یکلمه رو گفت که دلم کباب شد براش...باشرمندگ نیمظلوم ا نيهمچ

 ...یتوام ناراحت شد ديببخش_

 ذوقش.. یحالم خوب نبود اما دوست نداشتم بزنم تو نكهیباا

 !؟یدوست دار یحاال چ_
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 ی...در مورد غذام برام فسنجون درست کن...البته اگه زحمتیبود خواهر فميوظ هيچه حرف نیگفت:ا یمهربون با

 ...ستين

 گه؟ی:باشه امر دمن

 ...یديخوشحالم که منو بخش یليخ ايزدو گفت:مان یمهربون لبخند

 ...دنتيبخش یبود برا یکاف ني,همیهوامو داشت ميروز زندگ نیبدتر ی:تو تومن

 کمكت کنم... خواديدلم م ميباهم درست کن انهین, برام غذا درست ک می:پاشو برماکان

 از خوابه...بهتر یليزدمو از جام بلند شدم,به نظرم غذا درست کردن خ یلبخند

 سمت آشپزخونه... ميرفت رونويکمك ماکان از اتاق اومدم ب با

بچه ها  نيما چشاشو باز کردو به ماکان گفت:چه خبرته ع یو چشاشو بسته بود باصدانشسته بود رو کاناپه ررضايام

 ؟یذوق کرد

 ...ميکن یآشپز ايگفت:چون قراره با مان دویخند ماکان

 نگاشو بااخم دوخت بهمو از جاش بلند شدو اومد روبروم واستاد... ررضايام

 آشپزخونه... رميم ايبه من گفت:مان ماکان

 ...ارنيم یزيچ هی رونياز ب گميرو استراحت کن مخم شد روصورتمو گفت:ب ررضايرفتنش ام با

 ندارم؟ می,نكنه حق آشپزخوامياخمامو کردم توهمو گفتم:نم منم

 ...ستي...برات خوب نیکن تيفعال ادیز دی:حرف گوش کن نباررضايام

 رفته... ادتی شبتوینگاش کردم که گفت:حال د یجيباگ
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 "ررضايام"

 ...دمیخشمو تو چشاش د یهاحرف به وضوح رگه نیا باگفتن

 مشت کردو گفت: فشویظر یدستا

 ...یانداختیرو راه نم,اون الم شنگهیاگه نگران من بود ؟تویارين ادمیحماقتمو  شهيم_

ه تا بفهمبشه هيتنب خوردههی دیبا یبودمش,ول دهيوقت بود بخش یلي...من خبردميلذت م خورديحرص م نكهیا از

 بمونه... یزنو مرد مخف نيب یزيچ ییزناشو یتو زندگ دینبا

 کنه... یمنو عصبان خواستيکه م دونستميم

کنه  یآشپز تونهينم ايبدون توجه به حرفش به ماکان گفتم:مان  بمويدستامو بردم تو ج یبا خونسرد نيخاطر هم به

 ...ارنيغذا ب رونيماکان زنگ بزن از ب

 ررــــــــــي:امماکان

 آوردم باال حرفشو قطع کردم... دستمو

 که گفتم... ني:هممن

 نشستم... ونیزیتلو یرفتمو رو کاناپه جلو ايپر از حرص مان یافهيبدون توجه به ق بعدم

 بعد ماکان کنارم نشستو گفت: قهيچنددق

 ؟یكنيم تشیاذ یچرا دار شیديتو که بخش دونميراحت شد؟من نم التيخ_

 تونميکه نم كنهيم ميبا حرفاش عصبان ش؟چنانیبااون زبون سه متر یشناسيتو نمزدم به پامو گفتم:خواهر دستمو

 خودمو کنترل کنم...

 من باهات حرف زدم؟!... یپژمرده شده...تو که بهش نگفت یليبهتره...خ یباش میباهاش مال كمی:ماکان

 تكون دادم و گفتم: یسر
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شدم...کارمون بااون پرهامه  مونيتو از طالقش پش ی...نه نگفتم که به خاطر حرفاشهيبه وقتش درست م یهمه چ_

 ...ده؟يبه کجا رس شرفيب

 گفت: رونيفرستاد ب نيسنگ نفسشو

 کارش تمومه,فقظ گهی...نگران پرهامم نباشدونمهیدوست ندارم فكر کنه مد یبهش نگفت یزيممنون که چ یليخ_

 ...یینها یمونده ضربه

 کاناپه... هيدادم به پشت هيزدمو دستمو تو هم قفل کردمو تك یپوزخند

 به ته خط... ديتو نبود امكان نداشت ببخشمش...پس پرهامم رس یپوزخند گفتم:به هر حال اگه حرفا باهمون

 

 ...شونميم اهيرو به خاک سکنه یکه به ناموس من دست دراز یآقا پرهام,کس ميتا بچرخ بچرخ

 

 ...رميم گهیخب داداش من د_

 گه؟یتعجب گفتم:کجا بمون د با

 برم چنتا کاره عقب افتاده دارم... دیبا_

 گفتم: یاصرار نكردم از جام بلند شدمو دستشو فشردمو با لحن هشدار دهنده ا گهید

 نابود کنه... ويهمه چ تونهيم كياشتباه کوچ هیباشه, یحواست به همه چ_

مواظب  شتريرم,توام بمنم همون قدر ازش نفرت دا یزدو گفت:حواسم هست,هرچقدر که تو ازش متنفر یچشمك

 یجآب یهوا شتريب كمی...در ضمن هيچ انیخودش بفهمه خودت بهش بگو جر نكهیشك کرده,قبل ا ايخودت باش مان

 خانوم مارو داشته باش...

 زدمو گفتم: یاوکولهکج لبخند

 بشه... هيتنب دینباش...فعال با اميبفهمه...نگران مان یزيچ ذارميحواسم هست نم نترس
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 ...وفتهيداره م یشوهرش چه اتفاق یحقشه بدونه برا ؟اونیباالخره که چ_

 پشت گردنمو گفتم: دميبا استرس کش دستمو

 موضوع فكر کنم... نیبه ا خواميماکان فعال نم هيکاف_

 ...از من گفتن بود...یخوددان_

* 

 ...ديچيپیدکتر مدام تو سرم م یپله ها نشستم....حرفا یاز رفتن ماکان همونجا رو بعد

به خطر  جونتون رهيصورت نگ ونديعمل پ عتریو اگه سر ستيقلبتون خوب ن طیبگم,شرا دیشمس متاسفانه با یآقا"

 "...وفتهيم

 ریرو سرم خراب شد...ازاون روز با خودمو همه لج کردم...احتمال زنده موندم ز ايحرفارو زد دن نیکه دکتر ا یروز اون

 عمل کم بود...

 نكهی,من تحمل ادميترسيبهش نكردم...از مردن نم یتوجه یول كشهيرميقلبم ت کردمیحس مبود که  یوقت چند

مشكل من بسوزه,اون  ی,دوست ندارم به پاششيقلب سالم برگردم پ هیرو از دست بدمو ندارم...دوست دارم با  ايمان

 بزارم رو دوشش... یبار هی دوبارهقبول کنم که  تونميتازه از بحران مرگ مادرشو پشت سر گذاشته,نم

 رو لبام جاخوش کنه... یباعث شد لبخند تلخ شبید ادی

 بود... دهیفا یدختر ب نی...مقاومت در برابر ایبشم ول كشینزد خواستمينم من

 اناروهمجيه نیكتريشدم که تحمل کوچ فيبه حالم نبره,که چقدر ضع یبه زور خودمو کنترل کردم تا پ شبوید تموم

 ندارم...

بود...که بگم ماکان چقدر  هشيتنب یطالق فقط برا انیامروز بهش بگم که چقدر دوسش دارم که بگم جر خواستميم

 مدت... نیهواشو داشته تو ا

خونم به جوش  كنهيالفاظ صدا م نیتر یميشده که اونو با صم كیحد بهش نزد نیپرهام تاا دميکه فهم یوقت یول

 اومدو اون اتفاقا افتاد...
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 ...ادياوضاع فكر نكنم ب نیباا یول رونيامروز ببرمش ب خواستميجام بلند شدمو رفتم داخل...م از
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مخاطبش تعجب کردم  دنهیدراوردم...با د بمياز ج ويزنگ خورد...گوش ميدرو پشت سرم بستم گوش نكهیمحض ا به

 بابا بود...

 نكردمو جواب دادم... معطل

 

 سالم بابا حالتون خوبه..._

 ؟ی:سالم شاپسر خوببابا

 ...؟نی:آره شما چطورمن

 :گله دارم ازت...بابا

 ...نیکردم که ازم ناراحت شد كاري:باز چمن

 مند گفت: گله

 شده؟يبشنوم که چ ونیاز هما دیمن با_

 موهام... یهیدستمو بردم ال دمويکش یپوف

 بگم... نایبه بابا ا انویفراموش کرده بودم که جر پاک

 شد... ییهوی یشرمندم همه چ_

 هیکه  ستيپسر...قرار ن ستيبچه ن یتورو مشخص کنم...زندگ فيتكل دیبا نجایا نیايم نيشيامشب بلند م ني:همبابا

 ...یراه بنداز یطالق و طالق کش وياتفاق افتاد پا پس بكش نتونيب یزيچ
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 ..جدا بشم اياز مان نكهیا یبرا كرديم یوگرنه خودش پافشار هيچ هيقض دونهيلبام نشست..بابا نم یرو یپوزخند

 یاحترامیخونوادم  به زنم ب خواميمن نم نيشناسيشما که مامانو م اميب تونميبله حرف شما درسته...اما من نم_

 کنن...

نباش من باهاش حرف زدم  نی,نگران نسریبودم که مبادا دل اون دخترو بشكون نی,نگران ایخوبه که هواشو دار_

 ...وفتهينم یمطمئن باش اتفاق

 ...كنميباشه من رو حرفتون حساب م_

 ...ميمنتظرتون_

 خداحافظ...باشه_

 صدا زدم... ايقطع کردم مان ويگوش نكهیاز ا بعد

 ...ايمان_

 بار بلند تر ازقبل... نیا ینداد...دوباره صداش کردم ول جواب

 ...اااايمان_

 ابروهاش بود گفت: نيکه ب یبااخم کمرنگ رونوياز اتاق اومد ب قهياز چند دق بعد

 ؟یدار كارميه؟چيچ_

 ..دميبه گردنم کش یدست

 بابا االن زنگ زد..._

 ابروشو انداخت باالو گفت:خب؟ یتا  هی

 گفتم: شدميم كیکه بهش نزد همونطور

 اونجا... میدعوتمون کرده بر_



 تقاص اشتباه تو

 
263 

 

 

 به من داره؟ یطدستشو زد به کمرشو گفت:اونوقت چه رب هی

 کردمو گفتم: ی...اخمخورديکه نفسام به صورتش م یشدم طور كشینزد گهیقدم د هی

 ,گفتم دعوتمون کرده...یديکنم نشن فكر

 خودشو جمع و جور کردو گفت: كمی

 برو... ییخودت تنها اميمن نم_

 بازوهاش... یبردم باال و گذاشتم رو دستامو

 ...میاينكن...بهشون گفتم م یبا اعصاب من باز ايمان_

 

 حرص چشماشو بازوبسته کردو گفت: با

 مامانتو تحمل کنم... یها هیکنا شوين تونمينم گهی...دامينم_

 نداشتم... یبه اقتدار بابا شك مياز طرف یموضوع بودم,ول نیخودمم نگران ا گفتيراست م نویا

 ...؟یگيم یچ وفته؟حاالين یکه اتفاق دميقول م_

 به بازوش وارد کردم... یكينداد...فشار کوچ یبرگردوند سمت مخالفم و جواب روشو

 نه؟.. ای یاي...م؟یخب نگفت_

 نه به خاطر تو فقط به خاطر پدرجون... ی,ولامينگام کنه دستامو از بازوهاش جدا کرد و گفت:باشه م نكهیا بدون

 ...گهید زهيچ هی مونهيخب...فقط م یليخ_

 نگام کرد... یسوال

 ؟یچ_
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 ...ميگفتم که قراره ازهم جدا بش نایمن به بابا ا_

 ...نیيحرفو گفتم اخماشو کرد توهم و سرشو انداخت پا نیا یوقت

 ادامه دادم: دميکش یپوف

الن شده و ا یمنتف انیکه جر دهيبابات بهشون خبر م نكهیمثل ا یطالقم ول یکه من دنبال کارا كردنياونا فكر م_

 ...خواديم حيبابا ازم توض

 کنم؟ كاريچ دیمن با ؟یچ یعنی یگيکه م یینایگفت:خب ا حوصلهیب

 ...گميبهت م یاگه وسط حرفم نپر_

 

 و منتظره ادامه دادم: گهينم یزيچ دمید یوقت

 دیبا می,فقط دوست ندارم فكر کنن باهم اختالف داردميم حيمن خودم به بابا توض یکن یکار چيه خواديتو نم_

 گم؟يم یکه چ ی...گرفتمیندار یگار مشكلکه ان ميرفتار کن یجور

 

 بشی,من دیديفرصت جبران بهم م ی,بهم گفتیكنيمشكلو بزرگ م یکه دار ییتو نی,امیندار یمشكل چيما ه_

ه منو به جرم نكرد یمتاسفانه تو دار ی,ولستيبرام مهم ن یکس چيازتو ه ريجبران کردم کارمو,بهت نشون دادم که غ

ن بهتر شد یبرا یکرد كاري..چ؟یکرد كاريچ تو یمو...ولگفتم...موبه ويهمه چ یخواست حي...ازم توضیكنيمجازات م

حال باشه  نی...بااررضايام ترسميغول ازت م هیبه  یشد لیهم منو..تبد یمدت هم خودتو زجر داد نیرابطمون؟..تو ا

 ...یبر شيپ یخوايتا کجا م نميبب خواميم كنميبازم من صبر م

 ازم پره... یليحرفاشو گفت برگشت اتاق...معلومه دلش خ نكهیاز ا بعد
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 صداش زدم... یکالفگ اد؟باينگاه به ساعتم انداختم,اوففف پس چرا نم هی

 

 شد... رید گهید رونيب اي,بايمان_

 ...رونيبعد دره اتاق باز شدواومد ب یقهينداد,چند دق یجواب

 یو جلودستش كمویکه اومد نزد كردميبراندازش م نيخشكم زد...داشتم با تحس ديبلند سف یتو اون مانتو دنشید با

 صورتم تكون داد....

 ...زدي...رژش بدجور تو چشم مكشیقدم رفتم نزد هیخودم اومدو  به

 کمرنگش کن... ایرژتو پاک کن _

 

 باال انداختو گفت: ییابرو

 و اگه نكنم؟_

 گفتم : طنتيش با

 اونوقت مجبورم خودم دست به کار بشم... یچيه

 ...كیچشاش بودم سرمو بردم نزد یرهيهمونطور که خ بعدم

شكمم احساس درد  یهينشون نداد...چشامو بستمو خواستم لبمو بزارم رو لباش که که تو ناح یالعملعكس چيه

 کردم... یدیشد

 قدم رفتم عقبو نالمو تو گلوم خفه کردم... هی

 ...كنهي,مشت گره کردشو گرفته باال و داره نگاش مدمیردم که دنگاش ک باخشم

 ...ستين فيضع ميليهمون حالت گفت:نه خوشم اومد,خ تو
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 گفت: دینگاشو دوخت بهمو با تهد بعدم

 بزارم... ارتينداره که خودمو در اخت ليدل یديکه منو نبخش ی,تا وقتیشيم كیبار آخرته که بهم نزد_

 رفت سمت در...بدون توجه به من  بعدم

 دنده بود... هیواقعا قد و  ايخندم گرفت...مان شتريبشم ب یعصبان نكهیا یکارش به جا نیباا

 تكون دادمو راه افتادم,طرف در... یسر باخنده

زد به سرم قدمامو تندتر برداشتمو بازوشو محكم گرفتم و  برش گردوندم  یفكر لحظه هی,رفتيآروم راه م داشت

 لبامو گذاشتم رو لباش.. عیادسريبه خودش ب نكهیسمت خودم و  قبل ا

ازم جدا شه...جفت دستاشو  كرديبعدش تقال م ی,ولستادیا حرکتیهمونطور ب هيشوکه شده بود چون چندثان انگار

 ...کنه یگرفت تو دستمو نذاشتم کار

 گفتم... زدميجداشمو همونطور که نفس نفس م ازش

 ...ايکن دیمنو تهد نمينب گهیتمومه تو متعلق به منه,د_

 بوسه کوتاه کاشتم رولباشو ازش جدا شدم... هیدورلباشو دوباره  دميدراوردمو اروم کش یدستمال بمياز ج بعدم

 به گوشم... ديپرازحرصش رس یصدا

 تو..تو.. _

 ؟یمن چ_

 ...یهست یمعن یب یليباحرص بازو بسته کردو گفت:خ چشاشو

 دستاشو مشت کردو حمله کرد بهم... بعدم

 هااان... یبهم دست بزن ی,مگه بهت نگفتم حق نداریشيم كیبهم نزد یچ ی:براايمان

و کار خودش نیکه داره با ا دميکنه,از لحن پر بغضش فهم یبودم,دوست داشتم خودشو خال ستادهیجلوش وا همونطور

 ...نیيسر داد پا نميس یرمق از رو یمشت شدشو ب یتقال کردن,دستا قهي...بعد از چند دقكنهيم یخال
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 ...رونيب میبرداشتمو دستشو گرفتم تو دستم و اومد نيزم یاز رو فشويشدم ک خم

* 

 روشن کردم و راه افتادم... نويماش

 برد سمت ضبطو روشنش کرد... دستشو

 نيشد تو ماشاموبند پخش  یصدا

 شك"

 یآرومم کن نكهیا یجا به

 یكشيم شيبه آت دلمو

 ینه با من دنبال ارامش یازمن بگذر یتونيم نه

 من... الهيفكرت از خ رهينم یول یبه حاله من...توفراموشم کرد ستيحواست ن یول سمويخ یچشما ینيبيم

 ...كنميذهنم حك م یتو رتویتصو یکه فكر بكن یزيتر از اوت چ واضح

 ...كنمي,به بودنم کنار تو شك میکه همش تو خودت نميبيم یوقت

 ...نميشيم شتيپ اموياما بازم م نمونيبه حس ب یحت كنميم شك

 ...نميبيتو م یاي,خودمو دور از دنیكنيازم حستو پنهون م یوقت

 ...ینه بامن دنبال آرامش یاز من بگذر یتونينه م یكشيم شيدلمو به ات یآرومم کن نكهیا یجا به

 من... اليفكرت از خ رهينم یول یبه حاله من,تو فراموشم کرد ستيحواست ن یول سمويخ یچشما ینيبيم

 "حوصله... میندار یگيم ميمونيفاصله تنها م ايدن هیواسم مونده  ازتو

 گفت:قطعش نكن... یلرزون یآهنگو خاموش کنم که با صدا خواستم

 ...دميموهامو فرمونو محكم تر چسب هیبردم ال دستمو
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 یدونيخودت م رمياروم بگ شهينم طیشرا نیباا رميواسه تو آسون اما واسه من مشكله,با هودمو فكرتو کلنجار م"

 ....رمياز تو دلگ یواسه چ

 یماچش ینيبي,مینه با من دنبال آرامش یاز من بگذر یتونينه م یكشيم شيدلمو به ات یآرومم کن نكهیا یجا به

 من.... اليفكرت از خ رهينم یول یبه حاله من تو فراموشم کرد ستيحواست ن یول سمويخ

 "اموبند-شك

 ...كرديلرزونش داشت اشكاشو پاک م یطرفش...با دستا برگشتم

که قول داده بودم  ی,منختیريوجدان م یاشكارو داشت به خاطره منه ب نیا یبار هزارم خودمو لعنت کردم,همه یبرا

 بشه اما... رینازش سراز یقطره اشكم از چشا هی ینزارم حت

 کردم... یربعه ط كیساعترو  ميکردمو راه ن یگاز خال یحرصمو رو تموم

 

 84پارت#

 در پارک کردمو آروم گفتم یجلو نويماش

 شو... ادهيپ_

 شد... ادهيبرداشت,درو باز کردو پ شهيش یاز رو شوهيصدام تك دنيشن با

* 

 سمتش...برگشتم  ايمان یباصدا

 

 بابا و ماکانم دعوتن؟_

 ؟یدي,چرا پرسدونمينم_
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 باباست... نهيدستش به روبروش اشاره کردو گفت:ماش با

 ...شدهيبفهمن چ دیباال انداختمو گفتم:البد بابا دعوتشون کرده,باالخره با یا شونه

 زنگو بزنم که صدام زد... خواستم

 ...ررضايام_

 گفتم: ناخودآگاه

 ...ررضايجان ام_

 گفت: كرديم یهمونطور که داشت با انگشاش باز نویيانداخت پا سرشو

 ؟یبهشون نگفت یزيتو که چ_

 

 چونشو سرشو آوردم باال... ری...دستمو بردم زكرديم تمیتو صداش اذ ترس

 

 ؟یکرد ویفكر نيحد بد شدم که همچ نیتاا یعنی_

 ول کردمو ادامه دادم... چونشو

 ...گمينم یزيچ یقبال بهت قول دادم که به کس_

 ؟یبگ یچ یخوايخب االن م_

 ...كنمينگران نباش خودم حلش م_

 در بازشد... هينگفت...زنگو فشار دادم بعد از چند ثان یزيچ گهید

 گذاشتم پشت کمرشو آروم هلش دادم داخلو درو پشت سرم بستم... دستمو

 ,حواستو جمع کن...شهياالن شروع م نياز هم یگوشش گفتم:باز ریز



 تقاص اشتباه تو

 
270 

 

** 

 همه بلند شدن... میخونه که شد داخل

 اومد سمتونو گفت: بابا

 آوردن... فیباالخره عروس دومادم تشر_

 قدم رفت جلوترو گفت: هی ايمان

 سالم پدر جون حالتون چطوره..._

 

 عروس... یگفت:زنده باش دويبوس شويشونيپ بابا

 ازش جداشد... ايمان یوقت

 بودو محكم فشردم... طرفشو دستشو که به سمتم دراز کرده رفتم

 پسر... یچنتا زد پشتمو گفت:خوش اومد بابا

 حالتون خوبه؟_

 خوب..._

 بهتون بدهكارم... یعذر خواه هی_

 تازه عروست... شهيبرو پ_

 تو جمع... مينگاش کردمو باهم رفت یباقدردان

** 

به  گهیتر شده بود د میمال یکم یکرده بود,البته همون بودا ول رييتغ یکه تموم شد,مامان رفتارش کم یپرس احوال

 ...مي..همه نشستكردينگاه نم نهيبا حرصو ک ايمان
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 الهه باعث شد همه توجهشون بهش جلب شه... یصدا

 ...تونيعروس یدلمو صابون زده بودم برا ی,من کلني,آخه چرا مراسم نگرفتكشمتيمن تورو م ايمان ی:واالهه

 سره اونه... ریخواهر من همش ز ريبگ ررضارويام یقهیبگه اهورا گفت:تو برو  یزيبخواد چ ايمان نكهیا قبل

 ...چوننيبپ ويکردن که عروس یكیجفتشون دست به  نایا رمي:نه خالهه

 صالح دونستن... نطوریا دیباخنده گفت:آروم باش دخترم,شا بابا

 ...نیيسرشو انداخته بود پا ايمدت مان تموم

 ...ديكشيخجالت م انگار

داداشه  هی,نگران نباش هنوز ستايبد ن ینفس بكش هیمعذب نشه گفتم:الهه جان بس کن, نیاز ا شتريب نكهیا یبرا

 اهورا.. هيعروس شاالیا یدار گهید

 خودت دخترم... هيعروس شاالی:اونیهما آقا

 ...ديکش یبه باباش نگاه کردو آه ميسرشو آورد باال و مستق ايحرفو گفت مان نیا یوقت

براش بكنم شرمنده  یکار تونستمينم نكهیآهش چقدر حسرت قرار داره...واقعا از ا نیتصور کنم پشت ا تونميم

 آرومش کنم... تونستميحداقل م یبودم.ول

 انگشتاش قفل کردم... یالخاطر دستمو گذاشتم رو دستشو  انگشتامو البه به

 تحت فشار بود... یليمحكم فشار داد انگار خ دستمو

 بود... دهي,پس فهمكردينگاش م نيآوردم باال...ماکان داشت غمگ سرمو

بود  یدختر یحواسم پ یچون همه دميفهميکلمه از حرفاشونو نم كی یول زدنيخودشون حرف م یداشتن برا همه

 ...داديکه مغموم کنارم نشسته بودو در جواب حرفاشون فقط سر تكون م

 خودسر هستن... یليا خم یکه بچه ها ديقبول کن انیآر ی:آقامامان

 به حرفشون جلب شد... توجهم
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ب ش هی ررضاي...امكردنيبا مشورت م دیادامه داد:اگه خودسر نبودن با كنديپوست م وشويهمونطو  که داشت م مامان

 نيكني,شما فكر نمشهيشبه نظرش عوض م هیبعد  رهياز دخترتون طالق بگ خواديکه م گهيخونه و م اديداغون م

 بچگانه بوده باشه مگه نه... یدعوا هیموضوع فقط 

 فرو رفت... یحرفه مامان جمع  تو سكوت مطلق نیباا

 كاريکه نفهمن دارن چ ستنيبچه ن ايمان ررضاوي,اما امكنميشمارو درک م هيخانوم,من نگران نیگفت:نسر عیسر ماکان

دوست  دیهمه هست که شا هيندگتو ز یاسرار هیزنو شوهر وجود داره و صد البته  نيب شهي.دعوا و بحث همكننيم

 ازشون باخبر بشه... یندارن کس

 اهورا انیباشن,راستش من از بعد جر انیخونواده ها در جر وفتهيکه م یهر اتفاق دی,باميستين ی:اما ما هر کسمامان

 ...دهيدخترا ترس یچشمم از همه

رو با اون دختر  ايمان نیدار ن؟شمايفراموشش کن روهيلطفا اون قض شهيبه خون نشسته گفت:مادر م یبا چشا اهورا

 ن؟يكنيم سهیمقا

 اعتماد کنم... یبه هر کس تونمينزدم فقط گفتم نم یحرف ني:من همچمامان

 یخونوادس و ب نی...زن من و عروس استين یهر کس ايباشه گفتم:مان میمال كردميم یکه سع یآوردمو با لحن جوش

 من...به  یاحترام یب یعنیبهش  یاحترام

 دستش تو دسته من بود اونم باهام بلند شد... امياز جام بلند شدم و چون مان بعدم

 :کجا پسرم,هنوز شام مونده...بابا

 ...ستيمن ن یجا گهیبشه د یاحترام یکه به زنم ب یی:قبال بهتون گفتم,جامن

 ...نینداشت..مگه نه نسر ی:با اخم زل زد به مامانو گفت:مادرت منظور بدبابا

 نبود... ايگفت:اره پسرم,باور کن منظورم مان دوی:لبشو با حرص گزمامان

 لطفا... نيدخترم بش اي:مانبابا

 :بله پدر جون...ايمان
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 نشست... بعدم

 

از جانب شما نداشتم..همسرتون رسما دختر منو  وياحترامیب نيخان:دست شما درد نكنه آقا ناصر توقع همچ ونیهما

 کرد... هسیمقا یابونيدختر خ هیبا

 باحرص از جاش بلند شدو ماکانو صدا زد... بعدم

 ...ادياگه عاقل باشه با ما م امي,مانستيما ن یجا گهید نجایپاشو ماکان ا_

 

 85پارت#

 رفت بازوشو گرفتو گفت: بابا

 ...ميباهم حرف بزن نينشو مرد,بش یعصبان_

 گفتن... ارويگفتن یخانوم همه نیمونده...نسر ميخان:حرف؟مگه حرف ونیهما

 ...نی,شما منظوره منو بد برداشت کردنينيبش كنميکه ترس توش مشهود بود گفت:خواهش م یبا لحن مامان

 آروم باش... كنمي:بابا خواهش مماکان

 خان سرشو با حرص تكون دادو نشست... ونیهما

 ...ميباهم حرف بزن دی,ما بانينيبچ زويم دیالهه گفت:دخترا شما بر اويبه مان بابا

 بهم انداختنو از جاشون بلند شدن... ینگاه ايو مان الهه

**** 

 "ايمان"

 و خفقانو تحمل کنم... نياون جو سنگ تونستمينجاتم داد,چون واقعا نم پدرجون
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 آشپزخونه... ميجام بلند شدمو همراه الهه رفت از

 ...ميشونيدستمو گذاشتم رو پ نتويدادم به کاب هيتك

 گوشم...به  ديالهه رس نيغمگ یصدا

 !ا؟يمان_

 هوم..._

 نه؟ ؟مگهیناراحت یليخ_

 گفتم: یسوالش حرصم گرفت بالحن تند از

 ...زنميقهقه م ادیز هيدارم از خوش ینيبينه,نم_

 خودشو انداخت تو بغلمو گفت: هوی

اهورا  نكهیبعد از ا یدوني,مستي,باور کن مامان اونقدرام بد نخوامي,من بابت رفتاره مامانم ازت معذرت مايمان_

 کس اعتماد نداره... چيشد...به ه ینطوریکنه ا یخودکش خواستيم

 که اشك توشون حلقه زده بود گفتم: ییخودم جداش کردمو با چشا از

 اررضيام شيپ قیمن شقا یچرا؟چون دوست داشت االن به جا یگيمنه؟مشكل مامانت فقط منم,م ريتقص نایمگه ا_

 بود...

 کنن بابا منم آدمم.... یهاشونو سرمن خال عقده خوانيالهه؟چرا همه م چرا

 ...زمیگفت:آروم باش عز نيغمگ

 ...شميم ونهیالهه دارم د تونمينم_

 هامو محكم فشارشون دادم... قهيدستامو گذاشتم رو شق ديترکيداشت م سرم

 ؟یكنيم ینطوریحالت خوبه چرا ا ايبا ترس گفت:مان الهه
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 ....نيبهش بگم همونجا سر خوردمو نشستم رو زم یزيچ نكهیا بدون

 ...اايمان_

 گفتم:آروم داد نزن خوبم... یلرزون یباصدا

 اومد تو آشپزخونه... ررضايبگه که ام یزيخواست چ الهه

 ...ايزود گفت:داداش مان الهه

 کنارم زانو زدو گفت: عیسر ررضايگفت ام نویا تا

 ن؟يزم نينشست شده؟چرايچ_

 دستشو گذاشت رو شونمو نذاشت بلند شم...  ررضايم که,امبلند ش خواستم

 زم؟ی...حالت خوبه عزدهیچرا رنگت پر_

 تكون دادمو گفتم:آره خوبم الهه شلوغش کرده... یسر

 دادم به شونش... هيتك مويشونيبغلش,پ ديمنو کش آروم

 پر کرد... موينيعطر تلخش ب یبو

 گوشم گفت:متاسفم... ریز

 بگم از آغوشش دل کندمو از جام بلند شدم... یزيچ نكهیا بدون

 تظاهر به خوب بودن بكنم... شهيو مثل هم ارميدرشون ب یکردم,از نگران یزدم و سع یمصنوع لبخند

 ...نيمن حالم خوبه گندش نكن_

 ؟ی:مطمعنديبا شك پرس الهه

 اوهوم خوبه خوب..._

 ...ميتا ما به کارامون برس رونيبرو بتوام  ررضايکه همونجا نشسته بود گفتم:ام ررضايبه ام بعدم
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 جاش بلند شدو از کمرم گرفت و منو به خودش چسبوند و رو به الهه گفت: از

 ...رونيبلند از آشپزخونه رفت ب یبا قدما دويبوس قمويخانومه منو داشته باش,بعدم شق یالهه هوا_

 ملتهبم... یدستامو  گذاشتم رو گونه ها دمويکش یقيعم نفس

 به گوشم... ديالهه رس طونيش یصدا

 خواد؟يبچه دلش م نيگي,نمنیيايحیب یليخ_

 ...دهيم ريش یبچه...هنوز دهنت بو یگيلبخند برگشتم سمتشو گفتم:خودت م بااخمو

 باخنده گفت: الهه

 ...شهيم میوقتا بهت حسود یها,بعض ونتهید ررضايام یاز شوخ یجدا ی,ولیشعوريب یليخ_

 ...ميكنيکار م نجایا میما دار كننيها فكر م چارهيکجاست,ب التونیبگو وسا ايبسه بسه,ب_

 اه؟ينخود س یِمارو فرستادن پ یديتو نفهم یعنیگفت:حقشونه  كرديباز م نتويکه دره کاب همونطور

 ...سوزهيم ندتیهمسر آ ی,دلم براایدار یجواب هی یهر سوال ی:ماشاال برامن

* 

 و ماکان نشسته بودم و اهورا و الهه روبرومون بودن... ررضايام نيمن ب میجمع بود زيدور م همه

 ن؟يكني:بسم اهلل چرا شروع نمپدرجون

 زم؟یبرات بر یبشقابمو از جلوم برداشتو با برنج پرش کردو گفت:از کدوم خورش دوست دار ررضايام

 بشقاب چشام گرد شد با تعجب گفتم: دنید با

 ؟یاون همه برنجو بخورم منو غول فرض کرد تونميمن نم ررضايام_

 ؟یبخور ییگفته قراره همشو قراره تنها یطرفمو گفت:ک برگشت
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 86پارت#

 زل زدم که گفت:بهش یجيباگ

 صاف نشست... هویپامو کوبوندم به پاش که  زيم ریکار دادم دستت...از ز یدیوقت د هینگام نكن  یاونطور_

ل زده ز نطوريهم دمیبگم که د یزيامروز افتادم...برگشتم به ماکان چ ادیفسنجون  دنیبشقابو برداشت..با د دوباره

هست...به الهه نگاه کردم لپاش گل  نشونيب یزيچ هینشست رو لبام...اصال تابلوعه که  یقيبه الهه...لبخند عم

 ...كنميدارم نگاش م دید  یانداخته بود وقت

 ...نیيسرشو انداخت پا عیشدو سر هول

 ماکانو گفتم: یبه بازو دميم کوبآرنج با

 ؟یغرق نش_

 گفت:هوم؟! یحواسپرت با

 مراعات کن... كمیدختر مردمو حداقل  یخورد_

 خوره؟يچقدر ناز داره غذا م نيآخه بب_

 بشر پررو بود... نی,چقدر اینعلبك یشد اندازه چشام

 به خودم اومدم...بشقابو گذاشت جلومو گفت: ررضايام یصدا با

 بخور... ن؟غذاتويكنيبا ماکان پچ پچ م نیدار یچ_

 بشقاب آه از نهادم بلند شد... دنی.با دنگفتمیزيدادموچتكونیسر

 

 ؟یبخورم بعد تو برام پر ترش کرد تونميبهت گفتم نم_

 داد دستمو گفت: قاشقو
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 ...یبخور ییتنها ستيمنم بهت گفتم قرار ن_

من فدات  یکارش,اله نی,ته دلم ضعف رفت از امیبشقاب غذا بخور هیباهم تو  خواستي,مدميمنظورشو فهم تازه

 شم...

 نگفتمو شروع کردم به خوردن... یزيچ گهید

 جادیا یبد یبرخوردش با بشقاب صدا یقاشق از دستش افتاد و از صدا هوی ررضايکه ام میغذامون بود یوسطا

 درشت عرق بود خشكم زد... یصورتش که پر از دونه ها دنیشد...سرمو اوردم باال که با د

 لب زد: یسخت به

 متوجه نشه... یماکانو آروم صدا کن کس ایمانــ_

 ...شدهيزده گفتم:چ بهت

 ,زود باش...سيس_

 

 و فكش منقبض شده بود... دیلرزيداشت م دستش

 ... ومديبه ماکان زدمو اشكم داشت در م یاسقلمه ینگران با

 ن گفتم:که جلب توجه نكنم به ماکا یجور آروم

 ...ستيحالش خوب ن ررضايماکان,ام_

مقدمه از جاش بلند شدن...با بلند شدنش همه با تعجب بهش  یب هویو  ررضاينگاهشو دوخت به ام عیحرفم سر نیباا

 خوده من.. ینگاه کردن حت

 

 ...ميصحبت کن كمیپروژه یدرباره دیگفت:پاشو با ررضايبود...بعد به ام یخانوم دستتون درد نكنه عال نینسر_

 ...دميفقط من فهم نویا یاز جاش بلند شد ول یبه سخت ررضايام
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 ...می...بریانداخت ادمی:آره خوب شد ررضايام

 بعد شام... یبرا نی...بذاری:چه کارپدرجون

 ...هي:نـــه..االن فرصت خوبررضايام

 ؟یگرمته؟چرا انقدر عرق کرد یليرخينداشته باش ناصر...ام شونیجون:کار نینسر

 ...كمی:ها آره ررضايام

 از اون جا دور شدن... بعدم

 همم...بف دیخودم با گنينم یزيشده,حاال که اونا بهم چ یزي,مطمئن بودم چوفتادميپس م یاز اضطرابو نگران داشتم

 ...دميجونو شن نینسر یکه صدا كردميم یداشتم با غذام باز نطوريهم نویيدرهم,سرمو انداختم پا باافكار

 از غذا... ومديخوشت ن ؟نكنهیخوريغذاتو نم ا؟چرايمان_

 تاحاال من براش مهم شده بودم؟ ی...از کارميحرفش تعجب کردم که کم مونده بود شاخ درب نیاز ا اونقدر

 خوب بود... ميليغذا خ هيحرف چهنیحال گفتم:ا نیباا

 نه دخترم... نداره,مگه ليم گهیباخنده گفت:جفتش تنهاش گذاشته به خاطر همون د پدرجون

 خب... زهيحرف پدرجون با خجالت گفتم:نه چ نیباا

 شوهرت... شيبرو پ ؟پاشویگفت:چرا نشست دویخند پدرجون

 بلند شدم... زيخدا خواسته ازپدر جون تشكر کردمو از سر م از

 خودمو به پشت دراتاقش رسوندم و بدون در زدن رفتم داخل... عیسر

 بود رو تختشو ساعدشو گذاشته بود رو چشاش... دهيدراز کش ررضايام

 ؟یگفت:تو چرا اومد یآروم یبا صدا ماکان
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 ...كشیپشت سرم بستم اومد نزد درو

 دفعه اونطور شد؟ هیخوبه,چرا  ؟حالشیچرا اومد یچ یعنی_

 نداد... جوابمو

 ...فهمميباالخره که م یحرصم دستامو مشت کردم,باشه نگو ول از

 رو تخت... نشستم

 شه... دارينذار ب رونيب رميازه خوابش برده من مت_

 نگفتم... یزيتكون دادمو چ یسر

 دستمو آروم گذاشتم رو دستش... رونيرفت ب نكهیاز ا بعد

 ...؟یكنيها رفتار م بهیغر ني,چرابامن ع؟یگيچت شده تو,چرا بهم نم آخه

 تو جاش جابجا شد... كمی

و پشت بندش  دیخورده لرز هی...پلكش دادميدستش برداشتمو گذاشتم رو گونشو آروم حرکتش م یاز رو دستمو

 چشاشو باز کرد...

 گرفت... شيسرخش دلم آت یچشما دنید با

 ...یکن بخواب یهمو سع یچشاتو بذار رو رميام_

 گفت:پس ماکان کو؟ یخش دار یچشم نگام کردو با صدا یگوشه از

 ..من اومدم رفت. ی:وقتمن

 كمیرکت تو ش ای یدانشگاه اتویاستراحت کن از صبح تاشب  كمیگفتم:نه بلند نشو, یبشه که فور زيخ مين خواست

 ...یكنيخودتو نابود م ینطوریخودت بزار...ا یوقت برا

 ...ادي:خواب به چشمام نمررضايام
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 شد بهم... رهيسرشو خ ریگذاشت ز دستشو

 ؟یچرا باهام خوب كنم؟پسيم تتیهمه اذ نیمنكه ا ی:چرا نگرانمررضايام

مونش ن شميناراحت م یليوقتا از دستت خ ی,بعضینشست رو لبامو گفتم:چون دوست دارم,تو همه کسه من یلبخند

 رفتاره تو خوده منم.... نیمقصر ا دونميچون م كنميخب زود فراموش م یامروز ول نيهم

 ؟یبخشيم ؟زودیكنيفراموش م ؟زودیكنيرفتارو م نيبهت دروغ گفتمم هم یبفهم یروز هی:اگه ررضايام

 ...ستميموضوع ن نیاصال نگران ا ني,به خاطر همیگيبهم دروغ نم چوقتيکه تو ه دونمي:من ممن

 ..یزني:ازکجا انقدر مطمئن حرف مررضايام

 

 گفتم: یناراحت با

 ؟یمنو نسبت به خودت خراب کن تهيذهن یخوايچرا م_

 جاش جابجا شدو گفت: تو

 جوابتو بدونم... خواستميم دميسوال پرس هیفقط _

 بغلم؟ یايدستشو باز کردو گفت:م بعدم

جاش نبود...در ضمن من به  نجایا یبود ول زيوسوسه انگ شنهادشينگاه به آغوشش انداختم پ هینگاه به چشاشو  هی

 بشه كمینذارم نزد دهيکه منو نبخش یخودم قول داده بودم تا زمان

 و احساساتم گذاشتمو گفتم:پارو دلم  نيخاطر هم به

 ه؟یجزء باز نمیا_

 ؟یکردو گفت:کدوم باز یاخم

 ...ششونيپ ميکن ینقش باز دیامروز با یرفته خودت گفت ادتی_
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 ...ميکن ینقش باز مینداره که بخوا ليپس دل ميخوابيهم م شيتو فكر کن آره,در ضمن ما تو خونه هم پ_

 ...شمينم كیمن بهت نزد یمنو نبخش كهي,تا وقتشهيعوض م یگفتم:از امشب همه چ یبدجنس با

 

 87پارت#

 شدو گفت:تو دلت از کجا پره؟ زيخ ميجاش ن تو

 لبام نشست... یرو یتلخ لبخند

 ...یكنيفرض م بهی...که منو غریباورم ندار گهیجا...مخصوصا تو که دازهمه_

 بهت بكنم... یاعتراف هی دیمن با نهیاگه دردت ا_

 بگه دره اتاق باز شدو الهه اومد تو... یزيتا خواست چ یدم که حرفشو ادامه بده ولنگاش کر یکنجكاو با

امشبو دل  هی نيوره دل هم هست یکاف یبابا تو خونتون به اندازه نيمارو باش...پاش یبه مهموناگفت:به نطتيش با

 از هم... نيبكن

 باحرص گفت: ررضايام

 تو اتاقم در بزن... یايم یالهه مگه من صدبار بهت نگفتم که وقت_

 

 ...كردنيم كاريچ نيها داشتادامه داد:چرا؟ناقال یباهمون لحن قبل الهه

 گرد شده گفتم:الهه... یچشا با

 دم؟يسره بزنگاه رس هي:ها چالهه

 سره بزنگاه... قايدلم گفتم آره دق تو

 ؟یدار كاري:خب حاال چررضايام



 تقاص اشتباه تو

 
283 

 

 شون؟بدرق یبر یخواينم رني:باباتو داداشت دارن مالهه

 ..دميبه مانتوم کش یجام بلند شدمو دست از

 ...میبر ی:چرا خوب شد گفتمن

 استراحت کن... كنميخواست بلند شه که گفتم:خواهش م ررضايام

 کار دارم... یفردا کل میبر دیبا گهی:من خوبم نگرانه من نباش...مام دررضايام

 از جاش بلند شد.. بعدم

 ...نيبمون شتريب كممی ؟خوبیزود نی,چرا به اررضايبا اعتراض گفت:ام الهه

 ...گهیفرصت د هی شاالی:کار دارم خواهر گلم,اررضايام

 بهش بگو... یزيچ هیتو  اي:مانالهه

 ؟یشناسيدردونتو نم زی:تو داداشه عزمن

 

 به جون من ننداز اصال راه نداره... ارويمان خودي:الهه بررضايام

 گفت:واقعا که... نويپاشو کوبوند رو زم الهه

 الهه خندم گرفت.. ی...از کارارونياز اتاق رفت ب بعدم

 ...گهید میبر ايب یخندي:چرا مررضايام

تاق رفتم ,از ارميدستشو بگ نكهینگاه به چشاش انداختم وبدون ا هینگاه به دستشو  هیدستشو دراز کرد طرفم... بعدم

 ...رونيب

**** 

 چشامو باز کردم... نيتوقف ماش با
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 ...میديچه زود رس هع

 ...شيخورد به صورتم...آخ یمیشدنم باد مال ادهيشدم...به محض پ ادهيپ نياز ماش دمويکش یاازهيخم

 ...اطياورد تو ح نويماش ررضايبه سمت خونه برداشتم و ام قدمامو

 رنگ عوض کردم... ییمويتاپ شلوارک ل هیلباسامو با  عیتو خونه و سر رفتم

 نگاش سرمو آوردم باال... یِنيسنگ بااحساس

 چشم ازم برداشتو اومد کنارم شروع کرد به در اوردن لباساش... كنمينگاش م دید تا

 تموم شده بود... یباز انگار

 فكر نكنم... یزيکردم به چ یرو سرمو چشامو بستم و سع دميپتورو کش دمويتخت دراز کش یرو

 رو تخت... دهيپشت به من خواب دمیسمتش که د شدن تخت چشامو باز کردم... برگشتم نیيباال پا با

 ...گهید یجا هیبرو  ؟پاشویديخواب نجایچرا ا ررضايحرص تو جام نشستم...بازوشو گرفتمو گفتم:ام با

 ...یمبل بخواب یرو یبر یتونيم یکه چشاش بسته بود گفت:من راحتم اگه تو ناراحت همونطور

 ...رميگيکمر درد م تونميحرص گفتم:من نم با

 ندارم... یبخواب من مشكل نجايگفت:خب هم یلحن حرص درار با

 ؟یري:نممن

 :نچ...ررضايام

 ...رميتخت بلند شدمو گفتم:باشه پس من م یرو از

 ...یكني:چرا کارو  سختش مررضايام

 ...رونيبرداشتمو از اتاق اومدم ب یواریاز کمد د ويبگم از رو تخت بلند شدمو پتو مسافرت یزيچ نكهیا بدون
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,چه راحت كنهيم از حرص دادنه من,منو مسخره برديم یچه لذت دونميدونه دونه موهاشو بكنم,من نم خواديم لمد

 ...دور ندازتميدستمال باهام رفتار کردو االنم که کارش تموم شده م هیمثل  كاريچ خواديمنو م گهیقبول کرد,آره د

 کنار... ديراحت کش یلياونم خ یبه گلوم چنگ انداخت,درست بود که خودم گفته بودم ول یبد بغض

که تو بالكن  یشباون ادی,ختمیریاشك م صدایشدن...ب یدارمو اشكام تو صورتم جارنتونستم خودمو نگه گهید

 هیدرست بشه  یهمه چ دايندارن؟چرا تا م یمن تموم یگرفتن,چرا کابوسا یشتريافتادم و اشكام شدت ب میديخواب

 ...كنهينابود م ويهمه چ ادويطوفان م

 نشست رو پتو... یکه احساس کردم دست كردميم هیداشتم گر نطوريهم

 اشكامو پاک کردمو صورتمو فرو کردم تو بالش... عیسر

کارو  نیپس چرا ا برهيکه بدون هم خوابمون نم یدونيم ؟خودتیكنيم یرو از روم کنار زدو گفت:چرا لجباز پتو

 ؟یكنيم

 ...نينذاشت یکه جنابعال برديداشت خوابم م بره؟تازهيگفته بدون تو خوابم نم ی:کمن

 ...نمتيه؟ببینجوری:چرا صدات اررضايام

 کرد سرمو از بالش جدا کنه... یسع بعدم

 ...كردميم هیبفهمه که داشتم گر خواستمينم

 ولم کن... ررضاي:اه اممن

 صورتم اخماش رفتن توهم... دنیبلند کردو به محض دبالش  یحرکت سرمو از رو هی با

 ؟یکرد هیگر یچ ی:برادیلب غر ریز

 ازش برگردوندمو جوابشو ندادم... رومو

 ...یکرد هیچرا گر دميحرص صورتمو برگردوند سمت خودشو آروم و شمرده گفت:پرس با
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 88پارت#

 ام قطره اشك سرخورد رو گونه هی

 با دستم پاکش کردم.. عیسر

 ...اديمگه برات مهمه؟...پاشو برو خوابم م_

 که چهرشو پوشونده بود گفت: یظيدستاش صورتمو قاب گرفتو با اخم غل با

 نكن... یمن باز یانقدرم با اعصاب کوفت مینبودم...پاشو بر نجایاالن ا ینگو اگه برام مهم نبود مزخرف

 شدت گرفت... امهیگر

 مم...حاال برو...که چقدر برات مه دميولم کن باشه فهم_

 ...نشيتو بغلشو سرمو فشار داد به س ديمنو کش محكم

 گوشم گفت: ریز

 ؟یوفا شد یبالش,ب یرو یبدونه من سرتو بذار یخوايم

 

 ...ی,توعوض شدستمين وفایگفتم:من ب هیدوره کمرش حلقه کردموبا گر دستمو

 شو دوست داشتم...درد یکه استخونام درد گرفتن,ول یمنو به خودش فشار داد جور محكم

 خوردهی خواستمي,اما مزمیعز دمتيبهت بگم...من بخش ویبشنو یهاست دوست دارکه مدت ويدوست دارم حرف_

 ...ییررضايام یدونهی...تو یزیچقدر برا عز یدوني...تو نمیايتا به خودت ب یبش هيتنب

 

 ؟یديگفتم:واقعا منو بخش رونويشده بودم از بغلش اومدم ب شوکه

 ازت بگذرم... تونميگفت:آره نفسم مگه م كرديکه اشكامو پاک م همونطور
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 حرفم شد... یهقم مانع ادامهگفتم:پس چرا؟هق دویلرز چونم

 فكر نكن. یچيتموم شد,به ه یهمه چ گهید سيبغلم گرفتو گفت:س دوباره

 ...یدوسم ندار گهیکه د كردمي,فكر مررضاي:اممن

 به عشقم نسبت به خودت شك نكن.. ,مگه بهت نگفتمزمی:آروم باش عزررضايام

 هیآروم گرفت...آرومه آرومه بودم,چونشو گذاشت روسرمو پنجه هاشو برد ال كبارهیجملش  نیناآرومم با ا قلب

 موهام...

 ...كردميبند اومده بودن,احساس سبك بودن م گهید اشكام

 ...اميب تونميخودم م كنهي,کمرت درد مررضايبغلم کنه که زود گفتم:نه ام خواست

 ...یخانوم تيتو مهربون ی:فداررضايام

 ,کمرمو گرفتو چسبوندم به خودش...میزدمو باهم بلند شد یلبخند

 صورتمو بشورم تو برو بخواب... رميمن م ري:اممن

 ...اي:باشه گلم,زود بررضايام

 ...ییجداشدمو رفتم دستشو ازش

**** 

 ...ادديلباشو محكم بهم فشار م نشوينشسته بود رو تختو دستشو گذاشته بود رو س ررضاياتاق که شدم...ام وارد

 باز حالت بد شد؟ شدهي,چرميخودمو رسوندم بهشو گفتم:ام ینگران با

 برداشتو با درد چشاشو بست... نشيس یدستشو از رو عیسر

 :خــوبم...ررضايام

 رو تخت... ديگفتو دراز کش نویا
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 بغلم,تا آروم بشم... اي:بررضايام

 ...شهيدکتر من نگرانتم چند وقته که مدام حالت بد م میبر دی,پاشو باررضاي:نه اممن

 

 :گل خانوم حالم خوبه...فقط تورو کم دارم...ررضايام

 ...دميتخت دراز کش یرو رفتم

 گردنم... هیاز پشت بغلم کردو پاشو انداخت روپامو سرشو فرو کرد تو گود شهيهم مثل

 که تا صبح خوابم نبرد... ینگرانش بودم,جور یليخ

 سمتش... دميبه گوشم چرخ ديمنظمش رس ینفسا یصدا یوقت

 عرق بود... سيخ صورتش

که رو صورتش بودو پاک  یعرق یدونه ها رونويب دميش کشاز جعبه یجام بلند شدمو چند برگ دستمال کاغذ از

 ...دميبوس شويشونيکردم و اروم خم شدمو پ

 صورتش بودم,پلكام گرم شدنو به خواب رفتم... رهيو همونطور که خ دميکنارش دراز کش دوباره

* 

ق ساب یررضايکرده بودو شد بود همون ام رييتااسمون تغ نيرفتارش از زم ررضاي,امگذشتيهفته از اون ماجرا م كی

 موضوع خوشحال بودم که حد نداشت... نیاونقدر بابت ا

 ...ترسونديبود که تا سرحد مرگ منو م ررضايو اون حال بده ام كردينگرانم م یليخ یموضوع هیوسط فقط  نیا

 یلو چوندهيمنو پ یجور هیگرفته بودم هرطور که شده بود امروز ببرمش دکتر...قبال هربار که بهش گفتم  ميتصم

 ...اميکوتاه نم گهید نباریا

 اومد خونه... ررضايفكرا بودم که در خونه باز شدو ام نيهم تو

 ...اورديبودو داشت کفشاشو در م نیيپا سرش
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 ؟یخوب زمیسمتش گفتم:سالم عز رفتميکه م ینيح رونويآشپزخونه اومدم ب از

 خوب شدم... دمیزدو گفت:سالم بانو تورو که د یلبخند کم جون دنمیاورد باال و با د سرشو

 ...ارهي,کمكش کردم کتشو در بكشیزدمو رفتم نزد یدلبخندیبارياز چشاش م یخستگ

 ...ارميم ییاالن برات چا نيکتشو دراورد گفتم:برو بش یوقت

 :قربونه دستت...ررضايام

ول بهش بگم که قب یکه چجور كردميموضوع فكر م نیداشتم به ا ختمیريم ارویيتو اشپزخونه همونطور که چا رفتم

 نگرفتم... یا جهيفكر کردم نت یهرچ یدکتر...ول اديکنه ب

 ...رونياز اشپزخونه اومدم ب وينيس یگذاشتم تو ارویيچا دمويکش یپوف

 ...داديفشار م شيداده بود به مبلو دستاشو رو شق هيبراش,سرشو تك رميبم یاله

 رفتم باال سرش... زويگذاشتم روم وينيس

 گذاشتم رو دستاشو گفتم: دستمو

 ...دميببند من برات ماساژ م چشاتو

 نگفت فقط سرشو تكون داد... یزيچ

 بود... یالن فرصت خوبنظرم ا به

 ررضا؟ي:اممن

 ...جانم–

 دکتر... میامروز بر یاي:ممن

 ؟یدار یشده,مشكل یزيگفت:چرا چ یگذاشت رو دستمو سرشو برگردوند سمتموبا نگران دستشو

 من نه... یگفتم:برا دمويکش یپوف



 تقاص اشتباه تو

 
290 

 

 ؟ی:پس کررضايام

 :خودت...من

 گفت: یاليخيمبل و با ب یداد به پشت هيگفتم تك نویتاا

 دکتر؟ اميب دیبا یچ یندارم,برا یمن مشكل_

 

 89پارت#

 توچشامو گفتم: ختمیالتماس بودو ر یکنارش نشستمو دستشو گرفتم تو دستم,هرچ اومدم

 به خاطر من... كنميخواهش م_

 گفت: كمویآورد نزد سرشو

 ...ستين میزينگران نباش من چ_

 ...زنميباهات حرف نم گهید یاي...به خدا اگه امروز نفهمميمن نم یكنيچرا هست فكر م_

 تمومش کن...لطفا. ايگفت:مان کالفه

 

 ازجام بلند شدمو گفتم: تيعصبان با

...من حق ندارم نگرانت باشم؟به خدا ذارميخونه نم نیپامو تو ا گهیمن د ای یايبا من م اامروزی,كنمينه تمومش نم_

 به فكر من باش... كممیدارم که نكنه حالت بد بشه و من نفهمم... نویشبا خواب ندارم همش استرس ا

 جاش بلندشدو اومد سمتم شونه هامو گرفت تو دستاشو گفت: از

اع ...چند وقته اوضستين یعنی ستين میزيچ گميم ی؟وقتیدخترخوب,مگه تو بهم اعتماد ندار یشيم یچرا عصبان_

 ...هيز خستگتحت فشارم باور کن همش ا یليخ ختسیشرکت بهم ر
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 ...یگيدروغ م یدار دونميکه ممن_

 

 ادامه نده... گهید ايگفت:مان یاخسته یگذاشت رو شونمو با صدا شويشونيپ

 خودم دست به کار بشم...ظاهرا حرفشو گوش دادم و وانمود کردم که کوتاه اومدم... دیخودم جداش کردم,باشه با از

 حساس شدم... یادیمن ز دیشا گمينم یزيچ گهی,من دیتو بگ یباشه هرچ_

 رو لبمو گفت:خوبه... ديکش انگشتشو

 ...ازم جدا شد..ديلبامو بوس یحرکت ناگهان هی یط بعدم

 

 ...یحاالم بدو برو ناهارو حاضر کن که مردم از گرسنگ یحرف گوش کرد نكهیا یبرا نمیا_

 اقا... یمیه تو تحرهفت كیاز االن به مدت  یبه حرفم گوش نداد نكهیا ی,برایگفت منو ببوس یک_

 حرف ازش جداشدمو رفتم تو اشپزخونه... نیا باگفتن

 به گوشم... ديخندونش رس یصدا

 ...ادهیز یليهفته خ هیبده  فيتخف كمی ايمان_

 خنده... ریبلند زد ز دوباره

 ؟یكنيمنو مسخره م یحرص گفتم:دار با

 من؟من غلط کنم شمارو مسخره کنم بانو... یلبخندشو قورت دادو گفت:ک عیسر

 ...دید ميباشه,خواه_

 ...دونستميمن نم ویخانمم چقدر تو خشن بود_

 صبر کن دارم برات... یدیکجاشو د_
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 صداش زدم.. دميچ زويم نكهیاز ا بعد

 ناهار حاضره... دیي:بفرمامن

 ...امي:برم لباسامو عوض کنم بررضايام

 :باشه...من

**** 

 ...رونياز اتاق اومد ب قهياز چند دق بعد

 کنارو نشست روبروم... ديکش ويلختش گرفتم...صندل ینگامو از باال تنه ی...به سختنيشلوارک تنش کرده بود هم هی

 ...زنهيبا آدم حرف م ؟غذاتیبه چه کرد:بهررضايام

 کرد... خیدست به کار شو  عیزدمو گفتم:نوش جان...سر یلبخند

 رو برنجشو مشغول شد... ختیرو ر مهيقاشق از ق هیچشم,بعد _

 یزيچ یبودم قرص دهیمدت ند نی...تو اكردميم ینداشتمو فقط با غذام باز لياصال م یول نیيسرمو انداختم پا منم

نم تو ذه یجرقه ا هویکه  كردميداشتم فكر م نجوريمصرف کنه که بتونم حداقل اون قرصو به دکتر نشون بدم...هم

 زده شده...

قرص  هی بشيحالش بد شد ماکان از ج ررضايام نكهیو ماکان اومد,بعداز ا میکه دعوا کرد یخودشه,اون روز آره

 ...نهيبگردم,درسته هم باشويج دیبرداشت.با

 سرمو اوردم باال ررضايام یصدا با

 

 ؟یخوريچرا نم ايمان_

 

 ...خورميزدمو گفتم:ها چرا م یمصنوع لبخند
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که آرمانو سوگل از مسافرت برگشتن امروز آرمان دعوتمون کرد  یخبر دار یبهم انداختو گفت:راست یمشكوک نگاه

 خونشون...

 بهم نگفت؟ یزيسوگل چ ؟چرایگيم ی:جدمن

 ...دونمي:نمررضايام

 زور دو سه قاشق خوردم,اشتهامو به کل از دست داده بودم... به

 بود... یغذا مثل خودت عال یخانوم بلند شدو گفت:دستت درد نكنه زياز پشت م ررضايام

 زدمو گفتم:نوش جونتون... یلبخند

**** 

 گرفتم به سوگل زنگ بزنم... ميظرفارو شستم,تصم نكهیاز ا بعد

 سرما بخوره... دميمبل خوابش برده بود ترس یرو ررضايام رونيفكر از آشپزخونه اومدم ب نیباا

 ...ارميزنگ بزنم رفتم اتاق براش پتو ب نكهیا قبل

 ...ررضايام یکه چشم افتاد به لباسا رونيب اميرو از کمد دراوردم خواستم از اتاق ب پتو

 رفتم سمتشون... عیسر نويرو انداختم رو زم پتو

پشت  از قايکه صداشو دق نميبب بشميج یكیکه نبود خواستم اون  بشيج نیشلوارش...تو ا بيکردم تو ج دستمو

 ...دميسرم شن

 ...یكنيم کاریچ یبپرسم دار شهيم_

 نبره... ميبه دستپاچگ یتا پ دميکش قي...دست آزادمو مشت کردم...چنتا نفس عمدمیترس تو جام پر از

 طرفشو گفتم: برگشتم

 ...ییلباسشو نيماش نداختميداشتم لباسارو م_
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 نگام کردو گفت: مشكوک

 کنار که امروز بپوشمشون... یخودت نذاشت شبید نارویمگه ا_

 لعنت فرستادم... ميپرتخودمو حواس به

 ؟یمگه تو خواب نبود یاصال حواسم نبود,راست یگيزدمو گفتم:عه آره راست م یمصنوع لبخند

 سمت تخت گفت: رفتيتكون دادو همونطور که م سرشو

 مبل راحت نبودم... یچرا رو_

 

 90پارت#

 پتورو روش مرتب کردم... ديدراز کش یوقت

 ؟یخوابيتو نم_

 ...بارهياز چشات م ینه تو استراحت کن خستگ_

 برم ساختمون... دیسر با هیکن  دارميب ميونپس لطف کن سه_

 راحت بخواب... التيباشه,باخ_

**** 

 ...دميچرخيکالفه دوره خوردم م رونياتاق اومدم ب از

 بهش دروغ گفتم... دهيکه فهم مطمعنم

رفتم سمت تلفن شماره سوگلو گرفتم و بعد از  دمويکش ینم...پوفک كاريچ دیبا دونميمغزم قفل کرده بود نم گهید

 چنتا بوق جواب داد...

 ...الو
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 :سالم عروس خانوم...من

 ن؟يما دعوت یبهت گفت که امشب خونه ررضايذره شده,ام هیدلم برات  ايمان ی...وازممی:سالم عزسوگل

 منه که اول تورو دعوتت کنم... یفهيوظ یشده,آره بهم گفت,چرا خودتو به زحمت انداخت ذرههی:منم دلم برات من

 ..كنهيم ی,چه فرقهيچه حرف نی:اسوگل

 کن خوش گذشت؟ فی:خب تعرمن

 ...گذشتيخوش م شتريب نیاگه شمام بود یبود,ول یعال ايمان ی:واسوگل

 ...ختسیبهم ر كمیاوضاع شرکت  نكهیمثل ا میايب ميدوست داشت یلي:خداروشكر,خمن

 اجازه گرفته.... یجنابعال یقهيگفت:آره آرمان بهم گفت که به زور از اون شوهر عت دویخند سوگل

 من؟ یقهي!االن شد شوهر عتشد؟ي:چمن

 ...كنهيم تتیبود,خب از تو چه خبر؟بازم اذ قهي:شوهر تو عتسوگل

 ...كنميم فیرو برات تعراتفاق افتاده امشب همه ی:نه بابا کلمن

 ...اينكن ری...دمي:باشه شب منتظرتونسوگل

 ؟یندار یکار شميراحت,خب مزاحم نم التي:خمن

 :نه فدات شم...سوگل

 :خدافظ...من

 با سوگل...خودمو انداختم رو مبل... یاز خدافظ بعد

 کنم... كاريچ دیکه با دونستميسررفته بود نم حوصلم

اناال از  ک یكی...باالخره خسته شدمو رو كردميهدف کانالو رو جابجا م یبرداشتمو روشنش کردم,ب ونویزیتلو رلکنت

 توقف کردم...
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 بلند شد... ررضايام هياس گوشاماس یکه صدا كردميحوصله داشتم نگاش م یب

 بود.. زيم یکه رو شيدوختم به گوش نگامو

 م...بش اليخيب تونستميخب نم یول ستيکارم درست ن دونستميگل کرده بود م ميشدمو برداشتمش فضول خم

 باز کردم... ويگوش صفحه

 شهاب"

 ... یعصر مطب دکتر فراهان5:30...پس فردا ساعت قيرف سالم

 دکتر... شيشد خارج از نوبت بفرستت پ یمخ دخترخالمو کار گرفتم تاراض یکل ایگوش ننداز پشت

 "ــــــــــــــــــــ آدرس

 بستم... ويلرزون صفحه گوش یدستا با

 شيام صبر کنم..جواب کال سواالم پ گهیتا دوروز د دیدستام با ني,سرمو گرفتم باديداره سرم م ییچه بال ایخدا

 دکترس... نيهم

* 

 ...كردميم دارشيب دیبود با مياتاقو باز کردم ساعت سو ن دره

 باالسرشو آروم صداش زدم... رفتم

 

 ...ررضايام_

 نداد... جواب

 ...زمیصدامو بردم باالترو گفتم:عز كمی

 چشاشو باز کرد... دویلرز پلكش
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 کنم... دارتيب یگفت مهيونپاشو ساعت سه ررضاي:اممن

 گفت: یخشدار یجاش بلند شدوبا صدا از

 ؟یاريلباسامو م_

 اوهوم صبر کن..._

 

 ...دادیدستاش و محكم فشار م نيگذاشتم روتخت..سرشو گرفته بود ب لباساشو

 ...اريب یزيچ یقرص  هی ترکهيسرم داره م ايمان_

 گفتم:چرا؟؟ ینگران با

 ...اي,زود باش ماندونمينم_

 آب  بردم تو اتاق... وانيل هیمسكن به همراه  هی عیسر رونويعجله از اتاق زدم ب با

 فاصله لباساشو تنش کرده بود... نیا تو

 برات... رميبم یچشاشو بسته بود...اله كشینزد رفتم

 

 برات قرص اوردم... ايب رميام_

 ...ديآبو سر کش وانيحرکت قرصو انداخت باال و ل هیآورد باال و قرصو از دستم گرفت...با سرشو

 

 سره  ساختمون؟... ینر یخوايگفتم:م ینگران با

 برم... دیبا شهيجاش بلندشدو گفت:نه نم از

 بره... :خب به آرمان بگومن
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 ...ستيخودم برم کاره آرمان ن دی:نه باررضايام

 :آخه...من

 توام آماده شو باشه... گردميطرفمو گفت:نگران نباش تا من برم برگشتم

 نگفتم... یزيتكون دادم و چ سرمو

 ...ديبوس مويشونيپ كموینزد اومد

 ...شهيزود خوب م هيخوابيب یبرا كهيسردرد کوچ هی:ررضايام

 ...دوارمي:اممن

 

 91پارت#

 ...نمتيبيگفت:م ختویبهم ر موهامو

 ...یختیموهامو بهم ر ريگفتم:ام بااعتراض

 ...رونياز اتاق رفت ب دیخنديکه م همونطور

 ...رونيب ايپشت درا زنگ زدم ب یمنو نكار ايخانوممه خب...مان یآقاجان موها_

 منو... ی:باشه بابا کشتمن

..... 

 زنگ زدو گفت آماده بشم... ررضايبود که ام ميساعت هفتو ن یحدودا

 قطع کردم رفتم سمت لباسام... ويکه گوش نيهم

ت رو نشس یحرفه اونروزش افتادم و لبخند ادیبرداشتم... ميرنگمو با شالو شلوار مشك ییويميمانتو ل نشونيب از

 لبام...
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 ختم خوب شدم...اندا نهیبه آ یکردم روم...نگاه یکردم و ادکلنو خال ممیمال شیآرا هی

**** 

 برام دست تكون داد... ني,از تو ماشرونيخونه اومدم ب از

 باز کردم و نشستم... نويماش دره

 که نكردم؟ ری:سالم دمن

 ...یدرست به موقع اومد ی:نه خانومررضايام

 روشن کنه که زود گفتم: نويماش خواست

 ؟یلباسات عوض کن یخواينم ررضايام

 چشمك گفت: هیگفت:نه,حوصله ندارم...بعدم به لباسم اشاره کردو با  كرديروشن م نويکه ماش همونطور

 ؟یديپوش ییمويکه ل باز

 زدمو گفتم:فقط به خاطر تو... یلبخند

 خونشون؟ مینر یخواي:مررضايام

 ...یمیرفته تو تحر ادتی,نكنه وفتيگرفتم بااخم گفتم:الزم نكرده,راه ب منظورشو

 وروجك... یكنيم دی:منو تهدررضايام

 :اوهوم...من

 نگفت... یزيتكون دادو چ سرشو

 گذاشت رو گازو حرکت کرد... پاشو

 

 ...مینر ینگه دار دست خال یگل فروش هی ی,جلوررضاي:اممن
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 ...یانداخت ادمی:اره خوب شد ررضايام

* 

 خونشون... میديرس قهياز چند دق بعد

 نره... ادتیگل  ی:مانررضايام

 ..دارمي:نه االن برش ممن

 

 ...ررضايام شيرفتم پ دمويبه لباسام کش یبرداشتمو دست گلو

 ...ديرسيبراش,چقدر خسته به نظر م رميبم یاله

 در باز شد... هيدرو زدو بعد از چند ثان زنگ

 ...نجایا میايب ميخونمونو بفروش هينظرت چ اي:مانررضايام

 تو آپارتمان... یايب یبفروش ويبه اون خوب یخونه اديدلت م ررضاي:وا اممن

 ...یدیداخلشو ند هيآپارتمان لوکس یليگفت:خ زديآسانسورو م یکه دکمه همونطور

 دوست دارم... شتريمن خودمونو ب یآپارتمان بده ول گمي:نه,نممن

 ...نينظرتو بدونم هم خواستمي:باشه بانو فقط مررضايام

* 

 ...میزنگ درشونو زد رونويب میآسانسور اومد از

 ...رونيآرمان اومد بباز شدو  در

 تو بعدم سوگلو صدا زد... دیي:سالم داداش سالم زنداداش بفرماآرمان

 دست داد منم دسته گلو دادم به سوگل... ررضايبا ام آرمان
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 ...دي,خودتون گلنیديچرا زحمت کش ی:مانسوگل

 ,خوب تونسته آدمت کنه...ارميم مانیگوشش گفتم:نه دارم به آرمان ا ریاروم ز دمویخند

 بگه که آرمان گفت: یزيخواست چ سوگل

 ؟یتا صبح سره پاشون نگه دار یخوايسوگل جان م_

 

 ...ديستيکه ن بهیغر دينيبش دیيگفت:بفرما ديكشيهمونطور که داشت با چشاش برام خطو نشون م سوگل

 نشستم رو مبلو سوگلم رفت تو آشپزخونه... باخنده

 ...یپريپلنگ به همه م نيهفته ع هی نیتو ا دميگفت:شن ررضاي:خب چه خبرا بعدم برگشت سمت امآرمان

 کردو گفت: یاخم ررضايام

 از دستت شكارم... یليحرف نزن که خ یكیتو _

 شهاب بهم گفت برات.. ی...راستلرزهيچهارستون بدنشون م اديکارمندا اسمت که م چارهي:بآرمان

 کردو براش چشم ابرو اومد... یمصلحت یسرفه ررضايحرفشو بگه که ام یهيبق خواست

 ...دونميم ويکه من همه چ دونستينم یمن از موضوع خبردار بشم ول خواستيکنم نم فكر

 من برم به سوگل کمك کنم... زهيگفت:چ دويبه گردنش کش یدست آرمان

 حرفشو بزنه... یگفتم:چرا نذاشت ررضايرفت به ام نكهیاز ا بعد

 تو جالب باشه... ینبود که برل یزيگفت:چ یخونسرد با

 ..یگيدلم گفتم تو که راست م تو

 ...ییرایاومد تو پذ یچا هينيبعد سوگل با س یقهيدق چند

 نشستو آروم گفت: شميپخش کرد اومد پ ارویيچا نكهیاز ا بعد
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 ...نیآتش بس اعالم کرد نكهیمثل ا_

 گفتم: كردميمزه م مویکه چا همونطور

 جنگ اعصاب... یاوهوم البته بعد از پشت سر گذاشتن کل_

 نبودم... شتيمدت منم پ نیا یديکش یسخت یليبرات خ رمي:بمسوگل

 یهرکس هي..تو زندگیستيمن ن هيدلم,تو که ضامن زندگ زهیعز هيچه حرف نیگذاشتم رو دستشو گفتم:ا دستمو

 وجود داره... بيفرازونش

 ...یگي:اوهوم راست مسوگل

 ن؟یکرد كارايچ نيول کن کجاها رفت ارونی:امن

 یماه یبو شهيبه خورده من باورت م داديم یرا ماهرابه شعورميآرمان ب نی,امیرو شمال بودهفته هیکل  یچي:هسوگل

 خوره؟يحالم بهم م اديم

 ...كنهيم فیازت تعر نقدریکه سوگل ا یکرد كاريرو به آرمان گفتم:آرمان چ دمویخند

 به سوگل انداختووگفت:سوگل؟ازمن؟ یباتعجب نگاه آرمان

 :آره...من

 ...گفتميبه م ویداديخوشمزرو که به زور به خوردم م یاياون ماه انیداشتم جر زمی:عزسوگل

 شدو گفت: طونيش آرمان

 ...هيجنابعال یخوشمزه یاياون ماکارون هينوش جونت اونا همه تالف زمیآها عز_

 خنده.. ریز مید زدبهمو بلن مینگاه کرد ررضايمنو ام نباریا

 ..یمنو ندار یغذاها اقتيبا حرص گفت:تو ل سوگل

** 
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 ...رونيب میشون اومد یساعت ده بود که از خونه حدود

 کنم؟ یمن رانندگ شهيپشت فرمون که زود گفتم:م نهيخواست بش ررضايام

 بود... نيقبول کرد,در اصل هدف منم هم یمخالفت چيخسته بود که بدون ه اونقدر

 ...نيتو ماش مينشست

 بخوابون و تا خونه استراحت کن... توي:صندلمن

 ؟یمحبتاتو جبران کنم خانوم یگذاشت رو گونمو گفت:چجور دستشو

 مراقبه خودت باش... شتريب كمینگرانتم توروخدا  یلي,من ختيگفتم:با سالمت دمويدستشو بوس کف

 ...كنميم مويگفت:باشه سع نیشدن باا نيغمگ چشاش

 ...یرو صندل ديخواب رونويب ديدستشو از دستم کش بعدم
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 روشن کردمو راه افتادم سمت خونه... نويماش منم

**** 

 خونه... میديرس قهيدق ستياز حدود ب بعد

 بردم داخل... نويباز کردمو ماش موتیبار درو

 باز کردمو خم شدم رو صورتشو اروم صداش زدم... کمربندمو

 ..ررضايام_

 چشاشو باز نكرد... یول دیخورده لرز هی پلكش

 ...كتریرفتم نزد كمی
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 ...ررضايام_

 م؟یديگفت:رس یخشدار یبه اطرافش نگاه کردو باصدا یجيچشاشو باز کرد...با گ نباریا

 ؟یش ادهيپ یخوايگفتم:اوهوم نم دمويبوس شويشونيپ

 بلند شد... یصندل ینشست رولباشو اروم از رو یکمرنگ لبخند

 خوابم برد... یچجور دونميگفت:اصال نم دويبه گردنش کش یدست

* 

فاصله منم لباسامو عوض کردم و خواستم تاپمو  نیتا مسواک بزنه تو ا ییرفت دستشو ررضايداخل خونه و ام ميرفت

 دوره شكمم حلقه بست... یبپوشم که دست گرم

 ...یديم یخوب یکرد تو موهامو گفت:چه بو سرشو

 ...ديلبامو بوس نویيچشام بود سرشو برد پا رهيخوابوندم رو تخت...همونطور که خ دويدستمو کش بعدم

 رفت سراغ الله گوشم... نباریازـصورتم کنار زدو ا موهامو

 ...كرديو منو غرق در لذت م ديبوسيبدنمو م یجا یجا رضايشدت گرمم شده بود ام به

 ازش نداشتم... یتبدارشو دوخت بهم منم دست کم نگاه

 ...ررضايحال از جام بلند شدمو گفتم:ولم کن ام نیباا

 ...یريجلومو بگ یتونينم نباری,اشهيگفت:نچ نم رگوشمویبرد ز سرشو

 ...كرديحالمو دگرگون م خورديکه به گردنم م نفساش

 ...ی:ولمن

 نباش... انصافیچند وقته لمست نكردم؟انقدر ب یدوني,مسي:سررضايام

 م..کن یتا ابد ازش دور تونستمينم یاخرش که چ یبشه ول كمینزد زاشتميروز نمبعد از اون قايدق گفتيم راست
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 نكن وروجك... دی:گفتم منو تهدررضايام

 !ررضايگفتم:ام باحرص

 ...ررضايگفت:جانه ام كاشتيرو گردنم م یزیر یکه بوسه ها همونطور

 ...دیکلمه رو گفت که قلبم لرز نیبا احساس ا اونقدر

 ....ی:اجازه هست خانومررضايام

 چشماش شدمو ناخوداگاه سرمو به اره تكون دادم... یرهيخ

** 

 چشامو باز کردم... ميزنگ گوش یباصدا

 تخت برداشتمو جواب دادم... نیيپا زيم یازرو مويگوش

 :بله...من

 تو گوشم... ديچيپ ررضايخندون ام یصدا

 هنوز... ی:سالم بانو خوابررضايام

 نشست رو لبامو گفتم:اوهوم... یلبخند شبید ادیبا

 ؟یندار ؟دردکهی:خوبررضايام

 دهن باز کنه و من برم توش... نيکه دوست داشتم زم یوا

 نگران نباش... یليخخجالت گفتم:نه  یکل با

 ؟یشد تیاذ یليخ شبی:دررضايام

 ...كشميخجالت م ینپرس شهي:ممن
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 یابحانهبرم,خواستم بگم ص دی:قربونت برم خجالت نداره که من نگرانتم صبحم نتونستم کنارت باشم,االنم باررضايام

 که برات آماده کردمو حتما بخور...

 ,برو به کارت برس..ی:باشه مرسمن

 ...بنمتي:خداحافظ,تو خونه مررضايام

 نداشتم دنيبه خواب یليم گهیدبود... ايحیکه چقدر ب یقطع کردم وا ويباهاش گوش یاز خدافظ بعد

 دورمو رفتم حموم... چوندميرو پتخت بلند شدمو مالفه یاز رو آروم
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 باسشوار موهامو خشك کردم... دمويلباسامو پوش عی...سررونيساعت از حموم اومدم ب كیاز  بعد

 به دلم چنگ انداخته بود.. یبد یچرا دلشوره دونمينم

 ...رونيرو پرت کردم رو تخت و از اتاق اومدم بحوله دمويکش یپوف

 

 نشست رو لبام.. یلبخند زيم دنیباد

 شروع کردم به خوردن... زويپشت م نشستم

 یخاطر فرداس...آرنجمو گذاشتم رودارم همش به یدلشوره ا نیا دونستمي,مكردميخوردن همش به فردا فكر م نيح

 بادستم سرمو گرفتم... زويم

 بمونم... ررضايام شيپ یطیبشنوم بهم قدرت بده که بتونم تحت هرشرا یقراره چ یعنی ایخدا

بهم  دنويمجال نفس کش وفتنويدارن پشت سرهم اتفاق م مياتفاقات بده زندگ ینشست رو لبام همه یتلخ لبخند

 ...دنينم

 زنگ تلفن از جام بلند شدمو رفتم سمت تلفن.. یباصدا
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 بود... ررضايام

 گه؟ید یبود داريب ندفعهیسالم,ا_

 :بله بااجازتون...من

 تو ناهارتو بخورمنتظرم نمون... اميم رترید كشهيطول م خوردهی:خب خداروشكر خواستم بگم امروزکارم ررضايام

 گفتم: دمويکش یگرفت...پوف دلم

 کردم نگران نشو باشه؟ ریبرم سرمزار مامان د خواميامروز م ی,راستباشه

 م؟یاومدم باهم بر یصبر کن وقت یخواي:مررضايام

 سرت شلوغ هست... یکاف ی:نه تو به کارت برس تو به اندازه من

 

 ...ی:باشه هرجور راحتررضايام

* 

 نی,امامان بود شيدل پرتالطموو آروم کنم پ تونستميم كهیي...تنها جادميساعت پنج بود که لباسامو پوش یحدودا

 چند وقت ازش غافل شده بودم...

 ...رونيآژانس زنگ زدم و از خونه اومدم ب به

 اومد و سوارش شدم... نيماش قهياز چند دق بعد

 مقصدتون کجاست؟_

 مقصدو گفتم راه افتاد.. نكهیاز ا بعد

** 

 ...دمیگالب خر هیبرم چند شاخه گلو  نكهیحساب کردم,قبل ا نويماش پول
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 هی اميب دنشید نكهیا یروز برا هیکه  كردميفكرشو نم چوقتيه ديترکيافتادم سمت مزارش,دلم داشت از غصه م راه

 ...ییجا نيهمچ

 ...هیگر ریبرسم سرمزارش بلند زدم ز نكهیبود که قبل ا نياونقدر غمگ نجایا یفضا

 رید یو پرهامو همونجا خشكم زد خواستم برگردم ولعمه دنیبا د یقدم مونده به مزارش سرمو بلند کردم ول چند

 مادرت... شيپ یگفت:سالم,اومد كرديهمونطور که اشكاشو پاک م دینو دشده بود چون عمه م

 عمه پرهامم برگشت سمتم.. یباصدا

 کردم به خودم مسلط بشم.... یمشت کردمو سع دستامو

 عمه گفتم:سالم,بله دلم گرفت بود... شيپ نشستم

 ...میگرديهروقت کارت تموم شد باهم برم مي:ما منتظرتعمه

 ...نيدنبالم شما زحمت نكش اديم ررضايبه عمه نگاه کردمو گفتم:نه عمه ام تند

 خونت... امينترس نم خواميم متیبريما م ادي:نه بهش بگو نعمه

 ...كرديباال رفته نگام م ینگام به پرهام افتاد که باابرو نيح نیبستمو لبمو از داخل گاز گرفتم تو ا چشامو

من قد علم  یراحت جلو التيداره باخ نيبه خاطر هم دونهينم یزيلومه عمه چکه مع نطوریباحرص بستم ا چشامو

 کرده...

و اوردن من نایبفهمه که عمه ا ررضايکنترل کنم اگه ام تونستميکردما اشكامو نم یريکنم عجب گ كاريخدا حاال چ یا

 ...كنهيخون به پا م

حاال افتادم... ريکمكم کن گ یبودمو رو قبرش پر پر کردم,مامان دهیکه خر ییدوختم به سنگ قبره مامانو گال نگامو

 کنم... كاريچ دیبا

 ...ميمنتظرت نيماتو ماش اي:مانعمه

 :عمه اخه...من
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 گفتم... نكهينداره هم یگفت:اما و ول نويزم ديکوب عصاشو

 کردم... هیرفتن سرمو گذاشتم رو سنگ قبرو از ته دلم گر نكهیاز ا بعد

امانم چرا,م یکنم...اخه چرا تنهام گذاشت كاريندارم تو بگو چ گرویداستانه د هیتحمل  گهیمل ندارم دتح گهید مامانم

اره بگو مثل تو بره و تنهام بز رمميام ترسميمامان م رهيگيم شيدلم داره آت ايلحظه...ب هیفقط  گهیبار د هیبغلم کن  ايب

 ...دميمن آخر از همه فهم ويمثل تو که بهم نگفت داره یچه درد گهيکنم...بهم نم كاريمن چ

خوب بود  ی,ولشديکرده بودم که چشام باز نم هیهمونجا نشستم و مامان دردو دل کردم,اونقدر گر قهيدق چند

 ...كردمياحساس سبك بودن م

 از جام بلند شدم... دمويقبرشو بوس سنگ

 نيماش رونيفرار کنم چون عمه ام ب تونستميبود که نم نجایا یپرهام اه از نهادم بلند شد بدبخت نهيماش دنیباد

 ...دادينجاتم م ومدويم یكیمنتظر بودکاش 

ه عمه ب یبه پرهام نگاه کنم با لبخند مصنوع نكهیلرزون رفتم سمتشون و بدون ا یبا قدما دمويکش یقيعم نفس

 ...نیمنتظر موند یليخ ديگفتم:ببخش

 سوار شو... ستين ی:مشكلعمه

چشمم رژه  یبشم تموم خاطرات اونروز جلو نشيکمك کردم عمه سوار شه اصال دوست نداشتم که سوار ماش اول

 ...رفتيم

 دختر... یهست یمنتظر چ گهید نيبش اي:مانعمه

 :االن..من

م سرجا ییآشنا تینها یب یکه باصدا نميو درو باز کردم خواستم بش رهيدسته لرزونمو بردم سمت دستگ بعدم

 ...ستادمیوا

 !ايصدام زد:مان ناباور

 اومد سمتم... نيخشمگ ررضايسرم اومد ام دميترسيکه م یزيخون تو رگام منجمد شد,از چ دنشید با
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 حرکت کردنو نداشتم... ییبودمو توانا ستادهیمجسمه سرجام وا نيع

 ...ستادیبهم کنارم وا ديرس باالخره

 شد... ادهيپ نيفاصله عمه هم از ماش نیا تو

 گرفت تو دستشو محكم فشارش داد... دستمو

 ...مشیاريبهت نگفت ما م ايمگه مان ی,تو چرا اومدررضاي:سالم امعمه

 محكم تر فشار داد لبمو گاز گرفتم که داد نزنم... دستمو

 ممنون... یلي:خررضايام

 

 ..خودم هستم...ستين شونیدوخت به پرهامو گفت:الزم به زحمت ا نشوينگاه خشمگ بعدم
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 ...ستيمن زحمت ن یبرا ايکاره مان چيزدو گفت:ه یشخندين پرهام

 ...ومديخونش درنم یزديرو کارد م ررضايگفت االن...حتما زده به سرش...ام یچ نیا یوا

 ...یعوض یكهيمرت ارين فتياسم زنه منو تو دهنت کث_

 ...یبهش بگ یزيچ یخوايشوهرت انگار دعوا داره...نم ايجا گفت:مانخبر از همه یب عمه

 نباریتوجه به حرف عمه رو به پرهام گفت:برو دعاکن به جون مادرت وگرنه ا یب ررضايبگم ام یزيبتونم چ نكهیا قبل

 ...كردميچالت م نجايخودم هم ویرفتينم رونيزنده از دستم ب

 با خودش برد... دويدسته منو کش بعدم

 شد... روشن کردو به سرعت از اونجا دور نوينشست ماش نكهيهم
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 ...كردميکه داشتم از ترس سكته م رونديتند م اونقدر

 برون... واشتریتوروخدا  ررضايلرز گفتم:ام باترسو

 صداتو بشنوم... خوامي,نمايزدو فرمونو گفت:حرف نزن مان محكم

 ...هشيتر م یبزنم عصبان یاگه باز حرف دونستمي..میبه صندل دميچسب دمويکش ميشونيبه پ یدست درمونده

 

 سرعتشو کم کرد... كمی نویياومد پا طونياز خره ش باالخره

 

بود  یاونم هست,فقط نگو که اتفاق یهرجا هست یچ ی...برایشديم شرفیاون ب نيسوار ماش یداشت یچ یتو برا_

 ...رهيکه اصال تو کتم نم

 ...م؟یدید گرویهم د یما عمد یكنيحرفت؟تو فكر م نیا یچ یعنیگفتم: ناباور

 

 ...یشدم از دستت لعنت ی...روانشكونميقلمه پاتو م رونيب یبر یپاش ییتنها گهیباره د كیبه قران اگه  ايمان_

 شدمو گفتم: یعصبان زديمنطق حرف م یداشت ب گهید

 

 انجام دادم؟ یمن چه کاره خالف ؟مگهیگيم یچ یمعلوم هست دار چيبس کن ه ررضايام_

 با من بحث نكن... امگهیکه گفتم د نيهم_

 دمشونیکه د مياونم اونجان وقت دونستميخدا من نم ؟بهیكنيرفتار م ینطوریتوام که باهام ا رهيمگه من اس_

خبرنداره منم نخواستم  یچيمن مجبور بودم عمه از ه یفهميشده بود...چرا نم رید گهید یخواستم برگردم ول

 مشكوک بشه...

 ...گميم تونميزنگ خورد:الو آرمان,نه نم شيبگه که گوش یزيچ خواست
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 بهش گفت که بند داد زد: یآرمان چ دونمينم

تمومش  ميزنيحرف م امي...گفتم متونميفعال نم ميزنيحرف م اميخب م یلي...خرهيبه جهنم مگه من خواستم نوبت بگ_

 کن...

 

 کرد... ادیداشبوردو سرعتشو ز یپرت رو شويبا آرمان که تموم شد گوش مكالمش

 ردوبدل نشد... ننمويب یخونه حرف ميبرس تا

 کاره بودم.... چيمن ه كهيمن ازش دلخور بودم دوباره بهم شك کرده بود درصورت نباریا

 داشتو  گفت:نگه نويماش

 نره... ادتیکه بهت زدمو  میيشو,حرفا ادهيپ_

 کن... یباف یمنف خوادیتواک هرچقدر دلت  رمي...هر جام که دلم خوت مستميتو ن ريکردمو گفتم:منم گفتم اس دروباز

 داد زد: نيخشمگ

پرهامو بفرستم  ینكن جنازه ی...کارستيجلو دارم ن یچيه گیاونوقته که د یريبگ دهیحرفامو ناد خواديدلن م فقط

 عمت... یبرا

 شدم و رفتم خونه... ادهيپ نيجوابشو ندادمو با حرص از ماش گهید

** 

 خوابم برد... یک دميمبلو نفهم یلباسا خودمو انداختم رو باهمون

 بسته شدن چشامو آروم باز کردم... یباصدا

 ...زديحرف م یبود که داشت با کس ررضايام یصدا

 به من... نیداد ريچرا شماها گ دونمي:من نمررضايام

– 
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 ...نيزنگ نزن یكی یكیفقط خواهشا  مي:خب باشه تسلررضايام

– 

 ...یندار ی:خب کارررضايام

 ...خدافظ

 ...دميمتعجبو شن یصدا

 ...دهيخواب نجای:آخ آخ چرا اررضايام

 شدن منصرف شدم... داريمن خوابم,چه بهتر منم خودمو زدم به خوابو از ب كرديم فكر

 ...دميشن زدويصداشو که باتلفن حرف م دوباره

 ...كنهيدراز م مشياز حد از گل شيداره پاشو ب گهیپرهام د نی,اگميم یچ ني:الو ماکان,گوش کن ببررضايام

 صبر کنم... تونمينم گهید

 

... 

 شده... زیصبرم لبر یکاسه  گهیچون د عتریسر یكنيم یهرکار باشه

 

... 

 ...خدافظ

 ...دميشن دويکه کش یقينفسه عم یصدا

 ...مي:بچرخ تا بچرخررضايام
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ره مطمعنم که دا ررضايکه ام یکنه...بااخالق كاريچ خواستيشده...م زیصبرش لبر یکه کاسه یچ یعنیکردم  تعجب

 ...زهیريزهرشو به پرهام م

 

 چشامو باز کردمو تو نشستم رو مبل... نيکه خودمو زده بودم به خواب خسته شدم به خاطر هم نیازا

 عوضشون بكنم... دیتنم انداختم با یبه لباسا ینگاه

 فكر از جام بلند شدمو رفتم سمت اتاق... نیباا

 توچشم شدم...چشم ررضايبه درخواستم درو باز که در باز شدو باام دميرس

 بدهكار شدم؟ میزيچ هیگفت: تيبا عصبان دويکردم توهمو خواستم از کنارش رد شم که کمرمو سفت چسب اخمامو

 نگفتم... یزيکمرم برداشتمو گفتم:بروکنار منكه چ یاز رو دستشو

 ...یزنيم منو یبانگاهت دار یول ینگفت یزي:چررضايام

 ...یکاسه کوزه هارو سره من شكست یچون بازم همه یهست یدوختم به چشاشو گفتم:چون زدن مويعصبان نگاهه

 ...یبهم دروغ بگ یخواستيداد به چارچوب درو گفت:چون تو باز م هيتك دستشو

 ...هيمنظورت چ یگرد شده گفتم:چه دروغ یچشا با

 نیدر ا یزيو به من چ یرفتيم یاون عوض نيتو باماش دميرسيرو صورتشو گفت:اگه من نم ديدستشو کش یعصب

 مگه نه؟ یگفتيمورد نم

 ...نیيانداختم پا سرمو

 گفتم که مجبور بودم..._

پسره حساسم هرطور که  نیمن چقدر رو ا یدونيبهم تو م یزنگ بزن یتونستيم ايمان یزد:نــــه مجبور نبود داد

 ...یشديم نشيسوار ماش دیشده بود نبا
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 دوباره حالش بد بشه... دميخشم به نفس نفس افتاده بودترس ازشدت

 ؟یشد یمن اشتباه کردم اصال غلط کردم راض یگيگفتم: باشه باشه...تو راست م یمیبالحن مال كشوینزد رفتم

 عرق  بود... سيو صورتش خ دنیلرزيداشتن م لباش

 ...نمي...دستاشو مشت کرد تا لرزششو نبدنیلرزيبه دستاش افتاد که داشتن م نگام

 ست؟يترس گفتم:حالت خوب ن با

 با  وحشت داد زدم... نيبا درد بستو سرخورد زم چشاشو

 ...ررضااااي:اممن

 زود باش... اريآب برام ب وانيل هیشدش گفت:برو  ديکل یدندونا یکنارش...از ال نشستم

کردم  آبو پر وانيلرزونم ل یكام کل صورتمو پر کرده بودن...با دستاتو آشپزخونه,اش دمیاز جام بلند شدم و دو عیسر

 ...رونيبا عجله اومدم ب

 جون افتاده بودن کنارش... ینشسته بودو دستاش ب همونجا

 شد... كهياز دستم افتادو هزار ت وانيصحنه ل نیا دنیباد

بهم دوخت دوباره جون  رمقشویب یسرشو بلند کرد و چشا یوقت یلحظه حس کردم روح از تنم جداشد...ول هی

 گرفتم...

 برام مهم نبود... یول كردميپام احساس سوزش م یطرفش هنوز تو شك بودم چند جا رفتم

 منو نگاه کن... ررضايهق گفتم:امگذاشتم رو صورتش با هق دستمو

 کردو اروم لب زد:نترس,من خوبم... نگام

 محكم بغلش کردم... وردمويطاقت ن گهید

 ...نميبب ینطوریطاقت ندارم که تورو ا گهیدکتر من د میبر ايتوروخدا ب ررضاي:اممن
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 رو ندارم... گهیاتفاق د هیبه خدا طاقت  ايبرات ارزش دارم ب كمیجدا کردمو گفتم:اگه من  نشياز روس سرمو

 طاقت اشكاتو ندارم... یدونينكن م هیزد کنارو گفت:گر مويشونيپ یموها

 توعه... ريمن تقص ختنهی:اشك رمن

 دستشو گذاشت روصورتمو اشكامو پاک کرد... کفه

 ...ترسمي,مايمان كشمي:دارم عذاب مررضايام

 ...شوهیگر نميروشو برگردوند اونور تا من نب عیقشنگش هجوم اورد...سر یبه چشا اشك

دربرابر مشكالت کمرخم  چوقتيبود,ه یقو شهيمن هم یررضاي,امدمشیديبار بود که انقدر درمونده م نياول نیا

 ...كردينم

 ...فهمميم ويباشه فردا همه چ یهرچ وردميبهش فشار ن گهید

 ...یاستراحت کن دیبلندشو با رمي:اممن

 ...یول رونيامروز ببرمت ب خواستميمن خوبم م خوادي:نمررضايام

 موهاش... هیادامه نداد به جاش دستشو محكم فرو برد ال حرفشو

 ...هيبرام کاف یکه به فكرم نيزدمو گفتم:هم یلبخند

 بغلشو گرفتمو کمكش کردم بلند بشه... ریز بعدم

 پتورو روش مرتب کردم... ديتخت دراز کش یرو

 زل زده بهمو اشك توچشاش حلقه زده... دمیاوردم باال که د سرمو

 دلم... زهیشد عز یگفتم:باز چ متعجب

 ؟یتنهام بذار شهيم اي:مانررضايام

 ؟یدوست دار یکنم چشام درست  رمي:ممن
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 تخت بلند شدمو لباسامو عوض کردم... یاز رو بعدم

 ...یدوست دار ی؟چیزدم پشت گوشمو گفتم:خب نگفت موهامو

 ...یکه خودت دوست دار ی:هرچررضايام

 :باشه...من

 ...رونيو از اتاق اومدم ب دميبوس شويشونيرفتم طرفشو پ بعدم

* 

 

 96پارت#

جمع کردمو رفتم حموم...پام داغون شده بود بعد از شستن زخمم از  نويزم یبود رو ختهیکه ر ییخورده ها شهيش

 چسب زخم زدم روش... تیو  رونيحموم اومدم ب

* 

 رو گرفته بود...کل خونه یسبزقرمه یبو

 حالش بد بشه و من نفهمم... دميترسيسرزدم...م ررضايچند بارم به ام كردميکه غذا درست م ینيح

 بردم تو اتاق...  وينيگذاشتم تو س روررضايام یغذا 

 بودو صورتش طرفه من بود... دهيفداش شم,به پهلو خواب یاله

 گذاشتم کناره تخت و صداش زدم.. وينيس

 ...ررضاي:اممن

 نداد دوباره صداش کردم... جواب

 ...ررضاي:اممن
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 اروم چشاشو باز کرد... دویلرز پلكش

 ...شدهي:چکه در اثر خواب بم شده بود گفت ییباصدا

 ,پاشو شامتو بخور...یچي:همن

 کردم که بلند شه... کمكش

 ز؟يسره م میري:مگه نمررضايام

 ...یخوريم جاني:نچ هممن

 گذاشتم رو پاش... وينيس بعدم

 :آخه...ررضايام

 کردمو انگشت اشارمو گذاشتم رو لباش... یاخم

 حرف نزنو غذاتو بخور... گهی:دمن

 ...ميگفت:باشه من تسل دویخند

 ؟ی:خودت چررضايام

 گفتم:من خوردم... نيبه خاطر هم كنهياگه بگم نخوردم مجبورم م دونستميم

 گفت:مطمئن باشم؟ مشكوک

 :اوهوم...من

 قاشقو که گذاشت تو دهنش چشاش برق زد... نياول

 بانو... یکرد كاري,چهي:عالررضايام

 زدمو گفتم:نوش جونت... یحيمل لبخند
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 غذاش تموم ظرفاشو بردم آشپزخونه و شستمشون... نكهیازا بعد

 آشپزخونرو مرتب کردم رفتم اتاق... نكهیاز ا بعد

 ...داديهاشو فشار م قهياخماشو کرده بود توهمو با دوتا دستش شق ررضايام

 ؟ی:باز سردرد گرفتمن

 آره تكون داد... هيسرخش نگام کردو سرشو به معن یچشا با

 اتاقو خاموش کردمو رفتم طرف تخت... چراغه

 کردمو بهش گفتم: هيتاج تت تك به

 بزار رو پامو چشاتو ببند... سرتو

 مظلوم حرفمو گوش کرد سرشو گذاشت پاهام... یهاپسربچه مثل

 ...دادميهاشو ماساژ م قهياروم شق منم

 ؟ی:خوب شدمن

 ...دادينشون از خواب بودنش م نینزد ا حرف

 موهاشو نوازششون کردم... هیبردم ال دستمو

کنارش افتاده بودن واقعاروح از تنم جدا  جونیافتادم...اون لحظه که دستاش ب شياتفاقات چند ساعت پ ادی

 تنهام گذاشت... نطوريهم قايحالتا وحشت داشتم مامانمم دق نجوریشد...من از ا

هر  دنيتحمل شن دیاماده کنم,با ميزندگ یمرحله نیسخت تر یخودمو برا دیدادم به تخت,به نظرم با هيتك سرمو

 یستگخ یکدوم برا چيکه داره ه یی...حالتادونستمينوعشو نم یول ضهیمر ررضايکه ام دونستميداشته باشم,م ویخبر

 ...ستين

 خوابم برد... یک دميفكر کردم که نفهم وفتهيکه ممكن بود ب ییبه فردا و اتفاقا اونقدر

*** 
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 و باز کردم...چشام مياالرام گوش یصدا با

 به بدنم دادم... یکشو قوس دمويبه موهام کش یتخت نشستمو دست یرو

 ...یی...از جام بلند شدمو رفتم دستشوشيآخ

* 

ه ک كردميکارو م نیصبحانمو خوردم شروع کردم به جمع کردن خونه,در واقع خونه اصال شلوغ نبود ا نكهیاز ا بعد

 سرم گرم شه و کمتر فكر کنم...

 ...انهیمطب اون دکتره  رهيمطمئن بشم که م دیزد به سرم با یفكر هی كردميپاک م ونیزیتلو زيم داشتم

 فكر تلفنو برداشتمو شمارشو گرفتم... نیباا

 از چنتا بوق جواب داد... بعد

 ؟یخوب زمیعز سالم

 ؟یتو خوب ی:اوهوم عالمن

 ؟یداشت ی:بله به لطف شما,کارررضايام

 برات پختم... ويکه دوست داشت ییخونه همون غذا ايزودتر ب خوردهیبگم که امروز  خواستمي:راستش ممن

 عقب افتادم برسم...تو غذاتو بخور باشه..؟ یبه چنتا از کارا دیبا اميزود ب تونميامروز نم اي:امم مانررضايام

 بره... خواستيپس م خب

 شرکت... ارميناهارتو ب یخوايم_

 به گوشم... ديدستپاچش رس یصدا

 ...خورميم یزيچ هیبرات خودم  شهيزحمت م نجایا یايب ی:نه نه بلند نشررضايام

 ,مواظب خودت باش خدافظ...ینكردمو گفتم:باشه گلم هرجورراحت یمخالفت گهید
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 :خدافظ بانو...ررضايام

..... 

 خوردم... روزوید هیهمون قرمه سبز ناهار

 کنم... قبشيتع خواستمي,مشدميآماده م دیه بود بانموند یزيچ گهیبه ساعت انداختم د ینگاه

 بعدم به اژانس زنگ زدم... دميرفتم تو اتاقو لباسامو پوش عیسر

* 

 بعد آژانس اومد... یقهيپنج دق حدود

 کجاست؟ رتوني:خانوم مسراننده

 شرکتو دادم اونم راه افتاد... آدرسو

 پارک کنه... نويعقب تر ماش كمیشرکت...به راننده گفتم که  یجلو میديبعد رس ی قهيدق ستيب حدود

 ...رونيب اديم یک نميدوختم به دره شرکت که بب چشمو

و ماکان از شرکت اومدن  ررضايبعد ام یقهيچند دق دويطول نكش ادی...انتظارم زشهيبه ش زدمياسترس انگشتامو م با

 شدن... نيسوار ماش رونويب

 ...یمشك یاون پرادو دنبال دی:آقا لطفا برمن

 انداختم پنجو ربع بود... یحرکت کرد ساعتمو نگاه  نيماش

 شدت استرس حالت تهوع  گرفتم... از

 ساختمون نگه داشت...  هی یجلو نويبعد ماش یقهيدق چند

 ...دیممنون جلوتر نر یلي:خمن

 :چشم خانوم...راننده
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مدام  ضارريام گفتويتندتند م ویيزايچ هیماکان داشت  ستادنیدره ساختمون وا یجلو كمیشدن... ادهيپ نكهیاز ا بعد

 ...دیباريم یکالفگ افشيموهاش از ق یال ديكشيدستشو م

 گرفتووارده ساختمون شدن... ررضارويام یبازو ماکان

 شدمو رفتم سمت ساختمون... ادهيپ نيراننده رو حساب کردمو از ماش پوله

 دوعه مطبش... یطبقه دميکه اونجا بود فهم ییتابلو یساختمون شدم ازرو وارد
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له بود جم هی...همش  نيرفتو همونجا نشستم زم جيتخصص دکتره سرم گ دنیکه با د رمينگامو از تابلو بگ خواستم

 ...رفتيسرم رژه م یکه تو

 وعروق...متخصص قلب یفراهان دکتر

 دميهمفيم  دیحال مقاومت کردمو از جام بلند شدم,با نیحرکت کردنو نداشتم...باا  ییپام سر شده بودنو توانا دستو

 ...محكم نرده هاروگرفتم یول وفتميبودبا سر ب كی...رفتم طرف پله ها چندبار نزداديداره سرم م ییچه بال شدهيکه چ

 ....یتونيتو م اين,آروم باش مادميکش قينفس عم هیهم فشار دادمو  ی...چشامو محكم رودميرس باالخره

 بود.... باشلوغیسست رفتم طرف درمطب تقر یباقدما

 ...یمنش زهيازشون گرفتمو رفتم سره م نگامو

 امرتون... دیيسرشو بلند کردو گفت:بفرما دنمیبا د یمنش

 ...نميدکترو بب خواميگفتم:م شديم دهيکه بزور شن ییباصدا

 وقت برا... هی نیاگه بخوا ننيبيهمه آدمو نم نیمگه ا شهي:نمیمنش

 بلند رفتم سمت درو محكم بازش  کردم... یبه حرفش گوش ندادمو با قدما گهید
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 برگشتن سمتم... ررضايباز شدن در دکترو ماکان و ام یباصدا

 ...ايمان یكنيکار م یچ نجایبهت زده از جاش بلند شدو گفت:تو,تو ا دنیبا د ررضايام

 موهاشو روشو ازم برگردوند  هیال ديدستشو کش یدم به چشاش که عصبنگفتم انگار الل شده بودم...زل ز یچيه

 دکتر... ی:آقایمنش

 ...یبر یتونيم ستين ی:مشكلدکتر

 :بهم دست نزن...دميکش غياومد طرفم خواست بهم دست بزنه که ج ماکان

 ...دمينفر فهم نیبازم آخر رهيگيم شيقلبم داره  آت كردمي...احساس مختیريرو صورتم م محابایب اشكام

 ...دميم حيبرات توض ويگفت:آروم باش همه چ ینگران ستادوبایماکان وا شياومد پ ررضايام

 گوشش... ریکه دستمو اوردم باال و محكم خوابوندم ز شديچ دمينفهم

 !اي:مانماکان

 به صورت ماکان زدم... ميليس هینگاش کردمو  باخشم

 .هان...نيکن یازم مخف ويموضوعه مهم نيهمچ ني,چطور تونستنيپست یلي:خمن

 ...ميباهم حرف بزن نيني:دخترم آروم باش,بشدکتر

 دکتر... یمونده آقا ميحرف یبا داد گفتم:حرف؟!مگه جا بایمشت کردمو تقر دستمو

 یعنی؟یباهام بكن ویکار نيهمچ یکتشو گرفتم تو دستامو گفتم:چطورتونست  یقهی ررضاويرفتم طرف ام بعدم

 ...یگرفت یچرا الل مون گهی.حرف بزن دیدردتو بهم بگ یکه نتونست فمياونقدرضع

 

 نگفت... یزيازم گرفتو چ نگاشو

 ...ررضايام اي:مانماکان
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 ها باهام رفتار کرده... بهیغر نيباهام ع یچ یبده,برا حيخودش بهم توض خواميبردم باالو گفتم:م یعصب دستمو

 :دخترم لطفا به اعصابت مسلط باش...دکتر

 داره... یچه درد ديگفتم:باشه من آرومم بهم بگ یعصب

 ...ني:اول بشدکتر

 ...یصندل یحرص نشستم رو با

 ...هیلطفا,موضوع جد نينينگاه کردو گفت:شمام بش ررضاميبه ماکانو ام دکتر

 ...كنميبا اعتراض گفت:دکتر خواهش م ررضايام

 ...ررضايام ني:بشدکتر

کارو باهام بكنه..من هرگز  نیدلم ازش پر بود...چطور تونست ا یليخاصال نگاش نكردم  یروبروم ول نشست

 ...ستمين فيمن ضع كنهياونقدرام که فكر م كنمي...بهش ثابت مبخشمشينم

 ازصورتم پس زدم و مصمم چشم دوختم به دکتر... اشكامو

 حرفاشو شروع کرد... دکتر

لب ق ونديهرچه زودتر عمل پ دی,من به خودشم گفتم باستياوضاع قلبش اصال روبراه ن ررضايام نيخب دخترم,بب_

 بشه... یکه بستر خواديو نم كنهيم یلجباز ی,ولرهيصورت بگ

 باتحكم گفت:دکتر! ررضايام

براش  یعمل اتفاق رینكرده ز ییعمل بشه؟اگه خدا دی,بافهيقلبش ضع ررضايرو سرم خراب شد,ام  ايدکتر دن یباحرفا

 ندارم... ويكی نیپس منم باهاش ببر من طاقت ا یاگه قراره اونو ازم جدا کن رميميمنه خدا منم  ی...وایچ وفتهيب

که مهمه  یزيچ یکرده ول یموضوعو ازت مخف نیچرا ا دونمي,من نمیکمكش کن دیبا ی:شما که خانومش هستدکتر

 همسرته... یسالمت
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 م؟يکن كاريچ دیگفتم:خب االن با ورديکه به شدت بهم فشار م ینكنم با بغض هیگاز گرفت تا گر لبمو

ع استرس که از هرنو ديکن یکار هی دیتحت مراقبت باشه,شما با دیبشه با دايپ ونديپ یقلب برا هیکه  ی:تا موقعدکتر

 بره... گاريسمت س دیعنوان نبا چيبه ه گهیمورد د كیو باشه یقلبش سمه دور یکه برا جانيو ه

 ...كنميهاتون عمل م هيتوص یگرفته بود گفتم:باشه,حتما به همه هیگر که در اثر ییتكون دادمو با صدا سرمو

 ...رونياز مطب اومدم ب كردنيماکان که صدام م ررضاوياز جام بلند شدم و بدون توجه به ام بعدم

 

 98پارت#

خورده  هیسرعتمو   نيبه خودم احساس کردم به خاطر هم كینزد یلي...صداشو خنیيهارو تند تند اومدم پا پله

 ...رونيو از دره ساختمون اومدم ب نیيرم اومدم پاپله نیکردمو آخر شتريب

 ...ستادیوا شونيكیتكون باالخره  شدنيکه رد م یینايماش یدستموبرا

 :اقا دربست...من

 تكون داد... سرشو

 ...دمیرو د ررضايام هيعصبان یشدو پشت بندش چهره دهيبازوم از پشت کش نميبش تمیتا خوا یباز کردم ول درو

 ...ميحرف بزن دیگفت:با زديکه نفس نفس م همونطور

 ... رهید یليزدموگفتم:االن؟!خ یپوزخند

 ...گميم یچ نميگوش کن بب ايکه محكم بازومو فشار دادو گفت:بچه نشو مان نميخواستم بش دوباره

 ...نمتيبب خوامينم ررضايگفتم:برو ام ارميبازومو از دستش درب كردميم یکه سع همونطور

 !ايگفت:مان باتحكم

 نه... ای نيشيبه گوشم:خانوم سوار م ديراننده رس یعصب یصدا



 تقاص اشتباه تو

 
326 

 

ه زند مردمويهزار بار م یکه من روز یشدمو گفتم:اون موقع رهيبه چشاش خ تياز دستش جدا کردمو با عصبان بازومو

 ...دميفهم وينه االن که خودم همه چ یداديم حيبهم توض دیبا شدميم

 شدم... نيبهت زدش سوار ماش یافهيبدون توجه به ق بعد

 نگامو ازش گرفتم... وردمويطاقت ن كردينم یبودو کار ستادهیکنار جدول وا همونجا

ینم یکنه...ول هيساده توج حيتوض هیبا  شویپنهون کار خواستيم ررضايو خسته..ام یبود,روحم زخم یمتالش درونم

 ...كنهيقبول نم ويهيتوج چيام هکه قلب شكسته دونه

 گفت... یچ دميو آشفته بود که نفهم رياونقدر فكرم درگ یول دميراننده رو شن یصدا

 ن؟يگفت یزي:چدميپرس

 کجاست... رتوني:بله,مسراننده

 ...شميم ادهيپ نجايگفتم:هم نيقدم بزنم به خاطر هم كمی خواستيبرم...دلم م خواستمي!واقعا کجا مرم؟يمس

 نگه داشت... ابونيخ یتكون دادو گوشه سرشو

 شدم... ادهيپ نيحساب کردمو از ماش پولشو

 صورتمو نوازش کرد... یشدم باد خنك ادهيپ نكهيهم

 آسمونم دلش گرفته بود... ینشست حت یجونيبود..لبخند ب یبردم باال هوا ابر سرمو

 نمكيم یکنم,هرکار كاريچ دیبا دونمي...نمكردميم یط ابونارويهدف خ یرو دوشم جابجا کردمو راه افتادم,ب فمويک

 رو ببخشم... ررضايام تونمينم

 تا دوباره خوب بشه.. كنميم یکه تا آخرش باهاشم..هرکار دونميم نویا یول

 ...ميشونيقطره بارون افتاد رو پ هیرعدو برق سرمو بلند کردم و به آسمون نگاه کردم  یباصدا

 شده بودن... سيکه لباسام خ یبه راهم ادامه دادم...بارون شدت گرفته بود طور دوباره

 شدنو دوست داشتم... سيخ ربارونی,زرفتميمن آروم راه م ینشن ول سيتا خ دنیدويداشتن م همه
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 بود... ررضاياوردم ام رونيب مويگوش فميزنگ خورد از ک ميکه گوش رفتميداشتم راه م نطوريهم

 کردم,دوست نداشتم صداشو بشنوم... جكتیر

 بار کالفه شدمو جواب دادم... نیزنگ زد که آخر امگهیبار د چند

 تنها باشم... خوامي,میذاريراحتم نم ؟چرایگيم ی:چمن

 دنبالت. اميب ییبگو کجا یاريدرم یتو گوشم:آخه چرا بچه باز ديچيپ شيعصب یصدا

 ...ررضاي:دست از سرم بردار اممن

 یفهميم,چرا ننميببب دنتويدوباره زجر کش خواستمي,منه خر نمیكنيکارو باهام م نیداد زدو گفت:دِ المصب چرا ا بلند

 که کردم به خاطر تو بود... یهر کار

 قانع کننده نبود.. الشيشدم دل یعصب منم

 كمیبت مشكل داره قل یديفهم نكهی,اگه من واست مهم بودم بعد از اشهي:نگو به خاطره من که اصال باورم نممن

هر  یخودخواه یليخ ی...تو به خاطر من سكوت نكردیكرديتموم نم گارويدوپاکت س ی,روزیكرديم تیرعا

 ه؟يچ یزندگ نیمن از ا ؟سهمی,پس من چیديانجام م خواديکه دلت م یهرکار یريگيم یکه دوست دار یميتصم

 

 ییحق باتوعه...من اشتباه کردم که بهت نگفتم..االن فقط بگو کجا یگيگفت:باشه,تو راست م یمیبا لحن مال نباریا

 دنبالت... اميب

نو کجا کم گذاشتم برات که م نميبب خواميباخودم تنها باشم م خوردهی خواميم ررضايگفتم:فعال نه ام دمويکش یپوف

 ...یفرض کرد بهیغر

 نكن... ی,لجبازايمان یكنيم ونمید ی:دارررضايام

 :خدافظ...من

 ــي:مانررضايام
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خونوادم ضربه خوردم  یاعضا نیاز طرف مهم تر شهيقطع کردمو به راهم ادامه دادم آره لج کردم,من هم ويگوش

درواقع منو نابود کردن....من محكوم شدم به عذاب  یول كردنيخودشون داشتن به من لطف م الهيبه خ دیشا

 ...نميآرامشو بب یقراره رو یک دونميمن سراسر از مشكله,نم هي...زندگدنيکش

 

 99پارت#

 برده بودم... ادیانداختم اوففف به کل زمانو از  مينگاه به ساعت گوش هی

 بهتر از سوگل... یحرف بزنم و چه کس یكیداشتم با  دوشت

 گرفتم بعداز چنتا بوق جواب داد... شمارشو

 :سالم سوگل...من

 آره خوبه خوبه.. ی:سالم,مانسوگل

 زدموگفتم: یلبخند

 ؟ییکجا نمتيبب خوامي,سوگل مخداروشكر

 من خونم... ايب یكنيم یکاره خوب ی:واسوگل

 خونتونم.. گهیساعت د مي:نمن

 :منتظرم...سوگل

 سوگل... یدربست گرفتمو رفتم خونه هی,یاز خدافظ بعد

* 

 ...رميدست لباس بگ هیاز سوگل  دیآب بود,با سهيآسانسور شدمو رفتم لباسام خ سوار

 زنگ واحدشونو فشار دادم... رونويآسانسور اومدم ب از



 تقاص اشتباه تو

 
329 

 

 در باز کردو رفتم داخل... قهياز چند دق بعد

 ؟یکجا بود هيچه سرو وضع نیا ايبهت زده گفت:مان دیمنو د نكهیمحض ا به

 بارون بودم... ریز ستين یزيزدمو گفتم:چ یلبخند

 ...ارميبرات لباس ب ني...برو بشايتو مان یا ونهی:دسوگل

 ...كنميعوض م نجايهم اري:نه بمن

 ...ی:باشه هرجور راحتسوگل

**** 

 لباسامو عوض عوض کردم نشستم رو مبل... نكهیاز ا بعد

 خبرا؟!:خب چه سوگل

 نگفتم... یزيچ دمويکش یچشمام حلقه بست آه یاتفاقات امروز اشك تو هیادآوریبا

 .,حالت خوبه..یخواهر شدهيگفت:چ یدستمو گرفتو با نگران سوگل

 ...ررضايگفتم:سوگل..سوگل ام دیلرزيکه در اثر بغض م ییبه چشامو باصدا دميکش سرانگشتمو

 ن؟یکرد ؟دعوایچ ررضايدختر,ام یلرزيم یدار نيبب ايجاش جابجا شدو گفت:آروم باش مان تو

 نه تكون دادم... هيبه معن سرمو

 ...شدهيبگو چ یجون به لبم کرد ی:مانسوگل

 ...ضهیمن مر یررضاي,امررضايگفتم:سوگل ام كردميم هیهمونطور که گر هیگر ریبلند زدم ز وردمويطاقت ن گهید

 لباسمو چنگ زدم... یقهی,دستمو بردم باال و ادينفسم باال نم كردميم احساس

 اروم باش... كمی دلمزهیعز ايبا استرس گفت:مان سوگل

 ....رهيگيم شيآروم باشم سوگل,قلبم داره آت ی:چطورمن
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 از جاش بلند شدو رفت آشپزخونه... سوگل

 ...کردمیم هیهمچنان داشتم گر منم

 ...ارهيحالتو جا م كمیآب قندو بخور  نیا ايب اي:مانسوگل

 از آب قندو خوردمو دادمش به سوگل... كمی

 ؟یدستمو گرفت تو دستشو گفت:خوب سوگل

 کردم... که ناراحتت دينگرانش نكنم گفتم:آره,ببخش نیاز ا شتريب نكهیا یبرا

 ضه؟یمر ررضايام ی؟گفتیكنيم فی,حاال برام تعرهيچه حرف نیا ونهی:دسوگل

 اره تكون دادم... هيبه معن سرمو

 ...یبد حيتوض ايگفت:مان کالفه

 ...یکن كاريچ یخوايگفت:حاال م یحرفام تموم شد سوگل با ناراحت یکه بودو بهش گفتم.وقت یهرچ

 یکارش شكست سوگل,ول نیازش دلخورم,اون قلبمو باا یليخ یلي,خدونميبا دستمال پاک کردمو گفتم:نم اشكامو

مم نشستم قبل نجایاالنم که ا یدارم که مبادا حالش بد بشه,حت نویتنهاش بزارم,همش استرس ا تونمينم حالنیباا

 ناارومه...

 دنتويشزجر ک خواستهيمکه بهت گفته ن نیا كنميبرام مثل سامانه..من فكر م ررضايناراحت شدم ام یليخ اي:مانسوگل

 فكر کن... شيسالمت ررضاويبزار کنارو فقط به ام تويراسته,ناراحت نهيبب

 کنم... نكارويهم دیگفتم:اوهوم با مويشونيگذاشتم رو پ دستمو

 ...میبخور ارميب یزيچ هی:من برم سوگل

 ...رهينم نیيازگلوم پا یچيسوگل,ه نيگرفتمو گفتم:بش دستشو

 ...ايمان یتو...تب دار یگفت:چرا انقد داغ مويشونيگذاشت رو پ دستشو

 ...ستي,مهم ناليخي:بمن
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 ...یاالنشم خودتو باخت نيتو که از هم ستيمهم ن ويچ ی:چسوگل

 

 100پارت#

 ...شهيقلبم فشرده م وفتميکه م ادشیسخته سوگل  یلي:خمن

 کنارت بوده... شهيهم ررضاي,همونطور که امايمان یباش یقو دیتو با ی:ولسوگل

 ...شهيم ديناام ررضاميببازم ام موياگه من روح گفتميراست م سوگل

 چه خبر؟ تونياز مادر شوهر گرام یتو اشپزخونه از همونجا داد زد:راست رفت

 غالف کرده... رشويشمش یراست یکه بهت گفتم,انگار راست یی,همونایچي:همن

 ...كرديم هودهيغالف کنه.به نظر من داشت کاره ب دمی:باسوگل

 اوهوم...:من

 بازو بسته شدن در که اومد شالمو روسرم مرتب کردم,مطمئن بودم که آرمانه... یصدا

 ...یی:سوگل خانومم کجاآرمان

 ...نجامیمن ا اي:سالم بسوگل

 اومد از جام بلند شدمو سالم دادم... یوقت

 ما کو... قيزنداداش؟پس رف ی...خوبنجاستیا یک نيبب برگردوند سمتمو گفت:به سرشو

 ...نمي:خونست من اومدم سوگلو ببمن

 ؟یدونستيم یزيچ ررضايام هیماريمند گفت:آرمان تو از بگله رونوياز آشپزخونه اومد ب سوگل

 نگم... یزيازم خواست بهت چ ررضاي,امايپشت گردنشو گفت:شرمندم مان ديدستشو کش آرمان

 ....دونميمن تورو مقصر نم ستين یگفتم:مشكل دمويکش یقيعم نفس
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خواهشا تنهاش  یکرده ول یکاره اشتباه دونمينگرانت بود م یليبهم زنگ زد خ شيپ یقهيچند دق اي:مانآرمان

به قلبش فشار  ترسميچون م كنميرو ازش پنهون م زايچ یلي,تو شرکتم خستيروزا واقعا حالش خوب ن نینذار...ا

 ...اديب

 هات... هيگفتم:باشه,ممنون از توص داشتميمبل برم یاز رو فمويکه ک همونطور

 اوردم... ییکجا؟تازه چا اي:مانسوگل

 ...دميجلوشو گونشو بوس رفتم

 که ناراحتت کردم.. ديببخش كردميواقعا از شدت غصه دق م ی:اگه نبودمن

 بود... فميوظ یخواهر هيچه حرف نی:اسوگل

 فشار دادمو رفتم طرف در.. دستشو

 ..رسونمتيمن م سای:واآرمان

 ...یتوام خسته شد رمي:نه خودم ممن

 ...اميمنم م نيسیاصال وا كنمايلهت م زنميم ايبا حرص گفت:مان سوگل

 زود باش... یشيگفتم:تو آدم نم دمویخند

 که رفت آرمان گفت:خودش بهت گفت؟ سوگل

 شبياز شرکت دراومد تا مطب تعق یبره دکتر وقت خواديامروز م دونستمينه تكون دادمو گفتم:م هيبه معن سرمو

 کردم...

 گفت؟ ی:دکتر چآرمان

 شده... فيضع یليعمل شه,قلبش خ دی:بامن

 نیا شيبره پ میکرد شي...باور کن به زور راضدهيشقه حرف گوش نمگفت:از بس کله دويکش یکالفه پوف آرمان

 ...دهيناام یليخ كرديدکتره...قبول نم



 تقاص اشتباه تو

 
333 

 

 

 ...ستين یا گهی.راه دعمل بشه.. دیبا ی:آخرش که چمن

 سمتش... ميسوگل جفتمون برگشت یباصدا

 ...میشد نيسوار ماش رونويب میاز خونه اومد باهم

* 

 تو... نیايباز کردمو گفتم:ب نویدرت ما میديبعد رس یقهيدق چند

 وقت مناسب تر... هی یبمونه برا زمی:نه عزسوگل

 ...گهید نیايب هيچه حرف نی:امن

 ...گهیوقت د هی یزنداداش بمونه برا گهي:سوگل راست مآرمان

 شدم... ادهيپ نيماش نياصرار نكردمو از ماش گهید

 زحمت دادم... دي:خدافظ ببخشمن

 سالم برسون.. ررضاميبه ام هيحرف نیا زمی:نه عزسوگل

 :حتما...من

 بستمو رفتم سمت در... نويدره ماش بعدم

 تك بوق راه افتاد... هیبا  آرمانم

 وارد خونه شدم... اطيح یخونرو باز کردم و بعد از ط دره

رو مبل نشسته بودو آرنجاشو  دمشیاونور انداختم...باالخره د نوریبه ا یغرق در سكوت بود رفتم جلوترو نگاه خونه

 زده به پاشو سرشو با دستاش گرفته بود... هيتك

 اومدم... دهيکه تااالن فهم دونستميجلوتر م رفتم
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 ساعت چنده؟ یدونيتاحاال,م یرشو بلند کنه گفت:کجا بودس نكهیا بدون

 ...روني:بمن

 ...ستادیبلند شدو اومد روبروم وا ازجاش

 تو تنت... هيچ نایبه سرتاپام انداختو گفت:ا ینگاه

 بدم... حيبهت توض ستمي:مجبور نمن

 ؟یكنيم یتالف یچشام بود گفت:دار ی رهيپر کردو همونطور که خ نمونويب یفاصله

 فكر کن... یباال انداختم گفتم:هرجور که دوست دار یا شونه

 بدون توجه بهش رفتم اتاق خواب... بعدم

 ...كردميهاشو پشت سرم حس مقدم یصدا

 ید,االنم که اومگشتميداشتم دنبالت م یرفت ی,از وقتیريم یدار نویيپا یگفت:کجا سرتو انداخت دويکش بازومو

 ...یديجواب سرباال بهم م

 ...شهيآت یبدنم کوره كردميکل کل باهاشو نداشتم,حس م یحوصله

 سوگل... یبودم از اونجام رفتم خونه روني:باشه داد نزن,بمن

 ؟ی:چرا لباساتو عوض کردررضايام

 سوگله... یلباسا نامیشدن ا سيبارون موندم لباسام خ ری:زمن

 ...ايمان یکرد كاريتبتم که باالست,باخودت چ دسیگفت:صورتت رنگ پر مويشونيگذاشت رو پ دستشو

 ...نشيزدم به س جونیمشت کردمو ب دستمو

 ...ررضايام یتوعه.تو امروز منو داغون کرد ريتقص نایا ی:همهمن
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از بغلش اومدم  عیاز قصدش باخبر شدم سر یدستش سرمو گرفت وقت یكیزانومو بااون  ریدستشو انداخت ز هی

 ...اديه قلبت فشار م,بخواميگفتم:نم رونويب

 ...یسرماخورد یاستراحت کن دیگفت:باشه تو با کالفه

 دستشو دوره شونم حلقه کردو رفت تو اتاق... بعدم

 کرد دراز بكشم رو تخت... کمكم

 دونه دونه لباسامو از تنم دراورد.... بعدم

 

 101پارت#

 ...دميکه برام آوردو پوش ییلباسا باکمكش

,اگه من از درده قلبم یرسونيم بي,آخه چرا به خودت آسیبارون موند ریز یچ یبرا ی:بامن مشكل داشتررضايام

 ...رميميتو م یاز دست کارا رمينم

 هیرو سرم و پاهامو تو شكمم جمع کردم و چشامو بستم,از بس که گر دمي,پتورو کشرونيکالفه از اتاق رفت ب بعدم

 مكرديم هیابر بهار گر نيشدن,ع ریناخوآگاه اشكام سراز .اونقدر حاالم بد بود کهديترکيکرده بودم سرم داشت م

 شد... دهياز سرم کش پتوکه  ختمیريداشتم اشك م نطوريچه مرگم شده بود..هم دونمينم

 ...نهينب افمويفرو کردم توبالش که ق صورتمو

 ...ستميمگه باتو ن ايسرت؟...مان یديچرا پتورو کش یمگه تب ندار_

 ؟یكنيم هیگفت:چرا گر یصورتم با نگران دنیسرمو ازبالش جدا کردو با د دميجواب نم دید یوقت

 ..مارستانيب میبر دیاز جاش بلند شدو گفت:پاشو با هوی

 نه خوبم... مارستانيمانتو و شال از   برداشت خواست تنم کنه که با ناله گفتم:نه ب هیرفت سمت کمد 

 ...یسوزيتو تب م یدار ايمان ستين یاالن وقت لجباز_
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 دستشو گرفتمو با التماس زل  زدم به چشاش... مچ

 متنفرم... مارستانياز ب كنميخواهش م_

 نگام نكن المصب... یخب اونجور لهيکنم...خ كاريموهاشو گفت:آخه من از دست تو چ یال ديدستشو کش یعصب

 راحت خودمو ول کردم روتخت... التيخ با

 رو حوله وحوله رو تا زد... ختیر خارویحوله اورده بود  هیبا  خیکاسه  هی ررضايچشامو باز کردم ام یزيچ یصدا با

...با دست آزادش دستمو گرفتو حلقمو ميشونيکنار زدو حوله رو گذاشت رو پ مويشونيپ ینشست کنارم موها اومد

 زديممن نگامو ازش گرفتم دل واموندم پر  یول كردميخودم احساس م ینگاهشو رو هينيلمس کرد,تموم مدت سنگ

 مثل سابق نخواهد بود... گهید ارمرفت یول كنميکنم,همه کار براش م هشيتنب خواستميمدت م هی یبراش ول

 بهم دست داد... یگردنم گذاشت احساس خوب یرو روحوله

 تو گوشم... ديچيپ زديتوش موج م ميمونيناراحتش که پش یصدا

 ؟یرينگاتو ازم نگ شهي:مررضايام

 نگفتم... یزيچ

 ؟یببخش یخواينم_

 بهتر شدم... هيگفتم:کاف حالیگردنم برداشتمو ب یاز رو دستشو

 

 ...یشيبهترم م یقرصو بخور نیگفت:ا دويکش یآه

 گفتو:بلند نشو... نمويبلند شم که دستشو گذاشت تخت س خواستم

 بلند کردو گذاشت رو ساعدش... سرمو
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 کرد... كیبه لبام نزد وانويگذاشت تو دهنمو آروم ل قرصو

 لحظه سرمو  اوردم باال که نگام با نگاهش گره خورد... هیاز لبام جدا کرد.. وانويجرعه آبو خوردم..ل جرعه

 زد:منو ببخش... لب

 ..ديچشام چك یقطره اشك از گوشه هی دویلرز چونم

سالم  قلب هیبا  خواستميم ی,تو تحملشو نداشتفتیظر یهابزارم رو شونه گهیغم د هیدوباره  خواستميمن نم ايمان_

 ..شتيپ اميب

 

زبونم  عمل ریز ؟اگهیاز من پنهون که چ یخواستي,مررضايام یمنو نابود کن یخواستينگاهش کردمو گفتم:تو م ناباور

 ؟یچ وفتاديبرات م یالل اتفاق

 

اول از همه مامانت منو مقصر  شديتار مو ازت کم م هیاگه  یدونينگو,م یچيبگه که تند گفتم:ه یزيچ خواست

من زنتم...چطور به خودت  یلعنت امبهی...مگه من غریکرد یباز از من مخف ويدونستيم نارویا ی...توهمه ستدونيم

 ؟هــــــان؟یبكن ویکار نيهمچ یاجازه داد

 

 102پارت#

 داشت که بهم بده... ی...واقعا چه جوابگفتينم یزيچ نویيانداحته بود پا سرشو

 پشتمو بهش کردمو چشامو بستم... رونوي...از آغوشش اومدم بشدميم ونهید داشتم

 

 که بلند شد... دميشدن تخت فهم نیيباال پا از
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تو به چه خود نينشده بب یچي,هنوز هستمين مونيپش یبهت نگفتم ذره ا نكهیگوشم گفت:از ا ریرومو ز ديکش پتورو

 ...یانداخت یروز

 

 ...راه بود نیحرص خوردم..به نظرم سكوت بهتر ینگفتم به جاش کل یچيه

 

 ..ديبعد چراغه اتاقو خاموش کردو اومد خواب قهيدق چند

 کنار... ديکش دیمخالفتمو د یبغلم کنه که نذاشتم,اونم وقت خواست

 

 نداشت... یبدش تموم یکه اتفاقا یبود,روز ميروز زندگ نیروز بدتر اون

* 

 "ررضايام"

تو خواب  که خوابش برد مدام ميباال بود,وقت یليتبش خ وفتهيب یبودم که مبادا براش اتفاق داريسرش ب یصبح باال تا

 ...ورديقلبمو به درد م نیتو خوابشم آرامش نداشت و ا ی, حتگفتيم ونیهذ

 

به زنده موندن   یشانس چي...من هارهيطاقت نم دونمي.ماديم ايبه سره مان یاگه برم چ كنميفكر م نیبه ا همش

 آخرشه... یتپشا گهیقلب من د نیا دونميخودم که م یول دنيبهم م یواه ديندارم...همه ام

 

 ...ديقطره اشك از چشمم چك هی ارياختیب

, لمس نكردنش,تو ظاهر باهام دنشی,سخته ندايبا انگشتام چشامو فشار دادم...سخته جدا شدن از مان عیسر

 ....زننيم ادیفر ويچشاش نگران یول كنهيم یبدرفتار
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 ...مونيبا زندگ یکرد یبد کار ای...خدادميبوس یمو طوالنارو شويشونيسرمو بردم جلوترو پ طاقتیب

 

 بعد ازش جدا شدم یقهيدق چند

 ...دونستيمقصر م ارويمامان حتما مان وفتاديبرام م یاگه اتفاق گفتيراست م اي,ماندادميخبر م نایبه مامان ا دیبا

*** 

 

 103پارت#

 صبح بود که پلكام گرم شدنو به خواب رفتم... یها دمدمه

* 

کارو  نیا نكهیقبل ا یچشامو بازکردم...خواستم بلند شم پردرو بكشم ول یال خورديبه چشام م ميکه مستق ینور با

 رفت... نيبكنم نور ازب

 چشامو بستم...هنوز کامل به خواب نرفته بودم که احساس کردم پتو روم جابجا شد... دوباره

 استراحت کنه... شتريب دیشده,با داريب ايمان نكنه

 فكر چشامو باز کردمو از جام بلند شدم... نیا با

 ...دميخوابيم دیکه افتاد آه از نهادم بلند شد,نبا ايمان هيخال یبه جا نگام

 ...دميموهامو خواستم بلند شم که صداشو از پشت سرم  شن یبردم ال دستمو

 ؟یشد داري:چرا بايمان
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 ...كرديتعجب برگشتم عقب دستشو زده بود به کمرشو مثل طلبكارا نگام م با

 ...یكنيم كاريچ نجایتعجب گفتم:تو ا با

فرق  بشیتا آسمون با د ني,زمكردميبا تعجب داشتم به حرکاتش نگاه م كمیکمرش برداشتو اومد نزد یاز رو دستشو

 ..کرده بود...دستاشو گذاشت رو شونه هامو خوابوندم رو تخت.

 ...یكني:امروزو فقط استراحت مايمان

 کارام مونده... یبرم شرکت همه دی:بامن

 ...یاي:نگران نباش به ماکان زنگ زدم گفتم که امروز نمايمان

 بارم به چشام نگاه نكرد... هی یحت زديکه باهام حرف م یمدت نیا یط

 

 ؟یگرفتمو گفتم:خودت خوب دستشو

 رفت سمت در... رونويب دياز دستم کش دستشو

 که... یبهشون بگ دی...باكنميرو دعوت مهمونطور که پشتت بهم با بغض گفت:امشب همه رونياز در بره ب نكهیا قبل

 ...رونياز اتاق رفت ب یبلند یحرفشو خوردو با قدما یادامه

 

کارمو  ايبگم بهشون مان ی...مونده بودم چجورارميدرشون ب شهیموهام کم مونده بود از ر هیتا دستمو بردم ال دو

 راحت کرد...

 

 ديکش ريرو صورتم,قلبم ت دميآبو باز کردمو چند مشت آب سرد پاش ري,شییاز جام بلند شدمو رفتم دست شو کالفه

 ...رونياومدم ب ییصورتمو خشك کردم ازدستشو نكهیبستمو بعد از ا رآبويندادم...ش یتياهم یول
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 هیگرم کردن برو بخور, ريگفت:برات ش دوینگاشو ازم دزد عیتو چشم شدم,سر چشم ايبا مان رونيکه گذاشتم ب پامو

 ...ستين یخبر ییمدت از چا

 

 داشتم بغلش کنمو بچلونمش... ليم دایمحبتاشم...شد نیدختر چرا انقدر تو دل بروعه,عاشق ا نیخدا ا یا

 

 نيحلقه کردم...سرمو بردم ب فشیظر یهاکنه,دستامو دوره شونه دايفرصت مخالفتو پ نكهیدو رفتم طرفشو قبل ا با

 ...دميکش یقيموهاشو نفس عم

 

 ,له شدم ولم کن...یكنيم كاريچ یدار ررضاي:امايمان

 

 ...ريلحظه آروم بگ هینكن, یسرکش نقدریلبام گرفتمو گفتم:ا نيگوششو ب یالله

 ...یكنيم نيچرا همچ استخونام خرد شد ررضايبا حرص گفت:ام دويکش یقيعم نفس

 ...یهست یبغل نقدریخودته که ا ري:تقصمن

 چشم نگاش کردم... یگوشه از

 ...گرفتيمدام لبشو گاز م نيداشت لبخندشو بخوره به خاطر هم یسع

 

 ...شميها من اصال پررو نمنداره یرادیا چيه یگفتم:اگه بخند طنتيش با

 کوچولو بترسونمش... هی خواستميقدم رفتم عقب,م هیکوبوند به شكمم  مشتشو

 ...نيزم یدستمو بردم سمته قلبمو نشستم رو كرديم دمیکه داشت تهد همونطور
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 ,قلبم...اي:مانمن

 دفعه... هی شديچ ررضايگفت:ام شموينشست پ ینگران با

 کمكم کن... ايگفتم:مان نويرو زم دميکش دراز

 کنم,قرصات کجاست... كارياسترس گفت:چنازش هجوم اوردو با یبه چشا اشك

 شلوارمو شروع کرد به گشتن... بيدستشو برد تو ج بعدم

 دوست  داشتم سربه سرش بزارم... بيعج یول ستيکارم خوب ن دونستميم

 روز افتاده... نینفر به ا هی هي,از کم محبتشهيخوب م یبوسش کن ستين یزيچ_

 الن؟ا یگفت یمتوقف شدو با تعجب گفت:تو چ بميحرکت دستش تو ج هویاسترس داشت که گفت باشه... اونقدر

 زدم... ییسرمو لبخند دندون نما ریگذاشتم ز دستمو

 بود... یامزهیب هيشوخ یليبا حرص بازو بسته کردو گفت:خ چشاشو

 بازوشو گرفتم افتاد تو بغلم... هوایبلند شه که ب خواست

 ؟یکن تمیاذ یدوست دار یلي,خوفتادمي,من داشتم پس میشعوريب یليمنفجر شدو گفت:خ هوی

 خم شدم رو صورتش... نويزم خوابوندمش

 اتو؟یمن  كنهيم تیداره اذ ی..حاال کكنهيمنو داغون م تيتوجهیچقدر ب یدونيزدم به چشاشو گفتم:تو م زل

 

 104پارت#

 نگاهشو ازم گرفت... با حرص گفتم: باز

 رفتاره سردت نباشم... نیا شاهد گهیکنم که د كاريدختر...من چ یآخه تو چرا انقدر لجباز_
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روز دو روز فراموش  هیکه با  كهيانقدر کوچ یکه بهم گفت یدروغ یكنيبه چشاشو گفت:فكر م ديکش دستشو

 ...یماه باهام حرف نزد هی كیپرهام نزد یهيرفته سرقض ادتیبشه؟خودتو 

 گفتم: یروش بلند شدمو عصب از

یاون ب یهي.  بفهم قضیکن یتالف یخواي..پس م؟یديفهم یاريبه زبونت م روكهيباره آخرته که اسم اون مرت ايمان_

 ...یبه تو,به ناموس من...توام با دروغ گفتنت بهم باعث شد یفهميجداس اون به تو چشم داشت,م شرف

 حرفمو ادامه ندادم اصال دوست نداشتم اتفاقات گذشته رو مرور کنم... گهید

 دیادامه بده...محض اطالعت با ی:چرا حرفتو خوردزدگفتيسرزنش توش موج م که  یبلند شدوبا لحن نيزم یرو از

 نقدریا منو نكهیدلم پره,از ا یمنو آدم حساب نكرد نكهی,از استيدرکار ن یتالف چي,هستمين یبگم من مثل جنابعال

مامانم  هيضیسال به خاطره مر3بابام بزرگ شدم, هيتوجیسال باب25که  مي.من همونررضايام اديبدم م یدونيم فيضع

 یاز دست بده حت شويدم نزدم که مبادا روح یول دمیلحظه هاشو د نیرفتم بدتر مارستانيبه اون ب مارستانيب نیاز ا

گم ب ابازمی.کمه؟یعوضش تو بود یخدا اگه مامانمو ازم گرفت ول دونستميبا مرگشم نمردمو هنوز سرپام فقط چون م

 ؟برات

 

 ...گفتميم دیمن اشتباه کردم و با دیمحض بود...شا قتهينداشتم که بگم,حرفاش حق یزينگفتم چ یچيه

 ...كنهيخدا داره با تو منو امتحان م دی..شاكنميکه بتونم برات م ی:حاالم تا آخرش باهاتم,هرکارايمان

 

 پنهونه... یحرفش غمو ناراحت نیبفهمم چقدر پشت ا تونستميگرفت,م شيآخرشو که دلم آت یمظلوم جمله اونقدر

 ...یلي...شرمندش بودم خديقلبمو به تالطم کش ايمان یناآروم بود حرفا قلبم

 اپن چنگ زدم.. یاز رو نويماش چهیيضرب ازجام بلند شدمو سو هی

 آروم بشم... یکم دیبزنم...شا ادیکه بتونم با تموم قدرت فر ییجا هیبرم  خواستميم

 آوردم... ريش ؟براتیبر یخوايکجا م_
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 ....ايبرم مان دی,باخورمي:نممن

دارم,تو  اجي,من بهت احتیاي,گفتم که به خودت بینگفتم که شرمنده بش نارویبا تحكم گفت:ا ستادویروبروم وا اومد

 ...یبه خودت برس شتريبه خاطره منم که شده ب دیبا

 مدت تحمل کن... هی یول یدوست ندار دونميگرفت سمتمو گفت:م وانويل

 ...مميمن تسل یتو بگ ی:هر چمن

 ...دمينفس سر کش هیاز دستش گرفتمو  وانويل بعدم

  

 بود... یبرام کاف ني, همديدرخش چشاش

 من دعوتشون کنم... ای یزنيزنگ م نایازم گرفتو گفت:خودت به مامانت ا وانويل

 بزن... تو زنگ ییگفتم:خانوم خونه تو كردميزدم به اپنو همونطور که نگاش م هيتك آرنجمو

 ؟یبرام بخر یريالزم دارم م ییمواد غذا یسر هیباال انداختو گفت:باشه,من  یا شونه

 

 ...مينرفت روني...چند وقته که باهم بمیباهم بخر می:آماده شو برمن

 

 105پارت#

 خودت برو... اميکردو گفت:من نم یاخم

 با تعجب گفتم:اونوقت چرا؟ كنهيقبول م كردميم فكر

 شو ندارم...حوصله_

 ...رميمنم نم یايمنتظرتم...اگه ن نيتوجه به حرفش گفتم:تو ماش یکردم بهشو ب پشتمو
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 ...ررضاياعتراض گفت:ام با

 ...ررضاي:جان اممن

 کار دارم... یمن کل گهیگفت:خودت برو د یخلقکج با

 .ادامه دادم...رمينم جاچيطرفشو گفتم:نچ من بدون خانومم ه برگشتم

 نه؟ ای یايخب؟م_

 لب غرغر کنان رفت سمت اتاق... ریز خورديمشت کردو بااخم نگاشو ازم گرفت...داشت حرص م دستاشو

 ...مونهيغذا م ی,بچمون بشهيخشك م رتيحرص نخور ش زمی:عزمن

 ام بره رو هوا...داداش باعث شد قهقه یصدا

 ...ررضااااااي:امايمان

 ...رونيتكون دادمو با خنده از خونه اومدم ب یسر

...... 

 "ايمان"

 ...واریکم مونده بود از دستش سرمو بكوبم به د یوا

...دوست شهيخشك م رتيحرص نخور ش گهي...به من مكشهي...إ إ إ خجالت نمبستميمانتومو م یهاحرص دکمه با

 داشتم دونه دونه موهاشو بكنم...

 ...رونياز اتاق اومدم ب فميسر کردمو با برداشتن ک مویروسر

*** 

 روشن کردو حرکت کرد... نوي...ماشنينشستم تو ماش نكهيهم

 ؟ی:چرا ساکتررضايام
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 بگم؟ یگفتم:چ دمويکش یپوف

 بهشون؟ ی:زنگ زدررضايام

 ...گميم ميبرگشت_

.... 

 ...نیيخاموش کردو گفت:بپر پا نوي...ماشستادیفروشگاه وا هی یجلو قهياز چنددق بعد

 ...نیياومدم پا نيماش از

 بازوشو گرفتم طرفم... شمويپ اومد

 توجه بهش راه افتادم... ینگاه به صورتش انداختمو ب هینگاه به بازوشو  هی

 

 ...كنهيهردفعه کارشو تكرار م یول اديخوشم نم یعموم یکارا اونم تو مكان ها نیمن ازا دونستيم خودش

 تنشو پشت سرم حس کردم... یگرما

 ؟یكنيم یتالف ی:دارررضايام

 

 یتو دستم جابجا کردمو گفتم:چند بار بگم من اهل تالف فمويکه خورد بهم...ک ستادمیوا هوی رفتميه مکه را همونطور

 ...ستميکردن ن

 بهتره... ینطوریگفت:ا رفتيگرفت تو دست قدرتمندشو  همونطور که راه م دستمو

 ناراحتش کنم... نیاز ا شتريب خواستمياعتراض نكردم نم نباریا

.... 
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 نداختيکه دوست داشت داشت م یصندوقو پر کرده بود,هرچ ررضاي...امرونيب میساعت از فروشگاه اومد كیاز  بعد

 ...دادينم یتيمن اهم یتو سبدو اصال به اعتراضا

 یک مای...حواست هست؟ما دونفریکرد دیهمه خر نیا یچ ی,آخه براررضايخودمو کنترل کنمو گفتم:ام نتونستم

 بخوره؟ نارویا خواديم

پوستو استخون,قبلنم بهت گفتم من  ی...شدمیخوريگفت:نگران نباش همشو باهم م طنتيبهم انداختو با ش ینگاه

 ...خوامينم یزن الغر مردن

 ...یندار اقتي:نخواه,لمن

 رم؟يزن چاقو چله بگ هیبرم  یذاري:اگه نخوام تو مررضايام

 

 101پارت#

 ؟یگفت یبا داد گفتم:تو االن چ بایگرد شده برگشتم طرفشو تقر یچشا با

 به خدا... یچينخنده گفت:من؟!!ه كرديم یکردو همونطور که سع یمصلحت یسرفه

 صورتشو گفتم: یگرفتم جلو دیتهد یاشارمو به نشونه انگشت

 تو صورت خوشگلت... خوابوندميمشت م هیوگرنه  مينيبرو دعا کن که تو ماش_

 که من خوشگلم... یزدو گفت:پس باور دار یطونيش لبخند

 خب؟ ريتوام زود بل بگ دیاز دهنم پر یزيچ هی ؟حاالیگفته تو خوشگل یک رينباختمو گفتم:نخ خودمو

 

 ...یگيزدو گفت:تو که راست م یلبخند

* 

 ...رونيآوردم ب فميک یاز تو دارويشدمو کل ادهيپ نيخونه...از ماش میديرس قهياز چند دق بعد
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 توقفل چرخوندمو درو باز کردم... دويکل

 ا؟يوقت کمك نكن هیگفت: ررضايبرم تو که ام خواستم

 ...یاريهمشو م ويكني,خودتم لطف میدی:خودت خرمن

 ...دميکه صداشو شن اطيگذاشتم تو ح پامو

 ...ميرسيخانوم بهم م ايباشه مان_

 ...یسر من نزارسربه گهید ینشست رو لبام حقته تا تو باش یلبخند

 

 رفتم تو اتاق... كراستیخونه که شدم  وارد

 ...روني,موهامو با کش بستمو  اومدم بنهیآ یدراوردمو رفتم جلو لباسامو

 باشه... یعال یهم چ دیخونمون با ومدنيم ررضايام یبود که خونواده یبار نياول

 درست کنم... یزيچ هی ررضايام یبرا دیبا

 باز شه.. خشیتا  رونيگذاشتم ب ويبود...ماه یغذا براش ماه نیباز کردم,بهتر زرویفر

 شروع کردم به جمع کردن آشپزخونه... خودمم

 دست پر اومد خونه... ررضايکه در باز شدو ام دميكشياپنو دستمال م یرو داشتم

 تو آشپزخونه... ومديآهسته داشت م یبا پاش بستو با قدما درو

 ...دستمالو گذاشتم رو اپنو رفتم طرفش...ارهيب ییهمشو تنها ومدين دلم

 ...برميکه گفت:خودم م رمياز دستش بگ لونارویچنتا از نا خواستم

 ....نایا نهيسنگ اديزدم به کمرمو گفتم:لوس نشو,به قلبت فشار م دستمو

 ...ستين ی...البته اگه زحمتخچالیلطف کن بزارشون تو  یکمك کن خواديافتاد؟نم ادتی:عه تازه ررضايام
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 رو گذاشت آشپزخونه... النوینگفتم,نا یزيچ

 رفتم آشپزخونه که نگام به تلفن افتاد.... یم داشتم

 خونشونو گرفتم... یاز  جاش برداشتمو شماره تلفنو

 خودش جواب داد... قايکه من شانس ندارم دق ییاز اونجا یجون تلفنو برنداره,ول نیکه نسر كردميم دعادعا

 .تو گوشم.. ديچيپ صداش

 الو..._

 گفتم... دمويکش یقيعم نفس

 جون... نیسالم نسر_

 تو گوشم... ديچيمتعجبش پ یصدا

 سالم..._

 ها خوبن؟حالتون چطوره,پدرجونو بچه-

 شده... نيسنگ اشهیچطوره سا ررضاي,امميآره همه خوب_

 ...كرديشروع م زدنوهیکردم خونسرد باشم باز داشت کنا یسع

 ...كنهيداره نگام م ررضايام دمیآوردم باال که د سرمو

 زدمو گفتم: یمصنوع لبخند

 ...شهينم داشيام پتو خونه نيشلوغه باور کن یليخوبه,راستش تو شرکت سرش خ ررضاميام-

 ...یداشت كاري...خب چشناسميخودمو م یمن بچه یکن هيتوج ستيالزم ن_
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 ميشيخوشحال م نیامشب ندار یبرا یاشام دعوتتون کنم,اگه برنامه یبرا خواستميگاز گرفتمو گفتم:راستش م لبمو

 ...نجایا نیاريب فیتشر

 ...گهیوقت د هی یاونجا...بمونه برا میزنگ زد قراره بر قیشقا شيساعت پ مين یبگم واال بدموقع زنگ زد یچ_

 آورد... قویاسم شقا ارهيلج منو درب نكهیا یفقط برا دونمي,من که مكرديم ميداشت عصبان گهید

 شده؟يکه چ ديبااشاره پرس ررضايبه صورتم ام دميدستمو کش یعصب

 بهتون بگم... ويموضوع مهم خوامي,منيشما کنسل کن شهيسكوت اوردم باالو گفتم:اگه م یبه نشونه دستمو

 قول دادم... قیاالن بگو...من به شقا ؟خبیچه موضوع_

 ...ررضاسيام یکه درباره نيبدون نویهمه باشن,فقط ا دیبگم با نجایا تونمينم-

 سالم برسون... ررضاي,به امزنميخب بهت زنگ م لهيخ_

 منتظرتونم خدافظ...-

 دستام. نيتماسو قطع شد نشستم رو مبلو سرمو گرفتم ب نكهیاز ا بعد

 بده.. حيعروسشم ترج یقراره اون دختررو به من یک تا

گفت که  یزيگفت:مامانم چ زديتوش موج م یکه نگران یصورتبا  ررضايگرم شدن مچ دستام به خودم اومدم ام با

 ؟یختیبهم ر ینطوریا

 نزنه... هیکنا شويو نمامانت با من حرف بزنه شهي:مگه ممن

 گفت؟ یکرد توهمو گفت:پس درست حدس زدم...چ اخماشو

 دونمي...نمكنميخسته شدم از دسته مامانت,رفتارشو درک نم گهی...دقیبگه,طبق معمول بازم شقا یخواستيم ی:چمن

 که بند کرده بهش... دهید قیشقا نیاز ا یچ
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 خودشم نویا رسهيتوام نم یبه گرد پا قیگفت:من شرمندتم,شقا یفشار دادو با شرمندگ یبا با مهربون دستمو

 ...دونهيم

 ...نميبب شويشرمندگ خواستميجام بلند شدم,نم از

 ...ستين یزيچ گهیکه د نی...اخرميبه خاطر تو به جون م ارويسخت ینباش,من همه:شرمنده من

 

 106پارت#

 ...ديکش یقيموهاشو نفس عم یهینگفت...دستشو برد ال یزيچ

 اونجا نموندم و رفتم آشپزخونه... گهید

 ...رونياوردم ب هاروهیبا حرص باز کردمو ادو نتويکاب در

 ...دمیباز شده بودو از شكمش بر خشیکه حاال  ويماه

 كرديبود,چرا تمومش نم قی,همش ورد زبونش شقادمیخوش از مامانش  ند یرو هینامزد کردم  ررضايکه با ام یوقت از

 قبل تو دعوتم کرده... قی...با وقاحت تمام گفت شقاروهيقض نیا

سرمو  مودی..لب گزستادیدو دستم از حرکت اگرفته ش كبارهیکه مچ دستم  كردميپاره م كهيرو ت چارهيب هيماه داشتم

 ...نیيانداختم پا

 ...نمتي:ببررضايام

 اورد باال...نگاموبردم باالترو به چشاش نگاه کردم... سرمو

 ...یكنيم هیگر یگفت:دار متعجب

 ..كنمينم هیبه صورتمو گفتم:نه...گر دميدستمو کش عیسر
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تو منوداره از پا در  ی... غم غصهیكنيداغونم م ی...داریكنيم هی,چرا انقدر گرستينگام کردو گفت:بس ن سرزنشگر

 .یستيمثل سابق ن گهی...دیكنيم هیمن همش گر یتو خونه یکه اومد ی...از وقتايمان ارهيم

 

نفس راحت بكشم دوباره  هی خواميسرم,تا م یاتفاقات آوار شد رو ی,تا چشم باز کردم همهررضايبهم حق بده ام_

کنم,باور کن  هیگر قهيدوست دارم دم به دق یكنياز نو...فكر م یاولش,روز از نو روز یسر خونه گردهيبرم یهمه چ

 ...شميسبك م ینطوریا حداقل شمينكنم نابود م می...اگه گرستيکنترل اشكام دست خودم ن

 

 کنن وحشت دارم... تتیکه نباشمو اذ ی,از روزايمان ترسميبغلشو گفت:م ديمنو کش محكم

 ...یزنيحرف م دي...چرا انقدر ناامرميميمن م ینگو,اگه نباش ینجوریمحكم چنگ زدمو گفتم:توروخدا ا ورهنشيپ

 افتاد به بدنم... یامبادا از دستش بدم رعشه نكهیفكر ا از

 

 ...یلرزيم یدار نيگفت:باشه گلم آروم باش بب ینگران با

اون  هاريداشت.خدا ن ويمن حكم زندگ یبه ضربانه قلبش گوش دادم,هر تپش قلبش برا نشويچسبوندم به س سرمو

 که  ویروز

 بزنم.. هيتك نشينتونم به س گهید

 

 بالبخند  گفت:تو به كردياشاره م یتلفن ازش جدا شدم خواستم برم که دستمو گرفت همونطور که به ماه یصدا با

 ...دميکُشونت ادامه بده,من جواب م یماه

 

 نشست رو لبام ازم جدا شدو رفت تلفنو برداشت... یکمرنگ لبخند
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 بادقت... نباریا یبه کارم ادامه دادم...ول برگشتم

 ...هيک نميکرده بودم بب زيگوشمو ت یرو ماه ختمیريهارو م هیکه ادو ینيح تو

 ...نی:سالم مامان,بله خوبم شما چطورررضايام

 

 خب باشه... لهي...خیزنيکه م هيچه حرف نیمادر من ا_

 

 ...نيفهميم نیاي...بمي,منتظرتوننیايحتما بامشب_

 

 ...ن؟خدافظیندار یکار_

 

 ان؟يتلفنو قطع کرد گفتم:م نكهیمحض ا به

 

 :آره...ادامه دادررضايام

 ...رميدوش بگ رميم

 

که افتاد چشام گرد شد ناخوداگاه دستامو اوردم باال و نگاشون کردم  شيمشك رهنهيکرد بهم نگام به پشت پ پشتشو

 کردم. في....با دستام لباسشو کث

 ...ررضايصداش کردم:ام تند

 طرفم:جانم... برگشت
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 ...رهنتي,پشت پزهيخجالت گفتم:چ با

 ؟یچ رهنميگفت:پشت پ شويشونينشست رو پ یکمرنگ اخم

 شده.... فيگاز گرفتمو گفتم:امم کث لبمو

 ؟یتعجب گفت:جد با

 از تنش دراورد... رهنويهاشو باز کردو پتند تند دکمه بعدم

 مگه نه... هيداد سرشو اورد باال و گفت:دسته گله جنابعال ینیريش ینگاه کرد..اخماش جاشو به خنده پشتشو

 ,حواسم نبود...ديگفتم:ببخش مستصال

 ؟یديخجالت کش یعنی,االن نيبب افشويگفت:ق دویخند بلند

 ...گهینكن د تمیاذ ررضاياعتراض گفتم:ام با

 

 حرص نخور باشه... گهی...دیداشت لبخندشو قورت بده گفت:فدا سرت خانوم یکه سع همونطور

 

 ...كنميخودت بود,حاالم نرو حموم دارم ناهار درست م ري:همش تقصمن

 ...كشهيطول نم یلي,خاميساعته در م ميانداخت روشونشو گفت:ن رهنويپ

 

 ...:باشهمن

* 

 بلند صداش زدم... دميچ زويم نكهیاز ا بعد

 ناهار حاضره... ايب ررضايام_
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 ...رونيبعد دره اتاق باز شدو اومد ب یقهيدق چند

 شلوارک تنش بود... هیبودو فقط  دهيلباس نپوش دوباره

 برو لباس بپوش... یخوريسرما م ررضايام_

 ..شهينم یچينگران نباش ه-

 نگفتم... یزيتكون دادمو چ سرمو

 ...زنهي,غذا با آدم حرف میکرد كاريگفت:چ زويپشت م نشست

 نشستم روبروش... زويگذاشتم روم وانارويل

 :نوش جونت...من

**** 

 گرفتم... نهینگاهمو از آ فونیزنگ آ یصدا با

 ...دنيمهمونا رس حتما

 ...كنمي:من باز مررضايام

 ...روني,نگاه آخرو به خودم انداختمو از اتاق اومدم برونياتاق رفت ب از

تات دس نقدریگفت:چرا ا كردي,دستمو گرفت تو دستشو همونطور که به روبرو نگاه مستادمیوا ررضايکنار ام رفتم

 سرده...

 پدرجون اومد... یبگه که صدا یزياسترس دارم...خواست چ یلي:خمن

 :سالم زوج خوشبخت...پدرجون

 بشر مهربون بود... نیولبام چقدر انشست ر یلبخند
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 ...نیخوش اومد یليقدم رفتم جلوتر و گفتم:سالم پدرجون خ هی

 عروس... یگفت:زنده باش دويبوس مويشونيپ

 ...نیيچرا سرپا دينيبش دیيگفتم:بفرما یاز احوال پرس بعد

 ...نیدار یاکوفتت بشه,عجب خونه اي:مانالهه

 شوکه شدم... دمید نجارویا یخنده گفتم:کاره داداشته,منم وقت با

 

 ر؟يبا تعجب گفت:آره ام الهه

 

 ؟یگفت یزيالهه برگشت سمتشو گفت:چ یبا صدا زديکه داشت با اهورا حرف م ررضايام

 به... یاخونه نيهمچ هیمن ازدواج کردم  ی:اوهوم گفتموقتالهه

 

 ...دیديکادو م دامادتون

 گرد شده گفت:الهه... یبا چشا ررضايام

 ...ررضايام دويچشم سف یدختره ینيبيبا خنده گفت:م پدرجون

 

 کن... ايح كمیباخنده گفت: ررضايام

 ...ريبگ ادیبه من اشاره کردو گفت:از خانومه من  بعد

 

 گونه هام رنگ گرفتن... كردمياحساس م ینگفت ول یخاص یزيچ نكهیباا
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 ...ارميب ییمن برم چا_

 ...دميخندشونو پشت سرم شن یکه گفتم صدا نویا

 

 107پارت#

 آدم شه... كمیالهه  نیخوبتو بگه بلكه ا یچنتا از اخالقا هی ررضايام اي...بیداداش کجا فرار کرد:زناهورا

 

 ...هيبق یبرخورد اونم جلو نطوریگفت:إ اهورا,چرا با خواهرت ا زديکه حرص توش موج م ییجون با صدا نینسر

 

 ...من بودم هيقسم بخورم که منظورش از بق حاضرم

 فنجونو با آب جوش پر کردم... نیندادمو آخر یتياهم

 ...رونياز اشپزخونه اومدم ب قينفس عم هیبرداشتمو با  وينيس

 

 :دست گلت درد نكنه عروس...پدرجون

 گرفتم سمت پدرجون... ویيزدمو چا یلبخند

 نوش جونتون..._

 ...نيبده من تو بش اي:مانررضايام

 امروز... كنهيم ینجوریچرا ا نیا یوا

 ...تونميطرفشو با چش غره گفتم:خودم م برگشتم

 نشون بده... یخود ررضايام یذاريچرا نم اي:ماناهورا
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 ...یليذلتو چقدر زن ميدونيبه خدا ما همه م ررضايگفت:باشه ام ررضاويپشت ام ديمحكم کوب بعدم

 

 ...ررضايام شيپخش کردم نشستم پ ارویيچا

 ...یچ یعنیزن  یفهميم ی:مگه بده,توام اگه ازدواج کنپدرجون

 

 موهاش... هیدستشو با حرص برد ال دويکش یقينفس عم اهورا

 نگه... یزيچ گهیبا خواهش به پدرجون اشاره کرد که د الهه

خوش نشون  یرو یدختر چيبه ه گهیچرا اهورا بعد اون دختره د دونميبوجود اومده بود...من نم ینيسنگ جو

 بپرسم... انویجر ررضايباشه حتما از ام ادمی,دهينم

 گهیفرصت د هیتو  خواميمعذرت م ايضرب از جاش بلند شدو رو به من گفت:مان هیفكرا بودم که اهورا  نيهم تو

 فعال با اجازه... شميمزاحمت م

 شام درست کرده... اياز جاش بلند شدو گفت:کجا اهورا,مان ررضايبگم ام یزيمن چ نكهیا قبل

 ...گهیفرصت د هی ی:گفتم که باشه براهوراا

 ...یريگفت چرا انقدر زود از کوره در م یزيچ هیجون:کجا پسرم...بابات  نینسر

 

 ...رونياز خونه رفت ب یخدافظ هیندادو با  یجواب اهورا

 ...گردميبود...به خودم اومدو گفتم:من االن برم یحد ماجرا جد نیتاا یعنی

 ...رونياز خونه اومدم ب یتند یبا قدما بعد

 که بلند صداش زدم... كرديدرو باز م داشت
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 :اهورا صبر کن...من

 برنگشت... یول ستادیوا

برادرت دوست ندارم  یخونه یايباره که م نياول نی,اشمياز دستت اراحت م یليخ یسمتشو گفتم:اگه بر دمیدو

 ....یبر ینطوریا

 حرص چشاشو بازوبسته کردو گفت: با

 ...گهیفرصت د هی یبرو داخل,گفتم که بمونه برا ايمان_

 ...ررضاي,به خاطره امكنميخواهش م-

 ضربه زد... نيبا نوک کفشش به زم نويدوخت زم نگاهشو

 ...اميبه گوشم:باشه توبرو منم االن م ديرس نشيغمگ یصدا

 ...ینكن رینشست رو لبامو گفتم:د یلبخند

 مخاطبش من نبودم... یول دميز پشته سرم شنپشتمو کردم بهشو راه افتادم صداشوا بعدم

 کاش اونم مثل بود..._

,از رفتارش کامال مشخصه که چقدر سوختيکوه غم پنهان شده...دلم براش م هیحرفش  نیاحساس کردم پشت ا چرا

 اون دختر رو دوست داشت و داره...

 

 سمتم... ديسرا چرخ یباز کردن در همه با

 ا؟برگشت؟يمان شديگفت:چ یبا نگران الهه

 ...ادياهورام م مينيبچ زويبستمو گفتم:آره تا م درو

 ...زهیريکه بهم م ینيبي,میكنيم تیجون:ناصر چرا بچمو اذ نینسر
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ندار  یچيه یساله داره با خاطرات اون دختره ست؟پنجي,بس ناديبه خودش ب دیباالخره که با یتاک نی:نسرپدرجون

 ...كنهيم یزندگ

 

 ...اديبه الهه اشاره کردم که باهام ب زدنيکه اونا حرف م همونطور

* 

 بود... یاهورا خال یفقط جا مینشسته بود زيسر م همه

 ...اديگوشم گفت:مگه نگفت که م ریز ررضايام

 ...ی:چرا ولمن

 باز شدن در گفتم:اومد... یصدا با

 

 بشه... ینطوریا خواستمي...نمخواميمعذرت م ايمان ريگفت:ام زينشست سره م نكهیاز ا بعد

 نداره داداش,غذاتو بخور... یبي:عررضايام

 اروم گفت:االن بگم؟! ررضايکه ام میخورديغذارو م ميداشت

 

 الهه... ینگاه به همشون انداختم,همه سكوت کرده بودن حت هی

 ....ی:اوهوم االن فرصته خوبمن

 

 108پارت#

 ...دميترسيالعملشون متو دستم فشار دادم,از عكس قاشقو
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 دست مشت شدش محكم گرفتم... زويم ریانگار اونم استرس داشت,دستمو بردم ز ديکش شيشونيبه پ یدست

خوبه پسرم؟چرا انقدر  ررضا؟حالتيجون گفت:ام نیبگه که نسر یزي...خواست چرونيآه مانند فرستاد ب نفسشو

 ؟یمضطرب

 

 شده؟ یزي:آره مادرت راست مگه چپدرجون

 

 راحت... التونيزدو گفت:نه خوبم خ یمصنوع لبخند

 ه؟يخب؟چ ديبهمون بگ یزيداداش,قرار بود چ یکه تا اون موقع ساکت بود گفت:راست الهه

 شم؟يادامه داد:نكنه دارم عمه م طنتيش با

 تو گلومو به شدت به سرفه افتادن... دیحرف الهه,غذا پر نیباا

 

 ...ايمان شديگفت:چ یپشتم با نگران زديهمونطور که م ررضايام

 ...هي,کافررضايگفتم:خوبم ام كردمياوردم باال و همونطور که سرفه م دستمو

 ؟یريجلو زبونتو بگ یتونينم قهيگفت:دو دق كرديمارونگاه م طنتيبه الهه که داشت با ش ررضايام

 قراره عمه بشم؟ نميبب نيبگ عی:زود تند سرالهه

 گه؟يم یچ ررضا؟الههي:آره امپدرجون

 ...گسید زيچ هی...راستش موضوع ستيدر کار ن یاکالفه گفت:نه پدر من بچه ررضايام
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 ...میشنويجون ردوبدل شد و بعد پدرجون گفت:خب ما م نیپدرجونو نسر نيب ینگاه

 

 ...ضمیگفت:من مر رونوينفسشو محكم داد ب ررضايام

 گفت همه مات نگاش کردن... نویا یوقت

 ...ررضايام یگفت یلباشو از هم باز کردو گفت:تو چ یبشقاب غذابه سختجون قاشق از دستش افتاد تو  نینسر

 دارم... یقلب ی:من ناراحتررضايام

 

 اشك تو چشام جمع شد... اميکنار ب هيقض نینتونستم باا هنوز

 

 مگه نه... گهید یكنيم یبا من شوخ یدار كنميجون اشك تو چشاش نشستو گفت:نه باور نم نینسر

 ...گهيم یچ نميبذار بب نیدستشو گرفتو گفت:آروم باش نسر پدرجون

 

 ؟یديفهم ی:از کپدرجون

 ماه... هیگفت:حدودا  دويبه گردنش کش یدست ررضايام

 ؟یبه ما بگ دیاونوقت االن با یديماهه فهم هیگفت:تو  تيباعصبان پدرجون

 ...یداديقرار م انیمارو در جر دینگاه سرزنشگرشو دوخت به منوگفت:تو چرا عروس,حداقل تو با بعد

 

 اروينگفتم,لطفا مان یزيچ چكسيکردو گفت:من به ه یدستشيپ ررضايکه ام دميبگم من خودم تازه فهم خواستم

 سرزنش نكن بابا...



 تقاص اشتباه تو

 
363 

 

 اديو مکه سرت ییهر بال ینداشت یخبر نداشته باشه...اصال تو که مشكل ايمان شهيجون با حرص گفت:مگه م نینسر

 دختره... نیا ريتقص

 

 ,چرا باز کاسه کوزه ها سره من شكست...رهيگيم شيحرفش احساس کردم قلبم داره آت نیباا

 ...كنميگفت:مامان!خواهش م یابا لحن هشدار دهنده ررضايام

 داره... ايبه مان یآخه چه ربط گهیگفت:مامان,بس کن د كرديم هیهمونطور که گر الهه

 نایا ی,همهدهیندروز خوش هیپسرم, هيتو زندگ یکه پاتو گذاشت یفت:از وقتدوخت بهمو گ زشوينگاهه ت جوننینسر

تو دامنه  هينحس یکرد ررضايخونوادت قبولت ندارن,خودتو بند ام یکه حت یادختر افسرده هیبه خاطر توعه...تو

 پسرمنم گرفت و...

 بلند پدرجون تموم شد... یحرفاش با صدا یادامه

 ...یحرف بزن ینطوریدخترم ا یدرباره دمينم ...بهت اجازهاديم رونيداره از دهنت ب ی,بفهم چنیدهنتو ببند نسر_

 ...ريگفت تو به دل نگ یزيچ هیناراحته  نیبرگشتم سمتمو گفت:دخترم نسر پدرجون

 ....شديسرم اکو م یصدا تو هینگفتم,مات نگاش کردم...مدام  یزيمن چ یول

تو دامن پسر منم  هينحس یکرد ررضايقبولت ندارن,خودتو بند ام که خونوادت یهست یادختر افسرده هیتو "

 "گرفت...

 بگم... یزيچ تونستمینم یول دميشنيرو م ررضاينگرانه ام یصدا

 و برگردوند سمت خودش...هامو گرفت شونه

 ...اي:حرف بزن مانررضايام

 بگم... یزينتونستم چ بازم

 ...كنميدارم سكته م یبگو لعنت یزيچ هیشونه هامو محكم تكون دادو گفت: نباریا
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 برم... دیبا نكهیاونم ا دادیدستور م هیمسخ شده ها از جام بلند شدم,مغزم فقط  نيشده بودم...ع شوکه

 برام مهم نبود... گهید ی,ولومديدعواشون م یصدا

 ...كردميکلمه رو زمزمه م هی فقط

 برم... دیبا_

 لوم...ج ستادیوا زديهمونطور که نفس نفس م ررضاينرفته بودم که ام شتريدم بسمت اتاق...هنوز چند ق دميکش رامو

 بگو داد بزن... یزيچ هی,زمی:ساکت نباش عزررضايام

 کن... یمنو بزن خودتو خال ايگرفت و گفت:اصالب دستامو

 برم... دیرمق نگاش کردم آروم گفتم:با یب

 ...یبر یخوايداد زد:کجــــــا,کجـــــــا م نباریا

 و به راهم ادامه دادم.... رونيب دميکه زد ناخودآگاه بسته شد...دستامو به زور از دستش کش یبه خاطر داد چشام

 الهه باعث شدم سرجام متوقف بشم... غيج یاتاقو باز کردم خواستم برم داخل که صدا دره

 

 :داااداااش...الهه

 

 شده... یکه چ دونستمينبود برگردم,م الزم

 سرش تو بغل پدرجون بود... نويزم یافتاده بود رو ررضاي... درست حدس زده بودم امامابرگشتم 

 ...ررضااايزانو زد کنارشو داد زد:قرصات کجاست ام اهورا
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 شروع کرد به گشتن... باشويبرد تو ج دستشو

 ...نيخفه ش قهيکه پدرجون داد زد:دو دق كردنيم هیجونو الهه داشتن گر نینسر

 کرد و گذاشت تو دهنش... دايقرصو پ اهورا

 شالمو انداختم رو سرم... دمويمانتومو پوش عیراحت شد رفتم تو اتاقو درو پشت سرم بستم...سر الميخ یوقت

 

 برداشتم... نويماش ديبه نگاهشون رفتم سمته اپنو کل توجهیمن ب ی...همه با تعجب نگام کردن ولرونياتاق اومدم ب از

 توروخدا نرو... ستيلش خوب نحا ررضايام اي:کجا ماناهورا

 

 نگفتم... یزينگاش کردمو چ مات

 ...وامخينرو...من از طرف مامانم ازت عذر م كنميالتماست م ايسمتمو دستمو محكم گرفتوگفت:مان دیدو هیبا گر الهه

 حرف زدن نداشتم... ینشست رو لبام نا یتلخ لبخند

 ...رونيالهه رفتم ب یتوجه به التماسا یب رونويب دمياز دستش کش دستمو

*** 

 روشنش کردمو راه افتادم.. یمعطلیشدمو ب نيماش سوار

 کنم... هیگر تونستمينم ی,حتدادميگاز فشار م یرو پامو

,من که تو دميکنن...دارم تقاصه کدوم اشتباهمو پس م كهيت كهيقراره بندهات دل واموندمو ت یبسه,تا کِ ایخدا

 ..دهينرس اممورچه هیبه  یآزارم حت ميزندگ

 

 خونه زدم رو ترمز... یبعد جلو یقهيدق چند
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 شدمو دستمو گذاشتم رو زنگ... ادهيپ نيماش از

 تو گوشم... ديچيماکان پ یبعد صدا هيثان چند

 !...ا؟يمان_

 :باز کن درو...من

افهيکه در باز شدو ماکان با ق وردميکردم,داشتم کفشامو در م یط اطويح یبلند یباز شدن در رفتم داخل...با قدما با

 متعجب تو درگاه ظاهر شد... ی

 ؟یكنيم كاريچ نجای:سالم,تو اماکان

 جه به سوالش گفتم:خونس؟تو یب

 افتاده... یاتفاق ررضايام یبرا یاخونس؟چرا انقدر آشفته یقدم اومد جلوترو گفت:ک هی

 بابا خونس؟ گميگفتم:جواب منو بده م دمويکش غيج نباریا

 تو... ايگفت:آره آره ب اچهدستپ

 هولش دادم اونطرف و رفتم داخل... نشويگذاشتم تخت س دستمو

 

 رو سرت... یگفت:چته دختر چرا خونرو گذاشت دیبود,تا منو د ستادهیپله ها وا یباال دمشید

 منفجر شدمو رفتم طرفش... هویحرفش  نیا با

همه جا به  یدلش خواستو بهم بگه...تو باعت شد یهرچ یکه هر ک یتوعه...تو باعث شد ري:همش تقصدميکش غيج

 بشه... یاحترامیمن!به دخترت ب

 ...شكوندميم ومدويکه دم دستم م یهر چ زدمويم حرف

 تو دهنشون... یکه بزن ی,چون نبودیکن یکه ازم طرفدار یچون نبود_
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 ...كرديزده داشت نگام م رتيبهش ح دميرس

 ...نشيرو س زدميام مبا نفرت نگامو دوختم به چشاشوبا مشت 

سال 25نبود که  نی,حق من ابخشمتي,به خدا نمیرفتارو داشته باش نیکه دخترم ا ینامرد چطور دلت اومد با من_

بهم بگه  كرديجرعت نم كهيامروز اون زن ی,تو اگه باال سرم بودی,تو منو نابود کردیکن غیمحبتتو ازم در

از  نتيهمه ک نیا ليبهم بگو دل یساکت چرا گهیبود؟!هان؟ بگو د یبهم بگه نحس..گناه من چ كرديافسرده,جرعت نم

 از زبون... خواميم ی...ماکان بهم گفت ول هيمن چ

 ...نشيحرفمو ادامه بدم که ماکان از شونه هام گرفتو برم گردوند سمت خودشو سرمو گذاشت رو س خواستم

 ,آروم باش قربونت برم...ی:آروم باش خواهرماکان

تحمل وزنمو نداشتن...انگار داشتن تو سرم طبل  گهی...پاهام دسوختيداد زده بودم که گلوم م اونقدر

 که محكم تر به خودش فشارم داد... رونيب امي...خواستم از بغلش بدنيكوبيم

 تو بغلش از حال رفتم... ارموينتونستم طاقت ب گهید

 

 110پارت#

 احساسه نوازش موهام چشام رو  باز کردم... با

 نگاه به اطرافم انداختم,اتاق خودم بودم... هی

 ؟یشد داريب_

 ...كرديداشت نگام م ینيبود,برگشتم طرفش...با لبخند غمگ ماکان

 ؟یخوب_

 نه تكون دادم... یبه معن سرمو

 از صورتم زد کنارو گفت: موهامو
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 توپت پر بود... نقدریا شده؟چرايچ یبگ یخواينم

 

ز ا یتنها بزارم...ول طیرو تو اون شرا ررضايچطور دلم اومد ام دونميآه از نهادم بلند شد...واقعا نم شبید هیآور ادی با

بهم  ویيحرفا نيهمچ کسچيبرام گرون تموم شد,تاحاال ه یليمادرش خ یحرفا دادميطرفم به خودم حق م هی

 نگفته...

 افكارمو پاره کرد... یماکان رشته یصدا

 

 ؟یوا کرددع ررضايبا ام ايمان_

 

 گذاشتم کنارو گفتم:نه... مویدلخور یاز دستش دلخور بودم ول هنوز

 

 خب پس چرا..._

 ...یول ضهیخونوادشو دعوت کردم,که بهشون بگه که مر شبیقطع کردمو گفتم:د حرفشو

 ادامه دادم... یلرزون یگلومو گرفته بود با صدا ینيسنگ بغض

 یهست یافسرده ا دختره هیحاله بده پسرش منم,به من گفت تو  ليشدو گفت که دل یعصبان ديمامانش تا فهم یول-

 ....یخونوادت قبولت ندارن گفت تو نحس یکه حت

 ...هیگر ریبغضم شكستو بلند زدم ز باالخره

 خودتو عذاب نده... نقدرینكن...ا هیگر زمیجان عز ايمان_

 

 ...میادیز شهيهمه از دستم خالص بشن,من هم رمويبم خواديماکان,دلم م تونميهق گفتم:نمهق با
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هممون  ی,وجودت برایستين یادیز چوقتي...تو همی,خدانكنه که ماتورو از دست بداينگو مان ینجوریا_

 کرد...  رونشيبابا ب یول نجایاومده بود ا ررضايام شبیارزشمنده...د

 

 ...نجایشب اومد بود ا ررضاي؟امیگفت یناخودآگاه قطع شدو با تعجب گفتم:چ میحرفش گر نیباا

 کرد؟ شرونيکردمو گفتم:حالش خوب بود؟اصالچرا بابا ب سيتكون داد..لبمو با زبون خ دیيتا هيتكون به معن سرشو

 

اشت از د یتو بغلم از حال رفت نكهیکرد بعد از ا رونشينداشت...به خاطر توب یفیحالش چندان تعر یراستشو بخوا_

 ...یديزنگ زد به دکتر حم عی...سركرديسكته م ینگران

عذرت م یبرا اديکه مادرت ن یباهاش دعوا کردو گفت:تا وقت یکل دشیاومد...بابا تا د ررضايدکتر رفت ام نكهیاز ا بعد

 ...مونهيم نجايهم ايمان یخواه

 

وشحال خ تیبابت حما دیزده باشه...قطعا با ویيحرفا نيکه بابا همچ شهيباورم نم كردميباز داشتم نگاش م یدهان با

 بهم بدهكاره... یليندارم...بابا هنوز خ یحس خاص چيچرا ه دونمينم یباشم ول

 

 یازم عذرخواه شهينم یوجه راض چيمامانش به ه دونمي...مستميناراحت ن ررضايمن از دست ام یگفتم:ول نيغمگ

 شلوغش کردم... یليتنهاس,منم خ ررضايام ششيبرم پ دیکنه...من با

 

 موندن... ششيالهه و اهورا پ ستي:اون تنها نماکان
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 ؟یدونيشك بهش نگاه کردمو گفتم:تو از کجا م با

 الهه خانوم زنگ زد گفت... زهيشدو گفت:ها چ دستپاچه

 

 ...داديخودشو لو م هینشست رو لبام,چه ضا یجونيب لبخنده

 شمارو از کجا دارن.... یاونوقت الهه خانوم شماره_

 

 نه؟ یستيول کن ن رنيب یحرص نگام کردو گفت:تا مورو از ماست نكش با

 

 ...نیکه همو دوست دار دونمي,من میکن یمخف ویزيچ ستيباال انداختمو گفتم:الزم ن ییابرو

 

 تو درگاه حاضر شد... ینيس هیبگه که چند تقه به در خوردو پشت بندش بابا با  یزيچ خواست

 

 باهاش حرف بزنم... خواميم روني:ماکان پاشو برو ببابا

 ....رونيبخش از اتاق رفت ب نانيلبخند اطم هیبهم انداختو با  ینگاه ماکان

 

 111پارت#

 ...یبخور نارویا دیتختو گفت:با یکنارم رو نشست

 ندادمو رومو برگردوندم اونطرف... یتياهم

 ...یلجباز یمهر ني:عبابا
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 سكوت کردم...دوست داشتم حرفاشو بشنوم... بازم

 ...زنميباهات حرف نم ی:تا صبحانتو نخوربابا

ه من ک كنهيم یتو چه فرق یبود زل زدم به چشاشو گفتم:برا یاز هرنوع احساس یعار كهیيطرفشو با چشا برگشتم

 نخورم,حرفتو بزن... ایبخورم 

 

بهت گفته...  ويچماکان همه دونميگفت:م یمكث نسبتا طوالن هی...بعد نیيموهاشو سرشو انداخت پا هیبرد ال دستشو

 ...نكهیبهت بگم اال ا خوامينم یدیجد زيچ چي...هیزد که قرار بود از زبونه خودم بشنو ویيماکان همون حرفا

 حرفشو بزنه... هياورد باال به چشام زل زد...منتظر نگاش کردم تا باق سرشو

 دیباشم,همه جا پشتت بودم,شابه خودم اجازه ندادم که دوست نداشته  چوقتيرهات نكردم,ه چوقتيه نكهیاال ا_

شدم  خوشحال تيباشم,با خوشحال اليخينتونستم نسبت بهت ب چوقتيه یتو ظاهر باهات بد برخورد کرده باشم ول

 رفتشيپ یچطور دار میديم ی...وقتكردميم ارتو دلم بهت افتخ یکه دانشگاه قبول شد یناراحت...وقت تيبا ناراحت

باهات داشته باشم,همش با خودم  یکه رفتاره خوش شديم نیمانع از ا یزيچ هی یول دميباليبه خودم م یكنيم

 ...كرديم شرفتياگه ماهورمم زنده بود مثل تو پ گفتميم

 نيبا من به  اول یبه خاطر لجباز دميترسي,مدیدلم لرز هوی اديکه مادرت بهم گفت قراره برات خواستگار ب یشب

اجازه  ندادم که پاشو بزاره تو   چكسيبه  ه ررضاي.من تاقبل  از امیتباه کن تويزندگ ویخواستگارت جواب مثبت بد

 یباهام مخالفت کرد..شب خواستگار دایشد یچون مهر ودممجبور ب گهید نبارویا یاز تو...ول یخواستگار یخونم برا

 بود که تونست اون حرفو بزنه... یحيشدم,زن وق یاونطور حرف زد عصبان ررضايمامانه ام یوقت

 کنه... نيمن توه  یحق نداشت به خونواده یه در رفتم...کسکور از

 نداشتن... یمورد چي...خوشبختانه هقيتحق  یقابل اعتماده کارخونرو فرستادم برا یهااون روز چنتااز بچه یفردا از

خره اجازه رفتو آمد باال ی...خالصه با کلخوندميکارخونه عشقو عالقش به تو رواز تو چشاش  م ومديهرروز م ررضايام

 دادم...

 انگار اشتباه کردم... یول رهيمادرشو بگ یجلو تونهيم كردميم فكر
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مرگو به چشام  یخونه واون حرفارو بهم زد یکه بااون حال  اومد روزی,دیکه منو ببخش دوارميازت شرمندم ام حاالم

 ...ارميدووم ب تونميام نملحظه هیاگه دخترم نباشه  دمي,و فهمدمید

 

رام کم جاها ب یليببخشمش؟خ دیکنم؟با كاريچ دونميکه تموم شداشكامو با پشت دستم پاک کردم...واقعا نم حرفاش

 کرد... غشیازم در خوردميوقتا که من حسرت آغوش پدرانشو م یليگذاشت...خ

 دخترم؟ یهمه بهم بگ نيبار ع هیداشتم که  نویحسرت ا یدونيگفتم:م ینيلحن غمگ با

 ...نانيشد,حس آرامش, اطم ریبه قلبم سراز یحس خوب هیرو دستم...لرزونشو گذاشت  دسته

مونده رو دلت  یحسرتا یتا همه كنمي...همه کار مونتمیعمر مد هی یمنو ببخش دخترم,اگه منه خطاکارو ببخش_

 جبران بشن...

 

 ...یكنيهق گفتم:بابابغلم مهق با

 دهیناد تونستمياون بابامه نم ی,ولدنشيبخش یزود بود برا یليخ دی,شادمیاورد باال نم اشكو تو چشاش د سرشو

 که در حقم کرد... ییایبد یهمه رقمی,علرمشيبگ

 

 باز کرد خودمو انداختم تو بغلشو دستامو محكم دوره کمرش حلقه کردم... دستشو

 ...ديموهامو بوس یهام حلقه کردو رودوره شونه دستشو

 ...یذاريتنهام نم گهیبابا قول بده که د_

 دور... زیاتو برنباش,غمو غصه یچينگران ه گهی,نفسم,دزمیدخترم,عز دمي:قول مبابا

**** 

 نگران تو درگاه حاضر شد... یکه دره اتاق باز شدو ماکان با چهره میتو همون حالت موند قهيدق چند
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 ؟یاماکان؟چرا آشفته شدهي:چبابا

 اومده... ررضاي:بابا امماکان

 به دلم چنگ انداخت... ینگران رونيبغلش اومدم ب از

مه ه یجلو ايکه از مان ارهيمادرشو ب دیاومده مگه بهش نگفته بودم که با یچ یتوهمو گفت:برا دياخماشو کش بابا

 کنه... یعذرخواه

 ...نهيرو بب ايمان خواديم گهيرو گذاشته رو سرشو م,االنم کوچهضهیاون قلبش مر ايکوتاه ب كمی:بابا ماکان

 

 مامانش بود... رينداره همش تقص یگناه ررضاي,امكنميز جام بلند شدمو گفتم:بابا خواهش ما یفور

 

 حل بشه... شهيهم یبار برا كی دیمسعله با نیتو دخالت نكن...ا اي:مانبابا

 گفتم:بابا... یدرموندگ با

 نشنوم... یحرف گهید_

 اشو انداخت باال...دوختم به ماکان که اونم شونه نگامو

 

 داخل... اديرو به ماکان گفت:برو درو باز کن ب رونيب رفتيکه داشت از اتاق م ینيح بابا

 

 یايهرچقدرم که صدات کرد از اتاقت نم یمونيم نجايکه بابا گفت:تو کجا؟هم نیيپا دمیتخت پر یاز رو خوشحال

 ا؟يمان یدي...فهمرونيب
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 ...انيون ببه خودش كمی دیبابا گوش کن...به نظره منم بابه حرفه  یماکان گفت:مان نباریا ديلبام پر کش یاز رو لبخند

 

 نگفتم... یزي,سرمو تكون دادمو چكردميقبول م دیبودم با ناچار

 :تا ما کارمون تموم بشه توام صبحونتو بخور...بابا

 ...رونيبا ماکان از اتاق رفتن ب ییحرفو گفتو دوتا نیا

 

 ...ديجوشيسرکه م رويرفتن کالفه خودمو انداختم رو تختو موهامو چنگ زدم...دلم داشت مثل س یوقت
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دم وامون یگلو نیاز ا یزياوضاع چ نینداشتم مگه تو ا ليصبحانه...اصال م هينياوردم باال که چشم خورد به س سرمو

 ...رفتيم نیيپا

 

 نيپاورچ نویيپا دميکش ررويتخت بلند شدمو رفتم سمت در...اروم دستگ یدعواشون از رو یشدن صدا كینزد با

 رفتم سمت نرده ها... نيپاورچ

سرخ از  یافهيبا ق ررضايام وارویدر خونه به شدت باز شدو محكم خورد به د هویکه  نیيپا اميپلهرو ب نياول خواستم

 وارد خونه شد... تيعصبان

 نكشم... غيگذاشتم رو دهنم که ج دستامو

 

 ماکان اومدن سمتشو دستاشو گرفتن...نمذزاشتن جلو تر برن... باباو
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 آرامش دخترمو بهم نزن... رونيبرو ب ايب ررضاي:امبابا

 

 توجه به حرف بابا داد زد... یب ررضايام

 ...رونيب اي...باااايمان_

 ..نهيکنار که منو نب دميخودمو کش عیآورد باال سر سرشو

 ...نيبود به زم دهيترس پاهام چسب از

 ...ارميبعد از چند روز ب ارويمان دميمن قول م رونيبرو ب ايانقدر داد نزن,ب ررضاي:امماکان

 

 ...نيبكن نيتونينم یکار چيروزم ازم دور بمونه,شماهام ه هی یحت دميبلند داد زد:اون زنه منه و من اجازه نم ررضايام

 ...ی...تا باالخره منصرف بشمينيشيتا صبح دم درتون بست م یاياگه ن رونيب ايب ايمان

 

من  یول شهيداره نابود م زمنی,عزختمیدهنمو اروم اشك ر یحرفش قلبم فشرده شد,دستمو گذاشتم جلو نیباا

 ...رميبكنم,کاش بم یکار تونمينم

 

 ...یبا من طرف اياتاق مان یبذار ؟پاتویريکجا م ی!دارررضااايام_

 

 اتاقم... رفتميم عیسر دیسمت با نیا ومديداشت م ررضايها جدا کردم ,امسرمو ازنرده بابا یصدا با

 از قدم بردارم... یبخوام قدم نكهیقبل ا یاز جام بلند شدم ول عیسر

 ...ستادیهمونجا وا دویمنو د ررضايام
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 ؟یبود نجای:تموم مدت اررضايام

 قدم رفتم عقب... هینگفتم به جاش  یزيچ

 !؟من؟یكنيازمن فرار م یجلو گفت:دار ومديکه م همونطور

 

 ...ررضايام ايگفتم:جلو ن یلرزون یبا صدا كردميم هیکه گر همونطور

 

 دارم...چقدر دوست یدونيکه م...خودت؟یكنيتا م ینطوریگفت:چرا باهام ا درمونده

 

 به روزم اورده؟!... یمامانت چ ني,ببستين یگفتم:دوست داشتنه تو کاف یرحمیب با

 

من  میبر ايدوخت به چشامو گفت:تو ب قرارشيب یقدم بلند خودشو رسوند بهمو بازوهامو سفت گرفت,چشا باچند

 ...زنميهمشونو م ديق ی...اگه تو بخواوفتهين یاتفاق نيهمچ گهیکه د دميقول م

 

 ...یبكن یارکچيه یتونيکنه...توام نم بیکه منو تخر كنهياستفاده م ی:ازکجا معلوم؟مامان تو از هر فرصتمن

 

 ,د المصب بفهم که فقط وجود تو برام مهمه...زنميهمشونو م ديق گمي...دارم متونمي,میلعنت تونميزد:م داد
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 ايمان یخواي...من شرطمو بهت گفتم,اگه ماديب سيپل زنميوگرنه زنگ م رونيبرو ب ايب ررضايگفت:ام تيبا عصبان بابا

 کنه... یازش عذرخواه اديکه ب یبه مادرت بگ دیبرگرده با

 

 جلو پام... یندازيسنگ م ی...دارشهينم یمامانم راض یدونيکردو گفت:تو خودت م نگام

 

 ...نیينگفتم,سرمو انداختم پا یچيه

 ...یكنيمجازاتم م ی,بهم بگو چرا به گناه ناکرده دارريگفت:نگاتو ازم نگ یدستش سرمو اورد باال و جد با

 

برام گرون تموم شد...االنم  یليمامانت خ ی؟حرفایکن مشيترم یتوني,مررضايكست امبار ش نيهزارم ی:دلم برامن

 ...یعذرخواه یبرا اديب یبه مامانت بگ ستيمدت تو حاله خودم باشم,الزم ن هیبرو بذار 

 شونه هامو از دستش جدا کردمو راه افتادم سمت اتاقم... بعدم

 شه...ب ميتا قلبت شكستت ترم كنمي,همه کار مگردميدوباره برم یول رمي,االن مايمان كشمي:من پا پس نمررضايام

 

...داخل شدمو درو پشت سرم بستم,زانوهام تا شدن همونجا پشت نیيپا دمشيتو دستم فشردمو کش رويدستگ

نداره,پس  یگناه چيکه اون ه دونستميچرا اون حرفارو بهش زدم,من که م ای...خدانيدرسر خوردمو  نشستم رو زم

 داره... اجيدونم اون بهم احتيکه مشدم...من رحمیخودم روندمش؟چرا باهاش نرفتم؟چرا انقدر بچرا از 
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 ...ديچيماکان تو گوشم پ یتقه به در خوردو پشت بندش صدا چند

 رفت... ررضايام رونيب اي!!!بايمان_
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 ,برو و تنهام بزار...خوامينم-

 

 نكن... تشیاذ یدونيمقصر نم ررضاروي,اگه واقعا امايمان_

 

 ...نیروز تنهام بذار هیروز ... هیشدمو گفتم:ماکان فقط  یعصبان

 ...وفتهيفاصله ب نتونيب یامسعله نيبه حرفام گوش کن,نذار به خاطر همچ ی...ولیباشه خواهر_

 

 نیبا بتونه ابا دوارميبود...ام ختهی,نا نداشتم از جام بلند شم...افكارم به شدت بهم ردميازش نشن ییصدا گهید

ون ,چخوامينم نویوجه ا چيهمن به ی,ولزنهيخونوادشو م ديافتادم گفت که ق ررضايحرف ام ادیرو حلش کنه...مسعله

 ...دونهيدراون صورت هم مامانش دوباره منو مقصر م چون ستين یحله مناسبراه نیمن زجر بكشه...ا نيع خوامينم

 یکبودش اومد جلو یلبا دشویرنگ پررو گداشتم روشون...صورتزانوهامو جمع کردم بغلمو سرم دمويکش یپوف

براش  ی...اگه اتفاقشناختميحالتاشو م ی,من همهكرديداشت خودشو کنترل م یول كشهيچشام,معلوم بود داره درد م

مهم  یخودش برام از همه چ گفتميم كهنیخونه...مگه نه ا گردميفردا برم ني...نه من تحمل ندارم اصال هم؟یچ وفتهيب

 ...كردميبهش ثابت م دیتره پس با

 

 

 :ادامه

 هوا... دمیکه به در خورد پر یاافكارم غرق بودم که با تقه تو

 دخترم درو باز کن... ايمان_
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 ...وفتهي,دخترم دخترم از دهنش نمكنهيبابا داره جبران م گفتيرو لبام نشست,حسم بهم م یکمرنگ لبخند

 ...ايمان_

 ...دیياونورو گفتم:بفرما دمياز پشت در کش خودم

 ؟ینشست نجاینشستم اخماشو رفت توهمو گفت:چرا ا نيزم دید یباز کردو اومد داخل,وقت درو

 گفتم:بابا؟ وارویدادم به د هيتك سرمو

 سرمو گرفت بغلش.. شمويپ نشست

 بابا... جان_

 به گلوم چنگ انداخت... یبد بغض

,من حق نداشتم تنهاش بزارم,حق ضهیکردم که اونطور از خودم روندمش؟بابا اون قلبش مر یتباه:من کار اشمن

 چوقتياون تااالن ه یولش کردم...ول طیشرا نی,تو بدترشميم ونهی,بابا دارم دسمیاون بنو ینداشتم گناه مادرشو پا

 ازش دور باشم... مخوايبرم نم ربذا كنميجا پشتمه...بابا خواهش مو همه شهيتنهام نذاشته هم

 

چقدر  ررضايام دونمي,مدونميم یکه گفت ویينایا ی,خودم همهايگفت:آروم باش مان دويبوس مويشونيپ بابا

مرگو به چشام  دمتیتو اون حال د روزید یمَرده...خوشحالم که تورو دستش سپردم...اما حاله منم درک کن,وقت

کنه...من  یاحترامیبهت ب یکه کس رمیتونم بپذينم نمینداشتم اما ا یسالها باهات رفتار معقول نیمن تو ا دی,شادمید

 ...ميرهاش کن نطوريهم دینبا هيموضوع مهم نیبذار ا گريدندون رو ج خوردههیاما  یدار یکه چه حال فهمميم

 

 کرده... یحتما تاحاال کار ررضايبرم,ام دی...باكنميگفتم:بابا نه خواهش م رونويبغلش اومدم ب از
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گفت:به من اعتماد کن دخترم,نگران شوهرتم نباش اگه الزم بشه ماکانو  تیبا جد نباریرفت تو همو ا اخماش

اگه اون فرد مادرش  یاجازه بده حرمت زنش شكسته بشه...حت دیبفهمه که نبا دیتو نه,با یول ششيپ فرستميم

 باشه...

 

 

 ؟یتكون دادمو گفتم:تاکِ  ینداره,ناچارا سر یرياز حدم روش تاث شياصرار ب دونميپا داشت,م هیمرغش  بابا
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 ...گرفتيزنشو م یجلو دی,ازش گله دارم هرطور که شده بازنميامروز با ناصر حرف م نيهم_

 

 پدرجونم نتونست رامش کنه... ی,حترهياون زنو بگ یجلو تونهينم کسچيکه ه دونستياز نهادم بلند شد,بابا نم آه

 

 ؟تویچرا نخورد ايگفت:مان یعصب دیرو دست نخورده دصبحانه هينيس ید... سرشو چرخوندو وقتاز جاش بلند ش بابا

 به خودت برس دختر... كمی یشد فيضع

 

 ...رفتينم نیياز گلوم پا یچي,اون موقع هديگفتم:ببخش ینيسمت س رفتميبلند شدمو همونطور که م ازجام

 استراحت کن... كممی:صبحانتو بخور بابا

 نگفتم... یزيتكون دادمو چ یسر

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 داديدادو ب یدره خونه و کل یجلو ومديهرروز م ررضاياوضاع همون بود,ام ی...ولگذشتيهفته از اون ماجرا م كی

 ...داديبابا اجازه نم ی...ولكرديم

شهرو  نیاز ا دمیبر گهیبودم,هرروز جنگ هرروز دعوا,د دهيجنون رسبه مرز  گهیاصال خوب نبود,د ميروح اوضاع

که بتونم روح  ییجا هیخودم... ینباشه خودم باشمو خدا چكسيکه ه ییبرم جا خواديآدماش خسته شدم,دلم م

 ...تونميافسوس که نم یآزردمو درمان کنم...ول

 بود... دهیبود که امونمو بر یاومد سراغم چند روز یهمون حالت تهوع لعنت دوباره

 ...ییتخت بلند شدمو خودمو رسوندم به دستشو یاز رو عیمعدم به سمت گلوم سر اتیهجوم محتو با

 

 موقعیب یحالت تهوعا نیا لي,کالفه شدم...دلكردميم هیگر زدمويشدن,پشت سرهم عق م ریاشكام سراز ناخوداگاه

 ...كردميرو درک نم

 

 ...رونياومدم ب ییاز دستشو رآبيرو صورتمو بعد از بستن ش دميحالم جااومد چند مشت آب سرد پاش یوقت

 

 نگران زل زده بودن بهم... یکه با چهره ها دمیماکانو بابارو د رونيپامو گذاشتم ب نكهیمحض ا به

 

 ن؟یستادیوا نجایشده؟چرا ا یزيبا تعجب گفتم:چ دمويبه صورتم کش یدست

 

 ...حالت خوبه؟مياز تو بپرس ميخواستي:مام مماکان

 

 ...مارستانيب میلباساتو بپوش بر یخوايم یحالیب هی:آره دخترم چند روزبابا
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 زدمو گفتم:نه خوبم,فكر کنم مسموم شدم... یلبخند

 ...یخوريغذا م یليخ نكهیگفت:نه ا هیبا کنا ماکان

 

 ...مارستانيب میبرو آماده شو بر گهي,ماکان درست ماي:آره مانبابا

 ...اميچون نم دياصرار نكن كنمي:گفتم که خوبم,خواهش ممن

 ...ستنيبند کنن ول کن ن یزيچ هیاگه به  دونستميازشون دور شدم م بعدم

 

 وارد شدم اروم درو پشت سرم بستم... نكهیاتاقمو باز کردمو بعد از ا دره

که حدسم غلط از آب  دوارميزدم...ام ییحدسا هیبا استرس به موهام چنگ انداختم...خودم  دمويتخت دراز کش یرو

 بدم... شیامروز برم آزما نيهم دیدر کار نباشه...با یابچه ادويدر ب

 

 هوا... دمیپر مياس گوشاماس یکه با صدا كردميداشتم فكر م نطوريهم

 برداشتمو صفحشو روشن کردم.... زيم یاز رو ويگوش

 

 ....داديم اميبار بود که پ نيهفته اول هیبه عكسش موندم,بعد از رهيمخاطبش,چند لحظه خ دنید با

 باز کردم... امويلرزونم پ یدستا با

 

" 

 "برگرد خونه,دلم برات تنگ شده المصب... كنميمعرفت نشو...خواهش م ی,بايمان
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 افتاد رو بالش... دويچشام چك یقطره اشك از گوشه هیقلبم فشرده شدو  اميخوندن پ با

 منو از پا دراورده بود.... شیدلم براش تنگ شده بود,واقعا دور چقدر

 زنگ زد... نباریکه ا كردميم هیبودمو داشتم گر یگوش یرهيخ

 جواب دادم...  یطاقتو با لحن پر بغض یصداش تنگ شده بود...ب یبرا دلم

 

 !!!ررضايام_
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 صدات تنگ شده بود... یبرا ؟دلمیره جواب داد,باالخررضايجان ام_

اما  یکنارم بود یطیتورو ندارم...تو هرشرا اقتيگفتم:منو ببخش,من ل یلرزون ی,با صداختمیريگلوله اشك م گلوله

 من...

 

 حرفام شد... یهقم مانع از ادامه هق

,اصال از زنميرو مهمه ديخونه...به خاطرت ق اينكن...فقط ب هیحرفو,داغونم نكن,گر نیگفت:نگو ا دويکش یقيعم نفس

 کنه... تتینتونه اذ یکس گهیکه د برمتيشهر م نیا

 

 ...شيهمه مردونگ نیدارم که بگم در مقابل ا یبگم,چ یبهش چ دیشدت گرفت,خدا من با میگر

 



 تقاص اشتباه تو

 
384 

 

...فقط شهيم یچکه  ستيازت دور بمونم,برام مهم ن خوامينم گهی,درونيبرم ب خوامي,امروز مرميشرمندم نكن ام_

 کنارت باشم... دیکه با دونميم

 

 دنبالت... اميفقط بهم بگو کجا ب ؟باشهیگيم یگفت:جد ناباور

 

 مطمئن بشم... دی,اول باشیآزما رميبهش بگم م خواستميفكر کردم,نم كمی

 ...تو زحمت نكش...اميخودم ب خواميم ررضاي:نه اممن

 

 !ا؟يدنبالت باشه مان اميم یزنيکه گفتم زنگ م نينشنوم,هم گهید_

 

 ؟یندار ی...کارگميناچارا گفتم:باشه بهت م دميکش یپوف

 

 ...دمتیکه د یوقت یدارم بمونه برا ادیگفت:کار که ز طونيش

 ..اميپس منم نم ه؟باشهینجورینشست رو لبام اما با اعتراض گفتم:عه,ا یلبخند

 

 ...برمتيبه زور م اموي,خودم میايمگه دست خودته,اگه امروز ن_

 

 ...یتونستيام مهفته هی نیاگه زور جواب داده بود تو ا_
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 ...رميگيحالشو م یدستم به اون ماکان نرسه,بدجور نكهیمگه ا_

 

 بهت فروخته؟ یتر یزميه ؟چهیدار كاريچ چارميگفتم:به داداشه ب باخنده

 

 ..کرد. یپشتمو خال یبدجور معرفتیکنه,ب كاريچ خواستيم گهیحرص گفت:د تويباعصبان

 

 ....زمیعز نمتيبيبرم...م دیبا گهیمن د ريخواهرشو ول کنه تورو بچسبه...ام یخب حاال توام,توقع داشت_

 

که  شهي...باورم نمكردميتخت بلند شدمو رفتم حموم,احساس سبك بودن م یاز رو ررضايبا ام یاز خداحافظ بعد

 ...شهيهفتم تموم م كیامروز تمام کابوس 

**** 

 ...موهامو با سشوار خشك کردم...دميلباسامو پوش نكهی,بعد از ارونيساعت از حموم اومدم ب كیاز  بعد

 کردم... یمیمال شهیو آرا نهیآ یجلو رفتم

اد به که نگام افت كردميم نیيلباسامو باال پا نطوريبپوشم؟داشتم هم یدل کندمو رفتم سراغ لباسام,حاال چ نهیآ از

 رنگه بلندم... یمانتو زرشك

 خوبه.... نيهم

 ...رونيبرداشتمو از اتاق اومدم ب مويگوش فويک دميلباسامو پوش نكهیاز ا بعد

 

 بود... شيبودو سرش تو گوش دهيبه اطراف انداختم ماکان رو مبل دراز کش ینگاه
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 ...رونيب رمي:ماکان من ممن

 گذاشت کنارو از جاش بلند شد... شويگوش ديکه شن صدامو

 ...رسونمتيکجا؟واسا م_

 قدم بزنم.... خوردهی خواميخودم برم,حوصلم سررفته...م خواميگفتم:نه نه م دستپاچه

 

 خونه؟يکبكت خروس م ه؟چراي:چديمشكوک پرس ماکان

 

 بروبابا!من رفتم..._

 

 سالم برسون... ررضامي...به امزمیگفت:برو عز دویخند

 

 د؟؟؟يبرق گرفته ها نگاش کردم...اون از کجا فهم نيحرفش ع نیباا

 و گفت:خنده ریزد ز دیمتعجبمو د یافهيق تا

 شدو اومد روبروم... یجد هوی...شوافهيق

 کنه... یکار ذارميو نم زنمي...با بابام حرف منمتينب طیشرا نیتو ا چوقتيه گهید دوارميام یبرو خواهر_

 ...رونيحرف از خونه اومدم ب ینگاهش کردمو ب یدان باقدر

**** 

 زنگ زدم به آژانس... رونيپامو از خونه گذاشتم ب نكهيهم

 راه افتاد... وياومد...نشستم تو ماش نيربع باالخره ماش هیاز  بعد
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 کجاست؟ رتونيمس خانوم

 بهش گفتم... آدرسو

ت ,ماکان راسكردميکارو م نیا دیبا ی...ولدميترسيالعمل بابا ماز عكس یليکرده بود,خ خیاز شدت استرس  دستام

 فاصله بندازه... نمونيب یموضوع نيبذارم که همچ دینبا گفتيم

 جدا کردم... شهيراننده سرمو از ش یباصدا

 ...میدي:خانوم رسراننده

 ...رونياومدم ب نيحساب کردمو از ماش شویکرا

 

 شدم... شگاهیوارد آزما دمويکش یقيبه ساختمون انداختم...نفس عم ینگاه

 

 116پارت#

 برداشتمو از جام بلند شدم... فموي...کنیيپا دميلباسمو کش نيدستم فشار دادمو آست یرو رو پنبه

 گرفتم... ررضارويام یشماره  رونوياوردم ب فميک یاز تو موي... گوشرونياومدم ب شگاهیآزما از

 از دوتا بوق جواب داد... بعد

 ...ايجانم مان_

 جواب دادم... شدميکه ازاونجا دور م ینيح

 دنبالم؟ یاي,مررضايسالم ام-

 فقط بگو کجا؟ حتما–
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 ...ستادمیآدرسو گفتم...منتظرش ا نكهیاز ا بعد

 دیوسط,من فقط با اديبچه ب هی یپا دهيچيپ طیشرا نیتو ا دی,نبادميترسي,مدمیيجويناخونامو م ادیاسترس ز از

 اونه... تمیاولو نیترباشه...فعال مهم ررضايام یتمرکزم رو

 نشست رو لبام... یلبخند دنشیسرمو اوردم باال و نگامو دوختم به روبروم...با د ینيبوق ماش یباصدا

 درشو باز کردمو نشستم... نويلبخند رفتم سمته ماش باهمون

 

 چشاشو بست... دويکش یقيمحض نشستم نفس عم به

 ...دهيدرد کش یليشدم به صورتش,چقدر الغرو پژمرده شده بود...معلومه که خ رهيخ

 م جمع شد...تو چشا اشك

 ....ايمان كنهيتنت آرومم م یلب گفت:بو ریآروم باز کردو ز چشاشو

 ...دستاش گذاشت پشتمو اروم نوازشم کردم...نشيزدمو اروم بغلش کردمو سرمو گذاشتم رو س پلك

 رو دووم اوررم؟...هفته هی نی...واقعا چطور اكردميتنشو بو م صانهی...حرميگفتینم یزيکدوممون چ چيه

 

 چرا؟ هیگفت:گر یشونه هام گرفتو منو از خودش جدا کرد...زل زد تو چشامو با لبخند مهربون از

 

 ؟یچرا انقدر الغر شد ررضاي...امستيدست خودم ن ارشوني؟اختیكنيتند اشكامو پاک کردمو گفتم:باور م تند

 

و دست ...خودتشهينم نیازاحالم بهتر  ینباش شميپ ی...تو همون حالت گفت:وقتديبوس مويشونيزدو پ یتلخ لبخند

 ...كنهي,قلبم به خاطر توعه که سرپاست,وجودتو احساس مريکم نگ
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 ؟یبخشيگفتم:منو م شرمنده

 ؟یکه انتظار بخششو ازم دار یکرد یجداشدو گفت:کار ازم

 ...وفتهيفاصله ب نموني...من باعث شدم بدادمياون رفتار بچگانه رو انجام م دیمنو من گفتم:من...من نبا با

 

امانم اون که م ییرفتارو داشتم ازت,حرفا نیحرفو نگو باشه؟!من انتظار بدتر نیا گهیگرفت تو دستشو گفت:د دستمو

 ...ديطلبيم ویالعمل بدترروز گفت,عكس

 خونه؟ می...سرمو اورد باال و گفت:برنیينگفتمو سرمو انداختم پا یزيچ

 ...خواديخودمونو م یسرمو تكون دادمو گفتم:اوهوم,دلم خونه یخوشحال با

 خواد؟هووم؟يم یدلت چ گهیگفت:چشم سرورم,د نمويرو ب زد

..خجالت ررضايرو بازوشو با اعتراض گفتم:عه ام دميمحكم کوب فمويبود...ک ايحیگرفتم,اوففف واقعا که ب منظورشو

 بكش...

 خجالت بكشم؟ دیبا یچ یبرا قاي...درضمن  دقنيکردو گفت:لپاشو بب یبلند یخنده

 نكن برگردما... ی,کاروفتيراه ب ررضايحرص گفتم:ام با

 ...مونهيم غذایبچمون ب شهيخشك م رتيراه افتادو گفت:چند بار گفتم حرص نخور ش نيماش

 

 خی كبارهیکل تنم به  شیبعد یمحكم تو دستم فشار دادم...با جمله فمويکردن..بند ک خیحرف,دستام  نیا دنيشن با

 زد...

 ؟یه؟موافقينظرت چ خواديدلم بچه م...من ی:مانررضايام
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یعنیم:گفت ینسبتا بلند ی...با صداشديحرف هم اعصبام متشنج م نیبا کوچكتر دایشدم,جد یچرا عصبان دونمينم

من  یکه االن برا یزيچ ؟تنهایزنيرو مچرا حرف بچه یبه فكره خودت باش شتريب دیکه با طیشرا نیا ررضا؟تويام یچ

 توعه... هيمهمه سالمت

 

 ...یدستپاچه شدو گفت:باشه..باشه..گفتم اگه تو موافق باش ررضايام

 در موردش حرف نزن... گهید كنميگفتم:خواهش م دمويبه صورتم کش یدست

 ؟یمادر بودنو تجربه کن خوادينم ؟دلتیتو اصال دوست ندار یعنی:ررضايام

 

 ...ستيچرا دارم...اما االن وقتش ن_

 

 کرد... شتريسرعتشو ب كمیموهاش...  هیدستشو برد ال دويکش یپوف

 ...میبود ابونيکنم...وسط خ كارياومد سراغم...حاال چ یهمون حالت تهوع لعنت دوباره

 نگهدار... نويماش خورهيحالم داره بهم م ررضايگفتم:ام یلرزون یاسترس و صدا با

 

 117پارت#

 ؟؟؟؟؟یگفت یبرگشت طرفمو گفت:چ هوی

 

 زدم:زود باش... داد
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 شد... ادهيباز کردو پ نويکنارو محكم زد رو ترمزو دره ماش ديکش نويحرکت ماش هی با

 باال اوردم... ابونيشدمو همونجا کنار خ ادهيپ نيماش از

 ...ومدي...جونم داشت باالمگهيم یچ دميفهمياونقدر حالم بد بود که نم شميپ ديرس ررضايام

 سرمو اوردم باال... حاليتموم شد...ب باالخره

 که خوب توزمیشدعز ی:چررضايام

 ...مارستانيب میبر دی...پاشو بایبود 

 

 ...دیکه آورد تنم لرز مارستانويب اسم

 نه...خوبم... مارستانيناله گفتم:ب با

 

 ...گردميجاش بلند شدو گفت:االن برم از

 

 چشامو بستم... نويماش یدادم به بدنه هيتك سرمو

 به گوشم... ديلحظه بعد صداش رس چند

 رمق نگاش کردم... یبازکردمو ب اموچش

 آبو باز کردوگرفت سمتم... هیکنارمو بطر نشست

 بخور... كمی زمیعز ايب_

 

 بهم داد... یآب حس خوب هيازش گرفتمو اول دهنمو شستمو بعد آب خوردم...خنك ویبطر
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 ؟یبهتر_

 ..میراه افتاد نويآره تكون دادم...اومد طرفمو از بازوهام گرفتو بلندم کرد...با کمكش نشستم تو ماش یسرمو به معن 

 ...یشد ینطوریچرا ا ا؟آخهيمان ی:خوبررضايام

 

 حرف زدن نداشتم...سكوت کردم... حال

 ...دميروبروم شوک زده پرس دنیباد یجدا کردم...ول یصندل یسرمو از رو نيتوقف ماش با

 مارستان؟يب می..چرا اومدچرا._

 

 چته آخه... نميدکتر بب میبفهم نگرانتم,بر ايگفت:مان كرديکه کمربندشو باز م همونطور

 

 ...شهيخراب م یهمه چ مارستانيب میفرو رفتم اگه بر یصندل تو

 ...نجایا میاورد یچرا برداشت ستين میزيچ گمي,بهت ماميزده گفتم:من نم وحشت

 منو درک کن.. هيبارم که شده نگران هی ايگفت:مان یموهاشو عصب یکرد ال دستشو

 ...موردهیب تي...نگرانامينم گميبس کن م ررضاي:اممن

 

 ...یلي...خايمان یلجباز یليحرص سرشو تكون دادو محكم زد رو فرمون:خ با

 گذشت... رينگفتم...به خ یزيچ دمويکش یآسوده ا نفس

** 

 شدمو درو بستم... ادهيپ ني...از ماشخونه میديرس قهياز چند دق بعد
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 کنار تا من اول من برم... دياومد...درو باز کردو کش ررضاميلحظه بعد ام چند

 داخلو اونم پشت سرم اومد... رفتم

 

 بود... بایواقعا ز زیيبود..پا ختهی...درختا برگاشون رستادمیوا حرکتیچند لحظه ب اطيح دنید با

 

گوشم  ریدوره شكمم به خودم اومدم...دستاشو سفت دوره شكمم حلقه کردو ز ررضايگرم ام یشدن دستا باحلقه

 ...یگفت:خوش اومد

...قلبم محكم كردمي...به شدت احساس گرما مديکش قينفس عم هیموهامو  هیاز سرم افتاد..سرشو برد ال میروسر

 ...نميس یبه قفسه ديكوبيخودشو م

 گرفتم... شيداغش رو گردنم آت یقرار گرفتن لبا با

 ...ستياصال براش خوب ن جاني...هدميلحظه ترس هیاز من نداشت...نفساش کش دار شده... یدسته کم اونم

 

 ...ررضاي:امدمينال

 ...رنفسميگوشمو به دندون گرفتو گفت:جانم...آروم بگ یالله

 یدوني..خودت خوب میبش تیاذ خوامي...دستمو گذاشتم رو گونشو گفتم:نمستادمیروبروش وا رونويبغلش اومدم ب از

 ...ستياصال برات خوب ن جانيه

 

 تو بغلش... دميکش دويدستمو بوس کف

 ...نگران شدم...زديتند تند م یليخ قلبش
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 ازت بگذرم... تونميکنم؟نم كاريچ_

 کن..به فكره منم باش... تیرعا كمی,ررضاي:اممن

 شم؟يم كیبهت نزد نكهیاز ا یهست یناراض_

کجا عوض  چيتورو با ه ی...من آغوشِ گرم و مردونههيچه حرف نیدور کمرش حلقه کردمو درمونده گفتم:ا دستمو

 که... نهی..منظورم اكنمينم

 ...یکن غیخودتو ازم در یتو حق ندار یتحملشو ندارم...ول دونميوسطه حرفمو گفت:باشه...خودم م دیپر

 

 118پارت#

به فكر  دی...پس بای,اما توام ماله منستين یشك چيمن ماله توام ه نكهیبا لبخند گفتم:درا رونوياز بغلش اومدم ب آروم

 ...یباش تيسالمت

 منم یادامه دادم:چون اگه تو نباش نشوياشارمو زدم به س انگشت

 ...رميميم 

 نگفت... یزيبه گردنشو چ ديکش دستشو

 م؟يبمون جانيتا صبح هم یخواي:ممن

 داخل... می,برديگفت:ببخش دويکش یپوف

** 

 در خشكم زد... یخونه همونجا جلو دنید با

ه غذا ک یاپن پر بود از ظرفا یقدم رفتم جلوتر رو هیبود... ررضايام یلباسا كردميبود بازارشام,هر جارو نگاه م شده

 دستنخورده مونده بود... اشونيبعض

 کاره توعه... نایا یکه همه ه؟نگوینجوریا ده؟چرايبمب ترک نجایا ررضايتعجب گفتم:ام با
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 ...كنميتو اصال نگران نباش همشو جمع م یگفت:شرمنده...ول دويبه گردنش کش یدست

 

 ...یخوشگلم اورد یسره خونه ییچه بال ني,ببیجمع کن دیبا حرص گفتم:بله که با نمويزدم به س دستامو

 ...ميجمعشون کن یكنيگفت:کمكم م دویخند

 نه؟! یبرا کلفت یبهش رفتمو گفتم:پس منو آورد یاغره چش

 ...كنميکارارو م یخودم همه نيگفت:من غلط کنم خانوم...اصال تو بش شويشونيزد پ دستشو

 

 لباسامو عوض کنم... رمي:الزم نكرده ممن

 تخت مچاله شده بود ... یاتاق...چنتا از لباسام رو رفتم

 شدم... نهيبه س نهيبپرسم که باهاش س ضارري...برگشتم از امهینطوریا نجایا وا؟چرا

 ؟یروز انداخت نیگفتم:تو لباسامو به ا كردمياوردم باالو همونطور که به لباسام اشاره م سرمو

 شد رو صورتمو گفت:اوهوم... خم

 مویقراریکردم ب یبهش...سع یكیهمه نزد نیقرارش بودم..حالم دگرگون شد از ا یبه صورت,ب خورديداغش م ینفسا

 هون کنم باتعجب گفتم:پن

 اونوقت چرا؟_

ودت بغل خ ی...لباساتو جابرهيشونه هام گرفتو گونشو به گونم چسبوندو گفت:مگه بهت نگفتم بدون تو خوابم نم از

 ...اديبلكه خواب به چشام ب گرفتميم

 

 :اومد؟!من
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 ؟یكنيفكر م یگوشم گفت:خودت چ ریگذاشت رو پهلوهامو اروم فشار دادو ز دستاشو

 

ستامو ...دارميگردنم حس کردم نتونستم طاقت ب یلباشو که رو هيسي.خكرديم ونمیشدت گرمم شده بود...داشت د به

 هلش دادم... نشويگذاشتم تخت س

 مترم تكون نخورد... یليم هی یحت

 ...ميرو جمع کنخونه دیولم کن...با ريگفتم:ام یباکالفگ

 جوابمو بده اروم اروم حرکت کرد... نكهیابدون

 رو تخت... میتختو باهم افتاد یکرد لبه ريگ امپ

 

 ...رميجلوشو بگ دینبا گهیدونه بازشون کرد...دمانتومو دونه یرفت سمت دکمه ها دستش

 بازو بسته کرد... نانياطم یاز تنم دراورد...نگاهشو اورد باال و به چشام دوخت...پلكاشو به نشونه مانتومو

 نشست رو لبم,هنوزم نگرانش بودم... یکمرنگ لبخند

 ...ديبوس یگرمو طوالن مويشونياروم اورد جلوپ صورتشو

 بزار کنار... تويهمون حالت گفت:نگران تو

 ...ستمين_

 ...گهيم گهید زيچ هیگفت:چشات  مويشونيزد به پ هيتك شويشونيپ

 مانعت بشم... خوامينم_

 

 ...ستي:پس دوطرفه نررضايام
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 ه؟يورت چگفتم:منظ باتعجب

 کفه دستاشو گذاشت رو تختو سرشو بلند کرد. دونشستيکش یقيجداشد...نفس عم ازم

 بود؟ ی,منظورت چررضايشدمو گفتم:باتوام ام زيخميتخت ن یرو

 تخت مشت کردو گفت:فراموشش کن... ی...دستاشو روهينگام کرد,حس کردم عصبان قيطرفم...عم برگشت

 و سوال تنها گذاشت...از تعجب ییايمنو با دن رونويگفت بلندشد از اتاق رفت ب نویا

 

 119پارت#

 ..زديبا تلفن حرف م یپنجره و داشت عصب یبود جلو ستادهی...وارونياتاق اومدم ب از

 پشت خط آرمانه... دميحرفاش فهم یالالبه

 

 آرمان... ی:گند زدررضايام

 هست... یحواست به همه چ یمگه نگفت ديگفت:چطور فهم دويبه صورتش کش یدست یعصب

 

 ...خدافظ...كنميم شیکار هیالزم نكرده خودم _

 ؟یشده؟چرا انقدر مضطرب یزيقدم رفتم جلو گفتم:چ هیکفه دستش... ديکوب مشتشو

 

 ...ستين یزيکرد توهمو گفت:چ اخماشو

 از کجا شروع کنم... دونستميباال انداختمو رفتم آشپزخونه...انقدر شلوغ بود که نم یا شونه
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انداختم  دوره گردنم  شبندوي...پییشوگذاشتم تو ظرف فويکث یسطل آشغال...ظرفا ختمیرو رمونده یها یغذا

 خواستم ظرفارو بشورم که حضورشو کنارم حس کردم...

 ...كنهيجمع م نجارویا اديم یكی زنمياستراحت کن..زنگ م كمی:بذارشون کنار.. برو ررضايام

ه خست ادیاز استراحت ز یكنيدوست دارم خودم جمع کنم...باور م خواميگفتم:نم دميكشيه ظرفارو کف مک همونطور

 شدم؟

 

 ...ميباشه پس باهم جمع کن_

 بود... ني:از اولم قرارمون هممن

** 

 ...میاز دوساعت باالخره خونه رو جمع کرد بعد

واسش پرت...االنم نشسته بود رو مبلو سرشو اخماش توهم بودو ح میكرديخونه رو جمع م ميکه داشت یمدت تموم

 دستاش... نيگرفته بود ب

 متوجه اومدنه منم نشد... ی...حتزيگذاشتم رو م ویيچا هينيس

 کنارشو سرشو دستمو گذاشتم رو بازوش... نشستم

 از حصار دستاش آزاد کردو نگام کرد... سرشو

 ؟یختیبهم ر نطوریبهت گفت که ا یزي:آرمان چمن

 

 لب تشكر کرد... ریسوق دادو ز زيرو م ینگاشو از من به فنجونا جاخورد

 نگفتم... یزيچ دمويکش یپوف

 :نوش جان...من
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 مسافرت؟ میبر هيگفت:نظرت چ كرديبرداشتو همونطور که مزه مزه م شویيچا فنجونه

 بود.. ییهوی یليبرداشتمو گفتم:خ مویيچا منم

 ؟ی:موافقررضايام

 اد؟يکه بدش ب هيتكون دادمو گفتم:باشه ک سرمو

 

 منتظر باش... یگفت:خوبه تاهفته دويبه چونش کش یدست

 ...میبه هم نگاه کرد فونیزنگ آ یصدا با

 ...فونیجاش بلند شدو رفت سمت آ از

 ه؟ي:کمن

 

 لباس مناسب بپوش آرمانو سوگلن..._

 جوون... ؟آخیاز جام بلند شدمو گفتم:جد یخوشحال با

 

 رفتم تو اتاقو لباسامو با سارافون بنفش رنگ عوض کرد... عیسر

 به گوشم... ديرس كردنيم یاحوال پرس ررضايکه با ام صداشون

 ...رونيرو سرم مرتب کردمو اومدم اومدم ب شالو

 بازشدن در سرا برگشتن سمتم.. با

 اومد سمتمو محكم بغلم کرد... عیسر دنمیبا د سوگل

 معرفت دلم برات لك زده بود... یب ییکجا ی:سالم خواهرسوگل
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 بودم... ريدرگ یليمدت خ نیشرمنده ا زمیسفت بغلش کردمو گفتم:سالم عز منم

 :سالم زنداداش,حالت چطوره؟آرمان

 

 ...یگفتم:سالم ...عال رونويبغل سوگل اومد ب از

 خودم رفتم آشپزخونه سوگلم پشت سرم اومد تو... ننويکردم بش تعارفشون

 مضطرب سوگل باعث شد برگردم سمتش... یصدا

 افتاده؟ یتو شرکت چه اتفاق یدوني...ماي:مانسوگل

 

د...حاال ش یعصبان دميخونه...چند بارم که ازش پرس ارهيشرکتو نم یحرفا ررضاي...اصال امدونم؟يتعجب گفتم:نه نم با

 شده؟ یمگه چ

 

 ...یتكون دادو نشست رو صندل سرشو

دوبارم باهم دعوا  یتوهم بود حت یلينبود...خ شهيامروز که آرمان از شرکت اومد خونه مثل هم یدوني:مسوگل

 شتريتلفن دعوا کرد استرسم ب یپا ررضايشده الم تا کام حرف نزد...بعدشم که با ام یچ دميازش پرس ی...هرچمیکرد

 ؟ینشد یزيشد...تو متوجه چ

 

 هنوزم هست... یعنیبود... یعصبان ررضاميگفتم:چرا...چرا اتفاقا ام ررضايام یمكالمه هیآور ادی با

 

 120پارت#

 ...تونستيبهم بگه اما نم ویزيچ خواستينگام کرد انگار م دیبا ترد سوگل
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 گفتم: ینيس یرو ذاشتميهمونطور که فنجونارو م دمويکش یپوف

 ؟ی,تو چرا نگرانكننيباشه خودشون حل م یهر چ_

 که... ستين نی...آخه فقط انميبيم ختهیبهم ر ینطوریباره آرمانو ا ني؟اولیستينحرص گفت:مگه تو  با

 

رو که نوک زبونته ويمنم متوجه بشم,اون حرف یمثل آدم حرف بزن شهينشستم روبروشو گفتم:سوگل م کالفه

 ....خبرمیکه من ازش ب یدونيم یبگو....چ

 

 ...یگفت:باشه,فقط قول بده خودتو کنترل کن درمونده

 ...دمي:باشه قول ممن

 ه؟يبازبون تر کردوگفت:پرهام پسرعمت,کارش چ لبشو

 ...ديکش شيپ وياسمش حس انزجار بهم دست داد چرا سوگل حرف اون عوض دنيباشن

 ؟یديپرس نوی:چرا امن

 مطمئن بشم... یزياز چ خوامي:تو بگو...مسوگل

 

شرکتشو  یکار تو شنهاديبهم پ بارهی ادمهی,دونمينم قيگفتم:دق دمیيجويکه پوست لبمو با حرص م ینيح

 وسازه...ساخت یشرکتانیداد...شرکتشم از ا

 

 حرفو زدم سوگل خشكش زد... نیا نكهيهم

 صورتش تكون دادمو گفتم:سوگل...سوگـــــــل...ه ی...دستمو جلودميحالت صورتش ترس از
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 گفتم: یخودش اومد با نگران به

 ؟یكنيم نيهمچ ؟چرایخوب

 

 تو خطره... ررضاي...امايگفت:مان دهيخشك شدشو با زبون تر کرد ترس یلبا

 

 !!!ه؟يچ ؟منظورتیبا داد گفتم:چـــــــــــــــ بایزده نگاش کردمو تقر شوک

 

 و آرمان اومدن آشپزخونه.... ررضايدادم ام یصدا با

 

 ...كرديبا تعجب داشت به ما دوتا نگاه م ررضايتند از جاش بلند شد..ام سوگل

 ؟یداد زد ا؟چرايمان شدهي:چررضايام

 

 ..ايمنو مان نهيبحث بود ب هی,ستين یزيبگم که سوگل دستپاچه گفت:چ یزيچ خواستم

 ا؟يبا التماس نگام کردو گفت:مگه نه مان بعدم

 ...گهيمن:آره راست م كرديداشت نگام م رهيخ ررضايام

ه راه تو قلبم ب ويسوگل طوفان ی...حرفاديجوشيسرکه م رويگفتمو محكم نفسمو فوت کردم...دلم داشت مثل س نویا

 انداخته بود..

 



 تقاص اشتباه تو

 
403 

 

 ...ميمشورت کن یموضوع هی یباهاتون درباره میخوايم نیايب نیخواي:خب خانوما نمآرمان

 

نم ک ییرایرفت پذ ادمی...سوگل انقدر حرف زد که ديبلند شدمو گفتم:ببخش یصندل یاز رو ختهیافكار بهم ر با

 حاضره... ییچا نينيبش

 

توروخدا به خودت مسلط  ايسمتم و باالتماس گفت:مان دیاز آشپزخونه دور شدن سوگل پر نكهیمحضه ا به

 ...یزديگند م یباش...داشت

 

 ...یزنيچرا واضح حرف نم یگفتم:کالفم کرد یعصب

 که سوگل فنجونا ازم گرفتو گفت: یتو قور گردوندميزده رو برم خی یایيچا داشتم

 ررضايبالرم ام نیمتوجه شدم که پرهام ورشكست شده,ا ررضايآرمانو ام یمكالمه ی...تولرزهيکنار چرا دستات م برو

 سرش آورده...

 

 بكنه... ویکار نيهمچ ررضايتو رگام منجمد شد...امكان نداشت ام خون

 گفتم:آخه چرا؟ یفيضع یصدا با

ختم  نجايبوده...تازه ماجرا به هم یعصبان یليپرهام به تو خ یسر ابراز عالقه  ررضاي...امگهی:خب معلومه دسوگل

 از طرف تو چرت پرت گفته... ررضاويچند بارم رفته شرکت ام ی,حتشهينم

 

 خبر ندارم؟! یزيچرا من از چ ؟پسیچ یعنیدستام... نيگرفتم ب سرمو
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 121پارت#

 ...گفتياالن داشت بهم م دونست؟چراياز کجا م نارویسوگل ا اصال

 توروخدا آروم باش... یگفت:مان دهيترس سوگل

...کاش الل ميترسونيم یدار ايگرفت تو دستشو همونطور که اشك تو چشاش جمع شده بود گفت:مان بازوهامو

 بهت... گفتمينم شدميم

 ؟یگياالن بهم م ؟چرایدونياز کجا م نارویبودم آروملب زدم:تو ا نيزم یرهياز سرم جدا کردمو همونطور که خ دستمو

 

 ...ونششيپ میبر اياالن نه,فعال ب ی,ولگميبرداشتو داد دستم...با استرس گفت:باشه...باشه م زيم یاز رو وينيس

 ...رونيمتحرک از آشپزخونه اومدم ب یمرده نيمخالفت کنم ع نكهیا بدون

 ؟یديداداش چرا زحمت کشزن یگفت:مرس دنمیبا د آرمان

 

 ررضايام یروبرو زويم یگذاشتم رو وينيلرزونم س ینگفتم...خم شدم با دستا یزيزدمو چ یمصنوع لبخند

 بود؟... دهينشستم...مرد روبروم چقدر زجر کش

 

 ؟یلب گفت:خوب ری...زشمينشست پ سوگل

 آره تكون دادم... هيپامو سرمو به معن یانداختم رو پامو

,احساس شهيم یهمه ماجرا چ نیرسم...اصال ته اقراره به آرامش ب یک دونمياصال خوب نبودم...نم قتيدر حق اما

 ...ادينماز دستم بر یکار چيافتادم...ه ريوسط جهنم گ كنميم

 

 آرمان باعث شد دست از افكارم بردارم... یصدا
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 چرا خانوما غنبرک زدن؟ یدونيتو م ري:امآرمان

 ن؟يسوم را انداخت ینكنه تو آشپزخونه جنگ جهان زمیبرگشت سمت سوگلو گفت:عز بعد

 

 ...نيباهامون حرف بزن نيخواستيم یبه چراجع نميحرفا بگو بب نیا ی,به جاريبا حرص گفت:خ سوگل

 

 ...نيجمع کن لتونویمسافرت بارو بند میبر گهید ی:چشم,قراره هفتهآرمان

 

 ...نيباهامون مشورت کن نیخوايم یبمب گذار یفكر کردم برا ن؟مني:همسوگل

 

 ...یرينگ رادیبگم تو ا یزيچ هی:شد من آرمان

 

 یخروس جنگ نيع نیآدم نشد نی,ازدواجم کردگهید نيکالفه گفت:بس کن ررضايبگه که ام یزيخواست چ سوگل

 بهم... نیپريم

 

 ...هيچ ؟نظرتینگاه کردو گفت:چرا ساکت بهم

 

 :قبال گفتم موافقم...من

 ؟یدونستيم ؟تویزد به بازومو گفت:چ سوگل

 بهم گفت... ررضايما امش یپا شيحوصله گفتم:پ یب
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 نيخوشحال شدم اما حاال..دوست داشتم بگم نه چون دلو دماغ مسافرتو نداشتم...ب یليلحظه که بهم گفت خ اون

 ...خورهيهمه مشكل مسافرت به چه دردم م نیا

 

 122پارت#

 سرمو اوردم باال بهش نگاه کردم... ررضايام هيزنگ گوش یصدا با

تو دستش فشار  ويدار به آرمان انداخت...گوش ینگاه معن هیبرداشتو اخماش رفت توهم.... یعسل یاز رو شويگوش

 دادو از جاش بلند شد...

 ...گردمي: االن برمررضايام

 گفتو رفت سمت در... نویا

 بخورم... ییهوا هی:منم برم آرمان

 ه؟يکارا واسه چ نیتعجب نگاشون کردم ا با

 

 چشونه؟ نایاز رفتنشون به سوگل گفتم:ا بعد

 ...ررضاسيام هيمربوط به اون پشت خط هيهر چ دونمي:نمسوگل

 شيداشت با گوش ررضايبود...ام ستادیگوشه وا هیرو زدم کنار...آرمان پنجره...پرده یجام بلند شدمو رفتم جلو از

 موهاش... یال كردي...مدام دستشو مزديحرف م

 ...هي:چرا انقدر عصبانسوگل

همش پشت گوش  ستيقلبت خوب ن یسوگل...صد بار بهش گفتم حرص نخور برا شميم وونهی...دارم ددونمي:نممن

 ....ندازهيم
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 داشت ارومش کنه... یسمتشو سع دی...آرمان تند دونيپرت کرد زم شويگوش تيبا عصبان ستادویوا هوی

 

 ...ديکش یبلند نيدستاشو گذاشت رو دهنشو ه سوگل

 ...اطيبلند رفتم ح یبا قدما ارمينتونستم طاقت ب گهید

 سمتش... دمیدو دمويکش غيج نيکه زانو زده بود زم ررضايام دنیمحكم باز کردم با د درو

 داد زد... هوی گشتي...آرمان که داشت دنبال قرصاش منيپاش نشستم زم یجلو

 قرصات کجاست... ی,لعنتـــــستين_

 کنار تخته... زي...می...تو...کشوايگفت:مان دشيبهم چسب یدندونا یاز ال ررضايام

 ...اما خودمو کنترل کردم...وفتميبود ب كیجت از جام بلند شدمو رفتم سمت اتاق چند بار نزد نيع

 کردم... داشيرو کردن پ رویز یزنان وارد اتاق شدم کشو رو باز کردم بعد از کم نفس

 ...اطيجام بلند شدم باهمون سرعت قبل رفتم ح از

 ...عتریسر اي:مانآرمان

 ...داديهم فشار م یدستش رو قلبش بودو لباشو از شدت درد رو ررضايزنان قرصو گرفتم سمتش...ام نفس

 باشم... یاصحنه نيشاهد همچ دیبا گهیچند باره د دونميکردن...نم دايراه خودشونو پ اشكام

 اومد طرفمو سرمو گرفت بغلش... كنميم هیگر دیتا د سوگل

 ...شهي...االن خوب مزمیبغض گفت:آروم باش عز با

 

 داداش؟ ی:خوبآرمان
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یگرفتم تو دستم....چشاشو باز کرد ب جونشوینشستمو دسته ب نيزم یرو ررضاي...کنار امرونيبغل سوگل اومدم ب از

 نگام کرد... رمق

 نتونست... یکرد لبخند بزنه ول یسع

 نكن... هی,گریگفت:خوبم خانوم یفيضع یبه دستم فشار اوردو با صدا آروم

روح  مشیديم ینطوریا یاشكامو کنترل کنم,دست خودم نبود وقت تونستمينگفتم,واقعا نم یزيچ دمويبوس دستشو

 ...شدياز تنم جدا م

 بلند شم... تونميبلند شه...خواستم کمكش کنم که گفت:خودم م خواستيم نيدستشو گذاشت زم هی

 نگفتم... یزيتكون دادمو چ یسر

 

 ...ميبرگشت اياونور دن ميرفت یداداش؟مرده حساب یاومد جلو و دستشو گذاشت رو شونشو گفت:خوب آرمان

 ...زی:خوبم,کم مزه برررضايام

 ...ررضايداغون شده رو برداشتو  گرفت سمت ام هيپاش گوش ریخم شد از ز سوگل

 ...ايمان چارهي؟بیشيم یعصبان ینجوریا شهي...همتيگوش یبفرما الشه_

 بودنش بودم... رکنیحرفش خندم گرفت...عاشق ا از

!تو ا؟ياز رو بسته ها...مان رويگفت:آرمان خانومت شمش گرفتيم ويکه گوش ینياخماشو کرد توهمو ح ررضايام

 ؟یبگ یزيچ یخواينم

 

 به عرضتون رسوند. .. لميوک ارويگفتم:گفتنباال انداختمو باخنده یاشونه

 خندم چقدر درد پنهون بود... نیپشت ا دونستيداخل...اما فقط خدا م ميرفت مویدیخند همه
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 123پارت#

 سوگل جلوتر از ما رفتن داخل... آرمانو

 !ررضا؟يخواست بره تو که بازوشو گرفتمو گفتم:ام ررضايام

 ...برگشت طرفمو گفت:جانم؟ستادیوا

 ...ديبودو لباش سف دهیبه شدت رنگ پر صورتش

 ...؟یديترس یليهام خم شد رو صورتمو گفت:خگذاشت رو بازو دستاشو

مو دراورد از بس بهت گفتم  ؟زبونمیبود یگلومو گرفت...زل زدم تو چشاشو گفتم:چرا انقدر عصبان ینيسنگ بغض

 تو خودت... یزیريم ويچ ...چرا همهیكني,همش کاره خودتو میدينم تيکن,تو اصال به من اهم تیرعا

 

تو بغلشو چونشو گذاشت رو سرم,منتظر بودم حرف بزنه اما سكوت کرد...حرصم  ديآروم منو کش دویخند

 گرفت...دستامو مشت کردم...

 گره کردمو یمشتا كيفشار کوچ هیمشت شدمو گرفت دستشو با  یو دستا نیيبازوهام سر داد پا یاز رو دستاشو

 انگشتام... یباز کردو انگشتاشو برد ال

 نیباا یی...بذار تنهاخوامينم نوی,و من ایشكنيبزنم م یاگه حرف دونميصبر کن...م كمیازم فاصله گرفتو گفت: یکم

 که از تو محاظت کنم... نِیمن ا یفهيوظ نیمشكل مقابله کنم,ا

...تو اريب ادتی شويپ یقهيدق ؟چندیازم محافظت کن یخوايم یگفتم:چجور رونويب دميحرص دستمو از دستش کش با

 ...شم؟يم یچه حال نمتيبيحالو روز م نیهر بار که باا یدوني...میديمنو عذاب م یبدتر دار

 بحثو...لطفا... نیتموم کن ا ايتو موهاشو گفت:مان ديدست کش کالفه

 جواب دادن به سواالم فرار کن... ریاز ز شهيباشه بازم مثل هم_

 با حرص از کنارش رد شدمو رفتم خونه... بعدم
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 شده؟ یزي:چاومد سمتمو آروم گفت دنمیبا د سوگل

 ...دميپشت سرم شن ررضارويام یبگم که صدا یزيتكون دادم خواستم چ سرمو

 ...نیستادیوا نجایچرا ا_

 آشپزخونه... ميجوابشو بدم دست سوگلو گرفتم باهم رفت نكهیا بدون

 ...یمنت کش یبر دی...فك کنم بادیيگفت:داداش گاوت زا دویبلند خند آرمان

 :ببند فكتو آرمان...ررضايام

 تلخه... قتي:حقآرمان

 ...اماي:آرمان مررضايام

 با خنده گفت:باشه داداش آروم باش... آرمان

 

 دستام... نيسرمو گرفتم ب زويدادم به م هيآرنجمو تك ويصندل یرو نشستم

 ...شديبگو چ ؟خبیريغم بغل بگ یزانو نجایا ی:منو کشوندسوگل

 

که انگار من  كنهيباهام رفتار م ینگفت,سوگل جور یزيچ یشده ول یچ دميازش پرس یچيگفتم:ه دمويکش یآه

 ازت محافظت کنم... خواميکه م نهی,بهونشم ادهيکه دوست داره انجام م ی,هرکاربمیغر

 ؟یکن كاريچ یخوايگفت:خب االن م دويکش یپوف

 ؟یدياز کجا فهم یکه به من زد یی:تو بهم بگو. اون حرفامن

 

 ...یحقه توعه که بدون نیبه نظرم ا ینگم,ول یزي,به آرمان قول دادم که بهت چريبگ دهياما از من نشن گمي:مسوگل
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 یافک یکه تو باهاش رفته بود یکه اون عكسا مربوط بود به همون روز ررضايام یبرا فرستهيچنتا عكس م هی پرهام

 دیتهد ررضارويو امشرکت رفتهيم که هرروز مبوده...بعدش ررضايکردنه ام یعصبان یفقط برا نكارشیشاپ...ظاهرا ا

 ...كردهيم

 ...ختنیشده هر جفتشون بهم ر یچ دونمينم االنم

 

که  ,اونجارهيوقت کرد عكس بگ ی,اصال کِمياز زندگ كنهيبه سوگل نگاه کردم,چرا پرهام گورشو گم نم ومبهوتمات

 ...زهیبهم بر مويزندگ ذارمينم گهی,دنیيپا ختنیريدونه از چشام منبود...اشكام دونه یکس

 

ر من فك یدوني...میباش ررضايمراقبه خودتو ام شتريب دیدختر,تو با ستيکردن ن هی,االن وقته گراي:مانسوگل

 ...هيقض نيبه هم شهيبعدم مربوط م ی,مسافرت هفتهكنميم

 

 ...دمياز پشتم شن ررضارويام یبگم که صدا یزيچ خواستم

 شما؟ نیالزم ندار یزي...چرونياز ب میريشام بگ میريمنو آرمان م اي:مانررضايام

 

گفت:زحمت نكش  عیمن جواب بدم سوگل سر نكهیپشتم بهش بود تند تند اشكامو پاک کردمو قبل ا چون

 ...ميكنيدرست م یزيچ هی ميشيپام ی,منو مانررضايام

 

 درست کنم... یزي,نتونستم چدي:ببخشمن

 

 ...میا بهی,مگه ما غرهيفچه حر نیا ايبا اعتراض گفت:عه مان سوگل
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 ...دمينيشياز زبون سوگل م دیهمه اتفاق افتاده بود اونوقت من با نینگامو ازش گرفتم,ا ستادیاومد روبروم وا ررضايام

 

 1124پارت#

 ؟یکرد هیشده؟باز گر یزي:چررضايام

 بشن... ریاشكام  دوباره سراز دميترسيندادم م جوابشو

 

 ؟یديخودتو عذاب م ليدلینشو...چرا ببچه اي:مانررضايام

 

 ...زنميتو برو من باهاش حرف م ررضاي:امسوگل

 

 گفت: صاليکف دستشو درمونده کوبوند رو پاش...با است رونوينفسشو داد ب یعصب

به  خار به پات خوامي.نمايمان یبرام مهم گميتو بهش م شيبه خاطره خودشه...پ كنميکه م یبهش بفهمون هرکار لطفا

 بره...

 

 شد... ری,دمیبر ايب هيکاف ري:امآرمان

 

 وقته... ری,دنيدرو زد باز نكن ی,کسمیگرديگفت:زود برم دويکش یقيعم نفس
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 که آروم گفتم:خدافظ.. رونيگفتو با آرمان راه افتادن کامل از آشپزخونه نرفته بود ب نویا

 برنگشت... یول ستادیوا

 خدافظ..._

 یباز کردو گفت:آخه تو که طاقت قهر کردنو ندار شویدره خونه بسته شد روسر نكهيه خارج شدن..هماز آشپزخون و

 ...یلرزونيم چاررويدل اون ب یچ یبرا

 ...كشميم یچ ینيبب یستيمن ن طی,دلخورم...تو شراستميگفتم:قهر ن دمويکش یپوف

 

 ازت محافظت کنه... دونهيتوعه... خودشو موظف م هي:بهش حق بده...اون حامسوگل

 

بدتر داره  ینطوریازم محافظت کنه؟ا خواديم یچ متيگفتم:به ق یلرزون یتو چشمام حلقه بست...با صدا اشكام

.اگه ..یدید امروز چِشمَشو هیبراش سمه...خودت  تواسترسيسوگل,عصبان ضهی...اون قلبش مربرهيم نيخودشو از ب

 چيو ه...تكنهيراه ممكنو انتخاب م نیتر دخواهانهخو شهيبهش,هم دميق نم...نه ح؟یچ وفتهيبراش ب یزبونم الل اتفاق

 ...كنهيباهام مشورت نم یکار

 

 دلم,نگران نباش... زیعز شهيدرست م یگفت:همه چ نيغمگ سوگل

 

 مارو بخوره... هيزندگ یغصه دیداره اون چرا با یکردم بحثو عوض کنم,سوگل چه گناه یسع

 

 ؟یمنو خاله کن یخواي..از خودتون بگو...نمميخوب حرف بزن یزايچ یدرباره ايب اليخي:اوهوم,اصال بمن
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 حرفم سوگل نمكدونو برداشتو خواست پرت کنه طرفم... نیباا

 ...شده واسه من آرمان...شعوري:گمشو...بسوگل

 

 گه؟يم یخنده گفتم:مگه آرمان چ با

 

 ه خدا کالفه شدم از دستش...اونم دوقلو...ب ميبچه دار بش دیبا گهيداده م ريگ یچي:هسوگل

 غالف کرد... رشويشمش چارهي,اما من به شدت مخالفت کردم,بديکش شيبحثه بچه رو پ ررضاي:اتفاقا امروزم اممن

 

 کردن... یكی:عه پس دست به سوگل

 دادم... شیکردمو گفتم:سوگل...من...من امروز رفتم آزما یمصلحت یسرفه

 

 ؟یشی...چه آزماش؟یگفت:آزما ینگران با

 

 ...یباردار ی:برامن

 ؟یگيم راست یيييييیگفت:وا غيبا ج بایکم لباش به خنده باز شدو تقرحرف اولش مات نگام کرد...کم نیگفتن ا با

 

 تكون دادمو گفتم:اوهوم... سرمو

 طرفمو محكم بغلم کرد... اومد

 ...شهيشما حتما دوقلو م ی,بچهايمان یييیوا_
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 رويدلم مثل س ؟منیگيواسه خودت م یدار یرص از خودم جداش کردمو گفتم:چحرفش چشام گرد شد با ح نیباا

 ...شهيدوقلو م یگياونوقت تو م جوشهيسرکه م

 

 ...؟ینگران یچ ی؟برایچ یعنینگام کردو گفت: باتعجب

 

 محكم بغلم کرد...انگار برقا رفته بود... دويکش غيشد...سوگل ج كیهمه جا تار هویبگم که  یزيچ خواستم

 ...زديبودم...دستمو گذاشتم رو قلبم تند تند م دهيترس خودمم

 ...ارميب موياتاق خواب گوش میکن پاشو بر غيج غيج:سوگل کممن

 

 اخه االن چه موقع برق رفتنه؟ شميگفت:دارم قبضه روح م بااسترس

 

 ...می,پاشو باهم برترسمي:منم ممن

 

 ...فرستاديدستشو مدام صلوات مبلند شدم,سوگل بازومو گرفته بود تو  یصندل یرو از

 از کار سوگل خندم گرفت.. یریو رويه نیا تو

 اتاق... میخودمونو رسوند یبا هزار بدبخت باالخره

 نشستم رو تخت... دمويکش یاز سر آسودگ یاروم رفتم جلو پام خورد لبه تخت...نفس اروم
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 ...نجایا یچرا نشست اي:مانسوگل

 

 ...گردميم فميکنم گفتم:دنبال ک دايپ فمويتا ک كردمياونور م نوریکه دستمو ا همونطور

 ...رونياوردم ب مويباز کردمو گوش پشویخنده نشست رو لبام ز فميک یلمس دسته  با

 

 ؟یکرد داشي:پسوگل

 :اوهوم...من

 روشن کردمو گرفتم رو صورته سوگل... یگوش یقوه چراغ

 

 ...االن پسانيم یک نيکارا زنگ بزن بب نیا یشدم,جا ؟کوریكنيم كاريگرفت سمته صورتشو گفت:چ دستشو

 ....وفتميم

 

 ...زنميتو راه زنگ م اطيح میبر اي:فكر کنم مشكل از کنتور باشه,بمن

 

گ ...گفتم زنیاريدرب یبت من باز خوادي!....نماط؟يح میبر ويچ یگفت:چ دويکش غيحرفو زدم,سوگل ج نیا نكهيهم

 ...انيبزن زوتر ب

 

 125پارت#

 نگاه کردم... رونويکنارو ب دميجوابشو بدم رفتم طرف پنجره و پرده رو کش نكهیا بدون
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 ما رفته.... یفقط برق خونه یعنی نیکوچه روشن بود...ا یچراغا

 ما رفته... یبه سوگل گفتم:انگار فقط برق خونه باتعجب

 

 نكنه دزد اومده... اي؟مانیچ یعنیگفت: دهيترس شموياومدم پ سوگل

 

 رو ررضايلرزونم شماره ام یدهنمو با سروصدا قورت دادمو با دستا ؟آبی,اگه دزد اومده باشه چدميحرفش ترس نیباا

 گرفتم...

 از دوتا بوق جواب داد... بعد

 

 ...اي:جانم مانررضايام

ساختمون رفته,توروخدا زودتر خودتون  یبرقا ررضايگفتم:ام یلرزون یسوگلو محكم گرفتم تو دستم با صدا دسته

 ...ديبرسون

 

 ...ميرسياالن م ني...ما همستين یزي,چزمیگفت:باشه عز یلحن نگران با

 

 کوچه روشنه... یما رفته چراغا یفقط برق خونه ررضاي:اممن

 

 ؟ی؟مطمعنیچ یعنی:ررضايام

 اومد... یزيشكستن چ یبگم که صدا یزيچ خواستم
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 از دستم افتاد... یگوش مویديکش غيبا سوگل ج همزمان

 شد... میپشتم قا وهیگر ریزد ز سوگل

 

 اماقادر نبودم جواب بدم... دميشنيرو از پشت تلفن م ررضايام یصدا

 

 ...گهیجواب بده د ويگوش اي:مانسوگل

 برداشتم... نياز زم ويسوگل خم شدم گوش یصدا با

 

 چسبوندم دم گوشم... ويگوش

 ...یديهردومونو به کشتن م یبر ینطوریبرو ا واشتری ررضايام_

 

 ...یچ اديسرشون ب یی,اگه بالیلعنت تونميبا داد جواب داد:نم ررضايام

 

 ...ررضاياز دستم گرفتو گفت:الو ام وي,گوشكنمينم یکار دید یوقت سوگل

 ن؟یشد چرا داد زد ی:الو سوگل,چررضايام

 

 اومد... شهيشكستن ش ی,فقط...صدادونمي:ن...نمسوگل

 

 ن؟یي:باشه آروم باش االن کجاررضايام
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 :اتاق خواب...سوگل

 

 ...ميتا ما خودمونو برسون رونيب نیعنوان نر چي...به هني,درو قفل کنگميم یچ نيخوب گوش کن بب_

 

 ...نيگفت:باشه...زود خودتونو برسون هیبا گر سوگل

 

 لرزون رفتم سمت دره اتاق... یقدما با

 ...؟اي:کجا مانسوگل

 

 ...گهیدرو قفل کنم د رميم_

 ...می:واسا باهم برسوگل

 خب... یقدم بود ول هی نكهیتنها برم باا دميترسينگفتم,خودمم م یزيتكون دادمو چ یسر

 

و باد پنجره شكسته بود یها شهياز سوگل گرفتمو نورو گرفتم تو سالن,کل ش وي,گوشرونيب دميسرک کش كمی اول

 ...بردياونور م نوریپرده رو ا

 ...گهیکن ددرو قفل  یكنيم كاريچ اي:مانسوگل

 اتاقو بستمو قفلش کردم... دره

 ...میزديتخت...هردومون از شدت ترس نفس نفس م یرو ميسوگل نشست با
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 ...نجایا اميعمرا ب گهیارواحه...من د یخونه هي! خونتون شبان؟يم ی:پس کسوگل

 

ها  بودم,فك کنم تا مدت دهیند ینجوری...تاحاال خونرو ارنيغذا بگ خیمر ی...انگار رفتن از کرهدونم؟ي:چه ممن

 ...نميکابوس بب

....زود دستمو میدیکه به در خورد جفتمون وحشت زده از جا پر یاکه با تقه میساعت  با سوگل حرف زد ميحدودن

 دهن سوگل تا داد نكشه... یگذاشتم جلو

 

 دستمو از رو دهنش برداشتم... رونوي,نفسمو محكم فرستادم بدميرو شن ررضايام یصدا یوقت

 

 ن؟یينجای,سوگل ااي:مانررضايام

 تخت بلند شدمو قفله درو باز کردم... یرو از

 قدم اومد جلو بازوهامو گرفت تو دستش... هیرو بهم دادن... ايانگار دن دنشید با

 

 که نشد؟ تونیزي:چررضايام

 پس آرمان کجاست؟ ررضايبگم سوگل گفت:ام یزيچ نكهیا قبل

 

 ...كنهيداره کنتورو چك م ادينگاهشو ازم گرفتو گفت:االن م ررضايام

 همه جا روشن شد...باتعجب گفتم: هوی

 از کنتور بود؟ رادیا یعنی
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وسط درست نبود...اصال چرا بعد از رفتن اونا  نیا یزيچ هیچرا شكست؟ شهيبااخم سرشو تكون داد...پس ش ررضايام

 اتفاقا افتاد؟ نیا

 .دلت منو سوگل زد.. حرفه

 ها شكستن؟ شهيوسط ش نیا ؟چرایچ یعنی:سوگل

 

 زنميم ییحدسا هیتكون دادو گفت: یسر ررضايام

 اتاق خواب... ايداد زد:ب ررضايآرمان که اومد ام یصدا

 

 شدو گفت:حدست درست بود,درستش کردم... كمونینفس زنان نزد آرمان

 سمت سوگلو رفت طرفش... ديگفتو نگاهشو کش نویا

 

 تو؟ ی:خوبآرمان

 نگفت... یزيسرشو تكون دادو چ سوگل

 ...رونيب می...حرفشو گوش دادمو اومدرونيب میاشاره کرد که بر ررضايام

 شميشد خداروشكر که پ ریارامش به قلبم سراز نتوياز امن ییاي...دنديبوس یطوالن مويشونيپ وارویب د چسبوندم

 بود....

 

 رو سرم خراب شد... ايبرات افتاد,دن یفكر کردم اتفاق یازم جداشدو گفت:اون لحظه که جوابمو نداد آروم
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 شكست از شدت ترس زبونم بند اومد... شهيش ی:وقتمن

 

 ...میاز هم جداشد عیآرمان سر یباصدا

 با غضب نگاش کردو گفت:بر خر مگس معرکه لعنت... ررضايام

 ...یکه مردم از گرسنگ میشام بخور میبر نیايبعد ب یبا خنده گفت:الو ترکوندنو بزار برا آرمان

 همه شون بلند شد... یجداشدم که خنده  ررضاياز ام باخجالت

** 

 حواسمونو پرت کنه... كرديم یسع ذاشتويسرمون مآرمان مدام سربه مینشسته بود زيم دور

م نداشتم خودمو کنترل ک ی...سعزديجوجه حالمو بهم م یبخورم,بو یزيچ تونستميحالت تهوع اومدم سراغم,نم باز

 ...شدياما نم

 ررضاي...سرمو اوردم باال که با امدميآبو سر کش واني..لارهيآب حالمو جا ب دیتوش شا ختمیآب ر كمیبرداشتمو  وانمويل

 چشم تو چشم شدم...

 ؟یجوجه دوست نداشت ؟مگهیخوريشده؟چرا نم یزي:چررضايام

 

 ...خورميکه دارم م ینيبيجوجه گذاشتم دهنمو گفتم:چرا م كهيت هی عیسر

 قورتش دادم... یهزار بدبخت با

 

 ...شديداشت بدتر مهر لحظه حالم

 شده؟ یزد بهمو اروم گفت:چ یاسقلمه سوگل
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 غذاتو بخور... ستين یزيدهنمو گفتم:چ یگذاشتم جلو دستمو

 ...ییسمت دستشو دمیفنر از جام بلند شدمو دو نيگلوم به سمت دهنم ع اتیمحتو باهجوم

 

 ,خسته شدم...هيچه وضع نیاشكم دراومد,اخه ا,زدميسره هم عق م پشت

 درو باز کردو اومد داخل... ررضاياشكم دراومد... ام شديکه به گلوم وارد م یخاطر فشار به

 

 کف دستشو گذاشت پشتمو آروم ماساژ داد... یبانگران

 ...زمی:جانم عزررضايام

 که مطمئن شدم تموم شد,دهنمو شستم... یوقت

 سوگلو صدازدو گفت:سوگل...سوگل... ررضايام

 

 خوبه؟ ايشده؟مان یدر باز شدو گفت:بله,چ دهينكش هيثان به

 

 ...مارستانيببرمش ب دیروشن با نويماش رمي:از شونه هام گرفتو گفت:لطفا کمكش کن لباساشو بپوشه من مررضايام
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 بكنه... یه کارحرفش بند دلم پاره شد,با التماس به سوگل نگاه کردم ک نیباا

 حالش بهم خورده... ؟فقطیچ یبرا مارستانيگفت:ب ررضايبهم رفتو رو به ام یاچشم غره سوگل
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 گفت:سوگل ببرش... یموهاشو  و عصب یهیدستشو برد ال ررضايام

 ...اديب شی,لعنت به من که منتظر نموندم تا جواب آزماكردميتا فردا مقاومت م دیشده با هرجور

 

 نيتو ماش,یكنياتاقو لباستو عوض م یزيم ميکه محكم تر بازوهامو گرفتو گفت:مستق رونيب اميلش باز بغ خواستم

 منتظرتم...

 

 ...ینگران ليدلیمتنفرم...توام ب مارستاني,از باميرمق گفتم:نم یکردم توهمو ب اخمام

 

 ليدل یب مينگران یدوني,خودتم میكنيلج م یدار یبا داد گفت:با ک بایشدو تقر شتريبازوهام ب یدستش رو فشار

 ...نجایا اديب یديدکتر حم زنمي!باشه زنگ م؟یمتنفر مارستاني...از بستين

 

 ...ستيحالش خوب ن ینيبيولش کن,مگه نم ررضايبا اعتراض گفت:ام سوگل

 

 میقدم اومد جلو و با تحكم گفت:سوگل تو دخالت نكن بر هی آرمان

 ..نیبر نیخوايبازوم بردارم گفتم:نه کجا م یدستشو از رو كردميم یگذاشتم رودستشو همونطور که سع دستمو

 

 دسته سوگلو محكم گرفتو گرفتو گفت:با اجازه... آرمان

 ...میعالمه کار دار هی,ینكن ریشرکت د اي:آرمان فردا زود بررضايام

 ...ميكني:باشه داداش,فعال ما رفع زحمت مآرمان
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 ...خوامي.بابغض گفتم:معذرت مميناراحت شدم,اصال نشد باهم حرف بزن یليخ رفتنيداشتن م ینجوریا نكهیا از

 

 ....ميشيمزاحم م گهیوقت د هی شاالیدلم,ا زیعز هيچه حرف نیگفت:ا یبا ناراحت سوگل

 

**** 

 .بهت گفتم خوبم.. ؟صدباریکرد كاريچ نيمنفجر شدمو با داد گفتم:ولم کن,بب رونياز دره خونه رفتن ب نكهيهم

 

دکتر؟ماکان  میبر یايکه نم هي...دردت چهي,کافیاعصابمو داغون کرد یکاف یبه اندازه ايمان نیيپا اري:صداتو بررضايام

 زننيچشات داد م یبه من نگ یزي,خودتم چیمراقبت باشم,پنهون کار شد شتريامروز زنگ زد بهم..سفارش کرد که ب

 ...یستيکه خوب ن

 

که  ییوت نیتو؟ا ایگفتم:من؟!من پنهون کارم  رونوياز بغلش اومدم ب گرفتم,محكم شيبهم گفت پنهون کار آت یوقت

اونروزو  یعكسا ینگفت یچ یپرهام اومده بوده شرکت,برا یبهم نگفت یچ ی...برایکرد یاز من مخف ويهمه چ

 فرستاده بهت؟

 

کم صورتش سرخ شدو اخماش به شدت رفتن ,کمدونميرو م زايچ نیمن ا شديزده نگام کرد انگار باورش نم بهت

ت تو گوش اتویچرند نیا ی:کدیغر دشيبهم چسب یدندونا یبرداشت سمتمو محكم بازوهامو گرفت...از ال زيتوهم... خ

 فرو کرده؟
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 ی؟کیزنيبا داد گفت:باتوام چرا حرف نم بایکردو تقر شتريشد؟!!....فشار دستشو ب ینطورینگاش کردم,چرا ا دهيترس

 حرفارو بهت گفته... نیا

 ی:چه فرقگفتم دمويکش قينفس عم هیخونسرد باشم... یکردم کم ی...سعشهيبد م یليبفهمه سوگل بهم گفته خ اگه

 ...یرو نگفت شهيکه به منم مربوط م ويکه تو مساعل نهیگفته؟مهم ا یک كنهيم

 

 

 گرد شده نگاش کردم... یخون...صورتشو اورد جلوتر...با چشا یحرفو گفتم,چشاش شد دو کاسه نیا نكهيهم

,بار آخرت باشه اونو به خودت ربط ستيبه تو مربوط ن كهياون مرت زيچ چيگفت:ه یاگوشم با لحن هشدار دهنده ریز

 ...كنميبا آرامش برخورد نم نباری...چون ایديم

 

...با حرص دیلرزيت کردم....تمومه تنم از خشم ماز خودم جداش کردم...دستامو مش نشويگذاشتم تخته س دستمو

 چون به من مربوطه... گميگفتم:م

 

 ...دخالت نكن.ستيگفت:گفتم به تو مربوط ن یمیموهاشو با با لحن مال یهیبرد ال یعصب دستشاشو

 

 دیمن با نكهیا ره؟ازيگيحرصم م یاز چ یدوني...مرميخونه م نیاالن از ا نيمن هم ایشده  یچ یگيخودت بهم م ای:من

 بشنوم... یاگهیدرد دلتو از زبون کس د

 

 ؟یبشنو یخوايم ويچ یدونيم ويچتو که همه-
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 ؟یگندو همش زد نیپرهام ورشكست بشه...چرا ا یچرا باعث شد نكهی:امن

 

 دم نزنم؟... نمويمعاشقش با زنمو بب ی!نكنه انتظار داشته؟يزدو داد زد:چ یعصب پوزخنده

 ...كنميساقطش م یانگشتش بهت بخوره از هست ی,هر کستمين ینيزم بيس هيگونمن  ايگوش کن مان خوب

 

ه که نتونست دونمي,مكردميمن مقصر نبودم اما احساس گناه م نكهیمعاشقه شرمنده نگامو ازش گرفتم,باا یکلمه با

 داشتم....  یرفتار بدتر دمیديم گهیدختر د هیبودمو اونوبا  ررضايام یاگه من جا دیاونروزو هضم کنه...شا یهيقض

ود ب نيگفت:به خاطر هم یمیصورتم احساس کردم...صورتمو برگردوند سمته خودشو با لحن مال یدستشو رو یگرما

تت ترسم به جا بودو ناراح نميبيبزنم...االن م ینتونم خودمو کنترل کنمو حرف نامربوط دميترسي,مگفتمينم یزيچ

 کردم...

 

 شمبخيخودمو بابت اونروز نم چوقتيگفتم:من ه نشويلقه کردمو سرمو گذاشتم روسدستمو دوره کمرش ح طاقتیب

 ...یارين ای یاريچه تو به روم ب

 

 ...ديموهام بوس یدوره بازوهام حلقه کردو رو دستاشو

 ...شهيدرست م ینفسم...همه چ ريآروم بگ كمینگو... یزيچ گهی...دسي:هررضايام

 

 ...ادياز دست اون جونور بر م یکه بگ یهر کار هيعوض یلي,همش دلشوره دارم...پرهام خررضايام ترسمي:ممن
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 چينترس...من ازش مدرک دارم ه یچياز ه شتميزدو گفت:تا من پ یصورتمو زد کنار...لبخند یجداشدو موها ازم

 بكنه... تونهينم یغلط

 

 ...ترسمينم یچياز ه یباش شميپ ی:وقتمن

 

پر کردمو دستامو دور  نمونويب یخندش...فاصله یباز شد...دلم ضعف رفت برا یبخش نانياطم یبه خنده لباش

 هري...همونطور که خكردميحس م دويكشيکه م یقيعم یگردنش حلقه کردم..دستاش دوره کمرم حلقه شد....نفسا

 ...هلوهام شدت گرفتپ یفشار دستاش رو رشکا نیچشاش بودم رو پنجه پا بلند شدمو لبامو رو لباش قفل کردم...باا
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گونم حرکت دادو  ی...کفه دستشو اروم رومیزدي...جفتمون نفس نفس ممیازهم جداشد یطوالن یبوسه هیاز  بعد

 میکنار؟تحر یكشيبعد م یكنيخودت م یگفت:منو تشنه زديکه حرص توش موج م ی...با لحنديکش یقينفس عم

 تموم نشد؟

 ...شهيم تیاذ دونستميبهم فشار دادم تا نخندم...دلم براش سوخت م لبامو

 ...زنميبهت دست نم ینباش یاگه راض یدونيجواب نداشت؟خودت م ؟سوالمی:چرا ساکتررضايام

بلوزشو باز کردم..دستشو دوره مچم حلقه کرد...با  یچشاش بودم دستمو بردم جلو و دکمه ها یرهيکه خ همونطور

 شه؟ي...مشهيکه نم نجایگفت:ا طونيکه ش تعجب نگاش کردم

..منم .دمیهوا معلق د نويزم نيخودمو ب هویکه  نیيهام رنگ گرفت سرمو انداختم پاگرفتم حس کردم گونه منظورشو

 ...نشيسدادم به هياز خدا خواسته سرمو تك

 

 ارم حس کردم...تخت بلند شد..چراغ اتاقو خاموش کرد...حضورشو کن یتخت...از رو یخوابوندم رو آروم
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 رفت سمت لباسم و... دستش

 پشت سر گذاشتم... ررضايبا ام گروید یعاشقانه هی اونشب

 * 

 شدم... زيخ مياروم تو جام ن دمويبه صورتم کش یچشامو باز کردم..دست خورديبه صورتم م ميکه مستق ینور با

نگرانش  تموم مدت نكهیرو لبام نشست...باا یناخودآگاه لبخند شبید هیآور ادیتخت...با  نیيپا یافتاد به لباسا نگام

 ...وفتاديبراش ن یبودم اما خداروشكر اتفاق

 دورمو رفتم حموم... دميچيپ رومالفه

..... 

 موهامو با سشوار خشك کردم... دموي..تند تند لباسمو پوشرونيساعت بعد از حموم اومدم ب مين

 ...رميبگ شمویآزما تا جواب شگاهیبرم آزما دیبا امروز

 رفتم سمت تخت... زويم یرو گذاشتم روشونه ميزنگ گوش یصدا با

 رو لبام نشست..جواب دادم... یمخاطبش لبخند گله گشاد دنیبالش چنگ زدم...با د یاز رو ويگوش

 :الو...من

 

 دارم... یکل یدونيبمونم,خودت که م شتينتونستم پ ديسالم بانو حالت چطوره؟ببخش_

 

 ...یگيم ینطوری:من خوبم نگران نباش,مگه من تازه عروسم امن

 

 ...ییررضايام یدونهی...یخانوم تيزبون نیريش یکردو گفت:فدا یبلند یخنده
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 و محبتش بودم...توجه نیحرفش قند تو دلم آب شد...عاشق ا نیباا

 

 بخور... یهر وقت اومد كنمي,غذاتو حاضر مرونيب رمي,من امروز مررضاي:اممن

 

 م؟یباهم بر امياالن ب نيهم یخواي؟میخواهش کنم تنها نر شهي:مررضايام

 

سوگل  راحت بشه با التيخ نكهیا ی؟برایکار دار یکل ی,مگه نگفتشهينم یزيگفتم:نترس چ دمويکش یپوف کالفه

 ....رميم

 

 برم... دی؟بایندار ی,کارهيگفت:باشه فكر خوب یليمیب با

 

 برو به کارت برس... زمی:نه عزمن

..... 

 ...میرو بهش گفتم,قرار شد باهم بر هي..به سوگل زنگ زدمو قضررضايبا ام یاز خدافظ بعد

تو تنم  یلرز شبید هیاور ادیجمع کرده...با  نيهارو از زم شهيتموم خرده ش ررضايآشپزخونه...ام رفتم

 کردم بهش فكر نكنم...رفتم آشپزخونه شروع کردم به درست کردن نهار... ینشست...سع

* 

 ...سوگل بود...رونيرو بستمو  از آشپزخونه اومدم بدره قابلمه فونیآ یصدا با
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 خورشو خاموش کردم... ریبراش باز کردمو دوباره برگشتم  آشپزخونه...ز درو

 

 سوگل اومد... یباز شدو پشت بندش صدا در

 تاپ هم... پويبه ت نیشد؟زد یچ شبی,حالت چطوره؟دیشپز باشسالم آ_

 

 منم حرف بزنم؟ یزاري:سالم,ممن

 :اوهوم چرا که نه...سوگل

 

 ...دونميم ويتاپ هم,بهش گفتم همه چ پويبه ت میبابا,اولش به قول تو زد یچيگفتم:ه دمويکش یپوف

اگه  ی,وایهمشو من بهت گفت؟!!!!تو عقل ندار یفتگ یيييیجلومو با استرس گفت:واااا دیگفتم سوگل پر نویا نكهيهم

 ...كنهيآرمان بفهمه پوست از کلم م

 

 ,مگه عقلمو از دست دادم......یکه تو گفت دم؟نگفتميخنده گفتم:چته بابا ترس با

 

 دستشو گذاشت رو قلبش... دويکش یقيعم نفسه

 ...شميمنم حاضر م یبخور یی:تا تو چامن

 

 ...یكرديم فیتعر ی:کجا داشتسوگل

 ...ميبرس رید ترسميم می,االن وقت ندارگمي:تو راه بهت ممن
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** 
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از  مدنی...با دخورديم ییمبل داشت چا ی...سوگل نشسته بود رورونياز اتاق اومدم ب دميلباسامو پوش نكهیاز ا بعد

 م؟یجاش بلند شدوگفت:بر

 

 ؟یمثبت باشه چ شیاگه جواب آزما رسمتيم یليبااسترس توهم گره زدمو گفتم:سوگل خ انگشتامو

 

مثبت  ؟خبیچرا انقدر مضطرب ايو گفت:مانگرد شده نگام کردو اومد سمتم..دستامو گرفت یبا چشا سوگل

 ...یخوشحال بش یليخ دیباشه...با

 

 ...كنهيمنو درک نم چكسيتو چشام حلقه بست,ه اشك

 ...ررضاسيام هياونم سالمت كنميفكر م زيچ هیدار شدنو ندارم,االن فقط به بچه هي:سوگل من االن آمادگمن

 ...اد؟ياز دستت بر م یمثبت بود...مگه کار شیکه جواب آزما میري؟گیچكار کن یخواي:خب حاال مسوگل

 

داره برام  آسمون نويندارم...از زم گهید ويكی نیا یکردم,حوصله ريخر تو گل گ نيع دونميگفتم:نم دمويکش یپوف

 ...بارهيم
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 ...میبر اي:از دست تو...بسوگل

 ...رونيب میباهم از خونه اومد دمويکش یقيعم نفس

* 

 داشت...کف دستام به شدت عرق کرده بود...نگه شگاهیآزما یجلو نويماش

 فردا؟! یبمونه برا یخوايبرگشت طرفمو گفت:م سوگل

 ...هر چه زودتر مشخص بشه بهتره...ومديسرمو تكون دادم...اشكم داشت در م درمونده

 شگاهیلرزون وارد آزما یها یقفل کردو اومد کنارم...با قدما نويشدم,سوگل دره ماش ادهيپ نيماش از

 ...میشد 

 ...شميم كیدارم به قتلگاهم نزد كردميسوگلو محكم فشردم...حس م دست

      

 ...رميبگ شمویاومدم جواب آزما ديگفتم:سالم...ببخش یلرزون یتر...با صدا كیمشت کردم...رفتم نزد دستامو

 

 اسمتون؟_

 کردم.. سيبا زبونم خ لبامو

 ...انیآر اي:مانمن

 

 با لبخند گفت:مبارکه... زويم یگذاشت رو شویآزما یگشتن برگه یاز کم بعد

 ندیزد...اشكام با شدت شروع به بار خی كبارهیرو سرم...کل بدنم به  ختنیر خویسطل آب  هیحرفش انگار  نیباا

 کردن...
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 برداشتم.... شویآزما یلرزون برگه یدستا با

 ...یكنيم هیگر یحالت خوبه؟چرا دار ايمان_

واب قادر نبودم ج یول دميشنينگرانه سوگلو پشت سرم م یبگم عقب گرد کردمو راه افتادم...صدا یزيچ نكهیا بدون

بهم فشار  واراید كنمي,حس مرونيب اميب شگاهیبود که هر چه زودتر از آزما نیا خواستميکه م یزيبدم...تنها چ

 ...ارنيم

 ...ررضايام زنميزنگ م یکن ینطوریاگه ا ـــــــــاي...مانیكنيم ني...چرا همچسایوا اي:مانسوگل

 یبگ یزيچ ضارريکلمه به ام كی...اگه یكنيبا داد گفتم:تو غلط م بایبرگشتم سمتشو تقر تيکه گفت با عصبان نویا

 تو... دونمويمن م

 

 نگاه به درو برش انداخت... هیزدو  یمصنوع لبخند

من  یبرا دنينفس راحت کش هیبرام مهم نبود... یچيه گهی,دكننيمهم نبود چند نفر دارن نگامون م برام

 ...یپشته بدبخت یبدبخت وفتهيداره پشت سرهم اتفاق م یحرومه...همه چ

 هنكیخودشو رسوند بهم...بدون ا یبلند ی...سوگل با قدمانيرفتم سمت ماش كراستی رونوياومدم ب شگاهیآزما از

 باز کرد.. نويبگه دره ماش یزيچ

 ....هیگر ریگذاشتم رو زانوهامو بلند زدم ز مويشونيپ نينشستم تو ماش نكهيهم

 هی,گریگفت:خواهر یپر بغض یباال با صدا ارهيسرمو ب كرديم یهام حلقه شد همونطور که سعسوگل دور شونه یدستا

 هواتو داره... یینباش,اون باال یچي...نگران هگهینكن د

 داد زدم... تمياوردم باال با تموم حرصو عصبان سرمو

 ی...منو به کل فراموش کرده...بابا منم آدمم از وقتومديهمه بال سرم نم نینداره سوگل...هوامو نداره,که اگه داشت ا_

 ...یبود دميکه کش یی...خودت شاهد زجرادميباز شد همش زجر کش یکوفت یايدن نیکه چشمم به ا
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ه اما زده بودم ب رهيجلومو بگ كرديم یشكمم...سوگل سع یرو دميكوبيلحظه حس جنون بهم دست داد...با مشت م هی

 آخر.... مهيس

 ...سقطش کنم خواميدکتر..م هیدنبال  وفتمي...از فردا مخواميرو نمبچه نیمن ا خوامينم_

 

 یهم چ,بفايمان یكنيگفت:تو غلط م تيسرخ از عصبان یحرفو زدم سوگل محكم زد تو صورتمو با صورت نیا نكهيهم

 یجون آرمان قسم اگه بخوا ؟بهیشد وسنگدلرحمیحد ب نیا ؟تایبچه خودتو بكش ادي,دلت مرونيب ادياز دهنت م

 ....ررضايبا ام یدوني...اونوقت خودت مگميبهش م ويو همه چ ررضايام شيپ رمي,میبكن ويفيکاره کث نيهمچ

 

 اما.... كنهيحداقل اون درکم م كردميحرفارو سوگل زده باشه,فكر م نیا شدينگاش کردم,باورم نم ناباور

ن اما مال م یباشم..تو عقلتو از دست داد شتيکار پ نیتوقع نداشته باش تو ا ؟ازمیكنينگام م ینجوریا ه؟چرايچ_

 هنوز سرجاشه...

 گميم ...اونوقتامينگو...بذار با خودم کنار ب یزيگفتم:فعال بهش چ یفيضع یازش گرفتمو با صدا یبا ناراحت نگامو

 بهش...

 

رنگ منم  گهید یانجام بد یمدت کاره احمقانه ا نی...اگه تو ایتحكم گفت:باشه,فقط چند روز فرصت دار با

 ...ینيبينم

 م...نگفت یزيو چ شهيدادم به ش هيتك مويشونيپ

 روشن کردو راه افتاد... نويماش سوگل

فكرشم عذابم  ینزدم..اما منم حق دارم...حت یبشه,حرف خوب ی...حق داشت عصبانمیزديکدوممون حرف نم چيه

مامان تنهام گذاشت چشمم  یکنم؟..از وقت كاريبچه چ نیمن باا وفتهيب یاتفاق ررضايام ی,اگه زبونم الل برادهيم

 ...نميبدب یهمه چ,بهدهيترس
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 جدا کردم...سوگل برگشت طرفمو دستامو گرفت تو دستش... شهيسرمو از ش نيتوقف ماش با

 گفت: یلحن مهربون با

 

 یبچه,بچه نیتو گوشت فرو کن ا نویالزم بود...ا یايبه خودت ب نكهیا یاما برا زدميسرت داد م دینبا دونميم

 ...یريبگ ميدربارش تصم ییتنها یتونيهست تو نم ررضاميام

 

 نگاهش کردم چقدر خوبه که سوگلو دارم... یقدردان با

 ...ترسميحالم بده سوگل...م یليسرت داد زدم,دسته خودم نبود,خ ديزدمو گفتم:ببخش یجونیب لبخند

 من مطئنم... یاياز پسِ مشكالتت بر ب یتونيترسو بزار کنار,تو م_

 

 با سوگل رفتم خونه... یپاک کردمو بعد از خداحافظ میروسر یبا گوشه اشكامو

 خونس... ررضايکه ام یعنی نیبود ا اطيتو ح نيماش

 اونور انداختم اما نبود... نورینگاه به ا هیرو باز کردم...خونه دره

 ...دهيسمت اتاق...حتما خواب رفتم

 اتاقو باز کردم...حدسم درست بود... دره

 بودو پتوام روش نبود... دهيباز خواب طاق

 روش... دميرفتم سمت تخت...پتورو از کنار تخت برداشتمو کش نويزم یاشتم رواروم گذ فمويک
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خ ر ميشد به ن دهيسرمو گذاشتم رو بازوش...نگام کش یتاپ شلوارک قرمز عوض کردمو اروم رفتم رو هیبا  لباسامو

دمو کنترل حال نتونستم خو نیبشه...باا داريب دميترسيدوست داشتم ببوسمش,اما م بيجذاب و مردونش...عج

 ...دميبوس یگلوشو ارومو طوالن ریوزبازوش برداشتم یکنم...سرمو از رو
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...فكرم داديقلبش بهم آرامش م یچشامو بستم...صدا نشويس ینداشتم ازش جدابشم...سرمو گذاشتم رو دوست

,اما چرا من خوشحال شهيخوشحال م یليبفهمه قراره پدر بشه خ ررضايشد به اتفاقات امروز...اگه ام دهيکش

 به گلوم چنگ زد.. یکه بتونم از دستش خالص بشم...بغض بد ستين ميراه چيستم؟هين

 چكار کنم... دیبا دونميتحت فشارم...نم یليمرگه بچمو دارم...خ یکه آرزو دهيکارم به کجا رس نيبب

و  كنهيم یئنم سوگل پشتمو خالبره مطم نيبچه از ب نیکنم که ا ی...اگه من کاررفتيسوگل تو گوشم رژه م یحرفا

 ...شهيخراب م ی...اونوقت همه چگهيم ررضايبه ام ويچهمه

 افكارم پاره شد... یحس گرم شدن کمرم دست رشته با

 ...كنهيداره نگام م دمیشده...سرمو اوردم باال که د داريب ررضايام حتما

 کردم؟! دارتيب ديگفتم: ببخش یالحن شرمنده با

 شدم... داريروم ب یديپتورو کش یگفت:وقت یدارخش یکمرم حرکت دادو با صدا ینوازش گونه رو دستشو

 

 ؟یگفتم:پس چرا االن اعالم وجود کرد باتعجب

 

 ...شدميمحروم م یجنابعال هیبار هی یسال یزدو گفت:اونوقت از بوسه ها یطونيش لبخند

 ...یگيچرا دروغ م ريزدمو با اعتراض گفتم:عه ام یلبخند
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 باالتر... دميکش كمیدستاشو گذاشت رو پهلوهامو  کف

 نمونشو بگو... هی یگي...اگه راست مگميگفت:من دروغ نم دويآروم بوس لبامو

 خداروشكر... یکوفتت بشه,حافظتم که از دست داد شبمید یموهاشو با حرص گفت:بوسه یبردم ال دستامو

 ...دمينكردمو موهاشو کش یکرد منم نامرد یبلند یخنده

 !حواست هست؟؟یموهام کند ی:مانررضايام

 ...یمان یگيعمته...بار آخرته که به من م ی؟مانیگفت یگفتم:چ غيبا ج بایکردمو تقر شتريموهاش ب یدستمو ال فشار

 

 ...شهيخشك م رتيبا خنده گفت:چند بار بهت بگم حرص نخور ش دويمحكم کش لپمو

 

 ...ومديکلمه بدم م نیمن چقدر از ا ونستدي,خودش مومديخونم درنم یزديکارد م گهید

 

 نیکردم,باا شيبعدش منم همراه یلباشو گذاشت رو لبام..اولش شوکه شدم,ول عیبهش بگم سر یزيخواستم چ تا

تخت...دستش که رفت  یخوابوندم رو دوي...توهمون حالت چرخديبوسيلبامو م یشتريتر شدو با شدت ب صیکارم حر

 بلوزم به خودم اومدمو ازش جدا شدم... ریز

 ؟یكنيم كارينگاش کردمو گفتم:چ بااخم

 ی...من شوهرتم وقتیبريحوصلمو سر م یکم دارکم ايگفت:مان ی:حق ندارم زنمو لمس کنم؟...بعدبالحن جدررضايام

 ...شمينم كیزدمن اصال بهت ن یخواي...باشه اگه تو نمكنميدارم بهت تجاوز م كنميحس م یكنيرفتار م نطوریا

 ...رونيتخت بلند شدو از اتاق رفت ب یاز رو بعدم

کرد...چرا از خودم  سيگرمم گونمو خ یدل نازک شده بودم,اشكا یليرفت پتورو گرفتم تو بغلم..خ یوقت

 حرفاس که کارشو با زور انجام بده... نیمغرورتر ازا ررضايرفته بود ام ادمیروندمش؟
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 خوابم برد... یک دميکردم که نفهم هیفكر کردمو گر اونقدر

* 

 ...ییرفتم دستشو عیدهنمو سر یضرب از جام بلند شدم...دستامو گذاشتم جلو هی دیحالت تهوع شد بااحساس

 مديآبو باز کردمو چند مشت آب سرد پاش ريلرزون ش ی...با دستاسوختي...گلوم به شدت مزدميسرهم عق م پشت

 صورتم... یرو

 باز شدن نگامو دوختم ی...سرمو گرفتم دستام...باصدانیيسر خوردم پا واریردمو همونجا کنار دباز ک ویيدستشو دره

 به اون سمت...

و لحظه سرش هی...كرديبودو انگشتاش تند تند رو صفحه حرکت م نیيبه دست اومد خونه سرش پا یگوش ررضايام

 بلند خودشو بهم رسوندو رو زانو نشست کنارم... یآورد باال مات نگام کرد...با قدما

 خانومم؟!باز حالت بهم خورد؟... شدهيگفت:چ یگرفت تو دستشو با نگران بازوهامو

 تكون دادمو سرمو گذاشتم رو شونش... دیيتا ینداشتم لبامو از هم باز کنم فقط سرمو به معن جون

 د آروم صداش زدم..که حالم بهتر ش كمی...میتو همون حالت موند قهيدق چند

 ...ررضاي:اممن

 بهتر شد؟ ؟حالتیگفت:جانم خانوم كرديکه از خودش جدام م ینيهامو گرفتو ح شونه

ذرت گفتم:من...من مع نویينگران نشه گفتم:من خوبم...سرمو انداختم پا نیاز ا شتريب نكهیا یتكون دادمو برا سرمو

 ...خواميم

 ...ايگفت:فراموشش کن مان دويکش یپوف
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 که ازم ناراحته... زديداد م افشيآوردم باال ق سرمو
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 گفتم:آخه... درمونده

 ...ميزنيحرف م گهیوقت د هیباشه  ستيتو االن حالت خوب ن ايموهاشو کالفه گفت:مان هیبرد ال دستشو

 ...یو منو نشوند رو صندلراست رفت طرف آشپزخونه كیاز جاش بلند شدو کمكم کرد بلند شم... بعدم

 ؟ی:ناهار خوردررضايام

 نداشتم... لي:نه ممن

 بچه ها... نيع ی:شدررضايام

 ؟یزنيمادربزرگا همش غر م نيع ی:توام شدمن

...اما یدينم تيبه حاله خودت گذاشت,اصال به خودت اهم شهيگفت:تورو نم زويم یگذاشت رو رووهيآب م وانيل

 ...یشيچاقتر مبه روز اما روز یخورينم یزيکه چ نیبا ا اديخوشم م

 انداختم... ی...ناخوداگاه سرمو خم کردمو به شكمم نگاهوفتميحرفش کم مونده بود پس ب نیباا

 ...اميبا خودم کنار ب دیکنم؟اول با یازش مخف تونستميم یک ؟تایمشخص نبود...اما بعدش چ یزيکه چ هنوز

 ...پسندميتورَم م ی:نگران نباش,من چاقو چلهررضايام

 

 سراغ من؟ یاومد یچ یبرا ی...من کجام چاقه؟...اصال تو که زن چاق دوست داشتینامرد یلي:خمن

 

 عقبو نشست کنارم... ديکش مویکنار هي... صندلزيم یغذارو گذاشت رو بشقاب

هست که دلم  یزيوجودت چ یچشام بود گفت:تو یرهيدهنم...همونطور که خ كیقاشق از برنج پر کردو اورد نزد هی

 ی...رفتارت خانومانه بود,بعضیکه دورو برم بودن فرق داشت ییام تنهات بزارم,تو باهمه فرق دخترالحظه هی خوادينم

 از حد مظلوم... ادهیاوقاتم ز

 ؟یگفتم:پس خودت چ دمیجويبه لبام فشار داد...آروم لبامو از هم باز کردم...همونطور که غذامو م قاشقو
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 زدو موهامو فرستاد پشت گوشم... یمهربون لبخند

 :حاال تو بخور...ررضايام

 بلند که مچه دستمو گرفتو گفت:کجا؟! یصندل یکردمو خواستم از رو یاخم

 ....دهيبهم مزه نم یی,تنهاارميقاشق ب رمي:ممن

 

 ...ارميخودم م نيگفت:تو بش دويکش یپوف

 ...میآوردو باهم غذامونو شروع کرد قاشقو

 ؟یکرد ی.با بابات آشت..اي:مانررضايام

ر با توپ پ میروز که با مامانت دعوا کردگفتم:اوهوم...همون كردميم یهمونطور که با غذام باز دمويکش یقيعم نفس

 هنكیکرد...باا یکه چند سال رو دلم تلنبار شده بودو بهش گفتم...فرداش اومد ازم عذر خواه ویيرفتم خونه و حرفا

 ...خشمشاز دستش دلخور بودم اما بازم نتونستم نب یليخ یليخ

 ادامه دادم... دمويکش یقيعم نفس

 تنهات گذاشتم... تيبمونمو تو اون وضع شتيانقدر تحت فشار بودم که نتونستم پ_

 

 یاز دست مادرم عصبان دمي...بهت حق میرو درآوردتموم پدر بنده یهفته كیگذاشت تو بشقابو گفت:بله  قاشقو

قلب مهربونه تورو شكست  نكهی,اما به خاطراومدياز دستم برنم یبهت نزد,اون لحظه کار یخوب یونشب حرفاا یبش

 درست از همون روز به بعد باهاشون قطع رابطه کردم...

 

 باشه پدرو مادرتن... یندارم...هر چ یکارو نكن برو بهشون سر بزن من مشكل نی:امن
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موضوعو به مامان  نیکنه...هر بار ا نيبه زنه من توه دینبا چكسي...همن تموم شدس یموضوع برا نی:اررضايام

 ...وفتهياتفاق ب نیا ذارميعنوان نم چيبه ه گهیگوشزد کرده بودم اما باز کاره خودشو کرد...د

 

 مدت دور باشم ازشون... هیروبرو بشم...بهتره  رحمینبودم که با اون زنه سندگلو ب لیچندان ما خودمم

**** 

 راست رفتم اتاق... كیکه مسواکمو زدم  نیاز ا بعد

 دست تعجب کردمو گفتم...پتو و بالش به ررضايام دنید با

 ؟یبر یخوايم یی:جامن

 ...یبش تیکاناپه بخوابم...دوست ندارم اذ یرو رميگفت:م یطرفمو با لحن جد برگشت

 ؟یکن تمیاذ یدوست دار ررضايمتشنج گفتم:ام یرفتم کنارشو با اعصاب تيبا عصبان ديحرفش مغزم سوت کش نیباا

 

 ...رميم یبش تیاتفاقا چون دوست ندارم اذ_

 چماق کن بكوب تو سرم خب؟! یکردم..توام ه یغلط هیگفتم:حاال من ظهر  دمويبا حرص بالشو از دستش کش بالشو

 

 ...یترسيچرا ازم م دونمي...من نم؟یزني..چرا داد میچقدر پرخاشگر شد اي:مانررضايام

 

 دست خودم نبود... چكدومشياما ه زدميو داد م رفتمياز کوره در م یبا هر حرف دایجد گفتيم راست

 ...ديگفتم:ببخش یادرمونده بالحن
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 ...رونياز اتاق رفت ب دوينه تكون دادو بالشو از دستم کش هيبه معن سرشو

خودم  ريکه باهام خوب بود؟...همش تقص کرد؟اون ینطوریتختو موهام گرفتم تو دستم...چرا ا ینشستم رو کالفه

 برام در نظر گرفته بود... هويتنب نیشلوغش کردم...بدتر یادینكرد من ز یبود...اون که کار

 ازش دور بمونم... دیهفته با كیتختو زانو هامو تو شكمم جمع کردم...امروزم مثل اون دادم به تاج هيتك سرمو

 سرم... یرو دميپتورو کش دمويتخت دراز کش یرو ناچارا

 

 131پارت#

 نميبب خواستميکالفه از جام بلند شدمو رفتم طرف در...آروم الشو باز کردم...م برديخوابم نم كردميم یکار هر

 دهيرفتم طرف مبال...دراز کش نيپاورچ ني...درو کامل باز کردم و پاورچشدينم دهید یچيه نجای...از اانهیخوابش برده 

سرشو همونجا نشستم  یمتوجه نشه خودمو رسوندم باال که یروشن بود...آروم جور شيشگو یمبلو صفحه یبود رو

 ...كنهيم كاريداره چ نمي,کنجكاو بودم ببنيزم یرو

...چنتا عكس زد كردينگاه م مويکه باهم داشت ویي...داشت عكساشدميداشتم ذوق مرگ م شيگوش یصفحه دنید با

 ويوش...صفحه گدميلبش گفت که نشن ریز زيچ هیصورتم حرکت داد  یمن...انگشتشو رو یبه عكس تك ديکنارو رس

برام...منكه  یذاريطاقچه باال م یچ یبرا ینم تابهیدلم آب شد...تو که ب یکارش قند تو نیلباش...باا كیبرد نزد

 معذرت خواستم...

شدنو همونجا خوابم  نيچقدر گذشت که پلكام سنگ دونميشدم به حرکاتش...نم رهيخ وارویدادم به د هيتك سرمو

 برد...

........ 

 به گوشم... ديرس ررضايخواب آلود ام یچشامو باز کردم...صدا هیبه زور ال یدست یتكونا با

 ؟یديخواب نجایچرا ا ی,خانومايمان_

بگم دوباره چشامو بستم...اما تا چشامو بستم  یزيچ نكهیو بدون ا گهيم یخواب آلود بودم که متوجه نشدم چ اونقدر

 بخوابم... یذارينم ؟چرایگيم یبسته گفتم:چ یبا حرص نشستم سرجامو با چشا نباریدوباره تكون داد ا
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داشت بلندم کنه   یزانوهاموهمونطور که سع ریدستشو گذاشت ز یكیدستشو دوره شونه هام حلقه زدو اون  هی

 نه... نجایمنتها ا یبخواب ذارميگفت:م

 ...نیيپا دميدوره گردنش حلقه کردمو گردنشو کش دستامو

 آرومتر... كمی...ی:دختر گردنمو شكوندررضايام

 ...دميکش قينفس عم هیگردنشو  هیبردم تو گود سرمو

 ...برهيمگه نگفتم,بدون تو خوابم نم یگردنتو بشكنم,چرا تنهام گذاشت خوامي:ممن

 

 به گردنش فشار آوردم... شتريتر شدمو ب یجر دميآرومشو که شن یخنده یصدا

 ...یدیديخواب هفت پادشاهو م یکه داشت بره؟توي:تو بدونه من خوابت نمررضايام

 چشامو بستم... نشويمنتظر جواب من بمونه محكم منو گرفتو از جاش بلند شد...سرمو گذاشتم رو س نكهیا بدون

 روم... ديتختو پتورو کش یرو خوابوندم

 ...زمیعز یبخواب :خوبررضايام

اما...نتونستم خودمو کنترل کنمو  نیياومده پا طونياز خره ش كردميچشام باز شدن...من فكر م هویحرفش  نیباا

 کردم... ی...من...منكه عذرخواهی...بد یلي...با هق هق گفتم:خهیگر ریزدم ز

 ...شتميپ نجايهم نيبب رمي...نمزمیتند اشكامو پاک کردو گفت:باشه گلم,باشه عز تند

رو  رضاريام یخوايکنارمو از پشت بغلم کرد...لباشو چسبوند به گوشمو گفت:م دي...خوابكردميم هیابر بهار گر نيع

 ...؟یزیرياشك م ینجوریکه ا یکن ونهید
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کارو  نیموهام...انقدر ا هیسفت بغلش کردم..دستشو برد ال نشويدادم به س هيتك مويشونيپ دمويهمون حالت چرخ تو

و حسش کنم...به خاطر داشتنش خدارو شكر باشه هيآرومه جونه من...فقط کاف ررضايباالخره آروم شدم..امکرد که 

 ...كنميعوضش نم ايرو گذاشت سره راهم...که با دن ررضايازم گرفت اما به جاش ام زارويچ یلي,اگه خدا خكنميم

 نفس؟ ی:آروم شدررضايام

 تو بغلش سرمو تكون دادم... همونجا

با چند قطره اشك چطور  نيبذارم,اما بب ارتيبازوهامو در اخت خواستمي,حاال حاال نمايدلمو بلرزون ی:خوب بلدررضايام

 وروجك... یمنو به زانو درآورد

 بازوهات کار دستم داد... نيگفتم:هم دمویبغلش خند تو

 ...یخنده هات خانوم  یگفت:آخ...فدا دويمحكم بوس لپمو

 خوابمون برد.... یک میدينفهم که میباهم حرف زد یکل اونشب

** 

بگم که  ررضايسه روز هنوز نتونستم به ام نیمسافرت..تو ا میو فردا قرار بود بر گذشتيروز از اونشب م سه

 نشده بهش بگم... ریسرزنشم کردو گفت تا د یبه سوگل گفتم که هنوز بهش نگفتم کل یحاملم...وقت

 کردم... میاسناد قا یتو کشو شویآزما یترسم برگه از

 کالفه از جام بلند شدمو رفتم حموم... دمويکش یپوف

...... 

ه ک یکه نگام به شكمم افتاد...از اون روز چميرو دوره خودم بپ..خواستم حولهرونيساعت از حموم اومدم ب مياز ن بعد

 دميچيرو په...حولكردمياحساس نم یرييتغ چياما خودم ه كنميمدام به شكمم نگاه م یگفت چاق شد ررضايام

 ...رونيدورمو از حموم اومدم ب

 یدستاش..دلشوره  نيتختو سرشو گرفته بود ب یکه نشسته بود رو دمیرو د ررضايام رونياز حموم اومدم ب نكهيهم

 به دلم چنگ انداخت... یبيعج
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 یپخش شده بود با وحشت دستمو گذاشتم جلو نيزم یاسناد که رو یکشو دنیقدم رفتم جلوتر...با د هی

...صورتش سرخ سرخ بود.رگ دیباريترسم دوچندان شد..از چشاش خون م افشيق دنیدهنم...سرشو آورد باال با د

 تو چشمم... زديم یبدجور قشيشق

 از جاش بلند شدو اومد سمتم... آروم

قب ع رفتميقدم رفتم عقب,هر قدم که م هی...ناخودآگاه وفتميتو دستش افتاد کم مونده بود پس ب یکه به برگه نگام

 جلو... ومدياونم م

چشامو باز  نكهيبا وحشت چشامو بستم,کارم تمومه...حضورشو که کنارم حس کردم...هم واریکه خورد به د پشتم

م به اونطرف صورت امگهید هيليس هیکردم...دستشو آورد باالو محكم زد تو صورتم انگار آروم نشدو با پشت دستش 

 زد...

 آورد باال و پرت کرد شویآزما ینگاش کردم...برگه یاشك یبا چشاصورتمو  یگذاشتم رو دستمو

 

 ...یاحامله یبهـــــم نگفت ه؟چــــــرايبرگه چ ــــــنیگفت:ا یبلند یبغلمو با صدا کرد

به  ی...لعنتیکرده باش یازم مخف ويموضوع مهم نيکه همچ شهيموهاشو ناباور گفت:باورم نم هیدستاشو برد ال یعصب

 ؟یکارو کرد نیا یچه حق

 

 بهت بگم... خواستميهق هق گفتم:به خدا م با

 برداشت سمتمو مچ دستمو گرفت تو دستشو محكم فشار داد... زيشدو خ یشيکه گفتم آت نویا

 ...یکه از اولش بهم نگفت ی...اصال غلط کرد؟یکِـــــــــ؟یبگ یخواستيم_

 

 گفتم: غيبا ج بایم تحمل کنم تقرکرد نتونست ادی....فشار دستشو زدمیشدت درد لبمو گز از
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 ولم کن مچ دستم شكست... ررضاي....ام یييیآ_

 شوگفت:خفه داديگرفت تو دستشو همونطور که جفتشونو فشار م ميكیاون  چيدستشو که کم نكرد ه فشار

 دکتر... یومديبود که باهام نم ني...برو دعا کن که دنده هاتو خورد نكردم...پس به خاطر همايمان

 

 ...دمكريآرومش م دیهر طور که شده با ینداشتم...ول یاقانع کننده حيتوض چي...واقعا ه نيببر خشمگ نيبود ع هشد

 بشنوم فقط خفه شو... یزيچ خواميبگم که داد زد:نم یزيچ خواستم

 امــــ_

 شو...بهت گفتم خفه_

 

 132پارت#

شلوارشو  بيدستشو برد تو ج یكیرفت سمت قلبشو محكم فشارش داد...روح از تنم جدا شد...اون  دستش

گذاشتم دهنش...اونقدر درد  شويكی...با ترس کنارش زانو زدم قرصو ازـدستش گرفتمو رونيشو آورد بقرصه

از  یکردن کار هیز گر...جواریداد به د هيسرشو تك نويزم یمخالفت نداشت...همونجا نشست رو یکه نا ديكشيم

 گفت:برو لباس بپوش... یخشدار ی..سرشو برگردوند سمتمو با صداومديدستم بر نم

 ؟ی:تو خوبدميپرس یبا کف دستم پاک کردم با نگران اشكامو

 ...گفتميزودتر بهش م كردموي...کاش به حرف سوگل گوش منیيازم گرفت...مغموم سرمو انداختم پا نگاهشو

 مگه نگفتم برو لباس بپوش..._

 سرمو آوردم همچنان سرش سمت مخالفه من بود... دميکه شن صداشو

توشون نبود شروع کردم به لباس  یحس چيکه ه ییاز جام بلند شدم رفتم سمت کمد لباسام..با دستا ناچار

 ...دنيپوش
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 یجور هیته دلم تكون خورد,نگاهش  یزيشده به شكمم...حس کردم چ رهيخ دمیسرمو آوردم باال که د لحظه هی

 بود...

..دست .نيزم یکنارش نشستم رو كشویرفتم نزد كرديکه تنم کردم نگاهشو ازم گرفت...سكوتش کالفم م بلوزمو

 اشتباه کردم,اما باور کن به خاطر خودت بود... دونميگفتم:م یپربغض یمردونشو گرفتم تو دستموبا صدا

 اممن عاشق بچه یدونستيهمش بهونس...تو خودت م نای:ادیغر دشيبهم چسب یادندون نينگام کردو از ب ظيغ با

 ...یکرد یوجود ازم مخف نیباا

 

بچه  یبرا میدار یادیز یهنوز فرصتا ررضايفكر کن ام كمیباعث بشه که از تو غافل بشم.. میباردار خواستمي:نممن

 بحران تموم بشه بعد.... نیدار شدن,بزار ا

 

 یکه چ یبچمونو به کشتن بد یخواي؟میحرفو بزن نیکه ا شهينم ه؟باورميزده نگام کردو گفت:منظورت چ رتيح

 بشه؟هااان...

 هم فشار دادم... یکه چشامو محكم رو یداد با

 یكني,تو غلط مكشميبه موال قسم هر جفتمونو م یاريسره بچمون ب ییبال یاگه بخوا دميدارم بهت هشدار م ايمان_

 ...یبه همه چ یپوچ گند بزن چويبه خاطر ه یکه بخوا

 

 یکه اومد خودمو انداختم رو یبسته شدن دره ورود ی...صدارونياز جاش بلندو از اتاق رفت ب تيگفتو با عصبان نویا

 خوابم برد.... یک دميکردمو خودمو فحش دادم که نفهم هی...اونقدر گرهیگر ریتختو بلند زدم ز

....... 

بود که دستشو گذاشته  یک دونمي...نمكرديچشامو باز کردم....سرم وحشتناک درد م فونیزنگ آ یدرپیپ یباصدا

 قصد ول کردنم نداشت... فونویآ یبود رو
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 رسوندم... فونیکه شده خودمو به آ یتخت بلند شدمو به هر بدبخت یتلو خوران از رو تلو

 فشارش دادم... فونویدکمه ا یاشتم رودستمو گذ دیتعجب کردم...با ترد ررضايپدرو مادر ام دنید با

 رفتم اتاق خواب تا لباسمو  عوض کنم... خودمم

 

 ...رونيتنم و از اتاق اومد ب دميمامانش تند تند مانتومو کش داديدادو ب یباصدا

 داشت ارومش کنه... یو پدرجونم سع رفتيقربون صدقش م كردويرو صدا م ررضايجون مدام داشت ام نینسر

 شده؟يچ یعنی...ارمياز تعجب کم مونده بود شاخ درب گهید

 

 ..یديمن فدات بشم,چقـــــــــدر درد کش ی,الهررضايام ییجون:کجـــــــا نینسر

 

با دو اومد  ابیکردو تقر یجون اخم وحشتناک نیبلند سالم دادم...جفتشون برگشتن سمتم,نسر دمويکش یقيعم نفس

 کنه دستاشو برد باال محكم زد تو صورتم... اركيچ خواديبفهمم م نكهیسمتم و قبل ا

 کردم؟ كاريمن دست بلند کرد؟مگه من چ یرو یصورتم...به چه حق یزده نگاش کردمو دستمو گذاشتم رو بهت

 

 ؟یبود که کرد یچه کار نیا نی:نسرپدرجون

پسرمو  هيهرزه زندگ یدختره نیگفت:حقش بود ناصر,ا دیلرزيدستاشو مشت کرد همونطور که از خشم م نینسر

 نابود کرد...

 

 نيتوه به من دمي,بهتون اجازه نمدیداد زدم:لطفا احترامه خودتونو نگه دار تيخودمو کنترل کنمو با عصبان نتونستم

 ...ديکن
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 پاکت در اوردو انداخت جلوم... هی فشيک یزدو از تو یجون پوزخند نینسر

 

من  یررضايتو به درد ام دونستمي...از اولشم میكردينم ويغلط نيهمچ ررضايبا وجود داشتن ام یاگه هرزه نبود_

 ...یستيهمه عشقش ن نیا قی...تو الیخورينم

 

 ...دنیلرزيدستام به شدت م داديبد م یبرداشتم...دلم گواه نيخم شدمو پاکتو از زم یآکنده از غم و ناراحت یبا قلب 

 ...یچرا معطل گهیبازش کن د_

چند لحظه بند اومد..دونه دونه  یکه توش بود نفسم برا یزيچ دنیبهش انداختمو پاکتو باز کردم....با د ینگاه مين

 نشيکه سوار ماش یعكس اون موقع یمختلف..حت یها هیمنو پرهام بود در زاو یهمش عكسا رونيعكسارو آوردم ب

 شدمم بود...

 

 ...یعكسا دار نیا یدرباره  یحيچه توض اي:مانپدرجون

ارو از عكس نی...انیگفتم:ا یرفته ا ليتحل یزل زدم به پدرجونو با صدا یاشك یبا چشا نياز دستم افتادن زم اعكس

 !...ن؟یکجا آورد

 

 دختر... یکرد یما باز هيخونوادگ یکه تو با آبرو نهیعكسا از کجا اومده,مهم ا نیا ستي:مهم نپدرجون

 

 کرده... انتيخ ررضايکه اون به ام نهیا ريداشته باشه مگه غ خواديم یحيجون:چه توض نینسر
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 داد زدم... ارمويطاقت ب نتونستم

 نكردم... انتيخ ررضايمن به ام_

 ...واریکه محكم خورد به د یبلند رفتم سمته درو بازش کردم جور یقدما با

 ...رونيب دیمن بر ی:لطفا از خونه من

 یبفهمه چه گند ررضايام یوقت نميبب خوامي...مرونيب یندازيم پسرم یمنو از خونه یجون با حرص گفت:دار نینسر

 ...یزنيبا ما حرف م ینطوریبازم ا یباال آورد

 

 ري...غزنميباهاتون حرف م ررضاي,من فقط درحضور امنیاريب فیهر وقت اومد شمام تشر ستين ررضاي:فعال که اممن

 ندارم... یمن با شما حرف نیا

 

 ...میاياومد دوباره م ررضايام یخانم,وقت میبر ايجون گفت:ب نیقدم اومدو به نسر هی پدرجون

 یهر کار,كنمينم ینيعقب نش گهید نبارویبهم گفت:ا دیدوشش جابجا کردو با تهد یرو فشويجون با حرص ک نینسر

 ...رونيبندازم ب شيکه تورو از زندگ كنميم

 

 یخال هي...ذهنم خالنيزم یبه محض رفتنشون درو بستمو همونجا سر خوردم رو رونيرفتن ب ییگفت دوتا نویا

...به من گفت هرزه,من هرزه رميميدارم م ااااااینداشتم...خدا رويتحق نويهمه توه نیتحمل ا گهیبود,د

از خدا  زدموي...فقط داد مختنیريم مصورت یرو محابایندارم...اشكام ب گهید ويكی نی....نه تحمل استمممممممين

 ...دميکش قيچنتا نفس عم وارویدادم به د هي...سرمو تكومدينفسم باال نم گهی...دكردميم تیشكا

 از جام بلند شم اما پاهام جون نداشتن... خواستمي...مدمیزنگ تلفن از جام پر یباصدا

 تو خونه... ديچيماکان پ یچند لحظه بعد صدا ريغامگياز چنتا زنگ زدن رفت رو پ بعد
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گران طول بكشه...ن كمیاصفهان...ممكنه  میريم یکار ی...خواستم بگم منو بابا براد؟يستيخانوم,خونه ن یسالم آبج"

 "ما نباش...خدافظ...

 هی...فقط كردميحس م ویيمسافرت...با تموم وجودم تنها رنيدارم دارن م ازيفشرده شد...چرا حاال که بهشون ن قلبم

 یزيچ چيه یبود دست اونا؟!..به کل ذهنم قفل کرده بود...رو دهيرس یكسا چجور,اون عرفتيسوال تو ذهنم رژه م

 تمرکز نداشتم...

......... 

از چراغارو روشن کرد  یكیمطلق فرو رفته بود... هيكیجدا کردم...خونه تو تار واریباز شدن در سرم از د یصدا با

 شده به عكسا... رهيخ ستادهیزده وسط سالن وا شوک دمیچشامو بستم...دوباره آروم چشامو باز کردم که د عیسر

 صداش کنم... ديچرخيچرا زبونم نم دونمينم

 اونورو نگاه کردم... نورویا نوریاز چند لحظه هراسون ا بعد

 ...ــــــايمان_

 ...ااااايخـــــدا,مان ایبا دو اومد سمتمو داد زد: دنمیلحظه برگشت پشت...با د هی

...کنارم زانو زدو محكم از شونه هام گرفتو بغلم کردم...تو بغلش فشارم كرديفقط نگاهش م كردمينم یکار چيه

 ...ديبوسيتند تند موهاموم دادويم

سره خودت  یی...چه بالكنهيم كارياون وسط چ یلعنت ی...اون عكسایروز افتاد نیمن چرا به اعشق شدهي:چررضايام

 ...؟یآورد

 

 جمع کردمو اسمشو صدا زدم... رومويتموم ن نينش کنم به خاطر همنگرا نیاز ا شترينداشتم ب دوست

 ...وفتميبگو دارم پس م یزيچ هی ی,دِ لعنتشدهي...بگو چررضاياماز خودش جدام کردو گفت:جان مهيسراس

 

 نت...ماما ررضاي...مامان بابات اومدن...امیتو رفت نكهیبا هق هق گفتم:بعد...بعد ا ختنیريصورتم م یرو محابایب اشكام
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 نتونستم ادامه بدمو خودمو انداختم تو بغلش... گهید

 ...زمیدور کمرم حلقه شدو گفت:آروم باش عز دستاش

 دادم: ادامه

...مامانت زد تو صورتم...بهم گفت هرزه...بهم گفت منو از تو دنيفهم وي...همه چدنیبابات عكسارو دمامان ررضايام

 ...كنهيجدا م

 

 االن؟ یگفت ی؟توچیدو گفت:چـــــــــاز خودش جدام کر هوی

 ...دميلحظه ازش ترس هیبود که  یعصبان اونقدر

 ...ررضايوحشت گفتم:ام با

 درآورد... بشياز تو ج شويجوابمو بده گوش نكهیا بدون

 ؟یزنيزنگ م یدار ی:به کمن

 نگو... یچيه سسسي:هررضايام

 گفت:الو اهورا بابا هست؟ هيگذاشت دم گوشو بعد از چند ثان ويگوش

 نه؟ اینكن بهت گفتم هست  چيسوال پ-

 بده بهش... ويخب گوش لهيخ-

 اهوراااا..._

 

 توقع نداشتم... گهیاز شما د زادیبه به جناب پدر,بابا دستمر_
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 ...نی...دست روش بلند کردنیکرد یاحترامیخونمو به زنم ب نیممنون که اومد یلينه شما گوش کن پدرمن...خ-

 

 داد زد... هوی

از چه قراره که به زنم,عشقم,مادر  هيکه قض نيدوني..شما ها اصال مستيبرام ارزش نداره و مهم ن یزياون عكسا پش_

 ...نیندار اررضيبه اسم ام یپسر ني..فكر کنني...تا االن مراعاتتونو کردم منبعد منو مرده فرض کننيكنيم نيبچم توه

 ...از ترس خودمو تو بغلش مچاله کردم...ديکش قيکه قطع کرد...چنتا نفس عم ويگوش

 ؟یديگفت:ترس زدياز رو صورتم زد کنارو همونطور که از شدت خشم نفس نفس م موهامو

 تموم شد... یگفت:نترس قربونت برم...همه چ دويبوس مويشونيتكون دادم...پ دیيتا هيبه معن سرمو
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 نيمنه...مطمئنم پدرومادرش به هم یايتاز شروع بدبخت نیا كنميمتموم شده اما من حس  یگفت همه چ ررضايام

 ...زنیريو باالخره زهر خودشونو م كشنيعقب نم یزود

 ؟یكنيتو منو ترک م ررضاي:اممن

 جوابشو بدونم... دیحرفو زدم...اما با نیچرا ا دونمينم

 ترکت کنم؟ دیبا ؟چرایگيم یدار ینگام کردو گفت:چ یبهت و ناباور با

 حرف مادرشو بهش گفتم... دویلرز چونم

 رهيتا تورو از من بگ كنهيم ی:آخه...آخه مامانت گفت هرکارمن

 !؟یكنيفكر م یتو چشام نگاه کردو گفت:خودت چ قيعم

ازش دست بكشه...متوجه سكوتم  تونهيراحت بود اما به هر حال اون مادرشه نم الميخ ررضاي,از طرف امدمیگز لبمو

 شدم...
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كرت تو ف یچ دونميگفت:م كرديرو گونم پاک م یت رو صورتمو  همونطور با انگشت شستش اشكادستشو گذاش کف

 راحت کنم.....دستشو به سمته قلبش نشونه گرفتو ادامه داد... التوي,بذار خگذرهيم

 تونمي..درسته اونم مادرمه اما مكنميمن تو رو ول نم وفتهيکه ب ميکه بشه,هر اتفاق ی,هر چنجاستیتو جات تا ابد ا_

کوچولو داره به  هی...مخصوصا حاال که رهيتورو از من بگ دمياجازه نم کسچيمنه به ه هيزندگ نیقانعش کنم,ا

 ..شهيخلوتمون اضافه م

 

 نشينگاهش کنم... سرمو تو س شهيکه بهش زدمه روم نم یبه خاطر حرف دیشا دميچرا ازش خجالت کش دونمينم

که  وي...حرفميگفت:هنوزم از دستت عصبان زديتوش موج م یکه دلخور ی...دستشو گذاشت پشتم..با لحنکردم. میقا

رگ تا سرحد م نكهیدست بكشم...باوجود ا زتا تونمي!بازم نم؟ینيبي...اما میلعنت ی,نابودم کردیزد ویزديم دینبا

 ...شميم دهيبازم به سمتت کش یكنيم ميعصبان

 

 ماتم کرد... شويک اندازشیبا صبر ب شهيبود... مثل هم ینداشتم بهش بگم,تموم حرفاش منطق یحرف

 

 :خانمم چمدونارو جمع کرده؟!ررضايام

 م؟؟؟؟یريذوق زده گفتم:مگه م رونويبغلش اومدم ب از

 

 ؟یشد مونيگفت:آره وروجك...نكنه پش موينيانگشتش زد رو ب با

 

مسافرت  كردميکه فكر م یبود یگفتم:نه اصــــــال...راستش اونقدر عصباناونور کردمو با ذوق  نورویا سرمو

 کنسله...
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 دلت گرفته... دونمي,ممينرفت ییوقته جا یليگفت:خ دويلبمو بوس یگوشه 

گفتم:مگه قرار نبود تا  طنتي...با شدميازم جدا شه...دستامو پشت گردنش قفل کردمو لباشو محكم بوس نذاشتم

 ...ینش كمیبهت اجازه ندادم نزد یوقت

بهم,مامان  یزنيمعادالتمو م شهيگفت:تو هم اورديکه دلمو به لرزه در م یشكممو با لحن یداغشو گذاشت رو دست

 کوچولو...

 لفظ مامان کوچولو ته دلم قنج رفت... با

 !ا؟ي:مانررضايام

 تو صدامو گفتم:جانم؟! ختمیعشقمو ر تمومه

 

 !شن؟يگفت:به نظرت دوقلو مزدبا ذوق  ینیريش لبخند

 !شه؟يدوقلو م یزل زدم بهشو گفتم:چ یجيگ با

,امكانش هست که گميزدنتم...بچه رو م جيگ نیکردو محكم منو به خودش فشار دادو گفت:عاشق ا یبلند یخنده

 دوقلو باشه...

 ه؟؟؟؟ينه دوقلو چ یيييیگفتم:وا رونويگرد شده از بغلش اومدم ب یچشا با

 ...شنيناز م یليما خ  یبچه ها ايمو گفت:چرا نه؟!مانرفت توه اخماش

 ....؟؟؟؟شنيمنو تو ناز م یهابچه یدونيباز کن...از کجا م یبرا خودت پپس كمی:من

 ...یهامون...من دلم روشنه,تو حتما دوقلو بارداربچه یخودتم گفت یدی:دررضايام

 ...یزنيحرف م نانيبا اطم نطوریکه ا یدیي:چنتا شكم زامن

 بهم رفتو گفت:مگه مادرت تو و خواهرتو دوقلو باردار نبود؟ یاغره چشم

 ...دونستياز کجا م نویا ررضايزده نگاش کردم,ام رتيحرفش ح نیباا
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 ...رونيفرستاد ب یپشت گردنشو نفسشو با کالفگ ديکش دستشو

 کرد... فیبرام تعر ويچ:ماکان همهررضايام

ها برام سخت گذشته فیسكوت برقرار شد..چه خوب که ماکان بهش گفته بود واقعا تعر نمونيب قهيدق چند

 کردم لبخند بزنم,دوست نداشتم ناراحتش کنم... یکه گلومو گرفته بودو پس زدمو سع ینيبود...بغض سنگ

 بهت بگم... دیبا یچجور دونستمي:چه خوب که ماکان بهت گفت...واقعا نممن

 اموشش کن باشه؟گفت:فر یلحن مهربون با

 

,دوست ندارم از دميکه بابارو بخش یاز اونروز قايوقته که فراموشش کردم,دق یليتكون دادمو گفتم:اوهوم,خ سرمو

 ...رميبه دل بگ نهيک یکس

 

 ؟یحرفه منو قبول دار هي...خب حاال نظرت چكردميبود شك م نیا ري:غررضايام

 

 ادمیحاله خاله نرگسو سر بزرگ کردن دوقلو ها  چوقتي!هم؟يکن كارياگه دوقلو باشن چ ررضايگفتم:ام درمونده

 ...رهينم

ن بده...فردا قبل رفت تيبه خودت اهم شتريب كمینباش,فقط  یچيتو بغلشو گفت:تو نگران ه ديپشت منو کش از

 دکتر خوب... هی شيپ میريم

 پسر؟ ایدختر باشه  ی:دوست دارمن

 ...گسید زهيچ هی,اما دختر كنهينم یمن فرق ی:براررضايام

 سراغ اسم... میحاال بر میباهم تفاهم دار نجایزدمو گفتم:تا ا لبخند

 :دختر باشن دوست دارم اسمشونو بزارم همتا و همراز...ررضايام
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 ؟ی:اگه پسر بود چمن

 گفت:اگه پسر بود اسماشونو تو انتخاب کن... دويکش لپمو

 و ارسالن چطوره؟ نيفكر کردمو گفتم:اومممم آرت كمی

 ...رهينظیخانمم انتخاب کنه ب ی:هر چررضايام

 نیکرد به بهتر شيتبدل ررضايروز عمرمه اما ام نیامروز بد تر كردمينگفتم,فكر م یزيزدمو چ ییدندون نما لبخند

 ...ميروزه زندگ

 

 ؟یکرد هیفقط گر ای یخورد یزيچ نمي:حاال بگو ببررضايام

 

 رفت؟يم نیياز گلوم پا یزيچ طی:به نظرت تو اون شرامن

 

 ...میبخور یزيچ میاالنم بلند شو بر یبه ودت برس شتريب دیبه بعد با نی,از اكنميگذشت م نباروی:اررضايام

 نگفتمو از جام بلند شدم... یزيخودمم گرسنه بودم چ چون

 ...گردميدستو صورتمو بشورم االن برم رمي:ممن

 ...ايزود ب ایتكون دادو گفت:لفتش ند سرشو

 گفتم:چشممممم.... دمیخنديهمونطور که م ویيسمت دستشو رفتم

رو صورتم...آبو بستمو با  دميآبو باز کردمو چند مشت آب سرد پاش رهيباز کردمو رفتم داخل...ش ویيدستشو دره

 حوله صورتمو خشك کردم...

اومدم  ییاز دستشو نويحوله رو انداختم زم عیسر یوحشتناک بلند یکه با صدا كردميصورتمو خشك م داشتم

 ...رونيب
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قدم رفتم جلوو بازوشو محكم  هی...ديكوبيدره خونه رو محكم م یكیروبرو شدم... ررضايدرو باز کردم با ام نكهيهم

 گرفتم...

 موقع شب... نیا هيک یعنیگفتم: دهيترس

 ,نترس خانمم...شهيسمت در گفت:االن معلوم م رفتيدوره کمرم حلقه کردو همونطور که م دستشو

 یذايافتاد پاتو از خونه نم ی, هر اتفاق رميبازوش برداشتو با تحكم گفت:من م  یدستمو ازرو میدر که شد كینزد 

 ...رونيب

 

 نهيبب یدرو باز نكن,وقت كنمي...خواهش مه؟يک یدونيگفتم:مگه م یادهيحرفش بند دلم پاره شد...بالحن ترس نیا با

 ...اديب سيبزن پل ...اصال زنگرهيم شهيخسته م كنهيدرو باز نم یکس

 

 ینباش,اتفاق یزيگفت:گفتم که نگران چ كرديخمش م نیيدرو همونطور که به پا یرهيدستگ یرفت رو دستش

 ...وفتهينم

 درو بست... رونويبگم  که رفت ب یزيچ خواستم

 مكث کردو درو باز کرد... كمیپشت درو  ديدو رفتم طرف پرده گوششو زدم کنار...رس با

 دهنم یدستمو گذاشتم جلو دمويکش یاخفه غيجاطيتو ح ختنیر درشتكليدر باز شد چندنفرباه نكهيهم

 دنشیلحظه کامل برگشت باد هیبرام اشناس, افشينفرم اومد داخلو درو پشت سرش بست.احساس کردم ق نیآخر

 ...دنیبه لرزدستام شروع کردن  تي!...از شدت عصبانكرد؟يم كاريچ نجایکپ کردم...اون پرهام آشغال ا

رفت  تيبا عصبان ررضايگفت که ام یچ دونمينم ستادوی,روبروش واررضايام كیاومد نزد بشويگذاشت تو ج دستاشو

 گرفت تو دستش... قشویجلوشو 
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 که پرهام دستاشو آورد باال... ررضايام كیرفت نزد شونيكیرو دوره کردن  ررضايچماقو اماون قُل ررضايکار ام نیباا

پرهام بلند  هویکه  زدني...داشتن باهم حرف مرونيب ديکش ررضايمحكم از دست ام قشویدستشو اورد باالو  پرهام

 اومد... نجایکه صداش تا ا یداد زد..جور

 نه... ای یديفهم كشمتيجلو زنت م یارياالن ن نياگه اون مدارکو هم كهيمرت ني:ببپرهام

 با جونش معاملش کنه... خواستيم ررضايبود که ام یچ یاون مدارک کوفت دیلرزيوجودم از ترس م تموم

 رو گرفتو بلندتر داد زد... ررضايام قهیپرهام  نباریا

 ...ارميدخلتو ب نجايهم ایمدارک کجان  یگيم_

كنه ب كاريچ خواديپرهام به بفهمه م نكهیکردشو اورد باال و قبل ابود که مشت گره ررضايرفتار ام یحواسم پ تموم

 چشمش... یمحكم زد پا

صورت غرق در خونشو اورد باال با سر به آدماش  هيقدم رفت عقب...بعد چند ثان هیکارش پرهام صورتشو گرفتو  نیباا

 اشاره کرد...

 بازوهاشو محكم گرفتن... ررضاوياون دو نفرشون رفتن سمت ام یاشاره با

 .بود.. شتريداشت ازشون جدا بشه اما اون کثافتا زورشون ب یسع ررضايام

اقت ط تونستمينم گیصحنه قلبم به درد اومد...د نیا دنی...با دررضايتو شكم ام ديزدو با مشت کوب یپوزخند پرهام

 سرم اکو ررضاپتويکه حرف ام نیيبكشم پا ررويپردرو انداختم کنارو با دو رفتم طرف در خواستم دستگ ارميب

 مبل برداشتموسرم کردم. یتكون دادم شالو از رو یشد.سر

 کنم؟!... كاريچ دی,درمونده موهامو چنگ زدم...بانیيسر خورد پا رهيدستگ یاز رو دستم

 دهيکه اگه به موقع خودمو نكش یدره خونه به شدت باز شد...جور هویکه  كردميداشتم با خودم جنگ م همونطور

 به صورتم... خورديبودم کنار در حتما م

 

 قدم رفتم عقب... هی دمويکش یغيپرهام تو درگاه در ج دنید با
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 به عروس خانوم...دلم برات تنگ شده بود...:بهپرهام

 بگم... یزيچ تونستميشوکه شده بودم که نم اونقدر

 درسته؟ رونيب یايب یخواستي:فكر کنم مپرهام

 ...كمیقدم اومد نزد هیزدو  یچندش آور یخنده

 ....؟یداري....چرا دست از سرم بر نم؟یكنيم كاريچ نجایگفتم:تو...تو ا یلرزون یباصدا

 ...بشيدستشو فرو کرد تو ج هیزدو  یپوزخند

 ...یماله بش دیکه بتونم ازت بگذرم هرطور که شده با یستين یزي:تو چپرهام

هي...هر چندمن مطمئنم به خاطر قضیباش دهيخواب ررضاياگه با ام یحت خواميزدو گفت:من تورو م یبدجنس یخنده

 بهت دست نزده... یشاپ حت یکافاونروز تو  ی

 

 دهيخواب ررضايگفت با ام یباشه...جور حيوق نقدریا تونستيزدم,چطور م رونيحرفش دود از کلم ب نیا دنيشن با

 ام...ادم هرزه هیکه انگار من  یباش

دستمو آوردم باال و با تموم قدرت کوبوندم رو  وقفهیبلند رفتم طرفشو...ب یمشت کردمو کردم با قدما دستامو

 صورتش...

داشته باشه...خوب گوشاتو  یپسر نيعمه همچ شهي..باورم نمیاحرومزاده هی:تو دمیغر زدميکه نفس نفس م همونطور

 ...یآبروشو ببر ذارمي,نمیمنو بشكون یررضايام ذارمياما نم كشميباز کن شده خودمو م

 ...اطيگرفتو کشون کشون منو برد تو حجوش اوردو مچ دستمو  هوی

 ...ايمان ی:که من حرومزادم هااان؟گوره خودتو کندپرهام

 ...زدميرو صدا م ررضايام هیرو دستشو با گر دميكوبيدست آزادم محكم م با

 ...رضااااااي...امررضااااااي....اموووونيولم کن ح یآ_
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سمتم که اون دو نفر محكم  اديسرشو اورد باال...خواست ب ديتا صدامو شن ريهمچنان با اون دو نفر درگ ررضايام

 گرفتنش...

 نعره زد.... ررضايام

 کنم... تيتا حال ايب ی,اگه وجود داریدار كاريولش کن پست فطرت...بااون چ_

 

مدت دسته تو بود,حاال  هیگفت: یبا بدجنس داديدستشو انداخت دوره کمرمو همونطور که محكم فشارش م پرهام

 نوبته منه که ازش استفاده کنم...

 وفتميحرفش جون از پاهام در رفتو تا خواستم ب نیا دنيباشن

 

 محكم تر منو گرفت... پرهام

زندت  گهی...اونوقته که درسنيسر م سايپل گهید یقهيندار...تا چند دق یچيه كهيببند مرت وي:اون گوه دونررضايام

 ...ذارمينم

 

 ....كنميچال م نجايجفتتونو هم یجنازه كنمويسر برسن من کارمو تموم م سايزدو گفت:تا پل یبلند یاقهقه مپرها

 

 135پارت#

 ... رهيگيبشه دوباره قلبش درد م یعصبان ینطورینگاه کردم اگه ا ررضايترس به ام با

 داد زدم درمونده

 از جون ما... یخوايم یپرهام,چ یا ونهیتو د_
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 خون بود... یطرفمو زل زد تو چشام..چشاش دو کاسه برگشت

نگاه  اررضيبود,جرعت نداشتم به ام ررضايکارا فقطو فقط نابود کردن ام نیقصدش از ا دونستميازش گرفتم,م نگامو

 داره... یچه حال دونستميکنم,چون م

 کرد صورتمو برگردونه سمت خودش... یگذاشت رو گونمو سع دستشو

 ...داديمدام فحشش م ررضاي کردن....امکردم به تقال شروع

 ...نهيمادرت به عذات بش كنميم ی...کاركشمتيناموس...به خدا م ی:ولش کن بررضايام

حرکت  هیانقدر زجر نكشه...صورتمو با  ررضايام یول رميبم خواستي,دلم مومدياز دستم بر نم هیجز گر یکار

...با وحشت نگاش کردم كمیبرگردوند طرفه خودش...دستاشو گذاشت دو طرفه صورتم...سرشو آروم آروم اورد نزد

 بكنه... ویکار نيامكان نداشت که بخواد همچ

شروع کردم به زدنش...با ناخونام به صورتش چنگ  دميكشيم غيها دستامو اورد باال همونطور که ج ونهید نيع هوی

 شدو محكم زد تو صورتم.... یعصبانانداختم که 

 جور کردم...خودمو جمع عیرفت...اما سر جيلحظه سرم گ هیکه زد  یایليس با

 ...نشیريبگ نیايب نيكنيم كاريلش اونجا چداد زد:پس شما دو تا تنه هوی

 

 گفت اون دوتا با دو اومدم سمتو دستامو گرفتن... نویا نكهيهم

 منو زنش باشه... یخوب شاهد عشق باز خواميشوهرش...م یدرست روبرو نشیگفت:ببر یطانيبا لحن ش پرهام

 

اگه دستش بهم  خورميندارم...قسم م گروید هیخفتو خوار هیتحمل  گهیکمكم کن...د اااایدرد چشامو بستم,خدا با

 ...كشميبخوره خودمو م
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من محكم صورتمو  یغايبه ج توجهی...بدميکش غيصورتم به خودم اومدمو بلند ج یقرار گرفتن دستش رو با

م بكنم به یکار تونستميبه گونم...حالم از خودم که نم خورديکه نفساش م یاونقدر كیگرفت,صورتشو اورد نزد

 ...خورديم

 نفساش کشدار شده ی...صدانهيلبام چشامو بستم دوست نداشتم از تو چشام خرد شدنمو بب كیکه اورد نزد لباشو

چشامو  عیصورتم از حصار دستاش آزاد شد...سر هوی,منتظر بودم کارشو بكنه که رميبگگوشامو  تونستميبود...کاش م

 ...زديکردش به سرو صورت پرهام ضربه م گره یبا مشتا نويپرهامو انداخته بود رو زم ررضايباز کردم...ام

ن رو تن زنه م یکه جرات کرد فتويکث هیدستا شكونمي,مكشمتيم یزن من بش كی:بهت گفته بودم نزدررضايام

 ....یبكش

 ...ررضايپرهام رفت پشت ام یاز آدما یكیکه  كردميزده داشتم نگاشون م شوک

 داد زدم... عیسر

 مواظب باش... ررضااااااايام_

 ...چونديبكنه دستشو گرفتو محكم پ یاون لندهور بتونه کار نكهیتند اومد برگشتو قبل ا ررضايام

 رها کردم... نمويحبس شده تو س نفس

رو  اررضيخودم نابود شدن ام یافتاد...داشتم با چشا دیشد یدعوا هی نشونيب ررضاويرفتن طرف ام گهیسه نفر د اون

 نفر... هی,آخه چند نفر به دمیديم

 داد زدم... كردميم هیکه همونطور که گر ررضايام ینهيبا مشت زد به س ونيكشی

پرهام با التماس گفتم: كرديصحنه نگاه م نیکثافتا...بعدم برگشت سمت پرهام که داشت با لذت به ا ني:ولش کنمن

...اصال تو بگو ولش کنن من ضهیقلبش مر ررضاي,بگو ولش کنن...آشغااااال امیکه دوست دار یتوروخداااا,جون هر ک

 دست.... دميم ويخودم اون مدارکه لعنت

 ...شميپ نشیاري...بهيگفت:کاف یبلند بایرتق یزدو با صدا یپوزخند پرهام

سرش  ییچه بال ای...خدادنيکش غيصورت غرق خونش نتونستم خودمو کنترل کنمو شروع کردم به ج دنید با

 اوردن؟؟؟!!!...
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 کرد لبخند بزنه اما نتونست... یکشون اوردنش سمت پرهام...با درد سرشو اوردو باال و بهم نگاه کرد...سع کشون

 ...ننننننيکثافتا...ولم کن ني:ولم کنمن

 دادم برگشت طرفمو به آدماش دستور داد ولم کنن... یبا صدا پرهام

 ...ررضايسمت ام دميتازه از قفس ازاد شده پر کش یپرنده نيدستامو باز کردن ع نكهیمحض ا به

 زانو زدمو سرشو گرفتم بغلمو از ته دل زار زدم... کنارش

 مهيسراس زنهينم یحرف دمید ی...وقتررضاااااااايساکت نباش...ام ینطوریبزن ا یحرف هی ؟توروخدای...خوبررضاي:اممن

 شده بود... دهيسف دهيو لباش سف زديم یسرشو از تو بغلم جدا کردم...صورتش رو به کبود

ستادم فر دشيبهم چسب یلبا نيدونه قرص از ب هی عی...سررونيقرصاشو اوردم ب بشويوحشت دستمو بردم سمت ج با

 تو دهنش...

 ...ديبوس شويرو صورتشو پاک کردم....با دستام صورتشو قاب گرفتمو چند بار محكم پشون یشالم خونا یگوشه با

 ...رشيازم نگ ای,خدازدميهق هق باهاش حرف م با

 ت اما هنوز توگذاش قهيبهم نگاه کن...چند دق گهیباره د هیفقط  گهیباره د هیتو روخدا چشماتو باز کن... ررضايام_

 همون حالت بود...

 اونه... ريها از جام بلند شدمو رفتم سمت پرهام...همش تقص ونهید نيع

 ...نشيرو س دميكوبيکم جونم م یبهشو با مشتا دميرس

 یکار نيهمچ یگم کن...پست فطرت,سنگدل,چطور تونست ميراحت شد...گورتو از زندگ التيکثافتتت,خ_

 ....كشمتي,به روح مامانم مكشمتيم اديب ررضايسره ام ییبال ؟؟؟اگهیبكن

 ,زود باش بهم بگو مدارک کجاست...یكنيزر زر م یدار یادیجفت دستامو گرفت تو دستشو گفت:ز پرهام

 ...دوووونميداد زدم:من نم رونويشدت از آغوشش اومدم ب به
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مدارک  گممميبهت م ی:خودتو نزن به موش مردگدیگرفت تو دستشو غر شوقهی ررضايبا حرص رفت طرف ام پرهام

 کجااااست....

 نجایلشا چرا ابلند رو به آدماش داد زد:شما تنه نويمشتشو کوبوند رو زم یبهش نداد عصبان یجواب ررضايام یوقت

 ....ديگمش االاااای...دیارياون مدارکو برام ب دويرو کن روی...خونه رو زديكنيبر برو منو نگا م دویستادیوا

 ...بشيول کردو کالفه دستشو برد تو ج ررضارويام یقهی بعدم

 بودمش... دهیحال ند نیتو ا چوقتيکه افتاد وحشت کردم,ه ررضايام یدهیبه صورته رنگ پر نگام

ودو ب خی كهيت هیسست رفتم طرفشو با زانو افتادم کنارش...دسته لرزونمو بردم جلو و دستاشو که مثل  یقدما با

 نشون نداد... یالعملعكس چيدستم..با وحشت چند بار تكونش اما ه گرفتم تو

 

 136پارت#

 !...ده؟ينشون نم یالعملعكس چيلرزون گفتم:چرا...چرا...ه ینشست کنارم...با صدا پرهام

 ديگچ سف نيافشدعياز جاش بلند شد ق هوی...ررضايجوابمو بده دستپاچه دستشو گذاشت رو گردن ام نكهیا بدون

 ,عقب عقب ازمون دور شدو بادو خودشو رسوند به دره خونه...شده بود

نگاه کردم...دستامو که به شدت  ررضايشده ها به اممسخ نيکردم...ع دنیشروع به بار یشتريبا شدت ب اشكام

تو دلم روشن شد پاهام دوباره جون  یديکند...نور ام یلياما خ زديگردنش...نبضش م كیبردم نزد دیلرزيم

 ایدا,خرونياز خونه ببرمش ب دی...بابودننبود همشون تو خونه  اطيتو ح چكسيبه اطراف انداختم...ه یگرفتن..نگاه

 بهم نشون بده... ويراه هیخودت 

.دعا دعا چشامو باز کردم  آره خودشه.. عیکه به سرم زد سر یتمرکز کنم...با فكر یکردم کم یبستمو سع چشامو

 باشه... بشيتو ج نشيماش چیيکه سو كردميم

خورد  چیيکه انگشتم به سو یسمت چپشم گشتم,وقت بي..جینبود,اه لعنت نجایراستش,اما ا بيبردم تو ج دستمو

 شكرت... ای...خدایبكشم از خوشحال غيج خواستميم

 ...دمشيشكيم نيرو زم دیبغلش کنم...پس با تونستميبغلش...نم ریفوت وقت رفتم باال سرش و دستامو بردم ز بدون
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 در... یهزار زحمت رسوندمش جلو با

...شك نداشتم پشتش زخم شده اما فعال دمشيکش ني...درو آروم باز کردمو دوباره رو زمزدميشدت نفس نفس م به

 منه... یررضايبود,فقط مهم زنده موندنه ام نيانجام بدم هم تونستميکه م یتنها کار

باال و  دمشيکه تو تنم موند بود کش یجا بود...با جون نيمرحله هم نیباز کردم...سختتر نوياشپشت م دره

 بلند شد... شونيكی یدرو بستم و تا خواستم سوار بشم صدا عی...سریخوابوندمش روصندل

 

 فرار کردن... سيرئ_

روشن کردم...تا  نويماش عیسر دیلرزيزدم...دستام به شدت م ویوحشت  نشستم پشت فرمونو زود قفل مرکز با

....بهم اشاره کرد که از دميکش یبلند غي,ناخوداگاه جنيماش یجلو ستادیخواستم حرکت کنم...پرهام با اسلحش وا

 رو از دست ررضايشم حتما ام ادهياالن پ هبشم,اگ مشيتسل دی,نباشديم كیشم...هر لحظه داشت نزد ادهيپ نيماش

پامو رو پدال گاز فشار دادمو بدون توجه به پرهام حرکت  یحرکت آن هیتو  دمويکش یقي...نفس عمدميم

ز با ترس ا هویازش فاصله داشتم که  كمیبود...فقط  ستادهیاما همونجا وا شديم كیهر لحظه بهش نزد نيکردم,ماش

 نگاش کردم که دستشو گذاشته بود رو بازوش.... نهیآ یتو زکنار... ا دیپر نيماش یجلو

چه  هر دی,باكردميم یها رانندگ ونهی...مثل دكردميکردم,واقعا داشتم پرواز م شتريبود کثافتت...سرعتمو ب حقت

 یكمش یايزانت هیکه متوجه شدم  كردميم یداشتم رانندگ نطوري...هممارستانيب هیرو برسونم به  ررضايزودتر ام

 ...كنهيم بميداره تعق

 دهنمو با ترس قورت دادم... آب

مونده بود چراغ قرمز بشه که  قهي...نگامو دوختم به روبروم...فقط سه دقدیپرهامه کل تنم لرز  یاز آدما نكهیفكر ا با

موند پشت چراغ...نفسمو به شدت فرستادم  نياون ماش یپامو گذاشتم رو گازو به سرعت چراغو رد کردم ول

 ....یشدمو رفتم طرف نگهبان ادهيپ ني...با عجله از ماشمارستانيب دميرس قهي....بعد از چند دقرونيب

 دخترم؟! شدهيگفت:چ یاومد طرفمو با نگران دنمیبود که نگهبان باد یچطور افميق دونمينم

 بده.... یلي...شوهرم...شوهرم حالش خديگفتم:توروخدا... کمكم  کن دهیبر دهیبر
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 :آروم باش دخترم,االن کجاست...نگهبان

 بلندش کنم... رسهيزورم نم نهياشاره کردمو گفتم:تو ماش نيماش به

 ...نيبلند رفت داخلو منم رفتم طرف ماش یگفتم نگهبان با قدما نویا نكهیا بعد

 ...زدميجونش حرف م مهيبا جسم ن دمويبوسيباز کردمو سرشو گرفتم تو بغلم,مدام صورتشو م نويماش دره

 هگید كمی...رميميتو م یب یدوني...خودت مایوقت منو تنها نزار هی,اريتوروخدا چشماتو باز کن...طاقت ب ررضايام_

 ...دیبا یزنده بمون دی...تو بازمیمقاومت کن عز

 ...رونياومدم ب نياومد از ماش رونيکه ازب ییسروصدا با

 برانكارد اومدن سمتم... هیتا پرستار با  دو

 کجاست؟ ماري:بپرستار

 ...رهيمياون داره م نيعجله کن كنمياشاره کردمو داد زدم:خواهش م نيماش به

 حرکت کردن.... عیخوابوندنش رو برانكاردو سر رونويآوردنش ب نيماش از

*** 

ازشون سر  که من گفتنيم ییزاي...رفتم کنارش دستشو گرفتم تو دستم...پراستارا تند تند چمیشد مارستانيب داخل

 ...وردميدرنم

 نذاشتن برم داخل... گهیدرو د هیپشت  دنيرس

دو بعد در باز ش ی قهي...چند دقدادميدستام...با استرس پاهامو تكون م نيسرمو گرفتم ب ويانداختم رو صندل خودمو

 ...رونيدکتر اومد ب

 ...دميپرس هیبا گر كشیبلند شدمو رفتم نزد یصندل یاز رو مهيسراس

 ...مونهيکه زنده م دي!توروخدا بهم بگشد؟يدکتر چ_
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 نديپ دیقلبش با عتریو هر چه سر مهيوخ یليشده,حالش خ یقلب یدچار حملهخانوم,همسرتون  دي:آروم باشدکتر

 بخوره...

 ....اد؟؟؟يسرش م ییچه بال ؟اونوقتینشه چ دايزل زدم به دکتر...اگه قلب براش پ یباناباور

 ...ینشه چ داي:اگه...اگه براش قلب پمن

ت از دس مارويمتاسفانه ب نصورتیا ريبشه در غ دايکه پ ديچشماش جابجا کردو گفت:دعا کن یرو نكشويع دکتر

 ...میديم

 ...شهيکه سقوط نكنم...امكان نداشت...نه باورم نم واریحرف دستمو گرفتم به د نیا دنيشن با

 

 دوختم بهش... رمقمویدکتر نگاه ب یباصدا

 ....نيعملو امضا کن یبرانامه تیرضا رشویپذ دیبر عتری:سردکتر

 رو امضا کردم...نامه تیرضا رشویخودمو رسوندم پذ یزار بدبختتكون دادمو با ه سرمو
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 ...دوننيافتاده قطعا منو مقصر م ی...اگه بفهمن چه اتفاقیچجور دونمينم یبه خونوادش خبر بدم...ول دیبا

 هی نجایا از تونميم ديگذاشتم کنار و رو به پرستار گفتم:ببخش دوی...باالخره ترددمیيجوياسترس پوست لبمو م با

 ...رميبگ یتماس

 طول نكشه... یليزدو گفت:حتما,فقط خ یلبخند پرستار

 خونشونو گرفتم... یلرزون شماره یزدمو با دستا یجونيب لبخند

 تو گوشم... ديچيمادرش پ یاز چنتا بوق صدا بعد

 الو..._
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 کردن... سياشكام گونمو خ ارياخت یصداش ترسم دو چندان شد...ب دنيشن با

 ؟یديالو چرا جواب نم_

 گفتم: دمويکش یقيعم نفس

 ...سالم

.... 

 شما؟_

 

 ...امي:مانمن

 

 ...یزنگ زد یچ ی؟برایدار كاريگفت:چ یمكث کردو با لحن نه چندان دوستانه ا كمی

 

 ...ررضايجون ام نیگفتم:نسر هینتونستم خودمو کنترل کنمو با گر گهید

 افتاده؟؟؟؟ یاتفاق ررضايام یشده؟برا ی:چديپرس دستپاچه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ مارستانيب نیايفط ب نينپرس یزيچ كنمي:خواهش ممن

 منتظر جوابش باشم تلفنو قطع کردمو از ته دل ضبحه زدم... نكهیبدون ا بعدم

**** 

از  ررضايام یخونواده دنیبه گوشم سرمو آوردم باال با د ديرس ییآشنا یراهرو که صدا یايصندل یبودم رو نشسته

 رفتم طرفشون... یبلند یجام بلند شدمو با قدما
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 :سالم...من

 ییمن کجاست...چه بال یررضاي:کجاست؟!امديپرس كرديم هیصدام برگشتن طرفم...مادرش همونطور که گر دنيشن با

 سرش اومده...

 که خوب بود... ررضايافتاد,ام یبهم گفت:چه اتفاق یپر بغض یجونو گرفتو با صدا نینسر یهاجون شونه پدر

 بهشون بگم... یچ دونستميواقعا نم نیيانداختم پا سرمو

 دختر... یزني:چرا حرف نمپدرجون

 

 كنمينبود...  .اشكامو از صورتم پاک کردمو گفتم:خواهش م ی..اما االن موقع مناسبگفتميبهشون م دینبود با یاچاره

 ...ستيحرفا ن نیاالن وقت ا نيسوال نكن

 کجاست... ررضايوسطه حرفشو گفت:باشه,االن ام دیبگه پدرجون پر یزيچخواست  مادرش

 

 گفتم:اتاق عمله... دمویگز لبمو

 ...یچ یبرا گميبهت م یالل ؟مگهیچ یناباور زمزمه کرد:برا مادرش

 ....یقلب یگفتم:حمله فقط

 ...ديبه صورتش کش یدست یعصب وارویدستشو گرفت به د پدرجون

 ...كردنيم هیگوشه گر هیو اهورا هر کدوم  الهه

 داره دوره مارستانيلحظه حس کردم ب هیچشمم بود..., یجلو لميف هیامروز مثل  یاتفاقا دتموميترکيداشت م دلم

تم نفر گرفتم خواس هی نيزم وفتميکامل ب نكهیدستامو زانو هام خم شدن...اما قبل ا ني...سرمو گرفتم بچرخهيسرم م

 چشامو باز کنم اما نتونستم....

*** 
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 جانیاز ا دی...بانجامیکه چرا ا دميبه اطرافم انداختم...تازه فهم یاحساس سوزش دستم چشامو آروم باز کردم...نگاه با

 ...ررضايام شيبرم پ دیبرم...با

 نيبازم که افتاد نفسشو سنگ یتخت بلند شم که در باز شدو پدرجون اومد داخلو نگاهش به چشما یاز رو خواستم

 ...رونيفرستاد ب

 :حالش خوبه؟دميپرس طاقتیب

رشو به س كرديتوش فرو م ويهمونطور که نِ رونويآورد ب وهيآبم هیدستش بود  یکه تو یلونینا یکنارمو از تو نشست

 اولش خوب بوده... هيجراح نكهی...مثل اccuتاسف تكون دادو گفت:بردنش  هيمعن

 

حان امت ینطوری..منو انميبب ررضارويام دنيندارم درد کشمن توانشو  ای..خداهیگر ریبلند زدم ز دويبغضم ترک هوی

 نه..با تنهام کسم نه.... ررضاينكن,باام

 کرد آرومم کنه.... یاز شونه هام گرفتو سع عیسر پدرجون

 ...یخوشحال باش دی...االن بایبريم نيخودتو از ب ینطوری:آروم باش دختر...اپدرجون

که دوسشون دارم به  ویياونا یچرا همه دي...شما بهم بگترسميگفتم:من م هیپدرانشو با گر یگذاشتم رو شونه  سرمو

که  یاز اون روز ترسميندارم...طاقت از دست دادنشو ندارم...م ويكی نی....به خدا طاقت ادمشونياز دست م ینحو

 عذاب ايدن نیقراره تو ا یبسمه....تا ک گیخداااااا....بسمه د هبچش تنهام بذاره...آه خدا قلبم...آ دنیبدون د ررضايام

 ...دميبكشم,دارم تاوان کدوم گناهمو پس م

هات غصهوروز تموم غم هی...یینباش همشو بسپر به اون باال دياز خودش جدام کردو پر بغض گفت:انقدر ناام پدرجون

 یزيکردن که چ هیحواست به خودت باشه,با گر شتريب دی...بایابچه هیفكر کن که تو االن مادره  نی...به اشهيتموم م

 ...یواخينم نوی...تو که اشهيحالش بدتر م نهيوضع بب نیبا ا وتور ادويبهوش ب ررضاي...اگه امشه؟ي,مشهيدرست نم
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 تم...خواسرفتينم نیياز گلوم پا یچيگرفت سمتم...ه رووهيزدو آبم یانه تكون دادم...لبخند خسته یبه معن سرمو

 گفتم بهت؟!... یکردو گفت:االن چ یمخالفت کنم که اخم

 گفتم:آخه... نویيانداختم پا سرمو

 :آخه نداره دخترم...پدرجون

که ذهنمو مشغول کرده  ويقبلش دوست داشتم سوال یلبام...ول كیبردم نزد وياز دستش گرفتمو نِ رووهيآبم ناچارا

 ...دميمقدمه پرس یبودو ازش بپرسم...ب

 ...نیاز من متنفر هيشمام مثل بق_

 نگاهشو ازم گرفت... روني...نفسشو فوت کرد بنميالعملشو ببآوردم باال تا عكس سرمو

 دختر.... ستمي:نپدرجون

م ...اگه حرفم درسته لطفا بهنیجونو الهه و اهورا ازم متنفر نیعروس,فكر کنم شمام مثل نسر نيگفتي:قبال بهم ممن

...اما شهيآشفته تموم م تيوضع نیا یک دونمي,نمگرانهید هیترحم و دلسوز زارميکه ازش ب یزي,تنها چنيمحبت نكن

 ...نينكن تمیاذ نطوریا كنميپس ازتون خواهش م شهيباالخره تموم م

 

 یدارم توام عروسم رتيتك تك خونوادم غ یسمت در گفت:رو رفتياز جاش بلند شدو همونطور که م پدرجون

اون حواسش  كردميرو بشكونم...چون حس م ررضايگردن ام خواستميم دمیاون عكسارو د یدخترم,وقت نيدرست ع

 ستين که بهت دارم تنفر ی,حسیبد حقبهم  دی...پس باگهید یكیبه  یبه تو نبوده و برات کم گذاشته که تو پناه برد

 ... یدوست ندارم عروسم باش گهیکه د یاعتماد شدم بهت...تا حد یاما ب

  

انقدر ظالمانه باهام برخورد  تونستيدرو بست...چطور م رونويکه رفت ب كردمياشتم بهش نگاه مزده د رتيح

بودم  کرده ريکنم؟!گ كاريچ دیرحمانه قضاوتم کرد؟..حاال با یخنجر تو قلبم فرو رفت...چرا ب نيکنه...تموم حرفاش ع

 که به خونم تشنه بودم... ییآدما نيب
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ترحم بود؟...سرمو  یاز رو اشی...پس تموم اون دلدارنيزم یموم توانم  پرت کردم روکه تو دستم بودو با ت یاوهيآبم

که شده  ررضامي...اما به خاطر امكردميحقارت م ويکسیبودن,احساس ب شميدستام کاش بابا و ماکان پ نيگرفتم ب

 بشكنم... دینبا باشمجل شون محكم  دی,باخرميبه جون م ناشونويتوه نیتموم ا

....... 

 ...رونيشالو رو سرم مرتب کردم از اتاق اومدم ب نكهیاتاقو نداشتم...سرمو از دستم کندمو بعد از ا نیا یحوصله گهید

 

و نشست ر یسوگله...لبخند کمرنگ دمينفر به شدت خودشو انداخت بغلم...از صداش فهم هیدرو باز کردم  نكهيهم

 لبام...

 افتاده چقدر ناراحت شدم... یچه اتفاق دميفهم یوقت یدوني؟نمیخواهر یبرات...خوب رميبم ی:الهسوگل

 بهتون خبر داد؟ یزور از خودم جداش کردمو با تعجب گفتم:ک به

 میعالمه بهتون زنگ زد هی...صبح ميرفته قرار بود امروز حرکت کن ادتیگونش پاک کردو گفت:مثل  یاز رو اشكاشو

 خونتون.. ختهیر سيعالمه پل هی میدیخونتون که د میاومد موی...مام نگران شدنیکدومتون جواب نداد چيه یول

 مگه نه... یديکش یسخت یليبرات خ رميگفت:بم هیاز سر گرفتو با گر شویگر دوباره

 گرفته بود..سرمو تكون دادم اونم ادامه داد... هیمنم گر گهید حاال

 وارد خونتون شده بود... یبود  انگار کس ختهیبهم ر یليخونتون خ ايمان_

 زل زدم بهش... مياشك یاوردم باال با چشا سرمو

 ازت سوال بپرسن... خوانيو م نجای:دوتا مامور اومدن اسوگل

 ترس نگاش کردم که گفت:نگران نباش فقط چنتا سواله... با

 

 ...گفتيسوگل م یتكون دادمو رفتم به سمت سرمو
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 ...دنيفهميم دینبود با یچاره ا نكهیاومدن...با درد چشامو بستم مثل ا ررضاميبهشون پدرومادر ام دميرس تا

 

اما اگه امكانش هست اتفاقات  نیندار یخوب طیشرا دونميم یآگاه یهستم از اداره یني:سالم خانم سرگرد اممامور

 ...ديکن فیموبه مو برام تعر شبوید

 ...گهیوقت د هی یبرا دیلطفا بذار ستيم خوب نگفتم:من...من حال یفيضع ینگاه بهشون انداختمو با صدا هی

 ...نيکن یبا ما همكار دی,اما باكنميکامال درک م تونويروح طی:من شراینيام

 جون برگشتم طرفش... نیپر از حرص نسر یصدا با

 ....شهياز گور تو بلند م شايآت نیا یهمه یگيسرم پسرم اومده...چرا نم ییچه بال یگيچرا بهشون نم_

 کنم... یرياشكام جلوگ زشیتند آب دهنمو قورت دادم  تا از ر تند

 درست صحبت کن... نیبا اعتراض گفت:نسر پدرجون

 ...مارستانياالن افتاده رو تخت ب نیدرست صحبت کنم,پسرم فقط به خاطر ا خواميداد زد:نم هیجون با گر نینسر

 یکار هی وفتهيپسرم ب یبرا یکثافت اگه اتفاقگفت: غيعقب با ج دميخودمو کش عیبا حرص اومد طرفم که سر هوی

 کنن... هیآسمون به حالت گر یمرغا كنميم

 ...اسيمان ريتقص یدونيخودتو کنترل کن...تو از کجا م نی:نسرپدرجون

 خانوم.. ديسرگرد دخالت کردو گفت:لطفا آروم باش نباریا

 برگشت طرفمو گفت:من منتظرم.... بعد
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 نكهیکه سخت بود...با ا نیدر حضورشون گفتم...با ا ويکردن...همه چ فیبا زبون تر کردمو شروع کردم به تعر لبمو

 بودم به آخر خط... دهينداشتم...رس یاگهید ی...اما چارهشنياز قبل ازم متنفر م شتريب دونستميم

اومد سمتمو با  تيبا عصبان هویجه شدم.جون موا نینسر نيخشمگ یکه تموم شد,سرمو اوردم باال که با چهره حرفام

 تموم قدرتش زد تو صورتم...

بگو درست  یدخترس...حاال ه نیا ريکه سر جگر گوشم اومده تقص ییگفتم؟!...تموم بالها یناصر!...بهت چ یدید_

وشت گ كهيت هی نيمن ع یررضايتوعه که ام ريهمش تقص دونستميحرف بزن,دوباره بهم حمله کردو با حرص گفت:م

 ...مارستانيب یپاتو بذار یبعد حق ندار به نی,از ایپسرم بش كینزد ذارمينم گهی...دمارستانيافتاده رو تخت ب

داره...اما حق نداره منو از  یچه حال دونمي...چون مكردميحرفش اخمام رفت توهم,تااالنم داشتم مالحظشو م نیباا

 جدا کنه... ررضايام

 نجایبس کن...ا نیبگم که پدرجون دستشو آورد باالو گفت:نسر یزيچ خواستم دمويبه صورتم کش یدست

 ...ميزني...بذار بعدا در بارش حرف ممارستانهيب

خودمو  ..وگرنهرونيب یپرتش کن مارستانيب نیاز ا نویا دیبس کنم,هرجور شده با خواميداد زد:نم بایجون تقر نینسر

 ...كشميم

 

دفاع کنه...چرا انقدر احساس  رحمیزنه  ب نینبود ازم در مقابل ا ی...چرا کسختیريصورتم م یرو محابایب اشكام

ال که نداشتم..حا یجواب چيبودن که براشون ه ییهمش چراها نای..استني!...چرا باباوماکان بازم کنارم نكنم؟يم ییتنها

 ...كنميندارم خودم از حقم دفاع م ويکس

 هی,اما الزمه كنميگفتم:من کامال درکتون م یکردم و با لحن جد صورتم پاک یاشكامو از رو دويکش یقيعم نفس

من باشم,اما تا به حال به رفتاره خودتون فكر  ررضايحال ام نیا ليکه دل نيشما فكر کن دیبهتون بگم,شا ویزيچ

من  یبشه...پس شمام به اندازه یعصبان که نیكرديم یکار هیچرا  ضهیقلبش مر نيدونستي...شما که من؟یکرد

 یزيچ نیبود ررضايپدرمادر ام نكهیمنو ازش جدا کنه,تا حاال به احترام ا تونهينم یاحد چي...من زنشم و هدیمقصر

 ....نميشوهرمو بب نینذار ای ديکن نيبهم توه دميبهتون نگفتم,بهتون اجازه نم
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اون حرفارو بهشون گفتم اما الزم بود  یبا چه جرعت دونميگفتم بدون توجه بهشون ازشون جدا شدم.خودمم نم نویا

که الزم بشه  یهر کار مونمويازم جدا کنه...من تا آخر کنارش م رمويام یکس دمي...اجازه نمانيبه خودشون ب یکم

 ....یهرکار دميانجام م شيسالمت یبرا

 اونجا بود... زدلمیکه عز ییجاccu دميرس باالخره

 ...؟ديكنيم كاريچ نجایکردو گفت:خانم ا یاخم دنمی...با درونيار اومد بپرست هیبرم داخل که در باز شدو  خواستم

 زل زدم به چشاشو گفتم: باالتماس

 ...نميلحظه همسرمو بب هی نی,اجازه بدكنميم خواهش

 

 ...شهيگفت:باشه,اما فقط چند لحظه اونم از پشت ش دويکش یپوف

 

 اشك تو چشمام جمع شدو تند تند سرمو تكون دادمو رفتم داخل... یخوشحال از

 شهيباورم نم ای..خداشهيتوش بود...دسته لرزونمو گذاشتم رو ش ررضايکه ام یسست خودمو رسوندم به اتاق یقدما با

لحظه حس کردم قلبم از  هیمن باشه... یررضايعالمه دستگاه بهش وصله ام هیو  دهياون تخت خواب یکه رو یشخص

 نجایه کردم...پاشو گلم,من طاقت ندارم توروایدهنمو از ته دلم گر یکار افتاد...جفت دستامو گذاشتم ـجلو

قولت بمونو دوباره برگرد ...توروخدا سرهیذاريتنهام نم ی...تو بهم قول دادرميميدارم م انصافیب رمي...پاشو امنميبب

 فاصله باهاش حرف بزنم... نیاز ا...چقدر سخته که مجبورم شميپ

 وقتت تموم شد... یکه پرستار اومد داخلو گفت:خانوم زدميداشتم باهاش حرف م همونطور

 ...رونيکردمو اومدم ب یباهاش خداحافظ نویيسر دادم پا شهياز ش جونمويدسته ب درمونده

بغلمو گرفتو نشوندم رو  ریسقوط کنم پرستاره ز نكهیرفت...اما قبل ا یاهيلحظه س هیشد که چشام  یچ دونمينم

 ...یصندل

 گلم؟ ی:خوبپرستار
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 ..ستميداد بزنمو بگم نهههه خوب ن خواستميم

 ...ستمي...اصال خوب نستمي,خوب نهق هق گفتم:نه با

 !...؟یدوسش دار یليزدو گفت:خ یلبخند مهربون پرستار

 براش... رميميسمه مفراتر از دوست داشتنه..تنها ک یزيزدم:حسم بهش چ لب
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 بلند شدو گفت: ازجاش

 ...شهياز دست نده...مطمئن باش که حالش خوب م دتويام_

 :دميآوردم باال و با عجز نال سرمو

 ...!شه؟يم دايقلب براش پ هی ایزود نيداشته باشم؟!...به نظرت به هم ديام یباش...به چ دداشتهيام گنيبهم م همه

 

 ...دمید ادیمعجزه ز نجایا یبدم...ول یالك ديبهت ام خوامي:توکلت به خدا باشه,نمپرستار

 برم... دیبا گهیمن د خب

 

 ...نمشيبب یممنون که اجازه داد یلي:خمن

 

 گذاشت رو شونمو گفت: دستشو

 به فكره خودت باش... كمی دهیپر یليبود,رنگت خ فميوظ
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م واموند یگلو نیاز ا یزي...مگه چرونيز رفتنش نفسمو فوت کردم بزدمو سرمو تكون دادم...بعد ا یجونيب لبخند

 ...نیيپا رفتيم

 

 سرمو آوردم باال...سوگلو آرمان بودن... یحضور کس یگرما با

 نشست کنارمو سرمو گرفت تو بغلش... سوگل

 

 نكن... تی:فدات بشم من..انقدر خودتو اذسوگل

 

 من در خدمتم... یالزم داشت ی:زنداداش هر چآرمان

 

من خودم  ستين ریسفرتون به خاطر ما بهم خورد...هنوزم د یبرنامه دياز بغل سوگل جدا کردمو گفتم:ببخش سرمو

 ...دیشما بر امياز پسم کارا بر ب تونميم

 

 بهم گفت: یپر از خشم ییتوهمو با صدا دياخماشو به شدت کش سوگل

نرم  اهيصد ساله س خواميول کنم برم سفر...م تيوضع نیورو تو ا...ت؟یگيم یدار ی...معلومه چايخفه شو مان_

 برم مسافرت؟؟؟؟.... یبعد از من توقع دار یاياز پس خودتم بر نم ؟تویا دهیرنگ پر نقدریتو چرا ا نميسفر...بب

 

 براش... ريبگ یزيچ هیبرگشت طرفه آرمانو گفت:آرمان برو از بوفه  بعدم

 

 رفت... یحرف چيسرشو تكون دادو بدون ه آرمانم
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 ...خواديدلم نم یچي,هشیفرستادي:کاش نممن

 

 اخم جواب داد... باهمون

 ...شهيدرست نم یچي...در ضمن بااعتصاب غذا هیبخور یزيچ هی دیبه خاطر بچتم که شده با_

 

 

 حرف زدن نداشتم سرمو گذاشتم رو شونشو چشامو بستم... یحوصله

 ..دستشو گذاشت رو سرمو نوازشش کرد. اونم

 

 ...؟یدید ررضاروي:امسوگل

 

 تكون دادم... دیيتا یبگم سرمو به معن یزيچ نكهیا بدون

 

 ...دي:خداروشكر حالش خوبه....آرمان از دکترش پرسسوگل

 !ا؟يمان

 

 

 زور لبامو باز کردم... به
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 !ه؟يچ_

 

ه ب دونميم ديبع دمیکه من از مادرشم د یرفتار ؟بااونیکن كاريبا پدرو مادرش چ یخوايگفت:م ینيلحن غمگ با

 ولت کنه... ايراحت نيهم

 

 رحموی...چرا انقدر بدونهيم ررضايحاله ام نی,مادرش منو مقصر ادونميشونش برداشتمو گفتم:نم یاز رو سرمو

باهام حرف  گیبهش فروختم...نه فقط مادرش بلكه الهه و اهورام د یتر یزميسنگدله سوگل؟!مگه من چه ه

 ...زننينم

 

 

 مراقب خودت باش... شتري,توروخدا باينتم مان:من نگراسوگل

 

 !...ه؟يمادرش چ یالعمل بعدعكس دونستمينداشتم که بگم...نم یزيچ یعنینگفتم... یزيچ

...... 

 ...شمونيتو دستش اومد پ لونینا هیبعد آرمان با  یقهيدق چند

 سوگل... اي:بآرمان

 ...رونياز توش آورد ب كيو ک وهيآبم هیاز دستش گرفتو  لونوینا سوگل

 به آرمان نگاه کردم... یآوردم باال با قدردان سرمو

 

 ...یديممنون آرمان زحمت کش یلي:خمن
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 ...ستين یمنت چيداداشمه,ه نهيع ررضاي...امفسيوظ یاز رو كنميم یزدو گفت:هر کار یمهربون لبخند

 ...رهايبخور حالتو جا م نیاز ا كمی ايداد دستمو گفت:ب رووهيآبم سوگل

 

کردمو چند قلوپ ازش  كیبه لبام نزد وياز دستش گرفتمو ن رووهينبود....آبم یااما چاره خواستياصال دلم نم نكهیباا

 باز کردو گرفت سمتم... كميخوردم...ک

 نه سوگل.. كيگذاشت رو دستشو گفتم:ک دستمو

 ...یبخور دی:حرف نباشه باسوگل

 

 ...کنمیعجز گفتم:خواهش م با

 

 سمتش... ميآرمان برگشت یبگه که با صدا یزيخواست چ سوگل

 ...خواديدلش نم دی:سوگل جان,زورش نكن...شاآرمان

 

 ...یچجور ررضايام چارهي...بیزورش کن دی...باخورهينم یچيباشه که ه نیگفت:اگه به ا ظيبا غ سوگل

 

 اشك تو چشام حلقه بست... ررضايام بااسم

 نداشتم... یمنظور ديگفت:ببخش یبا ناراحت سوگل
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ودتو خ ینگفت یبد زهينداره تو که چ یبيزدمو گفت:ع یناراحتش نكنم لبخند مصنوع نیاز ا شتريب نكهیا یبرا

 حساس شدم... خوردهیناراحت نكن...من 

 

 

 نگفتم... یزيچ گهینگفت...د یزيچ نویيانداخت پا سرشو

 

 ...نيبهم زنگ بزن نيداشت یشرکت اگه کار رمي:من مآرمان

 

 باشه... شمونيمرد پ هی دیسرشو آورد باال و با تعجب گفت:کجا؟!...نرو آرمان,با سوگل

 

 ...نيشد زنگ بزن ینده...گفتم که هر چ ريسوگل گ ستيبرم شرکت...حالم خوب ن دیکالفه گفت:با آرمان

 

 شتري,بیممنون که هوامو دار یلي...خميزنيشد بهت زنگ م یزيبگه که تند گفتم:برو آرمان,چ یزيخواست چ سوگل

 ...یکرد یاز برادرم در حقم برادر
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احوال  یآرمان که داشت با کس یکرد...هنوز چند قدم دور نشده بود که صدا یزدو ازمون خداحافظ یمهربون لبخند

 ...دميشن كردويم یپرس

 خانم اومد... تهیلب با حرص گفت:عفر ریبهم زدو ز یاسقلمه سوگل
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 پدرو مادرش اخمام رفت توهم... دنیکه باد گهيم ويک نميبب مبرگشت

 ...میکه تموم شد اومدن سمت ما...با سوگل از جامون بلند شد شونيپرس احوال

 

 نيکردم خودمو نبازم به خاطر هم یزل زد تو چشام...سع ميقدم اومد جلوترو مستق هیخصمانه نگام کردو  مادرش

 نگاهش کردم... یترس چيبدون ه

 زدو گفت: ی...بعد پوزخندیاحامله دميلب باز کردو گفت:شن باالخره

 که طالقت نده؟... یرضارو رام خودت کن یبچه تونست نيهم با

 

 ینيبگم اما نتونستم...بغض سنگ یزيرو سرم...لبامو باز کردم که چ ختنیر خویسطل آب  هیحرفش انگار  نیا با

 شویيباال یلباسمو دکمه یقهیبرام سخت شده...دستمو بردم سمت  دنيگلومو گرفته بود...احساس کردم نفس کش

 باز کردم...

 

 ...نيکن نيتوه ايبه مان دمي...اجازه نمني:لطفا حرف دهنتونو بفهمدیمن سوگل با خشم غر یجا

 

 نی..ا.ادبهیزن آرمان انقدر ب دونستميلباش گفت:نم یدادو با همون پوزخند رو رييسوگل تغ یاز من به رو نگاهشو

 ...نيهم ی...جفتتون لنگه؟یتو چ ستيمادر باال سرش ن

 

 گفت... یاالن چ نی...انی...ایصندل یجون از پاهام در رفتو افتادم رو هوی

 با وحشت نشستم کنارم...از شونه هام گرفتو محكم تكونم داد... سوگل
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اشو ه هیکنا شويطاقت ن گهی,دستمين ررضايام یچرا من جا ای...خداگهيم ايمادرت بهم چ ینيکه بب ییکجا ررضايام

از  ییکه بو یداده بود...اما نه در مقابل کس ادیاما خوب ادبو نزاکتو بهم  ستيسرم ن یندارم...آره من مادر باال

 نبرده... تيانسان

 

و با  که بود بغضمو قورت دادم یداشت؟!...به هرجون کندن یسوگل به خودم اومدم...سوگل چه گناه یهیگر یصدا با

 نكن... هیبهش گفتم:خوبم سوگل,گر یفيضع یصدا

 

 ...هیگر ریصدام محكم بغلم کردو بلندتر زد ز دنيشن با

 

 نشده که... یزي...چزمینكن عز هی:گرمن

 باال... ارميپدرجون باعث شد سرمو ب یصدا

 

 ...ستيروزا حالش خوب ن نیا ريحرف بزنم...تو به دل نگ نیبا نسر یبا چه زبون دونمينم گهیشرمندم دختر,د_

 

 ريخ یبا اون پسرعمه یدی,مگه ندیمردگخودشو زده به موش نی,ایاجون با حرص گفت:تو چرا شرمنده نینسر

 ...نجاستیدوتاس که پسرم االن ا نیروهم...به خاطر ا ختهیچطور ر دشیند

 گرفت سمتم... دیطرفه منو انگشت اشارشو به نشونه تهد برگشت

که با  یتقاص کار دیبره...تو با نیيآب خوش از گلوت پا هی ذارمي,نمکنمیم تیاصال من از تو اون پسرعمت شكا_

 ...یپس بد ویمن کرد یرضا
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 ...داشتیبرنم راشيچرا دست از تحق کردیدرد داشت...چرا تموم نم ی,حرفاش بدجورنیيانداخته بودم پا سرمو

 

 ...کردیم دی...حرف که نه همش تهدزديحرف م زیركیاما اون  رهيجلوشو بگ کردیم یسع پدرجون

 برو... نجای...پاشو از ااي:مانپدرجون

 

...دوست نداشتم شدميم دهيمتحرک دنبالش کش یمرده هی نيبغلمو گرفت...ع ریازجام بلند شدم...سوگل ز حرفیب

 ...ستادمیوسط راه وا نيازش دور بمونم...به خاطر هم

 

 ؟یستادیبا تعجب گفت:چرا وا سوگل

 

 ؟یاشم چو من نب وفتهيبراش ب یحرفا جا بزنم...اگه اتفاق نیبا ا دیباشم,نبا ششيپ دیپس زدمو گفتم:من با دستشو

 

 میبر اي...ب؟یزخم زبوناشو تحمل کن یخوايبهت گفت؟بازم م ايچ یدينشن ؟مگهیشد ونهید ايگفت:مان تيعصبان با

 ...میايکه رفتن دوباره م یوقت

 

که با حرفش منو  نهی...اون هدفش اكنميتحمل م ررضايبه چپو راست تكون دادمو گفت:همشونو به خاطر ام سرمو

 ...کشمیوجه پا پس نم چيمن به ه یازش جدا کنه...ول

 

 ...ايبرگردم که سوگل مچ دستمو گرفتو گفت:نرو مان خواستم
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 الشيخيب ارزشیبه خاطر چنتا حرف ب تونمي...نمیمن باش یاون روزو که جا ارهيشدنو گفتم:خدا ن ریسراز اشكام

 هوامو داشته,االن نوبته منه که براش جبران کنم... طیتحت هر شرا ررضايبشم,ام

 

 142پارت#

 سرشو تكون دادو گفت: شهينم ميحرف حال دیکه د سوگل

ر از آقاناص شيکنه...به خدا من پ رتيگفت جوابشو بده نذار انقدر تحق یزي,باشه برو اما اگه چايمان یلجباز یليخ_

 نداره... ايخورده ح هیخجالت آب شدم,

 

 نگاهش کردم... یگذاشتم رو شونشو با قدر دان دستمو

 

 دارم... یخواهش هیبشه,ازت  نيبه خاطر من به توام توه خواميخوشحالم که تورو دارم,نم یليخ_

 

 ؟ی:چسوگل

 

ابشو جو ستميمن بلد ن یكنيگفت لطفا جوابشو نده...تو فكر م یزيکردمو گفتم:اگه...اگه چ سيبا زبون خ لبمو

 ...كنميسكوت م ررضايبدم؟...من فقط به خاطر ام

 

 شرط داره... هیفك کردنو در آوردو گفت:اووممم باشه,اما  یادا

 

 ؟یگفتم:چ دمويکش یپوف
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 ...یبه فكره خودت باش شتريکه ب یبهم قول بد دی:باسوگل

 

 به غذا خوردنه من... یداد ريگفتم:چرا گبهش رفتمو  یاغره چشم

 

 ...یكنيم تشیاذ یدار یرحمیکه تو با ب گناهمیب یزدو گفت:من فقط به فكره اون بچه ینيغمگ لبخند

 

 نیبود که دوست نداشتم تو ا نيگفتم:به خاطر هم نویيحرفش بغض به گلوم چنگ انداخت...سرمو انداختم پا نیباا

 که خودم به زور سرپام... ینيبي..مميبچه دار بش طیشرا

 

 ...یمراقب خودت باش دیکرد...با شهينم شیکار گهی:دسوگل

 

 نگفتم... یزيتكون دادمو چ سرمو

 ؟یايتوام م گردمی:خب من برممن

 

 کنارت باشم... خوامي:اوهوم,مسوگل

 ...ميزدمو باهم برگشت یکم جون لبخند

چرا  دونميداشت آرومش کنه...نم یپدر جونم سع کردویم هیکه داشت گر دمیجونو د نیمحض برگشتنمون نسر به

 اونم مثل من داغونه... نكهیبه خاطر ا دیلحظه دلم براش سوخت...شا هی
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 ...ايصندل یرو ميبا سوگل نشست سروصدایمتوجه ما نشده بودن...ب هنوز

 آروم سوگل برگشتم طرفش... یصدا با

 دلم براش کباب شد... کنهیم هیگر ینجوریچرا ا_

 ...اما جرعت ندارم برم آرومش کنم...کنمیزدمو گفتم:درکش م یتلخ لبخند

 

ه بزنه...اصال من گوه خوردم ک شيدوست باز بهت ن یلي,فكر کنم خايلب با حرص گفت:بتمرگ سرجات مان ریز سوگل

 گفتم دلم به حالش سوخت...

 

 ...كنميکه درکش م گميگفتم:نه,بابا مگه مغز خر خوردم...فقط م رونويبه شدت فوت کردم ب نفسمو

 

* 

 "سه روز بعد"

اما  داديم ینشده بود...سوگل مدام بهم دلدار جادیا ررضايتو حال ام یرييتغ چيو ه گذرهيروز از اون روزه شوم م سه

 هيشب یزدن نشدن...هممون به نوع هیکنا یحالو حوصله گهیجونم د نینسر ی...حتشديخوب نم زايچ نیحاله من با ا

ازم گله کرد  یبرگردن...بابا همون روزه اول بهم زنگ زدو کل صفهان...امروز قراره باباو ماکان از امیمتحرک بود یمرده

 همچنان دنبال پرهامو همدستاشن... سايکه چرا زودتر خبرشون نكردم...پل

 

 زدو گفت:به خودم اومدم...سوگل نگران صدام  یدست یتكونا با

 ...كنميساعته دارم صدات م كی یی!...کجاا؟يمان_
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 !....؟یداشت كارمي...چديببخش یچيحواس گفتم:ها...ه یب

 

 با استرس کرد توهمو نگاهشو دوخت به پشت سرم و با من منو گفت: دستاشو

 ...اون قیبود اسمش؟!...اهان شقا یدختره چ نی,اايمان_

 

 

 یليحس خ هیجون  نیهمراه نسر قیشقا دنیرگشتم و پشت سرمو نگاه کردم...با دحرفشو ادامه بده و تند ب نذاشتم

 زل زد تو چشام... ی...اونم  متوجه من شدو با گستاخکردیم كاريچ نجایبهم دست داد...اون ا یبد

یب یدختره نیمنو عذاب بده ا نكهیا یمشت کردم و لبامو محكم به هم فشار دادم...مطمئن بودم فقط برا دستامو

 با خودش آورده بود.... شرمو

 

 ....؟ینيرو بب ررضايام یخواستيمگه نم یستادیخاله چرا وا قیجون:شقا نینسر

 

 143پارت#

 نمش؟يبب تونمينگاهشو ازم گرفتو گفت:واقعا م قیشقا

 چرا نشه... زمیگفت:آره عز یزدو با مهربون یجون لبخند نینسر

 

 ...نهيرو بب ررضايام خواستيم یبدون توجه به من از کنارم رد شدن...اون به چه حق بعدم

من  یررضايبا ام ی...اصال اون چه صنمنهيبب ررضارويام ذارميزده به سوگل نگاه کردمو گفتم:سوگل,من...من نم بهت

 ...ادتش؟يداره که اومده ع
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وست د قی,خب پدرومادره شقاايمان اليخيگفت:ب یقدم برم جلو که سوگل محكم بازومو گرفتو با ناراحت هی خواستم

 ...ادتيع انيکه ب هيعيطب شونهيخونوادگ

 

 ادتيع یکه فقط برا یکنیگفتم:تو باور م دیلرزيم تيکه در اثر حرصو عصبان ییخشم اشكامو پاک کردمو با صدا با

 مردنه... نيبرام ع نجایهضم کنم...حضور اون ا تونمینم گهید نویا متونیاومده؟!...نه سوگل نم

 

 کرد منو با خودش همراه کنه... یتر بازوهامو گرفتو سعمحكم نباریبرداشتم که سوگل ا گهیقدمه د هی

 ...شدمیم دهيدنبالش کش هیگر با

 ...یبريمنو کجا م یسوگل توروخدا ولم کن...دار_

 ...مارستانيب اطيمن,بردم ح یتوجه به التماسا بدون

 سوگل... یکرد کارونیگفتم:چرا ا زدمیکه نفس نفس م همونطور

 

ه ک میريفكر کن...گ كمی...ا؟يمان یشد ونهیدستشو گذاشت رو گلوشو با داد گفت:چرا د زدیداشت نفس نفس م اونم

حرفت  نیشوهره من؟! ا ادتيع یاومد یچ یبرا یبگ یخوايهااان؟ ...م یبهش بگ یچ یخواستيمن ولت کردم..م

 خوشحال بشه... شترينكن که اون ب یاما توروخدا کار یکشیم یچ دونمی...ما؟يمان هيمنطق

 

جدولو همونجا  ینداشتم که بهش بدم...دسته لرزونمو گذاشتم رو یجواب چيواقعا ه نیيانداختم پا سرمو

 نشستم...زانوهامو جمع کردم تو شكممو سرمو گذاشتم روشون...

 سوگل نشست کنارمو دستاشو دور شونم حلقه کرد.... قهياز چند دق بعد

 سرده... یلي,خنينش نجایا اي:مانسوگل
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...سوگل ادي...خواب به چشام نمشهيبخوابم,اما اونم نم خوادی...خستم سوگل...دلم مستيبرام مهم ن یچيه گهی:دمن

 شه؟يخوب م ررضايبه نظرت ام

 ,چراکه نه...یگفت:آره خواهر یشدارخ یباال و با صدا ديکش شوينيب

 

جدول تا مغزو استخونم  ی...سرماکردمیپاک کردنشون نم یبرا یتالش چياما ه ختنیريدونه دونه رو صورتم م اشكام

 یلحظه کل اتفاقا هی...سوختیخودم م یمسخره باشه اما دلم برا دیاز جام بلند شم...شا خواستميرسوخ کرد...اما نم

کنارم بود,اون  ررضايبود که ام یهمه مربوط به زمان وههم ميخوش زندگ یچشمام رد شدن...روزا یاز جلو ميزندگ

خوبمو  یزايهمه چ ی,زندگدميچرا انقدر نسبت به خوب بودنش ناام دونمي...نمدادیم یبهم انرژ یفقط با بودنش کل

 مامانم بود... نشیترازم گرفت...مهم

 

 رد...افكارمو پاره ک یسوگل رشته یصدا

 داخل... میپاشو بر گهیبسه د ايمان_

 

 خورده هوا بخورم... هی خواميگفتم:توبرو سوگل,م یفيضع یصدا با

 

 ...یکنی...واقعا سرما رو حس نمخی كهيت هیرو  ی...نشست؟یهوا بخور یخوايم ینطوریا_

 

 

به حاله خودم  خواميتنهام بذار...م کنمیبا داد گفتم:سوگل...خواهش م بایشدم...تقر یلحظه عصبان هیچرا  دونمينم

 ...رميبم
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 نیداشتم از دستم ناراحت بشه اما مصرانه دستشو دوره شونه هام حلقه کردو گفت:ازم توقع نداشته باش تو ا توقع

 داخل.... میبر ايبهم بگو اما ب یخوايم یتنهات بذارم,هر چ تيوضع

 

 144پارت#

 ن دختررونحس او یافهيداخل که ق اميگفتم:ب هیگر با

 سوگل درکم کن... تونمی...؟!نمنميبب

 زد به کمرشو با حرص گفت: دستشو

...تو بدون یبرام مهمه...پس چرا االن جا زد ررضايفقط ام ی...خودت بارها بهم گفت؟یدار كاريتو به اون دختره چ_

 ...خوادیکه اون زن م یکنیم ویهمون کار یدار یمتوجه بش نكهیا

 

 بشنوم... یزيچ خوامینم گهیگذاشتم رو گوشامو گفتم:بسه سوگل د دستامو

 

 قدم برداشت... مارستانيب هيبگه به طرف خروج یزيچ نكهیدستشو مشت کردو بدون ا تيعصبان با

 

 عجز صداش کردم... با

 ...کنمیسوگل...نرو خواهش م_

 

 ...اما برنگشت تو همون حالت گفت:ستادیوا ديکه شن صدامو

که معلومه  نطوری...استين یاجياحت چيهمه ضعفتو تحمل کنم...به حضور من ه نیا تونمی,من نمايمانمتاسفم _

 ...یايخودت از پس کارات بر م
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همه کشمكش خسته  نیمن فقط از ا ستمين فيبگم من ضع خواستمیازم دور شد...م قينفس عم هیگفتو با  نویا

 دنويتوان جنگ گهی,ددهيبهم حق نم چكسيخسته شدم...چرا ه اديکه پشت سرهم سرم م ییبالها نیشدم...از ا

 ندارم...

 

آهسته رفتم  یاز جام بلند شدمو با قدما یطاقت سرما رو نداشتم...به سخت گهیهمونجا نشستم اما د قهيدق چند

 ...یسمت دره ورود

 

 ه برگشتم پشت سرم......ناخودآگاستادمیآمبوالنس باعث شد سرجام وا یپله که صدا نياول یگذاشتم رو پامو

 ...رونيتوش بودو اوردن ب ضیکه مر یآمبوالنس باز شد برانكارد دره

 ...گهیرومو برگردوندم سمته د عیلحظه حالت تهوع بهم دست داد...سر هیصورت پر از خون مرده  دنید با

 پله هارو رفتم باال... دمويکش یقيبردن نفس عم ضویمر نكهیاز ا بعد

چه  دیبا نمشونياگه بب دونمي...نمگرفتیکل وجودمو م یبياسترس عج شدمیم كینزدccuکه به  یهرقدم

 نشون بدم...از ته دلم از خدا خواستم که باهاشون رودر رو نشم... یالعملعكس

 نینبودن...تاخواستم نفسمو آزاد کنم در باز شدو نسر نجایکردم...خدارو شكر که ا یرو هم طمونده یقدم باق چند

 ...رونياومدن ب ونیگر قیجون و شقا

 رو صورتش... ديکوبیبا دستاش محكم م دويكشيم غيجون مدام ج نینسر

 

 عیت...سررف جيفكر سرم گ نیافتاده....با ا یاتفاق ررضايام یشد...نكنه...نكنه برا شتريحالش استرسم ب نیا دنید با

 ...ررضايلرزون رفتم سمت اتاق ام یبا قدما وارویدستمو گرفتم به د
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اونور اما چشم من فقط به اون  نوریا رفتنيبود خودمو رسوندم به اتاقش...پرستارا با مدام م یهر جون کندن به

 ...دادیبود که ضربان قلبشو نشون م یدستگاه

 هگیز پاهام در رفتو درو دستگاه جون ا یهابوق ممتدده دستگاهو صاف شدن خط یبه دستگاه بود که باصدا چشمم

 ...دمينفهم یزيچ

 

  145پارت#

ول به حالت ا دمیتار بود...چنتا پلك زدم که د یکم دمیچشمامو باز کردم...د یسرم به سخت ینامفهوم باال یصداها با

 برگشت...

 

 ...ـــــــايمان_

 

 نجام؟ی,چرا ادمکریچرخوندمو نگاهش کردم...گنگ نگاهش م یسوگل سرمو به سخت ونیگر یصدا دنيباشن

  

 ...زمیعز ی...خوبیدستمو گرفتو گفت:خداروشكر که به هوش اومد سوگل

 

 مادی شبیلحظه تموم اتفاقات د كیبودنمو ازش بپرسم که  نجایا ليازهم باز کردم خواستم دل یبه سخت لبامو

 چشمم بود... یهمش تو جلو یاز اون دستگاه لعنت ریتصو نیافتاد...آخر
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 یتموم شد همه چ گهی...ددميکش یقيبرام سخت شد...دستمو بردم سمت گلومو نفس عم دنيلحظه نفس کش كی

 تموم شد...

 ...سوگل با وحشت اومد کنارمو داد زد...ومديچرا اشكم درنم دونمينم

 

 ...یشياالن خفه م یکننن لعنت هی....گرايکن مان هیگر_

 

ینداره...ب یارزش چيجون من ه ستين ررضايام یدر مرز خفه شدن بودم اما خوشحال بودم,وقت نكهیچرا باا دونمینم

که به صورتم  یمحكم یليکه باس شديسوگل بودمو چشام داشت بسته م یرهيمردنم بهتر از زنده موندنمه...خ شك

 شد. یصورتم جار یبرگشت,اشكام به شدت رو ميخورد ,بغضم شكست,نفس لعنت

برام  شيخال یسخته,تحمل جا گهید یكی نیتحمل ا ااای...خداکردمیرو صدا م ررضايام دمويكشيم غيهاجونهید نيع

 قولش.... ریازش بپرسم چرا زد ز خوامي...منمشيبب خواميتخت بلند شدم,م یمرگه... از رو نيع

 که سوگل دستامو گرفتو با داد گفت: رونيسرمو از دستم بكشم ب خواستم

 ....یاريدر م یباز ونهیآروم بااااش,توروخدا چرا د ايـــــمانــــــــ_

 

 داد گفتم: با

 ازم گرفت.. ررضامويازم گرفت,ام زامویعز یکرد,همه ونمیزمونه د نیشدم,ا ونهیآره د_

 با هق هق گفتم  نويافتادم زم دوزانو

 نیکردم که ا كاريتحمل ندارم,سوگل تو بهم بگو من...من چ گهیگرفت,همه کسمو گرفت...آخ خدا د ررضامويآخ ام_

 ...اديهمه بالسرم م
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 نشست کنارمو دستپاچه دستامو گرفت تو دستش... سوگل

 

 رو ازت گرفته؟... ررضايام ی...ک؟یگيکه م هيحرفا چ نی,ااي:مانسوگل

 

...آه خدااا قلبم داره نميهشو بببار صورت ما نیآخر یبرا خوامي,منمشيبب خواميبه شدت پس زدمو گفتم:م دستشو

 ...رهيگیم شيآت

 

بگه که در اتاق باز شدو ماکانو باباو آرمان  یزيصورتمو پاک کرد...خواست چ یرو یزدو اشكا ینيلبخند غمگ سوگل

 اومدن داخل... مهيسراس

 

 ...ااااي,ماناخداااایگفت: دهيدستشو گذاشت رو سرشو ترس دنمیبا د ماکان

 

و خودم یکه فور رهياون...خواست دستمو بگ یبلند اومد کنارم...سوگل ازجاش بلند شدو ماکان نشست جا یقدما با

 ..ختمیآروم شدم سرمو گذاشتم رو زانوهامو آروم آروم اشك ر هويعقب زانوهام تو شكمم جمع کردم دميکش

 ...؟یخودت آوردسره  ییچه بال ني...بب؟یكنيکارو با خودت م نیجان خواهرم,چرا ا اي:مانماکان

 

 گفت: یپر بغض یهام حلقه کردو باصدانشون ندادم...دستشو دوره شونه یالعملعكس چيه

 

 تو خودت,انقدر ساکت نباش... زیحرف بزن آروم جونم,نر_
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 نگاش کردم.. رمقیآوردم باال و ب سرمو

 دستاشو ندارم گهیبغض لب زدم:دستاش ماکان د با

 

 مرده؟!.... ررضايام یكنيگرفت تو دستشو با تعجب گفت:تو...تو فكر م دستامو

 

 کـــــ.... دمیماکان من خودم د یگيم یگفتم:چ یفيضع ینگاهش کردمو باصدا مات

 

با امروز  یدوني...م؟یختیبهم ر نطوریکه ا یدید یزندس...چ ررضايام ونهیحرفمو ادامه بدمو مهربون گفت:د نذاشت

 ...؟یهوشيپنج روزه که ب

 

 بگم اما نتونستم... یزيزده نگاهش کردم...چند بار لبامو بازو بسته کردم تا چ رتيح

 

 ...میحالت تا حد مرگ ترسوند نیخبر خوب بهت بدم...اما با ا هیتو بغلشو گفت:اومده بودم  دميکش

 

 م:گفت هیبا گر رونويش اومدم باز بغل عی...سردادياوردن اسمشم عذابم م یکه...حت دمینداشت من ...من خودم د امكان

 ...دمیدروغ نگو,من خودم د بهم

 

سر خودش  ییچه بال نيگفت:بب کردیباال...همونطور که اشكاشو پاک م ارميسوگل باعث شد سرمو ب یحرص یصدا

 ...یآورده...آخه تو چرا انقدر خر
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 گرد شده گفت:عه سوگل زشته... یگفت آرمان باچشا نویا نكهيهم

 

 ....ديگفت:ببخش نویيتند سرشو انداخت پا سوگل

 چه خبره.... ديدستامو کالفه و سردرگم گفتم:توروخدا بهم بگ نيگرفتم ب سرمو

 

تنهات گذاشتم,عذاب وجدان  یشب که باهات دعوا کردم و اونطور...اوناريانقدر به خودت فشار ن زمی:باشه عزسوگل

م رفت یستين دمید یگشتم وقت اطويبرگشتم...ح نيخاطر همدور نشده بودم به  مارستانياز ب یليگرفتم...خ

...اما سرشو شتياومدم پ نيبه خاطر هم یرفتکجا  دونستميگذاشته...م ريداخل...خوشحال بودم که حرفام روت تاث

 با بغض ادامه داد.. نویيانداخت پا

اون  رويمن مادر ام یرو سرم خراب شد...باداد صدات کردم که با صدا ايدن یافتاد نيزم یجون رو یب دمید یوقت

اون شب حالش بد شدو  ررضايام یبود دهیبودن...تو درست د دهيمتوجه تو شدن...اونام ترس دهیند ريخ قیشقا

 تامرزه مرگم رفت اما...

 ؟یزدم:اما چ لب

 

 گفت:اما خدا دوباره بهت برگردوندش... دويکش یقيعم نفس

 

 ایبكشم...خدا غيج یشد..کم مونده بود از خوشحال  قیبهم تزر یاز ارامشو خوشحال یحرف موج نیا دنيشن با

 ...شيشكرت...شكرت که ازم نگرفت

 

 :حاال خبر خوبه مونده..ماکان
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 146پارت#

 از شدت نباریکردن اما ا دنیشروع به بار یشترينبود...اشكام با شدت ب ررضايام هيخوب تر از سالمت یخبر چيه

 ...یخوشحال

 

 ...ديبوس مويشونيقدم اومد جلوترو صورتمو با دستاش قاب گرفتو پ هی بابا

برات  یکه چه اتفاق دمي...از سوگل شنیتنها بمون یجدا شدو گفت:ببخش منو دخترم,بازم مجبور شد ازم

 کنمو حقشو بذارم کفه دستش... دايپ زويچ همهیاون پرهام ب دمیافتاده...قول م

 

شما  كنمي,خواهش مکننیم داشيدنبالشن حتما پ ساي...پرهامم پلنيشميپاک کردمو گفتم:ممنون که پ كامواش

 خطرناکه... یليخ ی,اون عوضنينكن ريخودتونو درگ

 

 بهش بگم... یچ دونمی...نمزنهیهزار بار بهم زنگ م یموهاشو کالفه گفت:عمت روز یدستشو فرو کرد تو بابا

 

 ررضايو ام ايکه پرهام سر مان ییشما...اونم با بال زنهیزنگ م یچ یوهمو با حرص گفت:برااخماشو کرد ت ماکان

 آورده...

 

 خوامي,مستيمهم ن زايچ نی,االن انيبحثو تموم کن نیخواهش کنم ا شهيدستامو مشت کردمو گفتم:م تيعصبان با

 ...نميرو بب ررضايام
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 ...یكنيطرفه سوگلو گفتم:کمكم م برگشتم

 پراعتراض ماکان برگشتم طرفش...  یتكون دادو اومد طرفم...با کمكش از جام بلند شدم که باصدا سرشو

 

 ...ه؟يخبر خوب چ یبفهم یخواي!...نما؟ي:کجا مانماکان

 

 نكن... دوارشيام ینگاهش کردم که آرمان به ماکان گفت:ماکان بذار مطمئن بشن بعد...الك کنجكاو

 

 ...رونيب میباهم از اتاق اومد دويکه سوگل دستمو کش دمکریمبا تعجب نگاشون  داشتم

گفتم:سوگل  زدمیلحظه نفسم گرفت...دستمو گذاشتم رو قلبمو همونطور که نفس نفس م كیکه  رفتيتند م انقدر

 راه برم... تونمی,پاهام جون نداره نمواشتری

 

 ...گردمیاالن برم نجایا نيبش خوردهیاصال حواسم نبود... ديببخش یگفت:وا یبا شرمندگ ستادویوا هویحرفم  نیباا

 

اه اما واقعا توان ر نميبب ررضايتكون دادم...دل تو دلم نبود که ام دیيتا هيسرمو به معن دمويکش قينفس عم چنتا

به خدا  ...منشهيکنم...من مطمئنم که خوب م یناشكر دینبا گهینشست رو لبام,د یرفتنو نداشتم...ناخوداگاه لبخند

 که حواسش بهم هست... دونميدارم,م مانیا

 

الهه ناخوداگاه  دنیکنارم نشست...سرمو آوردم باال با د یکه احساس کردم کس کردمیداشتم فكر م نطوريهم

 باال... دنیابروهام پر

 کناره من؟!... ینشست یديگفتم:نترس یفيضع یبا صدا نویيدلمو شكستن سرمو انداختم پا همشون
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 ...ديچيناراحتش تو گوشم پ یلحظه بعد صدا چند

 ...ايمن...من واقعا متاسفم مان_

 

 ...یرفتار کن ینطورینشست رو لبامو گفتم:از تو توقع نداشتم باهام ا یپوزخند

 

رفتار  یتوروخدا منو ببخش,من از ترس مامان باهات اونطور ايگفت:مان هیدستام گرفت تو دستشو با گر هوی

 شیبستر میاون عكسا چند بار حالش خراب شد و مجبور شد انی,بعد جراديسرش ب ییبال مخوايکردم...من نم

 ..به خدا من دوست دارم...ميکن

 

مامانت  ترسمیبرو م کنمی...خواهش مکنمیگفتم:برو الهه,باشه من حرفاتو باور م رونويب دمياز دستش کش دستمو

 و دوباره بهم زخم زبون بزنه.... نهيتورو با من بب

 

ازت متنفر  چوقتيبدون که منو اهورا ه نوی...اما ارميگونش پاک کردو گفت:باشه...باشه م یتند اشكاشو از رو تند

 ...مینشد

 ماکان سرجاش متوقف شد... یگفتو از جاش بلند شدو خواست قدم اولو برداره که با صدا نویا

 

 ؟ینيبب ررضارويام ینرفت ؟مگهیینجایا اي:عه مانماکان

 

 زل زده به الهه... یدستاشو مشت کرده و با اخم وحشتناک دمیبگم که د یزيچ خواستم
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 لبشو به دندون گرفت... نویيسرشو انداخت پا دیتا نگاه ماکانو د الهه

 ؟یکنیم كاريچ نجایبه الهه گفت:تو ا یالعاده سردکه ماکان با لحن فوق کردمیبا تعجب نگاهشون م داشتم

 

 حرف بزنم... ايال همونطور که اشك تو چشاش حلقه زده بود گفت:اومده بودم با مانآروم سرشو اورد با الهه

 

 ...یبر یتونیم یبهش گفت:خب,حرفاتم زد یماکان نشستو باهمون لحن قبل یرو لبا یپوزخند

 

 نبود... یالزم به گفتن جنابعال رفتمیدستاشو مشت کردو با حرص گفت:خودم داشتم م الهه

 

خون  یبه ماکان که چشاش دو کاسه رمويبگ مویکنجكاو یپر از حرص ازمون دور شد...نتونستم جلو یبا قدما بعدم

 ...یدوسش دار کردمی..فكر م؟یحرف زد ینطوریشده بود گفتم:چرا باهاش ا

 

 گفت:باهاش بهم زدم... رونويفرستاد ب نينگاهشو ازم گرفتو نشست کنارم,نفسشو سنگ ماکان

 

 !...آخه چرا؟!؟یگفتم:چـــــــــــ یبلند بایتقر یباصدا

 

...هفتهمیباهم ادامه بد ميتوني..اما ما نماي,من عاشقشم مانميدستاشو گفت:چند ماهه که باهم دوست نيگرفت ب سرشو

 ...ميبهم وابسته بش نیاز ا شتريب ستيصالح ن گهیباهاش بهم زدم...د شيپ ی
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که اونم دوست داره..ماکان اون دختر بهت دل  خونميماکان؟....من از چشاش م یکرد كاريگفتم:تو چ تيعصبان با

 ...؟یباهاش کرد نكارویبسته چرا ا

 

ارو ک نيفراموشش کنم مطمئنم اونم داره هم كنميم یمن تموم شدس...دارم سع یموضوع برا نیا ايمان اليخي:بماکان

 ....كنهيم

 

 شديبودم که حد نداشتم,باورم نم یازم دور شد...اونقدر عصبان یبلند یحرف از جاش بلند شدو با قدما نیگفتن ا با

 ...كشهيم یچه زجر ی....طفلكسوختيالهه م یکرده باشه...دلم برا ویکار نيکه ماکان همچ

 

 کارشو بپرسم...با اون چرت نیبا ماکان حرف بزنمو علت ا دینكنه...با هیکه گر ارهيکه چطوربه خودش فشار م دمیدیم

 داد قانع نشدم.. لمیکه تحو ییو پرتا

 لونینا هی...تودستش دمشیفكرا بودم که باالخره د ني...تو هماديآوردم باال پس سوگل کجاست چرا نم سرمو

 کردم؟!... رید ديبهم گفت:ببخش ديرس نكهيبود...هم

 

 ...مینداره,خب بر ی:نه اشكالمن

 

 کن بعد... تیرو تقوخودتو اون فندوق خاله كمی!...اول م؟یبر ويچ یبا اعتراض گفت:چ گذاشت رو شونمو دستشو

 

 تو شكممو فراموش کرده بودم... ینگفتم,اصال بچه یزيچ دمويکش یپوف
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 مگه نه؟!... شميم یبه سوگل گفتم:من مادرت به درد نخور دمويکش یآه

 

 ...یهست یبد طینگو قربونت برم...تو االن تو شرا نویگفت:ا ینيگرفت طرفمو با لحن غمگ كيهمراه با ک ويران سوگل

 

 از كهيت هی گیبه بعد حواسم بهش باشه...چه بخوام چه نخوام د نیاز ا خواميگذاشتم رو شكممو گفتم:م دستمو

 وجودم شده....

 

 حاال شروع کن... ني...از همیگيم نویگفت:خوشحالم که ا یبا خوشحال سوگل

 

 از دستش گرفتمو مشغول خوردن شدن.... كويک ويزدمو ران یلبخند

*** 

 گهیبه سوگل گفتم:پاشو سوگل د طاقتیجا اومد...از جام بلند شدمو ب خوردهیخوردم حالم  رووهيآبم نكهیازا بعد

 تحمل ندارم...

 ...میسرشو تكون دادو دستمو گرفتو باهم راه افتاد اونم

 

 147پارت#

 یلحظه شمار دنشید ی...براديتپیم یشتريقلبم با شدت ب میشدیم كیود نزدتوش ب ررضايکه ام یقدم به اتاق هر

 ...کردمیم

 که به پهلوم خورد به خودم اومدمو با تعجب به سوگل نگاه کردم... یسقلمه ا با
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خودتو کنترل  شهيکه م ییکن تا جا ی,سعنجاستیام ادختره نیا ايکه نگاهش به روبروش بود گفت:مان همونطور

 ..یکن

 

 انزجارو نفرت... تويحرفش تموم حالم خوبم دود شد رفت هوا و جاشو داد به عصبان نیباا

 

با اخم زل زده بهم...اونقدر  قیشقا دمیکردم خونسرد باشم...سرمو آوردم باال که د یمشت کردم و سع دستامو

 ...زدیم یديدستامو مشت کرده بودم که به سف

 

 ...گهید فتويبهش راه ب ی,چرا زل زداي:مانسوگل

 

 سوگل به خودم اومدمو با نفرت نگامو ازش گرفتم و راه افتادم... یصدا با

 

 

از  تونستمی...کاش مکردیچك م تشويسرش بودو داشت وضع ی...دکتر باالکردمیداشتم نگاهش م شهيپشت ش از

 سر کردم... ررضايهفته بدون ام كی...واقعا چطور رميمردونشو تو دستم بگ یدستا نمشويبب كینزد

 ونيضربانه قلبش منظم بود...م نباریمنو تا مرز مردن برده بود...ا شيافتاد که چند روز پ یبه اون دستگاه نگاهم

 ...چقدر خوبه که دارمش...كشهيلبخند زدم...چقدر خوبه نفسش م هیگر

 اومدن دکتر نگامو ازش گرفتم... رونيب با

 دکتر... یدکترو گفتم:حالش چطوره آقا كیقدم رفتم نزد هی
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 شاشیجواب آزما  نكهیبهتره,به محض ا یلياول حالش خ یجابجا کردو گفت:نسبت به روزا شينيب یرو نكشويع

 ...ميکنیقلبو شروع م ونديپ اديب

 

 شده... دايقلب؟...مگه...مگه براش قلب پ ونديگفتم:پ باتعجب

 

 :ديمكث کوتاه پرس كی:بله خداروشكر...بعد از  دکتر

 ن؟يدونستينم شما

 

 نگفت... یزيبهم چ یزده نگاهش کردمو گفتم:نه,کس رتيو ح ناباور

 

 ...نيخداروشكر کن دی:به هر حال بادکتر

 صداش زدم... عیکه سر رفتيداشت م دکتر

 

 دکتر..._

 

 ...؟نمشيفقط چند لحظه ببازتون خواهش کنم, شهينگام کرد...لبمو با زبون تر کردمو گفتم:م یطرفمو سوال برگشت

 

 

 ....قهيفكر کردو به پرستار گفت:بذار برن داخل,اما فقط چند دق كمی
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 ازش تشكر کردم...اونم با لبخند سرشو تكون دادو رفت... یخوشحال با

 

 معطل نكن... زمیبه سوگل نگاه کردم که گفت:برو عز زديکه اشك توشون موج م ییچشا با

 

 لرزون رفتم سمت درو آروم بازش کردم... یاازش گرفتمو با قدم نگامو

 اتاق شدمو درو پشت سرم بستم... وارد

 ...نمويس یبه قفسه ديكوبيقلب به شدت خودشو م شدميم كیکه بهش نزد یقدم هر

و بردم دستان یكیسرتاپامو فرا گرفت...اون  یبيکار آرامش عج نیرسوندم بهشو دستشو گرفتم تودستم..با ا خودمو

 سمت موهاشو آروم آروم نوازششون کردم...

 ...كردميم هیو گر زدمی...باهاش حرف مدنشید ینطوریبرام دردناک بود ا چقدر

همش  نكهی,از ایاز دستم خسته شد دونمی...م؟ینگام کن یخوايذره شده...نم هیچشات  یمعرفت دلم برا یب_

بلند  هگیقشنگت تنگ شده...بسه د یآغوشه گرمو صدا ی...دلم برایدنكنم خسته ش یتا کاره اشتباه یمراقبم بود

 ...ميچه حال یستين شميپ یوقت نيشو,بب

 ...دميبوس یآرومو طوالن شويشونيگذاشتمو دو طرف بالششو پ دستامو

 پرستار باعث شد برگردم سمتش... یازش جدا شدم...صدا عیباز شدن در سر با

 ...ني:خانوم وقتتون تموم شد,لطفا اتاقو ترک کنپرستار

 ...دميبرم خم شدمو دستشو بوس نكهینبود...قبل ا یازش جدا بشم اما چاره ا خواستينم دلم

 طاقت ندارم... گهیلب گفتم:منتظرتم,زود خوب شو لطفا,د ریز

 ...رونياز اتاق اومدم ب کردمیهمونطور که اشكامو پاک م دمويکش یقيعم نفس
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 ...ی,سبك شدزمیسوگل بغلم کردو گفت:عز رونياز اتاق اومدم ب نكهيمه

بود  شميو هر جا پ شهيگفتم:سوگل من,طاقت انقدر ساکت بودنشو ندارم,اون هم یبغلش کردمو با لحن پر بغض محكم

 سر کنم... شيخال یبا جا تونميحاال نم

 

 148پارت#

 شده... دايکه براش قلب پ یخوشحال باش دیو االن با,تشهيروزا تموم م نیا یخودش جدام کردو گفت:همه از

 ...یگي:اوهوم,تو راست ممن

 ..شده؟!!!. دايکه براش قلب پ ني...چرا زودتر بهم نگفتیتوهمو بهش گفتم:راست دمياخمامو کش یزيچ یاور ادی با

 

 خبر خوب بده؟!... هیبهت  خواستيماکان م ادتهیمهربون گفت: دويکش یپوف

 

 ...چرا؟یبرد یديآرمان نذاشت بگه و توام که منو با خودت کش یتكون دادمو گفتم:آره,ول دیيتا یبه معن سرمو

 

 دواريام یموقع نشد الك هیکه اگه  ميبعد بهت بگ اديب شیاول جواب آزما ميخواستیبا زبون تر کردو گفت:م لبشو

 ...ینش
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 هی...ستيخواهر برام ن كیممنونش باشم که انقدر به فكرمه...سوگل کمتر از  دینگفتم,با یزيتكون دادمو چ سرمو

 دیگود رفته بود...هر طور که شده با ی..چشماش از خستگزدیتوش موج م ینگاه به چهرش انداختم که خستگ

 بفرستمش خونشون تا استراحت کنه...

 

 نی..کل ا.بارهياز سروصورتت م یفكر دستمو گذاشتم رو شونشو گفتم:سوگل,برو خونه استراحت کن...خستگ نیا با

 ...یديزحمت کش یلي,خیبود مارستانيرو تو بهفته كی

 

 ايمان تونمیتنها بذارم؟ نم نجای...من برم استراحت کنم تورو ا؟یشد ونهیبهم رفتو گفت:د یحرفم چشم غره ا نیباا

 ...حرفشم نزن

 

ان من نگر خوادي,تو نمبرتتايبه زور م گميبه آرمان م یگفتم:سوگل!...اگه نر یلحن جد هینداشت,با  دهیفا ینطوریا

 بابا و ماکان هستن... یباش

 

 ...ی:ولسوگل

 

 ....یاريخودت نم یاما به رو یخسته ا یليخ دونمیو اما و اخه نداره...م یول_

 

 ,مراقب خودت و فندوق خاله باش...اميباز م ی,ولرميتكون دادو گفت:باشه م یسر ناچار

 

 زدمو گفتم:باشه مراقبشم... یلبخند
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 ازم دور شد... یزدو بعد از خداحافظ یلبخند اونم

 

آرومه آرومه  ررضايام دنی...بعد از دواریدادم به د هيسرمو تك ويصندل یاز رفتن سوگل خودمو انداختم رو بعد

فكر  نی...باانميکه حاضر شده بود قلبو اهدا کنه بب ويکس یخونواده خواستيمنشست رو لبام,دلم  یبودم,لبخند

و خبر نی...اون موقع که اهيبپرسم که اون شخص ک شاز نموياز دکترو بب دیچشامو باز کردم و از جام بلند شدم,با

 زبون بند اومده بود و نتونستم ازش بپرسم... یاز خوشحال دميشن

 

 چشم تو چشم شدم... قیبا شقا هویسرمو اوردم باال و  رفتمیداشتم راه م نطوريهم

 یليچه دل نجایحضورش ا دونميدوست داشتم دونه دونه موهاشو بكنم,نم ديخشم تو دلم زبانه کش دوباره

 ...كشهيداره خودشو م یچ یمن نداره برا یررضايبا ام یصنم چيداشت...اون ه

 ...دميواستم قدم اولو بر دارم لحن نه چندان دوستانشو شنخ نكهيبا اخم رومو برگردوندم هم دمويکش یپوف

 

 !...؟ییررضايحال ام نیکه تو باعث ا یدونيم_

حرفو بهم زد؟..لبمو محكم گاز گرفتم... دستامو مشت  نیا یگر گرفتم با چه جرعت تيشدت عصبان از

 کردم خونسرد باشم... یسع دمويکش یقيکنه...نفس عم یمنو عصبان خواستيکردم...م

 

 !...متوجه منظورت نشدم؟...د؟يببخش_

 

 قدم اومد جلوترو با خشم زل زد بهم.. هیزدو  یپوزخند
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د خودتو بن یشدو چجور داتياز کجا پ هوی دونمي,نموفتادياتفاقا براش نم نیاز ا چكدوميبا من بود ه ررضاياگه ام_

 ...یستين تشیاون همه حما قی,الیرو ندار ررضايام اقتي...تو لیکرد ررضايام

 

 گرفتم مثل خودش با خشم زل زدم بهشو با حرص گفتم: شيحرفاش آت با

 كيرو با اسم کوچ ررضايام ی,اصال به چه حقیحرف بزن ینطوریبا من ا یكنيکه جرعت م یهست یببند دهنتو تو ک_

تو  یو عشقش ندونستو به جا تشویحما قیتو رو ال ررضايام نكهی,از ایسوزيم یتو از کجا دار دونمي,من میزنيصدا م

 ...ییتو ستميمن ن ستين ررضايام قیکه ال یاون ینيبيمنو انتخاب کرد...م

 

و هوا دستشو ت یقدرتمند یدستش بخوره به صورتم دستا نكهیحرص دستشو اورد باال که بزنه تو صورتم قبل ا با

 گرفت....

 

 149پارت#

 ...قیزل زده به شقا تيبا عصبان اهورا دمیتعجب سرمو اوردم باال که د با

 :دیشدش غر ديکل یدندونا نيب از

 !!!...؟یبلند کن ايمان یدست رو یخواستی...مقیشقا یكنيم یچه غلط یدار

 

 بود با تته پته گفت: دهيکه از حالت اهورا ترس قیشقا

 ...نه...من فقط... ن
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تو  استنجیا ايمان ی...اصال تا وقتیگفت ايبه مان ايکه چ دميشن ؟منیگفت:تو فقط چ نویياورد پا قویدست شقا اهورا

 ...ه؟يچ نجایکارت ا

 

 ....نیدهنشو گفت:من فقط به خاطر خاله نسر یزده دستشو گذاشت جلو رتيح قیشقا

 

م بگ دیبا یمراقب مادرم باش ی...اگه اومد؟یکرد نيتوه ايبرد باالترو گفت:به خاطر مادرم به مان یصداشو کم اهورا

 برو... نجایاالن از ا ني.توام لطفا همالهه هست..

 

نگاه  هیدوشش جابجا کردو بعد از  یرو فشويکه صورتشو پر کرده بودنو با حرص کنار زدو ک ویياشكا قیشقا

 ازمون دور شد... نيخشمگ

 ...رونيفرستاد ب نيموهاشو نفسشو سنگ یهیدستشو برد ال یرفت اهورا عصب نكهیاز ا بعد

 

 تشكر کنم...انگشتامو بهم گره زدمو گفتم: تشیازش به خاطر حما دیبا

 ...یکرد یکه ازم طرفدار ممنون

 

 بود.. فميلب گفت:وظ ریصدام برگشت طرفمو ز دنيشن با

 زل زد بهش... شهيو از پشت ش ررضايگفتو رفت طرف اتاق ام نویا

 

 ديکه اونجا بود  گفتم:ببخش یرو به پرستار ویپرستار ستگاهیبه ا دميبه راهم ادامه دادم...رس دمويکش یقيعم نفس

 ...نميبب ویدکتر صابر خواميخانم,م
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 ...ديرسیبهشون م ديعجله کن كمیاگه  رونياالن رفتن ب نيصدام سرشو اورد باالو گفت:هم دنيشن با

 

 ...رونيرفتم ب مارستانيبلند از ب یعجله ازش تشكر کردمو با قدما با

 دور کلشو از نظر گذروندم... هی اطويح دميرس

 کردمو خودم رسوندم بهش... شتريلحظه چشم بهش خورد...سرعت راه رفتنمو ب هی

 

 صداش زدم... زدمینفس نفس م همونطور

 دکتر... یآقا_

 ...ن؟يداشت یصدام برگشت طرفمو با تعجب گفت:کار دنيشن با

 

 شدم گفتم:که بهتر  كمی...اديتا نفسم سرجاش ب دميکش قينفس عم چنتا

 سوال داشتم ازتون... هیکه مزاحم وقتتون شدم... ديببخش

 

 ...دیي:بفرمادکتر

 

 حاضر شد قلبشو اهدا کنه... یک_

 

 کرد... یشمس اون زنو راض ی:حاضر نشد,آقادکتر
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 برام مهمه... یليشده خ یچ ديبهم بگ کنمیگرد شده گفتم:پدرجون؟!...خواهش م یچشا با

 

 ایو,گشهيم یودچار مرگ مغز كنهيتصادف م ییبنده خدا هی شيگفت:حدود پنج شب پ دويکش یقينفس عم دکتر

چكار  شونیروزو با خانومش صحبت کرد...من خبر ندارم اپنج نیشمس کل ا یخوب نبوده...آقا شونيمال طیشرا

 شد قلب شوهرشو اهدا کنه... یکردن اماباالخره راض

 

 ازتون تشكر کنم... یبه چه زبون دونميممنون دکتر...نم یلي:خمن

 

 یمناسب بود برا طیو اگه شرا شهيفردا آماده م شیمونده,جواب آزما یزدو گفت:هنوز کاره اصل یمهربون لبخند

 ...ميشيآماده م یجراح

 

 ...شمیمزاحمتون نم گهیزدمو گفتم:بازم ممنون,د یخوشحال یاز رو یلبخند

 

 اررضيبود که پدرجون انجام داد,ام یکار ريکردم برگشتم داخل...تموم را ذهنم درگ یاز دکتر خداحافظ نكهیاز ا بعد

 ازش تشكر کنم... ايدن ايدن نمشويخداروشكر کنه...دوست داشتم بب یپدر نيبه خاطر وجود همچ دیبا

*** 

یم روسرکهيس...از شدت استرس حالت تهوع اومده بود سراغم ...دلم مثل ومديم رررضايام یشایجواب آزما امروز

ودن ب دهيکه رس یها از وقت چارهيباباو ماکانو فرستادم خونه,ب شبیداشت...د یجواب بستگ نیبه ا یهمه چ ديجوش

 بشن... تیاذ ومديبودن...دلم ن مارستانيب یتو

 ..رونيکه در اتاق باز شدو دکتر به همراه چنتا پرستار اومد ب دادمیپاهامو با استرس تكون م داشتم
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 یچ جهيبود به دکتر گفت:دکتر نت شيترسو نگران یجون با لحن که نشون دهنده نیطرفشونو نسر ميرفت همه

 شد؟!...

 

دا بخواد اگه خ ستوين یمشكل چيکه رو لبش گفت:خداروشكر ه یکه تو دستش بودو جابجا کردو با لبخند ویيهابرگه

 ....ميشيعمل آماده م یفردا برا

 

 150پارت#

یروزا م نیکه ا یخوب ی...خبرارهيم شيداره خوب پ یکه همه چ شهيشام جمع شد باورم نمحرفش اشك تو چ نیباا

 خودم بودم... یخدا ونیمد نارویا یو همه شهيم مياز دستم رفتم داره ترم یهي...روحداديم یبهم انرژ یکل دميشن

 بود برگشتم طرفش... یجون که مخاطبش دکترصابر نینسر یصدا با

 چطور ازتون تشكر کنم... دونميممنونم ازتون..نم یليگفت:دکتر خ كرديکه اشكاشو پاک م همونطور

 خانم... میديانجام م فمونويفقط وظ نجایسرشو تكون دادو گفت:ما ا دکتر

 برگشتم طرف پدرجونو صداش زدم... یاز رفتن دکتر با خوشحال بعد

 ؟یدار یصدام برگشت طرفمو گفت:کار دنيشن با

 

 دونميمن م...نیايپدر دن نیگفتم:شما بهتر ختمیريپدرانشو گرفتم تو دستمو همونطور که اشك م یو دستاجلو  رفتم

 ..واقعا ازتون ممنونم...نیديشه قلبه شوهرشو اهدا کنه زحمت کش یاون زن راض نكهیا یکه چقدر برا

 

تم که از دس یپسرمه,هر کار ررضايدختر... ام ستيگفت:الزم به تشكر ن یگذاشت رو دستمو با لحن خسته ا دستشو

 ...ستين یزيچ نكهی,ادميبراش انجام م اديبر ب
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 عاطفه هستن... یهمه مثل اون ب کردمیزدمو گفتم:چون سالها از جانب پدرم طرد شدم فكر م یلبخند

 ليدل یب یپدر چيداشته که طردت کرده...ه یليگفت:حتما پدرت دل هیجون اومد وسط حرفمونو با کنا نینسر نباریا

 ...كنهينم ویکار نيبا بچش همچ

 

 ...یبهت بگم,بهتر خوب تو گوشت فرو کن خواستميم ويحرف هیبگم که دستشو اورد باال و تند گفت: یزيچ خواستم

 حرفشو اما اون خشك شده بودو زل زده بود به روبروش... یبودم ادامه  منتظر

 وشوهرش سرجام خشكم زد...عمه دنیتعجب برگشتمو پشت سرمو نگاه کردم...با د با

رو عمه یشكسته یچهره تونستميفاصله م ني,از همشدنيم كی...قدم به قدم بهمون نزدكردنيم كاريچ نجایا اونا

 ...نميبب

منو  نی...اومدنجایا نیاومد ییبا داد گفت:شما با چه رو بایکنترلشو از دست دادو تقر نیبهمون نسر دنيرس نكهيهم

 ...مارستانيگلمو انداختن رو تخت ب یو برادر زادت پسره دسته...پسرن؟یدق بد

 متشنج برگشت طرف پدرجونو داد زد... یاعصاب با

 ...نمشونيبب خواميبرن نم نجایحاال ازا نيبگوهم نایناصر به ا_

 

 ...ميستیمقابل هم با نطوریا کردمیفكرشو نم چوقتي...هنينگاهشو دوخت زمشرمنده عمه

 

 آروم باش...انقدر داد نزن... كمی نیگفت:نسر یعصب رونويب ديدستشو از دستم کش پدرجون
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 تونمینم گهیبه پاش برگشت طرفمو گفت:د زديهمونطور دستشو م ويصندل یجون خودشو انداخت رو نینسر

ه د ب...چطور دلت اومی,تو کمرشو شكوندیکرد تشیاذ یپسرم گورتوگم کن...بسه هر چ هيتحملتون کنم,از زندگ

 یهیما هیپسرم....تو  یازدست رفته یآبرو یپسرم,برا یقلب شكسته یبرا رمي...آه بمینكن انتيقلب عاشقش خ

 خاندان شمس... یبرا یننگ

 

 

مع ج نيبار چندم ب ی,برارميمي!...دارم مست؟يبس ن ای...خدادميشكسته شدن قلبمو شن یحرفاش صدا دنيشن با

چرا  ستيبنده هاتو تحمل کنمو دم نزنم....منم حالم خوب ن یجایقضاوت ب وينامهربون دیبا گهیخوردم کرد...چقدر د

 قورتش دادم... یکه به گلوم چنگ انداخته بودو با هزار بدبخت ی...بغض بدسوزهيدلش به حالم نم یکس

 

 ...دیبر نجایاز ا كنميگفتم:خواهش م یفيضع یو با صدارمق برگشتم طرف عمه یب

 

یمکنم... یتباه کرد اما نتونستم کار تويمنو ببخش...پسرم زندگ ايصورتش پاک کردو گفت:مان اشكاشو از عمه

حاله شوهرت  دوارميکارهارو در حقت انجام بده...ام نیکه بخواد بدتر کردمیفكرشم نم یدوست داره اما حت دونستم

 هر چه زودتر خوب بشه...

ه کنم که ب تيفا منو حالل کن,نتونستم پسرمو درست تربجون سوق دادو گفت:لط نینسر یاز من به رو نگاهشو

 یدیکه د یزياز برگ گلم پاک تره هر چ ايبدون مان نویناموس مردم چشم نداشته باشه,که نشه خونه خراب کن...ا

 ...یچ یعنیمادر  نیکه نفر یدونيعاقش کردم...م انیجر نیا دنيمنه,بعد فهم وجدانیپسر ب ريتقص

 

 ...شهيآبرو سرتون نم نيقماش هیبشنوم همتون از  یزيچ خوامينم گهیزدو گفت:د یجون پوزخند نینسر
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افتاده با شوهرش ازمونودور شدن...با رفتنشون پاهام  یهابا شونه یحرف چيبهم انداختو بدون ه ینينگاه غمگ عمه

 کردم... هیصورتمو ازته دلم گر ی..دستامو گذاشتم رونيسست شدنو همونجا افتادم زم

 تیبودو ازم حما نجایا ررضاي...کاش امدميبشم,دارم تقاص اشتباه خودمو پس م هيقراره تنب یخدا تا ک بسه

 ...کردیبا صداش آرومم م كردوي,کاش دوباره بغلم مكرديم

* 

 صورتم برداشتم... یخورده بهتر شد...دستمو از رو هیبعد حالم  یقهيدق چند

 

 ...ستيدختر برات خوب ن نياونجا نش_

امو چش وارویدادم به د هيسرمو تك ويصندل یبگم نشستم رو یزيچ نكهیپدرجون سرمو آوردم باال و بدون ا یباصدا

 بستم...

 

 151پارت#

تا صبح براش قرآن خوندم,خودمم  شبی...دمياسترس داشت ی...هممون به نوعشدیعمل م ررضايامروز ام باالخره

 سبك شدم اما بازم دلشوره داشتم... یکم

...بعد از تموم شدن گفتیم ونديپ یخطرات احتمال یدرباره ویيزايچ هیدکتر سرمو آوردم باال...داشت  یداص با

رو امضا نامه تیرضا نیمنو پدرجون بود گفت:لطفا ا یهمونطور که نگاهش رو زويم یگذاشت رو ویاحرفاش برگه

 ...ديکن

 از جام بلند شدمو برگه رو امضا کردمو نشستم سرجام... طاقتیب

 ...دیيشمس بفرما ی:آقادکتر

 مكث از جاش بلند شد... یبه دکتر انداختو با کم ینگاه پدرجون
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امضا کنه  نكهیکه بدون ا کردمیداشتم با تعجب نگاهش م نطوري...همدهيگرفت دستش...چرا انقدر لفتش م خودکارو

جون افتاد که داشت با  نیلحظه نگاهم به نسر هیبود.. یجد یليو برگشت طرفم...چهرش خخودکارو گذاشت سرجاش

 به دلم چنگ انداخت.. ی,حس بدکردیپوزخند نگام م

 :دميپرس نگران

 ...نيكنيشده پدرجون؟!...چرا امضا نم یزيچ_

 چقدر برات مهمه؟... ررضايکردو با اخم گفت:جون ام یکوتاه یسرفه

 داره... یحرف چه معن نی؟ایچ یعنیزدمو گفتم: یلبخند ناباور

 

 ....؟یانجامش بد یشرط داره حاضر كیبرگرو امضا کنم  یخواي:اگه مپدرجون

 ...شديم تميباعث عصبان نيکرده بودو هم جميگ حرفاش

 گفتم: یپنهون باحرص

 ....ن؟يكنيم یشرط بند ررضايسره جون ام نیشما دار فهمميمنظورتونو نم من

 

 ؟یشرطمو بشنو یخوايموهاشو گفت:نم یهیحرص برد البا  دستشو

 

...ما نيامضا کن عتریشمس لطفا سر یگفت:آقا زدیکه تعجب توش موج م یبگم...دکتر با لحن یزيبخوام چ نكهیا قبل

 ...میتلف کردن ندار یبرا یوقت

 

 ...یبر نجایاز ا شهيهم یبرا دیعمل بشه,با ررضايام یخوايبدون توجه به حرف دکتر گفت:اگه م پدرجون
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 تونميبود,نه من نم یته نامرد گهید نیرفت...ا ادمیاز  دنيلحظه نفس کش كی یحرف قلبم از کار افتاد,برا دنيشن با

زل زدم بهش که  مياشك یرو ترک کنم...ناباور سرمو تكون دادم...با چشا ررضايامكان نداره ام رمیبپذ ویزيچ نيهمچ

 گفت:

ما در  یخونواده یآبرو کنهیهواتو داشتم,اما حاال اوضاع فرق م یزن پسرم بود نكهیخاطر امدت فقط به نیا تو

نو رها ک وي,همه چیبه فكر آبروش ویدوست دار ررضاروي,پس اگه واقعا امرميبگ دهیموضوع ناد نیا تونميخطره من نم

 کنم... نيتمام مخارجتو تام دميبرو,بهت قول م نجایبا بچت از ا

 داد زدم... ختمیریصورت اشك م یمتشنج از جام بلند شدمو همونطور که به پهنا یاعصاب با

 

 هن؟آخیيخوايم یاز من چ نيدونيم چي..شما..شما هنيخردم نكن نیاز ا شتري...بنينگ یزيچ گهیبسه...توروخدا د_

که از  دينگ نویاما ا رميميم ريبم ديبهم بگ نیمنو تحت فشار نذار کنمیرو تنها بذارم خواهش م ررضايچطور ام

 ندارم... ويكی نیجدا بشم,طاقت ا ررضايام

 

 گهی...منم دیناجور بود ی...تو از اولشم وصلهیريبگ متويجون از جاش بلند شدو گفت:بهتره زودتر تصم نینسر

 خونوادم تحمل کنم... یحضورتو تو

 

 امضا کنه؟؟؟.... شهياقعا حاضر نماگه قبول نكنم و یعنیکنم...مغزم به کل قفل کرده بود... كاريچ ایخدا

 

 مهم تره... زيپسرتون از همه چ هيفعال سالمت نیايشمس لطفا کوتاه ب ی:آقادکتر

 

 یخونواده نیا شيپ یررضايحاال تموم بشه..ام نيهم دیمسعله با نیدکتر...ا یجون با خشم گفت:نهآاقا نینسر

 ...ستيخالفكار در امان ن
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ام دست نيجدا کنه...سرمو گرفتم ب ررضايدست به دست هم داده بود تا منو از ام یبا درد بستم...انگار همه چ چشامو

 ...گفتم:دیلرزیکه به شدت م ییوبا صدا

 ...کنمی...می...باشه,قبول...مب

 

ل دم به در...قبسست از جلوشون رد شدمو خودمو رسون ی...باقدمانميخوشحالشونو بب ی افهيبلند نكردم تا ق سرمو

 به زبون اوردم... کردویم ینيدلم سنگ یرو یليکه خ یبرم حرف نكهیا

 

ینم اسيدن اي...تا دننیپس بد نویکه باهام کرد ویتاوانه کار دوارميشكست...ام یامروز دلم بدجور_

 جوابتونو بده... یچجور دونهيبه خدا,اون خودش م سپرمتوني...مبخشمتون

 ...رونياز اتاق اومدم ب دمويکش یاز تموم شدن حرفام,آه سوزناک بعد

 یليدل چيه گهی...دشدمیاز اطرافم متوجه نم یچي,هزيبود از همه چ ی,ذهنم خالرفتميزده به روبرومو فقط راه م زل

 مرد,کشتشنش.... ايتموم شد...مان یکردن ندارم,همه چ یزندگ یبرا

 

 

 

* 

جمع  لمویچطور خودمو رسوندم خونه و چطور تمام وسا دونمي...نمروندميفقط م نويماش یبودم تو نشسته

تو  ینداشتم فقط من موندمو بچه  چكسويه گهی...ددمیآخر ند یبرا ررضارويام یکردم...اونقدر شوکه بودم که حت

 ,توروخدا دربارم اشتباه فكریدیمنو ند وی...اگه بهوش اومدیبرم تا تو زنده بمون دیبرم,با دیمن با یررضايشكمم...ام

 شد...چراااااااا... ینجوریچرا ا اینكن...مجبورم کردن برمو تنهات بذارم...خدا
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 حرف بزنم..صداش قطع شد اما دوباره زنگ زد.... یبا کس خواستيدلم نم خورديمدام زنگ م ميگوش

لبامو بهم فشار دادم...با حرص جواب  شماره ناصرخان دنیداشبورد برداشتم...با د یاز رو مويمتشنج گوش یاعصاب با

 دادم...

 

 صداتونو بشنوم... خوامينم نی...دست از سرم بردارنیشما که کاره خودتونو کرد نیبهم زنگ زد یچ یبرا_

 

 به گوشم حس تنفر سرتاپامو گرفت... ديصفت که رس طانياون زن ش یصدا

 

 یاکه بر كنميم یفكره برگشتنم به سرت نزنه چون اونوقت کار ی,خواستم بگم حتیکه رفت یکرد یکار خوب_

 ...یاچون بازم تو بازنده ینگ یزيچ یموضوع به کس نی...بهتره از ایوفتيب ررضاياز چشم ام شهيهم

 

 ...بـــــــــــرو به درک...یهست یداد زدم:خدا ازت نگذره...آخه تو چطور مادر هیباگر

 ...دميکش غيقطع کردم و از ته دلم ج ويگوش باحرص

 

 152پارت#

 "پنج ماه بعد"

 

چشمامو باز کنم,نور که  ی...حس از پاهام رفته بود,به زحمت تونستم الکردمیسرم حس م یرو تو یبيعج ینيسنگ

نشست...با زحمت سرمو به  طرف راست چرخوندم...درست  ميشونيرو پ یظيبه چشمام خورد ناخوداگاه اخم غل

 شد... ترظيغل مامکنار رفته اخ یپرده دنی...با دديتابیازش م ییکه اون نور کذا ییجا
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 داريها خواب بوده باشمو االن بتكونش بدم...انگار هفته تونستميم یداشتم,پاهام خسته و بودو به سخت یگنگ حس

 شدم...

 !...ست؟ين شميپ اي...چرا مانکنم؟یچكار م نجایبه اطرافم نگاه کردم...من ا ترقيدق یکم

 پرستار غر غر کنان داخل شد... هیصدا بزنم که دره اتاق باز شدو  ويکس خواستم

 گفت: یبازم افتاد با خوشحال یلحظه سرشو اورد باال و تا نگاهش به چشا هی شديم كمیکه نزد همونطور

 ن؟یشمس؟!...باالخره بهوش اومد یآقا

 دکتر و خونوادتونو خبر کنم... رميخوشحالش گفت:مکه با همون لحن  کردمیبا تعجب نگاهش م داشتم

از رفتنش نگذشته بود که در مجددا در اتاق باز  قهيبودم...هنوز چند دق یازش بپرسم عصبان یزينتونستم چ نكهیا از

 شدو همون پرستار همراه دکتر اومدن داخل...

 

پاهاتو تكون  یتونيم یکه ندار یشكل...میخداروشكر بهوش  اومد نميبياومد جلوترو با خنده گفت:خب م دکتر

 ...؟یبد

 تكون دادم... دیيتا یبه معن سرمو

 ...دمياومده پرس رونيکه انگار از ته چاه ب ییباصدا

 

 ...نجام؟یافتاده؟چرا ا یچه اتفاق_

 

 ست؟ين ادتی یزي:چديکردو پرس یاخم دکتر
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 لياما دل اديم ادمی ییزايچ هیبلند تر از قبل گفتم:چرا  نباریبره...ا ادمی ويبود...مگه امكان داره اون شب لعنت ادمی چرا

 ...دونميبودنمو نم نجایا

 

...اوضاع قلبت افتضاح بود و مارستانياوردنت ب یقلب یخاطر حملهشب به هی...اري:آروم باش به خودت فشار ندکتر

 ویاريب طاقت یشد...اما متاسفانه سره عمل نتونست دايقلب برات پ تيشانس...از خوشخورديم ونديحتما قلبت پ دیبا

 ...یهوشيکما و االن پنج ماه که ب یرفت

 نیا دهيکشیدلم چ زهی,عزاينبودم...فكرم رفت سمت مان ايدن نیدکتر چشام گرد شد...پنج ماه تو ا یحرفا با

 مدت...بابا مامان..

 ...نميهمسرمو بب خواميفتم:م...لبمو با زبونم تر کردمو گکردیرو طلب م ايمان دنید دلم

 

 ...نیشدو به پرستار گفت:به خونوادش اطالع داد نيدکتر غمگ یگفتم چشا نویا تا

 

کنان اومد داخل...پشت سرش بابا,اهورا و الهه  هیبگه دره اتاق باز شدو مامان گر یزيپرستار خواست چ تا

 اما در بسته شد... اديب امياومدن...منتظر بودم مان

 

 مامان ... یرضا یبهوش اومد باالخره_

 ...ديبوس مويشونيگذاشت دو طرفه صورتمو پ دستاشو

 مامان...فدات بشم من... زهیچشات تنگ شده بود عز یآخ خدا چقدر دلم برا_

تك تكشون تنگ شده  یکردن...دلم برا هیخودشو انداخت تو بغلمو شروع کرد به گر هویاومدن طرفم الهه  همشون

 بود...
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 ...هيچ یبرا تیبسه الهه گر_

 

شد...بابا دستمو گرفت و همونطور که اشك تو چشماش حلقه بسته بود  دتریشد شیصدام گر دنيباشن

 پسر... یروبراه نميبيگفت:خوشحالم م

 تا چه حد موفق بودم... دونميکردم لبخند بزنم اما نم یسع

 

 ...ستيکجاست؟چرا باهاتون ن ايپس مان_

 ...دمي...ناخواگاه اخمام رفت توهمو نگران پرسدیاز رخ مامانو بابا پرگفتم رنگ  نویا تا

 

 افتاده... یاتفاق ايمان یشده؟برا یزيچ_

 

 یدونيبره خونه...خودت که م مشيبفرست میخسته بود مجبور شد یلي,خیدستپاچه گفت:نه پسرم چه اتفاق مامان

 ...سهیسرپا وا ادیز تونهیبارداره نم

 

تپل شده...با  یلي...حتما تاحاال خنمشيصبرانه منتظر بودم بب یراحت شد...ب الميبود خ وفتادهيبراش ن یاتفاق نكهیا از

 بهم داد... دنشونویاز خدا ممنون باشم که فرصت دوباره د دیبچمون دلم ضعف رفت...با هیاداوری

 ...نمشيبب خواميکه بهوش اومدم م ديبهش بگ_

 

...با تعجب به رفتنش نگاه کردم رونياز اتاق رفت ب کردیم هیهمونطور که گر رونويحرفم الهه از آغوشم اومد ب نیباا

 که اهورا گفت:



 تقاص اشتباه تو

 
527 

 

 ...هياحساسات یليکه خ شيشناسيم

 ...كهيداداش کوچ یپر بغض گفت:خداروشكر که تنهامون نذاشت كموینزد اومدم

 

 153پارت#

 نگفتم... یزيزدمو چ یجونیب لبخند

 

شده و دارن ازم پنهون  یزيمطمئنم چ گهی...ددنمید ومدنيو خونوادش ن ايهفتس که منتقلم کردن بخش...اما مان كی

 بار سراغشو از آرمان گرفتم نیاما نشد...چند رونيبزنم ب یلعنت مارستانيب نیاز ا یجور هی,هزار بار خواستم کننیم

 ...ادنند یجوابمو درست حساب چكدومياما نه آرمان نه سوگل ه

نگامو از پنجره  دمويکش یکنم...پوف دايجواب تموم سواالمو پ تونستمیو م شدمیبود امروز مرخص م یهر چ اما

 ...گنينم یزيسرت اومده و به من چ ییذره شده...نكنه بال هیدلم برات  معرفتیب ییگرفتم...کجا

 یروزا حاله خوب نیساک اومد داخل...اونم ا هیکه دره اتاق باز شدو آرمان با  رفتميبا خودم کلنجار م داشتم

 ...؟؟؟یاز چ نيبودن...اما غمگ نيغمگ ینوع هینداشت...همه به 

 

 ...نجایاز ا یخالص گهیتختو گفت:داداش پاشو لباساتو عوض کن خداروشكر امروز د یگذاشت رو ساکو

ودم به زل زده ب یتمو همونطور که جدمچ دستشو گرف رونيب ارهيساکو باز کرد تا خواست لباسمو ب پینگفتم ز یچيه

 چشاش گفتم:

 ...اصال ماکانودنمید اديحاضر نشده ب كبارمیهفته  كی نیکجاست؟چرا تو ا ايمان پرسمیبار ازت م نیآخر یبرا آرمان

 کجان... ونیاقا هما

 ديق یازم پنهون کن ویزيچ یکن یسع ای یکلمه بهم دروغ بگ كیاگه  یعل یبگه تند گفتم:به وال یزيچ خواست

 ...زنميم مونويدوست
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ترس چشاش ناخوداگاه  دنیموهاش...با د یپشتشو کرد بهمو جفت دستاشو برد ال زدیچشماش موج م یتو ترس

 ...دیدلم لرز

 ...یرفتار کن یمنطق وي...اما قول بده آروم باشگميمكث برگشت طرفمو گفت:باشه م قهياز چند دق بعد

 

 ...دمیدمو با حرص غراخم سرمو تكون دا با

 نه؟؟؟ ای یگيم_

 

ازش خبر  چكسيزده و ه بشيدرست روز عملت غ یعنیرفته... ايچطور بگم...مان نيگفت:بب دويکش یپوف

 ...نيدر دنبالشن اما انگار آب شده رفته تو زمبهخان در ونینداره...ماکانو هما

 

 :دميپرس یناباور رتويحرفاش قلبم از افتاد..ناخواگاه دستمو مشت کردمو با ح دنيباشن

 زده؟... بشيرفته؟...غ ايآرمان؟...مان یگفت ی..تو...چت

 

 به یخودتو کنترل کن...تازه حالت خوب شده لعنت ريکه ترس توش مشهود بود گفت:ام یاومد جلو با لحن آرمان

 ...اريخودت فشار ن

 

 کنترلمو از دست دادمو داد زدم... هوی
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کرده... اون  ویکار نيهمچ یچ یآرمان...برا شميم ونهیزنم رفته...دارم د یگيم یچطور آروم باشم المصب...دار_

بذاره  یراحت نيکه به هم ستين یآدم اياتفاق افتاد...مان نی...چطور ا؟یبراش افتاده باشه چ یبارداره اگه اتفاق

 مگههههه نههههه... یگيدروغ م یبره...دار

 

 ...یخودتو به کشتن بد یخوايم ررضايداد آخرم آرمان محكم شونه هامو گرفتو گفت:بسه ام با

 

 که یمزخرفات نیاز ا چكدومي..هیلعنت یهام پس زدم و گفتم:قانع نشدم آرمان...قانعم نكردشونه یاز رو دستاشو

 کاره بذاره بره...راستشو بگو آرمان... هیداره که  یلينداره...چه دل تيواقع یگفت

 

اعصاب من  پس انقدر رو هيچ لشيدل دونميرفته,بهت گفتم نم ینيبيبا داد گفت:حاال که م بایشدو تقر یعصبان نباریا

 از دست تو... نجامیندارم ا شیراه نرو...تو خونه از دست سوگل آسا

 

علتشو  کردمیفكر م یرفتنش بود...هر چ لياونم دل رفتیذهنم رژه م یسوال تو هیدستام...فقط  نيگرفتم ب سرمو

 بشم... ونهیباعث شده بود د ني...همدميفهمينم

 آرمان نشست رو شونم...سرمو بلند نكردم...داغون بودم... دست

 

 ...همه تو خونتون منتظرتن...ريپاشو ام_

 

 ...دميبگم لباسامو پوش یزيچ نكهیو بدون ا دميکش یآه
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** 

 ...میبعد اونم نشست پشت فرمونو حرکت کرد هي...چند ثاننيماش یباز کردم و با کمك آرمان نشستم تو نويماش دره

 خودم... یبه آرمان گفتم:برو خونه یفيضع ینداشتم...باصدا تويخودم...حوصله جمع یبرم خونه خواستيم دلم

 گفت: ناباور

 وان...اون همه آدم تو خونتون منتظر ت ررضاي...ام؟یگيکه نم یجد_

 

 موهامو گفتم: هیهم فشار دادم تا داد نزنم...کالفه دستمو بردم ال ی.لبامو رو

 ...رميبحث ندارم...اصال بزن کنار خودم م یآرمان حوصله برو

 

 خب... ليبا حرص جابجا کردو گفت:خ رودنده

 

* 

 شدم... ادهيپ نيجدا کردمو از ماش یصندل یسرمو از پشت نيتوقف ماش با

 قلبم فشرده شد... نميبيرو نم اياما مان شميبعد وارد خونه م یچند لحظه نكهیسست رفتم در...از فكرا یقدما با

 

 داخل؟ یريچرا نم_

 

 ندارم بپر باال درو باز کن... ديگوشه چشم نگاهش کردمو گفتم:کل از
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 در باز شد... هيرفت باال و بعد از چند ثان وارینگفت...از د یزيچ دويکش یپوف

مشت  تيچشمام رژه رفت...دستامو از شدت عصبان یاون شب جلو یتمام صحنه اطيح یکه گذاشتم تو پامو

 آرومم نكرد... نكارمیکردم..اما ا

 اما مهم نبود... ديچيدستم پ یتو یبلند داد زدم...درد بد واروید یرو دميمشتمو کوب هوی

 ...كشمشيو م كنميم دايپ ويروزم به عمرم مونده باشه اون پرهام عوض هی..اگه زدمیشدت خشم نفس نفس م از

 

کارات بردار...بفهم اون قلب المصبت تازه  نی,دست از ااتيماندست مشت شدمو گرفت تو دستشو گفت:جان آرمان

 جوش خورده...

 

 مرگه... نيبرام ع دنشیگفتم:قسمم نده...آرمان ند وارویدادم به د هيتك سرمو

 

 سمت خونه گفت: برديهام گرفتو همونطور که با خودش م شونه از

 

 ...ميکنیم داشيباهم پ میگردی...مشهيدرست م یچ همه

 گفتم:امكانش هست؟... ديناام

 

 نگفت... یزيزد رو شونمو چ آروم

* 
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 154پارت#

رو کرده  رویکردن اون مدارک کل خونرو ز دايپ یبود.احتماال برا ختهیداخل...خونه به شدت بهم ر ميرفت باهم

از  نجایآروم رفتم سمت اتاق خواب...درو بازکردمو رفتم داخل...ا یبودن..شونمو از دست آرمان جدا کردمو با قدما

م از تن یتخت...چشامو گذاشتم رو هم...خستگ یرو اختمقدم رفتم جلوترو خودمو اند هیتر بود... ختهیسالنم بهم ر

 ...رفتیدر نم

 

 ...میاستراحت کن پاشو بر كمی_

 

 ؟یسرمو بدون توجه به حرفش گفتم:از پرهام خبر دار ریدستمو گذاشتم ز هی

 

 ...نيزم یسر خوردو نشست رو واریکنار د همونجا

 بره گرفتنش... رانیاز ا یقاچاق خواستیم یوقت شيسه شب پ_

 

مو ابرو یتا هیبدونم  شتريب خواستميم آروم شد... مقلبِ پر از آشوب یفقط کم یخوبه,کم لبامینشست رو یلبخند

 ...شيانداختم باال و گفتم:خب...بق

 ...هيکش تیشكا تویکه گرفتنش...بابات دنبال شكا دونميحد م نيفعال تا هم یچيگفت:ه دويبه صورتش کش یدست

 

 زنگ خورد... شيبگم که گوش یزيچ خواستم

 

 جانم سوگل..._
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 باز که صدات گرفته..._

 

 نطوریا ارويبالش مان نیا یاالن به جا شديمیسفت گرفتم بغلم...چ ارويبرگردوندم سمت مخالفشو بالشه مان سرمو

 ییبود...آخ کجا ايزنده موندن فقطو فقط مان یبرا دميکنم...ام داشيهرطور شده پ دیبغلم...با گرفتمیسفت م

 ...دهيعذابم م یبدجور تيخال ی...جایاز نبودنت خانم ترکهي,دلم داره مررضايام دلزهیعز

 

 ...دیباریاز حرفاش م یو نگران یافكارمو پاره کرد...کالفگ یآرمان رشته یصدا

 

که  ویزيچ هی خوامي...مكنهيم هیگر زیركی...کالفم کرده میبگرد ايدنبال مان شتريب دیبه خاطر سوگلم که شده با_

 نگفتمو بهت بگم... کسچيتاحاال به ه

 

 ...دميشد...برگشتم طرفشو باشك پرس زيت گوشام

 ...شهيمربوط م اي...به مان؟یچ_

 

 وامخيمن نم نيدعوت کرده بود تا باهوشون حرف بزنه...بب ارويتكون دادو گفت:روز عمل دکتر پدرمادرتو مان سرشو

 بكنم,اما... جايقضاوت ب

 

 ...؟یاما چ_
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که اونروز تو اون اتاق زده شده.اونروز  ییبه حرفا گردهیهمش برم ايرفتن مان كنميبا زبون تر کردو گفت:فكر م لبشو

ادرت م یحرفارو بگم ول نیا دینبا دونميمتوجه من نشد.م ی... اونقدر داغون بود که حترونيآشفته از اتاق اومد ب ايمان

انت مام ی...با رفتارامارستانيبا خودش اورده بود ب قویاون دختره شقا شزجر دادن یبرا یکرد حت تیرو اذ ايمان یليخ

 کاره اون باشه... ايکه رفتن مان ستين ديبع

 

...چرا یتختو گفتم:چـــــــــــــــــــــ یضرب نشستم رو هی...ديحرفا مغزم سوت کش نیا دنيشن با

 بگم آخه... یآرمان من به تو چ یوا ی...وانارو؟یا یگياالن بهم م یدار

 

مام چش یلحظه تمام رفتاراشون جلو هیبود, دهي...چرا به فكره خودم نرسرونيق رفتم باز جام بلند شدمو از اتا عیسر

 ...وفتنيبه تته پته م دویپریرنگ باباو مامان م زدميحرف م ايکه هروقت از مان دمیديظاهر شد...به وضوح م

 مبل چنگ زدم داد زدم.. یاز رو کتمو

 ...گهید وفتيپس...راه ب ییآرمان کجا_

* 

 ...یرونيم ی...چرا الک پشتگیپاتو رو اون گاز المصب فشار بده د خوردهیآرمان _

 

 اما من هنوز آرزو دارم... یريبم خواديبهم انداختو گفت:تو دلت م ینگاه مين

 

 ...ستين ینگاهش کردمو با خشم گفتم:ببند آرمان االن اصال موقع شوخ زيت

 

 کنم... ادیسرعتمو ز نیاز ا شتريب تونمينم گینكردم...د یرفت توهمو گفت:اصال شوخ اخماش
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 نگفتم... یزيچ دمويبه گردنم کش یدست کالفه

* 

 ...نیياومدم پا نيپاشو گذاشت رو ترمز از ماش نكهيهم

 خونتون پره مهمونه... یکن یزیآبرور یبه خودت مسلط باش...نر ريزنگ درو بزنم که آرمان گفت:ام خواستم

 

 تشیذکه ا ويهر ک كنميوسط نابود م اديکه ب ايمان ی...پاستيمحكم مشت کردمو گفتم:به درک...واسم مهم ن دستامو

 کرده...

 

 یدر باز شد...همراه آرمان با قدما هيزنگ...بعد از چند ثان یتوجه دستمو گذاشتم رو ینگام کرد ب نطوريهم آرمان

 خونه... ميبلند رفت

 

 155پارت#

 درو باز کردم... دمويکش یقيپشت در نفس عم میديرس نكهيهم

 از جاش بلند شدو همراه الهه اومدن طرفم... دیمنو د نكهیبه محض ا مامان

 نزنم... یشدت خشم به نفس نفس افتادم...دستامو مشت کردم تا حرف نامربوط از

 

 ...یکرد ریفدات بشم...پس چرا انقدر د یاله_
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توجه به  یبهش نكردمو به الهه نگاه کردم...ب یعقب...با تعجب نگام کرد...توجه دميکه دستمو کش رهيدستمو بگ اومد

 که اونجا بودم به الهه گفتم: ییآدما یهمه

 مگه نه؟ یدونستيم ويچ همه

 

 ...دينگران پرس مامان

 ه؟يپسرم؟...منظورت چ شدهيچ_

 

 !!!زنم؟؟؟؟یرف مح یدارم از چ نيدونیشما نم یعنیخشم نگاهمو دوختم به مامانو گفتم: با

 

 کرد... كیاعصبامو تحر شتريب نشيخشمگ یبابام به جمعمون اضافه شد...صدا نباریا

 

 ...یکن یزیآبرور یخوايهمه آدم به خاطر تو اومدن...م نیا ینيبيباال؟...نم یچته پسر؟...چرا صداتو برد_

 

گوشم  به ییحرفا هی...ن؟یچكار کرد اي...با مانرميپشت گردنمو گفتم:اومدم جواب سوالمو بگ دميدستمو کش یعصب

 تا از زبون خودتون بشنوم... نجای,اما اومدم ادهيرس

 

 ...كرديم هیسكوت کردن,مامان با استرس موهاشو فرستاد عقب...الهه هم که طبق معمول داشت گر همشون

 

 :دميپرس یعصب
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 ...كنميپشت سرمم نگاه نم رموي,منينگ قتويبهم حق اگه

 

 ...یمنو بكش یخواينگو م نویا ررضاي:امديلبا عجز نا مامان

 

 ...شميحرفاتون احترام قائل نم یبرا گهیزدمو گفتم:د یپوزخند

 

 ؟یبدون یخوايم ويچ_

 

 ...ايو مربوطه به مان نیهفته ازم پنهون کرد كی نیکه تو ا یزيگفتم:هر چ یبابا برگشتم طرفشو جد یصدا با

 

 که بره... ميخواست اي...منو مادرت از مانیديگفت:درست شن یلرزون یموهاشو با صدا یال ديدستشو کش بابا

 ینامرد ديبرام دردناک شن یليآرمان اشتباه باشه,خ یکه حرفا كردميحرفو بگه دعا م نیبابا ا نكهیا تاقبل

 بكنه... ویکار نيشد همچ یبابا...چطور راض

 من... یايبا مان ی...چكار کردیهست یک گهیو دناصرخان...ت زادیگفتم:بابا دستمر دمویها بلند خند ونهید نيع

 

 من اشتباه کردم پسر..._

 

 کرد... یاعصابمو خط خط غشيج ی...صداديکش غي..الهه از ترس جنيزم یپرت کردم رو زويم یگلدون رو باخشم

 شــــــــــو...صداتو نشنوم..طرفشو داد زدم:خفه برگشتم
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 گفتم: كردنيما نگاه م شینما نیبرگشتم طرف مهمونا که داشتن با تعجب به ا نباریا

که رو سرش قسم  هيهمون آدم نی,انشي...ناصرخان,بزرگ خاندان شمس با زن پسرش چكار کرد...بشناسنينيبیم

 ...ست؟ي,نهیته نامرد گهید نی...ارونيانداخته ب مارستانيمنو از ب ی...زن حاملهنیخورديم

 

 پشت بازومو گرفت برگشتم...آرمان نگران لب زد: از یكی

 ...میبر ايب ريام بسه

 

 زدلمیباهام چكار کردن...عز ینيبيآرمان...مگه نم اميبا عجز ناله کردم:کجا ب رونويب دميخشم بازومو از دستش کش با

 نه... ایست زنده دونميکجاست...اصال نم دونمينم رتيغیو منه ب ستين شميپ

 

 دیاب شيوقت پ یلي,خستيمن ن یجا گهید نجایکردن...ا انتي...مامانوبابا در حقم خشدميم یدرون داشتم متالش از

 ...ختنی...نه االن که زهر خودشونو رزدمیم دشونويق

 

جونم زبونه  یتو شيچشم تو چشم شدم...آت قی...سرمو که باال با شقاشدیاز شدت درد داشت منفجر م سرم

 گوشش... یخوابوندم تو یليدوتا س ادي...با چند قدم بلند خودمو رسوندم بهشو تا به خودش بديکش

 ــــــــی...شقا؟یزنی!..زنت ولت کرده دختر منو مررضا؟ي:امديداد کش اليل خاله

 

 نگاش کردم که حساب کار دستش اومدو خفه خون گرفت... نيهمچ
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 ايکه مان یکرد یخودت چه فكر شيبعد...پ یگفتم:حساب تو بمونه برا كرديکه داشت با ترس نگام م قیبه شقا نباریا

 ...ارزهیتو م كليبه کل ه ايمان یدهیگند یمو هی...یکرد تیرو اذ

 زدمو ادامه دادم... یپوزخند

 .ارنيخبر ندارم؟!...بچه ها آمارتو برام م اتیاز کثافت کار یفكر کرد_

 

از در خونه اومدم  ی...با نفرت و خشم نگامو ازش گرفتمو بدون توجه به کسكرديگرد شده داشت نگام م یچشا با

 نرم... خواستيهق ازم مکه با هق دميمامانو شن یبردارم که صدا گهیقدم د هی...خواستم رونيب

 

 که منو ببخشه... کنمیالتماسش م کنمیم دايرو پ اي,اصال خودم مانكنميمن دق م ینرو پسرم...بر_

 

برداشتم...هنوزم  عتری...قدمام سرنميبب طیشرا نیگلوم چنگ انداخت...دوست نداشتم مامانو تو ا به یبد بغض

 دهیبار تذکراته منو ناد نيهزارم یتذکر داده بودم اما برا یلينرم نشد...بهش خ یااما دلم ذره دميشنيصداشو م

 گرفت...

*** 

 "ايمان"

 

 به بدنم دادم... یگذاشتمو کشو قوس زيم یخودکارو رو یباالخره تموم شد...با خستگ اوفففف

لحظه نگام به پاهام افتاد آه از نهادم بلند شد...بازم باد کرده  هیمرتب کردم و از جام بلند شدم... زويم یرو كمی

 زيم یز روا فمويلبام نشست...باهمون لبخند ک یرو یهام لبخند کمرنگبچه ادی...با اسيفسقل نیا ريبودن...همش تقص

 ...سيبرداشتم و رفتم سمت اتاق رئ

 به در زدمو وارد اتاقش شدم... چندتقه
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 ...نوشتيم ویيزايچ هیها بودو داشت تند تند برگه یتو سرش

 

 ن؟یباهام ندار یکار رميساعت کار شرکت تموم شده...من دارم م سيرئ_

 

 سيچند بار گفتم به من نگو رئ اياه مانگفت: زويم یپرت کرد رو نكويع یصدام سرشو آورد باال..با خستگ دنيباشن
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 ...گهید یسميبگم رئ یزدمو گفتم:خب چ یلبخند

 سهند... یبگ یريميم یلجباز یليحرص نگام کردو گفت:خ با

 

 راحت ترم... ینطوری...اارنياوهوم...دوست ندارم برام حرف درب_

 

 ...ايدنبال دن می...باهم براميتكون دادو گفت:از دست تو..واسا منم م یسر

 

 ...تيوضع نیباا یبر یخوايمخالفت ندارم...کجا م یخستم حوصله یليخ ايگفت:مان عیاعتراض کنم که سر خواستم

 

 ...رونيب می...ناچارا دنبالش راه افتادم و باهم از شرکت اومدرونيکتشو برداشتو از اتاق رفت ب فويگفتو ک نویا
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سهند رفت توهم اما مثل  ینشستن انتخاب کردم...بازم اخما یقبو براع یباز کرد طبق معمول صندل نيماش دره

 توجه نكردم... شهيهم

 

 راه افتاد... کردیم سیتوش تدر ايکه دن یاتا مدرسه یحرف چيبدون ه نويماش یتو نشست

 

 ا؟يمان_

 

 برداشتم... شهيش یاز رو سرمو

 بله..._

 

 افتاده... ی...اتفاقیستيچند روزه روبراه ن دميشن ايچشماش جابجا کردو گفت:از دن یرو شويآفتاب نكيع

 

...االن پنج ماه وفامیشده...دل تنگ اون ب رميگ بانیگر یلعنت هيدهن لق...دوباره همون افسردگ یايدن دميکش یآه

 ...ترکهيکه که چشم انتظارشم,دلم از نبودش داره م

 

 یگونم جار یرو ارياخت یکه ب ییاشكا دمويصورتم کش یافكارم پاره شد...فورا دستمو رو یسهند رشته یباصدا

 شده بودو پاک کردم...

 

 ...یديتهران...چرا گوش نم میبر ايمن که هزار بار بهت گفتم ب_
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 حي...ترجرميميم نميبب گهید یكیسهند...اگه برگردم و اونو با  ترسمیگفتم:م نيو غمگ شهيدادم به ش هيتك سرمو

 ..کنم. یزندگ الشيبا خ دميم

 

 کنه...بهش حق بده... داي...آخه اون تورو از کجا پايمان یشيم منطقیب یدار_

 

 نجایحدسم نزده که ممكنه ا یعنیکنه؟. دايازم پ ینشون یرد هیمدت نتونسته  نیتو ا یعنیماه گذشته...سهند پنج_

 ازدواج کنه... قیرو مجاب کرده که با شقا ررضاياون حتما تاحاال ام یشناسيباشم؟....تو مادرشو نم

 

 شانسمشدن خونوادم...من واقعا خوش اوسهنديکه گذشت دن یپنج ماه نینگفت...تو ا یزيچ دويکش یقيعم نفس

 رو لبام نشست... یشهر شدم لبخند نیکه وارد ا یروز هیادآوریکه اونشب با سهند تصادف کردم...با

 دونمينم هوی گشتميدنبال هتل م ابونارويتم خکردم...داش یرانندگ كسرهینداشتمو تا رشت  یحاله درست اونشب

ه نداشتم که در نوياومدن از ماش رونيب ی...نانيماش هیبه  دمياز دستم در رفتو از پشت کوب نيکنترل ماش شديچ

 نجاتم فرستاده بود... یباز شدو تا چشمم به سهند افتاد جون گرفتم...خدا اونو  برا نيماش

 یکل ومدوي...اونم مميرفتيم یمادر دنید یکه با مامان برا یبودن...بچگ هیسهند با مادربزرگ من همسا مادربزرگ

 ...میكرديم یباهم باز

 مدام اسم گفتمويم ونیتا صبح هذ گفتيآشنا شدم.سهند م ايخونش و من با خانومش دن ميبا سهند رفت اونشب

قبل  یاما سهند بهم گفت مادر یبرم خونه مادر خواستميد محالم خوب ش نكهی...بعد از ازدميرو صدا م ررضايام

نداشتم به شرط  یا گهی...منم چون راه دمکن یخونشون زندگ یباال یمردن اونجارو وقف کرده و ازم خواست طبقه

مدت  نی...تو اكنميکار م یشرکتش به عنوان منش یاونجارو بهم اجاره بده قبول کردم و االنم به لطف سهند تو نكهیا

 زندم... نميرو بب ررضايام گهیباره د كیکه  یروز ديهام و به امفقط به عشق بچه
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 شد... نيوناله سوار ماشطبق معمول با آه ايجدا کردم...دن شهيسرمو از ش نيتوقف ماش با

 

 ...یخدا مردم از خستگ یوا_

 

 ده...خانومم قاط ز یمايباز س شدهيگفت:چ دويبا خنده لپشو کش سهند

 

 اصال حوصله ندارم... ايگينم یچيبا حرص نگاهش کردو گفت:سهند ه ايدن

 

 چطورن... اينین ی...تو خوبزمیخستش برگشتم طرف منو گفت:سالم عز افهيباهمون ق بعدم

 

 ...دميخجالت کش كمیحرفو گفت  نیسهند ا یکه جلو نیا از

 

 ..یاخسته یلي...اما تو انگار خميما خوب_

 

شلوغو سرتق  یبچه سروکله زدن بااون همه یدوني,آخه تو نمیليگفت:خ شويشونيپ یرو ديکش یبا خستگ دستشو

 ...رهيگیم یچقد ازم انرژ

 

 تموم شد... ايسهندو حرص خوردن دن یايبا شوخ ريمس کل

 تشكر کردم و وارد خونه شدم... ايدرو باز کردم و از سهندو دن نيتوقف ماش با
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 وانيل هیگوشه...اول رفتم آشپزخونه و  هی...لباسامو از تنم دراوردمو انداختم کردمیم یخستگاحساس  بيعج امروز

 داشتم... دنيبه خواب یدیشد ازي,نکردمینم یآب خوردم...اصال احساس گرسنگ

 راست رفتم سمت اتاق... هی رونيآشپزخونه اومدم ب از

پنج ماهم عكس  نیرومو طبق عادت ا دميزانوهامو خم کردم تو شكمم...پتورو کش دمويتخت دراز کش یپهلو رو به

 یبه کل سلوال یبيآرامش عج هی کردمیکارو م نیا یهم..وقت یچشامو گذاشتم رو نمويچسبوندم به س ررضارويام

 ادی...ناخودآگاه هشيدوقلو داره چقدر خوشحال م هی...آخ اگه بفهمه نمش؟يدوباره بب شهيم یعنی...شديم قیبدنم تزر

 شد... ریچشمام سراز یاونشبمون افتادمو اشك از گوشه یمكالمه

 پسر؟ ایدختر باشه  یمن:دوست دار"

 ...گسید زهيچ هی,اما دختر كنهينم یمن فرق ی:براررضايام

 سراغ اسم... میحاال بر میباهم تفاهم دار نجایزدمو گفتم:تا ا لبخند

 :دختر باشن دوست دارم اسمشونو بزارم همتا و همراز...ررضايام

 ؟ی:اگه پسر بود چمن

 گفت:اگه پسر بود اسماشونو تو انتخاب کن... دويکش لپمو

 و ارسالن چطوره؟ نيفكر کردمو گفتم:اومممم آرت كمی

 "...رهينظیخانمم انتخاب کنه ب ی:هر چررضايام

 

 ررضايام ازمي...چرا تو اوج نیدیختره...آخ خدا چرا انقدر منو بدبخت آفرهامون دبچه گفتمیبود تا بهش م نجایا کاش

ازش  ی,پنج گذشت اما خبرارهيداره منو داز پا درم یدلتنگ نی..ا؟یهمه دور نیا ستي.بس نستيکنارم ن

 رفته... ادیشده و من شدم از  وفای...نكنه بستين

 خوابم برد... یک دميکه نفهم كردميم تیشكا ررضايخدا از ام شيپ کردمویم هیگر

*** 
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 از جام بلند شدم...دوباره حالت تهوع اومده بود سراغم... یبه سخت ميآالرم گوش یصدا با

 

 ویيزايچ هیسرگرمم کنن تا  كردنيم یندارمو سع یحال خوب دونستنيبودم...م ايسهندو دن شيوقت پ ریتا د شبید

وم به سمتم هج اليفكروخ شدميتنها م یاما وقت رفتيم شيخوب پ زيبودم همه چ ششونيکه پ یببرم,تا وقت ادیاز 

 ...وردنيم

 

 قدم بزنم و خودم به شرکت برم.... یکم خواستميتخت بلند شدم...امروزو م یرو از

 

س لبا ی...حتدمياز شستن دستو صورتم,رفتم آشپزخونه و بعد از خوردن صبحانه رفتم اتاق و لباسامو پوش بعد

 ...دوست نداشتمدميبودو پوش زمیبزرگتر از سا  كمیکه  زمویيپا یمشك یپوشبدنم برام سخت شده بود...مانتو

 ...رونيرنگم از خونه اومدم ب یزرشك گردنشال  فويشكمم معلوم بشه...مقعنه امو سرم کردم و بعد از برداشتن ک

 

اول صبح بودم واقعا حس  یهوا نی...عاشق اداديمو نوازش مسرد بود...بارون نم نم صورت شهياز هم شتريامروز ب هوا

 ...كردميبهمو القا م ويخوب

 

راه شماره سهندو گرفتمو  یرفتم سمت شرکت..تو ميشدمو مستق یسوار تاکس یرو ادهيساعت پ مياز حدود ن بعد

 که همش مزاحم دیبودم,نبا یسرزنشم کرد اما خودم از کارم راض یبهش گفتم که خودم رفتمو االف من نشه...اونم کل

 ندارن که پاسوز من بشن... یاونا بشم...گناه
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 ...یصندل یو نشستم رو زميم یگذاشتم رو فمويشرکت که شدم ک وارد
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 ...اونقدر غرق کار شده بودم که متوجه اومدن سهند نشدم...كردميامروزو چك م یبرنامه ها داشتم

 

 ...ایريم یزاريخوب مارو قال م_

 

 ...ري,وقتتون بخسيلبم گفتم:سالم رئ یصداش سرمو آوردم باال با لبخند رو با

 

 وي...اون کسارياز دستت ناراحت شد...زنگ بزن از دلش درب یليخ ايابروهاش افتادو دلخور گفت:دن نيب یزیر اخم

 نكن... زمونیورپراس گهیبردار و د تيالك یتعارفا نی,پس لطفا دست ازادونهيخواهرش م نينداره تو رو واقعا ع

 

 اجازه بده جوابشو بدم رفت تو اتاقشو درو محكم بست... نكهیگفت و بدون ا حرفشو

شده بودم نارحت  ايدن یناخواسته باعث دلخور نكهیهم قفل کردم...از ا یدستامو تو زويم یانداختم رو خودکارو

 فرصت مناسب كیتو  دیدوباره مشغول کارم شدم...با دمويکش یمزاحم خلوتشون بشم...پوف خواميشدم...خب من نم

 ...ارمياز دلش در ب

 

 داخل هستن؟ سي,رئانیخانوم آر_

 

 و گفتم:بله هستن...معاون شرکت سرمو آوردم باال یپناه یآقا یباصدا

 

م .اوننشست. ميشونيپ یرو ی,ناخوآگاه اخمومديچرا از طرز نگاهش اصال خوشم ن دونميشد..نم رهيبهم خ هيچندثان

 ...نیاطالع بد شهيکردو گفت:م یمصلحت یسرفه هی
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 کردو رفت تو اتاقش... یسهند تشكر دیيحرف سرمو تكون دادم...با تا یب

ز شده,اروم ا یچ نميخوشحال سهند بلند شد..کنجكاو بودم بب یاز رفتنش نگذشته بود که صدا قهيچند دق هنوز

 جام بلند شدمو گوشمو چسبوندم به دره اتاقش...

 

 ...م؟يقراره مالقاتشون کن یبود,حاال ک ی:حسام کارت عالسهند

 

مدت  هیشرکتشون  سيالبته چون رئ کنمیوقته دارم رو مخشون کار م یليبلند شدو گفت:خ یخوشحال پناه یصدا

که بهم زنگ زدو گفت تا فردا  شبیمنتظرش بودم تاد یلينم...خبود,مجبور شدم با معاونش کارارو هماهنگ ک ضیمر

 عقد قرارداد... یبرا رسوننيخودشونو م

 

 سهندو تصور کنم... ذوق زده یافهيق تونستميم

 

 ...ذارهيم رياعتبار شرکت تاث یرو یپروژه کل نی...مطمئنم ایپسر گل کاشت یوا_

 

 :آره خب مهندس شــــــــ...یپناه

سهند خوشحال بودم  یبرا یليکاره موند..خ مهيزنگ خورد و حرفش ن شيحرفشو بگه گوش یخواست ادامه تا

 ...ديکار زحمت کش نیا یبرا یليخ شیيخدا
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خورد...کم مونده بود بخورم  زيدر ل یدره اتاق باز شدومنم چون حواسم نبود دستم از رو هویفكرا بودم که  نيهم تو

د...قلبم بو دهیشكمم نشستو مانع از افتادنم شد...ناخوداگاه چشام بسته شد...مطمئنم رنگمم پر یرو یکه دست نيزم

 ...زدیگنجشك م نيداشت ع

 

 حالتون خوبه؟ انیخانوم آر_

 

 نگران گره خورد... یمشك یلهيچشامو باز کردم نگام به دوتا ت نكهيچشامو باز کردم,هم ینگران پناه یصدا با

 برق گرفته هاازش جدا شدمو با تته پته گفتم: نيشكمم ع یشدم,با جابجا شدن دستش رو تميمتوجه موقع تازه

 ...خوامي...من...معذرت مم

 

 ؟یبود ستادهیبا اخم گفت:بازگوش وا نميبش یصندل یرو كرديسهند اومد جلومو همونطور که کمكم م نباریا

 

 نگفتم... یزي...لبمو از داخل گاز گرفتمو چدميخجالت کش شعوريب هياون پناه یحرفش جلو از

 

 ...گرفتميخوشحالم وگرنه حالتو م یليبرو شكر کن امروز خ یگفت:الزم نكرده خجالت بكش دويکش یپوف اونم

 

 ...دادميموقع درو باز کرد فحش م یکه ب یدلم مدام به خودمو پناه یتو

 

 که نشد؟... تیزي...حالت خوبه؟...چ؟یزنيچرا حرف نم_
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 خبرم کن... یداشت یکار رميمعذبم گفت:من م دیکه د یآوردم باال همچنان با اخم زل زده بود بهم...پناه موسر

 ...رمیپذینموياشتباهچيه.حسامکنوآمادهيچ,همهیحرف سرشو تكون دادو گفت:اوک یب سهند

 

 ...شهيتكرار نم گهی,دديگفتم:ببخش زونیآو یشرمنده نگاهش کردمو با لبو لوچه یاز رفتن پناه بعد

 

آمد رفت نجایمحل کاره هزار جور آدم مختلف به ا نجایا ايگفت:مان یروبرومو با لحن جد هيصندل یرو نشست

 یکن تیرعا دیبا شتريب كمی یدار تويوضع نی,مخصوصا تو که ایمراقب رفتارت باش شتريب كمی...بهتره كنهيم

و من بهش اعتماد کامل  هيخوب یليخ هاتفاقا اون پسر شهي..حرف من فقط به حسام مربوط نمگميم یکه چ یفهميم

 دارم...

 

 

سبكسرانه برخورد  یليمن خ گفتيداشتم...راست م یباعث شدم سهند بهم تذکر بده احساس بد نكهیا از

 ...زديازم سر م یکار نيهمچ دیکردم...نبا

 تو... وفتميب خواستميعمد نبود...من فقط کنجكاو شدم.نم یزل زدم بهشو گفتم:باور کن از رو مونيپش

 

 

 وانيل یتو زمیبرداشتمو خواستم بر زيم یلرزونم پارچ آبو از رو یحرفمو خوردم...بغض گلومو گرفت با دستا یادامه

 خوامينم..دادم. كيتذکر کوچ هیکه افتاده من فقط بهت  هيگفت:اتفاق یتر میبار با لحن مال نیکه پارچو ازم گرفتو ا

 برسه... یبيبهت آس

 



 تقاص اشتباه تو

 
550 

 

 عمد نبود... یاز رو دونمينكن...م تیپر از آبو گرفت سمتمو گفت:حاالم خودتو اذ وانيل

 

 ازش تشكر کردم و جرعه جرعه آبو به گلوم فرستادم... كردميم كشیازش گرفتم همون طور که به لبام نزد وانويل

 هیو  یصندل ینشستم رو یبا کرخت روني... از جام بلند شدمو بدون حرف از اتاق اومدم بزيم یگذاشتم رو وانويل

 ....وريمانت یزل زدم به صفحه حوصلهیگاه سرم کردم...ب هيدستمو تك

**** 

 

بود امروز...از بس  یبرداشتم و از جام بلند شدم...پوفففف چه روز مزخرف فمويک یاز تموم شدن ساعت کار بعد

رفتم طرف اتاق سهند خواستم دره اتاقو بزنم که در باز شد...با  دمويکش ی...آهشديودم کمرم داشت خورد منشسته ب

 م؟یزدو گفت:بر یلبخند دنمید

 

 ..رونيب میزدمو باهم از شرکت اومد یلبخند منم

 

* 

 متوقف شدم... ايدن یرو بازـكردم خواستم برم داخل که با صداخونه دره

 

 ...شهيمنم راحت م اليخ یمونیتنهام نم ینطوریها...ا گذرهیمخوش رونيب یاينمکه   یمطمعن ايمان_

تاقچه باال گذاشتن باهام  یکردم,اونم بعد از کل یزدم...تو راه برگشت ازش عذرخواه شيهمه مهربون نیبه ا یلبخند

 ..گهیوقت د هی شاالیا دی...خودتون برزمیکردم و گفتم:نه عز سيرا اومد...لبمو با زبون خ

 ...دیارياز عزا درب یدل هیسره خر  یب ستمي,منم که نديبهش زدمو گفتم:شما راحت باش یچشمك طنتيش با
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 منحرف... تيترب یواقعا که...ب ايمان یشعوريب یليچشاش گرد شدنوبا حرص گفت:خ هوی

 

 منتظرش نذار... نیاز ا شتريب زمیگفتم:برو عز كردميو همونطور که به سهند اشاره مخنده ریبلند زدم ز باحرفش

 ...كردميم تيکه وقت ندارم,وگرنه حال فيح ايبا حرص بستو گفت:مان چشاشو

** 

 

 159پارت#

 روشن کردم... ویکتر ریلبخند وارد خونه شدم...رفتم آشپزخونه و ز با

اول از  رفتم تو اتاق دمويامو از سرم کشبود...مقنعه ختهیبهم ر یلينفر بودم اما خ هی نكهیبه خونه انداختم...باا ینگاه

ه وقت یلي...خدميبه موهام کش یدست رونوي,لباسامو از تنم اوردم بدميکش یقيشروع کنم...نفس عم دیبا نجایا

 ...دنيرسيکوتاهشون نكرده بودم االن تا کمرم م

 به ابروهام صفا دادم... كممیشروع کردم به بافتنشونو  ونهیآ یجلو نشستم

 از دونهی یحت ذاشتميکه نم  یپر بود از لباسام..من نيکردم به جمع کردن اتاق...کف زم جام بلند شدمو شروع از

 ...كردنيجارو م نويبمونه حاال داشتن زم رونيلباسام ب

ر نشستم روش تا نفسم س كمیاز جمع کردن لباسام دره کمدو بستم...رفتم سراغ تختمو پتورو روش مرتب کردم, بعد

 ...ومدينفسم باال نم شديم شتريب تميکه فعال كمی...اديجاش ب

 افتاد...از جام بلند شدمو رفتم طرفش... اتاقیسرمو اوردم باال که نگام به چمدون گوشه دمويکش ميشونيبه پ یدست

 صورتم... یرو ختنیباز کردم,نگام به قاب عكس مامان افتاد...اشك تو چشام جمع شدو دونه دونه ر پشویز نكهيهم
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بار اخر ازش  یفرصت نكردم برا ی...حتادينم ادمی دمشویکه د یبار نی...آخررونيعكسشو آوردم بدست لرزونم  با

به  دیرها کردم...نبا وي...چقدر ترسو بودم که همه چكنهياز ماکانو بابا داره داغونم م یخبر یکنم,ب یخداحافظ

ر لحظه با خودم فك هیبشم... ونهید دنشیکه حاال از حسرت د ذاشتميتنها م ررضارويام دینبا كردميحرفشون گوش م

 یزيچ ني...همچزدن؟يم ررضارويعمل ام ديق شدمیبه رفتن نم یاگه من راض یعنی...دم؟يترس یکردم...واقعا از چ

 چمدون... یآشفته اشكامو پس زدمو عكس مامانو گذاشتم تو یامكان داره؟...باذهن

ماه بهم هجوم پنج نی,تمام اتفاقات ادمشونيهامو کشمو ی,دستامو بردم الدمیلرزيبه خودم م تيشدت عصبان از

 ...واریطرف د کردمیکه دم دستم بودو پرت م یهرچ دمويکشیم غيها ج ونهید نيهقم اوج گرفت...عاوردن هق

 دادم... هيتك واریبه د حاليرفتو ب ليتحل می...کم کم انرژسوختيکه گلوم داشت م دميکش غيج اونقدر

* 

ام از ج یخوابم برده بود..صدا دوباره بلند شد...به سخت یچشامو باز کردم...من ک یبه سخت فونیآ یدرپیپ یباصدا

 زدم... فونویآ یبلند شدم و تلو تلو خوران خودمو به در رسوندمو دکمه

 خودمو رسوندم رسوندم به مبلو نشستم روش... رفتیم جيداشت گ سرم

 نه...تو خو ديچيپ ايشاد دن یخونه باز شدو صدا دره

 

 ...دمیخر یبرات چ نيبب اي,بییکجا ايمان_

 گفتم: یفيضع یآوردم باال و باصدا سرمو

 ...نجامیا_

 حرف تو دهنش موند... دنمیسرشو گرفت طرفم و با د ديصدامو شن نكهيهم

 :ديدو خودشو رسوند بهمو کنارم زانو زد...نگران پرس با

 ...؟یخودت درست کرد یبرا هيچه حال نی...اا؟يمان شدهيچ_
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 حالم گرفته بود... كمی ستين یزيفشار دادمو گفتم:چ قميشق یرو دستمو

 

اونام  ی...هررفتاره تو رو؟یا...تو اصال حواست هست مادر دوتا بچهايمان یبريم نيخودتو از ب یگفت:دار یباناراحت

ت درس یچيه یو خودآزار ختنینشستنو اشك ر نجای!...باا؟یگرديچرا برنم یدلتنگش یلي...تو که خذارهيم ريتاث

 ...شهينم

 

 چقدر دلم براش تنگ شده بود... انداختیسوگل م ادیلبام نشست,تمام رفتاراش منو  یرو یتلخ لبخند

 

 دلم گرفت.. دمیدستشو گفتم:نگران من نباش..عكس مامانو د یگذاشتم رو دستمو

بگو  اليخيکردنا برام عادت شده,ب هیگر نیزدمو گفتم:ا ید کمرنگلبخن نيبحثو ادامه بدم به خاطر هم نیا خواستمينم

 ؟یبرام اورد یچ نميبب

که تو دستش بودو گرفت  یلونیبا لبخند نا دويکش یقينفس عم نيبحثو ادامه به خاطر هم خوامينم ديفهم انگار

 ...دمید نارویمغازه ا هی یکه تو دیخر ميگفت:با سهند رفت یسمتمو با خوشحال

 

 ینشست رو یدوجفت لباس ست دخترونه لبخند دنیبه داخلش انداختم...با د یاز دستش گرفتم و نگاه لونوینا

 لبام...

 ... یبه زحمت افتاد زمیقشنگن عز یلي....خیکرد كاريچ ايدن یگفتم:وا یبا خوشحال رونوياوردم ب لونیاز نا لباسارو

 

 شون لباس گرفتم..خودم برا شهيبلند نم یاز تو بخار دمی...د؟یچه زحمت_

 



 تقاص اشتباه تو

 
554 

 

 نگرفتم؟ یدونيگفتم:از کجا م كردميکه به لباس نگاه م همونطور

 ني؟هم.کو؟کجاس؟؟؟یو به من نشون نداد یلباس گرفت ؟تويييیگفتم تند سرشو اورد باال و با تعجب گفت:چ نویا تا

 ...ارشونياالن برو ب

 

 ...نميدخترام گرفته بودمو بب یکه برا ویيلباسا خواستيخودمم دلم م لونینا یلباسو گذاشتم تو 

 نشونت بدم.... میگفتم:تو اتاقن بلند شو بر جانيه با

 

 

** 

 

 160پارت#

 خودت؟... شيپ ینگه داشت ارويدن شبید یتو به چه حق ايمان_

 

 ه؟يجدا کردمو با لبخند گفتم:دلم خواست حرف شهيسهند سرمو از ش یباصدا

 

 ...میبدهكار شد میزيچ هیدهنشو گفت:انگار  یگذاشت جلو دستشو

 

گفتم  دمید شوينگران ی,منم وقتارميسر خودم ب ییبال ديترسينگرانم بودو م شبید اينگفتم,دن یزيزدمو چ یلبخد

 بمونه... شميپ
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 ...یناهار توپ مهمون من هی,رهيمعامله بگ نیاگه ا میمهم دار هیقرار کار هیامروز  یراس_

 

 ...؟یهست ینگران چ ان؟پسيقرارداد نم یامضا یمگه امروز برا_

 

 نگران گفت: كرديرو جابجا مکه دنده همونطور

 قلقه...بد كمی سشونيرئ گهي...اما حسام مانيکار م نيهم یچرا برا_

 

 ...ارميدرش ب یکردم از نگران یسع دمويکش یپوف

 

...هر چقدر اون بدقلق باشه توام همونقدر یرسي,من مطمئنم به خواستت میديکار زحمت کش نیرو ا یليتو خ_

 ...یسمج

 

 از دستم در بره... ذارمي...نمیخوب اومد نویگفت:ا دویخند بلند

 

* 

 اومد سمتمونوبعد از سالم دادن به من  با سهند دست داد... دنمونیبا د ی...پناهمیسهند وارد شرکت شد با

 

 روبراهه؟ ی:سالم,همه چسهند
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 باشن... نجایا گهیساعته د كیراحت فكر کنم  التيلبخند گفت:آره خدستشو فشردو با  یپناه

 

 اتاقم به بچه ها بگو اماده شن... رميگفت:خوبه من م دويبه صورتش کش یدست سهند

 

 راحت... التي:باشه,خیپناه

** 

 نیقدر رو اچرا ان دونميامروزو کنسل کنم...اه من نم ینشسته بودم...سهند گفت که تموم قرار مالقاتا زميم پشت

...از جام بلند شدمو كردميم یاون زنگ زدم...به شدت احساس تشنگ نویقرارداد حساسه...خسته شدم از بس به ا

 رفتم طرف آبدارخونه...

 ...رشیگرفتم ز وانيو لآبو باز کردم ريش

اومدم  و ییظرفشو یگذاشتم تو وانيبهم داد...ل یآب حس خوب ی...خنكادميکردمو آبو سر کش كیبه لبام نزد وانويل

 سرمو اوردم باال... ییصدا دنيکه باشن زدمیبودو داشتم باخودم حرف م نیي...سرم پارونيب

,ناخوداگاه دستمو بردم سمت ديكوبيچرا قلبم تند تند م دونميبودن...نم ستادهیوا زميمرد پشت به من سر م دوتا

اس حو یبگم دره اتاقه سهند باز شدو سهند ب یزيقدم رفتم جلوتر تا خواستم چ هی دمويکش یقيقلبم...نفس عم

 معلوم... چيه انیگفت:خانوم آر

 

سرمو چرخوندم اما با لحظه هیسهند اون دوتام به خودشون اومدن... یحرفشو خورد...باصدا دیدوتا مردو د تااون

 ....كرد؟يچكار م نجایشخص روبروم کپ کردم...امكان نداشت آرمان؟؟؟؟ اون ا دنید

زل زده  رتيبهم وارد شد...هرجفتمون با ح شیمرد کنار دنیآرمانو باور نكرده بودم که شوک دومم با د حضور هنوز

 بهم... میبود
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 ...كردميروبرومو باور نم یوجه صحنه چي,به هدمیديداشتم خواب م انگار

 

 161پارت#

 خودش اومدو ناباور زمزمه کرد... به

 !!!!...ايمان_

 

 صورتم... یتو ختنیدونه ر...اشك به چشام هجوم اوردو دونهستميخواب ن دميصدام کرد تازه فهم یوقت

مردونش قاب گرفتو همونطور که اشك تو چشماش حلقه بسته  یبلند خودشو رسوند بهم..صورتمو با دستا یقدما با

 ...یمن یاي...مانیبود گفت:آره خودت

 ...ررضايام زدلینكن عز هیرو گونمو پاک کردو پربغض گفت:گر یشستش اشكا با

 

اومد طرفمونو  تيصورتم برداشتو دورکمرم حلقه کرد...خواست بغلم کنه که سهند با اخمو عصبان یاز رو دستشو

 ازم جدا کرد... ررضارويام

 

 ...؟یكنيم یچه غلط یدار كهيدستتو بكش کنار مرت_

 

 ...کردینگاه م ررضايداشت به ام نيترس زل زدم به سهند که خشمگ باتعجبو

 :دیغر تيشدو دستشو مشت کردو با عصبان یطوفان ررضاميام یچشا

 تا نزدم لهت کنم گمشو کنار..._
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 دعوا بشه تنم نشونيب نكهیاز ا كنهيم نيشدن..چرا سهند همچ نهيبه س نهيس ررضايقدم اومد جلو با ام هی سهند

 ...دیلرز

 

 ...سيپل زنميبرو وگرنه زنگ م راتو بكش االیکه جرات کرده به کارمند من دست بزنه... یهست یتو ک_

 

 الميسهندو نزد خ نكهیموهاش...از ا یکردو جفت دستاشو برد ال یاقروچهنگاه کردم دندون ررضايبه اموحشت با

...دستمو گذاشتم واریبه د دشيسهندو گرفتو محكم کوب یقهی رونويب ديدستشو از موهاش کش هویراحت شد...اما 

 ...دميکش یاخفه غيدهنمو ج یجلو

 

 ...اديب سيزنگ بزن پل یزنه من,حاال اگه جرعت دار ینيبيکه اونجا م ی...اونانهی یبنديدهنتو م_

 

 مدت کدوم نی...تو ایگياونو م كردينم یمرده فرق هیبا شيکه چند ماه پ یزدو گفت:زنت؟اهان همون یپوزخند سهند

 ...؟هااااانیافتاده زن دار ادتیکه حاال  یبود یگور

 گرفتو ادامه داد... ررضارويام یقهیندم سه نباریا

 

ش تو صورت شهيروت م یاورد ايکه سره مان یی...بااون بالیکه بود ییاالن بزن به چاک برو همون جا نيمنو هم نيبب_

 ...؟ینگاه کن

 

 بذارم باهم دعوا کنن رفتم جلوترو با ترس گفتم: دینبا
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 ,تمومش کن...کنمیسهند خواهش م_

دوخت بهم...نتونستم نگاهشو تحمل کنمو سرمو  نشويتند برگشتم طرفمو نگاه خشمگ ررضاياسم سهندو اوردم ام تا

 یلخا ررضايبودمو سره ام دهيکه کش ییتمام زجرا خواستي...سهند قصد کوتاه اومدن نداشت انگار منیيانداختم پا

 کنه...

 

 هاااان... یكنيصدا م كياسم کوچکه زن منو به یهست ی:تو کررضايام

 شدن... ريکردشو خوابوند رو صورت سهندو باهمو درگمشت گره ررضايوحشت سرمو اوردم باال که ام با

 ررضايازهم جداشون کنه با ام نكهیا یآرمانم به جا كشتنيم گرویدشد...داشتن هم یمن چه افتضاح یخدا یوا

افتاد  یپناه ی...تا چشمم به اقارونيما کارمندا اومدن ب ی...با سروصدازدنشيافتاده بودن به جون سهندو م

 ...كشنيدارن سهندو م نيگفتم:توروخدا جداشون کن

 داشت جداشون کنه... یرفت طرف سهندو سع عیحرفم سر با

 ی...دار؟یشد ونهیرو گرفت...با خشم بهش گفتم:ولش کن د ررضايام ینداره رفتم جلوترو بازو یادهیفا دمید یوقت

 بكش کنار... شيكشيم

دستمو محكم  رفتياز جاش بلند شدو دستمو گرفتو دنبال خودش کشوند...به سرعت داشت راه م هویحرفم  نیباا

 ...دميشنياستخونامو م یکه صدا یجور داديفشار م

 دستم شكست... یگفتم:ولم کن روان كردميدستشو همونطور که تقال م یگذاشتم رو دستمو

 کر شده بود... نداشت انگار یادهیفا اما

 گفتم:ولم کن... زدميشو فشار داد...همونطور که نفس نفس مبه آسانسور چند بار دکمه میديرس

 داخل... دميتوجه به حرفم دوباره دستمو فشار داد...خواستم داد بزنم که دره آسانسور باز شدو کش یب

 

 بود... هیبكنم گر تونستميکه م ی...تنها کارشديم داشت له دستم
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 ساکت شو..._

 

 ...یكنيم ني...چرا همچخواميگفتم:نم تياوردمو باال با عصبان سرمو

 لحظه از دردش نفسم قطع شد... هیکرد... شتريجوابمو نداد به جاش فشار دستشو ب بازم

 ...دمياز شرکت خارج کش شدميم دهيآسانسور باز شدو همونطور که دنبالش کش دره

 باز کردو کمكم کرد که سوار بشوم... موتیبا ر نويماش دره

 دستمو تكون بدم... تونستميدستم درحال پودر شدن بود...نم یاستخونا

و رفتارش نیروشن کردو به سرعت از شرکت دور شد...نتونستم ا نويباز شد نشست پشت فرمون...ماش نيماش دره

 تحمل کنمو داد زدم...

 

سهند  یدست رو ی...اصال به چه حق؟یشده حاال طلبكارم هست داتيپ ماه...بعد از پنج؟یکارو کرد نیا یچ یبرا_

 هاااان؟ یبلند کرد

 

 

 ..ديحرفم تموم شد بلند داد کش نكهيهم

 

 یکه از اون عوض دهيرس ییکشتمت...کارت به جا یحرف بزن گهید یکلمه كیخفــــــه شـــــــــو...اگه _

 ايبه حالت مان یخاطرت حاضر شد کتك بخوره...واباهات داره که به ی...اصال اون چه صنم؟؟؟یكنيمن دفاع م یجلو

 ...یدار یاگه بفهمم باهاش سروسر
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شدم,درد دستمو فراموش کردم با مشت شروع کردم به زدنش...اصال برام مهم نبود که داره  ونهیحرفاش د دنيشن با

 زده بود... شميبا حرفاش آت ی...بدجوركنهيم یرانندگ

 

 یكی,متنفرم...توام ررضاي...ازت متنفرم امیاون حرفارو بهم بگ ی..چطور به خودت اجازه دادیعوضشو تو خفه_

خودت بودو باره من  قیکه ال ويو هرچشده داتيکه حاال پ یبود یمدت کدوم گور نیمثل خونوادت,اصال تو ا یهست

 ...یکرد

 

 ,احمق نشو خطرناکه...ايمان یكنيچكار م یدار_

 

 ...ستيبرام مهم ن یچيه گهیخالص بشم...د یسگ یزندگ نیاز ا رمويبم خوادي:به درک دلم مدمينال هیگر با

 

 162پارت#

 رفته بود... ليتحل میکه کرده بودم انرژ ییتقالها با

 دادمو چشام بستم... هيتك یصندل هيپام...سرمو به پشت یبازوش برداشتمو گذاشتم رو یمشت شدمو از رو یدستا

 بهش بگمو به زبون اوردم... خواستیکه اصال دلم نم ويغض حرفهمون حالت پر ب تو

 برو.... یمنو برسون خونم,بعدش هرجا که خواست_

 

 زد.. یدار پوزخندصدا
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ازم استقبال  ینطوریکردم ا داتيهمه مدت پ نیبعد ا ی...لعنتیباش که بذارم دوباره ازم دور بش اليخ نيبه هم_

 که انقد هواتو داره... هيک كهيمرت نی...ا؟یكنيم

 

 که بود بغضمو قورت دادم... یهر بدبخت به

چرا  یخبر ندار یچيقبرستون بودم؟...تو که از ه ینهينبود االن من س كهياگه اون مرت یدونيدرست صحبت کن,م_

 بدم؟اصال چطور تو صورتش نگاه کنم... یچ اي...حاال من جواب دنش؟یسهندو زد

 

ازش  یپام مشت شده بودو گرفت تو دستش...به قدر یبعد دستمو که رو هيداشت...چند ثان نگه ابونيکنار خ نويماش

شدم...با حرص دستمو از دستش جدا کردمو  یعصبان شتريبهم دست نداد به جاش ب یحس چيبودم که ه ريدلگ

ه خاطر ب دی,بایتشكرم بهش بدهكار هی...ريسراغ منو نگ ینكرد یخواهکه از سهند عذر یگفتم:منو ببر خونه و تا وقت

 یکه چ یفهمي...میبرادر هوامو داشتو نذاشت آب تو دلم تكون بخوره براش جبران کن هی نيکه ع ییتمام وقتا

 ...گم؟يم

 

 سرشو گذاشت رو فرمون... رونويمحكم فرستاد ب نفسشو

 

 چند ماه کجا بودم؟... نیا یپرسیچرا نم_

 

 طیشرا نیحرفا داشتم که باهاش بزنم,اما تو ا یليرم شكسته شده بود...چرا خچرخوندم طرفش,چقدر به نظ سرمو

 ...اميتا به خودم ب دميکش یقينه.نفس عم

به جون سهندو به  یافتاد ومدهي...ن؟یخراب کرد ويچدلم برات تنگ شده...اما تو همه ميليحرفا دارم,خ یليچرا خ_

که از  زنمیباهات حرف م ی...من شرطمو بهت گفتم,فقط در صورتررضايام یمنطق شد یب یلي,خشیقصد کشت زد

 ...یکن یسهند عذرخواه
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لباشوسرشو  ینشست رو یافرمون برداشت...نگاهش قفل شكمم شد چشاش برق زد لبخند مردونه یاز رو سرشو

 تكون داد...

 گازو حرکت کرد... یروشن کردو پاشو گذاشت رو نويماش

 شده بود... لبخندش تنگ یدلم برا چقدر

 از کدوم طرف برم؟_

 سمت چپ... چيپبرو به ميمستق_

 

 ردوبدل نشد... نمونيب یحرف چيبه مقصد ه دنينگفت...تا رس یزيتكون دادو چ سرشو

 

 شم صدام کرد... ادهيباز کردم تا خواستم پ نويجدا کردم...دره ماش شهيش یسرمو از رو نيتوقف ماش با

 ...ايمان_

 بله..._

 خودمون... یخونه میجمع کن برگرد لتوی,تا موقع وساشتيپ اميخوب م یشرکت.شب با خبرا گردمیممتاسفم,بر_

 

وا  موندمیم شتريب قهيدق كیاگه  دونستمي..مکردیبرگشتم طرفش که داشت با عشق نگام م دمويکش یقيعم نفس

 سرمو تكون دادمو گفتم:منتظرتم...مراقب خودت باش... نيبه خاطر هم دادميم

 شم که تند گفت:صبر کن... ادهيکامل باز کردم خواستم پ درو
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 دور زدو اومد طرفم... نويشد...ماش ادهيپ نينگاهش کردم که ماش کالفه

 ادهيپ نيبهش رفتمو دستمو گذاشتم تو دستشو از ماش یاکامل باز کرد و دستشو گرفت طرفم...چشم غره درو

 شدم...

 

 163پارت#

آغوشش پر  یطرفم دلم برا هیطرف از دستش ناراحت بودم از  هیفتم داخل...از رو باز کردمو رخونه دره

 ...میرو راه ننداخته بود االن کناره هم بود..اگه اون الم شنگهخوردميداشتم از دستش حرص م نطوري...همديكشيم

 رو پاک کنم...تا شب خونه دیاتاق آه از نهادم بلند شد...با دنید با

 کمدو شروع کردم به جمع کردن خونه... یمرتب گذاشتم تودر اوردمو  لباسامو

* 

 یتی...لبخند رضازدیداشت برق م یزيانداختم...از تم یاپن...دورتادوره خونه رو نگاه یگذاشتم رو مویچا وانيل

 به صدا در اومد... فونیخوردم که ا مویيقلوپ از چا هیاوردم باال  وانوينشست رولبم...ل

 بود دکمه رو فشار دادمو درو براش باز گذاشتم... اي...دنفونیسمت آ رفتم

 

 وناله اومد داخل...بعد طبق معمول اه قهيدق چند

 رفتم طرفشو محكم بغلش کردم... بالخند

 ...یخسته نباش زمیسالم عز_

 

ا و چرت دهياگه کارش طول کش نمي...بباديگفت امروز کار داره نتونست ب شعورمي,سهند بشميخستم دارم هالک م_

 ...یاخونه
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 با خودم بردم داخل... دمويکش دستشو

 ...كنميم فیمفصله برات تعر انشیدر کن...جر یخستگ نيبرو بش_

 

 شده بود حقم داشت... رهيبه حرکات من خ متعجب

 

 ...خونهي...امروز کبكت خروس مه؟يچ_

 گفتم: زويگذاشتم روم ویچا ینيس

 ...گفتم مفصله...نياول بش_

 

 حرکتش خندم گرفت... نیمبل از ا ینشست رو تند

 ...یجون به جونت کنن فضول_

 زدو ابروهاش انداخت باال... ییدندون نما لبخند

 برو سر اصل مطلب... عیپس سر یدونيتو که م_

م و سهندو نگفتم..فقط گفت ررضايام یريکردن...البته درگ فیازهمون اول ماجرا شروع کردم به تعر شویکنار نشستم

 منو رسوند خونه... ررضايام دويطول کش قرار دادشون

 

 محكم بغلم کرد... دويکش یاز سر خوشحال یغيج
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هات از ته بار خنده نياول ی...امروز برازمیبرات خوشحالم عز یليمن فدات بشم...خ ی...اله؟یگيراس م ايمان یواااا_

 دل بود...

 

 از خودش جدام کرد... هوی

 ...مينيشام تدارک بب یبرا دیپاشو با ی...پس چرا معطلان؟يشب م یگيمگه نم_

 به من منتقل شد از حام بلند شدمو با استرس گفتم... اميدن جانيه

 ...م؟يدرست کن ی...حاال چیگياوهوم راست م-

 

 ...کنمیم یمن آشپز ینيشينه...تو م ميکن_

 

 کردمو گفتم: یاخم

 ...یمن خسته ا یباهم توام به اندازه ويچعمرا...همه_

 

 آشپزخونه... ميتكون دادو لباساشو از تنش در اوردو باهام رفت یسر شهينم فمیحر دید یوقت

 

 

 برم حموم... دیافتاد با ادمیکه  میکردیساالد درست م ميداشت

 گذاشتم تو ظرف و از جام بلند شدم... چاقورو

 ؟یتو زحمت ساالدو بكش شهيبرم حموم م دیمن با ايدن_
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 اخراشه توبرو حواسم هست... گهیتكون دادو مهربون گفت:اوهوم چرا که نه...د سرشو

 

 رفتم حموم... كراستیاتاق و  یبهش نگاه کردمو رفتم تو یباقدردان

 

 سبك شدما... شي....آخرونياز حموم اومدم ب دمويپوش مويتن حوله

 ...دادمیوسواس به خرج م دنيلباس پوش یبار بود که برا نيسمت کمد لباسام...بعداز چند وقت اول رفتم

 گشاد نهيس ریرنگم که درست از ز ديکه چشمم خورد به سارافون بلند سف گذروندميلباسامو از نظر م نطوريهم

 قرمز داشت... یسارافون ریز هی شدويم

 ...محشر بود....نهیآ یو رفتم جلو رونيلبخند  اوردمش ب با

 

 کلك... یکرده بود میکجا قا نویا ايمان یوا_

 

 ...میشب خواستگار نياسترس داشتم ع كمیاومدم کنار  نهیآ یاز جلو ايدن یباصدا

 نظرمو جلب نكرد... یزيچ نی...جز اا؟يقشنگه دن_

 

 گفت: یلرزون و پربغض یاومد طرفمو محكم بغلم کرد...با صدا بالبخند

اگه  دونميچقدر برات خوشحالم...نم یتصورشوکن یتونيمن اي...مانیشيماه م شيمطمئنم اگه بپوش هيقشنگه؟!!!...عال_

 خواهر نداشتم دوست دارم.. نيچكار کنم..ع دیمن با یبر نجایاز ا
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 سخت بود... یليمنم جدا شدن ازشون خ ی...برامیخونواده بود هی نيمدت ع نیبغلش کردم,تو ا منم

 

از اونا برام زحمت  شتريب یحت نیخونوادم بود نيمدت شما برام ع نیمنم سخت از شما جدا شدن...توا یبرا_

 ...ديبراتون جبران کن یچجور دونمي...واقعا نمنیديکش

 

 

 کرد بحثو عوض کنه... یازم جدا شدو سع ايکه دن میتو همون حالت موند قهيدق چند

 وشگل کن...اقاتون خ یآماده شو و برا عیلباسامو عوض کنم...توام سر نیيبه غذا سر بزنمو برم پا رميمن م_

 

 بهش رفتم... یاغره چشم

 تو... یا وانهید_

 

 ...رونياز اتاق رفت ب دویبلند خند داشتيمتخت بر یکه لباساشو از رو همونطور

 

یانداختم...همونطور که حدس م ینگاه نهیبه خودم تو آ دميلباسو پوش نكهی...بعد از ادميتند تند لباسمو پوش منم

 دمميبستمشون...شال سف یدم اسب دمويمشخص نبود...موهامم سشوار کش یليتو تنم خوب بود و شكمم خ زدم

 زدم. بامبه ل ميرژ صورت هی دمويبه چشمام مداد کش كمیسرم... یانداختم رو

 ...رونياز عطر به خودم زدمو از اتاق اومدم ب كممی
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 روشن کردم... رشویگازو ز یگذاشتم رو ویکتر

 ...كنمياماده م ویيمن چا نيمگه نگفتم بش گیکنار د ايب ايمان_

 

 با تو... شيخب بق_

کجان چرا انقدر طولش دادن؟...نكنه دوباره دعواشون  نایبود پس ا ميبه ساعت انداختم..هشتو ن ینگاه بااسترس

 ...خواستي,دلم مدميبه صورتم کش ی..کالفه دستكنهيسكته م نهيبب افهيسهندو بااون ق اياگه دن یشده؟...وا

 

 کتك بزنم... ريدل س هیرو  ررضايام خواستیم دلم

 ...دمیتو جام پر فونیا یافكارم غرق بودم که با صدا تو

 

 ..كنميمن باز م_

شده یچيوداغون و باند پدرب یدرو باز کردم با چهره نكهيدرو باز کردم...هم نویيرفتم پا یبلند یگفتمو با قدما نویا

 دم...سهند مواجه ش ی

 

 164پارت#

 دهنمو ناباور زمزمه کردم: یاشك به چشام هجوم اورد...دستمو گذاشتم جلو هياز ثان یتوکسر

 سهند!!!!!_

 لبخند بزنه اما چهرش ازدرد جمع شد... خواست

 داره... یشستضرب شوهرت عجب یی...خداستين یزينترس چ_



 تقاص اشتباه تو

 
570 

 

 م...شرمندش بود یليدونه دونه تو صورتم فرود اومد...خ اشكام

 ...یخوشحال باش دی...االن باه؟یبس کن دختر,چرا گر_

 

 من بود... رياز صورتم پاک کردم و درمونده گفتم:چطور خوشحال باشم؟...منو ببخش سهند همش تقص اشكامو

 

 

 ...دميدرست از پشت سرم شن اروينگران دن یبگه که صدا یزيچ خواست

 

 ...ه؟؟؟؟ینطوریچرا صورتت ا شدهيسهند...چ_

 

 پشت سرم... واریدادم به د هيبا درد بستمو تك چشامو

 بود... كيتصادف کوچ هی,یخانوم ستين یزيچ_

رفتن  ايبازو بسته کردو از کنارم گذشتو با دن نانياطم یحرفش چشامو باز کردمو زل زدم بهش...چشاشو به معن نیباا

 باال...

 در... یپاک کردم رفتم جلو اشكامو

 و و گفت:اومد جل دنمیبا د آرمان

 ...ای,خوب مارو جون به سر کردی...حالت طوره؟..روبراهیبه سالم به زنداداش فراربه_

 

 دلم براش تنگ شده بود کاش سوگلم همراهش بود... چقدر
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 که نگرانتون کردم اما مجبور شدم از اون شهرو آدماش فرار کنم... ديسالم آرمان,ببخش_

 

 نگاهم کرد: سرزنشگر

و  كنهينگاه م مويگرفت یکه تو عروس یی...مدام عكسادهيکشیمدت چ نیسوگل ا یدونی,میرفتیم خبریب دینبا_

 ...كنهيم هیگر

 گفتم نداشتم... یبرا یزيواقعا چ نیيانداختم پا سرمو

 گفتو وارد خونه شد.... یااللهی دیحالمو د یوقت آرمان

 تو... اي...از کنار در رفتم کنارو گفتم:بررضايمن موندمو ام حاال

 

 ...دميشن شوينفس عصب یصدا

 منو توعه مگه نه؟... تیحكا بخشهینم یشاقل بخشهیشاه م_

 

 زل زدم تو چشاش... تياوردم باال و با عصبان سرمو

 بكنم؟هاااان؟ قتمیتشو یبار اوردکه به یبابت افتضاح ینكنه انتظار دار هيچ_

 حدش بود... ازشيب تيحرکاتش نشان از عصبان یموهاشو...همه یتو ديدست کش کالفه

جبران قرار  یبرا یکارم کردم...گفت نيکن هم یبرو ازش معذرت خواه یکردم گفت یغلط هی,من اينكن مان ونمید_

 یتوام فكراتو بكن هروقت تونست رمي...من م؟یکنیدبه م ی..چرا دار؟یخواستينم نويدادو امضا کن کردم...مگه هم

 ...كنمينم هپشت سرمم نگا رمويم یدي...اما اگه نبخشگردميبرم یمنو ببخش

 



 تقاص اشتباه تو

 
572 

 

 عیقدم رفت عقب خواست روشو ازم برگردونه سر هیندارم... شویلحظه دور كیطاقت  گیبهش نگاه کردم,د دهيترس

 خودمو رسوندم بهشو دستمو دوره کمرش حلقه کردم...

 بودم... یتنهام نذار...اصال غلط کردم,من فقط عصبان گهی,توروخدا دديببخش_

 

 شونم... یسفت دوره شونم حلقه کردو چونشو گذاشت رو دستاشو

 نگو نفسم...آخ که چقدر دلتنگ آغوشت بودم.. یزيچ گهی...دسيس_

 

 ...رونيب امي..دوست نداشتم از بغلش بدميبو کش صانهی..عطر تنشو حراومدیام بند نملحظه كی امهیگر

 دنبالم؟... یاومد ریچقدر چشم انتظارت بودم؟چرا انقدر د یدونيمدت...م نیا یکجا بود ررضايام_

 

...شالمو که افتاده بود انداخت رو سرمو همونطور که موهام ديبوس یارومو طوالن مويشونيخودش جدام کردو پ از

 گفت: كرديممرتب 

 ...هيبق شيپ می...فعال برکنمیم فیتعر برات ويدارم...سر فرصت همه چ ادیگفتن ز یحرف برا_

 

عملش بدونم اما همونطور که خودش  یدرباره خواستي...دلم مشدمينم ريس دنشیباشستش پاک کرد...از د اشكامو

 صبر کنم... كمی دیگفت با

 داخل همسرم... نیيگفتم:بفرما ییبا خوشرو نباریکنار در ا ستادمیجدا شدمو وا ازش

 

 زدو اومد داخل..درو پشت سرش بست... یصدادار لبخند

 چپت نكنم خانوم خانوما... یلقمه هیحواست باشه  یكنيم یدلبر نطوریا_
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 ...نیيلبمو گاز گرفتمو سرمو انداختم پا باخجالت

 ..یشد یباز که لپ گل_

 

 گفتم: بااعتراض

 نكن... تمیبرو تو انقدر اذ اي!!...بررضايام_

 

م گوش ریش راه افتادم...هنوز قدم اولو برنداشته که دستاش دور شكمم حلقه کردو زبدون توجه بهش جلوتر از بعدم

 زمزمه کرد...

 ...ه؟يچ تشيجنس ايمان_

 

 ...شد قیبه کل تنم تزر ی...حس خوبداديشكمم داشت حرکت م یدستش که رو یزدمو دستمو گذاشتم رو یلبخند

 براقش... یچرخوندم و زل زدم به چشا سرمو

 

 ...ررضايهامون دخترن امبچه_

 

 ...؟؟؟؟ی...تو..تو دوقلو باردارايهامون؟؟؟؟...مانگرد شدو شوک زده گفت:بچه چشاش
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بگه  یزيخواست چ رونياومد ب تيبا عصبان ايبگه که دره خونه باز شدو دن یزيلبخند سرمو تكون دادم خواست چ با

 و برگردوند اونور...روش عیچشاش گرد شدو سر تيوضع نیما تو ا دنیکه با د

 ...یاز گرسنگ میباال,مرد نیايب ني...اما اگه معاشقتون تموم شد لطف کنخواميمعذرت م_

 

 165پارت#

 ...از حالتش خندم گرفت...ديبه گردنش کش یازم شدو دست عیسر ررضايام

 

 ...اميتو برو مام م ديببخش_

 ...میريهمه باهم م ري...نخمیايتو برو مام م ويچ یچ_

 نگاه کردم... ررضايباال انداختمو به ام یاشونه

 ...میسرشو تكون دادو باهم وارد خونه شد اونم

 

 دیشب با نكهیمثل ا دیشامه منو بد نیاي...آقا بدیافتاد مهمون دار ادتونیگفت:چه عجب  دنمونیبه محض د آرمان

 ...وفتمايراه ب

 

 بره؟ خواديم ؟شبیچ یعنیتعجب به آرمان نگاه کردم  با

 

 ه؟یچه کار گیکجا آرمان؟شب خطرناکه بمون صبح برو د_

 شدنتو بدم... دايبهش خبر پ دی...باگردمينه زنداداش به سوگل قول دادم شب برم_
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 ...نمشيبب تونميباالخره م شهيشدم...باورم نم یسوگل غرق شاد داریفكر د از

 

 انداخت متفكر گفت: زيبه م ینگاه ايدن

 ست؟يکه کم ن یزيچ_

 خوبه... ینه همه چ_

 ندارم... یطاقت گرسنگ گیکه د انيصداشون کن ب یهست یپس معطل چ_

 

 گفتم: زدنيپروژشون حرف م یکه داشتن درباره ونیزدمو رفتم طرف اقا یلبخند

 ...زيسر م نیاريب فیخب شام حاضره تشر_

 

 گفت: زيطرف م رفتینفر از جاش بلند شدو همونطور که م نياول سهند

 ..؟یآمبوالنس خبر کرد ايمان_

 

...تانگاهمو ررضايدوختم به ام نموي...نگاه خشمگنیخنده...زهرمار رو آب بخند ریزدن ز ررضاوآرمانيگفت ام نویا تا

 ...دیخندی...آرمان هنوزم داشت منیيدستشو گذاشت رو دهنشو سرشو انداخت پا دید

 ...خندهیشد...خودتو جمع کن آدم که به دستپخت خانومش نم یعصبان اي,مانررضاياوه ام_

 از اونور داد زد.. ايدن

 ...ارنيب فیغذا از دهن افتاد تشر_

* 



 تقاص اشتباه تو

 
576 

 

 ...ميظرفارو شست ايبا دن میجمع کرد زويم نكهیاز ا بعد

 

 سهندو آرمان از جاشون بلند شدنو قصد رفتن دارن... دمیکه د رونيآشپزخونه اومدم ب از

 ...ارميم وهيم جلوترو با تعجب گفتم:کجا؟ تازه دارم مقدم رفت هی

 

 صدام برگشتن طرفم سهند گفت: دنيباشن

 ...گهیوقته د هی یبمونه برا ايخستم مان یليقوربون دستت...خ_

 

 خستس اصرار نكردم... یليخ دونستميم چون

 تو بمون آرمان..._

 تهران... رسميصبح م وفتمينه زنداداش اگه االن راه ب_

 

 گفتم: نگران

 موقع... هی رهيشبه خوابت نگ_

 

 رو به آرمان گفت:بمون صبح برو...خطرناکه... شموياومد پ ررضايام

 

 هر وقت خوابم گرفت بزنم کنارو استراحت کنم... دميقول م ديراهمه...نگران من نباشنه داداش سوگل چشم به_
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* 

 

 166پارت#

 مبلو دستاشو پشت سرش قفل کرد... یخودشو انداخت رو یخونه...با خستگ ميکردن مهمونا برگشت از بدرقه بعد

 برو استراحت کن... یاخسته یليخ_

 لبش نشست... یگوشه یلبخند

 ...برهيبدون تو خوابم نم یدونيمگه نم_

 

 گفتم: هیسمت اتاق با کنا رفتمياز سرم کندمو همونطور که م شالو

 که باور کنم... ی.توقع ندار..؟یديکش یخوابیهمه مدت ب نیا یعنی_

 

که دستاش دور شونم  گشتميخوابم متختو رفتم طرف کمد لباسام...داشتم دنبال لباس یانداختم رو سارافونو

 ...ديکش یقيموهامو نفس عم یموهامو باز کردو سرشو برد السمت خودش..کش ديشد منو کشحلقه

 

 شدم... داريهفتس ب كی ماهو شبوروزشو خواب بودم...تازهپنج نی...من تمام اینه توقع ندارم باور کن_

 

 ...ه؟يمنظورت چ_

 

 ...یشميکه االن پ نهیمهم ا اليخيرو گردنم زدو گفت:ب یابوسه
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 گفتم: یبا نگران رونويمن که قانع نشده بودم از بغلش اومدم ب اما

ماهو خواب پنج نیتمام ا یبود؟...چرا گفت یچ ...منظورت از اون حرف؟یگيبهم م ويچهمه یمگ قول نداد ررضايام_

 ؟یگيعملت بهم نم یدرباره یچي...اصال چرا ه؟یبود

 

 ؟یلباس عوض کن یخواستيم_

 

 نگاش کردم... باحرص

 ...ررضايام_

 

 ...ميزنينشست رو لباشو گفت:اول لباستو عوض کن بعد باهم حرف م یلبخند

 

 به لباس عوض کردن من؟ یداد ريحاال چرا گ_

 

 تخت... ی...ازم جداشدو خودش انداخت رودياورد جلو و تند لبمو بوس صورتشو

 راحت حرف بزنم... اليبا خ خواميچون م_

 

کش موهامو باز  ررضاياومد ام ادمیعوض کردم...خواستم موهامو ببندم که  رشينگاه خ ریتكون دادمو لباسمو ز یسر

 انداختم که صداش بلند شد... یپامو نگاه ریکرد...ز
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 ...؟یگرديم یدنبال چ گهید ايب_

 

 ش؟ي...کجا انداختگردميسرم مدنبال کش_

 بازوش اشاره کردو گفت: به

 ...كنميدوباره بازش م یچون اگه ببند یبخواب...الزم نكرده موهاتو ببند ايب_

 

..پتورو .گذاشتم بازوشو دستمو گذاشتم رو پهلوش دموسرمويبگم کنارش دراز کش یزيچ نكهیبدون ا دمويکش یپوف

 هر دوتامون... یرو ديکش

 !ررضايام_

 جانم؟!_

 لباسش بود گفتم: یقهیگاز گرفتمو همونطور که نگام به  لبمو

 ...؟یاريبلوزتو درب شهيم_

 

 ...دمياز خندش خجالت کش دیکردم...بلند خند یگلوش مخف ریسرمو ز عیسر بعدم

 موثر بوده... یليخ یدور نیا نكهیمثل ا_

 ...كشميخجالت م گینگو د ررضايام_

 

 زل زد تو چشام... طنتيخودش جدام کردو باش از

 چپت کنم... یلقمههی خوادي,دلم میكشيازم خجالت م ینطوریا یوقت_
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که لباسو دراوردو انداخت اونور...نگام که به زخم  كردمينگاهش م یچشم ری...زنیيگاز گرفتم سرمو انداختم پا لبمو

 نگاهش کردم... نيافتاد غمگ نشيس یرو

 ..دويبوس مويشونيپ

 ...نميبب نيچشاتو غمگ خوامينم گهید_

 

 و گفتم: دميزخمشو بوس یرو

 ...كردميترکت م دیمن نبا_

 نكن... تیانقدر خودتو اذ یمجبود بود دونميم_

 

 بهش گفتم... كردويچند وقت تو دلم تلنبار شده بودو داشت خفم م نیکه ا ويبغلش کردمو هرچ محكم

تو باهام  معامله  هي...اونا سره زندگكننيعملو امضا نم یبرانامه تیکردن...گفتن اگه نرم رضا دمیتهد رضاريام_

 که تورو از دست بدم... دمي... ترسدمي...من فقط ترسوفامیمن ب یکردن...توروخدا فكر نكن

 

 167پارت#

 خبر دارم. ینكن...من از همه چ تیباشه نفسم,خودتو اذ_

 

 گفتم: كردميمونطور که اشكامو پاک مجداشمو ه ازش

شبا تا دوتا  یدوني...مدم؟يچقدر زجر کش یدوني...چرا حاال م؟یاومد ریچرا انقدر د یخبر داشت یتو که از همه چ_

 ...برهيقرص نخورم خوابم نم



 تقاص اشتباه تو

 
581 

 

 

ا رو صورتشو ب ديکش یچقدر تحت فشاره...دست دونستمياشارشو گذاشت رولبام...چشاش سرخ سرخه بود,م انگشت

 گفت: تيعصبان

حال  نیتو رو تو ا مردمويکاش م یماهو تو کما بودم,اپنج نیمن ا ايچكار کردن باهات...مان اياون لعنت_

 ...همه بودن اما تو نه...یچشامو باز کردم و تو باالسرم نبود ی...داغون شدم وقتدمیدينم

 

و منه احمق فكر  گرفتيبود که سراغمو نم نيبه خاطر همامكان نداره,پس  نی...ادميشنيحرفاشو نم یهيبق گهید

دربارش  نطوریفكرو کردم...چطور به خودم اجازه دادم ا نیخدا چرا ا ی...واگذرونهيمخوش قیداره با شقا كردميم

 قضاوت کنم...

 

 !...زم؟یعز ی...خوبايمان_

 

 ..دینگاهش کردم...چونم لرز مات

 ...رميمي...بهم بگو دارم م؟یندار ی...مشكل؟یسرت اومد...االن خوب ییچه بال ررضايام_

 

 نكنه... هیتا گر كرديخودشو کنترل م یصورتمو پاک کرد...به سخت یاشكا

 نیا زینر شمينكن دختر دارم نابود م هیتموم شد خب؟...من حالم کامال خوبه,نگران نباش...گر یهمه چ گهید_

 المصبارو...

 

 ررضاي...امخورديکه داشتم بهم م ی...حالم از خودم به خاطر افكاردمشيتند تند بوس نشويگذاشتم رو س سرمو

 ...كردميداشتم قضاوتش م نجایمن ا کردیموندنش تالش مزنده یکه داشت برا یدرحال
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 تو بغلش اروم گرفتم... قهيتا آرومم کنه...باالخره بعد از چند دق کردیم شويسع تمام

** 

افتاد...غرق خواب بود...دستمو  ررضايشدم...نگام به صورت ام زيخ ميتو جام ن یخوابیشب بود که از زور ب یها مهين

.چون ..دميپتورو تا چونش باال کش رونويزدم کنار...اروم از بغلش اومدم ب شويشونيبه پ دهيچسب یبردم جلو و موها

 سرما بخوره... دميترسيلباس نداشت م

 

 رفتم اشپزخونه... رونوياز اتاق اومدم ب نيپاورچ نيپاورچ رونويوردم باز کشو ا قرصامو

 پر کردم.. وانويل رونوياوردم ب خچالیاز  پارچو

 برگشتم اتاق... ویيگذاشتم تو ظرفشو وانوياز خوردن قرص ل بعد

 

دونفره  ی...هوا هوادميکش یقي...دستمو بردم جلو نفس عمدیباريطرف پنجره و بازش کردم...بارون نم نم م رفتم

 رو بستم...اروم پنجره دیکه وز یتا صبح باهاش قدم بزنم...با باد رونويبرم ب ررضايباام تونستميبود...کاش م

 

 ؟یدينخواب ايمان_

 صداش برگشتم طرفشو شرمنده گفتم: با

 کردم؟؟... دارتي...بديببخش_

 

 خوابآلودش گفت: یباصدا

 ...یكنيبغلم اونجا چكار م اينه,ب_
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 خودمو تو بغلش جا کردم... حرفیب

 تو بخواب... یچيه_

اده د هيتك نشيزدمو همونطور که سرمو به س یبگه به خواب رفت...لبخند یزيچ نكهیخسته بود که بدون ا اونقدر

 بودم چشامو بستمو به خواب رفتم...

 

 168پارت#

...دستمو گذاشتم رو کردیتقل مبهم من وياحساس نوازش شكمم چشامو باز کردم...حرکت دستاش حس خوب با

 دستش...

 

 هام خلوت کرده بودم......با بچه؟یشد داريب_

 

 شدت گرفتو برگشتم طرفش... لبخندم

 ؟ییآقا ميدل آزار؟!...داشت شهيبه بازار کهنه م ادينو که م_

 

 زدو گفت: یلبخند

 !!؟یخانوم ميداشت ی..حسود؟یچ یحسود_

 

 گفتم: شدميکه ازجام بلند م همونطور

 حسود؟...واقعا که... یگيدوتا وروجك بهم م نیخاطر اخوشم باشه,حاال به_
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 هاش گفت:خنده ونيزدو م یاقهقه

 ...یكنيم یبهشون حسود ینگو که دار ايمان_

 

آخش بلند شد...اما  یچكار کنم بالشو پرت کردم طرفشم که صدا خواميبفهمه م نكهینگاش کردمو قبل ا باحرص

 امروز قصد داشت بهم حرص بده... نكهیمثل ا ريخ...نهدیخنديهمچنان م

* 

 گذاشتم جلوشو نشستم روبروش... ویيچا وانيل

 ...ايمان_

 جانم؟..._

 گرفت سمتمو گفت: رولقمه

 ...ميوفتيراه ب دیکم بابرو ساکتو ببند کم میرو که خوردصبحونه_

 

 یليمدت خ نیو سهند دور بشم؟!...تو ا ايبرم,چطور از دن نجایچرا دلم گرفت...اصال دوست نداشتم از ا دونمينم

 بهشون وابسته شده بودم,دل کندن ازشون سخته...

 

 ؟یاشده؟!...چرا گرفته یزيچ_

 

 شده بودم گفتم: رهيخ یقورت دادمو همونطور که به بخار چا رولقمه

 ...مینر شدي..کاش مبهشون وابسته شدم. یلي...خكنهيناراحتم م كمیبرم  ششونياز پ نكهیفكر ا_
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 نشن... ریلبمو گاز گرفتم تا اشكام سراز یاز تموم شدن حرفم گوشه بعد

 گفت: كرديگرفت تو دستشو همونطور که با شستش پشت دستمو نوازش م دستامو

پروژه هیقرار ساخت  نجایرفته منو سهند ا ادتی نكهی...مثل اميپشت سرمونم نگاه نكن گهیو د میکه بر ستيقرار ن_

 ,باشه؟...ارميتورو ب نجایهر وقت اومدم ا دمي...قول مم؟یدار ويحیتفر ی

 نگفتم... یزيتكون دادمو چ سرمو

 ؟ینخور باشه خانومحاال  غصه_

 

 ررضا؟؟؟يندارم...ام ويچيه یغصه یشميتا تو پ_

 

 جان..._

 گفتم: یاوردم باال و با نگران سرمو

 ...؟یاز بابامو ماکان خبر دار_

 

 گفت: یموهاشو با کالفگ یال ديآزادشو کش دست

 ...دهيازشون ندارم...بارها به ماکان زنگ زدم اما جوابمو نم یخبر چيمتاسفانه ه_

 

 دهنمو قورت دادم...ترس آب با

 بهم بگو... كنميبراشون افتاده؟...خواهش م یاتفاق_
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 ...زنهيمنشده آروم باش,ماکان با آرمان در تماس...فقط با من حرف ن یزينه چ_

 

 بلند شدم... زياز پشت م دميکش یقيراحت شد,نفس عم الميحرفش خ نیباا

 کجا؟!_

 ...گهیساکو ببندم د رميم_

 ابروهاش افتادو گفت: نيب یاخم

 یشد فيضع یليحواست به خودت باشه...خ شتريب كمیهامونم که شده ,لطفا به خاطر بچهینخورد یزيتو که چ_

 نگرانتم...

 

 ...توام نگران نباش باشه؟؟؟كنميم مويداره...اما بازم سع شیحد گنجا نیزور بخورم که..معدم تا ابه تونمينم_

 

 

 سرشو تكون داد... ديکش یپوف

*** 
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 پس... یکجا موند اااايمان_
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مو تو وغصهو غم ايتك دلتنگکه تك یا...خونهشديتنگ م نجایا یدلم برا یآخرو به خونه انداختم...مطمئنم کل نگاه

 ...رونياز در خونه اومدم ب دمويکش یخودش جا داده بود...آه

 

 گفت: دیلحظه سرشو اورد باال تامنو د هی...كرديمدام به ساعتش نگاه م ررضايام_

 ...میبه شب بخور خواميچرا ماتت برده...نم گهید ايب_

 

 ...میاومدم بر_

* 

 گفت: هیبغلم کردو با گر ايدن

 ...یببر ادیاگ منو از  كشمتي...مونهید شهيدلم برات تنگ م یليخ

 تو بغلم فشارش دادمو گفتم: سفت

 ...انيشمام ب نكهیسر بزنم به شرط ا اميب دميببرم...قول م ادیتورو از  شهيمگه م_

 

 ها... شهيم رشونیجان,د ايدن_

 

 ...دیشدم شما بر یاحساسات كمی...خواميگفت:معذرت م كرديازم جدا شدو همونطور که اشكاشو پاک م عیسر

 با خنده اومد جلوم دستشو دراز کرد سمتم با لبخند دستمو گذاشتم تو دستش... سهند

 ...زيممنون بابت همه چ_
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 آروم بازو بسته کرد و گفت: چشاشو

 تهران... میايب یدعوتمون کن دیبا هاشهينم ینطوریا_

 

 زدمو گفتم: یته دل لبخند از

 حتما چرا که نه..._

 ...ني...وقتو تلف نكننیبر گیخب د_

 

 دره صندوقو بستو اومد طرفمون... ررضايام

از  یاپروژه بتونه جبران گوشه نیا دوارمي...امیخانوممو داشت یمدت هوا نیممنون که تو ا یليخب آقاسهند خ_

 محبتات باشه...

* 

نتونستم طاقت  گهیپشت سرمون...د ختیآبو ر یکاسه اين,برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم...دنيتو ماش مينشست

 برگشتمو نگامو دوختم به روبروم... ارمويب

 

**** 

 كردميتوهم بود...حس م ررضايام یزده نشد...اخما نمونيب یحرف چيمدت ه نیتو ا میاز شهر خارج شده بود بایتقر

 :بدونم...لبمو با زبون تر کردمو گفتم شويناراحت ليدل خواستي...دلم مارهيبه زبون ب خوتديناراحته اما نم یزيچ هیاز 

 

 شده؟ یزي!...چ؟یچرا ساکت_
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 لب گفت: ریرو فرمون مشت شد و ز دستشو

 ...یچيه نه

 

 هو؟یچش شد  نیکردم ا تعجب

 برج زهرمار؟ یشد رونيب میاومد یچرا از وقت نمي...بگو ببیبه من دروغ بگ ستيالزم ن_

 

 ...ديکش شيشونيپ به یشدو دست ترظيغل اخمش

 ...؟یكنيبا سهند انقدر راحت برخورد م شهيهم ايمان_

 

 ...زديحرف م ی,از چدمينفهم منظورشو

 واضح بگو متوجه نشدم...._

 

 که حرص توش مشهود بود گفتم: یحرصم گرفت با لحن دهيجوابمو نم دمید یوقت

 سر زده؟... یسهند کاره اشتباه ای...از من ؟یدید یزي...چ؟یناراحت یوپوست کنده بگو از چرک_

 

 و گفت: شهيداد به ش هيتك ارنجشو

 ...یدست بد هابهیفكر کنم قبال بهت گفتم دوست ندارم با غر ايمان_

 

 باشه... ختهیبهم ر یموضوع نيسره همچ كردمينگاهش کردم,اصال فكرشم نم ناباور
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 ...حواست هست؟ستين ی!...سهند هرکسررضايام_

 

 ...یاما من دوست ندارم تو انقدر باهاش راحت باش هیپسره خوبو قابل اعتماد یليکه خ دونميآره آره م_ 
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 ...دونهياونم منو مثل خواهرش م كنمياما من اونو به چشم برادرم نگاه م_

 

 برد باالتر ... یکم صداشو

 ...فقط ماکان...؟یديفهم ايان...برادره تو فقط ماکانه منميازت بب یمورد نيهمچ خوامينم گهیگفتم د کهنيهم_

 گفتم: دمويکش یپوف

 خاطر طرز فكرت متاسفم...بحثو؟!...واقعا به نیا یكنيباشه تمومش م_

 

 کردم بخوابم... یسع نويدادم به ماش هينگفت...منم سرمو تك یزيچ رونويفرستاد ب شويعصب نفس

**** 

 چشامو باز کردم... یال یدست یتكونا با

 ...میديشو رس داريب ايمان_

 گفتم: یفيضع یزل زدم بهش و باصدا یجيبود...با گ كیتار كیگفت چشام چاهارتا شد...هوا تار نویا تا

 خواب بودم... رويکل مس یعنی...؟یگيدروغ م_

 خنده توش بود گفت: یها هیماکه ته ییبلند شم با صدا یصندل یاز رو كرديبازوم گرفتو همونطور که کمكم م از
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 ...یشده بود هوشيب بایخواب که چه عرض کنم...تقر_

روبروم...چرا  ی...با تعجب زل زدم به خونهدميکش یقيصورتمو نوازش داد...نفس عم یباد خنك رونياومدم ب نيماش از

 ...نجایا میاومد

 گفت: دینگاه متعجبمو د تا

تو که  ميكنيم یخونه زندگ نی...فعال تو ایبش تیاونجا اذ دنیبا هر بار د خواميفروش...نم یرو گذاشتم برااون خونه_

 ...یندار یمشكل

 

 نشست رو لبام... یبود...لبخند تلخ ميتلخ زندگ یهاتمام لحظه اداوریکار ممنونش بودم...اون خونه  نیخاطر ا به

 گهید یخونه هیدنبال  ستيخونمون دوست دارم...الزم ن یكیاز اون  شتريب نجاروی...من ایکرد یکاره خوب یليخ_

 خوبه... نجايهم یبگرد

 

 ازم جدا بشه گفت: نكهی...بدون اديبوس ینرم و طوالن مويشونيپ

 تحمل کن تا بعد... نجارویمدت ا هیرو برات بسازم..بهتر از اون خونه یكی دميقول م_

 

 دوست دارم...خودتو تو دردسر ننداز... نجارویگفتم که ا_

 

 گفت: داشتيگرفت تو دستش همونطور که به سمت خونه قدم برم دستمو

 ..كنميمن کارمو خودمو م یکه بگ یانقدر مخالفت نكن,تو هرچ_

 بشم... فشیحر تونمینگفتم...واقعا من نم یزيچ دمويکش یپوف
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 ...میورديافتاد چمدونارو ن ادمی هویکنار تا اول من برم...رفتم داخل  ستادیخونه باز بود وا دره

 رفت... ادتی!...چمدونارو ررضا؟يام_

 ...شميشونيدرو بستو با نوک انگشتش زد رو پ با

 چمدونارو گذاشتم داخل... یدیديخواب هفت پادشاهو م یکه جنابعال یاون موقع_

 

 ...گهیبگو مرده بودم د یبارک هینههههه,پس _

 گفتم اخماشو کرد توهم...شونه هامو محكم گرفت تو دستش... نویا تا

 حرفو نگو باشه؟... نیا گهید_

 

 آروم تكون دادو گفت: زنمينم یحرف دید یوقت

 حرف نزن... یی,هرگز از مرگ و جداا؟يمان باشه

 

 

 لب گفتم: ریتعجب سرمو تكون دادمو ز با

 ....یكنيم نيباشه چرا همچ_

**** 

رده ک یرانندگ كسرهیخسته بود  یليخ ی...آخديکش یاز سر خستگ یاتاق خودشو پرت رو تختوآه ميرفت نكهيهم

االن سه نصفه شبه؟؟؟...لباسامو دراوردمو از ساک تاپ  یعنی.دیلحظه نگاهم به ساعت افتاد...برق از سرم پر هیبود...

 ...رونيشلوارک قرمزمو اوردم ب
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به  دهيخواب...رفتم رو تخت فكر کردم دیبارياز صورتش م یانداختم که چشاش بسته بود...خستگ ررضايبه ام ینگاه

...خواستم برم کنار که رونيلباسشو باز کردمو به زور بلوزشو از تنش اوردم ب یهاخم شدم روشو دکمه نيخاطر هم

 گفت: یاروم مچ دستمو گرفتو چشاشو باز کرد...با لحن بدجنس

 ...؟یكرديچكار م یداشت_

 

 لحظه هول شدم...موهامو فرستادم پشت گوشمو گفت: هیچرا  دونمينم

 ...یلباستو دراوردم راحت بخواب یچيمن؟!...ه_

 گفت: یوادارم کرد کنارش دراز بكشم...باهمون لحن قبل دويدستمو کش مچ

 ...ی...اعتراف کن معتادم شدیتا خودت  بخواب یخانوم خانومالباسمو دراورد رينخ_

 مو گفتم:زور لبخندمو خوردگرد شده نگاش کردم از به طرفم خندم گرفته بود...به یچشا با

 ...اديکه تا من نباشم خواب به چشات نم ییتو نیهوا ورت داشته,ا_

 زمزمه کرد: بوسديخم کرد همونطور که گردنم م سرشو

 ...رميگيحرفمو پس نم چوقتميآره ه_

ازوم ب یداغشو گذاشت رو سرشونم...دستشو از رو یلختم حرکت دادو بند تاپمو زد کنار...لبا یرو بازو سرانگشتشو

 ...ديبوسيتنمو م یجا ی...جاكرديم ونمیتنش داشت د یشتو دوره کمرم حلقه کرد...داغبردا

 ...نشيگذاشتم رو س دستمو

 !!!ررضايام_
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سرشو اورد جلو لباشو گذاشت رو لبامو اروم  یحرف چيچشمام خوند بدون ه یاز تو ويسرخه سرخ بود...نگران چشاش

 دميترسيتك حرکاتش مشخص بود...اما االن وقتش نبود,ماز تك یقراریشد...ب ادیز دنشي...شدت بوسدشونيبوس

 ...وفتهيها ببچه یبرا یاتفاق

 عقب...همونطور که نفس ديکش یليم ی...انگار متوجه شد...با بشنهي,دستمو گذاشت رو سشديداشت تنگ م نفسم

 گفت: زدينفس م

 ...؟یشد تی,اذديببخش_

 

 دادم... نه تكون یسرمو به معن مویديکش یقيعم نفس

 موهامو نوازششون کرد... هیبرد ال دستشو

 ....گم؟يدرست م یدياما ترس_

 ...ديکش یقي...سرمو گرفت بغلش و نفس عمرميچقدر زود جلوش لو م نیيزده سرمو انداختم پا خجالت

 

 یبخواب که دارم از خستگ ري...االن بگستيشعور دارم که بدونم االن موقعش ن ی...اونقدرزمیعز كنميمن درکت م_

 ...شميم هوشيب

 کردم بخوابم تا اونم راحت باشه... ینگفتم به جاش دستمو انداختم دوره کمرشو محكم بغلش کردم و سع یچيه
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 "چند ماه بعد"

 گرفتمو درو بستم... اينینگاهمو از اتاق ن تیرضا با

 ...نیيبرم پا یپله ها آه از نهادم بلند شد...حاال چطور دنیرو گذاشته بودن رو سرشون...با دسهند خونه ماکانو
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 ...نیيو آروم اروم اومدم پادستمو گذاشتم رو نرده ناچار

 گفت: یاخنده و با حالت مسخره ریزد ز دنمیبا د ماکان

 پنگوئن... نيع یشد ايمان_

 هیبا ررضايبگم که دره خونه باز شدو ام یزيبه ماکان نگاه کردم و خواستم چ ی...عصباندنیحرفش خند نیبه ا همه

 نوشابه اومد تو... لونینا

 متعجبشو دوخت بهمونو گفت: نگاه

 ...ومديم اطي...صداتون تا حن؟یدیخنديم یچ به

 و گفت: ررضايام یبا خنده زد رو شونه ماکان

 پنگوئن... ني,شده عرهيگيخندت نم ینيبيم ینطوریرو ا ايجون من تو مان_

 

 ص بازو بسته کردمو داد زدم..با حر چشامو

 به خدا... كشمتيماکان م_

 رفته بودن از خنده گفتم: سهیکه ر ايرو به سوگلو دن بعدم

 خب؟... نیقافله...فقط بخند قيرف ای نیدزد كیشما شر_

 

 اومد طرفمو با خنده گفت: سوگل

 من طرف حقم... یول زمیعز ديببخش_

 بهش رفتم... یاو چشم غره دميکه دستمو کش رهيدستمو بگ خواست

 ...اميب تونميخودم م خوادينم_
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 باهات کار دارم... رونيب یايلحظه م هی:ماکان جان ررضايام

 

 ...یافتاد یبد کس ريبا خنده گفت:اوه اوه ماکان کارت ساختس...گ سهند

 ..بهش بگو. یزيچ هیتو  ی,مانديمظلوم گفت:ببخش یهامثل بچه دويبه گردنش کش یدست ماکان

 محكم زدم به بازوش... كشیپله رم رد کردم و رفتم نزد نیآخر

 درمون... یدرد ب ويدرد,مان ويمان_

 

 اومد جلومو دستمو گرفت تو دستش: ررضايام

 ...میشام بخور میانقدر حرص نخور,بهتره بر زمیعز_

مربوط بود  یخال ی...تنها جامی...باالخره بعد از مدتها دوره هم جمع شدزيسره م ميرفت مویبه حرفش گوش داد یهمگ

 یتهران ماکان و بابا و سوگل اومدن خونه...بابا برا میديکه رس یاونروز ی...فرداومديبه بابا هرچقدر اصرار کردم ن

 شياما باالخره ارمان راض زديشد...سوگل مدتها باهام حرف نم تمومگرون  یليبرام خ نیکرد و ا هیگر شميبار پ نياول

حكمش دلم  دنيبعد شن یکه کرده بود حكمش چند سال زندان بود...اما من حت یمیخاطر تمام جراکرد...پرهامم به 

 خنك نشد...

نشدم  یعنوان راض چياما به ه یعذر خواه یدره خونه برا ومدنيمدام م ررضايمدت پدرو مادر ام نیا تو

 من اونا بودن... یاي...چرا که عامل تمام  بدبختنمشونيبب

 نگاهش کردم... یافكارم پاره شد سوال یرشته ررضايام یصدا با

 ...حالت خوبه؟...؟یخوريچرا نم_
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 برام... یكشيم یسبزاز اون قرمه كمیتو چشامو گفتم: ختمیعشقمو ر تموم

 

 دستم گرفت: زويم ریبرد ز دستشو

 چرا که نه... یخانوم باشه

 بودم... یحق که اشپزخوبقاشق از برنج برداشتم گذاشتم دهنم...ال هیجلوم... ديکش بشقابمو

 ...ديکش ريدلم ت ریبرداشتم تا خواستم بزارم دهنم...ز گمیقاشق د هی
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ده کر خی,دستو پام دميکش قيبشقاب...چنتا نفس عم یشدت درد محكم لبمو گاز گرفتم...قاشقو گذاشتم تو از

 به گوشم... دينگرانش رس یمتوجه حالتم شد...دستمو فشار داد صدا ررضاي...امديكشيم ريدلم مدام ت ریبود...ز

 

 ...خهی...چرا دستت انقدر ا؟يمان یخوب_

 ...دميکش غياز شدت درد ج دويچيدرد تو کل تنم پ هویبگم که  یزيچ خواستم

 خداااا... ی...وارميميدارم م ررضايام یآ_

 

 دمويكشيم غيو دستمو گرفتن..از شدت درد فقط ج شميپ و سوگل اومدن ايبا هول از جاشون بلند شدن...دن همه

 داد زد: ررضاي...امكردميم هیگر

 

 آماده کن زود باش... نويآرمان برو ماش_
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 گردنم... ریدستش گذاشت ز هیپام  ریدستشو برد ز هیطرفم  اومد

 گفتم: دهیبر دهیگرفتم تو دستم...بر قشویدستمو بردم جلو  جونیب

 تو... ررضاي...امنه

 ...یيييييیآ

 ...برمشيمن م نيبزارش زم ايتو نه ب ري:امماکان

 طرف در گفت: رفتيبلندم کردو همونطور که م ررضايکنم که ام دیيحرفشو تا خواستم

 ...شهينم یزيچ

 کرد آرومم کنه... یگوشم و سع یگذاشت رو لباشو

 فدات بشم آروم باش..._

 

 تو دستم مشت کردم... قشوی

 ...اخ مامان,مامانم...رميميدارم م كنمي...احساس مررضايام تونمين..نم_

 

 ...جانم...یجانم خانوم_

 

 و سوگل نشستن کنارم... ايعقب...دن هي...خوابوندم صندلنيماش میديرس باالخره

ودم ب دهيکش غيندارم..از بس ج یاتا مرگ فاصله كردمياز کند..احساس م نويبا سرعت ماش نوينشست تو ماش ررايام

 ...سوختيگلوم م
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 برو ... واشتری ررضااااي:امآرمان

 

 ...هيطیتو چه شرا ینيبيمگه نم یلعنت تونمينم_

 

**** 

 حرکت کردن.. عیرو برانكارد سر خوابوندنم

 گفتم: زدمي...لبامو از هم باز کردم همونطور که نفس نفس مدويسفت دستمو چسب ررضايام

 کن,باهاشون... تيهامو خوب تربتاد,بچهبرام اف ی,اگه..اگه..اتفاقررضايام_

 ...ديچشمم چك یقطره اشك از گوشه هی

 باهاشون مهربون باش...نذار مثل...من حسرت بكشن..._

 

 ...وفتهيبرات نم یاتفاق چيحرفو المصب...داغونم نكن ه نیگفت:نزن ا دويشد دستمو بوس یبارون چشاش

 

 کردم لبخند بزنم... یسع

 بهم..بهم قول بده..._

 ...یزنيم هيچه حرف نینكن ا ونمید ايبه دستم اوردو گفت:مان یفشار

 

 بگم که پرستار اومد جلوشو گفت: یزيچ خواستم
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 محترم از به بعد ورود ممنوعه... یآقا_

 موهاشو چشاشو بست... هیکه جفت دستاشو برد ال دمشیآخر د یلحظه

**** 

 "ررضايام"

 لحظه از تصور نبودنش تنم به لرزه افتاد... كی...زديحرف م ديون شدم...چقدر ناامحرفاش داغ دنيشن با

 كیبود  یدي...نگاه آخرش که پر از ناامدادميدستام...با استرس پاهامو تكون م نيسرمو گرفتم ب ويصندل یرو نشستم

 ...رفتيچشمام کنار نم یام از جلولحظه

 

 که آرمان معترض گفت: كردميم یرض راهرو طاز جام بلندشدم...با استرس طولو ع کالفه

 

 رفت... جيراه نرو سرم گ ررضاانقدريام_

 

 سرمو اوردم باال... خانونیهما یگذشت که باصدا قهينگفتم...چند دق یزيچ ستادمویوا سرجام

 سالم..._

 رفتم جلوشو گفتم:_

 به شما خبر داد؟... یسالم..ک_

 

 نشده؟... یماکانو سهند اومدن دنبالم...خبر_
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 نگتم...دستشو گذاشت رو شونمو با لبخند گفت: یزيسرمو تكون دادمو چ نگران

 ...نگران نباش...هيعيطب زيچ هی مانی,زایچته پسر چرا خودتو باخت_

 

 ...ارهيو ممكنه نتونه طاقت ب فهيضع یليبار دکترش گفت بدنش خ نی,آخروفتهيب یبراش اتفاق ترسميم_

 

 رفت توهم...حاال اونم نگران شده بود... اخماش

 ...رونيب اديدر م نیو سالم از ا وفتهينم یکه اتفاق شاالیبه خدا توکل کن...ا_

 

 کرد... كيسالم عل هيو با بقگفت نویا

 

 !!...د؟ي:چرا انقدر طول کشسوگل

 

 ...رونيبگم که در باز شدو دکتر همراه دوتا پرستار اومد ب یزيچ خواستم

 ...دميپرس یطرفش با نگران ميرفت یهمگ_

 ...شد؟يدکتر چ_

 

 نشست رو لباشو گفت: یلبخند

 هاتون هرسه سالمن...همسرو بچه گميم كیتبر_
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خداروشكر,ممنون _بغل کردن.  گرویهمد یاز شدت خوشحال ايبهم دادن ... سوگلو دن ارويحرفش انگار دن نیباا

 دکتر...

 

بود از دست بره,اما با تمام توانش  كیسر قل دوم نزد ديزجر کش یليخ چارهيداشته باش...ب یليخانومتو خ یهوا_

 مقاومت کرد...

 

 بهش چشم دوختم و گفتم: نگران

 ...االن حالش خوبه؟...؟یاالن چ_

 

 نداره... یبله خداروشكر مشكل_

 

 گفت: جانيبا ه سوگل

 ...مشونينيبب ميتونيم_

 رو چشاش جابجا کردو گفت: نكشويع

 ...شينيبب نيتونيبخش اونوقت م شهياالن منتقل م_

*** 

 "ايمان"

 ...نميهامو بببچه خواستيسرم چشامو باز کردم...دلم م یباال یصداها با

 بازم با لبخند اومد طرفمو دستمو گرفت تودستاش... یچشا دنیباد ررضايام
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 ...یخانوم یشد داريب_

 زدمو گفتم: یجونلبخند کم_

 ...ها؟بچه ررضايام_

 

 گفت: دويدستمو بوس پشت

 ...زمیهردوشون سالمن عز_

 

 گفتن... كیام شدنو اومدن طرفم دونه دونه بهم تبرمتوجه ميبق ررضايام یصدا با

 

 گفت: دويبوس مويشونياومد جلو پ بابا

 حالت چطوره دخترم؟!..._

 خوبم بابا..._

 ...نهيروزا رو بب نیکاش مادرتم بود...چقدر آرزو داشت ا_

 ...نیيپا ختیچشمام ر یمامان چشام پراز اشك شدو چند قطره از گوشه هیادآوری با

 نكن دختر... هیگر سيه_

 دلم براش تنگ شده... یليخ_

 

 ...رفتینم شمونيانقدر زود از پ کاش
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 ارنشون؟يمن کجان؟چرا نم یها...اصال نوهیخوشحال باش دی...باستيخوردن ن االن وقت غصه_

 

 اومدداخل ... كيتخت کوچ هیاتاق باز شدو پرستار با  دره

 بودم... دنشونیمنتظر د صبرانهیپس زدمو تو جام جابجا شدم...ب اشكامو
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 منن؟... یهاکوچولو بچه یدوتا فرشته نیا شديخدا باورم نم یوا

 

 دورشون جمع شده بودن... همه

 گفت: ايدن

 ...نیچقدر نازن...سالم کوچولو ها خوش اومد ییوا

 ...شدمي...و من غرق در لذت مكرديم فیازشون تعر یجور هی یک هر

 

 ت..رو دست موندنيوگرنه م ستنين ررضايام هيبرو خداروشكر کن شب ايفداتون بشه...مان ییباخنده گفت:دا ماکان

 

 بااخم گفت: ررضايو ام دنیحرفش همه خند نیباا

 ...كردميم تيخوشحالم وگرنه حال یليکه االن خ في...حایبلبل زبون شد یليخ دایجد_

 

 وجودشون سرشار از برکت باشه براوتون... شاالیا گميم كی:داداش تبرآرمان
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 زنداداش... كیبرگشت طرف منو گفت:تبر بعدم

 

 قسمت خودتون... شاالیزدمو گفتم:ممنون آرمان,ا یلبخند

 چشمك بهش زدم... هیدمو به سوگل نگاه کر طنتيبا ش بعدم

 ...نیيخجالت زده سرشو انداخت پا اونم

 بلند شد... شونیگر یبگم که صدا یزيشدت گرفت خواستم چ لبخندم

 

 ...رونيب نی:لطفا همه برپرستار

 

 شد... شیدلم ر شونیها رو گذاشت تو بغلم از گرموند... بچه ررضايفقط ام رونيرفتن ب همه

 

 لباستو بده باال... یهست ی:منتظر چپرستار

 خودش لباسمو داد باال و گفت: كنمينم یکار دید ی...وقتدميخجالت کش كمی ررضايام یحرفش جلو نیباا

 ...یبد ريهمزمان به جفتشون ش یصاف کن تا بتون پشتتو

ته دلم  یزيگرفتن...چ نمويتقال کردن باالخره س یهارو تو بغلم جابجا کرد..بعد از کمکه گفت انجام دادم...بچه ویکار

 حس خوب کل وجودمو گرفت... هیدلم تكون خورد...

 

 بودن... ررضايام هيبردم جلو صورتشونو نوازش کردم...هرجفتشون شب دستمو

 گفت: كنمينگاهش م دیبا لذت زل زده بهم...تا د ررضايام دمیبگم که د یزياوردم باال چ سرمو
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 ...اديبهت م یليشدن خ مامان

 ...ديآروم بوس مويشونيپ كمویاومد نزد رونياز اتاق رفت ب پرستار

 

 ...یخانوم زيچبابت همه یمرس_

 

 نشست رولبامو گفتم: یقيعم لبخند

 ...؟یبغلشون کن یخواينم_

 گفت: دويهر جفتشونو بوس هيشونيشد پ خم

 ا؟ي...همون قبل؟یشدن...اسماشون چ ريس نكهیبعد ا شهياالن که نم_

 فتم:تكون دادمو گ سرمو

 ...ايقبل همون

 

*** 

 درو باز کردو اومد طرفم... ررضاي...امدميبا کمك سوگل پوش لباسامو

 ...؟یاآماده_

 ها بغل گرفتن...سوگل بچه اويپام برداشت...دن یتكون دادم ساکو از جلو سرمو

 گفتم:سرما نخورن؟... نگران

 ...زمیهمتا محكم تر کرد گفت:نگران نباش عز یپتو ايدن
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 تا شوتت نكردم...اه لوس... رونيبرو ب اي:مانسوگل

 

 ...رونيب میبهش رفتمو با خنده از اتاق اومد یاغرهچشم

* 

 یسرخودمون....با قدما یچترم گرفت باال یكیچترو داد دست سهند...اون  ررضاي...امدیباريم یدیبارون شد رونيب

 بود... یی...چه هوانيبه ماش میخودمونو رسوند یبلند

 

 پشت... ميصورت فشرده نشستبه اوسوگليجلو نشست منو سهندودن ررضايام

 ...یآرمان معطل شد دي:ببخشررضايام

 ...فسيوظ هيچه حرف نیاستارت زدو گفت:نه داداش ا نويماش آرمان

 

 پشت من برم جلو له شدم به جانه مادرم... اي...بیدل خانومت باشوره دیتو االن با ررضايبا خنده گفت:ام سهند

 گفت: ررضايکه ام میبه خنده افتاد یهمگ

 پشت... نميبش كليه نیتو نگران ما نباش,در ضمن اصال فكرشم نكن من باا_

 

 ...متهي...همونجام برات غناديصدات درن ني:سهند بشآرمان

 

 ن؟یاورد ريگفتم:عه داداشمو مظلوم گ بااعتراض
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 داره... میه انگار که شوهرانگار ن ايدن نی...ایکن یتو ازم طرفدار نكهی:مگ ا سهند

 تو پرم.. زنهيهمش م رهيبار طرفمو بگ هیبا خنده گفت:نترس داداش منم مث توام...سوگلم نشد  آرمان

 

 واسه خونه... نیدوتا فرشته خوابه...لطفا دردودالتونو نگه دار نجایخنده محض اطالعتون اخوش ونی:آقاسوگل

 

 شون...صداشونو انداختن پس کله نمي:قربون دهنت...همچايدن

 ...ستادیوا نيماش هویکه  میكرديکل مکل ميداشت نطوريهم

 

 ..؟یستادیگفتم:چرا وا باتعجب

 ...میروبرو در اومد مايماکس هیبا  مارستانيدره ب یجلو...جلو یشهينگفت,نگاهمو دوختم به ش یزيچ آرمان

 

 ...؟یش ادهيپ یخواينم ررضاي:امآرمان

 

شه  ادهيدرو باز کرد...خواست پ دويکش یقينفس عم ررضايشه...ام ادهيپ ررضايام دینگاهشون کردم...چرا با باتعجب

 گفتم: عیکه سر

 

 بارون؟... نیتو ا یريکجا م_

 که پشتش بهم بود گفت: همونطور

 ...گردمياالن برم_
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 ...یخوريسرما م یشيم سيالاقل چترم با خودت ببر خ_

 

 شد... ادهيپ نيبرداشتن چتر از ماش تكون دادو بعد از سرشو
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 آرمان؟ هيبا تعجب گفت:اون ک سوگل

شد..اخمام رفت  ادهيپ نيکه از ماش یکس دنیباز شدو با د نينگامو دوختم به روبروم...دره ماش یکنجكاو با

 .دستامو مشت کردم.. تياومدن..از شدت عصبان یی...با چه روكردنيچكار م نجایتوهم....اونا ا

 

 ن؟ي:اونا کديکنجكاو پرس ايدن

 

 ...ررضايام یبا حرص گفت:مامان و بابا سوگل

 

 ...ديکش ینيدهنشو ه یدستشو گذاشت جلو ايدن

 نجایهرچه زودتر از ا خواستي...دلم موفتادميکه باهام کردن م یکار ادی دمشونیديخودم نبود هر وقت م دست

 ...رونيو زل به ب شهيدادم به ش هي...اشك تو چشام جمع شد...سرمو تكمیبر

 

 گفت: یدستشو گذاشت رو دستمو با نگران سوگل

 حالت خوبه؟..._
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 نگفتم... یزيتكون دادم و چ دیيتا یبه معن سرمو

 

و ر كرديسرشو اورد داخلو همونطور که با دست بهشون اشاره م یعصب ررضايباز شد..ام نيکه دره ماش دينكش یطول

 بهم گفت:

..فقط .نن؟يهارو بببچه ی...نتونستم قانعشون کنم...االن فقط جواب تو برام مهمه دوست دارننيهارو بببچه خوانيم_

 ...نينه؟...هم ایجواب بهم بده...آره؟ هی

شرمنده بشه...من نگاهشو  ررضايطرفم دوست ندارم ام هیاز  خواديطرف دلم نم هیچكار کنم؟از  دیبا حاال

 دوست داره موافقت کنم... ته دلش دونمي...مشناختميم

 گفتم: دمويکش یپوف

 ...اميهروقت کارشون تموم شد بهم زنگ بزن ب رمي...من مانيبگو ب_

 

 نگام کردو گفت: تند

 ....یبهشون م رميم خوادي...اصال نم؟یبر یخواي...کجا م؟یچ یعنی_

 

 قطع کردمو گفتم: حرفشو

 ...ررضايام هيکاف

 شم به سوگل گفتم... ادهيپ نكهیباز کردم قبل ا نويماش دره

 

 بده بهم... تويگوش_

 در اوردو با حرص گرفت طرفم... فشياز ک شويگوش



 تقاص اشتباه تو

 
611 

 

 چتر... ايدره ببندم سهند گفت:مان نكهیشدم قبل ا ادهيپ نيماش از

 

 ...مارستانيب یبه اون سمت نگاه کنم رفتم طرف محوطه نكهیبستم و بدون ا نويازش گرفتمو دره ماش چترو

 ...بميدستمو گذاشتم تو ج دمويکش یآه

که شده  ررضاميبه خاطره ام دیشدم...اما نه با یبكنم؟...از دست خودم حرص ویکار نيچرا حاضر شدم همچ واقعا

ر من خاطباعث بشم به خواميبره...نم دنشونیبه د ررضايام ذارميبذارم...دوست ندارم فكر کنن من نم گريدندون رو ج

ه بود ک یوآمد کنه.پس چرا نگاهش جورباهاشون رفت رهدوست ندا گهیبهم گفت که د ررضايخونوادشو بزنه...ام ديق

 موافقت کنم؟!... خواستيازم م

 کار از کار گذشته... گهیفكر کنم د دیسرمو تكون دادم...نبا دمويکش یپوف

 

 بود... ررضاي...امرونياوردم ب بمياز ج ويگوش ستامویبلند شد...سرجام وا یزنگ گوش یصدا

 دادم... جواب

 بله.._

 دنبالت... اميب ییکجا ايالو مان_

 ...امياالن م كمینزد یايتو ب ستيالزم ن_

 باشه..._

 ...نيقطع کردمو رفتم طرف ماش ويگوش

 ...نيکردم...چترو بستمو نشستم تو ماش یبلند ط یبا قدما موندهرویقدم باق چند

 دستپاچه شدم... كردنيم هیها که داشتن گربچه دنیباد

 ...شهيداره هالک م رشيبگ ايب اي:مانگلسو
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 ..نميبدم بهش...چسبوندمش به س ريش تونستميازش گرفتم...االن اصال نم روبچه

 ...مامان فدات بشه...زمی...آروم باش عزیآروم مامان_

 کردن... هیشدو شروع کرد به گر داريهمراز.همتام ب یهیگر یصدا با

 گرفته بودم... میمنم گر شونیبودم چكار کنم...با گر مونده

 

 ...شنيخونه تلف م ميبده...تا برس ريش شونيكیبه  نتيبكش رو س یزيچ هیخم شد طرفمو اروم گفت: ايدن

 

 ...ايمان گهي:راست مسوگل

 

 نداره... دهیفا شهيسرمو تكون دادمو گفتم:نه,نم کالفه

 برگشت طرفمونو گفت: ررضايام

 به من... نیبد شونويكی_

 

 اشاره کردم همتا رو بده بهش... اينگاهش کنم به دن نكهیا بدون

 

 175پارت#

 نگاهش کنم... خواستمي...اما نمکردمینگاهشو رو خودم حس م ینيسنگ
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 هی نيآروم کردنش ساکت شد...وروجكو بب یتالش برا یبه خودم چسبوندم...باالخره بعد از کل شترويب همرازو

 و جون به لب کرد...امامن رونيب ومدهيام اشك از چشاش نقطره

 ...كرديم هیاما هنوز گر همتا

* 

 شدم... ادهيپ نياز ماش دمويچيدره خونه...همراز تو بغلم خواب بود...پتورو محكم دورش پ یجلو میديرس

 خونه... ميبارون بند اومده بودو راحت رفت خداروشكر

**** 

 گرفتم... ررضايتخت و همتارو از بغل ام یخوابوندم رو همرازو

 یقيقطع شد...نفس عم شیگذاشتم تو دهنش...گر نمويس نكهيلباسمو باز کردم..هم یهاتختو دکمه یرو ستمنش

نوازش کردم...دلم ضعف رفت  فشوي,با نوک انگشتم صورت لطدميكشي...خداروشكر واقعا داشتم عذاب مدميکش

 داشتم که رنظ ریز ررضارويام یچشم ری...ازش جدا شدم زدميبوس شويشونيبراش خم شدمو پ

همرازو  یکه خم شدو دست مشت شده كردمياز در برداشتو اومد کنارم نشست...داشتم نگاش م شوهيتك

 بشه درمونده گفتم: داريب دمي...ترسديبوس

 ...دهي,تازه خوابشهيم دارياالن ب نوریا ايب ررضايام

 

 گفت: دويآروم بوس قمويجداشدو دستشو انداخت دورشونم...شق ازش

 !...؟یازم ناراحت_

 خوردن همتا کرده بودم گفتم: ريکه نگاهمو معطوف ش همونطور

 باشم؟ دینه چرا با_
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,بابا چند وقته هرروز اي...مانمونني...اما اونا پشیباهاشون رودررو بش یدوست ندار دونميخودتو نزن به اون راه...م _

 ...ميکن یباهاشون آشت خواديشرکتو ازم م اديم

 

 :دميگذشته دوباره تكرار بشه...لبمو با زبون تر کردم و با شك پرس خواستيشتم طرفش,اصال دلم نمبرگ باتعجب

 ...؟یتو که قبول نكرد_

 

بشن و دوباره  دهيراحت شد,من تحمل خونوادشو ندارم,اونا توقع دارن بخش المينه تكون داد...خ یبه معن سرشو

 خراب شده... نمونيب ییزايچ هیوسط  نیو انگار نه انگار که ا ميهم جمع بشدوره

 هات توهمه؟چرا سگرمه_

 زدمو گفتم: یبه خودم اومدم...لبخند مصنوع باصداش

 باال... میبچه ها...زشته جفتمون اومد شيپ نیي,برو پاستين یزيچ_

 

 رو تختو چشاشو بست...توهمون حالت گفت: ديدستشو از شونم برداشتو دراز کش یحلقه

 ...ننيچيم زوي...بابات ناهار گرفته دارن مستنيکه ن بهیغر_

 

از جام بلند شدم و خوابوندمش  یپاهام خواب رفته بود به سخت نیيپا دميو لباسمو کشاز خودم جداکردم همتارو

 بهش گفتم: دمويکش یاازهيخم یخوابیکنار همرازو پتورو روشون مرتب کردم...ازشدت ب

 

 حموم... رميحواست بهشون باشه من م_

 باز کردو گفت: شاشوچ
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 ...ستيناهار برو االن وقت حموم رفتن ن بعد

 برم حموم... دیبا خورهي,حالم داره از خودم بهم مخورميمن نم_

 

 چشاشو بستو خونسرد گفت: دوباره

 گفتم,حرف نباشه... نكهيهم

توجه به حرفش حولمو از کمد برداشتمو رفتم سمت حمومو درشو باز کردم خواستم برم داخل که بازوم به  بدون

 شد... دهيپشت کش

 

 تعجب سرمو آوردم باال...اخماش تو هم بود با تحكم گفت: با

 گفتم؟...هااان؟... یبهت چ_

 

 ...؟یكنيم ني..چرا همچررضا؟يام_

 

 گفت: ظيمحكم تر فشار دادو با غ بازومو

ودن ب فيبه خاطر ضع گفتي,دکترت م؟ینگاه به خودت انداخت هی...میحرفا ندار نیندارمو از ا ليم خورمويمنبعد نم_

تا  یبخور دیبا یا...تو االن مادره دوتا بچه؟یستياالن فقط خودت مهم ن ی...متوجه هستیرفتياز دست م یداشت

 ...یکن رياونارم س یبتون

 

شتو بازوم بردا ی...دستشو از رونیيبا حرفاش قانعم کرد...سرمو انداختم پا شهينداشتم که بهش بگم...مثل هم یچيه

 ...شهيتكرار نم گهی,حق با توعه...دديگفتم:ببخش یفيضع یبا صدا نشيبغلم کرد...سرمو گذاشتم روس
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 گفت: زديتوش موج م تیکه رضا یو با لحن ديبوس قمويشق

 دختر خوب... ی...خوبه حاال شدهوم

قدم  شيدوست داشتم من پ نباریشد به لبام...ا رهيخودش جدام کردو کل صورتمو از نظر گذروندو در آخر خ از

 ...دميپا بلند شدمو محكم لباشو بوس یپنجه یبشم...دستامو از پهلوهاش برداشتمو دوره گردنش حلقه کردم...رو

 گفت: طنتيشار دادو با شازش جدا شم که پهلومو ف خواستم

 ...ميکن ميتا آخرش همراه دینشد,با گهینه د_

 

 خنده هاش گفت: ونيخنده...م ریگرد شده نگاش کردم که زد ز یچشا با

 ندارم... تی...نترس گلم کارنيلپاشو بب_

 ...كشمي...نخند خجالت میشعوريب یليحرص زدم به بازوشو گفتم:خ با

 

بگه که دره اتاق باز شدو  یزيبه خودش فشرد..خواست چ شترينمو منو بقطع شد دستشو گذاشت روشو خندش

 ...ديببخش یوا یدستشو گذاشت رو چشاشو گفت:ا عیسر تيوضع نیمارو تو ا نكهیسوگل اومد داخل به محض ا

 

 ...ديبه گردنش کش یازم جداشدو کالفه دست عیسر ررضايام

 ...نیيپا نیاي:خواستم بگم ناهار حاضره بسوگل

 

 باال... اريب ارويمان یغذا ستين ی:سوگل اگه زحمتررضايام
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 گفت:باشه,حتما... یا دهيکش یبا صدا كردينگام م طنتيچشاش برداشتو همونطور که با ش یدستشو از رو سوگل

 گفتم: ررضايرفت به ام نكهیمحض ا به

 

 ,باشه؟ششونيپ نیيبرو پا توام

 

 به حالت... یاما اگه غذات مونده باشه وا رميتكون دادو گفت:م سرشو

 

 ...یزدمو گفتم:باشه بابا خفم کرد یلبخند

 

 176پارت#

* 

سرمو بذارم روبالش  ومدميشب خواب راحت نداشتم تا م هیمدت  نیها گذشته تو ااومدن بچه ايهفته از به دن كی

با  ترسمينگرانشم م یليپاش تو رشت...خ هی نجاستیپاش ا هی ررضايهفته ام كی نی...تو اشديبلند م شونیگر یصدا

 ...ادياز پا در ب یفشار کار نیا

 ومديرو مکل هفته چارهيب اديها...امروز نذاشتم سوگل بباالخره ظرفا تموم شد...آبو بستمو رفتم طرف بچه پوففف

 ...كرديکمكم م نجایا

 

 یوآروم گونهون ضعف رفت...خم شدم...دلم براشدنيچه ناز خواب یلباسم پاک کردم...آخ یبا گوشه دستامو

 شما.. نی..مامان فداتون بشه,چقدر نازدميجفتشونو بوس
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 رید ررضايشب بود.فكر کنم امروزم ام ميانداختم...هشتون یبودم به ساعت نگاه دهيکه کنارشون دراز کش همونطور

 عی...ازجام بلند شدمو سردمیتو جام پر فونیآ یشد...تو افكار خودم غرق بودم که با صدا زونی...لبو لوچم آواديب

 دنيجانم ترس یبرگشتم طرفشون ا یبلند یزدمو با قدما فونویآ یبچه ها بلند...دکمه یهیگر ی...صدافونیرفتم ا

 مامان... یزایعز

 ...هيک نميبغلشون کردمو رفتم طرف...اصال وقت نكردم بب یآرومشون کنم به سخت كردميم یکه سع همونطور

 تا خواستم بازش کنم در باز شد... رهيدستمو بردم طرف دستگ یسخت به

بست...شوک زده نگاهش کردم و با تته  خیخون تو رگام  ررضايام یبابا دنیقدم رفتم عقبو سرمو اوردم باال با د هی

 پته گفتم:

 ...ن؟یاومد یچ ی...ب..برانيكنيچكار م نجایش..شما ا_

 

 نادم اومد داخل... یافهيکنار در رفت اونور,مادرش با ق از

 نزنم... یحرص لبمو گاز گرفتم که حرف نامربوط با

 داخل؟... میايب یكنيتعارفمون نم_

 گفتم: یفيضع یناصرخان سرمو اوردم باال با صدا یباصدا

 ...ستياون خونه ن نیاومد ررضاياگه به خاطر ام_

 

 ...ميباهات حرف بزن می...اومدمیندار ررضايباام یکار_

 

 رو لبام نشست...با حرص همتاوهمرازو تو بغلم تكون دادمو گفتم: یپوزخند
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تو مطب دکتر حرفاتونو بهم  شيپ كسالیشما  ستين ادتونیمونده باشه. یما باق نيب یحرف کنمیفكر نم_

 ست؟ين ادتونی...نیزد

 

 هیها دارن گربچه نيبب اجانيقدم اومد جلو همونطور که اشك تو چشماش حلقه زده بود گفت:مان هی مادرش

 ...آروم باش...كننيم

 

 ازشون دور شدمو نشستم رو مبال... هیها کالفم کرد با گربچه ی...صداختنیريدونه دونه رو صورتم م اشكام

 

 ...میيدنبالم اومدنو نشستم رو مبل روبرو اونام

 گفت: هیبا گر مادرش

 یحيتوض چيفقط مارو ببخش,ه كنميم یبگ یکاربه حرفام گوش کن,من بودم اما تو مثل من نباش...هر توروخدا

ما جهنم  یبرا یزندگ یشهر رفت نیکه تو از ا یکه در حقت کردم ندارم..ازاون روز یارحمانهیب یرفتارا یدرباره

 بهیغر نيع میشد زنهيباهامون حرف نم گهیاز خونه گذاشت رفت,الهه د هيچ انیجر ديفهم یشد..اهورا وقت

 ...نميبي,هرشب کابوس مدميها...خودم از عذاب وجدان دارم جون م

 اومد طرفمو دستامو گرفت تو دستاش...نگامو ازش گرفتم... هوی

نداره...همه ازم رو  یگناه چيمنو ببخش,ناصرم من مجبور کردم اون حرفارو بهت بزنه اون ه كنميالتماست م_

 باشم... ونتیعمر مد هیر منو ببخشو بزا رميميبرگردوندن به خدا دارم م

 

 یاشتم پدوست د شهي,هموفتهيروز ب نیزن به ا نیا كرديفكرشو م یبگم,ک یچ دونستميقفل کرده بود واقعا نم زبونم

 و بددل نهي,داشت تقاص کسوختيوضع اسفبار...دلم براش م نیکنه...اما نه باا یبه اشتباهش ببره و ازم عذرخواه

 ...داديبودنشو م
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 یکارو بكن نیبخشش هست از ما بگذر,که اگه ا یبرا ییفكراتو بكن اگه تو دل زخم خوردت جادخترم خوب _

کرد چون فقط خودم  شهيازت نم یاگله چيخودت...اگرم نه که ه یعمر شرمنده هی رويمن پ وینشون داد تويخانوم

 که چقدر در حقت ظلم شده...از جاش بلند شد... دونميم

 ما... شيپ نیايفردا ب ی..اگه بنا به بخشش گرفتمیريم نجایاز ا شهيهم یما فردا برا_

 

 که حسرت زل زده بود به همتاوهمراز گفت: نیرو به نسر رونويشدن حرفاش نفسشو آه مانند فرستاد ب باتموم

 وقت رفتنه... نینسر پاشو

 

 نكن... دميناام امرزيروح اون خداب,توروبهكنميفشار داد و با بغض گفت:خواهش م دستمو

 

 لرزون گفتم: ی..با صداختنیر نیيپا یشتريروح مامانو قسم خورد اشكام با شدت ب یوقت

 ...كنمي...باشه به حرفاتون فكر مدیبر كنميم خواهش

 جاش بلند شدو رفت طرف ناصر خانو قدم قدم به ازم دور شدن... از

 خونه... ديچيپ ررضايام یخسته یکه درخونه باز شدو صدا کردمیم هیداشتم گر نطوريهم

 

 من اومدم... ییکجا زمی,عزــــايمان_

 

 بودو هنوز متوجه نشده بود... نیياوردم باال...سرش پا سرمو
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 با اخم به پدرش گفت: رونويکم از حالت بهت اومد ببرگشت خشكش زد...کم نكهيپشت سرش بست...هم درو

 ...نيبهم بزن ارويمان شیو آسا نجایا نیايقرار نبود ب می...ما باهم حرف زدد؟يکنیچكار م نجایشما ا بابا

 

بلند خودشو رسوند بهمو  یرفتن با قدما نكهي...همرونيبگه از خونه رفت ب یزيچ نكهیزد روشونش بدون ا باباش

 :ديهارو از بغلم گرفت...نگران پرسبچه

 بهت زدن؟ یکردن؟حرف تتیاذ خواستنيم یچ نای...باباازمیعز شدهيچ

 

 داد زد... نبارینه تكون دادم...ا یبه معن سرمو

 داخل... انيب ی...اصال چرا گذاشت؟یكنيم هیگر ی,چرا دارشده؟يچ گميد بهت م_

 

 اشكامو پس زدمو گفتم: عیها شدت گرفت...سربچه یهیدادش گر یصدا با

 هارو بده به من هالک شدن...نشد,بچه یزيچ یچيه

 

 گفت: ظيتوجه به حرفم با غ یب

 ...؟؟؟یختیکه انقدر بهم ر هيچ انیبهم بگو جر به درک...اول_

 

 گفتم: یاکنترل شده یشدمو با صدا یعصبان

 ...كننيم هیدارن گر یچجور نيبدم..بب ري...اول بده بهشون شگميخب م ليخ_



 تقاص اشتباه تو

 
622 

 

کردم...با ولع شروع  مشونيلباسمو دراوردمو بچه هارو ازش گرفتمو تو بغلم تنظ عیاومد کنارم زانو زد...سر کالفه

 خوردن... ريکردن به ش

 

 اشكاتون بشه.... ی...مامان فدان؟یشد تیگلم,اذ یدخترا ديجانم...ببخش_

 

سرشو  ررضايمدت ام نیمبل...تو تمام ا یلحظه بعد آروم شدن...از خودم جداشون کردمو خوابوندمشون رو چند

 نقطه... هیشده بود به  رهيدستاشو خ نيگرفته بود ب

 

 177ارتپ#

 و کنارش نشستم..سرشو بلند کرد و منتظر بهم چشم دوخت... جام بلند شدم از

 ...لبمو با زبون تر کردم و گفتم:ختمشونیموهامو بهم ر یدستمو بردم ال یعصب

 ...رنيم نجایاز ا شهيهم یببخشمشون...گفتن...گفتن فردا برا نكهیا یاومده بودن برا_

 

 حرفو گفتم برم گردوند طرف خودشو ناباور گفت: نیا نكهيهم

 برن؟... خوانيکه م یچ یعنی...؟یگفت یاالن چ تو

 

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 باره بهم نگفتن... نیدر ا یزيچ_

 ادامه دادم.. هیگر با
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که حاضر نشد تو مراسم مامان شرکت  یانصافه,قبل رفتن به روح مامانم قسم خورد,کس یب یليمامانت خ ررضايام_

 قابل بخششه؟! یآدم نيکنه...حاال من چكار کنم؟...همچ

دادم به  هيموهام و آروم نوازششون کرد...سرمو تك یسمت خودش...دستاشو برد ال ديدستمو گرفت و کش مچ

 شونش...

 ...شونيببخش یستيازشون...مجبور ن ینيچقدر دل چرک دونمينكن م تیخودتو اذ_

 

 از مامان باباشه... شیيباشم باعث جدا یاون کس خوامينم ررضاسيگاز گرفتم..درد من ام بمول

 

 یمشكل هی..اگه به شه؟يبرن تو دلت براشون تنگ نم شهيهم ی..اگه برا؟یشياگه نتونم ببخشم تو ناراحت نم_

 ...؟یكنيبود؟..بعدها سرزنشم نم نجایکاش بابام ا یا یگينم یبرخورد

 

 بغلم کردو دم گوشم گفت: محكم

بود  نجایکاش بابام ا گميبرخوردم نم ی,اگه به مشكلكنمي,سرزنشت نمشمي,ازت ناراحت نمشونياگه نبخش یخانوم نه

 بابا گره نخورده بود...اما... بيبه ج بميخودم بودم ج یچون از اول رو پا

 مكث کرد.. ديحرفش که رس ینجایا به

 به چشاش...و زل زدم  رونيبغلش اومدم ب از

 ...؟یاما چ_

 و نگاهشو ازم گرفت... ديبه صورتش کش یدست

 که در حقت کرد؟...منم نتونستم,اما... یبعد اون همه بد یاز پدرت دل بكن یدلتنگشون نشم..تو تونست تونمیاما نم_

 حرفشو بزنه...دستمو گذاشتم رو لبشو گفتم: هيبق نذاشتم
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 ...گميو بهت م كنميادامه نده...تا فردا فكرامو م گهید

 

 گفت: یرفت توهم و عصب اخماش

 ...ا؟؟يمان یديفهم ینظرتو عوض کن یا گهیهر کس د ایبه خاطر من  خوامي...نمدونمي, جوابتو میفكر کن ستيالزم ن_

 

 ...دنيچ زويتوجه به حرفش رفتم آشپزخونه  شروع کردم م یب

 ازم گرفت... زيبذارم رو م خواستميسرم اومد تو آشپزخونه و ظرف ساالدو که م پشت

 

 نگاش کردم که گفت: یعصبان

 خونمون... یفردا بر ذارميمن نم یاگه ببخش ی...حت؟یديجوابمو نم چرا

 

 ...دميکش یقي...نفس عمزويکوبوندم رو م نمكدونو

بهت ندادم گفتم تا  یاحترام بذار...من که هنوز جواب مميبه تصم شهيبحثو ادامه نده و مثل هم نیا كنميخواهش م_

 فردا صبر کن...

 

 

 زدو کالفه گفت: یپوزخند

 نكن... یباز لميبرا من ف دونميتورو م روبمی...من ززهیريحرف زدن دربارشم اعصابتو بهم م یحت ینيبيم
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برنج  یاز رو روي..کفگخوامينم نویو من اصال ا شهيبحث به دعوا ختم م نیآخر ا دونميم یصندل یرو نشستم

 و بشقابشو با برنج پر کردم...برداشتم

جمع  زويم اميشامتو بخور هر وقت تموم شد بگو ب اي...بیخسته شد یليخواهش کردم ازت...حتما خ ررضايام_

 ها سر بزنم...به بچه رميکنم...م

 

از  و نیي..طاقت نگاهشو نداشتم سرمو انداختم پاكرديداشت نگام م رهيخ رهيگذاشتم جلوش...همونطور خ بشقابو

 بلند شدم... یصندل یرو

 وکشمكش ندارم...بحث یبرا یرمق چينكن...ه تمیاذ_

 

 بود.. یدادم به مبلو چشامو بستم...چقدر روز کسل کننده ا هيگفتم و آروم از کنارش رد شدم...آرنجمو تك نویا

 ا تعجب گفتم:بود باالسرم...ب ستادهیبه دست وا ینيس ررضايچشامو باز کردم..ام ینگاه ینيحس سنگ با

 تو دستت؟... هيچ اون

 هل داد جلوم..قاشقو گرفت طرفم و گفت: وينينشست کنارمو س_

 شروع کن به خوردن... یمخالفت چي,پس بدون هینخورد یزيچ دونمي,مدهيبهم مزه نم ییکه تنها یدونيم_

 ...میحرف مشغول خوردن شد یتكون دادمو قاشقو از دستش گرفتم...و ب یسر

 بردارم که دستشو گذاشت رو دستم...با تعجب نگاهش کردم.. وينيغذامون تموم شد خواستم س نكهیاز ا بعد

 ...نيتو بش برميمن م_

 آخه..._

 ...برميتا آشپزخونه م مينياتاق کار دارم س_

 ...یاواست...تو خسته ارميبگو من برم ب یخوايم ی..هر چه؟يکارت چ_
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 شهيمگه م زنميم ی..چه حرفدهيناراحته اما بروز نم کنمیبرداشتو رفت آشپزخونه..حس م وينيتوجه به حرفم س یب

 باشه پدرومادرشن.. یناراحت نباشه هر چ

 

 178پارت#

 ترسميو م شميم یعصبان شتريب گذرهيم ی..هر چترکهيموضوع فكر کردم مغزم داره م نیاز بس که به ا یوا

که  ررضاميبه خاطر ام دینه من با دميکش یقي...نفس عمرميدرستو بگ ميم تصمبذاره و نتون ريرو منطقم تاث تميعصبان

 باشم... ررضايشاهد داغون شدن ام خوامينم گهیشده ببخشمون...د

 

 لبتو...حواست هست؟؟ یکند_

که تو دستش بود با  ییتشك و پتو دنیبهش بگم که با د یزيخواستم چ دميکش یاخفه غيصداش ج دنيشن با

 تعجب نگاش کردم...

 ...ن؟ياونور پهن کنم زم یريم_

 رفتم اونور تر... یجام بلند شدمو کم از

 ...ه؟يچ نیا_

 گفت: نيزم كرديهمونطور که تشك پهن م 

 ...نیيپا یايباال ب یرو برتوام سخته اون همه پله ی...براميبخواب نجایدوست دارم امشبو ا_

 

 ...موافقم...یوباوهوم چه فكره خ_

 

 ...میديرو تشك دراز کش شمونی...آروم خوابوندررضايمن گرفتم بغلم و همتارم ام همرازو
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 ام...آخ که چقدر خسته_

 بره... ییجا خواستينگاهش کردم...خداروشكر که فردا نم دلسوز

 ...یبر ییجا ستيامشبو راحت بخواب فردام که قرار ن_

 رو چشاشو گفت: ساعدشوگذاشت

 شم... داريب ریاره,اما نذار د_

 باشه..._

**** 

.. با حرص سره جام اديچشامو باز کردم...کم مونده بود اشكم در ب یها به زور البچه یهیگر یشب با صدا مهين

 ...ستيسر جاش ن دمیصدا کنم که د ررضاروينشستم خواستم ام

 حرف زدن نداشتم... یهارو گرفتم بغلم...از بس خوابالو بودم نا...بچهییرفته دستشو حتما

* 

رسوندم اروم  ییشدم...کورمال کورمال خودمو به دستشو ررضايهارو که دادم از جام بلند شدم...نگران امبچه ريش

 به در زدم...چنتا تقه

 ..؟یینجای!!!....اررضا؟؟؟يام_

 رفته اتاق خواب.. ..وا پس کجاس؟...حتماومدين ییصدا اما

 سفت...سرمو با تعجب آوردم باال... زيچ هیخواستم برگردم که محكم خوردم به  نویيانداختم پا سرمو

 وقت شب... نیا یکجا بود_

 .زل زدم بهش.. تيفكر سرمو آوردم باال با اخمو عصبان نی...نكنه...نكنه...با امينيخورد به ب گاريس یلحظه بو هی
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 ...آره؟...؟یديکش گاريباز س_

 و جوابمو نداد... نیيانداخت پا سرشو

 گرفتم تو دستم... شرتشویت یقهی

 ...؟یدي...چرا جوابمو نمررضا؟يباتوام ام_

 

 کلمه گفت: هی فقط

 ...خواميمعذرت م_

 ...اشك تو چشام جمع شد...یباز رفته سراغ اون زهرمار شهيشل شد...باورم نم قشی یاز رو دستم

زم ال خواديدلت م یلي..اگه خنطوريخودشم هم ی...براستيبرام ارزش قائل ن یزيکه شوهرم پش خودم متاسفم یبرا_

به  نی...از ایكنيکه چكار م ستيبرام مهم ن گهیمن...د یده پاکت بكش اونم جلو ی...اصال روزیبكش یمكیقا ستين

 ...یازم بترس خوادينم یبعد آزاد

 مچ دستمو گرفت با حرص گفتم: عیبرداشتمو خواستم برم که سر قشی یاز رو دستمو

 کن... ولم

 فشار رومه... یليگفت:درکم کن خ درمونده

 کردمو گفتم: یعصب ی...خندهرونيب دميدستمو از دستش کش محكم

به  رتحرف مسخره نی...از اكنه؟يآرومت م یكني...فكر م؟یكشيم گاريس یريفشارت روته م یلي,خررضايبس کن ام_

 بودم... دهيعمرم نشن

 !....ايمان_

 ...گوشم از حرفات پره...؟یکن حيتوج یخوايم ه؟؟؟بازيچ_

 :دیلب غر ریبه صورتشو ز ديدستشو کش یعصب
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 ...یلعنتـــ

رو سرم...منه خرو بگو که نگرانش شدم...اصال  دميبهش زدمو بدون توجه بهش رفتم تو جامو  پتورو کش یپوزخند

 ...یشيبرو به درک تو آدم نم

 

*** 

 از جام بلند شدم... زديها حرف مکه داشت با بچه ررضايام یبا سروصدا صبح

 ...یخانوم ريصبح بخ_

 ...ییبا کش بستم و بدون توجه به حرفش رفتم دستشو موهامو

* 

و از  ختمیخودم ر یبرا ییچا وانيل هیرفتم آشپزخونه... ميمستق ورونياومدم ب ییاز دستشو قهيچند دق بعد

 همچنان باهشون خلوت کرده بود... ررضاي...امرونيآشپزخونه اومدم ب

 گفت:خانمم با من قهره؟... یهم شدو با لحن نادم متوجه

 

 هارو عوض کنم...خوردم...منتظر بودم بره کنار تا پوشك بچه مویيقلوپ از چا هیجوابشو ندادم و  بازم

یب هيتنب نیبهش ننداختم...فعال بدتر مينگاه ميمدت ن نیکنارم زانو زد...دستمو گرفت تو دستش...تو تمام ا اومد

 بود... یتوجه

 

..فقط .گارنرميس سمت گید دميپشت سر گذاشتم...قول م ویشب بد روزی...د؟یكنيکه نگام نم یمنو بكش یخوايم_

 کن که طاقت قهرتو ندارم... یباهام آشت
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 زدمو گفتم: یپوزخند

 ...ارزشهیجون من برات ب دهينشون م نیسراغش...ا یباز رفت شدي...اما چیجون منو قسم خورد قبال

 

 179پارت#

 ...از جام بلند شدم اونم دنبالم اومد...رونينفسشو فرستاد ب یعصب

 ...یمن هيتموم زندگ یدونيارزش باشه تو که م یجون تو برام ب دیحرفو نزن چرا با نیا كنميخواهش م ايمان_

 برگردم گفتم: نكهیسرجام...بدون ا ستادمیمشت کردمو وا دستامو

 ...ررضاينكن ام مي...عصبیزنيقشنگ حرف م یليخ_

 ...نيدستاش...نگامو ازش گرفتم و دوختم به زم نيصورتمو گرفت ب ستادویجلوم وا اومد

 

 منه... دنيکش گاريرفتارات به خاطر س نینگو که همه ا_

 صورتم برداشتم و گفتم: یحرص دستاشو از رو با

 ..یگرفت دیحال بازم منو ند نیمسعله اما با ا نیمن چقدر حساسم رو ا یدونيچرا اتفاقا هست..تو م_

 قدم برداشتم که دوباره اومد جلوم... هی

 ...خورهياصال به درده من نم تي...عذرخواهررضايبرو کنار ام_

 بگو همون کارو بكنم.. خورتيبه دردت م یپس چ_

 آروم بشم.. دی,فقط بایچيفعال ه_

**** 
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اما هنوز 5/5االنم  ساعت  رونياز خونه رفت ب یسرصب ینگاه به ساعت انداختم,اوففف پس کجاست؟...بعد از دعوا هی

 ریبهش زنگ بزنم وگرنه ممكنه د دیکه گرفتم با یميتصم یبهش زنگ بزنم..اما برا ذارهيبرنگشته...غرورم نم

 به گوشم.. ديگرفتش رس یصدا  اببهش زنگ زدم...بعد از چنتا بوق جو عیفكر سر نی....بااميبرس

 

 ...ايجانم مان_

 با زبون تر کردمو گفتم: لبمو

 خونه کاره واجب دارم باهات... ايتو؟...زود ب ییمعلومه کجا چيه

 گفت: متعجب

 ؟یکارچه _

 عجله کن.. خوردهی...فقط یفهميم یايب_

 ...رميبرات بگ یالزم ندار یزي,چوفتميباشه االن راه م_

 ...خدافظ..یچينه ه_

 

وقت  مدونيچون من نم مينرس ری...فقط خداکنه ددميتو اتاقو تند تند لباسمو پوش دمیتماسو قطع کردم دو نكهيهم

 ...رونيسر کردم و از اتاق اومدم ب موی..روسرهيپروازشون ک

کارمو بكنم...بغلشون کردم و  ذاشتنيو نم كردنيم هیهمتاوهمرازم پوشوندم...بماند که چقدر گر یلباسا

 ...ریکر یگذاشتمشون تو

ه ک كردميخونه رو خاموش م یبلند رفتم طرفشو دکمشو فشار دادم...داشتم چراغا یبلند شد با قدما فونیآ یصدا

 اومد خونه... ررضايدو امدر باز ش

 که به من خورد با تعجب گفت: نگاهش
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 ...؟یريم ییجا_

 سرمو تكون دادمو گفتم:_

 فعال عجله دارم... گميبهت م ويتو راه همه چ میآره,بچه هارو بردار بر_

 برداشتشون... نيتعجب سرشو تكون دادو رفت طرف بچه ها از زم با

 ...ن؟؟ی,خسته نشدنيباز که شما خواب_

 گفت: خندميدارم م دید یلحظه سرشو اورد باال و وقت هی...دادميلبخند داشتم به حرفاش گوش م با

 خوابن... نایا اميمن م ی...اصال چرا وقت؟یخنديم یبه چ_

 باشم...لبخندمو قورت دادمو به جاش اخم کردم... یکردم جد یسع

 رفته باهات قهرم... ادتی نكهی...مثل ارونيبرو ب_

 

 ...رونيبا خنده رفت ب دويکش یپوف

* 

 ...میريم می...اصال کجا دار؟یانقدر عجله دار یچ یبرا یبگ یخوايخب نم_

 استرس انگاشتامو قفل کردم تو هم...لبمو با زبون تر کردمو گفتم: با

 شما... یخونه میريم_

 حرفو گفتم تند برگشت سمتمو داد زد: نیا نكهيهم

 ...؟یشد یکرد احساسات هیجلوت گر یكی...باز ؟ی...مگه عقلتو از دست دادم؟یريم یچ ی..برا؟یچـــــــــ_

 

 ..شهيدادم به ش هيتك سرمو
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 نشدم... یاحساسات_

توام  گردمياالن برم ني...من همیديانجام م ویکه دوست ندار ویبه خاطر من اون کار یدار دونمي...من که م؟یپس چ_

 ...ايمان یحق اعتراض ندار

 

ز ا خوامي...فقط نمینگران باش ستيکارو به خاطر تو نكردم...الزم ن نی...من ا؟یديمن نه تو...فهمنه  یاگه برگرد_

 ...نيهم رميبه دل بگ یانهيک یکس

 

 ...شهيداد به ش هيموهاشو انرجشو تك یدستشو برد تو کالفه

 ...یديدوباره خودتو زجر م ی...فقط به خاطره منه احمق داریگيدروغ م یدار_

اما  رهيگيمامانمو نم یجا کسچيهر چند که ه یدونينكن,م تی...خودتو اذررضا؟يزجر؟...آره ام یعنیپدرومادرت _

مورد  نیتو ا تونهيمادرانه تنگ شده...من مطمئنم مامانت م یمحبتا یدوست دارم مامانت باهام خوب باشه,دلم برا

 منو براورده کنه... یآرزو

 ممنونتم... یليکه خ گميدارم که بهت بگم...فقط م یبهت بگم؟اصال چ ی...چیافرشته هیمن  یتو برا ايمان_

ه که ب ويخوشحاله,چون تونسته بودم غم ررضاي...چون امكردمينگفتم...احساس سبك بودن م یزيزدمو چ یلبخند

 بكشه رو از رو دوشش بردارم... گاريخاطرش مجبور شده بود س

* 

خواستم درو باز کنم  دميکش یقيبه ساختمون انداختم...نفس عم یدرشون...نگاه یجلو میديرس قهياز چند دق بعد

 بازومو گرفتو گفت: ررضايکه ام

 !ا؟يمان_

 بله..._

 گه؟ید یمطمئن یبكن یخوايکه م یاز کار_
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 طرفش و با تحكم گفتم: برگشتم

 ...گردميبرنم مميآره مطمئنم,هرگز هم از تصم_
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ودن ب دهي...همونطور به بچه ها که آروم تو بغلم خوابرونيب دمينگفت,بازومو از دستش کش یزيتكون دادو چ سرشو

 گفتم: ررضايرو به ام

 بلندشون کنم... تونمينم ننيسنگ ییها با تو,دوتابچه_

 از دستم گرفتم و گفت: روینشست رو لباش,کر یلبخند

 ...مي,مخلص شمام هستچشم

 

 یكيت یدر با صدا قهيدر...زنگو فشردم...بعد از چند دق یجلو ميهم رفت یشونهبهو شونه میشد ادهيپ نيماش از

درو باز کرد دستشو گذاشت پشت  ررضاي,خداروشكر که هنوز نرفتن...امرونيبازشد...نفس حبس شدمو فرستادم ب

 کمرمو اروم هلم داد داخل...

 نوی,اما حاال قلبش سالمه سالم بود و من اضیقلبش مر ررضايام میکه اومد یبار نیبودم..آخر ومدهين نجایبود ا یک از

 هستم که حاضر شد قلب شوهرشو اهدا کنه... یاون زن ونیمد

 ...؟یكنيفكر م یبه چ_

 

 ...میکرد یرو هم ط مونده یدست از افكارم برداشتم...چند قدم باق ررضايام یباصدا

 ...رون؟يب ومدين ی...چرا کسیچيه_
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 ;گفت تكون دادو سرشو

 ...شهيداخل االن معلوم م می,بردونمينم

 چه خبره؟؟... نجایباال..ا دنیخونه ابروهام ناخواگاه پر دنیبا د میباز کرد درو

 ...میديرس ری!!!!..نكنه دررضا؟يام_

رو جابجا خونه لیکه داشتن وسا ییاز کارگرا یكیهارو گذاشت بغلم و رفت طرف جوابمو بده بچه نكهیا بدون

 پدرجون شوک زده برگشتم عقب... یبود که با صدا ررضاي...نگاهم به امكردنيم

 دخترم؟... ی!...اومدا؟يمان_

 ی,اونقدر خوشحال شدم که حد نداشت...اشك جلومیديرس رید كردميکه پدرجون باشه فكر م شديباورم نم اصال

 گفتم: یلرزون یچشمامو گرفت...با صدا

 ...میديرس ریفكر کردم د_

 ...ديبوس مويشونيبلند خودشو رسوند بهمو پ یقدما با

 ...شهيخوشحال م یليخ نهي,تو رو ببكنهيم هیگر زیر هیاز صبح  نیعروس...برو باال نسر یاومدخوش_

 زدمو گفتم: یلبخند

 پدرجون... حتما

 ...با نگاهش ازم تشكر کرد...میديتو چشاش م ويهارو گرفتم سمتش,برق خوشحال بچه

 باال... مريبا اجازتون من م_

 برو دخترم..._

آهسته رفتم جلوتر داشتم از  یبه اتاقا انداختم کدومش بود؟...با قدما یکنارش رد  شدم و از پله ها رفتم باال..نگاه از

به در  یاو تقه دميکش قي...چنتا نفس عمستادمی...سرجام وادميشن هیگر یکه صدا شدميرد م ررضايکنار اتاق ام

 زدم...
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 ...رونيب ذارمياتاق نم نی...تا منو نبخشن پامو از ااميبرو ناصر,بهت گفتم نم_

  یصحنه دنیرفتم داخل...با د نویيپا دميدرو کش یرهي...دستگديكشيشدم,داشت عذاب م نيحرفاش غمگ دنيشن با

 ..صدامو صاف کردم...کردیم هیگرفته بود بغلشو گر ررضارويروبروم اشك تو چشام جمع شد,بالش ام

 سالم..._

 ت:گف یلرزون یدهنشو با صدا یتخت بلند شد...دستشو گذاشت جلو یصدام بالشو رها کردو از رو دنيمحض شن به

 دختر نميبيدارم خواب م ای! ا؟يمان ییتو_

 زدمو رفتم کنارش رو تخت نشستم.. یلبخند

 ...دیاري...کامال هوشنيستينه خواب ن_

 زديباهام حرف م هیبردم جلو بغلش کردم...با گر دیش برداشتو محكم بغلم کرد...دستامو با ترددهن یاز جلو دستشو

 ...زديموج م یناباور ويتو تك تك حرکاتش خوشحال

که در حقت کردم امروز  یکه بعد اون همه بد كردميفكرشم نم ی,حتیديممنون که منو بخش یليشكرت...خ ایخدا_

 تك تك اون روزارو برات جبران کنم دخترم... دمي...قول منمتيبب نجایا

 ...نیيکرد ازم جداشد سرش پا هیکه تو بغلم گر قهياز  چند دق بعد

 ...د؟يكنيتموم شد,چرا نگام نم یهمه چ گهیجون د نینسر_

 

 گفت: كرديآورد باال و همونطور که اشكاشو پاک م سرشو

 کارو بكنه... نیا شدينم یبود راضتو  یجا یتو صورتت نگاه کنم...هرک شهيبه خدا روم نم_

 

 گفتم: یگرفتم تو دستمو با لحن مهربون دستشو
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خوب و کامل داشته  یخانواده هیدوست دارم  یدر ثان نميناراحت بب ررضارويراستش دوست نداشتم ام_

 باشم,دوست دارم همرازو همتا لذت داشتن پدربزرگومادربزرگو از دست ندن...

 

یم هميداشت تنب ییجورای مارستانيب اميکنارت باشم,اما ناصر نذاشت ب مانتیدوست داشتم موقع زا یليخ_

 ...ادته؟ی ویمرخص شد مارستانيکه از ب ی...روزکرد

 زدو ادامه داد... ینيغمگ لبخند

چقدر منتظر  یدونينرم شد...نم كمی كنميم یتابیب یليخ دید یوقت ینشد ول یبه ناصر التماس کردم اما راض یکل_

 ..نميبودم که بچتونو بب نیا

 

 ...دیايخودتون ب ای شتونيپ ارمشونيم نيبعد هر وقت خواست نیاز ا_

 :ديطاقت پرس یب

 ...دنشونید یبرا زنهياالن کجان؟...دلم پر م_

 ...ارمشونيپدرجون...االن م شيپ نیيپا_

زدمو رفتم کنار تا  یچشم تو چشم شدم...لبخند ررضايدرو باز کردم با ام نكهيجام بلند شدمو رفتم سمت در...هم از

 مامانش... شيبره پ

 روش کاشت... ینرم یبره دستمو گرفت تو دستشو بوسه نكهیا قبل

 پسرم؟!..._

جون تند تند صورت  نیجونو محكم بغلش کرد...نسر نینسر شيرفت پ یبلند یاز دستم جدا کردوبا قدما سرشو

 شد... ریصحنه اشكام سراز نیا دنی..با د.كرديم هیگر دويبوسيم ررضايام

 من... یحاللم کن رضا تيبد کردم باتو و زندگ یليدل مامان..خ زیپسرم,دق کردم کردم تو نبودت,عز یخوش اومد_
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 گفت: دويبوس شويشونيپ ررضايام

 نكن باشه؟... هیگر گهیقربون چشات برم,د هيکاف

* 
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ساعت بعد ما اومدن خونه با  كیشام نگهمون داشت.اهورا و الهه هم  یجون برا نیکنون نسر یاز مراسم آشت بعد

 .میدر اورد یباز یخوشحال شدن.بماند که چقدر با الهه کول یليما خ دنید

 لذت. ويقلبم ماالل بود از خوش شديام از لبامون دور نملحظه هی خنده

 .ونیت گردن آقاکارارو انداخ یجون همه نینسر میشامو خورد نكهیاز ا بعد

 

 با خنده گفت: ررضايام

من  ی,ناسالمتهياهورا دست خال نيمن تازه به دامان خانواده برگشتم منو از ظرف شستن معاف کن لطفا...ببب مامان

 ام...دوتا بچه یبابا

 

 جون بااخم گفت: نینسر دمیبه حرفش خند همه

 ..رونيب نیايم نویشوري...زود بااهورا ظرفارو میکن ییالزم نكرده مظلوم نما خوديب

 

 باال انداختمو گفتم:  یامظلوم نگام کرد,شونه  ررضايام
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 ...كنمينم یدخالت چيهمونه...من ه رهيبگ ميمامان جون تصم یهرچ

 ...ررضايام یزد به شونه دويبه پشت گردنش کش یدست اهورا

 

 ...ستنيول کن ن نای...استين  یاچاره نكهیپاشو داداش,مثل ا_

 

 از جا بلند  شدنو رفتن آشپزخونه... ناچارا

 گفت: گردونديهمونطور که همتا رو تو بغلش م الهه

 عمشون... هيو صد البته شب ررضانيام هيهر جفتشون شب سوزهيدلم برات م ايمان_

 ...ستنيتو ن هياصال شب یلبخند گفتم:اوهوم...ول با

 گفت: دویجون خند نینسر

 توعه... هيالهه کجاشون شب گهيم راس

 ...ديكنيم یبه من حسود دیمثل ماله منه...شما دار قايهمتا دق یفرم چشا نيعه مامان بب_

 دره اتاقو بستو گفت: پدرجون

 ؟یخوريحرص م یدار شدهيالهه باز چ_

 

 قبول کنن... خوانينم یمنه ول هي...همتا شبدنيدارن از عمد منو حرص م یچيه_

 

 هام کار دارم...مادرش...با نوه شيارو ببر پ:الهه همتپدرجون
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همتا و  یقرمز رنگ اومد کنارم...اول خم شد گونه كيکوچ یکه با دوتا جعبه كردميبه پدرجون نگاه م یکنجكاو با

 بعد دره جعبه هارو باز کردو دو جفت گردنبند که اسم همتا و همراز بودو انداخت گردنشون... ديهمرازو بوس

 ...نیديقشنگن,دستتون درد نكنه زحمت کش یليخ نایپدرجون ا یوا_

 

 بالبخند رو لبش گفت: دويمنم بوس هيشونيشد پ خم

 ناقابله از طرف ما... یهیهد هیعروس  ستين یزحمت_

 

 بود,دستتون درد نكنه... یباارزش یهیهد یليخ_

 

* 

داشتم  نهیآ یخداها خسته شدن.رفتم جلو دهشبه..بن كیساعت  میبر دیکم کم با گهید دميپوشيلباسامو م داشتم

با تعجب  شدميمنكه داشتم آماده م دنیجون اومد داخل...با د نیکه دره اتاق باز شدو نسر كردميمرتب م مویروسر

 گفت:

 دخترم؟ ی...کجا شالوکاله کردا؟يمان_

 گذاشتم رو شونشو گفتم: دستمو

 خونه... میبر دیبا گهی,ددياستراحت کن مينذاشت خواميمعذرت م_

 گفت: كردياز سرم باز م مویکرد توهمو همونطور که روسر اخماشو

 ...ديبمون نجایا دی...امشبو بادیبر ذارمي...مگه مکجا؟

 آخه..._

 گفت: كرديم تمیاز اتاق هدا رونيهمونطور که به ب دويکش دستمو
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 نجايخونتون امشبو هم دیعمرا بذارم بر میهمه مدت دوره هم جمع شد نی..بعد ا میاماو آخه ندار ویول گهید_

 ...نيخوابيم

 

 سرمو تكون دادمو گفتم: ناچار

 باخودتون... ررضايکردن ام ی...اما راضديشما بگ یهر چ باشه

 کردنه اون با من... یراض ايتو ب_

 

 با تعجب گفت: دیمنو د یوقت ررضايبه سالن ام میديرس

 ...؟یحاضر بش یمگه نرفت_

 

 جون گفت: نیبگم نسر یزيمن چ نكهیا قبل

 ما... شيپ نيمن نذاشتم حاضر بشه,امشبو بمون_

 

 گفت: داشتیاز جاش بلندو همونطور که کتشو برم ررضايام

 اسنادو الزم دارم... یسر هیبرم خونه  دیکار دارم با ینه مادره من فردا کل_

 

 .؟؟ا؟يمگه نه مان مونهيم نجایامشبو ا ايبا خنده گفت:خب تو برو مان الهه

 

 باال انداختمو گفتم: یاشونه
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 ....مونميم نجایبرو من ا یخوايآره اگه تو م_

 کنم ناباور گفت: یکه انتظار نداش پشتشو خال اونم

 !!!!ا؟؟؟يمان_

 همه بلند شد که پدرجون گفت: یخنده یصدا

 اونجا... دیشبو بر هيخال ررضايدخترم اتاق ام اي...مانميبخواب میبر نياگه مافق_

 

رو صدا کردم و همتارو  ررضايتكون دادمو ازشون تشكر کردم...رفتم طرف بچه ها و همرازو گرفتم بغلم و ام یسر

 که فقط من بشنوم گفت: یلب جور ریبغلش کنه...اومد طرفمو با اخم همتارو گرفت بغلش ز

 ...ینامرد یليخ_

 

 جون گفت: نیگفتم خواستم برم باال که نسر ريشب بخ هيتوجه به حرفش به بق یزدمو ب یلبخند

 ما بخوابن؟؟؟؟... شيها شب پبچه شهيم ايمان_

 انداختم و گفتم: ررضايبه ام ینگاه

 

 ...نيشيشمام بدخواب م كننيم هی,شبا معموال گركننيم تتونیاذ آخه

 

 ....ديبخواب دی...شما برشهيشب که هزار شب نم هینداره  یبي:عپدرجون

 ...ررضاياتاق ام نيجونو رفت نینكردم بچه هارو دادم به نسر یمخالفت گهید

 با حرص گفت: ررضايدر بسته شد ام نكهيهم
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 کنم.... دايبرم خونه و اسنادو پ برهيعالمه وقت م هیکار دارم  ی...فردا کلم؟يشبو بمون یقبول کرد چرا

 گفتم: كردميمانتومو باز م یهاباال انداختم همونطور که دکمه شونه

 ...یو کاراتو انجام بد یفردا زودتر بلند ش یتونينداره...م یمشكل خودته به من ربط گهیون دا_

 

 خواستم برم بخوابم که محكم بازومو گرفت... زويانداختم رو م مانتومو

 ...دهيم یرفتارت چه معن نیمعلومه تو چته؟؟؟...ا چيه_

 ...دميتخت دراز کش یرو رونوياز دستش اوردم ب بازومو
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 رفته باهات قهرم... ادتی نكهیمثل ا_

 

و  کرد به خودش كمیونزدهام گرفتتخت...از شونه یبلوزشو باز کردو اومد رو یهادکمه دويکش یحرفم پوف دنيباشن

 گوشم گفت: ریز

 منو؟؟؟... یبخشيبگم غلط کردم م_

 

دندون گرفتو همونطور که موهامو نوازش گوشمو ب  ینه تكون دادم..الله یبگم سرمو به معن یزيچ نكهیا بدون

 گفت: كرديم

 ...؟؟؟یبود یرحم نبود یتو که ب_
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 موهام پس زدمو برگشتم طرفش...ناراحت نگام کرد.. یاز رو دستشو

 ینكش گاريس گهی...توام قول بده دبخشتيمورد م نیبار آخر تو ا یباشه چون دوست ندارم روزم خراب بشه برا_

 باشه؟؟؟...به خدا من نگرانتم...

 

لبامو ببوسه  نكهیشد...سرشو اورد جلوتر قبل ا ریاز آرامش به قلبم سراز یچشاش موج دنیصورتم با د یرو خم

 گفت:

 ...دميم قول

 کردم... شي...منم با لذت همراهدنشونيداغشو گذاشت رو لبامو اروم شروع کردبه بوس یبستو لبا چشاشو

 گفت: زدينفس مازم جداشدو همونطور که نفس یطوالن یبوسه هیاز بعد

 یکه تو تنها کس دميکه باهات آشنا شدم فهم ی,از روزیداد ميکه به زندگ یازت ممنونم به خاطر روح ايدن هی ايمان_

 آروم داشته باشم و باهاش خوشبخت بشم.... یزندگ هی تونميکنارش م یهست

 مثل شبش... یل زدم به چشابا تموم عشقم ز دمويلبخند چونشو بوس با

که چقدر دوست دارم...تو تنها  یدونيازت ممنونم..م یکرد تمیحما ویکه پشتم بود ییمنم به خاطر تمام وقتا_

 ....شمينم مونيانتخابت کردم پش نكهیاز ا چوقتيو ه یميارزشمند زندگ یهیسرما

 

 دادو گفت:اجازه هست؟... هيتك ميشونيبه پ شويشونيپ

 شدن باهاش اعالم کردم... یكی یبرا تمویبا بازوبسته کردن چشام رضا دميفهم منظورشو

 

 

 "انیپا"



 تقاص اشتباه تو
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 یمحمود میقلم:مر به

 0:29:ساعت

 96/12/11:خیتار

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه ميباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ ميباشد .

 

 جعه کنين .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بيشتر به 
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