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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 1_پارت# 

 

 مهربون   یبه نام خدا

 

 رمان: تنها دور از تو  نام

 ن ی: عاشقانه، غمگ ژانر

 Sقلم: ماه بانو.  به

 ***** 

 رمان:  خالصه

. تا  رهیگی که دوستش داره فاصله م یدلش و از کس  یرو  ذاره ی افتاده، پا م اش ی زندگ ی که تو یهابه خاطر مشکالت و اتفاق دلسا

شدن به دلسا رو داره، اما غافل   ک یکه قصد نزد کنهی دور م  یها، عسل به خاطر حسادت و نفرتش، اون رو از مرد بعد سال کهنیا

 خوش.  انیست به جز... پای ن ی اون شخص کس که نیاز ا

 ***** 

http://www.romankade.com/
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 در دلم  ی پا کردم طوفان به

 دمی دل بُر ی دادم و به سخت جان

 و

 دور شدم  ازت

 کنج قلبم پنهون کردم  شهیهم یتو رو برا  عشق

 ام یدن ی تو

 کشم ی نفس م التیخ با

 و

 شمی غرق م  ییتک تک خاطره هام تنها با

 کشمی درد م  ییو نداشتن تو تنها ی دور نیا از

 و طاقت فرساست نی برام سنگ  ی حجم دلتنگ  نیا

 دور از تو...  تنها

 

 از دردش کم بشه.  د یتا شا دم یکمرم کش  یرو نوازش وار رو  دستم

 ! کنه؟ی درد م -

 فرستادن نفسم لب زدم:   رونیتکون دادم و با ب یدوختم. سر زش یر یهانگران مونا، نگاهم رو به چشم  یصدا با

 خسته شدم.   یافراط یهای مهمون ن یاز ا -

 گفت: ی با لحن حرص دار د یکشی رو دستمال م های دست ش یکه پ ی حال در
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چرا   دونمی است، نم ه یمال بق  شیفقط مال ماست اون وقت خوش گذرون شی! خرحمالیاز خستگ  رم یمیمن رو بگو دارم مُ -

 آد...  م یکه ما فهمنینم

ناله. نگاهم رو   یکنه و از زمان و مکان م باز   تیلب به شکا ع یتا سر ی گله کن  کی  هی دختر فقط کاف ن یخدا باز شروع کرد. ا یوا

 : دمیوسط حرفش پر ع یدور اطراف چرخوندم و سر

هات بنفش مهمونت کنه تا حال گوش  غیج  کی  نشیدلنش یاول با اون صدا اد یب غو یج غی دختر چه خبرته؟! االن که ج س، یه -

 .ادیجا ب

 داد:  ی نیرو چ دماغش

 افتاده.  لی از دماغ ف کنه ی کر مف ی ری اکب ی حرفش رو نزن دختره  ش،یا -

 کرد و ادامه داد:  ک یهاش رو به حالت چنگ بهم نزدحرص دست با

 . ادیصداش در ن  گهیهام خفه اش کنم تا ددست  نیبا هم خوادی دلم م -

 لب زدم:  یاش گذاشتم. با لحن شوخ طبع تو گلو کردم و دستم رو شونه  ی حالت حرص خوردنش خنده  از

 ا؟ یکوتاه ب ی سر نیجان من حاال ا -

 :د یغر ی شتریب تینبود. دستم رو با ضرب پس زد و با حرص و عصبان ایکوتاه ب انگار

 ! یبکن یتونی نم امی کار  چیو ه  ینیبی اش رو ماعجوزه  ی  افه یکه شب تا صبح ق  سوزهی تو م ی دلم برا ، یچی برو بابا! حاال من ه -

 شده. با همون لحن گفتم:  یعصب  یبدجور  کهن ینه ا دند،یجفت ابروهام باال پر دو

 . زنمی چند بار از دستش دار م یو خودم رو روز  اندازمی طناب دور گردنم م  هی  کنمی م  کاریچ یدون ی م -

هام باال گرفت. از آخرم کوتاه  با حرص بهم انداخت که شدت خنده یتمومش کنه. نگاه د یخنده تا شا ر یحرفم زدم ز انیپا بعد 

 ...د یاومد و خند 

 اونجا چه خبره؟!  -

که دست به کمر با اخم بهم چشم دوخته بود.    دمیلب هام خشک شد. به طرفش چرخ ی عسل، خنده رو ی عصب یصدا دنیشن با

ام رو ورق زد و مجبور   ی که روزگار زندگ  ی باهام داره؟! از روز اول یچه مشکل دونمی . واقعاً نمکردیم   دادیهاش نفرت بچشم ی تو

برام سوال شده چرا ازم متنفره؟! مگه   شهیپر نفرتش مواجه شدم. هم یهاکنم با چشم   ارخونه ک نیا  ی شدم به عنوان خدمتکار تو
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با همه داشته باشم مخصوصاً با عسل  یکردم رفتار خوب   یسع شهیهم  نجام یها که اسال  نیا ی که تو  یکردم؟! با وجود  کارش یچ

 هم شده. شترینفرتش از من کمتر نه ب کنم ی و احساس م  دادی برعکس م جه ی نت شهیاما هم

 :د یاش توپشده  د یکل یهادندون   ونیسکوتم از م با

. زود  نی هر هر کر کر کن یبهتون ه  . بابام پول مفت نداره بده نیکار در بر ر یاز ز نیفقط بلد  میش ی ازتون غافل م قه ی دو دق -

 .رسند ی االن مهمون ها م د یکاراتون انجام بد 

 آروم باشه:  شهیانداختم. به زور خودم رو کنترل کردم که تن صدام مثل هم نییرو پا سرم

 آماده است.  یچشم عسل خانوم، همه چ  -

 ازتون سر بزنه!   ییبه حالتون اگه خطا یوا  -

بزنم که خفه بشه   اد یفر تونستم ی و مشت کردم و ناخن هام رو به کف دستم محکم فشردم. کاش مهام ردست  دآورش یلحن تهد  از

 ...تونستمی نم ی ول

 ام رو باز کرد: دست مشت شده  یهمون حالت بودم که کس یچقدر تو  دونم ینم

 ! قرمز شده! ؟یکرد  کاری! نگاه کن چنمیباز کن بب -

 کرد:  ی م ییخودنما  ی رو به کف دستم دوختم که رد ناخن هام بدجور نگاهم

 سکوتت!  نیدلسا با ا   یزنی ! حالم رو بهم م؟یشد جوابش رو بد  کباری -

 :د ی غر فشرد ی که از حرص م یهاپرت کرد. با دندون  نیزم  یدستش رو محکم رو   یرو باال آوردم که دستمال تو  سرم

  ی تو ی. جونمید یو ساب م یشست کسرهیپدرمون در اومده  روز ی اسمش! تلخ، زهرمار کمه براش از د ف یچندش! ح ی دختر  شیا -

 . رهیگی اومده پاچه م  د یخسته نباش  ی تنمون نمونده به جا

 ادامه نده:  که نیا ی فرستادم. حوصله غره زدنش رو نداشتم برا  رونیرو آه مانند ب نفسم

 !الیخی ب -

 صورتم براق شد: ی تو

چقدر   نجامیکه ا روز یاز د دمیند  ی به تو، فکر کرد ده یم  ریگ  ادیوسط م  یمهمون  یپا ی که وقت ین یبی ! مالیخی ب یگی م  یچ -

 از خودش خوشگلتره! حسود، حسود!...  ی کی ننهی! چشم نداره ببه؟ ی چ یدونی سرت داد زده. م 
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 2_پارت#

 

 زد، آروم زمزمه کردم:  یم  ادیرو فر  یکه ناراحت یچهره و تن صدا با

! مجبورم کار کنم و به  ؟یدونی که م طمینداره. شرا دهیباهام خوب باشه، فا کمیتا  شمی کنم؟! از هر در وارد م  کاریچ ی گ یم -

 ازش ندارم.  یخوش  ی وگرنه خودم دل زنمی نم ی احترام خانوم و آقاست که بهش حرف

  دونم ی سکوت کرد و با همون صورت قرمز شده از حرص بهم چشم دوخته بود. م ی ابروهاش گره خورد. در کمال ناباور ی رو یاخم

ها برام بوده. طاقت سال ن یا یتو  یدوست خوب  رم یبه خاطر من ناراحت شده اگه غر زدنش و حرص خوردنش رو فاکتور بگ 

 حال نداشتم. نیا ی تو دنشونید

 :دمیاش رو بوس گونه  کردم،ی م تشیگوشه آشپزخونه هدا یکه به سمت صندل ی کردم و در حالدور شونه اش حلقه   دستم

 . ختهیاعصابت بهم ر یکار کرد   ادی! زی . خسته شد نیبش کم ی ایب -

 بهم انداخت: یگوشه چشم نگاه از

 ! ؟ید یشده، د ی هام مخملگوش  -

 بهم رفت:  یتکون دادم که چشم غره ا  ی خنده سر با

 دل بسوزن واسه خانوم! گوش درازم کرد.  ایخوبه واال! ب -

نکنم.   شی عصب ن یاز ا شتر یو ب  رمیام رو بگ خنده  یلبم رو به دندون گرفتم تا جلو   یام شدت گرفت ولتصور حرفش خنده  از

کردم اعتراض کنم.  تا لب باز   دم یکش یخفه ا  غ یاز بازوم گرفت که از درد و سوزش بازوم صورتم مچاله شد. ج ی شگونین کدفعهی

 گفت:  عیسر

 .ینخند  یخوب کردم تا تو باش  -

 ! دستم درد گرفت. وونهی د -

 :د یپرس  ی فاصله گرفتم که مچ دستم رو گرفت. کنجکاو سئوال ازش 

 کجا؟!  -
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 هام رو عوض کنم.لباس   رمیم -

 دستش گرفت:  ی دستم رو تو  کدفعه یفکر فرو رفت و  ی تو

 . یریبگ  یخودت برس تا حالش رو امشب اساس به  کمیتلخک،    نیاز لج ا ایب گم یم -

 پس زدم:  یعسل محال بود. دستش رو عصب  ی ول  ارم یرو در ب ی ! لج هر کسگفت؟ی م  یگرد شد. چ هامچشم

 ! ؟یستیدستم، ول کنم ن یند  ی کار ک یمونا تو امشب  -

 کار رو بکن! نیا ایجون من ب  -

  ع یفرصت فکر کردن بهم بده، سر کهن یشده. بدون ا وونهیهاش دوختم. حتماً دنگاه مضطربم رو به چشم  زش،یلحن التماس آم با

 گفت: 

 امشب به حرفم گوش کن، باشه؟!  کیجون مونا!  -

تکون دادم که لب هاش به خنده کش   ی! سرشه؟ی م  ی . چرمیمنم حالش رو بگ   کبارمیگفت   یبد نم یداشتم ول  د یترد  که نیا با

 اومد:

 . ایخوشگل کن، زود ب - 

  ک یرنگم که درست کنار تخت  ی سمت اتاقم که کنار آشپزخونه بود، رفتم. وارد اتاق کوچکم شدم و به سمت کمد قهوه ا به

 بود، عوض کردم. ی که مانتو، شلوار کرم خوش دوخت و مقنعه قهوه ا  یهام رو با فرم مخصوص مهمونام بود، رفتم. لباس نفره 

 

 3_پارت#

 

تا مرتبش کنم. حرف مونا به وسوسه ام   دم ینصب کرده بودم، چرخ  واریکه به د  یا نه یی و به طرف آ دم یمقنعه ام کش به یدست

رژ رو   یشد که با ناراحت یادآور یذهن  ی تو  یکردم. خاطره ا  ک یرنگم رو برداشتم تا به لب هام نزد یانداخت. دست بردم رژ صورت 

 . ماز اتاق خارج شد  عی پرت کردم و سر

. در حد  دمیبه خودم رس  یتولد عسل کم  یجمع شده بود تو  امی خاطرم از زندگ یکم  یوقت  نجای که اومدم ا  یسال اول ادمه ی»

  یکه پسر پول دار و جذاب  شیپدر یدور   یهال یاز فام یکیلب هام. همون شب تولد  ی رو یکمرنگ  ی رژ صورت  ک یهام، مژه  ملیر
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  یبهش دادم. اما آخر شب وقت یهمونجا مخالفت کردم و جواب منف رمیو قلب اس  طمیبه خاطر شرا  ید ولکر  یبود ازم خواستگار

 : د یبهم توپ یمحکم به صورتم زد و عصب  ی لیس  ک یآشپزخونه  ی اومد تو د یعسل فهم

  ینگاه به خودت کرد  ک ی! ره؟یتو رو بگ  ادی! بایعرش  ی ! اونم ک؟یکنی تولد من واسه خودت تور پهن م ی گدا گشنه تو  یدختره   -

 ...یخدمتکار بدبخت هی تو فقط 

عسل بد و بدتر   ی رفتارها ان ی. بعد اون جرشدند ی م  ریاشکام سراز افتادی م  ادمیکرد که تا چند روز که   رم یتحق قدرن یشب ا اون

 ...« فتهی نگاهم به مهمون هاشون ن یکردم حت ینکردم و سع شیوقت آرا چیه  گهید نی. به خاطر همشد ی م

به حرفش نکردم   که ن یاز ا دونم ی کرد. م  یاخم دنم ی. مونا با دشد ی پر م تیآشپزخونه شدم کم کم فضا سالن از جمع داخل

  ی شربت ها رو به دستم داد. با حرص آشکار ین یوقت از اون شب براش نگفتم. س   چی! من هدونستیم  ی اون چ ی ناراحت شده ول

 لب زد: 

 قبض روحت نکرده!.  ومده ینبفرما برو تا شاهزاده ملک الموت  -

  سویبود هر روز با عسل گ نجایا شه ی. اگه همادیکمک م  یداره برا یکه خانوم مهمون ی مونا وقت نیرحم کرده ا یلیبهمون خ خدا

 داشتند.  ی کش سیگ

 .شه ی حرص نخور پوست صورتت چروک م قدرن یا زم یعز -

 ییراینشون بده داخل سالن پذ  یعکس العمل کهن یردم. قبل ارو براش کج ک  شم یبهم رفت که ن یلحن شوخ طبعم چشم غره ا از

 ! هی ک نم یسر بلند نکردم تا بب ی ول  کردمیخودم حس م  ی رو رو ینگاه  ی نیشدم. به تک تک مهمون ها شربت تعارف کردم. سنگ 

. عسل که  شناختمشی م گه یکرده. سر بلند نکرده داش رو برادرانه خرجم   ی ها مهربونسال نیکه تو ا یاخنده  یصدا دنیشن با

...  یو نخند  نه یلبت نش ی محاله لبخند رو اد یم رون یاما بهنام با هر کلمه که از دهنش ب ی کلمه باهاش حرف بزن ک ی شهینم

 ... د یفهم شهی نگاه هم م ک یکه با   هستخواهر و برادر  ن یا نیب ی ادیتفاوت ز

  کیش  یکت و شلوار  یبه مرد  کهن یسرم رو بلند کردم و نگاهم رو بدون ا ی. فقط کمستادمیا شی قدم  کیتم در سمتش رف به

 زدم: یبه صورت خندون بهنام دوختم. لبخند کمرنگ  فته، یبود ب ستاده یکه کنارش ا یپوش 

 !د ییسالم آقا بهنام، بفرما -

 شربت برداشت: وانیدو ل  د یخند ی که م  ی حال در

 ! یسالم دل  -



 تو تنها دور از 

9 
 

 باال آورد و با ابروهاش اشاره کرد:  ی شربت رو کم وانیل

 خوردن داره؟  ی شربت دل -

 شربت رو به طرف همون مرد گرفت:  یهاوان یاز ل  ی کیپر رنگ شد که  لبخندم

 حال کنه.  گرتیجان ج ر یبخور ام -

 شدم. ب خکویبه عقب برداشتم که در جا م یانداختم و قدم  نییرو پا سرم

 ممنون بهنام جان.  -

صدا رو بعد از پنج سال   نیا شد ی حرکت ماند. باورم نم ی ب ی ا هی ثان یام حبس شد. قلبم برا  نهینفسم تو س  دم یکه شن یصدا با

از پشت بازوم رو گرفت و به سمت   یخودشه تا خواستم سرم رو بلند کنم. کس ی. شک نداشتم که صداشنومی دوباره دارم م 

تا   ه یک  نمیکردم تعادلم رو حفظ کنم. با خشم به طرفش برگشتم تا بب   یو سع فتم رو سفت گر  ینی. س شدمی م  دهیآشپزخونه کش

الل شدم. با ورودمون به   مون یصورت عسل که از حرص قرمز شده بود پش دنیبارش کنم اما با د رسهی هر چه به دهنم م 

نکردم! پس چرا باز   ی. کار دمیخ. با تعجب به طرفش چرفتمیخودم نگهداشتم تا ن  یبه جلو پرتم کرد. به سخت یآشپزخونه کم

 شده؟!  یعصب

 :د یپر غر یتوپ با

 ! ؟ی کردی م  یاونجا چه غلط -

 رو محکم تو دستم فشردم:  ی نیو مبهوت س  مات

 . کردمی م  ییرایپذ  -

همراه چند   ی نیس  ادم ی. با وجود تالش زدمیکش  یخفه ا  غ یت شدم. جبه عقب پر ی زد که کم امنه یکف دستش محکم به س  با

خدمه ها   ه یو باعث شد توجه بق د یچیفضا پ ی شکستنش تو یافتاد. صدا نیزم یرو  ی بد  یشربت از دستم رها شد و با صدا وانیل

 به ما جلب بشه. 

 زد:  ادیفر  یبه سمتم تکون داد. با لحن عصب  دواریرو تهد  انگشتش

 . یبپلک ر یدور و بر ام ذارم ی! نم ؟ی کور خواند  ی سر نیا -

 انگشتش سمت خودش گرفت و ادامه داد:  سر
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  نجایپات رو از ا ی حق ندار ی مهمون انی. تا پایبش ک یبهش نزد یبخوا چارهیبدبخت و ب ی که تو شکنمی خودم قلم پات رو م -

 ! ؟یبذار رون یب

تا  شد ی سکوتم باعث م نیا شهیبزنم و از خودم دفاع کنم. هم یحرف زش یرآمیو منگ بودم. نتونستم در مقابل رفتار تحق جیگ  هنوز

 بهم زور بگه و آزارم بده.   شتر یاون ب

 صداش رو بلندتر کرد:  یخدمه ها کم ه یرو کرد به بق بعد 

 تکرار کنم؟!  ا ی دنیاخراج بشه. شن کنمی م  یامشب کار  ن یخودم همبفرسته،   رونیب یاکه دلسا رو به بهونه   یبه حال کس یوا  -

 رفت.   رونیب ی بلند و عصب یهاگفتند که با قدم  یچشم ده یخدمه ها ترس  همه

 

 4_پارت#

 

دلسوزانه و پر ترحم    یدختر خسته شدم. بدون توجه به نگاه ها نی و حسادت ا ی فرستادم از خودخواه رون یرو کالفه ب  نفسم

رو نداره.   دنمیعسل چشم د دونستنی واسه کتمان نبود همه م  یزینشستم. چ یصندل ی رو کرد، یم   ینیوم سنگ خدمه ها که ر

به   ی خونه برم ول ن یبد عسل از ا یبه خاطر رفتارها خواستی شده بودم دلم م خسته انداختم.  نیی. سرم پا دادی شون آزارم منگاه

 تحمل کنم.  د یکه مجبورم و با دم یکش ی دلم آه ی حال مادرم تو یآور  ادی

 زمزمه کرد:  یبه دستم داد. با نگران یآب  وانیل مونا

 ! ه؟یک  گهید ر یام ن یشده؟! ا ی باز چ -

 خسته آروم لب زدم: یاز آب خوردم با صدا یکم  مقدار

 ! دونم؟ی نم -

 و ادامه دادم:   دمیبه صورتم کش یدست

 دور.  یکجایبرم    نجایاز ا خوادی که دلم م  قدرن ی! ایل یخسته ام! خ -

 تلخم داغ کرده.  یدختر  نیچشمش تو رو گرفته ا ی ک ی رونیبهش فکر نکن. مطمئن باش باز اون ب دونمی م -
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شکسته رو جمع کنم. با دستش شونه ام رو   یهاوان یشدم تا ل ز یخ میمونا ادامه نده ن  کهن یا ی ها رو نداشتم براحرف  نیا حوصله

 :نمی فشرد و وادارم کرد دوباره بش

 . میکنی م م یتقس  هی مامانم، کارهات رو با بق ی بعد برو جا ر ینفس بگ  کی . کنمی خودم جمع شون م خوادی نم -

 به روم زد:  ی لبخند   دنمیساالدا بود. با د ن یخانوم رفتم که در حال تزئ قهیدور شدنش کالفه بلند شدم و به سمت صد  با

 به غذاها بزنم.  کسریاش رو انجام بده  ه یمادر بق ایب -

 چشم.  -

فقط تن صداش  دمینه... شا ا یخودش بود  دونستم ی که نم  یکس یصدا ش یبود پ رونیتمام حواسم اون ب ی کار شدم ول مشغول

نداشتم. اگه خودش   صیشده بودم و قدرت تشخ جیکرده بودم که االن گ  یها زندگسال  نیا ی با خاطره اش تو قدرن یاونه... ا هیشب

 !... ؟یباشه چ

جلو بذارم و از حس درونم   یقدم ط یشرا نی با ا تونمی دلم چنگ انداخت، اگه بر فرض خودش باشه م  یتو ی د یو ناام  أس ی کبارهی

 کردم افکارم رو پس زدم...  یت داد سع که بهم دس   یخراب ی . با حالشهی نم تونم، ی نه! نم  دم یکش ی قیبهش بگم. آه عم

.  می رو جمع کن زهایغذا و م  فیکث یهاتا ظرف م یرفت یمهمون ها در حال رفتن بودند. به سالن غذا خور شتریاز اتمام شام ب بعد 

 . دمیبهنام به طرفش چرخ ی ها بودم که با صدادر حال جمع کردن ظرف 

 ! ؟ید یساعت ند  ک ی نجایا یدل -

 .کنمی م دایبراتون پ گردمی م ینه آقا به چشمم نخورده ول  -

 :اومد ی انگار مضطرب و آشفته به نظر م  دم،یحال گشتن دور اطراف بودم که دوباره همون صدا رو شن در

 نشد؟! دایبهنام جان پ -

هام  قلبم گذاشتم. چشم یو رو لرزونم ر یهاکه با استرس دست  زدی محکم م ی . قلبم به شدت به تپش افتاد طورد یتنم لرز  تموم

 صدا روزهام رو شب کردم.  نیا ادیمطمئنم خودشه من با  گهی هم فشردم د ی رو محکم رو

  نیساعت خشکم زد. نه ا دنیخم شدم و برداشتم با د عی شدم. سر زدی مبل برق م هیپا ر یشئ که ز کی باز کردن چشمم متوجه  با

 ها... سال نیممکنه واقعاً خودش باشه؟! اونم بعد ا یعن یامکان نداره! خدا 

که در حقش کردم   یها از ظلمسال  نیا یمحکم تر به جونم چنگ انداخت. قدرت روبرو شدن باهاش رو نداشتم. دلم تو  استرس 

 !  شه؟ی شکل قلبم رو شکستم. خدا چرا امشب تموم نم نیداغون شده. من خودم به بدتر یبدجور
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 :د یگوشم غر ر یپر خشم ز یآروم ول  یدستم چنگ زد. با صدا   ونیساعت رو از م  ی ساعت بودم که کس ره یخو سردرگم   کالفه

 . رونیبرو ب  نجایگمشو از ا  یبرگرد  کهن یبدون ا -

تا به   د یجون کندم تا پاهام به حرکت اومد. انگار صد سال طول کش یاومدم ول  رون یدست به جلو هولم داد. از شوک ب با

 . مد یآشپزخونه رس 

 : کردی که قلبم رو مچاله م  دمیشنی رو م یصداها ی ول

 ! نه؟یا ریآقا ام -

 . یهمه پسر حرص خورد  ن یشد، ا دایپ ید ید  ایب -

 با ارزشه.  ی لیساعت برام خ نیممنون عسل خانوم ا -

 کرد: ی خنده مستانه ا عسل

 !... ؟یمال -

 سوزند... ی و تا ته قلبم رو م خورد ی خنده عسل تو گوشم زنگ م یصدا  ی ول دمیصداشون نشن گهید

خدمه ها رفته بودند. همون جا کف    شتر یانجام شده بود و ب یکار ز یتم ی برام نمونده بود تمام کارها  یینا یاز خستگ  گهید

 با خنده کنارم ولو شد: ی آشپزخانه نشستم که کس

 دم فلج شده.دست و پاهام از بس کار کر گه یبه خدا د ش، یآخ -

 لبش نشست:   یرو  یلبخند   دنمونیخانوم با د قهی. صد زدی صورتش داد م یتو  یبه روش زدم. خستگ  یلبخند 

 . نیبخواب نیبعد بر نیبخور  ز یچ کی نیپاش  -

 : دمیخانوم نال  قه ی وار خطاب به صد  التماس 

 قاشق پر غذا باشه!   کیقاشق بردارم چه برسه  ک ینا ندارم  گهیبه خدا د -

 بخوابم. دلسا تو هم بخواب.  جان یهم خوامیم  شم،ی از جام بلند نم گه یهالک شدم، د طورن یمنم هم -

 به هر دومون رفت:   یخانوم دست به کمر شد و چشم غره ا قه یام گذاشت. صد شونه  ی رو رو سرش 

 . نیبخور نیخوایغذا م  هی تنبال  نم یبب نیپاش  -
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  ه یبه ثان د ی تا سرمون به بالش رس  م یلباس عوض کن  کهن یبدون ا میبعد با مونا به اتاقم رفت م یغذا خورد ی کم میزور بلند شد  به

 خوابمون برد.  یاز خستگ  د ینرس 

 

 5_پارت#

 

. با عجله فرم رو در  دمیو از جام پر دمیکش  یغیبه بدنم دادم تا چشم به ساعت هشت افتاد. ج ی پلکام رو باز کردم کش و قوس  یال

 یها. بدون توجه به مونا که خواب بود، از اتاق خارج شدم. با قدم دمی رنگ بود پوش  ی رو که خاکستر یشگ یهم یهاآوردم لباس 

 بلند وارد آشپزخونه شدم. 

 : دمیکش ی گاز سر آسود   یخانوم نفس قه یصد  دنید با

 . ریسالم، صبح بخ  -

 ! ؟ید یسالم دخترم، خوب خواب -

 ! ن؟ینکرد دارمیبله، چرا ب -

 :د یبه صورتم پاش  یمهربون  لبخند 

 نداره.  یصبحونه که زحمت زیم  کی دنینشده، چ داریب  یفعالً که کس -

 :دمیجاها هوام داشته. صورتش رو بوس  یلیکمک کرده و خ یلیها خسال  نیا ی زن تو نیا

چند سال   ن یا یبا محبتون تو  ی ول ستی و کنارم ن شناسمی که مادرم نم ی ! با وجودکردم؟ی م کاری من اگه شما رو نداشتم چ -

 که مادرم هنوز کنارم هست.   کنمیاحساس م

 . دهی. إن شاا... خدا مادرت رو شفا میمونی تو هم مثل مونا برام م  -

ذهنم پر   یلب گفتم. مشغول کارام شدم و ه  ر یز ی لبم نشست ممنون ی رو یهره مادرم که چقدر دلتنگشم لبخند تلخ تصور چ با

تولدش به آوا دادم.    یکادو   نیبود که آخر یاون ساعت هی شب یلیخودش بود؟! اون ساعت؟! خ ی عنیاون صدا  شب،یبه د د یکشی م

مگه دل   ی بهش فکر نکنم ول گه یقول دادم د شیوقت پ  یلیزدم. به خودم خرو پس  رم افکا ی شد به سخت ی ته دلم خال  کبارهی ی ول

ها هر چقدر تالش کردم فراموش کنم اما  سال ن یا ی... انگار تو کنهی م ر یفکرم رو درگ ارمیاخت  یو ب  شهی م  شیحال قرارم یب

 ...شدمیدلتنگش م  شتر ینتونستم و ب
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. خانوم و آقا از  کردند ی صحبت م یکاناپه کنار هم نشسته بودند و با محبت خاص  یبعد صرف صبحونه رو  یمور یت ی و آقا خانوم

 مهربون و خوش گذرونن...  شهیهستند که عاشق همند. هم یخانواده اصل نصب دار و با اصالت

 به روم زد:  ی لبخند  دنمیسمتشون رفتم. خانوم با د  به

 ! ؟ یدل  یخوای م ی زیچ -

 عسل... ریبغ  کننی صدام م ی همه دل کرد ی صدام م ی و دل ذاشتی ر به سرم مبس بهنام س  از

 سر به مادرم بزنم.  ک یبعد ناهار  رمی ازتون اجازه بگ  خواستمی م -

 .یبه مادرت سر بزن  ی چند وقتم نتونست نی! ایبر ی تونی م -

 . دادمی لبم گفتم و ازشون دور شدم. از بس خوشحال و دلتنگ مادرم بودم تند تند کارهام رو انجام م ری ز یممنون

 : دمیگوشم شن  ر یمضحک مونا رو ز یشانه ام نشست بعد صدا ی رو یدست

 ام. ه ی! منم پا؟ی د ی! نقشه قتل تلخک رو کشه؟ی خبر ه یچ -

خوبه اما رفتنش نه... با   ی لی. اومدنش خد یتنش لبخندم ماس  یهالباس  دن یبا د ی ول  دمیلبم نشست. به طرفش چرخ ی رو  یلبخند 

 زمزمه کردم:  یناراحت

 ! ؟یبر  یخوای م -

 اش رو شونه اش جا به جا کرد:  کوله

  ده یم ر یبداخالقه. اوف همش گ یلیدرسم خ ن یخودم رو زود برسونم به کالسم. استاد ا د یشده. با رمی تازه د ام، یب خوامی نه په م -

 چ...  ی دونینم

 بغلش کردم:  ع ی. سرزدی داشت غر م  باز

 .شهی دلم برات تنگ م  -

 که موج خنده داشت: یدست به عقب هولم داد با صدا با

 چندش. ی. ولم کن دختر رمیکه بم رم یاَه نم -

 .دمیخند 



 تو تنها دور از 

15 
 

 کلک؟!   ی چرا خوشحال ی حاال نگفت -

 مادرم.    دنیبرم د خوامی م -

 سالم منم برسون.  ی ! رفتهی چ یتا بناگوش باز شده برا  شیاوه بگو ن -

 : د یتکون دادم که صورتم رو بوس  یسر

 خداحافظ. شه،ی م رم یبرم که د -

 کارم شدم. ه یکردم و مشغول بق  یلب خداحافظ ریز

 

 6_پارت#

 ********** 

 

پنجره   یلبم نشست. سرم رو جلو  یرو  یطون یکه در حال چرت زدن بود. لبخند ش  شگاهیآسا  ینگهبان ورود ی همت یآقا دنید با

 زدم:  اد یباز بود بردم، دو دستم رو کنار لبم گذاشتم و فر ی اش که کم

 ! یهمت ی سالم آقا -

حتماً  نگه نداشته بود  یهاش رو باز کرد. از ترس هول شده بود و اگه خودش رو با دسته صندلبا وحشت چشم ادمیفر یصدا با

 .شد ی م  نیپخش زم

 زدم در همون حال گفتم:  ی ا قهقه 

 !نید یباحال ترس  ی لیخ -

 گفت:   زدی که نفس نفس م  ینشست در حال صاف

 سنگ کوپ کنم؟!  ی گی پدرتم! نم ی! جاد یپدر سوخته زهرم ترک -

 باال انداختم و با خنده لب زدم:  یابرو  طنتیش  با

 رو بترسونم؟!  ی خدا نکنه بعد من اون وقت ک -
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 ابروهاش نشست: ی که رو یاز تأسف تکون داد. با اخم یسر

 ! دمیراهت نم می بترسون ی سر نیا -

 گفتم:  یرو کج کردم با لحن لوس  سرم

 ! نیکن ت یرو اذ یماه  نی! دختر به اادیدلتون م -

 جا بلند شد و در رو برام باز کرد: از

 .دنشید  یایدر خشک شده، زبونم که نداره بگه زودتر ب نیبرو سه و چهار روز چشمش به ا  ایماه! ب یخوبه حاال شد  -

 محوطه شدم:   وارد

 .اومدمی مشکل داشتم وگرنه زودتر م -

 به روم زد:  ی لبخند   دم،یداخل سالن شدم پرستارش رو د  یوقت  دم یدو شگاهیآسا یدر ورود  تا

 ؟ یبه به خانوم چه عجب اومد  -

 .شهی نم یکنارش باشم ول نجایا ام ی. دوست دارم هر روز ب ستی که اومدنم دست خودم ن نیدون ی م  یانسالم خانوم رضو -

 عادت کردیم.  دنتینگرانت شدم! همه مون به د -

 طور! حالش چه طوره؟!  نیمنم هم -

 . شهیبگم مثل هم یچ -

 ... میباهم بر نجایاز ا رمیخوب بشه و دستش رو بگ  یروز  ک یکه  نی شدم. تنها آروزم ا ره یو به در اتاقش خ  دمیکش  یق یعم آه

 مهربونش دوختم:  یهاش نگاهم رو به چهره دست ون ی فشرده شدن دستم م با

 خبر خوبم برات دارم!  کی کرده، ماه!  ت یترب ی چه دختر گل نه یبی م شه،ی روز خوب م ک یبه خدا باشه!  دتیام -

 دوختم که با ذوق ادامه داد:  ی خانوم رضوان دلم روشن شد، تموم حواسم رو به   یتو  ی د یام روزنه 

رو درمان کرده و قراره شده   مارانشی ب شتر یدرسته! ب  یلیکارش خ  گنیم اد، یب د یدکتر جد   کیقرار  دم یشن یاز دکتر صمد  -

 مادرتم رو درمان کنه. 
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 لب زدم:  ناباورانه

 !گن؟یم  یجد  -

 منتظرت نشسته.  قراری برو ب ا یآره دختر خوب، االنم ب -

لبم نشست. به سمت اتاقش رفتم در رو آروم باز کردم. با   ی رو یقیعم  ی خبر اشک توش جمع شد، لبخند  ن یاز ذوق ا هامچشم

  یبود. لبخندم پررنگتر شد و به سمتش پرواز کردم. خودم رو تو  رهی درشت و قشنگش که به در خ ی قهوه ا یهاچشم  دنید

مدت   نیا ی که تو ی و اضطراب  یتموم تنم رو پر کرد و تموم تنش جودش که عطر و دم یکش یقیآغوش گرمش انداختم. نفس عم

 داشتم فروکش کرد: 

 . امیب دنتیزودتر د تونستمی داشت نم  یکردم! خانوم مهمون ری ! ببخش د؟یسالم قربونت بشم، خوب -

 بودم برداشتم و با ذوق نشونش دادم:  ده یکه براش خر  یروسر  فمیک  ی. از تو دمیتختش نشستم صورتش رو بوس   ی لبه 

 . قرمز!یکه دوست دار ی !  همون رنگ دمیبرات خر یچ  نیبب -

. آروم  دمیکش کرد ی م یی اش خودنما ییخرما ی موها  نیب د یسف یکوتاهش که تارها  یموها  یرو  یرو باز کردم و دست  شیروسر

و برام    کردی اون بود که موهام رو شونه م شهیسوزند. هم که تا ته وجودم رو  دمیدلم کش ی تو یقیعم  ی آروم براش شونه کردم. آه

 .دمی لبم بردم و بوس  تاز موهاش رو به سم ی ... طره ابافتی م

 :دمیبود. گونه اش رو بوس  بایبهش انداختم هنوزم مثل سابق ز یسرش انداختم و گره زدم. با ذوق نگاه ی رو  یروسر

 ! ؟ی. چه خوشگل شد ادیدورت بگردم، چقدر بهت م  یاله -

  دنشیپنج سال فقط من به د نیعادت کرده بودم به رفتاراش و نگاهش، مثل خودش که قبول کرده تو ا گه ی. دکردی نگاهم م فقط 

 من!. فقط به بودن من عادت کرده.   یحت ادینم ادش ی ی چیه گه ی. بعد از اون اتفاق تلخ شوکه شد و دامیم

زود حالش خوب بشه و دوباره   خواستی دلم م  کهن یهام، از ا یاش گذاشتم و شروع کردم از روزام و دلتنگ شونه  یرو رو  سرم

 صداش و محبتش تنگ شده... گفتم... گفتم تا سبک شدم.  یصدام کنه. دلم برا

هام   ییاز تنها  ره یم  ادمیکنم. عوض   ایدن  یتو   یز یچ چیاون لحظه رو به ه ستمیدارم که حاضر ن یمادرم آرامش خاص شیپ ی وقت

 برگردم...  د یشب شده و با یک  دمیکه مثل طناب سفت دور تنم گره خورده... اصالً نفهم  یو تموم غم و غصه ها
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  دم یها دورش حلقه شده بودند. آه کشو ستاره د یدرخشی شب م یاهیشدم. نگاهم به آسمون افتاد که ماه تو اون س  ادهیپ یتاکس از

  یتنهام. با حسرت چشم از ماه گرفتم با خستگ   ییروزگار تنها یاهیس  یبرعکس من که تو  ستیتنها ن یاهیماه هم تو اون س  یحت

داشتم فقط   که   یقفل چرخوندم وارد خونه شدم. با حال ی تو  د یکل دمیتنم بود به زور پاهام رو دنبال خودم کش ی که تو  یو کوفتگ 

 خودم رو به اتاقم برسونم. خواستمی م

 شدند! ابیمشرف  ی اوو مادمازل دل -

حوصله به سمتشون رفتم و   ی ب رمیمبل نشسته بود. برخالف مس ی پر شوق بهنام سرم رو بلند کردم که کنار خانوم رو یصدا با

 سالم کردم. 

 لباش جا خوش کرده گفت:  ی رو هش یکه هم یبهم زد با همون لحن و لبخند  یتکون داد و چشمک یسر

 ! ؟یبود  ختهیر یخاص ی زیچ ، یتو اون شربت که برامون آورد  شبیجان د یدل -

 حوصله و سردرگم جواب دادم:  یب

 بد طعم بود؟!  یچ ی نه آقا! برا -

 : زدی که خنده توش موج م  یپررنگتر شد و با صدا لبخندش 

 ! یلی بده! خ یل ی. حالش خیدوست من رو داغون کرد  نیا یزد   ینه ول -

  یبگم. با نگران یز یکردم آب دهنم رو قورت بدم تا بتونم چ یو اضطراب انگار بهم هجوم آورد و گلوم خشک شد. سع استرس 

 لب زدم:  یآشکار

 از اون شربت همه خوردند! ختمیتوش نر  یز یبه خدا آقا من چ -

 .شد ی رد و بدل م  نشون ی. نگاهم رو بشد ی م  شتریکه به جونم چنگ انداخته بود و ب یرس براش افتاده؟! با است ی اتفاق نکنه

 گفت:  شد ی خنده از لبش محو نم یدر حال خانوم

 !کنه ی م تیجان داره اذ  یدل -

 . د یعه مامان مزه اش پر -

 با سر به من اشاره کرد و ادامه داد:  بهنام
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 بود غش کنه.  ک یاش رو نگاه کن! االن نزد افهیجان من ق -

 خودم بگم بهتره!  یبگ  خوادی بهنام جان بسه نم -

 چشم به من دوخت و ادامه داد:  خانوم

باهات داشته باشه. البته به عهده خودت گذاشتم. حاال  ی مالقات یکه حضور  م یدوست بهنام خواسته باهات صحبت کن ر یام -

 ! ؟یکنی قبول م هی نظرت چ

 ! ر؟یام دن ی! من برم دگفت؟یم   ی! داشت چدم؟یشن درست

 کرد و گفت:  یاماتم برده. تک خنده د یکه د بهنام

 . یباهاش حرف بزن ی ات کنم تا بر ی به تو بگم و راض امیاالن مخم رو خورده ب ن یپس افتاده تا هم د یکه تو رو د شبیاز د -

 زد و ادامه داد:  ی ا قهقه 

 کن.  ریبرو حرف بزن قافله رو ختم به خ ایهم عجله داره! ب ی لیخ -

  هیفقط صداش شب د یشا که ن یمادرم و ا ام،ی زندگ ط یچشم دوختم. با توجه به شرا نیانداختم و به زم نیی. سرم رو پاد یدلم لرز  ته

 لب زدم:  یاون باشه. با ناراحت

 آقا رو ندارم. با اجازه؟!  ن یبا ا ییبه آشنا ی لیم د،ی کن  ی از دوستون عذر خواه -

 رو به عقب برداشتم که برم. پام

 صبر کن دختر!  -

 و سرم رو به طرفش چرخوندم:  ستادمیا د یبهنام با ترد یصدا با

 !دنش؟ید  یری ! مگهی. نگام کن چه به تنم قشنگ نشسته. ناز نکن د کنهی ات کنم وگرنه سرم رو م یگفته هر طور شده راض   یدل -

 گفتم:  ع یسر ره یعقلم رو به دست بگ  اریختدلم ا  کهن یا قبل

 آقا مالقات کنم.  ن یبا ا خوامیمن واقعا نم کنم،ی آقا من ناز نم -

 مداخله کرد:  خانوم

 تو هم برو استراحت کن. ی نکن. دل یپا فشار ست، ین یبهنام جان زور  -
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 . به سمت اتاقم رفتم که بهنام دنبال اومد: دمیدلم خط کش  یرفتم و رو   شیکه پنج سال پ  یفرار کنم همون طور خواستمی م

 باشه؟  نش، یبرو بب ایجلسه ب  کی فقط  ه، یکه باهاش آشنا شدم پسر خوب  کسالی نی! تو استا؟یوا  یر یعه دختر کجا م -

 ندارم و نخوام داشت. یکه خالص  زنمی دست و پا م  یبرزخ ی اصرار نکنه که االن تو  کاش 

 : دمیحالت التماس وار نال  به

 ! تونمینم کنم،ی هنام خواهش مآقا ب -

 چارچوب در گذاشت و مانع رفتنم به داخل اتاق شد. با بهت سرم رو به طرفش چرخوندم.  یاتاقم رو باز کردم که دستش رو  در

 لب زد:  یابروهاش نشسته بود. با لحن دلخور و جد  ی رو یکمرنگ  اخم

 ! تا کجا؟!؟یبشه؟! تا ک کیبهت نزد ی سک یذاری ! چرا؟! برام سئوال شده چرا نمفهمتی اصالً نم یدل -

افتاد و سکوت   نییروزگارم که با غصه هاش سفت گرفتم. سرم ناخودآگاه پا ایطرفه   کی بگم؟! از کدوم دردم بگم؟! از عشق  یچ

 کردم. 

 گوشم بشنوم:   ریرو ز  شیعصب یام باعث شد که صدا یطوالن سکوت

 قدر سخته برات؟!   نی! ا؟ینفر که بهت عالقه مند شده احترام بذار  کی به خواسته  ست ی! برات مهم ن؟یبگ  ی زیچ یخوای نم -

 که برام رقم خورده بود غرق شدم. یایخودم تو دن د یفهمی ! کاش مکرد؟ی خدا چرا بسه نم یا

 خانوم حرف نزن!  ی باشه دل -

. نفسم رو  شد ی ازم دور م یعصب یهام. با قدم به پشت سرم انداخت ینگاه مون یکه با صداش، کالفه و پش رفتم ی خودم کلنجار م با

وقت خنده از لب   چیبودمش. ه  دهیند  ی طور  نیو ناراحت بشه تا حاال ا ی حد عصب نیتا ا کردمیفرستادم فکر نم  رون یکالفه ب

 کنم؟!...  رمیرو وارد قلب اس  گه ید  یکی ی . آخه من چطورشد یهاش جدا نم

 عوض کردم و موهام که از صبح بسته بود باز کردم.  ی لباس خواب بلند  ک یاتاق شدم. لباس هام رو با  داخل

 هام رو بستم. و چشم دم یتخت دراز کش ی رو
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االن جلوم نشسته و   نیآرزوم بود توش غرق بشم. انگار هم یبود که روز  یمشک یهاذهنم نقش بست چشم   یکه تو   یز یچ نیاول

. مگه  زنهی جنون وار م شیادآوریقلبم گذاشتم هنوزم از   یهاش گم شدم. قلبم به تپش افتاد، دستم رو رو چشم  یاهیس  یمن تو 

وزم همون جاست... کنج قلبم نشسته و هن ی که تو  یمرد  ن یمنه... اول  یو زندگ  ایرو که تموم دن یفراموش کنم مرد  تونمی م

  کباریرو فقط  ی حس لعنت نینتونستم شهامت به خرج بدم و ا یکه خودش خبر نداره که من رو غرق خودش کرده که حت ی مرد

دست و دلم   نمتیبی م ی بهش بگم وقت تم تاب وجودشم... نتوس   یو ب قراری و بگم که چقدر دوستش دارم... چقدر ب  ارمیبه زبون ب

پا گذاشتم که فقط افسوس و   ی راه ی ... اما حاال تورهی و تا آسمون م کشهی که به لبخند کمرنگ تو دلم پر م ی زمان ی حت لرزهی م

 ...خورمی حسرت نداشتنش رو م

 ...یچ یفکر نکنم... ه ی چی کردم به ه یرو پس زدم و سع افکارم

برخورد کرد تو جام نشستم. با تعجب به   وار یباز شدن در که محکم به د یدفعه با صدا ک یهام گرم نشده بود که چشم  هنوز

و   دم یکش یخفه ا  غی آورد. ج ورش یبه سمتم  سیقرمز و خ یهابا چشم کبارهیبود زل زدم.  ستادهی در ا ی عسل که جلو یافه یق

 .د ینشون بدم، موهام رو تو دستش گرفت و محکم با حرص کش یعکس العمل کهن یقبل ا

کردم   یهاش گذاشتم و سعدست  ی. به خودم اومدم دستم رو ستین  د یازش بع نکارایو ا  شهی م یعسل بفهمه عصب  دونستمی م

 هاش رو باز کنم: دست

 ! یکَنی موهام رو م ی ولم کن دار -

 داد زد:   غیو با ج   د یکش شتر یرو ب موهام

 پدر و مادر...  ی بدبخت، ب  یسر و پا ی! ب ؟یخونه بر نیاز ا یش یچرا گم نم ؟یخوای م ی گدا گشنه ازم چ  یکثافت، دختره   -

هاش رو باز کردم و هلش  شدم با زور دست  ینتونستم تحمل کنم. عصب  گهیحرف آخرش د دنیبدجور درد گرفته بود با شن سرم

 عقب رفت.  یدادم که کم

 : دمیتو صورتش تپ ی بار عصب ن یاول ی و برا دم یبه سرم کش یدست

 ! ؟یکنی بدتر م  گم ینم یچیه  ام یکوتاه م  ی! هر چه؟ یچ -

 به صورتم انداخت: یحرص نگاه با

 ! ؟یکنی من بلند م یخوبه صدات تو برا  -
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  د یخودش رو از حرص کش یبکنه. موها یکار  تونهی نم د ید ی وقت ستادمیجلوش وا یسر  نیا یآورد ول ورش ی به سمتم  دوباره 

 لب زد:   هی وسط اتاق نشست. با گر  نیزم ی رو

رو هم   ی . هر ککننی ! بهت توجه میا کارهیچ نجایکه نه انگار تو ا ه یما. اون از مامان، بابا و بق یزندگ  تو  یتو مثل بختک افتاد  -

  یکه هر کار  ریهم از ام نی. ازنهی عاشقت شد هنوز که هنوزه حرف تو رو م  د یتا تو رو د  ایسراغ تو، اون از عرش  ادیدوست دارم م

 بندازه حاال چشمش تو رو گرفته.  نگاه به من  ک یکردم 

رو به خودم جلب کنم. دلم براش سوخت    ینکردم که توجه کس یوقت کار  چیمن ه یول  دمیحسادت و نفرتش فهم لیدل حاال

 رو به طرفش گرفتم: یپا کنارش نشستم. دستمال کاغذ  ی رو

من مادرم از همه مهم تره. به آقا   یجم، براسن یخودم رو اول م  تی . موقعستنیکدوم مهم ن چیه  رینه ام ایمن نه عرش  ی برا -

 آقا آشنا بشم.  ن یبا ا خوامی بهنام گفتم نم

 فقط مادرم برام ارزش داره.  امی زندگ  یزدم تا باور کنه تو  تیحرفم رو با قاطع نیا

 زد:  یصدا دار  یرو پس زد و پوزخند  دستمال

 نداره. یا ده یمن فا ی نخواستن تو االن برا ، یدلشون برد ده یچه فا -

 . کردمی گفتن نداشتم. اصالً مهم نبود که قانعش م   یبرا  یکردم حرف  سکوت

 . بدون توجه به دهن بازم از اتاق خارج شد. د یلبش نشست از جاش پر  ی رو یدفعه لبخند پررنگ  کی  ی تو فکر فرو رفت ول یکم

قدر   نی. ادمیسرم رو با کف دستم ماساژ دادم و دراز کش ی کنه. کم کاریچ خوادی م  ستیحسود باز معلوم ن یکردم دختره   یپوف

 هام گرم شد و خوابم برد. چشم  یک  دمیبه خودم، روزگارم فکر کردم که نفهم
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 ! می دو نفر آماده کن، مهمون دار  یرو برا زیبعد اتمام ناهار، م یدل -

 به من انداخت با تعجب گفت:  ینگاه ع یکه جواب خانوم رو بدم. عسل سر  نیا قبل

 مهمون؟!  -

 . ریبهنام با دوستش ام -

 لبش نشست:  یرو  ی به عسل انداختم که لبخند  ی. کالفه نگاهستیانگار دست بردار ن د یدلم لرز  ته

 ! ان؟یتا ب  می مامان پس منتظر بمون -

 . ادیب یکه ک  ستیمعلوم ن یشناس ی بهنام که م -

 شروع به خوردن کرد. ی لیم ی دمق شد، با ب  یاز حرف خانوم کم عسل

 بهنام برسه از اونجا برم. که نیقبل ا خواستمی . م دمیکردم و دوباره چ  زیرو تم زیاز اتمام ناهار و خروجشون با عجله م  بعد 

 ام بود. گرسنه  ی لی! جون تو خیدختر! چه کرد ی تو محشر  یدل -

که تو   یظرف  نیمثل برق کل تنم رو در بر گرفت. آخر ی فی حبس شد و لرز خف امنه یس  یشاد و بلند بهنام نفسم تو  یصدا با

ام فرو کردم. با   قه ی و سرم رو تو   ستادمیگذاشتم. صاف ا ز یم ی . هول و دستپاچه ظرف رو رودمیجنب  ری دستم بود رو فشردم. د

 ون لب زدم: لرز یصدا

 !د یسالم آقا بهنام، بفرمائ -

فاصله   زیاز م  ی بهم قفلشون کردم تا متوجه لرزشون نشن. کم د یلرزی هام مقدر استرس داشتم که دست  ن یکنم ا کاریچ حاال

 دوختم: نیگرفتم نگاهم رو به زم

 ! ست؟ین یبا بنده امر  -

 : دمیهول و هراسون عسل رو شن یجواب بهنام بودم که صدا منتظر

 ! ؟ینجایعه ا -

 گوشم ادامه داد:  ر یز ی فشرد و با لحن عصب  یدستش بازوم رو کم با

 خانوم تو آشپزخونه کارت داره!   قه یبرو صد  ایب -
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  رون ی و به ب د یکشی لبش نشسته بود. با نگاهش برام خط و نشون م  یرو ی بهش انداختم به زور لبخند مصنوع ینگاه یچشم ریز

 . کردی اشاره م

 کرد و خطاب به اون ها که روبروش بودند ادامه داد:   یمستانه ا خنده

 . نیخوش اومد  ی لی! خر؟یآقا ام  نیخوب -

 خوبم، ممنون.  -

  دمیبه حرکت در آوردم و نفهم یلرزونم رو به سخت یو خشک بود. پاها ی عصب ی کم کردم ی دوباره صداش که فکر م دنیشن با

صداش   یکه از رو   یبمونم و قدرت روبرو شدن با مرد تونستم یخودم رفتم واقعاً نمزدم... فقط به خاطر  رون یاز سالن ب ی چطور

 خودش باشه رو نداشتم. زدمی حس م

و به سمت آشپزخونه   دم یکش م یشونیبه پ  ی فرستادم. کالفه دست رون یام رو پر فشار بنفس حبس شده  ی خروج از سالن غذاخور با

 رفتم. 

  دایبودم که دوباره سر و کله عسل پ ی کار زی کارهام رو انجام بدم. در حال تم ی به درست ذاشتی که به جونم افتاده بود نم یاسترس 

صورتم   ی تو د ییسای هم م  یکه از حرص رو  یهادندون  ون ی. از مستادهی ا ی قدم ک یحوصله نگاهش کردم که در  ی شد. کالفه و ب

 :د یغر

  یچ ید یفهم ، یاینم رونیاصرار کردند ب  یتو اتاقت هر چ  یر یهر طور شده باهات حرف بزنه. م خوادی م  نجایاومده ا ریام نیبب -

 گفتم؟! 

 لب زدم: ی پر حرص ی تو کاسه چرخوندم و با صدا هامچشم

 کارو کنم! نیخودم قصد داشتم هم یبهم بگ  کهن یبدون ا -

 زد:   یبه سر و تا پام انداخت، پوزخند حرص دار زیآم  ر یتحق ینگاه

 و تو؟!...   دونمی اون وقت من م ،ی باهاش حرف زد یبه حالت بفهم رفت  ی! پس وایدونی خوبه خودت م  -

 تکون دادم    یحرص سر  با

 شد و رفت.  المیخ یب که 

 بکشم.  غیبا تمام توانم ج  خواستی تحت فشار بودم که دلم م  قدرنیا
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استراحت کنم. درمونده از خودم به   یکم  خوامی م  ست،یخانوم سپردم، گفتم که حالم خوب ن قهیرهام رو به صد کا ه یناچار بق به

  دمیترس ی تابم بود. م یو ب   قراری دل ب نیا ی چرا به حرفش کردم، علتش عسل نبود در اصل برا دونستمی اتاقم پناه بردم. خودم م

ُسر   نیزم ی داغون تر بشم. در رو قفل کردم همون جا رو ن یاز ا شتریدم و بدلم رو از دست ب اریو خودش باشه و اخت  نمشیبب

  نیب یحس  هی اگه خودش باشه  ی دلم جنگ به پا بود واسه مرد یهام پر از اشک شد. حال دلم دگرگون بود تو خوردم. چشم

از قلبم   تونمی داشته باشم نه م  تونمی . نه ماستیحس دن نیحس، بدتر نی... اگرفتی داشتن و نداشتنش داشت تموم جونم م 

تخت   یبلند شدم دو قرص خواب از عسل  یشده بود. به سخت شتریهام فشردم سر دردم بدست ون یکنم. سرم رو م  رونشیب

هم افتاد و غرق   ی هام رو از درد بستم. کم کم قرص ها اثر کرد و پلک هام روچشم  دمیتخت دراز کش یبرداشتم و خوردم. رو 

 شدم. ابخو
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بود.   یکیتار ی شدم. اتاق غرق تو  داری. وحشت زده و هراسون از خواب بخوردی که به در م  یدر پ یمحکم و پ ی مشت ها یصدا با

  ی چ یعنیمواجه شدم. کپ کردم   ی! با عجله قفل در رو باز کردم که با دو جفت چشم نگران و عصبدم؟یمگه چند ساعت خواب

 شده؟!  

 : د یکش یودگ از آس  یخانوم نفس قهیصد 

 ! ؟ی! چرا در رو قفل کرد یجونم رو به لب رسوند  -

 بهت لب زدم:  با

 شده؟!  ی زیخواب بودم. چ -

 و سرزنش گر خانوم نگاهم رو به صورتش دوختم:  ی عصب یصدا با

  یول ییحرفا  نیعاقل تر از ا کردمی فکر م  شه یرفتار زشت رو ازت نداشتم. هم ن ی! کارت اصالً درست نبود. انتظار ا؟ی خواب بود -

 در موردت کامل اشتباه فکر کردم.   دمیخونه فهم نیات به مهمون ا ی احترام ی ب نیامروز با ا

 انداختم و شرم زده لب زدم:  نییکار رو کردم. سرم رو پا  نیاز عمد ا دنیفهم  یوا

 نبود.  یاحترام  ی! قصدم ب د یببخش -
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  ادیقول مالقات بدم. فردا ساعت هفت آماده باش م ر یمجبور شدم از طرف تو به امکارت  نی! به خاطر ایکرد ی احترام یب  یول -

 دنبالت! 

 ...تونمی ! نه نمر؟یام دن یام حبس شد. من برم د نهیتو س  نفس

 و محکم گفت:  یلب باز کنم و مخالفت کنم. جد   کهن یا قبل

 که گفتم.   نیهم -

 اجازه حرف زدن بهم بده ازم دور شد. کهن یا بدون

شرمنده    یل ی! بنده خداها چقدر معطل تو شدند. آقا بهنام خ؟یبود که کرد یچه کار نیبگم؟! ا ی آخه دختر من به تو چ -

 دوستش شد. 

 :دمینال

 !نیبهم حق بد  کم ی! د یسرزنشم نکن گه یخانوم شما د قهیصد  -

 باهات بزنه.  خواستهی دختر؟! دو کالم حرف م ی چه حق -

 زمزمه کردم:  ی حالت زار با

 کنم؟!  کاریحاال چ -

 باال انداخت: ی ا شونه

 . یاریحرف خانوم نه ب یرو  ی تونی دفعه نم  نیا گهید -

 در رفت. شد ی از حرف خانوم نم یسر  ن یا گفتی خانوم درست م قهی اشتباه کردم و صد  دونمی م

 کنم؟!  یخانوم رو راض یکنم؟! چه طور  کاریچ د یحاال با ایخدا ی. وا دمیکش  یشونیپ ی رو رو دستم

رو   یاعتراض نی بود اجازه کوچکتر دهیفا  یب ی التماس وار خواستم با خانوم حرف بزنم تا منصرفش کنم ول یآخر شب چند بار تا

 داد.   یبهم نم

 ******* 
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. شد ی م شتری. انگار همه با هم لج کرده بودند و استرسم لحظه به لحظه ب باهم مسابقه گذاشته بودند  هاه ی و ثان هاقه یصبح دق از

 .  خوردمی ها دور خودم چرخ م وونهی حالم دست خودم نبود از اضطراب مثل د

 آماده باشم...  ر یقرار با ام ی به خودم برسم و برا یبعد ناهار ازم خواست کم خانوم

در سرم   یکه با صدا رفتم ی بود و با خودم کلنجار م ریچشم دوختم. ذهنم درگ  نیتخت نشستم و به زم  یاتاقم پناه آوردم لبه   به

 داخل شد. با تعجب نگاهش کردم که جلو اومد و کنارم نشست:  یواشکیرو بلند کردم عسل  

 شده؟!  ی زیچ -

 با اضطراب زمزمه کرد:  د یچرخی من و در م  نیب نگاهش

 !؟ید یفهم ،یزنی نم ی هم حرف یدنبالت. به کس ام یونجا منتظرم باش مدوم. ا  دونیم ی ایلباس م د یخر یساعت چهار به هوا -

  زیهام رو ر. چشمزدی مخصوصاً رفتارش که آزار دهنده بود. مشکوک م ستین ن یدختر دلنش  نیا یچی به صورتش انداختم ه  ینگاه

 کردم: 

 ! ؟یچ یاون وقت برا  -

 بودم لب زد:  دهیکه تا حاال ازش ند   یمهربونفشرد. دهنم از تعجب باز موند. با لحن  یرو گرفت به گرم  دستم

 .یدر شأنش باش   د یآخه با  ،ی بزن پیت  نیبهتر ر یقرار با ام ی کمکت کنم برا  خوامی م -

 نیابروهام نشست. ا ی رو یزد که اخم هیبا کنا  ی جمله آخرش رو طور  یخوب باشه ول  تونه ی عسل م نیا کردم ی باورش م داشتم

 و زودتر گفت:  د ی. انگار خودش فهم ینداره چه برسه به مهربون ی دختر خوب

 کمکت کنم. خوامی کنم؟! م یبهت خوب  ادیبه من نم ه یچ -

 ! دهیتمسخرم کش یبرا ید ینقشه جد  ا یشده  ریام الیخی واقعاً ب  یعن یبرد  ماتم

 : د یرو بوس  امگونه 

 ساعت چهار منتظرتم!  -

شدم. از   رهیخ  شیخال ی وقته به جا  یلی! تا از شوک کارش خارج شدم که خد یام گذاشتم عسل من رو بوس دستم رو گونه  ناباورانه

داره. از   یعسل واقعاً چه قصد  نمی کنجکاو شدم بب  یکجورا ی. دمیگرفتم و لباس پوش  م یشده بودم اما باالخره تصم جیکارش واقعاً گ
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موقعه   نیا شهی ندادم و به سمت کتابخونه رفتم. هم تیاهم ی داشتم ول ی و حس بد   زدی م دلم شور  اچر  دونمی اتاق خارج شدم. نم

 .خواند یروز خانوم اونجا بود و کتاب م 

 به در زدم که صداش بلند شد: ی ا تقه 

 داخل.  ایب -

 کاناپه وسط اتاق نشسته بود. چشم از کتابش گرفت به من چشم دوخت:   ی اتاق رو باز کردم که رو در

 کجا؟!  -

 کردم دلهره ام رو پنهون کنم: یدهنم رو قورت دادم و سع  آب

 !  د؟یبرم خر خواستمی با اجازه تون م -

 لب زد:  ی داد و با لحن پر تعجب نییپا ی رو کم نکشی. عدند یجفت ابروهاش باال پر دو

 ؟ یباش  نجایبرگرد تا قبل هفت ا ع یسر ی ! برو ول؟یچه عجب به فکر افتاد -

 چشم خانوم.  -

 رسوندم.  دون یخودم رو به م  ی زدم با تاکس رونیخونه ب از

 باالخره اومد. یمعطل  ی منتظر عسل شدم تا بعد کل  یا  گوشه

 شدم. نشیبوق زد که سوار ماش  برام

 : دمینگاهش کنم پرس  که نیآروم باشم بدون ا ذاشتی من ی کنجکاو  نیا یول  م یدو سکوت کرده بود هر

 !م؟یری کجا م   یبگ  یخوای نم -

 !یفهمی م ی صبر کن -

 متوقف شد.  نیها شلوغ شهر زل زدم. تا باالخره ماش  ابانیخ به
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 تعجب به دور اطراف نگاه کردم:  با

 ! م؟ی اومد  نجایا یچ ی برا -

داخل   ایبرداشت با گفتن دنبالم ب نیرو از صندوق عقب ماش  یشدم. ساک ادهیاز کارش پ جیشد. گ اده یتوجه به سوالم پ بدون

رو به طرف   یط یساک رو به دستم داد و بل ستاد یا یدنبالش راه افتادم. کنار اتوبوس   یول  زدی که مشکوک م   یشد. با وجود  نالیترم

 گرفت: 

 مادربزرگ دوستم.  یدنبالت تا ببرنت خونه   انیدم مهماهنگ کر  ی د یرس  ی. وقت یاتوبوس بر نیبا ا د یاالن با نیهم -

 : دمیصورتش تپ یتو  یرو پس زدم و با لحن عصب ط یگولش رو خوردم. بل   یراحت نی ام که به هم ی خودم عصب از

 . دهیاونم از تو بع  ی خوب دونستم ی از اولم م -

 :د یاش غرشده د یکل یهادندون  ون یم از

 !  ؟یچه فکر کرد -

 زد و ادامه داد:  ی حرص دار پوزخند 

به من عالقه   ری ام ی. تو نباش رونی ب ادیاز فکرت ب ریتا ام برمتی به زورم که شده دست بسته خودم م  ای یر یخودت م ی با پا ای -

 .شهی مند م

با رفتن  بهت عالقه مند نشده بعد  ر یام یخودت رو کُشت کسالیبگه  نیبه ا  ستین ی کیاحمق بودنش رو تحمل کنم آخه  نتونستم

 ابروهام نشست گفتم:  ی که رو یسر دادم و با اخم ی بلند  ی. قهقه عصبشهی من عاشق تو م

 . خوبه؟! خوامشی نم گمی بهش م رمی باشه اصالً خودم م رهیحالت خوبه؟! کجا برم؟! دردت ام -

 رو کف دستم گذاشت: ط ی. با خشم بلشد ی از حرص هر لحظه برافروخته تر م صورتش

 ! یفتی به غلط کردن ب کنمی م ی و گرنه کار  یر یاتوبوس م ن یاالن با ا ن یهم نیبب -

 فرستادم:   رونیرو پر حرص ب نفسم

 برم!  تونمی نم -
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 گفت: چرخوند ی هام مچشم ی که نگاه پر خشمش تو ی حال در

جواب   د ینبود! االن وقت جبرانه با نیروزگار تو، مادرت ا کردند یکردند اگه کمکت نم  یام بهت خوب همه خانواده ن ی! ا؟یتونی نم -

 . یرو پس بد   هامونیخوب

 زمزمه کردم:  کالفه

 مادرم رو تنها بذارم! تونم ی نخواه برم، نم ی ول  کنمی جبران م -

 : فشردی که از حرص م  یبه بازوم چنگ زد در حال تیعصبان با

 ...سوزی رات مرو که دوست ندارم انجام بدم، دلم ب  ینکن کار ی کار -

 ادامه داد:  ی داشت ول د یکرد حرفش رو خورد انگار از گفتن حرفش ترد یمکث

کار    یا  گهید  یجا ی که نتون  کنمی م ریاخراجت کنن بعد آدم اج کنم یم   ی. بدون که تا شب کاریو نر  یکن  ی لجباز ی اگه بخوا -

!  رون؟یبندازنش ب ی دوست دار  یبه مادرت، اون چ رسهی بعد تو م کنمی . تازه برات جذابترش میامتحانش کن یتونی . م یکن دایپ

 بدبخت... یش ی آواره م

آخه من    زدیهاش دو دو م چشم  نیهام هجوم آورد. نگاهم رو ناباوارنه ب. درمونده اشک به چشم سوختمی هر حرفش از درون م  با

 ! کنه؟ی م رم یاش و کارهاش تحق هدختر کردم که با حرف   نیدر حق ا ی چه بد 

 سمت اتوبوس هولم داد:  به

 پول چاره سازه؟! حاال هم برو گم شو.  یدون ی م -

به خاطر مادرم خودم رو   ی سرش ول یساک محکم بزنم تو  نیبا هم خواستی دستم فشردم، دلم م  یساک رو محکم تو  یدسته 

 . کردمی هست که فکر م  ی مهرتر از اون ی افسوس ب ی منصرف بشه ول د یکنترل کردم. با التماس نگاهش کردم شا

 : گهی م  کالفه

واست گذاشتم   ی ساک همه چ ی . در ضمن توزنمی ! نگران مادرتم نباش خودم بهش سر م گهینکن برو د ی با اعصابم باز نیبب -

 !ستین شتر یبسه و چهار ماه که 

خشکم زده دستم رو گرفت به   د ید ی . وقتکنمی فکر کرده؟! چهار ماه که دق م یواقعا چ ن یگرد شده نگاهش کردم ا یچشمها با

 . د یسمت اتوبوس کش
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 : زدی بود داد م زونیکه از در اتوبوس آو یجوان پسر

 . میفتی راه ب میخوای م ی! جا نمون ستین ی بابلسر کس -

 دستش رو بلند کرد:  عسل

 اتوبوسه.  نیآقا صبر کن دوستم مسافر ا  - 

 بهمون انداخت: ینگاه پسرجوان

 !ط ی. بل میرفته بود دن،یرس ی م  ریخانوم د  گهید  قهی دق ک ی -

 رو به پسره داد.  ط یبل عسل

 به صورتم انداخت: یدر کنار رفت و نگاه  ی جلو از

 . نیبش ه یخال ی! وسط سمت راست صندلیبرو آبج ایب -

 : کردی باز نگاهم م شیام رو به عسل دوختم که با ن یو باران سیخ نگاه

! تورو خدا  یبه مادرم سر بزن  یداد  ی نره قول ادتیمدت کوتاه اونم به خاطر مادرم و خانوم، آقاست نه به خاطر تو.   کی فقط   رمیم -

 مواظبش باش؟! 

 در اتوبوس هولم داد. ذوق زده لب زد:  یادست به سمت دو پله  با

 . خوبه؟! زنمی هر روز بهش سر م کنم،ی مادرت م   یتو برو من همه کار برا  -

بهت زور نگه. آه خدا چرا من؟! چرا؟! قلبم درد   یکه پناهت باشه تا کس یکن   هی تک ی به کس ی و نتون یپناه و تنها باش  یبَده ب چقدر

 یها. چه شبکشمی وجود اون نفس م یکه به هوا   ی. شهرمونهیتر از جون دادن م شهر برام سخت   نیگرفت دل کندن از ا

 . رهیدلم آروم بگ   شیاز دلتنگ  یتا کم  نمیرو بب  وابشخ د یکه شا کردم ی بهش فکر م قدرنیا

سوار   یجون  ی ب ی. با پاد یدرست بشه قبول کردم. اشکم چک ی زیچ ستیمن که قرار ن   یزندگ  یتو  کهن یا ایترس بود  دونم ینم

 نشستم که اتوبوس حرکت کرد. ی صندل ی اتوبوس شدم. رو

 به پنج سال قبل... د یرو با درد بستم که ذهنم پر کش هامچشم
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 بک  فلش

 سال قبل   پنج

 

 . تمام وجودم چشم شد و دور اطراف نگاه کردم. شمی آروم نم نمشیاومدم تا نب  رون یذوق از در مدرسه ب با

 :د یچی شم پگو  ریز یصدا

 . ستینگردد ن -

 . با حرص لب زدم: د یذوقم پر کش  تموم

 ! ومده؟ی ن یچ ی واس  ست، یکوفت ن -

 :د یکشرو گرفت و   دستم

 .خورهی به درد خودت م  تمیعاشق وونه، ید  می بر ایب -

ناراحت شدم. نفسم   یلیبود خ ومدهیامروزم ن که ن یبا مدرسه داشت. از ا یکم  یل یکه فاصله خ میبه سمت خونه راه افتاد دنبالش

 محکم تو سرم زد. ی کس کدفعهی فرستادم که  رون ی رو کالفه ب

 که دستش هنوز پشت سرم بود.  دمیبه طرفش چرخ ی . عصبستیجز آوا ن یکس  چیه دونستمی م

 ! سرم درد گرفت.؟یزنی چرا م  -

 داد:   لمیتحو یی دندون نما لبخند 

  گه یتو د نه یبیجور واجور م  ی دخترها قدرنی ! تو دانشگاه اکنه؟ی ام م توجه اون به تو ، یتو داداشم رو دوست دار قدرنیمشنگ! ا -

 . یایبه چشمش نم

بغض   یهام پر اشک شد. با صدا. چشم خوادی رو نداشتم که من رو نم دنشیبازم طاقت شن یبرام تلخ بود ول  قتی که حق  یوجود  با

 آلود لب زدم: 
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 من دوستش دارم.   یبهم توجه نکنه ول -

 رو جمع کرد:  صورتش

 ... اون غد و مغرور دوست داشتنم داره؟! یاِ -

 است.  گهید  زی چ کیمن  یبرا  رسامینگو! ام  یجورن یا -

 اش جا به جا کرد:شونه  یحرص کوله اش رو  با

 . یکنی کولت فرار م ی رو  یذاریصابونش هنوز به تنت نخوره وگرنه دمت رو م -

 نازک کردم:  یچشم پشت

 خب آقامون خاصه.  -

دور اطراف    ی توجه به آدم ها  ی. هر دو باهم ب د یام خند اونم از خنده  دمیخند  اش افه یبهم رفت که از حالت ق یتوپ یغره ا  چشم

 .مید یخند ی مون م

تپش    قلبم به  دمشیتا د م یبه طرفش برگشت دهی. ترس میامون رو جمع کردهر دو خنده  کرد ی رو م ری که قلبم رو ز ی با داد کس که 

اون   قراریب  روزیاز د شتر یانگار هر روز ب ی ول نمشیبی که هر روز م یوجودم به پا شد. با وجود   یتو ریوصف ناپذ  ی جانیافتاد و ه

بم مردونه اش   ی. جلو اومد با صداد یابهتش لرز یابروهاش نشسته بود که دلم برا  یرو  ی ظیغل. اخم شمی م  شیمشک یهاچشم

 زد:   ادیسر هر دومون فر

 !ن؟ید ینخند  ابونیمگه صد دفعه بهتون نگفتم تو خ -

بفهمه   کهنیکه بدون ا  رتشم یجذبه و غ نی بود. من عاشق هم دهیدادش خودم رو به آوا چسبوندم که مثل من رنگ صورتش پر از

 ه لب زد: . آوا با تته پتشمی از قبل عاشقش م شتریب کنه ی م کاریداره باهام چ

 داداش... به خدا... ن...  -

 : د یوسط حرفش پر یعصب

 .نیزود باش  نیفتی راه ب ، یکن  حیخودت و دلسا رو توج یخوای نم -

  یفاصله  نی. من به همکردمی نگاهش م یچشم ریز  ی. گاهمیو کنارش راه افتاد  میانداخت نییدو تا دختر خوب سرمون رو پا مثل

 .امیهست، راض  نمون یکه ب یکم
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 گوشم زمزمه کرد:  ری سرش رو جلو آورد آروم ز  آوا

 . د یسرت داد زد که زهرت ترک یعشقت اومد، عشق جونت. دلم خنک شد همچ ایب -

 زدم مثل خودش آروم زمزمه کردم:  ی لبخند   دادمی هاش مکه نگاهم به چشم  ی حال در

 آقامون جذبه داره، فداش بشم عشقم.  -

 ازوم گرفت:از ب یشگونیحرص ن  با

 ! ؟ینکن  یشد ازش طرفدار کباریمرض عشقم،  -

 زدم که با حالت قهر روش رو ازم گرفت.  ییاز حرصش لبخند دندون نما ی گرفته بود ول دردم 

 . کردی سرم رو باال آوردم هنوز با همون اخم داشت نگاهم م ستادمیامون  ادر خونه  ی جلو دنیرس  با

 کردم. ی خداحافظ یآروم یدهنم رو قورت دادم با صدا آب

  نیاز ب د ی بود. هول شدم. کل ستاده یا رسامیچون هنوز ام یخونه رو در آوردم ول  د یکوله ام کل ی از تو عیاز نگاهش سر دستپاچه

 .د یخند ی بهم م یواشکی ز یر زی لرزونم افتاد. آوا ر یهادست

رو شروع    شیوونگ یقلبم د نیکه باز ا ستادیکنارم ارو برداشت. جلو اومد و    د یخم شد کل رسامیرو بردارم. ام د یکل که ن یاز ا قبل

 رو به طرفم گرفت:   د ی. در رو برام باز کرد و کلد یکوبی ام م نه یکرد و محکم خودش به قفسه س 

 برو تو.  -

 پا تند کردم رفتم داخل در رو محکم به روش بستم. ع یسر ییازش گرفتم. به خاطر ترس از رسوا د یلرزونم کل یهادست با
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  یاش بهام رو بستم با تصور چهره. چشمزدی قلبم گذاشتم هنوز تند تند م  یام رو به در دادم دست سرد و لرزونم رو رو  هیتک

که   استیحس دن نیمن بهتر  ی . براامیراض شنومی و صداش رو م  نمشیبی که م  نیلبم نشست. من به هم  یرو  ی لبخند  اریاخت

هام رو  نگران مامان، هول و دستپاچه چشم  یعاشقانه خودم غرق بودم که با صدا ی حال و هوا ی . توباستیو ز نیریهم ش  یلیخ

 باز کردم. 
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 ! ؟ی ستادیدلسا چرا اونجا وا -

 ام رو از در برداشتم:  ه ی. تککردی که از پنجره آشپزخونه نگاهم م دنشید با

 اومدم.  ی چیسالم، ه -

  کیو   د یب چند درخت ، یمحوطه چمن کار ک یکه وسط  کیکوچ ق یآالچ کی  انداختم دور تا دور پر گل و اط یبه ح ینگاه

 استخر بزرگ بود.

راست به آشپزخونه رفتم. مامان   کیها وارد خونه شدم و  و از سنگفرش   دمیدور کامل دورم استخر چرخ  کیذوق به حالت دو  با

  ییشوهرش رفته بود، خودش تنها یضی امون به خاطر مرخدمتکار خونه  ن یریش  ی. از وقتختیریم  یبود چا  ستادهیکنار گاز ا

 .  دادی خونه رو انجام م  یکارا

 : دمیبرجسته شده بود کش ی شکمش که کم ی رو  ی و دست دم یرو بوس  صورتش

 جونم چه طوره؟!   ین ی ن -

 گفت:   یدستم رو پس زد با اخم و لحن شوخ مامان

 !؟یپرس ی رو م  ی فسقل نی حال ا یپرس ی ! بعدشم حال من رو نمیسوزی برو بچه م -

 کردم:  ی زیر خنده

 فشارش بدم، آخ دلم ضعف رفت.  کمی اد یب ی قربونش بشم ک -

 ! ده؟یبچه نوزاد رو فشار م ی خوبه واال ک -

 ذوق و خنده گفتم:  با

 فقط فشارش بدم و بوسش کنم.  خوادی االن دلم م نیو چاق... آخ که از هم  د یمامان تصور کن سف -

 ذوقم گونه مامان رو محکم بوس کردم.  از

 : د یاش کشبه گونه  یدست

 . دمی دست تو نم  هیثان ک یالزم نکرده بچه ام رو  -

 وار صداش کردم:  اعتراض
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 . ییدوتا  می کن ی... خالصه چه حالیاستخر، شنا و آب باز ی تو  می بزرگتر شد بر کم ی خوامی مامان! تازه م -

 گذاشت: ز یم ی رو رو یچا ینیس 

 . میناهار بخور ایهات رو عوض کن، ببرو لباس  ایب ی باف ال یخ یبه جا -

 ! ادیمگه بابا نم -

 :نهیش ی م  یصندل ی رو

 . ادیم رتر ینه کار داره، د -

 لب زدم:  یکردم با لحن مشکوک ز یهام ر چشم

 !اد؟یهو نم ی بو ره،یزود م ادیم  ری! دزنه؟ی چند وقته مشکوک م  کیبابا  ی مامان دقت کرد -

 بهم رفت:  یغره ا  چشم

 رفا و آرامش ماست. ی برا کنه ی م ی بچه خجالت بکش! بابات هر کار -

 :نمیش ی م ی صندل یروش رو  روبه 

 ! اد؟یناهار هم خونه نم  یکه ظهر برا  کنهی م  کاریپس چ -

 : گهی م  کالفه

 بچه!  ، یچقدر تو فضول شد  -

 ! گه؟یمامان بگو د -

 . گهید کجای می بر م،یخونه رو بفروش  میمجبور ش  د یرو گسترش بده. شا شیکارگاه تراشکار  خوادیاز دوستاش م  ی کیبابات با  -

 : دمیغر ی! با لحن عصبرمیمی... محاله من مرسامی! دور بشم از امم؟یبر نجایاز جا کند شد. از ا قلبم

. من  نمیبب تونمی آوا رو هم نم یجورن یا ی! وا شه؟ی م  یچ  ! اصالً مدرسه امن؟یبفروش  نیخوای مامان؟! خونه رو چرا م  یگ یم  یچ -

 .نیخودتون بر نیخوای هر جا م م،یاینم

 هام روان شد.گونه  یشکست و اشکام رو  ع یگلوم نشست که نتونستم کنترلش کنم. سر ی تو  ینیسنگ  بغض
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 زمزمه کرد:  نیو با پاک کردن اشکام، با لحن غمگ   د یرو جلو کش خودش 

نکردم.   یمخالفت دم یکار د نیا ی پدرت رو برا یخوشحال ی اما وقت ستمی به فروش خونه ن ینکن! منم مثل تو راض ه یدلم گر  زیعز -

  ی ارش دوباره تو. پدرت قول داده با رو به راه شدن کیمدت کوتاه تحمل کن  کی خوامی اما فقط ازت م  میبکش ی سخت کمی دمیشا

 محله خونه بخره.  نیهم

دوست دارم.   ی لیآقاجون بود خ  ادگاریخونه رو که  ن یتکون دادم. من ا  یسر  یبرام سخت و دردآور بود ول  یلیکه خ  یوجود  با

  متیرو که با ق گهید  یو ملک ها  نیزم   هی عنوان سهم ارثش برداشت و بقخونه رو به  نیفوت کرد. بابا ا شیچهار سال پ ی وقت

 بود و از همون زمان ارتباطش رو باهامون قطع کرد.  ی. البته عمو هم ناراضددا  کم یداشت رو به عمو کوچ  یخونه برابر 

و   د یخر  ک یمغازه کوچ ک ی ی قبل یخونه . با پول می کرد  یآقاجون اسباب کش یرو فروخت و به خونه  م یکه داشت یاخونه  بابا

مدرسه آشنا شدم و بعد   یمحله با آوا تو   نیا یتو  م یخودش دست و پا کرد. از همون موقعه که اومد  ی برا یکارگاه تراشکار

مد تا  او رسامیهمراه ام م یکه منتظر اومدن آوا بودم که باهم مدرسه بر  کروزیندارند.  هفاصل  شتریکه چند تا خونه با ما ب دمیفهم

 چشمش غرق شدم... یاهیس  یو همونجا تو  د یافتاد. دلم لرز  شیمشک یهاچشم  ی چشم تو
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گلوم النه    یتو  روز ی که از د ی شون چشم دوختم. بغضشونه ام جا به جا کردم و به در خونه  یام رو رو حوصله کوله  ی و ب  کالفه

اشکام رو پاک کردم. آوا با   عی خوردند. با باز شدن در سر ی هام سر مگونه  ی اشک از رو ی کرده بود دوباره شکست و آروم قطره ها

 دو خودش رو بهم رسوند: 

 !؟یمعطل شد   یلیسالم عشقم! خ -

 لب زدم:   ینیخفه و غمگ  یصدا با

 سالم، نه. -

 به بازوم زد:  ی کف دستش ضرب با

 ت که.   یجون رسامی! بابا عشقته، جذبه داره، ام؟یناراحت روزیخودت رو، هنوز از د جمع کن -
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با   ختیری که پشت سر هم م یکردم. قطره درشت اشک ه ی گر ی بلند  یحرف هاش نتونستم خودم کنترل کنم و با صدا  دنیشن با

 درد بود. 

 و دستم رو گرفت:  ستاد یدستپاچه رو به روم ا آوا

تو   دنمونی. تا حاال چه قدر به خاطر خند شهی م  یو زود عصب  ه یرت یکه غ یشناس ی م رسام ینکن! به خدا ام هی دلسا غلط کردم گر -

 کوچه دعوامون کرده؟! 

 لب زدم:  ده یبر ده یبر ی دو رگه ا یتوجه به حرفش با صدا بدون

 . می بر میخوای م نجایخونه رو بفروشه و از ا خوادی بابام م  -

 ! ؟یچ -

 توجه به دادش ادامه دادم:  بدون

 . نمیو تو رو بب رسامیام تونمی نم  گهید  یطورنی برم ا نجایاز ا خوامی من نم -

 .دمیتا زنگ آخر غصه خوردم و آه کش دمینفهم یچ ی. از کالس و درس همینزد یحرف  گهیشد تا مدرسه د نیمثل من غمگ   میآوا

  ینیهام حلقه شد و بغض سنگ تابشم افتاد. اشک با سرعت تو چشم  یکه ب ی مشک یهااومدم چشمم تو چشم  رونیمدرسه که ب از

 کرده؟!  ریگ   نجایدلم ا  یازت دور بشم؟! چطور برم وقت تونمی م  یبه گلوم محکم چنگ زد. چه طور

 کردم. سالم   ی خفه ا یکردم بغضم رو قورتش بدم و به زور با صدا یانداختم و سع  نییرو پا سرم

 سالم داداش.  -

 شده؟!  یز یسالم. دلسا چ -

 لبم نشست:  یرو  ی لبخند تلخ ار یاخت ی متعجبش ب یصدا از

 . ستین یمهم  زیچ -

 ! روزه؟ی شده؟! به خاطر د ی پس چ -

 :دمیکش چشم  ریز  ی هول دست ع ی. سرد یچشم چک ی از گوشه  یرو باال آوردم که قطره اشک سمج سرم

 نه اصالً.  -
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 . کنهی م  یوونگ ی نگاه سوزان تو تحمل نداره د ریاست ز  وونهی قلبم د نی. نگاه نکن اکردی هام نگاه متو چشم یب یحالت خاص و عج با

. تا خونه سکوت  کنمی رو ازش پنهون م  یز یچ ک یبود دارم  دهیسکوت کرد. انگار فهم د یبا ترد گرفتی که چشم ازم نم ی حال در

 حکم فرما بود. نمونیب یبیعج

  ی جعبه ها  دنیبا د یچطور  دمی. نفهمستادیاز حرکت ا ی ا هی ثان یقلبم برا  دمیکه د ی زیدر رو باز کردم با چ  یاز خداحافظ بعد 

 بودند.  لیوسا ی که در حال جمع کردند الباق یو دو زن  ی داخل بدتر بود نسبتاً خال ت یخونه داخل شدم. وضع لیبسته شده وسا

 مامان، مامان!  -

 اومد: رونیو بلندم هراسون از اتاقم ب ی عصب یصدا با

 شده؟!  یچ -

 بسته شده اشاره کردم:  یبا دست به جعبه ها 

 ! ه؟ی چ نایا -

 فرستاد:  رونی قلبش گذاشت و نفسش رو پر فشار ب  یرو رو  دستش

 .د یجد  یخونه  میبر میکنی م  یاسباب کش میدختر! چه خبرته؟ دار دم یترس  -

 : دمینگاهش کردم. نال ناباورانه

 مامان االن؟!  -

 . می بر میخوایهات مونده جمع کن. بعدازظهر م برو اتاقت فقط کتاب  ای. بدمیاز بابات شن شبید نیشده؟! خودمم هم یوا مگه چ -

 : دمیکوب ن یشد. پاهام رو محکم به زم ی خال قلبم

 .امیمن نم -

 :د یشکم بر آمده اش کش ی رو یدست

 وضع هالک شدم.   نینکن از صبح با ا تم یبرو اذ ای. بمی دورت بگردم. گفتم بهت که فعالً مجبور -

 سمت اتاقم پا تند کردم در همون حال گفتم:  به

 ! م؟یبر میخوای حاال کجا م -
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 .شمی اونجایم بعد جا به جا م یسال کی دوستشه! بابات گفته فعالً  یخونه  -

 دم.پاره پاره داخل اتاق ش  یقلب با
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و   کیبخرم وسواس به خرج دادم که ش  خواستمی ساعت رو م نیکه ا ی دستم رو محکم فشردم چقدر اون روز ی رو تو جعبه

 به خودم اومدم:  د یچی پ فونیآ ی شاد آوا که تو یقشنگ باشه. با صدا

 مجنون تا شب کالس داره!  ، یلیل  یاومد  ر ید -

 بغض زمزمه کردم: خفه از  ی فشرده شده با صدا  قلبم

 دم در.   ایب -

 باشه اومدم.  -

  که نیبا دو به سمتم اومد. قبل ا دنمی ما بود. آوا با د یاز خونه  کتری شون شدم که بزرگتر و ش  اطیدر باز شد. داخل ح  یکیت با

  یحرف  دادی امونم نم ه یگر ی ! ول؟یکنی م  هی شده؟! چرا گر ی چ گفتی م  یتو بغلش انداختم. آوا ه ه یبزنه خودم رو با گر یحرف

 بزنم.

 به حرف اومدم:  د یلرزی م  هیکه از شدت گر ی ازش فاصله گرفتم و با صدا هی گر  یکل بعد 

 . بابا خونه رو فروخته. میری م  می آوا دار -

 متعجب نگاهم کرد:  سیخ یهاچشم با

 چه زود!  ؟یگ یم  یجد  -

 رو به طرفش گرفتم:  جعبه

 بگو.  ک یز طرف من بهش بده و تبررو ا  نیا رسام،یتولد ام گه یچند روز د -
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 زد:  ی تلخ  یلبخند 

 بهش بده.  ا یخودت ب نیجابه جا شد  یوقت  دارم ی نگه م ؟یا ین گهید  ی بر یخوای مگه م  وونهی د -

 .میری م م یکجا دار دونم ی فعالً نم -

 واسه عشقت؟!  ی د یخر یحاال چ -

 ساعت. -

 براش؟!  یکوالک کرد  -

 . ادیاگه خوش ب -

 .بندمی غلط کرده به زور به دستش م -

 : دمیلبم نشست. بغلش کردم و صورتش رو بوس  ی رو  یتلخ و کمرنگ  لبخند 

 . شهی تنگ م ی لیدلم برات خ -

 : د یرو بوس  امگونه 

 .طورن یمنم هم -

 مامان و بابا منتظرم هستن!  رون یبرم، ب د یبا -

 !ن؟ی بهم زنگ بزن بگو کجا رفت -

 باشه.  -

ذهنم نقش بست   ی تو کبارهیداشتم  رسامی که از ام   یاهم رو دور تا دور خونه اشون چرخوندم. تک تک خاطراتگرد کردم. نگ  عقب

تکون دادم.   یخداحافظ ی هوا به نشونه  ی دستم رو باال آوردم و تو  ی موندن رو نداشتم به سخت شتر یو قلبم رو فشرد. طاقت ب

  کردند ی نم میار ی. پاهام ختنیر نییچنگ انداخت. دوباره بغضم شکست و اشکام پا دلممحکم به  یزیبهم دست داد و چ  یحس بد 

  نجایدست به دست شد تا از ا  یهمه چ یزود  ن یبه ا شد ی . هنوز باورم نمدمیبود دنبال خودم کش یبه هر زور  یکه از اونجا برم ول

 . ارهیاالن داره از پا درم م ن یاز هم ی دور نیتحمل ا یسخته حت  یلی. خد یکه دلم بارها لرز یی . از جامیبر

لرزون از   یبود. با صدا ستادهیا سیخ یهابا چشم اطیبرگشتم. آوا هنوز همونجا وسط ح اریاخت یبودم که ب  ده یبه در نرس  هنوز

 بلند گفتم:  ه یگر
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 دوستش دارم، عاشقشم.  ی لیبگو خ رسام یبه ام -

 زد: هی گر ون ی م یخنده تلخ  تک

 ! ؟یچرا گفت یبگ  ی ایها... بعد ن گم یم -

  ی فاصله طوفان  ن یا دونستمی فاصله... اما نم نیاز ا دمیترس ی م دمیکه درونم بود با خبر باشه. شا یاز حس خواستمی چرا م  دونم ینم

 که...   کنهی به پا م 
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شهر آورده بود. اون روز من و مادرم   نییپا یبابا ما رو به محله   شد ی. باورم نمگذرهی م د یجد  یاز اومدنمون به خونه  ی هفته ا دو

  نی. اون خونه کجا امیحالش پهن کرد ی تخته فرش تو   کیکه به زور    یمیقد   یلیخ ک یخونه کوچ ک یخونه وا رفتم.  دن یاز د

 .میگذاشت اط یح یگوشه   نیخونه جا نشد. به خاطر هم توهامون  لیوسا شتر یخونه کجا؟! ب

چون کمتر از دو ماه   کردند ی ثبت نام کرد. اولش قبول نم د یگرفت تو مدرسه جد  ی روز بابا پرونده ام رو از مدرسه قبل اون  ی فردا

 شاگرد ممتاز بودم قبول کردند. که ن یبا اصرار و ا ی نمونده بود ول یل یسال تحص انیبه پا گهید

 . کردمی رو تحمل م یدلتنگ  ن یحجم ا ی بود اما مجبور  رسام ی. دلم بدجور دلتنگ آوا و امگذشتیم   یو شب هام به سخت روزها

و کالفه،    کردند ی دم گوش هم پچ پچ م  یواشکیشده بود.  بیو غر  بیمامان و بابا عج یرفتارها  رمیو دو روز اخ ک ی نیا ی تو

نگران بودم،   ی . ولستین یمهم  زینه، چ گفتی هر بار م  یشده ول  یزیچ دم یپرس  ی. از مامان چند باردند یرس ی مضطرب به نظر م

 ...یلیخ

زنگ   ی. دو بار دمیکارت تلفن خر کی  یگرفتم هر طور شده به آوا زنگ بزنم هفته قبل از مغازه سوپر مارکت م یاز مدرسه تصم بعد 

 جواب تلفن رو نداد. ی کس ی زدم ول

  یگوش  یتو   یکس  یتلفن رو جواب بده. بعد بوق پنجم صدا  یکه کس کردم ی لب خدا خدا م ریخونه اشون رو گرفتم. ز شماره

 به شدت به طپش افتاد.  قرارمی و قلب ب د یلرز فی خف جانیکه تموم تنم از ه د یچیپ

 حرف بزنم.  تونستم ی دهنم رو قفل زده بود و نم یکی انگار
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 ! ؟یزنی الو! چرا حرف نم -

 لرزون کلمات از دهنم خارج شد:  یاز قطع کردن با جون کندن زبانم رو حرکت دادم. با صدا ترس 

 سالم، دلسام! -

 دختر خوب؟!  یی! معلوم هست کجا؟یی دلسا تو -

. بدون  دمیخجالت کش یبهش بگم چقدر دوستش دارم ول خواستمی لبم نشست. م ی رو ی لبخند  اریاخت ی ذوق زده اش ب یصدا از

 توجه به حرفش: 

 ست؟ یآوا ن -

 ظهر بوده، رفته مدرسه. فت یش  -

 .زنمی دوباره زنگ م  نیبهش بگ  -

 . گمیحتماً بهش م -

 گفتم:  ی لیخجالتم نذاشت. با م یباهاش حرف بزنم ول  شتریب د ی کشی که دلم پر م  یوجود  با

 خداحافظ. د،یسالم برسون -

وار خودش رو   وانه ی. قلبم جنون گرفته بود و دخورند ی انگار صاف تو صورتم م دمیشنی نفس هاش رو م ی صدا یول دمینشن یصدا

 : د یچیپ ی. منتظر شدم تا باالخره صداش تو گوش زدی م  امنه یبه قفسه س 

 . من... من... دمیدلسا خوشحال شدم صدات رو شن -

 ادامه داد:  یحرفش رو خورد با مکث کوتاه کدفعهیحرفش شدم. اما  هی و منتظر بق  د یپوستم دو ری ز یخوب حس

 .خداحافظ  -

  یداشت برا د یبگه؟! چرا ترد  خواستی م  یکف دستم عرق کرده ام فشردم. چ ی رو تو یبوق متعدد متعجب گوش  یصدا با

 گفتنش؟!... 

 اومدم:  رونیاز فکر ب یمرد ی عصب یباجه تلفن خورد و پشت بندش صدا شه یکه به ش  ی د یکل یصدا با

 زنگ بزنم. خوامی برو م ایدختر خانوم تلفنت تموم شده؟! ب -
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  ی ادآوری تلفن فاصله گرفتم. با  وسکی کردم و با برداشتن کارت از ک یلب عذرخواه ریرو گذاشتم. ز ی خودم اومدم و گوش  به

.  کردمی سمون پرواز مآ ی. از شوق بال در آورده بودم و تو دمیگنج یزدم و تا خونه تو پوست خودم نم   یلبخند  رسامیام یصدا

 دلتنگش بودم.  ی لیصداش رو بشنوم خ که ن یانگار نه انگار تا قبل ا

  یو جاش رو به نگران د یپر کش می. تمام خوشحالکردی م  هی نشسته بود و گر وار ید  یمامان که گوشه   دن یداخل خونه شدم با د تا

 داد. جلو رفتم و کنارش رو زانو نشستم: 

 ه؟! شده؟! حالت خوب یمامان چ -

 زد:  ی مصنوع ی و لبخند  د یهاش کشچشم ر یز ی دست ع یمن سر  دنید با

   ؟یاومد  ی ک -

 االن.  نیهم -

 بلند شد به سمت آشپزخونه رفت. نگرانش شدم و دنبالش رفتم:  واریکمک د با

 ! ؟یکرد ی م ه یمامان چرا گر  -

 زد که منم حسش کردم:   یتلخ لبخند 

بهم   اومد یم  ی کیاگه خانواده داشتم حتماً  گفتم ی کار کردم کمرم درد گرفته بود. با خودم م کم ی! امروزم یکس ی و ب ییاز تنها -

 . کردی کمک م

  هی نبود  شی تنها ه یاالن قض ی . ولکنهی و باهاش ازدواج م  شهیدختر پرورشگاه بود که بابام عاشق م  کی به درد اومد. مامانم  قلبم

 :کردند ی م  یبود که ازم مخف گه ید زیچ

 ! ن؟یبهم بگ  یخوای است، نم گهید ی زیچ ک ی هی قض  - 

 .یبه فکر درس و مشقت باش  د ی! تو االن باینگران شد  ی! الک ستین  یز ینه دخترم چ -

 باشه که نخوان من بدونم.   یز یچ کی د یکوتاه اومدم شا  ی که قانع نشدم ول  یوجود  با

وقت بدون بابا غذا   چیگرفت ه یل ی. دلم خمیناهار خورد یام عوض کردم. با مامان تنها یخونگ  یهاهام رو با لباس  لباس 

با   دشه،یکار جد  ر ی. همش درگنمشیبیخونه و نم اد یم ر یبشه د کیدوستش شر ن یگرفته با ا میبابا تصم ی. اما از وقت میخوردینم

 که نگاهش کنم...  ستین ی االن حت ی هامون ولشه. قبالً خونه امون پر بود از خنده ی دخترم دلش برام تنگ م  گهی خودش نم
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 هام گرم شد و خوابم برد. چشم  ی ک دمی به در موندم تا نفهم ره یخ قدرنی. اومد ین ی ول  نمشیبب ادی شب چشمم به در بود تا ب تا
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سر بابا نشسته بود و محکم   یچشمم به مامان افتاد که باال تو جام نشستم. ی جیبا گ دمیاز خواب پر یدلخراش  غ یج یصدا با

 :د یلرزی که م یبود با لب ها  س ی. تموم صورتش از اشک خدادی تکونش م 

 ! زم؟ی به سرم بر ی ! خدا چه خاکنی ! منو ببمیهات رو باز کن! ابراه! تورو خدا چشم میابراه -

اش رو از درد جمع کرده  . صورت کبود شدهد یکشی نفس م یبه سخت  هاش بسته بود ووحشت و ترس به بابا نگاه کردم که چشم  با

 . زدی اش چنگ م نهیقفسه س  ی بود و دستش رو رو

 : د یلرزیکه م  ی جون کندن و صدا با

 مامان، بابا؟! -

 : غی بهم کرد و با ج ینگاه مامان

 زود باش! اد، یبرو به اصغر آقا بگو ب -

شد   ی حال بابا برام تلنگر ی خوردم. دردم گرفت ول ن یکرد محکم با صورت زم ر یبلند شدم پام به پتو گ یقدر هول کردم وقت نیا

سرم انداختم. پا برهنه از خونه خارج شدم و به   ی رو یکه اشکم بباره. با عجله مانتوم رو بدون بستن دکمه هاش تنم کردم و شال

  یکه تنها زندگ  میبا خودش و خانومش نرگس آشنا شد  یظه اسباب کشامون که از لح ی روبرو هیاصغر آقا، همسا یسمت خونه 

 : هیو گر  غی به درشون زدم. با ج یمحکم  ی شب مشت ها ی ها مهی. بدون توجه به ندمیدو کننی م

 !نیش  داریاصغر آقا پاشو! بابام! تورو خدا ب-

 نگاه کرد:  سم یصورت خ ی تو  یخمار از خواب با نگران یهاباز شد و اصغر آقا با چشم در

 شده؟!  یچه خبرته دختر؟! چ -

 : دمیرو گرفتم و به سمت خونه کش دستش

 اصغر آقا بدو بابام. -
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 مارستانیکرد با سرعت به سمت ب نی بود بابا رو سوار ماش  یبازوش به هر زور  ریدست انداخت ز  عی بابا سر دنیآقا با د اصغر

 حرکت کرد. 

به اتاق عمل بردنش. مامان   عیسر مارستانیبه ب  دنمونیبابام بودم که با رس  تینگران وضع یلیخ شد ی اشکم خشک نم ی  چشمه

بود االن داشت با   ا یدن نیا ی که پشت و پناهش تو  یتنها کس دادم ی. بهش حق م کردی و ناله م   هی هم حالش از من بدتر بود گر

 ارمون موندن. ترکمون نکردند و کن  ی. اصغر آقا و نرگس خانوم لحظه اکردی مرگ دست و پنجه نرم م 

 اومد: رونیب یکه در اتاق عمل باز شد و پرستار  م یچقدر منتظر بود دونم ینم

 که سکته کرده؟!   یض یهمراه مر -

 داد که جون دادم تا لب باز کرد:   شونمونینگران و پر یها. نگاهش رو به صورت مید ی مضطرب به سمتش دو همه

 .گمی م  تی. فوت شدند. تسلاوردیطاقت ن ض یدکتر تمام تالش رو کرد متاسفانه قلب مر -

  نیزم ی خوردم و رو زیشد که ل نیتموم تنم سنگ  کباره ی. دنیهام بارشد. اشکام با سرعت از چشم  یحرفش قلبم خال دنیشن با

  گه یکه بغلم کنه؟! د ستین گه ی! دست؟ی ن  گهینم که دباور ک  تونمیندارمش؟! نه نم گهیشد؟! فوت شد؟! بابام رفت. د ی افتادم. چ

که بهم لبخند بزنه بگه دختر بابا غصه   ستین گه ی! د؟یمن  ی زندگ لیبکشه، بگه تو دل وهامم  یکه دستش رو نوازش وار رو  ستین

 ! ستاده؟یکوه پشت ا  کینخوره بابات مثل  

چشمم گذاشتن. زار و ضجه زدم. بابا حاال که   یاز جلو  لم یف  کیکه با بابا داشتم مثل  ی زدم و تمام خاطره هام و لحظه ها هق

سن   نی! باور کنم تو ا؟یست ین گهیباور کنم که د  یعن ینشدم.  رابیکنم. من که هنوز از محبتت س  ه ی من به کدوم کوه تک یستین

 دختر شانزده ساله...  کی شدم  میتی
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ها   هیو دفن بابا رو انجام داد. سر خاک فقط چند تا از همسا مارستانیب  یخودش کارها میرو ندار یما کس  د یفهم ی آقا وقت اصغر

شد.   یخال  ام یتموم دن ی چیاز وجودم کنده شد. با مرگش قلبم که ه  یز یچ هی جسمش رو به خاک سپردند انگار  ی بودند. وقت

حس شدند و با زانوهام کنار قبر   ی. پاهام بستمیسر قبرش با یباال د یکه االن با امی دگزن ی و نبودنش تو دن یچقدر سخت بود ند 
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باورم   یتو  تونمی و نم  خوامی . نمستین گهیکه د د یگنج  ی باورم نم ینداشت. هنوزم تو  ی و سرد فرود اومدم. اشکام تموم یخاک

 که عاشقانه دوستش داشتم...  ی واسه پدر  دمقبول کنم که رفته و تنهامون گذاشته. چنگ زدم به خاک و زار و ضجه ز

 

 لبهاست  یرو  شهیاسمت هم پدر

 دلهاست  یتو  شه یمهرت هم پدر

 طاقچه  ی دفتر شعرت تو پدر

 آرامش قلبم تو شبهاست تنها

 ت  یمهربون  رهینم ادمی پدر

 ت  یبون همز رهینم ادمی پدر

 من شکستم ی که رفت ی وقت پدر

 ی حرف همه ست حرف جوون پدر

 پشتم شکست از رفتن تو  پدر

 تموم شد تو غم تو  یشاد پدر

 کو اون همه حرفات کجا رفت پدر

 رفتن بعد از رفتن تو  همه

 سخته  یی تنها شدم، تنها پدر

 هم از دست بخته  ییتنها پدر

 از دست بختم گله داره  دلم 

 سنگ سخته  که یت ه یاون مثل   چرا

 مُرد   مونی رفتن پدر زندگ بعد 
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 سپرد یقلب من به خاموش  نور

 کس سپرد  یب  یمن سر به جاده ها یرفتنت پدر هست بعد 

 پدرجون  ی آروم بخواب که وقت خوابه ا بخواب

 پدرجون  یسرابه ا گهید  دنتیکه د بخواب

 پدر( _روزگار رضای)عل

 

 خاک قبر افتاد.  ی کنارم رو ی حال زار و داغون خودم بودم که کس تو

وحشت زده   د یلرزی که م یهاحرکت مادرم، نفسم رفت. با دست یبسته و تن ب  یهاچشم دن یرو با تعجب بلند کردم با د سرم

لرز به جونم انداخته بود. حالم دست خودم نبود   زهام یاز عز گه ید ی کی. ترس از دست دادن دمیکش غی ج کیستریبغلش کردم و ه 

 خودم رو کنترل کنم.  تونستمینم

 خانوم به زور من رو از مادرم جدا کرد:  نرگس

 آروم باش، حتماً فشارش افتاده.  -

.  دمیکش  غ یپاش دوباره وحشت زده با ترس ج ریشدن خون از ز ی. با جارومد یبه صورتش زد اما مادرم به هوش ن یضرب چند 

مادرم   تیوضع دن ی. با دمیرفت مارستانیبا عجله به ب  هی به مادرم کمک کنه. با کمک بق ایرگس خانوم مونده بود من رو آروم کنه ن

  عی اومدن دکتر سر رون یانتظار که مُردم و زنده شدم باالخره در اتاق عمل باز شد. با ب اعتبه اتاق عمل بردنش. بعد چند س  عیسر

 . دمیبه سمتش دو

 دکتر، مادرم حالش خوبه؟! خانوم   -

 تا حرف زد:  د یهام نگاه کرد. جونم به لبم رس چشم یتو  ی و با نگران د یکش نیی صورتش رو پا ی رو ماسک

 .مینجات بد  م یکه بهش وارد شده متأسفانه بچه رو تونست  یمادرت فعالً خوبه اما به خاطر شوک عصب یجسم ت یوضع -

چشم انتظارش بودم.   ی لیاز مرگ برادرم که خ ایو بنالم، مادرم   زمیخبر وا رفتم. مونده بودم از کدوم درد اشک بر نیا دنیشن با

 بغلم گرفت:  ریز  یشدن در حال افتادن بودم که دست حسی . پاهام دوباره بستین گه یاالن اونم د

 ! ؟یشد  یدلسا، مادر چ -
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 نرگس خانوم دوختم:  یهارو به چشم  سمیخ نگاه

 اونم رفت! -

 رو شونه اش گذاشت:  سرم

 .شهی درست م  ی غصه نخور دخترم، همچ -

 هم هست؟!...  ی تر از من کس م یتیهست؟!  ی غصه نخورم؟! بدبخت تر از منم کس ی بزنم چطور ادیفر خواستی م دلم 

به خودش غم و غصه   هی تک با یی چهره مادرم که اونم مثل من تنها بزرگ شده و تنها ر یبا تصو کبارهی یزدم به حال خودم ول زار

 باشم. من هنوز مادرم رو دارم...   یمثل اون محکم و قو د یگرفتم منم با  می تصم کبارهی. دهیهاش رو به دوش کش

 

 19_پارت#

 ******* 

 

که روز به روز    ش یروح ط ی. مرگ بابا، حال روز مادرم و شراگذرهی ماه از اون روز که غصه ها به سمتم هجوم آوردند م کی  کینزد

و غصه دامن زده تو    ییاالن تنها یول کنه یو خونه امون رو گرم م  اد یم ا یبه دن گه یچهارماه د کردمیکه فکر م  ی . برادرشد ی بدتر م

 ...یا یب د یبا گهیو م کشهی خونه امون و تنها دستم رو سفت گرفته و به زور دنبال غصه ها م

با نرگس خانوم به زور بهش غذا   یگاه خوره ی غذا هم نم ی حت کنه یم   هی نه گر زنه ی که مامانم مرخص شده نه حرف م  یروز  از

که دارم کنارش از غصه دق    نهیبی من رو نم ی دور خودش بسته حت له یپ ه ی. کنهی م ر یس  یا  گهید  ی ایدن ی . انگار که تومیدی م

با خودش حرف   یواشکی و  شهی تو خودش جمع م  وار ید  یگوشه    ی ها گاه ی که تازگن ی. بدتر اشمی و ذره ذره آب م کنمی م

  ی شدم. بعض مون یبشم که با نگاه وحشت زده اش پش کی خواستم بهش نزد ی. چند بار کنهی م  هی گر  یو گاه خندهی م  زنه،ی م

به خاطر من خوب شو! با ترس و   فتمتو بغلش انداختم بهش گ ه یا گرکه خودم رو ب کباریبهش دست بزنم.  ی حت ترسمی وقت ها م

وسط منم روز به روز   نیو ا د یشنی نه صدام رو م  دم،یدی نه م شد یمن رو از خودش جدا کرد. روز به روز حالش بدتر م  غیج

 براش انجام بدم.  یکار  تونستم ی قدر ناتوان بودم که نم نی. اشدمی پژمرده تر م

حادثه   ای  دم ید ت یوضع ن یقبالً مادرم رو تو ا د یکرد ازم پرس  نه یمامان رو معا  ی. دکتر وقتمی نرگس خانوم مادرم رو دکتر برد با

 نه؟!  ایاتفاق براش افتاده   یبد 
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  یاد یز یزیشش سالم بوده برادر هشت ماه ام با نون خفه شده و مُرده. من چ ی وقت  یول  دمیازش ند   یجورن یتا حاال رفتار ا گفتم 

اتفاق تلخ دوباره برگشته   ک یداشته و حاال با  ی قبل  نهیضم شیماریحرفم گفت که امکانش هست ب  دن ی. دکتر با شنادینم ادمی

 .شهی م  نیتر از ا  میوخ  تشی بشه وگرنه وضع یبستر د یخودش رو نشون داده. با ی با حالت بدتر  ی سر نیا ی ول

بود که درس   نیدلم سنگ  ی قدر غم و غصه رو ن ینرفتم. ا گهید رفتمی اون روز به بعد مدرسه هم که دست و پا شکسته م از

ادرم سر  به م  مارستانیب ا ی ختمیری پام سر قبر پدرم بود از درد فراق نبودنش اشک م ک یمهم نبود.   گه یخواندن و آرزوهام برام د

که به   یها  یوقت ایاتاقش   یشه یهم از ش  یگاه نمشیباز دور   شدمی من، مجبورم م یت ح هی که به خاطر ترسش از بق زدمی م

عطر تنش از دور   یبو  نی. فقط باشه من به همگردمی و برم رم یسرش م ی باال قهیچند دق  ادیخاطر داروهاش خوابه با اصرار ز

 ام.   یراض

چاق و   یخونه متوجه مرد  یها ک ی. نزددمیکشی دنبال خودم م یو پاهام به زور از خستگ  گشتمی برم مارستانیو کالفه از ب خسته

 : ستادمیاش ا یبود شدم. با تعجب به سمتش پا تند کردم. در دو قدم ستادهی در خونه ا ی جلو ی کوتاه قد 

 ! ن؟یدار ی آقا کار -

 به صورتم انداخت: ینگاه

 خونه کار دارم؟! ن یبا بزرگتر ا -

 فشرد شد:   قلبم

 !د ییبفرما -

 زد:  ی مهربون  یلبخند 

 مادرت بود!  ایمنظورم پدر  -

 گفتم:   یبغض آلود و خفه ا  ی هام حلقه شد. با صداچشم  ی با سرعت تو اشک

 . ضهیبابام تازه فوت شده، مامانم االن مر -

 گفت:   یمحبت خاص با

 ه. خدا پدرت رو رحمتش کنه و مادرت رو شفا بد  -

 زدم:  یمحبتش لبخند  از
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 ! ه؟ی کارتون چ  نیممنون آقا. نگفت ی لیخ -

 به طرفم گرفت:  یکارت

 بزرگتر بگو به من زنگ بزنه.  ک یرو بده به  نیا -

 . میرو ندار ی آقا ما کس -

 :د یکش ش یر یرو  ی لب زمزمه کرد و کالفه دست ر یز استغفراهلل

 . یرو هم ندار  یکس  یگ یبهت بگم؟! آخه م ی دختر جون چه طور  نیبب -

 صورتش زل زدم:  یبه شور افتاد. مضطرب تو  دلم 

 افتاده؟!  یآقا اتفاق  نیبگ  -

 داد:  رون یرو کالفه ب نفسش

با هزار وام و قرض   شیخونه رو من از صاحب قبل نی. اگمیقرضم م ر یز ه یانصافم چون دستم خال یمجبورم بگم! فکر نکن ب  -

که مستاجر بودم از   ی . االن خودم موندم پول رهن رو هم جاکنهی م یمستاجر داره آخر ماه خونه رو خال   کیو بهم گفت  دمیخر

 کنم. ه ید زود تخلیهم گرفتم و خونه رو هم با صاحبخونه 

 که ادامه داد:   د یسرم چرخ ی رو ایحرفش دن دنیشن با

 نه؟!... ایکنه  ی خال تونهی االن دختر جون به مادرت بگو تا آخر هفته خونه رو م -

 دلم بذارم...  ی رو کجا  یآوارگ نینکن! ا یانصاف  یب گه ی! بسه د؟یمن رو ببر یخوای تا کجا م خدا

 :د یلرزی که از بغض م ی با لب ها ختن یر ارم یاخت یب هاماشک

 . میکنی م ه ی. خوب بشه! چشم خونه رو هم تخلستیمادرم حالش اصالً خوب ن ن، یوقت بد   کمیآقا   -

 ! هی شرمنده روتم دخترم دستم خال یول یجا بمون  ن یبا مادرت هم گذاشتمی باور کن اگه قرض نداشتم م -

 لب نشست...  یرو  ی تلخ  یلبخند 
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شهر با   نیا یکجا   ییبگم؟! من تنها یپناه ببرم؟! دردم رو به ک ی کنم؟! به ک  کاری. حاال چرفتمی نم رونیب ی از فکر آوارگ ی ا لحظه 

فشارشون   ر یبزرگ بودند و ز یلیکوچکم خ ی شونه ها ی بودند که برا نیسنگ  قدرن یدنبال خونه بگردم؟! غم ها ا  یخال یهادست

 شکستم... یو م  شدمی بدجور داشتم له م

به ذهنم   یفکر ی د یاز جا کل زون ی آو چیسوئ دن یکه با د  ختمیری حال خودم اشک م و به  زدم ی قدم م  ی تو حال کوچک خونه عصب

  نیلب خدا جون شکرت رو زمزمه کردم. حداقل بابا بعد فروش ماش  ریهام گرفتم زدست  ی تو چیجرقه زد. ذوق زده جلو رفتم سوئ

 بود.  دهی پژو رو خر نیا متش یگرون ق

 کردم و از خونه خارج شدم.  دایکمد بابا پ  یرو تو  ن یگشتن مدرک ماش   یکم با

 شدم:  دهیشن اطینرگس خانوم از تو ح  یزنگ در رو فشردم که صدا یشاست

 ! ه؟ی ک -

 ن؟ یکنی منم نرگس خانوم، در رو باز م -

 .اومد ی سرش بود که به صورت مهربون و تپلش م یگل دار قشنگ  د یرو به روم باز کرد. چادر سف در

 سالم.  -

 زد:   یلبخند 

 دخترم؟   ی ماهت، خوب  یالم به رو س _

 تو؟!   امیب تونم ی خوبم، م -

 گرفت:به صورتش زد. با تعجب نگاهش کردم که از در فاصله   ی دستش ضرب با

 تو دخترم. ا یمونه ب ی خدا مرگم! حواس واسم م ی ا -

 فرش کنار پنجره نشستم.   یخونه شدم و رو  وارد

 رو جلوم گذاشت: یچا

 ! ؟یاومد  رمرد یو پ رزن یپ ن یخونه ا یونست ! چه عجب قابل دیخوش اومد  -
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 به روش زدم:  لبخند 

 .میمحبت شما ونیعمر مد  ک ی! من و مادرم نیحرف رو نزن نیا -

 جلوش گذاشتم و ادامه دادم:  لونینا

من و    یکه تا حاال برا ی رو بفروشه و پول نیماش  ن یماست به اصغرآقا بگ  یی تنها دارا  نیبابامه، ا نیو مدرک ماش   چیسوئ ن یا یتو  -

کنم و   دای کار پ  کیمادرم بذاره تا بتونم   نه ی هز یبرا  یمقدار ه یخونه برام اجاره کنه.  کی اشمه یمادرم خرج کرده برداره و ما بق

 خودم و مادرم رو بگذرونم.  یزندگ

 گوشم زمزمه کرد:  ر یو ز د یبه آغوشم کش ی . به گرمد یهاش پر اشک شد و بارخانوم چشم  نرگس

 . یو به فکر مادرت  ی خوری همه غصه م نیدرس و مشقت ا  یسن کم به جا نیبرات! با ا رمی بم یاله -

 و ادامه داد:  د یهاش کشچشم ر یز ی جدا شد دست ازم

 ما بمون. شیجا پ ن ی! همگه؟ید یخونه  ک ی یحاال چرا بر  -

 دادم:   رونیرو آه مانند ب نفسم

خونه رو تا آخر هفته   د یبا دهیامون رو از صاحبخونه با قسط و قرض خرگفت خونه   یآقا کی اومدم  مارستانیبعدازظهر که از ب -

 . میکن یخال

 محکم تو صورتش زد:  گه ید  یکیخانوم  نرگس

و سکته کنه. تو و   ارهیطاقت ن امرزیرو که سرش کاله گذاشت و باعث شد اون خدا ب امرزتیخدا ب  ی بابا قیخدا لعنت کنه رف -

 . خدا ازش نگذره! نیها بش ابون یخ رون یمادرت آواره و ح

 رو به طرفم هول داد و ادامه داد:  لونینا

چند وقت چقدر بهت   ن یتا مادرت خوب بشه. ا یکنی م  یجا با ما زندگ  نی هم ی ای. میمون ی بردار تو هم مثل دختر نداشته ام م -

 ! ؟ید یو به حرفم گوش نم  یکنی . چرا تعارف میتنها نمون نجا یا ایگفتم ب

 روح بزرگش شدم. نیزن مهربون که محبتش رو در حقم کامل کرده و من شرمنده ا نیا

 خوب بشه.  یکه ک  ستیمزاحم شما بشم. مادرم معلوم ن خوامی نه نم -

 !؟یکن  یزندگ  یخوای م ی سخته، چطور ییآخه دختر، تنها -
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 . بدون توجه به لحن دلخورش زمزمه کردم: کردمی شروع م یکجایاز  د یسخته اما با یلیخ ییتنها

اگه   ی که فکر کن ی بزرگه، بزرگتر از اون یلیخدا خ گفت ی مامانم م شهی مگه نه؟! هم کنه؟ی و کمکم م  نهیبی خدا حتماً من رو م -

 ...نهیبی بدون هواسش حتماً بهت هست. من مطمئنم خدا من رو م  یول   کنهی کمکت نم  یجا کی

 

 یی تنها  نیاز ا امان

 یی ایمثل در شدم

 چرخه  یهر طرف م  که 

 یی ساحلش تو ی تو

 نمیبی تو م سراب

 نه یقلب هر آئ تو

 نه یفکرش ا تمام

 یی تو مقابلش

 ن یمنو بب خدا

 ست یمن ن ی ایرو یزندگ نیا

 ست یمن ن  یجا نجایا دونمیم

 ن یمنو بب خدا

 ن یمنو بب خدا

 برگردون به شبهام امویرو

 خام یاز تو م مو یزندگ من

 ن یمنو بب خدا
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 ن یمنو بب خدا

 ها من  ییهر شبم تنها قیرف

 گن ینگاهه من به همه م نویا

   یفکر نجات هر دومون  اگه

   گه ید کبار یمن فرصت بده  به

 ن یمنو بب خدا

 ن یمنو بب خدا

 

 ( نی)فرزاد فرز
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 من...  ی کار اونم برا  کی از  غ یدر  یتو قفل در چرخوندم. االن دو روزه دنبال کارم ول  د یو خسته کل  د یناام

 : دمیاصغر آقا رو از پشت سرم شن یرو هنوز باز نکرده بودم که صدا در

 !  ؟ییدختر تو معلوم هست کجا -

 : دمیطرفش چرخ به

 سالم، دنبال کار!  -

 ابروهاش گره خورد: ی رو یاخم

 ! ؟یکرد  دایسالم، حاال پ کیعل -

 خسته لب زدم:  یفرستادم. با صدا رونیآه مانند ب نفسم



 تو تنها دور از 

56 
 

 برو بچه درس تو بخوون!  گنیم رم ینه هر جا م -

 یسع  ی ول  می! من و نرگس دختر نداشت؟یکن  یبا ما زندگ یایو ب  یبردار   یدست از لجباز یخوای نم  ؟یفکرهات رو کرد  -

 .میبرات کم نذار یز یچ میکنی م

شکر   امیزندگ  یمرد و زن مهربون تو   نینشست. چه قدر خدا رو از بابت ا نمیلب غمگ   یرو  یمرد لبخند   نیمحبت پدرانه ا از

 :کنمی م

.  کنهی نم  یدرمانش همکار ی و برا  ستیمعلوم ن  تشیجبران کنم! مادرم که وضع تونم ی کنم لطفتون رو نم  یمن هر کار -

 کنم.  تتونیاذ نیاز ا شتر یب خوامینم

 هام دوخت: چشم  ینگاهش رو تو  دلخور 

 .  می ایدر م یی و هم از تنها شمیما، هم خوشحال م  یخونه  یا ی! باور کن تو بم؟یش ی م تیما اذ یکنی دختر چرا فکر م  -

 سخته...  یلیخ ییخدا تنها ی بزنم. ا ی به گلوم چنگ زد و نتونستم حرف بغض

 ! ؟یبر  یتونی مدرسه ام نم گهید  یطورن ی! ا؟ یفکر کن شتریب یخوای دخترم نم  نیبب -

 :د یلرزی که از شدت بغض م ی خفه ا یصدا با

برام مونده   ایدن  ی مادرم که تو ی به فکر سالمت د ی! من باستیبرام مهم ن گهید  شه،ی ها امتحان هاشون داره تموم ماالن بچه  -

 باشم.

 !؟یش ی نم مون یو پش  هیجد  مت یمطمئن باشم تصم -

 لب بله گفتم. ر یو محکم ز یجد 

از   ی کیبه  سپارمی پدرت رو م نیکنم. ماش   یکار  لتیبرخالف م تونمی نم ، یهست یخوب حاال که مطمئن شدم و جد  ی لیخ -

  م ینیخونه رو بب م یبر ایب یخوای از مستاجراش رفته، اگه م  یک یهست خبر دارم که  ال یاز فام یکی یهام برات بفروشه. خونه دوست 

 کنم.  دای برات پ یکار  کی کار هم بتونم همونجا  ی برا د ی! شازنم؟یباهاش حرف م  ی اگه خواست

لبم نشست. دو تا    یرو  ی لبخند  اریاخت ی ب دم،یبود که شن ی خبر خوب نیاول  ن یمدت ا نیهام حلقه زد. تو اشوق تو چشم  اشک

 دهنم گذاشتم:  ی هام رو با ذوق رودست

 !شه؟ی داره درست م یهمه چ  ی زود ن یبه ا شهی ! باورم نمن؟یگ یراست م -
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 بهم زد:  یپدرانه ا لبخند 

برم به نرگس بگم    یستی. االنم اگه خسته ندمی بتونم برات انجام م ی هر کار یول  ی ایما که نم یباورت نشه! خونه  یچ ی برا -

 !نم؟ی بب می حاضرشه تا خونه رو بر

 از هولم گفتم:  عیسر

 . می نه نه بر -

 **** 

 و زنگ در رو فشرد:   ستاد یدر کوچک ا ک ی یجلو

 . یکنی م ی خاطرم جمع که کجا زندگ ی ول  یاز ما دور کمیجاست.  نیهم -

. دور تا دور  میشد  اط یهمراه اصغر آقا و نرگس خانوم وارد محوطه ح ، یدر رو برامون باز کرد بعد سالم و الحوالپرس  ی مسن زن

 از اون درها رفت و بازش کرد گفت:  یکیمت داشت به س  ی کوچک  یدرا

 ! هی نفر کاف کی  یبرا نجاستیا-

. شد یباز م  اطیپنجره کوچک که رو به ح ک یو   خوردی م  یشش متر یقال  کیاتاق که فقط  ک یبهتر بگم  ایکوچک    خونه

  ی خونه از خونه ا نیخونه بلند شد ا دنی استفاده همه مستاجرها بود. آهم از د ی مشترک برا اطیآشپزخونه، حمام و توالت تو ح

 کردم...  تیزدم و اعالم رضا یمجبور بودم. لبخند تصنع طم یبا توجه به شرا یکه توش بودم بدتر بود ول

  نیزم  ریز ی ه رو توخون  لیوسا  یکه الزم داشتم جمع کردم و الباق یها له یبا کمک نرگس خانوم وس  م یخونه برگشت دنید بعد 

 ...می کن ی که مادرم خوب بشه و دوباره با هم زندگ  یروز  د یبه ام میاصغر آقا گذاشت یخونه 

روش   یو عکس بابا، مامان رو تاقچه گذاشتم. دست   دمیو مرتب چ ز یکردم. خونه رو تم  یاسباب کش د یجد  یبعد به خونه  روز

.  کردی . دلتنگ هردوشونم که پشت و پناهم بودند اما درد نبودنشون کنارم داشت نابودم مختند یراشک هام   اریاخت ی ب دمیکش

  یتو  ی ! آهده؟ی که دور خودش تن ییتنها لهیپ ی از مادرم که تو ایگله کنم؟! از بابام که با مرگش تنهامون گذاشت   یاز ک دونم ینم

 و هر دوتون رو کنارم دارم.  ستمیتنها ن نجا یه اکنم ک قاب عکس حضورتون رو حس  نی با هم د یفعالً با  دمیدلم کش

  یاطیکارگاه خ ک ی یو شش ساله بود. قرار بود از فردا تو   ستیزن جوان ب  کیکه  هاه یاز همسا یکی بهم رو کرد به کمک  شانس

 فعالً مشغول به کار بشم... 
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 22_پارت#

 ******* 

 

 گرفتم.  یساعت یتورو خدا بذار برم، مامانم که خوابه! به خدا امروز به زور مرخص   یخانوم رضوان -

 کرد:  د یفرستاد و دوباره تاک رون یاز التماس هام نفسش رو پر فشار ب کالفه

 ! شهیفقط از پشت ش  -

 : ختمی ر  یشتر ینگاهم التماس ب تو

 لحظه، برم؟!   کیتورو خدا فقط  -

 . زهیر ی رو بهم م نجا یبشه ا داری! بیبغلش و بوسش کن ی باز نر ترسه،ی که م ی دونی فقط اونم از دور! م  قهیدق ک یاز دست تو!  -

از   رسهیخونه م  یتا پام تو  شمی خسته م  قدرن یا ی گاه گذره،ی م  اطیخ ی هفته از کارم تو کی.  دمیرو از ذوقم بوس  صورتش

  یساعت یبا اصرار مرخص اورد یدلم طاقت ن  گه یامروز د  ی به مادرم سر بزنم رو نداشتم ول که ن یوقت ا  گهی. دشمی م هوش یب یخستگ 

 گرفتم. 

لمس   دنش،ی. حسرت دوباره بغل کردنش، بوس دادمی آغوشش داشتم جون م ی اتاق شدم مشامم از عطر تنش پر شد. برا داخل

 هام رو گرم کرد. همه اشک شد و گونه  یهاش همهدست

  ایدن  نیا یقشنگ تو رو  یهابزنم بگم مامان چرا چشم  ادیفر خواستی هاش گود افتاده بود. دلم مچشم ریو ز ف یالغر و ضع چقدر

 ...د یروزنه ام  ک یاز  غی در ی ول میبر ییدوتا نجا یو باهام از ا ریدستم رو بگ  ای! بلندشو بنجاست؟یا ی ک ن ی! باز کن بب؟یبست

 حال و روزگارم ضجه زدم... ینشستم. برا ن یزم ی از اتاق خارج شدم در بستم همون جا سُر خوردم رو ومد یطاقتم ن گهید

 بازوم رو گرفت از جا بلندم کرد:  ر یز یدست

 .یباش   ی قو  د یپاشو گلم تو االن با -

ازش   ی داد که کمبه دستم   یآب  وانینشستم. ل یصندل ی . کمکم کرد رود یکش  یرو دور شونه ام حلقه کرد به سمت اتاق دستش

 گفت:  نشستی که رو به روم م  یخوردم. در حال

 ! ؟یبهتر -
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 آروم لب زدم:  هیدو رگه از گر  یبا صدا دمیکش  سمیخ یهاچشم  ر یز یدست

 بله، خوبم.  -

 ! کنه؟ی هم م یهمه غصه مگه فرق  ن یا یبودن و نبودنم تو  خوب

به   دمیرو ند  ی ا گه ید ی خودت کس ری مادرت قرار گرفتم. بغ تیوضع ان یدر جر ی بخش، تا حدود نیا سییپور آزاد هستم ر -

 ! اد؟یمالقاتش ب 

 لب زدم:  یانداختم. با ناراحت نییرو پا سرم

 . میرو ندار ی کس -

 !؟یکنی درمان رو چطور پرداخت م   نهیپس هز -

  یاطیر با سوزن چرخ خبودنم چند با یو ناش  یاطیاحتی هفته به خاطر ب  کی ن یا یدوختم که تو  فم ی ظر یهارو به دست نگاهم

 ها سوخته بود: هم از اتو کردن پارچه  ی دو بار  ک،ی زخم شده بود و 

 .کنمی کار م   یاطیکارگاه خ  کی ی هم تو یهفته ا  کی پول هست و  ی مبلغ ک ی -

 !؟یای مادرت بر ب یها نه یخرج و هز ی از عهده  یتونی ! حقوقش چطور؟! مست؟یسخت ن -

 رو باال آوردم:  سرم

 مادرم رو جور کنم.  نهیتا بتونم هز رمیبگ  ادی کنم ی م یخوب سع یفعالً که سخته ول  -

 زد:  ی هام انداخت و لبخند به دست ینگاه

 . یموفق باش  دوارمیام ،ی دار ی پشتکار خوب -

 لب گفتم. از جام بلند شدم. ر یز یزدم و ممنون   یلبخند 

 ! ؟یری مادرت رو بده، م یهانه یو هز اتیبرات جور کنم که حقوقش کفاف زندگ یا گه ید  یاگه کار -

  ادم یچند وقت از  نیکه تو ا  یخارج شدم که اسم مارستانیاز ب  یبه نشانه بله تکون دادم. بعد خداحافظ ی زن سر نیا ی مهربون از

 (... ری)ام  دمیرفته بود رو شن
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  وسکیرفته بود. به سمت ک ادمیغصه بابا و مامان خورده بودم که پاک از دل خودم  قدرن یهر دوشون لک زده، ا یدلم برا  چقدر

  ی . با هر کلمه ادمیشنی که منم ناخواسته صداش رو م زدی بلند حرف م قدرن یدر حال صحبت بود. ا ی با لحن بد  یرفتم. زن  ی تلفن

 ...شد ی بد، بدتر م محال  اومد ی م رون یکه از دهنش ب

  ی زیبزرگ شده؟! چ ی چه طور ستیسرشون نبوده. معلوم ن یمرد باال ک یکه  رم یرو بگ  ی دختر  یآخه خواهر من! برم چه جور -

نون خور تو   ک ی شهی مادرشم م ی چیاشون هست. خواهر، ما کجا اونا کجا؟! خودش هآتوآشغال تو خونه  ه یام ندارند! آخه دو تک

 ...هش ی بچه ام. بچه ام کباب م یزندگ

  یطرفه. از دلتنگ  ک ی یاز عشق  رسام، یبگم؟! از عشقم به ام ی هاش مثل پوتک شد و محکم تو سرم خورد. زنگ بزنم به آوا چ حرف

  یچهارصد متر یخونه  ی . به جاشمی سر دارم بزرگ م هیسا ی بابا ندارم ب گهیبگم که د ی تک تک خاطره هامون. چطور  ای ی و دور

 ... ضمی. که بگم منم با مادر مرکنمی م یشهر زندگ  نییدرب و داغون پا  یشش متر  یاره اجا یخونه  کی شهر االن  یباال کیش 

دستم فشردم و شکست.  ی تلفن فاصله گرفتم. کارت تلفن رو محکم تو وسک یو جون کندن از ک ی فشرده شد. به سخت  قلبم

هام پر  وجودم رو... چشم ی سوزوند قلبم؛ دلم؛ تک تک سلول هاکه  دمی با تمام وجودم کش ی احساس کردم خودم رو شکستم. آه

داشتنش   یجونم رو برا  ی روز ک یعشق که  نیدلم، دورم شم از ا یامروز خط بکشم رو  د ی. باد یو درد بار ی اشک شد و با دلتنگ 

 ... دادمی م

 

 تو پُر خاطره  اد یاز  پُر

 هر شب از نبودت پُره  چشام

 زنه یقلب من واست م  اگه

 شکنه یچشات دلم م یب  اگه

 تو خداحافظ 

 برات  رم یم ی هنوزم م نکهیا با

 تو خداحافظ 

 خاطرات  شیآت سوزندمیم

 تو خداحافظ 
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 عادت کنه   ی قلبم به تنها تا

 کنه  انتیاشکم به چشام خ تا

 تو خداحافظ 

 تو خداحافظ 

 

 ( یرستم نی)ام

 

 23_پارت#

 ******* 

 

 که رو به روم بود  انداختم، خودش بود.   یکیدر بزرگ ش به آدرس تو دستم و   نگاهم

  ادیبابا رو فروخت و به اصرار ز نیشدند. اصغر آقا ماش  میتنها کیها شرکه غم و غصه  ی از روز گذرهیمن م   ییسه ماه از تنها االن

 یرو هم تو حساب بانک  هی ام داد و بقرو به عنوان رهن کامل به صاحبخونه خونه  ی که برامون خرج کرده بود برداشت. مبلغ  یپول

اومده   یبابا گرفت درسته که افراد کم ی . مراسم چهل هم براشد ی که هر ماه برداشت م خت یر امانم  یدرمان ی ها نهیهز یبرا

من و   یهستند که خدا برا ین یزم ی فرشته ها. اصغر آقا و نرگس خانوم  کردی همون تعداد انگشت شمار دلم رو گرم م یبودند ول

مادرم رفته بودم خانوم پورآزاد   دنیکه به د روز یکم بود. د  ی لیسخت و حقوقش خ یاطیمامانم فرستاده بود. اما کار تو کارگاه خ

ر که به صورت  خدمتکا کیخانه رو بهم داد که دنبال  کیکردم. آدرس  یتیاعالم نارضا ی وقت د یدوباره در مورد کار و حقوقم پرس 

بشه   شتریاگه پول درمان مادرم ب کروز ی که ن یاز ا یناراحت شدم و بهم برخورد ول  ی لی. اولش خگردند ی اونجا باشه م یشبانه روز 

 نداشته باشم به ناچار قبول کردم که برم... یا  گهیمنم پول د

 زنگ در رو فشردم.  یشاست دم یکش یآه

 ! ه؟یک  -: د یچیپ فون ی آ ی تو  یزن یصدا

 رو جلو بردم:   صورتم
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 سالم از طرف خانوم پور آزاد اومدم.  -

 داخل!  د ییبفرما -

 باز شد. یکیبا ت در

و با صفاتر...   کتریش  ی لیبزرگتر و خ ی خونه آقاجون بود ول اطیح ه یتو دلم نشست چه قدر شب یبیشدم غم عج اط یمحوطه ح  وارد

که از همون جا عظمتش    یعمارت بزرگ یسنگ فرش شده بود تا جلو که   ی و درخت بود. در رو بستم از راه ی دور تا دور گل کار

  یمبل ها  با،یو ز   کیدر عمارت رو باال رفتم و داخل سالن شدم. دهنم باز موند چقدر ش   هب  یرفتم. سه پله منته خوردی به چشم م

  ی شده بود. با سرفه   دمانیچ ی کیکه دور سالن به طرز ش  ی گرون یمتیق  ی و تابلوها یهامجسمه ها، گلدون   ک،یش  ی لیخ یسلطنت

افتاد. خجالت زده از خودم که چطور   کرد یم  نگاهمکه با لبخند   یمعمول یبا چهره  ی چشم از خونه گرفتم و چشمم به زن یشخص

  ی بود. تو ییقعا تماشاخونه وا نیا دنیبودم که د دهیدرب و داغون د  یچند وقت خونه ها نیا یتو  قدرنیبه خونه نگاه کردم. ا

رو   هامخواب وحشتناک بود. صبح چشم کی کاش همش   ی ول د یرس یخونه نم نیخودمون به ا یدلم حسرت خوردم درسته خونه 

 : گهی کرده و مهاش رو برام باز  صبحونه نشستن. بابا با لبخند دست ز یبابا و مامان پشت م دمیدی م کردم ی باز م

 ! بپر تو بغل بابا... ؟یشد  داریعمر بابا، ب -

 هول و دستپاچه سالم کردم.  عیهام، افکارم رو پس زدم. سر چشم ی حس هجوم اشک تو با

 جواب رو داد: ی خاص یمهربون با

 سالم دخترم.  -

 اشاره کرد و ادامه داد:  ی دست به اتاق با

 طرف، خانوم منتظر شماست. ن یاز ا -

که   یاتاق بزرگ که دور تا دورش قفسه ها کی . میجازه ورود، داخل اتاق شد دنبالش راه افتادم و بعد از کسب ا نییسر پا با

 .خواند ی نشسته بود و کتاب م یکاناپه راحت یرو   کیبا لباس ش  یشده بود و زن دهیداخلش کتاب چ

 کردند.   یکه خانوم پور آزاد معرف یخانوم! دختر  -

 رو برداشت:  نکشیع

 خانوم!  قهیصد  ی بر ی تونی م -

 خم کرد و با گفتن بااجازه از اتاق خارج شد. ی رخانوم س  قهیصد 
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 سالم کردم.  عیرو بهم دوخت که سر  نگاهش

 سالم، چند سالته؟   -

 شانزده سال. -

 اسمت؟ -

 دلسا، دلسا فرهمند! -

 ... تونیسخت باشه م  کم یبرات کار کردن  نجایا د یخب دلسا! شا -

 :دمی هول وسط حرفش پر عیسر

 کار کنم.  تونمی بله م  -

 به روم زد:  یلبخند 

کمکت کنه. اما بعد ازت انتظار   ی فتیفعالً تا راه ب  گم یخانوم م قهیبه صد  کنم،ی و مادرت قبول م  ی که دار ی طیبه خاطر شرا -

 .یباش  نجای ا د یفردا رأس ساعت هفت صبح با ی ول  یبر  یتونی . االنم مادیهم خوشم نم ی احترام یو ب  ی نظم ی دارم. از ب  یشتریب

  ن یپخش زم ی نرفته بودم با تنه محکم کس ی از اتاق خارج شدم. هنوز چند قدم ی تکون دادم بعد از خداحافظ ی سر یخوشحال با

 شدم.

 هات رو باز کن! ! چشم یمگه کور -

 که با عجله از خونه خارج شد. ی سرم رو بلند کردم که بهش بگم خودت کور یعصب

 بازوم رو گرفت و کمکم کرد بلند بشم:  یدست

 ! ؟یپاشو دخترم، خوب  -

 : دمیبه مانتوم کش یدست

 بود؟!  یک   نیخانوم ا قهیخوبم، صد  -

 عسل! -

 هم نکرد.  یعذرخواه کی ادب  ی ب -
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 کرد: ز یر خنده

 ...یشیباهاش آشنا م شتریخونه است بعدها باهاش ب نیو لوس ا  ی! ته تغار ریبه دلت نگ  -
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 *********** 

 *زمان حال* 

 

هام دور خودم حلقه کردم با  تنم نشست. دست  یتو ی فیبه صورتم خورد. لرز خف  یم یخنک و مال ی شدم باد اده یاتوبوس پ از

  دمیعسل هول بود که من برم، ازش نپرس  قدرن ی... اییاومدم بابلسر... اونم تنها شد ی باورم نم نالیترم  یسر در ورود  یتابلو  دنید

کنم؟! با   یچه غلط نجایرو بردارم و بهش زنگ بزنم ا لم یساکم رو باز کردم تا موبا پیز ستادم یا ی برم؟! گوشه ا خوامی کجا م  قیدق

آن با   کی  ی مرد من رو در به در کرده ول ک یدلم زدم به خاطر به دست آوردن  ی تو  یپول پوزخند  یلباس هام و مبلغ  دنید

که پنج سال ازش خبر   ی باشه قلبم مچاله شده و تمام وجودم درد گرفت. با وجود رسامیاون مرد ممکنه همون ام که نیتصور ا

 ... کنهی م  یوونگ ی د ادش یقلب هنوز با   نیا یندارم ول 

زدم چرا به حرفش کردم و پام رو  لب به خودم غر    ریز  دمیکش ی که نبود. پوف کالفه ا گشتم ی م لمیرو پس زدم دنبال موبا  افکارم

 بودم سرم رو با تعجب بلند کردم.  دهیلهجه خاص که کمتر شن  کیکه با  ی بم مردونه ا ی داگذاشتم؟! با ص نجایا

 دلسا خانوم؟!  -

 . شناسهی. از کجا منو مدمیمرد رو ند  نیشدم تا حاال ا رهیصورتش خ به

 زد:   یلبخند 

 گالب.   یب  یب یتیراننده روستا هستم و هم وال -

 هست؟! لب باز کردم بگم اشتباه گرفته که زودتر گفت:  ی ک شناختم،یگالب رو زمزمه کردم. نم ی ب یلب ب  ر یشد و ز شتریب تعجبم 

 !؟یستی مگه دوست عسل خانوم ن -

 نشه چه برسه به من...  شیدوست ابونمی گرگ ب  بیدلم گفتم خدا نص  ی تکون دادم. تو  یکردم و سر   یاسم عسل اخم دنیشن با
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دنبالتون   ام یعسل خانوم! صبح زود بهم زنگ زد گفت ب یمیگالب دوست صم ی ب ی ب ی نوه  یشناسی خانوم که م  د یمهش -

 .  یب یبرسونمتون خونه ب 

 مشخصاتم رو داده.   قیدق چه

 اشاره کرد و ادامه داد:  ی نیسمت ماش  به

 مهمون داره منتظرتونه.  دهیفهم  ی از وقت ی ب ی که ب  انیب -

 دور زد سوار شد و حرکت کرد.   نیشدم که خودشم ماش  نیراه افتادم سوار ماش  دنبالش

 زبون زد همه است ی ب ی ب ی مهمون نواز -

 بهم کرد:  ینگاه نهییتو آ از

خانوم زنگ زد مشخصاتون رو داد وگرنه دفعه   د یساعت منتظرتون بودم، باز خوبه مهش م یاز صبح چند بار سفارشتون رو کرده، ن -

 ! ن؟یومد ین نجای. تا حاال انمتونیب یاول م 

رو   ی طراوات و شاداب یلب گفتم و به جاده سرسبز زل زدم حت ر یمن حوصله خودم رو نداشتم. کوتاه نه ز ی خون گرم بود ول ی مرد

 حس کرد.  شهیاز پشت ش  شد ی م

 :د یبه طرفم چرخ  نیتوقف ماش  با

 ! مید یخب رس  -

 رو نشونم داد: یدست کوچه ا  با

 گالب... یب  یاونجا خونه ب  یبرس  ی نرده ا ی ر چوبباال تا به د یر یرو م که یکوچه بار  نیا -

 که داد رفتم.  ی کردم و به سمت آدرس  یاون مرد تشکر و خداحافظ از

 .دمیبود رس  زونیدر  آو ی لبه   یرو  ی کم واری د ی از رو چک یمثل پ یاهیکه گ ی نرده ا یدر چوب   یجلو

 دست در رو هل دادم داخل شدم: با

 ! ست؟ین یگالب! کس ی ب یب-
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در حال دونه   ی تور فلز  کیکه تو حصار  ی مرغ و خروس ها ی بود دور اطراف پر بود از گل و درخت، گوشه ا ی خاک اطیح محوطه 

و سمت راست پله   ید یرس ی خونه م  یکه با دو پله به در ورود   یرونیبا سقف ش  ی دو طبقه ا یخونه  کیخوردن بودند. روبروم 

 .شد یکه به طبقه دوم ختم م  یها

 دام رو بلند کردم: ص دوباره 

 گالب!   یب  یگالب! ب  یب ی ب -

 ! ؟ی اوو، دختر جان اومد  -

و شلوار   راهنیپ کی مهربون مثل نرگس خانوم با   یحدود پنجاه ساله با چهره ا ی طرف صدا با همون لهجه خاص برگشتم. زن به

 دور گردنش بسته بود.  د یسف یروسر  کیگل دار دور کمرش و  د یروشن که چادر سف  یآب ز یر یهابا گل  ی رنگ  یسرمه ا 

 زدم:   یلبخند 

 سالم، دلسام دوست عسل.  -

 . یتو خسته راه م ی بر ایمادر، ب ی خوش اومد  -

 مزاحم شما شدم. د یممنون، ببخش -

چه از عکس پر  تاق  یرو   وار،یبه د  ه یتک ی چند تا پشت خوردی م یمیحال که دو تا فرش دست بافت طرح قد  ک یخونه شدم  وارد

با   یاتاق با در دولد بزرگ چوب کیآشپزخونه و ته حال  کی سمت چپم  ، یقشنگ  ی فلز  کیکوچ  ی و شمعدون نه ییآ ک یبود و 

 که فکر کنم اتاق بود.  ی رنگ  یها شهیش 

 . د یسفره صبحونه رو چ یب  یهم گذاشتم ب ینشستم تا چشم رو  یبه پشت هیتک

 کردم: یاداشت. تک خنده  یکه همچ نیسفره رنگ  دنید با

 ! چه خبره؟! کنفرم یجان قربونت بشم من  یب ی ب -

 کرد گفت:  کلم یبه ه ینگاه

 . یپوست استخوان یر یبخور دخترجان جون بگ  -

 کردم. با تعجب گفتم:   فمیظر کل یبه ه ینگاه

 جان من که خوبم نه الغرم نه چاق! یب ی ب -
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 از تاسف تکون داد:  یسر

 . کنمی خودم چاقت م  یبمون نجایا  کم ی. بخور دخترجان رهینفست در م رنیات رو بگ  ی نیب -

 با گفتن چشم شروع به خوردن کردم...  دمیخند 
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 بهم دست داد و شام هم نخوردم.   ی به خاطر مرور گذشته حال خراب شبیاشتها مشغول خوردن صبحونه شدم. د با

 گذاشت و با کمکش از جا بلند شد: نی زم  ی کف دستش رو ی ب یب

  نجایپس ا ستم یاز کمد تو اتاق بردار. اهل تعارف ن ی الزم داشت یزیهات رو عوض کن. اگه چصبحونه ات تموم شد پاشو لباس  -

 .یتنها نباش  شتیپ اد یب گمیم ای . به درگردمی زود برم  زاریتا سر شال رم یراحت باش! دارم م

 تکون دادم:  یسر

 . نیراحت باش  نیممنون، بر  -

 صبحونه ام که تموم شد سفره رو جمع کردم به آشپزخونه رفتم.  ، یب ی رفتن ب بعد 

 :دمیشن اط یاز ح ی شاد یصدا که 

 ! ؟ییدلسا؟! کجا -

 . مید یدر د ی آستانه   ی ساله تو جده یحدود ه ید ی اومدم که دختر ناز و نسبتاً چاق و سف رونیآشپزخونه ب از

 !شناسه؟ی که من رو م  ه یک  نی. خشکم زد اد یبزنم به سمتم اومد بغلم کرد و صورتم رو بوس  ی اجازه بده حرف کهن یا قبل

 کرد:  زیر  یخنده  د یخودش فهم انگار

 .یتنها نباش   شتیپ امیگفت ب  یب ی . بیب ی ب واری به د واری د  هیهمسا ام، یسالم من در -

 زدم:  یخودم اومدم لبخند  به
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 . یسالم. ممنون که اومد -

 ! ؟ید یتازه رس  -

 بله.  -

 !دهی حال م یل ی. خمیدور، دور روستا بزن   کی  میبر  یخوای م -

 به نشونه مثبت تکون دادم.  ی و سرزنده بودنش خوشم اومد. سر شیبانمک از

 : د یکش رونم یرو گرفت و دنبال خودش از خونه ب دستم

 . برمتی بگو خودم م یهرجا خواست ی نجایا ی تا وقت -

بود با طرز حرف زدنش حال و هوام رو   یدختر بانمک   ایخوش گذشت مخصوصاً که در ی لیروستا رو بهم نشون داد. خ شتر یب ایدر

 داشتم...  یها حال خوببعد از مدت  دمیکارهاش خند  ن یریبا ش  یشاد کرد و کل 

 ******* 

  یجاها ای میکرد ی و غروب رو تماشا م  یکنار ساحل آب باز  ایلب در ای م ی کردی روستا رو رصد م ایبا در یگاه شد ی م ی سپر روزها

هم با   ی گرفتم. گاه اد یرو  یمحل  یو چند مدل غذا ی و مادرش سبد باف  ا ی. از دردادی دور اطراف رو بهم نشون م یروستاها یدنید

 ...می ریام رو فاکتور بگ  یکنارشون داشتم اگه دلتنگ  ی خوب ی. روزهاشدمی کمک دستش م  زار یشال رفتم ی گالب م ی ب یب

 ******** 

. امروز چون تنها  دمیپوش  یسه ربع با شلوار چسب مشک نیبنفش آست ز یشوم کی اومدم بعد خشک کردن موهام  رون ی حموم ب از

 رفتم.  اطیسرم انداختم تو ح ی رو  د یشال سف کیبودم بعد از سر زدن به غذام،  

  دمیدرخت گرفتم خودم رو باال کش یازش باال رفت. از تنه   شد ی که راحت م ی درخت دن یبا د د یدور تا دور اطراف چرخ  نگاهم

  یمادرم تو  یچهره  ر یشدم تصو ره یخ یسرم گذاشتم به آسمون آب ریهام رو ز. دوتا دست دمیدراز کش  یمیضخ ی شاخه  کی ی رو

 داشته باشه... مادرم رو  ی کنه عسل به قولش عمل کنه و هوا اذهنم نقش بست چقدر دلم براش تنگ شده. خد 

قدر هول شده بودم که    نیجام نشستم ا ی تو  عی . هراسون سرکردیگالب رو صدا م  یب  یکه ب یمردونه ا   یبم و کلفت یصدا با

و    کردی نگاه اول جذبت م ی که تو ی پیو شش ساله جذاب و خوش ت ستیحدود ب ی . چشمم خورد به مرد جوونفتمیبود ب کینزد

موهاش که رو به باال بود   یرو رو   شیآفتاب نک یداشت مخصوصاً دختر. ع  اد یز اه بود که خاطرخو یگفت از اون دسته پسرها شهی م
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با   یچسبون تنش که تضاد قشنگ  د یسف  ن یآست مین  راهنیفرستاد و باز کردن دکمه اول پ  رونی گذاشت. نفسش رو پر فشار ب

 پوست سبزه اش داشت. نگاهش رو کالفه دور اطراف چرخوند.
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رو در   یخونه قدم برداشت و قبل داخل شدنش خم شد و خواست بند کفش اسپرت مشک ی گالب به سمت ورود یب  یب دنیند  با

 باز کنه که به خودم اومدم. صدام رو بلند کردم: 

 تو بد نبود... ها!  یومد یی م  یزدی و؟! در م ت ی ریم  یدار  یآقا! کجا سرت رو انداخت ی ه -

 زد:  یشد. پوزخند صدا دار  ره یهام خچشم  یپرنگش تو  ی قهوه ا یهابا چشم  د یطرفم چرخ به

کجا دارم   یگفت ی بعد م ومد یهات در مخوب چشم یذاشتی افتاد بدون در زدن اومدم تو! م ادت یتموم شد، تازه   زتیآنال  یوقت -

 ! رم؟یم

حرفش   نیا الیخی ... بکردمی م زش ی که آنال د یفهم ی با من بود؟! اون که اصال متوجه من نشد چه طور نیگرد شدند ا هامچشم

هر طور شده خودم رو   خوامی م  دمیپسر د  کیدختر نچسبم حاال  ه یبود که بهم برخورد. فکر کرده منم  یلحنش طور  ی شدم ول

 بهش بچسبونم. 

 قدم داخل نذاشته بود.   ن ی. هنوز اولدمیش دوبه سمت نییپا دم یاز درخت پر عیسر

 ! ؟یر یم ی کجا دار ستیخونه ن ی ب ی آقا! ب ستایوا -

 گفت:   یبا لحن عصب د یکش  یکالفه ا   یپوف

 ! ؟یکنی م کاریچ نجایبه توچه! خودت ا -

 .کنمی م  یزندگ یب  یمن با ب -

 ابروش باال داد با تمسخر گفت:  یتا  کی . د یطرفم چرخ به

 تا حاال؟! ی از ک -

 حرص لب زدم:  با
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 هست.  یادو، سه هفته  -

 :د یغر ی و خشک  یعصب یبا صدا د یموهاش کش ی تو یدست

 حالت رو بد گرفتم.  ید ید  هویهام برو گمشو، اعصاب ندارم چشم  یاز جلو  -

 گفتم:  یکردم با لحن عصب یهست؟! اخم  ی ک ست یپررو معلوم ن یپسر

 . ایبرو هر وقت اومد ب ستین ی ب یکه ب  ین یبی ! م؟یهست یمگه تو ک  -

نگاهش   دهیترس  یهاو با چشم دمیکش  ین یگلوم رو تو دستش سفت گرفت و فشرد. ه  ریز  قیاز شالم رو دق ی دفعه تکه ا کی

 : د یکردم. سرش رو جلو آورد تو صورتم خشن غر

برم تو کفه   خوامی هام برو گم شو، خسته ام مچشم  یجمعش کنم؟! گفتم از جلو  ای ی کنی ! فکت رو جمع میزنی زر م ی لیخ -

 رو ندارم.   یکیوز وز تو   یمرگم رو بذارم. حوصله ا 

 بودم.  رهیزده ها به صورتش خ خیاز تن صداش الل شدم مثل   دم یازش ترس  ی واقع  یمعنا به

نتونستم تعادلم رو حفظ کنم از   دمیکش  ی بلند  غ یجبود  یدفعه ا کی همون دستش محکم به عقب هلم داد چون حرکتش   با

هام حلقه  چشم ی تو کمرم حس کردم که صورتم از درد مچاله شد. اشک تو  یپرت شدم. درد بد  نی زم ی دو پله با شدت رو ی رو

  یخوردم که اشکم از درد جار یکرده. تکون   یچه غلط  نهیبرنگشت بب یحت رو زمزمه کردم.   یوحش تیترب  ی ب یلب پسر  ریشد. ز

وسط   یعوض ی. از همونجا نگاه غضب آلودم بهش دوختم. پسر دمیکش  میخاک یهابه لباس  یشد. هر طور بود بلند شدم دست

 هاش گذاشته بود. چشم  ی و ساعدش رو رو ده یخونه طاق باز دراز کش

کنه؟! اگه   یبرخورد م  گران یطور دوست داره با دو خودخواه باشه که هر   یعوض د یرو محکم مشت کردم. آدم چقدر با هامدست

 .ستیتا بفهمه رفتارش اصال درست ن رون یب کردم ی پا پرتش م پیبا ت رفتمی قدرتش رو داشتم م 
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 ام نداره!  ی! انگار اعصاب درست و حسابه؟یک  گه ید ن یپله نشستم با همون نگاهم بهش زل زدم. ا ی رو

  یکه با سبز ی آروم وارد آشپزخونه شدم. بعد چک کردم خورشت قرمه سبز ی لیگذاشتم خ گاز  یکه رو   ییغذا یادآور ی با

برنج رو   یگاز گذاشتم و سماور پر آب کردم و بعد روشنش کردم. وقت  یآب برنج رو  یمخصوص شمال درست کرده بودم، قابلمه  
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نکره    یبود که صدا ده یدادم هنوز قند به لبم نرس  نتیام رو به در کاب هی. تک ختمیبود ر دهیکه دم کش ی چا ه یخودم  یدم کردم برا 

 اش بلند شد:

 . زیبر یمنم چا ی برا -

! از  د یفهم یشد پس چه طور شتر یچشمش بود. تعجبم ب یداشت خوب دقتش کردم هنوز ساعدتش رو د یآشپزخونه به حال د از

 گفتم:  ضی کرد. با غ  می کفر  شیرلحن دستو ن یبودم و ا ی که باهام داشت هنوز عصب یبرخورد بد 

 . زی! خودت پاشو بریمگه دست ندار  -

 : د یبه آرنجش خودش رو باال کش هیبرداشت تک ساعدش 

 ! ؟یا کاره یپس تو اونجا چ -

 زدم:  یحرص پوزخند 

 . ستمین یباشم نوکر جناب عال یهر چ  -

 اعصابه، با ترس بهش زل زدم.  یخودش رو نشون داده بود که ب کباریاز جا بلند شد به سمتم اومد.  کدفعهی

 . د یگرد شده ام سر کش یهاچشم  ی رو از دستم گرفت. جلو  یچا وان یو ل قند 

 زد:  یپوزخند 

 مز بود.  ی اتم مثل خودت ب ینوکرجان چا -

 : غیبا ج دمیبه نقطه انفجار رس  گهید

 ! یشعوریب ی لیخ -

 : صورتم چرخوند  ی تفاوت نگاهش رو تو یب

 .رسمی به تو نم -

 رو به طرفم گرفت. وانیل
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بود. ترس و وحشت تمام جونم فرا گرفته بود   نمونی ب یکم  یفاصله ا گه یشد د کیقدم بهم نزد کی  کنمی نم ی حرکت د ید ی وقت

قدم به عقب برداشت.  ک یکه  د ید  یام چ  افه یتو ق  دونمی. نمستیتوش ن ی که کس میاخونه   ی تو  نیکه االن من تنها با ا

 : هیزد و با کنا یشخند ین

 ! ؟یستیهم ن یآش دهن سوز  یهمچ خورم،ی نترس تو رو نم -

 :دمیپسره شورش در آورده بود. اخم هام رو تو هم کش ن یا گهید

 !یبهم بگ  یخوای م  یهر چ  شهی نم لیدل  گم یبهت نم یچیمواظب حرف زدنت باش! ه  -

 : د یصورتم غر ی منقبض شده تو یفک با

 ! ؟یبلغور کن  ی چ یخوای م نم یبگو بب االی! ؟یبگ  یچ یخوای مثال م  -

بزرگ و مردونه   یهادست  ریدادم سکوت کنم. بازوم اس  ح ی. ترجکنهیم  یبشر حماقت محض بود. چه زود قاط نیزدن با ا حرف

 : د یغر یابروهاش گره خورد بود. با لحن خشن ی رو یظیغل یاش شد. اخم

  ونیوگرنه دکوراس   یکه دختر   فینه من! ح یمواظب زر زر کردنت باش  د یبا ی ! تو که جرأتش رو ندار؟ید یشد؟! ترس  یچ -

 . آوردمیم  نییصورت خوشگلت رو پا

 گفت:  ی بلندتر یرو محکم تر فشار داد. با صدا بازوم

 ! ؟ید یفهم -

 گفتم:  یعصب درد گرفت.م با لحن یکم

 ولم کن!  -

  غی. جشد ی هاش فشرده مبازوم تو دست  شتر یشده بود هر لحظه ب  وونه یلب گفتم. د ر یز ی کرد که آخ شتر یدستش رو ب فشار

 : غی هام حلقه شد. تقال کردم خودم رو از حصار دستش آزاد کنم. با جاز درد اشک تو چشم  دمیکش

 ! یولم کن وحش -

 کن تا ولت کنم. ی ام! عذر خواه ی من وحش  یدونی خوبه م  -

 : امیچرا نخواستم در مقابلش کوتاه ب دونم ینم یکه درد داشتم ول  ی حال در

 عمرا! اونم از تو!  -
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 زد:  ادیصورتم فر ی تو

 منم عمرا ولت کنم.  -

کنم. قطره   ی ازش عذر خواه خواستمینم ی االن استخوانم در حال شکستنه ول کردم ی درد لبم رو به دندون گرفتم. احساس م از

 شدم:  رهیهاش خهام رون شدند. تو چشمچشم  ی اشک از گوشه  یها

 !؟ی هست ی نیکره زم ی موجود رو ن یتو ظالم تر ی دونستی م -

شدم که ازم فاصله گرفت. آروم با   ره یهام دو دو زد. حلقه دستش شل شد و کنارش افتاد. مات بهش خچشم  ینگاهش تو  کبارهی

 لب زد:  ی نیو غمگ   یلحن ناراحت

 . ستمیمن ظالم ن -

فرستادم.   رونی شدم. نفسم رو پر فشار ب رهیماساژ دادم به رفتنش خ یاز آشپزخونه خارج شد. بازوم رو کم ع یگرد کرد و سر عقب

  نی! ایشده. عوض داش یو از کجا پ ه یک  ستیکه معلوم ن  نیاز ا نمیپنج سال از دستش حرص خوردم ا ک یاز عسل که نزد اون

 تا راحت بشم...  کنمی خودم رو خفه م ا ی کنمی خفه اش م  ایبره وگرنه  نجایاز ا زود افتادم. فقط خدا کنه  ی وحش ک ی ر یگ یسر

 

 28_پارت#

 

 ظالم!...  اد،یهم بهش م یلینه خ  یبد بود ول قدرن یحرفم ا یعنیدفعه چش شد   کی  دمینفهم ی ول

به غذا نداشتم،   ی لیم چ یقدر حرص خوردم که ه نی. اومد یشدم ن ی ب یمنتظر ب  ی هر چ دمیچرخی دور خودم تو آشپزخونه م  کالفه

. اما پام از  دمیاعصاب نداشتم. به اتاق رفتم لباس پوش  یب  نیحوصله جدال و بحث دوباره رو با ا گهیغذاها رو خاموش کردم. د  ریز

 حرکت موندم.  ی ب دنشیدنذاشته بودم که با   رون یدر ب

همون درد عشق که   م، یهم درد گفت ی بهم م ی پله نشسته بود. زانوهاش رو بغل گرفته بود و سرش روشون گذاشته بود. حس ی رو

  ار یاخت یهام بدر ُسر خوردم. چشم   واریبرات جهنم بسازه. عقب گرد کردم و کنار د تونه ی رو قشنگ کنه هم م اتیدن  تونه ی هم م

 وش دادم. گ  ،که گذاشته بود ی بسته شد و به آهنگ 

 

 کنارم  یستیکه ن  زهیپائ نیاول نیا
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 تو دارم  یب  نهیرو تو س  ایدن  کی درد 

 روز  کی  یتحمل کردنش حت سخته

 ! ؟ییمن کجا یب

 رد تو گشتم  یشهر بگ  نیا یجا هر

 که نشستم  یبود تو کافه ها عطرت

 هنوز  یستیبه چشمم ن  نمیبیم مرگم 

 ! ؟ییمن کجا یب

 نفس ندارم  رم یمیکه من بدون تو م ایب

 تو روزگارم   یشده ب اهیتنم، س   ینمونده تو  رمق

 افتم نگاهم ی تو م اد یهمش  باره یکه م  بارون

 وقت که جدا شد از تو راهم همون

 ما با هم  م یکه خوشحال  یروزها چه

 یرحم یب  ینجور یا کردم ی نم باور

 یفهمی نم نویترک برداشت ا  قلبم

   یسرم، بعد از تو هر زخم یرو  نهیسنگ 

 سازه  یتو  قلبم نم  ر یغ یک  یچیه با

 اندازه  یتو م ادی نجاستیمنو ا  یچ هر

 حد اندازه... یعاشقت بودم ب  من

 ( یشعبان د ی) ام
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نگاه   کی ی برا د یکش. دلم پر  د یشکست و با شدت بار عیبه گلوم چنگ انداخت. سر ینیدفعه بغض سنگ   کیآهنگ  دنیشن با

رحم شدم از روزگار و خودم قلبم رو شکستم. از   ی نداشت. من ب ی شاد بودم غصه و غم برام معن رسامی . چقدر کنار آوا و امرسامیام

  ن یا ی. توشد ی قلبم داغون و مچاله م  بستی ذهنم نقش م  یکه تو   ی . با هر خاطره اختمیاشک ر الشیها با خفاصله شب  نیا

 تپه...   یقلب به عشقش جنون وار م  ن یاسمش هم ا ی ادآوریبا  ی ر شد. حتعشق خاموش نشد که بدت  نیا ی ها شعله سال

  کجایمن   ی! تمام زندگخوام؟ی م  یچ نجای. من اهیگر ری زدم ز یبلند  یبا صدا رم یمیم  یدور نیطاقتم سر اومد دارم از ا  گهید

. بدون توجه به اون با  دمیخودم د ی ... بلند شدم که نگاه متعجب اون پسر رو روهی آوا و بق رسام،یاست کنار مادرم، ام گهید

 بلند از کنارش رد شدم. یهاقدم

 : د یبه گوشم رس  شیعصب یشد. پشت بندش صدا ده یدستم به در برسه دستم رو از پشت کش که ن یقبل ا اما

 ! ؟یر یم ی چت شد؟! کجا دار نمیبب  ستایوا -

 :دمیکش  غی صورتش ج یتو  دم یبه طرفش چرخ یرو محکم پس زدم. عصب دستش

 ! رمیبرم بم خوامیبه تو چه مربوطه؟! اصالً م  -

 . دمیدو ایدر یمتعجبش در رو باز کردم به سمت خونه  یهاچشم  یجلو

 

 29_پارت#

 

 تو صورتم انداخت: یبا تعجب نگاه ایبود که در باز شد. در  د یکف دستم به در نرس  هنوز

 شده؟!  ی ! چ؟یکنی م  هی چرا گر شت، یپ اومدمی داشتم م -

 تو بغلش انداختم:   خودم

 تنگ شده.   رسامیمامانم و ام ی رو تحمل کنم. دلم برا ی دور ن یا تونمی نم گهی! د کنمی دارم دق م  -

 تو.   میبر  ای! بی آروم باش دل -

 کرده بودم.  ف یروز براش تعر  کیام رو  یشون بود نشستم. قصه زندگ   اط یکه وسط ح  یکیحوض کوچ ی لبه  میشد  اط یح وارد

 : دمیبغض نال با
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 کنم؟!   کاریحاال من چ -

 شد: ره ینشست تو صورتم خ کنارم

عقل از   یزن ب  ک یبا حرف  ی اشتباه کرد ،یخودت  ی ناراحت کنم. مقصر اصل ومد یدلم ن ی بهت بگم ول خواستمی م ی چند بار -

ارتباط تو قطع   د ینبا شناختن،ی تو رو م   میاون ها یشناختی . تو که اون خانواده رو م یفاصله گرفت یکه دوستش دار  یکس

که به حرف عسل   نی. اشتباه دومت اید ی کش ی همه سال عذاب نم نی ا یجورنیا خوامت،ی نم گفتی . فوق فوقش م یکردی م

  ی دونی اصال از کجا م نجا،یا یخودش باشه و اشتباه آخرت که اومد  د یشا شید یدی م  یرفتی م د یبه صداش با ی. شک کرد یکرد

 ! کنهی و عسل داره اون رو مال خودش م رسامه یاون مرد ام د یمادرت رو داره؟! شا یهوا

 :دمیهام گرفتم. درمونده نال فکر نکرده بودم. سرم رو با دست  نی فشرده شد تا حاال به ا  قلبم

 بسه تورو خدا نگو!  -

 !ستین  ایهست  ی با ک رسام ینداره ام ی به تو ربط گهید  ،ی شد؟! تو که ترکش کرد یعه چ -

 . د یدرشت اشک از چشام بار  یقطره ها اریاخت یباشه ب  یبا کس کهن یتصور ا با

 فشرد:  یدستم رو گرفت و به گرم  ایدر

و به دستش   ی بردار  ی دلت قدم  یبرا کهنیا ی نباشه؟! به جا کطرفهی عشقت د یشا یفکر کرد   نیدلسا! تا حاال به ا  ایبه خودت ب -

 باشه.  گهید ی کیاالن با  نیهم د یکه شا  یکرد   ی. خودت کار یازش فاصله گرفت یاریب

 رو به چپ و راست تکون دادم:  سرم

 . رمیمیادامه نده من بدون اون م گهید -

  یبزنن! حاضر شده خودش رو رنج و عذاب بده ول  د یشا کهن یا ی که برا ی ! ترسویترسو  ک ی! تو ی! هنوز زنده ا؟ یپس چرا نمُرد -

 دلش برنداره.  یبرا  یقدم

 هاش فشرد: دو دست ن یشدم که دستم رو ب رهیهاش خچشم  ی سکوت کردم. تو ایدر یهامقابل حرف  در

 .خوادی م  یکه هست  ی اگه تو رو بخواد، تو رو اون جور رسامیام -

 گفتم:  می تصم ک ی تو

 !؟ یتو بد  لیموبا شهی م ا یدر -
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 به روم زد:  یلبخند 

 بچه ام تو بغلت بود.  کی االن  چوندمیپی گوش تو م  اومدمی ! کاش زودتر خودم م؟یعاقل شد  کال،یآ بار -

 دستم گذاشت و ادامه داد:  ی رو تو لشیموبا

 ! ؟یکنیم   کاریچ نمیزنگ بزن بب ایب -

 :د یچ یپ یگوش   یتلخش تو  یبوق صدا ن یبوق خورد برنداشت. دوباره گرفتم که با دوم  ی هر چ ی رو گرفتم ول شماره

 الو!  -

 سالم، دلسام! -

 و هول بود:  یجواب داد، انگار تُن صداش عصب  ریتاخ  یکم با

 ! ؟یزنگ زد  یچ ی برا -

 برگر... خوامی مامانم تنگ شده م ی خسته شدم دلم برا گهید -

 :د یغر ی ند و بل یبا لحن تند  د یحرفم پر وسط 

! اصال مادرت  ؟یبش کاریاز کار ب  یخواینکردم! م  یهم نشده! من کار  کماهیاالن  ی چهار ماه بمون ول ایگفتم بهت؟! سه    یچ -

 بهتر شده. ی ! اون هنوز تازه کمیچ

 هم فشردم:  یرو رو  هامچشم

 . کنهی حتما باز هم کمکمون م دهی که من و مادرم رو د یی. خداستیبرام مهم ن گه یخونه شما هم کار نکنم د گهیاگه د -

 کرد. عاقل باش همونجا بمون.   شهی کارها که نم  یکه با پول چ  یدونی . م شهی دلسا با من لج نکن برات بد تموم م -

 : دمیغر یخود خواه درک نداره با لحن عصب  ی  دختره 

 ازش دور نباشم.  یکنم ول  ی زندگ ابون ینکن حاضرم با مادرم تو ب د یمن رو تهد  -

 :شد ی م ده یشن یاز پشت گوش  یحت  شیعصب ی ها نفس

 به من وقت بده بعد برگرد.  گهیهفته د ک یخُب فقط  ی لیخ -
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 جوابش رو بدم تماس رو قطع کردم.  کهن یا بدون

 . رسامیبه ام ی ! من رو باش فکر کردم زنگ زد؟یزنگ زد  نیچرا به ا ی شد  وونهی د -

 رو به طرفش گرفتم:  یگوش 

 برگردم.  خوامی بدونه م  خواستمی م -

 :د یرو با حرص از دستم کش یگوش 

 !  ؟یاین ا ی یایب ره یبگ  م یبه اون داره که برات تصم ی. چه ربطیبرگرد  یخوای به درک که بفهمه تو م -

  رسامیام یوارد زندگ ی . اگه کسدمیترس ی ها مسال ن یبه آوا زنگ بزنم از عکس العملش بعد ا ی . حاال با چه رومی دو سکوت کرد هر

 !  ؟یشده باشه چ

 اومدم. رونیاز فکر ب ایدر یصدا با

 ! ؟یافتاد  ادشونیدفعه  ک یشد  یحاال چ -

 کردم.  ف یاون پسره کل ماجرا رو تعر ی آور ادی با

 که موج خنده داشت:  ی زد. با صدا یحرف هام قهقه ا  دنیشن بعد 

 صفر.  ریداره! اعصابش خراب ز یقاط  کمی  فیح ی ول  هیگریچه ج ینیبی م ش؟ ید ید -

 گرد شده نگاهش کردم:  یهاچشم با

 !ش؟یشناس ی مگه م -

 : کردی که خنده اش رو جمع م  ی حال در

  ادیم کباری ی آقا رد شده باشه. ماه نیاز زخم زبون ا  ستین  نجایا یدختر   یچیکه نشناسش؟! گل سرسبد روستاست. ه  هی ک -

 .شهی کل روستا پر م  شیسوختگ   یکه تا چند وقت بو  سوزانشی تا ته م ی همچ اره یم ر یرو مثل تو گ یبدبخت  کی نجا،یا
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 کرد و ادامه داد:  ی زیر خنده

 . یکن  ه یکه خون گر ره یگ یگازت م ی همچ ره یخدا به دادت برسه! هومن کال اعصاب نداره. مواظب پاچه هات باش اگه بگ  -

 امروز گرفت.  -

 ****** 

  ی هومن ب نیخوشحال نشده بودم که با ا یب  ی ب دن یاز د قدرن یداخل خونه شدم. تا حاال ا زد ی که با هومن حرف م  یب  یب یاصد  با

 . ستمیاعصاب تنها ن

 حال خوردن ناهار بودند که سالم کردم.  در

 سرش رو به طرفم چرخوند: ی ب یب

 ! ؟یسالم. دختر جان کجا بود  -

 بود:  نییبه هومن انداختم که سرش پا یکوتاه ینگاه

 بودم.  ایدر  شیپ -

 .زمی دلسا برات غذا بر  نیبش ایب -

 کردم.  یهومن افتاد. اخم یهاو جلوم گذاشت که چشمم تو چشم  د یبرام برنج و خورشت کش ی نشستم. ظرف یب ی ب کنار

 زد:  یپوزخند 

 . یو نچسب ی برعکس حرف اول اسمت، خودت مزخرف -

شدم. شروع به خوردن   مون یتا خواستم دهنم رو باز کنم پش زه یزبونش تند ت  گفت ی راست م ا یحرص فشردم. درهام رو از  دندون

 کردم بهش محل ندم.   یکردم و سع

 دستت درد نکنه، خوشمزه شده بود.  -

 زدم:  یسرم رو بلند کردم لبخند  یب  یب یصدا با

 کته درست کنم آبکشش کردم.  نتونستم برنج گه ی. درسهی شما که نم ینکردم به غذاها ی کار -

 زد:  ی پوزخند  هومن
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 خوردم وگرنه از مزه اش حالم بهم خورد.  ی ! از سر مجبوریکنی دست پخت افتضاحت افتخارم م  نیبا ا -

 زدم و با حرص:  ی لبخند کج 

 آقا!   ینخور  یخواستیمجبورت نکرده بود م  ی کس -

 . دمیتوهم کش  شتریکرد که من اخمام رو ب  یاخم هومن

چند روز با هم   نیا گم یخونه است مثل تو، دارم به هر دوتون م نی! دلسا مهمون ا؟یباز شروع کرد  ی د یهومن مادر هنوز نرس  - 

 .نیدهن به دهن نش

 از سرسفره بلند شد به سمت در رفت، در همون حال گفت:  هومن

 دختره رو ندارم.  ن یباال حوصله ا رم یم  یب ی ب -

 : از تاسف تکون  داد یسر ی ب یب

 استراحت کن. کمیبرو پسرم  -

 رو کرد به من گفت:  ی ب یرفتن هومن، ب  بعد 

اخالقت تو   گمی هم بهش م ی شده. هر چ یطورن ینامزدش ولش کرد و رفت ا یداشت اما از وقت  ینوه ام قبال دل مهربون و شاد -

  ی . اگه سکوت کنریبه دلت نگ  زنهی بهت م یدخترها بد شده اگه حرف  ینداره. با همه  دهیفا ستند،یعوض کن همه مثل هم ن

 . ادیخودش کوتاه م

 شکستن...  ،ییجدا د، یشد اونم مثل من درد عشق کش ی جور ه ی دلم 

 .نیشما بگ  ی باشه هر چ -

 :د یسرم رو بوس  ی رو

 .یکنی قربونت مادر که درک م -

 ****** 

سرم انداختم به طرف صدا که از تو   یرو  ی د شدم. شالشدم. با تعجب از جام بلن داریاز خواب ب د یخند ی که م  یناز دختر  یصدا با

 رفتم.  اومد ی م اطیح
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 . با خنده گفت: د یبوس اش رو  دستش رو دور گردن هومن حلقه کرده بود و گونه  ی دختر

 اخمام رو!  نیاه حالم بد شد، واکن ا -

ه با دست به من اشاره کرد. با لکنت  گرد شد  یهابراندازم کرد. با چشم  ی دفعه چشمش به من افتاد، ازش فاصله گرفت. کم کی

 گفت: 

 دختره؟!   نیا -

 بزنه زودتر گفتم:  یحرف که ن یکرد. قبل ا ی به طرفم برگشت و اخم ع یسر هومن

 گالب هستم. ی ب یمن مهمون ب  -

 زد:  ی شخند ین هومن

 .ستیدر برو هم ن  ،یب ی ب یخونه  یتو  ده یکه لنگر انداخته و چسب ی چه مهمون -

بهش نگفتم. دختره با دست    یچی ه یول خوردمی بارم کرده بود، حرص م یهر چ  ی و هم درد  یب  یبه خاطر ب روز یپررو از د یپسر

 گفت:  یهومن کنار زد. با لبخند خاص

 . نمیخانوم خوشگله رو بب  نیبرو کنار داداش تا من ا -

 شد با تمسخر گفت:  ظتر یاخمش غل هومن

 خوشگله؟! خوشگال کجا برن!  ن یهه اگه ا -

 به نظر من که خوشگله.  -

 سمتم اومد دستش رو به طرفم دراز کرد:  به

 گند دماغ.   نیخواهر ا امیهل -

 فشردم:  ی رو به گرم دستش

 دلسا. -

 ابروهاش به هومن اشاره کرد: با

 !ن؟یاز دست ا ی د یچه کش زم یعز -
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 که فقط اون بشنوه لب زدم: یتو گلو کردم آروم طور  خنده

 بگم؟!  یچ گهید یشناس ی خوبه خودت م  -

 !؟ی دهن تو ببند  شهی م  ایهل -

 .د یکش  یشد سر هر دوتامون داد بلند  یخنده که حرص ر یز م یهومن زد ی بلند و عصب ی دو با صدا هر

 بدون توجه به هومن دستم رو کرد. با خنده گفت:  ایهل

دماغش هر    شیو با آت شهی م ی شیوگرنه االن آت الیخی اژدها رو هم ب نیورده راه افتادم. اکه صبحونه نخ  می بر ایدلسا جان ب -

 . کنهی دومون رو جزغاله م 

بر عکس   ا ی. هلمیصبحانه رو خورد ایباز هل شی. با نگاه اخم آلود هومن و ندمیصبحونه رو چ یسفره   م یخنده وارد خونه شد  با

لبخند. تو دلم به هومن   ک یاز  غی در یهومن بخندونه ول  کرد ی م یسع هاش ی با شوخ ی شاد و سرزنده بود و گاه ی لیهومن خ

 نداره...  یغم و غصه اصالً معن ی خواهر نیغبطه خوردم با داشتن همچن 

 

 31_پارت#

  ****** 

 

 کنم تاول زده؟! ور، پاهام درد گرفت. فکر   ن ی. اوف چقدر دوره از امیرس ی م ی بابا خسته شدم ک ی ا -

 زدم با دست اشاره کردم:   یلبخند 

 .استیسمت چپ در می راه رو بر نیهم -

 همه راه باشه.  نیا  کردم ی فکر نم میاومد ی م نی! کاش با ماش تونمی نم گهید -

 ! ؟یب یب  یخونه  یایب یگفت پاش   یک  دم،یکشی از دستت نفس م  نجا ی. تازه داشتم ایساکت شو! نصف راه رو غر زد ایاَه هل -

 به بازوش زد با حرص:  ی مشت محکم ایهل

 دوست دارم!  ه یچ یدونی ! اصال م زنم؟ی من غر م -
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 کرد و صداش رو بلندتر کرد:  ی دراز  زبون

 آخ...  یآخ پام، آخ انگشت شصتم، وا -

 پا به فرار گذاشت. غ یج ک یبا  ایبرداشت که هل ز یبه سمتش خ ی عصب هومن

براش خط   یهومن حرص  یول د یخند ی و م   د یکشی م غ یج ای. هل کردند یها دنبال هم م لبخند به هر دوشون نگاه کردم مثل بچه  با

 نبودند.  دمیتو د  گهیسمت چپ که د  دن یچی. پد یکشی و نشون م

شونه اش انداخت. به   یحلقه کرد مثل پرکاه رو ایحرکت دستش دور کمرم هل  کیدو خودم رو بهشون رسوندم که هومن با   با

  کردند ی م یسع  یکه تو آب افتاد. هر دو ه د یهم فرز دست هومن رو محکم کش ایرو تو آب پرت کرد. هل ایرفت و هل  ایسمت در

و   ذاشتی م ایدن  نیستادم با خنده به هر دو نگاه کردم. کاش منم داداشم پاش رو به ایا ایسر طرف مقابل تو آب فرو کنن. لب در

کنم، داخل آب فرو رفتم.    یکار  کهن ی. قبل ادمیکش یغ یشدن هر دو دستم، ج ده ی. با کشمیزدی رو ورق م ی ب و قشنگ خو یروزها

 زد:   یی لبخند دندون نما ایبه هر دو با حرص نگاه کردم. هل

 چه خوبه؟! ید ید  ،ی نبر ض یخنده داره چرا تو ف یل یشدن ما خ س یگفتم اگه خ زم یعز -

 و ادامه داد:   ختیرصورتم آب  ی دو دستش رو با

 بازم بخنده!  زم یحاال عز -

  رونیشد، همون موقعه هومن از آب ب ای من و هل یکار شروع آب باز  ن ی. اختمی هام رو پر آب کردم روش ر. دست دمیکش یغیج

 رفت...

 کنارم نشست با خنده گفت:  ایماسه نشستم .هل ی لب ساحل رو ی از آب باز خسته

 خوش گذشت!  ی لیخ -

 تکون دادم:  یسر

 اوهوم.  -

 هومن بدجنس کجا رفت؟!  -

فرستاد. با لحن   رون ینفسش رو آه مانند ب ای. هلزدی قدم م   ایلب در  نییدورتر از ما با سر پا یلی که خ  میاطراف نگاه کرد دور 

 گفت:  یناراحت
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که   ی له رو دوست داشت با وجودبرم اون دختره رو خفه اش کنم. چقدر ال خوادی دلم م  نمشیبی طور م نیا ی براش! وقت رم یبم -

همش تو خودشه، به خاطر اون دختره است با همه لج کرده و   کشهی زجر م  یلیهنوز نتونسته فراموشش کنه. خ گذرهی دو سال م

 کنم.  ی براش کار تونمی. نگرانشم و نمکنهی م یبداخالق

!  کشه؟ی عذاب م یدور  نیمثل هومن شده؟! اگه حس اونم مثل حس منه، اونم داره از ا  رسامیام یعنی بهم دست داد.  یبیعج حال

هام پر اشک شد . چشم د یلرز دنشیعشقه؟! قلبم مچاله شد. تموم تنم از زجر کش ن یا یاونم مثل من آلوده ا  یعن ی! خوره؟ی غصه م 

 :د یپرس  ی نگران با ایکردم. هل  هی گر  یبلند  ی با صدا تمصورتم گذاش  ی . دستم رو رود یو بار

 دلسا چت شد؟! نکنه به هومن؟!   -

 به نشونه نه تکون دادم.  یسر

 کرده؟! آره؟!  انتی نکنه تو هم عشقت بهت خ -

 لب گفتم.   ریهق هق نه ز با

 ! ه؟یپس چ گه، یاَه بگو د -

 لب زدم:  ه یدو رگه از گر ی. با صدادمیهام کشچشم  ر یز یدست

 من ترکش کردم.  -

 لب زد:  ناباورانه

 چرا؟!  -

 فرستادم: رون ی حرفم نفسم رو پر فشار ب انیکردم. بعد پا ف یام رو براش تعر یزل زدم و قصه زندگ  ایرو باال آوردم به در  سرم

  چینتونستم ه یفراموشش کنم ول   تونمی . رفتم با خودم گفتم مخوامی بگه تو رو نم که ن یترس از ترد شدن، از نخواستن، از ا -

 .سوزمی م  یعشق و دور   ن یت دارم از اهاس وقت. سال 

 شدم: ره یگرفتم به هومن خ ا یرو از در نگاهم

 .فهمهی عاشق م کی عاشق رو فقط  کی چون درد  کنمی هومن رو درک م -

 دور شونه ام حلقه شد: هاش دست
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  د یماه نرس  کی به  ی خوب بود نامزد شدند ول ی نگاه عاشق الله شد همه چ کی. هومن مثل تو با دمی که د دمیتا حاال ند  وونهی د -

ازدواج کنه و   شییبا پسر دا خوادی رو بهم زد گفت م یشد. الله نامزد  دایپ کرد ی م ی که کانادا زندگ ش ییکه سر و کله پسر دا

آرزوهاش رو   یبهش گفته بود ظالمه و داره جلو یرحم ی الله با ب ی ول  رهی الله رو بگ  یکه جلو د تالش کر  یلیباهاش بره. هومن خ

 . ادی. الله رفت و هومن از اون روز شکست. هنوزم تنونسته با خودش کنار برهیگی م

 ... ختی بهم ر ی بهش گفتم ظالم که اون جور منم

 

 32_پارت#

 ******* 

 

 که عقب مونده بود، دوختم:   ای. نگاهم به هلستادمینفس نفس ا با

 اش! تنبل خانوم زود ب -

 گفت:   دهیبر  دهیبر زدیکه نفس نفس م   یبا خنده شانه ام رو گرفت. در حال ایهل

 . یو فرزتر   زیت  نیهم ی برا ی! تو از من الغرستیقبول ن -

 . میشد  زد،ی رو صدا م یب  یکه در خونه ب یپوش  کیش  ی کت و شلوار ی. متوجه مرد میزدم و وارد کوچه شد  یی دندون نما لبخند 

 : میبود پا تند کرد به سمتش رفت. دنبالش رفت دهیکه تازه رس  هومن

 ! ؟یدار  یکار  ی آقا با ک -

 چرخوند و دستش رو به طرفش دراز کرد:  نمونیهومن به طرفش برگشت. نگاهش رو ب یبا صدا مرد

 هستم!  وانی ک -

 دستش رو فشرد:  هومن

 امرتون؟!  -

 زد:  ی خت. لبخند خودش رو نبا یکالمش متعجب شد ول  ی و جد   یاز خشک مرد
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  کهنیهمون طرفاست. ا رم یخانوم فرهمند قصد برگشت به منزلشون رو دارند چون منم مس ایاومدم. گو ی موریاز طرف خانوم ت -

 اومدم دنبالشون. 

 باال انداختم که هومن با تعجب گفت:  یابرو

 خانوم فرهمند؟!  -

 با سر به من اشاره کرد: وانیک

 درسته؟!  ونن،ش یاگه اشتباه نکرده باشم. ا -

کرده!   ن یبرام کم یخطر بد  دادی که بهم اخطار م  یبهم منتقل کرد. حس ی چرا حس بد  دونمیهام دوخت. نمرو به چشم  نگاهش

. مات نگاهش کردم که  د یفهم  شهی نگاه م هی هم بودند با  ه یشب ا ی. البته هومن و هلشناختی من رو م  قیتعجب داشت چه دق یجا

 گرفت:  یرو در آورد و شماره ا لشیموبا

 ! یگوش   نجاست،یالو! بله ا -

 رو به طرفم گرفت:  لی شد و موبا ک یبهم نزد یقدم

 پشت خط هستند. یمور یخانوم ت -

 ازش گرفتم و جواب دادم:  لیموبا  د یترد با

 الو!  -

 حدقه چرخوندم:  ی هام رو توچشم ، یگوش   یشاد عسل تو یصدا دنیچیپ با

 . یرو جور کردم تا برگرد یکیهفته برات  ک یچه خوش قولم! قبل  ی د یسالم دلسا جون د -

 : د یکه زد دلم لرز ی ا قهقه 

 ! یخودم شیپ نجایتا آخر شب ا  ایب وانیبا آقا ک -

برگردم و   خواستمی م  کهن یازشون دور شد. از ا ی . نگاهم به اونا افتاد که چشم به دهانم دوخته بودند. کمدمیکش ی کالفه ا پوف

پر ذوق و مهربونش اعتماد   یصدا ن یکه به ا زدی م  ادیذهنم فر ی تو یزی خوشحال شدم. اما چ یلیشده خ هی قض  نیا الیخیعسل ب

 نکنم. آروم لب زدم: 

 حس بد بهش دارم. ک ی یعن ی هی طور هی  وانی آقا ک نی. ادمگری خودم فردا با اتوبوس برم -
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 بد بود؟!  یب ی خونه ب  نیفرستادمت؟! هم ی بد  یتا حاال جا  ی! تو مگه به من اعتماد ندارییآقا  نیبه ا وانی ! کوونه؟ید  یگ یم  یچ -

 م...  ی نه خُب ول -

 : د یحرفم پر وسط 

که   یدونی . مادیدنبالت. نخواه بهش بگم خانوم حس بد داره نم ادیمامانمه، من ازش خواستم که ب یاز آشناها ی کی وانی ک -

 ! ی. خود دانیکرد ی احترام ی اگه بفهمه بهش ب شهی مامانم ناراحت م

صداش به  که دوباره   رفتمی خواست خانوم ازم ناراحت بشه. با خودم کلنجار م ی کنم؟! دلم نم کاری. حاال چدمیکش ی کالفه ا پوف

 : د یگوشم رس 

حساب من و مامانم اومده دنبالت. منو بگو   ی دوست داره. رو ی لی! اون زن و بچه داره در ضمن زنشم خ؟یترس ی م ی از چ نیبب -

  ی خانوادگ یرو جمع کن نذار اعالف تو بشه. به فکر آبرو لتیدختر خوب برو وسا ه ی. االنم مثل ینش ت یاذ یی ایگفتم با اتوبوس ن

 !نمتیبی باش. م میما

 گرفتم:  وانیرو به طرف ک  لیتماس، موبا  انیخودخواهانه عسل شدم. بعد پا یهاکه داشتم دوباره خام حرف  ی وجود حس بد  با

 هام رو جمع کنم.  لیتا وسا د یمنتظر بمون ی زحمت کم یآقا ب -

 زد:   یلبخند 

 ! مونمیمنتظرتون م   نیماش پس تو  -

  نیکه سر کوچه پارک بود، رفت. چرا متوجه ا یمشک  نیکرد به طرف ماش  ی دامن زد به حس بدم. خداحافظ شتر یلبخندش ب با

 نشدم؟! نیماش 

 . ختمیساک ر یهام رو تو و لباس  هامله یبه اتاق رفتم. تمام وس  کراستیمردد بودم داخل خونه شدم.  که نیا با

 

 33_پارت#

 

 : دمیبغلش کردم و صورتش رو بوس  ایهل  دنیکنارم نشست. با د یکس

 تنگ شده.   یل یمادرم خ یدلم برا  ی ول  موندمی م شتیپ شتریب خواستی دلم م -
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 : د یرو بوس  امگونه 

  کم یخودمون  یخونه  ای! اصال ب نجایا ایبهم خوش گذاشت. بازم ب یلیامروز خ  ی ول  اومدمی ! کاش زودتر میریم  یکه دار   فیح -

 ! م؟یریباهم حال هومن رو بگ 

 ! ؟یر یرو بگ  یحال ک  -

 زد:   یلبخند  ای. هلمی د یداده بود، به طرفش چرخ  هی هومن که به در اتاق تک یو هر دو با صدا  م یگفت ینیه

 . میبا تو نبود ی چیه -

 اش رو از در برداشت و جلو اومد:  هیتک

 من خودم تو رو بزرگ کردم. -

 شد و ادامه داد: ره ی صورتم خ تو

 !  ه؟ی! آدم مطمئن ؟یشناس ی آقا رو م  نیدلسا خانوم قصد دخالت ندارم ا -

 گفت:   عیسر ایهل

 ه؟ یجور  کی! ش؟یشناس ی م  گه،یهومن راست م -

  یهاچشم  یبرم. نگاهم رو تو مرد   نیبه وجودم زد. خودم هنوز مردد بودم با ا ی که داشتم دوباره چنگ محکم  یبد  یحس

 نگرانشون چرخوندم: 

 !نیکه بهشون اعتماد دارم. نگران نباش  یخانواده ا  یآشناست! آشنا -

 رو بغل کردم:  ایاومدن. به طرف دو طرفشون برگشتم هل اطیدر ح ی ساکم رو بستم و بلند شدم. همراهم تا جلو پیز

 .  شتونیپ  ام یزود م دم ی بشه قول م خوشحال شدم که باهات آشنا شدم. دعا کن مادرم خوب -

 که با مادرت و.  یروز  د ی. به امطورن یمنم هم -

 گوشم زمزمه کرد:  ر یرو جلو آورد و ز سرش 

 .نمتیبب رسامیام -
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گرفتم و به صورت هومن چشم دوختم.   ایهل طونیش  یهالبم نشست. نگاهم رو از چشم  ی رو یلبخند  ار یاخت یاسمش ب دنیشن با

 داشته باشم: ی حرف نگفته ا چ یه خوامی نم گهید

رو اون روز    ن ی. ایدل مهربون دار  ی ب یبه قول ب  یول ی دور اطرافت رو بسوزن ی دل تموم دخترا یکن ی م ی وجود که سع  نیبا ا -

 . ی. اعتماد کن تا به آرامش برس شنی وفا نم  ی بد و ب هاآدم   یرو بردار همه  ی که به صورت زد ی . نقابیکه بهت گفتم ظالم  دمیفهم

 زد:  یپوزخند 

 . ینکن! خودت از من بدتر حت یمن رو نص -

 : یپنهون کن ی زیازش چ شد ی بود و نم یز یت  آدم

 نشده باشه.  ری جبران کنم اگه د خوامی م مونمیفقط با خودم بد شدم. االنم پش  یمن اشتباه کردم ول -

 هام دوخت:رو تو چشم  نگاهش

 !یزنی حرف م  یل یبرو بچه خ -

 . یکنی که دوست دارند رو ناراحت م ی تو عوض کن! با کارات افراد د یبچه گوش کن. د نیبه حرف ا ی ول  رمیم -

خونسرد لب   ی لیشلوارش کرد. خ بیج یهاش رو تو خواست بروز بده. دست یداشت نم دمیروش نداشت شا  یری حرفم تاث انگار

 زد: 

 تموم شد! برو تا با لگد پرتت نکردم.  -

 کردم:  یاخنده  تک

 باشه بابا! بچه زدن نداره، رفتم. -

پاکش کرد.   عی لب هومن که سر یرو  ی . با نشستن لبخند کمرنگ د یکه از موقعه سکوت کرده بود، با لحن لوسم بلند خند  ایهل

  یکردم و به سمت خونه   ی. از هردوشون خداحافظادیشکست کنار ب  نیزود با خودش و ا دوارمیدلم روشن شد و ام  یتو  ید یام

 رفتم.  ایدر

 ساکم بهت زده لب زد:  دنیدر باز شد. با د د ینرس  قه ی در زدم به دق تا

 شده؟!  یچ -
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گرفت و با  سخته. ازم فاصله   یل یکه دوستشون دارم خ یهااز آدم  ییجمع شد. جدا یهاچشم  یبغلش کردم. اشک تو  محکم

 : د یغر ی از اشکم، عصب ز یلبر یهاچشم  دنید

 پرور.  یکرده؟! غلط کرده پسر رونتیب -

 بزنم دوباره با حرص گفت:  یحرف کهن یا قبل

 بخورم؟!  د یبا یحرص  ی! آخ من از دست تو چرون؟یتا بندازت ب ی ستادیکنه؟! تو هم وا  رونتیب یگذاشت  یچ ی برا -

 بزنم:  یداد حرف  یو امون نم  گفتی خودش م یهمون جور برا ایدر

 ساکت شو!  قهی دق ک ی -

 شد: رهیدادم شوکه ساکت بهم خ با

 . گردمی دارم بر م ،یخداحافظ ی خودت؟! اومدم برا ی برا ی گ یم یچ-

 لب زد:  ناباورانه

 ! رسام؟یام ش یپ یر یم -
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 فشردم:  ی ش رو به گرمزد. دست یهاش حلقه شد و لبخند چشم  یتکون دادم که اشک تو   یسر 

 نترسم و حرف دلم رو بهش بزنم.  ی سر نیبرام دعا کن ا -

 :د یخند 

 . کنمی ! وگرنه خفه ات م؟یگردی بر م  تیبا کارت عروس  -

 .فرستمی برات م  یاگه من رو بخواد؟! سفارش  -

 قدر تو رو دوست داره.  ن یاونم هم دمی من بهت قول م  ششیتو برو پ -
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 برم؟! د یبا گه یخدا کنه! خب د -

 !... ای! درایبره از من! با خودت تکرار کن در ادت ی ی نر -

 خنده عقب عقب رفتم:  با

 !..ای! درایباشه در -

رفتم. در عقب باز کردم   وان یک نی. به سمت ماش نمشیبراش تکون دادم. خدا کنه بتونم دوباره بب یرو به نشونه خداحافظ  دستم

 نشستم:

 .می کنم، بعد بر  یگالبم خداحافظ ی ب ی از ب ست ین ی! اگه زحمتنیکه معطل شد   د یببخش -

 تکون داد:  ی طرفم برگشت و سر به

 تا ببرمتون.  نی! فقط آدرس بد کنمی خواهش م -

کردم. با دور شدن از    یچند وقت تشکر و خداحافظ نیبه خاطر ا ی ب یرو دادم. از ب  زار یآدرس شال نی زدم با حرکت ماش   یلبخند 

  دم ی. به جاده سرسبز زل زدم نفهمدنشونید ام یبه خودم قول دادم حتما ب ی ول  شهی تنگ م ایگالب و در ی ب ی ب یروستا دلم برا 

 هام گرم شد و خوابم برد. چشم  یک

که   زدی حرف م شیبا مخاطب پشت گوش  ی طور وان یپلکام رو باز کردم. ک ی. الد یرس ی پچ پچ که به گوشم م یصدا دنیشن با

 کردم:   زیهام رو ت بازم بشه اونا رو بستم و گوش  یهامتوجه چشم   کهنیناخودآگاه کنجکاو شدم. قبل ا

 !  ایب یجور نیهم کنهی آره شک نم -

_______ 

 باشه.  -

 دوباره زنگ خورد:  شیحرفش بودم که گوش  لیبود؟! تو تحل ی با ک یعنیقطع شد.  صداش 

 الو!  -

________ 

 ! ؟یاش کرد یملوسک کجا بوده االن معرف   نیبال گرفته! تا حاال ا -

________ 
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 . بردمی م ضیف   کیبسته است وگرنه خودم   یمهمون  یدستم برا  فیح -

________ 

 کرد:   یگلو آروم   یتو  خنده

 ! خوراکم فقط خوشگالست!؟یشناس ی چند ساله که من رو م  -

_________ 

 که خودش مثل زالو بهمون بچسبه.  کنم ی م  شیقاط ی جور ک ی -

__________ 

 !ش؟ینیبی تو خوابم نم گهیعسل! گفتم د یاَه حالم رو بهم زد  -

__________ 

 ساالر خان... گنی! به من م؟یخب پس چ  -

برام   ی خوابچه   ی ! اون عسل عوضارن؟یسرم ب یچه بال  خوانی با من بود؟! م نایبست. ا خیهاش تموم تنم تک تک حرف  دنیشن با

نکشم و آروم   غ یکردم تا ج  ی. سعدمیلرزی م  د یاز تو مثل ب رفتمی ! با خودم کلنجار مکردم؟ی دوباره بهش اعتماد م  د ی! نباده؟ید

 باشم.

هام رو باز کردم.  شانه ام با ترس و وحشت چشم  ی رو ی. با حس نشستن دستختیصدام کرد که قلب من فرو ر نیتوقف ماش  با

 خودم کر شد چه برسه به اون.  یهاگوش   غمیج یکه از صدا  دمیکش  یدلخراش  غیج

 هاش رو باال آورد: دست  هول

 . میکردم ناهار بخور  دارتینترس منم، ب -

. با جون کندن  د یکوبی م امنه یس  یتو  نهایقلبم گذاشتم که از ترس وحش ی لرزونم رو رو  یهااشاره کرد. دست ی دست به رستوران با

!  ؟یباش  لکسیخونسرد و ر ط یشرا نیتو ا شد ی مگه م  یکردم آروم باشم ول  ی شد. سع ادهیتکون دادم. خودش زودتر از من پ یسر

شدم   ادهی پ نی. از ماش کردمی هر طور شده فرار م د یدادم. با نییپا یرو کم  نیماش  شهیش  نملرزو ی هاشدنم با دست اده یقبل پ

 .میپشت سرش راه افتادم و داخل رستوران شد 

 :د یپرس  ی کرد با لحن مشکوک ز یر یهاش رو کمشد. چشم ره یصورتم خ ینشستم. تو   یصندل ی به روش رو رو

 حالت خوبه؟!   -
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 . از جا بلند شدم. د یبه ذهنم رس  ی فکر  ییدستشو  دنیتکون دادم. نگاهم رو دور اطراف رستوران چرخوندم با د یسر

 کجا؟  -

 کردم نلرزه آروم زمزمه کردم:  ی که سع یبا صدا میرو ازش دزد نگاهم

 هام رو بشورم. دست  رمیم -

نگاهش   گشتمی بر م ی لن و پشت سر ساالر بود. هپا تند کردم که ته سا یی حرف زدن بهش ندادم و به سمت دستشو یااجازه

 ! رون؟یبرم ب ی. حاال چه طور کردمی م

ام   نه یراهم رو کج کردم. نفس تو س  یاومده به سمت در خروج شیاز فرصت پ کردی صحبت م  یکه با کس  شیدر آوردن گوش  با

هر   د یلرزی که م یها. با دست دمیدو نیاز رستوران خارج شدم با دو به سمت ماش  عی . سرزدی دهنم م ی حبس شده بود و قلبم تو

  یو تمام پهنا د یباری اشکام با درد مثل ابر بهار م زدمی . نفس نفس م دمیابون دویبه سمت خ دمیکش رون یبود ساکم رو ب یجور

 حد پست و بد جنس... نیختم آدم تا امخمصه اندا نیکه تو ا  کردمی دلم عسل رو لعنت م  ی صورتم رو پر کرده بود. تو

 .دمیاز ترس کش  ی غیپام ج ی جلو ی نیماش  دن یچیدفعه با پ کی

 خوشگله بپر باال!  -

.  دمیلرزی . از ترس ساالر در جلو رو باز کردم با عجله نشستم. تموم قد مدمیکش  یاز آسودگ ینفس ید یالکترا سف نیماش   دنید با

فرستادم.   رونیو جذاب، نفسم رو پر فشار ب ی ساله با چهره غرب یمرد س  دن یپام گذاشتم سفت تو دستم گرفتم. با د یساکم رو 

 شدم.  ره یبه راننده خ زدمی که نفس نفس م ی الدادم در ح  هی تک ی سرم رو به صندل

 بهم زد:  یچشمک

 ! ؟یکرد ی کجا فرار م -
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 ساکم انداخت: ی رو رو ی آب ی . در داشبورد رو باز کرد و بطردمیسکوتم به سمتم خم شد که با وحشت خودم رو عقب کش با

 !دهیبخور رنگ صورت بدجور پر  -
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 فرق داشت.  یطمعش کم ی از آب خوردم ول یکم  یمعطل بدون

 ! ؟یرفتی کجا در م ی نگفت -

 لب باز کردم:   یگرفته و خفه ا ی. با صدادمیکش ی . آه پر دردد یلرز امچونه 

 من شده. دن یبه لجن کش ی دختر پست فطرت که راض  کی از  -

 چقدر دلت پُره!  -

چرا حس   دونم ی وجودم برگشت. اما نم  ی معرکه در رفتم حس آرامش تو نیکه از ا ن یازش گرفتم و به جاده زل زدم. هم چشم

باز نگه داشتن چشم   یبرا  یاد یتحمل پلک هام برام دشوار شده بود. تالش ز ی حت شهی م نیلحظه به لحظه سرم سنگ   کردمی م

ذهنم    یکه تو  یز ی. با چدمیدی م اهیو تار س  یی رو دوتا ر یو تصاو رفتی م  جیگ رم . س افتادند ی هم م ی بازم رو یول کردم ی هام م

 فتم: چرخ خورد. با ترس بهش چشم دوختم. با لکنت گ

 ! ؟یخت یاون آب ر ی تو  یچ -

 با خنده گفت:  دهیبر ده ی. بردمیسر داد. از ترس به خودم لرز ی بلند  یشد و قهقه ا  ق یصورتم دق تو

 باور کن فقط آب بود! زم یعز -

 رو برام خوابوند و گفت:  یپلک هام رو نگه دارم که بسته نشن. صندل ی نتونستم ال گهیگره خورد. د  نه یس  ی تو نفسم

 بخواب خوشگله.  -

 فرو رفتم.  ی قیهم افتاد و به خواب عم ی هام روکنم چشم  ی بتونم مقاومت کهن یا بدون

 *** 

.  دمیبه سرم کش ی . دستکردی و درد م نیهام خورد دوباره بسته شدند. سرم سنگ که به چشم   یپلک هام رو باز کردم با نور یال

ساالر و اون مرد   ر یتصو نیافتاد. من کجام؟! با هجوم آخر ی روشن ی ا شهیهام رو باز کردم. چشمم به لوستر بزرگ و ش دوباره چشم 

بودم.   کیش  ی ل یسالن بزرگ و خ ی دور اطراف نگاه کردم تو که بودم نشستم. به   یکاناپه ا  ی روبا وحشت  ع یذهنم، سر  یجوان تو 

کجاست؟! از جا بلند شدم هنوز سرم   گهی د نجا یفرستادم. ا رون یهام که تنم بود کردم. نفسم رو پر فشار ببه لباس  یبا ترس نگاه

 . د یتمام قد تنم لرز  دمیشن مکه از پشت سر  یبم مردونه ا ی. با صداکردی بود و درد م نیسنگ 

 کجا خوشگله؟!  -
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  امنه یس  ی تو انهیها کپ کردم. قلبم وحش دهی اون دو مرد کنار هم مثل روح د  دنیمرد راننده بود. با ترس برگشتم که با د یصدا

به   ی قیک عمپ ک یبه سر تا پام کرد  ی. نگاهستادیبه سمتم قدم برداشت. رو به روم ا د یکشیم گاریکه س  ی . ساالر در حالد یکوبی م

 صورتم، خونسرد گفت: ی تو دش زد. با فرستادن دو گارش یس 

 ! ؟یزرنگ   یلیخ ی فکر کرد -

و سرم به عقب    دمیکش  یبلند  غ یگوشم خورد. از درد ج  یو مردانه اش محکم تو   نیترس هنوز خشک شده بودم. دست سنگ  از

. با خشم  دمی کش  غی شالم دوباره ج یرو از رو  م یشدن موها دهی. با کشد یهام هجوم آورد و با درد باربه چشم  عیپرت شد. اشک سر

 : د یصورتم غر ی تو

 برسه به تو جوجه!  یکس نتونسته از دست ساالر در بره، چ  چیه -

 : مد یکش ی بلند  یغی. ج سوختی و م اد یپوست سرم داره کش م کردمی که حس م د یرو محکمتر کش میموها

 از جونم؟!  یخوای م  یچ ی ولم کن عوض -

 : د یغر فشرد،ی که از خشم م یهادندون  ون یکاناپه پرتم کرد. از م ی که اسمش رو صدا زد رو ی ناز زن یصدا با

 ! یگورت تو بکن  ی خودت دو دست ، یمرگ کن ی آرزو کردم ی م  یکار  ک یفردا شب الزمت دارم وگرنه  ی که برا  فیح -

 به طرفم گرفت و ادامه داد:  د یزدم. انگشتش رو به نشونه تهد  هق

 ساالر.  گنی! به من م؟یدر افتاد  ی هواست باشه با ک -

 ! ؟یشد  یعصب قدرن یشده؟! قربون اون صدات بشم، چرا ا یچ زم یعز -

ر نفسش رو پر فشار  . ساالشهی م  کیداره بهمون  نزد  دمیتق تق کفشش فهم یهمون زن که با صدا ی ناز و با عشوه ا یصدا با

 فرستاد و ازم فاصله گرفت. رون یب

  ی سرم رو ماساژ دادم. ول یانداختم و رو  نییهاش رو دور گردن ساالر حلقه کرد. سرم رو با شرم پادست  یی بایجوان و ز یزن

 که ساالر آروم گفت:  دمیشنی صداشون رو م

 . دمینکن! کار دستت م ی طونیبال ش  -

 کرد با ناز گفت:  ی زن خنده مستانه ا اون

 ! ؟یهمون دختره است که گفت نیا زم یساالر عز -
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 . فهمهی فلنگ ببنده در بره. باز خوبه موقعه فرارش کاوه م خواستی جوجه تو راه م -

  ی شده ا شی و آرا  بایز یهاگره چشم  سمی شد که سرم رو باال آورد. نگاه خ ی و الک زده ا ف یظر یهادست  ریلرزونم اس   ی  چونه

 صورتم رو با دقت نگاه کرد:  یشد. تمام اجزا

اش   افه یق ی ول پسندش ی مطمئنم م ی کار داره ول  کمیبهتره!  ی لیخ یدر نظر گرفته بود   اریزان یخوشگله! از اون دختره که برا -

 است. زه یپاستور ی لیخ زنهی داد م

. دستش رو پس زدم با خشم نگاهش زدی داشت به دلم چنگ م شتری . ترس ب دمیفهم  ینم ی زیکه از حرف هاشون چ  یوجود  با

 کردم. 

 ! م؟یکن من ک ش یشکوفه تا فردا شب بسازش و حال -

 به روم زد:  یلبخند 

 پول درشت بهمون بده.  کی خان  اریزان ی سر ن یا خوامی نگران نباش. م زم، یعز کنم ی درستش م -

 به من داره؟!  ی! چه ربطه؟ی ک اریکن؟! زان  کاریچ خوانی چه خبره؟! م نجایشد ا شتر یب ترسم

 دستم رو گرفت:   شکوفه

 . نیکار دار ی که تا فردا شب کل م یبر زم یپاشو عز -

 داد زدم:  غ یرو پس زدم با ج دستش

 برم مادرم منتظ...  د یبرم؟! من با نی! بذارن؟یخوای ازم م  یها چ یعوض -

 

 36_پارت#

 

 خون و درد، سوزش به هق هق افتادم.  ی خفه شد. از طعم شور غی حرفم با ج هی دهنم خورد بق  ی که تو ی محکم ی تو دهن با

 ! ؟ییکجا ستین تیشو! انگار حالخفه  -

 :دمیکش  غ یخون دوباره ج دنیدهنم گذاشتم با د ی رو رو دستم
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 . ستمیبرم من مثل شماها آشغال ن ن یبذار د،یولم کن -

 وفه جلوش رو گرفت:برداشت که شک ز یدوباره به سمتم خ ساالر

 ! ؟یبد  ار یزان لیدرب و داغون تحو یاافه یدختره رو با ق  یخوای آروم باش، م زم یعز -

 بهم انداخت که تنم سست شد. خطاب به شکوفه گفت:  یوحشتناک ینگاه ساالر

 . ختمیدهنش نر یهاش رو تو هام گم و گورش کن تا دندون چشم  یاز جلو  -

 :د یگونه اش رو بوس   شکوفه

 تو فقط آروم باش!  زم،یعزچشم  -

  دهینکردم دنبالش به سمت پله ها که به طبقه باال راه داشت، کش یسمتم اومد و دستم رو گرفت. از ترس ساالر مخالفت به

 . در همون حال آروم گفت: شدمی م

بشه به    ی چشم وگرنه وحش یبگ  د یبگه با یبا ساالره، هر چ  اراتیتمام اخت  یعن ی دهیرس  نجا ی! پات به ایشد  ریاز جونت س  -

 . کنهی ات م ه ی شکل تنب نیبدتر

برم. انگار از    نجایهر طور شده از ا د یهست با ی فرار  یراه ه یتوجه به حرف زدنش نگاهم رو به دور اطراف چرخوندم. حتماً  بدون

 که ادامه داد:  د ینگاهم فهم

. فرارت  ستادهیاست. نقطه به نقطه نگهبان مسلح ا مدار بسته  نیساختمون مجهز به دورب نیدر ضمن به فکر فرارم نباش ا -

 .شهی م اتی زندگ انیبا پا یمساو

!  ؟یچ یعنیگرد شده از ترس نگاهش کردم  یها. با چشم د یبلع یاهیباره س  هی دلم روشن شده بود  ی که تو ی د یهاش ام حرف

 برم؟!  نجایاز ا شهی نم یعنی

 زد:   یلبخند 

 . یکنی م  یخانوم نجایخودت ا ی بهت نداره و برا ی کار  یو به حرف ساالر کن یباش  ی اگه دختر خوب - 

 رو باز کرد:  یاتاق  در

 برو داخل!  -
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  یشدم به در قفل شده. اشک با سرعت تو   ره یبه پشت سرم و خ ینگاه  د یچرخش کل یپا به داخل اتاق گذاشتم. با صدا درمونده 

 درد رو ندارم؟!   ن یطاقت ا گهی! بسه د؟یرو بکشون من  یخوای . خدا تا کجا مد یهام حلقه شد و بارچشم

که   ی نی. متوجه دوربیو پنجره ا له یوس  چی نفره داشت بدون ه کیتخت  ک یاتاق چرخوندم. فقط  یرو گرفتم و تو  سمیخ نگاهم

 نصب شده بود، شدم.  وار ید ی به گوشه 

که با   ی . روزگاریکابوس فراموش نشدن کی منه؟!  ی آخر زندگ جانیشد. ا شتریُسر خوردم. شدت اشکام ب وار ید  یجا گوشه   همون

 بستمی هام رو مچشم خواستی . دلم مشهی من ختم م  یکه به زندگ  ی مرگ، مرگ ی دختر من رو کشونده به لبه  کیحسادت 

 که کنار پدر و مادرم داشتم...   یقشنگ  ی به روزها گشتمی بر م کردم ی بازشون م ی وقت

شد. با ترس و وحشت از فکر اومدم و بهش    دهیچشم کش ر یز ی فیخراب خودم غرق بودم که انگشت ظرحال  یچقدر تو  دونم ینم

 شدم:  رهیخ

 . زهیریاسترس و خجالتت همه اش م  شه،ی تموم م  ی همه چ گهید  یباش  اریفردا شب که با زان -

 : دمیمستانه کرد که به خودم لرز یا. خنده خوامی جهنم رو نم نیشد من ا ی دلم خال  ته

 .یباهاش باش  یبر  م یرو برات جور کن ی کی یبگ  ایکه خودت ب  نمیبی رو م ی روز -

 زدم:  اد یفر ی رو پس زدم با نفرت و حرص آشکار دستش

 به حرفتون نکنم.  یول رم یمن حاضرم بم -

 گفت:  دهیبر ده یزد بر ی ا قهقه 

 . یبش نجایا ی ساالر بعد کاوه و تموم مردا  ی رایپذ  د یبا ی! مخالفت کن؟ی مخالفت کن ی تونی مگه م -

 ادامه داد:  تیگرد شده از ترس و وحشت نگاهش کردم. که با قاطع یچشما با

  ی وگرنه لجباز  یکن  ینکن ساالر رو عصب  ی. سعرمیمیهمونجا م رمیاگه بگه بم  نجام یا ی نداره منک  ی شوخ یکس  چیساالر با ه -

  شتریب نجایا  ی ول  یمرگ کن   یآرزو د یهر روز با یجور. اون دنیپول خوب م م ی! اونا؟یها. اهوم دوست داربه عرب  فروشتی م  یکن

رفت   ید ید یهو ی. ساالر آمارت رو داره یایو کوتاه ب   ینکن ی ام بگم که لجباز گهید ز یک چیشب با لذت. خُب بذار  کی  دهیحال م

 . خوبه نه؟! کنهی صورتش خفه اش م  ی بالش رو ک ی ایآمپول هوا  ک یسراغ مادرت با  شگاهیآسا

چنگ   ی ریهام محکم به عقب هلش دادم. بغض نفس گزد. با دست  شی رو آت امنه یحرف آخرش س   یول سوزندمیهاش محرف  با

 :دمیکش  غیوجودم ج  ی . با تموم خشم تود یهام باراز چشم  ی شتریبه گلوم زد و با شدت ب یمحکم
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  ی! کم درد و بدبختن؟یخوای م ی! از جون اون چضهی! اون مرن؟ی به مادرم دار کاریچ فیکث  یآشغاال  ن،یوونیحهمه اتون  -

 نجس هم گروه بشم.  یهاتا با شماها لجن  دمینکش

شده بود به    نی. نفس هام سنگ کردی و درد م سوختی هاش متنم نموند، تمام تنم از حرف   یتو  یکه جون  دم یکش غی قدر ج نیا

به درگاهت کردم که سر از   یکابوس وحشتناکه؟! خدا چه گناه  کی نی. اشد یم سوخت،ی هام که م   ه یکه به زور هوا وارد ر یحد 

 !  ؟ییبشم! خدا کجا نیتر از ا  بختنذار بد  یول  ر یدرآوردم؟! جونم بگ  نجایا

  ی خش دار  یزدم. با صدا واریخشم و حرصم محکم به د رو از دستش گرفتم با تمام  وانیرو به سمتم گرفت. ل ی آب وان یل  شکوفه

 :دمیغر

 آبم نجسه چون با پول نجس تون به دست اومده!  نیا -

 بود.  یعیرفتارهام طب   نیانگار براش ا کردی خونسرد نگاهم م شکوفه
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 هم انداخت و نگاه سردش رو به صورتم دوخت:  یتخت نشست. پاهاش رو یعقب رفت و لبه   یکم

تو رو فردا شب به   خوادی . ساالر روت حساب باز کرده و میقبول کن د یو با ی ندار ی راه چی! هیمجبور  یبرات سخته ول  دونمی م -

. ساالر به  دهیم   یخوب ی لیدختر خوشگل داره. در قبال همون شب پول خ  کی و درخواست  ران یا ادیدو بار م یسال ار یبده. زان اریزان

رو   اریزان ی شد. اگه بتون داتیتو پ ی د یتو اوج ناام یسر  نیبذاره. ا ارش یرو در اخت نهیگز  نیبهتر کنه یم  ی سع شهیهم نیخاطر هم

 ...یو پولدار دار   پیهمخواب خوش ت ک یو  یشیتو آسا ی خرش کن

با  خواستی دلم م زدی حرف م  هی قض نی راحت از ا که نی. از اسوزمیکردم که هر طرفش برم، م  ریجهنم گ  ی . تود یتنم لرز  تموم

 تو دهنش که ساکت شه. از جاش بلند شد و در همون حال گفت:  دمیکوبی تمام توانم محکم م 

 !؟یرس ی ات به کجا م یدادم که با لجباز  ح یمن فقط بهت توض -

 کرد و به سمت در رفت: غذا که کنارم بود اشاره  ینیسر به س  با

 ها؟!مرگ مادرت و همخواب عرب  ای ی ریم اریبا زان ای یر یبگ  می تصم ی فعال غذات بخور تا صبح وقت دار -
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  کردم ی م  یکار  د ینابود نشدم؟! قبل خروجش از اتاق با نجایرفته من بنده اتم؟! کمکم کن تا ا ادتی! خدا ست؟یحق من ن نیا خدا

 برام کار کنه. از ته وجودم التماس کردم: د یزنه مهر و عاطفه داره شا ه یباشه اونم  یهر چ

بذار برم؟! مادرم فقط من رو داره اگه   یدوست دار ی بشم! جون هر ک نی کمکم کن؟! نذار بدبخت تر از ا ی اگه به خدا اعتقاد دار -

 برم!  نجای. تورو خدا کمکم کن تا از اکشمی دستش به من برسه خودم رو م اریزان

 نگاه عاجزم دوخت:  ی تفاوت تو ی رو به طرفم چرخوند. نگاهش رو ب سرش 

 . مونهی رو انتخاب کن حداقل مادرت در امان م ار یبه نظرم زان -

.  د یلرز  . وجودمد یکه دست و پاهام شل شدند. چونه ام لرز  یبسته شدن در، صداش پوتک شد و با شدت به تنم خورد طور  با

به   دنی رس  د یذره ام ه یمن که همون   چارهی . دل بکشند ی نابودم شدم. اگه نرم مادرم رو م  یراحت ن یتموم شد؟! به هم یعنی

.  یستیا یقلبم گذاشتم و محکم فشردمش. چرا نم ی . دستم رود یکش ری . قلبم تد یلعب یرحمی با ب یاهیرو داشتم اونم س  رسامیام

عسل تو   یبه گور ببرم. چهره د یو خاطرهام با اهامیو من رو شهی تموم م  ی ! فردا شب همه چخوام؟ی رو نم  یزندگ نیا گه یمن د

. مشت  دمیاز خشم کش یغینجا کشوند. جیمن رو به ا ی و نفرت شد اون عوض  نهی. قلبم پر کد یخند ی ذهنم حک شد که بهم م

مشت زدم که    نیکردم به زم ه ی و گر دمیکش  غیج قدرن یاو زمان فوش دادم.  ن یزدم. هق هق کنان به زم نیبه زم یمحکم

هم گذاشتم و   یهام رو خودم جمع شدم. چشم  یتو  ن یزم ی جونم برام نموند. رو ی تو ی حس شدند. رمق یهام از درد بدست

  نجایامشب ا خوامی فرق داره، جنسش عوض شده. م  یدلتنگ  نیتنگ شده. ا یل یرسام تصور کردم. دلم براش خیچهره ام  نیآخر

 دو نفره... تنها دور از تو... ییایحسرتش بودم رو فقط خاطره بسازم. رو  یکه تو  یهالحظه 

 

 لحظه عاشقم باش  ک ی یواسه    فقط 

 دل خوش باشم ه یثان ن یبا ا خامیم

 ستیمهم ن   گهیلحظه با تو و د کی

 اگه تنهاشم ایآخر دن تا

 یی تو هوام

 غم تو نگام  یی تو صدام

 خام ی که م ی اون کس ییتو
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 تو   ییتو

 یی تو هوام

 همه ماجرا  ییتو  برام

 رهام  کنه ی که نم یغم

 تو   ییتو

 لرزونه  یکه اسمش داره قلبمو م   اون

 یی تو

 دونه   یبد دل بد حالمو م حال

 یی تو

 تونه ی بره اما نم د یکه با  اون

 منم 

 مونه ی بمونه اما نم د یکه با  اون

 یی تو

 ( یرستم نی)ام

 

 38_پارت#

 ******* 

 

 خسته ام رو باز کردم.  یپلک ها ی. الزدی و اسم رو صدا م داد ی بازوم که تکون م ی رو ینشستن دست با

 . میکار دار ی االن ظهره کل ید یخواب ی لیپاشو خ -
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که ازش خاطره داشتم رو   ی که تمام لحظه ها ی شب نیبا او، آخر میبود و تنها رسام یتمام ذهنم فقط ام شب ینگاهش کردم. د فقط 

 خواب به سراغم اومده بود.  ی ک  دمیزنده کردم، اصال نفهم

بودم خشک و درد   دهیخواب نیزم ی که رو  نیاز بدنم به خاطر ا یمنتظر به من چشم دوخته بود. از جام بلند شدم کم شکوفه

 .کشمی که زنده ام و نفس م ی شب نی. برام مهم نبود امشب آخرکردی م

 ها بود رو باز کرد: پله  ک یکه نزد  یاز اتاق خارج شدم که در اتاق  دنبالش

 . یگرفت یدرست  م یتصم  یول ی رو گذروند  یشب سخت  شبیبرو دست و صورتت رو بشور انگار د -

 زدم با تمسخر زمزمه کردم:  ی صدا دار پوزخند 

 جهنمتون بسوزم.  یگرفتم فقط تو   میآره تصم -

جوون اونجا دهنم باز موند.  یدخترا و مردا  دنی. با دمیشد  یداخل سالن م یرفت نییشستن دست و صورتم به طبقه پا عد ب

نشسته بودند. مشغول خوردن غذا و   ی بزرگ غذا خور ز یکوتاه، بدن نما کنار مردا دور م یهاکرده با لباس  ش یآرا یدخترها

 خانواده بزرگ هستند.   کی ی عضابودند که انگار ا یم یصم یبودند. طور  دنیخند 

 رو به من دوخته شده. با حلقه شدن دستش دور شانه ام، خطاب به اونا گفت:  هیزد که توجه بق  یدست  شکوفه

 گروه.  د یدلم، دلسا جون عضو جد  ی زهایعز -

 :د یکش  رونیرو ب ی انداختم. صندل نییبود که سرم رو پا نی قدر سنگ   نیبرام ا نگاهشون

 ناهار بخور.  نیبش زمیعز ایب -

 شده بود.  نیهم برام سنگ  دن ینفس کش یحت داد ی جمع بودن آزارم م نی نشستم. کنار ا یصندل ی رو

 ! ؟یخوری چرا نم -

 بدون که سرم رو بلند کنم آروم لب زدم:  یصدا دختر  دنیشن با

 ندارم.  ل یم -

 گرسنه ام نبود.  ی نخوردم ول  یزی هم چ روزیدرسته از د کردم ی م  یرینداشتم احساس س  یل یم واقعا

 .شدنی که دور م دمیشنی هاشون مقدم  ی و صدا شد ی دخترا، مردا کم م ی کم صدا  کم
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 . ای! پاشو دنبالم ب؟یخوری اگه غذات رو نم - 

 . میشد  یوارد اتاق ی ا گه یهمون دختر بلند شدم دنبالش راه افتادم که بعد ورود به سالن د یصدا با

 که متوجه من شدند. شکوفه با دست به من اشاره کرد:   زدی بود  حرف م ستاده یا ی کنار زن  شکوفه

 که گفتم.   یدلسا جون  نم یا -

 زد:  ی با دقت به سر تا پام انداخت. لبخند  ینگاه زن

 بسازم شکوفه جون که همه امشب سرش دعوا کنن.  یعروسک ک ی -

 سفارش نکنم.  گهیشهال د -

 لبش هنوز نشسته بود لب زد:  یکه رو  یکرد و با همون لبخند  یاخم شهال

 تخت، بسپارش به من!  التیخ -

 : د یاش رو بوس تکون داد و گونه  ی سر شکوفه

 . یزیعز -

 همون دختر از اتاق خارج شد.  همراه

 حموم برو تا بعد سر و صورت رو درست کنم.  کی بعد اصالح،  کنمی بدنت رو شروع م ونیالس ی خب خوشگل خانوم اول اپ -

 به طرف گرفت:  یا حوله 

 تا کارم رو شروع کنم.  ایب چیحوله رو دورت بپ  ن یا اریهات رو در بلباس  -

  یمخصوص  ی. به صندلدمیچیهام رو در آوردم و حوله رو دور بدنم پلباس   یمکافات گوشه ا  ی به من چشم دوخت. با کل منتظر

روح و ذهنم پر   یبود ول  نجایهام رو بستم، جسم اتم که با خوابوندنش خودم رو به دست شهال سپردم. چشم اشاره کرد. روش نشس

 ... نمیریش  یبه گذشته  د یکش
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 *فلش بک* 

 

 دو رگه از بغض زمزمه کردم:  یآوا رو گرفتم. باصدا یهاشانه  رتیح با

 بگو؟! گه یبار د کی!  ؟یگفت  یچ -

 لب زد:  آروم 

 امروز قرار داره.  دم، ینخودم ش  -

 ام بلند نشه.  ه یگر  یتا صدا  دم یهام رو گرم کرد. لبم رو به دندون کشگونه  ی رو اشک

عشقت   ی باور کن د یبا ی سخته ول یلیبرات خ دونمی ! دلسا م کنهی به تو فکر نم رسامیام ی بدون خواستمی نکن! م هی تورو خدا گر -

 طرفه است.  کی

بهم عالقه نداره   رسامیام دونستم ی راز مونده بود. خودم م کی من و آوا  ن یکه داشتم ب یشل شد و کنارم افتادند. حس هامدست

 شدند و به هق هق افتادم. شتری . شدت اشکام بکردمی حس شکست نم قدرنیتلخ بود تا حاال ا ی لیخ قت یحق کی ی ول

باهات  یخواهرش باش  که ن یمثل ا ذاره ینم ی من و تو فرق ن یقل باش! اون بعا کم یاصال اشتباه کردم بهت گفتم. دلسا تورو خدا  -

 ... کنهی برخورد م

قدم عقب رفتم. دستم رو   ک یدرد داشت. ناتوان   یلیکه خ  یکه کل وجودم ترک برداشت. ترک  خت یدلم فرو ر ی تو  یز یچ هی

 نداشت. با هق هق گفتم:  یبا پاک کردن اشکام که تموم  دمیهام کشچشم  ری محکم ز

  ی آوا کنترل تونمی نم تونم، یکنم عاشق نشو. نم  یبه دلم حال یبشه؟! چطور  الشیخی به دلم بگم ب یکنم؟! چطور  کاریچ ی گ یم -

 دلم ندارم.  ی رو

چهار   یول امیزدم که به چشمش ب شیو آتخودم به آب   قدرن ی! انه؟یبی نشستم و زار زدم. چرا من رو نم یاخونه  یپله سنگ  ی رو

 نه اون.  نه یبیساله فقط چشم من اون رو م 

 پا نشست و دستم رو گرفت:  یرو به روم رو  آوا

 .کننی ! دارن نگاهمون موونهیپاشو د -
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  ک یبره سر قرار با  خوادی است که عشقش امروز م وونهی عاشق د کی زه یری اشک م یجورن یا کهنی ا ننیبذار نگاه کنن، بذار بب -

 . گهیدختره د

 ! گمی! پاشو م؟یخل شد  -

 رم ی! االنم ولم کن آوا بذار به درد خودم بمینیبی آره خل شدم نم -

 :د ینال

 آشناش کنه.   یدختر  ک یبا  خوادی کردم بهت گفتم دوستش امروز م یبابا چه غلط  ی ! اِگه یپاشو د -

 دست از تقال برداشت و کنارم نشست.  ستیازش ساخته ن ی کار  د ید ی وقت

 به روم زد:  ی رو با تعجب بهش دوختم. لبخند   سمیخ یهاآوا چشم  غ یدفعه با ج کی

  می دنبالم که بر ی ایخوشمل م شیآرا کیبا   یزنی خفن م پیت  کیربع قبلش   کیبره. تو  خوادی ساعت پنج م رسامیام نن یبب -

 . می بخر یکتاب آموزش 

 : دمیتو پس کله اش زدم و با حرص توپ یکی

 سرم کتاب بخرم.  ر یخ خوامیمنم شادم م   زمی برو عز یدختر باز ی بر یخوای بدرقه اش، آره عشقم م  امیبزنم ب پ یت -

 :د یبه سرش کش ی دست آوا

. تو به حرفم بکن من بهت قول  ذارهی من و تو که نم ن یهم ب ی فرق یچی ه شهی م ی رتیزود غ یشناس ی که م  رسام ی! امگهید ی خر -

 که نره.  دمیم

 . با ذوق گفتم: رهیو نم شهی م  یرتیغ کهن یفکر ا با

 ! ره؟ینم یمطمئن  -

 . رهی وگرنه م  ی ایکوتاه ن خرم،ی خودم براتون م ا ی نیگفت فردا بر ی . فقط هر چرهینم شناسمشی آره خره جون من م -

 : دمیم و دست آوا رو هم کشبلند شد   ع ی. سردمیاش رو بوس تکون دادم گونه  یسر

 من نشسته هنوز.  ی برا نم یپاشو بب -

 : دادی که پشت مانتوش رو تکون م ی و در حال د یخند 
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 ! ؟یدونستی دلسا، م ی خر ی لیخ -

 تکون دادم...  ی لبخند سر با

مورد   الی سر یدر حال تماشا  یوقت یواشک یبعد اجازه گرفتن از مامان.  رفتی حتما م کردمی نم ی اگه کار  ی داشتم ول استرس 

کردم و با   اهیهام رو س وارد اتاقم شدم. چشم  ع یو رژ قرمزش رو برداشتم و سر  ملیعالقه اش بود داخل اتاقش شدم. مداد چشم، ر

  ی لیخودم فرستادم خ یبرا یافتاد بوس  هن یی. نگاهم که تو آدمیلب هام کش  یرژ قرمز رو  رم هام افتادم از آخبه جون مژه  ملیر

سرم انداختم و از اتاق خارج   یرو شل رو  ی آب هیبا حاش  د یو شال سف یآب  ن یکوتاه، شلوار ج یلیخ د ی مانتو سف کیخوشگل شدم. 

 بلند به سمت در رفتم:  یهابا گام  نییشدم با سر پا

 مامان من رفتم.  -

 زدم.  رون یحرف مامان نشدم از خونه ب منتظر

. هر  طورنیصورتش شدم اونم هم ره یمات خ دنش یزنگ در خونه اشون رو بزنم که در باز شد. با د یرو بلند کردم تا شاست دستم

مردونه،   دهیدماغ کش ، یمشک ی چشم وابرو رمینگاهم رو ازش بگ  تونستمی . دست خودم نبود نمشد ی م شتر یلحظه تپش قلبم ب

  یرو  ی ظیاون زودتر از من به خودش اومد. اخم غل یرو به باال داده بود. ول یقشنگ  طرز موهاشم رو به   ، یگندم  یپهن، پوست یهالب

 باال نره:  کرد ی م ی که سع یعصب یابروهاش نشست با صدا

 ! افه؟یق  نیکجا با ا -

 شد بدون توجه به اخمش آروم لب زدم:  قیپوستم تزر ر یز ی رینظ یب یحس

 . میبخر یکتاب آموزش   می ا آوا قرار بود برسالم ب -

 :د یغر یشد با لحن پر خشم ظتریغل اخمش

 . خرمی خودم براتون م نیالزم نکرده! اسمش بگ  -

 قورت دادم:  ی . آب دهنم رو به سخترمیمیبره وگرنه م د ینبا یخودم جمع شدم ول ی ترس تو از

 خودم باشم.  د یام داشتم، با گه ید د یخب راستش خر -

 به موهاش زد:  ی. کالفه چنگ د یکش ی عصب پوف

 . برمتونی برو تو خودم م ایب -
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  یکه شماره ا   یشلوارش در آورد. در حال ب یرو از ج شیبپرم بغلش و صورتش غرق بوسه کنم. گوش  خواستی دلم م  یخوشحال از

 :گرفتی م

 !؟ی ستاد یوا ی چ یبرو تو، برا  -

 

 40_پارت#

 

 : دمیقدم داخل نذاشتم که صداش از پشت سرم شن  نیبازم رو جمع کرد. هنوز اول شین ع یخودم اومدم سر به

 صورتم رو پاک کن!  ش یآرا -

 از ته ته دلم ذوق مرگ شدم که موند کنارم...  

 

 *زمان حال* 

ها ناتوانم و  سال ن یافسوس امروز بعد ا یرو برام خاطره کرد ول  یکنار من و آوا موند. روز قشنگ  رسامی اون روز ام دم یکش یآه

 نگاهش کردم.  ی جیاومدم و با گ رونیب نم یریش  یاز گذشته  زدی که اسم رو صدا م  یکنم. با صدا ی به رسم عشقم کار  تونمینم

 دختر؟! حالت خوبه؟! یی کجا -

 تکون دادم و آروم گفتم: یسر

 خوبم!  -

 . تا سر و صورتت درست کنم ر یدوش بگ  هی پاشو برو  -

حوصله   یب ع ی ندادم. مگه مهمه که خوب باشم. سر تیاهم ی ول  رفتیم   جیسرم گ ی اشاره کرد. از جام بلند شدم که کم یاتاق  به

 اومدم.  رون یدوش آب ولرم گرفتم و ب  کی

 از تاسف تکون داد:  یسر  دنمیبا د شهال

 ! ؟یاصال خودت رو شست ی ریهم آب موهاتم رو بگ  ینکرد  نجا، یا ایب -
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 آب موهام رو گرفت و با روشن کردن سشوار کارش رو شروع کرد.   کیکوچ یاحوله  با

 . د یخسته شده بودم که خودش به دادم رس  گهیدستش بودم. د  ر یز اد یز زمان

 پاشو لباس تو بپوش. یتموم  -

نداره.   یپوشش چیلباس؟! ه  گنیم نم یرده بودند. به اپارچه رو به هم وصل ک ه یبود نگاه کردم به زور چند تک زونیکه آو یلباس  به

 .ستیبرام مهم ن گهید ی لباس کوتاه لخت نی به خاطر مادرم ا ی مرگم ول ی . در چند قدم دمیرس  یمن به چه خفت دمیکش  یق یآه عم

بازوم رو گرفت   ی رفت و تعادلم رو از دست دادم. در حال افتادن بودم که کس یاهیهام س قدم چشم   نیبا اول ی جا بلند شدم ول از

 : دمیگوشم شن  ر ینگران شهال رو ز یکه صدا

 ! ؟یچت شد؟! خوب  -

. لبم رو به دندون گرفتم و  د یگلوم چسب خی ب یر ی. بغض نفس گدمیو بدون توجه به شهال لباس رو برداشتم و پوش   ستادمیا صاف

 ختم شده.   نجا یبه ا امی خودم سوخت که زندگ یپسش زدم. دلم برا 

 زد:  تیاز رضا ی به صورتم و لباس تنم کرد لبخند  ینگاه

 !ی خوشگل شد  ی لیدختر خ -

تا چه   ستیمهم ن برام  گهیگرفتم د نهییخوشگل شدم. نگاهم رو از آ یل یزدم خ  یرو به روم افتاد تو دلم پوزخند  نه ییبه آ چشمم

 شدم. با یکردم و ز  رییحد تغ

 :ده یچی گوشم پ  یپر ذوق شکوفه تو  ی در اتاق صدا یصدا با

 ! یدلسا محشر شد   یوا  -

 : کردی را برانداز م میکه با ذوق سر تا پا  ی رو به طرف شکوفه چرخوندم به سمتم اومد در حال سرم

 .یخوشگلتر شد  کردمی که فکر م  یاز اون -

 و ادامه داد:  د یخند 

 . فتهی پس ن نه یباش تو رو بب اریفقط مواظب زان -

 همرنگ لباسم رو جلوم گذاشت: یده سانت ی . شهال کفشکردمی فقط مات نگاهش م  من
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 . شیببر یتونی بپوشش. شکوفه جان تمومه م  -

 تنم بود.  س یپام بود مثل لباس که فک زی. سادمیرو پوش   کفش

 :د یصورت شهال رو بوس  شکوفه

 پاداش خوب بهت بده. ک یباشه به ساالر بگم  ادم ی! یمعرکه کرد شه ی جون مثل همشهال -

 زد:  ی لبخند  شهال

 به من لطف دارند.  شه یممنون آقا هم -

 دستم رو گرفت:   شکوفه

 شروع شده.  ی که مهمون م یخب ما بر -

انداختم   نیی. از نگاه سوزاندش تمام تنم سوخت، سرم رو پاکردی افتاد که با لذت نگاهم م ی که چشمم به مرد میاتاق خارج شد  از

 . باتالق مرگ... دمیکه به کجا رس  نم یتا نب

  ی نه! ول گه یساالر م یول  کنه ی انتخابت م ار یخود زان ،یمهمون  یبفرستم تو شهیبا ساالر سر تو شرط بستم. اگه برخالف هم -

 !یش ید خوشگل مح نیتو تا ا دونستمی م

عده گرگ   کی  یشده قاط شیلباس، سر و صورت آرا ن یبا ا یچطور  رفتمی فقط سکوت کرده بودم، تو دلم با خودم کلنجار م  من

  ی مهمون هاش فقط در حد رقص و خوش گذرون شهیهم یمور ینکرده بودم. خداروشکر خانوم ت ریگ  ت یموقع نیبشم. تا حاال تو ا

 .دمیکش  یقی فرارتر بره. آه عم یکس داد ی وقت اجازه نم چ یبود ه

 لبخند بزن دختر.  کی!  ؟یاافه یچه ق ن یعه دلسا ا -

 برقصم.  ی برم وسط بندر خوادی داره حتماً م یدل خجسته ا  چه

نکرده به سرت   یپر نگهبانه که مسلح اند اگه خدا رون یمحوطه ب  یسالن و تو یبهت، حواست باشه در ورود  گمیم  یچ نن یبب -

 پس دختر خوب باش!  گذرهی از مادرتم نم  شهی م  ی.  اون وقت ساالر عصب یخالص ر یت  کیبا  ی کن  بزنه فرار

 کنه با خشم نگاهش کردم.  ی ادآور ی یه خواستی م  فقط 

 برهنه ام زد:  یکف دست به بازو  با

 ! یعه گفتم بدون -
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 ازش گرفتم که ادامه داد: نگاهم

. مواظب رفتارت باش با هر  کنهی رو نم سکیر ن یوقت ا  چیتو سالن وگرنه ه ی با من گذاشته بر یحساب شرط بند  یساالر رو  -

دست از سرت    ی. اگرم کسد یایتا ب ی کنیبهتر وگرنه صبر م  ی اومد سراغت که چ اری. اگه زانهی ک یپرس ی هم کالم نشو اول م یکس

 داخل!  ی بر ی تونی بهت سفارش نکنم! م گه ی. دلسا دکنمی درستش م   مخود  ی اشاره کن کی  هی کاف داشت،یبرنم

عطر و...**... از همون جا مشامم رو پر کرد.   ی . بوشدمیم  ی که برام بازش کرد که با سه پله وارد سالن بزرگ مید یرس  گه یدر د  به

 بلند بود....***.... ک یموز یصدا
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  ی جا نجایا دمیکش  یافتاد. آه تیرم رو بلند کردم نگاهم به سالن پر جمعپله گذاشتم. س  ن یاول ی توش نبود رو ی که جون یپاها با

کردم واقعا راه    ریبودند. گ ستادهیو چهارشانه با اسلحه ا کل ی. دو مرد هد یچرخ ی نگاهم رو به طرف در خروج د ی! ناامستیمن ن

از سالن که خلوت   یسوزند، خودم رو به گوشه ا یکه تمام تن لرزونم رو م   یمردها ره یخ یها اه! بدون توجه به نگ ستین  یفرار

 داشت رسوندم.  رونیرو به ب یاتر و پنجره 

که مسلح   یبود و افراد  متیگرون ق یهانیکه پر از ماش  رونیفرستادم و چشم دوختم به محوطه ب  رون ی ام رو بحبس شده نفس

 ! ؟یفرار کنم؟! مادرم چ  یچه طور کنم؟!  کاریدادند. حاال چ ی م ینگهبان رون یب

  نیاومدم که عطر تلخ و سردش مشام رو پر کرد. قبل ا رونیب شونمیاز افکار پر ی رو با درد بستم. با احساس حضور کس هامچشم

 و تنم رو لرزند: ده یچیبم مردونه اش تو گوشم پ یکه برگردم صدا

 تو نداره؟!  ن یداره که ا یقشنگ   یز یچه چ رونیب -

 لرزون و آروم لب زدم:  یبا صدا ه،یک  نم یرو نچرخوندم تا بب سرم

 .کننی شون خفه ات م تو آدم ها با نگاه ن یهواش! ا -

 کرد: ز یر خنده

 مثل تو رو بشکنه؟!  یدلش اومده دل عروسک  ی ک -

 : گمی نگاهش کنم. کالفه م خواستی دلم نم  یول کردم ی نگاهش رو خودم حس م ینیسنگ 
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 گار!  روز -

 اسم خوشگلش رو بگه؟  خوادی عروسک نم نیجالب شد! حاال ا -

 دلسا. -

 لب دل رو زمزمه کرد:  ریز

 .ارمی! زان یدار  یاومم، اسم قشنگ  -

لب هاش نقش   ی رو یطون یکه لبخند ش  ی و جذاب مرد جوان خوش چهره  دن ی. با ددمیاسمش با بهت به طرفش چرخ دنیشن با

قطع شد. بدنم شل شد و پاهام تحمل وزن بدنم رو نداشتن. در حال افتادن بودم که    کبارهیشد و نفسم  یبسته بود. قلبم خال 

شد   شتر یهاش که ب....***.... حصار دست د ی تموم تنم لرز  اریاخت ی. بد یکش  اش نه یهاش رو دور کمرم حلقه کرد به سمت س دست

 اومده بود سراغم. می مستق ار یهمه مرد خود زان نیا نیاز ب شد یباورم نملرزش بدنم امونم نداد. 

 لب زد:  یآشکار  ی. با نگرانزدی ام دو دو م  ده یترس  یهاتو چشم  نگاهش

 ! ؟یلرزی چرا م ست،یحالت خوب ن -

 اش بودم.  رهی. فقط با ترس و وحشت خخوامی مرد رو نم ن یا یمحبت و نگران من

 ! ؟یشد  ی دختر چته؟! چ -

  ی حرف د ید  ی که بهم هجوم آورده بود قدرت حرکت زبونم رو گرفته بود. وقت  یالل شده بودم. استرس و اضطراب و وحشت گاران

  ی کرد. مجبورم کرد کنار خودش رو تمی پنجره بود هدا یکه گوشه   ی ام ....**.... و به سمت مبلدستش دور شونه  ک ی زنم،ینم

 .ارهیبرام ب یآب قند   وانیبود اشاره کرد، ل  یی رایکه در حال پذ  ی . به خدمه انمیمبل بش

 سوزند ی و م   خوردی داغش به صورتم م  یکه نفس ها  ی بود به طور نمونیب  یهام شد. فاصله کمچشم یا ره ی رو کج کرد خ سرش 

 تمام سلول هام رو. 

 ! رون؟یمحوطه ب ی ببرمت تو یخوای م -

  یبرام آورد. دستم رو بلند کردم ول یآب قند  وان یبه نشونه نه تکون دادم. خدمه ل ی با جون کندن سر دم،یرو ازش دزد نگاهم

رو برداشت به لبم   وان یشد ل امی که متوجه ناتوان ار ی. زانرمیرو به دست بگ  وانی ل تونستمی بود که نم  ادیز قدرن یلرزشش دستم ا

 کرد.    کینزد
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لختم  گذاشت و   یبازو  ی آب برام زهر شده بود. دستش رو نیریبه زور قورتش دادم طمع ش  یازش خوردم ول  ی کم ی مجبور

قفس   نیا کردمی که حس م ی طور د یکوبی م امنه یس  یتو  انه یو تو خودم جمع شدم. قلبم وحش دمی . لرزدادی نوازش وار حرکت م

 و متوقف کرد: دستش ر رکت بشکنه و رها بشه. ح  خوادی دورش رو م یاستخوان

 ...نجیا ی ! چرا اومد یستین نای! تو همجنس استیتو ن ی جا نجایا -

 . میساالر قطع شد. هر دومون به طرفش برگشت ی با صدا اریحرف زان ه یبق

 منتظرت بودم؟!  ن یزودتر از ا نجاست،یا ی ک ن یبه به بب -

 زد:  تیرضا یاز رو  ی در گردش بود، لبخند  اریمن و زان نی. نگاهش بستادیمون ا ی قدم ک یدر  ساالر

  دایپ یادیوارد سالن شده طرفدار ز ی که امشب برات در نظرم گرفتم زودتر جذبت کرده، خوشگله نه؟! از وقت  یملوسک  نمیبی م -

 کرده. 

  لی هام تحلشمچ ی تو  خوادی رو م ی زیکرد انگار چ  ینگاهم م یهام زل زد. طور چشم  ی مات و مبهوت به طرفم برگشت و تو اریزان

شد؟! با   ی چ کدفعهیصورتش نگاه کردم  ییهو ی رییتغ  نیخورد. با تعجب به ا ی ابروهاش شد و گره سفت نیکنه. کم کم اخم جانش

 گفت:  یو خشک ی بلندم کرد. با لحن عصب ودش به بازوم چنگ زد و همراه خ تیعصبان

 .برمشی با خودم م -

 . د یحرفش و قهقه ساالر تموم تنم لرز دنیشن از

 اصال مال خودت؟!  یخوای چشمت رو گرفت، م ی کیچه عجب  -

 کرد.  شتریقدرتمند خودم خالص کنم که فشار دستش رو ب  ی ! تقال کردم تا از حصار اون پنجه گن؟یم یچ نایا

 . نمی رو بب اتافه یق خوامی به حسابت. حاال هم برو گم شو، نم زمیری ! م ه یفکر خوب -

بود.   دهیدست از تقال برداشتم. ساالر انگار که به هدفش رس  دهیگردنش، ترس   یمتورم رو  یهاو رگ  نشیخشمگ  یتن صدا با

 خم کرد:  ی چشمش گذاشت و سرش رو کم ی چاپلوسانه دستش رو ار، یبدون توجه به خشم زان

 به چشم، خوش بگذره.  ی ا -
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شده نگاهش رو   زیر یهابا چشم  اری. زاند ی به گلوم چسب ینیتموم شده؟ بغض سنگ  ی چبست. باور کنم که هم خیتنم   یتو خون

سالن   یبه سمت خروج  یبلند و عصب  یهابا قدم  کدفعهی! دمیفهم ی رو نم  بشیرفتار عج نیدور تا دور سالن چرخوند. علت ا

. با شدمی م  ده یلرزون دنبالش کش ی. از ترسم سکوت کرده بودم. با پاهاشد ی م شتر ی. هر لحظه فشار دستش دور بازوم بدمیکش

  دمیکش  یخفه ا غی پرتم کرد. ج ی صندل یرفت. در جلو رو باز کرد محکم رو  ی رنگ  د یسف ی مازرات نی خروج از سالن به سمت ماش 

  کهن یدور زد و سوار شد. اما قبل ا  رو نی. صاف نشستم و با وحشت نگاهش کردم. ماش د یتا به خودم اومدم در رو محکم به روم کوب

شکوفه   شه،یاومدن ش  نییفرستاد و با پا  رونینفسش رو پر فشار ب یزد. کالفه و عصب شهیبه ش   یتقه ا  یرو روشن کنه کس نیماش 

 لب زد:   یبا لبخند خاص

 ! ؟یر یم ی چه زود دار -

 و ادامه داد:  د یرنگ شده و حالت دارش کش ی موها ی رو یدست

 ! ؟یبمون شتر یب یخوای نم -

 : د یبه سر تا پاش انداخت و با همون لحن خشنش غر ی با تمسخر نگاه اریزان

 ! بکش کنار! ؟یپرس ی به تو مربوط که م  -

 صورتش، دستش رو باال آورد و ساکم رو نشون داد:  یتو  ی رییبدون تغ شکوفه

 . داشته باشه اجیبهش احت  د یباشه گفتم شا شت یمال دلساست! حاال که قراره پ نیا -

 داد:  ی خنده جاش رو به اخم ترسناک قهیزد و بعد چند دق  یقهقه ترسناک اریزان

 مشت لباسه! بسوزنش.  ک ی -

اون ساک بود. دلم   ی. االن تو میاز مامان و بابا که کنار هم گرفته بود ی ادگاریعکس  نیساک قفل شد. آخر ی رو نگاهم

اون عکس، جون دادم تا صدام در اومد. با   دنید  یشده فقط به عکسشون نگاه کنم. برا یقبل مرگم حت   گهید کباری خواستی م

 :د یلرزی که م  ی خفه و آروم یصدا

 ساکم ر...  شهی م -

 انداختم. نییغضب آلودش خفه شدم و سرم رو پا یهانگاهم کرد که از ترس چشم  ی همچ برگشت

 نگاهش کردم.  یچشم ریبا صداش متعجب ز که 
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 ! اریساکش ب ی ه -

از جا کند   یجهش وحشتناک  کیبا  نیپام پرت کرد. ماش  یچند قدم رفته رو با لبخند برگشت. ساکم رو گرفت محکم رو  شکوفه

 . ختیکه قلب منم فرو ر

هر   ی . نگاهم رو با اندوه و حسرت به چهره دمیکش  رونیمانتوم عکس رو ب ب یج یساکم رو باز کردم. از تو  بیدست لرزون ز با

خش   یهام روان شد. با صداآروم از چشم   ینبودم! قطره اشک پناهی همه تنها و ب نیکنارم! کاش ا نی رد. کاش بوددوشون گره خو

 : مبه خودم اومد  اریدار و ترسناک زان

 دردسر ندارم.  یحوصله  اده،یراه ز  الم یبپوش تا و ی صاحبت اگه لباس دار یتو اون ساک ب -

 .دمیبود لباس پوش  یلرزون به هر طور  یهادست با

 نی. خودم رو به سمت در ماش کردیم  شتر یکه ترسم رو ب د یکشیم   یکش دار و عصب ی و نفس ها رفتی قدر با سرعت م  نیا

و مرگ   الش ی هر لحظه ممکن بود به و شد ی نم ی کنم ول ی ریسردم رو تو هم قفل کردم تا از لرزشون جلوگ یهاچسبوندم. دست 

  رون یب نی. اگه به خاطر مادرم نبود خودم رو از ماش شد ی م  شتریب شتریترسم ب فته ی برام ب یقرار چه اتفاق  که ن یاز تصور ا .میمن برس 

زدم خدا   ادیکنم. تو دلم فر ه یگر صدایکردم آروم و ب  یشدند. سع ری هام سرازگونه   یرو  ی شتری. اشکام با شدت بکردمی پرت م

با ترس به طرفش   شیعصب ی و صدا نیبشم. با توقف ماش  د جهنم نجاتم بده نذار نابو نی! از اننیمن رو بب گهید کباری! کباریفقط 

 :دمیچرخ

 شو!  اده یپ -

در   کدفعهی شدم.   کیچه زود به مرگ روح و جسمم نزد  م،ید یرس  یعنی شد ی شد. باورم نم اده یپ ع ینگاهم کنه سر کهن یا بدون

 : د یغر یخشن یبه شدت باز شد. با صدا نیماش 

 !؟یش ی نم ادهیچرا پ -

به   ی بلند  یبا صدا  د یلرزی م د یتمام تنم مثل ب  الی و دن ی. با ددمیکش رونیب نیشدند بهم نداد. دستم رو گرفت از ماش  ادهیپ مهلت

و سکوتش   یک ی. از تارشدمی م  دهیکش  یبزرگ ال یو  یاز اشکم و حالم به سمت در ورود  س یهق هق افتادم. بدون توجه به صورت خ

 :دمینال رم یترس و بغض نفس گ ون یاز م  ده یبر ده یدم. بریخُف کردم و به خودم لرز شتریب

 برم.  نیبذار نی تورو خدا آقا بهم رحم کن -

  یوجودم ول  یینجات خودم و تنها دارا ی. تقال کردم برا دمیکش یغیشدن. ج شتریبه در نمونده بود از ترس اشکام ب یز یچ گهید

 . دمیکش یدلخراش  ی غیپرتم کرد که ج یکاناپه ا   یرحم در رو باز کرد داخل سالن بردم. رو ی اون ب
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 : د یتو صورتم غر یو خشن ی شد....***.... با لحن تند  کمیبه خودم اومدم نزد تا

دختر پاک و   کی به ظاهر  د یشا ییاز اونا یکیته؟! تو هم  مصرفه. چ  یآشغال ب که یت  هی لجن،  یعن یکه با ساالر هم گروهه  ی کس -

بار گول ظاهر پاکت رو   ن یاول ینهفته است. منم امشب برا طانیش   ک ی ی نقاب مظلوم که زد نی ا ری ز یول  ی ایساده به نظر ب

 خوردم. 

 لکنت از ته وجودم التماس کردم:  با

 به اجب...  ستمیتورور خدا ولم کن. من از اونا ن -

 زد:  اد یبه خون نشسته خشن تو صورتم فر یهارسماً خفه شدم. با چشم ادش یفر با

 . کنمی . خودم آدمت مینش م ینقاب قا ریکه ز کنمی م  یخفه شو! امشب کار -
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  ی بود ول یم  ی الیکابوس خ  کی ی . کاش همه چدمیشک ی دلخراش   غی . از ته وجودم جد یبند حرفش شالم رو از سرم کش پشت

.  دمیلرزی م  د یگردنم جلو آورد. ....***.... از ترس به سکسکه افتادم و مثل ب ی گود ی داشت. سرش رو تو  تینبود و واقع یالیخ

در تقال بود. خدا چرا تموم    ژنیاکس یذره ا  ی هام برا هی. رشمی و دارم خفه م   ادیام باال نمشده نی نفس سنگ  کردم یاحساس م

! خدا خسته  ؟یشنوی خسته شدم، صدام رو م  گه یبرام نمونده! د ی جون گهی جون رو که د نیا ر یکابوس وحشتناک؟! بگ   نیا شهینم

  گه یرفت و د یاهیهام س . چشمد یچرخی دور سرم م ی حس شد و همه چ ی ! بدنم ب؟یکنی همه درد رهام نم نیشدم چرا از ا

 ...دمینفهم یچیه

 *** 

با   یبا مرگم تموم شد. دستم رو تکون دادم ول ی بود. حتما مُردم! چه خوب که همچ د یسف یپلک هام رو باز کردم همچ یال

 دستم، صورتم مچاله شد.  ی تو یاحساس سوزش 

 ! ؟ی هات رو باز کردچه عجب چشم  -

 . پس هنوز تموم نشده!د یلرز  ارمیاخت ی اش دوباره ترس و وحشت به جونم افتاد. بدنم ب هیو پر کنا ی عصب یصدا دنیشن با
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اش روح از   یقرمز و وحش  یهاچشم  دنیام رو گرفت به طرف خودش برگردوند. با دشده چونه  کمینزد دمیهاش فهمقدم  یصدا با

 لب زد:  یصورتم خم کرد. با لحن ترسناک  یبدنم جدا شد. سرش رو رو 

  گهید  یسر ن ی. خودت رو جمع و جور کن وگرنه ایاز اموال من ییجز گه یتموم شده! تو د یهمچ  ینکن چون غش کرد فکر  -

 ! ؟ید ی. فهمیهست  ی در چه حال ستیبرام مهم ن

 و سرم رو تند تند به نشونه موافقت تکون دادم.  دم یتن صداش ترس  از

 شکم پرت کرد:  یفاصله گرفت ساکم رو رو  ازم

 ! امیتا ب ی مونی تو انجام بدم. م  صیترخ  یکار  رمی م ،ی کمکت کنه لباس بپوش  اد یتا ب رستمفی پرستار رو م  -

 !شه؟ی . چرا تموم نمدنیهام محکم فشردم. اشکام باراتاق خارج شد ساکم رو تو دست از

 . دمیپرستار نفس آسوده کش دن یدر که باز شد با ترس برگشتم با د یصدا با

 زد به سمتم اومد:  یلبخند 

کرده! خدا به دادت برسه! از حال و   یو بداخالقه همه رو عاص  یعصب ی ل یشوهرت خ نیا ی دختر خداروشکر بههوش اومد   یوا  -

 از دستش!   یکشی م ی روزت مشخصه چ

طع کرد. کمکم  . ُسرم رو برام قادین گهید  ی کن ی کار شهی م  ایخدا کردمی دلم دعا م  یزد و من چشم به در بود. تو یحرف م  اون

 تخت نشستم.   یلبه   ی. رو دمیکردم و لباس پوش  زیصورتم رو تم  یکرد موهام رو جمع کنم. با دستمال مرطوب

دلم   ی تو ید یذهنم خورد. ام یکه تو  یبودم. با جرقه ا  اریشدم و منتظر زان رهیاز خروج پرستار با استرس و ترس به در خ بعد 

و ترس به سمت در رفتم و بازش   د ی. با تردرفتمی م  د یبا یداشتم ول  یاومدم. احساس ضعف و ناتوان نییروشن شد. از تخت پا

  ی نبود. با ضعف ی خبر رحمی سالن بخش چرخوندم. خداروشکر از اون مرد ب یلرزونم رو تو  نگاه . زدیکردم. قلبم از ترس تند تند م 

استرس داشتم که تموم تنم   قدرنیبخش خارج شدم. جون دادم تا خودم رو به پله ها رسوندم. ااز  وار یکه داشتم با کمک د

که از ترس نفس نفس   ی . در حالرفتمی م د یاومدم. با نییپاتنم بود به حالت دو از پله ها  ی که تو  ی. با ته مونده انرژ د یلرزی م

 .د یهام هجوم آورد و بار. اشک به چشم د یلرز اریاخت ی ب خارج شدم که در جا خشکم زد. تموم تنم مارستانیاز ب زدمی م

 

 44_پارت#

 



 تو تنها دور از 

117 
 

پارک و تموم مدت اعالفش کرده بود. از ترس   ار یزان نیدر ماش  یرو جلو  نشیماش  ا یدر حال دعوا بود که گو  یبا مرد اریزان

ام  خشک شده  ی بود. پاها دهیات. پشتش به من بود و هنوز من رو ند  دهی زده بودم. دلسا چه مرگته؟! بدو برو تا ند  خیانگار  دنشید

دوباره    یقدم بهم جون ن یبرگرده. هم دمیترس ی بود که هر لحظه م نیسنگ  قدرن یعقب برداشتم ا بهکه   یقدم  نیرو تکون دادم. اول

 کوچه داخلش شدم. نیپشت سرم رو نگاه نکردم. با اول یحت  دنیشروع کردم به دو اریداد برخالف زان

کوچه   ی نبود. گوشه  اریو زان مارستانیاز ب ی خبر گه ی. درفتمی کوچه م  ن یکوچه به ا ن یاز ا اریو از ترس زان  دمیچقدر دو  دونم ینم

 نشستم و منتظر موندم تا صبح بشه...  نیزم ی ام به خس خس افتاده بود. نفس نفس زنون رو نهی. س ستادمیا یکیخلوت و تار

به مادرم برسونم.   عتر یکنم و بتونم خودم رو هر چه سر دایپ یروشن شدن هوا نگاهم رو به دور اطراف چرخوندم تا راه با

 رفتم.  ابونیخ  یاصل  ی  هیحاش و ترس به  د ی به مادرم برسونن. با ترد یبیبا فرارم بخوان آس  دمیترس ی م

قدر ذوق زده    ن یا دنشیعمرم از د یبه سمتش پرواز کردم تا حاال تو یآژانس با خوشحال   دنیبا د هاابون یخ ی گشتن تو  یکل بعد 

 بود.  نیکف زم دن یکش ی در حال ت  یرمردینشده بودم. داخل شدم پ

 سالم.  -

 سرمست و پر ذوقم به طرفم برگشت: یصدا با

 سالم دخترم!  -

 بهش برسونم.  عتر یخودم رو هر چه سر د یبا ضه ی کامل. مادرم مر ار یدر اخت خوامی االن م نیهم نیماش   کیآقا   -

 داد:  وار یبه د ه یرو تک یت

 ! ؟ی بر یخوای حاال کجا م -

 تو صورتم زل زد: د یو با ترد د ی کش  ششیبه ر یبهش گفتم مقصدم کجاست. دست ی وقت

فکر   ،یراه  ی دوازده ساعت تو  ایکم کم ده  ی بر یخوای هم که م یری رامسر! تا مس ییکجا ی دونیدوره! االنم م   یل یراهش خ -

 قبول کنه!  ی نکنم کس

 :ختمینگاهم و صدام التماس ر تو

 مادرم.  شیزود برم پ  خوامی فقط م کنم،ی م  میبشه تقد   یاش هر چ هی آقا کرا -

 اشاره کرد:  ی دست به صندل با
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 ببرتت!  شهی حاضر م ی ک نم یبب نیبش ایب -

 به طرف گرفت: ی آب وان یو منتظر بهش چشم دوختم. ل نشستم

 ! ؟ی دوست دار  یلی! معلومه مادرت رو خستیبخور انگار حالت خوب ن -

 آب خوردم:  ی گرفتم و مقدار  وانیل

 ! یلیخ -

 زنگ زد و شروع کرد به حرف زدن.  ی نفررو برداشت به چند  ز یم ی تلفن رو یزد و گوش  ی لبخند   رمردیپ

 . ادیاز راننده ها قبول کرده ببرتت اونم فقط به خاطر مادرت، االن م ی کی -

تا    کنمی گم و گور م  یکجایکه به مادرم برسم. اون وقت با مادرم خودم  کردم ی م  یلبم نشست فقط لحظه شمار ی رو  یلبخند 

 کس بهمون نرسه.  چیدست ه

حرکت کرد آرامش تموم وجودم رو فرا   ی شدم. وقت  ینقره رنگ  ی حدود چهل و پنج ساله بود سوار پژو یرد اومدن راننده که م با

فکر   یچیکردم به ه  یهم گذاشتم. سع ی هام رو آسوده چشم  الیفرار کنم با خ اریخدا کمکم کرد تا از دست زان کهن یگرفت. از ا

 نکنم با آرامش غرق خواب شدم...

 یهابه خون نشسته و رگ  یها. بازوم رو با خشم گرفت. با چشم دمیکش ی غیاز ترس ج اریزان دنیبا شدت باز شد. با د نیماش  در

 زد:  اد یخشن تو صورتم فر ش،یشونیمتورم پ

 . گذرمی ! منم از حقم نمی! تو حق من؟یاز دستم در بر  ی تونی م ی فکر کرد -

 لب زدم:  دهی بر دهیکنترلش کنم بر تونستمی و نم  د یلرزی که م  یفک با

 ولم کن! تورو خدا! -

. سرش رو  د یوقفه شالم رو از سرم کش ی دهنم حس کردم. ب ی خون رو تو یپشت دستش چنان محکم تو دهنم زد که مزه   با

 . دمیکش  یدلخراش  غیجلو آورد که با تمام وجودم ج

 خانوم! خانوم!  -

هام رو باز کردم  . با وحشت چشم دهیام رو تکون مشونه  ی محو شد... احساس کردم کس  کبارهیازم دور شد و  اریزان ، یمرد  یصدا با

 :د ینبود. تازه متوجه راننده شدم که خودش رو عقب کش اریاز زان یو نگاهم را چرخوندم خبر 
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 کنم! نگرانت شدم.  دارتیم ب! تو هم مثل دخترم مجبور شد ؟ید یخواب بد م -

خوابم   ی تو  یکه تمام تنم رو لرزوند. حت  یگذاشتم. خداروشکر خواب بود، خواب وحشتناک  زد،ی م انه یقلبم که وحش ی رو دستم

پام گذاشته شد و   یرو  ی لونیکردم. نا  هیعرقم رو قاب گرفتم و با صدا به حال خودم گر  سیهام صورت خندارم. با دست  شیآسا

 : د یچیگوشم پ ی مهربون همون مرد تو یبعد صدا

  لونیبخور. چلوکباب با دوغ، آب هم داخل نا فتاده یغذا گرفتم تا از دهن ن یخواب بود  ی خواب بوده! وقت کی  گهیدخترم بسه د -

 هست.

رو باز کردم   لونی! نادم؟ی. چه همه خوابدادی نشان از ظهر م  خوردی م نیماش   یتو  م ی. آفتاب که مستقدمیهام کشچشم  ر یز یدست

افتاد که تعارف   ادمیغذام تازه  یافتاد چقدر گرسنمه و حمله کردم به غذا. آخرها ادمیام خورد. تازه  ی نیب  ریکباب که ز  یبا بو

 نزدم. خجالت زد لب زدم: 

 رفت تعارف کنم.  ادم ی دم یگرسنه ام بود که غذا رو د قدرن یا د یببخش -

 بهم انداخت: ی نگاه کوتاه نه ییکرد و از آ یاخنده  تک

 نوش جونت! من قبل تو خوردم.  -

 غذام شدم.  یه یزدم و مشغول خوردن بق   یلبخند 
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باشه   شتریحواست به من ب ی سر نی. خدا ادم یکش  یقی هام رو بستم و نفس عمشدم. چشم  ادهیپ نیاز ماش  هی حساب کردن کرا بعد 

  یزدم. دست  یلبخند  شگاهیتابلو آسا دنی . با دد یچشم چک یاز گوشه   ی. چشم رو باز کردم که اشک سمجخوامی فقط آرامش م 

 رد شدم.  ابونیبا ذوق از خ  دمیچشم کش ریز

 زدم:  یبه در نگهبان ی ا تقه 

 ! ؟یهمت ی سالم. آقا -
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 ابروهاش گره خورد:  یرو  ی ظیاول تعجب کرد بعد اخم غل دنمیرو باز کرد با د در

 ! ؟یدختر که اومد   یدار  ی چه روعجب آ،  -

 شدم: نیام شرمگ  ی طوالن ریو به خاطر تاخ  د یذوقم پر کش  تموم

 .اومدمی مشکل داشتم وگرنه زودتر م -

 تمسخر لب زد:  با

 !د یکشی طول م  دمیبا -

 گفتم: یتلخ شد و با ناراحت کام

 شده؟!  ی زیچ -

 برو تو.  اینه! ب -

 آوردم داخل محوطه شدم.  یاز رفتارش سر در نم  کهن یبا ا دمیلب زمزمه کرد که نشن ر یز یحرف

دستپاچه ازم دور   د، یآن رنگشون پر ه ی دنم یورودم به سالن دو پرستار در حال صحبت بودند به سمتشون رفتم که هر دو با د با

 شدند و رفتند. 

بازش ساکم رو همون جا   یهاچشم دنیمت اتاق مادرم رفتم. با د کردند؟! به س  ی جورنیابروهام نشست چرا ا ی رو یکمرنگ  اخم

هام پر اشک شد و  پرت کردم. با دو به سمتش پرواز کردم و پر شدم از آغوش گرمش، چقدر دلتنگش بودم. چشم  نیزم ی رو

هاش رفت. دستکه قلبم آروم گ  دم یکش یق یاش گذاشتم نفس عم نهیس  ی رو سرمصورتش رو غرق بوسه کردم.  ی. از دلتنگ د یبار

 نگاهش شاد بود.  یول زدی نم یخوشگلش زل زدم حرف  یها. تو چشمدمیرو گرفتم و بوس 

 بهتره بگم مجبور شدم...  ا یکردم   ریگ  یعنیوفا نبودم. نشد   یسالم قربونت بشم. ببخش که تنهات گذاشتم ب  -

 که سرم اومده بود...  ی روزهام و بالها ها،ییچند وقت تنها ن یاز ا گفتم 

سبز وارد اتاق شدند. پرستار با دست به من اشاره   فرمیونی با  یزن چادر کی پرستار همراه  ک یدر سرم رو بلند کردم  یصدا با

 کرد: 

 همون دختره است، دلسا فرهمند! نیا -

 بست:  رو به مچ دستم ی به سمت اومد و دست بند  ی! زن چادر ؟یچ  یبرا سی تعجب نگاهشون کردم. پل با
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 . د یهست یمور یت ی آقا یاز خونه  ی شما متهم به دزد -

 دست بند بود:  ی شدم چشم رو شوکه

 ! ؟یمن؟! دزد -

 رو گرفت:  بازوم

 !شهی مشخص م ی کالنتر ی ایب -

 قورت دادم:  یدهنم رو به سخت  آب

 ! ؟یچ ی برا ی کالنتر -

 !یفهمی اونجا م -

 کردم:  تقال 

 ! ؟یچ  ی. دزد دمیخانوم اشتباه شده من تازه رس  -

 گفت: دم،یکشی که به سمت در م ی حال در

 بده!  ح یدروغش رو اونجا توض  ایراست  فتی راه ب -

 : کردی به مادرم انداختم که نگاهم م ینگاه

 ! گمی نکردم. راست م یکار  چ یبه خدا مامان، من ه -

 ... یکالنتر   میبود بر  نیفقط جوابم ا گفتم ی م  یتم کردند. هر چاسکور نیتا ماش  سیدو مرد پل  میاتاق خارج شد  از

  ز یپشت م یدرجه دار  ی . مرد مسنمیشد   یبعد کسب اجازه داخل اتاق   میرفت ی همراه همون زن به سمت اتاق یورود به کالنتر  با

 گذاشت:  زی م یکه دستش بود رو  ی نشسته بود. زن پرونده ا

 متهم دلسا فرهمند! -

 اشاره کرد:  یبه پرونده انداخت با دست به صندل یاز اتاق خارج شد. مرد نگاه ی احترام نظام بعد 

 . نیبش -
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 بهم انداخت: ینشستم چشم دوختم به مرد رو به روم. نگاه ی صندل یرو   مضطرب

!  ؟یوان خدمتکار شبانه و روز مشغول به کار بود عنبه  یمور یخانواده ت یخونه  ی مدت پنج سال تو م،یدلسا فرهمند فرزند ابراه -

 درسته؟! 

 بله.  -

  یماه کی  ی ! فکر کرد؟یزد یکار  یهمه دوستت داشتن و کمکت کردند چرا دست به همچ نی که ا ی موریخُب خانواده ت -

 ! ؟یکنی تو م  یو راحت زندگ  یگرد ی بعد بر م شهی نم بت یام متوجه غ ی افته و کس ی م بیآب از آس  ینباش 

 نگاهش کردم:  گم سردر

 شده؟! ی منم بفهم چ ن یحرف بزن یجور  ک یآقا تورو خدا  -

 !یگناه ی ب یبگ  یخوای باشه م -

 تکون داد و ادامه داد:  یسر

 زده.  بتیغ کدفعهیو  یسرقت کرد  یمور یت یاز خونه  ون یلیطال و مبلغ ده م  سی سرو کی ی قبل  یبا نقشه   -

 رو؟!  امی زندگ ی د یتا کجا گند کش ی شد. عسل لعنتهام از تعجب گشاد شدند و قلبم فشرده  حرفش چشم  دنیشن با

  کار یاز کار ب کنهی م  یو طال خبر نداره. به خدا عسل ازم خواست برم. گفت نرم کار   ونیلی! اصال روحم از ده مستمیآقا من دزد ن -

 برم. منم به خاطر مادرم به خواسته اش عمل کردم و رفتم.  د یکرد با  دمید ته اندازه،ی م رون یب  شگاهیبشم بعد مامانم از آسا

 !؟ یتر نکرد  نیدختر جون اعتراف کن تا جرمت رو سنگ  -

 گفتم:   یحالت عصب با

 . دمیندزد یز یچ یاعتراف کنم وقت ی به چه جرم -

 رو بلند کرد:  صداش 

 ! یسروان افخم -

 نگذشت همون زن وارد اتاق شد. یکم

 ! ببرش بازداشتگاه تا فردا بفرستمش دادسرا.  فهمهی دختر انگار زبون من رو نم ن یا - 
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  له یدر م  کیبه  یمنته  ییبه سمت ته سالن که پله ها میگذاشت از بازوم گرفت بلندم کرد. از اتاق خارج شد  ی احترام نظام یافخم

 . میداشت رفت  یکه در آهن   یسپردم بعد چک کردنم به سمت اتاق یا  گهیداونجا به زن   م، یداشت رفت ی آهن یا
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تخت   ی رو یگر یو د  یموکت خاکستر  یرو  یکیخفن و زشت که  یهارو باز کرد با دست به داخل هولم داد. دو زن با چهره  در

نشستم. تنم رو به   ن یزم ی دور از اونا رو واری د  یمعذب بشم گوشه  یاشون باعث شد کم رهینشسته بود، مواجه شدم. نگاه خ  یفلز

.  هینه گال کنمی م  هی . نه گرد یسف ی فضا ه ی بود مثل  یشدم. ذهنم خال  رهیو به سقف خ ردم دادم. سرم رو باال آو  هی خنک تک وارید

 همه درد و مکافات... نیروزگار شدم هر جور دوست داره من رو دنبال خودش بکشه. کم آوردم در مقابل ا میتسل

 دختره؟!  ی ه -

 رو از سقف گرفتم و به اون دو نفر دوختم.  نگاهم

 ! گرفتنت؟! ی! حاال هر چن؟یگی م  یچ ی مف، اُف ب یبود ب  ی چ نیبا ا ای ی تو پارت -

 حرف بزنم.  ی کردم اصال حوصله نداشتم با کس سکوت

 گفت:   یبدخلق با

 بوده؟!   یخالفت چصاحب رو،  ی! خُب تکون بده اون ب نمی! آ کن بب؟یزبون ندار ا ی یکر  -

 فرستادم:   رونیحوصله نفسم رو پر فشار ب ی بود. ب لهیپ انگار

 !یمیت ی ،یپناه ی ب ، یعقل ی ب -

 انداخت و با ابرو به من اشاره کرد:  ش یبه زن بغل ینگاه

 ! گه؟ی م  ینفله چ  نیشد ا تی مُلتفت نشدم تو حال یزر  -

 ولش کن بذار تو حال خودش باشه.   یُسم -

 و از جاش بلند شد: د یاش کش ین یب ریز  یدست یُسم
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 ادبش کنم.  د ی! باکنه ی آخه بد نگاه م زنهی حالم رو بهم م  -

 :د یدستش رو کش  یزر

 برو بخواب.  ایدرست نکن ب  گهی! درد سر د؟یکن  تش یاذ یآورد  ر یرو گ یکیداره؟! باز  کاریبه تو چ چارهی ب نیآخه ا -

 بهم کرد:  ی بد  یو نگاه  د یتخت دراز کش ی رو یُسم

 . گرفتمی وگرنه حالت رو م  رمی گ نجای ا فیح -

 : رفتی که به سمت تخت م ی در حال  یزر

 باشه.  دار یب نجاینباش. پاشو بخواب که صبح زود ا  دشمیبه ام ستین ی از غذا خبر گهید -

چقدر   دونم ی فکر کنم. آره بدجور کم آورده بودم. نم یچ یبه ه خواستمی بود نم  یخال ی شدم. فکرم خال ره ی هر دوشون خ به

 هم افتاد.  یبودم که پلک هام رو رشونیخ

 دلسا فرهمند؟!  -

 خمار از خواب لب زدم:  ی که تازه گرم شده بود رو به زور باز کردم با صدا هامچشم

 بله.  -

 .نتیبب  خوادی م لت یپاشو که وک -

 آروم لب زدم:   ریمتح

 ندارم!  ل ی! من وکلمیوک -

 در سلول رو باز کرد:  

 موقعه شب وقت مالقات گرفته تا باهات حرف بزنه.   نیداشته ا ی کلفت یهست پارت ی هر کس ی! ول دونمی نم -

 . می به سمت همون اتاق مرد مسن رفت میاونجا خارج شد  از

. از طرف  یو چهار ساله کت و شلوار یحدود س  ی نگاه کردم. مرد کرده   ی معرف  لمی که خودش رو وک  یا  بهیغر یتعجب به مرد  با

 باشه؟!  تونستهی م  یک

 به سمتم برداشت: یقدم  مرد
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 . لتونیهستم وک  یسالم خانوم فرهمند، امجد  -

 لب گفتم و نامطمئن لب زدم:  ر یز یسالم

 ! لم؟یوک  د یببخش -

  نیزده؟! ا بتونیکجا غ کدفعه یبوده؟!  یماجرا چ  نیکن  فی و برام تعر  ن ینیبش نیاریب ف ی. لطفاً تشرد یفهمی اونم م د یعجله نکن -

 ! ن؟یمدت کجا بود

 . دونستی ازم م ی ادیانگار واطالعات ز ینشستم. امجد  ی صندل یو مبهوت رو  جیگ

 شدم! ج یگ ی کم ی امجد  ی آقا -

 به روم زد:  ینشست. در همون حال لبخند  روبروم

 .نیفهمیخودتون م  نیاگه صبور باش  -

 ! ن؟یاومد  یاز طرف ک نیبگ  کنمی اهش مخو -

بزنم. لطفاً   یحرف  تونم ی مالقاتتون کنن. فعال نم ی حضور لنیکه از طرفشون وکالتون به عهده گرفتم ما  ی! شخصخوامی عذر م -

 براتون افتاده بود؟!  یو چه اتفاق  نیچند وقت کجا بود نی. امیدار ی وقت کم  نیشروع کن

اراده اعتماد کردم و لب باز کردم تمام ماجرا رو از اون روز   ی بهم منتقل کرد. ب ی وجود اون شخص ناشناس حس خوب انگار

. با جواب  د یازم پرس  گهیچند سوال د ی مدت افتاده بود، گفتم. امجد  نیکه ا  یکردم از عسل و اتفاق ها  فیبه بعد تعر یمهمون

 : د یابروهاش و با حرص غر ی رو  اخم ن فکر فرو رفت. با همو یتو  ی دادنشون کم

  ی طور کیعسل  ن یهم نیحس ییدا شهیام ازش نداشتم. باورت م  یمدرک ی دختر! بهش شک کرده بودم ول  نیا ه یمار موز  یچ -

خدمه ها حرف زدم همه   هی با بق یوقت  ی که باورم شده بود. ول ختیری و اشک م گفت ی و از خانوم فرهمند م  کردی م  یایمظلوم نم

 ... کردهیم  تش یبه خاطر حسادتش اذ شه یو هم ته خانوم فرهمند رو نداش  دنیچشم د گفتنی م

 گذاشت: ی پرونده ا یدستش رو  ی خودکار تو ن یهم خوشحال هم ناراحتم کرد. حس یامجد  یهاحرف

 راحت شد! پاشو برو بذار به کارم برسم.  التیحاال خ -

 :د ی رو بوس  نیشد و صورت حس  بلند  ی صندل یاز رو  یامجد 

 . می جون هست ییماچاکر دا -
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 چپ چپ نگاهش کرد: نیحس

 برو بچه خودت رنگ کن! به خاطر خواهرم که کارت راه انداخ... -

 خم کرد:  یبا خنده سرش رو کم یامجد 

 . رمیچشم، االن م -

 به طرف من برگشت: یاز تاسف تکون داد. امجد  یسر نیحس

  ریگ یاول وقت پ دمی کنه. قول م یهمکار  ست یبنده هم حاضر ن یی دا ن ی! انینمون نجایکنم امشب ا  ی متاسفم که نتونستم کار -

 . رونی ب ارمتونیهم م ی رو نی کارهاتون باشم تا چشم بذار

رو به   د یام یبرام نامشخص بود ول  تشیکه هو  یلبم نشست. اون شخص ناشناس با وجود  ی رو یاراده لبخند  یتکون دادم. ب یسر

که تموم مدت پشتم    یهر چه زودتر صبح بشه و کس خواستی شد. دلم م ق یهام ترزتک تک سلول  ی قلبم تاباند. آرامش تو

 .نمیو باورم داشته رو بب  ستادهیا

 

 47_پارت#

 ******** 

 

هم   یبازداشتگاه بودم. تا صبح پلک رو  یشب سخت تو  ک یکه آزاد شدم و  شد ی ذاشتم هنوز باورم نمگ  یکالنتر  رونیرو که ب پام

صبح شد و بهم   ی بزنه؟! وقت ی که من براش مهمم و حاضره به خاطرم دست به هر کار  هی نذاشتم به فرشته نجاتم فکر کردم. ک

  شیعسل با نقشه پ شهی من تالش کنه! هنوز باورم نم ید آزا  یسر حرفش بمونه و برا ی امجد  کردمی گفتن آزادم بازم باور نم 

گناه   ی ب تونستمی م ی اش برسه وگرنه چطورام و بدبختم کنه. اما وجود اون فرد ناشناس نذاشت عسل به خواسته  چارهی رفته تا ب

 بودنم رو ثابت کنم. 

 خانوم فرهمند! خانوم فرهمند!  -

 زمزمه کرد: ی نگاه کردم. با نگران یاومدم به امجد  رون ی فکر ب از

 !ن؟یستاد یحالتون خوبه؟! چرا وا -
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 . د یبله. ببخش -

 اشاره کرد:  یمزدا بژ رنگ  نیدست به ماش  با

 ور.  ن یاز ا د یبفرمائ -

 : دمیصدام کرد که با بهت به طرفش چرخ یبرسه کس ره یدستم به دستگ  که ن یراه افتادم قبل از ا دنبالش

 ! ی! دلیدل -

 چشم دوختم. خانوم به سمتم اومد و دستم رو گرفت:  یمور یت ی آقا خانوم و  به

ناراحت شدم. عسل رو ببخشش خودم   یل یبرات افتاده خ یچه اتفاق دمیشن یکار رو باهات کرده؟! وقت   نیعسل ا شهی باورم نم -

 !  دمی ! قول مکنمی برات جبران م

 زودتر گفت:  ی با تن عصب ی! تا لب باز کردم. امجد خواست؟ی م  ی! ازم چگفت؟ی م یچ

 !نیلطفاً تنهاش بذار  ست،ین یخوب  ی روح ی طی. موکلم االن در شرامیزنی باشه دادگاه م ن،یدار ی اگه حرف یمور یخانوم ت -

 باز کرد و ادامه داد:  نیدر ماش  یامجد 

 . میبر د یبا ن،ی نیخانوم فرهمند لطفاً بش -

 کنه؟!  ی به خاطر رفتارش ازت عذر خواه کنمی م داش ی! به خدا هر جا باشه پشه؟ی م  یعسل چ ف ینرو! تکل یدل -

 باز مداخله کرد:   ی شد. امجد  یکه به جونم انداخته رفع م  ی ساده دلهره و وحشت ی عذر خواه ک یبا  مگه

  شیپ یدخترتون موکلم رو تا تهمت، تعرض و دست دراز  نیدونی . مستین ی تهمت ساده دزد کی  هی خانوم گفتم بهتون قض -

  د یساده حل بشه. بفرمائ د یببخش ک یتا بشه با  ستین ی جرم کم نایبه موکلم وارده شده. ا ی و روان یبرده و جدا از اون لطمه روح 

 ! کنمی خواهش م

چشم دوخته بود به ناچار سوار   منتظر به من   یبه عقب برداشت. امجد  ی قدم ی و پر تحکم امجد  یجد  ی با صدا یمور یت خانوم

  یمور یبه پشت سرم که خانوم و آقا ت یرو حرکت داد. نگاه  نیدور زد و نشست. استارت زد و ماش  نیشدم. خودش ماش  نیماش 

 بودند، انداختم. آروم لب زدم:  ستادهیا

  خوامی فرق دارند. نم یلیخها کنارم بودند و کمکم کردند با عسل سال  نیبهم کمک کردند تو ا یلی اونا خ ی امجد  ی آقا -

 . نمشونیناراحت بب یطورنیا
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سرتون   یاون مرد بال ایها به عرب  فروختونی ! واقعا اگه ساالر مکنهیفرق م   هی االن قض ی! ول نیگ یم  یچ فهمی خانوم فرهمند م  -

 ! ن؟یزدیحرف رو م  نیبازم ا آورد،ی م

 لب گفتم.  ری ز یدور شده بودند، گرفتم و نه ا  نیازشون که به خاطر حرکت ماش  نگاه

که به   ی دختر  نیرو بدون ن یا یول  نیند  تیبه اونا اهم  گمی . نمنیرینگ  می تصم یو احساس  د یعاقالنه نگاه کن یه ی قض ن یپس به ا -

هم به   گهیاز کنارش گذشت چون ممکنه به افراد د ی به آسون د یبکشه. نبا ی حسادت حاضره طرف رو به فالکت و بدبخت کیخاطر 

 . رسونهب بیو حسادتش آس   شیخاطر خودخواه

 حق با شماست! -

 دوختم و ادامه دادم:  رون ی رو به ب نگاهم

 ! ن؟یبریبپرسم من رو کجا م  شهی م -

 تو گلو کرد:  خنده

هم   ینذاشت پلک رو  نیشما بازداشت شد   د یتا فهم شب یدچند وقت گرفته.  نیکه خواب و خوارکم رو تو ا وونه ید  کی یخونه  -

 کنده بود. وگرنه کله ام رو از پشت تلفن درسته   نیآزاد شد  قهیبهش دروغ بگم با وس  شبیبذارم. مجبور شدم د

ه  ک  ی حس خوبه! با لبخند  ن یکه نگرانم شده. چه قدر ا  کنمی رو حس م  ی کردم. بعد پنج سال دوباره دارم وجود کس یاخنده  تک

 لبم بود، گفتم:  ی رو

 بفهمن من االن آزاد شدم! ذارم ینم  دمی. بهتون قول منیشد  تیبه خاطر من اذ  د یببخش -

 تکون داد:  یسر

تا خواست دست به کار    یکارهاتون رو انجام دادم، بهش زنگ زدم و گفتم ول  ی . صبح وقتنیاست! فکر من نباش  فه ی انجام وظ -

 رو خاموش کردم.  میگوش  ع یبشه سر

 شد:  قیتموم وجودم ترز یبود و تو  ن یریش  یلیبرام خ یکه بعد مدت   یا. خندهدمیخند 

 ! ه؟ی اون شخص ک نیبگ  نیخوای هنوز نم -

 باال انداخت:  یابرو

 .نتونیبب  ینوچ. درخواست خودشه که حضور -
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 تکون دادم:  یسر

 . مونمی باشه منتظر م -

 !...نیکنی کار رو م   نیبهتر -

 

 48_پارت#

 

 نگه داشت: ییطال  یرنگ با کنده کارها یدر قهوه ا  ک ی یجلو

 تا شما را به نسترن خانوم بسپارم. نیش  اده ی. لطفا پمید یرس  -

داشت    ینسبتا بزرگ اطیمحوطه ح میدر رو برامون باز کرد. باهم وارد خونه شد  یزنگ خونه که زن  ی شدم. بعد زدن شاست اده یپ 

حس به حرف   نیهم یپنج سال نداشتم. برا ن یا یکه تو  یآرامش خاص  هی داشتم.   یحس خوب ی که اصال برام آشنا نبود ول

 اعتماد کردم و دنبالش اومدم.  یامجد 

و مدرن و به طرز    کیش  لینشستم. دور اطراف نگاه کردم تمام وسا یفاصله کنار امجد   یبا کم ییکرم و طال ی مبل سلطنت ی رو

! شناسه؟ی ! من رو از کجا م اد؟ی یفرستادم پس چرا نم رون یشده بود. نگاهم رو کالفه گرفتم. نفسم رو پر فشار ب دهیچ ییبایز

 گوشش زمزمه کردم:   ری آروم ز کج کردم و  یرم. سرم رو به طرف امجد یرو بگ  می کنجکاو  ینتونستم جلو گهید

 !شناسه؟ی نسترن خانوم من رو از کجا م نیا ی امجد  ی آقا -

 تو گلو کرد:  خنده

  گه یدو ساعت د ی کیخورده تا  ریاست که از هولش پروازش به تاخ گهید ی کی ی. اصل کار کنهی کار م نجاینسترن خانوم ا -

 !شی نیبی باالخره م ادی. مرسهی م

 راحت کن.  الیهمه فکر و خ نیمن رو از ا گه یبگو د دمیدلم غر  ی. تو دمیکش ی تکون دادم و پوف کالفه ا یسر

 به دست  وارد سالن شد:  ی نیحدود چهل ساله و چاق لب خندون با س  یزن

 خدمتون!  دمی رس  ر یاومده بود د شیپ یمشکل کوچک  کی. نیمعطل شد  د ی! ببخشنیخوش اومد  -

 با خنده گفت:  یامجد 
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 . میجا بود  ن یما هم نیاومد یاگه تا شبم نم می عادت کرد -

 همه لف دادم اومدم؟  نی من ا ی عنی ی امجد  ی وا آقا -

 تکون داد:   یزد و سر  یقهقهه ا  یامجد 

 است! قه یدق   ستیب ک یبله خانوم نزد -

 وا چرا من متوجه نشدم.  -

 از جا بلند شد: یامجد 

. حواست کامل به خانوم فرهمند باشه.  رسنی م گه یتا دو، سه ساعت د تشیبرم. آقا هم نها د ی! نسترن خانوم من باستیمهم ن -

 بذار!  انیاومد حتما من رو در جر ش یپ یاگه مشکل

 رو به طرفش گرفت:  ینیس 

 . نیبعد بر د یکن  لیم  یز یچ ک ی د یچشم. بفرمائ -

 برم.  د یممنون کار دارم با -

 رو به طرفم گرفت:  ی نیکرد و رفت. نسترن س   یخداحافظ یامجد 

 .د ی! بفرمائن؟ی دار  لیم  یچ دونستم ی نم -

 لب گفتم.  ر یز یشربت ها آب پرتقال رو برداشتم و ممنون انیزدم از م  یلبخند 

 نشست:  کنارم

 هم سفارش تون رو کرده.  یلی نگران شما بودند. خ یلیآقا خ ی ول  دمیشما رو تا حاال ند  -

 ! ه؟ی زن بفهم اون ک ن یبتونم از ا د یرد! شام ک ی! پس طرف آقا

 ! ه؟ی آقاتون ک نیا -

 گرد شده لب زد:  یهابا دستش به صورتش زد و با چشم  یضرب

 ! ؟یچ ی عنیوا  -
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 زدم:  یکردن لبخند   یماس مال یبرا

 . یچیه -

با تعجب نگاهم کرد و   ی . کمادیم گه یمن که صبر کردم خودش دو، سه ساعت د الیخی از شربت خوردم و تو دلم گفتم ب یکم

 بلند شد:

 . نیاستراحت کن ی خانوم تا اتاقتون رو نشون بدم تا ناهار کم د یبفرمائ -

  یکشها دراز ب یاز مبل راحت یکی  یرو داد ی باال بود. حال م  یو مجزا  یدنج ی . چه فضامیراه افتادم از پله ها باال رفت دنبالش

  ی. آخرم خسته شد یخوری و م یداری تنقالت بر م ی که داشت کم یاز آشپزخونه کوچک  یهر وقتم خواست ی نگاه کن ون یزیتلو

 ها رو باز کرد: از اتاق یکیدر    ترن. نسیخواب یاتاقت م  یتو  ی ریم کراستی

 . د یحموم کن د یتونی تخت براتون حوله و لباس گذاشتم م ی رو ،ییحموم بعد دستشو یاتاق شماست سمت راست اول نجایا -

 ممنون.   -

ناز دخترونه و ساپورت  ی شرت صورت  ی حوله، ت دنیبود. با د  د یها ست سف لیاتاق خارج شد. نگاهم به اتاق افتاد تمام وسا از

موهام رو با حوله کوچک خشک  اومدم.   رونیب ی حموم طوالن کیهام رو در آوردم بعد تخت... داخل حموم شدم لباس   یرو  یمشک

که    د ینرس  هیهم گذاشتم به ثان ی داشتم تا چشم رو ی دونفره پرت کردم. آرامش خاص م تخت نر ی . خودم رودمیکردم و لباس پوش 

 رفتم...  ی قیبه خواب عم

 

 49_پارت#

 

نزد و از حرکت   ی ا ه یثان ی تن صدا قلبم برا دنیتخت نشستم. با شن یو رو   دمیهراسون از خواب پر  ی کس ی بلند و عصب یصدا با

. انگار بحث صحبتش من بودم.  دمیشنی م  نجای رو از ا ش یعصب ینفس ها ی شدم به در انگار پشت در اتاق بود. حت ره ی. خستادیا

 شد: ز یهام تناخودآگاه گوش 

  داش یفقط پ ی... امجد فتهیمُردنش به التماس ب  یکنه و برا  ه یخون گر   کنمی م ی کار  یعل ی ! به وال؟یبگ  د یاالن با شهی باور نم -

 عسل رو... یلعنت یاون دختره   ارش ی... برام بشهی... بفهم داغونم! داغونتر از همنیاگه آب شده باشه بره تو زم ی کن حت



 تو تنها دور از 

132 
 

قامت  چقدر به در زل زدم که صداش قطع شد. در آروم باز شد و  دونمی هام هجوم آورد. نمتن صداش اشک به چشم دنیشن با

من با شدت   اریاخت ی. اشکام باهامیمرد من، مرد رو دمشی. باالخره دکردی م  روروی که قلب و دلم رو ز  دمیرو د یمردونه ا 

بعد پنج  شد ی بودم. باورم نم شیمشک یهاکردم. چقدر دلتنگ چشم   هی با صدا گر  لند صدام نداشتم ب  یهم رو یکنترل دند یباری م

  امنه یقفسه س   یوار تو  وانه ی. خودش بود... خود... خودش... مردونه تر و چهارشونه تر از قبل... قلبم دنمشیبی سال دوباره دارم م 

 انگار جنون گرفته باشه. د یکوبی م

انگار الل شده   یل بگم جانم و خواستمی هام رو بستم غرق شدم تو صداش، مبرداشت و اسم رو صدا زد. چشم  یبه سمتم قدم  آروم 

 االن روبرومه...  که ن یاز ا ی صورتم گرفتم و هق هقم رو اوج دادم از دلتنگ  نیهام رو ب بزنم. دست  ی حرف تونستمی بودم و نم

  یروز  ک یداشتنش. آرزو داشتم   یبرا  دادمی مردونه اش شد که جون م یپنجه ها ریهام اس رو کنارم حس کردم. دست  وجودش 

هاش که دلم  چشم  ی زل زد. قفل شدم تو قرارم ی و ب  سیخ یهاچشم  ی هام توشه. با برداشتن دست ها مال من بادست نیا

 چشمش باشم. ی تو شهیهم خواستی م

تو   ی ممکنه منم ب ی اگه بر یبه من فکر نکرد  ه یثان  کیباشه؟!  رهی گ شتیمنم دلم پ د یشا ی! نگفت؟یچه طور دلت اومد بر -

 کنم؟!  یبعد از تو زندگ یو چه طور  رمیبم

حس دو طرفه   نیباور کنم ا ی. خدا جون چطور زنهی اش به من حرف م راحت از عالقه  ی لیباشه و خ رسامیام نیا شد ی نم باورم

  ه ی گر ونینگاهش دلم رو لرزوند. م یبود، عشق تو  بیهمه سال خودم و خودش آزار داده بودم؟! حال دلم عج ن یبوده و من ا

بار اسمش رو صدا زدم.   نیاول یبرا  د یلرزیکه م  ی حس خاص و ناب... با لب ها نیاز عشق، دوست داشتن، از ا یاخنده  دم،یخند 

  خواستمیفقط م   دونمی زده شده بودم نم جانیه دمیحس خاص داشتم شا هی مرتبه خودم رو تو آغوشش انداختم.  ک یاراده  یب

که عطرش    دم یکش ی قی... نفس عمنابو  قیحس مشترک عم ک یبوده،  نمون یکه ب  یعشق  نیباور کنم که کنارمه و لمس کنم ا

داشتم، وصال   ی رینظی و ب ی بود. حس خوب ی واشکیسهم من از دور،  شهی عطر وجودشم که هم نیمشامم رو پر کرد. من عاشق هم

 او نفس بکشم. ی همه مدت از عشقم دور باشم و از دور نیتونستم ا  یور و خاص بود. من چه ط نیریبرام ش  ی لیکه خ دنیرس 

رو تو موهام فرو کرد   اش ی نیبود. ب  قراریرو دورم کمرم حلقه کرد من رو محکم به خودش فشرد. انگار اونم مثل من ب هاش دست

 : د یچیگوشم پ ر یز نش یگرم و دلنش ی. صداد یبو کش قیعم

 ... رسامی... نفس امرسامی.. عشق امرسامی جان ام -

. حال دلم، قلبم  دمینفس کش قیعطر تنش رو عم صانهی فرو کردم و حر اش نه یلبم نشست. سرم رو تو س  یرو   یقی عم یلبخند 

  نیاز خودش نشون نداده بود که بفهمم ا ی رفتار چ یو شوکه زده بودم چهار سال ه  جیگ  یکجورایعقلم دست خودم نبود.   یحت

وار دوستش    وونهی که د  یکه کس نیریخواب ش  هی خوابم  دمی. شانمیبیخواب م  م دار ا ی دارمیب دونستمی اما االن نمحس مشترکه 
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  ی صورتش رو با دلتنگ  ی رو داشتم. سرم رو باال آوردم تموم اجزا دنشیشن  یآرزو   شهیکه هم  کنهی م  ی دارم کنار گوشم زمزمه ها

 نگاه کردم: 

 ! ؟یباور کنم که تو هم دوستم داشت -

 هاش صورتم رو قاب گرفت: کرد که دلم ضعف کرد. با دست یاخنده  تک

 کردم. ب...    دایکه باالخره عشقم رو پ شهی منم باورم نم -

  هام حس کردم با حلقشم. هجوم خون تو گونه  یخورد و منم تازه به خودم اومدم که تو  شیزنگ گوش  یحرفش رو با صدا ه یبق

 خجالت ازش جدا شدم.  

در آورد.   شیمشک  نیشلوار ج ب یرو از ج ش یحواسم بهش بود. گوش  یچشم  ریز  یول دم یتو گلو کرد که نگاهم رو ازش دزد خنده

 و کالفه گفت:   یکرد و تماس رو وصل کرد. با لحن عصب یاش اخمصفحه  دنیبا د

 ه؟ ی باز چ یاحمد  -

_______ 

 باش ر یگ یخودت پ ام،یگفتم نم -

_______ 

 :د ی تو موهاش کش  یدست  کالفه

 .رسونمی خودم رو م گهیخب تا دو ساعت د ی لیخ -

 تماس رو قطع کرد.   یخداحافظ بدون

 . نگران لب زدم: د ی رس  یآشفته به نظر م  دمشی که د ی صورتش و موهاش دقت کردم از همون لحظه ا به

 شده؟!  ی زیچ -

 زد:  ی کمرنگ  ی کرد. لبخند  نگاهم

 ! ؟یچ ی نه برا -

 ! گهیم  گهید  زی چ کیسر و شکلت  یول -
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کرده. آب دهنم رو    فیرو براش تعر زیهمه چ ی ابروهاش نشست. با چنگ زدن به موهاش نگرانتر شدم. حتما امجد  ی رو یاخم

 قورت دادم: 

 ک...   دونم ی متاسفم م  رسامیام -

 لب گذاشت: ی رو رو انگشتش

 دلسا!...  یبگ  خوادی نم  یچی ه سیه -
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 هام دوخت و ادامه داد: رو به چشم  نگاهش

پنج سال   ن یا ی تو  ینگفتم. هر چ یول  ی امیکه منم عاشقت شدم، تموم دن گفتم ی بهت م یکه زنگ زده بود   یبار  نیآخر د یبا -

دنبالت گشتم.    یگ هر جا رو ب ومدم ین رون یاز فکرت ب  قه ی دق  کیپنج سال  ن یا یجام بود که بدجور لهم کرد. تو  یاز غرور ب  دمیکش

  یداشتم به سخت  یچه حال ی دونی. نمدمتید  یمور یخانواده ت یخونه  ی اتفاق کهن یتا ا  تو،بودم تا برسونتم به  یرد  ک یدنبال 

  دونستم یبرام کنگ بود نم یکه بود  یطیاون شرا یتو تو  دن یبغلت نکنم. د تیاون جمع ی وقت تو  هی خودم رو گرفتم که  یجلو

  ی شده ول ی مالقات کنم و بفهم چ ییکه تنها تم از بهنام خواس  نیهم ی ! برایکنی برات افتاده که اونجا کار م  یچه اتفاق

بود   ی و هر طور رفتمی از اون خونه نم شکستمی قلم پام رو م دونستمی . اگه مدهیبرات د   یچه خواب یاون دختره عوض  دونستم ینم

 .بخشمی نم  ووقت خودم ر  چیوقت... ه  چیه افتادیها نماتفاق  نی ا کردمی م  ی پا فشار شتریاگه ب دونم ی . مدمتیدی تو رو م 

  یطورن یکه خودم باهاش کردم ا ی به خاطر کار کهن یاز ا ی ول  کردمیدلم ذوق م  ی بود. تو نیریش  ی لیهاش برام خحرف  دنیشن

 لب زدم:  یافتاد. با شرمزدگ نییشدم. سرم ناخودآگاه پا نیغمگ  آورد،ی قلبم رو به درد م کنه ی خودش رو سرزنش م

مجبور شدم به   قای . منم دقیانجام بد  یکه دوست ندار یکارها یش ی که مجبور م افته ی م یهااتفاق  ی بعض اتی زندگ  یتو  ی گاه -

ازت دور بشم. ازت   گرفتم م یکه تصم دونمی ترس بود، نم   دمیکار کنم. شا نیمادرم هم  یضی و فوت پدرم و مر یخاطر ورشکستگ 

تو   یسخت بود رو  یلی. خهیکاف یباش   یقلب من  یکه تو   نیفقط هم کطرفه ین عشق یسهم من از ا کردم ی گذشتم چون فکر م

 نه م...  ،یهان یبهتر قی. تو الاتی زندگ یچشم بستم که اجبار نشم تو 

بود   ابروهاش نشسته  یکه رو  ی ظیقرمزش و اخم غل یهاچشم  دن یدستش گرفت و سرم رو باال آورد. با د  یچونه ام رو تو  کبارهی

 : د یصورتم غر ی منقبض شده تو یبا بهت حرفم رو قطع کردم. با فک
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  یچ وسط   نیقلب من ا ف یتکل  یکه اگه بر یبه من فکر کن  کهن یبرام نداره. چرا بدون ا یارزش  چی ه اتیداره؟! ماد ی چه ربط -

 ! ؟یگرفت می من تصم ی به جا یی! چرا خودت تنها؟ی! چرا رفت شه؟یم

 : دمیبغض نال با

 . ینخوا ط ی شرا نیمن رو با ا دم یترس  -

چونه ام رو با ضرب   یعصب  کبارهیاز گلوم خارج شد.  ی آخ اریاخت یام رو محکمتر فشرد که از دردش صورتم مچاله شد. ب چونه

بهت کارش بودم   ی تخت ولو شدم. تو ی رفتار رو ازش نداشتم تعادلم رو از دست دادم و رو نیدستش پرت کرد. چون انتظار ا

گوشم    ی و دلخورش تو  یعصب یهام پر اشک شد که صداباهم داشته. چشم اش قه بعد ابراز عال  یرفتار  یهمچ شد ی باورم نم

 :د یچیپ

 کاری! دلسا چ؟ی! به خاطر پول رفت ؟یشناختی ! مگه من رو و خانواده ام رو نم؟ید ید ی ن رو چه جور آدم! م؟یچه فکر کرد -

داشت. حال   ینشد چه حال ی ازت خبر  ی که وقت ی نیبب ی ! نبود؟یاز آوا چه طور دل کند  ی چیبا من؟! با خودت؟! من ه ی کرد

  شتریات بهم گفت که بمنم بهت عالقه دارم. از عالقه  د یهم فهم ی. وقتکردی م تر حالم رو خراب قرارهاش ی و ب هاش ه ی خرابش گر

مشترک    دارمونیحس از همون لحظه اول د ن یا دونستمی نم یحس زده بودم ول  یز یچ کیشدم. از نگاهت، کارات  وونهید

 شکل گرفته.  نمونیب

 ه بودم؟! چه کردم؟! کرد کار یشدند باهم مسابقه گذاشته بودند. من چ ریسراز یدرشت اشک برا   یقطرها

 باالتر رفت: صداش 

  د یتا شا میتلفن نشست ی من و آوا پا یهاچه روزها و شب یدون ی ! م؟یکنی م  کاریچ ی با دلم دار یبفهم  که ن یبدون ا یتو رفت  -

  دونستم یکنم. اصال نم  داتیپ ابونیخ کی  ی تو  یگوشه ا هی  د یشهر رو قدم به قدم گشتم تا شا نیکه ا ی نیبب ی ! نبود؟یزنگ بزن

  شیبا رفتنت قلبم رو آت ید ی! نفهم؟یدون ی چقدر حالم بد بود؟! نه نم یدون ی بگردم؟! نم د یباسرت اومده؟! کجا رو  یچه اتفاق

 نبود!   یرسم عاشق نی. ای. نفسم رو گرفتیزد

  یعث آزارش شدم. من با روح و روان کسجام با  ی ب می . من بد شدم! من بد کردم با تصمشد ی پاره پاره م  شتر یهر حرفش قلبم ب با

دوست داشتن و عشق دو طرفه باشه و ممکنه   نیا د یفکر نکردم شا نی لحظه به ا ک یکردم؟! من  کاریچ زدم ی که دم از عشقش م

 عذاب بکشه. ی دور نیاونم از ا

راست  ایحال خرابش منم. در نیهاش گرفته بود. قلبم به درد اومد مسبب ادو دست نیتخت نشسته بود و سرش ب  ی لبه 

به دست   یکردم! من اشتباه کردم و به خودم همون روز قول دادم جبران کنم و برا کاریعشقم تا حاال چ ی من برا گفتی م

 آوردنش تالش کنم. 
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چشمش   یسردم گرفتم. سرش رو بلند کرد و از گوشه   یهاهاش رو تو دستو کنارش نشستم. دست  دم یرو به سمتش کش  خودم

 نگاهم کرد. 
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. دوباره بغضم شکست  نمشیحال نب نیا یتو  ی ول  رمیبم خواستی . دلم مزدی هاش برق مچشم  یکه بند دلم پاره شد اشک تو   آخ

 :د یلرزی که از بغض م  یخفه ا یگرم رو تر کرد. با صدا یهاو اشکام آروم گونه 

!  ؟یداشت یمن ناخواسته بهت ظلم کردم. از من چه انتظار  ی شدم ول  رحمی ب دونم ی گرفتم. م میهر دومون تصم ین جاآره م -

. همون روز  فتهی پس ب اره یبعد همون روز مادرت از غصه شوهرش طاقت ن یبش م یتیو  یشبه پدرت رو از دست بد  کی ی وقت

مادر   کیبا  یهم باز نشده. من موندم دست خال ایدن  نیپاش به ا یبشه ول ونمرد خونم نده یدر آ خواستهی که م   یبرادر  یبفهم

و   کشهیمال شر  گفتی که بابا م یاماه نگذشت که خونه  ک ی. هنوز د یدیمن رو نم   یحت  کردی سر م گهیعالم د ک ی یکه تو   ضیمر

  ک یکه فقط   یکنم و برم تو اتاق  ه یخلا رو هم تفروخته شده بود که مجبور شدم اونج ی به مرد مین یتوش بش م یتونی سال م کی

تلفن   یروز تا پا ک یرو ندارم.   یندارم من تنهام، بجز مادرم کس یچیه  دمید  م ید ی. تا دور خودم چرخخوردی م  یفرش شش متر

  الپنج س  نی ا ی ! رفتم اما باور کن توکاری چ یخوای پول رو م ی ب م،یتی دختر تنها،  کی شدم با خودم گفتم تو  مون یاومدم اما پش

باهات   قراری دلم ب  ی . من چشمم رو تو بستم ولگذروندمی م التیهام رو با خ. تمام روزهام و شبینرفت  رون یذره از ذهنم ب کی

 که تو هم حست د...   دونستمی ! من نمیمن خوش  ی ب کردم ی موند. فکر م

  ر یز ی. دستد یکمرم گذاشت و من رو به سمت خودش کش یدستش رو  ک یحرفم رو کامل بزنم.  ه یهق ام اجازه نداد بق  هق

 : د یکش سمیخ یهاچشم

رو ندارم. االن به بعد من   هاته ی نکن! طاقت گر ه یگر  گه ید زم ی! عز؟ی د یکش  یپنج سال چ نیا یتو   دونستمی قربونت بشم نم -

  هی غصه خوردن مخصوصاً گر ، یسخت گهی. د مید یاالن بهم رس  کهن یتموم شده. مهم ا گهیبود د ی. هر چیستیتنها ن گه یکنارتم د

 کردن ممنوع! 

مشت   یرو تو  رهنش یبسته شدند و پ ارمی اخت ی هام برو پر کرد. چشم نمون یخوبه... سرش رو جلو آورد و فاصله ب ی لیدلم خ حال

نشه؟! حلقه دستاش  وونهی و د ره یببوست قلبت جنون نگ  یکه عاشقش ی کس شهی بوسه با عشق با محبت... مگه م ن یگرفتم. اول

 سفتر شد و محکم من رو به خودش فشرد....***....گفت: 

 ... ی... قلبمی... عشقمی... جونمی... تو نفسمیام یدلسا عاشقتم... تموم دن -
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ه. با شرم و خجالت ازش فاصله گرفتم. ...***..... لبم  گوشم نجوا کن  ری آغوشش باشم و اونم عاشقانه ز یتا ابد تو  خواستی م دلم 

 انداختم.  نییو سرم رو پا دم یرو به دندون کش

 :د یام حلقه کرد. به طرف خودش کشسر داد و دستش رو دور شونه  یبلند  ی ا قهقه 

همش فکر   ی دونی ! م لی. گفته باشم خجالت تعطیباهام راحت باش  د یبا گه ی! دیسرخ ات بشم. گُل گُل ی دلم قربون لپ ها  زیعز -

 .برمی تو به گور م دنیبغل کردنت و بوس  کردمی م

 :د یاش زدم و اسمش رو اعتراض وار صدا زدم. دست مشت شده ام رو گرفت و بوس  نه یبه س  ی کم جون مشت

 ساعت چنده؟! ی دونی ! مست؟ی خوشگل من گرسنه ات ن -

 : د یاز موهام رو تو دستش گرفت بوس  یکوتاه نه گفتم. خنده تو گلو کرد و طره ا یلیخ

  دارتیب ومد یدلم ن  یبود  دهیقدر ناز خواب ن یا یکنم ول  دارتی. چند بار اومدم بیکردی چون تو خواب ناز سر م  یبدون  دمینبا -

 کنم. 

  ی. بغلش، بوسش و االنم با چه وضعزنمیقدر گند م  ن یچرا امروز من ا  ی وا  یدستش که موهام رو گرفته بود، افتاد. ا  ی رو چشم

 : غی صورتم گرفتم. با ج یتخت برداشتم جلو  یفرز بالش رو  ی لیو عقب رفتم. خ دمیکش ی غیجلوش نشستم. ج

 ! رونیبرو ب -

 دستش محکم گرفت. با تعجب گفت:  یو تو   د یسفت تر گرفتم که محکمتر کش ی شد ول دهیکش بالش

 ! هو؟یشده  یچ -

 کرد:  یاتاق پرت کرد. اخم یبالش رو گوشه   د یتقالم رو د ی . وقترمیجوابش رو بدم دوباره تالش کردم بالش رو بگ  کهن یا بدون

 معلوم هست؟! یکنی م  کاریچ -

در حال شکستن بود. چونه ام رو گرفت سرم رو باال   شد ی خم نم نیاز ا شتر یقدر که ب نیانداختم ا نیی رو از شرم و خجالت پا سرم

 داد: 
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تفاوت پنج سال   ن ینکردم فقط با ا ی رییتغ  چیه رساممی! من همون ام نمیبی دلسا واقعا که! مگه دفعه اولمه که سر و موهات رو م -

بگم چقدر دوست دارم و من   وامخی االن م ی از عالقه ام نزدم ول ینداشتمت. االن غرورم رو به خاطر تو کنار گذاشتم. قبلن حرف

است.   گهید کجوریبا عشقه فقط عشق... نگاه من به تو  هی کی کنمی با االن که نگاهت م کردم ی نگاهت م فقط حالم با تو خوبه. قبال 

سرت   قدرنی کنم ا داتیاگه پ گفتم ی به خودم تو دلم م  شهیهم یباور نکن د ی. شایبرام فرق دار  نیکره زم ی رو یتو با تمام دخترا

و   د یپر کش  م یات افتاد تمام دلخور یعسل یهاچشمم تو چشم  کهنی ولی هم  ارمیها رو سرت در بسال  نیا ی تا تالف زنمی داد م

  یکه فکر کن  ی خاص تر از هر چ ،یو عاشقت شدم. باور کن تو برام خاص دمت یبار که د ن یانگار دلم رو دوباره بهت باختم مثل اول

 صم که فقط با عشقه... مثل نگاهم خا

  چیه ی ول  امیبه چشمش ب د یتا شا دمیرس یبه خودم م  شهیجلوش پوشش نداشتم. هم رسامیتوجه ام  یمن قبال برا  گفتی م راست

االن چرا خجالت   دونمی نم  یزدم. ول ی کارهام که همه بچگانه بودند لبخند  ی ادآوری. با کردینم ی بهم توجه ا رسامی وقت ام

تنم    یو بزرگتر شدم رنگ خجالت تو  دم یروزگار رو چش ی و سرد ی گرم دمی... شایدور   نیفاصله، زمان و ا دمیشا دمیکشی م

 گفتم:   نینشسته بود. شرمگ 

 متاسفم.  -

 : د یرو بوس  امگونه 

وجودم با تو آروم    ی. همه شمی وم مآر افته،ی چشم م  ی تا نگاهت تو یول  شمی ! ازت دلخور م؟یازم در آورد  یچه پدر ی دونی نم -

 .شهی م

زدم. دستم رو گرفت همراه خودش بلندم کرد و از اتاق خارج   ی. لبخند کردی عاشق بلد بود حرف قشنگ بزنه رو نم رسامیام نیا

که کنارش   شد ی شدم. هنوزم باورم نم رهیبا خنده نشستم و بهش خ د یکش رونیبرام ب ی . صندلمی. به سمت آشپزخانه رفت میشد 

گرم کرد. با دقت برام غذا   کروفر یسرد شده بود رو با ما یشده بود. غذاها ده یچ ز یعالقه و عشق دو طرفه است. م نیهستم و ا

 و جلوم گذاشت. د یکش

لب   ده یبر دهیبا خنده برسر دادم.  یبلند  ی نخندم. قهقه ا زدی نم یچی وقت دست به ه چ یکه قبال ه  یرسامینتونستم به ام گهید

 زدم: 

 ! ؟یکدبانو شد  ی از ک -

 به روم زد و کنارم نشست: یلبخند 

 ام.  یقدر کدبانو نیآره فقط هم ،یش ی اگه با گرم کردن غذا کدبانو م_

 ! ه؟ی ک یخونه   نجایآوا کجاست؟! ا  یراست -
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  می. به خاطر من اومد د یخر شیدو سال پخونه رو هم پدرم   نیزنگ زد گفت تو رو گرفتن. ا یکه امجد  م یبود شیهمه مون ک  -

 .نجایا

 : دمیتعجب پرس  با

 چرا به خاطر تو؟!  -

 تو گلو کرد:  خنده

 !نجایآوردنم ا یکردم، زور   یوونگ ید ی لیچون خ -

باعث  خواستمی . من واقعا نم دهیاونم پنج سال درد و عذاب کش د ی فهم شهی راحت م  گفتی که مورد خودش م یهاحرف  از

 بزنم زودتر گفت:  ی. تا خواستم حرففتهی فاصله ب نمونیذاشتم ب ی وقت نم چیه دونستم ی عذابش بشم و اگه م

 اومده. شیپ ی برم کار مهم د ی. من باشهی غذا تو بخور سرد م -

ها با اشتها بعد از مدت رسام یامون بود که با محبت و توجه ام یدو نفر   ییغذا نیاول نیتکون دادم و مشغول خوردن شدم. ا یسر

 ...د یچسب ی لیخوردم و بهم خ

 

 53_پارت#

 ******* 

 

و   ران یا اد یدو و سه بار م  یو سال  رسامهیام یکار  کیشر م ی. بهم گفت شب مهمون داردمیکه نسترن برام آورده بود رو پوش  یلباس 

 .کنه ی دعوتش م  شه یدار هم  نهیرید  یدوست رسامی چون با ام

تنم که همرنگ شالم بود، با   زیبه شوم یسرم مرتب کردم. نگاه ی رو  ینفت ی پام    کردم. شال آب رو یمشک ی شلوار جوراب

 رفتم.  نییکندم. از اتاق خارج شدم و پا  نهییدل از آ تیرضا

  کردمی به خاطر کارش تنهام گذاشت و رفت. تمام مدت به نسترن کمک م خواستی که دلش نم  ی بعد ناهار با وجود رسامیام

 بعد با اصرار من قبول کرد.  یول  ذاشتی اولش نم

 نشسته بود که پشتش به من بود.  یمرد   یکنار رسامیشدم. ام یی رایسالن پذ  وارد
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جا از بدنم جدا شد و تموم   ک یروح  دنشی گره خورد. از ترس دوباره د نه یس  ی . نفسم تودنیکردم که هر دو به طرفم چرخ سالم

اش بودم.   رهیپلکم تکون بخوره خ کهن یاز ذهنم رد شدند. دست و پاهام شل شدند بدون ا لم یف ه ی. تموم اون شب مثل د یلرزتنم  

 . زدی شده بود و ضربان قلبم کند م نیهوا سنگ 

 .دمیشنی نم ی زی من چ یل و خورد ی صورتم خم کرد لبهاش تکون م ی فرو رفتم. سرش رو تو  یتو بغل گرم کدفعهی

آغوش   یشدند. خودم رو تو ریو اشکام سراز دم یکش ی قینفس عم کبارهیبه صورتم زد.  یلیکه س  د ی د  یصورتم چ یتو  دونم ینم

 فشردم که هق هقم اوج گرفت.  اش نه یگرمش انداختم. سرم رو تو س 

 رو از خودش جدا کرد:  من

 شده؟!  ی دلم چ  زیعز -

 سرم رو بلند نکردم.  یحرف بزنم انگار الل شده بودم حت تونستمی م  مگه

 : دمینگرانش شن یصدا دوباره 

 ! حرف بزن؟!؟یلرزی م  د یشده قربونت بشم چرا مثل ب یچ -

 بخوره.  نیآب بهش بد  کمیآقا   -

کرد.   تمیمبل هدابخورم. به سمت  ی کرد و مجبورم کرد کم  کی گرفت. به لبم نزد کرد ی آب رو از نسترن که نگران نگاهم م  وانیل

 لب زدم:  ی خفه ا یبا صدا ده یبر دهی کنترلش کنم. بر  تونستمیو نم  د یلرزی که م  یدستش رو گرفتم و مانع اش شدم. با فک

 برم اتاقم!  خوامی م -

 حالت؟!  نیکجا با ا زم یعز -

نگاهم   ی وحشتناک  یظ یکه با اخم غل  اریبه خون نشسته زان یهاخودم به چشم اریاخت یمبل نشستم. نگاهم ب ی ناچار رو به

 هام دوباره شدت گرفت. افتاد. لرزش دست  کرد،ی م

 :د ی. متعجب پرس د یرس  ار یرد نگاهم رو گرفت که به زان رسامیام

 !؟یشناس یرو م  یانیآر  یدلم آقا   زیعز -

 گفت:  یو بد  ی زد. با لحن عصب یپوزخند  اری. زانختمیاشک ر  فقط 

 ! ؟یساده من، تو هم مثل من گول ظاهر پاک و ساده اش رو خورد ق ی! رفنهینشناسه؟! کارش هم شهی مگه م -
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 : د یبا سوظن پرس  یعصب یکرد. کم یاخم رسامیام

 ! ؟یگی م  یچ -

شدم تو   کشی نزد  ی . ازش خوشم اومد. وقتدمشیبودم اونجا د یمهمون ک ی ش ی! دو و سه شب پهیمی گروه ت ک یدختره جز   نیا -

 . اون شب ب... هیقهار گریچه باز یفهمی بعد م یبه به چه فرشته ا  یگی نگاه اول م

  اریزان قه یاز جا بلند شد  کبارهی. شد ی و گردنش متورم م   شیشونیپ یهاصورتش کبود و رگ  اریزان یهاهر لحظه با حرف  رسامیام

 :د یتو صورتش غر ی. با لحن خشند یلرزی م  تیکه از عصبان  یکه خشکش زد. در حال  د یرو گرفت و اون رو باال کش

 !اش؟ده یکه از ساالر خر یی تو  گفتی که م اری! زان؟ یکرد   یشرف چه غلط  ی ب -

 داد زد:  بلندتر

 ! دِ المعصب حرف بزن؟! ؟یتو بود   اریزان -

اش محکم پرت   قهی ی رو از رو رسام یام یهادست  یو عصب   جیگ اریصورت هردوشون در گردش بود. زان ن یبا ترس و لرز ب نگاهم

 کرد: 

 ..**..  ک یبه خاطر  ه ی! چ؟یآره من بودم حاال که چ -

 شدند. ز یکه با هم گالو  دمیکش  یغیبه دهنش زد. ج یحرفش کامل تموم بشه مشت محکم کهن یا قبل

از خودش دفاع   ادیز تونستی نم کلشیبا اون ه اریزان ی شده بود حت یانگار وحش رسامی. امستادمیحسم به زور سر پا ا یب یپاها با

 کنه. 

 بود.  ستادهیدور ا ینسترن از ترس گوشه ا  یحت شدی م  شتریهر لحظه ب ترسم

چقدر دلسا رو    یدونستی م  یکیندونست تو   ی باختم. هر ک ی دلم رو به ک ی دونستی ! تو که م؟یهست ی قی تو چه رف ی عوض یلعنت  -

 شهر دنبالش گشتم.  ن ی! چقدر تو اخوامی م

 :  د ی. هوار کششد ی شل شل تر م اریزان یهاو دست  کرد یمشت حواله صورتش م  ک ی زدی که م   یبا هر حرف رسامیام

  ی نشونت داده بودم. چه طور می خود لعنت ،ی بود ید یتو که عکس دلسا رو د ف یکث  ی! عوض؟یچرا؟! چرا تو که مثل داداشم بود -

 به دلسا...  یخواستی از چشم هام به تو اعتماد داشتم. چرا م شتری! من که ب؟یتونست
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مشت   شیشکمش نشست و تو صورت خون ی شد. رو  ن یبهش زد که پخش زم ی به جاش مشت محکمتر ی رو قطع کرد ول حرفش

. با دند یشدند و بار س یمن خ  یبار جلو نیکه اول یها. با بغض و چشم کردی دفاع از خودش نم یبرا  ی تالش   چیه اری. زانزدی م

 :د یبلند غر  یخش دار و پر خشم یصدا

همه   ی ب رت،ی غ ی! آشغال ب ؟ ید یاش رو ند  یمظلوم   ی! مگه پاک؟یمنه! چرا التماست کرد کمکش نکرد  یهمون دلسا نیا یلعنت  -

 ...کشمتی م  یعوض ز،یچ

 نکرد.  ی مقاومت چ یه اریانگار جنون گرفته بود و زان داد،ی قفل کرد و محکم فشار م اریگردن زان ی هاش روتا دست   دو

 رو گرفتم:   رسامیام یهابه سمتش رفتم. دست  ستمینتونستم وا گهید

 . شیولش کن! کُشت -

 .دادی بود و گردنش رو با تمام توانش فشار م رهیخ اریزان یهاچشم  ی. با خشم تود یشنی رو نم صدام

 

 54_پارت#

 

 :مد یکش  یبلند  غ یدادم و ج تکونش

 ! ولش کن! رسامیام -

ازش بگذره.   یراحت  نیکه به هم داد یبهش اجازه نم  رتش ی. تعصب و غد یرس ی بلندم به گوش نم ی کر شده بود و تن صدا انگار

داشت بسته    اریزان یهامن چشم  ی. خداکردی فکر نم اریجز کشتن زان یز یچ چیهاش رو گرفته بود و به هچشم  یخون جلو 

 لرزونم صورتش رو قاب گرفتم:  یها. با ترس سرم رو جلو بردم و با دست شد ی م

 دوباره از دستت بدم.    دمیمرگ من ولش کن! مُرد! نذار حاال که بهت رس  -

 : خوردند ی اشک آروم ُسر م یداد. قطره ها دم یترس  یهانگاهش رو به چشم  باالخره

 . رمیمیمطمئن باش م فته یفاصله ب   نمونی ب یسر نیاگه ا نذار دوباره تنهاشم!  ،یدوستم دار  دونمی حاال که م  -
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به خون نشسته به   یها. با چشم زدی داد. نفس نفس م ه ی مبل تک هیبه پا د یشل شدن که قلبم آروم شد. عقب کش هاش دست

و پر   یخش دار یبود. با صدا رهیشده بود، خ ی و تمام صورتش در به داغون و خون  کردی شده بود سرفه م ز یخ میکه ن  یاریزان

 :د یخشم غر

 برو گم شو تا نکشتمت.  -

 هوا گفتم:  ی شدن به سمتش رفتم کنارش نشستم. ب ز یترس دوباره گالو از

بود دستت به   کی! نزددمی! واقعا ترس دمیاالن ترس  یول کردم ی . ذوق میزد ی سرمون داد م ابونیتو خ دمون یخند  ی برا ی قبال وقت -

 خون زا... 

 : د یدندون هاش غر ون یم از

 ! کمینه شر قمهینه رف ن یازش بشنوم ا یاسم خوامی نم  گهیساکت شو دلسا! د -

 گفت:   یخش دار یبا سرفه و صدا اریزان

 ... دوی ! باور کن نمیبگ  ی هر چ ی حق دار -

 تو!   فیببند دهن کث -

از   یبرسه بغلش کردم. با ترس و نگران اریدستش به زان که ن یقبل ا دم یبرد. به سمتش دو ورش ی اریدوباره به سمت زان رسامیام

 شدم و هول گفتم:  رهیهاش خچشم  ی دوباره، تو  یدعوا

  دمیهم فهم  ی مقصر عسله نه اون! عسل از سر حسادت و لج با من، ساالر رو فرستاد دنبالم. منم گول خوردم باهاش رفتم. وقت -

مرگ مادرم مجبورم کردند پا   د ی. اونجا با تهد الشونیو بردن و کردند  هوشمیافتادم که ب اراش یاز  یکی  ر یچه خبره فرار کردم که گ

 که بخ... شناختی ار اصال من رو نمی. زانیبذارم تو اون مهمون

نزنم. نگاه به خون نشسته اش   یا  گهیدهنم گذاشتم تا حرف د  یقدم ازش فاصله گرفتم و دستم رو رو  ک ی دهیترس  ادش یفر با

 صورتم چرخوند:  ی رو

 ! ؟یکنی م حیرو توج ی ک -

 بندازه. انگشت رو به طرفش نشونه گرفت:  اریبه زان ینگاه کهن یا بدون

باشه و براش فرق   یشب لذتش حاضره با هر ک  کی ی رو که برا یشرف یو ب ف یرو! آشغال کث زیهمه چ ی ب ی نامرد عوض نیا -

 کنارشه؟!  یچه جور  ا ی هی طرف ک کنه ینم
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 : خورهی قلب من هم م یاش زد که حس کردم ضربش رو   نهیس  یضربه محکم رو  چند 

از برادر برام برادرتره تمام وجودم رو   قمه،یرف نیبهتر کردم ی نامرد به اصطالح که فکر م نیگرفته! ا ش ی! آتسوزهی داره م  نجام یا -

 وقت!...  چ ی. هشهی وقت خاموش نم چی ه ش یآت ن یتا تهش سوزند. ا

عذاب! دوتا بازوهام رو   نیکه قلبم رو نشونه گرفته بود. درد داشت ا ی. عذابد یکشی ت عذاب مپر دردش عذاب آور بود. داش  ادیفر

هنوز تن صداش   ی آرومتر ول  یعقب برداشتم که محکم نگهم داشت. کم ی قدم اریاخت ی . بستادیخشن گرفت که از ترس قلبم ا

 خشن بود: 

  گه ید  یخونش باشه ول ی باشه. حاضرم دستم آلود فم ی نامرد و کث ق یندارم اگه اون طرف هم رف یشوخ ی بشر ی بن چیسر تو با ه  -

 . ازش گذشتم فقط به خاطر تو. نمشینباشه و نب امی زندگ  یوقت تو  چیه

امشب رو   رسامیام نی. از ترس جرات نداشتم تکون بخوردم. اکشتشی که شک نداشتم حتما م زدی با نفرت و خشم حرف م یطور

و خش   نیغمگ  یرفت. نگران دنبالش رفتم که با صدا اطیبه سمت ح ی بلند و عصب یها. ازم فاصله گرفت و با قدم شناختمینم

 متوقف شدم:   اریدار زان

 . ششیتنها باشه! آروم که شد بعد برو پ یبذار کم  -

. عربده هاش داشت د یکشی افتاده بود و عربده م ی درخت ی داشت رفتم. با مشت به جون تنه  د ید اطیکه به ح  یسمت پنجره ا  به

. درمونده فقط همونجا کردی م ه یتک ه یداشت قلبم رو تک  تیوضع ن یآرومش کنم. ا  یچطور  دونستمی گرفت. نم یجونم رو م 

 . ختمیحال داغونش اشک ر ی و برا ستادمیا
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خش دار و   یرفت؟! چرا دست بردار نبود. صدا ی کردم چرا نم یر خودم حس کردم. کالفه پوف عطر سرد و تلخ کنا همون

 : د یچیگوشم پ ی تو نشیغمگ 

.  کنهی برام جور م خوامی خودم که م ط یدختر با شرا کی  شهی. همدمیم  ی هر بار چون به ساالر پول خوب ران یا ام یدو بار م  یسال -

وقت به زور با    چیه یباهام باشن ول  شتریبودند ب  ل یما یو به خاطر پول حت  خواستنی که باهاشون بودم خودشون م یتمام دخترا 

ساالر بهم   ی. وقتد یلرز ی دو جفت چشم عسل  یگذاشتم. همون شب دلم برا  ی لعنت ی اون مهمون ی ونبودم. اون شب که پام ت یکس

  یتو بچه ها   یپاک گفت ی عقلم م ی ول  یتو پاک گفت ی نابود شدم. دلم م امی شب من در نظر گرفتت. اولین بار تو زندگ یگفت برا
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از   عیبهم گفت سر ی حس کی . کردمی احساس خطر م اومد ی خودم مسخره م  ی ساالر محاله! تو رو همتراز گروه ساالر کردم. برا

به   ی فرار کرد مارستانیهم از ب ی . وقتیتو با اون حالت غش کرد   الیو  میرفت  ی قتجدال بودم و ی دل و عقلم تو  نیاونجا ببرمت. ب

که اومدم   ی شتشانس دا یل یخ نمیبیم  کنمی االن که فکر م ی . درسته جنسم خرابه ولکشمتیم  نمت یخودم گفتم هر جا بب

هم بهت امون   ه یثان ک یمن بهت دست نزده وگرنه  شیپ یسراغت و با خودم بردمت وگرنه ساالر به خاطر پول و خوش حساب

 ... دادینم

وجودم اون    هی بود و بق نجای. گوشم اگفتی. چه با اعتماد به نفس از خودش و کاراش م کردمی خودم حس م ی نگاهش رو ینیسنگ 

 داد و ادامه داد: رون ی. نفس شو آه مانند ب د یکشی که داشت عذاب مبود   یکنار مرد  رون یب

. امروز بعد  دمیدی رو به خاطر تو م  شیقرار ی و ب ی تاب یب  ش،یوونگ ید ر ی. حال روز امکردمی م یزندگ ران یکه ا ش یتا سه سال پ -

که   یوقت کارها  چی. اومدم اما نابود شدم. هنمیتو رو ب  امیکرده ازم خواست که ب دایلباش بود که تو رو پ  یچند سال خنده رو 

 شدم چرا بهت اعتماد نکردم؟! اگه...  شمونیبار پ  نیاول ی. اما امشب برا تنداش  تیانجام دادم برام اهم

 ادامه داد:  یفرستاد. با مکث کوتاه رونیرو خورد. نفسش رو کالفه پر فشار ب حرفش

. چه  ستینبوده و ن  یناموس کس ی وقت چشم رو  چیبودنم ه فیه. با وجود کثشد  ده یهم کش نجایزدم تا ا امی که به زندگ ی گند  -

! تو  بخشهی وقت منو نم چ یه دونمی و م   تونمی کنم نم  حشیکه مثل برادرمه. من هر چه بخوام توج قم یرف  نیبرسه ناموس بهتر

 ! ؟یبخشی م یچ

 امی و نجات مادرم به زندگ  ی گرفتم بعد اتموم اون مهمون  می که به دلم انداخت که تصم  یرو ببخشم؟! ترس و وحشت ی! چبخشش

ها و بالها،  دوختم. بعد تموم اتفاق  رسامی نگاهم رو به ام عی بود؟! سر شمونیبهش انداختم. واقعا پ یبدم. با مرگم! نگاه کوتاه انیپا

ازم   نیسنگ  یهاو گام   دهیخم ی چرخوندم. با شونه ها ار یرف زانداشتنش رو داشتم. سرم رو به ط یو که آرز   یبه مرد  دمیمن رس 

کرده بود. با   ی مرد ناخواسته در حقمون بد  نی! امونه؟یناراحت و پش یل یاتفاق خ ن یاز ا کردم ی چرا حس م دونم ی. نمشد ی دور م

ساالر  ی گروه  یم کرد که از خونه برام فراه ی تی. با اومدنش موقعودنجات ب یافرشته  ه یمن مثل  یبرا  اش ی تموم اشتباهات زندگ

اگه   کنم یکردنم داشت اما االن که فکر م   تیکنم. درسته خودشم باورم نکرد و قصد اذ دایکرده بودند، نجات پ  ریلجن گ  یکه تو 

 بره، لب باز کردم:  رون یاز در سالن ب  ار یزان کهن ی. قبل اد یچ یبرام م  یا  گهیحساب اون نبود ساالر برنامه د ی رو

 . یستیو ن   ینبود قیبمون و بهش ثابت کن نارف  رسامی. در مورد امیممنونم ازت که از اون خونه نجاتم داد -

 زد:  ی . لبخند تلخد ی. آروم به طرفم چرخستادیا

 !... مونمی م -
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داده بود. بر اثر   ه یهاش بسته و سرش رو به درخت تک. چشمد یفهم شد ی آروم و منظمش م  یرو از نفس ها ن یشده بود ا آروم 

شالم آروم    ی شده بود. کنارش نشستم و دستش رو گرفتم. با گوشه   یهاش خوندرخت زده بود دست  یکه به تنه    یمشت ها

خت.  توش بود بهم دو  یقرمز  ی رو که هنوز هاله  شیمشک یها. چشمددستش رو پاک کردم. پلک هاش رو باز کر ی خون رو

 زدم:   یلبخند 

تا چند روز تو    ی کردی نگاهم م ،یزد ی باهام حرف م یهات بود که دلم رو لرزوند. وقت چشم  نیهم دمتیکه کنار آوا د  یروز اول -

  کی  تونمیعاشقت شدم و نم دم یتا به خودم اومدم د شد ی قرارتر م  یدل روز به روز ب ن ی. اکنمی ذوق بودم انگار تو آسمون پرواز م

  ی من مشنگم که تو  گفتی بهم م شهی. هم د یشد تا فهم چمیپا پ قدرنیشب کنم. آوا کم کم بهم شک کرد ا دنتیروز بدون ند 

جذبه داشته   د ی مرد با  گفتمی م  کردمی م فی من ک یزد ی سرمون داد م ابون یتو خ دمون یخند  یمغرور رو دوست دارم. هربار که برا 

 من خرم!   گفتی باشه آوا م

 نج لبش نشست.رو ک  یلبخند 

 ادامه دادم:  که 

. من  ینکرد داش یام پ گه ید  یبود  ی تو گم کرد  یکتاب درس  ک ی یسر  ک ی ادتهیبود.  یتو برام جالب و دوست داشتن ی همچ -

 برداشتمش!

 لب زد:   یخسته و خش دار  یصدا با

 چرا؟!  -

  گهیگذاشتم بعد هم د فم ی ک ی از ترسم کتاب رو تو یکه اومد  خواندمشی . داشتم میشعر عاشقونه نوشته بود کیچون توش  -

 کار من بوده؟!  ی بفهم دمیترس ی بذارم سر جاش. م ارم ینتونستم ب

 تو نوشته بودم.  ی آهنگ بود برا  هی شعر  -

 گرد شد که شروع کرد به زمزمه کردند:  هامچشم
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 نمیبیآروزهامو فقط با تو م من

 نم یبهت ثابت کنم عاشق تر خامیم

 من یمن آروزها  ی به جا نیبش

 چشماته نگاه کن  یجلو

 من  ی ایدن ی تو

 من  ی ایرو ی تو

 روز اسمو صدا کن  شب

 ام یهمه دن یکه بش  خامیم

 به نفسهام ی بد  نفس

 ام یجا با تو م  همه

 دوستت داره  ی لیخ یک ی آره

 دوباره  یتنها باش  ذاره یوقت نم چیه که 

 ی هست  رم یطرف که م  هر

 ی ری م  رم یطرف که م  هر

 یخودت همه راه ها رو بست جزء

 رم ی تو سر م ی هوا از

 رم یم ی م ر یبم یبگ  تا

 رمی گ ی م ی تو حس خوشبخت با

 (ید ی)احمد سع
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 به بازوش زدم:  ی بود. خنده تو گلو کردم و مشت نیصداش که چقدر برام دلنش انیپا بعد 

  اوردمشیاز آخرم طاقت ن ختم،یری فقط اشک م ستم یمخاطبش من ن که ن یاز ا خواندمشی ! تا چند وقت که میبدجنس ی لیخ -

 روز پاره اش کردم.  کی

 :د یچیبود دور انگشت پ ختهیر رون یاز موهام که از شالم ب  ی . طره اد یدور کمرم حلقه کرد من به سمت خودش کش دستش

 ! ؟یکنجبران   د یفاصله هر دومون رو داغون کرده. با  نی. امی ! هر دومون اشتباه کردیکرد   یبه خودت حسود  -

 زد:  ینگاهش کردم که لبخند  یسوال

 نرو.  شم یفقط از پ -

 شدم:  رهیهاش خچشم  تو

 . کشمیکه نفس م  ی هستم تا روز -

 :د یکش  یق یگذاشت. نفس عم م یشونیپ یرو  شیشونیپ

 رو فردا تمومش کنم.   یدور   نیا خوامی. م یلی. خخوامتی م ی لیخ -

 گرد شده با استرس لب زدم:  هامچشم

 فردا مگه چه خبره؟!  -

بهش شوک وارد شده جنون داره.   یلیقلبم امروز خ ن یکار رو ا ن یانداختم. نکن با من ا نیی...***..... با خجالت سرم رو پا د یخند 

 ترش نکن... وونهی نکن. د شترش یب

بهت   دنیشدم همه فهم وونهینشد منم د یازت خبر  یرفت  ی وقت  . ازخوامتی و خبر دارن که چقدر م   گردند ی ام بر م فردا خانواده  -

 فراموشت کنم.  د یتا شا نجای ا م یاومد  م یکرد یها، اسباب کشسال ن یا یبشن تو  فم یحر توننی نم دن یعالقه دارم. د

 لب زدم:  آروم 

 ! ؟یحاال فراموش کرد -

 هاش صورتم رو قاب گرفت. ....***.... زد. سرم رو بلند کردم با تعجب نگاهش کردم. با دست ی ا قهقه 

 . یقلبم حک شد  ی وقت! چون تو تو  چیه -
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آغوش گرمش!   نی! اباستیز ی لی. چقدر قشنگه! خباستیعشق. عشق چقدر ز ا یدن ک یبا  یرو به صفر رسوند. بوس  نمونیب فاصله

ها   نیفقط به عشقش! ا کوبه ی قلب که جنون وار م نیهاش! اچشم  یدونه اش! غرق شدن تو مر یهادست  یوجود پرمحبتش! گرم

 وجود نداره...  باتری ز ی زی چ ق. از عشباستیز یل یبرام خ ام یدن ن یا یهمه تو 
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کنترل کردم. ازم فاصله گرفت.   ی لیکنم اما خودم خ ش یبود به وسوسه انداختم که همراه دهیچیوجودم پ   یکه تو   یخوب حس

 زمزمه کردم:   یآروم یبا صدا زدمی که نفس نفس م ی. در حالمی اومده نگاهم رو ازش دزد شیپ ت یفرار از موقع یبرا

 داخل؟!  م یبر -

 کرد. با گرفتن دستم گفت: یاخنده  تک

 من!  ی لپ گُل گُل م یبر -

 . زدی بود حرف م ستاده یکه کنارش ا اریشام بود و همزمان با زان زیم  دنی. نسترن خانوم در حال چمیهم وارد سالن شد  همراه

بلند خودش   یهادوختم تا به خودم اومدم دستم رو رها کرد و با قدم  شی دستش فشرده شد. نگاهم به صورت عصب  ونی م دستم

 : د یغر یصورتش عصب   یاش رو گرفت. تکونش داد و تو  قه ی رسوند و  ار یرو به زان

 . رونی ب کنمی وگرنه خودم پرتت م  رونیخونه ب نیگم شو از ا -

 گفت:   یوار د یو تهد  ی بزنم. با لحن عصب ی رسوندم تا خواستم حرف رسام یمن! با ترس خودم رو به ام یخدا

 ! یخود دان اد، یب رونیکلمه از دهنت ب ک یاگه  -

 قدم به عقب برداشتم و سکوت کردم.  کیتحکم صداش  از

 . زمیری ! پول سهمت از شرکت رو به حسابت مشهیهم ی برا ی هِر االی -

مبل بود چنگ زد. به سمت در سالن رفت. اما قبل خروجش راه رفته رو برگشت.   ی فاصله گرفت و کتش که رو نییبا سر پا اریزان

دستش   ری پشقابش رو از ز یعصب رسامی و مشغول خوردن شد. ام د یخودش غذا کش ی برداشت برا  ی نشست. پشقاب یصندل ی رو

 :د یکش
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 . نمیتو رو بب  فیکث  یافه یق  خوامی پاشو برو، نم گمی نه؟! م یکر  ی ه -

 لب زد:  ی دوخت. با لحن ناراحت  رسامیپر خشم ام یهاکالفه نگاهش رو به چشم اریزان

 ! ؟یبنداز ر یکنم ساالر و گروهش رو گ ی کار تونم ی کنم؟! م کاری چ یمنو ببخش کهن یا ی برا -

 گفتم:  عی سر خبر نیا دنیذوق شن با

 !ن؟یتونی م  ن،یگی م  یجد  -

 با همون لحن مطمئنش ادامه داد: اریبازم رو جمع کردم. زان ش ین رسامیام  یچشم غره ا با

داره که    ادیز ی نفوذ قدرن یا دونم ی م شناسمش،ی که م یهاسال  نیا ی. تو دهی ها دُم به تله نم یآسون نیزرنگه به ا یلیساالر خ -

 !... ادنیحله! عاشق پول ز ه یتلفن قض  کیکمکت کنم با    تونمی . من مشیبه دام بنداز یتونینم

 گرفت و با تحکم گفت:   ارینگاهش رو از زان رسامیام

 هست.  شیریگ یپ لم یوک ستم،ی الزم نکرده خودم چالق ن -

چه   یسرم رو بکن خوادی االن دلت م  نی هم دونمی ! مشناسمی من تو رو م ر یوقت! ام چیه د یشا امی رسهی دستت بهش م ر ید -

 زنگ بزنم؟!  یبهم اعتماد کن! به امجد  گهید   کباری. ینیش ی آروم نم ینکن داش یبرسه به ساالر که تا پ

 ها رفت و صداش رو بلند کرد: به سمت پله اریتوجه به حرف زان بدون

 .نیمن و دلسا بچ ی اباال رو بر ز یم رمیبره! تا دوش بگ  شیفرستی نسترن خانوم غذاش رو خورد م  -

 پر غم رو به من گفت: یبه موهاش زد. با صدا یکالفه چنگ  اریزان

 !شناسمشی محاله ببخشم! م -

  ی زود نیمحال بود به ا رسامی ام دونستی . اما خودش مکردی تالش م   یدوست نیحفظ ا ی هاش رو حس کردم براچشم  یتو  غم

 کتش گفت:   دنیوقت. از جا بلند شد با پوش  چیه دمیببخشش شا

 هستم.  رش یگ یو پ  زنمیزنگ م  ی بهش بگو به امجد  -

 هام دوخت و ادامه داد: چشم  یرو تو نگاهش

 . دهیکش اد یداشتنت درد ز ی هم افتاد ترکش نکن. اون برا ی. مراقبش باش. هر اتفاق نیخوشبخت بش -
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 پر رنج، پر غم...  یقشنگ و گاه  ن،یریش  یگاه  ستیبدتر از درد عشق ن  ی درد   یچ یدرد! ه ن یشدم. درد!  امان از ا رهیرفتنش خ به
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 ******* 

 

هم   مید یکش ی مبل بلند شدم. هم خجالت م یبا استرس و اضطراب از رو  شد ی م  ده یشن اطیح یکه از تو  نیبوق ماش  یصدا با

.  کردی مات و مبهوت نگاهم م  سیخ یهاوا با چشمدر با شدت باز شد آ  کدفعه یشده بودم.  ره یترس از برخوردشون به در سالن خ

پنج سال   ن یا ی نگاهش کردم تو یهام پر اشک شد چقدر دلم براش تنگ شده بود. با دلتنگ که خودم. چشم  کردی انگار باور نم

 برداشت که پا به فرار گذاشتم. زیو به سمتم خ   د یکش ی غیج کدفعهیچقدر عوض شده بود. 

 ! ؟یخبر رفت یموهات رو الخ الخ بکنم. چرا ب  یهمه  خوادی ! دلم مسایوا -

.  دمیدو  ییرایکه از دست دادم. دور سالن پذ  ی روزها ی برا ختن یر یزدم. اشکام با دلتنگ  یگذشته از حرص خوردنش قهقه ا  اد ی به

 : دمیپر حرصش رو از پشت سرم شن اد یفر یصدا

 ! سایفقط وا ی ! تو جرات داریر یکه بم زنمتی م قدرن ی! ارسهی اتم م هی خند وقت گرب -

 آوا جان غلط کردم! به خدا اشتباه کردم!  -

 ! ؟یکرد ی چه غلط یفهمی هام خفه ات کردم م دست  نیبا ا ی ! ها! وقتیخره! اشتباه کرد ی تو غلط کرد -

 خوردن افتادم.  ز یبگم، به خدا خودمم به چ ی بابا به چه زبون ی ا -

 کرد:   هی گر  یبلند  یاز مبل ها نشست. با صدا یک ی یکه رو   میدو به نفس نفس افتاده بود هر

خبر   یب  یجوردلت اومد همون   یبرات افتاده! چه طور ی اتفاق کردمی چقدر نگرانت شدم. همش فکر م یدونی م  شعوریخر ب -

 ! ؟یبر یبذار

 بغلش کردم:  یدلتنگ  سمتش رفتم. با به

 نداشتم. ی خوب ط یمتاسفم شرا -

 گفت:  ده یبر ده یزد. بر امنه یبه س  ی بلندتر شد. چند مشت کم جون اش ه ی گر یصدا
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  یچه طور  یچ یزنگ بزنم بگم مُردم، سَقط شدم! من ه کی بهش  قمهی سرم رف ری هست خ ییآوا  کی  یمعرفت خر! نگفت ی ب -

 !  ؟یبگذر رسامیاز عشقت ام  یتونست

 که مجبور شدم؟! آوا م...  یبگم که بفهم ی چطور دونمی واقعاً نم -

 گفت:  ضیو با غ د یحرفم پر وسط 

 . یخبرم گذاشت ی همون قدر بزنمت تا دلم خنک شه که ب د یپنج سال با نیمرگ آوا! درد! مرض! به اندازه ا -

 بزن!  شهی قبول دارم اگه دلت خنک م  یبگ  ی قربونت بشم هر چ -

 حلقه کرد: رو دورم هاش دست

 مگه خرم زدن داره؟!  -

 تو گلو کردم:  خنده

 . رفتمی خبر نم یاگه خر نبودم ب  -

 : د یاش خند  هی گر  ونیم

 . یتو خر دونستم ی ! از اولم میخر ی قبول دار ی د ید -

 تون تموم شد! یهند  لمی خانوما ف -

  ی سارا خانوم و محمود آقا) مادر و پدر آوا( دستپاچه و با خجالت لبخند  دن یبرگشتم با د رسامیآوا فاصله گرفتم و به طرف ام از

 زدم: 

 متوجه اومدنتون نشدم! سفر خوش گذشت؟! د ی! ببخشن؟یسالم. خوب -

 بغلم کرد:  ی خانوم با مهربون سارا

 . یخوش اومد  یل یخوشحال شدم. خ ی لیخ دنمونید  یگفت اومد  ر یام ی. وقتیجات خال زم، یسالم عز -

 .نمتونیبی منم خوشحالم دوباره م  ممنون. -

 به صورتم زد:  ی آقا لبخند  محمود 

 خودت!  یبرا  ی! خانوم شد یسالم دخترم ماشاءاهلل چه قدر بزرگ شد  -
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 ! نیلطف دار -

 دلمون براشون تنگ شده.  ،یآورد   یخانوم م  لیو راح می! آقا ابراه؟یدخترم چرا تنها اومد  -

 انداختم.   نییاسرم رو پ نی حرف سارا خانوم، غمگ  نیا با

 شده دلسا جان؟!  ی زیچ -

به روم زد   یزل زدم. تا کمکم کنه، گفتن اون گذشته تلخ دردآور بود. لبخند  رسامیپر اشک شد. سرم رو بلند کردم به ام  هامچشم

باهام دارند. با فشردن   ی حرف هاش چه برخورد انیو زودتر از من شروع کرد به گفتن. تموم مدت استرس داشتم تا بعد پا

 سردم به خودم اومدم: یهادست

 ! ؟یکه قابلمون ندونست  می بود به یسراغمون؟! غر  ی ومد ی ناراحت شدم و ازت گله دارم چرا زودتر ن ی لیخ -

بغلم کرد. با   عی بزنم سر ی اشکم گرفتم. آوا نذاشت حرف زش یر ی جلو یدلخور سارا خانوم بغض کردم و به سختلحن پر محبت و  از

 گفت:   زدیصداش موج م  یکه تو   یبغض

 . گمی م  تیبهت تسل ی ول رهید ی لیخ دونم ی ! مید یکش ی بگردمت چقدر سخت  یاله -

 :د یپله ها کشبه سمت   ه یلب گفتم. دستم رو گرفت بدون توجه به بق ری ز یممنون

 باهات حرف دارم.  یاتاق من کل می فعال! بر -

 زمزمه کرد:   یطون یگوشم آروم با لحن ش   ر یکه ز  میلب به جمع گفتم همراه آوا رفتم. هنوز از پله ها باال نرفته بود ر یز ید یببخش

 خوش گذشت؟! ییبا داداشم تنها -

 . دمیبهت به طرفش چرخ با

  ن ی. از امی حرف زد یکنارش بودم. باهام کل  شیروح ط یبه خاطر شرا  شبی. البته ددمیبغلش خواب ی بهش گفته تو رسام یام نکنه

 زد و ادامه داد: یبغلش بود. قهقه ا  ی شدم تو داریب ی خوابم برد وقت یک  دمی. نفهممیدور از هم گفت ی پنج سال و روزها

 !  ؟ی . شارژش کردزدی شنگول م  ی لیآخه خ -

 از بازوش گرفتم. با حرص و اخم گفتم:  یشگونی که ن  دمیزد. منظورش رو فهم یو چشمک غنچه کرد  لبش

 !؟یخجالت بکش! هنوزم پرور هست -
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 . با خنده لب زد: دادی که دستش رو ماساژ م ی حال در

 سانسور... یب  یکن  فیمو به مو همه رو برام تعر د یبا -

وقفه براش   یچند ساعت ب  د یکه با  سوزهیخودم م  یعالقه دارم. دلم برا  رسامی باعث شد بفهمه که به ام شیفضول نیهم مید یخند 

 فک بزنم... 

 

 59_پارت#

 ******* 

 *شش ماه بعد* 

 

 ! ؟یچه خوشگل شد  زم یعز -

 دوباره تو صورتم انداخت. من رو چرخوند و صداش رو بلند کرد:   ینگاه

 . نیعروس خوشگلت رو بب ایسارا جون ب -

 جون تا چشمش به من افتاد با ذوق بلند شد. بغلم کرد: سارا

 جون نگاه کن عروسم مثل ماه شده! لیماشاءا...، راح -

 یهابا اون کفش  ی بود رو باال گرفتم. به سخت نیبراقش سنگ  پوریگ ه یکه با حاش   دمیدامن سف  یبه مامانم افتاد. گوشه  چشمم

  ف یهام حلقه شد. »اون روز بعد صحبت ها و تعربه روم زد. اشک تو چشم  یه لبخند پاشنه بلند به سمتش رفتم. بغلش کردم ک

  ی داره. وقت  زیهام رو ببندم برام سورپرابهم گفت چشم  رسامی. اممیرفت نییناهار پا رف ص یآوا، برا ی برا امی زندگ ی اتفاق ها

مادرم رو   ینگاه کردم که گفت در نبود من دکتر صمد  رسامی . ناباورانه به امدمیهام رو باز کردم در کمال تعجب مادرم رو دچشم

درمانش بوده. امروز   ر یگ یپ رسامیمن تحت درمان بوده و ام بود درمانش کنه. در ن تونه ی داده م د یکرده و ام  یمعرف  د یبه دکتر جد 

درمان دکتر جواب داده و حال مادرم روز به روز    ی  وه یمدت ش  نی ا یکنارمون باشه... خداروشکر تو تونه ی چند ساعت م یبرا

 ...« میدر منزل ازش مراقبت کن یبه زود  م یتونی کرده م ی. دکترش احضار خوشحالشد ی بهتر م

 : دمیرو بوس  صورتش
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 .نمتیبی قربونت بشم تو باغ م -

. با دو خودش رو  د یکش یاز خوشحال  یغیبرگشت ج یبود وقت  لشیزد. آوا در حال صحبت با موبا یتکون داد و به روم لبخند  یسر

 تو بغلم انداخت:

 . یخوشگل شد  یل یدلسا؟! خ  یشد  ی چ یوا  -

 زدم:   یلبخند 

 ممنون  -

و دست هنر    شده ام ونینیش  یصورتم و موها یرو  بایز  شیرو. آرا ر ییهمه تغ نیا کردم ی به خودم افتاد باور نم نهییتو آ چشم

 شده بودم.  کردم ی که فکر م  یخوشگلتر از اون یلیخ شگر،یآرا

 شنلم رو به طرف گرفت:  آوا

 منتظرتن.   رونیب لمبردار یبرو داداشم با ف ایبابا! ب یخوشگل شد  -

 گوشم گفت:  ر یآروم ز شگاهی. لحظه خروجم از در آرادمیسرم کش یکرد شنل رو  کمکم

 داداشم از آخرم خر شد تو رو گرفت.  ی د ید -

که   قرارش یب  شیمشک یها. چشم ختیر  ی باال داد، دلم هر ی شنلم رو کم یکه برداشتم کس ی قدم ن یو در باز کردم. اول دمیخند 

  قیرو عم می شونیبهم زد. سرش رو جلو آورد و پ یتو نگاهش بود. چشمک یزدم. برق خاص  یبه من افتاد. دلم آروم گرفت. لبخند 

 :د یوس ب

 خوشگل من چه ناز شده!  -

مرتب   یرو کم دش یسف راهن یپ قهیدور   یمشک ون یانداختم. دستم رو جلو بردم و پاپ شیمشک  ی کت و شلوار  پیبه ت نگاهم

 کردم: 

 شده واسم!  پ یآقامون چه خوش ت -

 . دسته گل رو به دستم دادم. د یکه دلم ضعف رفت. دستم رو گرفت و بوس  د یخند 

 شدم. نیسوار ماش  گفت ی بردار م لمی که ف  ی کمکش و حالت ها با
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  فهمی اش کم آورده. االن که کنارشم مکه بهش دارم در مقابل محبت و عالقه  ی رو بهش دوختم. االن شش ماهه که عشق نگاهم

کرد. هم   یمادرم ازم خواستگار ی بود. همون روز بعد ناهار محمود آقا جلو رسامیاشتباهم فاصله گرفتن از ام ن یبزرگتر امی تو زندگ 

. تا دهن باز کردم  کردی که من داشتم فرق م ی طیبگم. نگاهم رو به مادرم دوختم شرا یو هم مونده بودم چ  دمیخجالت کش

. ازت  زهیهمون عز ی مادرتم برا  ،یز ی. همون قدر خودت برامون عزشمیم  ی که شاک ار یمادرت رو ن یمحمود آقا زودتر گفت بهونه  

 !...« خوام؟ی کلمه م ک یفقط 

 :د یام کشگونه   یبه خودم اومدم. انگشتش رو نوازش وار رو رسامیام یصدا با

 ! ؟ییدلم کجا  زیعز -

 : ختمینگاهم عشق ر  تو

 آقامون.   شیپ -

 لب زد:  طنتیابروش باال با ش  ی تا کی

 خونه؟!  میبر  میفلنگ رو ببند  ستیبهتر ن کنمی داره! اووم فکرش م ی عه! خوش به حال آقاتون که چه خوشگل خانوم-

 :د یزد. دستم رو گرفت و بوس  ی به بازوش زدم اسمش رو صدا زدم. قهقه ا یمشت

 . می گردیبرم  عی سر میکوچولو بر ک ی -

 گرد شده نگاهش کردم:  یهاچشم با

 ! همه تو باغ منتظرمونن. یگی م  یچ یفهمی م  رسامیام -

  نیا ی ا گهید  ی کس ی شش ماهه محرم بود نیتو که ا  یو هفت سال که از خدا عمر گرفتم به اندازه ا ستیب  نیا ی! تو ایباشه ن -

 ...تی اتاق خواب که نم ی آخر شب تو  یوقت ه ینکرده! خانوم امشب شب تالف تم یقدر اذ

 شد یکارهاش باعث م  یول  م یکه محرم هم بود ی با وجود گه ی و حرص اسمش رو صدا کردم. راست م غ یحرفش زدنش با ج وسط 

 . گرفتمی ازش فاصله م نی خجالت بکشم و به خاطر هم

 زد و با خنده گفت:  ی ا قهقه 

 . زمی شو عز ادهیکردم. پ ی باشه بابا نزن شوخ -
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  یواشکیو  د یخند   ی برعکس من کل رسامیام ی شدن ول د یو سفسرخ  یهامون که من با کلنگه داشت. عکس هی آتل  یرو جلو  نیماش 

 . میگرفت دم،یبوس ی و عکاس م لمبردار یدور از چشم ف

  د یکه رنگ بخش ی سر سفره عقد نشستم. مرد رسام ی. کنار امد یکه همون موقعه عاقد هم سر رس  میبه باغ رفت کراستی له یاز آت بعد 

کاش    یا ی و زنده ام. ول  کشمی و به عشق بودنش نفس م  دمی هر نگاهش جون م یکه برا  ی کرد. مرد زمیلبر  یو از شاد  امیبه دن

 .شد ی تر م  نیریکوچکم که اگه بود پنج سال داشت کنار مادرم برام ش   درامشب با وجود پدرم و برا یخوشبخت

که با   رسامیو ام  هی اهم رو به بقاومدم. نگ  رونیبود از فکر ب بایز ی لیطال خ س یسرو ک یدستم که داخلش  ی تو  ینشستن جعبه ا  با

 دوختم. کرد، ی نگاهم م ینگران

 

 60_پارت#

 

 ! لم؟یوک مینمائی بار چهارم عرض م یعروس خانوم برا  -

  ی و محبت ب ه یپدرم و برادرم کنارش خال ی قشنگ و مهربون مادرم دوختم. چه قدر جا یهاعاقد نگاهم رو به چشم یصدا با

 انداختم: نیی. سرم رو پاغشیدر

 با اجازه مادرم و تمام بزرگترها بله.  -

گوشم   ر یرو با دستمال پاک کرد و آروم ز ش یشونیپ یبهش انداختم که عرق رو  یفرستاد. نگاه  رونینفسش رو محکم ب رسامیام

 زمزمه کرد: 

 !یتا بله رو گفت ی پدرم در آورد -

 *** 

  ایبودم. آوا و در دهیچند ساعت رقص دونمی صورتم قرمز شده و گر گرفته بودم. نم کردمینفس نفس افتاده بودم احساس م به

 :دم ینال ی. با دو دستم صورتم رو باد زدم و از خستگ نمیلحظه بش  کیکه   دادنی اجازه نم

 برقصم، بسه خسته شدم!  تونم ی نم گهید -

دوختم   ه یمخصوص مون نشستم. نگاهم رو به بق  ی صندل ی رفتم رو ی ون بدم به سمت سکواجازه اعتراض بهش که ن یاز ا قبل

بودن. زن   دنی . اصغر آقا و نرگس خانوم کنارهم مشغول خند زند ی گالب کنار مادرم نشسته بودند و حرف م  ی ب ی خانوم و ب قهیصد 
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که با عده   رسامیآوا و ام   ا،یهل ا،یرقص افتاد مونا، در  ستیدارم. نگاهم به پ  دوستشون ی لیمن، که خ یی تنها ی و مرد مهربون روزها

 هاش که دورشه کرده بودند وسط در حال رقص بودند.  از دوست  یا

  د یکش یغیگفت که اونم سرش ج  یبه آوا چ ی عصب دونم ی آورد. نم  رونی رقص ب ستیو از پ  د یدفعه هومن دست آوا رو کش  کی که 

. بر حسب اتفاق هومن  می رفت ا یگالب و در ی ب یب  دنید  یو آوا برا  رسامی اومد.» چند وقت قبل که همراه امبه سمت من  ی و حرص

 یهانگاه  یکه من به شخصه هنگ کرده بودم. وقت   زدی سکوت کرده بود و حرف نم ی بیجهم اونجا بودند. هومن به طرز ع ایو هل

 نگاه خاص مثل عشق. شاد شدم که عشق دوباره سراغش اومده.«  کی. دمی آوا د ی هومن رو یچشم ریز

! چرا با  ه؟یچه سر وضع نیا گه یم رون یب دهیبگو! اومده من رو از اون وسط کش ی زیچ ک یپررو  ی پسره  ن یبرو به ا ایدلسا ب ی آ -

 ! رقصه؟ی ! چرا اون مرده کنار تو م؟یرقصی لباس م نیا

 به بازوم زد:  یکه از حرص قرمز شده بود زل زدم. ضرب  اش افه یبه ق طنتیدادم و با ش   لشیتحو ی گولیج لبخند 

 نده!  ر یبرو بهش بگو به من گ ای ب ، یتو برام باز کن شین  کهنیا ی به جا ستم یمگه با تو ن -

 نگاهم رو چرخوندم:  یباال انداختم و با بدجنس یاشونه 

 نکن! تشیاذ هی ! هومن پسر خوبامیلباس کجا ب نیبه من چه، مشکل خودته! بعدشم با ا -

 نکن!   تشیگناه داره داداشم، اذ گه ی راست م زم یعز -

 :د ی. آوا رو بغلش کرد و گونه اش رو بوس میبرگشت ایدو به طرف هل هر

حال و هواش فرق کرده.   دهیکه تو رو د ی فرصت بهش بده. از روز ک یفقط  یحس کوچک به هومن دار  کیاگه  زمیعز - 

 . کنهی داره دوست داشتن رو لمس مدوباره   دونمی م

 رو گرفت و ادامه داد:  دستش

 ! شش؟یپ می بر یای. م گمی م  یچ یفهمیم  ی باهاش آشنا بش شتریب کمی داره!  ی به خدا قلب مهربون -

آوا رو با خودش   ی با خوشحال ایهومن ببره. هل شیاشاره کردم آوا رو با خودش پ ایانداخت و سکوت کرد. به هل نییسرش رو پا آوا

 برد. 

 کنه؟ ی م کاریچ یواشکیمن داره  طون ی خانوم ش  -

 : مید ی. به طرفش چرخزدی و آرومش که خنده توش موج م طون یش  یصدا با
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 . طنتی کوچولو ش  ک ی -

 باال انداخت:  یابرو

 ! ؟یدار هاطنتیش   نیمن از ا  یچه خوب! برا -

 ...د یبه گوشم رس  ی بزنم، صدا یخواستم حرف  تا

 سالم.  -

  ریساالر و دار دسته اش دستگ  س ی. با کمک اون، پلدمشیند  گه یطرف صدا برگشتم پس باالخره اومد. بعد از اون شب دعوا د هب

 ...خورهی و بهش نم کنه ی که خدا بهش رحم م کنه ی م کیشل  اریبا اسلحه به زان فهمهی ساالر م ی ریدرگ ی تو یشدند. ول

 !نیخوش اومد  ی انیآر ی سالم آقا -

 رو به طرفم گرفت:  یجعبه ا اریابروهاش نشسته بود. زان یرو  ینگاه کردم که اخم  رسام یام به

 . نیخوشبخت بش نمتون،یبی اومدم. خوشحالم کنارهم م  رید  د یببخش -

 زدم: یپالک به اسم هر دومون بود. لبخند  ر یرو گرفتم. درش رو باز کردم دو تا زنج جعبه

 .نیاومد  نیقشنگه! ممنون، لطف کرد ی لیخ -

 انداخت: رسام یبه ام ینگاه مین

 . قیاز نارف هی ادگاری کی . ناقابله، کنمی خواهش م -

 نباشه گفت:  یعصب  کردی م  یکه سع  یبا صدا رسامیگرد کرد و رفت. ام عقب

 !اد؟ یب خوادی م  ی! چرا بهم نگفت ؟یدعوتش کرد  یچ ی برا -

.  د ید  شهیاش م  افهیق ی رو راحت تو یمونیو پش ی اتفاق ناخواسته بوده و کارش رو جبران کرد. ناراحت ک ی هی من اون قض  زیعز -

 به خاطر گذشته اتون، رفاقتون ببخشش؟! یتونی . اگه میش ی تو ناراحت م گفتی م  کردی قبول نم اد، یاصرار کردم تا ب یکل

 زمزمه کرد:  یبه موهاش زد و عصب ی چنگ  کالفه

 ببخشم.  یکه به راحت ستمیمثل تو ن من  تونم،ی نم -
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. تا  شهی منفجر م گهیرو هم دعوت کردم، د ی موریت یخانواده  ار،یزان ر یبفهمه به غ رسامی رو دور اطراف چرخوندم اگه ام نگاهم

  ی لیخ رسامینشد. ام دایاز عسل پ ی رد یچی . هنیزم  یانگار آب شده و رفته تو  گشتی دنبال عسل م   یهفته قبل عروس  هی نیهم

کمکم   یلیپنج سال خ نیدر حقم نکردن و تمام ا ی بد  چیه ی موریاز عسل، خانواده ت جدا. د یرس یبه بن بست م  ی شد ول ریگ یپ

 کردند. 

 

 61_پارت#

 

بود.   داریپا نمونی فاصله هنوز ب  نیپام رو جلو بذارم و ا کردمی وقت خودم جرات نم چیه د یشد شا یدوست نم  رسامیبهنام با ام اگه

  ادش یزدم تا  ش یسرش رو آت یزدم. انگار مو ی شخص رو به روم لبخند  دن ی. با ددمیبه طرفش چرخ ی سرفه شخص یبا صدا

 شد: دایکردم سر و کله اش پ

 ! نیخوش اومد  ی لیسالم آقا بهنام خ -

 !... یسالم دل  -

 رو به طرفم گرفت:  یاخمو اشاره کرد و پاکت رسامیکرد با چشم و ابرو به ام یمکث

 .نیخوشبخت بش دوارمیام کنم،ی عرض م  کیخانوم فرهمند تبر -

 ! نیآورد ف یتشر ن ید یممنون که زحمت کش -

 .گمی م ک ی! از طرف پدر و مادرم بهتون تبرکنمی خواهش م -

 تکون داد و رفت.   یبه نشونه خداحافظ یسر

هام دست  ی کردم. پاکت رو تو شیبار دوم عصب ی . امشب براخوردیبه گوشم م  میو کش دارش صاف مستق ی عصب ی ها نفس

 شدم: ره یفشردم و به رفتن بهنام خ

بوده.   اریفقط به خاطر بهنام، عسل و زان م ید یفکر کن که من و تو االن که بهم رس  ن یبه ا یول  یهست ی از دستم عصب دونمی م -

 ! یریرو از عسل پس بگ  تیشکاو  ی که هر دوشون رو ببخش خوامی و از تو هم م  دمیرو ببخش اریمن عسل و زان

که دلم رو   یهااش اسم رو پر حرص صدا زد. دستش رو گرفتم و به چشم چفت شده  یهادندون  ونیطرفش برگشتم. از م به

 باختم، قفل شدم: 



 تو تنها دور از 

161 
 

از گذشته همراهمون باشه. ببخشون به   یاز امشب رد  خوامی من باشه. نم  یفکر و ذهنت فقط پ  امی زندگ  یتو  خوادی دلم م -

 اطر من؟!خ

 . لب زد: داشتیهام بر نم که نگاهش از چشم   ی لبم نشوند. در حال  یرو  ینگاهم کرد. بوسه ا رهیخ یکم

 سخته ببخشم اما اگه خانوم بخواد، چرا که نه؟!   -

دست و سوت هول و   ی که با صدا دمشی هستن که منتظر سوژه اند. بوس  یهارفت که چشم  ادمون یزدم. زمان و مکان   یلبخند 

 خنده و سوت باال رفت... کیدستپاچه ازش فاصله گرفتم. که شل

آوا   یاز خونه  ی که با فاصله کم  یمون کردند. خونه ا  ی تا در منزلمون همراه ی از صرف شام کم کم مهمون ها رفتند. عده کم بعد 

 بود.  نایا

 گفت:   رسامی. خطاب به امد یسرم رو بوس  یآقا پدرانه بغلم کرد رو محمود 

 .نمشی روز ناراحت بب ک یبه حالت پسر اگه  ی مواظبش باش. وا ی لیعروسم مثل دخترمه خ -

 زد:  یلبخند  رسامیام

 !ن؟یبهم بگ  نیخواست ی چشم اگه کمتر از گُل بهش گفتم هر چ -

. بعد تکه  می مراقب مادرم هست تا برگرد  ،یگرد   رانیا م یدر نبود ما که قرار بود ماه عسل بر که نیساراخانوم و ا یسفارش ها بعد 

عشقم، هم    اهام،یشده بودند تنهامون گذاشتن و رفتند. حاال من موندم و مرد رو وخالیباهم  بیکه عج ایو در ایآوا، مونا، هل یها

 نفسم... 

 در رو برام باز کرد:  رسامیام

 . یعشقمون خوش اومد  یبه خونه  -

 ... می. دستم رو گرفت و همراه هم وارد خونه شد نمشیکه نذاشت تا االن بب یازدم. خونه   یلبخند 

 

 رو  امی زندگ یلحظه   نی خوام با تو آغاز کنم بهتر یم

 ی آغاز من تو

 ی من انیپا ی ب یشاد
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   آرامش

 و

 خوب بودن با تو...  حس

 

 ***** 

 

 (: S)ماه بانو.  سنده یاز زبان نو یسخن

هست،   ار یزان یزندگ  یعشقتم که قصه   ریون اومده باشه. در جلد دوم رمان با نام اس از رمان خوشت دوارم یدلم ام  یزایعز _

 .نیهمراهم باش 

  یطیدارم به خاطر شرا  ژهیتشکر و  یغالم  یکار کمکم کردند تشکر کنم. مخصوصاً از آقا نیکه در ا  یاز تمام کسان نجای داره ا جا

.  میداشته باش  ی سندگینو ا یدن ی تو  یپر رنگتر یحضور  م یبتوان میمثل من که قلم تازه به دست گرفت ی کردند تا افراد  جادیکه ا

کردند، تشکر فراوان   م یو قلمم همراه  ینوشتار شرفتیدر روند پ شونیا  یبا آموزش و نکات عال هک  زی عز ی از خانوم غالم نیهمچن

 دارم. 

 

 حق«  ای »

 98_انیپا
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 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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