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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 **به نام خدا**

 من قیرمان درد عم

 کسایقلم مل به

 :مقدمه

 که مردم چه کردن یدیدل من تو د قیدرد عم با

 یقلبم رو بست یتو زخما یغرورم نشست شیپ تو

 یقلبم رو بست یزخما تو

 تنها نزار هیروزگار منو تو گر نیرفتن ا شکل

 منو دست خودم نسپار ریاز ادما پس بگ منو

 دست خودم نسپار منو

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 درد نیمهربون نبود با هجوم ا یشکیتو ه جز

 منو از عشق من راحت جدا کرد یزندگ

 روزمیهنوز همون درد د من

 مثل من عاشقت نبود یشکیه شهیهم آدم

 شهینم عاشقت

 

کس اون رو  چیکه ه ییلدایره،یگ یرو م لدایبه ازدواج با  میتصم نیکه ادر شهیشروع م ییاز اونجا ی:همه چخالصه

زنه؛اما  یخانوادش رو هم م یهمه و حت دیبخاطر محبوبش ق نیدو مخالفند. ادر نیکنه و همه با ازدواج ا ینم دییتا

 شه؟یکار به کجا ختم م نیعاقبت ا

 

 .......نی....ادر

 !وونهید سایلدا،وای لدایو گفتم: سادمینفس زنان ا نفس

 .یشیبرات بهتره الغر م ییتو هم بدو میپارک خوش بگذرون میاومد نیو گفت:عه ادر دیخند لدای

 کردم و گفتم:عه من چاقم! یالک اخم

 .دهیادامه م دنیباز هم داره به دو دمیدختر!دو بار دور پارک دنبالش دو نیداره ا ینفس د،چهیزدو دوباره دو یلبخند

فت:مثل و گ دیخند لدای. بعد دستم رو به نشونه آتش بس باال بردم که میمن تسل لدایکه بشنوه گفتم:باشه  یجور

ر دادم و سواسرم رو تکون  دییشاپ.   به نشونه تا یکاف میببر دی!حاال که من بردم بایشد میبچه خوب تسل کی

 یمسئله ا هیو گفت:راستش  نیینگاهش کردم و گفتم:جانم؟   سرش رو انداخت پا   ن؟یکه گفت:ادر میشد نیماش

   زم؟یعز یچرخوندم گفتم:چه مسئله ا یکه فرمون رو م نطوریبزارم.  هم ونیخواستم باهات درم یاومده بود م شیپ

اما االن  گمی.   نگاهش کردم که گفت:باشه مستین یمهم زیدوخت و گفت:ولش کن اصال،چ شهینگاهش رو به ش

 .میشد ادهیپ نیبه کافه ترمز کردم و از ماش دنیندارم. سرم رو تکون دادم و با رس ور شینه،باز هم آمادگ
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 .میهم که نه اما قراره با هم ازدواج کن ینامزدم هست،نامزد رسم لدای

 .یقهوه ا یرنگ و موها یطوس یانداختم،چشما یچهرش نگاه به

 هم داشت. یا زهیم زهیر جثه

 دخترونش جذبم کرد. یطنتایدانشگاه بود،ش یتو مونییآشنا نیاول

 لدایدادم و از جام بلند شدم که  رونیب یاسم مامان نفس دنیبه صفحش انداختم و با د ینگاه میزنگ گوش یصدا با

 .امیاالن م نیسرم رو به نشونه نه تکون دادم و گفتم:تو بش  ن؟یشده ادر یزیگفت:چ

 رفتم و تماس رو برقرار کردم رونیدر ب از

!    با حرص گفتم:آخه مادر من ،استغفراهللیباز با اون دختره --  رونمیب لدایبا -پسر؟    ییکجا--جانم مامان؟   -

 رتیدختر ص نیگفت:آخرشم ا خورهیود داره حرص مبه شما فروخته؟  مامان که معلوم ب یتر زمیچه ه لدایمگه 

ادم د رونیدختر تموم کن.     با حرص نفسم رو ب نیا باپسرم رابطت رو  حتیکنه،از من به تو نص یخودش رو معلوم م

ب آ وانیل هی نای!اون نامزد منه.    مامان از پشت تلفن داد زد:آدرهیگوجه فرنگ لدایمامان مگه  هیدختر چ نیو گفتم:ا

تلفن  هم عد!؟   بیدیفهم یزاریخونه نم یپات رو تو یدختر بهم نزد نیکه با ا یدونم تا موقع ی!  بعد گفت:من نماریب

 رو قطع کرد.

 رهیخ لمیدوباره به صفحه موبا  ن؟یگفت:حالت خوبه ادر لداینشستم که  یصندل یحرص وارد کافه شدم و رو با

 نشست یلبم م یلبخند رو دنشیبود و من با د میکه بک گراند گوش لدایمن و  ییشدم،عکس دوتا

 

 تا اون روز نمونده. یزین،چیزد و گفت:به روز ازدواجمون فکر کن ادر یلبخند

زد و گفت:نه  یلبخند لدای    ن؟یندار یا گهیداده بود آورد و گفت:سفارش د لدایسفارش هامون رو که  شخدمتیپ

!      یدونم مامانت دوباره زنگ زده بود و گفته بود که با من بهم بزن یگفت:من که م لدایرفت و  شخدمتیمتشکرم.   پ

 خودم هم قبال زنگ زده بود. بهزد و گفت:آخه  یبا تعجب نگاهش کردم که لبخند کوتاه

 م زنگبود،به شیسه روز پ ایرو مرتب تر کرد و گفت:دو  شیروسر لدای!؟    یزده گفتم:چ رونیاز حدقه ب یچشما با

از آب پرتقالم رو خوردم و  ی.    جرئه ایدیاز چشم خودت د یدید یهرچ ای یریمن م نیادر یاز زندگ ایزد و گفت 
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شه.  یمن هم محسوب م نیشما االن ادر نیادر تمنگاهش رو بهم دوخت و گفت:منم گف    ؟یگفت یگفت:خب تو چ

 رو که گفتم با حرص تلفن رو قطع کرد. نیزدم  که گفت:ا یلبخند

!پس یچشماش گرد شد و گفت:چ لدایخونه.     یایب یگفت حق ندار یمامان افتادم و گفتم:حت یحرفا ادی دوباره

 .رمیجا م هیمونم باالخره  یکه نم ابونیزدم و گفتم:تو خ یما؟    لبخند یخونه  یایب یخوا ی؟میشب رو کجا بخواب

رو  برسونمت؟    سرش یخوا یم زمیبرم خونه.   بلند شدم و گفتم:باشه عز دیبا گهیبلند شد و گفت:د یصندل یرو از

 .رمیخودم م ستین یبه نشونه نه تکون داد و گفت:نه راه

 انداختم. نمیبه مخاطب یکردم،نگاه یبا یشدم و باهاش با نمیماش سوار

 ...نا،اهورایآدر

 .نستیگز نیبهتر انوشیکه خواهر داره معذبم،خونه ک المیشد،دان یاهورا که اصال نم ی خونه

منم -   ؟یتو چطور یمرس--   ؟یخوب ایسالم ک-  ن؟یتماسش ثابت موندم که گفت:جانم ادر یزدم و رو یبشکن

 .نمتیبب دیبا یاتفاق که افتاده ول-افتاده؟     ی؟اتفاقیچ یبرا--.  نمتیبب دیبا ایک ستم،راستشیبدک ن

 فعال.   نمتیبیباشه م-.   فتمیراه م گهید قهیپارک پاتوق منم تا پنج دق ایخب،ب یلیخ--

 گذاشتم و به سمت خونه حرکت کردم. نیبغل ماش یصندل یرو رو میگوش

حال  نیگفت:ادر یمضطرب یگفتم:آره منم.    با صدا تیبا جد   ن؟یادر ییگفت:تو نایرو فشار دادم و آدر فونیآ دکمه

 اونجا،اومدم امی.  تن صدام باال رفت و گفتم:منم نخواستم بختستیاعصابش بهم ر یلیست،خیمامان اصال خوب ن

 وارد شدم. تیعصبان ارو جمع کنم پس در رو باز کن.  در رو باز کرد و ب لمیوسا

حوصله ندارم.     یکنارش زدم و گفتم:برو آد یحوصلگ یشده؟   با ب یچ نیدر اتاق رو باز کرد و گفت:ادر نایآدر

 یرابطت رو قطع نکرد دیچشم سف یبه دست جلو اومد و گفت:مگه من به تو نگفتم تا با اون دختره  رین کفگماما

 !لدایلداست،یاسم داره مامان،اسمش هم  ختر!   صدام رو بلند کردم و گفتم:صد بار گفتم اون داین نجایا

داد و گفت:برو به برنج سر بزن نسوزه.   بعد دستاش رو به کمرش زد و گفت:تو پسر  نایرو دست آدر ریکفگ مامان

سفارش کرد که  یکرد کل یم تیداشت وص امرزتیخدا ب یکه بابا یرو فقط دارم،وقت نایتو و آدر ایتو دن ،منیمن

 من باشه. یدونه ها هی یکیحواست به 
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 لدایفقط با  ست؟منیمن آرزوت ن یگذاشتم گفتم:مامان من مگه خوشبخت یرو داخل چمدون م المیکه وسا نطوریهم

 .شمیخوشبخت م

اگه  شهیاون دختر به خونه ما باز نم یاما پا میایروز ازدواجتم م یخب،ما حت یلیبهم انداخت و گفت:خ ینگاه مامان

 .یایخودت م یایب یخواست

بستم  یکه بند کفشام رو م یدر حال    ن؟یادر یریا مرو تکون دادم و چمدونم رو برداشتم که مامان گفت:کج سرم

شدم و باهاش  انوشیک یها سکالیخدافظ.در رو بستم و وارد آسانسور شدم.متوجه م ام،فعالینم یگفتم:چند روز

 تماس گرفتم.

باشه منتظرم.    --   رسمیاالن م یمعطل شد دیببخش-پسر؟    ییجواب داد:کجا انوشیآسانسور خارج شدم و ک از

 شدم. نیقرار دادم و سوار ماش نمیعقب ماش یصندل یگذاشتم و چمدون رو رو بمیرو داخل ج یگوش

 

تکون دادم و سمتش رفتم.دستم  یدست انوشیک یشدم،برا ادهیپ نی.از ماشدمیبعد به پارک مورد نظر رس نیم پنج

 یهمباهات کار م انوشیک نیتکون دادم و گفتم:بش بایسرم رو به نشونه تقر  ؟یرو فشرد و گفت:چه خبر داداش؟خوب

 یبا خانوادم بحث کردم. دستاش رو رو لدای سرو گفتم:من امروز دوباره  میپارک نشست مکتین یدارم.جفتمون رو

مکث کنم؟    کاریزدم،به نظرت چ رونیزدم از خونه ب یچیو گفتم:ه دمیکش یهم گذاشت و گفت:خب؟    نفس

.  تو یکه مادر و خواهرت رو تنها بذار ستیما صبح هم برو خونتون خوب ن یخونه  ایکرد و گفت:شب رو ب یکوتاه

 . یسرش رو به نشونه نه تکون داد و گفت:نه بابا چه مزاحمت    ستم؟یچشماش نگاه کردم و گفتم:مزاحمت که ن

 .میشدم و راه افتاد نمیماش سوار

 .میدیرس نیبعد از ده م نینبود بنابرا یادیپارک تا خونشون فاصله ز از

 من. یهم خونه  نید،اییباز کرد و گفت:بفرما دیرو با کل در

 برو استراحت کن. یخسته ا یلیکاناپه نشستم و گفت:اگه خ یرو از پام در آوردم و وارد شدم.رو کفشام

 تخت به خواب رفتم. یعوض کردم و رو یراحت یا لباسارو تکون دادم و داخل اتاق رفتم،لباسام رو ب سرم

 نرو.  لدایصداش زدم و گفتم: رومیشد،با تمام ن یو  ازم دور و دور تر م دیخند یم لدای!  لدایصبر کن! لدای-
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 چند لحظه بستم.   یو چشمام رو برا دمیکش یقیعم یها دم،نفسیوحشت از خواب پر با

 باال انداخت و یسرم رو تکون دادم و گفتم:آره خوبم.   شونه ا   ن؟یادر یبا تعجب وارد اتاق شد و گفت:خوب انوشیک

.  تماس ها تعجبم رو جلب کرد ستیزنگ بزنم اما ل لدایکنارم برداشتم تا به  زیم یرو از رو میرفت.گوش رونیدوباره ب

 داشتم و جواب هم داده شده بود. شیساعت پ کی لدایتماس از  کی

 زنگ زده بود!؟   مکث لدایرو صدا زدم که اومد و گفت:بله؟   تو چشماش نگاه کردم و گفتم: انوشیک یبلند یصدا با

دوخت و  نیرو به زم شیآب یچشما   ؟یکردم و گفتم:چرا جواب داد زیکرد و گفت:آره   چشمام رو ر یکوتاه

 برو. خب یلیتکون دادم و گفتم:خ ی.   سریببرداشتم و گفتم که خوا یش داریب گفت:گفتم اگه جواب ندم ممکنه

 زنگ زدم. لدایاتاق رو بستم و به  در

 یزنگ زده بود یمنم خوبم،راست یتو خوب باش-   ؟یتو چطور یمرس--    ؟یخوب زمیسالم عز-   ن؟یجانم ادر--

جوابت رو داده بود زنگ  ایخواب بودم ک یزنگ زد گهیآره د-لحنش مضطرب شد و گفت:امم من؟      ؟یداشت کاریچ

 تازه-حرف بزنم دلم برات تنگ شده بود.    باهاتآره زنگ زده بودم  یگیآها اون رو م--.   یداشت کاریچ نمیزدم بب

و  دیچیپ یتنگ نشه!   صدا گهید گمیکنم اصال به دلم م کاریو گفت:خب چ دیکه!   خند میدیرو د گریهمد

گذاشتم،از  زیم یرو قطع کردم و رو یبوق گوش ی.  با صدازمیفعال عز میزن یبرم بعدا حرف م دیمن با نیگفت:ادر

 چه کرده! انوشیآقا ک نیرفتم و گفتم:به به بب رونیاتاق ب

 

 شه. یاالن آماده م یرو صندل نیو گفت:بش دیخند انوشیک

 نشستم. زیو پشت م دمیرو به جلو کش یصندل

 بخرم؟ ینظرت چ لداست،بهیپس فردا تولد  ایک یکردم و گفتم:راست یا سرفه

زدم و گفتم:نظرت در  یدوست داره همون رو بخر.    بشکن یچ نیگفت:خب بب دیکش یکه برنج م یدر حال انوشیک

زدم و  ی.    لبخندهیگذاشت و گفت:فکر خوب زیم یحرفم مکث کرد،بشقاب رو رو دنیبا شن   ه؟یمورد حلقه چ

 .ادیخوشش ب دوارمیگفتم:ام

 فکر نکنم بد شده باشه. یرسه ول یمامانت که نم یایقرمه سبز یبه پا گهیرو جلوم گذاشت و گفت:د بشقاب
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 تزایکه مجبور شدم هر روز فالفل و پ یبهتره،از اون سر یلیباشه از فست فود خ یتکون دادم و گفتم:هرچ یسر

 خوره. یحالم از فست فود بهم م گهیبخورم د

 از اهورا چه خبر؟  یبرنج دهنش گذاشت و گفت:راست یقاشق

 ازش ندارم. یباال انداختم و گفتم:خبر یا شونه

 شد. رهیخ شیگذاشت و به صفحه گوش نیقاشق و چنگالش رو زم لشیزنگ موبا یصدا با

 زنم. یرو برقرار کرد و گفت:سالم بعدا بهت زنگ م تماس

 یاز  همکارا بود بهش گفتم بعدا زنگ م یکیو گفت: دینوش یبود؟    جرئه آب یگذاشت و گفت:ک زیم یرو رو یگوش

 یتو برو من ظرف ها رو م ایغذا از جام بلند شوم و گفتم:ک انیزده نشد،پس از پا نمونیب یزنم.   تا اتمام غذا حرف

شورم    اسکاچ رو از دستش گرفتم و گفتم:شامم تو  یمبلند شد و گفت:نه خودم  یصندل یاز رو انوشیشورم.   ک

 انجام بدم. یکار هیبزا حداقل منم  یپخت

 گفت،داخل اتاق رفت و سرگرم شستن ظرف ها شدم. یا باشه

 مکالمش کنجکاو شدم،دستام رو شستم و آروم آروم گوشم رو به در چسبوندم. یصدا دنیشن با

رفتم و  ییزنم. به سمت ظرف شو یکنم...بعدا خودم بهت زنگ م تونم االن باهات صحبت یمن نم نی:ببانوشیک

 دوباره مشغول ظرف شستن شدم.

ردم.  ک یکادو رو گرفته بودم و با ذوق بهش نگاه م یشد،از چند روز قبل با خوشحال لدایآبان روز تولد  ستیب باالخره

سرم رو   ؟یگفت:سالم خوب یقیتکون دادم که اومد جلو و با لبخند عم یبهش زدم و دست یلبخند لدای دنیبا د

 .مینشست یصندل یزد و رو یندشه بد بود؟   لبخ یتکون دادم و گفتم:با وجود تو مگه م

 .میخور ینم یزیبهش زدم و گفتم:ممنون فعال چ یچشمک    ن؟یدار لیم یخدمت جلو اومد و گفت:چ شیپ

.   فتادهین یتکون دادم و گفتم:نه اتفاق بد یسر   ن؟یافتاده ادر یگفت:اتفاق لدایزد و رفت که  یخدمت لبخند شیپ

 یبرق زد و گفت:وا یخدمت چشماش از خوشحال شی...  با اومدن پیچ نیگفت:ادر زشیبا همون لحن تعجب آم

در آوردم و گفتم:قابل شما  بمیجکوچک رو از  عبهبهش زدم و گفتم:تولدت مبارک خانومم.   بعد ج ی!    لبخندنیادر

 !نیمعرکست ادر نیا یگفت:وا یرو نداره.   در جعبه رو باز کرد و با خوشحال
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 رو داخل انگشت دست چپش انداخت و گفت:واقعا ازت ممنونم مرد من. حلقه

 

 یکس نگو.   سر چیگم رو به ه یکه م یزیچ نیسرش رو باال آورد و گفت:ا   نیبهش زدم که گفت:ادر یزیر چشمک

 تکون دادم که گفت:اهورا قبال خواستگار من بوده.

.   اخمام رو داخل هم یگفتم بدون یبهش ول یتعجب گفتم:ا...اهور...اهورا؟   سرش رو تکون داد و گفت:حاال نگ با

م.   کن یرابطم رو باهاش کمرنگ م یو گفتم:باشه ول دمی!    خندگهیگفتم ناراحت نشو د نیکردم که گفت:ادر

 نگفت. یزیچ چیزد و ه یلبخند

 رو خونه رسوندم به خونه برگشتم. لدای نکهیاز ا بعد

 خنده زدم. ریصحنه رو به روم غش غش ز دنیرو داخل در انداختم و در رو باز کردم که با د دیکل

 داد. یمختلف قر ن یرو باال گرفته بود و به سبک ها یریدستمال گردگ نایآدر

خوشگله رو  یمحل دزدن،آد یها ا،بچهیتو کوچه نر ا،تنهایقشنگ تر از پر یبه کمرش داد و بلند بلند خوند:ا یقر

 دزدن. یم

که  نطوریهم   ؟یاومد یمن به خودش اومد،هول شد و گفت:عه سالم داداش ک دنیبره که با د یقر چرخش هی اومد

نره تا  رونیخوشگله ب یآد یکرد یسفارش م یکردم خندم رو جمع کنم گفتم:همون موقع که داشت یم یسع

 م،امروزیبود رونیب لدایو گفتم:با  دمیجلو رفتم،لپش رو کش   ؟یزد و گفت:کجا رفته بود یندزدنش!    لبخند ژکوند

 تولدش بود.

ر دخت لدایگم  یبگم؟    سرم رو تکون دادم که گفت:من نم یزیچ هیداداش  یزد و گفت:عه مبارک باشه ول یلبخند

نگو  یچیوسط حرفش و گفتم:ه دمیبگم   پر یچجور یعنی...یعنیه،یجور هیکنم  یخوامم بگم اما حس م یها!نم هیبد

 دهیرنج گهیاز هم د ای میخوام با هم بحث کن ینم نیهم یبرا یزتریاز جونمم برام عز یتو خواهر من نایاصال،آدر

 مورد نگو.   سرش رو تکون داد و وارد اتاقم شدم. نیدر ا یزیچ چیکنم ه یپس ازت خواهش م میبش

 میتخت رها کردم و به سراغ گوش یرو رو شرتیسو لمیموبا یصدا دنیرو از تنم در آوردم که با شن شرتمیسو

صورتم اومد،تماس رو برقرار کردم و گفتم:بگو اهورا    اهورا با  یرو یاخم پررنگ میگوش یاسم اهورا رو دنیرفتم.با د

 من برم. یندار ینشده اگه کار یزیگفتم:نه چ یسرد و جد   ن؟یشده ادر یزیگفت:چ یتعجبم یصدا
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آوردم و  نییرو از دم گوشم پا یگوش    ؟یشد ینجوریشده تو چرا ا یچ نیشد و گفت:ادر نیلحنش غمگ اهورا

 داد. یصداش هم آزارم م یتماس رو قطع کردم،حت

 **سه ماه بعد**

 .میکرد یکه فقط به هم سالم م یکم شده بود جور یلیبهمن ماه بود،از اون روز به بعد رابطه من و اهورا خ اواخر

ه شدم و ب نمیو از خونه خارج شدم،سوار ماش دمیلباسام رو پوش عیدوش سر هی. بعد از میفرحزاد بر لدایبود با  قرار

 راه افتادم. نایا لدایسمت خونه 

عوض شده بود،خط چشم  یلیخ لدایزد. رونیچشمام از حدقه ب دنشید دم،بایخونشون رس یجلو نیاز ده م بعد

 پررنگ،رژ قرمز و...

سرش رو تکون داد و گفت:آره خوبم.   با شک    ؟یرو باز کرد و سوار شد که گفتم:سالم خوب نیماش در

 باال انداختم و راه افتادم. یشونه ا  .  میسرش رو به نشونه نه تکون داد و گفت:بهتره بر   لدا؟یشده  یزی:چدمیپرس

 شد. ادهیپارک کردم و پ یرو گوشه ا نیبه فرحزاد ماش دنیرس با

من  یگفت:برا تیاهم یانداختم که ب لداینگاهم رو به    ن؟یدار لیم یخدمت گفت:چ شیکه پ مینشست یصندل یرو

شت نو یخدمت سفارش رو داخل برگه ا شی.   پنیاریب گریج خیخدمت گفتم:پس سه تا س شینداره.   رو به پ یفرق

 و رفت.

 داد. یمن رو آزار م نیکرد و ا ینم یانداختم،شالش عقب رفته بود اما توجه ینگاه لدایبه  دوباره

نامحسوس دنبالش  یلیرفت. خ رونیبرداشت و از رستوران ب زیم یاز رو عیرو سر شیگوش لشیزنگ موبا یصدا با

 من باهاش صحبت نکرد. یکه جلو هیک نیکردم،برام مهم بود بدونم ا

 .زمیخب باشه فعال عز یلی...خیدونم ول یتونم االن!...آره م ی...آره طبق معمول...نمرونمی...نه بزم؟یالو جانم عز--

 ه؟یک یلعنت نیا یعنیست؛یشخص مونث ن نینشستم،مطمئن بودم ا میصندل یرو عیمتوجه بشه سر نکهیا بدون

 

 گرفتم. یزدم و ازش مشورت م یزنگ م انوشیبه ک دیشدم،با یبهداشت سیجام بلند شدم و وارد سرو از
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زنگ زدم اما باز هم اشغال بود.با اهورا  خت،دوبارهیباشد اعصابم بهم ر یمشترک مورد نظر اشغال م یصدا دنیشن با

 وارد    ن؟یکرد و گفت:سالم بله ادر یفه اسر الیزنگ زدم.  دان الیبه دان نیهم ینداشتم برا یخوب یهم که رابطه 

دزدا  نیبا تعجب گفت:خوب که هستم اما تو چرا مثل ا  ؟یخوب الیها شدم و آروم گفتم:سالم دان سیاز سرو یکی

ن رو او الیو گفتم:دان دیخند الیدان   ییدهنم گرفتم و گفتم:تو دستشو یتو؟   دستم رو جلو یی؟کجایزنیحرف م

 یمکث کوتاه الیکردم،دان فیبودم رو تعر دهیو شن دهید یبگذارم.  هرچ ونیرو باهات درم یزیچ هی دیبا الیخیب

تونم بگم چون  یدوباره مکث کرد و گفت:فعال نم   ؟ینفر مشکوکم.  وحشت زده گفتم:ک کیگفت:من به  وکرد 

تکون دادم و گفتم:باشه  ی.   سریحس کنه تو بهش مشکوک دیچون نبا ششیپ یهم بهتره بر ستم،االنیمطمئن ن

ارد و لدای نیبود. بعد از پنج م ومدهیهنوز ن لداینشستم اما  میصندل یگذاشتم و رو بمیرو داخل ج میفعال.   گوش

 ستیو ب یمن رو معطل کرد یشکیه یتو برا- یشکیه--بود؟    ینشست که گفتم:ک شیصندل یرستوران شد و رو

اخماش رو تو هم کرد،صداش رو بلند کرد و  لدای!   یرفت یم یشکیه یقربون صدقه  ؟نکنهیرونیاالن ب قستیدق

 یلندب یبود.   کنترلم از دستم خارج شد و با صدا یداره که ک ی!؟اصال به تو چه ربطیبود ستادهیگفت:تو فالگوش ا

من  یخب حاال صدات رو برا یلیهمسرتم!   صورتش رو در هم کرد و گفت:خ یفهمیگفتم:به من چه!من همسرتم!م

 ؟یفهمیرابطم رو با تو ادامه بدم؛م گهیخوام د یباال نبر،اصال من نم

حس از جام  یتنم بود،ب یرو یرفت.حرفاش مثل آب سرد رونیاز رستوران ب تیرو برداشت و با عصبان فشیک بعد

د؟  با بو ختهیمن رو بهم ر یزندگ یدستام گرفتم؛ک نینشستم و سرم رو ب نمیرفتم.داخل ماش رونیبلند شدم و ب

 اومده بود. بهیشماره غر کیاز  امیپ کینگاه کردم، میسرم رو باال گرفتم و به گوش میگوش یصدا

 رو دوباره خوندم: امیبازش کردم که از تعجب ماتم برد،متن پ یحوصلگ یب با

ساعت  رداه؟فیبا ک یبدون یخانومت ولت کرد؟مشتاق لدای!یدونم خوب باش یم دیبع ؟البتهین،خوبیبه سالم آقا ادر به

 پارک گلها. ایهشت صبح ب

 یو مو بعد خودم ر هیسالح داشتم اول بق ایتفنگ  هیبودم که اگه  یبه اهورا زنگ زدم،اونقدر عصبان تیتمام عصبان با

 کشتم.

 :دیچیپ یاهورا در گوش یاز سه تا بوق تماس برقرار شد و صدا بعد

کرده بودم؟   اهورا با تعجب گفت:از  کارتیرو ببند!مگه من چ ،دهنتیدهنت رو ببند لعنت-   ؟یخوب نیسالم ادر--

 یم ست،چونیتن تو ن یوصله  لدای یگفت یم شهیفهمم چرا هم یادامه دادم:حاال م تیبا عصبان  ؟یزن یحرف م یچ

 یمرو ن لدایرو دوست نداشتم،من  لدایمن --!   یرو دوست داشت لدای!آره تو یخودت باهاش ازدواج کن یخواست
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...    حرفم رو قطع کرد یپسره  یانقدر دروغ بباف یتون یچطور م-مشت چرت و پرت و دروغه!    هیهمش  نایخوام،ا

 و یکرد یخودت چه فکر شیدونم پ ینداشتم االنم واقعا نم یچشم لدایوقت به  چیو گفت:از حدت فراتر نرو،من ه

 شم. یتو متوجه نم یاز حرفا یچیاما من ه یکه به من زنگ زد تادهاف یچه اتفاق

 نمتیبب دیمسلط بشم و گفتم:با تمیکردم بر عصبان ی.  سعدیلرز یداشت،ته دلم با حرفاش م یسوز بد هی صداش

رو قطع  یحرف زدنش بهش بدم گوش یبرا یفرصت نکهیباش.  بدون ا مونیشگیهم یاهورا امشب راس ساعت نه جا

 انداختم. نمیبغل ماش یصندل یکردم و رو

رو  شیزنگ زدم اما انقدر رد تماس زد تا باالخره گوش لدایبار به  ستیب کیسمت خونه راه افتادم،تو راه نزد به

 خاموش کرد.  

ش به رو یخوشگل خودم.  لبخند نیو گفت:سالم به داداش ادر دیبا ذوق بغلم پر نایروح در خونه رو باز کردم،آدر یب

 کردم. یم یحرصم رو سرش خال دیپس نبا نداشت یربط چیبه اون ه لدایزدم،مشکالت 

زد و گفت:من خوبم اما  یلبخند تلخ نایآدر   ؟یخودم،خوب ی.د.م و گفتم:سالم به فرشته کوچولویرو ب.و.س. گونش

 .یتو خوب باش ادیبه نظر نم

 دیو گفتم:نه من خوبم.  سرش رو تکون داد و گفت:اگه بعد از هجده سال برادرم رو نشناسم با دمیکش یقیعم نفس

باال انداخت و گفت:طبق معمول  یمامان کجاست؟  شونه ا یکردم و گفتم:خدا نکنه،راست ی.    اخم کوتاهرمیبرم بم

کرد و من اصال حوصله  یم چمیپبود سوال  ماماندلم صد بار خدا رو شکر کردم چون اگه  یخاله.   تو یخونه 

کردم.  با تمام  فیرو تعر یتکون دادم و همه چ یشده؟  سر یچ یبگ یخوا یگفت:نم یبا ناراحت ناینداشتم.    آدر

 کردم. یم فیرو براش تعر زمیهمه چ شهیهم نیهم یاخالقش رو دوست داشتم و برا نیاتفاقات سرزنشم نکرد،ا نیا

 که از تمام لحظات تو با خبره. کهیشخص آشناست و اونقدر نزد نیگفت:ا یبا ناراحت نایآدر

خواب  هیهمش  نایخواد ا یطاقت ندارم،دلم م گهینا،دیشم آدر یم وونهیدستام گرفتم و گفتم:دارم د نیرو ب سرم

 یم یچ نیاهورا برو،باهاش صحبت کن و بب دنیانداخت و گفت:تو امروز به د نییسرش رو پا نایبوده باشه.   آدر

 اصال کار اون نبوده باشه! دیگه،شا

 

 کن. دارمیبخوابم ساعت هشت ب رمیرو تکون دادم و گفتم:باشه من م سرم
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باهاش تماس گرفتم و گفتم:الو سالم  یفور انوشیتماس از دست رفته از ک کی دنیاتاقم شدم و در رو بستم،با د وارد

از  یشده؟   مختصر یمگه چ--   ختهیبهم ر میتموم زندگ ایک-   ؟یکارم داشت یچ یسالم زنگ زده بود--   ایک

روز ام-آره کار،کار خودشه.  --   ؟اهورا؟یتعجب گفتم:ک ا!   بشهیکردم و گفت:کار خود لعنت فیاتفاقات امروز رو تعر

ق وب ی!؟   با صدایباهاش گپ بزن یخوا یرو ازت گرفته تو م لدایگفت:اون  تیباهاش صحبت کنم.  با عصبان رمیم

 هم گذاشتم. یتخت پرت کردم و پلکام رو رو یرو رو میممتد گوش

که برنج  یدر حال نایبه خودم دادم و گفتم:ساعت چنده؟   آدر یشدم،کش و قوس داریاز خواب ب نایآدر یصدا با

 رفتم. یبهداشت سیکرد گفت:ساعت هشته برو زود آماده شو.   سرم رو تکون دادم و به سمت سرو یآبکش م

 .ومدهیخورد گفت:نه ن یلب حرص م ریکه ز نطوریهم نایآدر   ومده؟یو گفتم:مامان هنوز ن دمیرو پوش لباسام

م رو تو تن شرتمیشام درست کنم!   سو ستمیوا دیدارم با کیزیاخماش رو تو هم کرد و گفت:منم فردا امتحان ف بعد

ت .د و گفت:دستیبا ذوق گونم رو ب.و.س. .  رمیگ یم یزیچ هی یمرتب کردم و گفتم:تو برو درست رو بخون برگشتن

 به روش زدم و در رو بستم. یدرد نکنه!    لبخند

 بود تصادف کنم. کیکه چند باز نزد یگاز دادم جور تیخود پارک رو از شدت عصبان تا

نقش بست،به سمتش رفتم که گفت:سالم  میشونیپ یرو یاخم دنشیشدم و اطرافم رو نگاه کردم،با د ادهیپ نیماش از

هم گذاشت و  یکارت کرده بودم؟  اهورا پلکاش رو با حرص رو یسرم رو تکون دادم و گفتم:مگه من چ  ؟یخوب

از هرکس مادرش رو  شتریدم مکث کردم،اهورا بیرو که شن نیخبر ندارم.   ا یچیبه روح مامانم من از ه نیگفت:ادر

موند.   نگاهش کردم و  ینم یحرف یخورد جا یبود قسم م نشیزتریبه روح مادرش که عز یدوست داشت و وقت

 یگشه ب یکشه؟   اهورا با تعجب نگاهم کرد و گفت:م یرو به آشوب م میکه داره زندگ هیاهورا؟ک هیگفتم:پس کار ک

 یلیت و گفت:من خرو گفتم،اهورا چشماش رنگ غم گرف یافتاده؟    سرم رو تکون دادم و همه چ یچه اتفاق

 نیفقط به خاطر ا نیخور یبهم نم لدایگفتم تو و  یموضوع ندارم باور کن اگه م نیدر ا یدخالت چیمتاسفم،اما من ه

دم و موهام بر یدستم رو ال صو با حر دمیکش یقی.    نفس عمنیهم ،فقطیباالتر بود لدایسر و گردن از  هیبود که تو 

 شه. یفردا مشخص م یگفتم:همه چ

... 

ه ک رونیو اومدم از در برم ب دمیبود.  با عجله لباسام رو پوش میشدم،ساعت هفت و ن داریب لمیآالرم موبا یصدا با

زودتر برم.    دیبا ادهیز یلیشرکت،امروز کارا خ رمیدادم و گفتم:م رونیپسر؟   نفسم رو ب یریمامان گفت:کجا م
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 یبمونه من زود بر م الیاگه دان ستیدونم معلوم ن ی:نمفتمبا استرس گ   ؟یایم یمامان سرش رو تکون داد و گفت:ک

خدافظ مامان.  در رو بستم و با  رمیم گهیندادم و گفتم:من د ی.  بعد فرصتفتهیگردم اگرم نمونه که کارا  گردن من م

رو برداشتم و  میشد.   گوش یمشخص م یهمه چ گهید قهیشدم،دل تو دلم نبود چون تا چند دق نیاسترس سوار ماش

م که به مامان گفت یسر قرار ول رمیمن دارم م نیال،ببیرفت و گفتم:سالم دان ریگ غامیپ یزنگ زدم،تماس رو الیبه دان

ما سفارش نکن گهیحرفا،د نیرو انجام بده و از ا ینقشه کش یرفته کارا نیشرکت اگه زنگ زد بهت بگو ادر امیدارم م

 حواست باشه فعال.

 رو نگه داشتم و به رو به روم زل زدم. نیپارک ماش ی دم،گوشهیبه پارک رس قهیدق ستیاز ب بعد

زد و با  رونیبود چشمام از حدقه ب ستادهیکه بغلش ا یشخص دنیاما با د دمیرو د لدایباالخره  قهیاز سه دق بعد

 ممکنه! ریلب گفتم:غ ریتعجب ز

 

 یک نیزد و گفت:به به بب یپوزخند دنمیبا د انوشیشدم و جلو رفتم،ک ادهیپ نمیو تعجب از ماش تیعصبان با

 چشماش گرد شد. دنمیکه تا اون موقع پشتش به من بود و متوجه من نشده بود برگشت و با د لدای.   نجاستیا

و  دمیوبک شینیدادم!؟  با سرم محکم به ب یپرورش م نمیهمه مدت مار تو آست نیرو گرفتم و گفتم:پس ا انوشیک قهی

ز من کمتر ا اقتتیتو نبودم تو ل اقتیگفتم:من ل لداینره.    بعد رو به  ادتی یکه تا عمر دار دمیرو کوب نیگفتم:ا

 خودم متاسفم. یبود،برا

 شدم. نیسوار ماش ختهیجفتشون تکون دادم و با اعصاب بهم ر یبه نشونه تاسف برا یسر

تصورش هم برام خنده دار بود که  یهم صحبت کنم.  حت الیتونستم با دان ینم یشد به اهورا زنگ بزنم،حت ینم روم

 داشت. قتیکار رو کرده باشه اما حق نیا انوشیک

بود؟   سرم رو  یاون شخص ک یدین؟دیادر یجلو اومد و گفت:خوب الیسمت شرکت رفتم،در رو باز کردم که دان به

با تعجب گفتم:تو از کجا    گه،آره؟یدبود  انوشیانداخت و گفت:ک نییکرد،سرش رو پا یتکون دادم که مکث کوتاه

لرزون کارت رو در  یرو دستم داد و گفت:بخونش.  با دستا یرنگ دیکارش رفت،کارت سف زی!؟   به سمت میدون یم

 آوردم و خوندم:

 انوشیو ک لدای
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 وصال نکیو ا ستنیبا هم ز یآغاز بود،بهانه  یبهانه  عشق

 92/12/1:خیتار

 ...ابانی:خآدرس

نگاه کردم و گفتم:تو  الیپرت کردم و جلدش رو مچاله کردم بعد با حرص به دان نیزم یکارت رو به رو تیعصبان با

دادم خودت  حید،ترجیبه دستم رس شبیرو بست و گفت:کارت د زشیم یکشو الیدان   ؟یچرا زودتر به من نگفت

 ! الیاند رهیگذارم ازدواجشون سر بگ ی:من نممدادم و گفت رونی.   با حرص نفسم رو بیتلخ برس قتیحق نیصبح به ا

 گذاشتم و داخل اتاقم رفتم. بمیمچاله شده رو داخل ج کارت

... 

 .دیماه مثل برق و باد گذشت و اول اسفند فرا رس کی

 رفتم. رونیرو برداشتم و از در ب میداد،گوش یانداختم که هشت رو نشون م یواریبه ساعت د ینگاه

 کوه بود. کی یشدم و دوباره به آدرس نگاه کردم،تاالر باال نمیماش سوار

 پارک کردم. یکردم و گوشه ا دایپرس و جو باالخره تاالر رو پ یکل دم،بایتا به کوه رس دیساعت طول کش سه

خندونش نتونستم خودم رو  یتو لباس عروس و چهره  لدای دنیدست و سوت سرم رو بلند کردم،با د یصدا با

 همه جا رو پر کرد. لدای غیج یسرعت گاز دادم و چند لحظه بعد صدا تیپلکام رو بستم و با نهاکنترل کنم،

 

خطرناک کوه رو رد کردم و باالخره به  یها چیشب پ یکیتوانم گاز دادم،تو اون تار تیچشمام رو باز کردم با نها یوقت

 .دمیرس یجاده اصل

 خودم!؟ یدستا نیرو کشتم!؟با هم لدایمن  یعنیزد، یدو دو م دن،چشمامیلرز یم دستام

مامان جلوتر اومد و    ؟یشد کسانی واریگفت:داداش تو چرا با گچ د دنمیبا د نایوارد خونه شدم،آدر مضطرب

دونه زد تو دستش  هیرو کشتم.    مامان  لدایافتادم و گفتم:من  نیزم یجون و ناراحت رو یشده؟   ب یچ نیگفت:ادر

بچه چند درجست.     نیتب ا نمیمن بب اریتب رو ب جهدر نایگه!؟آدر یم ونیچرا  داره هز نیو گفت:خدا مرگم بده ا
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 یگیکه م ییکرد و گفت:از چرت و پرتا زیاز جاش بلند شد که گفتم:من تب ندارم مامان.  مامان چشماش رو ر نایآدر

 هیکه دستش بود  یامان با مالقه اگم!  م یمامان دارم راست م هیدادم و گفتم:چرت و پرت چ رونیب یمشخصه.   نفس

 نمیبا ماش قته،منیو گفت:مگه پشست!؟ سرم رو به نشونه مخالف تکون دادم و گفتم:همش حق دیتو سرم کوب نهدو

 ینگاهم م ینجوریو گفتم:چرا ا دمیمامان رو تو چشمم د رهیو...    سرم رو باال آوردم که نگاه خ لدایبه  دمیمحکم کوب

زد  گهید یکینا،یرو تکون دادم که مالقه رو داد دست آدر م!؟   سرشیمامان با تعجب گفت:واقعا...واقعا کشت   ؟یکن

 کنن! یمن رو باز م ،استغفراهلل،دهنیپسره  یرو دستش و گفت:تو غلط کرد

لب  ریدم و زتب داره!   با حرص نگاهش کر دیدرجه رو بزار شا نیبا درجه اومد و گفت:حاال مامان شما ا نایآدر

 یحاال برا یکرد یدختره خودت رو هالک م نیا یبرا روزیدر هم رفته گفت:تو که تا د ی!  مامان با اخمانای:آدردمیغر

 دوستم و معشوقم عاشق هم شدند؟ نیگفتم بهتر ی؟مگفتم یم یسوال الل شدم،چ نیا دنیبا شن    ش؟یکشت یچ

بود. بعد از جام بلند شدم و خواستم داخل اتاق برم اما مامان  انوشیو ک لدای یلب بگم:امروز عروس ریتونستم ز فقط

 نتیکاب یمالقه رو رو نایاونور.   آدر میریم میکن یرو جمع م الیزندان،وسا یگذارم بر یجلوم رو گرفت و گفت:نم

که اخماش تو هم  نطوریممنوع خروجشم کنن.    مامان هم همامان،صد نفر دنبالشن ممکن هیگذاشت و گفت:مگه الک

زندان بندازن.  بعد هم  تهیعفر هیگذارم پسر دست گلم رو به خاطر مرگ  ینم یول رمیبرم م یبود گفت:شده قاچاق

 نذارش نجایمالقه رو ا نیگفت:من صد بار به تو گفتم ا نایبرداشت و با حرص رو به آدر نتیکاب یمالقش رو از رو

 زد و وارد اتاقش شد. نایدونه تو سر آدر هی!   بعد با همون مالقه هیاکخ

خواد  یم یچ گهیگفتم:د یگرفته ا ی.  با صداشهیدرست م یبغلم نشست و گفت:غصه نخور داداش همه چ نایآدر

هم...   نتونستم حرفم رو ادامه بدم و محکم  لدایهم که از پشت خنجر زد، انوشیدرست بشه؟اهورا رو رنجوندم،ک

 قلب عاشقش شد خواهرم بود. میصم ازشد بهش اعتماد کرد و  یکه م یتنها دختر دیرو بغل کردم،شا نایآدر

  ... 

 **دو سال بعد**

    ؟یریزن بگ یخوا یرو شل کرد و گفت:نم ششین  ؟یو گفتم:جان اد دمیخند   ؟یو گفت:اد دیبا ذوق بغلم پر نایآدر

 گهیتو د یرو جمع کرد و گفت:اما اد ششین نایبود!   آدر یبار کاف کینا خود آگاه اخمام تو هم رفت و گفتم:نه همون 

کردم که اهم  زیخودت!     چشمام رو ر یبرا یشد یپسر ریو چهارسالته پ ستی،بیستیو دو ساله ن ستیجوون ب هی

 یلیکردن جلو آوردم و گفتم:خ ستیو...    دستم رو به نشونه ا یانتخاب کن یتون یم نهیکرد و گفت:منظورم ا یاهم
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چه  رمیدونم زن بگ ی.     من نمیاد یرو شل کرد و گفت:مرس ششیکنم.  دوباره ن یخب،روش فور م یلیخب خ

 داره. نایحال ا به یفرق

بود که ممنوع خروج نبودم و خدا رو شکر بدون  نیتر ا بیالبته از همه عج میفرانسه شد یاز اون اتفاقات راه بعد

و  ال،اهورایافتاد،عکس چهار نفره من، دان یزدم چشمم به عکس یو ورق مکه آلبوم ها ر نطوری.  هممیدردسر اومد

 .انوشیک

رو داخل آلبوم گذاشتم.  ییو عکس سه تا دمیعکسش رو بر یچیبود،با ق ستادهیگوشه ا انوشیرو شکر که ک خدا

 :دیچیاهورا زدم و چند لحظه بعد صداش پ یشماره  یرو برداشتم و رو میگوش

 ی!   سعنیصدات تنگ شده بود ادر یبرا یلیدلم خ--آره منم -   ؟یخودت نیادر--سالم اهورا  -   دییبله بفرما--

 یکردم حق دار یدر حقت بد یلیبرات تنگ شده بود،اهورا من خ یلیکردم بغضم رو قورت بدم و گفتم:منم دلم خ

 یفکر نیتو بود ممکن بود چن یجا ی؟هرکسیکرد یببخشمت مگه تو کار یچ یبخشش؟برا--.   یمن رو نبخش

 و دمیکش یقیکنم.   نفس عم یحرف رو نزن ازت خواهش م نیا--  ستیمثل من انقدر احمق ن یکس چینه ه-کنه   

م ه انوشیمرد و ک لدایکنم، یکار م الیچرخونه،منم کنار دان یکه داره شرکت رو م الیدان--چه خبر؟   هیگفتم:از بق

 کرد و ادامه داد(:فرار کرد. یروز بعد)مکث کوتاه دبردن اما چن مارستانیت

 گهیباشه،من د-.   رهیخواد انتقام بگ یمراقب خودت باش،اون گفته که م نیگفت:ادر اریاخت یب دیرو که شن سکوتم

 خدافظ.--برم اهورا فعال خدافظ    دیبا

کوتاه و  یمشک یکردم،موها زیش رو آنالکه رو به روم بود جا خوردم و صورت یدختر دنیاومدم اما با د رونیاتاق ب از

 داشت. یمعصوم یکل چهره  ،دریقهوه ا یچشم ها

 

ا و ب یزد و گفت:خوشگله؟   سرسر یلبخند  ه؟یدختره ک نیاز جاش بلند شد،سمتم اومد و آروم گفتم:مامان ا مامان

دقه از ح یدلم.   با چشما زیگفتم:آره خوشگله   مامان بغلم کرد و گفت:پس مبارکت باشه عز یلبخند کج و کوله ا

 نایبه دختره که داشت با آدر یمبارکم باشه!؟   مامان نگاه یاومدم و گفتم:چ رونیزده از آغوش مامان ب رونیب

 خانوم. تایبهتره بگم سن ایکه مقابلته  یدختر خانوم نیکرد انداخت و گفت:هم یصحبت م

 نیبهش نداشتم.   رو به مامان گفتم:اما مامان من ا یعالقه ا چینگاه کردم،اما من ه تایخود آگاه دوباره به سن نا

خدا  یمن و بابا یکرد و گفت:فکر کرد زیخوام.   مامان چشماش رو ر یدختره رو دوست ندارم!اصال من زن نم
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 نی؛ببیکن یم دایبشو مطمئن باش بهش عالقه پ شنا!؟تو برو باهاش آمیو مجنون بود یلیاز همون اول ل امرزتیب

ابروم رو باال دادم و گفتم:مگه قرار  یسالمه.   تا م،خودشمیشناس یرو م ه،خوشگله،مهربونه،خانوادشیچقدر دختر گل

 یچ مینیبب نیشما با هم حرف بزن نم،حاالیبود ناقص باشه؟   مامان دستاش رو به کمرش زد و گفت:عه حرف نزن بب

 شه. یم

نشستم که با تته پته  تایرو به رو سن یصندل یو با حرص رو ختمیآشپزخونه شدم و دو تا فنجان قهوه ر وارد

ه شما ب رمیاز جاش بلند شد و گفت:خب من م نایتکون دادم و گفتم:سالم   آدر یسر  ییپرتو یگفت:س...سالم آقا

و  زیر شگونین هیبه خودت باشه ها!   با  حواست نیلب ادامه داد:ادر ریرو شل کرد و ز ششی.  بعد ننیکارتون برس

 .دییکرد و به سمت آشپزخونه دو یکردم که اخم شییرایخنده پذ

با  هیو گفتم:شما هم از قض دمیکش یقیکرد،نفس عم یم یبود و با انگشتاش باز نیینگاه کردم که سرش پا تایسن به

 ییپرتو یو گفت:بله آقا نییدوباره سرش رو انداخت پا یسرش رو باال آورد و نگاهم کرد ول   ن؟یخبر

باال.  سرش رو آروم آروم  اریخجالت نکش و سرت رو ب یکن یبا من صحبت م یوقت نکهیکردم و گفتم:اول ا یا سرفه

 هیبه لباساش انداختم؛ یصدام کن. نگاه نیپس ادر میمن و تو قراره با هم ازدواج کن نکهیباال آورد و گفتم:دوم ا

 .نیآقا ادر یعنیپر... یآروم گفت:چشم آقا . ودپاش ب دیساپورت سف هیو  دیسف زیبا بل یسارافن سورمه ا

 گذاشت. یم بشیکه همه رو تو ج لدایبود بر عکس  یدختر خجالت نیگرفته بود،چقدر ا خندم

که  میشخص یالبته به جز راز ها یمن باشه که ندون یاز زندگ یزیو گفتم:فکر نکنم چ دمیاز قهوم رو نوش یا جرئه

کرد صداش نلرزه  یم یکه سع یکنم؛خب تو از خودت بگو.   در حال یم فیبشه حتما برات تعر یرسم مونیاگه عروس

دادم و گفتم:قهوت رو بخور تا سرد نشده.    تو  نتکو یکنم.  سر یکار م یعکاس هی یو سه سالمه و تو ستیگفت:ب

 اعتماد کنم. یسادگ تونستم به یاما من بعد از اون تجربه تلخ نم ومدیبه نظر نم یفکر رفتم،دختر بد

 باهاش تماس گرفتم و قرار گذاشتم. شتریب ییآشنا یاول ما گذشت. برا داریروز از د چند

بهش زدم و گفتم:سالم  با خجالت سالم کرد و  یشدم و به سمت خونشون حرکت کردم.   لبخند نمیماش سوار

تکون  یکافه.  سر مینداره بر یزد و گفت:اگه مشکل یحیلبخند مل    م؟یبهش زدم و گفتم:کجا بر ینشست.   لبخند

و فکر شده بود و ت رهیرو به رو خ شهیبه ش ظلوم.   با تعجب بهش نگاه کردم،ساکت و میدادم و گفتم:نه بابا چه مشکل

 بود. یقیعم
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ه کافه ب نی.   بعد از ده مستین یمهم زیافتاده؟  سرش رو به نشونه نه تکون داد و گفت:چ یگفتم:اتفاق آروم

 .مینشست یصندل یو داخل کافه رو میشد ادهیپ نیماش م،ازیدیرس

ست داشتم و دو یتلخ یکه من گذشته  یدون یم،میازدواج کن یما قراره به زود تایسن نیتموم شد و گفتم:بب صبرم

زد و گفت:باشه معذرت  یلبخند   ا،باشه؟یب رونیحال و هوا ب نیرو تجربه کنم پس لطفا از ا یتلخ نیندارم دوباره ا

انداخت و  نییسرش رو پا تایسن   م؟یازدواج کن یخوام.   نگاهم رو به چشماش دوختم و گفتم:به نظر تو چه ماه یم

ه ک یالزم رو ندارم و فکر کنم تو هم آمادگ یبهتره چون من آمادگ میبه نظرم فعال ازدواج نکن یدونم ول یگفت:نم

 هیشه  یم نی.   سرم رو تکون دادم که گفت:ادرمیرو نامزد بمون یشه چند ماه یم ،اگهیرو ندار یداشته باش دیبا

با انگشتاش شد و گفت:من  یانداخت،مشغول باز نییبگم؟  سرم رو به نشونه بله تکون دادم که سرش رو پا یزیچ

که دست خودم نبود  یتی...  حرفش رو قطع کردم و با عصبانیدونم چرا ول یازدواج ندارم،نم نیبه ا یاصال حس خوب

 کهنیهول شد و گفت:نه،نه!نه ا تایاجبار باشه.   سن یوخوام ازدواجم از ر یبگو چون نم ادیگفتم:اگه از من خوشت نم

ودم خ فته،دستیم یاتفاق بد هیکنم  یندارم حس م هیقض نیبه ا یدر کاره اما من فقط حس خوب یبخوام بگم اجبار

چ یه ای زیچ چیو ه میقراره با هم ازدواج کن تا،مایسن نیو گفتم:بب دمیاز شکالت داغم رو نوش ی.  جرئه انیادر ستین

 ما رو از هم جدا نخواهد کردمطمئن باش. یکس

 .دوارمیزد و گفت:ام یتلخ لبخند

 

   !یخسته نباش یجلو اومد و گفت:سالم داداش دنمیبا د نایوارد شدم.   آدر یرو تو در چرخوندم با خستگ دیکل

 یچجور یعنی زهیرو شل کرد و گفت:چ ششین نای.   آدریبهش زدم و گفتم:شما هم خسته نباش یلبخند

اومد و گفت:سالم خسته  رونیاتاق ب راز د تایشده؟   سن یگذاشتم و گفتم:باز چ زیم یرو رو فمیبگم،راستش...   ک

:راستش گفت نایآدر یبه جا تایگفتم:زود اعتراف کن کن!   سن نایزدم و گفتم:ممنون.  بعد رو به آدر ی.  لبخندینباش

 .میاجازه بده بر شهیامروز تولد دوستمونه اگه م

و  نایآدر یاخمالو یچهره  دنیچشمام رو باز کردم و با د  ن؟یش یرو بستم و گفتم:اگه بگم نه ناراحت م چشمام

 ییرواب   ؟یبا هم گفتن:چه شرط ییشرط داره!    دو تا م،امایخب من تسل یلیو گفتم:خ دمیخند تایسن زیتعجب انگ

 رمی.   جفتشون سر تکون دادن و گفتم:پس من مامیم ونخستم اما من هم باهات یلیخ نکهیباال انداختم و گفتم:با ا

 .نیحمام،از حمام که اومدم شما آماده باش
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له؟   ب یعنیاومد و گفت:جان... رونیاز اتاق ب تایخانوم؟   سن تایکه گفتم:سن دنییزدن و به سمت اتاق دو یلبخند

 زد و سرش رو تکون داد. یرو انتخاب کن.    لبخند نشیلباسام قشنگ تر نیبهش زدم و گفتم:از ب یلبخند

شال  کیو  یو شلوار سرمه ا زیبل کیهم دارن.  یخوب ی قهیاومدم و وارد اتاقم شدم،وروجکا چه سل رونیحموم ب از

ه روش ک یمشک زیبل هی تایاومدم،سن رونیمحشر بود. لباسام رو عوض کردم و از اتاقم ب بشونیکه ترک یگردن مشک

 بود. دهیپوش یلباس صورت هیهم  نایبود،آدر دهیآلبالو داشت پوش زیطرح ر

 گفت و سرم رو تکون دادم. شیگوش یآدرس رو از رو نای.   آدرنیو گفتم:خب آدرس رو بد میشد نیماش سوار

 تایکه سن میشد ادهیپ نیباشه.   از ماش نجایا دینگه داشتم و گفتم:طبق آدرس با الیو هی یجلو قهیاز ده دق بعد

 ی.  سالمزمیرفت و گفت:تولدت مبارک عز یبغل دختر تایکه سن میشد الی.  وارد ویجس نجاست،اونمیگفت:آره هم

دم تکون دا یدرسته؟   سر نیباش نیآقا ادر دیباکردم که گفت:سالم شما  هیبودم اسمش جس دهیبه دختره که فهم

ه رو گرفت ک یجس یاز پشت سر چشما نای.    آدرنیزدم و گفتم:همچن یخوشبختم.   لبخند تونییکه گفت:از آشنا

 نکن. تمیاذ نایو گفت:آدر دیخند یجس

 دییو گفت:بفرما دیگونش رو بوس ی.  جسقیرو بغل کرد و گفت:تولدت مبارک رف یدستاش رو انداخت، جس نایآدر

 .دیستیسر پا نا دینیبنش

 دنیخواستم برش دارم اما با د یرو به روم توجهم رو جلب کرد،اول نم یبودم که نامه  یصحبت با نامزد جس مشغول

 نامه رو برداشتم و خوندم: نیادر یبرا یجمله 

فردا پس منتظر  دمیامروز و شا دیرم،شایگ یو ازت انتقامم رو م امیدنبالت م هیمثل سا یبودم که هر جا باش گفته

 کردم، یعذر خواه یکنه؟   از نامزد جس یم کاریچ نجایا انوش،اونیلب گفتم:ک ریزد و ز رونیباش. چشمام از حدقه ب

شده؟  نفس نفس زنان  یزیاز جاش بلند شد و گفت:چ دنمیبا د نایدخترا رفتم. آدر شیاز جام بلند شدم و پ

 یرق مع تیکه از شدت عصبان یبا غرغر گفت:اما تولد که هنوز تموم نشده!  در حال نایآدر  . میبر دیما با نایگفتم:آدر

و  تخباال اندا یشونه ا نایکو؟  آدر تایسن یدم،راست یم تیرو توض یتو راه همه چ نایآدر میبر دیگفتم:ما با ختمیر

 یکنه!   هول هول یلب گفتم:وا ریگرفتم و ز.   لبم رو گاز ادیم یرفت گفت کار داره و زود شیربع پ هیدونم  یگفت:نم

 کنم.  دایرو پ تایدوستات تکون نخور تا سن شیگفتم:از پ نایرو به آدر

 رفته بود. نیدختر آب شده و داخل زم نیاتاق ها رو گشتم اما انگار ا شتریساختمان شدم،تمام راه رو ها رو ب وارد
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 خورد. ییشد و سرم محکم به جا یدادم که ناگهان پشتم خال هینشستم و تک نیزم یرو تیعصبان با

 کاریچ انجیو گفتم:تو ا دمیکش یقینفس عم تایسن دنیوحشت از جام بلند شدم و به پشت سرم نگاه کردم. با د با

کردم و  یکنم؟  اخم کاریکرد گفت:وا خب کجا چ یکه دستش رو با دستمال خشک م یدر حال تایسن  ؟یکن یم

 یچ یبه نظرت برا یفهمم ول یگفت:م وانداخت  یا حانهیگفتم:سوال من رو با سوال جواب نده.  نگاه اندر صف

.   موهاش رو مرتب کرد و میبر دیخب برو آماده شو با یلیدادم و گفتم:خ رونیب یقینفس عم   ان؟یم ییدستشو

با    .ارهیسرتون ن ییدر به در شده بال انوشیاون ک نکهیا یکنترلم از دستم در رفت و گفتم:برا  ؟یچ یگفت:برا

رو  .   لب و لوچشمیآماده بش دیاالن با دمیم حیو گفتم:بعدا برات توض دمیکش یپوف  ه؟یک انوشیتعجب گفت:ک

که به سمت پله ها گام بر  نطورینکردم،کادوم رو هم ندادم.   هم یخدافظ یکرد و گفت:اما من هنوز با جس زونیآو

 یعا معنمن واق نیو گفت:ادر ستادیا تایکن.   سن یزود کادوت رو بده و خدافظ میرفت نییگفتم:االن که پا میداشت یم

 میبر دیگم با یصد بار گفتم باز هم م تایبا حرص گفتم:سن  ا؟یموش و گربه باز نیا یچ یعنیفهمم؟ یکارات رو نم

 خونه!

 ____تایاز زبون سن____

خواستم امروز با نامزدم در کنار دوستام روز  یکنه؟من دوستش دارم و م یم ینجوریکنارش عبور کردم،آخه چرا ا از

 ترسه؟ یانقدر ازش م نیکه ا هیک انوشیک نیکنه؛اصال ا یبسازم اما رفتاراش من رو آزرده م یخوب

زدم در آخر کادوم رو دادم و بعد  عکس انداختم و حرف یطولش دادم،کل یدخترونم گل کرد و از قصد حساب لجاجت

 رفتم. نیادر شیبا همه پ یاز خدافظ

 ینم اگه ایب یباال انداختم و گفتم:خودت گفت ی!   شونه ایاومد یگفت:االنم نم دیبار یکه خشم از صورتش م نیادر

ساعت چنده؟  بعد به ساعتش اشاره کرد،ساعت هشت شب بود  یدون یم چیمن برم. اومدم برگردم که گفت:ه یخوا

 نداشت که سر من داد بزنه. یوجود اون حق نیو قرار بود من هفت کارهام تموم بشه اما با ا

شوهرت!   اشکم در  یفهم یزد و گفت:من شوهرتم،م یپوزخند نی.   ادریسر من داد بزن یندار یاخم گفتم:تو حق با

 !ینباش اهیخوام صد سال س یم یکه تو باش یخودم رو گرفتم و گفتم:شوهر یاومده بود،به زور جلو

ندادم و به  یتیاومد اما اهم یگفتناش م تایسن یرفتم،صدا یدهنم گذاشتم و به سمت در خروج یرو جلو دستام

 یسپرده بودند و برا نیرفتم؟مادر و پدرم من رو به ادر یها آواره شده بودم،کجا م ابونیخ یراهم ادامه دادم. تو

 درمان پدرم به سوئد رفته بودند.
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 زد و گفتم:خودشه،ونوس! سوار اتوبوس شدم و به سمت خونش راه افتادم. یمقابلم چشمام برق ابونیخ دنید با

 بودم که خونش همون جا باشه. دواریگذشت،ام یدوستم ونوس چهار سال م نیمن و بهتر دارید نیآخر از

 شدم و به سمت خونشون رفتم،چقدر خونه ها عوض شده بود.  ادهیبعد پ ستگاهیا چند

--ساختمون ساکنند؟   نیا یسالم آقا، خانم ونوس کارال تو-.   دییبرج رفتم که نگهبان گفت:سالم خانم بفرما داخل

 نیتونم اطالعات ساکن یمتاسفم من نم--طبقه چندم هستن؟    نیشه بگ یگفتم:م یبله چطور؟   با خوشحال

بهشون اطالع بدم بعد.    عکس دو  نیپس بگذار--من دوستشم آقا   هیچ بهیغر-ها بگم.   بهیتمان رو به غرساخ

محترم ازتون خواهش  یکنم آقا زشیخوام سوپرا یهم مدرک،من م نینفره خودم و ونوس رو نشونش دادم و گفتم:ا

با  تشیوسط حرفش و گفتم:مسئول دمیپر...  تشیتکون داد و گفت:پس مسئول ی.   نگهبان سرنینگ یزیکنم چ یم

 یجلو قهیدق کیزدم و سوار آسانسور شدم،بعد از  یهشتم واحد چهل و دو.  لبخند یباشه پس طبقه --خودم.   

 و زنگ رو به صدا در آوردم. دمیکش یقیعم ستادم،نفسیدر چهل و دو ا

نگ برات ت یلیبغلش و گفتم:دلم خ دمیپر  ؟یخودت یو با بغض گفت:سن ستادیلحظه بعد ونوس در قاب در ا چند

 .زمیعز نطوریو گفت:منم هم دیشده بود ونوس.  ونوس گونم رو بوس

بود  یها و هر چ نیزد و گفت:بعد از فوت مامان تمام زم یعوض شده!  لبخند نجایخونش شدم و گفتم:چقدر ا وارد

اجاره دادم؛تو چه  ایفروختم و  ایو از نو ساختم،بعد هم هر کدوم از واحد هارو  دمیرو کوب نجایرو فروختم و ا

خوبن؟   با بغض گفتم:نه واال،پدرم سرطان داره االن هم رفتن سوئد تا درمانش کنن.  چشمام رو پاک  نایخبر؟مامانت ا

که تو قاب در بود  یپسر دنیدما.  با  یهم از آقا نمیدر برگشتم و ونوس گفت:ا یزدم که با صدا یکردم و لبخند

 زد. رونیچشمام از حدقه ب

 

م و بغلش کرد   ؟ییتو لسونی...هلسونیتر نگاهش کردم و گفتم:ه قیدق   ؟یخودت تایزد و گفت:سن یلبخند پسر

 یانداختم و گفتم:راست ینگاه لسونی!   به ونوس و هیچقدر دلم برات تنگ شده بود داداش یگفتم:اگه بدون

از هشت  لسونی.  از ته قلبم براشون خوشحال شدم،ونوس و هیزد و گفت:مرس یازدواجتون مبارک.   ونوس لبخند

 .دنیهمه سال به هم رس نیداشتن و چقدر خوب که بعد از ا ژهیتوجه و گهیبه هم د یسالگ

 تایسن یکردم و ونوس گفت:راست یکوتاه یها.   خنده  یشد یخودت خانم ینگاهم کرد و با خنده گفت:برا لسونیه

  ؟یتو ازدواج نکرد
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عد نامزد کردم. ب یمن کردم و گفتم:ازدواج که نه ول د،منیلبم ماس یافتادم و لبخند رو نیادر ادیحرف  نیا دنیشن با

سرم رو تکون دادم    ؟یشه عکسش رو نشونم بد یگفت:م یزدم که ونوس با خوشحال یو کج و کوله ا یلبخند زورک

ا .   ونوس بنهیا ایحواسش نبود ازش گرفتم زدم و گفتم:ب یکه امروز وقت یعکس یدر آوردم. رو فمیرو از ک میو گوش

   ه؟یبه عکسش انداخت و گفت:اسمش چ ینگاه لسونی.   هنیبش ه،خوشبختیزد و گفت:مرد جذاب یلبخند دنشید

انداختم و  نییسرم رو پا   نجا؟یا یومدین نیونوس با لبخند گفت:خب چرا با آقا ادر    نیلب گفتم:ادر ریآروم و ز

کردم و  فیکه افتاده بود رو تعر یگفت:چرا؟   تمام اتفاقات یآروم گفتم:باهاش قهرم.   ونوس با تعجب و ناراحت

 یحال مهربان نیشناسم،دختر سخت کوش و سرسخت و در ع یوقته که م یلیمن تورو خ یسن نیگفت:بب لسونیه

بوده و  یهمش سوء تفاهم اتفاقات نیمطمئنم که ا ،منیکن یهم زود قضاوت م یو گاه یش یمغرور م ی؛گاهیهست

 دوست داره. یلیتورو خ نیادر

بهم  دین و گفتم:باکنم؟    سرشون رو تکون داد یخواهش هیازتون  شهیرو به جفتشون گفتم:م ینگاه ملتمسانه ا با

و  نیمکث کردم و گفتم:بهش زنگ بزن یکم   ؟یثابت بشه که دوستم داره.   ونوس به فکر فرو رفت و گفت:چه جور

راش من ب یعنیعاشقمه اگرم نه که  یعنی ادیب ن،اگهیاریانقدر پول ب شیآزاد یو برا میدیما همسرتون رو دزد نیبگ

 یاگه پا میگ یزد و گفت: م یطانیلبخند ش لسونیه  ؟یزنگ بزنه چ سیپل .   ونوس با تعجب گفت:اگه بهستمیمهم ن

 در آورد و گفت:شماره رو بگو. بشیرو از ج شی.   بعد گوشینیب یهمسرت رو نم گهید یرو وسط بکش سیپل

 ___نیاز زبون ادر___

 نکردم. داشیرو گشتم اما پ دیرس یکه به عقلم م ییجا هر

به  که نیا ستادم،بدونیا میگوش یترسم.   با شنفتن صدا یندارم،م یمن حس خوب نیگفت:ادر یبا ناراحت نایآدر

 صفحش نگاه کنم جواب دادم.

خانم  اتیکرد و گفت:سن یمکث کوتاه بهیبا تعجب گفتم:خودم هستم شما؟   مرد غر   ن؟یآقا ادر--  دییبله بفرما-

رو  گوشش نایبغلم نشستم،آدر یصندل یشد و رو رهیچشمام از تعجب خ تایاسم سن دنیهمسر شما هستن؟   با شن

که  دیچیپ یداخل گوش تایسن غیج یصدا انافتاده؟   ناگه یبه تلفن چسبوند و گفتم:بله همسرم هستن،اتفاق

و از نداشته باش،ت یزد،نفسم بند اومده بود،با تمام قوا گفتم:با اون کار ینجاتم بده!   قلبم تند تند م نیگفت:ادر

ه فردا ب ینیخواد دوباره همسرت رو بب یزد و گفت:اگه دلت م یمرد پوزخند   ؟درسته؟یهست یعنتل انوشیطرف ک

زده داد زدم و گفتم:ده  رونیاز حدقه ب ی.   با چشمااریپول ب اردیلیو با خودت ده م ایگم ب یکه م یآدرس نیا

 یکرد و گفت:به من ربط یشه!   مرد سرفه ا یهم نم اردیلیمن دار و ندارمم بفروشم ده م ی!آخه مرد حساباردیلیم
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آوردم و  نییحس تلفن رو پا یقطع کرد.  ب رو.   بعد تلفن میکن یجنازش رو برات پست م ای یایفردا با پول م اینداره 

چه  نمیتو برو خونه تا من بب نایگفتم:آدر یحال یکرد.   از جام بلند شدم و با ب یم هینگاه کردم که داشت گر نایبه آدر

 .زمیتو سرم بر یخاک

 

 ___تایاز زبون سن___

 زد و یلبخند لسونیصدات حرف نداره!   ه دیتقل لسونیخنده زدم و گفتم:ه ریز یتماس رو قطع کرد،پق لسونیه

 ماچاره،حتیب یگفت:آخ یرو از کجا در آوردم.   ونوس با ناراحت اردیلیدونم ده م یگفت:فقط نم یبعد با لحن با مزه ا

رو  شلیموبا لسونیبود؟   ه یحرفات چ دنیبعد از شن نششگفتم:واک لسونیگرده.   رو به ه یه دنبال پول ماالن دار

 باز هم اسم   ؟یشناس یم انوشیبه نام ک یتو فرد تایسن یبهش وارد شد،راست یگذاشت و گفت:شک بد زیم یرو

 یم ادیاسمش رو ز نیادر یشناسم ول یانداختم و گفتم:نه نم لسونیبه ه ینگاه   ه؟یک انوشیک نیا انوش،مگهیک

     یانوشیتکون داد و گفت:آخه بهم گفت تو از طرف ک یسر لسونیداره؛چطور؟  ه یدشمن نیبا ادر مبره،فکر کن

 یرو طور تاینشست و گفت:سن یصندل یرو لسونیه  م؟یکار کن یباال انداختم و ونوس گفت:فردا رو چ یشونه ا

 تاینخود س گهیم و از اونجا به بعد دیگذار یرو م تایسن میکه باهاش قرار گذاشت ییه،جایکنم که انگار زخم یم میگر

 امشب رو هم مزاحمتون شدم. دیرم بخوابم ببخش یم گهیادامه بده.   سرم رو تکون دادم و گفتم:من د دیبا

گفتم و وارد اتاق شدم.  یری.   شب بخریشبت هم بخ یاتاق سمت راست ه،برویچه حرف نیزد و گفت:ا یلبخند ونوس

اتاق پهن بود.   یهم گوشه  یکوچک کرم رنگ چهی،قالیصورت یکرم و رو تخت یداشت،پرده ها ییبایز ونیدکوراس

 با من دیگفت حقشه اون نبا یاما دلم م دمگفت که اشتباه کر یوجدان داشتم،مغزم م دم،عذابیتخت دراز کش یرو

 کرد. یبرخورد م یجور نیا

 __نیاز زبون ادر__

ه بگه ک یزیاومد چ نایکو؟   آدر تاینفس زنان در رو باز کردم و وارد خونه شدم.  مامان جلو اوند و گفت:سالم سن نفس

 زیرفت خونشون امکان داره شب رو هم بمونه.   مامان چشماش رو ر دیرو د شیمیقد یاز دوستا یکیگفتم: عیسر

به  رتیغ امرزتیخدا ب یاز اون بابا کمیبخوابه؟کاش  گهید یکیپسر؟زنت بره شب خونه  یندار رتیکرد و گفت:تو غ

 گفت نمیهمسرش هم مسافرت رفته بوده ا ایگفت:دوستش باردار بود و گو نایو آدر دمیلب غر ری!   زیبرد یارث م

ه ب یشه.     مامان مشکوک نگاه کرد و گفت:وا یحالش بد م ینصف شب یشب گهیتنها نمونه،کاره د ششیرم پ یم

 شد. یافتاده باشه.   بعد رفت تو آشپزخونه و مشغول آشپز یاتفاق هحالتون اگ
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با    ؟یپول جور کن یشد تونست یچ نایرو گرفتم و بردم تو اتاق،در رو هم بستم و آروم گفتم:آدر نایآدر دست

لب و لوچش رو کج کرد و گفت:کل حسابم رو برداشت کردم،از چند تا دوستامم پول گرفتم اما همش پونصد  یناراحت

 شد. اردیلیم کیو گفتم:منم کل حسابم  دمیکش یشد.   پوف ونیلیم

 کرد و بعد چهارتا نییتند تند کشو هاش رو باال پا   نا؟یآدر یگرد یم یرفت سر کشو هاش و گفتم:دنبال چ نایآدر

ت کنه.   تونه کمک یهم م نیبشه اما هم ادیآورد و گفت:فکر نکنم پولش ز رونیطال ب ریزنج کیلنگو،سه تا انگشتر و ا

ها مال تو هستن و تو  نینا،ایتونم ازت قبول کنم آدر یدستش رو جلو آورد اما با دستم مشت رو بستم و گفتم:نم

همسر تو و دوست  تایزد گفت:سن یموج م یکه تو چشماش ناراحت یدر حال نای.   آدریاون ها رو به من بد دینبا

 یم شیکار هیها رو بزار سر جاش، نیتکون دادم و گفتم:ا ی.   سرنیواجب تره ادر زیمنه،جون اون االن از همه چ

 شدم. دیجد امیرو برداشتم و متوجه پ لمی.  موبامکن

 ...ابانیساعت ده صبح خ فردا

 .اریب اردیلیم کی سین اردیلیبه ده م یازین

 .دیکش یاز سر آسودگ یرو خوند و نفس امیباالخره درست شد.  با عجله جلو اومد،پ نایگفتم:آدر یخوشحال با

کردم  یم یباهاش بد رفتار دیآورد،من نبا یقلبم رو به درد م هیدر چه حال تایسن نکهیا دم،تصوریتختم دراز کش یرو

 .دمیبخش یوقت خودم رو نم چیافتاد ه یبراش م یو اگه اتفاق

 

 .دمیساعت به محل قرار رس کیشدم،تا محل قرار بدون وقفه حرکت کردم و بعد از  نیاسترس سوار ماش با

جا  نیا یشدم و گفتم:کس یمتروکه ا یشدم،اطرافم پر از خرابه بود،وارد خونه  ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

اطراف  به یاز پله ها باال رفتم و وارد خونه شدم.   نگاه   ؟ییکجا تایتا؟سنیو گفتم:سن ستادمیا اطیوسط ح  ست؟ین

 مقابلم دلم غش رفت. یصحنه  دنیدر اتاق مقابلم رو باز کردم و با د   ؟ییجا نیا تایانداختم و گفتم:سن

نبضش رو  وقفه جلو رفتم و یافتاده بود.   ب نیزم یبسته شده رو یو دست و پا یو خون یبا صورت زخم تایسن

و دست و پاش رو باز کردم.  بغلش کردم و از جا بلند  دمیکش یقیگرفتم،با حس کردن ضربان منظم نفس عم

 زدم. رونیمتروکه ب یرفتم و از خونه  نییشدم،آروم آروم از پله ها پا

 خوابوندم و با ترس راه افتادم. نیعقب ماش یصندل یرو رو تایسن
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 __تایاز زبون سن__

 یدستش رو برداشت و گفت:داشتم زخم ها نیادر   ؟یکن یم کاریو گفتم:چ دمیشدن صورتم از خواب پر سیخ با

کون ت یکنم.  سر یم زشونیخودم تم ستین یازیکردم.   دستمال رو از دستش گرفتم و گفتم:ن یم زیصورتت رو تم

 یاز جراحات الک یکردم،کم زیرو تم ورتمو ص دمیها کش نیبتاد یراننده نشست.  دستمال رو رو یصندل یداد و رو

 رو هم نگه داشتم تا نقشه بر مال نشه.

ا قفل شد. ب نیشدم که دستم تو دست ادر ادهیپ نیاز ماش یحال ی.  با بمیدیشو رس ادهیترمز کرد و گفت:پ نیادر

ردم.   ک یر مباهات بد رفتا دیرو ببخش من نبا تا،منیمن بود سن ریلب گفت:همش تقص ریتعجب نگاهش کردم که ز

 زدم. یا روزمندانهیانداختم و لبخند پ نییسرم رو پا

 ازین یزیرو برات آماده کردم،اگه چ یبهم انداخت و گفت:اتاق آخر ینگاه نیپله ها باال رفتم و وارد خونه شدم،ادر از

 بهم بگو. یداشت

 رو تکون دادم و وارد اتاق شدم. سرم

 بعد به خواب رفتم. قهیو چند دق دمیرنگ دراز کش یتخت آب رو

 

 کارت دارم. ایب نای!آدرنایو گفتم:آدر دمیکش ازهیشدم،خم داریکش و قوس از خواب ب با

 یزیلبخند ر   ؟یشد نایتا حاال تو آدر یشدم. سرم رو باال آوردم و گفتم:از ک نیرو کنار زدم و متوجه حضور ادر پتو

ساده؟  با تعجب  ای.   با حرص نگاهش کردم و گفتم:گل دار بخرم یایو م یریخودت م یکه برا یزد و گفت:از موقع

 یخوام برات دامن بخرم.  بعد لبخند حرص درار ی؟میدختر یتباال انداختم و گفتم:مگه نگف یرو؟   شونه ا یگفت:چ

 شد؟ ینجوریرفت. وا چرا ا رونیاز در ب یزدم که عصبان

 بعد دوباره به خواب رفتم. یکردم ول کیرو برداشتم و چند تا پست ال میگوش

 ___نیاز زبون ادر___

شده من رو حرص بده.انگار نه انگار گروگان گرفته بودنش از من سرحال  دهیفقط آفر یعنیه؟یجور نیدختر چرا ا نیا

 تره.
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 صفحش تماس رو وصل کردم. دنیزنگ خورد و بدون د میکارهام بودم که گوش مشغول

 یرس هی--شده مگه؟    یچرا چ-.   یایب رانیهرچه زودتر ا دیبا نیالم،ادری؟دانیبخو نیسالم ادر--  د؟ییبله بفرما-

 میتون یشرکت هم هست که من و اهورا دست تنها نم یکارا ی،کلیحساب و کتاب ها هست که خودت ازشون با خبر

 .میانجام بد

.  در گذاشتم زیم یرو قطع کردم و رو ی.  گوشامیحتما م ادیکه دستم ب یفرصت نیو گفتم:اول دمیکش یقیعم نفس

اتاق گذاشت و گفت:خوشگل خونه اومد!    یرو گوشه ا فشیباز وارد شد.  ک شیطبق معمول با ن نایاتاق باز شد و آدر

به در کردم و گفتم:بعله مادمازل خواب هستن!   یا اشاره   ؟یکرد دایرو پ تایشد سن یبعد جلو اومد و گفت:داداش چ

ت شرک ی.   با تعجب گفت:چرا؟   از جام بلند شدم و گفتم:کارارانیبرم ا دیمن با نایاومد بره تو اتاق که گفتم:آدر

 شده. یمونده،حساب و کتاب ها قاط

چمدون  نیحاال بر نیایب دیتون باتکون دادم و گفتم:بعله هم یسر  ام؟یب دیاومد و گفت:منم با رونیاز اتاق ب تایسن

 .نیهاتون رو جمع کن

 زود خوابم برد. یلیگذاشتم و خ زیم یاتاق هاشون رفتن و سرم رو رو داخل

 

رو  دستم  ن؟ییبه در انداختم که مامان گفت:سالم کجا یخواب آلود نگاه یشدم،با چشما داریتو در ب دیکل یصدا با

و دوستش اومد؟   لبم ر شیاز پ تایکجان؟سن هیباال بردم و گفتم:سالم مامان  بعد چشمام رو مالوندم و مامان گفت:بق

هر  دیمامان ما با ی.   مامان سرش رو تکون داد که گفتم:راستدگفتم:آره صبح اوم یالک یگاز گرفتم و بعد با خنده 

زنگ زد و گفت که حساب  الیانداختم و گفتم:دان نییتعجب گفت:چرا؟  سرم رو پا.  مامان با میبر رانیچه زودتر به ا

من و  وتکون داد و گفت:تو بر یاطالعات هست که من ازشون با خبرم.   مامان سر یسر هیو  ختهیشرکت بهم ر یها

!؟فکرشم نکن رانیازده گفتم:من سه تا خانوم رو ول کنم برم  رونیاز حدقه ب ی.  با چشمامیجا هست نیدختر ها هم

 .نیایب دیمامان شما هم با

ال اص هیقض نیدادم،به ا رونیب ی!   نفسنیادر ستیهنوز به تو محرم ن تایکرد و گفت:اما سن زیچشماش رو ر مامان

 نایتونم شمارو هم تنها بگذارم.  آدر یسفر رو کنسل کنم و نم نیتونم ا یگفتم:من نم یفکر نکرده بودم.  با ناراحت

 !نیکن کاریچ دیدونم با یو گفت:من م دیپر رونیحرکت از در اتاق ب کی یرو گرفت و ط تایدست سن
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رو  هم پدرش تایسن نیکن یبا هم عقد م تایسوئد،اونجا در کنار پدر سن میریتعجب نگاهش کردم که گفت:اول م با

 .میشیم رانیا یو از اونجا راه نهیب یم

 یزیانداخت و چ نییسرش رو پا تایسن   تا؟ینه سن ه،مگهیلبام نقش بست و گفتم:فکر خوب یرو یکمرنگ لبخند

 نگفت. با تعجب نگاهش کردم که آروم گفت:آره خوبه و بعد وارد اتاقش شد.

که  یرنگ کوچک یصورت ی چهیتخت کز کرده بود و نگاهش رو به قال یجام بلند شدم و داخل اتاقش رفتم،گوشه  از

 وسط اتاق پهن بود انداخته بود.

   ؟ینداد که گفتم:مگه تو پدرت رو دوست ندار یجواب   ؟ینیپدرت رو بب یبهش زدم و گفتم:دوست ندار یلبخند

.  سرش رو به حالت نمشیخوام بب یهم نم نیهم یسرش رو آروم به طرفم چرخوند و گفت:چرا دوست دارم برا

 .آورهبرام عذاب  نمیرم رو تو اون حالت ببپد نکهیچرخوند و گفت:تصور ا یعاد

 تا اون بفهمه دخترش ششیپ یبر دیبا شه،تویزود خوب م یلینگاهش کردم و گفتم:مطمئن حال پدرت خ یناراحت با

 دوستش داره و به فکرشه. یلیخ

 .نیاما فقط بخاطر تو و پدرم،ادر امیگفت:باشه م ینگاه غمناک با

 

کنار پنجره نشست،کنارش نشستم و  یصندل یلرزون رو ی.  با قدم هامیشد مایرو گرفتم و وارد هواپ تایسن دست

زدم  ی.  لبخنددمیترس یم مایاز هواپ شهیهم هم میگفتم:حالت بده؟   سرش رو به نشونه نه تکون داد و گفت:از بچگ

 یچشماش برق  تایدوستت دارم سن یلیموهاش نشوندم.  با تعجب نگاهم کرد و گفتم:خ یرو یکوتاه یو ب.و.س.ه 

شه دوستت نداشته باشم؟من فقط  یکردم و گفتم:مگه م یکوتاه یخنده    ن؟یادر یزد و گفت:واقعا دوستم دار

بعد با اخم  یشد ول ری.  غافل گادیب ایمنتظر روز ازدواجممون هستم؛فکرش رو بکن نه ماه بعدش بچمون هم به دن

که با حرص گفت:زهر گاو!  با تعجب  دمیخند زیر زی!   رستما،پرروین ارین من بچه بدلت رو صابون نز یخودیگفت:ب

 نگفت. یچ چیو ه دیگفتم:مگه گاوم زهر داره؟   آروم آروم خند

با  نایسر جات!   آدر نیبرو بش نایگفتم:آدر نایشل آدر شین دنیکه از پشت به سرم خورد برگشتم و با د یضربه ا با

حوصلم سر رفت،از اول پرواز تا االن هم  یمامان نشوند شیمن رو پ مای!ته هواپیگرفت تیغرغر گفت:تو هم مثال بل

 نیزم یخورم.  بعد با حرص رو یپرواز هم از جام جم نم خرتا آ نمینش یم نیزم یخوابه.  با حرص گفت:اصال من رو
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  نا؟ید آدرش ی.   با تعجب گفتم:چدنیکه کل مسافرا شش متر باال پر دیکش یغیو چنان ج دینشست که ناگهان باال پر

 سوسک بود سوسک! نیگفت:ادر دیپر یم نییکه مثل مرغ پرکنده باال و پا یدر حال نایآدر

 خودش رفت. یبه سمت صندل بعد

 بهش زدم. یو لبخند دیلب خند ریز تایسن

 .میگرفتن چمدون هامون از فرودگاه خارج شد لیو بعد از تحو میدیاز چند ساعت باالخره به سوئد رس بعد

 مالقات پدرت. مارستانیب میریبعد م میکن یاستراحت م کمیهتل و  میریاول م یگفتم:خب سن تایبه سن رو

 رو تکون داد و گفت:باشه. سرش

 .میراحت اقامت کرد نینبود بنابرا یادیز یفرودگاه تا هتل فاصله  از

رو داخل اتاقم  المیخودم گرفتم.  وسا یاتاق رو برا کیاونها و  یاتاق رو برا هیکه دختر ها راحت باشن  نیا یبرا

که سرش رو انداخته  یدر حال  ن؟یزدم و گفتم:جان ادر یلبخند   ن؟یوارد اتاقم شد و گفت:ادر تایگذاشتم که سن

اعترافه.   با  هیزد و گفت:البته  یلبخند ژکوند   ؟یگفتم:چ دبهت بگم.   با لبخن یزیچ هیخواستم  یگفت:م نییبود پا

 تا؟یشده سن یتعجب گفتم:چ

 

 .دیی!  بعد به سمت اتاقش دونیدوستت دارم ادر یلینگاه کرد بعد چشماش رو بست و گفت:خ یرکیرزیز

 لب گفتم:من هم دوستت دارم. ریو ز دمیخند

... 

و گفت:انشاهلل خوشبخت  دیدخترش و من رو بوس یگونه  تایبله   مامان شروع به دست زدن کرد و مامان سن--

 .نیبش

 یدکمبو چیمن تا االن ه یتایجان سن نیگفت:ادر تایانگشت هام قفل کردم و پدر سن نیرو ب تایسن یها انگشت

ختش دم که خوشب یتکون دادم و گفتم:قول م دیی.  سرم رو به نشونه تایکن ینداشته،بهم قول بده که خوشبختش م

 کنم.
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 دهانش گذاشت. یزد و ماسکش رو جلو یلبخند

و بعد  نیکن حیتفر کمی نجایکنم،شما ها هم ا یو خونه رو مرتب م رانیرم ا یزد و گفت:من امروز م یلبخند مامان

تکون دادم و  ی.   سرمیبرگرد عیسر دیگفت که ما هم با نیبا تعجب گفت:اما مامان جان ادر تای.   سننیایب رانیا

 .میر یم رانیو بعد به ا میمون یم نجایگفتم:دو روز ا

 .میو بعد به هتل برگشت میرو  فرودگاه برد م،مامانیکرد یخداحافظ تایپدر و مادر سن از

 باز موند. صدریغار عل یاتاق خودم رو باز کردم که دهنم به اندازه  در

 بود. دهیتخت من خواب یرو رو گذاشته بود تو اتاق من و الشیتموم وسا نایآدر

 تخت یخان.   رو نیزد و گفت:اتاق شما اون بغله ادر یغلت نایتخت من بلند شو!   آدر یاز رو نایحرص گفتم:آدر با

اها بود که شم یو گفت:اون مال زمان دیکش یا ازهیخم نای.   آدرنجایهم ا ن،منیاونجا بود تاینشستم و گفتم:تو و سن

.   با مونیچشم سمت راستش رو باز کرد و گفت:زهر م ی!   النایدر:آدمی.   با حرص غرنیاما االن محرم نینامحرم بود

حرص از جام بلند شدم و اومدم خارج بشم که گفت:حواست به خودت باشه ها،من فعال قصد عمه شدن ندارم.  اخمام 

از جاش بلند شد و  تایاتاق شدم.  سن یکیکه در رو بستم و وارد اون  دیخند زیر زی!  رنایرو تو هم کردم و گفتم:آدر

   م؟یکن کاریگفت:حاال چ یخوره!   با ناراحت یو گفتم:از اون اتاق تکون نم دمیکش یکو؟   پوف نایشد آدر یگفت:چ

از  یم که با چشما.  بعد به تخت دو نفره مقابلم اشاره کردمیبخواب نجایهم میباال انداختم و گفتم:مجبور یشونه ا

 لرزون یبا صدا   ه؟یتخت؟   سرم رو تکون دادم و گفتم:آره مگه چ یرو می!؟من و تو بخوابیزده گفت:چ رونیحدقه ب

سرش رو به نشونه نه تکون داد و گفت:نه    ؟یستیو گفتم:تو خسته ن دمیتخت دراز کش ی.   روستین یچیگفت:ه

 تو بخواب.   سرم رو تکون دادم و پلکام رو بستم. ادیمن خوابم نم

 __تایاز زبون سن __

بغل  یمن چجور زم،آخهیبر لیخرمات گردو بزارم و روشم پودر نارگ یال ینا،الهیسنگ قبرت رو بشورم آدر یاله

با حرص !  بعد ادیکنم خوابم م کاریو با حرص آروم گفتم:خب من چ دمیکش یگنده ا ی ازهیبخوابم؟    خم نیادر

 .دیچیتو دستم پ یکه درد بد دمیمشتم رو به کمد کوب

 شوهرمه. ستیکه ن ویخوابم رو تخت،د یم هینجوریحرص گفتم:اصال حاال که ا با



 من قیدرد عم

 
32 

 

 نیساعت فقط مشغول ا میمن مگه چقدر زور داشت؟   حدود ن یتخت اما دستا یرو هل دادم گوشه  نیدستام ادر با

 لبم نشست. یرو یبخش تیه لبخند رضارو هل بدم و باالخر نیبودم که ادر

 هم گذاشتم یخستم رو رو یو پلکا دمیخودم کش یتخت مچاله شدم و پتو رو رو یباز گوشه  شین با

 

 شدم! یرو آروم آروم باز کردم،چقدر دور و اطرافم محکم بود.  خودم رو هل دادم اما داشتم خفه م پلکام

 کنم!؟ یکار م یچ نیو گفتم:من تو بغل ادر دمیکش ینیبه اطرافم نگاه کردم که ه قیدق

 ؟یکن یم کاریبغل چ ی:تو تومیهمزمان گفت ییپلکاش رو باز کرد و دو تا نیوحشت از جام بلند شدم که ادر با

با دستش موهاش رو مرتب کرد و گفت:به من چه خودت  نیادر  ؟یمنو بغل کرده بود ینشست و گفتم:واسه چ نیادر

 تو بغل من! یاومده بود

 !دمیخواب یم شتیپ دی،نبایرو تو هم کردم و گفتم:اه اصال جنبه ندار اخمام

 شتیپ گهید یول رمیمیمبل نشستم و گفتم:شده از خواب م یرو   ؟یبخواب یک شیپ یخواست یحرص گفت:پس م با

و  دیتخت دراز کش یخواد!   بعد دوباره رو یاخماش رو تو هم کرد و گفت:باشه هر جور دلت م نیخوابم!   ادر ینم

 نگذشت که خوابش برد. شتریب هیچند ثان

 زدم. یزد و بشکن یبعد ذهنم جرقه ا یحرص ملحفه رو مچاله کردم و انداختم جلو پام ول با

 پنجره رو به رو بستم. رهیطناب رو به دستگ یوصل کردم و ادامه  یتخت بود طناب یکه باال یخیم به

 شد. میملحفه رو انداختم و تخت به دو قسمت تقس طناب یرو

 کارها داشتم. نیانجام ا یبرا یشد و نور کاف یرو شکر هوا کم کم داشت روشن م خدا

 یحرکت دوباره رو کی!   بعد با شهیلب گفتم:واقعا استعدادام داره تلف م رینگاه کردم و ز میذوق به ابتکار هنر با

 .دمیتخت خواب

 نیزبون ادر از
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 ...نکنه من مردم؟ده؟نکنهیرو آروم باز کردم،وا چرا همه جا سف پلکام

ملحفه از سقف  هیاما مغزم هنگ کرد،پس چرا  دمیکش یداخل اتاق نفس یالیوسا دنیرو چرخوندم و با د سرم

چه  انجیشده بود نگاه کردم؛ا دهیسر اتاق تا اون سر کش نیکه از ا یاز جام بلند شدم و با تعجب به طناب    زونه؟یآو

 خبره؟  

 پلکاش رو تای.   سننیکرد و محکم خوردم زم ریبود به پام گ نیزم یکه رو یسمت پنجره رفتم اما اضافه طناب به

راحت تر  ینطوریباال انداخت و گفت:ا یشونه ا    ؟یداد لیو توران تشک رانیآروم باز کرد که با حرص گفتم:مرز ا

 .بگم حاضر بشه نایبه آدر رمیم م،منیصجانه بخور نییپا میخب آماده شو بر یلیو گفتم:خ مدیکش یبودم.  پوف

 

جلو    ن؟یادر یکن یکار م یچ یزده گفت:دار رونیاز حدقه ب یرو تکون داد که لباسم رو در آوردم.  با چشما سرش

برو کنار.  دستم رو  نیلرزون گفت:ادر یتر رفتم که عقب رفت و گفت:حالت خوبه؟  دوباره جلو تر رفتم که با صدا

س پ تایکنم سن ینم یوقت به تو دست دراز چیکردم و گفتم:من ه کیشونش گذاشتم،سرم رو به صورتش نزد یرو

 زدم. رونیزدم و لباسم رو عوض کردم و از در ب ی.   بعد پوزخندینیموجود ترسناک بب هیمن رو  ستین یازین

 __تایاز زبون سن__

!    لباسم رو عوض کردم و بعد از نیادر یبه چغندر بش لیتبد شاالیلب گفتم:ا ریدادم و ز رونیرو با حرص ب نفسم

 اومدم. رونیاز اتاق ب میعطر زدن و برداشتن گوش

 با تعجب گفت:شما نایاخم کردم و به سمتشون رفتم.  آدر نیادر رغضبیچهره م دنیبه اطرافم انداختم و با د ینگاه

 ینگاهم م یانداختم که داشت با مرموز نیرو به ادر مینگاه حرص  ن؟یکن ینگاه م گهیمثل طلبکارا به همد دو تا چرا

کرد و  یخنده زورک نیشده؟   ادر یچ نیبگ نیخوا ی:نمفتگ نایداخل که آدر میکرد.  در آسانسور باز شد و رفت

زدم و  یلبخند   گه؟یبا تعجب گفت:مطمئن باشم د نایسرم رو تکون دادم که آدر   تا؟ینشده مگه نه سن یزیگفت:چ

که انگار به برق متصلش  نیادر   م؟یکجا بر زمیگفتم:عز نیگفتم:مطمئن باش.   از آسانسور خارج شدم و رو به ادر

عد  !  بیشهرباز میگفت:بر نایزده نگاهم کرد،لبخندم رو پررنگ تر کردم و آدر رونیاز حدقه ب یباشن با چشما ردهک

 رو شل کرد و به دوتامون نگاه کرد. ششین
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و  مینشست نیزود آماده شد.   داخل ماش یلیخ نیسرش رو تکون داد و بعد به آژانس هتل اطالع داد و ماش نیادر

 ببر. یشهرباز نیتر کیگفت:لطفا ما رو به نزد نیادر

 سرش رو تکون داد و راه افتاد. مرد

 بود. دهیکه واقعا سر به فلک کش یبزرگ با چرخ و فلک یشهرباز کیم،یدیرس یربع به شهرباز کیاز  بعد

 یدستم قفل کرد و گفت:چرا از من م نیدستش رو ب نیبخرم.    ادر یخوراک رمیگفت:من م نایو آدر میدر وارد شد از

 یچ یو گفت:پس برا دیموهاش کش نیدستش رو ب نیترسم.   ادر یبا تعجب گفتم:نه من از تو نم  تا؟یسن یترس

گفتن  یبرا یزیچ یعنینگفتم، یچیلرزه؟    ه یمن دست و پات م دنیبا د یچ ی؟برایکش یوسط اتاق مرز م

 نیترسم!   ادر ینم یزیچ چیحرصم گفتم:من از ه تیبا نها   ؟یترس یآخه از من م یچ ینداشتم.   آروم گفت:برا

قلبم کف پام افتاد و  ییترن هوا دنیسرم رو چرخوندم،با د   ن؟یاز ا یانداخت و گفت:حت ییبه ترن هوا یاشاره ا

اال ابروش رو ب یتا نیمن ازش بترسم.  ادر ستین یزیکه چ نیگفتم:ا یدوباره سرجاش برگشت.   با لبخند مسخره ا

 یحیحاال!   نگاه اندر صف یگفتم:کجا کجا؟بود ی.   هول هولکرمیبگ ییترن هوا تیسه تا بل رمیداد و گفت:پس من م

 انداخت که گفتم:باشه برو.

 ییترسم من از ترن هوا یلب گفتم:آخه من غلط کردم گفتم نم ریرفت و من شروع به غلط کردن افتادم و ز نیادر

 ترسم! یاز سوسک م شتریب

اشاره  یفروش تیکو؟   به اتاق کوچک بل نیاومد و گفت:عه ادر یپر از خوراک کیپالست هیبا  نایبعد آدر قهیدق چند

 دمیسبه باال تر دنشیو دو متر پر نایآدر غیج ی.    با صداییترن هوا-   ؟یچ تیبل--بخره.   تیکردم و گفتم:رفته بل

من عاشق ترن  هیزد گفت:سوسک چ یکه چشماش برق م یدر حال نایآدر   ؟یدیو گفتم:چته دوباره سوسک د

انگشتش رو به  نایداره؟   آدر یترسناک کجاش عاشق یریکبیا ی لهیوس نیگفتم:آخه ا ی!    با نگاه حرصمییهوا

بچمه.    یعمه  یو گفتم:خودم که عمه ندارم ول دمیترسناک عمته!   خند یریکبیباال آورد و گفت:ا دینشونه تهد

عد بچته!   ب یافتاد و گفت:که عمه  شیدوزار هیبعد از چند ثان یبچت.  ول یداد و گفت:باشه عمه  تکون یسر نایآدر

 زدم و فرار کردم . یغیدنبالم و ج دییدو

ش !   بعد غش غنهیترسناک ادر یریکبی:اصال امیو با هم گفت میشد میجفتمون تسل دنییبعد از دو دور دو بایتقر

 خنده. ریز میزد



 من قیدرد عم

 
35 

 

 .   با ترس و لرز به سمت ترن راه افتادم ومیکه سوار بش نیبر نییاز دور اومد و گفت:خب بدو تیبا سه تا بل نیادر

 پشتمون مشغول لواشک نایبغلم نشست و آدر نیهاش نشستم و  ادر یاز صندل یکی یبعد از باال رفتن از پله ها رو

 خوردن شد.

 .دمیکش غیتونستم ج یکه م ییپاهام ترن به راه افتاد،چشمام رو بستم و تا جا ریاحساس تکون ز با

م ترس یم میلیترسم خ یبا بغض گفتم:چرا م   ؟یترس یاز ترن نم یگفت یآهسته دم گوشم گفت:مگه نم نیادر

 یداد،تکه تکه لواشک م یکه آهنگ گوش م یدر حال نایبه پشتم انداختم که دهنم باز موند.  آدر ی.   بعد نگاهنیادر

 .هیترسناک نیبه ا ییخورد و انگار نه انگار که تو ترن هوا

ه عقب .  سرم رو بتایسن یترس یدونستم که از ترن م یانگشتام قفل کرد و گفت:من واقعا نم نیانگشتاش رو ب نیادر

 نگفتم. یچیدادم و ه هیتک

 

شدم.  گام اول رو برداشتم و اومدم گام دوم رو بردارم که  ادهیپ جهیو با سرگ ستادیبعد از چند دور ترن ا باالخره

 .دمینفهم یچیه گهید

 ____نیاز زبون ادر____

دست گذاشته بودم.  از  تاینقطه ضعف سن یبه خودم نداده باشم،من رو نمونده بود یبودم که فحش یعصبان انقدر

 شتریشد.  دو قدم ب ادهیلرزون پ یو با قدم ها ستادیشد حدس زد.  ترن ا یرو م یرنگ و روش همه چ یب یچهره 

 یکه غر م یدر حال نایدکتر!   آدر مشیببر دی:بدو باگفتم نایبغلش کردم.   رو به آدر فتهیراه نرفته بود که تا خواست ب

 لب رینه من!   ز نیرفت یدکتر اطفال م شیپ دیگه شما با یده؟نمیسوار ترن شده ترس میبگ میزد گفت:ببر

 یگفت:سن دیپاش یآب م تایصورت سن یآب رو شیکه از بطر یدر حال نایآدر      نای:کمتر چرت بگو آدردمیغر

اسم تموم لب نایرفتم گفتم:اه آدر یم نیدوشم انداخته بودم و به سمت ماش یرو رو تایکه سن نطوریم!   هیپاشو،سن

پشتت انگار  یانداخت یجور هیرو  تایو بعد از آب خوردن گفت:سن دیآبش رو سرکش یبطر نای.  آدریکرد سیرو خ

.  از در میکن دایپ یدرمانگاه هیتا  ایحرف زدن فقط دنبالم ب یکردم و گفتم:جا زیمدرسته.   چشمام رو ر فیک

 نایلبم نشست و به آدر یرو یبود لبخند ابانیکه اون طرف خ یدرمانگاه یتابلو دنیو با د میزد رونیب یشهرباز

 عجله کن. نایگفتم:آدر
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کوچولوعه وگرنه االن کمرت  تایسن میگفت:شانس آورد رهیخندش رو بگ یکرد جلو یم یکه سع یدر حال نایآدر

جلو و  دمییدو ی.   هول هولمیدرمانگاه باال رفت یو از پله ها میرد شد ابانیمکافات از خ یناقص شده بود.   با کل

بود به در مقابل اشاره کرد.  تشکر کردم و به سمت  ستادهیا زیکه پشت م یبرم؟   خانم دیکجا با دیگفتم:سالم ببخش

 !همانا یبهداشت سیدر رفتم اما باز کردن در همانا و رو به رو شدن با سرو

 !نیرو نشون بد قاتی:خانم محترم اتاق تزردمیلب غر ریحرص برگشتم و ز با

اق !   بعد به سمت در اتارمیاز حمام در ن گه؟سرید قاتهیاتاق سمت راست اشاره کرد که گفتم:مطمئن باشم اتاق تزر به

کرد.  با حرص نگاهش کردم و گفتم:رو  دنینتونست خودش رو کنترل کنه و غش غش شروع به خند نایرفتم که آدر

که مقابلم بود گذاشتم.  خانم پرستار وارد اتاق  یدیتخت سف یرو رو تای!   بعد وارد اتاق شدم و سنیآد یآب بخند

ونه ت یم یچه اتفاق هوشهیکه ب یکی!خب اصوال ادیم ایبچم داره به دن یچیافتاده؟    ه یشد و گفتم:سالم چه اتفاق

پرستار سرش رو تکون داد و    ن؟یوارد شد و گفت:سالم خوب نایتا اومدم دهنم رو باز کنم آدر  افتاده باشه؟ 

 .نیایکارشون تموم شه بعد داخل ب ضیمر نیباش رونیب ی:مرسگفت

 ضیهول شد و گفت:نه نه مر نایمنم!   پرستار با تعجب گفت:جانم!؟   آدر ضیپشت سر هم پلک زد و گفت:مر نایآدر

 یمحترم م ی.   پرستار سرش رو تکون داد و بعد رو به من گفت:خب آقانامیخواستم بگم منم همراه ا یم ستمیمن ن

اون  یشهرباز نیهم یشهرباز میدکتر ما رفته بود انومگفت:راستش خ نایبگم آدر یزی.   دوباره تا اومدم چنیفرمود

 یحیغش کرد!   نگاه اندر صف دیمنم ترس یزن داداش ترسو میشد یی!بعد سوار ترن هوایخال ابان،جاتونمیور خ

که  خنده ری!   پرستار زد زدمیترس یبهش انداختم که دوباره گفت:البته نا گفته نماند من خودمم داشتم کم کم م

 هیگفت:االن  رهیخندش رو بگ یکرد جلو یم یکه سع یخانم دکتر؟   پرستار در حال نیخند ی:عه چرا مفتگ نایآدر

 نایآدر   نا؟یرفتم،آروم گفتم:حالت خوبه آدر نایآدر شیم حالش خوب بشه.  تشکر کردم و پکن یسرم بهش وصل م

 تیلبه همسرت تس شیشاپی:من پگفتمبه نشونه تاسف تکون دادم و  یسر   ؟یتو خوب یتکون داد و گفت:مرس یسر

 کنم. یعرض م

 

 ___تایاز زبون سن___

 جانیخورد گفتم:ا یکه تند تند پفک م نایآدر افهیو ق نیمضطرب ادر یچهره  دنیرو آروم آروم باز کردم،با د پلکام

بهت سرم  میآورد یجا درمانگاهه،غش کرد نیکه تو دهنش بود رو قورت داد و گفت:ا یپفک نایکجاست؟   آدر گهید

:حالت خوبه؟   سرم رو تکون دادم که دستش رو دور فتاومد جلو و گ نیکردم از جام بلند شم که ادر یبزنن.   سع
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حس رو  نیاما ا دمیکش یبهم منتقل شد،درسته خجالت م یبیگردنم انداخت.   از برخورد دستم با بدنم حس عج

سکوت کرد و  نایبا حرص گفت:زهرمار.   آدر نیکه ادر دیخند زیر زیبا ذوق نگاهمون کرد و ر نایدوست داشتم.  آدر

 ه خوردن پفکش ادامه بده.داد ب حیترج

 .میهتل شد یبعد تموم شد و بعد از در آوردن و چک کردن حالم راه قهیچند دق سرمم

 تکون دادم و دییگرفتم.  پلکام رو به نشونه تا تیفردا بل یمن برا تایگفت:سن نیو ادر دمیتخت دراز کش یرو

 . میهر چه زودتر بر دیگفتم:آره با

... 

 یبا خوشحال   ه؟یو گفت:ک دیچیمامان جون پ یکنار رفت.  صدا نیدورب یزنگ در رو به صدا در آورد و از جلو نیادر

رد گ زیچشماش رو ر نی!   آدریاومده مامان دونتی یکیگفت: یبا لبخند گشاد نایگفتم:عروس گلته مامان جون   آدر

من و  ی.  زبونش رو برایدردونم زیگفت:تو که عز فونیآ پشتمامانم!؟   مامان جون از  یو گفت:البد منم درد و بال

بچت بغلته بعد زبون در  یتا ساله بعد شاالی،ایپسر،زن دار یدر آورد که مامان جون گفت:خرس گنده شد نایآدر

 !؟یاریم

 اخماش رو داخل هم کرد. نیو ادر میدیغش غش خند نایو آدر من

 مبل نشست. یتمام رفت باال و بعد از بغل کردن مامان جون رو تیبا جد نیجون در رو باز کرد و ادر مامان

گفته با خانوم بچه ها برو  یبه خرس قطب د؛کالیابراز احساسات خواب یهم که طبق معمول بعد از بغل و کل نایآدر

 مسافرت من جات هستم.

ه زد و گفت:ن یجون لبخندمامان   ن؟یخوا یلباسم داخل آشپزخونه رفتم و گفتم:مامان جون کمک نم ضیاز تعو بعد

.   نییگفتم:آخه دست تنها دیدم.   با ترد یبرو استراحت کن من خودم همه کار ها رو انجام م یدلم تو خسته ا زیعز

کنه تو برو  یداشته باشم کمکم م یاگه کار شستهاونجا ن نیکرد گفت:ادر یم یکه آشپز یمامان جون در حال

رو  ملیکه وسا یگفتم و بعد به سمت اتاق یگه.  باشه ا یتکون داد و گفت:مامان راست م یسر نیاستراحت کن.   ادر

 ترویکامپ زی،میرنگ،تخت و کمد مشک دیسف یواراینگاه کردم؛د دمانشیگذاشته بودم رفتم،با دقت به اتاق و چ

 داشت. ییبایکه طرح و نقش ز یرنگ و فرش طوس یطوس یها د،پردهیو سف یمشک

 که به خواب رفتم. دینکش یو طول دمیتخت دراز کش یرو
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 کجاست؟ گهید نجایچشمام رو باز کردم،عه ا یو آروم آروم ال دمیکش یا ازهیخم

 .نمیبا دقت تر نگاه کردم که متوجه شدم دوباره تو بغل ادر کمی.   یرنگ و ست صورت دیسف یواریاتاق با د هی

شدم.   در همون حالت لبخند  یاشکم در اومده بود و داشتم خفه م گهیشد،د یاما نم رونیب امیکردم از بغلش ب یسع

زورم هولش دادم که  تی!   بعد با نهاگهیقشنگ من پاشو د زم،موین،عزیادر ن،آقایزدم و زمزمه وار گفتم:ادر یمرموز

 از جاش تکون نخورد.

 رونی!    نفسم رو با حرص دادم بشمیم له مپاشو دار یانگور لی،شرک،گوریابونیرو تو هم کردم و گفتم:غول ب اخمام

م!   ش یگم دارم له م یزنما،م یم غیج یبلند نش نی.   با حرص گفتم:ادرشهیم دیکه آروم گفت:حرص نخور موهات سف

زدم و  ی.  لبخنددمیکش یقیشده بلند شدم و نفس عم زادکه از قفس آ یدستش رو از دورم باز کرد و مثل پرنده ا

 رفت. یبهداشت سیخوابالو باشه!   چشماش رو مالوند و از جا بلند شد و به سمت سرو دیگفتم:مرد که نبا

    ؟یدیخوب خواب شبید زمینشستم،مامان جون جلو اومد و گفت:سالم عز زیو سر م نییپله ها رفتم پا از

.   خوب بود یلیزدم و گفتم:بله خ یگذاشت من بخوابم خفم کرد!   لبخند کمرنگ التیپسر گودز نیا ،مگهیلیخ

سمتش و  دمیی.  با تعجب دونییکه دو تا پله آخر رو هم پرت شد پا نییچرت زنان از پله ها اومد پا نایآدر

 بردم. زی!  دستش رو گرفتم و به سر مادیسرش رو تکون داد و گفت:خوابم م   نا؟یآدر یگفتم:خوب

 .میبعد اومد و مشغول صبحانه خوردن شد قهیهم چند دق نیادر

 .میهم تو اتاق رفت نایرفت شرکت و من و آدر نیاز اتمام صبحونه ادر بعد

 __نیاز زبون ادر__

 یاومدن؟   منش یمعصوم ینشسته بود گفتم:سالم آقا یمنش زیکه پشت م یرو باز کردم و وارد شدم.  رو به خانم در

 ینم دیسرم رو به نشونه نه تکون دادم که گفت:ببخش   ن؟یگرفت یسرش رو باال گرفت و گفت:سالم بله وقت قبل

با لبخند جلو اومد و  الیشد.  دان انینما الیراهتون بدم.  همون موقع در اتاق باز شد و قامت دان یتونم بدون وقت قبل

 یانداخت و گفت:آقا الیبه دان ینگاه ی.   منشالیبود دان!   بغلش کردم و گفتم:دلم برات تنگ شده نیگفت:ادر

 از یمنش ی.   چشماییپرتو یشرکت آقا سیخندون گفت:رئ یبا همون چهره  الیهستن؟   دان یک شونیا یمعصوم

زدم و  یمن واقعا متاسفم.  لبخند دیانداخت و گفت:ببخش نییرون زد،از جا بلند شد،سرش رو پایحدقه ب
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کرد  یکه پرونده ها رو مرتب م یدر حال الیو گفتم:اهورا کجاست؟   دان میکنم.  وارد اتاق شد یگفتم:خواهش م

تکون دادم که گفت:چه خبر  ی.  سرادیو نظارت کنه به کارشون،ساعت دوازده م نهیرو بب دیگفت:رفته ساختمان جد

 فرانسه خوش گذشت؟

 لایدان ینامزد کردم.   چشما یو گفتم:ازدواج که نه ول دمیخند   ؟یگفت:ازدواج نکرد دیرو تکون دادم و با ترد سرم

شخص م فشونیکه تکل ییپرونده ها ادیکردم و گفت:تا اهورا ب یگم.   تشکر یم کیزد و گفت:چقدر خوب تبر یبرق

 ها شدم. ندهنشده رو چک کن.  سرم رو تکون دادم و مشغول چک کردن پرو

 یلبش نشست و با خوشحال یرو یلبخند دنمیدوازده بود که در باز شد و اهورا وارد شد.  با د یکایساعت نزد بایتقر

زدم و گفتم:ممنونم  ی!   لبخندیپسر؟چقدر الغر شد ی!   از جام بلند شدم و بغلش کردم که گفت:چطورنیگفت:ادر

.    یحق دار ادیوده،تو به گردن ما زب فمونیگفت:وظ اهورا.    نیازتون که تو مدت نبودنم شرکت رو سر پا نگه داشت

!  از هیزدم و گفتم:عال یلبخند   م؟یبزن یگشت هی یبعد از مدت ها سه نفر هیاز جا بلند شد و گفت:نظرتون چ الیدان

 را.  بعد از شرکت خارج و سوستنیامروز ن نیتماس گرفت بگ یاگه کس یگفت:خانم شاه الیو دان میاتاق خارج شد

 .میشد نیماش

انداختم و گفتم:اهورا کجا خوبه؟   اما اهورا اونقدر تو فکر بود که  یرو به اهورا نگاه   م؟یگفت:خب حاال کجا بر الیدان

 ابروم رو باال ینشده.   تا یزیزد و گفت:نه چ یشده؟   اهورا لبخند تلخ یزیمتوجه حرفم نشد.  دوباره گفتم:اهورا؟چ

آروم گفت:اهورا عاشق شده.   با ذوق  الیتو رو نشناسم؟   دان یدار رهمه سال انتظا نیدادم و گفتم:بعد از ا

بود بغضش بترکه،لبخندم رو قورت دادم و گفت:اون  کیهست؟   اهورا نزد یدختر خوشبخت ک نیگفتم:عاشق؟ ا

زده  رونیاز حدقه ب یانداخت و گفت:آرنوشا    با چشما نییمخالفه؟   سرش رو پا یمخالفه.  با تعجب گفتم:ک

 میداد و گفت:اگه قبول نکنه زندگ هیتک شهیاهورا سرش رو به ش   ؟یبا اون ازدواج کن یخوا ی:دختر خالت؟تو مفتمگ

دختر با  هیبه خاطر  یندار ی!حقیکن یرو نگه داشت و بلند داد زدم:تو غلط م نیماش الیدم.   دان یرو خاتمه م

تونم  یآروم باش.  با حرص گفتم:نم نی:ادرگفتشونم گذاشت و  یدستش رو رو الی.   دانیکن یباز تیزندگ

 یرو م شیجواب قطع یکردم به خودم مسلط باشم و گفتم:ک یگه!   سع یم یفهمه داره چ یخل نم ی ال،پسرهیدان

شه من رو  یم الی.   سرم رو تکون دادم که گفت:دانگهیهفته د کیهم گذاشت و گفت: یگه؟   اهورا چشماش رو رو

 سرش رو تکون داد و به سمت خونه اهورا حرکت کرد. الیخونه؟   دان یبرسون

 .میو به سمت شرکت رفت میکرد ادهیرو پ اهورا
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 یلیخ نجایگفت:ا الیسرد دان یخاموش و هوا یها اتوریراد دنی. با دمیو به سمت شرکت رفت میکرد ادهیرو پ اهورا

انم خ اناید یما.  سرم رو به نشونه مخالفت تکون دادم و گفتم:نه اونجور یخونه  میپرونده ها رو بردار بر نیسرده،ادر

همسرت و خواهرت معذبن.    یها زد و گفت:خب اونجور اتوریرادبه  یدست الیما.   دان یخونه  میر یم ستیراحت ن

مشغول انجام کار  نییباال ما هم پا یرن طبقه  یما بزرگ تره دخترا م یپرونده ها رو از کشو برداشتم و گفتم:خونه 

شه خودت  یشونه هاش انداختم که گفت:سردت م یرو در آوردم و رو شرتمیهامون.  سرش رو تکون داد و سو

رو تنش کرد،پرونده ها رو برداشت  شرتیسو دیبا ترد الی.   دانستیباال انداختم و گفتم:من سردم ن ی.  شونه اوشبپ

 .میو از شرکت خارج شد

 ____تایاز زبون سن____

سرش رو به نشونه نه تکون داد و گفت:نه بابا انقدر  نایشه؟   آدر یناراحت نم نیادر یمطمئن یگفتم:آد یدو دل با

اخماش رو تو هم کرد  ناینشد و دوباره گفتم:نکنه دعوامون کنه!؟   آدر یگفتم اما دلم راض یسرش بال آوردم.  باشه ا

 انیترسم.  آدر یدادم و گفتم:پس خودت انجام بده من م تشفکر نکن!  سطل رو دس یانقدر منف تایو گفت:اه سن

بعد در  هیکنم. سطل رو از دستم گرفت که چند ثان یرفت و گفت:ترسو،بده اصال خودم همه کارا رو م یچشم غره ا

 یلیعلوم بود خسرش انداخته بود و م یرو رو شرتشیکاله سو نیداخل اومد.  ادر نیادر نیباز شد و ماش اطیح

اومد.  با تعجب  رونیب نیباز شد و ادر نی...   ناگهان در ماشک،دویسطل رو برداشت و گفت:آماده، نایسردشه.  آدر

 یرو رو سطل نایآدر زهیبگم آب رو نر نایبود!؟   برگشتم و تا اومدم به آدر یتنش بود ک شرتیکه سو یگفتم:پس اون

ود تنش ب نیادر شرتیکه سو یزل زده بود و پسر امثل مجسمه به م نیکرد.  ادر یتنش بود خال شرتیکه سر یپسر

زدم  ی!  پقختمیر الیآقا دان یپسر گفت:اوا خاک به سرم کنن،آب رو رو یچهره  دنیبا د نایسرش رو باال آورد،آدر

مشخص بود که  نیاخمالو ادر ینگاه کردم.   از چهره  نهیدوست ادر الیبودم دان دمیخنده و به پسر که حاال فهم ریز

انداختم که مثل موش گل  الیشد و بغض کرده بود.   نگاهم رو دوباره به دان دیهم سرخ و سف نایه؛آدریعصبان یحساب

 !یکرده بود یخل بگه آخه چرا آب رو با گل قاط یدختره  نیبه ا ستین یکیکرد، یداشت باال رو نگاه م دهیکش

پشت  نایه آدرک می.   به سمتشون رفتنمیبب نجایا نیایب تاینا،سنیگفت:آدر تیبا عصبان نیپله ها باال اومدن که ادر از

 کرد یکه مثل گرگ درنده نگاه م یدر حال نیشد و گفت:س...سالم   سرم رو تکون دادم و گفتم:سالم.   ادر میمن قا

 الیعطسه هممون به دان یبا صداههههپچه   --:کار من بود.  تو گف دیبغضش ترک نایگفت:کار کدومتون بود؟  آدر

 که گفت:فکر کنم سرما خوردم!   مینگاه کرد

 میزیرو تو آب بر میخواست ینکنه گفت:راستش ما م هیکرد خودش رو کنترل کنه و گر یم یکه سع یدر حال نایآدر

 گهید یعطسه  الیدان .  الیتورو خدا آقا دان دیگفت:ببخش الیمن رو به اشتباه انداخت.   بعد رو به دان شرتتیاما سو
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کرد و گفت:برو تو حموم تا من برات  الیرو به دان نینبود.   ادر یمهم زیچ ادیم شیکنم پ یکرد و گفت:خواهش م یا

کنم!   خدا رو شکر مامان  یبا حرص گفت:آخرشم من از دست شما دق م نیرفت تو حموم و ادر الی.   دانارمیلباس ب

 یاهنا با نگینکن.   آدر هیانداختم و گفتم:حاال گر نای.     نگاهم رو به آدرمین داشتجون خونه نبود وگرنه االن داستا

اون من رو...   نتونست حرفش رو کامل کنه و به سمت اتاق  گهیاون...د گهی...دگهیزد گفت:د یکه غم داخلش موج م

 .دییدو

 به سمت آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن عصرانه شدم. یناراحت با

 

 دیرو هم صدا کن نیشه ادر یعصرانه آمادست،اگه م الیاومد و گفتم:آقا دان رونیاز حموم ب الیساعت دان میاز ن بعد

 یلیخ نیبا ادر افشیبه صورتش انداختم،ق ی.   سرش رو تکون داد و گفت:دستتون درد نکنه چشم.   نگاهادیب نییپا

بود.    یچشم و ابرو مشک الینسبتا بلند داشت اما دان و ییخرما یرنگ و موها یطوس یچشم ها نیمتفاوت بود،ادر

 گذاشتم و ینیداخل س یخوراک یسر هیزدم و  ی.  لبخندزمیاومد و گفت:دستت درد نکنه عز نییاز پله ها پا نیادر

 رفتم. نایبه اتاق آدر

م آرو رهیاشکاش رو بگ یکرد جلو یم یکه سع یدر حال نایآدر   ؟یاز دو تقه به در زدن داخل رفتم و گفتم:خوب بعد

 !یلیاحمقم!خ یلیگفت:من خ

ام چشم الیعکس دان دنیکه با د دمیرو از دستش کش ینگاه کرد و محو در اون شد.   گوش شیبه صفحه گوش دوباره

پاهاش که داخل شکمش جمع کرده بود گذاشت و گفت:آره  ی!؟  سرش رو رونایزد و گفتم:آد...آدر رونیاز حدقه ب

خواهرم،نه  کیکنم من فقط براش  یوست دارم. بعد سرش رو باال آورد و با هق هق گفت:اما حس مرو د الیمن دان

بخور  یزیچ هی ایرو به خدا بسپار،حاال هم ب یو گفتم:همه چ دمیکش شییطال یموها ی.  دستم رو رویا گهید زیچ

 شد. ینیری.   سرش رو تکون داد و مشغول خوردن شیضعف نکن

 _____نیاز زبون ادر______

دادم که جواب آرنوشا مثبته اما واقعا خودم هم  یدواریدونه چقدر ام یاهورا بود،خدا م شیهفته گذشت،دلم پ کی

 . فتهیم یدونستم که باالخره چه اتفاق ینم

تو دلم نبود که جواب آرنوشا و  ره،دلیانداختم،مطمئن بودم االن سرقراره تا جواب رو بگ میبه ساعت مچ ینگاه

 اهورا زدم و تماس بعد از پنج بوق وصل شد. یشماره  ی.   روهیعکس العمل اهورا چ
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اهورا؟   با  ییبهم دست داد و گفتم:کجا یو گفت:بله؟   حس بد دیچیپ یروح اهورا داخل گوش یسرد و ب یصدا

شد  یاهورا عصبان  ؟ییگم کجا یطرز حرف زدنه،مچه  نیهمون لحن سردش گفت:قبرستون    با حرص گفتم:اهورا ا

حرفش مکث کردم و گفتم:اهورا؟جوا...جواب  دنیخاک پدرمم.   با شن ؟سریفهم یگم قبرستونم!م یو گفت:م

هم گذاشتم و گفتم:اهورا  ی!   پلکام رو رویو با پوزخند گفت:جوابش همون بود،منف دیآرنوشا...   وسط حرفم پر

رو  یکس چیخوام ه ینم گهین،دیزد و گفت:ولم کن ادینتونست تحمل کنه فر گهیاونجا؟   د امیمنم ب یخوا ی؟میخوب

 هیقض ادیکشم.     نا خودآگاه  یمن خودم رو م نی!ادرشهیرو نشونم داد،فردا عروس شیساون کارت عرو نی!ادرنمیبب

 شده بود. دهیگز شده بودم دهیکه من گز یدوستم از همون سوراخ نیافتادم،چقدر بد که بهتر لدای

شد که خودم رو بکشم!    ینم لیرو تجربه کردم اما دل نایا یکردم به خودم مسلط باشم و گفتم:اهورا منم همه  یسع

تونم آرنوشا رو بکشم!من دوستش  یاما من نم یرو کشت لدایو گفت:تو عوضش  دیکش یقیاهورا نفس عم

 دارم،عاشقشم.

ر د  ن؟یشده ادر یاومدم که مامان گفت:چ رونیاز اتاقم ب تی.   با عصباندیچیبوق پ یرو قطع کرد و صدا یگوش بعد

 .ستین یمهم زیکردم گفتم:چ یرو آب م وانیکه ل یحال

 دادم. حیترج یزیو دوباره داخل اتاقم رفتم و خواب رو بر هر چ دمینوش یآب جرئه

 

.  داخل هیامروز کاف یو گفتم:برا دمیکش یا ازهیداد انداختم.   خم یرو به ساعت که دوازده شب رو نشون م نگاهم

 شدم. نیتمام در ها رو قفل کردم و بعد سوار ماش نیهم یکس نبود برا چیشرکت ه

 شد. انیصفحه نما یزنگ خورد و اسم اهورا رو میسمت خونه در حال حرکت بودم که ناگهان گوش به

  ؟یچ ی.   با تعجب گفتم:وا برانیو گفت:من رو ببخش ادر دیرو برقرار کردم و گفتم:جانم اهورا؟   صداش لرز تماس

شه چرت و پرت  یو گفتم:م دمیکش یانداختم.   پوف یتورو به دردسر م شهیکرد و گفت:من هم یاهورا مکث کوتاه

 دمیگفتم...   پر یبهت م دیکه با ییها زیو تموم چ هامداخل صداش افتاد و گفت:تمام حرفام،درد و دل  یبغض   ؟ینگ

  ؟ید یمن م لیمزخرفات تحو یو دار یموقع زنگ زد نیا یچ یعنیاهورا؟ یگ یوسط حرفش و گفتم:چرا مزخرف م

 ینوشتم و گذاشتم داخل کشو یخواستم بهت بگم رو داخل کاغذ یکه م ییزهایکرد و گفت:تموم چ یاهورا سرفه ا

شه   قلبم تند تند شروع به  یشه،خانوم خونش م یم گهید یکیآرنوشاست،از امشب مال  یسعرو زت؛امشبیم

کردم به خود مسلط باشم و گفتم:اهورا  یشدم.   سع یم ینجوریکه استرس داشتم ا یموقع شهیکرد،هم یم دنیتپ
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 یکنم.   اهورا خنده  یم دایدختر بهتر از آرنوشا برات پ هیکنم، ینزن،خودم دامادت م یتو دست به کار خطرناک

کنم مراقب  یازت خواهش م یخوشبخت باش شهیهم دوارمیام نیکرد و گفت:خوشحالم که خوش بخته،ادر یتلخ

اشکام  اریاخت گهیببره.   د شیاز پ یکار انوشیک یقصد انتقام داره،بهم قول بده که نزار یلعنت انوشیهمسرت باش،ک

 هیحرفا رو شنفت و گر نیشه ا یکه ماما م دمیشن یکنه رو م ینم هیمرد که گر یجمله  شهیدست خودم نبود،هم

 دم یکه تو صدام بود گفتم:قول م یبا همون بغض   خت؟یاهورا گوش داد و اشک نر یها تیشه به وص ینکرد؟مگه م

 ونریاز حدقه ب یآخر پشت بام.  با چشما یو گفت:برج مارال طبقه  دیکش یقیاهورا نفس عم   ؟ییاهورا،تو االن کجا

 کنم. ینکن ازت خواهش م ی!؟اهورا تورو خدا کاریکن یکار م یپشت بوم اونجا چ یزده گفتم:اهورا تو رو

اهورا داخل  ینفس ها یبودم.  فقط صدا کیبهش نزد یلیرو به سمت برج مارال چرخوندم،خدا رو شکر خ فرمون

معطلش  دیبا گهید کمیاز پشت بام مشخص بود،فقط  دم،اهورایبه برج رس قهی.  باالخره بعد از دو دقدیچیپ یم یگوش

 و ستادیپشت بوم ا یلبه  ی.  اهورا رونییپا ایبکنم  یخواهش م ن،ازتییپا ایگفتم:اهورا ب دیکردم.   با ترد یم

نظاره گر اشک هاتون  ایخوام از اون دن ینم نینکن هیاز مرگم گر ن،بعدیشده ادر رید یلیخ گهیگفت:د

 کنم!   یزدم:اهورا ازت خواهش م ادیفر. با تمام قدرتم ایبرادر دن نیباشم،خداحافظ بهتر

و با  شدم ادهیپ نیمونده بود تا بهش برسم،از ماش گهید کمیافتادنش شدم،اما فقط  ن،شاهدییرو پرت کرد پا خودش

 .دید یروز رو نم نیمرد و ا یم نیلبم بگم:کاش ادر ریفقط تونستم ز دمیباال سرش رس یدم،وقتییتموم سرعتم دو

که بهش تهمت  یچشمم اومد،موقع یجانش رو بغل کردم،تموم خاطراتش جلو یزانو زدم و جسم ب نیزم یرو

 آخرمون.  یها دارید یها و تماس هاش و حت م،زنگیرفت یم رونیبا هم ب یپیکه اک یزدم،موقع

 نیاما اشدم اهورا کنارم باشه  داریب یکابوس وحشتناک و وقت هیخواب باشه، هیاتفاق همش  نیخواست ا یم دلم

 داشت. تیواقع یاتفاق لعنت

 

 رو گرفتم. الیدان یشماره  میلرزون و خون یدستا با

ارال    برج م ایب الی...دانیتند تند و وحشت زده گفتم:دا...دان یبا نفسا   ن؟یخواب آلود گفت:جانم ادر یبا صدا الیدان

شده  یگفت چ یکه م دیچیپ یتو گوش الیوحشت زده دان یکنم،فقط صدا یاز دستم ول شد و نتونستم کار یگوش

 متوجه نشدم. یچیه گهیجان اهورا رو بغل کردم و د ی.   دوباره جسم بنیادر

... 
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 یختل یکرد.   خنده  یم هیبود که آروم آروم گر تایسن دمیکه د یزیچ نیشدم،اول داریکه به صورتم خورد ب ینور با

از  یاهورا...   قطره اشک نیبا بغض گفت:ادر تایکارت داره.   سن نیبگو ادر اد،بهشیبگو اهورا ب تایکردم و گفتم:سن

 انداخت و نییسرش رو پا تایاهورا زندست.   سن بوده،بگوکابوس  هیهمش  نایبگو ا تایو گفتم:سن دیچشمم چک

 یراکرد و گفت:دنبال کا یمکث کوتاه تایکجاست؟   سن الیتخت نشستم و گفتم:دان ی.   رونیگفت:من متاسفم ادر

اهورا رو  یو چند تا جا بره کارش ممکنه طول بکشه.   نامه!من نامه  رهینامه بگ دیسردخونه و دفنشه،گفت چون با

نگاهش کردم    ؟یر یم یگفت:کجا دار تایاز جام بلند شدم و لباسام رو عوض کردم که سن مهینخوندم!   سراس وزهن

 گردم. یو گفتم:زود بر م

و از ر ینامه ا دیآقا من با دیاز مامورا گفتم:ببخش یکیسمت برج مارال رفتم،دور تا دورش بسته شده بود.  رو به  به

برم باال؟   مرد سرش رو به نشونه مخالفت تکون داد و گفت:نه متاسفم.  با التماس گفتم:پس  نید یم ارم،اجازهیباال ب

 مقتوله. ی هنام تیارتش،وصیبرام ب نیرو بفرست یکیحداقل 

دادم و  رونیب ی.    نفساریخواد بعد رو ب یم یآقا چ نیا نیگفت:بب شینگاهم کرد و رو به بغل دست مشکوک

 .نیاریکاغذ باشه اون کاغذ رو ب هی دیچهارم،داخل کشو با یگفتم:طبقه 

 سرش رو تکون داد و وارد ساختمان شد. مرد

 بعد مرد با کاغذ اومد و دو تا کاغذ رو بهم داد. قهیدق پنج

 از نامه ها رو باز کردم و شروع به خوندن کردم: یکیرفتم و نشستم،  نمیعجله به سمت ماش با

 کنارم بود. شهیکه هم یینام خدا به

 یو حت یمن حکم برادر داشت ی. تو براستمین ایدن نیا گهیمن د یخون ینامه رو م نیدونم االن که ا ین،میادر سالم

نشدم آخه حق با تو  ریازت دلگ لدای انیوقت سر جر چیخورم که ه یبود. قسم م یو خواه یتر بود زیاز برادر هم عز

 کردم. یم یفکر نیتو بودم هم یاگه منم به جا دیبود؛شا

به  و یاریقد ب میبچه قد و ن ی،کلیرو رقم بزن یخوب یبا همسرت روز ها دوارمیام رمیخوام وقتت رو بگ ینم میبگذر

هم نوشتم  گهینامه د هیوقت مثل من نشه.  چیسرنوشت پسرت ه دوارمیگرچه ام یمن اسم پسرت رو اهورا بزار ادی

 گهیمنه،د یخواسته  نیآخر نینکن ا هیختمم گر وزکنم ر یکنم التماس م یبده،ازت خواهش م الیاون رو به دان

 .ایبرادر دن نیر بهترگفتن ندارم خدا نگه دا یبرا یزیچ
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 یکه اشک م یقلبم گذاشتم.  در حال یو رو دمینامه رو بوس رمیاشکام رو بگ یکردم جلو یم یکه سع یحال در

 یسخته که شاهد مرگ  کس یلی!   خیگذاشت یمن رو تنها م یجور نیا دیاهورا،نبا یرفت یم دیگفتم:تو نبا ختمیر

زجر آوره که  یلی،خیدوستت رو بخون نیرت زینامه عز تیتلخه که وص یلی،خیباش یکه ده سال باهاش دوست بود

 .یلیشده،خ رید یلیخ گهیاما د یفتیب یکه بهش کرد ییها یبد ادی

 رفت و آهنگ وصف حالم پخش شد: نیخود آگاه دستم به سمت ضبط ماش نا

 

  یتو رفت یجور نیکه ا یرو خون کرد ایدن دل

  یهام و تو با رفتن گرفت یدل خوش تموم

  یعشق تازه بود هیحس  مثل

  یاندازه بود یافسانه ب مثل

 تو نبوده  هیمن شب یبرا یک چیه

 زوده  ییآخه تنها یرحم یچه ب ایدن

  یتو رفت یجور نیکه ا یرو خون کرد ایدن دل

  یهام و تو با رفتن گرفت یدل خوش تموم

  یعشق تازه بود هیحس  مثل

  یاندازه بود یافسانه ب مثل

  یتو رفت یجور نیا که

  یهام و تو با رفتن گرفت یدل خوش تموم

  یتو رفت یجور نیکه ا یرو خون کرد ایدن دل

  یهام و تو با رفتن گرفت یدل خوش تموم
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  یعشق تازه بود هیحس  مثل

  یاندازه بود یافسانه ب مثل

 

 زدم:اهورا برگرد! ادیگرفته بود،با تموم توانم فر نفسم

 

 کرده بودم. یمخف میدود نکیکبود شده بود رو پشت ع هیروح نشسته بودم،چشمام که بر اثر گر یگوشه ب هی

ود.  ب تیرنگ مشغول تعارف حلوا و خرما به جمع یمشک یو شال تور ینگاه کردم که با لباس بلند مشک تایسن به

.  دیبوس یمادرش بود که قبر رو بغل کرده بود و عکس اهورا رو م دنیبود و از همه بدتر د ستادهیکنارم ا الیدان

نگاهم کرد  الیندارم.   دان یخوش یازش خاطره  اما هیداد،قرآن کتاب مقدس یشد آزارم م یکه پخش م یقرآن یصدا

سخت  هممون یخروار ها خاک باشه و من خوب باشم؟ برا ریشه اهورا ز یندادم،مگه م یجواب   ؟یخوب نیو گفت:ادر

 .مشینیب یوقت نم چیه گهیرفته و د نمونیبود که اهورا از ب

رو برداشتم و با دقت تر بهش نگاه کردم،خود  نکمیبود ع ستادهیقبر اهورا ا یکه مقابلم رو به رو یدختر دنید با

 .رهیمن بم یکه سبب شده بود اهورا یبود؛کس شیلعنت

رو برداشت و گفت:اومدم مراسم خاک  نکشیآرنوشا ع    نجا؟یا یاومد ییحرص رفتم جلو و گفتم:تو با چه رو با

که تا االن  یپسر شیکارت،برو پ یتو دختر!زود برو پ یدار ییزدم و گفتم:چه رو یپسر خالم.   پوزخند یسپار

و  دمیصدام سرش عربده کش تیبا نها   ؟یکرد و گفت:اگه نخوام برم چ زی!    دختر چشماش رو ریبود ششیپ

 یحاال چ یخواست یاهورا رو نم شیاهورا خودش رو به خاطر تو کشت،به خاطر تو!تو که تا چند روز پ یگفتم:د لعنت

آرنوشا!  آرنوشا سرش رو  ی!  به قبر اهورا اشاره کردم و گفتم:مقصر مرگش تو بودیکن یشده پسر خالم پسر خالم م

آرنوشا رو دوست دارم،گفت خودم  یلیکه خ گفت؟گفت یاهورا به من چ یدون یزدم:م ادیفر بارهانداخت و دو نییپا

قدر برو!    ان یبرو،د لعنت نجایاز ا شه؛آرنوشایمن خوشبخت یآرزو فته،گفتیبراش ب یزارم اتفاق ینم یول رمیم یم

 هیرو زد و بعد از چند ثان نکشیع شاکردند.  آرنو یسوخت،همه با تعجب و دهن باز نگاهم م یزدم که گلوم م ادیفر

 مزار اهورا رو ترک کرد.

 داداشم؟    ییم،کجایگرفت شیآت تیهممون از دور ینیبب ییلب گفتم:اهورا کجا ریپاهام افتادم و ز یرو
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بازوم رو گرفت،بلندم کرد و  الیداد و خودش به سمت من اومد.  دان نایظرف حلوا و خرما رو دست آدر تایسن

 نمیتونستم بب یداخل مراسم اهورا باشه،نم یگذاشتم اون لعنت یم دی!    دستم رو انداختم و گفتم:نبانیگفت:ادر

 تونستم. یال،نمیدان ستادهیمزارش ا یقاتلش رو به رو

 کرد. ینگاهم م یدوختم که داشت با ناراحت تایرو به سن نگاهم

 

به  یست!   دریو گفت:سالم صبح بخ دییبه سمتم دو تایاومدم،سن نییرو برداشتم و از پله ها پا چمییسو یکالفگ با

 تر بودم. نیگفتم سنگ یگفتم که اگه نم یو سالم دمیموهام کش

و گفتم:طبق معمول شرکت،کجا رو دارم که برم؟    دمیکش یعجله؟    پوف نیگفت:کجا با ا تایسمت در رفتم که سن به

برم که غار و قور  !   بعد اومدمستیگفتم:گشنم ن ی.   سرسریجلو تر اومد و گفت:اما هنوز صبحونه نخورد تایسن

ر س نی!بنشستیشکمت معلومه که اصال گشنش ن یصداو گفت:کامال از  دیخند تایرو لو داد.   سن یشکمم همه چ

 نشستم. یمبل رو صندل یرو چمییتکون دادم و بعد از پرت کردن سو یتا صبحانه رو آماده کنم.   سر زیم

 ______تایاز زبون سن_______

 ششیرو پ یگرفت چند وقت میمامان جون تصم نیهم ینداشت برا یخوب تیاز مرگ اهورا مادرش اصال وضع بعد

 بود پسر جوانش رو از دست داده بود. فتادهیهم ن یبمونه تا حالش بهتر بشه،اتفاق کم

 ما هم به سال بعد موکول شد. یشده بود و عروس یحوصله و عصبان یب یلیخ نیاز مرگ اهورا ادر بعد

ا به نونش زد. ب ریپن ینازک ی کهیحوصله بار یرو برداشت و ب ریرو آماده کردم و جلوش گذاشتم،کارد پن صبحونه

بعد کارد رو از دستش گرفتم و شروع به درست کردن لقمه    ؟یش یم ریکوچولو س یلقمه  نیتعجب گفتم:تو با ا

حرکت  نیبچه دار!خودش هم از ا ایشدم  ردونم شوهر دا یشدم.  لقمه رو درست کردم و دهنش گذاشتم،من نم

 خندش گرفته بود.

 بهم زد و رفت.    یدادم از جاش بلند شد و گفت:خداحافظ خانوم موشه!   بعد چشمک تیرضا نکهیاز ا بعد

 کار کنم؟    یلب گفتم:حاال چ ریمبل نشستم و ز یرو یحوصلگ یب با
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رو از  یرانیا یمدت غذاها نیانگشتاشم بخوره!    تو ا نیبپزم ادر یقرمه سبز هیفکر کردم و بعد با ذوق گفتم: کمی

 گرفته بودم. ادیمامان جون 

 آوردن مواد الزم مشغول پختن غذا شدم رونیرو باز کردم و بعد از ب خچالیو  زریفر در

 

رفتم که  رونیب آلود از در بداد.   خوا یبه ساعت انداختم که دو ظهر رو نشون م یدم،نگاهیدر از خواب پر یصدا با

  .دمیتکون داد و گفت:سالم تازه رس یسر نیادر   ؟یاومد یگفتم:سالم ک یشدم.   با خوشحال نیمتوجه حضور ادر

ر کجاست؟   د نایگذاشت و گفت:آدر زیم یرو رو فشیناهار بکشم.   ک نیبنش یجلو تر رفتم و گفتم:خسته نباش

 یزیچ هینخورم  یکه مشغول بشقاب برداشتن بودم گفتم:فکر کنم حمومه.   در قابلمه رو برداشتم،به به ترش یحال

 رونیاز حموم ب نایبعد آدر قهیمبل نشست.   چند دق یعوض کرد و رو یلباساش رو با لباس راحت نیشم ها!   ادر یم

 نیغضب ادر ریم افهیق دنیبشکن زدن کرد که با د من آمده ام!    بعد شروع به یوا یاومد و گفت:من آمده ام وا

 داد سکوت کنه. حیترج

بود.  بعد از جاش  یعال تایسن یگفت:مرس تیبا جد نیدر کمال سکوت خورده شد،غذام رو تموم کردم و  ادر ناهار

 کنه؟مگه مقصر مرگ یرفتار م ینجوریبا من ا نیادر ره،چرایبگ میبود گر کیبلند شد و به سمت اتاقش رفت.   نزد

 زم؟یر یشرکت رو بهم م یاهورا منم؟مگه من کارا

در نگاهش کردم،در صندوقچه  یبغض از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم اما اتاقش توجهم رو جلب کرد.  از ال با

 یدقت م یهستن اما با کم یمشخص نبود عکس ها مربوط به ک ادیآورد،ز رونیآلبوم از داخلش ب کیرو باز کرد و  یا

 دختر هست. کی یشخص داخل عکس ها دیشد فهم

 _____نیاز زبون ادر______

 دو نفرمون،چقدر اون موقع براشون ذوق و شوق داشتم. ینگاه کردم،عکس ها لدای یبه عکس ها 

 نگفتم! اتیرو به سن لدایزده گفتم:من موضوع  رونیاز حدقه ب یزدم که با چشما یآلبوم رو ورق م داشتم

 نبود. الیجز دان یزنگ خورد و طبق معمول کس لمیرو باز کردم تا صداش کنم انا موبا دهنم

--شده؟    یاالن شرکت بودم،چ نیمن که هم-شرکت!    ایپاشو ب نیادر--  ال؟یرو جواب دادم و گفتم:بله دان تلفن

 .نجاستیا انوشیک نیادر
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!؟     تند تند آلبوم و عکس ها رو داخل کمدم انوشیلحظه بند اومد،ک کیاز دستم افتاد،نفسم  یگوش

 یتبا عجله گفتم:وق   ن؟یادر یر یبا تعجب گفت:کجا م تایرفتم.   سن رونیگذاشتم،لباسام رو عوض کردم و از اتاق ب

 .تایدم سن یم حیرو توض یبرگشتم همه چ

 ____تایاز زبون سن_____

 دختر بود. کیرفتم.  درست حدس زده بودم،عکس ها مال  نیدر بسته شد به سمت صندوقچه ادر یوقت

 نمیعکس ها رو بب هیکه همش عمل بود.  کنجکاو شدم بق دهیسبز و کش یرنگ و چشما یقهوه ا یدختر با موها هی

 یشت دختر رو م.تو عکس دا نیشد. ادر یاز چشمم جار یدهنم خشک شد و قطره اشک یعکس بعد دنیکه با د

 .د!   یب.و.س.

 ه؟یدختره ک نیا نایو گفتم:آدر دمییدو نایبه سمت آدر دنیبار یکه چشمام م یرو دستم گرفتم و در حال عکس

 

 ___نیاز زبون ادر___

 .دمیباالخره رس قهیدادم،بعد از ده دق یوقفه به سمت شرکت گاز م یو ب هراسون

!   با حرص تنجاسیا یک نیزد و گفت:به به بب یتو نگاهم قفل شد.   لبخند شیاز پله ها باال رفتم که نگاه آب ینگران با

ام اومدم انتق ،تازهیدر آورد و گفت:زک بشیتفنگش رو از ج انوشی.   کانوشیک یدار یگفتم:چرا دست از سرم بر نم

نشست و گفت:انتقام مرگ  یمنش یصندل یرو انوشیک   ؟یچ یبرا مابروم رو باال دادم و گفتم:انتقا ی!   تارمیبگ

 گم ینکردم،جوابش رو االن م تیکه چرا ازت شکا یخودت فکر کرد شیدونم صد بار پ یلدا،میهمسرم!انتقام مرگ 

 یصد بار آرزو یخواد روز یم ن،دلمیادر یخواد زجرکش بش یاعدام ساده بکشمت!دلم م هیخواستم با  یچون نم

 .ینمرگ ک

رو سرت در  شیو من هم تالف یهمسر من رو از چنگم در آورد انوش،تویرو بستم و گفتم:دست بردار ک چشمام

خودش   لدای اوردمیزن تو رو از چنگت در ن ،منیخبر ندار یچیزد و گفت:بدبخت تو از ه یپوزخند انوشیآوردم.  ک

گردنش رو کج کرد و  انوشیک !   یگ یدروغ م یزده گفتم:دار رونیاز حدقه ب یسمت من اومد.   با چشما

خواد با من باشه؛اولش  یداد،گفت که تورو دوست نداره و م شنهادیرو جواب دادم بهم پ لتیکه موبا یگفت:موقع

 هیو خب منم مجبور شدم.     زهیر یرو بهم م میکرد که اگه باهاش ازدواج نکنم زندگ دمیتهد لدایقبول نکردم اما 
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 یحس گوشه ا یافتاد که ب الیرو باور کنم.   نگاهم به دان دمیشن یکه م ییها زیچ واستخ یقدم عقب رفتم،دلم نم

 هوش شده. یافتاده بود و مشخص بود که ب

 کنم چون هنوز نقشه یکار رو نم نیتونم به درک بفرستمت اما ا یگذاشت و گفت:م قمیشق یتفنگ رو رو انوشیک

.  بعد به نیادر یمرگ خودت رو بکن یصد بار آرزو یکنم که روز یم یکه گفتم کار نطورینکردم،هم یهام رو عمل

 کرد و از شرکت خارج شد. یکیبود شل وارید یکه رو یقاب عکس

لرزون که با استرس مخلوط شده بود  یرفتم.  با صدا الیاز رفتنش مطمئن شدم به سمت دان یوقت

 ...بلند شو.الی...دانیگفتم:دا...دان

که با وحشت از  ختمیحرکت رو صورتش ر هی یپر کردم و ط خچالیاز  یآب سرد وانینخورد.  ل یتکون الیدان اما

به بازوم زد  یکه مشت دمیخند زیر زی!   ریهم مردم آزار بود تیکرد و گفت:از بچگ زیجاش بلند شد.  چشماش رو ر

 من رو نیعادت دار یکرد و گفت:خانوادگ یبلند یو گفت:درد،برو به عمت بخند!  بعد اومد از جاش بلند که عطسه 

 یازت خواهش م نیشد و گفت:ادر یدستش دادم و صورتش رو خشک کرد بعد لحنش جد ی!   حوله انیکن ضیمر

 .یستیدر امان ن نجایکنم برگرد فرانسه،ا

 الی!   دانلایتونم تورو تنها بزارم دان یکه من نم نیا اد،بعدیدنبالم م هیهر جا باشم مثل سا انوشیگفتم:ک یناراحت با

 یفقط من رو داره.   نگاهم رو به چشما ایدن نیتونم خواهرم رو تنها بذارم،اون تو ا یو گفت:من نم دیکش یپوف

 سرش یبا دو دل الیکنن.    دان یازش مراقبت م تایو سن نای،آدرمن ار؛مادریدوختم و گفتم:خواهرت رو هم ب شیمشک

 کنم.  و  بعد از جاش بلند شد تا لباسش رو عوض کنه. یگفت:روش فکر م رو تکون داد و

 

 رو خونه رسوندم و با عجله به خونه برگشتم. الیدان

ون قرمز و به خ یبا چشما تای...    اما هنوز حرفم کامل نشده بود که سننجایا ایب تایگفتم:سن عیرو باز کردم و سر در

رو  یتر شد،عکس کینزد تایکرد.   سن یشده بود و به من نگاه م میقا یمثل موش گوشه ا ناینشسته جلو اومد.   آدر

دستاش نگاه کردم و چشمام رو  نیبه عکس ب   ه؟یک نیا نیدر...انیلرزونش گفت:اد...ادر یجلو آورد و با صدا

 اما،یرو دوست دار یکی ؟تویگ ینم یزیچ ه؟چرایتن صداش رو باال تر برد و گفت:چ تایچرا آخه؟    سن ایبستم،خدا

نشده  ریهنوزم د نی!ادریبگو چرا با من سرد ،پسیکن یم یمحل ی!پس بگو چرا به من بیبه زور با من ازدواج کرد

گه؟   آروم گفتم:همه  یداره چرت و پرت م نیرفت،چرا ا یم جیرم.   سرم داشت گ یمن م یواقعا دوستش دار اگه
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 یچ ؟همهیبد حیتوض یخوا یرو م یهق هق هاش گفت:چ ونیم تایباش.    سن تا،آرومیدم سن یم حیرو توض یچ

من بود که عاشقت شدم!   بعد با هق هق به سمت اتاق رفت  ری،تقصیخواست یمثل روز روشنه،تو از اولشم من رو نم

.  ادامه ستادیا حرفم نیا دنیباهاش ازدواج کنم.   با شن شیبود که قرار بود دو سال پ یدختر کس نیکه بلند گفتم:ا

 رییهمه رو زدم اما رفتاراش عوض شد و به کل تغ دیدختر ق نیدادم و گفتم:اما خانوادم مخالف بودن،من به خاطر ا

قول و قرار ازدواج گذاشت.    سرش رو برگردوند و نگاهم کرد که گفتم:شب  انوشیدوستم ک نیبهتر باکرد و بعد 

ه ب رانیو فرار کردم،از ا دمیکوب لدایبه  نیدم رو کنترل کنم و با ماشدم تاالر رفتم اما نتونستم خو شونیعروس

با  تایبهش وارد شده مرده.   سن که یهمون شب بر اثر ضربه محکم لدایو من متوجه شدم که  میفرانسه اومد

ا شم یمن انقدر رو نیهم یبه انتقام کرد و برا دیمن رو تهد انوشیزده نگاهم کرد و گفتم:ک رونیاز حدقه ب یچشما

 انوشیزنگ زد و گفت که ک الیکنم اما دان فیرو برات تعر یخواستم همه چ یاز حد حساسم.  امروز هم م شتریب

 تایسرم رو تکون دادم که سن   ؟یبود انوشیک شیلرزون گفت:تو االن پ یبا صدا نایدربرگشته و تو شرکته.   آ

 یباال انداختم و گفتم:نم یسوالش نداشتم،شونه ا یبرا یقیجواب دق   ؟یرو نگه داشت لدای یگفت:پس چرا عکس ها

بود رو هم  تایدست سن هک یرو برداشتم،عکس لدای یدونم.   به سمت اتاقم رفتم و تموم عکس ها یدونم،واقعا نم

ه بفندک رو برداشتم و    ؟یکن یکار م یبا تعجب گفت:چ تای.   سنختمیر ییظرفشو نکیازش گرفتم و داخل س

نگاه کردم و  تایشد.  با لبخند به سن لیخاکستر تبد یبعد عکس ها به مشت قهیگرفتم ک چند دق یعکس ها

خوام.  سرش رو باال  یمعذرت م جامیگفت:بابت قضاوت ب وانداخت  نییسرش رو پا تایگفتم:حاال خوب شد؟   سن

 لمیرو شل کرد و گفت:حاال ف ششین نایگفتم.   آدر یبهت م دیها با نیزودتر از ا ،منیستیآوردم و گفتم:تو مقصر ن

و  پسیه چک یدر حال تایسن   ؟یلمیابروم رو باال دادم و گفتم:چه ف ی.   تامینیبب ونیزیبا هم تلو نیایب نینساز یهند

 نایهم بغلم نشست و آدر تاینشستم،سن یصندل ی!     روزهیسوپرا گهیگفت:خب د ختیر یپفک ها رو داخل ظرف م

 وارد شد. پسیبا ظرف پفک و چ

 رو داخل دستگاه گذاشت. ید یگذاشت و بعد س زیم یها رو رو ظرف

نه تام و  یبا ذوق گفت:تام و جر نای!؟   آدریافتاد با تعجب گفتم:تام و جر ونیزیتلو یکه رو یعکس دنید با

 رو با لحن ذوق زده گفت.(  یو دوم یرو با لحن عاد ی!)اولیجر

 نگاهم کرد و تایکرد.  سن یم قیرو تشو یگذاشت و جر یدهنش م پسیبا ذوق دونه دونه چ نایشروع شد و آدر لمیف

 یارک نیهمچ دیسرم رو تکون دادم و گفتم:فکر کنم با  م؟یمهد کودک بفرست دیرو با نایآدر یکن یگفت:حس نم

 کنم.
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 _____تایاز زبون سن____

شرکت رو فروخت و پولش رو داخل بانک  نیم،ادریخارج شد رانیو خواهرش از ا الیهفته بعد از به همراه دان کی

 کرد. یم دایراحت تر ما رو پ انوشیزد احتماال ک یگذاشت چون اگه شرکت م

 بود و از ته قلبم براشون خوشحال بودم. لسونیونوس و ه یعروس گهیروز د چند

 یخونه پاهام داره کنده م میعمت بخر بر گه،جانیدخوبه؟خوشگله  نیا یبه من انداخت و گفت:سن ینگاه ونوس

مونه!      ونوس با  یبال مگس م گه،مثلید هیچ نیشه!   موشکافانه به لباس کردم،صورتم رو در هم کردم و  گفتم:ا

با تعجب نگاهش کردم و گفتم:قانع شدم.   ونوس    ؟یدیداد و گفت:آخه تو بال مگس رو د رونیحرص نفسش رو ب

 ازیابروم رو باال دادم و گفتم:گفتم قانع شدم،نگفتم پوست پ یتا    گه؟ید یخر یم یعنیرو شل کرد و گفت: ششین

 پات علف سبز شه! ریتو خودت انقدر بگرد تا ز ادیب لسونیگم ه یخرم که!      ونوس با حرص گفت:پس من م یم

 دنیش رو گرفتم و سراغ مغازه بعد رفتم که با د.   دستاریدر ن یرو تو هم کردم و گفتم:اه ونوس،مسخره باز اخمام

برو بخر پام از جا درومد.    یدیپسند گهیزد و ونوس گفت:خب د یچشمام برق نیتریرنگ پشت و یلباس صورت

 از کد  دیبود گفتم:سالم خانوم ببخش نشسته زیکه پشت م یکردم و داخل مغازه رفتم.  به دختر زیچشمام رو ر

ه که ت یصبر کن.   بعد از رگال زمیبهم انداخت و گفت:بله عز یدختر نگاه   ن؟یمن دار زیو سه سا ستیب یشماره 

باس ل یپرو کن.   سرم رو تکون دادم و داخل اتاق رفتم،با بدبخت یمغازه بود لباس رو دستم داد و گفت:برو اتاق آخر

 یشی!   انیبه حال ادر یذوق مرگ شدم وا در رو باز کردم گفت:من که نکهیکه ونوس به در زد و بعد از ا ردمرو تنم ک

و در رو  میدیغش غش خند یی!  بعد دو تاتیشخص یادب ب یکن،ب شیچشمات رو درو یهو یکردم و گفتم:هو

 بستم و لباس رو در آوردم.

!    سرم رو به نشونه نه تکون دادم و میبر گهیکه ونوس گفت:خب د میاومد رونیاز حساب کردن پولش از مغازه ب بعد

جلو تر رفتم و به دختر   ؟یچه کار گهیداد و گفت:د رونیمونده!   ونوس نفسش رو با حرص ب یکار هیگفتم:نه هنوز 

ونوس  ؟یخانوم خوشگله عکس بنداز نیشه از من و ا یم یکه مقابلم بود نگاه کردم و رو به ونوس گفتم:ون یناز

خانوم محکم بهش طعنه زد و از بغلش رد شد و  هی رهیرو برداشت و تا اومد عکس بگ شیشبهش زد و گو یلبخند

و  دیمادرشه دو میدی! دخترک زود به سمت خانوم که فهمنشیریدزد،بگ یزد:آ یدادم م دیدو یکه م نطوریهم

خانوم؟   سرش رو به نشونه نه تکون  ادیبر م یمادرش رو بغل کرد.   به سمت مادر دختر بچه رفتم و گفتم:از من کمک

 به دخترش ینگاهش کرد و گفت:متاسفم.   زن با ناراحت یو رفت.  ونوس با ناراحت دیرو دزد فمیااد و گفت:نامرد ک
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کردن با ما همراه  یبا یداد و بعد از با ن.  دختر کوچولو سرش رو تکوایدا میبر ست،بهترهینگاه کرد و گفت:مهم ن

 راه افتادم. نایم رو ازشون گرفتم و به سمت خونه ونوس امادرش رفت. نگاه

 ونوس زنگ خورد و ونوس ذوق مرگ زود جواب داد: یکه گوش میها بود دیخر دنید مشغول

!    لسونیه نمیب یصورت ونوس سرخ شد و گفت:من که تورو م هوی.   میدیها رو خر زهی...آره خورده رلسون؟یجانم ه-

!   روش نمیا یمنحرف فکر کن یگفت بال؟    ونوس اخماش رو تو هم کرد و گفت:تو که خوب بلد یو گفتم:چ دمیخند

که ونوس از من و دختر نازه انداخته بود نگاه  یعکسشد!   به  یشکل نیو گفت:اوا چرا عکس ا دیبعد غش غش خند

خان مغول افتاده بودم،دختره هم فقط چشمش معلوم بود.  با حرص به ونوس که  زیچنگ یسوگل هیکردم،من که شب

 .ادیهم عکس در نم نیبهتر از ا ینگاه کردم  و گفتم:عکاس که تو باش دیخند یداشت م

 

 .دیونوس فرا رس یروز عروس باالخره

 تاالر. میو بر ادیب دنبالمون نیو بعد ادر میبر شگاهیهمراهش به آرا نایشد که من و آدر نیبر ا میتصم

ردم و ک زیبار صدات کردم!   جواب نداد که چشمام رو ر صدیس گهیپاشو د نایرفتم و گفتم:آدر نایحرص باال سر آدر با

م بود ختهیتوش ر نایکردن آدر تیاذ یکه برا یرو از کشو در آوردم و آهنگ کرمی!   اسپیگفتم:باشه خودت خواست

 کردم و دم گوشش گذاشتم. یرو پل

 یمثل جن زده ها از خواب بلند شد و گفت:اله نای!   آدریراستشو بگو کجا رفته بود یاومدم خونتون نبود شبید--

 نایکنما!   آدر یصداش رو بلند تر م یکردم و گفتم:اگه حاضر نش یا صانهیخب ی.   خنده تایسن یسوسک بش

 نایرو خاموش کردم و آدر کریکن.   اسپ اموششدم فقط خ یباال برد و گفت:باشه قول م میدستاش رو به نشونه تسل

 نیکردم ادر یخودم رو برانداز م نهیدادم و تو آ یکه واسه خودم قر م یشد.   در حال یبهداشت سیهم وارد سرو

ا برگشتم و ب یول دنیساب یقند م لویک لوی.  تو دلم کیشونم گذاشت و گفت:مثل فرشته ها شد یدستش رو رو

 و گفت:اون که صد البته. دیخند نیفرشتم!   ادر هشیگفتم:من هم ییپررو

 دمیکش یهنوز عذادارم.   پوف امیتونم ب یمن عذاب وجدان دارم،من نم تایانداخت و گفت:سن نییسرش رو پا نیادر

 یو دلبا د نیخوام تنها برم.   ادر یمن نم نیگوشه بش هی ایکه!ب یکن ییوسط هنرنما یبر ستیو گفتم:حاال واجب ن

 .نیایب ن،زودتریرم تو ماش ینگام کرد و گفت:باشه من م
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 یبپوشم؟   بافت طوس یوارد اتاقش شدم که گفت:من چ   ؟یساز یلباس م یدار نایرو تکون دادم و گفتم:آدر سرم

 شه. یمحشر م نایا بیرو برداشتم، دستش دادم و گفتم:ترک یرنگ و شلوار ل

 اومدم. رونیرو تکون داد و از اتاق ب سرش

 مشمیشده بود و آرا ییموهام هلو نییمقابلم انداختم،پا نهیبه آ ی.  نگاهینیخودت رو بب یتون یحاال م زمیعز--

 بود. بایو ز حیمل

 ونوس چقدر خوشگل یلبم نشست.   با ذوق گفتم:وا یبر رو یلبخند بزرگ دنشیونوس رفتم و با د شیبدو پ بدو

که گفتم:ونوس  دیباال انداخت و گفت:خوشگل که بودم خوشگل تر شدم!   بعد غش غش خند یی.  ونوس ابرویشد

.  شورن یکه پاشدم انگار تو دلم رخت م صبحمنظورمه،از  یبزنه که گفتم:از لحاظ روح یتو هم حالت بده؟   اومد حرف

بزنم اما زنگ  یم تا حرف.   دهنم رو باز کردمیجور هیمنم  یونوس سرش رو تکون داد و گفت:راستش رو بخوا

رو بردار  فتیاومد؟   سرم رو تکون دادم و گفتم:آره ک نیاومد و گفت:ادر رونیاز اتاق ب نایمانع شد.   آدر شگاهیآرا

ش سر نیشه.   ادر یفردا خاطره م ن،پسیچهار تا عکس بنداز هیآتل نیایتر رفت و گفت:شما هم ب جلو.  ونوس میبر

 و دمیخند زیر زیگوش من گفت:منم که برم غاز بچرونم!    ر ریبا غر غر ز نای.   آدرهیرو تکون داد و گفت:فکر خوب

 .تیترب یاستفاده گر ب سوبه بازوم زد و گفت: ی!؟  با حرص مشتادیب الیبگم دان یخوا یگفتم:م

 .میدیزود رس یلیخ نیهم ینبود برا یادیراه ز هیآتل تا

اتاق  هیهم وارد  نیو من و ادر گهیاتاق د هیهم داخل  نایداخل اتاق مخصوص خودشون رفتن،آدر لسونیو ه ونوس

 .میشد گهید

داد.  دختر عکاسه جلو اومد و رو به  یرو قورت م نیداشت ادر ومدهیدختر جوان بود که ن هیاز شانس ما  عکاس

هستم.   دختر عکاس با تعجب گفت:اسمتون...   ییتمام گفت:پرتو تیبا جد نیقربان.   ادر فتونیگفت:اسم شر نیادر

جور  گفت:باشه هر یقهوه ا یی.   دختر عکاس با رونمیب یگفتن اسمم نم یبرا یلیو گفت:دل دیوسط حرفش پر نیادر

  همسرم هستن.  ریشد و گفت:خ یدوباره جد نیرو دستش گرفت و گفت:خواهرتون هستن؟    ادر نشی.   دوربنیلیما

 ؟یش یم عیضا یدون یکه م یگ یم یزیمن چرا چ زیآخه عز

 نیراحت شم!   ادر رمیمن بم یاله یدو نفره شد،ا یانداخت و بعد نوبت عکس ها نیاز من و ادر یتا عکس تک چند

و  برده بود یپ تشیزد.   عکاس هم به ن یآموزنده هم م ریچند تا حرکت غ یکرد یآنچنان تو فاز رفته بود که ولش م

 شدم. بآموزنده گفت که من مثل کره آ ریغ یچند تا از همون مدال
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 .میرفت هیو از اون آتل میهم چند تا عکس انداخت نایو آدر لسونیونوس و ه با

 رو گرفتم و وارد باغ شدم. نیادر دست

 نشست. نیدختر زشت بغل ادر هیخوردن بودم که  وهیهم بغلم نشست.   مشغول م نینشستم و ادر یصندل یرو

 یم دیو آروم گفت:حرص نخور موهات سف دیخند زیر زیر نیبهم زد.  ادر یبه دختره رفتم که پوزخند یغره ا چشم

 و به در حمله کرد،بعله دیمثل فنر از جا پر نایاز بس که نگات کرد!    ناگهان آدر یشه.   با حرص گفتم:خب تموم شد

 بدبخت! ی دهیره،ترشیخودش رو بگ جلونتونست  نایبودن و باز هم آدر دهیرس اریو خواهر  اری

 یودب یک یجوابش رو داد. خجالت ییبا خوشرو الیسالم کرد و دان الیرو بغل کرد و بعد با خجالت به دان اناید نایآدر

 تو!

 کنه هم راحت شدم. یو از دست اون دختره  مینشست گهیجا د هیرو شکر  خدا

 

وارد شدن و همه  لسونیپخش شد و دختر پسر ها شروع به قر دادن کردن،همون موقع ونوس و ه یدار تمیر آهنگ

 شروع به دست زدن کردن.

 نایشد و به آدر کیپسره الغر و قد بلند بهمون نزد هیمجدد بگه که  کیاز جا بلند شد و رفت تا بهشون تبر نیادر

وس الدنگ با نام یپسررو گرفت و گفت:پسره  قهیشد و  یعصبان الیدان   ؟ید یگفت:خانوم خوشگله افتخار رقص م

 یداد زد:شوهرم م تیبا عصبان الیدان ؟یکارشیزد و گفت:به تو چه مگه چ یپسره پوزخند   ؟یکار دار یمردم چ

 .یگورت رو گم کن یتون ی!حاال م،شوهرشیفهم

 لویک لویمعلوم بود ک نایکرد،آدر یداشت نگاه م صدریغار عل یاندازه  یبا دهن نیمهمونا نگاهشون به ما بود،ادر کل

 کرد. یهم با لبخند برادرش رو نگاه م انایشه،د یقند تو دلش داره آب م

 هادشنیخانوم پ نایاحمق به آدر یداد و گفت:پسره  رونینفسش رو ب الیدان   نجا؟یجلو اومد و گفت:چه خبره ا نیادر

 نگفت. یزیسرش رو تکون داد و چ نیادر.  دیرقص داده،مجبور شدم بگم همسرشم ببخش

 .میرقص رفت ستیدستم گذاشت و به پ یدستش رو تو نیخاموش شد و ادر چراغا

 خونم شو یو مهمونم شو،گرم ایجونم قدمات رو چشام ب یا
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 و آرومم کن ایدلم ب شونهیپر نیبب

 !(تایلب زمزمه کرد:سن ری)ز

 تو خونم چهیخوام عطر تنت بپ یجونم م یا

 زمزمه کردم:جانم؟()آروم 

 وونمیسرگردون د هی یستین توکه

 (؟یوقت تنهام نذار چیه ید یداد و گفت:قول م رونینفسش رو ب نی)ادر

 که داغونم ایجونم ب یا

 (؟یوقت تنهام نذار چیه ید یدم،تو هم قول م یزدم و گفتم:قول م ی)لبخند

 ...یقول م نینشد که گفتم:ادر دهیشن ییصدا

 اومد و چراغ ها روشن شد. یبلند غیج یصدا ریت کیشل یصدا با

 !نیلب گفتم:اد...ادر ریصحنه مقابلم روح از بدنم جدا شد و ز دنید با

 افتاده بود. نیزم یغرق خون رو نیادر

 !!پاشومی!ما به هم قول داده بودیمن رو تنها بذار دیپاشو!تو نبا نیکردم و گفتم:ادر دم،بغلشیکش یبلند غیج

 _____نیاز زبون ادر_____

و  و ونوس نایآدر یتا،اشکایسن غیج یتارم به همشون نگاه کردم،صدا یکردم،با چشما یقلبم حس م کیرو نزد ریت

 کردند. یکه با غم نگاه م لسونیه

 .تایلب زمزمه کردم:من رو ببخش سن ریز

 

 _____تایاز زبون سن____
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افتاده بود و به  نیزم ینگاه کردم که شک زده رو نایتارم به آدر یسوخت،با چشما یزده بودم که گلوم م غیج انقدر

 یو راه دیبعد رس قهی.   آمبوالنس ده دقادیازش در ب ییصدا یحت ایکنه  هیکه گر نیکرد،بدون ا ینگاه م نیادر

 تار شده بود. هیاز شدت گر رنگم یمشک یرنگم سرخ و چشما ی.   لباس صورتمیشد مارستانیب

که  نطوریرو داخل اتاق عمل بردن و پشت در اتاق عمل زانو زدم.   هم نیدم،ادریدو یدنبالش م دیتخت سف یرو

 منم باهات یتو بر ،اگهیگفتم:تو به من قول داده بود یلب م ریو ز دمیکوب یم نیکردم مشت هام رو به زم یم هیگر

 ضعف کرد و پلکام بسته شد. مبودم اما باالخره بدن تیدونم چقدر تو اون وضع ی!   نمامیم

... 

و که به دستم بود ر یسرم یحوصلگ یاز جام بلند شدم و با ب   ؟ییکجا نیلب گفتم:ادر ریرو آروم باز کردم،ز پلکام

 نیگفتم:شوهر من تو اتاق عمل انتظار دار تیخانوم محترم؟   با عصبان یکن یکار م یچ یکندم که پرستار گفت:دار

شوهرت هم خوبه.   بغضم  زم،حالیداد و گفت:آروم باش عزراحت بخوابم؟     پرستارش سرش رو تکون  الیبا خ

افتاده؛تورو خدا بگو  یاتفاق هیدونم  ی!من که نمیگ یدروغ م یرو پاک کردم و گفتم:دار میاشک ید،چشمایترک

به قلب خورده و متاسفانه احتمال زنده  کینزد یلیخ ریانداخت و گفت:ت نییحالش چطوره؟   پرستار سرش رو پا

 رونیاز اتاق ب یحال یبا ب   اد؟ینم شمیپ گهیمن د نیادر یعنینگاه ناباورانه به پرستار نگاه کردم، اموندش کمه.   ب

کردم تا باالخره به اتاق عمل  نیی.   انقدر طبقه ها رو باال و پادمیدو یرم اما فقط م یدونستم کجا دارم م یدم،نمیدو

 اد.فرست یداده بود و صلوات م هیپشتش تک واریبه د الیانکرد،د ینگاه م نیهمچنان شک زده به زم نای.   آدردمیرس

!   نمیلب گفتم:مامان جون ادر ریمامان جون سرم رو برگردوندم و محکم بغلش کردم،آروم و ز یها غیج یصدا با

که مامان  مینشست یصندل یشه!   رو یدخترم،حالش خوب م ادیمامان جون موهام رو نوازش کرد و گفت:بهوش م

دلم با خدا حرف  یدر آورد و شروع به صلوات فرستادن کرد.    پلکام رو بستم و تو فشیرو از ک حشیالهه تسب

 تونم!    ینم نیمن بدون ادر ایرو بهم برگردون،خدا نمیادر ایزدم،خدا

 نیدکتر حال ادر یاز دوازده ساعت باالخره دکتر از اتاق عمل خارج شد،از جا بلند شدم و با استرس گفتم:آقا بعد

 یقیداشته.  نفس عم یشه گفت عمل موفق یازش رفته اما م یادیچطوره؟    دکتر ماسکش رو باال داد و گفت:خون ز

شما کامال حالش خوبه!   با تعجب نگاهش کردم که  رشوهکه  ستین نیبه منزله ا نیکه دکتر ادامه داد:اما ا دمیکش

سال  کی د،منیچرخ یدور سرم م ایچند سال تو کما بمونه.   دن ایسال و  کیماه، کیگفت:امکان داره شوهر شما 

خواست اونقدر  یبزنم،دلم م غیخواست ج یبودم،دلم م ستادهیکار کنم؟   دکتر رفت و من همونجا ا یچ نیبدون ادر

گران ن ینشستم،متوجه نگاه ها نایبغل آدر یصندل ی.    روشمیپ ادیتخت بلند شه و ب یصدا کنم که از رو واسمش ر
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 الیدان یزدم و آروم دم گوشش گفتم:آد یداد.   لبخند تلخ یبهم م یکار حس خوب نیشدم و ا یروش م الیدان

 یخوب م نیبه خدا ادر نایو گفتم:آدر دیوچاز چشمم  یپلکش هم تکون نخورد.    قطره اشک ینگرانته ها!   حت یلیخ

 یم ینجوریچرا ا نایدم گوشش زدم و گفتم:آدر یفیخف غیاز خودش نشون نداد که ج یشه!   باز هم عکس العمل

جا  کی طنتیکه از ش ییناینگاه کرد. آدر نیبه چشمام دوخت اما دوباره به زم نیسردش رو از زم یچشما   ؟یکن

 کرد. ینگران م یمن رو حساب نیاومد و ا یدر نم ازش ییاالن صدا ستادیا ینم

 ممنوعه! نجایبه ا زم،ورودیعز یر یرفتم که پرستار گفت:کجا م ژهیو یسمت اتاق مراقبت ها به

 کنم. یخواهش م نمش،ازتونیبب نیاما بذار هیچند ثان قه،اصالیچند دق یگفتم:فقط برا ینگاه ملتسمانه ا با

شت پ یتاب یو وارد شدم،با ب دمی.   لباس مخصوص پوشقهیسرش رو تکون داد و گفت:باشه اما فقط چند دق پرستار

 توریدهنش بود و مان یرو ژنیبود،سرش رو بسته بودن،ماسک اکس دهیخواب دیسف یتخت یرفتم،مرد من رو شهیش

 یپا دیبا ن،تویادر میبه هم قول داد:ما ملب زمزمه کرد ریداد.    ز یسرش ضربان قلب خوشگلش رو نشون م یباال

تخت بودم.   نیا یتو رو یمن االن جا یانداخت یتو خودت رو جلو نم ،اگهییجا نیبه خاطر من ا ،تویستیقولت وا

 یمتاسفم اما وقتت تموم شد.   سرم رو تکون دادم و آروم گفتم:خداحافظ اخمالو زمیپرستار جلو اومد و گفت:عز

 یهم واقعا متشکرم خانم.  پرستار دستش رو رو قهیچند دق نیرو به پرستار گفتم:بابت امن!   بعد  یدوست داشتن

زدم و  یلبخند تلخ   ن؟یشه؛بچه هم دار یزودتر درست م یانشاهلل همه چ زمیشونم گذاشت و گفت:غصه نخور عز

 یه بچ یکل دوارمیام زمیعز هزد و گفت:مبارک باش ی.   پرستار لبخندمیازدواج کن بهشتیارد م،قرارهیگفتم:نامزد

داشت اما  مینخواه یوقت بچه ا چیه نیگفت که من و ادر یبهم م یحس هی یدونم چرا ول ی!   نمیاریقد ب میقد و ن

 لب تشکر کردم. ریلپام گل انداخت و ز

که دکتر ها  نطوریبود و ا هوشیهنوز ب نیشد؛ادر یمن مثل دو سال سپر یدو ماه ماه برا نیماه ماه گذشت،گرچه ا دو

در روز  دیسنگ بود،شا کهیت کیهمچنان مثل  نایتر شده بود.  آدر میوخ تشیبود و نه وضع افتهیگفتن نه بهبود  یم

الغر شده بود؛دکتر گفته بود اگه  یلیخ نیهم یبود برا قوعده شامل چهارتا قاش کیخورد و اون  یوعده غذا م کی

 قدرت تکلمش رو از دست بده. شهیهم یحرف نزنه امکان داره برا گهیماه د کیتا 

 پاسخ از ونوس داشتم. یتماس ب کیدر آوردم که  بمیرو از ج میگوش

 رفتم و باهاش تماس گرفتم. مارستانیب اطیسمت ح به
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زدم و  یحال شوهرت چطوره؟   لبخند تلخ--  ستمیبدک ن یا-   ؟یتو خوب یسالم مرس--  ؟یخوب یسالم ون-

 تایو گفت:غصه نخور سن دیکش یقیبسته و لبخند بر لب.   ونوس نفس عم یچشماتخت، یرو شهیگفتم:مثل هم

!   خنده تایسن یش یم یخال یدارزد و گفت: یشده؟   قهقه ا یخبر دارم!   با تعجب گفتم:چ هی یشه؛راست یخوب م

اما جشنمون رو به  میساله ازدواج کرد کی لسونیکردم و گفتم:اما... متوجه منظورم شد و گفت:من و ه یاز ته دل ی

خوشحال شدم ونوس.   یلیخ یلبم نشست و گفتم:وا یرو ی.    لبخند گنده امیگرفت رید لسونیخاطر فوت پدر ه

وچه ده تا سر ک ینم ،اجازهیشناس یرو که م لسونین،هیمالقات آقا ادر امیب نستمنتو دیو گفت:ببخش دیونوس خند

 دی!   ونوس خندمیدار یلینگیگه مگه ما چند تا ف یزدم و گفتم:راست م یشه!    لبخند یگه دختر بابا اوخ م یبرم م

 یم:آدرفتم و گفت نایآدر شیپ ق.    با ذویبا یو گفتم:با دمی.   خندیخاله سن یبا یم،بایبخواب میبر گهیو گفت:ما د

 .دهیتخت خواب یزد و گفت:ونوس هم بچه دار شد اما داداش من هنوز رو یلبخند نایونوس حاملست!   آدر یآد

گفت:من الل نبودم من فقط  نای!   محکم بغلش کردم و آدرنایآدر یو تعجب گفتم:تو...تو...تو حرف زد  یخوشحال با

 نایکردن کرد.   از پرستار خواهش کردم که بذاره آدر هی.    بعد شروع به گرنیداداشم،همه کسم رو از دست دادم هم

 قبول کرد. ییرو که با خوش نهیرو بب نیادر قهیچند دق

 

و  انیو من و آدر ادیب مارستانیبود.  مامان جون قرار بود به ب هوشیهنوز ب نیو هشت اسفند هم تموم شد و ادر ستیب

 .میکن دیع دیخر میبر الیدان

 ترسم. یم یلینا،خیترسم آدر یکنم،م یدارم دق م نایگذاشتم و گفتم:آدر نایشونه آدر یرو رو سرم

 گفتن نداشت. یبرا یزیچ یعنینگفت، یزیموهام رو نوازش کرد و چ نایآدر

 .میترف نییاز پله ها پا ی.  به سمت مامان جون رفتم و بعد از سالم و روبوسمیرو گرفتم و از جا بلند شد نایآدر دست

 اخت.اند نییزد و سرش رو پا یمنتظر ما نشسته بود لبخند نیتو ماش یخاص ژیکه با پرست الیدان دنیبا د نایآدر

 .میمزاحم شما هم شد دیببخش الیرو باز کردم و گفتم:سالم آقا دان نیماش در

 ی.د و گفت:چطوریرو ب.و.س. نایآدر یگونه  انای.   دیکنم چه مزاحمت یزد و گفت:خواهش م یلبخند الیدان

 زد. یانداخت و لبخند پر رنگ نییسرش رو پا نایعروسک خوشگل؟   آدر
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 نایمد نظرتون هست؟   سرم رو به نشونه نه تکون دادم که آدر یرو روشن کرد و گفت:پاساژ خاص نیماش الیدان

 پاساژ گلسا. میبر ستیگفت:اگه زحمتتون ن

 گفت و به سمت پاساژ مورد نظر حرکت کرد. یباشه ا الیدان

... 

 یمن یبه گاوم بد نییچه مدال گهید ندیهاشون!ا قهیسل نیبا ا رنیبم یبا غر غر از پله ها باال رفت و گفت:ا نایآدر

بهم انداخت و  یغضب رینگاه م نایو گفتم:هنوز طبقه باال هم هست.   آدر دمیبه غر غراش خند زیر زیپوشتشون.   ر

ماش !    چشندهیآ یرو،شو الیگل آقا دان یدم گوشش گفتم:رو زیر زی!؟   رنمیرو بب یک دیگفت:آقا من لباس نخوام با

 .دیکرد اما خودش هم خندش گرفت و خند زیرو ر

 بهتره بگم توجهمون رو جلب کرد. ایتوجهم  یکیبوت میدیپله ها که رس یباال به

 _______نایاز زبون آدر_____

 نشست. یهاش واقعا به دل آدم م یمانتو و روسر یزد،مدال یو چشمام برق میشد کیبوت وارد

 تایبه بازوش زدم که سن ی!   مشتگهیذارم فقط حواست باشه د یتنهات م ندهیدم گوشم گفت:من با همسر آ تایسن

 زد و رفت. ی.  بعد لبخند ژکوندمینیرگال آخر رو بب میر یم انایگفت:من و د الیرو به دان

رو  یرنگ دیسف یتونم کمکت کنم؟   سرم رو تکون دادم که مانتو یگفت:م الیزدم که دان یرگال ها قدم م کنار

 محشر بود و حرف نداشت. قشیتونم بگم سل یآورد و گفت:چطوره؟   م رونیب

نود هزار  و صدیس دنیاما با د نمیرو بب متشیمانتو رو باال گرفتم تا ق نیقشنگه.   آست یلیزدم و گفتم:خ یلبخند

 زد. رونیتومان چشمام از حدقه ب

خوام.     یرو نم نینه تکون دادم و گفتم:نه ا سرم رو به نشونه   ؟یرو انتخاب کرد نیزد و گفت:هم یلبخند الیدان

 متشیخوشگله اما ق یلیسرم رو تکون دادم و گفتم:خ    ؟یخوشگله و دوستش دار یبا تعجب گفت:مگه نگفت الیدان

بدم!     تونم انقدر پول ینم ال،منیکه با اعتراض گفتم:دان داشتمانتو رو از رگال بر یبا خونسرد الیباالست.   دان یلیخ

 یلیخ الینخورده چه پسر خاله شد!   دان ینیریگه ش یشدم،االن تو دلش م میتو چشمام زل زد که متوجه سوت

که معلوم  ندمیچونم زدم و گفتم:پس نکنه شوهر آ ریدستم رو ز   ؟یگفته تو قراره پولش رو بد یگفت:ک یعاد

خواد  یکنج لبش نشست و گفت:اتفاقا همون آقا م یزیلبخند ر الیخواد پولش رو بده!    دان یکجاست م ستین
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د ز رونیدفعه چشمام از حدقه ب نیمگه؟    ا هیو گفت:چ دینگاهش کردم که خند یپرداخت کنه.   با نگاه شرلوک وار

چند روز بعدش تو رو  ادیبهوش ب نیسرش رو تکون داد و گفت:مطمئن باش هر موقع ادر الیو گفتم:تو...تو!؟   دان

 ازش...

رفت و من همچنان بهت زده  تایو سن انایبردار.   بعد به سمت د یخواست یحرفش رو کامل بگه و گفت:هر چ نتونست

 کردم. ینگاهش م

 ______تایاز زبون سن______

 یراب مارستانیخوام تو ب یم؟میریبگ نیهفت س لیشه وسا یم الیگفتم:آقا دان الیکه تموم شد رو به دان دامیخر

رو با ذوق و شوق  نیهفت س یها لیتکون داد و گفت:حتما.    وسا یسر الی.    داننمیکوچولو بچ نیهفت س هی نیادر

 رسوندم.    یم انیابود که در کنار شوهرم سال رو به پ یدیع نیاول نیگرفتم،ا

مقابلم ظرف سمنو از دستم افتاد.   دکترا  یصحنه  دنیاما با د نمیرو بچ نیاز پله ها باال رفتم تا هفت س یخوشحال با

رفتم و چند  نیبهش!    به سمت اتاق ادر نیکفت:شوک،شوک بد یکه م ومدیدکترش م یبودن،صدا نیدم اتاق ادر

 صاف شد. ینیبه زم لیدتب شگرینما یزد و کوه ها یلحظه بعد بوق دستگاه ثابت م

 

 دستاش گرفته بود. نیسرش رو ب الیخت،دانیر یزد،مامان جون اشک م یم غیج نایآدر

تالشمون رو  یاومد و گفت:ما همه  رونی...   دکتر از در اتاق بیعنیرفت؟ شمونیاز پ نیادر یعنی ایخدا

 گم. یم تیم،تسلیکرد

 ی!   با دستم پرستارا رو کنار منیادر یریبم دیزدم و گفتم:تو نبا ادیتموم توانم فر دن،بایروش کش یدیسف ملحفه

 !   نیزدم و گفتم:دستگاه ها رو ازش جدا نکن ادیزدم،دوباره فر

 دعا رو خوندم. هیو با بغض و گر ستادمیا نیبود.   باال سر ادر لیسال تحو ی لحظه

 مقلب القلوب و االبطار ای

 خوام( یرو از تو م نمیادر ای)خدا

 و نهار لیمدبر ال ای
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 (نیباز کن ادر)نگاهم رو به پلکاش دوختم و گفتم:چشمات رو 

 محول الحول و االحوال ای

 من بزن.( نیقلبش گذاشتم و گفتم:بزن،قلب ادر ی)دستم رو رو

 حالنا اال احسن الحال حول

 نشوندم. شیشونیپ یرو یکوتاه یرو بستم و ب.و.س.ه  پلکام

 یدیخورش 1396سال  آغاز

زدم و  ادیفر یکردم،ضربان قلبش دوباره شروع به زدن کرد!    با خوشحال یرو باور نم دمید یکه م یزیچ

 دکتر،برگشت! یمن برگشت!آقا نیگفتم:برگشت،ادر

و  دمیود نای!   به سمت آدرنیدیگفتم نمرده،د نیدیبا عجله به سمت اتاق اومدن،رو به تک تکشون گفتم:د پرستارا

 برگشت و اونقدر ماریو گفت:خوشبختانه ب رونیاون حالش خوبه!   دکتر از اتاق اومد ب نایزندست،آدر نیگفتم:ادر

 .ادیبهوش ب گهیکه امکان داره تا چند ساعت د افتهیحالش بهبود 

 لبم نشست و از ته قلبم خدا رو شکر کردم. یرو یبزرگ لبخند

مبارک!     دتیخوش خواب ع یسالم آقاداخل اتاقش رفتم و گفتم: یبهوش اومد،با خوشحال نیساعت بعد ادر پنج

سال خواب  کیبهش زدم و گفتم:بعله شما  یلبخند    د؟یچشماش رو به زور باز کرد و گفت:س...سالم، ع نیادر

و مامان جون تو  نای.   آدرزمیتو هم مبارک عز دیزد و گفت:ع یکه لبخند دمی!   خندنیادر یشکوند ،رکوندیبود

زد و گفت:دلم برات تنگ  یلبخند نایدرد و بالت بخوره تو سر صدام مادر!     آدر یاتاق اومدن و مامان الهه گفت:اله

 گذاشت و گفت:منم دلم برات تنگ شده بود.  نایگونه آدر یدستش رو رو نیشده بود داداش قشنگم.     ادر

 ____نیاز زبون ادر_____

اهورا.    دنید یذهنم بود،خاطره  یخاطره تو کیبودم فقط  هوشیکه ب یمدت نیگذاشتم،از تمام اهم  یرو رو پلکام

 یداخل دستش بود که مثل دو قطب هم نام آهن ربا دفعم م ییروین ام،انگاریگذاشت که ب یبه سمت اهورا رفتم اما نم

قولت  ریپس مرد باش و ز ،یبه همسرت قول داد ،یداد ولبه من ق ن،تویادر یایب دیگفت:تو نبا یلب م ریکرد و ز

 نزن.
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... 

و  یهمسر قانون تایبود که باالخره سن یروز بهشتیارد زدهمینگاه کردم،روز س میذوق و شوق به کارت عروس با

 خورد. یم دیکل دمیجد یشد و زندگ یمن م یشرع

مشکوک نگاهش    م؟یبر ییجا هی تایشه من و سن یم نیبا عجله به سمتم اومد و نفس نفس زنان گفت:ادر نایآدر

 نای...   حرفش رو قطع کردم و گفتم:آدرنیهم یحرفاش درسته برا یلیگن خ یکردم،م دایرمال پ هیکردم و گفت:

رو تو هم کرد و گفت:اصال نخواستم بزار  اخماش نایما رو به جادو جنبل باز نکن حوصله ندارم.   آدر یخواهشا پا

 که  سگرمه هاش نطوریبه ازدواج تو داره؟   هم یانقدر بمونم که بترشم رو دستتون.      با تعجب گفتم:رمال چه ربط

تا بچه دارم و...   سرم رو تکون دادم و  ه،چندیبه چ یچ ندمیآ نمیخوام بب یرو تو هم کرده بود گفت:خب م

 .دیرو شل کرد و به سمت اتاقش دو ششین نای.    آدرامینکن، خودمم باهاتون م فیال داستان تعرحا خب یلیگفتم:خ

 _____تایاز زبون سن___

سرش رو تکون داد و گفت:به گمونم  نایآدر   نجاست؟یپارک کرد و گفت:ا یبیو غر بیعج یخونه  یجلو نیادر

رنگ با  یها و پنجره هاش پارچه مشک واریشدم و با تعجب به خونه نگاه کردم،از د ادهیپ نی.   از ماشمیدرست اومد

 بود.    زونیقرمز آو یلکه ها

 .میرمال شد یرو گرفتم و با ترس و لرز وارد خونه  نایآدر دست

گفت:سالم خانوم خوب  نایشد و آدر خیبود مو به تنم س ستادهیکه رو به روم ا یالغر و قد کوتاه رزنیپ دنید با

 .نیخوب!بنش یلیرمال سرش رو تکون داد و گفت:خوبم،خ   ن؟یهست

ل گذاشت و رما زیم یدستش رو رو نایتا طالعت رو بگم.   آدر زیم یکه گفت:دستت رو بزار رو مینشست زشیم یجلو

خوبه دختر!به مرد مورد با تعجب نگاهش کرد که رمال گفت:طالعت  نای.    آدردیبا دقت به دستش نگاه کرد و خند

بگذار.   زیم ی.   بعد رو به من کرد و گفت:حاال تو دستت رو رویش یدختر و پسر م کیو صاحب  یرس یعالقت م

 رونیاز حدقه ب ی!   با چشمانمیب یم یطالعت نحس یزد و گفت:تو یسبز رنگش برق یدستم رو گذاشتم که چشما

شد.    یدچار خواه یبه سرنوشت بد یریمرد،اگر هم نم یخواه یزود!؟   رمال با استرس گفت:تو به یزده گفتم:چ

 یاومدم و گفتم:من نحسم؟من م رونیبرو.   با ترس از خونش ب نجای!از ایا یشد نیزد و گفت:تو نفر یبلند ادیبعد فر

 کرد گفت:اون حتما اشتباه کرده،مطمئن باش. یکه با دهن باز نگاهم م یدر حال نایآدر  رم؟یم
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 یبهم م یحس هی نا،یترسم آدر یم ندمیدارم، من از آ ینگاه کردم و گفتم:اما من خودمم حس بد نیبغض رو به ادر با

 .فتهیبرام م یاتفاق بد هیگه 

 

من اصال خوشحال  یول شهیدختر روز عروس کی یروز برا نیبهتر شهینداشتم، هم یتو دلم نبود، حس خوب دل

 ها فقط خاطره بد داشتم. زدهمیاز س یول ستمین ینبودم.  خرافات

حالت خوبه؟   سرم رو به نشونه نه تکون دادم و  تایگفت:سن نایکردم که آدر یاسترس ناخن هام رو تو دستم فرو م از

روز  ،امروزیخوشحال باش دیزد و گفت:تو با یلبخند نایترسم.    آدر یمن م تا،یلرزه سن یگفتم:تموم وجودم م

جادوگر مثل پتک تو سرم  یدارم ،حرفا یحس بد ،تونم یلف تکون دادم و گفتم:نم!   سرم رو به مخاتهیعروس

اخماش رو تو هم کرد و گفت:اشتباه کرده بوده، مطمئن باش.   سرم رو تکون دادم اما  نایشه.   آدر یم دهیکوب

 .دیلرز یهمچنان دستام م

گفت:آقا داماد دم در  ارشیزدم و دست یزورک!   لبخند زمیعز یبهم زد و گفت:مثل فرشته ها شد یلبخند شگریآرا

زد، دستم رو گرفت اما بعد با  یلبخند نیرفتم.   ادر نییدستم رو گرفت و آروم آروم از پله ها پا نایمنتظره.    آدر

درد  سرم کمی ستین یمهم یزینه تکون دادم و گفتم:چ نهلرزه؟سردته؟   سرم رو به نشو یتعجب گفت:چرا دستت م

 نشستم. نیرو باز کرد و داخل ماش نیبه چشمام نگاه کرد، در ماش دیبا ترد نیادرکنه.    یم

ح که از صب ن،یترسم ادر یشده؟    نتونستم ازش پنهان کنم و گفتم:م یچ تاینشست و گفت:سن نیداخل ماش نیادر

که، امشب شب  میریبم میخوا ینم تاینگاهش رو به مقابلش دوخت و گفت:سن نیشدم استرس دارم.    ادر داریب

داخل  ییبایبه سمت ضبط برد و آهنگ ز ودستش ر نینگفتم. ادر یزیانداختم و چ نیی!    سرم رو پامونهیعروس

 پخش شد. نیماش

 

 دستاتو یمنو تو دسته

 اتویدن یمنه همه  سهم

 با تو ونمیم یمن جون

 اتویرو یتو خواب هرشب
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 به خود من حرفاتو بگو

 جاتو گرمینم یدونیم

 با تو عشقم فقط

 آرومشم تونمیم

 تو آغوشم ایمثل هر شب ب بازم

 به جز تو یهرک رو

 بندمیم چشمامو

 ندمیتو آ نمیبیرو م تو

 خوشحالم یشمیکه پ یوقت

 اومده با تو دنبالم عشق

 امسالم هیسال خوب چه

 دیتورو که دلم فهم عشق

 دیواسه من خند یزندگ

 دیبارون شد بار یخوشبخت

 

!؟   تنجاسیزده گفتم:تاالر ا رونیاز حدقه ب یکوه بود.   با چشما کی یتاالر استرسم دو چندان شد، تاالر باال دنید با

نگاهم کرد و گفت:راستش من هم  یبا ناراحت نیترسناکه!   ادر یلیخ نجایا نیسرش رو تکون داد که گفتم:ادر نیادر

 فکر کن. بخو یها زیشبه، به چ کیندارم اما همش  یحس خوب

 .میگذاشتم و داخل تاالر رفت نیدستم رو تو دست ادر م،یشد ادهیپ نیباال انداختم و از ماش یا شونه
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 .مینشست گاهمونیو بعد از سالم کردن داخل جا میهاشون رفت زیکف زدن مهمونا دونه دونه سر م یصدا با

 در کنارم بودن. نجایخواست مادر و پدرم هم ا یبغض به مهمون ها نگاه کردم، چقدر دلم م با

 .نمیدرا نطوریلبم نشست و گفتم:منم هم یرو ی.   لبخند پررنگتایسن یلب زمزمه کرد:خوشحالم که کنارم ریز نیادر

عروسم که ماه بوده ماه تر  ن،یمن دورتون بگردم که انقدر خوشگل شد یجون جلو اومد و گفت:اله مامان

 خودش. یشده برا ییشده،پسرمم که آقا

 خانوم، خوش تایگفت:به به سن نایو آدر دیگل کرد و گفت:مگه تا االن خانوم بودم؟   مامان جون خند شیشوخ نیادر

رو شل کرد که  ششیشب مراد است امشب...   بعد ن ستیکه دم گوشم گفت:امشب چه شب دمیگذره!   خند یم

 ریسرش رو برگردوند و گفت:شما دو تا ز نیادر!  گهید یکن یر مباالخره تو هم شوه تا،یو گفتم:زهر مار سن دمیخند

که من بشنوم گفت:خب ما دو تا که  یلب جور ریز نیبود!   ادر یشخص یچیو گفتم:ه دمیخند   ن؟یگ یم یچ یرکیز

سرم رو تکون دادم که    ن؟ینش یشه دوباره تام و جر یگفت:م نایکردم که آدر زیبا هم!   چشمام رو ر میش یتنها م

 ایگم ب یو گفت:م دیدستم رو کش نایزده گفتم:جانم!؟   آدر رونیاز حدقه ب ی!   با چشمامیبرقص ایبگفت: نایآدر

 انایخانوم، برو با د یآد رهیجا نم چیبدون من ه تایدستم رو تو دستش قفل کرد و گفت:سن نی!   ادرگهید میبرقص

از االن  ندست،یو گفتم:خواهر شوهر آ دمیخند زیر زیخوام خب!   ر یاخماش رو تو هم کرد و گفت:نم نایبرقص.   آدر

سوسک بشه!   بعد با غر غر رفت  یبچتون شب شاالینگاهم کرد و گفت:ا یحرص نای!   آدریاریدلش رو به دست ب دیبا

 نشست. شیصندل یو رو

ر زود نشستم؛ ه یلیرفتم و خ نیدو نفره با ادر یرقص کوتاه و ساده  هی لینداشتم اما به اصرار فام دنیرقص حوصله

 شد. یتر م ادیگذشت استرس من هم ز یساعت م یچ

 رونیاز همه از تاالر ب ینتونستم غذا بخورم و بماند که چقدر باال آوردم. بعد از خداحافظ شتریقاشق ب کی کال

که متوجه ترسم شده بود گفت:نترس االن سوار  نیه اومده بود.  ادر.   تنم به لرزه افتاد، انگار تو وجودم زلزلمیاومد

 .میش یم نیماش

 یدستام گرفتم، معدم م نیعقب و سرم رو ب یرو باز کردم و نشستم، دست گلم رو پرت کردم صندل نیماش در

 .میشد و راه افتاد نیسوار ماش نیسوخت.  ادر
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 _____نیاز زبون ادر____

که ناخن  یدر حال تایسن   م؟یبزن انبریم ینگاه کردم و گفتم:موافق تایرو نداشتم، به سن لیفام یبوق زدن ها حوصله

.   سرم رو به نشونه مخالف تکون میکن ریکوه گ یباال یکیتار نیترسم تو ا یکرد گفت:م یهاش رو تو دستش فرو م

 دو، سه و با تمام قدرت گاز دادم. ک،یلب گفتم: ریدادم و گفتم:نترس  بعد ز

 ینگران م نیبا استرس گفت:ادر تای.   سنمیداد یزدن و جواب نم یهامون زنگ م لیبه موبا م،یها دور شد لیفام از

 .   ستیباال انداختم و گفتم:مهم ن یشن ها!   شونه ا

 _____تایاز زبون سن___

 یم ونبمیداره تعق یکی نیدوختم و گفتم:ادر نی.  نگاهم رو به ادرادیدنبالمون م هیمثل سا ینیماش هیکردم  یم حس

 گفت. یراست م دیدونم شا ی.  نمیزده شد االتیپشتش رو نگاه کرد و گفت:نه خ نیکنه!  ادر

.    میموم کردت نیبنز یشدم و با حرص گفت:لعنت ادهیپ نیاز ماش نی.  ادرستادیا نیماش چیکه سر پ میجلو تر رفت کمی

.   نطورهیلبش رو گاز گرفت و گفت:متاسفانه هم نی!   ادرمیزاپاس ندار نینگو که بنز نیو شوک زده گفتم:ادر یبا نگران

 نیرگفتم:اد نیشد رفت.    رو به ادر یدره بود، نه راه برگشت بود و نه م نشدم، رو به رومو ادهیپ نیاز ماش یبا بدبخت

 یخون رو رو یشد و به سمت دره پرتاب شدم، گرم بیترک نیگاز ماش یو صدا غیترسم.   صدام با ج یمن م

 و بعد چشمام بسته شد. نیزدم:ادر ادیتوانم فر تیکردم.  با نها یاحساس م میشونیپ

 _____نیاز زبوم ادر____

 کردم، احساس کردم قلبم از جا کنده شد. یرو باور نم دمید یکه م یزیسرم رو برگردوندم، چ تایسن غیج یصدا با

ره هر دو به طرف د نیو ماش تایو سن دیپر رونیب نیحرکت از ماش هی یو راننده ط دیکوب تایمحکم به سن نیماش هی

 پرتاب شدند.

 اریاخت یمنفجر شد.   اشکام ب یبد یبا صدا نیکه ماش دمی!   به سمت لب دره دوتایزدم و گفتم:سن یبلند ادیفر

 ترسم. یگفت م یحرفاش که م ادیحال بدش افتادم،  ادیمن رفت؟    یتایسن یعنیشدن، لب دره زانو زدم،  یجار

 افتادم. نیزم یلب دره زجه زدم و اسمش رو صدا زدم که سست بر رو اونقدر
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 ______الیاز زبون دان______

 رفتن. نیزم یدو تا آب شدن و تو نیحرص فرمون رو به طرف راست چرخوندم، انگار ا با

 اطالع دادم که برن خونه و خودم با دقت دنبالشون گشتم. هیبق به

کس نبود،  چیه نیتند جلو تر رفتم، داخل ماش یشدم.   با گام ها ادهیپ نمیهراسون از ماش نیادر نیشما دنید با

حضرت  ایلب گفتم: ریزد و ز رونیصحنه مقابلم چشمام از حدقه ب دنیجلوتر رفتم که با د کمیزد،  یقلبم تند تند م

د که افتاده بو نیزم یرو یزنانه ا دیبود.  لنگه کفش سف ینخو نیروح لب پرتگاه افتاده بود و زم یب نیعباس.   ادر

   ؟ییمعلوم هست تو کجا چیرو بغل کردم و گفتم:ه نیکجاست؟     با شتاب ادر تایاما سن تاستیسن یمشخص بود برا

 نیا و ختیر یمغرور حاال اشک م نیادر دم،یرو د نیبار اشک ادر نیاول یافتاد، برا نییپا نیاز چشم ادر یقطره اشک

 یرو دور نم هیمن بود، اگه من بق ریصورتش گرفت و گفت:همش تقص یدستش رو جلو نیزجر آور بود.   ادر یلیخ

!   دستش اد؟چرایزد و گفت:چرا خدا!؟چرا تمام باالها سر من م ادیمن بود.   بعد با تمام توانش فر شیزدم اون االن پ

 مال؟زنیدان امیزد و گفت:کجا ب یادیدوباره فر نی.   ادرونهخبلند شو ببرمت  ن،یرو گرفتم و گفتم:بلند شو ادر

 م،چونیلب گفت:خواستم همه رو بپ ری!  بعد دوباره هق هق مردونش به هوا رفت و زنجاستیا میتمام زندگ نجاست،یا

 ینگاه هک رونیاومدم ب میتموم کرد نیبنز میدیکه رس نجایبترسه.  به ا دیاصرار کرد اما گفتم با وجود من نبا یلیخ

نتونست ادمه بده و دوباره اشکاش  گهیبهش خورد و محکم...   د نیماش هیشد اما  ادهیهم پ تایبندازم، سن نیبه ماش

 شد. یجار

 یتر از من بود.   سع یقو یلیخ نیتونستم، ادر یلحظه خودم رو جاش گذاشتم اما من واقعا نم هیرو گاز گرفتم،  لبم

 یاالن کار یتون یآخه داداشم تو که نم م،یگرد یهمه جا رو م میایم سیکردم بلندش کنم و گفتم:فردا صبح با پل

 الیخوره؟دان یآورد و گفت:خاکسترش به چه دردم م االسرش رو ب نی.   ادرمیکن یم داشی!مطمئن باش فردا پیکن

در آورد و گفت:تو جواب بده من حوصله  بشیزنگ خورد، از ج نیادر لیسوخت!   موبا یفهم یسوخت، م تایسن

لبم نشست و تماس رو برقرار  یرو یلبخند میناراحت ونیم یصفحه گوش یو عکسش رو نایاسم آدر دنیندارم.   با د

خانم.    نایسالم آدر-   ؟ید یرو جواب نم تیشما چرا گوش نییکجا نیبا ذوق گفت:الو داداش!ادر نایکردم.   آدر

براتون -!؟حالش خوبه؟  یجد--.   نمیادر شیبله االن پ-   ن؟ییشما الیکرد و گفت:آقا دان یهمکث کوتا نایآدر

 نیرو به طرف ادر یکنم.   گوش یخواهش م نیبه ادر نیرو بد یگوش--تونم حرف بزنم.    یدم االن نم یم حیتوض

 یچ الیو گفت:آقا دان دیکش یبلند نیه نای!   آدرنیحرف بزنم ولم کن یخوام با کس یزد و گفت:نم ادیگرفتم که فر

حرف زدن باالخره  یگذاشت.   بعد از کل بشیو خاموشش کرد بعد داخل ج دیرو از دستم کش یگوش نیشده؟  ادر
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و لنگه کفشش رو  شیگوش تا،یخودش رفت، دست گل سن نیداد و از جا بلند شد.  آروم آروم به سمت ماش تیرضا

 شد. نمیبرداشت و سوار ماش

 تهخیبهم ر افهیق  دنیبا ذوق در رو باز کرد اما با د نای. آدرمیدیپنج صبح بود که به خونشون رس یکاینزد ساعت

 اشکش نایرو هول داد و به طرف اتاق رفت.  آدر نایمحکم آدر نیکو؟  ادر تای؟سنیشد یشکل نیگفت:تو چرا ا نیادر

چشماش از حدقه  نایکردم که آدر فیتعر نایادرش و آدرم یاکنه؟  ماجرا رو بر یم یجور نیچرا ا نیدر اومد و گفت:ا

 ابوالفضل. ایگفت: یزد و مادرش با ناراحت رونیب

 یه ولنباش نطوریا دوارمیانداختم و گفتم:ام نییمرد؟  سرم رو پا تایسن یعنیکرد گفت: یم هیکه گر یدر حال نایآدر

 رسه. یبه نظر م نطوریا یهمچ

 بود و دهیکوب نشیبا مشت وسط آ نیو در رو باز کردم، ادر دمیبه سمت اتاقش دو نیشکستن از اتاق ادر یصدا با

رده و تختش پر خ دیکوب نهییعطرش رو وسط آ شهی!  بعد شایجلو ن الیدستش غرق خون بود.  جلو رفتم که گفت:دان

ت:من داداش تو کرد و گف یعصب یخنده  نیکرد گفت:اما داداش!  ادر یم هیکه گر یدر حال نایشد.   آدر شهیش

هورا ا ،یرو ازم گرفت لدای!ایزد و گفت:خدا ادیاحمق که زنش رو به کشتن داد.  بعد دوباره فر هیاحمقم،  هیمن  ستم،ین

 ؟یکن یم تمیاذ ؟چرایکن یم یچرا با نقطه ضعفم باز ایشد؟  خدا تایحاال نوبت سن ،یرو ازم گرفت

دم . سرم رو تکون دارونیب نیاز اتاق من بر رون،یب نیزد و گفت:بر ادیبه خون نشسته رو به هممون فر یبا چشما بعد

 لب ریدست خودش بده.   آروم و ز یترسم کار یبا بغض گفت:م نای.   آدرمیتنهاش بذار دیگفتم:با نایو رو به آدر

ه با دستاش صورتش رو پوشوند و ب نایسکته کنه.  آدر ممکنهو  ادیکنه وگرنه بهش فشار م یخودش رو خال دیگفتم:با

 سمت اتاقش رفت.

و  شهیبلند شد، صداش شکستن ش نیادر یاز مبل ها نشستم.   دوباره صدا یکی یرو بستم، رو نیاتاق ادر در

 بدم!؟ یگفت:حاال جواب خانوادش رو چ یکه م ادشیفر

 

 ______نیاز زبون ادر___

 زدم و عکسش رو بغل کردم.    رهنمیرو به پ تایکردم، عطر سن هیتختم گذاشتم و گر یرو رو سرم

 .ختیباالخره زهرش رو ر یلعنت انوشیاحمقم، ک یلینتونستم اهورا، من نتونستم!نتونستم مراقب زنم باشم، من خ من
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ومد اجلو تر  نای.   آدررونی!برو بنایزدم و گفتم:برو آدر یغذا وارد اتاق شد.   داد بلند ینیدر رو باز کرد و با س نایآدر

زد و گفت:چرا  یغیج نایشد.   آدر شهیبعد کف اتاق پر از برنج و خرده ش هیغذاها زدم و چند ثان زیکه مشتم رو ر

 یا ناراحتب نای!   آدررونیبرو ب یعنی رونیگم برو ب یم یو گفتم:وقت فتمدستام گر نیسرم رو ب    ؟یکن یم ینجوریا

 نیچرا من انقدر نفر ومد،یدر مقابل کارام نداشتم، از همه بدم م یاحساس چیرفت.    ه رونینگاهم کرد و از اتاق ب

 کرد االن زنده بود. یبا من ازدواج نم تایاگه سن دیشدم؟ شا

 رو روشن کردم و آهنگ مورد نظرم رو انتخاب کردم. میگوش

 

 رفته بسه تمومش کن گهیاون د     یمونیاون نم شیپ   یتونیکن   تو م هیگر

 نشسته  تمومش کن گهید یکیرفته    تو دل  گهیکن   ته خط   عشق تو د هیگر

 خونه ادینم گهینکن اون د هیتنها     گر گهید یمونیم   نجایا نیبه راه نش چشم

 دونهیخوش با اون فکر نکن حالتو م گهیدل داغون   اون د یاز اون    طفلک گهیبکش   د دست

 شهینم دایمثل اون پ یدونیم نویآخه ا یمونیم تنها

 شهیقلبته هم یتو زهیآخه اون واست عز زهیریم اشکات

 شتیکاش برگرده پ یگیم رهیگیم شیدلت آت یوفتیم ادشی

 شهینم یدونیآخه م یاریطاقت ب دیتو با یندار یراه

 رفته بسه تمومش کن گهیاون د     یمونیاون نم شیپ   یتونیکن   تو م هیگر

 نشسته  تمومش کن گهید یکیرفته    تو دل  گهیکن   ته خط   عشق تو د هیگر

 خونه ادینم گهینکن اون د هیتنها     گر گهید یمونیم   نجایا نیبه راه نش چشم

 دونهیخوش با اون فکر نکن حالتو م گهیدل داغون   اون د یاز اون    طفلک گهیبکش   د دست

 شهینم دایمثل اون پ یدونیم نویآخه ا یمونیم تنها
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 شهیقلبته هم یتو زهیآخه اون واست عز زهیریم اشکات

 رفته بسه تمومش کن گهیاون د     یمونیاون نم شیپ   یتونیکن   تو م هیگر

 نشسته  تمومش کن گهید یکیرفته    تو دل  گهیکن   ته خط  عشق تو د هیگر

 

-!احوال شما؟   نیبه به آقا ادر--.   دییجواب دادم و گفتم:بله بفرما یحوصلگ یبه صدا در اومد، با ب میگوش زنگ

--!   انوشیکنم ک یزدم و گفتم:حاللت نم ادی. دوباره فریشناس یخوب صدام رو م ادیخوشم م--   ؟ییتو انوشیک

 یدم که دلم مبو ی.   تماس رو قطع کرد، اونقدر عصبانامتیبه ق دارید زم،یر یگفته بودم که زهرم رو آهسته بهت م

 بود. نیراهش هم دیخاتمه بدم، شا میلعنت یزندگ نیخواست خودم رو بکشم و به ا

 

لخ آخر چقدر ت دارینگاه کردم، د نایقرمز و به خون نشستم به آدر یگذاشتم، با چشما بمیبرداشتم و داخل ج غیت هی

 تونه باشه. یو زجر آور م

راه هم دیکه االن با یبود، من دهیچیپ نیداخل ماش یشدم.  سکوت مرگبار نیدر رو بستم و سوار ماش یحرف چیه یب

 بشه؟ ینجوریکرد ا یفکرش رو م یدم و به فکر مرگمم، ک یم راژیو ابونایماه عسل باشم تو خ تایسن

تونستم بهش حق بدم.   چشمام رو بستم و  یکردم، حاال م یتازه حال اهورا رو درک م ستادم،یکوه ا هی یباال

 .ستادمیاز حرکت ا یدختر غیج یرگم گذاشتم و اومدم حرکت بدم که با صدا یرو رو غیخاطراتم رو مرور کردم؛ ت

و با حرص گفتم:به تو مربوط  دمیکش ی!؟   پوفیکن یکار م یرو از دستم گرفت و گفت:چ غیبه سمتم اومد، ت دختر

 یخوا یم یچ ی!برادمشیرو بده به من!    زبونش رو در آورد و گفت:نچ راه نداره نم غیحاال هم زود باش اون ت ست،ین

ابروش رو باال داد و گفت:به  ی.  تاستی:به تو مربوط نفتمپلکام رو با حرص به هم فشار دادم و گ  ؟یخودت رو بکش

 یچرخ ها غی!   بعد با تیفهم یم یباال بمون نیپنچر کردم که هم نتمیرو بهت ندادم و ماش غیمن چه!؟حاال که ت

 رو پنجر کرد. نمیماش

 داد که با سر به درخت خوردم. یحرفه ا یجا خال هی!    وانهید یدختره  یکن یم کاریسمت حمله کردم و گفتم:چ به
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 یخواست یم یچ یبرا نمیها!   بعد ادامه داد:خب بگو بب یفتیبا من در ب یکرد و گفت:خودت خواست یزیر ی خنده

 داد. یکه دوباره جا خال دمیبعد به سمتش دو  ؟یبا حرص گفتم:مفتش   ؟یکن یخودکش

رو برام  یهمه چ نیبنش ایپسر خوب، حاال ب نیرو شل کرد و گفت:آفر ششیباال بردم که ن میرو به نشونه تسل دستم

نه اما  ایدونستم درسته که حرف دلم رو بهش بزنم  یکنم، نم یتلنگر بودم تا خودم رو خال هیکن.     منتظر  فیتعر

کرد و  یجاها همراهم بغض م یبعض د،یخند یباهام م اهاج یکردم.  بعض فیرو تعر یزدم و همه چ ایدل رو به در

 داد. یم میدلدار

ه ب دیتو نبا یکنم ول یدوخت و گفت:درکت م نیکردم، حالم بهتر شده بود.    نگاهش رو به زم یم یسبک احساس

 یسرش رو تکون داد و گفت:آها داشتم م   نی...    مکث کرد و گفتم:اسمم ادریها خودت رو بکش زیچ نیخاطر ا

کار  نیو از اون بدتر تو با ا ستین یهم به مرگ تو راض تایمطمئن باش سن ن،یادر یخودت رو بکش دیگفتم، تو نبا

 زنه. یم بیراحت بهشون آس انوشیمونن و ک یسرپناه م یخانوادت ب ،یرسون یرو به خواستش م انوشیک

و  زد یلبخند  ؟یشدم و گفتم:شما روانشناس رهیگفتن نداشتم.   تو چشماش خ یبرا یبود، حرف یحرفاش منطق 

و شل ر ششیکار کنم؟   ن یچ دیمن با نیشه بگ یباال انداختم و گفتم:خب خانم روانشناس م یگفت:بعله.  شونه ا

 یتا    ؟یدیرس جهینت نیتنها تنها به ا ای یکمک گرفت یکردم و گفتم:از کس زیکرد و گفت:صبر کن.   چشمام رو ر

.   تو چشماش زل زدم و دمیرس جهینت نیانجام دادم به ا شیرو تو آزما نکهیابروش رو باال داد و گفت:بعد از ا

 نی.   به نفس نفس افتاده بودم، امیکنم دست پرورده ا یزد و گفت:خواهش م یزی!    چشمک رییپررو یلیگفتم:خ

 یکه به لطف شما پنچر شد حاال چجور نممی!     اخمام رو تو هم کردم و گفتم:خب ماشارهینم مدختر تو جواب ک

 یخوا ی!میچ گهیگفتم:د یرسونتمت خونتون.   با لحن اعتراض و حرص یخونه برم؟     از جاش بلند شد و گفت:م

دزده؟     یپسر م یدختر کدومشدم، آخه احمق  میانداخت که متوجه سوت یا حانهینگاه اندر صف    ؟یمن رو بدزد

 ،ینره دروشون کن ادتیپات علف سبز شه فقط  ریتا ز نجایآقا پسر، انقدر بمون ا یلیکرد و گفت:هرجور ما یاخم

شونت ن سایو گفتم:وا دمییزد که دنبالش دو ی!   بعد لبخندیکن نیسالت رو تام کی یغذا یتون یم یاونجور فنیح

جلو نشستم.    یصندل یرو زد و رو چییخب پس سوار شو.  سو یلی:خگفتمکه  دیبزه!   غش غش خند یبدم ک

که هست.    ینیکردم و گفتم:هم یها!   اخم یش ینخورده زود پسر خاله م ینیریکرد و گفت:ش زیچشماش رو ر

رفت و گفت:خب آدرس خونتون رو بگو.   آدرس رو که گفتم سرش رو تکون داد و به سمت خونه  یچشم غره ا

 کرد. یرانندگ

 !   اداشایوقت تشکر نکن هیشدم که گفت: ادهیسرم رو تکون دادم و پ   نجاست؟یو گفت:هم ستادیدر خونه ا یجلو

رو از داشبورد برداشت، دستم داد و  یکارت    !یتو قصد آدم شدن ندار نکهیو گفت:نه مثل ا دیرو در آوردم که خند
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جلو تر رفت که گفتم:فرشته ها آدم  کمی.   بعد ریباهام تماس بگ یکارت منه هر وقت قصد آدم شدن داشت نیگفت:ا

زد و  یشخندی!  بعد نیستیشن تو که فرشته ن یدر آورد و گفت:فرشته ها آدم نم شهیشن!   سرش رو از ش ینم

 رفت.

 محتشم. سایبه کارت انداختم، دکتر ال ینگاه

 گذاشتم و وارد خونه شدم. بمیرو داخل ج کارت

 

 ____________نایاز زبون آدر______

هممون  گهیکنن، د دایازش پ ینتونستن اثر سایو پل میشده بود دینا ام تایکردن سن دایروز گذشت، هممون از پ چند

ه گشتن مصمم بود، باالخره بعد از گشتن ب یهمچنان برا نیاما ادر ستین ییتایسن گهیکه د نیبود دهیباور رس نیبه ا

 .میبرخورد یسوخته ا یجنازه 

 حالمون از خودمون بهم گهیکه د میبهش گفت یزیچ هیو هر بار  میبود چوندهیرو پ تایچند روز انقدر مامان سن نیا تو

 خورد. یم

 تایاونقدر سر مزار سن نیبه هق هق هام خاتمه بدم. ادر نیادر یکردم حداقل جلو یرو فشردم و سع سمیخ یچشما

 سوزوند. یرو م یزد که دل هر کس ینعره م

 ______نیاز زبون ادر_____

 من ینفر بعد ای ایرفت؟     خدا هیبق شیمن هم پ یتایسن یعنیتموم شد؟ یعنیشد،  یتر م یو جار یجار اشکام

 کشش ندارم. گهیرو تحمل کنم، د یداغ گهیتونم د یدست از سرم بردار، من نم گهید ایباشم 

کردن، آخ که  ی.   همشون با ترحم نگاهم منیتورو خدا بر د،یتنهام بذار ن،یزدم و گفتم:بر یکه تموم شد داد مراسم

 نگاه متنفر بودم. نیچقدر از ا

د نه نامر ،ینامرد یلیتو خ تا،یکه رفتن عکسش رو بغل کردم و چشمام رو بستم، دلم برات تنگ شده سن همشون

 .یرو خراب کردم، نامرد منم تو مرد تر از من بود تیمنم که زندگ

 ___نایاز زبون آدر___
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 کار کنم. یدونستم چ ینم گهیشد، واقعا د یروز به روز رفتاراش بدتر م تایسن یاز روز خاکسپار نیادر

و داداش دست گلم ر هیچشم غره. مگه الک هیبود و  غیج هیاما عکس العملم  مارستانیت مشیها گفتن که بذار یلیخ

 .نیهاست، داداش من فقط عشقش، همسرش رو از دست داده هم وانهید یجا مارستانیبذارم؟ ت مارستانیت

و رو کردم که با  ریزدم و سراغ دفتر تلفنم رفتم، تند تند صفحه ها رو ورق زدم و شماره ها رو ز یعجله بشکن با

 شمارش ذوق مرگ شدم و دعا کردم که هنوزم همون شماره دستش باشه. دنید

 صد چندان شد. میصداش خوشحال دنیشماره زنگ زدم و با شن به

 نایفکر کرد و گفت:آدر کمی.  ینامرد یلی؟خیشناس یمن رو نم-سالم شما؟  --   ؟یسالم خوب-.   دییالو بفرما--

ه کنم ب یاستعدا م--.   یکه بود یهست یا یا نهیتو همون بوز ی:ولو گفتم دمیصدات فرق کرده!  خند ؟چقدرییتو

گن.    بعد  یو گفت:همه م دی!   خودش هم خندیازو گفتم:هنوزم زبون در دمی!    دوباره خندمیرس یشما نم یپا

ه ک یشاپ یکاف-   ام؟یباشه کجا ب--.  نمتیبب دیبا سایال-    ؟یکارم داشت یچ یشد و گفت:راست یلحنش جد

 قطع کرد. عیرو سر یباشه ساعت شش اونجام، فعال.   بعد گوش--.   میرفت یبعد از مدرسه م شهیهم

  ادته؟یرو  سایدستم رو دم گوشش گرفتم و گفتم:مامان ال   ؟یر یم یآماده شدم که مامان گفت:کجا دار عیسر

 !االن داداشتسیزدم که مامان گفت:ه یگفت:روانشناس!   بشکن یمامان سرش رو تکون داد و بعد با لبخند کمرنگ

!     یبا یرم با یم گهیو گفتم:من د دمیخند مکنه!   آرو یخونه رو رو سرمون خراب م میگرفت یکنه عروس یفکر م

 هی یو رو دمیزود رس یلیخ نیهم یراه بود برا قهیشاپ پنج دق یرفتم، تا کاف رونیرو برداشتم و از خونه ب فمیک

 نشستم. یصندل

 کرد. یهمه رو محو خودش م شیآب یهنوز هم خوشگل بود و چشما د،یهم رس سایبعد ال قهیدق دو

   ؟یبذار!   با تعجب گفتم:شوهر کرد یزیچ هیشوهرمم  یبرا یهو یسمتش رفتم و محکم بغلش کردم که گفت:هو به

 یصندل یکنم.   رو یباالخره شوهر م ستمیکه ن دهیترش یسرش رو به نشونه نه تکون داد و گفت:نچ ول سایال

رو درست حدس  شییجاها هیشده.   ماجرا رو براش گفتم، خودش هم  یچ نمیکن بب فیکه گفت:خب تعر مینشست

جلو دهنش رو گرفت که  هویپرروعه داداش توعه!؟    گریزد!   حرفام که تموم شد با تعجب گفت:پس اون پسر ج یم

بود!   غش غش  یکاله قرمز گریآره، منظورم ج یعنیگفت:نه زد و  یلبخند ژکوند  گر؟یگفتم:ج یریبا لحن مچ گ

خواست  یم نیکرد، پس ادر فیرو تعر یدادم!  بعد همه چ یم یبد سوت ممیگلب گفت:از بچ ریکه ز دمیخند
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کث م سایال   ؟یکن یکمکش م سای!   نگاهم رو به چشم هاش دوختم و گفتم:النتشیب یم سایکنه که ال یخودکش

 باشه. یازش ندارم ول یکرد و گفت:گرچه دل خوش یکوتاه

 

 ________نیاز زبون ادر_____

ر که تو قاب د یدختر دنیدر رو هم ببند.   با د رونیبرو ب نایاومد، در اتاقم رو باز کرد که گفتم:آدر رونیاز ب نایآدر

رو ندارم.    حوصلت رونیو گفتم:برو ب دمیکش یبلند ادینگفت.   فر یچیه سایال   ؟یکن یکار م یچ نجایبود گفتم:تو ا

!  بعد به سمتش هر یر ی:مدمیلب غر ریبه خون نشسته ز یرم!   با چشما یزد و گفت:نم یلبخند حرص درار سایال

با  نایبهم نخورد!  آدر یدیداد، بعد هم زبونش رو مثل بچه ها در آورد و گفت:د یتونستم پرت کردم که جا خال یچ

 یازب هوسآقا داداشتون  یچیو گفت:ه ستادیا نهیدست به س سایجا چه خبره؟   ال نیو گفت:ا تو اتاق دییتعجب دو

 یااز دوست یکی سایزد و گفت:ال یلبخند نایآدر   نجا؟یا نیدختررو چرا آورد نیگفتم:ا نایکردن!   با حرص رو به آدر

اخم  نای!   آدرنیکن یتو اتاق خودتون تا شب خاله باز نیباال انداختم و گفتم:خب به من چه، بر یشونه ا  رستانمهیدب

 تورو درمان کنه! نجایهاش رو تو هم کرد و گفت:اومده ا

 زد و گفت:کامال از رفتارات مشخصه. یپوزخند سای!   الرونیب نیبر ستمین ضیزدم و گفتم:من مر یبلند داد

 بغل تختم نشست. سایرفت و ال رونیاز اتاق ب نایآدر

 یدون یرو هم م نیو ا-درست   --.  یدون یرو که م یرو بهش دوختم و گفتم:خب خانوم محترم همه چ میحرص نگاه

ابروش رو باال داد و  یتا هیکه من سرسخت و کامال لجبازم.   بعد  یدون یو شما هم م--که من اعصاب ندارم   

من رو خر  یتون یم یایچهارتا عشوه ب یردزدم و گفتم:هه فکر ک ی!   پوزخندنیکن آقا ادر یگفت:پس همکار

که  نیدوم ا ،یکه شما در حال حاضر خر هست نیکرد و گفت:اول ا یزیآم ریتحق یخنده  سای.   الی!؟کور خوندیکن

رو در آورد و عکس پس  شیاز تو خوشگل تره.  بعد گوش یلیرفع سو تفاهم بگم من نامزد دارم، نامزدمم خ یبرا

 تمسینگاه تو ن میگذاشت و گفت:و محتاج ن بشیرو تو ج یبود رو نشونم داد.   گوش سرهپ هیکه خودش و  نشیزم

 یو مداد رو ،کاغذیپسر جون؟   بعد تخته شاس یدیفهم نجام،یو رفاقتمون ا نایرو هم بدون که فقط به خاطر آدر نیا

 یعچشمات رو ببند و س قهیبه گلدون رو به روت با دقت نگاه کن و بعد از پنج دق قهیرو دستم داد و گفت:پنج دق زیم

 .یکن گلدون رو بکش
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خوب  یلیرو بهش نشون دادم که بر عکس انتظارم گفت:خ دمیکه کش یساعت چشمام رو باز کردم، گلدون میاز ن بعد

کن.   دوباره لج کردم و گفتم:شما قراره  نیتمر یقبل از اومدنم حساب امیشه، فردا باز هم م یهم م نیشده و بهتر از ا

 ؟یبزار کاسویازم پ ای یروح و روان من رو درست کن

رم فعال. نگاهش  یم گهیکرد گفت:هردو!   بعد به سمت در رفت و گفت:من د یرو جمع م لشیکه وسا یدر حال سایال

 !شینکردم که رفت، آخ

 رو بکشم. تایکردم سن یبار سع نیرو بستم و ا چشمام

 

 بکشم. یبخش تیرضا یکردم تا تونستم نقاش نیهفته اونقدر تمر کی تا

!     نیدرا یبا استعداد یلیتو خ ه،یعال نیزد و گفت:ا یرو نشونش دادم که لبخند میلبم نقاش یلبخند کمرنگ رو با

بعد  یزنم گوش بد یکه م ییبه حرفا دیحاال با ت؛یهم از نقاش نیاتاقم زد و گفت:خب ا  واریرو به د تایسن یبعد نقاش

 .یبد بجوا دیپرسم و با یسواالت ازت م یسر هیمن آخرش 

 وارد اتاق شد. وهیم ینیباز و س شیبا ن نایتکون دادم و آدر یحوصلگ یبا ب یسر

من که  یخوا یکرد و گفت:تو نم زیچشماش رو ر سایخورم!   ال ینم رونیبرو ب نایرو تو هم کردم و گفتم:آدر اخمام

زبونش رو واسم در آورد و بعد از اتاق  نای.   آدریآد ی*د و گفت:مرسیرو ب*و*س* نایآدر یخوام.  بعد گونه  یم

 رفت. رونیب

زدم و گفتم:طبق معمول چرت و  یگفتم؟   پوزخند یم یخورد گفت:خب داشتم چ یکه گوجه سبز م یدر حال سایال

! فکر یمن، تو قدرتت رو به من نشون داد یخدا یگفت:وا رتیدهنش گذاشت و با ح یدستش رو جلو سایپرت.  ال

که با حرص گفتم:برو نکات مهم رو به  دیباشه که نکات مهم رو چرت بشنوه!   بعد غش غش خند یموجود هیکن 

 یبلده پس به جا ینکاتم بهتر از هر کس نیا ستیمن مثل تو خل و چل ن یزد و گفت:عمه  یبده.   پوزخند ادیعمت 

خانوم کوچولو با من در  نیگفتم:بب یوارانه ا دیخودت دل بسوزون.   با لحن تهد یبرا یعمم دل بسوزون یکه برا نیا

 !دمیترس یوا ی!  دهنش رو کج کرد و گفت:واینیب یکه بد م فتین

برم!     که با دستورت ومدمیتو ن یگفت:به خواسته  تی!     با عصبانرونیب رون،یبرو ب نجایزدم و گفتم:از ا یبلند داد

 یکه بغل دستم بود رو محکم به سمتش پرت کردم که به گوشه  یعطر ی شهیکنترلم رو از دست دادم و ش
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گذاشت.  با تته پته  شیشونیپ یدستش رو رو وشد.   نگاه مبهوتش رو بهم دوخت  ریخورد و خون سراز شیشونیپ

با  نایرفت.   آدر رونیرو برداشت و از خونه ب فشیتوجه به حرفم ک یب   سایخواستم...من متاسفم...ال یگفتم:من نم

 ن؟یادر یکرد کاریتعجب اومد تو اتاق و گفت:تو چ

 ______سایاز زبون ال___

 آدم زبون نفهم. هیمزد سر و کله زدن با  نمیخانوم ا سایال ایگردم، ب یبه اون خونه بر نم گهیهم د رمیبم

 یپوف نایاسم آدر دنیزنگ خورد، با د لمیکردم که موبا یزدم و خودم رو سر زنش م یلب غر م ریز ینطوریهم

 و جواب دادم: دمیکش

 نی!؟ ببستمیکه آقا داداشت رو صورتم کاشت مثل چنار با یدست گل نیبا ا یانتظار داشت-  ؟یکجا رفت سایال--

 .نیباش گهیپزشک د هیتونم اون رو خوب کنم بهتره به فکر  یمن نم نایآدر

 .نایمتاسفم آدر-!   سایاما ال--

 رو قطع کردم و در خونه رو باز کردم. یگوش

 نشده. یزیبود گفتم:چ دهیچیکه تو گلوم پ یشده؟  با بغض یچ تیشونیپ سایجلو اومد و با تعجب گفت:ال ساشا

 شهیکه من هم نطوریخواهر قشنگم، هم یکن یمخف دیرو از من نبا یچیدستش اشکام رو پاک کرد و گفت:تو ه با

 گم. یرو بهت م یهمه چ

 کردم. فیرو براش تعر یرو تکون دادم و همه چ سرم

 ______________نیاز زبون ادر____

 هفته از اون روز گذشت. کی

دوستش بردم،  یزنه، حق هم داره من آبروش رو جلو یباهام حرف نم گهیهم د ناینشد و آدر سایاز ال یخبر گهید

 خواست به من کمک کنه اما من احمق... یاون دختر م

 که بهم داده بود رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. یکارت

 اره.د فیهه البد نامزدش تشر     سا؟یال هیپسر اومد که گفت:ک هی یکردم که صدا یمکث کوتاه  د؟ییبله بفرما--
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اوال --خوام      یت اون روز معذرت ممن باب سایال-کنم؟    کاریچ یبه سالمت--  نمیادر-سالم شما؟  --سالم  -

نه --   ؟یکن یمسخره م-   ؟یندار یا گهیخب امر د دمیدم داره، دوما هه بخش شمیشمیخانوم ک ساینه و ال سایال

ساعت شش -!   امیاوه نه بابا من با تو بهشتم نم--خانوم    سایال نمتونی...ببنمتیبب دیبا-.   میکامال جد

 .   نمتونیب ی...میشهرباز

 گذاشتم. زیم یرو قطع کردم و رو یگوش بعد

 

پارک درندشت کجا رو دنبالش بگردم؟     سوار چرخ و فلک شدم بلکه  نیراه افتادم، اوه حاال تو ا یسمت شهرباز به

 کنم. داشیاز اون باال تونستم پ دیشا

دقت  یاما کجاست؟   کم ساعهیال یدقت که کردم متوجه شدم صدا کمیاومد،  یآشنا م یو خنده ها غیج یصدا

 مشغول بگو بخند بود. یشدم که همراه پسر یبغل نیکردم و متوجه حضورش تو کاب

نگاهش رو از پسر گرفت و گفت:تو  سایخانوم؟   پسر به سمتم برگشت و نگاهم کرد.  ال سایصداش زدم و گفتم:ال آرام

!   ییجا نیشما ا نیکنم غافل از ا دایجا شما رو پ نیدوختم و گفتم:اومدم از ا شیآب ینگاهم رو به چشما   ؟ییجا نیا

 .میش یم ادهیزد و گفت:دور آخر االن پ یلبخند سایال

 نیرکنم آقا اد یم یگفت:معرف سایو گفتم:سالم    هردو سالم کردند و ال میاومد نییپا نیآخر که تموم شد از کاب دور

زدم و  یبود.   لبخند یانصافا پسر خوشگل نه،ینامزدش ا.   پس انیاز آشنا نیساشا نامزدم، ساشا جان آقا ادر

 نیگفت:خب آقا ادر سایکه ال مینشست یصندل ی.    رونیگفتم:خوشبختم.   ساشا اخمش رو جمع کردو گفت:همچن

 یساشا سر   ؟یشه تنهامون بذار یم زمیمعذب نگاهش کردم که رو به ساشا گفت:عز   ن؟یداشت کارمیچ دییبفرما

 تکون داد،بلند شد و رفت.

ار خواستم بگم بابت ک یدادم و گفتم:راستش م رونینگاهش رو به من دوخت و گفت:خب حاال بگو.   نفسم رو ب سایال

ن م دم،یگفتم بخش نیتلفن هم گفت یحرفم رو قطع کرد و گفت:پا سایخوام و...   ال یاون روزم متاسفم و معذرت م

کار ها نبود.  اومد از جاش بلند شه که گفتم:خواهش  نیبه همه ا یازیبخشم پس ن یکه زود همه رو م میاصوال آدم

درمانم اقدام  یانداختم و گفتم:دوباره برا نییسرم رو پا   ؟یکنم دوباره   با تعجب نگاهم کرد و گفت:دوباره چ یم

 ارهبشدم؟   بعد دو ریبارم شکر خوردم مگه از جونم س هیکرد و گفت:برو بابا من همون  زیچشماش رو ر سای.   النیکن

د و ز یخب اما شرط داره.  چشمام برق یلیو گفت:خ دیکش یپوف سایکنم!   ال یاز جاش بلند شد که گفتم:خواهش م
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طرف  یاریسرم ب ییبال یدوباره بخوا ای یکن نیبه من توه گهیبار د کینشست و گفت:اگه  سایال  ؟یگفتم:چه شرط

 دادم و گفتم:قبوله.   کونت یسر   ؟یدیرم؛فهم یم شهیهم یشه و برا یحسابت ساشا م

 ________از زبون سارل____

گرفته  یجد نمیکه ساشا جلو اومد و گفت:خانوم گلم چطوره؟   ا دمیخند یم زیر زیمن و ساشا؟زن و شوهر؟  ر یوا

 گفتم:فردا ساعت نه صبح اونجام، فعال خداحافظ.    نیو به ادرمنم خوبم.   ر یزدم و گفتم:تو خوب باش یها!   لبخند

و گفت:شوهرتم شدم رفت!  دوباره  دیساشا!   ساشا خند یخنده و گفتم:وا ریزدم ز یپق میدور شد نیکه از ادر کمی

 نیبهش انداختم و به افق زل زد.  سوار ماش یحیها!   نگاه اندر صف هیا کهیپسره خوب ت یکه ساشا گفت:ول دمیخند

 میو به سمت خونه راه افتاد میشد

 

 تو. ایدلم ب زیعز یگفت:خوش اومد نایدر رو زدم که مامان آدر زنگ

جونم.    یال یبا ذوق بغلم کرد و گفت:خوش اومد نایبود.   آدر بایمرتب و ز شهیشدم، مثل هم اطشونیح وارد

 .نیبنش ایدخترم ب یو گفت:خوش اومد دیسالم کردم که گونم رو بوس نایزدم و به مامان آدر یلبخند

 زدم و گفتم:سالم    یزد و گفت:سالم   لبخند کوتاه یلبخند کمرنگ دنمیبا د نیادر

 موضوع خوشحال بودم. نیاز ا یلیبهتر شده بود و خ یلیخ نیادر حال

 شد. یم گریکار کردم و هرروز حالش بهتر از روز د نیهم رو ادر گهید یپنج جلسه  ایاز اون روز چهار  بعد

 و مادرش رو به روم نشسته بودند. نینشسته بودم و ادر نایبغل آدر یصندل یآخر بود، رو ی جلسه

 .دیلبم ماس یلبخند رو دی( پرسنایکه الهه خانم)مادر آدر یبودم که با سوال نایبا آدر دنیخند مشغول

    ؟یجان شما ازدواج کرد سایال--

 بود! یچه سوال گهید نیا یوا

 زدم و راستش رو گفتم. ایرو به در دل



 من قیدرد عم

 
80 

 

    ؟یکن یمن ازدواج م نیزد و گفت:با ادر ینه مجردم، چطور؟   الهه خانم لبخند-

 !؟ یزده گفتم: چ رونیاز حدقه ب یبود سکته کنم، با چشما کینزد

بچه دارمونم کرد و  ی!  دکادیدر ب یبچتون چ نیو پنجه آفتاب، بب نیزد و گفت:جفتتون مجرد یخانم لبخند الهه

که از شدت حرص به نفس نفس افتاده بود گفت:اما مامان من خودم زن دارم!   الهه خانم با حرص  نیرفت.    ادر

خر تا آ یتون یو تو نم ستیما ن نیب گهیاون د اما نیادر میرو دوست داشت تایما سن ینگاهش کرد و بعد گفت:همه 

 رفت. رونیگفت و از خونه ب یدیببخش نی!ادریعمرت مجرد بمون

و  زد یبرم خونه.   الهه خانم لبخند دیکم کم با گهیمنم د دیاز جام بلند شدم و گفتم:ببخش نیاز رفتن ادر بعد

 .شهیم مونیفهمه بعدا پش یپسره االن داغه نم نیگفت:به نظرم فکر کن، ا

 رو تکون دادم و گفتم:چشم خدافظ. سرم

 ________نیاز زبون ادر____

 اسیبگم خودم زن دارم و اصال دوست ندارم که با ال یبزنم، من به چه زبون ادیمامان فر یخواست از دست کارا یم دلم

 ! میبا هم ازدواج کن میبخوا نکهیچه برسه به ا میکن یرو تحمل م گریبه زور همد شمینجوریسقف برم، ما هم کی ریز

 بود!؟ یدختره نگفت نامزد داره، همون پسره ساشا، پس ساشا ک نیمگه ا اصال

 من تایشدم، سن رهیخ تایدر آوردم و به عکس سن بمیرو از ج میشدم، گوش یداشتم منفجر م تیشدت عصبان از

 ها بخوابه. شیآت نیبرگرد بذار تموم ا تایهنوزم عاشقتم، سن

 تو وجودم شعله ور شد و تماس رو جواب دادم: تیاسم مامان دوباره عصبان دنید و با دزنگ خور لمیموبا

هم ندارم!و  گهید یبه دخترا یازین تاستیمامان من خودم زن دارم اسم زنم هم سن-   ؟یخل کجا رفت یپسره --

د نشده بع تایمامان هنوز سال سن-نکن ها!    یشیمن رو آت نیخونه، ادر یایم یش یکمتر حرف بزن، پا م--السالم.   

 یدار یفهم یکه االن نم یجوان خام هیفکر کردم تو --   ن؟یفکر کرد یشما واقعا در مورد من چ رم؟یمن برم زن بگ

رده م هیعشق  یتا آخر عمرت پا یخوا ی!تو میزنم نگرفت یفتیم افهیو ق ختیاز ر یش یم ریپس فردا پ یگ یم یچ

و  یزناالن ب نیکه هم یخوا ینم یازدواج کن سایاگرم تو با ال ستیما ن نیب گهید تایسن نیادر ایخودت ب ؟بهیبمون

 .میدختررو نشون کن نیفقط ا گهیسال د میذار ی!ازدواجتون رو میصبرق
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هم با اون دختره تفاهم ندارم بعد  شینجوریشد، با حرص گفتم:مامان من هم یمامان منفجر م یداشت از حرفا سرم

انقدر من رو  ره،یگیتفاهم خودش شکل م اریتو برو چهار پنج تا بچه ب--کنم!؟    یسقف زندگ کی ریبرم باهاش ز

پنج تا  هیزده گفتم:مامان مگه جوجه کش رونیباز حدقه  یشد از دستت!    با چشما دیحرص نده تموم موهام سف

پسر، بعد از پدرت تنها  یرو نگه دار امرزتیخدا ب ینسل بابا دیرو تو هم کرد و گفت:تو با!   مامان اخماش ارمیبچه ب

م و رو گفت نی!   اسایبه جز ال یکنم اما با هر کس یخب من ازدواج م یلیو گفتم:خ دمیکش ی!   پوفیتو بود ییپرتو

 نیبغلم پرت کردم و سرم رو ب یلصند یرو خاموش کردم و رو یرو قطع کردم که مامان دوباره زنگ زد، گوش یشگو

ن م یتونم نه بگم و ناراحتش کنم، از طرف یکار کنم؟  مادرمه نم یبنده هات چ نیمن از دست ا ایدستام گرفتم، خدا

 سقف برم! کی ریز میاز هم ندار یدل خوش همکه اصال  گهیدختر د هیتونم همسرم رو فراموش کنم و با  ینم

 

 .ارمیب نییرو پا نیماش یها شهیخواست ش یآنقدر اعصابم خورد بود که دلم م دم،یخواب نیشب تو ماش تا

زد و پلکام  رونیاومده بود چشمام از حدقه ب یصفحه گوش یرو نایکه از آدر یامیپ دنیرو روشن کردم و با د میگوش

 رو بستم.

 یو من تنهام، ازت خواهش م ستیمامان خونه ن نه،یاومده که دختر و دامادش رو بب نجاست،یا تایمادر سن نیادر--

 .ایکنم ب

 شه. یآشکار م یکه همه چ م؟باالخرهیدروغ بگ میخواست یم یگفتم، تا ک یم قتیحق دیرفتم، با یم دیبا من

 اتی.   داخل رفتم که مامان سنیدر رو باز کرد و گفت:باالخره اومد نایلرزون جلو تر رفتم و در زدم که آدر یقدم ها با

سرش رو تکون   ن؟یسرم رو تکون دادم و گفتم:خوبم مادر جان شما خوب   ؟یخوب زمیزد و گفت:سالم عز یلبخند

را گه رفته مسافرت، پس چ یبچه م نیگفت:ا تایمامان سن هلبش رو گاز گرفت ک نایکجاست؟   آدر تایداد و گفت:سن

 یلی، خدوره یلیرفته خ تایکه سن یی:جاو گفتم دمیکش یقیهم گذاشتم، نفس عم یپلکام رو رو  ؟یتو همراهش نرفت

 دور.

ا.   خد شیانداختم و گفتم:پ نییبا تعجب از جاش بلند شد و گفت:مگه کجا رفته بچم؟   سرم رو پا تایسن مامان

 مکه؟ شیو گفت:مادر فرستاد دیگردو شد، خند یچشماش اندازه 

 رفته.     ایاز دن تایآروم گفتم:سن زه،یلبم رو گاز گرفتم تا اشکام نر رم،یبغضم رو بگ یکردم جلو یسع
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 با ترس گفت:حالتون خوبه؟ نایافتاد که آدر نیزم یمحکم رو تایسن مامان

دا خ یزد و گفت:بچم چرا رفت؟چرا؟مگه به بابا یافتاده بود تو سرش م نیزم یحس رو یکه ب یدر حال تایسن مامان

پدرش.   نتونستم به  شیرفت پ ه،ییبچم چقدر بابا رمیبم ی؟الهیکه خوشبختش کن یقول نداده بود امرزشیب

 برم. رونیبگم و از خونه ب یدیلب ببخش ریمادرش نگاه کنم، فقط تونستم ز یچشما

ازدواج کنم، طالع من  یدختر چیبا ه دیدادم و گفتم:من نحسم، من نبا رونیهم مثل دلم گرفته بود، نفسم رو ب هوا

 یازش ندارم ول یرو هم که دل خوش سایال یبشه، حت تایمثل سن یا گهیخوام دختر د ینحسه وجودم نحسه و نم

 دچار بشه. یخواست به سرنوشت بد یدلم نم

 ______سایاز زبون ال_

 بود. یحرف الهه خانم فکر کردم اما جوابم همچنان منف یرو

بذارم که طرف مقابلم به  یزندگ یخوام پام رو تو یبه من نداره و من نم یعالقه ا چیه نیبود که ادر نیاولم ا لیدل

 از بودنم لذت ببره، عذاب بکشه. نکهیا یجا

 یلیازدواجم هنوز خ یبود که برا نیا لمیدل نینگذشته، سوم تایسال از مرگ سن کیبود که هنوز  نیدومم ا لیدل

م تونست یبود که من نم نیا لمیدل نینگرفتم و چهارم ادی رمیبگ ادی دیرو که با ییها زیچ یلیزوده و من هنوز خ

 .نمیرو به چشم همسرم بب نیادر

 نگفت. یزیدونست و چ لمیوا رفت اما صالح رو بر م یلیجوابم خ دنیجوابم رو به الهه خانم گفتم، از شن یتلفن

 

 سال بعد کی

 _____نیاز زبون ادر__

 سال از رفتنت، از نبودنت. کی تا،یسال گذشت سن کیرو به سنگ قبر دوختم،  نگاهم

 خندونش رو به خاطر آوردم. یهم گذاشتم و چهره  یرو رو پلکام
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 رترید کمیمن  نیداداش.   سرم رو برگردوندم و گفتم:شما بر میبر دیشونم گذاشت و گفت:با یدستش رو رو نایآدر

 سرش رو تکون داد و دور و دور تر شد. نای.   آدرامیم

 میبر سقف کی ریز تایقرار بود من و سن یروز نیچن شیسال پ کیشدم،  رهیدستام بود خ نیبه عکسش که ب دوباره

 رو ننوشت. نیاما سرنوشت ا

 سای!   السایتعجب کردم و گفتم:ال...ال دنشیتوجهم رو جلب کرد، سرم رو که باال آوردم با د یهق هق دختر یصدا 

اشکاش رو پاک کرد و از  عیکه دستش بود سر یبا دستمال!؟   یینجایسرش رو به سمتم برگردوند و گفت:تو...تو ا

و قدم از قدم بر  ستادیصبر کن!   سر جاش ا سای:المجاش بلند شد، از جام بلند شدم و دنبالش رفتم و صداش کرد

!   سرش رو برگردوند و گفت:مگه من دل ندارم؟مگه یکن هیکردم که تو هم گر ینداشت، جلو تر رفتم و گفتم:فکر نم

 یاشکاش دوباره جار سایال  ؟یرو از دست داد یغم و غصه ندارم؟   نگاهم رو به دستاش انداختم و گفتم:تو کمن 

لب هق  ری!    محکم ب*غ*ل*م کرد که با تعجب بهش نگاه کردم، زمیزندگ ی:پدرم، مادرم،عمم، همه گفتشد و 

 من بهت دروغ گفتم، ساشا برادرم بود نه نامزدم. نکهیهق کرد:اول ا

ما رو  یتصادف مادر و پدرمون فوت کردن و سرپرست کیکه من ده سالم بود و ساشا پانزده سالش تو  شیپ سالها

عمم به عهده گرفت اما سه سال بعد شوهر عمم که برام کمتر از پدر نبود رو به جرم قتل به زندان انداختن، چون 

ده اما  یدفاع از خودش اون مرد رو هل م یبراکشه و شوهر عمم هم  یشوهر عمم چاقو م یها برا یاز مشتر یکی

 یکنه، شوهر عمم رو اعدام کردند و عمه  یکار رو تموم م نیخوره و برخورد سرش با زم یم نیمرد محکم به زم

دو بار پدر و مادرمون  مونیزندگ یمن و ساشا تو م؛یهم از غصه دق کرد و مرد و باز هم من و برادرم تنها شد چارمیب

 .میدادرو از دست 

ساشا و  یها یبودم و فقط و فقط دلدار دهیبه جنون رس یرو پاک کرد و ادامه داد:اون موقع از شدت افسردگ اشکاش

وب رو خ مارایتا بتونم من هم حال بد ب یروانشناس یگرفتم برم رشته  میتصم نکهیکرد تا ا یدادناش آرومم م دیام

 کنم.

کردم که  یطونیش یرو پاک کرد و بعد با تعجب گفت:اوا خاک به سرم من چرا تو ب*غ*ل توام!؟    خنده  اشکاش

 !  تیترب یاخماش رو تو هم کرد و گفت:کوفت نخند، ب

 که سرت رو هم به درد آوردم، خداحافظ.    دیرو به چشماش زد و گفت:ببخش شیآفتاب نکیع
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خداحافظ!    یچیو گفتم:ه دمیخند   ه؟یچ یعنیبرگشت و گفت:جان... !  سایجلو تر رفت که صداش زدم:ال کمی

 گفت. یو خداحافظ آروم دیخند

چند ماه که  نیداشتم، تو ا یحس وابستگ هیعاشقش باشم ها اما  نکهیداشتم، نه ا ساینسبت به ال یبیعج حس

 من یاوه خدا م،یکرد یبود و با هم کل کل م شمیپ شهیخواست هم یبودمش دلم براش تنگ شده بود، دلم م دهیند

 شدم! وانهیپاک د

 شدم. نمیو بعد سوار ماش نیلب گفتم:از دست تو ادر ریو ز دمیکش یپوف

... 

 یزیچ هیجلو اومد و گفت:داداش!   سرم رو به نشونه بله تکون دادم که گفت: نایبودم که آدر دهیتخت دراز کش یرو

و  دمی!  خندیکن یخودت رو کج و کوله م یرو هم گذاشتم که گفت:عه چرا ه دییبگم؟   پلکام رو به نشونه تا

مامان --   ؟یچ یول-...   یخواستگار اومده ول امانداخت و گفت:راستش بر نییسرش رو پا نایگفتم:خب بگو!   آدر

-بگم...   یکنم، چجور یتونم باهاش زندگ یاصال نم یعنیخوبه اما من دوستش ندارم،  یلیپسره خ تیگه موقع یم

فردا عصر   سرم رو تکون دادم و گفتم:اگه --  ؟یخواستگار انیقراره ب یحاال ک دم،یخب منظورت رو فهم یلیخ

 راحت باشه. التیپس خ ،یذارم باهاش ازدواج کن ینم ینباش یو راض ادیب تیپسر پادشاه هم خواستگار

 نگفت یچیزد و ه یلبخند نایآدر

... 

 یلیاص یهم داشت و از همه بهتر خانواده  یخوب یبود، چهره  یعال شونمیخوب بود، وضع مال یلیپسره خ تیموقع

 مشکوک کرده بود. ینبود و من رو حساب یباز هم دلش راض نایداشتن اما آدر

دو ساله از تهران!     یکبر ینقاش اینقشست  نی!   با دقت به نقشه مقابلم نگاه کردم، انیحواست کجاست ادر--

 شه. یکودکان چهار تا شش سال اول م یمسابقات نقاش میرو بفرست نیو گفت:به نظرم ا دیخند الیندا

 کشم. یم یکه دارم چ دمیاصال نفهم نیهم یبعد خندم گرفت و گفتم:تو فکر بودم برا یرو تو هم کردم ول اخمام

 تیعخواستگار اومده، موق نایآدر یراستش برا ،یستین بهیگفتم:تو که غر یبا دودل   ؟یبا تعجب گفت:فکر چ الیدان 

 خوبه و... یلیپسره هم خ
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 برگه افتاد. ی!؟ و خودکار از دستش رو؟خواستگاریزده گفت:چ رونیاز حدقه ب یبا چشما الیدان

 

اشتم جونم گذ ریگفته؟   دستم رو ز یخانوم چ نایو گفت:آدر دیکش یپوف   ؟یتعجب گفتم:حاال تو چرا تعجب کرد با

 الیان!  دایزن یمشکوک م الینشست که گفتم:دان الیکنج لب دان یزیپا داره، نه نه نه!   لبخند ر کیو گفتم:مرغش 

که گفت خندش گرفت که گفتم:اصال  یزیاز چ ودشمکنم مشکوک بزنم!   خ یکرد و گفت:من؟من غلط م یسرفه ا

مهمه!    با تعجب گفتم:خواهر من چه  میلیخودکارش رو برداشت و گفت:اتفاقا خ الی.   دانستین یمهم زیولش کن چ

و گفتم:خواهر من خواهر تو هم  دمیکرد و گفت:خب خواهر تو...    خند یمکث کوتاه الیبه تو داره؟   دان یربط

جن زده ها  نیچرا مثل ا الیزده گفتم:دان رونیاز حدقه ب یال با وحشت گفت:نه نه!   با چشمایهست؟   دان

خوام  یخوام...م یشه، اگه امکانش هست م یانداخت و گفت:اگه م نییسرش رو پا الیرو بزن.   دان ؟حرفتیشد

 کنم! یخانوم رو خواستگار نایخانوم رو...آدر نایآدر

 انداخت و گفت:خب راستش... ینگاه معذب الی!    دانالیتعجب نگاهش کردم و گفتم:دا...دان با

 کنم. ینگو فقط ساکت باش، خواهش م یچیرو قطع کردم و گفتم:ه حرفش

 نگفت. یچیسرش رو تکون داد و ه الیدان

 کردم اما واقعا شوکه شده بودم. یم دشییبود و من تا یخوب پسر

 .ناستیجواب آخر حرف آدر یول ایب یکردم آروم گفتم:هر موقع که خواست ینقشه رو طراح نکهیاز ا بعد

 .نیزد و گفت:ممنونم ادر یبرق چشماش

 یرو هم از همه بهتر م میخواهر دارم، وضع زندگ هی ایاز دار دن ست،ین نجایجام بلند شدم که گفت:من که مادرم ا از

ه ...   سرم رو باناینباشه فردا شب با د یکردن ندارم.  سرم رو تکون دادم و گفت:اگه مشکل یمخف یبرا یزیو چ یدون

 از شرکت خارج شدم. وخدافظ  ست،ین یگفتم:مشکل نشونه نه تکون دادم و

زدم و  یکنن؟   لبخند زورک یکار م یجا چ نیخونه رو که باز کردم و وارد شدم چشمام گرد شد، خواستگارا ا در

ه نگاه کردم ک نایجان.   با تعجب به آدر نیزد و گفت:بله برون خواهرته ادر ی.   مامان لبخنددیخوش آمد یلیگفتم:خ

 مبل نشستم. یو رو تمگف یلب مبارکه ا ریکرد.  ز یسرد به پسره نگاه م یلیخ
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 آب تو دلش تکون بخوره. زارمینم زم،یر یرو به پاش م ایدن یزد و گفت:همه  ی)خواستگار( لبخندمهرداد

شما زد و گفت: یلبخند کمرنگ نایجان فرشتست، فرشته!   آدر نایلبش رو گاز گرفت و مامان مهرداد گفت:آدر نایآدر

 .نیلطف دار

و  دیچیپ یگوش یخوشحالش تو یزنگ زدم، صدا الیرو برداشتم و به دان میگوش د،یرس انیهم به پا نایبرون آدر بله

به خواستگارش جواب مثبت داد و فردا  نایراستش آدر-شده؟   یچ--   دیببخش الیسالم دان-گفت:سالم جانم؟  

 .دمیشن یرو م شیحرص ینفس ها یآره     صدا-؟   !جو...جواب مثبت داد!یچ--کنسله   

 رو قطع کردم. یو گوش ومدین ییباز هم صدا     ال؟یال؟دانیکردم و گفتم:الو دان یکوتاه مکث

 ___نایاز زبون آدر____

 یایب میهمه مدت نشستم که خواستگار نیا ،یتو دروغ گفت الیکردم، دان یم هیهام رو بغل کرده بودم و آروم گر زانو

 خوام! یرو م الیمن مهرداده، اما من دان ریتقد دی! شایومدین یول

 ...دیشده، شا گهیدختر د هیعاشق  الیدان دیشا

 نشست. میشونیپ یرو یاسم مهرداد اخم دنیسرم رو برگردوندم و با د میزنگ گوش یصدا با

   ام؟یباشه کجا ب-.  مینیرو بب گهیهمد دیبا--   ؟یکارم دار یممنون چ-   ؟یجان خوب نایسالم آدر--  دییبله بفرما-

 خدافظ--باشه خدافظ  -ساعت هفت منتظرتم.    ام،یخودم دنبالت م--

 تخت انداختم. یرو قطع کردم و رو یگوش

 

رو برداشتم و گفتم:مهرداد زنگ زد  فمیدلم؟   ک زیعز یر یکه مامان گفت:کجا م دمیلباسام رو پوش یحوصلگ یب با

 سرم رو تکون دادم و گفتم:باشه خدافظ.   ایزود ب یزد و گفت:باشه ول یامان لبخندگفت کارم داره.   م

م:بله نشستم و گفت نی.   داخل ماشدینیبنش دییشد و گفت:بفرما ادهیپ نیساختمون رو باز کردم که مهرداد از ماش در

 گم.     تمام راه در سکوت بود. یحرفم رو م میدیرس یمهرداد به راه افتاد و گفت:وقت  ؟یداشت کارمیچ
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 یحس چیدونم چرا ه یهم خوب بود اما نم کلشیه د،یسف ،پوستیقهوه ا یکردم، چشم و موها زیرو آنال صورتش

 مهرداد نبود. یبرا ییقلبم رو پر کرده بود که جا الیاونقدر عشق دان دیبهش نداشتم، شا

 .نیش ادهیرو پارک کرد و گفت:پ نیماش یبه پارک دنیرس با

کرد و گفت:شما به من  ی.   مهرداد به چشمام نگاهمینشست یصندل یشدم که همراهم اومد و رو ادهیپ نیماش از

 .دیشه فهم یزد و گفت:کامال م یشدم که لبخند تلخ رهیدرسته؟   با تعجب به چشماش خ ن،یندار یعالقه ا

ما خوام ش یتصورتون بگنجه اما من نم یکه تو یاز اون شتریدوست دارم، ب یلینگفتم که گفت:من شما رو خ یزیچ

کر جز من ف یا گهیبه مرد د نیمن هست شیپ یخوام وقت ینم ن،یخوام از بودن کنار من زجر ببر ینم د،یبکش یسخت

 !دیکن

 یزنم و م یتکون داد و گفت:با مادرم حرف م یانداختم و گفتم:خب راستش من...من...   مهرداد سر نییرو پا سرم

 ینم ریشما هم با خانوادتون درگ یجور نیاز طرف خودم بوده ا یکنسل نیگم ا یازدواج رو، م نیکنه ا گم کنسل

 بهش زدم و گفتم:واقعا ممنونم آقا مهرداد.    ی.   لبخندنیش

 یدونم، واقعا نم یتکون داد و گفت:نم یمهرداد سر   ن؟یگیم یاز جاش بلند شد که گفتم:به مادرتون چ مهرداد

 دونم.

رسونمتون   موهام رو مرتب  یاشاره کرد و گفت:م نیرم.   مهرداد به ماش یم گهیجام بلند شدم و گفتم:باشه من د از

 !یزد و گفت:نه بابا چه زحمت یشه.   مهرداد لبخند کمرنگ یکردم و گفتم:آخه زحمتتون م

 شدم که سوار شد و به راه افتاد. نشیزدم و سوار ماش یلبخند

که شما  یگفت:خوش به حال مرد ینیخدافظ.   مهرداد با نگاه غمگ یکه گفتم:مرس ستادیدر خونه ا یجلو

 خدافظ.    ن،یعاشقش

 دیچیپ یشدم و وارد خونه شدم، صداش تو گوشم م ادهیپ نیماش از

 (نیکه شما عاشقش ی)خوش به حال مرد

 کنه! یهم به من فکر نم هیثان هیکه من عاشقشم اونقدر سرگرم کارش که  یزدم وتو دلم گفتم:هه مرد یپوزخند
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دهنش  نیبودم.   ادر رونیوارد خونه شدم و گفتم:ب    ؟یخواب آلود گفت:سالم کجا بود نیرو زدم که ادر یورود در

بهش رفتم و گفتم:فکر نکن پودرتو  ی!  چشم غره ایرو کج و کوله کرد و گفت:عه نه بابا من فکر کردم داخل بود

 یرو رو فمیهم در تو اثر کرده!    ک سایدختره ال اونکمال  نمیب یکرد و گفت: م زیچشماش رو ر نیعوض کن.   ادر

 یشونه ا نیادر   ؟یندار یمگه تو کار و زندگ نمیانقدر حرف نزن حوصله ندارم، بب نیمبل پرت کردم و گفتم:اه ادر

 من خونه اومدم. گهیبود د الیباال انداخت و گفت:دان

 .یدوست داشتن یباز هم اون موجود لعنت ال،یباز هم دان ال،یدان

 یو گفت:م دیخند نینداره همش تو اون شرکته؟   ادر یموند ازش، زندگ یاخم گفتم:اون انقدر تو شرکت بود چ با

 سرش رو نی!؟   ادررهیخواست زن بگ ی!میبده اما نشد!   با تعجب نگاهش کردم و گفتم:چ یزندگ لیخواست تشک

 زده رونیاز حدقه ب یست.   با دهن باز و چشماینگاهش رو ازم گرفت و گفت:مهم ن نیادر   ؟ید که گفتم:کتکون دا

 من مهمه!    یگفتم:برا

.  ریخعصر ب یعنیرم بخوابم شب... ینگاهم کرد که فکم رو بستم و گفتم:اصال به من چه، من م یبا نگاه مرموز نیادر

 اومدم. نیزم یکرد و با مغز رو ریزدم و اومدم برم تو اتاق که پام به مبل گ یبعد لبخند ژکوند

 من رو بکش راحتم کن. ایمامان!خدا ییلب گفتم:ا ریکردم از جام بلند شم ز یکه سع نطوریهم

 

رو  لایمن خوش خ ره؟یخواسته زن بگ یم الیدان د،یبغضم ترک دمیکشون تو اتاقم رفتم اما پشت در که رس کشون

 کنم هنوز به فکرمه! یبگو که فکر م

 _____الیاز زبون دان___

 یپوف   ال؟یدان یکن یم کاریاومد و گفت:چ رونیهراسون از اتاق ب انایافتادن بشقاب از دستم به خودم اومدم، د با

نم.   ک یجمع مها تو پات بره، برو خودم  شهیممکنه خرد ش ایو گفتم:حواسم نبود.   جلو اومد که گفتم:جلو ن دمیکش

رو  ها شهینشستم تا ش نیگفتم و زم یبشورم.   باشه ا هاروصدام کن ظرف  یتکون داد و گفت:باشه ول یسر اناید

 جارو کنم.

م رو که گفت ییها زیاون تموم چ یعنیبله داد؟ گهید یکیاون به  یعنیرفت،  ینم رونیاز ذهنم ب یلحظه ا نایآدر فکر

 فراموش کرد؟   
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 کرد. یم وونمیباشه د گهید یکی یبرا نایآدر نکهیمبل نشستم، فکر ا یو رو ختمیها رو داخل سطل ر شهیش

 کردم. یم یکار هی دیکردم، با یم یکار دیرو از دست بدم، با نایتونستم دست رو دست بذارم که آدر ینم

 کردم. یم دایاز طرف پ یزیچ ،ینشونه ا ،یرد دیگاز دادم؛ با نیرفتم و به سمت خونه ادر رونیخونه ب از

 شد و تو خونشون رفت. ادهیپسره پ هی نیاز ماش نایدهنم باز موند، آدر دمیخونشون که رس یجلو

شدم و با  ادهیپ نمیاز ماش   ن؟یداشت یشد و گفت:امر ادهیپ نشیراه پسررو سد کردم که از ماش یجلو نمیماش با

.     به چشماش زل زدم و دییرو برداشت و گفت:خب بفرما شیدود نکیداشتم    پسر ع یتمام گفتم:بله امر تیجد

 یکار دارم آقا ی...زنتون؟ من به زن شما چزنگفتم:دست از سر زنم بردار.    پسره چشماش چهارتا شد و گفت:

 بشو! نایآدر الیخ یب زتیمحترم!؟    اخمام رو تو هم کردم و گفتم:جان مادرت، جان عز

زد و گفتم:عشق؟      رونیمن از حدقه ب یدفعه چشما نیا    ن؟ییخانوم شما نایزد و گفت:پس عشق آدر یلبخند پسره

ت رو دوس گهید یکیندارم و  یبودم گفت که من به تو حس رونیاالن که باهاش ب نیتکون داد و گفت:هم یپسر سر

 ازدواج گرفتم. نیبه کنسل ا میدارم و منم تصم

تکون دادم که پسر  یکنم؟   سر کاریحاال من چ ه؟یک گهینفر د هیاون  یعنی!؟ گهید یکیبند اومد،  نفسم

 برم، خدافظ دیمن با دیگفت:ببخش

 تکون دادم و گفتم:خدافظ یسر

 _____نیاز زبون ادر_____

 رو جواب دادم: یتلفن گوش یانداختم، با صدا یبه نقشه ها م ینشسته بودم و طبق معمول نگاه یصندل یرو

ممنونم، مادرخونه  یلیخ--   ن؟یسالم ممنون شما خوب-   ن؟یخوب هست ییپرتو یسالم آقا--   دییبله بفرما-

.    مامان سرش رو هیدم بهشون      تلفن رو دست مامان دادم و گفتم:خانوم نصرت یرو م یبله االن گوش-هستن؟   

 ی؟...ممنونم اونم خوبه...چخوبه هرداد...ممنون آقا من؟یخوب هست یتکون داد و گفت:سالم خانوم نصرت

خب  یلیخواستگار!...خ ادهیکه ز یزیچ ستی...نه مهم ن؟ی...مگه دخترم چشه؟...آخه الک؟یچ ی!...برایشده؟...چ

 باشه خدافظ.
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نگاهش کردم که گفت:زنگ زدن  دیمادر فدات بشه!    با ترد ی! الهرمیبچم بم یبرا یرو قطع کرد و گفت:اله تلفن

گه مهرداد جن زده  یباال انداخت و گفت:واال مامانش م یمامان شونه ا    ؟یچ یعنیکنسل کردن.   با تعجب گفتم:وا 

!   اخمام میخور یبه درد هم نم نایگه من و آدر یخونه م مدهکند حاال او یدل نم نایکه از آدر یگه مهرداد یشده، م

را دخت ینموره خله که اونم تو همه  هیگله فقط  یمثل دسته  ده،یتم:به جهنم، خواهرم که نترشرو تو هم کردم و گف

 ردمک فیو گفتم:تعر دمیخند    ؟یگفت یبد ای یکرد فینگاهم کرد و گفت:االن ازش تعر یچشم ریهست!    مامان ز

م، برداشت یبی!      سشهیبهش بگم؟ بچم بفهمه پرپر م یمامان جان!     مامان دوباره بغض کرد و گفت:حاال من چجور

به من!   مامان چاقوش رو برداشت و  نشیگم که پرپر نشه، بسپار یبهش م یجور هیبهش زدم و گفتم:خب من  یگاز

 تو بهش بگو. هواال باش دونمیکرد گفت:چم یخورد م اریکه خ یدر حال

 سر توعه! ریدونم همش ز یمن که م نایآدر یریبال نگ یاومدم، ا رونیآشپزخونه ب از

 

 .نییبه در اتاقش زدم که گفت:بفرما آروم

 ؟یچه با ادب شده!   وارد اتاقش شدم که سرش رو باال آورد و گفت:جانم داداش به

 باهات صحبت کنم. یموضوع هیتختش نشستم و گفتم:اومدم در مورد  یرو

 رو تکون داد و گفت:بگو. سرش

 یلبخند نای.   آدرمیانداختم و گفتم:مامان مهرداد زنگ زد و گفت که ازدواج رو کنسل کن شیآب یبه چشما ینگاه

 با تعجب گفت:نه نای!   آدریسر تو باشه همه چ ریزدم ز ینگاهش کردم و گفتم:حدس م طنتیزد و گفت:واقعا؟   با ش

 خبر داشتم. هیقض نیخب...   مشکوک نگاهش کردم که گفت:من خودم از ا یول ستیمن ن ریتقص

بهش  یزیخب چ یلیتکون دادم و گفتم:خ یکنم.   سر یازت خواهش م ا،یچشماش زل زدم که گفت:به مامان نگ به

 گم.   ینم

 ______نایاز زبون آدر________

 راحت شده بودم. یبود که از دست ازدواج زورک نیحداقلش ا دم،یپر یم نییزده باال و پا ذوق
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اخمام تو هم    ؟یایم ره،یخواد جشن بگ یگه فردا تولد خواهرشه م یم الیدان نایدر اتاق و باز کرد و گفت:آدر نیادر

.    نیبر نیخوا یاما اگه شماها م امیگفتم:بهشون بگو من نم یکامال جد یبشنوه با صدا الیکه دان یگره خورد و جور

 رفتم و گفتم:خب یزنم!    چشم غره ا یباهاش حرف نم ادیاگه ن نایدرگفته آ انایگه د یم الیو گفت:دان دیخند نیادر

 .شییحرف نزنه، ا

 دم، فعال خداحافظ. یشه بهت خبر م یم یچ مینیگفت:حاال بب الیباال انداخت و به دان یشونه ا نیادر

فردا  یچ ی؟برایاریدر م یتخت نشست و گفت:تو چرا انقدر بد اخالق باز یرو قطع کرد رو یگوش نکهیاز ا بعد

لب گفت:پس خوب شد بهت  ریز نی!    ادرادیخوشم نم الیو گفتم:از تو چه پنهون اصال از دان دمیکش یپوف     ؟یاینم

م مه یچیه یعنی زهیگفت:امم چ یسرش رو باال آورد و هول هولک نی!؟   ادریرو نگفت ینگفتم.  با تعجب گفتم:چ

 یازت خواستگار الینگاهش رو به چشمام دوخت و گفت:دان نیشده؟   ادر ی!چنی!   با تعجب گفتم:بگو ادرستین

زده  رونیاز حدقه ب ی.   با چشمایبهش گفتم که نامزد کرد نیهم یبرا یکرده بود اما اون موقع با مهرداد نامزد بود

 ایب یفردا هم اگه دوست داشت ستیمهم ن گهیاز جاش بلند شد و گفت:د نی!    ادرنیادر یگ یم یچ ؟تو!یگفتم:چ

 خودته. لیم

به قولش وفا کرده  الیدان یعنیرفت و من همچنان بهت زده به سقف چشم دوخته بودم،  رونیرو گفت و از اتاق ب نیا

 ...یعنی...یعنیاون هنوزم من رو دوست داره؟  یعنیبوده؟ 

 گفتم االن... یبله نم یاگه من سر لجباز د،یچرخ یدور سرم م ایدن

 یزنه اما نگفت که دلم م یباهام حرف نم انایتخت گذاشتم، اون گفت اگه نرم د یرو مشت کردم و سرم رو رو لباسم

 .نمشیخواد بب

 بزرگش گوششه! کهیبگه وگرنه ت یجور نیتونه جلو داداشم ا یحقم داره نم البته

ب قل نیتا به ا نمش،یبرم تا بب دیفردا برم، با دیمن با دم،یکوب یتخت مشت م یها از شدت حرصم رو یروان مثل

 بشه قیخستم آرامش تزر

... 
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 دیخند نیسرم رو تکون دادم که ادر   ؟یایکه مشغول کروات بستن بود انداختم که گفت:تو هم م نیرو به ادر نگاهم

.   امینم و بوگفتم دلش رو نشک گهیاصرار کرد د ادیز انای!    نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:دیایو گفت:تو که قرار نبود ب

 !شیا ام،یرو تو هم کردم و گفتم:اصال نم خمام!؟    اینگاهم کرد و گفت:مطمئن طونیش نیادر

پله ها  یشد.  از رو رید میگفت:خب حاال غصه نخور، پاشو بر نیپله ها نشستم که ادر یرو نهیهم دست به س بعد

شد و  تا بناگوش باز شمیبهم زد و لبخند که چه عرض گفتم ن یدستاش قفل کردم، لبخند نیبلند شدم و دستم رو ب

 با ذوق بهش نگاه کردم.

 .میدیزود رس یلیخ نیهم ینبود برا یادیراه ز الیدان یخونه  تا

 .دمیترس یوجودم رو فرا گرفته بود. دست خودم نبود اما از برخورد دوبارمون م استرس

نگاهش رو به  دنمیچشمم به چشمش افتاد، مشغول حرف زدن بود که با د م؛یرو گرفتم و وارد خونه شد نیادر دست

 انداختم. نییکرد، سرم رو پا خیچشمام م

تونستم  یشدم، نم رهی.   سرم رو باال آوردم و به چشماش خدیگفت:سالم خوش اومد الیجلو تر رفت و دان نیادر

 ت سالن رفتم.کردم و با عجله به سم یلب سالم آروم ریخودم رو کنترل کنم، ز

زد و  یلبخند پررنگ انایتولدت مبارک!    د ؟یخوب زمیزدم، بغلش کردم و گفتم:سالم عز یلبخند آروم اناید دنید با

 دوستت یلیخ الیدان نایگفت:سالم زن داداش خوشگلم.   با تعجب نگاهش کردم که محکم بغلم کرد و گفت:آدر

 جواب مثبت بده. بهشکنم  یکنه! ازت خواهش م یتو خونه به تو فکر م زیر هیداره! 

 کیما رو به هم نزد ایدونم چرا هر بار دن یرو دوست داشتم اما نم الیگفتن نداشتم، من دان یبرا یزیکردم، چ سکوت

 کنه. یکنه و تو اوج دوباره از هم جدا م یم

 کنم. یروش فکر م زمیزدم و گفتم:باشه عز یزورک لبخند

 جونم! ی*د و گفت:عاشقتم آدیذوق گونم رو ب*و*س* با

 .نیایلحظه ب هیشه  یخانوم م نایآدر--

بود که خود  شیلعنت یمشک یلبم خشک شد و سرم رو برگردوندم، دوباره چشما یصداش لبخند رو دنیشن با

 .    امیتکون دادم و گفتم:بله االن م یکرد.  سر یم یینما
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و  دمیکش یقیکردم به استرسم غلبه کنم، نفس عم یکه تونستم سع ییلرزون به سمتش رفتم، تا جا یقدم ها با

 .دییگفتم:بفرما

!؟   با یعالقه دار یتو به کس نایگم، آدر یپس رک م ستمین ینیشد و گفت:اهل مقدمه چ رهیبه چشمام خ الیدان

بهت زده نگاهم کرد و گفت:تو به من قول  الیله    دانانداختم و گفتم:ب نییبعد سرم رو پا یدهن باز نگاهش کردم ول

تونم  یبدون اون نم یدادم و گفتم:واقعا عاشقشم، حت ونسرم رو تک     ؟یکه... واقعا عاشق یاون روز گفت ،یداد

 کنم. یزندگ

 گم. ینم یچیه گهیمن د یخب، اگه واقعا دوستش دار یلیمشتش رو محکم بست و گفت:خ الیدان

 !؟الیدان یستیتا بره که گفتم:از کجا معلوم اون فرد تو ن برگشت

ن تکو یبهش زدم که آروم آروم گفت:من...من... اون شخص منم؟  سر یو با تعجب نگاهم کرد، لبخند پررنگ برگشت

 خورد. یگرمش به گردنم م یتر شد، نفس ها کیو نزد کیدادم که نزد

بود آب بشم،  کیمن و تورو از هم جدا کنه، مطمئن باش.   از خجالت نزد یزیگذارم چ ینم گهیلب زمزمه کرد:د ریز

 رو احساس کرده بودم. یواقع یدختر جهان بودم حاال خجالت به معنا نیمن که پررو تر

ه با دونم چقدر تو فکر بودم ک ینشستم، نم یصندل یرفتم.نفس نفس زنان رو اطیگفتم و داخل ح یدیلب ببخش ریز

 که به گردنم خورد وحشت زده به پشتم نگاه کردم. یمحکم یپس گردن

 !؟یکن یکار م یچ نجایتعجب نگاهش کردم و گفتم:تو ا با

 داشت؟ کارتیپسره چ نیدر هم رفته گفت:ا یسگرمه ها با

 

 دم. یم حیمفصله برات توض شیچشماش نگاه کردم و گفتم:خب قض به

!    یشه انقدر زود قضاوت نکن یکردم و گفتم:م ی!   اخمینگو که با پسره دوست نایرفت و گفت:آدر یچشم غره ا سایال

 یگفتم و بعد گفتم:راست یباشه؟    باشه ا ،یکن فیرو برام تعر یهمه چ دیبا یخب ول یلیتکون داد و گفت:خ یسر

 یلیچون دعوت کردن و منم خ یدورمونن ول یالی:از فامفترو شل کرد و گ ششین سایال   ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا

 وقت بود تولد نرفته بودم اومدم.
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 !   با حرصیادامه داد:و البته دوست پسر جنابعال سایهم هست.   ال نیدوست ادر الیتکون دادم و گفتم:آقا دان یسر

کردم و روم رو به اون  یخب بابا، سر به سرت گذاشتم.   اخم یلیو گفت:خ دی!    غش غش خندسای:الدمیلب غر ریز

م د یبه داداشت جواب مثبت نم یندادم که گفت:قهر کن وجوابش ر   ؟یگفت:االن مثال قهر سایطرف گردوندم که ال

 رونیاز حدقه ب ی!  با چشمایدیکه شن ینیگل کرد و گفت:هم طنتشیش سای!؟   الیها!  با تعجب برگشتم و گفتم:چ

نه، مامانت زنگ زد و دوباره  نیه!؟    سرش رو تکون داد و گفت:البته ادرکرد یاز تو خواستگار نیزده گفتم:ادر

 موافقتش رو اعالم کرده. نیکرد اما گفت ادر یتگارخواس

شماش چ سایکنم!     ال یم کارتیچ نیبب اریداداشم در ب یها برا یجنگولک باز نیبغلش کردم و گفتم:تو از ا محکم

 !    یاریدر م یخواهر شوهر باز یاز االن دار ستایکرد و گفت:قبول ن زیرو ر

 شود! یم ثیخب ناینگاهش کردم و گفتم:ها ها ها آدر طونیش

رد و ک یجا خورد اما سالم سایال دنیبا د نیسرم رو باال گرفتم و گفتم:بله؟   ادر نیادر یصدا دنی!    با شننایآدر--

و ر شمیزن داداش!   بعد ن میزدم و گفتم:بر یرو گرفتم، چشمک سایگفتم، دست ال یوقت شام    باشه ا ایگفت:ب

 متوجه خندش نشه. سایال تاانداخت  نییسرش رو پا نیشل کردم که ادر نیادر یجلو

 یزندگ هیو  میشه منم مثل آدم برم سر خونه و زندگ یم یخدا چ یگوشه نشستم، ا هیو  دمیغذام رو کش بشقاب

 دغدغه داشته باشم. یآروم و ب

رو داخل  قاشقش سایشام رو کوفتم نکن.   ال یبا حرص گفتم:ال     ؟یکن فیتعر یخوا یبغلم نشست و گفت:نم سایال

 نگو. یزیچ یش یم تیخب نگو، اگه واقعا اذ یلیبشقابش گذاشت و گفت:خ

 .میرو در کمال سکوت و آرامش خوردم و بعد آماده شدم تا به خونمون بر شام

 یبرا رمیبم یاله یداد، ا یگوش م یکامال جد نیزد و ادر یحرف م نید که دم گوش ادرتر ساشا بو بیهمه عج از

 کنه! یخفن م یدایداداشم برادر زنش داره تهد

 داداشت خوب مخ داداشم رو به کار گرفته ها. نیا یگفتم:ال سایبه ال رو

زد و گفت:سالم تشکر شما  یساشا لبخند   ن؟یرو گرفتم، جلو رفتم و گفتم:سالم آقا ساشا خوب هست سایال دست

 یمراحت ن التونیما، خ یخونه  ادیامشب م سایرو محکم تر گرفتم و گفتم:ممنون، آقا ساشا ال سایدست ال  ن؟یخوب
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رو شل کردم که  شمیکنم.   بعد ن یم میجا قا هی دشمیکنم کل یگذارم از بغلم جم بخوره شبم در اتاق رو قفل م

 کرد. یبا حرص بهم زل زدن و ساشا با دهن باز نگاهم م سایو ال نیادر

ا راحت!   ساش التونیرفتم! حاال در کل گفتم حواسم بهش هست خ شیپ یلیفک کنم خ یرو خاروندم و گفتم:ا سرم

 و سرش رو تکون داد. دیخند

ونه خ میبگذار برس نایلب گفت:آدر ریپنهون کنه ز یدروغ یکرد حرصش رو پشت خنده  یم یکه سع یدر حال سایال

 کنم! یخفت م

 

و  دمیرو کش سایگفتم و بعد دست ال یشیخانوم!   ا نایآروم گفت:دارم برات آدر یلیخ نیکردم که ادر زیرو ر چشمام

 یلیکرد و گفت:زهر مار باشه، تو خ یرو شل کردم و گفتم:باشه   اخم شمیمن رو ببر، خب؟   ن یبردم که گفت:تو آبرو

 .   نمدو یزدم و گفتم:م یلبخند ژکوند  ! نایآدر یرو دار

 ___سایاز زبون ال___

رو خفش کنم که  نیبشم برم ا ییساقه طال تییسکویمن ب یاله یا نا،یآدر نیخدا من رو مرگ بده از دست ا یا

 نده!    یانقدر سوت

 نشستم.وارانه نگاهش کردم و جلو  دی.   تهدنیگفت:شما جلو بش نایشدم که آدر نیحرص سوار ماش با

م ش ادهیرو باز کردم تا پ نیو در ماش ستادیاز حرکت ا نیخونه ماش یجلو دنیدم خونه سکوت برقرار بود، با رس تا

 همانا. نیکردن همانا و با سر پرتاب شدن تو بغل ادر ریجوب گ یرو یها لهیکردن پام به م ریاما گ

 کرده! یزیبرنامه ر نیگه ا یاالن با خودش م سایخاک بر فرق سرت ال یا

 !یپوش یم یکفش پاشنه دوازده سانت یچ یبرا یستیرو بلد ن تیبگه تو که راه رفتن عاد ستین یکی

حرکت بلندم کرد که گفتم:عه  هیبا  نیپام!   ادر یکه تونستم خودم رو از بغلش در آوردم و با بغض گفتم:آ ییجا تا

لب نق زدم:خب  ریز     ؟یراه بر یخواه یپات م نیرفت گفت:با ا یکه به طرف خونه م نجوری!؟   همیکن یکار م یچ

 نگفت. یزیمحکم تر بغلم کرد و چ نیزشته.   ادر

 بدرود گفت. یحیبا لبخند مل نیو آقا ادر میآبرو برام مونده بود که اونم به لطف گند کار هی ایاز دار دن یعنی
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زهر مار برو خودت رو مسخره کن.    به  یگذره!؟    با حرص گفتم:ا یگفت:خوش م دیخند یکه م یدر حال نایآدر

 آسانسور خراب است آه از نهادش بلند شد. یتابلو دنیبا د یتازه کرد ول ینفس نیادر میدیکه رس نگیپارک

 من رو سه طبقه کول کنه ببره باال؟    دیبا چارهیب نیادر یعنی

و.   کرد و گفت:مزخرف نگ یاخم نیخوابم.   ادر یم نگیکه گفتم:من شب رو تو پارک میبا بغض به هم نگاه کرد ییتا دو

فاق ات نیفکر کنم بعد از ا خت،یر یرفت قلبم م یکه باال م یگفت و از پله ها باال رفت.  با هر پله ا یعل ای هیبعد 

 بست. یرو م ششیمن ن یکرد و با چشم غره ها یرو شل م ششین یه نای!     آدررهیکمر بگ سکید

 .میدیخونشون رس یباالخره جلو یبدبخت یکل با

 نیادر   ؟یکن یکار م یو گفت:مادر اون باال چ دیغش غش خند نیمن رو کمر ادر دنیجون در رو باز کرد و با د الهه

تکون داد و  یباال، آسانسور هم خراب بود.   الهه جون سر ادیتونست ب ینم دهیمن جواب داد:پاش ضرب د یجا

گفت و به سمت اتاق  یباشه ا نیشده.   ادر یچپاش  نمیتا من بب یخب ببر بذارش رو تخت اتاق آخر یلیگفت:خ

 .میرفت یآخر

تخت گذاشت و گفت:پات چطوره؟   لبم رو از شدت درد گاز گرفتم و گفتم:خوبه سالم داره  یمن رو رو نیادر

پسر  گهیکنه د ینکنم و گفتم:خب درد م یدادم شوخ حیم.   ترجگفت یکرد و گفت:جد یاخم نیخدمتتون.    ادر

زنم دکتر  یتکون داد و گفت:االن زنگ م یرس نیپام خوب باشه!؟   ادر یکه من زدم انتظار دار ییخوب، با اون ملقا

بود  یوببه اون خ تونیشه!اون خونه قبل یآدم سالم فلج م نیکه شما دار ییپله ها نیو گفتم: با ا دمیکش ی.   پوفادیب

سرم    ؟یدوست داشت یلیو گفت:اونجا رو خ دیخند نیبرد.   ادر یلذت م دید یآدم م اطشمیخورد، ح یپله هم نم

 زیچ ،یچیزد و گفت:ه یلبخند مشکوک نیباشه؟   ادر یخب باشه.   با تعجب گفتم:چ یلیو گفت:خ دمرو تکون دا

 .   ادیگو بب یدکتر رو کول کن یتون یباال انداختم و گفتم:اگه م یشونه ا.     ادینبود؛ من برم زنگ بزنم دکتر ب یخاص

 هیفرصت  نیخب پس منم تو ا یلیتکون دادم و گفتم:خ یکنم.      سر یزد و گفت:باشه کولش م یلبخند نیادر

 زنم. یچرت م

 که به خواب رفتم. دینکش یهم گذاشتم و طول یخستم رو رو یپلکا

 

...... 
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 یچشما یپام بود چشمام اندازه  یچیکه مشغول باند پ نیادر دنیو چشمام رو باز کردم، با د دمیکش یقیعم ازهیخم

 یم نهیسرش رو باال آورد و گفت:دارم س نیادر   ؟یکن یکار م یچ یزد و گفتم:تو...تو....تو دار رونیب یخاله قور قور

 بشه! دهیخشگناهات ب بزنباال انداختم و گفتم:پس محکم تر  یزنم.   شونه ا

که سرش  نجوریهم  ؟یمن دست زد یبه پا ینگفت که گفتم:واقعا چجور یزیو چ نییسرش رو انداخت پا نیادر

باال  یخوام پاشو برو.  شونه ا ی!  اخمام رو تو هم کردم و گفتم:نمیبود گفت:به راحت یچیبود و مشغول باند پ نییپا

ه ک دیکش یرینداره!   اسم پا درد رو که آورد پام چنان ت یخب، پس اگه پات گرفت به من ربط یلیانداخت و گفت:خ

 از شدت درد بالشت رو گاز زدم.

.    با حرص سرم رو ارهیب یزیچ هی خچالیاز  نایگم آدر یتعجب نگاه کرد و گفت:گشنته؟ حاال بالشت رو نخور م با

 یانداخت و گفت:خب به من چه خودت نزاشت یصی!    نگاه خبرمیم یدارم از پا درد م هیبرگردوندم و گفتم:گشنه چ

 رفت. یطبق معمول دستم به سمت پام نم مابهش رفتم ا یپات رو ببندم حاال خودت ببند.   چشم غره ا

 ییجورا هی یعنیرفت،  یشد دستم به سمتش نم یم یزخم ای دید یم بیاز بدنم آس ییکه جا یهم موقع یبچگ از

 دست بزنم. دمیترس یم

 ی!     ابروهاش رو باال انداخت و با حرص گفتم:حاال که بهت جواب منفنیشرک وارانه نگاهش کردم و گفتم:ادر گربه

 آخه!    ینیزم بیلب غر زدم:شوهرم انقدر س ریچرخوندم و ز واری!   بعد روم رو به طرف دیفهم یدادم اون موقع م

 جلو پات رو. اریفت:خب حاال ناراحت نشو، بجلو تر اومد و گ نیادر

 پام رو ببنده. نیغضب اخم کردم و آروم نشستم تا ادر ریبعد دوباره مثل م یرو تا بناگوش شل کردم ول شمین

..... 

 جادوگر شهر از شدم! هیخانوم تورو خدا کمتر بزن شب-

 .زمیگفت:باشه عز دیخند یمن م یاز دست غر غرا زیر زیکه ر یدر حال شگریآرا

که خودشون رو قشنگ جلوه بدن وگرنه من که خودم  رزناستیمال پ شیمتنفرم، آرا ادیز شیکنم از آرا کاریچ خب

 (نیهم خودتون فتهیعجوزه ها کنم!؟)خود ش هیخودم رو شب یچ یخوشگلم برا

 بود، بماند که چقدر غر زدم و اون بدبخت غرغرام رو تحمل کرد. نیمشترک من و ادر ی قهیسل لباسم
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 خورد. یم یساده که از کمرش ربان صورت یبا ذوق به لباسم نگاه کردم، دکلته  دوباره

 یخودت رو نگاه کن یتون یحاال م یخب خانوم--

 نگاه کردم، واقعا قشنگ بودم قشنگ تر شده بودم! نهیآ به

 داد. یم یخاص یحید که به صورتم ملبو میهمه بهتر رژ صورت از

 امشب! یبا ذوق جلو اومد و بشکن زد و گفت:چه خوشگل، چه خوشگل، چه خوشگل شد نایآدر

کرده بود.   دم گوشش آروم  باشیرنگش واقعا ز ی.   لباس زرشکیناز شد یلیزدم و گفتم:تو هم خ یلبخند

 ...ییحرفا بزنما، باالخره شب، تنها نیبه بازوم زد و گفت:نزار منم از ا یکنه!    مشت یامشب غش م الیگفتم:دان

 کردم و گفتم:زهر مار، سوء استفاده گر بدبخت یاخم

قلبم گذاشته بودم و تند تند نفس  یکه دستم رو رو یو گفت:آقا داماد اومدن!   در حال دیکش یغیج شگریآرا اریدست

 شد!    گفتم:آروم دختر بند دلم پاره دمیکش یم

 ایگب یزیچ هیرفت  ادتیکردم و گفتم:فکر کنم  ینگفت.  اخم یزیزد و چ یلبخند نیرفتم که ادر نییپله ها پا از

 یوقت نگ هیخوردم گفتم: یحرص م زیر زیکه ر نجورینرفته!     هم ادمی یزیباال انداخت و گفت:نه چ ییابرو نیادر

 خوره! یزبونت رو م یشیپ ا،یچقدر خوشگل شد

 نگفتم. یزیرو شل کردم و چ شمی!     نیو گفت:شما از اولشم خوشگل بود دیخند نیادر

ون آماز یکرد از جنگال یدونست فکر م ینم یکه هر ک دمیکش یو سوت م غیو آنچنان ج دمیکش نییها رو پا پنجره

 فرار کردم.

 .میدیزود به تاالر رس یلیخ نیهم ینبود برا یادیز یتا تاالر فاصله  شگاهیآرا ار

 .مینشست گاهمونیبه مهمون ها تو جا ییو بعد از خوش آمد گو میدست و سوت وارد تاالر شد یصدا با

 زود وسط رو پر کردن. یلیقر تو کمر خ یپخش شد و دخترا و پسر ها یمعمول آهنگ جو دار طبق
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دونم شش تا  یمن نم--  !  هیچه خبره مگه جوجه کش-خواما!   یگم من دوازده تا بچه م یم--بله؟    -    سایال--

 .دیخند زیر زیبه بازوش زدم که ر یدختر شش تا هم پسر.   مشت

 م!گ یم کیمنم تبر یزدم و گفتم:مرس یگم. لبخند یم کیبچه کوچولو جلو اومد و گفت:تبر هیخانم جوان با  هی

 زد و گفت:ممنونم. یتلخ لبخند

 نشست. یصندل یکرد و رو یبغض دختر

گرد  یبه دختر نگاه کرد و گفت:ونوس.   با چشما یبا ناراحت نیبود؟   ادر یک گهید نیگفتم:ا نیتعجب رو به ادر با

بود  کیخوردن و نزد ریمن ت شیعروس یبود، تو تایدوست سن نیونوس بهتر--...   ه؟نکنهیک گهیشده گفتم:ونوس د

 تادسیقلبم ا لیسال تحو یدستم رو گرفت و گفت:لحظه  نی!؟   ادریزده گفتم:چ رونیاز حدقه ب ی.  با چشمارمیبم

 اما دوباره شروع به زدن کرد.

 !یش یم والیه هیشب زهیر یم لتیمینکن االن ر هیو گفت:گر دیخند نیکه ادر دیاز چشمم چک یاشک قطره

 رفتم. یالک یگفتم و چشم غره  یشیا

 نشستم یصندل ینفس زنان رو نفس

 سیال یش یسرم رو تکون دادم که گفت:تو آدم نم    ؟یدو ساعت تموم برقص یگفت:مجبور بود نایآدر که

 شن. یزدم گفتم:فرشته ها آدم نم یجور که نفس نفس م نیهم

ابام و مامانم و ب یاز چشمم افتاد و گفتم:دلم برا یقطره اشک   ؟یشد یگفت:چ نینشستم که ادر یصندل یبغض رو با

 عمم تنگ شد.

 .دیکش ینم لمیغذا رو به زور برداشتم، اصال م قاشق

 بشقاب گذاشتم. یراحت باشه چند تا قاشق به زور خوردم و بعد قاشق رو تو نیادر نکهیا یبرا

 ندارم. لیسرم رو به نشونه نه تکون دادم و گفتم:نه م   ؟یخور یبا تعجب گفت:نم نیادر

ه شه ک یزد و گفت:نم یچرا؟   لبخند گهیخورم.  با تعجب گفتم:تو د یتکون داد و گفت:پس من هم نم یسر نیادر

 .یمن بخورم و تو نگاه کن
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 ایدن یو گفتم:تو کل گال دمی!    خندرمیدست گلت رو پرت کن من بگ ایب یگفت:هو نایانداختم که آدر نییرو پا سرم

 پس انقدر حرص نزن! یترش یور دل خودم م یکن یشوهر نم یریرو هم دستت بگ

 خوام دست گلم رو دوست دارم. یو گفتم:نم دیدستم رو کش نایآدر

کردم و  یا صانهیمن رو دست گلت حساب باز کرده بودم!   نگاه خب ،یبد یلیرو تو هم کرد و گفت:خ اخماش

کردم که  یطانیش یحساب باز کن.   بعد خنده  الیرو آقا دان یرو دست گل من حساب باز کن نکهیا یگفتم:جا

 زود نگاهش رو گرفت. یلیدوخت و خ الیو به داننگاهش ر

 شدم و بوق بوق ها شروع شد. نیرو گرفتم و سوار ماش نیادر دست

 یتلخ م یاون خاطره  ادیهم بود  یکردم هر کس یشد، درکش م یو حالش بد م دیپر یهر لحظه رنگش م نیادر

 افتاد.

 بکش. قینفس عم ن،یلب گفتم:به خودت مسلط باش ادر ریز

 نگفت. یزیتکون داد و چ یسر

 کنم. یداشتم که براش دلبر یداشتم که بغلش کنم و نه پدر یشد، مثل همه عروس ها نه مادر یخداحافظ موقع

 یدردونم باش، خواهرم رو اول به خدا بعد به تو م زیگذاشت و گفت:مواظب عز نیدستم رو تو دست ادر ساشا

 سپارمش.

 نایتو دارم آدر یازش گرفتم و گفتم:به موقعش برا یزیر شگونیدم گوشم گفت:خوش بگذره!   ن زیر یلیخ نایآدر

 خانوم!

همون که من عاشقش بودم  نایا نیادر یقبل یخونه  رم،یبود بم کیکه به خونه دقت کردم از شدت ذوق نزد کمی

 بهم زد. ینگاه کردم که لبخند نیبه ادر ی.   با خوشحالنیمشترک من و ادر یحاال شده بود خونه 

 د؟یخواب شیموها و آرا نیشه با ا یکه مگه م ستین یداخل حمام رفتم، واال شوخ میو مستق میپله ها باال رفت از

 اومدم. رونیو ب دمیکش یقیها راحت شدم نفس عم ونینیبا موهام کلنجار رفتم و از شر ش یکل نکهیا بعد

 .شینگاه نکن!ا یانداخت که گفتم:زهر مار اونجور یطونینگاه ش نیادر
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 هم گذاشتم. یخستم رو رو یو پلکا دمیتخت دراز کش رو

.... 

 !یآ--

که با دستش شکمش رو  یدر حال نیادر   ؟یکن یو گفتم:چته چرا ناله م دمیوحشت زده از خواب پر نیادر یصدا با

انداختم و  نییدختر!    سرم رو پا یکرد یکیم رو خوابم، روده و معد یتو نم شیپ گهیگرفته بود گفت:من د

 زنم. یرفت بگم تو خواب لگد م ادمی دیگفتم:ببخش

 گفتم و از جام بلند شدم. ی.   باشه امیصبحونه بخور میاز جاش بلند شد و گفت:پاشو بر نیادر

داخل اومد، شروع به بشکن زدن کرد و  مونیمثل م نایزنگ در به سمت در رفتم و در رو باز کردم که آدر یصدا با

 داره ماه نداره! یشاه نداره صورت میدار یال هیگفت:

 یزد و گفت:کاچ یلبخند نایآدر   نجا؟یا یتو چرا ساعت شش صبح اومد یرو تکون دادم و گفتم:اون که بله ول سرم

 ممنون حاال بفرما برو. یلیرو از دستش گرفتم و گفتم:خ یآوردم بانو.   ظرف کاچ

  ن؟یکرد یکار م یچه خبر چ گهیرو شل کرد و گفت:خب د ششین 

 یآب دهنش رو قورت داد و گفت:باشه م نای...    آدرای یر یم ایو گفتم: دمیگاهش کوب منیمحکم به نش مییدمپا با

 میم ها، گفتم از االن تصمخوام عمه بش یم گهیسرش رو برگردوند و گفت:من نه ماه د یرم!   به سمت در رفت ول

 که فرار کرد و در رو بست. دمیی!   با حرص دنبالش دونیکن یریگ

 .میصبحونه بخور میبر ایباال انداختم و گفتم:ب یولش کن.   شونه ا وونستیو گفت:د دیخند زیر زیر نیادر

رو شل کرد و  ششیخورد و گفت:خوشمزستا!    با حرص گفتم:مثال اون رو برا من آورده ها!  ن یکاچ یقاشق نیادر

 دم همش برا خودمه.    یگفت:نم

ه برد و ب ی!  انگشتش رو داخل کاچهینجوریکه گفت:که ا دمیصورتش کش یبردم و رو یرو داخل ظرف کاچ انگشتم

 شروع شد. یباز یبود که کاچ ینجوریو ا دیکش مینیب
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اره شم ،یکن یباز نم یکس یرم سر کار، در رو به رو یم گهیزد و گفت:خب من د یلبخند نیکه تموم شد ادر صبحانه

 باشه؟ ،ید یهم زنگ زد جواب نم بهیغر ی

زدم و  یزد و گفت:فعال خدافظ.   لبخند یلبخند نیحواسم هست.  ادر یتکون دادم و گفتم:باشه مامان بز یسر

 گفتم:خدافظ.

 بپزه؟ یحوصله داره قرمه سبز یخب حاال ک دم،یمبل دراز کش یرو بستم و رو در

 از جام بلند شدم و داخل آشپزخانه رفتم. یحوصلگ یب با

 گرفته بودم و خدا رو شکر دست پختمم قابل خوردن بود. ادی یادیز یعمم غذاها از

 گاز گذاشتم. یخورشت و برنج رو درست کردم و رو میهمه خستگ با

 اتاق توجهم رو جلب کرد. یگوشه  یاومدم که پرونده ها رونیشپزخونه بآ از

 که مشغول به کار شدم بود. یاز موقع مارامیب یپرونده ها تموم

 شدنیرنگ سر خورد، برگه رو دستم گرفتم و با د ینارنج یپرونده  یاز ال یورق زدن برگه ها بودم که کاغذ مشغول

 به فکر فرو رفتم.

 .میکن داشیپ میفرار کرد و هرگز نتونست مارستانیاز ت شیکه چند سال پ یماریب ،یسهراب انوشیک

باال انداختم و گفتم:هر  یشونه ا   نه؟یدوست ادر انوشیهمون ک انوشیک نیا یعنیوجودم رو برداشت،  یشک

 .ستین نیفرار کرده باشه که دوست ادر مارستانیکه از ت یانوشیک

 باز هم دو دل بودم. اما

 همه گذاشتم. یرو رو انوشیک یها رو مرتب کردم و پرونده  پرونده

 یرو برام سخت م طیواقعا شرا نیشد و ا یاز پس فردا کالس هام شروع م دم،یمبل دراز کش یرو یحوصلگ یب با

 کرد.

 زنگ در به خودم اومدم. یتو فکر بودم که متوجه گذر زمان نشدم و با صدا انقدر
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 !    ادیم یخوب یزد و گفت:سالم، به به چه بو یلبخند نیجام بلند شدم و در رو باز کردم که ادر از

 .ایرو دست کم گرفت سایباال انداختم و گفتم:ال ییابرو

 .یزد و گفت:شما هم خسته نباش ی.   لبخندیرو از دستش گرفتم و گفتم:خسته نباش فشیخونه شد که ک وارد

 .نمیچ یرو م زیمنم م یگذاشتم و گفتم:تا تو دست هات رو بشور یصندل یرو رو فشیک

 شدم. زیم ندنیتکون داد که با عجله به سمت آشپزخونه رفتم و مشغول چ یسر

انداختم که گفت:بگو.   با تعجب  نییزدم و سرم رو پا یبود.    لبخند یعال یزد و گفت:مرس یکه تموم شد لبخند غذا

 مونیاما هر بار پش یازم بپرس یخوا یم یکه ه یبه چشمام نگاه کرد و گفت:همون سوال نیرو بگم؟   ادر یگفتم:چ

 .یش یم

 د؟یانداختم، واقعا از کجا فهم نییرو پا سرم

بود؟     چشماش رنگ تعجب گرفت  یسهراب شیلیداشت و فام یآب یچشما انوشیک نیرو باال آوردم و گفتم:ادر سرم

 ؟یدون یو گفت:تو از کجا م

 جمله چشمام رو بستم، پس حدسم درست بود. نیا دنیشن با

شده؟   سرم رو به نشونه نه تکون دادم و  دایبهت زده نگاهم کرد و گفت:نکنه...نکنه دوباره سر و کلش پ نیادر

 میش گشتدنبال یلیمن بود، بعد از فرار کردنش خ ماریبود ب یبستر مارستانیکه ت یموقع انوشیگفتم:نه راستش ک

 اون باشه و حدسمم درست بود. دیکه شا محدس زد یکه تو گفت ییها زیبا چ م،ینکرد رایازش پ یاما اثر

کنم مراقب خودت باش.   سرم رو  یسرش رو باال آورد و گفت:ازت خواهش م   ن؟ینگفت که گفتم:ادر یزیچ نیادر

 تکون دادم و گفتم:مراقب هستم نگران نباش.

 پر دغدغه کردم. یزندگ هیکه تورو وارد  ادیگفت:از خودم بدم م انداخت و نییسرش رو دوباره پا نیادر

 مونم. یرو انتخاب کردم و همه جوره پاش م یزندگ نیزدم و گفتم:من خودم ا یلبخند

... 

 شروع شد. دیگذشت و ترم جد یروز چند
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 دوم نشستم. فیرد یصندل یکالس شدم و رو وارد

 یلبخند  ؟یخوب زمیکنارم نشست و گفت:سالم عز یآب یبلند و چشما یبا موها زهیم زیر یبعد دختر قهیدق چند

به    ه؟یاسم تو چ ساعهیگلم، اسم من نک یزد و گفت:مرس یدختر لبخند   ؟یزدم و گفتم:سالم ممنون شما خوب

 .ساعهیچشماش نگاه کردم و گفتم:خوشبختم اسم من هم ال

هم ب یتکون دادم که لبخند یسر   ؟ید یبا من رو م یجون افتخار دوست سایدستم رو گرفت و گفت:خب ال ساینک

 نگفت. یزیزد و چ

 گذشت. مونیاز دوست یروز چند

 .میاومد اطیداخل ح سایخورد و با نک حیتفر زنگ

 لبم نشست. یرو یکرده بودم لبخند ویس نمیو اسمش که ادر نیعکس ادر دنیزنگ خورد و با د لمیموبا

و  دمیخند   ؟یزدم و گفتم:شوهرمه.   با تعجب گفت:مگه تو شوهرم دار یلبخند   ه؟یبا تعجب گفت:ک ساینک

 !یفکر کرد یگفتم:بله چ

منم خوبم، زنگ  یتو خوب باش--  ؟یتو خوب یمرس-  ؟یسالم خوب--رو برقرار کردم و گفتم:سالم جانم؟    تماس

 مراقب خودت باش. زمیخدافظ عز--خدافظ  یکه خبر داد یباشه مرس-.  امیتر م رید کمیزدم بگم من امروز 

رو نشونش دادم، برق نفرت  مونیعکس عروس  نم؟یشه عکس شوهرت رو بب یگفت:م سایرو قطع کردم که نک تماس

 خوندم. یرو از چشماش م

زدم و  ی!   لبخند کمرنگنیایچقدر بهم م یمن مشخص بود زد و گفت:وا یبودنش کامال برا یکه الک یلبخند

 کمیباال انداختم و گفتم:گفت  یکارت داشت؟   شونه ا یلباسش رو مرتب کرد و گفت:حاال چ ساینک   یگفتم:مرس

 خواست که نگران نشم. ادیم رترید

 خونتون؟    امیشه ب یزد و گفت:م یچشماش برق ساینک

 زدم. یو لبخند مجبور دیبهم کوب ی.    دستاش رو با خوشحالایکردم و گفتم:باشه ب ریگ یسیرو دروا تو

 .مینشدیکه کالس دوممون هم تموم شد سوار ماش نیاز ا بعد
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 رو بدونه. یهمه چ دیاون با ارم،باالخرهیرو م سایدادم که دارم نک امیپ نیبه ادر نهینب سایکه نک یجور

 .ادین نجایگفتم که امروز ا یداشتم به برادرم م یچیزدم و گفتم:ه یلبخند   سا؟یال یکن یم کاریچ--

 .میدیرس دییو گفتم:بفرما ستادمیخونه ا یتکون داد که جلو یسر

 یبا ذوق گفت:وا سای!؟   با تعجب گفتم:آره چطور؟   نکنجاستیتعجب به اطرافش نگاه کرد و گفت:خونتون ا با

 کردم(بله که خوش دیآقا تاک ی!)رونیجان آقا ادر سایگفتم:نک ی!   با لحن خاصقستیخوش سل یلیخ نیمعلومه ادر

 کرد. یوگرنه با من ازدواج نم قستیسل

 .گهیزد و گفت:بله د یزورک لبخند

عوض  یقشنگه!     وارد اتاق شدم و لباسام رو با لباس راحت یلیجا خ نیدر رو باز کردم که گفت:ا م،یپله ها باال رفت از

 خوبه. نایهم زمینه عز--  ؟یخوا ینم یلباس راحت سایگفتم:نک یبلند یکردم.  با صدا

 حواسم باشه. یدوست نیگفته بودم و اون هم گفته بود در ح نیبه ادر سایقبل در مورد نک از

شونه سرش رو به ن   م؟ینیبب لمیکردم و گفتم:ف یمکث کوتاه   م؟یکار کن یاومدم که گفت:خب حاال چ رونیاتاق ب از

زد  یچشماش برق   م؟یکار کن یندارم.    موهام رو کنار زدم و گفتم:پس چ دنید لمیف ینه تکون داد و گفت:حوصله 

باال انداخت و گفت:خب بابا  ی!؟      شونه ایزده گفتم:چ رونیاز حدقه ب یبا چشما   م؟یاحضار روح کن یایو گفت:م

رو بزار  لمیمون ف.     اخمام رو تو هم کردم که گفت:خب حاال ناراحت نشو، اصال هیکن یم یجور نیحاال چرا ا

 .مینیبب

 .میشد لمیف دنیرو داخل دستگاه گذاشتم و مشغول د ید یس

 رم، فعال خدافظ. یم گهیمن د زمیاز جاش بلند شد و گفت:خب عز سایساعت شش عصر بود که نک بایتقر

 زدم و گفتم:خدافظ. یلبخند

 نداشتم. هیقض نیبه ا یحس خوب یدونم چرا ول ینم دم،یکش یقیرفت نفس عم رونیدر خونه که ب از

 کنم؟ کاریمبل نشستم، حاال چ یرو خاموش کردم و رو ونیزیتلو

 !یشکالت کیگفتم:خودشه، ک یزدم و با خوشحال یبشکن دیکه به ذهنم رس یفکر با
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 الزم رو داشتم. لیبرق گرفته ها از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم، خدا رو شکر وسا مثل

رو خوشحال کنه براش  نیخواست ادر یاون موقع ها که م نایآدر ادمهیشدم،  یشکالت کیدرست کردن ک مشغول

 پخت. یم یشکالت کیک

 کردن خونست! زیکه حاضر شد داخل فر گذاشتم و در فر رو بستم، خب حاال نوبت تم کیک مواد

 و مرتب کردم. دمیکش یدستمال همه جا رو پاک کردم، جارو برق با

 بود. میکه از نطافت خونه راحت شد نوبت نظافت شخص المیخ

 زنگ در آه از نهادم بلند شد. یاومدم الک بزنم که با صدا دم،یپوش یبا شلوارسورمه ا یسه ربع آب نیلباس آست هی

 و در رو باز کردم. دمیکش یقینفس عم فونیپشت آ نایآدر دنید با

    ؟یزدم و گفتم:خوبم تو چطور یلبخند   ؟یخودم، چطور یمثل جت باال اومد و گفت:به به ال نایآدر دینکش هیثان به

!    ایامشب برنامه ها دار نمیب یبال، م یراه انداخت ییشدم؛ به به چه بو یعال دمیوارد خونه شد و گفت:تو رو د نایآدر

دوست داره!   سرم  یشکالت کیک نیادر ادتهیو هنوزم  هیده حافظت قو ینشون م نیکرد و گفت:و ا زیچشماش رو ر

داره؟    یرادیجز لباسات!   با تعجب گفتم:چرا مگه چه ا هیعال زیو لبخند زدم که گفت:همه چ نییرو انداختم پا

 رو دتکه خو ادیخواد ب یبابا بزرگت نم یکه عمو نیکه رنگ شاد بپوش، دوم ا نیکرد و گفت:اول ا زیچشماش رو ر

 .یکن فیبرات انتخاب کنم ک ییلباسا هی!    بعد رفت سر کمدم و گفت:االن یمهر و موم کرد

رو بپوشم!؟    نیمن ا ؟یزده گفتم:چ رونیاز حدقه ب ی!   با چشماهیعال نیآورد و گفت:ا رونیتاپ و دامن قرمز ب هی

کنم.    لب و لوچم رو کج کردم و  یم کارتیچ نینپوشش بب یکرد و گفت:جرات دار زیچشماش رو دوباره ر

و  زد یطونیلبخند ش نایکوتاهه.   آدر یلیدامنه هم خ ه،یتور خال ستیتاپه که تاپ ن نیشه!ا یگفتم:خب روم نم

 !نهیگفت:مزش به هم

 خوام.   یکردم و گفتم:نم یاخم

 !یپوش یم--پوشم  ینم-  یخوا یم--

... 
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 یلیکه گفت:جدا خ دمیخند   ن؟یدیما رو ند یخانوم خوشگله شما ال دیگفت:ببخش نایاومدم که آدر رونیاتاق ب از

رو  دیکمه!    بعد بلند شد و گفت:با یزیچ هیالبته نه  رهیبه آدم م ختتیشه گفت سر و ر یحاال م ،یخوشگل شد

 یصندل ی!   روایت گل نکنه صورتم رو به گند بکشیخوشمزه باز نایگفتم:آدر یحوصلگ یصورتت حرکت بزنم.   با ب

 کردن صورتم شد شیمشغول آرا ناینشستم و چشمام رو بستم و آدر

به خودم نگاه کردم، واقعا قشنگ شده  نهی!   تو آیزد و گفت:به به، چه خوشگل شد یلبخند نایربع آدر هیاز  بعد

 نبود که صورتم رو خراب کنه. یجور شمیآرا یداشتم ول ظینسبتا غل شیبار تو عمرم آرا نیاول یبودم، برا

 اون رژتم پاک ،یر یور م ادیبا موهات ز ،یایبرم، گفته باشم عشوه م دیبا گهیو گفت:من د دیژاکتش رو پوش نایآدر

 خب بابا انقدر غر نزن. یلیتکون دادم و گفتم:خ یکنم!      سر یم تیکیبا خاک جلو در خونمون  یکن

رم،  یم گهیزدم که گفت:من د ی.    لبخندیال ونمیاشم رو به تو مد*د و گفت:آرامش دادیرو ب*و*س* گونم

 گفتم و در رو بست. یخداحافظ!   خداحافظ آروم

رو هم درست کردم و با  میکه تموم شد ساالد الو کیک نیشدم، تزئ ناتشیرو از فر در آوردم و مشغول تزئ کیک

 مبل نشستم. یآسوده رو الیخ

 و تماس رو برقرار کردم: دمیکش یپوف نایاسم آدر دنیو د میزنگ گوش یصدا با

آهنگ  ونیزیگذاشتم بزن به تلو زتیفلش رو م هیکه  نیخونست، دوم ا کینزد نیکه ادر نیاول ا--  ؟یبله آد-

 .دهیکن فقط بدو تا نرس یو سه رو پل ستیب

و  ستیزدم و آهنگ ب ونیزیبود رو برداشتم، به تلو زیم یکه رو یرنگ دیرفتم، فلش سف زیگفتم و به سمت م یا باشه

 کردم که زنگ در به صدا در اومد. یسه رو پل

 زد. رونیچشماش از حدقه ب دنمیبا د نیخونه رو باز کردم که ادر در

 .نطوریتو هم هم یزد و گفت:مرس یکه تو شک بود لبخند ی.   در حالیزدم و گفتم:خسته نباش یلبخند

 خونه شد که آهنگ شروع به خوندن کرد: وارد

 کمترش کن کمی تودلبری ایب شمیم وونهیکه د ینجوریا یکنیم کاریچ

 باورش کن ایقلبم ب رهینذار عاشقت شم داره م نیاز ا شتریعاشقه ب دلم
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 دل بردن  یحد

 تو مردن  واسه

 چه بده حالم یوا یعالم ا ی همه

 طاقت نداره  گهید دلم

 ارهیقراره داره کم م یب دلم

 خستم از حالت چشم تو و  گهید

 باحال نصف کاره یحاال

 طاقت نداره گهید دلم

 ارهیقراره داره کم م یدلم ب 

 خستم از حالت چشم تو و  گهید

 باحال نصف کاره یحاال

 چشات ختهیرو بهم ر میرو زندگ مونمیو ا نیزلزله قلبم رو د نیا لرزونهیم

 خوادیم یزیمثل تو داشته باشه مگه چ یکس نکهیا ریغ یزندگ یآدم تو هی

 دل بردن یحد

 واسه تو مردن 

 چه بده حالم یوا یعالم ا یهمه  

 طاقت نداره  گهید دلم

 ارهیقراره داره کم م یب دلم

 باحال نصفه کاره یخستم از حالت چشم تو و حاال گهید
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 آهنگات! نیبا ا نایآدر یرینگ بال

 هی سایزدم که گفت:ال یها!    لبخند دهیخانوم موشه خوب به خودش رس نمیب ینگاهم کرد و گفت: م طونیش نیادر

 .ستین یمهم زیگفت:من...من...اصال ولش کن چ یبا دو دل نیتکون دادم و گفتم:بگو    ادر یبگم؟   سر یزیچ

 انداخت و تو اتاق رفت تا لباسش رو عوض کنه. نییسرش رو پا بعد

 خواست بگه که نگفت؟ یم یچ یعنی

 رو شمیکرده!    ن وونهیخانوم چه کرده، همه رو د یاومد و گفت:به به ال رونیگذاشتم که از اتاق ب زیم یرو رو کیک

    اد؟یشه خوشم ن یزد و گفت:مگه م یلبخند   اد؟یخوشت م نیشل کردم و گفتم:امتحان کن بب

 زدم و چشمام رو بستم. یبلند غینا خود آگاه ج دیچیکه پ یزنونه ا غیج یصدا با

 

 رو به رو شدم. نیمتعجب ادر افهیکه قطع شد پلکام رو باز کردم و با ق غیج

 بود؟ یوحشت گفتم:چ با

 و گفت:از فلش بود. دیکش یپوف

تو فلش؟    یختیر غیسرش رو تکون داد و گفت:حاال چرا ج نی!فلش؟    ادریزده گفتم:چ رونیاز حدقه ب یچشما با

 که مال اون خواهر خل و چلته، اه بند دلم پاره شد! ستیوحشت زده گفتم:فلش من ن

 نخند.    ش،یکه با حرص گفتم:ا دیخند یزکیر زیر نیادر

 جواب داد: نیزنگ تلفن بلند شد و ادر یصدا

 !؟الیشده؟  خواستگار!؟ دااان شیزیچ نایآدر یشده؟  چ یاونم خوبه. چ یسالم مامان.  مرس--

 خب مامان باشه خدافظ. یلیرو تو هم کرد و گفت:خ اخماش
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در هم رفته سرش رو تکون داد و گفت:به منم نگفته!    یاومده؟   با اخما نایآدر یخواستگار الیذوق گفتم:دان با

گه خود تو م نمیبه تو بگه، اصال بب ادیکه پسره ب یبهش رفتم و گفتم:مامان الهه بزرگ تره انتظار نداشت یچشم غره ا

 !    یمثل ماه بدرخش دیخوشگالت رو بپوش با اسکه گفتم:لب دیکش یپوف نی!؟      ادریبه ساشا گفت

داره خونه بخت  دمینبود خواهر شوهر ترش یبزنم، هرچ پیت یداخل اتاق رفتم تا لباسام رو عوض کنم و حساب بعد

 ره! یم

 رو زدم و وارد شدم. فونیذوق زنگ آ با

گونش رو ب*و*س*س*د*م و گفتم:خوبم مامان    ؟یدورت بگردم خوب یزد و گفت:سالم اله یالهه لبخند مامان

 .زمیعز یبغلم کرد و گفت:مرس   ن؟یجان شما خوب

بط ض غیج یمن صدا ی!حاال برانایکشمت آدر یرفتم، دستام رو به کمرم زدم و گفتم:م نایبدو به سمت اتاق آدر بدو

 !؟یکن یم

 یبعد یخواستم بگم حواست باشه نره شماره  یکرد گفت:به خدا م یو در حال که فرار م دیغش غش خند نایآدر

 نشد. یقطع کرد یول

 یاورم نمو گفت:ب دی!   با ذوق بغلم پرادیم دیداره با اسب سف اری نمیب یگفتم:م طنتنیرفتم و بعد با ش یغره ا چشم

 ! سایشه ال

 دخترا اومدن.--

 وارد شدند. انایو د الیکه دان میاومد رونیبدو از اتاق ب بدو

... 

 اون اشتباهه. رمینخ--!   نهیمن مطمئنم جواب درست ا ساینک یول-

 .دمییدو ییمعدم داخل گلوم اومد، با عجله به سمت دستشو اتیکردم محتو حس

گوش  نیدرنخر ا تزایاومدم و گفتم:صد بار گفتم پ رونیب ییاز دستشو    ؟یو گفت:حالت خوبه ال دییدنبالم دو ساینک

 ده که! ینم
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زده گفتم:چرت و پرت نکو  رونیاز حدقه ب ی!   با چشمایش یمامان م یدار هیچ تزایو گفت:پ دیخند زیر زیر ساینک

داره.   ضرر که ن ،ید یم شیآزما شگاهیآزما میر یو گفت:بعد از کالس م دیدستم رو کش سایبچه کجا بود.  نک ساینک

 .دمییدو ییدستشو متگفتم که دوباره حالم بد شد و به س یباشه ا یبا دو دل

 .میرفت شگاهیآزما سایاز کالس با نک بعد

بچه کجا بود  ستم،یزدم گفتم:من که مطمئنم حامله ن یکه غر م نطورینشستم و هم یصندل یرو دادم و رو شیآزما

   ه؟یشد جواب چ یو گفت:چ دییبه سمت دکتر دو سایاومد، نک رونیواب برگه بساعت با ج میآخه!    دکتر بعد از ن

 !یشما باردار زمیگم عز یم کیزد و گفت:تبر یدکتر بهم لبخند

 .ایخل شد یگفت:نه من! ال سایو رفت که نک دیقد توپ گلف شد، با تعجب گفتم:باردار؟من؟    دکتر خند چشمام

که چرت  نیا یجا یرفت و گفت:ال یچشم غره ا سایکار!؟  نک یخوام چ یرو تکون دادم و گفتم:آخه من بچه م سرم

 نشون بده. نیرو به ادر شتیپاشو برو خونه جواب آزما یو پرت بگ

 نگفتم. یزیرو تکون دادم و چ سرم

 نتونستم عوضش کنم. یفکر کردم ول ممیراه صد بار به تصم تو

 .ارهیساعت بعد دم خونه ب کیرفتم و نامه رو بهش دادم و گفتم  کینزد یموتور کیپ به

 .دمیمبل دراز کش یدرست کردم و رو یماکاران یحوصلگ یب با

ا لحن خودم   ب یدر رو باز کرد و گفت:سالم به خانوم کد بانو یبا خوشحال نیساعت بعد بود که ادر کی کینزد بایتقر

 گفتم:سالم. یسرد

 سا؟یشده ال یبا تعجب گفت:چ نیادر

!   با یکرد یاگه مهم نبود که تو بخاطرش بغض نم یبا ترس گفت:د لعنت نی.   ادرستین یمهم زیبغض گفتم:چ با

منه.     یقلب یکه خواسته  ارهیم ینامه ا هی کیرو بهت بگم، البته االن پ یزیچ هی دیمن با نیلرزون گفتم:ادر یصدا

 زد و تمام تنم به رعشه افتاد. یکه عربده ا انداختمباال  یدست و پاش سست شد و گفت:طالق؟   شونه ا نیادر

زنگ در که  یرفت، دوباره حالت تهوع گرفتم.   صدا یاهیعربدش چشمام س ی!   با صدایچ یطالق برا ید لعنت--

 .دییوقفه به سمت در دو یب نیاومد ادر
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 گرفتم. یم لمیف یدنید یصحنه  نیاز ا دیدر رفتم، با یالت زار جلورو برداشتم و با همون ح میگوش

 داد. یقیبسته اخماش کم کم باز شد و جاش رو به لبخند عم دنیبا د نیادر

 !زمیعز نیو عکس چند تا نوزاد داخل پاک بود و روشم نوشته شده بود:بابا شدنت مبارک ادر شمیآزما جواب

 هنوز سرم درد ،یبدجنس یلیکه گفت:خ دمی!    غش غش خندسایعجله از پله ها باال اومد و بلند داد زد:عاشقتم ال با

 کردنت. یباز لمیکنه بابت ف یم

که گفت:تلفن رو بده مامان الهه و  دمیو گفت:بابا قربونت بره فندق من.   خند دیبه شکمم کش یبا ذوق دست نیادر

 خب بگو. یلیکرد که گفتم:خ زیره.   چشماش رو ر ی!نه...نه...آبروم میبگم.   با وحشت گفتم:چ نایآدر

 رو دست من داد. یباهاش حرف زد بعد هم گوش یذوق به مامان الهه زنگ زد و کل با

 قشنگم. یکوچولوت بگردم مادر!مامان شدنت مبارک فرشته  یمن دور تو و اون پسته  یاله--

 .یخدا نکنه مرسخجالت گفتم: با

از االن  یو گفتم:آد دمیشم!   غش غش خند یدارم عمه م نمیب یرو از مامان الهه گرفت و گفت:به به م یگوش نایآدر

و گفت:اشکال نداره فحشاش مال من، حال نخود عمه خوبه؟    دیخند نایفحش خوردن آماده کن.   آدر یخودت رو برا

 !نوو گفتم:بله سالم داره خدمت عمه با دمیبه شکمم کش یدست

 یرم فعال خدافظ.   لبخند یم گهی!من دیخوشحالم ال یلیکه گفتم:چته کر شدم.  با ذوق گفت:خ دیکش یغیج نایآدر

 زدم و گفتم:خداحافظ عمه بانو

... 

 سیمن چطوره؟   انگشتم رو به نشونه ه یبغلم کرد و گفت:مامان کوچولو یبا خوشحال سایوارد دانشگاه که شدم نک 

بگه  یزیدهنش رو باز کرد که چ سایو سه سالمه.   نک ستیب ستمیکوچولو ن نمیلبم گذاشتم و گفتم:حاال همچ یجلو

 خورد. وکالس که آرش نام داد حرفش ر یاز پسر ها یکی یاما با صدا

زدم و  یبا تعجب نگاهش کردم، لبخند کوتاه   رم؟یشه چند لحظه وقتتون رو بگ یخانوم محتشم م دیببخش--

 .دییگفتم:بله بفرما
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با خانواده  دید یخوشم اومده اجازه م یلیبگم، من...من از شما خ یکه گفت:راستش چجور میستادیسالن ا ی گوشه

 !؟ینگاهش کردم و گفتم:چ یهپروت یمثل منگال     م؟یمزاحمتون بش ریامر خ یبرا

 مشغول کار خددش شد. یزدم که دوباره هر کس یگفتن من کل سالن محو من و آرش شدن، لبخند ژکوند یچ با

خندم رو جمع کردم و  یول دمیباال انداخت و گفت:خب مگه عاشق شدن جرمه؟   غش غش خند ییابرو آرش

شه کامال  ینفره م خانوادشون سه گهیخانم متاهل که چند ماه د هیاما عاشق  ستیعاشق شدن جرم ن ریگفتم:نخ

   ن؟یو...و باردار نیشد نگاهم کرد و گفت:شما شوهر کرد یم صدریغار عل یاندازه  شیکه باز یجرمه!   آرش با دهن

 گفتم و وارد کالس شدم. یدیآرش همچنان تو شک بود که ببخش   ؟یکن یو گفتم:بله حاال ولم م دمیکش یپوف

 یمن یجسارت نیوگرنه چن نیدونستم متاهل یخانم محتشم نم دیکه تموم شد آرش جلو اومد و گفت:ببخش کالس

 .ادیم شیاشتباه ها پ نیکنم باالخره از ا یباال انداختم و گفتم:خواهش م یکردم.   شونه ا

 دهنم یو دستم رو جلو دمیکش ینیصحنه مقابلم ه دنیکردم و از دانشگاه خارج شدم که با د یخداحافظ ساینک از

 گذاشتم.

 خورد لبم رو گاز گرفتم. یها مشت م یاز همکالس یکیآرش که از  دنیتر که رفتم با د جلو

 !یکن یم یمن خواستگار یاز دختر مورد عالقه  یکن یخود م ی( به آرش گفت:تو بی)هرپسر

 بار کن. یو باقال اریحاال خر ب بفرما

خانوم خوب  سایزد و گفت:سالم ال یآرش رو ول کرد، لبخند ی قهی یهر  نجا؟یتر رفتم و گفتم:چه خبره ا جلو

 داتیوسط از کجا پ نیا گهیمحکم تو صورتم زدم، تو د نیادر دنیبوق سرم رو باال آوردم و با د یبا صدا   ن؟یهست

 شد!

 یفت:شما کابروش رو باال داد و گ یتا نیباشن؟   ادر یگفت:آقا ک یشد و به سمتم اومد که هر ادهیپ نیاز ماش نیادر

 با اعتماد به نفس گفت:محض اطالع نامزدمه! یهر   ؟یباش

 کهیزد و گفت:مرت شیشگیهم یچسبوندش بعد از اون نعره ها واریرو گرفت وه به د یهر قهی تیبا عصبان نیادر

با  نیادر   ؟یصاحبشم شد دهیزد و گفت:هه از راه نرس یموزخند یتا حاال زن من نامزد تو شده؟   هر یاز ک یعوض

آقا شوهر خانم محتشمه.    نیا یکرد و گفت:هر گاهن یتو دماغش و گفت:دهنت رو ببند احمق.   آرش به هر دیسر کوب
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 یکه تو شکمشه بچه  میخانم زن منه اون بچه ا نیزد و گفت:ا یداد بلند نیکنم.   ادر یبا تعجب گفت:باور نم یهر

 .نمتیحاال هم گورت رو گم کن نب یستین یپخ چیمنه تو هم ه

 من حاملم. دنیاونجا به من زل زدن، فک کنم کل کشور فهم یاهال کل

 خبر بو... یو گفتم: به خدا من ب هیگر ریکه زدم ز میشد نیماش سوار

: زد و گفت یمن به...    داد بلند نیو گفتم:ادر دیاز چشمم چک یساکت شو.   قطره اشک سایگفت:ال تیبا جد نیادر

 گم ساکت شو! یم

 .ختمیر یشدم، فقط آروم آروم اشک م الل

 که منتظرش باشم از پله ها باال رفتم و وارد خونه شدم. نیدر خونه که پارک کرد بدون ا یجلو

 !یش ینامزدم دارم م گهیوارد اتاقم شد و گفت:چشمم روشن حاال د نیادر

اون پسر رو  یگفت من حت یدا نه، به جون خودم نه!اون پسر دروغ مگفتم: به خ ختمیر یکه زار زار اشک م یحال در

 بچه... نینکنه ا ،یسرش رو گرفت و گفت:پس جرا گفت که تو نامزدش نیشناختم.   ادر یدرست نم

 !نیزدم:ساکت شو، واست متاسفم ادر ادیتوانم فر تیتو گوشش زدم و با نها یمحکم چک

 نیلحظه هم تو ا هی گهیرو داخلش گذاشتم و گفتم:من د میرو برداشتم و چند دست لباس و لوازم ضرور چمدونم

 مونم. یخونه نم

 وضعت خراب تر شه! نیخوام از ا ینم یمون یخوبشم م یمون یبا دستش مانعم شد و گفت:م نیادر

 افتادم. نیزم یکه هولم داد و محکم رو دمیچمدونم محکم بهش کوب با

 رفتم. رونیبا همون درد از جام بلند شدم و از در ب د،یچیتو بدنم پ یبد درد

 ییجا تایکرد و نها یم دامیراحت پ نیمامان الهه هم ادر یرفت، خونه  یساشا برم جون آبروم م شیتونستم پ ینم

 نداشتم. ساینک یجز خونه 

 زود به سمت اونجا راه افتادم. یلیخ نیهم یخونش رو بلد بودم برا آدرس
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 !؟یکن یکار م یچ نجایتو ا یرو که باز کرد با تعجب گفت:ال در

 ؟یکن یم هیگر یچرا دار رمیبم یکردن کردم که گفت:اله هیکردم و شروع به گر بغلش

 کردم. فیرو براش تعر ینشستم و همه چ نیزم یرو

... 

ه فقط شرمنده ک یبمون نجایخواد ا یتا هر وقت که دلت م یتون یکه غصه نداره تو م نیزد و گفت:ا یلبخند ساینک

 .کهیکوچ یلیخ نجایا

 کجا. یاتاقک پنجاه متر نیما کجا و ا یپنج خوابه  یگفت، خونه  یم راست

ون داد و تک یسر ساینک    ؟یکن یم یخوبه؛ تو تنها زندگ نشمیدستم اشکام رو پاک کردم و گفتم:اشکال نداره هم با

 زنه. یبهم م یسر هیاوقات نامزدم هم  یگاه گفت:البته

 .نیزدم و گفتم:خوشبخت بش یلبخند

 لب گفت اما موضعش رو حفظ کرد و گفت:ممنون. ریز یزیچ هی

 .فتهیب یاتفاق تلخ هیزد، انگار قرار بود  یهمش شور م دلم

 گفت و داخل اتاق رفت و در رو بست. یدیزنگ خورد که ببخش ساینک یگوش

 .ستادمیگل کرد و فالگوش وا میمعمول فوضول طبق

...حرف نزن ستی...امروز موقعس نادیخودش اومد...گفتم که م ی...آره با پاهایدیتو از کجا فهم نجاستیالو...آره ا--

 فعال. ایک

 ا؟یک

 بود؟ یرو حفظ کردم و گفتم:ک مینشستم و حالت اول نیزم یعجله رو با

 بهم بزنه. یسر هیکه  ادیزد و گفت:نامزدم بود گفت فردا م یلبخند ساینک
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 قهیقد هیبه تو نداره یدلم کار زیزد و گفت:نه عز یلبخند سایرم خونه.  نک یتکون دادم و گفتم:پس من فردا م یسر

 ره. یو زود م ادیم

 به موندن نبود اما قبول کردم. یراض دلم

 دیشدم؛ شا یجور نیدونم چرا ا ینداشت اما نم یقاشق که خوردم حالم بد شد، غذاش مشکل هیرو انداخت،  سفره

 .مهیو تهوع باردار اریمال و

 آخه چطور تونست زن حاملش رو هول بده؟ د،یچیتو سرم پ نیادر الیفکر و خ دوباره

 مزه شده؟ ؟بدیخور یگفت:چرا نم سایرو تو بشقاب گذاشتم که نک قاشقم

 ره. ینم نییاز گلوم پا یزیتهوع دارم چ یول ستیزدم و گفتم:نه بد ن یلبخند

 دارم هر موقع حالت بهتر شد بگو داغ کنم. یتکون داد و گفت:پس برات نگه م یسر ساینک

 زنگ خورد. لمیگفتم که موبا یا باشه

 کردم. لنتیرو سا میزدم و گوش یپوزخند میگوش یرو نیاسم ادر دنید با

 بار زنگ زد که ناچار به جواب دادن شدم: یس کینزد

 نیدوباره شروع نکن ادر-نامزد مربوطه؟    ونینکنه به آقا--داره؟   یبه تو ربط-   سا؟یال یرفت یکدوم گور--

 ی!   گوشامیگل کرد و گفتم:نم میخونه   لجباز ایبرگرد ب نیاونا ک یدونست یباشه قبول اصال تو نم--حوصله ندارم.   

 رو قطع کردم و بالفاصله خاموشش کردم.

... 

 نوبت توعه تاس بنداز   تا اومدم تاس رو بردارم زنگ در به صدا درومد. یال--

 زد و گفت:فکر کنم نامزدم اومد. یلبخند ساینک

 .دیرنگ از صورتم پر دمیکه د یاتاق که باز شد با چهره ا در

 دوستم. یجان ال انوشینامزدم ک انوشیجان ک یکنم ال یم یزد و گفت:معرف یلبخند ساینک
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 گفتم:خو...خوش...خوشبختم. دیلرز یکه از استرس م ییصدا با

 یدپوزخن سایمادر شوهرم.   نک شیرم پ یگفتم:م یبا لبخند دروغ   ؟یر یگفت:کجا م سایجام بلند شدم که نک از

 !یر ینم ییجا چیزد و گفت:تو ه

ش رو تفنگ انوشیکه ک دمیکش یغیخانوم!    ج یال میدر خدمت باش میزد و گفت:تازه اومد یلبخند مسخره ا انوشیک

 ده. یدفعه همسرش رو همراه بچش از دست م نیسوزه، ا یم نیادر یگذاشت و گفت:دلم برا قمیشق یدر آورد و رو

اد و فشار د قمیتفنگ رو به شق انوشی!   کشیتو قرار نبود بکش انوشیوحشت زده نگاهش کرد و گفت:ک ساینک

 حرفات رو بهش بزن. رهیکه بم نیقبل از ا لدایگفت:

ازدواج  نیکه قرار بود با ادر ییلدای...همون لدامی...من ستمین سایدهنش رو قورت داد و گفت:من...من نک آب

  رمیکردن تا ازت انتقام بگ کیکنه...من...من خودم رو بهت نزد

 به نشونه نه تکون داد و یسر لدایبهتره بگم  ای ساینک   ؟یو گفتم:مگه تو نمرده بود دیاز چشمم چک یاشک قطره

 انمارستیاز ب یشده بود داغون شد؛بماند که چجور دهیکش نیزم یکه رو یصورتم بر اثر جراحت یگفت:من نمردم ول

 زدم. لهیح هیبه بق یفرار کردم و چجور

بخند ل انوشیک   ن؟یکار دار یحاال با من چ نیرو سر خورده حساباتون کشت نیادر یبغض گفتم:شما که همسر قبل با

 .گستیخورده حساب د هی یتالف نایزد و گفت:ا یمضحک

 !یرفت ریکه با پاهات تو دهن ش سایبهم انداخت، خاک تو سرت ال ینگاه نفرت بار لدای

 گذاشت. قمیشق یدست و پام و دهنم رو بست و تفنگ رو رو انوشیک

 خوردن گلوله به مغزم شدم یرو بستم و آماده  پلکام

 

 احساس نکردم. یزیبودم اما چ یگلوله هر آن منتظر درد بد یصدا با

بود  ستادهیکه تفنگ به دست ا نیافتاده بود و ادر نیکه غرق خون رو زم انوشیک دنیرو باز کردم و با د چشمام

 دهنم دو متر باز موند.



 من قیدرد عم

 
118 

 

 بودند. لدایکه در حال دست بند زدن به  دمیها رو د سیرو به سمت راستم چرخوندم که پل سرم

 .دیلرز یدست و پام م دم،یکش یبلند غیج

 هیزارم  ینم گهید سا،یدست و پام و دهنم رو باز کرد ومن رو محکم به خودش چسبوند و گفت:آروم باش ال نیادر

 کنه. دتیتهد یخطر چیزارم ه ینم گهید ،یلحظه ازم دور بش

کردم، تو واقعا فکر  بتیداد و گفت:تعق رونینفسش رو ب نیادر   ؟یکرد دایگفتم:من رو از کجا پ یلرزون یصدا با

گفت:باالخره انتقامم رو  انوشیک یزد و بعد رو به جنازه  یرفت، پوزخند لدای یجلو نیکنم؟   ادر یمن ولت م یکرد

 بود. یادیمردن از سرتم ز ینجوریازت گرفتم، گرچه ا

با اون  یانتظار دار-    ؟یهنوز از دستم ناراحت--بله؟   -    سایکرد و گفت:ال نیدستم رو گرفت و سوار ماش نیادر

 یم یزد و گفت:خب م*ا*چ*م کن مگه راه دور یلبخند ژکوند نیم*ا*چ*ت کنم؟    ادر یکه انجام داد یحرکات

 ره!؟   

 داره! ییبشر چه رو نیخدا ا یا

باهام  یباال انداخت و گفت:خب م*ا*چ*م نکن ول یشونه ا نیکردم و گفتم:استغفرا... خجالت بکش.    ادر یاخم

که  نیدوم ا ،یزود قضاوت نکن نکهیاول ا-  ؟یچه شرط--ابروم رو باال دادم و گفتم:شرط داره!    یکن.  تا یآشت

 ؟یکن یزد و گفت:چشم؛ حاال م*ا*چ*م م یلبخند نی.   ادریوقت سرم داد نزن چیه

 *د*م.یو لپش رو ب*و*س* دمیخند

... 

 یلیو گفتم:خ دمیباشه؟   خند یبچه چ یکن یخودت فکر م زمیدکتر جلو اومد و گفت:خب عز دم،یتخت دراز کش رو

 کنم پسره. یکنه، حس م یورجه وورجه م

سر پ هیصاحب  گهیشما تا چند ماه د زمیگم عز یم کیبعد گفت:تبر قهیانداخت و چند دق توریبه مان ینگاه دکتر

 !یش یم یخوشگل کاکل زر

 .یزدم و گفتم:مرس یلبخند
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سر پ هیو گفتم: دمیبه شکمم کش یدست   ه؟یبلند شد و گفت:بچه چ یصندل یاز رو نیاومدم که ادر رونیاتاق ب از

 م؟یبزار ی! حاال اسمش رو چطونیخوشگل و صد البته ش

 ________نیادراز زبون _______

 ازم خواسته بود که اسم پسرم رو اهورا بزارم. تشیاهورا افتادم، تو وص تیوص ادیخود آگاه  نا

 .ییزد و گفت:فوق العادست؛اهورا پرتو یلبخند سایزدم و گفتم:اهورا چطوره؟   ال یلبخند

... 

 ما سه نفره بشه. یقرار بود خانواده  یمهر شد، روز کمیو  ستیب باالخره

 محو در شده بود. نایخوند و آدر یدر اتاق عمل نشسته بودم، مامان دعا م پشت

اومد که با ترس از جا بلند شدم و گفتم:حال خانم محتشم چطوره؟   دکتر  رونیاز چند ساعت دکتر از اتاق ب بعد

 زد و گفت:مادر و بچه هردو حالشون خوبه. یلبخند

 شد. قیاه آرامش به وجودم تزرخوب همر یانگار تمام حس ها دم،یکش یقیعم نفس

 __________سایاز زبون ال___

 اهورا به هوش اومدم، به صورتش نگاه کردم. یها غیج یصدا با

اهت شب نیبه ادر شتریب یبود ول نیاز من و ادر یبیمامان فدات بشه خوشگلم!   چهرش ترک یخود آگاه گفتم:اله نا

 داشت.

گم  یم کیتبر یال یوارد اتاق شد و گفت:وا نایزد و گفت:حالت خوبه؟   سرم رو تکون دادم که آدر یلبخند نیادر

 .نهی!کپ ادرهیچقدر گوگول

 زیر زیخوام!    ر یلب و لوچش رو کج کرد و گفت:منم بچه م نایخودمه.   آدر یالهه با ذوق گفت:پسته  مامان

که  فیبا حرص نگاهم کرد و گفت:ح نایبگو!   آدر الیکنم برو به دان یتونم کار یو دم گوشش گفتم:من که نم دمیخند

 زدم.    یدونه محکم پس کلت م هیوگرنه  ییزائو

... 
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گذاشتم،  یم نایآدر شیاومدم اهورا رو پ یکه مطب م یکردم، موقع یم یمطب نشسته بودم و پرونده ها رو بررس تو

 خوبه. ندشیآ یبرا رهیبگ ادی میبزار بچه دار

 کنه. یم یدلبر ینازش حساب یقهوه ا یمن پنج ماهش شده و  با اون چشما یتپل اهورا

... 

ود، ب نایآدر میتصم نیرفتن و ا شونیسر خونه و زندگ رنیبگ یعروس نکهیبدون ا الیو دان نایماه گذشت، آدر چند

 کرد. یم یمامان الهه زندگ شیپ اناید

 رفت گفتم:اهورا بابا اومد! یزدم و رو به اهورا که چهار دست و پا راه م یزنگ در لبخند یصدا با

 در بود خشکم زد. یکه جلو یدر رو باز کردم که با شخص یخوشحال با

بعد    ؟یشناس یمن رو از کجا م ؟یهست یک گهیبا تعجب گفت:تو د تای!؟    سنتایلرزون گفتم:سو...سو...سن یصدا با

 ونه اومد.من رو کنار زد و داخل خ

!    بعد با تعجب به اهورا ستیمال مامان جون ن الیوسا نیعوض شده، ا نجایانداخت و گفت:چقدر ا یخونه نگاه به

    ناست؟ینکنه پسر آدر ه؟یبچه مال ک نینگاه کرد و گفت:ا

 من کجاست؟ نیادر ؟یهست یاومد، تو چشمام زل زد و گفت:تو ک جلو

 آروم باش. تایزدم گفتم:آروم باش سن یکه نفس نفس م یحال در

 ن؟یهست یبچه ک نیکجاست؟ تو و ا نیگم ادر یزد و گفت:م یبلند غیج

 افتاد. هیاهورا به گر غشیج یصدا از

 دم. یم حیرو برات توض یکردم و گفتم:آروم باش همه چ بغلش

 زنگ زدم. نیبا وحشت داخل آشپزخونه رفتم و به ادر د،یلرز یو پام داشت م دست

 تاینس نیو گفتم:ادر دیزوده!   بغضم ترک یلیچرا؟االن که خ--خونه    ایخونه تورو خدا ب ایب نیادر-   سا؟یجانم ال--

 .ایتورو خدا ب نجایا ایب نیادر-!   یگ یم یچ سایبا وحشت گفت:ال نی!   ادرنجاستیا
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 رفتم. ییرایرو قطع کردم و داخل پذ یگوش

مبل بلند شد، نگاهش رو به اهورا  یاز رو تای.   سنادیزدم و  گفتم:بهش زنگ زدم االن م یلبخند تلخ تایبه سن رو

 یزیچ      ؛آره؟یو تو همسرش نهیبچه مال ادر نی! انهیادر هیشب یلیخ نیا ست،ین نایبچه مال آدر نیدوخت و گفت:ا

 سهم من بود، حق من بود. یدگزن نیو گفت:اما ا دیاز چشمش چک ینگفتم که قطره اشک

 فراموشم کنه. یسادگ نیکردم که به ا یرو دوست داشتم، فکر نم نیرو محکم تر بغل کردم که گفت:من ادر اهورا

 بود خودش رو کینزد یشده بود، حت وانهیاون تا دو سال بعد از مرگت د تا،یبغض گفتم:اون فراموشت نکرد سن با

 بکشه!

.   تایاز اولم مال تو بود سن یزندگ نیرم، آره ا یم تونینگفت که اشکام رو ماک کردم و گفتم:من از زندگ یزیچ

 !یبا تعجب گفت:اما تو بچه دار تایسن

 .ستیمهم ن یچیه گهیرو به دو طرف تکون دادم و گفتم:د سرم

رو دوست  نیل چمدون گذاشتم، من ادررو با عجله داخ المیتخت گذاشتم و وسا یپله ها باال رفتم. اهورا رو رو از

 .میکنار هم باش نیخواد من و بچم و ادر ینم ریرو دوست داشتم اما انگار تقد میداشتم، من زندگ

 ؟یکن یکار م یچ یاز پله ها باال اومد و گفت:تو دار تایسن

 نیو گفتم:از طرف من از ادر دمیسرش گذاشتم، لباسام رو پوش یاهورا رو تنش کردم و کالهش رو رو ژاکت

 کن. یخداحافظ

 رفتم و از خونه خارج شدم. نییپله ها پا از

 _________نیاز زبون ادر ___

 جا خوردم. تایسن دنیرو انداختم و در رو باز کردم که با د دیکل

 و جذاب. بایز شهیمثل هم ،یقبل نیزد و گفت:هنوزم همون ادر یاز جا بلند شد، لبخند دنمید با

و  دمیکش ی!     سرش رو تکون داد و گفت:متاسفم که نمردم.     پوفتایسن ی...تو زنده ایتعجب گفتم:تو زنده ا با

ردم.    که من برگ یصبر نکرد یزد و گفت:تو حت یجلو تر اومد، لبخند تلخ تای!   سنیزن یکه م هیچه حرف نیگفتم:ا
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کر بهم نگاه کنه گفت:من برگشتم جون ف نکهیبدون ا تایسنگرفتم!    یبعد از تو افسردگ یگفتم:من حت یبا ناراحت

 !تایمن دوستت داشتم سن-.   یکردم من رو دوست دار

کوش!؟اهورا  سای...السایزده گفتم:ال رونیاز حدقه ب یکارن؟   با چشما یوسط چ نیدختره و اون بچه ا نیپس ا--

 اد؟یکجاست؟چرا صداشون نم

 کن. یخداحافظ نیرم، گفت از قول من از ادر یم رونیب تیگفت از زندگ ساینگاهم کردو گفت:ال تایسن

و  نیدرا یزد و گفت:تو دوستش دار یلبخند تای!؟   سنیچ یعنیگفتم: یبلند ادیو با فر دیاز چشمم چک یاشک قطره

 کنم. یرو کامال درک م نیمن ا

 کنم. یتونم زندگ ینم سایوحشت به اطرافم نگاه کردم، من بدون اهورا و ال با

 یشد با ک یچ نایآدر ی؛راستیخودته، خوشحالم که اسمش رو اهورا گذاشت هیشب یلیزد و گفت:پسرت خ یلبخند

 به پاش   ؟یدیند یبیآس یپرت شد یتو از بلند-.   دیرس شیخوشحالم که به مرد زندگ--   الیدان-ازدواج کرد؟   

 حافظم رو به دست آوردم. شیهفته پ کی نیو هم دید بیکمرم هم آس یمهره ها ه،یاشاره کرد و گفت:پام مصنوع

 همسرته، مادر بچته.  با بغض ادامه داد:عشقته.   سایال نیتعجب نگاهش کردم که گفت:برو دنبالشون؛ ادر با

 رو بهش بده خداحافظ. نیدستم داد و گفت:ا یا نامه

 سایال نی:برو دنبالشون؛ ادردیچیتو گوشم پ تایسن یدستام گرفتم.   دوباره صدا نینشستم و سرم رو ب یصندل یرو

 همسرته، مادر بچته، عشقته.

م گ یم-اون دوستت داره    نیادر--  ؟ییکجا سایال-بگو.    یعنیرو برداشتم و بهش زنگ زدم که گفت:جان... یگوش

.   نایآدر یکرد و گفت:خونه  یمکث کوتاه   ؟ییکجا یلعنتزدم و گفتم:د  ی.    داد بلندمیمن اضاف نیادر--   ؟ییکجا

 بفهمه. یزیچ نایخوام آدر ینم ،خونه امیخواد خودم م ینه نم-اونجا    امیاالن م--

 دستام گرفتم. نیهم فشار دادم و سرم رو ب یرو رو پلکام

 چمدون و اهورا که بغلش بود وارد شد. هیبا  سایربع بعد ال هی

.   نامه رو بخون نیخب من که...  حرفش رو قطع کردم و گفتم:ا یچ یرفت؟برا--رفت  -کوش؟    تایتعجب گفت:سن با

 اهورا رو بغلم داد و نامه رو از دستم گرفت.
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 __________سایاز زبون ال___

 رو باز کردم و آروم خوندم. کاغذ

 سالم

 گم. یاصل حرفام رو م نیرسه بنابرا یم نیکنم جون هر لحظه ادر ینم ینیچ مقدمه

اوج  رو به نیادر یتون یکه م یهست یتو کس ،ینشیزتریعز ،ینیادر یمال توعه نه من، تو مادر اهورا بچه  یزندگ نیا

 .یبرسون یخوشبخت

 چیکنم ه یکشه.  ازت خواهش م یکه انتظارم رو م یسرنوشت یرم پ یدر کنار تو و پسرت خوشبخته، منم م اون

 وقت تنهاش نزار، خداحافظ.

راحت شد؟    سرم رو تکون دادم که  التیزد و گفت:حاال خ یلبخند نیگذاشتم که ادر زیم یرو تا کردم و رو نامه

 من. یدورت بگردم پسر کوچولو یو گفت:اله دیاهورا بوس

... 

 ______هفت سال بعد_

 کنم. یصبر کن دارم لباساشون رو تنشون م-!   سایال--

از  نطویگفت که گفتم:ش ی.  آخ جونادیم زمیزدم و گفتم:بعله دن یلبخند    اد؟یم زمیو گفت:مامان دن دیخند اهورا

 یهم به عمه گفتم که وقت یرو دوست دارم، اون روز زیدن یلیزد و گفت:مامان خ ی!    لبخندایگرد یاالن دنبال زن م

گفت؟   اهورا ذوق کرد و گفت: گفت  یو گفتم:عمه چ دمی.   غش غش خندرمیگ یرو م زیدن امیمن بزرگ شدم م

 !نایآدر یریلب گفتم:بال نگ ریو ز دمیکن.   خند یعروس زیبعد با دن یباشه تو زود غذا بخور مرد بش

 میدونه پشت دستم زدم و گفتم:ن هیمامان منم شوهل موخوام.    یگفت:پس من چ مشیبا همون زبون نصفه ن نایال

 ! نمیباباتون بب شیپ نیبر نییبدو ایوجب

 و دست اهورا رو گرفت. دیغش غش خند نایال

 .ناستیخود آدر هیشب افشمیخوشگله، ق میلیکه پنج سالشه و خ الیو دان نایدختر آدر زیدن
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 داره. ییطال یو موها یآب یخودم شده و چشما هیشب افشیاومد که بر عکس اهورا ق ایبه دن شیهم دو سال پ نایال

 رفت. رونیدر رو باز کرد و ب یزنگ در اهورا از خوشحال یصدا با

 ملت پسر دارن پسر منم از االن تو فکر دختراست!   ایب

 خودت! یبرا یر یو گفتم:اهورا صبر کن کجا م دمییبدو دنبالش دو بدو

رو شل کر  و  ششیگفت:سالم عشق عمه، دوماد من چطوره؟   اهورا ن نایبردم که آدر نیرو گرفتم و دم ماش دستش

 که ذوق مرگ سرش رو تکون داد. زمیدن   ؟یخوب زیرو باز کرد و گفت:دن نی!   بعد در ماشیگفت:خوبم عمه مرس

 .میراه افتاد یهم سوار شدن و به سمت شهرباز نایو ال نیادر

دم خودتون ق یکنن شما برا یباز میبر یبچه هارو م نایگفت:من و آدر الیکه دان میدیرس یشهرباز یربع بعد جلو هی

 .نیبزن

 گفتم:دست نای.  بعد رو به اهورا و النیمواظبشون باش الیآقا دان ا،یبچه هام رو نکش یتکون دادم و گفتن:آد یسر

 چسبه! یم یگفت:االن چرخ و فلک حساب نیگفتن که ادر یهم موقوف.   باشه ا یطونیش نیریگ یعمو و عمه رو م

 دارم. زیسوپرا هیبرات  سایگفت:ال نیکه ادر میچرخ و فلک شد سوار

 زد که شروع به خوندن کرد: یبرق چشمام

 مردم که چه کردن یدیدل من تو د قیدرد عم با

 یقلبم رو بست یتو زخما یغرورم نشست شیپ تو

 یقلبم رو بست یزخما تو

 تنها نزار هیروزگار منو تو گر نیرفتن ا شکل

 من رو دست خودم نسپار ریرو از ادما پس بگ من

 رو دست خودم نسپار من

 درد نیمهربون نبود با حجوم ا یشکیتو ه جز
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 منو از عشق من راحت جدا کرد یزندگ

 روزمیهنوز همون درد د من

 مثل من عاشقت نبود یشکیه شهیهم آدم

 شهینم عاشقت

 داره یچه رسم تلخ ایدن یدونیکه م تو

 ارهیاونو سرت م یترسیکه م یهر چ از

 باد یتو دمیرو نفس کش ایزدم دن صدا

 دادیبود منو نجاتم م نجایتو ا یهوا

 درد نیمهربون نبود با حجوم ا یشکیتو ه جز

 منو از عشق من راحت جدا کرد یزندگ

 روزمیهنوز همون درد د من

 مثل من عاشقت نبود یشکیه شهیهم آدم

 شهینم عاشقت

 سایگذاشت و گفت:عاشقتم ال میشونیپ یرو ی*و*س*ه*اب

 _________انیپا___

 کنم یکه رمانم رو خوندن و براش وقت گذاشتن تشکر م ییهمه کسا از

 انجمن هم متشکرم نیناظر یتمام از

 اولش اشکاالت داره یتو رمانا یا سندهیباالخره هر نو دیخودتون ببخش یداشت به بزرگ یرمان اشکاالت اگه

 نیرو هم دنبال کن میبعد یکارها دوارمیام



 من قیدرد عم
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 حق ایدارم  دوستتون

 (کسای.ق)ملکایمل

15:19 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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