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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

 

 

 

  

 

 

 خونه شدم... اطیوارد ح

 وکرم قدم برداشتم یطوس یسنگ فرش ها یفرستادم و رو ریو ز سرم

 بزرگ رو بروم چشم دوختم... یلیاستخر خ به

 کرد یآب چشمام رو نوازش م رنگ

 شد.. یم ریوجودم سراز یتو یآرامش خاص و

 رو از استخر رد کردم  خودم

 و بزرگ رسوندم. کیش یلیخ یخونه  یبه و روبه رو و

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 وگرفتم و از پله ها باال رفتم... نگاهم

 و زدم که مستخدم در جا در رو باز کرد... زنگ

 کرد یکیکوچ میتعظ

 رو در آوردم ودستش دادم پالتوم

 !ستن؟یخونه ن نای: مامان ادمیهمون حالت پرس یوتو

 

 انداخت:بله خانوم. نییرو پا سرش

 .هستن

 

 تکون دادم. یسر

 سالن قدم برداشتم. طرف

 گذاشته شده بود یریرنگ ش یقال هیبزرگ که وسطش  یلیخ سالن

 ...یریش دیسف یسلطنت یبه کمک مبل ها یا رهیدا مین و

 !دنیکشیبه گردن م نات،یو تابلو تضع یخونه رو نقاش ییبایز هیبق

 

 وعمه نشسته بودن...بابا آرتام)برادرم( مامان

 رفتم و سالم کردم  طرفشون
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 دونم هی یکی یمامان، خسته نباش زدلی:سالم عزییباخوشرو مامان

 

 .میمامان نی:سالمت باشدمیمحکم بوس گونشو

 وعمه هم مهربون جوابم رو دادن... بابا

  دیآرتام رس نوبت

 بغلش  یافتادم تو دیرو کش دستم

 ؟؟ینگاهش کردم:چته وحش ضیباق

 

 جذابم نگاهم کرد برادر

 خشکل بود بیچشماش عج رنگ

 فر وبلند ی...مژه هایجنگل سبز

 سبزه رو به روشن یپوست

 متناسب ینیلب وب ییخرما یموها

 صورتش... با

  یبود که کل دخترا شیخشکل نیهم

 خودش کرده... ریو اس لیفام

 مغروره. یادیبگم که ز نمیالبته ا و

 ادیبه حساب منمکدون  یجمع خانوادگ یتو یول

 دختره؟ ینگاهم کرد:کجابود یچپک
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 .تویپسر جنگل نیا ریدر اومد:آخ، بابا بگ غمیوارد کرد که ج یبه دستم فشار و

 

 خنده ریحرفم زدن ز نیباا همه

 رونیب دمیشد خودم رو به زور از دستش کش یاعصبان شتریآرتام ب که

 دمیطرف پله ها دو و

 

 آرتام ول کن دخترمو:دمیبابارو شن یصدا

 

 جانا بدو:مامان

 

 کردن. یاسترس وارد م همش

 در چرخوندم و قفلش کردم یوتو دیرو با دو به اتاقم رسوندم کل خودم

 

 اتاقم یگردوندم تو چشم

 شد یمورد عالقم خالصه م یرنگها دیو سف یاز آب یبا رنگ که

 دیسف یوپرده و رو تخت مبل

 ...دیوسف یاز آب یمخلوط یلوسترها

 به رنگ آسمان. یآب نیرو گرم کرد ا وجودم
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 که به در زده شد  یا ضربه

 شد که به عقب پرت شم باعث

 قلبم گذاشتم یرو رو دستم

 کنه آرتام  کارتیزدم:خدا بگم چ داد

 منو یکشت

 

 

 به در زد یلگد

  دمیترس باز

 رونیب ایب ی:جرات دارآرتام

 

 خوامیجواب دادم:نم تخس

 

 گهید امیدختر خوب، بگو کم آوردم نم نی:آفرآرتام

 

 و ندارم تیفقط حوصله توعه قضم وردمیمن کم ن رم،ی:نه خادیبدم م یکلمه کم آورد نیاز ا دونستیم

 

  رونیب یای:منتظرم بومدیم شیوعصب یدر پ یپ ینفسا یصدا
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 ه؟یک تیقضم دمیم نشون

 

 

 ورفت

 حرصش و درآوردم نکهیاز ا خوشحال

 کمدم رفتم..... سمت

 

 

 

 اتاقم رفتم سیتن پوشم رو برداشتم و سمت سرو حوله

 شدم و دوش آب گرم رو باز کردم وارد

 فرو رفتم  رشیز

 سر دادم. یقیعم نفس

 کرد. یآب حال آدم رو خوب م هیگرم نیسرد بود وا یادیز هوا

 

 آب رو یخواستم حس کنم گرما فقط

 آب موندم ریحرکت ز یب قهیدق چند

 شدکردم راه تنفسم کم  حس

 که تو حمام یباز کردم و بخار چشم
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 شده بود جمع

 نگاه کردم. رو

 باز کردم مهیدر رو ن یکم

 آب رو بستم... ریخودم رو، شستم و ش عیسر

 

 اومدم رونیرو تن کردم و ب حول

 کمد لباسام رفتم سمت

 رو برداشتم میکرم رنگ زمستون یاسک قهی زیبل

 رو هم برداشتم و تن کردم... مییو گرم قهوا یراحت نیج

 بلند   یرو به برق زدم و موها سشوار

 باسنم بود رو خشک کردم. یقدشون تا باال که

 خشک کردن  بعداز

 ...دمشونیو برداشتم و کامل برس کش برس

 رو جلوشون کذاشتم ییسر قهوا کش

 به صورتم انداختم. یآزاد رهاشون کردم..نگاه و

 وپهن یصورت ی،لباهادیسف یپوست

 کرد... یم لیرو تکم مییبایفر وبلند ز یمژها ،یعسل یدرشت و طوس یچشما

 ساله روبروم گرفتم ۱۸از دختر  چشم

 کردن خودش تونست کنکور بده و به رشته مورد عالقش برسه. تیدردسر و اذ یکه با کل یدختر
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 !دمیکش رونیو از افکارم ب خودم

 کننده رو برداشتم و به دست وصورتم زدم  نرم

 نداشتم شیبه آرا یازین

 رو برداشتم و پازدم. میرنگ کارامل یراحت یبوته ها مین

 رو کج کردم... رمیمس نایبه طرف مامان ا و

 راپله ها بودم یرو

 آرتام افتادم. دیتهد ادی که

 عقب اومدم عقب

 بردم نییپا یرو از نرده پله ها کم سرم

 انهی نمشیبب تونمیم نمیتابب

 نبودش... یول

 رو صدازدم:مامان؟ مامانم

 

 زم؟یدر جا جواب دادم:جانم عز مامان

 

 :آرتام کجاست؟یبانگران

 

 زمیعز ستشیخنده:ن ریزد ز ه،یخودش گرفت منظورم چ مامان
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 اومد رفت... شیبراش پ یکار

 

 رفتم نییپا ستشین دمیفهم نکهیاز ا خوشحال

 مامان و بابانشستم نیب

 من چطورن؟ یهر دوشون رو بوس کردم:خشکال گونه

 

 کنه یبه ما نگام نم یکس یرو دار یخشکل نیو ا یتو هست یمهربون جواب داد:تا وقت بابا

 

 رو دست مامانم، آره؟ یموند یبگ یخوایم یعنی ی:آخیخنده بهش بالحن شوخ ریز زدم

 

 تو آخه؟ یبود گفت یچ نیکارت کنه دختر، ا یجانا خدابگم چ ین:وامامان بود که خندش رفت به آسمو ندفعهیا

 

 .گهید گمیحال خوشکلم نگاه کردم:راست م نیمامان مهربون و درع به

 کنه یمن حسادت م یبه خوشکل داره

 بترشه. ترسهیم

 

 بلندشدم و دنبال راه فرار گشتم  و

 برداشت طرفم زیخ بابا

 دیگفت و عمه از راه رس شانسم
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  ومدمیچاق بود ومن نصف اون به حساب م یکه عمه کم ییاونجا از

 :عمه، داداشتو از من دور کنیسرش سنگر گرفتم با حالت هراس پشت

 

 خورد... یم چیحرص و خندش درهم پ بابا

 رو دور کمر عمه محکم حلقه کردم دستم

 شدم به عقب دهیاز پشت کش که

 ه؟یک نمیبرگردوندم تا بب رو

 

 کردم رونیحبث شدم رو ب نهیکه کرده بود نفس تو س یدی، باتهدآرتامه دمید که

 مامانم نگاه کردم وبه

 هوش شدس. یاز خنده ب دمید که

 کاناپه نشوندم یرو گرفت و رو دستم

 ضعفم رو خوب بلد بود نقطه

 ومشغول قلکلک دادن من شدن... دیدستاش رو مال باباهم

 

 

 چشم باز کردم یاحساس نوازش با

 کرد گذاشتم یکه داشت نوازشم م یزیچ یو رو دستم

 کردم خودش بود لمسش
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 اندازه وجودم رو در بر گرفت یب یوجودش انرژ از

 شدم ونشستم  بلند

 بغلش یتو دمیخز

 گرم بود آغوش مهربونش چقدر

 گذاشتم وباناله:باز صبح شد؟؟ نشیس یرو رو سرم

 

 مدرسه ت یو بر ی:آره دخترم، باز صبح شد وشمامام باس پاشدیخند

 

 آخه؟ هیمدرسه چ :عه مامانضیباق

 ..مدرسه واسه بچهاست رماایچندماهه دارم م خوبه

 

 یمونیواسه من جانا کوچولو م شهی:تو همدیمثل فرشته م خند مامان

 . یشدیقنداق گم م یکه تو یهست یمثل وقت شهیهم

 بامن بحث نکن وپاشو... پس

 

 خنده.. ریحن گفتنش که اونم زد زخنده از ل رینگاه کردم و زدم ز بهش

 براش  دیپر کش دلم

 !ستم؟ین ینباش ،یدونستیم یرو دور گردنش حلقه کردم:مامان دستم
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 صورتم و قاب دستاش گرفت:قربونت برم من قشنگم. مامان

 م... دونهی یکی یمیزندگ همه

 زیکم زبون بر پاشو

 ..شهیم رتید االن

 

 و بلندشدم دمیخند

 وصورتم رو شستم دست

 تا سر زانوم بود رو تن کردم یمشک مانتو

 موهام رو جمع کردم دمیروهم پوش یخی یآب نیج شلوار

 روهم سر کردم یمشک مغنعه

 شده بود روهم تن کردم نیتزئ یخز پهن صورت ناشیکه کالرش و سرآست یطوس پالتو

 دمیرو پوش ومدیزانوم م نییکه ساقشون تا پا میطوس یها بوته

 چیدستش گرفتم و بدون ه رفتینم یفیک چیه یکه تو یرو هم برداشتم وهمراه با کتاب بزرگ یمشک یکول و

 رفتم... نییپا یشیآرا

 

 صبحانه نشسته بودن زیم یسرحال وآراسته رو همه

 رو بهشون کردم یباال بلند ریبخ صبح

 سرحال جواب دادن که

 دمیهمه رو بوس گونه
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 بودمهنوز با بابا وآرتام قهر یول

 نبوسمشون ومدیخب دلم ن یول

 دمیرو عقب کش یصندل

سمت پورشه خشکل  یخوردم وباخدافظ ریش وانیل کیرو همراه با دیتست که مامان برام روش خامه وکاکائو مال نون

 دانشگاه... یبه سو شیرفتم وپ مییآلبالو

 

 دمیروندم که به دانشگاه رس یساعت مین

 رو زدم. نیماش قفل

 وارد محوطه دانشگاه شدم. و

 .دمی)دوستم( رو د السا

 بلند طرفم اومد.... یوبا گام ها دمیبلند کردم که د دست

 

 

 

 یبودمش ول دهید روزید نکهیا با

 دلم تنگش شده بود.. بازهم

 !دمشیآغوش کش یو باز کرده و تو دستام

 

 شروع شد اشیباز وونهید
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 خواهر نی، نه بربهتردوست نی:سالم بربهتردیگونه م رو بوس محکم

 

 ؟یخوب ،زدلی:سالم عزدمیکش آوردم و گونش و بوس منم

 

 :جانا؟ستادیبروم ا رو

 

 کردم:جانم؟ نگاهش

 

 شده؟ یدونستم چشه:باز چ یم

 

 تو تو زهیچ گمیلکنت:م با

 

 م کرد:نه نه درس نخوندم خسته

 .اصال

 چرا  دونمینکردم، اصالمن نم وقت

 کالس بذارن؟؟ دیروز پشت سرهم با دو

 

 که الساگفت:آرام باش دخترجان. دمیکوب نیرو زم وپام

 کند یکه در دلت نا آرام ستیچ
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 ایحرف زدن خدا ینجوریشروع کرد به ا نیا باز

 

  یشروع کن یاز دستش گرفتم:السا بخوا یشکونین

 کنمیم مونتیپش بخدا

 

 رو خوب گرفت:باشه باشه. منظورم

 ...آرام

 

 عقل عطا فرما یکم ایخدا

 انه؟؟ی یبندیحرص زدم رو بهش دوختم:م نگاه

 

 ..شهیاالن کالس شروع م می:باشه.بردیخند

 

 ...میدست در دست هم به سمت کالس رفت و

 از دانشجوها اومده بودن. یمین

 که دوست نداشتم  یزیچ

 .میکالس بود کی یبود که با پسرا تو نیا

 کرد... یم تیمن رو اذ یکم نیا
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 نیوبه آخر دمیالسارو کش دست

 .میکالس بردم و اونجا نشست نقطه

 نگاهم کرد یچپک

 !میهمونطور نگاهش کردم:خورد منم

 

 آخه؟ یکن یان که ازشون فرار م ی:مگه اونجا چدیهم ساب یرو رو دندوناش

 

 سرجات نی:بشنهیومجبورش کردم بش دمشیکش

 

 

 دیکش یکالفه ا پوف

 

 

 

 روبروم. رمردیکالس بود و من کالفه از پ یآخرا بایتقر

 بروز ندادم یزیداشتم چ یدیکه به رشته م عالقه شد ییاز اونجا یول

 رشته عالقه داشتم و دوست داشتم راه مامانم رو ادامه بدم... نیبود..از اول به هم یم روانشناس رشته
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 کالس تموم شد باالخره

 ..یشیافسرده م یسره چهار پنج ساعت سرکالس باش کی واقعا

 

 میرفت رونیالساب با

 ؟یآورد نیگفتم:ماش روبهش

 

 داد:نه، امروز حوصله نداشتم. جواب

 

 ؟؟یددر که هست هیپا ه،یزدم:عال یبشکن

 

 زد:اوف، چه جورم. یچشمک

 

 میرفت نمیوباهم طرف ماش میدیخند

 تو بروون ایودادم بهش:ب چییسو

 

 شدم؟ ریکرد:مگه از جونم س نگاهم

 

 گفتم:چرا؟ باتعجب
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 که؟ ستیقرون دو هزار ن هیتو  نیباال انداخت:خواهرمن ماش یا شونه

  یزیزدم به چ اومدم

 .ستیخوب ن یلیخ میکه رانندگ منم

 

 پس کلش:کم چرت بگو  زدم

 پشت فرمون  نیبش

 

 ایوگرفت:خودت خواست چییسو

 

 

 

 :باشهدمیخند

 

  مینشست

 !میحرکت کرد مونیشگیرستوران هم وطرف

 

 کردم.."ها"دهنم گرفتم و  یرو روشن کردم ودستام رو جلو یبخار

 باز سردمه دمیکه پوش یهمه لباس نیچه وضعشه باا نیغر زدم:ا وباخودم
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 ؟یخوب نیهوا به ا زمی:عزالسا

 از خودته! مشکل

 

 .یالل گنینم یکردم:حرف نزن یاخم

 کنه یباش برو االن بارون شروع م زود

 آسمون و؟ ینیبینم

 خوره. یهوا به غروب م یظهره ول نکهیباا

 

 که؟ یدهنش گرفت تانخنده:توکه عاشق بارون بود یوجلو دستش

 

 جواب دادم:االنم هستم تخس

 

 دمیپر نییپا نیبگه که باتوقف ماش یزیچ خواست

 میوارد رستوران شد وباهم

 

 بود یا شهیهاش ش وارهیبود که د نیا شیخوب رستوران

 مینشست شهیبه ش کیونزد میرفت

 .شدیم ادیکم کم داشت ز بارون
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 اومد و دوتا منو رو جلومون گذاشت... گارسون

 کردم نگاهش

 خوشمزه وگرم. یلیسوپ خ هی هوس

 که من خورده بودم خوب بود... ییهوا هم سرما یواسه سرد هم

 

 خورم یالسانگاه کردم:من سوپ جو م به

 

 ..یبرق زد:چه حس مشترک چشماش

 

 زدم وسفارشاتمون رو دادم.. لبخند

 رو نوازش کرد. مینیآوردن بوش ب یوقت

 

 هم تند شد. بارون

 بارون گوش بدم... یخواد فقط به صدا یموقع دلم م نیدونست من ا یم السا

 نیریخلسه ش کیکه گذاشته شده بود....وبارون...آدم و به  یکالم یرستوران گرم بود وآهنگ ب یفضا گهیکه د االنم

 ...برد یم

 بارون.... یکردم به خوردن و تماشا شروع
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 میغذا گرم رو خورد نکهیا بعداز

 ..میاومد رونیرستوران ب از

 رو خونه رسوندم و سمت السا

 خودمون راه افتادم خونه

 ...دنیباریداشتن باهم م بیبارون شده بود و عج یهم قاط برف

 رو گذاشتم... یاز مالن"دیبارون بار" آهنگ

 رو زدم نیماش یپاکن ها برف

 کردم تندتر برسم خونه یسع و

 .هیدونستم االن از دستم عصب یم چون

 بود... زیل جاده

 گرفتم. ترمز

 دمیبود به خونه رس یرفتم..باالخره باهرجون کندن وآروم

 رو سر کردم میزدم وکاله بارون نگیپارک یو تو نیماش

 خونه رفتم... وطرف

 

 

 زود باز شد... مکث زدم که یدر رو ب زنگ

 قلبش بود یدستش رو مامان
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 خدا. یچهرش ترسون:وا و

 آخه؟! یکجابود تو

 

 ...دمیلرز یاز سرما م داشتم

 لرزش تن ودندونام رو حس کرد.. مامان

 

 چه وضعشه؟! نیوگرفت بادهن باز نگام کرد:جان ا دستم

 ؟یخیانقدر  چرا

 

 

 ...گهیگرم بشه د کمیتو  ادیبابا سوگل جان بذار ب یجلو اومد:ا عمه

 

 ...میداخل سالن رفت و

 همه جابه کار بود خونه کامال گرم... یبخار

 جوشونده آورد گرم آورد... ریمستخدم و صدا کرد وبرام ش مامان

 قُلپ خوردم چند

 بهتر شدم... کمیکردم  حس

 لرزش تنم کمتر شد. و
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 بغل گرفت... یکنارم اومد و سرم وتو مامان

 شد... یحرکت من مامان حالش گرفته  م نیبا کوچکتر شهیهم

 

 ؟یچرا خونه ا ی:خوبم مامان، راستدمیرو بوس گونش

 مطب؟ یرفتید،مینبا مگه

 

 

 رفتم واومدم.. زم،ی:چرا عزمامان

 بابات و آرتام هم برسن. گهید االن

 .میکه دور هم شام بخور ایلباساتو عوض کن ب برو

 

 ...موندیمن نم یبرا یبود وحق انتخاب یجمله مامان دستور یبودم ول ریس من

 

 گفتم:چشم. نیبنابرا

 

 رفتم باال  و

 سبد لباس چرکا انداختم یرو درآوردم وتو کردیبود دور گلوم داشت خفه م م یکه واسم مثل دست مغنعه

 ...نطوریلباسام هم هم هیبق

 تن کردم. یرو همراه باشلوار مشک میگرم و مخمل آب زیبل
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 لباسم انداختم یداشت روهم رو یآب یکه خط راه راه مشک زمیبل یرو غهیجل

 رفتم.. نییروهم سر کردم وپا یرو از دو طرف بافت دادم و کاله خز دار مشک موهام

 

 

 ...دنیداد که بابا وآرتام هم از شرکت رس یم نینشون از ا صدا

 درست بود. نمیتخم

 کردم  یبودن...سمتشون رفتم باآرتام روبوس اومده

 بابارفتم خواستم خودم رو براش لوس کنم  شیپ و

 .ایدن یبابا نی:سالم بهتردمشیشدم وبوس خم

 

 خنده:سالم دختر بابا. ریز بابازد

 واسه من؟ یتو لوس شد باز

 

 به گردنم دادم:نشم؟ یقر

 

 ؟یگفته نش یپاهاش:ک یونشستم رو دیدستم و کش بابا

 ؟یلوس کن یک واسه دیبا یقراره تو واسه بابات خودتو لوس نکن اگر

 

 هام رو باال انداختم:واال شونه
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 حالم بهم خورد شییی:اتیپاراز آرتامِ

 جانا. نوریا بکش

 

 ه؟یوغنچه کردم:چ لبام

 اد؟یم زورت

 

 

 :من به تو حسادت کنم؟آرتام

 تو؟ هیبه چ آخه

 

 .ارهیخواد درب یدونستم االن حرصم رو م یم

 هم بلد بودم حرص دادن داداش چموشم رو ومن

 جوابش رو ندادم، تا بفهمه پس

 صحبت کردن با بابا شدم ومشغول

 خنده ریکارم همه زدن ز نیاز ا که

~~ 

 ...میرفت یحاضر شد ومستخدم صدامون زد، باهم سمت سالن غذا خور شام
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 .ختمیبشقابم ر یبرنج تو یکم

 هم کشک بادمجون. یکم و

 نداشتم مخصوصا االن که شام برنج بود یبه پر خور عادت

 نده... ریخوردم تا مامان گ یچهار قاشق سه

 دهنم رو پاک کردم. دور

 هم شام شون رو بخورن. هیبه رسم ادب منتظر موندم تا بق و

 .میو به سالن رفت میسکوت غذا رو خوردن بلند شد یبعد که تو قهیدق ده

 

 آورد رونیخودم ب یایمامان من رو از دن ی..ومن غرقه درخودم بودم که صدامیبود وهیخوردن م مشغول

 

 .نجایا انیبه همه ما:فردا خونه خاله م رو

 .میشام رو دور هم باش انیب گفتم

 

 :به مناسبته؟دمیپرس نیدستم بود ودرهمون ه یافکارم تو یرشته  هنوز

 

 م؟یباشه که بخوام دور هم باش یمناسبت دی:مگه بامامان
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 دفعه به خودم اومدم. هی

 حرص خوردم هم خنده م گرفت. هم

 یلیبود که من خاله م رو خ نیبخاطر ا شترشیرو نداشت...وب دنشیحرفم جا خورد و توقع شن نیاز ا یکم مامان

 دوست داشتم. یلیخ

 

 .میباال بردم و روبه مامان:من تسل میرو به عالمت تسل دستام

 قانع شدم که نگو و نپرس. یجور هی اصال

 

 

 خنده ریزدن ز همه

 شدن. یمعمول یدوباره به حالت قبل برگشت و مشغول صحبت ها جمع

 گرفت یکه داشت خوابم م من

 گذاشتم زیم یرو رو وهیم بشقاب

 .ریبخوابم.شب همتون بخ رمیم ادیروبه همه گفتم:من خوابم م و

 

 ...خواستم برمدمیگونه مامان بابا آرتام وعمه رو بوس و

 

 م؟یتا اتاقامون مسابقه بذار یایداشت: م طنتیآرتام متوقفم کرد صداش ش یصدا 
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 .میتم بزن بر هی:پادمیرو بهم کوب دستام

 

 سالت شده.۲۳خدا نگاشون..آرتام  ی:امامان

 ؟یبزرگ ش یخوایم یک

 

 دخترتو کم کنم؟ نیرو ا کمی یزاری:آخه مامان چرا نمدیخند آرتام

 

 تأسف تکون داد.. یاز رو یسر  مامان

 ...میراحت ش کمی دیبر دی:بربابا

 

 ...دمیبود و فقط خند یشوخ یش از رو جمله

 

 میتا سه شمورد میسمت چپ مون رو جلو گذاشت یاومد کنارم پا آرتام

 ...مییدییدو و

 

 بود  یباز وونهیخود د واقعا

 پله ها... یانداختن اونم رو مسابقه

 کردن واسه ما که هردومون قدمون بلند بود سخت نبود... یکیها رو دوتا پله
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 کرد... یبازم اون تند از من حرکت م یول

 

 و خواستم به عقب پرت شم دیکنم که پام به پله سوم نرس یکیشد وخواستم پله هارو سه تا ادیز روم

 آرتام دورم حلقه شد... یدستا که

 

 هنگ بودم... یتو

 قه؟یدق هی یشد تو یچ

 کوچولو؟ یبا من مسابقه دو بذار یخوا یخنده:آخه تو م ریتاش از دورم برداشت وزد زدس آرتام

 

 به خودم اومده بودم. تازه

 شد؟ ی:چباتعجب

 

 شد... یکوچولوم داشت کله پا م یآبج یچیخندشو خورد:ه آرتام

 

 ...هووووف

 ؟یخند یکه م نهی:پس واسه همباتمسخر

 ناراحت شد یکم

 کوچولوم. یآبج ی:من به فدادیجلو اومد آغوشم کش و

 کنم. یخراب م ارویازت کم بشه من دن ییاگر تار مو تو
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 تونم از ضربه خوردنش خوشحال بشم؟ یم چطور

 

 

 برادرانه هاش یبرا دیپر کش دلم

 که من به تو دارم. یحس قای:دقوگفتم

 

 اشتم.تونستم راحت بخوابم وکالس ند ی...فردا م میو طرف اتاقامون رفت میدیخند باهم

 

 

 

 شدم. داریکرد ب یرحمانه به  چشم هام حمله م یکه ب ییحس روشنا با

 .دمیبه صورتم کش یدست

 رو کنار زدم و بلند شدم یتخت رو

 اتاقم رفتم.. سیسرو سمت

 تن کردم یگرم وساده ا یرو انجام دادم و لباس ها کارهام

 به ساعت کردم. نگاه

 بود..۹:۳۰

 رفتم. رونیب

 وبابا وآرتام که سرکار بودن مامان
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 سالن بود طبق معمول مشغول حل جدول بود یعمه فقط تو و

 

 شکسته بود. چهرش

 پسر هیتصادف از دست داد و موند با کی یشوهرش رو تو شیپ چندسال

 سالش باشه...۲۶ دیاالن با که

 بده و برگرده. لیاونم رفت خارج تا اونجا ادامه تحص که

 از اون به خاطر ندارم... یواضح ریتصو ومن

 کنه. یاصرار اون رو آورد تا باما زندگ یشد که بابا باکل نیوا

 

 عمه رفتم. سمت

 کنارش نشستم. و

 رو دور گردنش حلقه کردم. دستم

 ..ری:صبحتون بخدمیروبوس وگونش

 

 .زعمهیعز ری:صبح توهم بخدیرو بوس میشونیپ بالبخند

 

 می.ما خوردزمیادامه داد:برو صبحانه بخور عز بامکث

 

 :نوشجونتون.بلندشدم
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 رم بخورم. یم چشم

 

 .زمی:برو عزعمه

 

 هنوز به را بود. زیآشپزخونه م یتو رفتم

 به خوردن نداشتم یادیز لیم

 خوردم.. ریش یروش..و باکم دمیعسل مال یاز نون تست رو برداشتم وکم ینصف

 

 دوباره به سالن برگشتم.. و

 نداشت! یسرگرم کننده ا زیکردم.چ نییرو روشن کردم شبکه هارو باال پا یو یت

 م سر رفت. حوصله

 ارهیبه مستخدم بگم بره برام لپ تاپم رو ب خواستم

 شدم. مونیپش یول

 ...ومدیدادم چون بدم م یخدمتکار خونست هم دستور نم دونمیکه م یبه کس چوقتیه

 بلند شدم خودم

 رهیهمش غ دونستمیصفحه. وم یچت اومد رو یگروه دانشگاه که کل یرفتم...لپ تاپ و روشن کردم ورفتم تو واتاقم

 .هیدرس

 رو نخوندم. چکدومیه
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 .ایخواهر دن نیکرد و زود ترازمن داد:سالم بر بهتر یدست شیبدم که اون پ امیبود خواستم بهش پ نیالساآنال

 

 ؟یمن، خوب زدلیکالمش بود:سالم عز کهیت شهیهم

 

 ؟یداد:ممنون گلکم.خوبم، توخوب جواب

 

 دادم:مچکر، خوبم. جواب

 .میباز کالس دار فردا

 که نرفته؟ ادتی

 

 م؟یفرستاد:اصال حواسم نبود، امتحانم دار نیگیغم شکلک

 

 خوام بخونم یگرفت به دوست مثال روانشناسم:آره من االن م خندم

 

 مخون یخنده:چه خوب.پس تو بخون من نم شکلک

 

 دمیپسند یدوستم رو م رینظ یب ییپرو نیمن ا خب

 درست رو بخون. نیخنده:بش شکلک

 شه. یبلند نم ییمن بو از
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 رسونم  ینم یهم به تو تقلب بخونم

 بود برگه هامون خط بخوره.بس بود کیقبل نزد دفعه

 

 بخونم؟ یعنیجوابش اومد: زود

 

 بودنشم. یمدل نیا عاشق

 

 دادم:آره السا جون. جواب

 رم بخونم. یو درست رو بخون...منم م نیبش

 ریبخ روز

 

 .رونیجواب نموندم واز نت زدم ب منتظر

 نشستم وشروع کردم به خوندن... ریتحر زیم یکتاب مورد نظرم رفتم برش داشتم. ورو سمت

 

 

 

 عصر خودم رو با درس سرگرم کردم  تا

 هم باعمه حرف زدم. یکم و

 رفتن رو نداشتم. رونیب حس
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 بود. کیبود چون زمستون بود هوا تار۶به  کینزد ساعت

 بابا اومدن.پشت سراوناهم آرتام. مامان

 رفتن تاآماده بشن. میمستق همه

 کالباسام رفتم.... یلیهم بلند شدم وسمت کمد ر من

 چرخوندم. زامیبل نیرو ب نگام

 روشن رو گرفت یلباس رنگ آب چشمم

 کار شده بود فیظر یلیبافتش خ که

 پنجه هام. یتا باال ومدنیکش م ناشیآست و

 باسنم.. ریواز پشت ز دیرسینافم م یباال یجلو کم از

 .دمیداشتم وپوش برداش

 .دمیروهم پوش یمشک نیج شلوار

 شد یم دهیبه رخ کش شتریب شونیکه بلند دمیرو اتو کش موهام

 سرم بستم  یباال

 موهام زدم. یداشت رو هم رو یآب یکه نوار ها یپهن مشک تل

 کنم شیآرا یداشتم کم دوست

 

 ...دمیپهنم کش یلبا یرو برداشتم و رو میلب گوشت برق

 ...دمیکش میطوس یچشما نیرو ب ییچشم قهوا خط

 کارم رو به اتمام رسوندم... ییقهوا ملیر هیبا و
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 ی. کردم و دختر روبروم رو بوسنهییآ یبه خودم تو زیبرانگ نینگاه تحص هیرو هم پا زدم و  یآب یزدم و سندال عطر

 براش فرستادم...

 رفتم. رونیوب

 

 رفتم همه نشسته بودن... نییپا

 :ماشاهلل.مامان

 شه... یبشم دخترمامان.که روز به روز خوشکلتر م فدات

 

 گهی:مثل مامانشه دبابا

 

 خنده.. ریزدم ز یپق

 آرتام و عمه جا گرفتم... وسط

 ما؟ ی:حال آبجدیگونم رو بوس آرتام

 

 شه. یبهتر نم نیبه گردنم دادم:از ا یقر

 

 :خدارو شکرآرتام

 

 که همون لحظه زنگ خونه.جواب سوالم رو داد... انیم یک نایخاله ا نمیاز مامان بپرسم که بب خواستم
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 در استقبالشون... یجلو میمون رفت همه

 عمو کوروش وارد شد)شوهرخاله( اول

 خاله ستاره بعد

 (یپسرخاله)مان وبعد

 اومدن داخل

 

 :سالم دخترقشنگم.دیرو بوس میشونیطرف خودش وپ دمیعمو دست دادم که کش با

 

 مهمونش کردم... یلبخند

 دستاش رو باز کرد بغلش کردم خاله

 دنیشروع کرد به بوس و

 دمیگرفته بود انگار چندوقته ند خندم

 آخه؟ یمعرفت یباحالت حق به جانب:چقدر تو ب خاله

 سر بزنم،خب؟ هیدارم، بهش  یه اخال هی یوقت نگ هی

 

 

 ها؟ شتونیمن اومد پ ستیهفته ن کی:خاله جون دمیخند
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 دست به کمرگفت:تو بگو دو روز. خاله

 .یبار به من سربزن هیهر روز  فتهیوظ

 

 دانشگاه بودم..اصال وقت نشد. ریدرگ دیکردم خودم رو:ببخش مظلوم

 

 :اشکال نداره قربونت برمدیگونه م کش یدستش رو نوازشگونه رو خاله

 یبه من سربزن فتهیبدون وظ یول

 

 خنده ریز میحرف خاله زد نیاز ا همه

 دستش گذاشتم:سالم. یجلو اومد دستش رو جلو آورد دستم و تو یمان

 

 ؟یلبخند زد:سالم دختر، خوب مغرورانه

 

 زدم و مغرور تر از خودش جواب دادم:مچکرم پسرخاله. لبخند

 

 رونیدستم رو از دستش ب و

 دمیکش
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 گرم  یسالم واحوال پرس بعداز

 ....میومشغول شد میرفت منیسالن نش یتو همه

 

 

 

  میحاضره بلند شد زیمستخدم که گفت م یصدا با

 ...میرفت و

 کرد یبود که آدم رو اجبار به خوردن م یرنگش جور زیم

 دیبرنج پلو،برنج سف ،یسبز قرمه

 مخلفاتش هیو بق چهیماه کباب،

 

 وخوردن دنیبه کش میکرد شروع

 کرد یم تمیبشه اذ تیرعا دیسر صفره با دیگفت با یکه بابا م یسکوت شهیهم

 

 گذشت. یا قهیدق چند

 گذاشتم. زیم یباضربه رو وانیقلوپ آب خوردم و ل هی

 نگام کردن دوباره مشغول خوردن شدن. همه

 دهنش چرخوند یغذاش رو تو آرتام

 دیتکون داد و تو گلو خند یسر و
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 .هیدونست دردم چ یم

 .دمیکش یکالفه ا پوف

 

 زودتر تمام شه.. کاش

 رو با ساالد مشغول کردم خودم

 من چندسال گذشت تموم شد  یکه برا قهیبعداز گذشت چند دق باالخره

 ...میهمه باهم بلند شد و

 .ییمایراه پ میر یم میلحظه حس کردم دار هی

 

 ایشد یخفه م یکنارم قرار گرفت و دستش وحلقه کمرم کرد:داشت آرتام

 

 ؟یچ یعنینگاش کردم:آخه  یحرص

 سکوتو تحمل کنه؟ نیا تونهیم یک

 

 به کمرم وارد کرد:اشکال نداره خواهر کوچولوم. یفشار

 یو بساز یبسوز دیبا

 

 نگاش کردم یچپک

 ؟یداد یدادم:االن مثال دلدار مینیبه ب ینیچ و
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 .گهی:آره ددیخند

 

 خجالتم نده ی:آجیچشماش رو گذاشت وباحالت لوس یبچها رو نیع بعد

 

 خنده  ریزدم ز یپق

 لوس و قشنگ بود یلیخ حالتش

  رمیاگر قد بلندش رو فاکتور بگ و

 ستادهیپنج ساله جلوم ا ایبچه چهار  هیشد گفت  یم

 

 میم قدم شدم و به سالن برگشتباهاشون ه یو رسم کیش یلیزدم پس کلش و طرف مامان رفتم و خ یکی

 

 

 نفره کیبرم طرف مبل  خواستم

 دیخاله دستم رو کش که

 .زدلمیبراندازم کرد:خاله فدات بشه عز یدستم گذاشت و بامحبت خاص ی..دستش رو رومیباهم نشست و

 آخه؟ یانقدر بزرگ شد یتوک

 

 همونجور بمونم؟ یخواستیگفتم:م طونیوش دمیبه صورتش پاش یلبخند
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 همون حالت گفت:نه خشکلم. یوتو دیخند خاله

 کنه. یم تمیخاله پسرت اذ یگفت یو م شمیپ یومدیبود م روزید نیزود گذشت، انگار هم یلیخ یول

 

 ندارم. یشد گفت سه چهار سال باهاش احساس راحت یکه م یپسر خاله ا به

 بازتاب رفتار خود پسر خالـمه. نیشک ندارم ا و

 

 ...هیضرور یزندگ یخاله تو کیکه وجود حداقل  دمیرس جهینت نیزدم... و به ا یندخاله نگاه کردم و لبخ به

 

 یبحث اقتصاد یکم بحث گرم و گرم تر شد و باباها رفتن تو کم

 زنونه... یعمه خاله هم حرفا مامان

 موندم برم طرف کدوم. من

 

 ...نایسر مجبور شدم برم سمت مامان ا آخر

 کردم یرو حس م ینیسنگ نگاه

 هیک نمیبرگردوندم بب رو

 کردن ریبراق گ یمشک یدو گو یچشم هام تو که

 راه فرار نداشتن... و

 کردم.ثابت بودم... یمن بود، و من احساس خجالت م یحرکت نگاهش رو یساله که ب۲۴ یمان به
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 داشت... یخاص یفتگیش نگاهش

 چشماش تکون خورد.. برداشت کنم..حس کردم مردمک یدونستم نگاهش رو به چ یخب مسلما من نم و

 شدم و نگاهم رو ازش گرفتم.. هول

 هم قفل کردم یدستام رو تو دوتا

 اومده.. رونیبرف ب یبود که انگار تازه از تو یسرد بودن جور سرانگشتام

 

 

 بود... یجور هی حالم

 خوب؟

 بد؟

 بود... یم دیمشخص نبود..نبا ابدشی خوب

 

 گفتم و سمت آشپز خونه یدیببخش

 بود. فتادهین ی..اتفاق خاصرفتم

 نگاه چم شده بود... هیدونم من با  ینم یول

 دید ینگاهش من رو مثل دختر خاله م دیشا

 خواهر... دیشا

 نه! دیشا

 ...دمیشا
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 ..دمیآب رو برداشتم و سرکش وانیل

 رو شد رینگاه ز کیبا  دلم

 چرا؟؟

 حرفا نبودم. نیدختر ا من

 کردم... ینم رشیدادم وخودم رو درگ ینم یتیبه نگاه جنس مخالفم، اهم من

 االن؟ یگذشتم...ول یاز کنارش م ساده

 

 دمیرو عقب کش یصندل هوووف

 دستام گرفتم. نینشستم سرم رو ب و

 برم.. رونیب طیمح نیداشتم از ا دوست

 هوا بخورم... کمی رمیشدم و روبه جمع گفتم:من م بلند

 

 .زمیبااعتراض:هوا سرده عز مامان

 

 :بذار راحت باشه خانومم.بابا

 دخترم.فقط لباس گرم بپوش.. برو



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
47 

 

 

 منتشون زدم.. یب یبه مهربون یلبخند

 رفتم... رونیرو تن کردم ب وپالتوم

 

 بغل زدم و به خودم مچاله شدم. ریداشت..دستام رو ز یسوز سرد هوا

 

 کردم به قدم زدن. شروع

 گردنم رو سر کردم.. شال

 دیبار یداشت م زیر زیر یلیخ بارون

 داد... یجون م نیبه زم و

 داد... یم یبه آدم حس خوب یلیخاک باغ خ نم

 

 هام فرستادم... هیآرامش بخش رو به ر یو بو دمیکش ینفس قیعم

 

 اومد... ییپا یکردم صدا حس

 . دمیترس یکم

 ترس عقب برگشتم... با

 حال انداخت گره خورد... نیکه من رو به ا یباز چشمام به کس که
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 ؟یدیجلو اومد:ترس یکم

 

 عقب رفتم:اهوم. باترس

 

 :چرا؟دیپرس خمار

 

 پشت سرم. یاومد یواشکیاضطراب جواب دادم:چون  با

 

 :قصد ترسوندتو نداشتمدیگلو خند تو

 

 دونم.. ی:مارمیجلوش کم ب نخواستم

 

 .یخودت بود ی:امشب تولبخندزد

 شده؟ یزیچ

 

 نشده... یزیرو چپ وراست تکون دادم:نه چ سرم

 

 صورتم:به من دروغ نگو. یرو خم کرد روبرو سرش

 ..ینبود شهیهم جانیپر شورو ه یاون جانا تو
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 کرد صورتم رو... ینوازش م نفساش

 شدم کشیونزد دیبرگردونم تا برم که دستم رو کش رو

. 

 

 

 

 بود حس باال آوردنش رو نداشتم. نییپا سرم

 چشم هاش نگاه کنم.. یتو میتونستم مستق یدونم چرا نم ینم

 چونه م  ریبرد ز دست

 صورتم رو مقابل صورتش گرفت  و

  دیکش یکه م یدر پ یپ یها نفس

 رفت.. یهوا کنار م یشدم و سرما یگرم م یادیز

 

 نشد یرو کردم تا رها شم ول عمیس تمام

 ؟یشه..و..ولم کن..کن یگفتم:م..م دهیبر دهیبر

 

 :چت شده؟دیخند آروم

 ؟یکن یم یقرار یانقدر ب چرا
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 نشده بودم.. کیانقدر نزد یپسر چیبود که تاحاال به ه نیمسلما بخاطر ا خب

 کرد از زندان دستاش. یآزادم م کاش

 

 ..ادیکردم صورتش داره کم کم جلو م حس

 نگاهش کردم. قیخوردم، دق جا

 .دمید یو منگاهش موج ر یتو طنتیکه برق ش یپسر هینبود واالن فقط  یاز اون پسر مغرور خبر 

 

 شد. یداشت از جاش کنده م قبلم

 مناسب نبود  حالتمون

 کرد یفکر بد م دید یم هرکس

 

 ؟یشه ولم کن یباز کردم:م لب

 .کنهیفکر بد م نهیبب یکس

 

 وسرش رو به چپ و راست تکون داد دیکش یقیعم نفس

 بلند از اونجا دور شد... یبه عقب هلم داد و باگام ها یکم یانجام بده ول یشد منتظر بودم کار کترمیدفعه نزد هی

 

 هنگ بودم یتو
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 چشم دوختم شیخال یجا به

 شده بود؟ چش

 

 تونه بگه؟ یکه نم هیچ

 نگفته بود یپر از حرف ها نگاهش

 شدم  کالفه

 سمت خونه رفتم درمونده

 

 

 رفتن. نایکه خاله ا نیا بعداز

 .دمیجام خز یگفتم و باال اومدم..لباس هام رو با لباس خواب عوض کردم و تو ریبخ شب

 

 رو خاموش کردم چراغ

 ..دیلرز میخواستم بخوابم که گوش و

 داشتم. برش

 

 ؟یایبود:سالم گلم فردا کالس م السا

 

 ام؟یآره چرا ن زم،یدادم:سالم عز جواب
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 دنبالت؟؟! امیب

 

 .نمتیبیشم فردا م ی.مزاهمت نمارمیم نینگذشت که جوابش اومد:نه خودم ماش یزیچ

 

 .زمیدادم:باشه عز جواب

 شبت خوش. نمتیبیم فردا

 

 گذاشتم  یعسل یرو رو یگوش و

 ...دمیبا هزار فکر خواب و

 

~~~~ 

 

 شدم... دارینوازش دستاش ب با

 دستارو خدا. نیا رینگ ازم

 

 رو گرفتم و بردم سمت لبم. دستش

 ..بوش کردم.دمشیبوس

 خوب بود..چقدر خوب بود که وجود داشت. چقدر

 شد. یم حس
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 کردم...پشتم به بودنش گرم بود... یم لمسش

 

 :پاشو نفس مامان..دیرو بوس میشونیشد و پ خم

 

 بخوابم؟ گهید کمیشه  ی:نمومدیهنوز خوابم م یداشتم پاشم ول دوست

 

 :نه گل دخترم.دیخند

 شه.. یم رتیوگرنه د یپاش دیشه با ینم

 

 جام نشستم. یبلند شدم وتو ناچارا

 خنده.. ریکه زد ز دید یدونم مامان چ ینم

 ه؟ینگاش کردم:چ مظلوم

 

 .زمیعز یچی:هدیبه موهام کش یدست

 ...پاشو

 

 اتاقم رفتم... سیباال انداختم و سمت سرو یا شونه

 .میاومد لباسم رو عوض کردم بعداز برداشتن کول رونیانجام کارهام ب بعداز

 رفتم.. رونیب
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 به صبحانه خوردن نداشتم یلیم

 ذاشت؟یمگه مامان م یول

 گفتم. یریبخ صبح

 نون با عسل خوردم یکم و

 رفت... یم نییاز گلوم پا ریبا ضرب ش که

 رفتم... نیرو برداشتم سمت ماش چیسوئ یبعداز خدافظ و

 

 

 پارک کردم  یرو گوشه ا نیماش

 برگردونم تا برم که  رو

 مقابل صورتم دمیرو د یکی

 بگم اون لحظه رو از تنم جدا شد دروغ نگفتم... اگر

 قلبم گذاشتم:خدا خفت کنه السا. یرو رو دستم

 ؟؟یمونیمثل جن م چرا

 

 .زمی:جن نه، فرشته عزدیخند

 فرشته م. من
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 گفتم:حتما فرشته مرگ من؟؟ یتخس باحالت

 

 آره... دیبغل زد:اوم، شا ریز دستاشو

 

 از دستش گرفتم وسمت کالس بردمش.. ینشکون یعصب

 زنه. یتا فردا حرف م شیعقل، بذار یب ی دختره

 

 کنم فقط ول کن دستمو.. یبه من نگاه کرد:فرار نم یحرص السا

 

 و دستش رو ول کردم. دمیخند

 ساعتم نگاه کردم به

 ...میتا اومدن استاد وقت داشت یساعت ربع

 مینشست مکتین یو رو میرفت

 گفتم... یرو بهش م زیبا السا بزرگ شده بودم و همه چ یکیکوچ از

 کردم به حرف زدن شروع

 .یگرم مان یاز نگاها شبید از

 و گفتم.. گفتم

 

 هم فقط سکوت کرده بود. اونم
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 فقط شده بود دوتا گوش واسه من.. و

 بودم. ممنونش

 

 جانا؟که تموم شد السا سمتم برگشت: حرفام

 

 کردم:جانم؟ زمزمه

 

ق و نگاهش رو به عش یزیخودت بهم بر ینگاه پسر رو هی..که با یستین یرستانیدختر دب هی:تو دیسمتم چرخ کامال

 .یکن یتلق

 .هینگاش چ یومعن هیحسش به تو چ یدیکه نفهم یکن تا وقت یسع

 یرو وابسته نکن خودت

 

 

 گفت یم راست

 نبودم. یرستانیدختر دب هی گهید من

 کنم دواریخودم رو ام دینبا و

 

 شناسانه نگاهش کردم:ممنون قدر
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 تا عمق نگاهم رو خوند خودش

 ممنون پنهون بود... نیچقدر حرف پشت ا دیفهم و

 

 ...میوسمت کالس به راه افتاد میصدا بلند شد یب

 

 

 کسل کننده. یکالس سه ساعت بعداز

 .میاومد رونیب

 میدوباره کالس داشت گهیساعت د کی چون

 ..میخونه، و دوباره برگرد میشد بر ینم صرف

 .میبوفه رفت طرف

 ...مینشست و

 صدا بود. یب یرو می..گوشمی..ومشغول حرف زدن و خوردن شدمیو قهوه سفارش داد کیک دوتا

 از مامان داشتم. امیداشتم چندتا پ برش

 .زمیرو باز کردم:سالم عز یاول

 خونه. ایزود تر ب یتونست اگر

 ...میمهمان دار فردا

 

 تونه باشه. یم یکردم ک تعجب
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 مامان انقدر براش مهم باشه؟... که

 

 دادم:سالم. جواب

 که انقدر براتون مهمه؟ ادیم یک

 

 داره... ضیمر دمیاومد.که فهم یخال امیپ قهیاز چند دق بعد

 ندادم.. امیپ گهید

 ..امیتونم ب یالساگفتم:من کالس عصر و نم روبه

 

 باتعجب نگام کرد:چرا؟ السا

 

 دونم. یندونستن باال انداختم:نم یاز رو یا شونه

 خونه.. ایداد گفت امروز زودتر ب امیپ مامانم

 

 .رمیچونش:خب منم نم ریبرد ز دست

 

 تعجب نگاهش کردم:نه. با

 .رمیبرو که من بعد ازت جزوه بگ تو

 ...میمونیعقب م ینطوریا
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 :باشه!..دیکش یکالفه ا پوف

 

 ..ادیقراره ب یکه ک نیاز خوردن برداشتم و فکرم شد ا دست

 

~~~~~ 

 

 

 خونه شدم.. وارد

 رو دست مستخدم دادم. پالتوم

 خونه نبود... یتو یکس

 سرکار بودن. همه

 رو نبود. عمه

 :عمه کجاست؟دمیکردم، از مستخدم پرس تعجب

 

 .رونیداد:رفتن ب جواب

 

 تکون دادم ورفتم اتاقم.. یسر بالبخند

 آب گرم فرو رفتم. ریربدوشامبرم رو برداشتم و وارد حمام شدم..ز حوله
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 آب گرم.. نیجا آومد با ا حالم

 موهام رو شستم.. یسخت به

  رونیکامال حمامم تموم شد ب یوقت و

 ...اومدم

 کمدم رفتم  سمت

 بافت. یقرمز مشک لرسوتیب و

 تن کردم. رو

 .دمیرو سشوار کش موهام

 بستم.. یطرف سرم به شکل گوجه ا دو

 خودم نگاه کردم. به

 شده بودم... طونیتخس وش یدختر بچه ها شکل

 

 بودم. خسته

 ساعت نگاه کردم به

 بود..۲:۳۰

 

 آشپزخونه رفتم. ینخورده بودم. وگشنه م بود...تو یزیقهوه چ کیک جز

 ن؟یاریب یزیچ هیبرام  شهیاونجا بود:م مستخدم
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 د؟یدار لیم ی:چشم...چبالبخند

 

 .کنهینم یکردم:فرق نگاهش

 

 قهیو بعداز چند دق رفت

 پرشد. زیوم اومد

 مرغ و مخلفاتش... یاسپاگت

 کردم به خوردن. شروع

 خوشمزه شده بود. یلیخ

 شدم. ریکه س نیا بعداز

 کردم و دوباره به اتاقم برگشتم. تشکر

 

 سوت وکور بود خونه

 ...دادیبهش دست م یحال افسردگ هیآدم  و

 استراحت کنم.. یکم نایتا اومدن مامان ا خواستم

 ...دمی.خوابایتختم رفتم و غافل از مشکالت دن یتو

 

 

 ...دمیکه زد از جام پر یرد و برق یصدا با
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 شده بود. کیکامال تار اتاقم

 انداختم. ینگاه میساعت گوش به

 عصر.۶

 بودم.. دهیخواب چقدر

 به صورتم زدم. یآب

 .ستادیلحظه قلبم ا هی شیسرد از

 رفتم. نییرو خشک کردم و پا صورتم

 اومده بودن... نکهیا مثل

 سالن رفتم. یتو

 همه جمع شده بودن دوباره

 گرم صحبت شده بودن. و

 سالم کردم یکی یکی رفتم

 از جانم نشستم. زتریآخر سر کنار برادر عز و

 

 رو دور گردنم حلقه کرد. دستش

 خواهر کوچولوم! یمزه ا:چقد تو خوشدیم رو بوس وگونه

 

 .دونستمیاعتماد به نفس مختص خودم:م با
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 :اگر من اعتماد به نفس توعه فسقل رو داشتم.دیم رو کش گونه

 بودم شب باشکم گشنه بخوابم. حاضر

 

 .یکه ندار فی:آره واقعا حدمیکش یظاهر آه

 

 .زمی:رو توبرم عزدیخند

 

 .یرو طرفش کردم:ممنون داداش روم

 

 سرم و. یکه آخم در اومد:شکوند میشونیو باضربه زد به پ شیشونیپ

 

 کل کل ما به خنده افتادن. نیاز ا همه

 همه قهوه آورد. یبرا مستخدم

 خوردم. یو قلپ برداشتم

 فتمیگلوم و باعث شد به صرفه ب یتو دیکه بابا زد پر یحرف با

 

 به کمرم وارد کرد. یدر پ یچندتا ضربه پ آرتام

 

 اد؟یخواد ب ی:چطور مآرتام
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 .زمیبا لبخند:مدرکش رو گرفته عز عمه

 ...ادیکه ب وقتشه

 

 بود. بیعج

 اد؟یخواد ب یپسر عمه م یعنی

 اد؟؟یم شهیهم یکردم طرف عمه:واسه  رو

 

 :آره دخترم.عمه

 کارش تموم شده ومدرکش رو گرفته... اونور

 شروع به کار کنه.. دیبا گهید نجایا

 

 گفتم:اها.. جیگ

 

 بود..اصال انتظار اومدن  نیکه مامان ا یمهمون پس

 رو شد و حالم رو بد کرد. ریبود ته دلم ز یدونم چ یرو نداشتم..نم نیا

 

 

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
65 

 

 .دمیخواب یزودتر م دیوبا میمهمان داشت فردا

 دمیبه اتاقم رفتم و بالفاصله خواب ریشب بخ با

 

~~~~ 

 

 

 خورد بلند شدم. یکه به چشم هام م ینور با

 دم.ساعت نگاه کر به

 بود.۱۰ اوه

 عجله بلند شدم. با

 اومدم... رونیو باکله ب سیسرو یتو رفتم

 هنوز وقت داشته باشم. کاش

 تن کردم. یساده ا لباس

 ن؟ینرفت نالیسالن نشسته بودن...بانفس نفس گفتم:هنوز ترم یرفتم..همه تو رونیب و

 

 .زمی:نه عزیبامهربون ماما

 .میما بر ستین قرار

 بنال؟یترم میبر ستین ازین ادیگفته خودش م انیرا
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 شه؟ یکه بد م نطوریکردم:ا تعجب

 

 خودش خواسته. ی:آره، ولمامان

 

 باال انداختم. یا شونه

 ..ایکه مامان دستم رو گرفت و مانع نشستنم شد:برو صبحانت و بخور بعد ب نمیخواستم بش و

 

 و رفتم.. دمیکش یپوف

 خوردم.. یکامل صبحانه

 به سالن برگشتم. و

 رفتم.. رونیلباس ب دنیاطالع دادم وبعد پوش نایبزنم...به مامان ا یدور هیداشتم برم  ستدو

 که خودم هم بدونم مقصد کجاست! نیاز ا غیرفتم...در یهدف م یب

 

 .رفتمیوم رفتمیم

 کنم!... دیخر یداشتم کم دوست

 .ستادمیا یفروشگاه عروسک فروش نیاول

 و عاشق عروسک بودم! دمیپسند یخودم رو م یدخترونه ها ینبودم...ول یلوس دختر

 

 فروشگاه شدم... وارد
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 کردم یرد م یکی یکیها رو  قفسه

 کرده بودم.. ریقشنگ و بامزشون گ یرنگ و طرح ها نیب و

 عروسک بزرگ که نصف خودم بود رو گرفت هی چشم

 بود.. یقرمز براق وجنس پشم رنگ

 دستش بود. یقلب بزرگ هم تو هی

 بود.  یرنگش مشک که

 رو به وجود آورده بودن... یجالب تضاد

 داشتم و بردم سمت فروشنده. برش

 گذاشتش...بالبخند تشکر کردم. نیبردش و داخل ماش رونیاز فروشنده ها ب یکیحساب کردنش  بعداز

 سوار شدم.. و

 رفتم. یساعت مین

 بودم یچیپ یخونه شده بودم..تو کینزد

 یم یرو قوط ییروبرو نیترمز گرفته بودم ماش یپام رو رو رتریلحظه د کیلحظه فرمون از دستم رفت و اگر  هی که

 کردم..اونم مقصر بود با اون سرعت سرسام آورش..

 

 که پسر جوون جذاب بود سمتم اومد و  راننده

 دمیکش نییرو پا شهیزد ش نیماش شهیبه ش و

 نگاهش کردم:عمرتون؟ منتظر
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 .یکن ریافتضاهت ز هیبود من رو با اون رانندگ کیزد:نجاخورد

 ؟یهست بدهکارم

 

 خوام. یهم معذرت م میحواس یبدهکارم نه طلبکار..بابت ب یروبروم چشم دوختم:من به کس به

 

 

 :هه!پسره

 .نیمثل هم همتون

 ..نیکنیتمومش م یمعذرت خواه هی.بعدم بانیکنیرو م یکار

 

 محترم. یشدم چرا جمع بست:آقا یعصب

 ن؟یکنم تا از سر راهم کنار بر کاریچ دیمن با دیشه بگ یم

 

 نکن. یچکاری:هپسره

 .نیپشت فرمون نش گهید کنمیم شنهادیپ فقط

 سه چرخه سوار شو. هی ینشست اگرم

 .یآردش کن یو نزن نیا

 

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
69 

 

 داشتم موهاش رو دونه دونه بکشم: به اون چه؟ دوست

 نداره. ی:اوال به شما ربطیعصب باحالت

 شم. یبخوام سوار م یمن هرچ دوما

 دونن. یدختر رو نم کیکه طرز برخورد با  هییافراد اقتیاون سه چرخه ها ل سوما

 

 پدال گاز فشردم و باسرعت از کنارش گذشتم. یرو رو وپام

 بهش نگاه کردم. نهییآ از

 همون حالت بود.. یهنوز تو 

 !هه

 

 .دمیخونه رس به

 .دمیکه باهاش تصادف کردم و د نیهمون ماش که

 پشت سرمن بود قایدق

 ....دمیبستم که خودم لرز یرو جور نیاومدم در ماش رونیب تیاعصبان با

 

 

 رفتم. طرفش

 ارهیتا خون باال ب زدمیپسر بودم به جرات همونجا م اگر

 .فیح یول
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 محترم. ی، گفتم:آقاشهن لیتبد غیشد تا به ج یکه به زور داشت کنترل م یو با لحن ستادمیا روبروش

 تا دمه خونمون؟ دیدنبال من اومد دیکه پاشد دیخوایم یچ دیشه بگ یم

 

 

 شماست؟ یخونه  نجایکه تعجب کرده بودگفت:ا پسره

 

 ماست. یمثل خودش:بعله خونه  منم

 

 تو؟ یعنی..ی:پسره

 

 .دیدرست حرف بزن ،دیکه بهم تو بگ ستمیکردم:دختر خالتون ن یاخم

 

 اما دختر عمم چرا. ،یستی:دختر خالم نپسره

 

 ن؟یگیم یشد:چ لیزود فام چه

 کنم زده به سرتون. فکر

 بهتون وارد شده. ینشدم..که بگم ضربه ا کمیشما نزد نیبه ماش یمن حت یول

 

 و مانع رفتنم شد.. دیبرم که دستم رو کش خواستم
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 صورتم نگاه کرد:جانا؟! یتو

 ؟؟ییتو

 

 

 ومدیداشت از کاسه در م چشام

 شناخت؟ یبود که من رو م یک

 نکنه؟

 خدا؟ یوا

 

 

 .یتخس و حاضر جواب بود نطوریهم یکی:از کوچرخندهیرو رها کرد و زد ز دستم

 .یمحکم باش نطوریکردم در برابر جنس مخالفت هم هم یفکر نم یول

 

 

 !اوردم؟ی، من هنوز شما رو به جا نجناب دیگفتم:ببخش نیشناختمش بنابرا یهنوز کامال نم من

 خودتون رو. دیکن یمعرف دیکن یمن لطف م به

 

 .گهیاونجا عمت بهت م میشد و صورتش رو مقابل صورتم آورد:بر کمینزد

 من پسرشم... که



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
72 

 

 

 

 رش؟یمن برم ز یپام رو باز کن ریز نیاون زم کمیشه  یخدا نم یوا

 خجالت صورتم سرخ شد... از

 بگم. دیبا یدونستم چ ینم

 

 خوام.. یم:م..معذرت مزور لب باز کرد به

 

  دمیطرف در دو و

 .ارمیرو داخل ب نیماش ستادمیناا یحت

 اومده. انیرا ناگفتمیخونه شدم و به مامان ا وارد

 

 

 اتاقم شدم. داخل

 رفتم، صورتم سرخ شده بود. نهییآ یجلو

 کنه.. یکردم االن چه فکرا که درموردم نم یباهاش برخورد نم نطوریا کاش

 تازه اومده خراب  کنم. یپسر عمه  یخودم رو جلو نیا شترازیب دینبا

 

 رفتم بعداز انجام کارهام. سیسرو یتو
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 کمدم اومدم. سمت

 رو االنم بپوشم. دمیپوش یم شهیکه هم ییلباسا اینداشتم لباس تنگ وجذب  دوست

 

 بلند رنگ  نیآست کیتون هی

 تن کردم. یمشک نیج یمشک

 موهام انداختم. یرو دیسف یتور بایشال تقر هی

 رفتم.. رونیاز اتاقم ب یهم نکردم. راض یشیآرا چیه

 

 

 .نیماش یموند عروسکم موند تو ادمی

 رو گرفته بودن. انیدور را همه

 کردن. یسوال و جوابش م و

 رفت... یپسرش م یدستش دور گردن عمه حلقه بود...عمه هم قربون صدقه  انیرا

 

 پسرعمه. یو دستم رو جلو بردم:خوش اومد ستادمیا انیرا یبهش روبروگفتم  یبود اگر خوش آمد نم یادب یب

 

 ...ییدستم گذاشت:ممنون، دختر دا یبلند شد ودستش رو تو انیرا

 

 زود مچ شدن و گرم صحبت بودن... یلیخ انینشستم...آرتام و را نایمبل کنار بابا ا یلبخند عقب رفتم و رو با
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 خوشحاله... یلیاز نگاهش به پسرش مشخص بود خ عمه

 رو... دمیداغ د ینگاه عمه  نیا نمیییباره م نیچندسال اول نیا یتو

 

 

 مستخدم رو صدا زد  مامان

 نباشه یکم و کسر چیرو آماده کنه و ه لیگفت وسا و

 

 

 به کنار خودش اشاره کرد، رفتم و نشستم... مامان

ا که ت نیاز ا نجوریمامان..ا زدلیعز یکرد تیحجابت رو رعا یوقت یخوشحالم کرد یلینگاهم کرد:خ نیباتحص مامان

 ...ستمین مونیآزاد گذاشتمت پش یحد

 

 

 طور باش، خب دخترم؟ نیهم نجاستیکه پسر عمت ا یدستم گذاشت:تا وقت یدستش رو رو بالبخند

 

االنم  نکنم تیپسرعمه رعا یبعدا حجابم رو جلو خواستمیاگر م نی، مطعن باشمادرانش زدم:چشم هیبه نگران یلبخند

 کردم.. ینم
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 ذوقه... یاشک از رو نیدونم ا یخشکل مامانم حلقه بست...ومن م یچشما یتو اشک

 

 جان برو اتاقت. انیگفت:را انیروبه را مامان

 باالست گفتم آماده کردن برات. طبقه

 ...زمیعز میکنیناهار صدات م موقعه

 

 

 .ییبلند شد:دستتون درد نکنه زندا انیرا

 استراحت کنم. رمیم..با اجازتون مخسته  منم

 

 

 .ییبه بابام نگاه کرد:با اجازه شما دا وبعد

 

 مهربون:برو پسرم. ییکه حاال شده بود دا بابا

 استراحت کن. برو

 

 

 به من انداخت و رفت... ینگاه انیرا

 جاموند... نیماش یاومد عروسکم تو ادمی
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 دمه در بود، آوردن؟ نمیبابا گفتم:بابا ماش روبه

 

 .نگهیپارک ی:آره دخترم توبابا

 

 

 و برداشتم  چییسو

 عروسک رو در آوردم.. رفتم

 کنه... یدونستم االن آرتام مسخرم م یم

 .دمیکش یم خجالت

 و رفتم ومد،یزانوم م نییخودم نگه داشتم که تا پا یرو جلو عروسک

 بود که  نیبد من ا شانس

 طبقه باال بود... یاتاق ها یپله ها یروبرو سالن

 

 ستیحواسش ن یکس نمیتا بب دمیسرکش

 دمیآرتام د که

 شدم جلو برم... مجبور

 

 

 آوردم نییرو پا عروسک
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 کردن به آرتام نگاه کردم.. یکه کار بد ییبچها نیع و

 

 خنده بهم ریباهم زدن ز همه

 .ومدیدر م شتریحرص من ب و

 گفتم:چتونه؟ مظلوم

 

 کن.. یتو برو با عروسکت باز ،زمیعز یچی، گفت:هشکمش بود یکه از خنده دستش رو آرتام

 نگاش کن. تهیشب یلیخ

 

 

 دوست داشتن خرخرشو بجوئن. دندونام

 بهش بگو. یزیچ هیبابا:بابا  روبه

 

 بدو طرف اتاقم رفتم... و

 پله ها بودم. یرو

 ..یمحکم زیحس کردم خوردم به چ که

 .انیبه را دمیرس دمیرو باال کش نگاهم

 آبروم رفت.. کال

 با تعجب به عروسک نگاه کرد. انیرا
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عروسک چقدر واسه  هیکنه  یدرک نم یپسر چیدونم چرا ه یبعد به من...کامال مشخص بود خندش گرفته....نم و

 دختر مهمه...

 من چقدر فوتبال رو دوست دارم. یکن یکه تو درک نم نطوریگفت هم یآرتام م شهیهم

 ...یارکنم چقدر عروسک رو دوست د یدرک نم چوقتیهم ه من

 

 سد راهم شده بود  انیرا

 کنار؟! یبر شهیشد:م یپام علف سبز م ریداشت ز و

 

 ؟یکن یبا عروسکت باز یگفت:که بر یحالت مسخره ا با

 

 برو کنار... ومده،یدر اومد:به فضولش ن حرصم

 

 نشون نداد  یعکس العمل چیه

 دست به کار شدم خودم

 مخالف رفتم که اونم اومد سمت

 سمت رفتم باز کارش رو تکرار کرد. اون

 کَنه است یادیمعلوم بود ز ازش

 کشم یم غیکنار ج ی:نردمیکوب نیرو زم پام
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 نکش کوچولو. غی:جانیرا

 کن حوصله ت سر نره. یبا عروسکت باز برو

 زده بودن رو کنار زد رونیاز موهام که ب یطره ا وبعد

 رفت. و

 ..رفتار ناپسندش شدم.. نیمن هم مبهوت ا و

 

 

 میناهار خوردن بود مشغول

 میرو به همه اعالم کن انیاومدن را یجور هی دیکرد:با یبا اهوم که

 م؟یهارو دعوت کن لیفام یو همه  میریجشن بگ هی هیچ نظرتون

 

 داداش. یدون ی:هر جور خودت صالح معمه

 پسرم؟! هیتو نظرت چ انیرا

 

 آروم بود... بیباکالس و موقعه غذا خوردن عج یلیاعتراف کنم که خ دیبا دستمال دور دهنش رو پاک کرد..با انیرا

 کم نداشت. یزیچ یسیلرد انگل هیخب به نظرم از  و

 

 شد یحرص درار م طونیموقعه هم ش به

 کنم رشیاومدم نخواستم خودم رو درگ رونیفکرش ب از
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 خوردم و رو به بابا گفتم:آره، به نظر من خوبه یآب وانیل

 شه یماهم عوض م یو هوا حال

 

 زد یلبخند بابا

 .رهیجشن صورت بگ دیبا گهی، دجانا گفته یوقت ایوسط:ب دیقاشق نشسته پر نیع آرتام

 

 کلمه از مادر عروس هیکردم: یخنده ا تک

 

 خنده ریحرفم رو گرفت زد ز کهیکه زودتر ت مامان

  هیبق یبعد ش خنده  و

 کرد. ین و راضآرتام بود که م تیسرخ شده از اعصبان افهیق و

 

~~~~~~ 

 

 ناهار اتاقم اومدم و به السا زنگ زدم بعداز

 ..ایدوست دن نیکه جواب داد:سالم بر بهتر دیطول نکش یزیچ

 

 تر. واشی کمی:سالم دمیخند

 گوشام رو الزم دارم من
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 :به من چه، داشته باش.السا

 

 .زمیرو قورت دادم:معلومه که به تو چه عز خندم

 ...یباش یگفتم که کنترل ولومت و داشت فقط

 کر شون کنه ادیمثل تو ب یوراج هیکه  مینکرد دایاز سر راه پ گوشامونو

 

 

  دیکش یکه م یحرص ینفسا یصدا

 کردم یم فیک من

 بود که با  میاز زندگ یبخش نیا اصال

 شم یخودم آروم م هیدادن بق حرص

 

 

 کندمیو م:جانا اگر اونجا بودم دونه دونه موهات السا

 

 .یستی:چه خوب که ندمیخند

 

 نمتیبی:باالخره که مزدیتوش موج م تیاعصبان صداش
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 سایگرفت:حاال وا خندم

 خبر برات داشتم هی من

 

 ه؟یگفت:چ کنجکاو

 

 بود که مامانم گفته بود. یکنجکاو بود:مهمون یادیز

 

 

 بود؟ ی:خب خب کزودگفت

 

 بگم به زور گفتم:پسرعمم که گفته بودم خارجِ  یزیچ ذاشتینم خنده

 

 ؟یگیم یجد ی:واالسا

 اومده؟ یک

 

 از خندم سر دادم:آره. یریجلو گ یبرا یقیعم نفس

 .میریبه مناسبت اومدنش، جشن بگ قراره

 ..احتماال پس فرداست.یزدم آماده باش زنگ
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 :چه خوب باشه پس.السا

 میکه پنجشنبه س کالس ندار فردا

 میبر دمیخر میتونیم

 

 :باشه.یادیاشتها بود ز خوش

 خوام استراحت کنم. یم االنم

 

 .زمی:برو عزالسا

 بود... یخوب خبر

 نرفته بودماا.خدافظ.. یجشن چندوقت بود جشن یوا

 

 کرد.. وقطع

 .وونهید ی دختره

 پنجره رو کنار زدم. پرده

 شکل و باز کردم... یلیر یپنجر

 گرفته بود سرد وخشک وگرفته  هوا

 محکم باشم... یکی یجلو دیبا یمثل من وقت درست
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 روز بعد. دو

 جشن... روز

 

 

 نگاه کردم نهییآ یخودم تو به

 آورد یرو به وجود م ی..با چشام تضاد خاصمیبراق طوس لباس

 دیرسیم نییداشت تا به پا نیحالت چ نییبلند که از کمر به پا لباس

 درست شده بود... ی..حالت دخترونه ایبلند مشک یموها

 .میکم و مال شیآرا

 

 

 پشت سرم اومد... السا

 ناز شده بود  یلیخ

 !...ومدی...بهش میکوتاه بود و آب لباسش

 شد کمینزد

 !گرفتمت؟یم ومدمیم یاگر پسر بودم بدون معطل یدونست یشانه م گذاشت وگفت:م یرو رو چونش

 

 .االن هم مال توام.. نی:من همدمیرو به صورتش کش دستم
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 خنده.. ریز میزد وباهم

 .دییبفرمااتاق زده شد: در

 

 وارد اتاق شد... آرتام

 پر از خواستن نگاهش کرد السا

 ...انیمهمونا کم کم دارن م نییپا نیایبرادر مغرور من رو به من گفت:ب یول

 

 

 رفت... و

 گفت:چرا انقدر مغروره؟ یناراحت السابا

 

 

 دوست داره. شتریدونم...غرورش و از خودش هم ب یشدم:نم رهینقطه نامعلوم خ به

 

 

 به خودم اومدم. وبعد

 .میرفت نییالسارو گرفتم و پا دست

 اومده بودن. نایا خاله

 ومامان السا. بابا
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 خاله مژگان)مامان السا( رفتم طرف

 رو برام باز کرد. دستش

 خاله جون. نیبغلش رفتم:خوش اومد یتو

 

 :ممنون خشکلم..دیهام کشدستش رو نوازشگونه به مو خاله

 

 السا رفتم.. یعمو محمد بابا طرف

 سالم کردم. وگرم

 

 هم اومدن... نایستاره ا خاله

 :سالم قشنگم.دیمحکم آغوشم کش خاله

 

 خاله مهربونم رو... دمیبوس

 ؟یآورد رشیباز تو گ نور،خانومیا ایکوروش:ب عمو

 

 کنار رفت محکم عمو رو بغل گرفتم:سالم عمو جون. خاله

 

 عمو.. زدلی:سالم عزدیرو بوس میشونیپ عمو
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 نداشتم یپدر یعمو

 من... یشده بود عمو برا نیا یول

 طرفم اومد دست دادم، دستم رو فشرد:سالم... یمان

 

 سالم دادم.. بالبخند

 بد نبود... ینداختیشونه هات م یرو یزیچ هیلختم افتاد: یبه سر شونه ها نگاهش

 

 :من راحتم...جاخوردم

 

 فشرد:من ناراحتم.. شتریرو ب دستم

 

 ؟یبه گردنم دادم:لباس تن منه.تو چرا ناراحت یقر

 

 کرد:برو بپوشون خودتو.. اخم

 

 بگم که مامان صدام زد   یزیچ خواستم

 از دستش و طرف مامان رفتم:جانم مامان؟ دمیکش رونیزور دستم رو ب به

 

 و اتاقش صدا کن... انیبال خشکلم،برو را ی:جانت بمامان
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 گفتم:من؟! باتعجب

 

 :نه پس من.مامان

 تو برو صداش کن... ستیآرتام ن خب

 

 وارد شدم.. دشییرفتم باال و چند تقه به در وارد کردم...با بفرما ناچارا

 ...رفتیبا کرواتش ور م داشت

 

 !؟یکرواتم و درست کن یتون ینگاهم کرد:م نهییآ از

 

 .نییپا یایبودم:مامان گفت صدات کنم ب ومدهیواسه درست کردن کرواتش ن من

 ..انیدارن م مهمانا

 

 برگشتم که برم  و

 شد دهیدستم به عقب کش که

 رو داخل هلم داد ودر رو بست من

 ...یذارم بر ینم یتا درسش نکن:ستادیا روبروم
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 مصمم بود انگال

 ...ستمیمن مصمم تر از اون بودم:من بلد ن یول

 

 .یان نداره بلد نباشرو باال انداخت:امک ابروش

 نکن و درستش کن... یلجباز پس

 

 ....کنمیگفتم:درست نم لجوجانه

 

 .یکن یاز من گفت:درست م لجبازتر

 

 .کنمیآوردم:نم ینم کم

 

 نگاهش عوض شد صورتش رو جلو آورد...جلوتر و جلو تر... رنگ

 به گردنم کرد.. کیرو نزد سرش

 شده بودم.. هول

 دفعه در باز شد... هی
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 شد انینما یمان و

 حبث شد نهیس یکردم...نفسم تو قفل

 شد.. ریباسرعت از پله ها سراز یمان یرفتم و طرف در رفتم ول کنار

 

 

 نگاه کردم در رو محکم بستم و رفتم انیبه را یبادلخور

 

 

 رفتم. نییپا

 سالم کردم. یکی یکیهمه اومده بودن... مهمانا

 کنار السا رفتم و

 زد به بازوم یکی السا

 اخمات توهمه؟ ه؟ی:چوگفت

 

 کردم. فیداستان رو براش تعر ینگاه کردم و همه  یمان به

 

 .زمی:اشکال نداره عزالسا

  یبد حیبراش توض هیپسر منطق یمان

 کنهیم قبول
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 دمیم حیتوض براش

 

 

 

 

 سرگرم بودن مهمونا

 شد یم ییرایمرتب ازشون پذ و

 مخصوص رقص تانگو گذاشته شد آهنگ

 سمتم اومد. لیفام یاز پسرا یکی

 خواد درخواست رقص بده اصال حوصله نداشتم.. یدونستم م یم

 شد یکردم بد م یاگر درخواستشم رد م یول

 

 د؟ید یدور رقص و به من م هیخم شد:افتخار  جلوم

 

 ...دیدستم رو کش یدستش بذارم که حس کردم کس یزدم و خواستم دستم رو تو یلبخند

 مشخص نگاه کرد به

 بود. یمان

 رفته ادتیرو  یکه من داد یبه من گفت:فکر کنم قول رقص رو
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 گفت؟ یم یچ

 به اون قول رقص دادم؟ یک من

 گفتم:من؟ جیگ

 به دستم آورد یفشار

 هیمنظورش چ دمیفهم

 کاوه جان دینگاه کردم:ببخش کاوه

 قول داده بودم. شونیاز قبل به ا من

 رفته بود ادمیمتأسفانه  یول

 

 

 گلم. یدار اریبود گفت:اخت یتیکه پسر با شخص کاوه

 که هست وقت! یزیچ د،ییبفرما

 

 لبخند ازمون دور شد.. وبا

 ممنون بودم ازش

 ...میوسط رفت دیدستم رو کش یمان

 شده بود... کینور ها روشن شد و فضا رمانت رقص

  دیام آهنگ

 کرد یتر م کیمخصوص تانگو بود..فضا رو رمانت که
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 و اون دور کمرم حلقه کرد یگردن مان رو دور دستم

 بود یدستم اعصبان از

 بوده یچ هیبهش قض فهموندمیم دیبا یکردنش رو نداشتم..ول حیتوج ایدادن  حیتوض فهیوظ من

 

 

 یدیکه تو د یزیاون چ یچشماش نگاه کردم:مان یتو

 .یدیخواسته من نبود کامال غلط د یرو از

 

 .یدادن به من رو ندار حیتوض فهی:وظیمان

 

 دونم. یگفتم:م رشیخ

 .یخوام راجبم فکر بد کن ینم یول

 

پسر کم  هی یکه زود جلو یستین ییدونم از اون دسته دخترا یشناسم و م یزد:من تو رو خوب م یلبخند محو یمان

 .یاریب

 دستم رو گرفت و سه بار چرخ خوردم.. و
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 وقت. چیکنم، ه ینم وقت بهت شک چیصورتم فوت کرد:ه یرو تو نفسش

 

 که نفساش بهم منتقل کرد ییگرما

 خود شم یشد از خود ب باعث

 فتهیقلبم به تپش ب و

 

 کرد؟! یگذاشتم..چرا آرومم م نشیس یقلبش و دستم رو هم رو یرو رو سرم

 

 دیموهام رو بوس یرو یمان

 گوشم آورد و نجوا کرد:دوست دارم.. ریرو ز سرش

 

 از کنارم رد شد... مینس ومثل

 

 

 

 آخر جشن از جام تکون نخوردم. تا

 رو خوند.. یزیشد چ ینگاهش نم یداد تو یآزارم م یشده کم خکوبمیکه م ینگاه مان و
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 شدم و اتاقم رفتم. بلند

 مهم وضع االنم بود شهیرفتم و صورتم رو آب زدم مهم نبود صورتم خراب م سیسرو یرو با ضرب بستم تو در

 نگاه کردم. نهییآ یجون گرفتم..به خودم تو یکم دمیبا ضرب آب به صورتم پاش دفعه چند

صابون مخصوص صورتم را برداشته  دمیبه قرمز، خودم از خودم ترس شیدیشده بود از خط چشم و سف اهیس صورتم

 و به صورتم زدم..

 خوب شد! االن

 

 

 ادیسراغم ن یداشتم فقط بخوابم کاش کس دوست

 ، با شدت باز شد و من به عقب افتادمدر بچرخونمش در یکه خواستم تو نیرو برداشتم و هم دیکل

 

 شخص روبروم زل زدم... به

 چه وضعه اومدنه؟! نیا یبه گلوم حجوم برده بود با همون حال گفتم:مان یترس بغض از

 منو. یترسوند

 

 بغل برد و جلو اومد.. ریدست ز یمان

 ..دینرفتم..اومد و اومد تا بهم رس عقب

 

 ریکه گفت:جانا از پسر عمه ت فاصله بگ م،یهم بود یبه چشما رهیخ
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 ندارم. یمن به پسر عمه م کار یهم همونطور گفتم:مان من

 

 

 بشه. کینذار بهت نزد یدونم، ول ی:مدیبه شونه م کش یدست

 

 .دمیشن دم،ید یخورم، اگر روز یگفت:قسم م شد و سرش رو کنار گوشم آورد و زمزمه وار کترمینزد وبعد

 .یزیهر چ حاال

 کشم یم شیاون بعد تو و بعد خودم رو به آت اول

 

 دیعقب کش و

 چسبوندن. میشونیرو به پ یسرب داغ هیانگار  دفعهیکه بره منم تازه خواستم خودم رو جمع کنم که  برگشت

 

 

 رفتاراش بودم نیا شوکه

 گفت دوستت دارم.. یمقدمه داشت م یب

 هم چرا. دیخواستم، شا ینم نطوریمن ا یول
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 کردم  یسرم احساس م یکه تو یفشار با

 اومدم. نییاز تخت پا یداشتم...به سخت یرو باز کردم...حس خفگ چشمام

 نگاه کردم نهییرفتم و به آ سیسرو

 روحم.. یبه صورت ب دمیاومدن..آب پاش یم رونی...نفسام به زور بزدیم یبود...لب هام به کبود دهیپر رنگم

 ساعت نگاه کردم. به

 صبح بود.۱۰

 کردم یلرز م احساس

 رفتم. رونیرو تنم کردم و باهمون لباس خواب ب پالتوم

 رفت. یم جیگ سرم

 گاه نرده ها کردم  هیرو تک دستم

 خودم رو به سالن رسوندم. و

 رفتن. یامروز سرکار نم نایا مامان

 سالن نشسته بودن. یتو همه

 

 عالمت تعجب بزرگ بود! هیهمه عالمت سوال و  واسه

 !ه؟یوضع اومدن االن چ نیشدم...ا یمرتب و آراسته جلوشون حاضر م شهیکه هم یمن که

 

 شدم یم ضیوقت مر هر

 رو خودم هم قبول داشتم نیشدم ا یلوس هم م یو کم دلنازک
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 ه دخترم؟!چه وضع نیبا تعجب پاشد و جلوم اومد:ا مامان

 ده؟یرنگت پر چرا

 

 دی. با محکم عقبش کشمیشونیپ یبعد جلو اومد و دستش رو گذاشت رو و

 !؟یمن چرا انقدر تو داغ یچشماش موج زد وگفت:خدا یتو اشک

 

 و آرتام هم بلند شد. بابا

 بدم نارویا یکی یکیو جواب  ستمیپام حس نداشت سر پا باا من

 مبل نشستم یو رو دمیکش رونیخودم رو ازشون ب نیبنابرا

 دادم کهیمبل ت یرو به پشت سرم

 چشمام به راهه یتو شیکردم آت یرو بستم حس م چشمام

 

 چه وضعشه جانا؟ نیگفت:ا هیصورتم کنار زد و باگر یاومد کنارم.موها مامان

 ؟یگینم یزیچ چرا

 دکتر میبر دیبا پاشو

 

 .شمیاستراحت کنم خوب ترهم م یجواب دادم:مامان تو رو خدا آروم باش من خوبم کم یحال یب با

 ..یشلوغش کرد یادیز شما
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 که اشکاش مسابقه انداخته بودن گفت:من شلوغش کردم؟ مامان

 باعث شد شلوغش کنم. یکه تو دار یو تب دهیپر رنگ

 دکتر. میپاشو بر جانا

 

 و بلندم کرد. دیرو کش ودستم

 آخم در اومد.. که

 ه؟یچه کار نیروبه مامان کرد:سوگل ا بابا

 حالشو؟ ینیبیآروم باش مگه نم کمی

 

 هم مامان رو برد نشوند سرجاش.. آرتام

 کنه. یکارو م نیدونستم مامان ا یم

 ..ضمینخواستم نشون بدم مر مثال

 زدم... گند

 

 ..ادیدکتر ب نمزیدکتر وگرنه خودم زنگ م میکن بر شیرو به بابا کرد:راض مامان

 

 بازم دست بردار نبودن... ی..ولادیدکتر و دکتر رفتنه بدم م یدونستن من از هرچ یم
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 .یروبه مامان کرد و گفت:شما خودت کارتو بلد بابا

 آرامبخش بهش بده. هی

 بخوره. میدیم عاتیما

 دکتر.. میریخوب نشد م حالش

 

 به بابام نگاه کردم. قدرشناسانه

 بودم که نجاتم داد ممنونش

 زد بهم! یچشمک بابا

 جوابش بود یجون یب لبخند

 

 

 ...میبلندم کرد و اتاقم رفت مامان

 ارنیگفت برام سوپ ب اول

 کرد. قیآرامبخش بهم تزر هی بعدم

 گرفتم یکردم جون تازه ا حس

 

 تختم و سرم و بغل گرفت. یرو دیخودش رو کش مامان

 فکر نکن یچیبند..و به هوگفت:چشماتو ب دیموهام رو بوس یرو
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 دمیانگار سالهاست که نخواب رفتنیهم م یشد چشمام رو یم نیداشت سنگ سرم

 خواستم بخوابم فقط

 رو بستم و خودم رو به آغوش مامان سپردم چشمام

 

 در انتظارمه... یا ندهیچه آ دونستمینم من

 

 

 

 شب خواب بودم و شب هم  تا

 بمونه... نجایو قرار شد شب رو ا شمیاومد پ السا

 و شام رو باال آوردن.. مینرفت یول میبر نییصدامون کرد واسه شام پا مامان

خورد و من  یالسا با ولع داشت شام کاملش رو م یفرستادم..ول یم نییواسه من سوپ آورد و به زور از گلوم پا بازهم

 کردم.. یهم باحرص نگاهش م

 شکر کردم.دهنم رو با دستمال پاک کردم و از مامان ت دور

 زم؟؟یعز یگفت:بهتر یبانگران ماما

 

 به چهره نگرانش زدم:آره مامان جون خوبم.شما نگران نباش... لبخند
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 نبودم.. خوب

 بد بود  یلیخ حالم

 بفهمه. یزیخواستم مامان چ ینم یول

 

 !زم؟یعز یالزم ندار یزیبلند شد وروبه الساگفت:السا جان چ مامانم

 

 فت:نه خاله جون ممنونم..گ شیذات یبا مهربون السا

 

 دیبه شونه ش کش یدست مامانم

 رفت. رونیب و

 رفت رونیکه مامانم ب یمحض به

 پتو گم کردم.. یتخت رفتم و خودم رو تو یتو

 دونست.. یرو م الساحالم

 خوردن... یهم م یرو دوندونام

 

 رو در آورد و روم انداخت گهید ییالسا اشاره کردم و رفت از کمد پتو به

 کنم. یکرد:اصال درکت نم یم هیگر داشت

 ؟یکنیباخودت م نکارویا چرا

 ست؟؟یحالت خوب ن میبگ ایب لطفا
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 گفتم:ن..نه  دهیبر دهیبر

 خواد.. ی..نمینم

 بده... شویکی زیکه مامان گذاشت رو م ییاون قرصا فقط

 

 آب آورد.. وانیل هیقرص رو برداشت و با عیسر

 کردم بخوابم.. یو سع خوردم

  دادیامونش نم هیگر السا

 تخت اومد پتو رو روم مرتب کرد.. یرو

 به فکر ما باش.. یستیکنم...به فکر خودت ن یگفت:جانا خواهش م هیرو خم کرد و روم گذاشت..باگر سرش

 ؟؟یکن یکه تو م هییلجباز نیا

 

 شم. یشم..خوب م یدستش گذاشتم:خوب م یرو رو دستم

 

 دیدراز کش کنارم

 .دمیکش ید مطور که من در نیهم

 ختیر یکنار دستم اشک م خواهر
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 سوختم.. یچشم باز کردم...گرمم بود داشتم م یدست کس یها باتکون

 بود که اون بار پتو رو روم کنار زدم  نیکه کردم ا یکار نیاول

 لباسم رو شل تر کردم قهی

 دفعه المپ روشن شد  هیبودم... دهینفهم یکیاون تار یرو تو تمیموقع هنوز

 بک شد... یذهنم پل یتو شبی...تازه اتفاقات ددمیالسا رو د و

 صبح.۵ساعت نگاه کردم. به

 کرد؟! دارمیاالن ب خواستیم یچ

 

 کردن.. یم تمیتخت...موهام اذ نییپا دیشد و دستم رو کش کمینزد

 گردنم فاصله دادمشون...گرم بود هوا... از

 

 نکنم. داریب نارویدم مامانت ا یقول م میدکتر..بر میبر دیگفت:جانا تو رو خدا پاشو با هیبا گر السا

 

 !ستین میزیکردم:دختر خوب من که چ یخنده ا تک

 م؟یوقت صبح کجابر نیا بعدم

 

 و طرف  دیرو کش السادستم

 ستین میزینگاه کن، بعد بگو من چ نهییآ یبرد وگفت:به خودت تو نهییآ
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 نگاه کردم نهییآ یخودم تو به

 مثل لبو قرمز شده بود صورتم

 آوردن از فشار تب. یهام داشتن خون در م گونه

 ؟یشد یراض ایدستم رو فشار داد:ب السا

 دم یخبر م نایبه مامانت ا یحاضر شو...نشد زود

 

 نگفتم که رفت و پالتو بلند یزیچ

 پالتو فرستاد ریزانوم بود رو آورد و تنم کرد..موهام رو هم ز نییتا پا که

 چند روزه نیا یتو دنمیفت به خودم و طرز لباس پوشم گر خنده

 

 میرفت رونیمن توسط السا ب نیماش دیبوت همرنگ پالتوم رو هم پازدم و با برداشتن کل مین

 

 سرد بود و سرد هوا

 !ستیکردم حالم خوب ن یمن از درون تب داشتم...خودم حس م یول

 ...هیخواستم برم و بفهمم علتش چ یدونم چرا نم ینم یول

 

حرکت  مارستانیدر کمک راننده رو باز کرد و من نشستم..و خودش هم پشت فرمون نشست..و سمت ب السا

 رفت یهم م ی...چشمام رومیکرد

 داشتم خودم حس کردم. ضعف
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 رو... دحالمیفهم السا

 دستم گذاشت! یرو رو دستش

 رو گذاشت... یآهنگ و

 

 بود قیخواب من انقدر عم ی..ولرهیکرد تامن خوابم نگ ادیرو تا ته ز صداش

 ...رهیتونست جلوم رو بگ یگوش خراش هم نم یآهنگ باصدا نیانقدر خسته بود...روحم انقدر آزده بود که ا چشمام

 

 

 که به دستم وارد شد  یسوزش با

 باز کردم. چشم

 رو به دور اطراف چرخوندم. نگاهم

 پرده ها. هیدیسف

 داد یبد الکل نشون م یبو

 ..مارستانمیب یتو

 دفعه پرده ها کنار رفت کی

 دوستت مارو کشت. نیپرستار خانوم داخل شدن...پرستاره بالبخند گفت:خانوم خشکله ا هیالسا به  و

 ؟یبلند بش یخواست یم یک

 

 به السا زدم یجون یب لبخند
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ض کردن ...پرستار با لبخند سر تکون داد و سمت من اومد...مشغول عورونیب دییدهنش رو گرفت و دو یجلو که

 .زمیهمون حالت گفت:حالت خوبه عز یسِرم شد وتو

 .میروت انجام داد شاتیآزما یسر هیما  فقط

 ..ادیفردا جوابش م که

 

 دن؟یفهم ناینکنه مامان ا دمیترس

 ساعت چنده؟ دیترک خوردم رو باز کردم:ببخش یجون لبا یب

 

 .میرو دستش انداخت:شش و ن یبه ساعت مچ نگاه

 

 .شاتتیسراغ آزما یایباشه فردا ب ادتی.فقط یشیتموم بشه مرخص م نینگاه رو هم به سرم انداخت:ا نیآخر

 

 رو تکون دادم:ممنون، چشم سرم

 

 رفت..پشت سرش السا داخل شد. رونیب پرستار

 شدن بود ریچشماش در حال سراز یتو اشک

 سقوطش رو گرفت.. یدست برد و جلو که

 

 ؟یو پربغض گفت:خوب دیموهام کش یرو نوازشگونه تو دستش
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 شه بد باشه؟ یمثل تو داشته باشه، مگه م یدوست یرو جون دادم:آدم وقت لبخندم

 

 از شدت ضعف نیماش یتو یمنو..وقت یترسوند یلیاشکش که از قبل لوش داده بود:خ نمیرو کنار زد تا من نب روش

 یشد هوشیب

 میبود تصادف کن کیباسرعت اومدم که نزد انقدر

 

 خودت بده. یرانندگ زمیزدم:عز یخنده ا تک

 من ننداز گردن

 

 میدیباهم سر خوشانه خند 

 حال بد من انیشد پا نیا و

 دووم نداشت.... ادیز اما

 

 

 روز بعد دو

 که حالم بد شد یاز وقت یروز دو

 گذره... یم میشد مارستانیب هیبا السا راه و

 نگفت! یزیچ نایبه قولش عمل کرد و به مامان ا السا
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 پوشوندم یخودم رو م ی دهیهم همش با کرم پودر رنگ پر من

 شد یبدتر م هیبه ثان هیدو روز حالم ثان نیا یتو

 کرد یحس م مامان

 کردن یحس م همه

 بود حال بدم رو دهیخوب فهم آرتام

 یو خودم رو به کر گوش دمیفهمیم یول فهممیکرد من نم یکرد فکر م یباال سرم و موهام رو نوازش م ومدیم هرشب

 زدم یم

 گمینم یچیدونست تا خودم نخوام ه یچون م دیپرس یهم ازم نم یزیچ

 

 از شب گذشته بود یا مهیهم ن االن

 صبح بود قهیدق۳:۳۰نگاه کردم  میساعت گوش به

 شونه هام انداختم و طرف آشپزخونه رفتم یرو رو یاومدم شال بافت بزرگ رونیتخت ب از

 کردم یشدم..لرز درونم رو حس م ریپله ها سراز از

 مانع از رفتنم شد ییبه سالن ننداختم و خواستم رد شم که صدا نگاه

 و با آرتام روبرو شدم برگشتم

 لبخند طرفم اومد با

 کوچولو؟ یآبج یداری:چرا بزترمیبرادر از جون عز ستادیا روبروم

 

 کل کل نداشتم. حس
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 ادیلبخند بشه:خوابم نم هیشب کمیجون لب هام رو کش دادم تا  یدر محو کردنش داشتم ب یرو سع میحال یب یول

 

 ..میمبل نشست یو رو دیرو کش دستم

 کردم حالش گرفته ست. حس

 شونه هاش گذاشتم. یرو رو سرم

 و دورم احاطه کرد دستش

 :جانا؟دیموهام رو بوس یرو

 

 کردم بغض داشت حس

 ؟من محو کردم بغضم رو:جانم اما

 

 رم؟یمیمن بدون خواهر کوچولوم م یدونست ی:مدیکش یقیعم نفس

 

 بره. ییجا ستیهم فشردم تا نَچِکه:خواهر کوچولوت قرار ن یرو با تمام توانم رو چشمام

 

 ییتونه بره..منم اومدم بهش بگم جا یخواهر بدون برادرش کجام هیبره، اصال  دمیگاه سرم کرد:نبا هیرو تک سرش

 خواست بره منم با خودش ببره

 

  دییگلوم دو یکه تو یبغض
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 کرد. ممیتسل

 هم فشردم:آرتام؟ یرو رو لبام

 

 ن؟یزتریتازه کرد:جون دلم عز ینفس

 

 کردن یم دایواشک داشتن راهشون رو پ بغض

 دوست دارم. یلیرفتم:خ گهیمن از راه د یول

 

 رو بلند کرد سرم

 خواهر کوچولو شتریبرادر مهربونم:من ب دیآغوشم کش محکم

 

وقته مامان و  یلیخ م،یکاناپه بخواب یامشب و رو یایهامون روبه آرتام گفتم:آرتام م طنتیافتادم و ش مایقد ادی

 .میحرص نداد

 

 تو بودااا؟ ریتقص گمیم یداد و گفت:بدجنس باشه ول لمیتحو طنتیو صد درصد ش زینگاه تأسف برانگ آرتام

 

 :باشه.دمیخند

 

 حالت قبل  به
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 ....دمیکرد خواب یخرجم م یکه مدام برادر یآغوش برادر یشونه هاش گذاشتم و تو یرو رو سرم

 

 

مامان بود که دست به کمر جلوم  دمیکه د یزیچ نیشد چشم باز کردم اول یم یسرم مدام پل یکه تو ییباصدا

 بود. ستادهیا

 یبلند بلوط ی..مامان موهامیکار کرد یافتاد چ ادمیاالن  دیمال یبچه کوچولوها چشماش رو م نیآرتام که ع بعدم

 رنگش رو پشت گوش فرستاد.

 ن؟یدیخواب نجایاومد وگفت:چرا ا جلو

 ست؟یخواب شما دوتا ن یمن نگفتم کاناپه جا مگه

 هان؟

 

 خنده م گرفته بود هم

 صداش رو برده بود باال نکهیبودم از ا دهیترس هم

 کرد یاشت به من نگاه ماون هم د دمیبه آرتام نگاه کردم که د من

 کار توعه. گمیهم گفته بود م شبید

 !یادیکردم ز یخطر م احساس

 خواستم یفرار م راه

 مامان. دیروش رو طرف مامان کردوگفت:ببخش آرتام

 میدید یم لمیف میداشت شبید
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 چطور خوابمون برد. میدونینم

 

 نشه خندم.. دایفرستادم..تا پ ریسرم رو ز دمیخند یتابلو بود اگر م یادیز یدهنم رو پر کرده بود ول خنده

  دیلرز یهام م شونه

 گوش من و آرتام رو گرفت مامان

 آرتام رو جر داد گوش

 کنه. یم یدونستم مامانم داره شوخ یم

 

  دیکرد گفت:مامان ببخش یشد خودش رو مثل پسر چهار ساله مظلوم م یم یزیچ هیکه تا آرتام

 جانا بود ریتقص

 

 من زوم کرد. یرو مامان

 بابا اومد یبگه که صدا یزیچ خواست

 دیگوش مارو رها کرد و طرف بابا چرخ مامان

 ..میفنر از جام بلندشدم و طرف اتاقامون رفت نیدست من رو گرفت و ع آرتام

 آره؟ رمتونیگ ینم نیمامان اومد:فکر کرد یکه صدا میراه پله بود یتو

 

 خنده ریز میآرتام نگاه کردم و زد به

 اتاقش رفت یتو آرتام
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 پله رو بردارم نیهم خواستم آخر من

 جلوم ظاهر شد یکس که

 .انیرا

 بودن رو کنار زد!.. ختهیصورتم ر یکه حاال جلو ییموها

 رو کج کردم تا دستش رو برداره.. صورتم

 رو جلو آورد سرش

 ؟یرو در آورد ییزندا یکه صدا یکار کرد ی..چیهست طونمیش یحال که خوشکل نیبه گوشم گفت:درع کینزد

 

 ومدهیهم مثل خودش سرم رو کنار گوشش بردم:به فضولش ن من

 

 از کنارش رد شدم و

 دیدفعه دستم رو کش کی که

 بغلش بودم یتو بایتقر

 صورتم بود رو کنار زد.. یکه جلو میچتر یکرد و موها فوت

 زد مینیرو به ب شینیب نوک

 

 خورد.. یاون اصال تکون نم یتقال کردم ولبکنه.. یو فکر بد نهیبب ادیب یکس دمیترس

 ک...کنار؟ یبر شهی..میگفتم:م دهیبر دهیبر
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 ؟یدیزد:ترس یپوزخند

 

 ؟یرو تکون دادم:ترس از چ سرم

 

 حالتمون؟ نیانداخت:از ا ینگاه تمونیوضع به

 

 دم. یاجازه نم گهید یول زنهیحد جلو رفته و به من دست م نیکار کرده بودم که تاا یدونم چ ینم

 

 اتاقم رفتم یخودم رو جمع کردم و تو باضرب

 ستادمیروبستم. پشت در ا در

 رو نشد رویکارش ز نیبا ا دلم

 حرکت نیو فکر کنه با کوچکتر ارهیزود به دستم ب ی.که کسستمیاونور ن یکنم من مثل دخترا یادآوری دیبا

 لرزه یم دلم

~~~ 

 نداشتم رمیرو بگ شیکه برم جواب آزما نیا جرأت

 سراغش رفتمیم دیبا یول

 صبح بود.۱۰ساعت

 دمیهم حس دانشگاه رفتن رو در خودم ند امروز

 ...مارستانی، تا برم بکردم به حاضر شدن شروع
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 رفتم..به دکتر اطالع دادن. رشیشدم..طرف پذ مارستانیمحوطه ب وارد

 کرده بود تمیزیبود که اون روز و یرفتم...همون خانوم اتاقش

 و دست داد شد جلوم  بلند

 .زمیعز نیدراز کرد:بش یرو طرف صندل دستش

 

 دلهره نشستم با

 خرسندِ  شیلیفام دمیگذاشته بود، فهم زشیکه از لوح که رو م دکتر

 بود. روزیقرار ما د زم،یهم گره کرد و گفت:عز یرو تو دستاش

 ؟یچرا االن اومد شما

 

 .دی:ببخشدیلرز یاسترس م ایدستام از سرما  دمیکش یقیعم نفس

 خوب نبود. ادیحالم ز راستش

 امیب نشد

 

 .زمیروبروم نشست:اشکال نداره عز یصندل یشد و اومد رو بلند

 احتمال هی..فقط ستیصد درصد ن گمیکه م یزیچ االنم

 خب؟
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 و رو شد. ریز دلم

 شد یکردم خال احساس

 دیقلبم به هزار رس تپش

 شد رمونیکه دست گ یزیچ شاتتیآزما ی..ماتوشاتتی..آزمایادامه داد:ما..ما تو دکتر

 

 اون انگار بدتر از من بود... استرس

 داد:تو..تو س.. ادامه

 ..یخون..سرطان خون دار سرطان

 

 !ستادیبدنم سرد شد، نفسم ا ی همه

 رفت یاهیس چشمام

 شد خیبه تنم س مو

 گفت؟ یچ

 سرطان دارم؟ ؟منیچ من

 

 گوشم زد ریسمتم اومد و آروم ز دکتر

 گهیخواستم زود تر بگه دروغ م یمن م یول

 مگه نه؟ ن،یگینگاه کردم:دروغ م بهش
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 ختیر یاشکش داشت م دکترهم

 متأسفانه راسته زم،یو اشک منو پاک کرد:نه عز دیکش دست

 

 نداشتم. تحمل

 شدم بلند

 رونیب دمییاونجا دو از

 زدنیرو م یماریکه بهم ننگ ب ییجا موندمیم دینبا

 ضم؟یمر گنیچرام ستمین ضیمر من

 از آتش بود یکوره  ضیمنِ مر یبرا یشدم سقفش رو باز کردم هوا سرد بود ول نیماش سوار

 رو برداشتم یکوش

 داد یکار نم یاجازه ا اشکم

 برداشت:سالم جانم؟ قهیالسا رو گرفتم بعد چند دق شماره

 

 ؟یشد منکرش بشم:خونه ا یگرفته بود و نم صدام

 شته؟یپ یک

 

 نهام.:آ..آره ت..تدیفهم السا
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 السا به راه افتادم... یکردم و طرف خونه  قطع

 

 

 رو زدم  فونیآ

 در باز شد و رفتم داخل.. زود

 خون بود. یکاسه  چشمام

 ادیدر ن غشیجلوم اومد دستش رو گذاشت تا ج السا

 روزا همه اشکشون دمه مشکشون بود... نیا

 رو باشدت پرت کردم فمیک

 خورد به کنسول و

 رو در آوردم. شالم

 رو گرمم بود...حالم خوب نبود. پالتوم

 کرد؟! یدرک م یک

 رو سمت موهام بردم دستم

 انداختم  چنگشون

 زانو زدم.. نیزم یرو

 دمیکوب نیرو کف زم سرم

 و سمتم اومد سرم رو بلند کرد:جانا  دیکش غیج السا

 ..ایبه خودت ب جانا
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 ؟یکنیکار م یبدتر:جانا چ ندفعهیزد ا غیج

 بگو.. یزیچ هیشده تو روخدا  یچ

 

 سوخت.. یم سرم

 وباهق هق شروع کردم:رفتم مطب  ستادمیشدم سرپا جلوش ا بلند

 ..شمیواسه جواب آزما رفتم

 گفتن؟ یچ یدونیم

  یدونیکه...نم یدونی؟نمیدونیم

 ؟یتو تو سرطان خون دار گفتن

 ؟یدیشن

 

 دیاز صورت السا پر رنگ

 ..دنیلرز دستاش

 ..خب خواهرم بود..ختیر اشکش

 

 ؟یدیادامه دادم:شن دمیزدم داد کش غیج

 ام  یگفتن من سرطان آره

 سرطان داره دهیساله که هنوز به آروزهاش نرس۱۸دختر  هی گنیم
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 شه؟ یم مگه

 شه؟ یبگو م تو

 

 نشستم.. جلوش

 ام یمن سرطان گنیدستام قاب گرفتم:م یرو تو سرش

شه..اونا ک ی..اونا فکر مامانم رو نکردن که اگر بفهمه خودش و مستهیا یفکر بابام و نکردن که اگر بفهمه قلبش م اونا

 ..رهیمیاونم م رمیفکر آرتام رو نکردن که اگه بفهمه من بم

 میتونیهم نم یما ب دونستنیلرزه..نم یدستش م پرهیفکر نکردن خواهرم بفهمه رنگش م اونا

 چراااا؟؟

 

 شدم.. خفه

 به خودش اومد  السا

 زد:دروغه جانا. غیرو باال برد ج سرش

 ..ستین تیچی. تو..تو هگنیدروغ م اونا

 

 رو مشت کردم:هست هست. دستم

باهات  یبود آرتام گفت هرجا بر شبیبشه..د شیزیخوام بابام چ ی..من نمرهیمیو مامانم م رمیمیسرطان دارم..م من

 ادیب دی..نه اون نباامیم

 ..ستیکه خوب ن رمیم ییجا من
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 کرد.. یذوق ذوق م دستم

 بغلم زد:ساکت شو السا

 ..ستین تیزیشو تو چ ساکت

 شم؟ یم ی..من چستین تیزیچ تو

 منو کرد  فکر

 

 ستین تیزیزد و شکستش و با داد گفت:تو چ نشیرهام کرد و رفت طرف گلدون زم کدفعهی بعد

 

 ..ستین یزیرو داد دستم:بشکنش و بگو من چ ییکرد طرفش رفتم تابلو اشاره

 ام.. یگفتم:من سرطان غیکنسول باج نهییآ یو زدم تو  گرفتمش

 

 به السا نگاه کردم و

 :جانا بس کن..دیصورتش کوب یتو یدست دو

 هیکاف جانا

 

 حالش از من که سرطان دارم بدتر بود.. اون

 ها.. شهیش یتو رفتیعقب عقب م داشت

 دمیرس رید یسمتش ول دمییدو
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 ها رفته بود.. شهیش یتو پاش

 دنبالش رفتم.. منم

 پام رفت  یکه تو یتکه ا نیاول

 از تنم جدا شد روح

 ؟میخودمون رو خالص کن یا شهیتکه ش نیبا هم یاگر سرطان داشت یدیرو برداشت:قول م یا شهیخم شد و ش السا

 

 گفت؟ یم یچ

 زد:جواب بده داد

 

 دمی..قول مدمیرو تکون دادم:قول م سرم

 

 

 خونه و داخل رفتم.. نگیپارک یرو پارک کردم تو نیماش

 رو در آوردم. فمیک یتو نهییآ

 پف کرده بود چشمام

 کرد.. یشد کار ینم یول

 که به جونم افتاده بود یضیمر ادی

 چشمام دور بست یاشک تو افتادم

 کردم هیبا السا گر یاندازه کاف به
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 کردم یتحمل م دیدارم..با شیدر پ ادیز یاول راهه و من سخت نیا

 معالجه رو شروع کنم رو هم نداشتم نکهیقصد ا یبگم..حت ناینداشتم حاال حاالها به مامان ا قصد

 هم جرات نداشتم و قصدو به کار بردم. دیشا

 آوردم نییرو پا میچتر یموها

 دنیبه ابروهام رس و

 .دنیفهمینم دیشا ینجوریا

 !دنیفهمیم دیخب با یول

 ..دسته در رو چرخوندم..بازش کردم.دمیکش یقیعم نفس

 تو رفتم

 ومدینم یاز کس ییصدا

 سالن رفتم یتو

 عمه. ینبود..حت چکسیه

 دمیکش یقیعم نفس

 راحت شد. المیخ

 دمیکش یخفه ا غیپا اومد..ج یصدا

 قلبم گذاشتم. یدستم رو رو و

 ه؟یک نمیبب برگشتم

 جا خوردم از حضورش دمیرو د یمان که

 زد:سالم. یجذاب لبخند
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 کجان؟ نای!مامان است؟ین یشوک بودم:س..سالم..کس یتو هنوز

 

 ..ستنیقدم جلو اومد:نه ن هی

 رفتن خونه ما. همه

 اومدم دنبال تو... منم

 

 بود..بدون من رفتن؟ بیعج

 :چطور بدون من رفتن؟دمیپرس

 

 ..منم اومدم دنبال تو..انیبرو خم کرد:بدون تو نرفتن خانوم کوچولو..مامانم اصرار کرد زودتر  سرش

 مثال؟ یناراحت االن

 

 یشگیبود از مرد مغرور هم بیعج

 ..ستمیحرف زدن، برام:نه ن نجوریا

 امیبشم م حاضر

 

 فرستاد:منتظرم.. بشیج یرو تو دستاش
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 اتاقم یتو رفتم

 رو قفل کردم..شروع کردم به حاضر شدن.. در

 دوش گرفتم،مسواک زدم هی عیرفتم سر اول

 اومدم رونیوب

  دیباشلوار سف یسرمه ا پالتو

 رو برداشتم و تنم کردم...نم موهام رو گرفتم دیو سف یشال سرمه ا و

 نگاهشون کردم نهییآ یتو

 زن؟؟ینکنه مژهام و ابروهام بر زنیموهام بر نکنه

 ومدیاشکم داشت م دوباره

 سرم بستمشون و بافتم.. نییرو برداشتم و کامل شونه شون زدم..پا برس

 طرف زدم.. هیرو هم  وجل

 بود. شیزرد بود..پس الزم به آرا رنگم

 نیرو ب یی..خط چشم قهوادمیلبام کش یرو هم رو می..رژ لب گوشتدمیصورتم مال یپودر رو برداشتم و به همه  کرم

 داد ینشون م یطوس شتریی..و چشمام رو دمیچشمام کش

 زدم و به اتمام رسوندم یهم رژ گونه مس یکم

 زانوم بودن نییهام که تا پا چکمه

 بود رو پا زدم.. یرنگشون هم مشک و

 رو هم برداشتم میمشک یخز فیک
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افتاد عطر نزدم..بدو برگشتم و عطر و  ادمیرفتم..خواستم برم که  رونیو ب فمیک یرو تو میرو انداختم و کوش ساعتم

 خودم..و رفتم یکردم رو یخال

 که در رو باز کردم  نیهم

 هوا موند یرو یمان دست

 اون یگرفت..ول خندم

 خواد؟ یم یانقدر معطل دنیلباس پوش هی یعنیبود: کتریبود صداش به داد نزد یاعصبان یکم انگار

 

 دیانگار تازه متوجه من شده باشه گفت:ببخش بعد

 

 ینگفت منتظرم بمون یدستش ناراحت بودم:کس از

 

 شدم... ریاز پله ها سراز و

 زدم. رونیدنبالم اومد..از خونه ب اونم

 خودش رو بهم رسوند یمان

 ؟یشیم یدستم رو گرفت:چرا اعصبان و

 گمیم دیببخش ینعمت بدون من به معدود افراد هیو مثل  نیا د،یببخش گفتم

 

 .ستمی!مغرور و خودخواه..فکر کرده فقط خودش غرور داره و من چون دخترم مغرور نهه

 مغرور تر از اونمبهش که من  فهمونمیم یول
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 ستین یاز دستش:الزم به عذر خواه رونیب دمیرو کش دستم

 

 برم؟ یای،نماما برنگشتم..گفتم:من سردمه ستادمی..منم استادیکردم ا حس

 

 نخورد تکون

 شدم.. خسته

 همراهم بود چمییشکر سو خدارو

 بردم.. رونیرو ب نیو ماش نگیپارک یرفتم تو زود

 اریدر ن یاومد:جانا بچه باز صداش

 رمیآوردم باهم م نیماش

 

 نگفتم.. یزیچ

 رو روشن کردم.. نیماش

 در بود یجلو نشیماش اون

 سوار شد زود

 .نییاپایآورد:ب نییرو پا شهیمن اومد..ش نیماش یحرکت جلو هی در

 

 کردم و عقب عقب رفتم میرو تنظ نهییآ

 که رفتم مثل باد از کنارش رد شدم کمی
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 پشت سرم اومد عیهم سر اون

 دادم..من لجبارتر از اون بودم. گاز

 

 جفت کرد نمیرو به ماش نشیماش

 آوردمش  نییفرستاد، من هم پا نییرو پا شهیش

 م؟یتا خونه کورس بذار ی:حاضریمان

 

 ...یمنتظره ا ریغ شنهادیپ چه

 .لیجواب دادم:باکمال م مغرورانه

 

 میکنیزد:با شمارش من شروع م یپوزخند

 

 کون دادمرو ت سرم

 رو زدم یبخار دمیرو باال کش شهیش

 نگاه کردم..با انگشت شروع کرد به شموردن بهش

 گاز دادم... انهیپدال گاز فشردم و وحش یپام رو رو دیسه که رس به

 

 

 .میروندیم میبود که داشت یساعت رب
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 میبرابر بود بایتقر

 جلو تر بود.. یاون کم یول

 ...ارمیخواستم کم ب ینم

 که سرطان داشتم.. من

 سرعت روندم.. نیکرد..تاآخر یبه حالم نم یکردم فرق ی..تصادفم مردمیم دیبا ازودی رید

 بود...حواسم به مانع جلوم نبود.. زیل جاده

  دمشیدفعه د کی

 رو ترمز.. زدم

 از فرصت استفاده کرد و از من جلوتر رفت.. یمان

 ..میشده بود کیخونه نزد به

 حساس شده بود.. یادیز گهید نجای..امیبود سرکوچه

 ...دمیکش یقیعم نفس

 در یگاز دادم تا جلو و

 لحظه جلو زد... هی یاون تو یجلو تر بودم ول ازش

 کردم شتریرو ب سرعتم

 ..دمیدر خونه رس به

 داد. یاومد و نشون از کار خراب م ییصدا

 در بود.. یجلو یمان نیاز ماش یمن و نصف نیاز ماش ینصف

 رنگشون کنده شد.. ینگاه کردم..کم شهی...از شمیبود و هر کدوم نصف در رو گرفته بود دهیهم چسب به
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 و ببرم تو.. نیگفتم:برو عقب من ماش یمان روبه

 

 ..ی:فکر کردیمان

 .ایبرو عقب من که رفتم، ب تو

 

 .رمیعقب نم یول ستمیا ی..شده صدسال مرمیگل کرد، حرصم اومد:نم شیلجباز باز

 

 بدونن خانوما مقدم ترن.. دیبغل زدم:ملت با ریدستم رو ز بعد

 

 خندم گرفت از کارم.. خودمم

 ..می:باشه پس بچرخ تا بچرخیمان

 

 ..دمیرو باال کش نیماش شهینگفتم و ش یزیچ

 بودم.. نیماش یبود تو یا قهیدق۲۰

 نه اون دل کم آوردن داشت نه من. یول

 

 به سرم زد یفکر

 زم؟یرو برداشتم و شماره آرتام رو گرفتم زود جواب داد:جانم عز یگوش
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 .یزدم وبغض کردم:جانت سالمت داداش لبخند

 ؟؟یکنیدرم، باز م پشت

 

 گوشم و آرومم کرد:باشه خواهرکوچولوم. یتو دیچیگرمش پ یصدا

 کنم.. یم باز

 

 اومدم.. نییپا نیماش از

 خودم رو رد کردم نیزدم و از ماش دور

 نگاه کردم.. یباز شد..خواستم برم داخل که برگشتم و به مانهم  در

 بود، غرور، حرص، شکست، انتقام و... زینگاهش همه چ یتو

 نداشتم ازش. یفیکه تعر ییزایچ

 

 رو برنداشتم. چیینگاش کردم:سو برنده

 پارکشو تو بکش.. زحمت

 

 رفتم داخل.. و

 خودم رو داخل رسوندم.. بدو

 آروم بود.. بیامروز عج انیسالم کردم..را یکیقربون صدقه م رفت..به همه  یاستقبالم اومد...کل خاله
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 کجاست؟ یمان زم،ی:عزمامان

 

 .ادیکرد..م یرو پارک م نیزدم:داشت ماش لبخند

 

 زد و سرش رو تکون داد.. لبخند

 

 

 توهم بود بیاخماش عج دمیهم ترس یاومد..جاخوردم کم یا ختهیبا سر و وضع بهم ر یمان قهیچند دق بعداز

 طلبکارها براندازم کرد. نیع و

 شده پسرم؟! ی:چدیرفت جلوش و تند پرس خاله

 ؟یواسه خودت درست کرد هیچه وضع نیا

 

 .ینیماش هیدر خوردم به  ی، جلومامان جان یچیبا نفرت به من نگاه انداخت و گفت:ه یمان

 

 صورتش  یآروم زد تو خاله

 نشد؟ تیزیرو از سر تا پا چک کردوگفت:چ یمان و

 

 :نه مامان گفتم که خوبم..یمان
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 بلند شد یهمه ا همه

 به کمک خاله رفت اتاقش.. یمان یول

 وستیقبل به جمعمون پ یو آراسته مثل مان پیخوشت قهیاز چند دق بعد

 د نشست.مبل بغل دستم که دو نفره بو ینشسته بودم..اون اومد رو یمبل تک نفره ا یرو من

 گفت:منتظر جواب باش دختر خاله. یآروم یشد وبا صدا کمینزد کمی

 

 ، پسرخاله.صبرانه منتظرم یباال اومد و گفتم:ب شتریزدم که حرصش ب یلبخند

 

 زد یپوزخند مسخره ا باز

 زدم. دنیمن خودم رو به ند یول

 و جمع گرم شد میشد یشگیهم یبحثا وارد

 شد یکردم و باعث آزارم م یخودم حس م یرو رو ینیاول نگاه سنگ از

 چید پز یم دمیکه بدون وقفه د انینگاه را یاز دوشم برداشته بشه که نگاهم تو ینیسنگ نیرو بلند کردم تا ا سرم

کرد  یم دایادامه پ گهیذره د هیداد..اگر  یخواست دست از نگاه مسخرش برداره و همونطور ادامه م یخورد..انگار نم

 کرد، پس دست به کار شدم یهمه رو متوجه خودش م

 کردم. یبلند اهم باینگاه کردم و تقر انیرا به

 سوق داد.. یا گهیخورد و انگار به خودش اومده باشه.نگاهش رو طرف د یفیتکون خف که

 

 نگات کنن؟! ادیکنار گوشم اومد:خوشت م ییصدا
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 ؟ینگاه کردم و گفتم:چ یبه مان باتعجب

 

 ؟یواسه جلب توجه انقدر به خودت برس ادیرو به رو به رو دوخت:خوشت م نگاهش

 .یزدیکوفتا به صورتت نم نیبخاطر پسر عمته..وگرنه تو قبل از اون از ا حتما

 

 گفت؟ یم یکردم چ تعجب

 خواستم اون ها رو ناراحت کنم. یبود..من نم دهی..من سرطان داشتم..من رنگم پرمن

 خواستم اونها غصه بخورن. ینم من

 بود جوابم؟ نیا

 نبود

 دور چشمام حلقه بست. اشک

 شدم ختنشیر یرو بردم و جلو دستم

کوفتا به  نیو واسه اون انقدر از ا دمیبه خودم رس انیمن بخاطر را یدیفهم ریگفتم:آره..چرا انقدر د یرو به مان و

 صورتم زدم

 

 تم..خاله دستش رو دور شونه م انداخت:نفس خاله چطوره؟بلند شدم رفتم و کنار مامان و خاله نشس و

 

 خاله جون هی:عالدمیزدم و گونش رو محکم بوس لبخند
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 باشه؟ یعال دیچرا با یسرطان هی..یدروغ بزرگ چه

 

 زم؟یصورتم رو نوازش کرد:دانشگاهت چطور عز خاله

 

 دانشگاه افتادم که امروز نرفتم:فعال که اولشه خوبه ادی

 

 دخترم رهیم شی:انشاهلل که تا آخرش خوب پخاله

 

 کردم. هیبود چشم دوختم و تمام مهرم رو بهش هد زیبه خاله که مثل مامانم برام عز قدرشناسانه

 

دوست نداشت خدمتکار  یخوب بود ول شونیوضع مال نای...خاله امینیرو بچ زیتا م میبا خاله عمه و مامان رفت همراه

 خودم رو انجام بدم. یارم خودم کارادوست د گهیداشته باشه و م

 شد که خدمه گرفت. نی..و ادیرس یخونه نم یچون مامان شاغل بود به کارها یمثل فکر مامان، ول درست

 

 ...میشد زیم دنیچ مشغول

 

 

 .میدیرو چ زیم نکهیاز ا بعد
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 ختمیل رو برداشتم و رخوردم...فلف ی..کوفته خوشمزه خاله رو با ولع ممیو مشغول خوردن شد میرو صدا زد همه

 ظرفم. یتو

 به مامان نگاه کردم. یچشم ریز

 تاسف برام تکون داد. یاز رو یسر که

 .زمیبه غذام بر ریذاشت دل س یمامان نم یعاشق فلفل بودم ول شهیهم

 رو با آرامش خوردم.. میفلفل یزدم و غذا یالیخیرو به ب خودم

 داشت. یبودنم دست از سرم بر نم ضیهام هم فکر مر یخوش یتو

 ..چوقتی..کاش نفهمن هشنیبفهمن..نابود م نایکه مامان ا یاز روز دمیترس یم

 نباشم. ضیمن اصال مر کاش

 خدا؟! شهیم

 قلوپ خوردم.. هیآب رو برداشتم و  وانیگرفته شد..ل حالم

 از خوردن برداشتم. دست

 آروم بهم زد یفکر فرو رفتم..کس یتو

 زم؟یعز ی:تو فکردینگاه کردم..مامان بود، پرس بهش

 

 ستین یزیزدم:چ یبه حال خودم سوخت..خودم رو به کر و گوش دلم

 

 روانشناس هم هست. دونهیدخترشم و حالم رو م نکهیعالوه برا خب

 هست.. میزیچ هینفهمه  دیبع و
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 رو جمع کنم.. زیخواهش کردم برن تا من م نایخوردن غذا از خاله ا بعداز

 شدن.. یو متوجه حال بدم نم دنیدیکمتر من رو م یطور نیا

 ..ییظرف شو نیماش یرفتن و من شروع کردم به جمع کردن ضرفا و گذاشتنشون تو باالخره

 و هزار تکه شد نیاومد بشقاب از دست پرت شد زم یزیت یصدا

 عقب برگشتم. به

 بود... یمان

 آره؟ یافت ی..کنار گوشم:بامن در مدمیبهش چسب دیبرم که دستم رو کش خواستم

 

 .شهیبد م نهیبیم یرو چپ و راست زدم:ولم کن کس خودم

 

 .نهیتر گرفتم:بب محکم

 شه.. یتو که اصال بد نم واسه

 

 بود؟ یچ منظورش

 انه؟ی یکن یدستم درد گرفت ول م یکرد:مان یرو محکم گرفته بود و ول نم دستم

 

 گوشم:نه. کنار

 

 ر کنمکا یچ دیبا دونستمینم
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 ؟یچ ومد،یم یکس اگر

 

 وارد آشپزخونه شد. یکردم کس حس

 و طرف صدا نگاه کردم.. دمیترس

 ان؟یحبس شد..را نمیس یتو نفسم

 کنه باخودش؟ یچه فکر م االن

 ام؟! یکه من دختر دختر بد نیا

 کرد. یهمونطور نگاهش م یمان

 خواست کنار بکشه.. یانگار نم و

 شد... مونیبگه که انگار پش یزیچند بار لب باز کرد خواست چ انیرا

 اپن و رفت. یرو دیمحکم کوب بامشت

 ؟یخواست یو م نینگاه کردم:هم یتعجب به مان با

 کنه درموردم؟ یم یچه فکر االن

 

 رو جلو آورد:مگه مهمه؟ صورتش

 

 که مهمه:آره مهمه. معلومه

 کرد. یم یزادانه زندگمختلف و آ دیبا عقا گهیکشور د هی یتو اون

 تونه بامن رفتار کنه یکار تو اجازه ش صادر شد که هرجور بخواد م نیا با
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  یگیم یکه تو دار یحرف رو ازم نداشت گفت: اوال اون نیکه انتظار ا یمان

 یکار دارم و االن چرا تو ینداره من باتو چ یکنم..دوما.به اون ربط یرو من چال م کنهیخواد باهات م یکه م یکار هر

 یکن یبخاطرش صورتتو نقاش یو بخوا یبش کیبه اون نزد ی..سوما.تو حق نداریبغلم

 

 زد.. یبا خباثت حرف م چقدر

داره  یدم..چه لوزم یحالت نم رییتغ چکشیوقت بخاطر ه چیکردم:من ه شیذاشتم فکر کنه من بخاطر اون آرا ینم

 کنم؟ شیتو آرا یحت ایمن بخوام بخاطر اون 

 کنم و بس. یم شیفقط واسه خاطر خودم آرا من

 کن.. رونیفکرا رو از سرت ب نیا پس

 

 با دهن باز نگاهم کرد یمان

 .یچشم یخشکل و تو شیبشه تو بدون آرا یآور ادیلب باز کرد:خواستم  و

پاک کردنش رو  بی.خودم ترتیجمع حاضر شد یتو شیبا آرا نمیهرجا بب گهی..دفعه دستین شیبه آرا یازین پس

 .دمیم

 

 انتقام نبود..منتظر باش. نیوعقب گرد کرد:ا دیدست گرفت و بو کش یبود رو تو رونیاز موهام که ب یبعد نصف و

 

 از آشپزخونه خارج شد.. و

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
141 

 

 

 ظرها رو جمع کردم  نکهیا بعداز

 سالن  یرفتم..تو رونیآشپزخونه ب از

 مامان و خاله نشستم  کنار

 به اطراف کرد  یمرموز نگاه خاله

 کیانداختم  ریو سرم رو ز دمیکرد خجالت کش یهم من. رد نگاهش رو دنبال کردم و به آرتام که داشت نگاه م بعد

 ادیمعدم داره باال م یتو اتیمحتو یدفعه حس کردم همه 

 رفتم. سیسرو یو تو دمیفنر از جام پر مثل

 رونیکرد ب یگلوم داشت خفه م م یکه تو یزیفشار آوردم چ یشد هرچ یداشت از فشار از کاسه خارج م چشمام

 شد؟ یمامان خاله باهم اومد و هم زمان باهم گفتن:چ ومدینم

 

 مامانم حلقه بست اومد جلو و دستاش رو قاب صورتم گرفت:چت شده دخترم؟ یچشما یتو اشک

 به من؟ یگیدردتو نم چرا

 ؟یریدکتر از دستم در م میبر ایب گمیم یوقت چرا

 

 دمیمامانم رو از صورتم کش یدستا

 دیا بر.لطفستین میزیخشک شده م گفتم:من چ یبردم به رنگ مثل گچ خودم نگاه کردم و با لبا نهییروم رو طرف آ و

 .امیمنم م رونیب
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بدون  ستیکه من واقعا حالم خوب ن دنیرس جهینت نیطور حرف زدنم تعجب کردن و به ا نیو خاله هردو از ا مامان

 بگن هر دو رفتن یزیکه چ نیا

 مونه. یازم نم یزیروح شده..تا آخرش چ یحال و صورتم ب یب یجور نیا مهیضیاول مر نیخودم نگاه کردم ا به

 کردن یم یمسابقه دو انداختن و تند تند راه شون رو ط اشکام

 .ینتسرطان لع نیرسوام نکنه ا نیاز ا شتریدهنم رو گرفتم تا ب یم بلند شد جلو هیگر یصدا 

 ستادیلحظه ا هیصورتم نفسم  یتو ختمیمشتم کردم و پشت سرهم آب ر پر

 آب رو بستم نم صورتم رو گرفتم و رفتم. ریش

 که سرطان در برش گرفته، رنگ زرد،  یشکسته، تن یبا دل هرچند

 سرخ شده از غصه.. یچشما

 

 

 

 محوطه دانشگاه شدم... وارد

 بودم. ومدهیبه سه چهار جلسه بود که دانشگاه ن کینزد

 ساعت از شروعش گذشته بود. میرو زدم و بدو سمت کالس رفتم ن نیماش قفل

 قیو چندتا نفس عم ستادمیکردن وسط پله ها ا یم تمیاذ یبوت هام کم میپله ها با نفس نفس رفتم باال پاشنه ن از

 دوباره به راهم ادامه دادم. دمیکش

 اجازه ورود داد داخل شدم. یبه در وقت یو باتقه ا دمیبه کالس رس باالخره

 خانوم راد؟ نیباکالس و ترش رو بود. گفت:به ساعتتون نگاه کرد یلیکه خ ییاز اونجا استادمون
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 بودم.. کیتراف یتو ،یخوام جناب افشار یخودش اخم کردم:عذر م مثل

 

 کردم. ریگ کیتراف یراست گفتم تو واقعاهم

 شه. یاز انضباتتون کم م یبا دوستتون خانوم صدر همراه طنتتونیگفت:شما بخاطر ش یشتریب بااخم

 .دینکن ادیاومدن هارو ز رید نیا پس

 ما. نیب ادیم شیبشن مشکل پ ادیز که

 

 دهنش و خفش کنم. یداشتم جفت پا برم تو دوست

 .زنهیحرف م ینجوریاومدم ا ریبار د نیاول خوبه

 

 .دیاومدنم ببخش ریکه فکر نکنه حرص من رو در آورده گفتم:من رو بخاطر د یآرامش جور با

اومدنه بنده باعث بشه کالس از درس عقب  رید ستی.صالح ندمیمن همون رو انجام م دیصالح بدون یهم هرچ االن

 .فتهیب

 

 .دیکش مینگفت و دستش رو به طرف صندل یزیکردم چ شیبد ضا نکهیا مثل

 ستم.و کنار السا نش رفتم

 .یدستم رو گرفت و فشرد:االن معلوم شد دوست خودم السا

 پر رو رو. شیچزوند خوب
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 بهم زد  یچشمک و

 کنم. یطونیکردم فقط به درس گوش بدم و به قول استاد کم ش یرو در آوردم و سع کتابم

 

 

 

 یس بعدو کال میتا استراحت کن میبوفه رفت لمونیهمراه با وسا د،یکالس استاد گند اخالقه به اتمام رس نکهیاز ا بعد

 برسه.

 السا اومد:جانا؟ یزدم که صدا کیبه ک یقاچ

 

 کردم:جانم؟ نگاهش

 

 .میدیآخر رو م شیآزما رمی:امروز مدیکش یقیعم نفس

 

 .ذاشتیرو نم یحرف یبود و جا یش  دستور جمله

 ؟یرو هم گذاشت یحرف یگذاشتم:جا نیرو زم چنگالم

 

 غمزده شد:نه. چشماش
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 تونستم بخورم. ینم یزیچ گهید

 رو برداشتم و دور دهنم رو پاک کردم. دستمال

 فکر رفتم دوباره و دوباره. یتو

 م. ندم،سرطانم،خانوادهیآ فکر

 رسه؟یبه کجا م میضیمر نیکه آخر ا نیا

 شنوه یم یشه وقت یم یچ مامانم

 بابا؟

 خاله آرتام

 

 گذاشتم. زیم یرو رو سرم

 غرورم بشکنه نیاز ا شتریخواستم ب ینم نهیاشکم رو بب یخواستم کس ینم

 

 کردم. زیچشمام رو تم ریرو بلند کردم و ز سرم

 کرد یم هیهم داشت گر السا

 رفتم رونیو دلتنگ پاشدم ب خسته

 نباشه چکسیکه ه ییداشتم فرار کنم و برم جا دوست

 السا پا شد و دنبالم اومد یول

 و بغلم زد ستادیا روبروم

 هیگر ریبلند زدم ز یتحمل کنم و باصدا تونستمینم گهید
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 .میبود شیمنتظر جواب آزما شگاهیآزما یبود که تو یساعت میبه ن کینزد

 .میمعطل کردن...استرس داشت ادیز یبود.ول یارژانس شیآزما مثال

 من.هم السا. هم

 بگن اشتباه شد و سرطان ندارم؟؟ شهیجواب..م نیآخر نیدل من نبود...ا یتو دل

 گن من سالمه سالمم؟شه ب یم

 رفت یهم دلم ضعف م ی.گاهدمییجو یکردم ناخنام رو م یم ی...بااسترس سالن رو طدونمیبشه..نم دیشا

 صدامون زد دکتر

 بود. یدونم چ یبه قلبم چنگ زد، نم یزیچ

آروم  زایچ نیزد هرچند من دلم با ا یمن رو گرفت لبخند آرامش بخش دهیزده السا دست از برف پوش خی یدستا

 گرفت. ینم

 بودنش خود آرامش بود..آرامش. یول

 .میاتاق دکتر رفت یو تو میرو گرفت شیآزما

 .میوارد و نشست یا باتقه

 گذاشتم. زیم یرو دیلرز یکه حاال م ییرو با دستا شیآزما

 .شد یگذشت انگار چهرش گرفته و گرفته تر م یا قهینگاه کرد چند دق شیبود به آزما یکه مرد مسن دکتر

 ..یپام خال ریشد و ز یدلم خال ته

 د؟یتر جواب بد عیشه سر یدکتر م یرو به دکتر گفت:آقا السا
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 بذارم ونیرو درم شیآزما نیتا من ا دیایرو برداشت:به صالحتونه که با خانوادتون ب نکشیع دکتر

 

 دستش گذاشته و فشردم. یحرف بزنه که دستم رو رو الساخواست

 دم تنها باشم.تابا خانوادم. یم هیدکتر.ترج یروبه دکتر گفتم:نه آقا و

 .دیجواب رو بگ دیکن لطف

 

 نفس گرفتم. نشیجمله رو بگم و چند دفعه ب نیدونه چقدر سخت بود تا ا یم خدا

 دخترم. یبرگه رو برداشت و شروع کرد:هرجور راحت دکتر

 !ستین یآخر زندگ یمرض هر

 شد. دینا ام دیب تر از قبل..نباخو یشیخوب م یبخوا خودت

مغزت  یتومور تو هی ،یکه گفته شد سرطان خون دار یقبل شیکه شما برخالف آزما دهیبه مانشون م شیآزما نیا

 .یدار

 رنیگیما م شگاهیرو از آزما یو جواب قطع دهیها اشتباه نشون م شیآزما یگاه اونجا

 

 کردن.. یو به من حمله م ویاتاق شدن د یوارایاز بدنم جدا شد..د روح

 هی..من تومور داشتم..دمید یم میرفت یم شهیچرخ و فلک که هم ی..انگار دارم السا رو تودیچرخ یداشت م سرم

 .میتومور بدخ

 ؟یچ که
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 بود. دهیامونش رو بر هیکرد و گر یصورتم خال یآب رو رو وانیو ل دیی..طرفم دودمید یرو تار م السا

 گرفت...دوست داشتم بهش بگم:من تومور دارم تو چته؟ یم نم هیگر من

 کرد. یشه زندگ یاز من م بعد

 

 تونستم لب باز کنم. یتونستم بگم..نم یکه نم فیح یول

 ؟یزدم که چ یم یدلم حرف بود.ول پر

 شد. یقطع و وصل م نفسم

 .انرمیمن برم  ستیبرگشت و گفت دست تو ن یبر نگرده ول گهیبره د خواستم

 .ستیت من ندس یچیه

 به خودم اومدم. کمی..دیطرف صورتم کوب دو

 شل شده بود پاهام

به  ،یدینرس ی..توهنوز به سختهیاول سخت نی..ایجا بزن یزود نیبه ا دیجلو اومد و گفت:آروم باش دخترم نبا دکتر

 ایخودت ب

 

 به حرفش پوزخند زدم. ناخواسته

 رسوندم. نمیضعفم بلند شدم و خودم رو به ماش ی باهمه

 شاگرد نشستم. یصندل یرو و

 میهم سوار شد و رفت السا
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 کنه؟ یالسا بخواد کار نکنه

 

 

 .دمیبودم، ترس جانیمن که عاشق ه یکرد .حت یم یسرعت آخر داشت رانند گ با

 چهرش قرمز بود. 

 دستش گذاشتم:الساجان آروم باش. یرو رو دستم

 

 .زمیکرد نگاهش آروم بود:آرومم عز نگاهم

 

 کرد آرومه. یخودش فکر م ینتونستم بگم وقت یزیچ

 پشت فرمون شستمیخودم م کاش

 راهمون بود. یجلو یبزرگ نیماش

 کرد فرمون رو... یکج م کاش

 روبرمونه. نیتر از ما بود، انگار روبه السا کردم:السا ماش جیانگار گ اون

 ما. زنهیکن االن م رد

 

بکشم و  غیخورد زد باعث شد ج یم ونیبزرگه که به کام نیکه ماش یخودش نبود بوق یحال هوا یالسا تو یول

 .ارمیچشمام بذارم و السا رو به خودش ب یدستم رو رو

  یدر پ یو بوق پ کیالست غیج یصدا
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 شد السا فرمون رو کج کنه و من دستم رو از چشمام بردارم. باعث

 ؟یس نفس رو به الساگفتم:خ..خوبشد بود با نف دهیبر دهیکه بهم وارد شده بود نفسم بر یترس از

 

 !ادته؟ی:جانا قرارمون زدیبار نه دوبار و فقط داد م کینه  دیفرمون کوب یمشت رو با

 

 ؟؟یگفتم:چ..چه قرار هینگاهش کردم وباگر جیگ

 

 !م؟یکش یخودمون رو م یاگر سرطان داشته باش نکهیفرمون گذاشت:ا یرو رو سرش

 

 ؟یگیم یکردم:السا چ تعجب

 

 رفته؟ ادتیشد نگاهش و گفت:نگو که  مظلوم

 

 نرفته. ادمیرو تکون دادم:نه  سرم

 کنه اون منم نه تو. یخودکش یقرار کس اگر

 .یسرم بنداز یرو تو یفکر خودکش نکهیخوب بشم، نه ا یبه من کمک کن دیتو با السا

 

 خواستم. یوجودش رو مو خواهرم باشه  شمیوقفه خواستم فقط پ یبگه که بغلش گرفتم محکم و ب یزیچ خواست

 بره از دستم... رونیکه نخواد ب یرو محکم گرفتم جور لباسش
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 کردم تنهام. یم حس

 .دمیبودم، ترس جانیمن که عاشق ه یکرد .حت یم ینبودم! داشت رانند گ یول

 چهرش قرمز بود. 

 دستش گذاشتم:الساجان آروم باش. یرو رو دستم

 

 .زمیکرد نگاهش آروم بود:آرومم عز نگاهم

 

 کرد آرومه. یخودش فکر م ینتونستم بگم وقت یزیچ

 پشت فرمون شستمیخودم م کاش

 راهمون بود. یجلو یبزرگ نیماش

 کرد فرمون رو... یکج م کاش

 روبرمونه. نیتر از ما بود، انگار روبه السا کردم:السا ماش جیانگار گ اون

 ما. زنهیکن االن م رد

 

بکشم و  غیخورد زد باعث شد ج یم ونیبزرگه که به کام نیکه ماش یخودش نبود بوق یحال هوا یالسا تو یول

 .ارمیچشمام بذارم و السا رو به خودش ب یدستم رو رو

  یدر پ یو بوق پ کیالست غیج یصدا

 شد السا فرمون رو کج کنه و من دستم رو از چشمام بردارم. باعث

 ؟یشد بود با نفس نفس رو به الساگفتم:خ..خوب دهیبر دهیکه بهم وارد شده بود نفسم بر یترس از
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 !ادته؟ی:جانا قرارمون زدیبار نه دوبار و فقط داد م کینه  دیفرمون کوب یمشت رو با

 

 ؟یگفتم:چ..چه قرار هینگاهش کردم وباگر جیگ

 

 م؟یکش یخودمون رو م یاگر سرطان داشته باش نکهیفرمون گذاشت:ا یرو رو سرش

 

 ؟یگیم یکردم:السا چ تعجب

 

 رفته؟ ادتیشد نگاهش و گفت:نگو که  مظلوم

 

 نرفته. ادمیرو تکون دادم:نه  سرم

 کنه اون منم نه تو. یخودکش یقرار کس اگر

 .یسرم بنداز یرو تو یفکر خودکش نکهیخوب بشم، نه ا یبه من کمک کن دیتو با السا

 

 خواستم. یو خواهرم باشه وجودش رو م شمیوقفه خواستم فقط پ یبگه که بغلش گرفتم محکم و ب یزیچ خواست

 بره از دستم رونیکه نخواد ب یرو محکم گرفتم جور لباسش

 کردم تنهام. یم حس

 نبودم! یول
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ه بگم ک نایدو روز چند بار خواستم به بابا ا نیگذره...تو ا یم میبود با السا تصادف کن کیکه نزد یروز از وقت دو

 شد. یدرونم مانع از گفتنم م یزیبکشم چ شیستم موضوع رو پخوا یهر بار تا م یسرطان دارم ول

 شد. یتر م دهیروز هم حالم بدتر از قبل و رنگ پر هر

 هم گرفته بودم! یبودنم، افسردگ ضیاتاقم نشسته بودم عالوه بر مر یتو

مرتب کردم و  موهام رو دمیم کش دهیرفتم دست به صورت رنگ پر نهییآ یاومد جلو نییاتاقم زده شد از تخت پا در

 .یداخل داداش ایدر رو باز کردم آرتام بود...با لبخند بهش اجازه ورود دادم:ب

 

اتاقت  یمن بود:چرا خودت و تو یرو میبرد و نگاهش مستق بشیج ی، دست توداخل و پشت سرش در رو بست اومد

 چند روز؟ یکرد یزندان

 

 .ستین میزیشدم:ن..نه چ هول

 کنم. یدارم خودم رو واسه امتحانام آماده م فقط

 

 به رشته م دارم. یدیکه عالقه شد یدون یادامه دادم:م یباخنده ظاهر و

 

 "یخودت"گفت یداد و م یکش اومد لبخند نبود و فقط به من نشون م لبش
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 بهش بگم...بگم من تومور دارم؟! یچ موندم

 اگر بشنوه؟ شهیم یچ

 .زترمیز جون عزشکنه داداش ا یمعلومه م خب

 تونه! یمن نم یخودش بارها به من گفته ب اون

 

 دو طرف تخت برد. دیاومد دستم رو کش جلو

 شده خواهر کوچولوم؟ ی:چدیپام زانو زد دستش رو به موهام کش یاون هم اومد و جلو نشستم،

 

 شده؟! میزیمن چ یکن یچرا فکر م ست،ین یزیدور چشمام حلقه بست:چ اشک

 

 شده. شیزیدونم چ یشناسم، م یزد:چون من خواهر خودم رو م یآرام بخش لبخند

 خودش کنه. ریتونه اون رو درگ یموضوع مهم م هیکنه و فقط  ینم ریخودش رو درگ یالک اون

 

 تونستم بگم بهش؟ یم یچ

 گفت. یم راست

 شده؟! یچ ینپرس شهیشد:م ریچشمم سراز یمونده تو اشک

 .گمیوقت وقتش برسه م هر

 

 گذاشت:باشه. نشیس یتخت نشست سرم رو رو یشد و رو بلند
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 کنم. ینم اصرار

 

 کردم. هیبرادرم و تا  تونستم گر نهیس یرو گذاشتم رو سرم

 .شهیکه قراره بشنوه کمرش خم م نیکردم بعد از ا هیگر

 

 دو دل بود. یبگه ول یزیخواد چ یکردم مامان م یچند روز حس م نیا یتو

 بستش. ینگفته م یکرد تا بگه ول یمن، انگار از گفتنش هراس داشت...دهنش رو باز م مثل

 خونه نبود. یکس امروز

دوست باباست مشغول به کار شده وعمه رفته  سشییکه ر مارستانیب یهم تازه تو انیو آرتام شرکت بودن، را بابا

 .نهیمحل کار پسرش رو بب

 فت سرکارش.ر یم دیعصر با میمامان بود که تا فقط

 وارد شدم. دشییرو زدم و با بفرما نایاتاقم خارج شدم در اتاق مامان ا از

 با لبخند مهربون مامانم. یشدن من مساو وارد

 کارش نشسته بود و مشغول کار بود. زیم یرو

 !میزندگ یه بود هم نیدستش رو برام باز کرد پرواز کردم و خودم رو به آغوش پر از امن و آرامش مامانم رسوندم، ا 

 

برد  یکه من رو به خلسه آرامش بخش م یشگی. با لحن همدیرو بوس میشونیرو دورم آزاد کرد و پ دستاش

 مامان چطوره؟! زدلیگفت:عز
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 به کامشه. ایوجود مادرش رو کنار خودش حس کنه، دن ی:وقتدمیرو گرفتم و بو کش دستش

 نداره. دنیکه پرس نیا

 

 م بشم. دونهی یکی یمن فدا یشد:اله دایو چال گونه قشنگش پ دیخند مامانم

 

 .مینشست یپاتخت یرو گرفت و رو دستم

 رو برات حاضر کردم. یکه گفت یاون پروژه ا زمیمامان:عز 

 

 دادم. یآخر رو روش انجام م یبرد و اشاره کرد:داشتم کارها زیرو طرف م دستش

 

 .یمامام مرس یکردم:وا بغلش

 فردا ببرمش دانشگاه. دیرفته بود، با ادمی

 

 :دختر کم هوش خودم.دیخند مامان

 

ذهنم  یرفت و دوباره برگشت و ملکه  ادمی میضیلحظه مر هیو واسه  دمیبا خنده مامانم سرحال شدم و خند منم

 شد.

 

 باهات صحبت کنم. یخوام در مورد مسئله ا یحال مهربون، گفت:جانا م نیو درع یبا چهره  جد مامان
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 .یکه حرف من و خواسته پدرت رو درک کن یدونم انقدر بزرگ شد یم

 

 کردم! تعجب

 .نیزد دلم شور افتاد:بگ یبا من حرف نم یجور نیوقت ا چیه مامانم

 

 ان. یاشراف هی:خانواده پدرت، مامان

 هیشد پدر بزرگت  یارد جوانخارج و و یکه از نوجوان یوقت نیکرد، واسه هم ینم یزندگ یوقت اشراف چیه پدرت

 گذاشت و اون رو از ارث محروم کرد. ارشیخونه جدا گانه در اخت

 رسوند. نجایکه از پدرش کمک بخواد خودش رو به ا نیبدون ا اون

 تنها بود. یمن تنها یاومد خواستگار یوقت یحت

 سالت بود، فوت شد. کیکه تو  یمادر بزرگت وقت یدون یطور که م نیهم و

 اد،یب یرسونده و جرأت کرده تنها خواستگار گاهیجا نیخودش رو به ا یبه کس هیبابات بدون تک دیکه د یوقت بابام

 بدون درنگ قبولش کرد.

به  شهیذهنتون کل یخواد تو یبودن خانوادش با تو و برادرت صحبت نکرده و نم یوقت درمورد اشراف چیه پدرت

 .دیکن رشیو خودتون رو درگ ادیوجود ب

 به روش پدرت. دیشد رگشمابز

 .میخواست یجور که من و اون م اون

 دم،یرو ند گنیازش م شهیکه بابات و عمه ت هم ییعمو کیبار هم پدر بزرگ و  کی یچند سال حت نیا یتو من

 .دیصالح د نطوریپدرت ا

 از خانواده دور شد و فقط االن خواهرش پشتشه!.. اون
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 رو. تیخانواده پدر یکه بشناس گمیدارم م نارویا

 بشه. یتا بعد از دانشگاهت رابطه تون رسم ینامزد کن انیبا را دیکنم بابات گفته:تو با خالصه

 

 درونه م به صدا در اومد. یزیچ

 با خبر دکتر به صدا در اومد. شیکه چند روز پ ییصدا

 بود که هزار تکه شد. یوانیمثل ل صدا

 گفت؟ یم یچ مامانم

 !؟یچ بابام

 خوان من رو مجبور کنن؟ یم نکنه

 .نیمن رو مجبور کن نیخوا یدهنم رو با بغض قورت دادم:شما که نم آب

 

 دستم گذاشت:پدرت گفته خودت قبول کن تا مجبورت کنم. یدستش رو رو مامان

 

 شما؟ نیگیم یتعجب سرم رو باال آوردم و به مامان نگاه کردم:م...مامان چ..چ با

 

 افتادم. هیاز مامانم گرفت و به گر دلم

 کنم. ی...نمیازدواج نم انیوقت ب..با را..را چیخوام.من ه یهق هق:م..مامان من نم..نم با
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تخت  یهق هقم رو تو یتختم انداختم و صدا یشدم و با سرعت به اتاقم رفتم در رو قفل کردم  و خودم رو رو بلند

 خفه کرد.

 نکردم!.. ییدر زدن مامان و صدا کردنش اعتنا به

 

 

 دو دل بود. یبگه ول یزیخواد چ یکردم مامان م یچند روز حس م نیا یتو

 بستش. ینگفته م یکرد تا بگه ول یمن، انگار از گفتنش هراس داشت...دهنش رو باز م مثل

 خونه نبود. یکس امروز

ته ه رفدوست باباست مشغول به کار شده وعم سشییکه ر مارستانیب یهم تازه تو انیو آرتام شرکت بودن، را بابا

 .نهیمحل کار پسرش رو بب

 رفت سرکارش. یم دیعصر با میمامان بود که تا فقط

 وارد شدم. دشییرو زدم و با بفرما نایاتاقم خارج شدم در اتاق مامان ا از

 با لبخند مهربون مامانم. یشدن من مساو وارد

 کارش نشسته بود و مشغول کار بود. زیم یرو

 !میزندگ یبود همه  نیدستش رو برام باز کرد پرواز کردم و خودم رو به آغوش پر از امن و آرامش مامانم رسوندم، ا 

 

برد  یکه من رو به خلسه آرامش بخش م یشگی. با لحن همدیرو بوس میشونیرو دورم آزاد کرد و پ دستاش

 مامان چطوره؟! زدلیگفت:عز

 

 به کامشه. ایوجود مادرش رو کنار خودش حس کنه، دن ی:وقتدمیرو گرفتم و بو کش دستش
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 نداره. دنیکه پرس نیا

 

 م بشم. دونهی یکی یمن فدا یشد:اله دایو چال گونه قشنگش پ دیخند مامانم

 

 .مینشست یپاتخت یرو گرفت و رو دستم

 رو برات حاضر کردم. یکه گفت یاون پروژه ا زمیمامان:عز 

 

 دادم. یآخر رو روش انجام م یرد:داشتم کارهابرد و اشاره ک زیرو طرف م دستش

 

 .یمامام مرس یکردم:وا بغلش

 فردا ببرمش دانشگاه. دیرفته بود، با ادمی

 

 :دختر کم هوش خودم.دیخند مامان

 

ذهنم  یرفت و دوباره برگشت و ملکه  ادمی میضیلحظه مر هیو واسه  دمیبا خنده مامانم سرحال شدم و خند منم

 شد.

 

 باهات صحبت کنم. یخوام در مورد مسئله ا یحال مهربون، گفت:جانا م نیو درع یبا چهره  جد مامان

 .یکه حرف من و خواسته پدرت رو درک کن یدونم انقدر بزرگ شد یم
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 کردم! تعجب

 .نیزد دلم شور افتاد:بگ یبا من حرف نم یجور نیوقت ا چیه مامانم

 

 ان. یاشراف هی:خانواده پدرت، مامان

 هیشد پدر بزرگت  یخارج و وارد جوان یکه از نوجوان یوقت نیکرد، واسه هم ینم یزندگ یوقت اشراف چیه پدرت

 گذاشت و اون رو از ارث محروم کرد. ارشیخونه جدا گانه در اخت

 رسوند. نجایکه از پدرش کمک بخواد خودش رو به ا نیبدون ا اون

 تنها بود. یمن تنها یاومد خواستگار یوقت یحت

 سالت بود، فوت شد. کیکه تو  یمادر بزرگت وقت یدون یطور که م نیهم و

 اد،یب یرسونده و جرأت کرده تنها خواستگار گاهیجا نیخودش رو به ا یبه کس هیبابات بدون تک دیکه د یوقت بابام

 بدون درنگ قبولش کرد.

به  شهیذهنتون کل یخواد تو یبودن خانوادش با تو و برادرت صحبت نکرده و نم یوقت درمورد اشراف چیه پدرت

 .دیکن رشیو خودتون رو درگ ادیوجود ب

 به روش پدرت. دیشد شمابزرگ

 .میخواست یجور که من و اون م اون

 دم،یرو ند گنیازش م شهیکه بابات و عمه ت هم ییعمو کیبار هم پدر بزرگ و  کی یچند سال حت نیا یتو من

 .دیصالح د نطوریپدرت ا

 از خانواده دور شد و فقط االن خواهرش پشتشه!.. اون

 رو. تیخانواده پدر یکه بشناس گمیدارم م نارویا
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 بشه. یتا بعد از دانشگاهت رابطه تون رسم ینامزد کن انیبا را دیکنم بابات گفته:تو با خالصه

 

 درونه م به صدا در اومد. یزیچ

 با خبر دکتر به صدا در اومد. شیکه چند روز پ ییصدا

 بود که هزار تکه شد. یوانیمثل ل صدا

 گفت؟ یم یچ مامانم

 !؟یچ بابام

 خوان من رو مجبور کنن؟ یم نکنه

 .نیمن رو مجبور کن نیخوا یدهنم رو با بغض قورت دادم:شما که نم آب

 

 دستم گذاشت:پدرت گفته خودت قبول کن تا مجبورت کنم. یدستش رو رو مامان

 

 شما؟ نیگیم یتعجب سرم رو باال آوردم و به مامان نگاه کردم:م...مامان چ..چ با

 

 افتادم. هیاز مامانم گرفت و به گر دلم

 کنم. ی...نمیازدواج نم انیوقت ب..با را..را چیخوام.من ه یهق هق:م..مامان من نم..نم با

 

تخت  یهق هقم رو تو یتختم انداختم و صدا یشدم و با سرعت به اتاقم رفتم در رو قفل کردم  و خودم رو رو بلند

 خفه کرد.
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 نکردم!.. ییدر زدن مامان و صدا کردنش اعتنا به

 

 نکردم. ییاعتنا یرو هم نداشتم چندبار مامان اومد ول یکار چینرفتم حوصله ه رونیاتاقم موندم و ب یعصر تو تا

 لباس نازک، واسم مهم نبود. هیشدم و طرف بالکن اتاقم رفتم هوا سرد بود و من فقط با  بلند

 ؟یچه جور یهمه اتفاق به وجود اومده خالص کنم، ول نیخواست خودم رو از ا یم دلم

 بستم رو. خیگرم کردن صورت  اشکام

 سال سن انقدر فشار و استرس بهم وارد نشده بود.۱۸نیا یکردم، من تو یم هیصدا گر یب

 کردم. ینم هیو زود گر ختیر یاشکم نم انقدر

 کردن. یباهام رفتار نم نجوریوقت پدر و مادرم ا چیه و

 باز شدن در اتاقم اومد، قفل بود. یصدا

 زاپاس دارن. دیاومد کل ادمی

 سست داخل رفتم. یو با قدم ها دمیکش یقیرو پاک کردم، نفس عم اشکام

 بود. مامانم

 لباش محفوظ بود. یرو لبخند

 و جلوتر نرفتم. ستادمیا

 تم مامان طرفم اومد و دستم رو گرفت دوخ نیرو به زم نگاهم

 دمیمحکم خودم رو عقب کش که

 ؟یکن یکه تو م هیکارا چ نیگفت:دخترم ا جیتعجب نگاهم کرد و گ با
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 بلند شروع کردم:کدوم کار؟ یلبم نقش بست و باصدا یناخودآگاه رو یپوزخند

 کار مامان؟ کدوم

 هم کالم بشم ازدواج کنم؟ ستمیکه من حاضر ن یبه کس دیکه دار اشمایمن  کار

 .دیشما روانشناس مامان

 

 !رمیگ یادامه دادم:نه روانشناس بودنتون رو فاکتور م یسوخت ول یداشت م گلوم

 کنه. یتونه بچه ش رو مجبور به کار یمادر چطور م هی ن،یمادر

 چقدر سخته؟ نیفهمیکنه، م یکه جونم به جونش وصله داره مجبورم م یکس

 

 نه؟ ای نیفهمیهزار تکه شد وگفتم:م نیزم دمشیاتاقم رفتم و کوب گلدون کنار طرف

 

 رفت! رونیو بدون حرف نگام کرد و ب هیمامانم نگاه کردم که باگر به

 سر خوردم و نشستم. نیسر زم دیام نا

 

 

 چشمام رو باز کردم. یبیسر درد عج با

 بود حس کردم نیافتاد هر چقدر تقال کردم نشد، سرم سنگ یمحکم یلیخ زیچ یسرم رو بلند کنم که رو خواستم

 روش گذاشتن! ینیسنگ یلیحجم خ هی
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 واریکه با مامان بحث کردم همونجا کنار د شبیرو با فشار از هم باز کردم به دور رو اطرافم نگاه کردم از د چشمام

 خوابم رفت!

 کردم بلند شم. یدادم و سع هیتک نیرو به زم دستام

 گرفت! یسرم داشت نفسم رو م ینیسنگ یول

 م گرفت... هیکشت از درد و فشار گر یرفت و داشت من رو م یانگار رژه م یزیسرم چ یتو دمیدوباره خواب نشد

 من وانقدر بدبخت باشم؟ دیبا چرا

 بشم! یبزرگ نیمرض به ا هی ریسن کم درگ نیا یتو که

 دینبا رمیکردم دارم از حال م یوجودم فشردم، بلکه دردش آروم بشه حس م یدستام گرفتم و باهمه  نیرو ب سرم

  دنیفهمیم دیمن سرطان دارم نبا دنیفهم یرفتم مامان و بابا م یم

 از بس فشار آوردم. دمیشنیدر آوردن موهام رو م شهیاز ر یهمون کار رو انجام دادم صدا باز

 نشون ندادم. تیحساس نیپس به ا زهیر یمنشم موهام ن یدرمان یمیکه ش یدونستم تا وقت یم

م رو رفت دست جیدفعه بلند شدم خوشحال از بلند شدنم، که سرم گ نیگرفتم و ا زیدستم رو لبه م اطیو با احت آروم

 بود که به جونم افتاده؟ یچه مرض نیبند کردم ا زیلبه م

 !دهیچرا انقدر عذابم م کشتم،یکه م آخرش

 ...کاش!شدمیقدم بردارم، کاش خوب م هی یو نشستم سخت بود حت دمیرو عقب کش یصندل

 

 

 چشمام رو باز کردم. یبیسر درد عج با

 بود حس کردم نیافتاد هر چقدر تقال کردم نشد، سرم سنگ یمحکم یلیخ زیچ یسرم رو بلند کنم که رو خواستم

 روش گذاشتن! ینیسنگ یلیحجم خ هی
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 واریکه با مامان بحث کردم همونجا کنار د شبیدور رو اطرافم نگاه کردم از درو با فشار از هم باز کردم به  چشمام

 خوابم رفت!

 کردم بلند شم. یدادم و سع هیتک نیرو به زم دستام

 گرفت! یسرم داشت نفسم رو م ینیسنگ یول

 م گرفت... هیکشت از درد و فشار گر یرفت و داشت من رو م یانگار رژه م یزیسرم چ یتو دمیدوباره خواب نشد

 من وانقدر بدبخت باشم؟ دیبا چرا

 بشم! یبزرگ نیمرض به ا هی ریسن کم درگ نیا یتو که

 دینبا رمیکردم دارم از حال م یوجودم فشردم، بلکه دردش آروم بشه حس م یدستام گرفتم و باهمه  نیرو ب سرم

  دنیفهمیم دیمن سرطان دارم نبا دنیفهم یرفتم مامان و بابا م یم

 از بس فشار آوردم. دمیشنیدر آوردن موهام رو م شهیاز ر یهمون کار رو انجام دادم صدا باز

 نشون ندادم. تیحساس نیپس به ا زهیر ینشم موهام نم یدرمان یمیکه ش یدونستم تا وقت یم

م رو رفت دست جیدفعه بلند شدم خوشحال از بلند شدنم، که سرم گ نیگرفتم و ا زیدستم رو لبه م اطیو با احت آروم

 بود که به جونم افتاده؟ یچه مرض نیبند کردم ا زیلبه م

 !دهیچرا انقدر عذابم م کشتم،یکه م آخرش

 ...کاش!شدمیقدم بردارم، کاش خوب م هی یو نشستم سخت بود حت دمیرو عقب کش یصندل

 

 

 .میشاپ نشست یکاف یو تو میکه کالس هامون تموم شد همراه با السا رفت نیاز ا بعد

 مکان هارو ندارم! نجوریواسه رفتن به ا یوگرنه من ذوق م،یبا اصرار السا رفت البته

 خودم. یزندگ یدو تا قهواه سفارش داد و طبق معمول من قهوام تلخ بود به تلخ السا
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 السا رشته افکارم رو پاره کرد:جانا؟ یشدم صدا رهیخ یرو هم زدم و به نقطه نا معلوم قهوام

 

 شدم:جانم؟ هریهمون نقطه خ به

 

 ؟یدرمانت وشروع کن یخوا یم یرو هم زد:ک قهوش

 

 ؟یجمله، تو چ نی:السا من خسته شدم از ایهمه سوال تکرار نیشدم از ا خسته

 

 تو. یالیخیهمه ب نی:منم خسته شدم از ادیکوب یدست شیپ یرو تو قاشق

 !میبگ نایبه مامانت ا میو بر ایب یدیخودت رو به کشتن م یدار

 

 .ستمیراز دار ن  یاونقدر که فکرش رو بکن گم،یو بهشون م رمیخودم م یایحرف نگاهش کردم که ادامه داد:ن بدون

 

 حرفش من رو ترسوند نکنه بره بگه؟ یتو تیجد

شوکم چطور به اونا  یخودم رو جمع و جور کنم.من هنوز خودم تو دینگاهش کردم:بهم فرصت بده اول با ملتمسانه

 بگم؟

 به خانوادم بگم سرطان دارم! آسونه برم مگه

 

 بکشم. غیخواست ج یم دلم



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
168 

 

 خوام مامانم بفهمه! یبزنم و بگم نم ادیفر

 .ایدستش گرفت:پس زود به خودت ب یدستم رو تو السا

 .ینیبیچقدر طول بکشه ضررش وفقط خودت م هر

 

 وبس... نمیبیدونستم ضررش رو خودم م یم

 بکشم؟ شیبا خودم به آت دیچرا همه رو با یول

 رو بگم و تموم بشه! یکنم و همه چ دایجرات پ کاش

 م؟یحوصله رو به السا گفتم:بر یبه خوردن نداشتم ب یلیسرد شده بود و م قهوم

 

 .میرفت رونیحرف بلند شد و بعد از حساب ب بدون

ادامه دادم به راهم  میبردم و مستق بمیج یکرد دستام رو تو یگرم نم ادیمن ز یسرد بود و پالتو یلیخ یهوا

 باعث شد به عقب پرت بشم یکیالست غیج یصدا رفتمیکه داشتم م نطوریهم

 شد! یکی رهیبگ رمیبود ز کیکه نزد ینیالسا با گاز ماش غیج 

 که فرشته نجاتم شده بود نگاه کردم. یطرفم و بغلم زد من به شخص دییدو السا

 کردم! تعجب

 ؟یمان

 بلند شد وکنار رفت. هیباگر السا

 کرد؟ یم نیچرا همچ دمیدستش گذاشتم و با ضرب به جلو کش یجلو اومد و دستش رو جلو آورد دستم رو تو یمان

 ست؟یکرد:چرا حواست به خودت ن یطلبکار ها نگاه م مثل
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 ره؟یبگ رتیز نیبود ماش کینزد

 

 ؟یزنیطور حرف م نیگرفت نه تورو که ا یم ریمن رو ز نیحرف زدنش باعث شد اخم کنم:ماش طرز

 

 من نیسوار ماش میخواستم برم که دستم رو گرفت و مانع رفتنم شد وگفت:بر و

 

 .ییجا میبر دیالسانگاه کردم:با السا با به

 

 بامن! ایرو بده بهش و ب چتییاالن هم برو سو ،ییجا یبر یتون ینگاهم کرد:بعد هم م خاص

 

 بد جور ترسناک بود! لحنش

 رو در آوردم. چییبردم و سو فمیک یدستم تو عانهیمط

 السا رفتم:السا م.. کنار

 

 برو. زمیحرفم رو ادامه بدم:باشه عز نذاشت

 تا خونه رمیگ یم یتاکس من

 

 برو نیدستش گذاشتم:با ا یرو تو چییسو
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 .ایتو ب ای شتیپ امیمن م ایاعتراض کنه که نذاشتم:فردا  خواست

 .میهم قدم شد یو با مان دمیصورتش رو بوس و

 

 

 در رو بسته نبودم که گاز داد و رفت! میکه شد نیماش سوار

 کنه؟ یم ینجوریبهش نگفتم، چش شده که ا یچیه یتعجب نگاهش کردم ول با

 دعوت کرد. نیریش یپخش شد و من رو به خلسه  نیماش یتو ییبایز آهنگ

طرف خونه به راه  و میشد ادهیاومدم. پ یم نجایبار بود ا نیخونه باغ نگه داشت اول هی یجلو میرفت یساعت مین

 .میافتاد

 در آورد و در رو باز کرد. بشیرو از ج یدیکل دمیخونه که رس به

 نبود! ینگران یدنبالش رفتم بهش اعتماد کامل داشتم و جا کیرفت من هم مثل ربات و

 رفت و قهوه آماده کرد میمستق میدیتا به آشپز خونه رس میرفت

 همه سکوت گرفت! نیاز ا دلم

 بود؟ چش

 کنه؟ یرفتار م نطوریکار کردم که ا یمن چ باز

 و نشستم. دمیرو عقب کش یصندل

 هم با دوتا قهوه روبروم نشست. یمان

 کن؟ فی، تعروگفت:خب دیرو به صورتش کش دستش
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 رو؟ ینگاهش کردم:چ منگ

 

 ؟ینامزد کن انیقراره با را دم،یمامانم رو با خاله شن یزد:خودت رو نزن به اون راه. حرفا یپوزخند

 

 بود که مامانم به خاله گفته؟ یچقدر جد مگه

 ؟یدیشن یچ گهیکردن تا خفه م کنن رو باز کردم:د یکیپالتوم که با بغضم دست به  قهی

 کنن؟ یکه اگر قبول نکنم مجبورم م یدیشن نمیا

 ندارم! یو من حرف مینامزد کن میخوا یکه م یدیفقط شن ای

 

من اون رو داغ کرد دستش رو  یچشما شیآت دونمیرو حس کردم و م یقیچشماش درد عم یبهش نگاه کردم تو و

 !یکن ی:تو قبول نمزدیم رونیزد که رنگ گردنش داشت ب ادیوفر دیپر پشتش کش یموها یال

 !یش یزن اون نم یول یکن یاگر مجبورت کنن خودت و گم وگور م یحت

 

گوش هام  یبکشم و دستم رو رو یبلند غیخراششون باعث شد جگوش یگلدون و قهوها که صدا ریبا دستش زد ز و

 بذارم!

 و ترس واضطراب... هیو گر غیهمه ج نیکردن خسته شدم از ا دایراه خودشون رو پ اشکام

 طور شد؟ نیدفعه ا هیکز کردم چرا  یاومدم و گوشه ا رونیخفه کننده ب یشدم و از اون فضا بلند

 آشپزخونه اومد یتو  یا گهید یصدا

  نیبود با صورت بخورم زم کینزد دمییکه به سرعت دو انقدر
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 دستش بود! ینشسته بود و برگه...برگه تو نیزم یرو یمان

 !دیفهمیم دی، نباسر خوردم و نشستم همونجا

 .نیخواستم بفهم ی..نمیدادم و نگاه اشک آلودم رو بهش دوختم:م...من نم هیتک واریرو به د سرم

 مامان بفهمه! خوامیم..نن

 بفهمه دینبا

 

 مگه نه؟ یگیو دستاش رو محکم گرفتم و با هق هق گفتم:تو که بهشون نم دمیرو طرفش کش خودم

 

 م به آسمون رفت! هیبغل گرفت و شدت گر یدور چشماش حلقه بست و سرم رو تو اشک

 

 

 در رو بسته نبودم که گاز داد و رفت! میکه شد نیماش سوار

 کنه؟ یم ینجوریبهش نگفتم، چش شده که ا یچیه یتعجب نگاهش کردم ول با

 دعوت کرد. نیریش یپخش شد و من رو به خلسه  نیماش یتو ییبایز آهنگ

و طرف خونه به راه  میشد ادهیاومدم. پ یم نجایبار بود ا نیخونه باغ نگه داشت اول هی یجلو میرفت یساعت مین

 .میافتاد

 در آورد و در رو باز کرد. بشیرو از ج یدیکل دمیخونه که رس به

 نبود! ینگران یدنبالش رفتم بهش اعتماد کامل داشتم و جا کیرفت من هم مثل ربات و

 رفت و قهوه آماده کرد میمستق میدیتا به آشپز خونه رس میرفت
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 همه سکوت گرفت! نیاز ا دلم

 بود؟ چش

 کنه؟ یرفتار م نطوریکار کردم که ا یمن چ باز

 و نشستم. دمیرو عقب کش یصندل

 هم با دوتا قهوه روبروم نشست. یمان

 کن؟ فی، تعروگفت:خب دیرو به صورتش کش دستش

 

 رو؟ ینگاهش کردم:چ منگ

 

 ؟ینامزد کن انیقراره با را دم،یمامانم رو با خاله شن یزد:خودت رو نزن به اون راه. حرفا یپوزخند

 

 بود که مامانم به خاله گفته؟ یچقدر جد مگه

 ؟یدیشن یچ گهیکردن تا خفه م کنن رو باز کردم:د یکیپالتوم که با بغضم دست به  قهی

 کنن؟ یکه اگر قبول نکنم مجبورم م یدیشن نمیا

 ندارم! یو من حرف مینامزد کن میخوا یکه م یدیفقط شن ای

 

من اون رو داغ کرد دستش رو  یچشما شیآت دونمیرو حس کردم و م یقیچشماش درد عم یبهش نگاه کردم تو و

 !یکن ی:تو قبول نمزدیم رونیزد که رنگ گردنش داشت ب ادیوفر دیپر پشتش کش یموها یال

 !یش یزن اون نم یول یکن یاگر مجبورت کنن خودت و گم وگور م یحت
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 ش هامگو یبکشم و دستم رو رو یبلند غیگوشخراششون باعث شد ج یگلدون و قهوها که صدا ریبا دستش زد ز و

 بذارم!

 و ترس واضطراب... هیو گر غیهمه ج نیکردن خسته شدم از ا دایراه خودشون رو پ اشکام

 طور شد؟ نیدفعه ا هیکز کردم چرا  یاومدم و گوشه ا رونیخفه کننده ب یشدم و از اون فضا بلند

 آشپزخونه اومد یتو  یا گهید یصدا

  نیبود با صورت بخورم زم کینزد دمییکه به سرعت دو انقدر

 دستش بود! ینشسته بود و برگه...برگه تو نیزم یرو یمان

 !دیفهمیم دی، نباسر خوردم و نشستم همونجا

 .نیخواستم بفهم ی..نمیدادم و نگاه اشک آلودم رو بهش دوختم:م...من نم هیتک واریرو به د سرم

 مامان بفهمه! خوامی..نمن

 بفهمه دینبا

 

 مگه نه؟ یگیو دستاش رو محکم گرفتم و با هق هق گفتم:تو که بهشون نم دمیش کشرو طرف خودم

 

 م به آسمون رفت! هیبغل گرفت و شدت گر یدور چشماش حلقه بست و سرم رو تو اشک

 

 

 تختم نشستم یدر اتاقم که انگار قصد داشتن از جاش بکنن تو یصدا با
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 بود. دهیقلبم گذاشتم تپشش به هزار رس یرو رو دستم

 بردم سمت در  زیدر زدن خ بار

 شب بود.  هنوز

 وقت شب اومدن سراغ من. نیشده که ا یزیچ حتما

 شده؟ یزی:چ..چدمیرو باز کردم مامان شتاپ زده داخل اومد با ترس پرس در

 

 !رهیآروم بگ یگذاشت تا کم نشیقفسه س یدستش رو رو مامان

 نیمثل زهر شده بود و زبونم سنگ دهنم

رو به همه نامزد اعالم  انیتو و را رهیبگ یکه از تو نظر نیشروع کرد:جانا دخترم، بابات قراره فردا بدون امامان  که

 کنه!

و  دیکن یدست شیمنتظر بودم خودتون پ یهست ول ییزایچ هی یتو ومان نیدونستم ب یسر اصل مطلب، من م رمیم

 !دیبگ

 .نیگفت رید اما

 سر شب بامن حرف زد گفت  یمان

 

 کردن: سیمامانم صورتش خ یاشکا

 کنه یمجبورت م یبابات به کار نمیخوام بب ی، برو نمبرو باهاش

 کنه مثل پسر خودمه! یخوشبختت م اون

 ...ییبه من نگو کجا یحت وفتهیجا ب یهمه چ تا
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 گفت؟ یم ینگاه کردم چ دیلرز یو منگ به مامانم که بدنش م جیگ

 شد؟ یدفعه ا هی چرا

 گفت؟!چرا به خودم ن یمان

 طور شد؟ نیا یک بابام

 تر بودم براش... زیبود و از جونش عز زتریکه از جونم عز اون

 ؟یگیم یزدم:م..مامان چ لب

 ..من چ..چطور برم؟م

 ؟یک تا

 مامان؟ هی...مگه شوخنیکن دارمیصبح ها ب دیشما با رمیمیم نمیتونم...بابا و آرتام و نب یبدون شما نم من

 

  میکرد یم هیبلند گر بلند

 مامان! شهیبدون شما نم تونمیرو پرت کردم تو آغوش امن مادرم:من نم خودم

 بشم. یاگر من مجبور به کار یحت

 

 م؟یتون یتو م ی، مگه ما بش رو پس زد:دخترم هیگر مامان

 !یبر دیاالن با یول

 ...رهیگ ینذاره آروم نم انیدست را یبابات، تا دست تو رو تو یپا ریت نشسته ز عمه

 در منتظره. یجلو یاالنم زود باش مان ینیبیضررش وفقط خودت م زمینکن عز لج
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داشتم داخلشون جا  یوکتاب درس یو زمستون یلباس تابستون یهرچ دیکش رونیتختم ب ریدوتا چمدون از ز رفت

 داد

 !بستیچمدون هارو م پیداشت ز هیکردم که با گر یمجسمه به مامانگاه م مثل

 .ارمیاون دووم نم بدون

 !دیبست و بو کش شهیپام گذاشت پالتو تنم کرد موهام رو مثل هم یها رو جلو چمدون

که آرامش من بود و  ییکردم چهرش رو از نظر گذروندم چهره ا یو به حرکاتش نگاه م ختمیریمن فقط اشک م و

 هست!

 

 بود.. یمامان رفت وبازش کرد مان یول دمیاتاق زده شد من ترس در

 .زمیعز ایچمدون هارو بهش داد:ب مامانم

 رفت و چمدون ها رو برد... و

 خواستم برم؟ یم واقعا

 دخترم! رسهیم انیروز به پا هی یزندگ یایسخت ی:همه ستادیجلوم ا مامان

 یمن از هر در یگفتم که بدون نویدرستش کرد، ا شهیو نم شهیاز دستمون خارج م یما روانشناسا همه چ ییوقتا هی

 نشد، من ببخش دخترکم. یردن نظر پدرت وارد شدم ولواسه عوض ک

 

 تونستم بدون اون؟ یرو به وجود گرمش فشردم چطور م خودم

 کنم؟ یبدون شما چطور زندگ رمیمیهق:م..مامان من م باهق
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 حس شدن! یکه حس کردم لب هام ب دمیانقدر بوس دنشیکردم به بوس شروع

 .شمینم ریوقت از وجود مامانم س چیشدم ه ینم ریس یول

 ؟یچ آرتام

 .نمیخوام آرتام وبب یگرفته بود:م صدام

 

 اتاق آرتام یتو میمامان رفت با

 شم. یم اشیباز وونهیتاب د یچقدر ب دمیتازه فهم دمشید یوقت

 تخت نشسم. یرفتم و رو کنارش

 ...دمشیو بوس دمیکش شمشیمثل ابر یرو تو موها دستم

 مثل مامان! دمشییبو

 روز کامل دور باشم ازشون! هیکه نشده  یاز خانواده اونم واسه من یسخت بود دور چقدر

 کرد سیگونه ش زدم و اشکم صورتش و خ یبوسه رو رو نیبشه آخر داریب دمیجاش وول خورد ترس یتو

 رفتم که مامان مانعم شد:جانا نایاومدم و سمت اتاق مامان ا رونیاز اتاق ب و

 

 برم:مامان لطفا. یبدون خدافظ تونستمینم

 

 تخت بود زانو زدم. یکنار بابام که رو اطیاحت با

 !ستین لیکارش بدون دل نیاندازه دوستم داره و ا یدونستم بابام ب یم

 ..بشه و نذاره برم. داریاتاق رو ترک کردم...کاش ب نیدستش رو بوسه بارون کردم و با نگاه غمگ دمیرو بوکش موهاش
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 بود! نیکه خواب بابام سنگ فیح یول

 .میرفت نییمامانم پا با

 میستادیا اطیدر ح یجلو و

 کندم از مامانم ینم دل

 دوباره؟ نمشیبیم یبار بغلش کردم ک نیآخر یبرا

 دخترش سرطان داره! دیخوب که نفهم چه

 .نهیبیرو نم دنمیغم به غم هاش اضافه نشد، چه خوب که درد کش نیخوبه که ا چه

 ...نهیبیموهام رو نم ختنیخوب که ر چه

 .دمشونیصورتم کش یو رو دمیصورتم بردم و بوس یجدا شدم و دستاش رو رو ازش

 بود! نرم

 ...شمیابر مثل

 ...دمییدو نینگاه به چشماش رو نداشتم وسمت ماش طاقت

 

 

 

 .ارمیخودم ب یخواستم به رو ینم یکرد ول یبه شدت درد م سرم

شد و  شیکرد دلم ر یم هیدهنش گرفته بود و گر یمامانم نگاه کردم که دستش رو جلو به نیماش یآخر تو لحظه

 دغدغه م کجا رفت؟ یآروم و ب یفکر فرو رفتم که زندگ نیا یتو

 دم؟یرس نجایشد که من به ا یچ
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 من و از پا در آورد؟ یشد، سرطان ک میاز کجا وارد زندگ انیرا

 شدم؟ یعاشق مان یک

 ....گهیهزار فکر د و

 کنه؟ یم دایکجا خاتمه پ ریمس نیدونستم ا یو نم میراه بود یتو یساعت مین

کس  چیه رمینگفت تا من بغضم رو خفه کنم، آروم که شدم گفت:جانا اونجا که م یچیکرد و ه یخوب درک م یمان

 السا ایبه مامانت  یکس نگو حت چیدونه کجاست، پس لطفا به ه یجز من و تو نم

 

 رفته بود؟ ادمیسرم آوار شد چطور اون رو  یرو ایلحظه حس کردم دن هیکه از زبونش خارج شد  السا

 !شهیبراش تنگ م دلم

 

 کنه. یخونه و شروع به معالجه ت م ادیکردم و اون م یداد:من با دکتر هماهنگ ادامه

 و دوست خودمه... ستین ینگران یجا و

 .یکنم تا عقب نمون یوارد بشه و خودم باهات کار م یبه درست لطمه ا ذارمیمدت نم نیا یتو

 و موافقت مامان و بابام انجام دادم.جز دکتر. یبا هماهنگ نارویا

 فکر نکن. ینباش و جز خودت و درست به کس یچینگران ه پس

 

 همه لطف که در حقم کرده تشکر کنم؟ نیتونستم از ا یم چطور

 م با عث لبخند بزرگ اون شد.بدون حرفم رو بهش دوختم و لبخند محو نگاه

 !دیدستش حرارتش به هزار رس یدستم با گرما و
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 م؟یریکردم:کجا م ی، رو به مانچقدر حس کردم خسته م دمیکش یبلند اه

 

 ت خوبه. هیروح یو از همه مهمتر برا میشمال اونجا دور از همه ا میریطور که نگاهش به روبه رو بود، گفت: م همون

 

 که وسط باغ بودن... یرونیش یم مخصوصا اون خونه هاعاشق شمال بود من

 مگه نه؟ ایرونیاون خونه ش یتو رمینگاهم دوختم:م یرو تو میحال خوش

 

 !ستنین دایدرخت هاش پ یوسط باغ که انتها یرونیخونه ش یتو میریوگفت:آره م دیخند

 

 یکه تو ییها یدونست انگار حرف دلم رو خوند که گفت:هنوز اون نقاش یتعجب نگاهش کردم اون از کجا م با

 نرفته. ادمی یدیکش یدرخت رو م یبا کل رونهیخونه ش هیو تو هر بار  دمیکش یم مونیبچگ

 

 هم بستم:ممنونم. یجز تشکر نداشتم بگم چشمام رو رو یزیچ

 

 شد جواب من! نیبهش داد وا یرو گرفت و فشار آروم دستم

 کر که دادشتمش و انقدر مرد بود.ش خدارو
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 شدن یباز نم یچشمام رو باز کردم باز که نه فقط تکون خوردم چون چشمام از زور خستگ یاحساس تکون دست با

 دو انگشت اشارم رو به چشمام فشار دادم تا باز بشن.

 بود  یباز شدن و به شخص کنار دستم نگاه کردم، مان باالخره

 هام. یتنهاه قیرف

 صبحانه. میخابالو، پاشو بر ریخنده وگفت:صبح بخ ریکه زد ز دیصورتم د یتو یدونم چ ینم

 

 خورد؟ یهوا کجاش به روز م نینگاه کردم شب بود ا رونیب به

 نگاه کردم:االن که شبه تو... یبه مان باتعجب

 

 صبح۴خودش رو مقابل چشمام گرفت:ساعت یادامه بدم حرفم رو ساعت مچ نذاشت

 

گذاشتم شال از پرت شد  نیتا پام رو زم نیاز ماش میرفت رونیکردم که باعث شد تو گلو بخنده و ب نگاهش یچپک

سرم حسش کردم به نگاهم رو باال  یشالم کجا افتاده  که رو نمیبود برگشتم که بب زیاون طرف از بس بادش تند وت

شدم باتعجب  یداشتم خفه مکه  یجور دشال رو دو طرف گردنم محکم کر دمیرس یرتیغ یآوردم و به مان

 ؟یکن یخفه م م یدار یگفتم:مان

 

 فته؟یکه ب نهیاخم گفت:بهتر از ا با

 

 روش گذاشتم  یرو اطراف چرخوندم شال رو درست کردم کاله سرم
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که که  یقشنگ دلگشا بود به مهمون خونه چوب زیمن خود بهشت بود چقدر همه چ ی، خدااطراف چشم دوختم به

چشم دوختم پر بود از درخت سبز پر رنگ اطرافش با  نمیبار داخلش بش هی یهمون طور بود که من آرزو داشتم حت

 ؟خود بهشت مگه نه نجایا یدهن باز به اطراف اشاره کردم و گفتم:مان

 

 ؟یحجم بزرگ دستاش گرفت:آره خود بهشتِ، شک دار یشد و دستام رو رو کمینزد یمان

 

 نگاه کردم:نه! روبه روم به

 

 میرفت یو به طرف مهمون خونه سنت دمیخند

 

 

 کردم فاصله داشتم. یم یکه زندگ ییبا اون جا ییایو انگار دن مینشسته بود یمهمون خونه سنت یتو

 همه حس خوب. نیهام فرستادم حض کردم ار از ا هیاز عطر درختا بود رو به ر یکه خال زیتم یهوا

 .دیگفت:خوش اومد یو به زبون شمال شمونیها اومد پ یبا لباس مخصوص شمال یمرد

 

 بامزه بود! یلیزبونشون خ یول دمیفهم یرو با حرکت سر مان نیا و

 یارسف میستین یبود شمال دهیگرم شدم مرد که حاال فهم یو کم دمیچیدستمون داد دور خودم پ یپتو مسافرت دوتا

 د؟یدار لیم یبا لهجه گفت:چ یول

 

 د؟یکن یخود شمال رو لطف ممخصوص  ی:غذایمان
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 چشم پسرم. یبا لبخند گفت:رو مرد

 .ارمیواستون م ارهیداغ که حالتون رو جا ب یشمال یغذا هی االن

 باشه؟ یکنه چ ینم یفرق

 

 .میندار یگفت: ما شناخت یکه مان میبه هم نگاه کرد یو مان من

 کنه! ینم یباشه فرق یهرچ پس

 

 غذاش خوشمزه ان. یهمه  نجایخوش صحبت بود، گفت:ا یادیکه انگار ز مرد

 !دیباش یمطعنم شما و خانومتون هم راض رهیبگ رادیا یشمال ینبوده که از غذاها یحاال کس تا

 گردم. یبرم دیلحظه صبر کن چند

 

 داغ و مثل لبو سرخ شدن. شیکه هوا سرد بود گونه هام مثل آت نیگفت خانومت با ا یوقت

 مارو باهم یبه بعد هرکس نیو با لبخند گفت: از ا ارمیچونه م برد و مجبورم کرد سرم رو باال ب ریدستش رو ز یمان

 یوبودن ت یچون خجالت اریاالنم سرت رو باال ب یتو هردفعه خجالت بکش ستیکنه، قرار ن یفکر رو م نیهم نهیبب

 !ستیخون تو ن

 

 خنده... ریز میکم سرم رو آوردم باال و هر دو مون زد کم

 !ندمونیاز مشکالت آ غافل
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 پر از غذا جلومون گذاشت از رنگ و عطرش معلوم بود خوش مزست!... ینیس هیاومد با یاز رب ساعت مرد بعد

 .دیتاسرد نشده شروع کن دیدستاش رو به هم زد:زود باش مرد

 !دیش یعاشقش م دیغذا باقال قاتقِ بخور نیا اسم

 

آماده شد مرد روبه  اتشیسفره پر از غذا و محتو هیو پهن کرد و درعرض چند ثانبرداشت  ینیاز تو س یسفره ا و

 پسرم؟ یندار یگفت:امر یمان

 

 بهش زد:نه عمو جون. یلبخند یمان

 .دییبفرما شما

 

 یایبه غذا خوردن، لقمه اول رو که زدم متوجه لوب میخم کرد و ازمون دور شد و ماهم شروع کرد کمیسرش رو  مرد

دستم رو گرفت و مانع رفتم شد وگفت:جانا بخور بعد قضاوت کن تو  یداخلش شدم خواستم عقب بکشم که مان

 یدیعقب کش ینیبیم والیح هیکه مثل  ییاینخورده از لوب

 

 لطفا. یوگفتم:مان دمینال

 نخوردم ایمن تو عمرم لوب یدون یکه م تو

 

 به خوردت! دمیوگرنه خودم م یخور یختر خوب غذات رو مد هیو مثل  ینیشیکرد:جانا االن م یکیاخم کوچ یمان
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چقدر  دمیدهنم رفت تازه فهم یمزش تو یناراحت شدم و قاشق رو برداشتم و شروع به خوردن کردم وقت ازش

 هیکت یکرد بهش نگاه کردم که به پشت یاهم یخوردم که مان ینگاه کردم داشتم م یکه به مان نیخوشمزس بدون ا

 ؟یبخور یخواست یکه نم ینبود یکرد گفت: تو همون یداده و به من نگاه م

 

 نیغذام رو بخورم االنم دارم هم یمجبورم کرد یتو بود یول دوغ قورت دادم وگفتم:بعله من بودم وانیلقمه رو با ل

 کنم. یکار رو م

 

 صرف نظر کنم و بگم نخور؟ شهیگفت:االن م یمظلوم افهیباق یمان

 

 .شهیگفتم:نه نم یبابدجنس

 حرف اولِ. حرف

 خورم. یمزاهم نشو دارم غذا م االنم

 

 شده بود نگاه کردم. زونیکه آب از لب و لوچه ش آو یخوردم و به مان گهیدوباره چند لقمه د و

 برد و لقمه رو ازم گرفت. زیبراش گرفتم و دستش دادم خ یبه رحم اومد و لقمه ا یکم دلم

 کردنش! تیجور اذ نیحض کردم از ا و دمیبلند بهش خند یباصدا

خودم  یگرفت و خورد منم همون طور که لقمه برا یخودش لقمه بزرگ یولع لقمه رو که خورد خودش رو جلو برا با

 نثارش کردم ییگرفتم با حرص پر رو یم

 ظرف غذا بود... یفکر نکنم اصال متوجه شد از بس سرش تو که
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 کردم فاصله داشتم. یم یکه زندگ ییبا اون جا ییایو انگار دن مینشسته بود یمهمون خونه سنت یتو

 همه حس خوب. نیهام فرستادم حض کردم ار از ا هیاز عطر درختا بود رو به ر یکه خال زیتم یهوا

 .دیگفت:خوش اومد یو به زبون شمال شمونیها اومد پ یبا لباس مخصوص شمال یمرد

 

 بامزه بود! یلیونشون خزب یول دمیفهم یرو با حرکت سر مان نیا و

 یارسف میستین یبود شمال دهیگرم شدم مرد که حاال فهم یو کم دمیچیدستمون داد دور خودم پ یپتو مسافرت دوتا

 د؟یدار لیم یبا لهجه گفت:چ یول

 

 د؟یکن یمخصوص خود شمال رو لطف م ی:غذایمان

 

 چشم پسرم. یبا لبخند گفت:رو مرد

 .ارمیواستون م ارهیداغ که حالتون رو جا ب یشمال یغذا هی االن

 باشه؟ یکنه چ ینم یفرق

 

 .میندار یگفت: ما شناخت یکه مان میبه هم نگاه کرد یو مان من

 کنه! ینم یباشه فرق یهرچ پس

 

 غذاش خوشمزه ان. یهمه  نجایخوش صحبت بود، گفت:ا یادیکه انگار ز مرد
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 !دیباش یمطعنم شما و خانومتون هم راض رهیبگ درایا یشمال ینبوده که از غذاها یحاال کس تا

 گردم. یبرم دیلحظه صبر کن چند

 

 داغ و مثل لبو سرخ شدن. شیکه هوا سرد بود گونه هام مثل آت نیگفت خانومت با ا یوقت

 مارو باهم یبه بعد هرکس نیو با لبخند گفت: از ا ارمیچونه م برد و مجبورم کرد سرم رو باال ب ریدستش رو ز یمان

 یوبودن ت یچون خجالت اریاالنم سرت رو باال ب یتو هردفعه خجالت بکش ستیکنه، قرار ن یفکر رو م نیهم نهیبب

 !ستیخون تو ن

 

 خنده... ریز میکم سرم رو آوردم باال و هر دو مون زد کم

 !ندمونیاز مشکالت آ غافل

 اشت از رنگ و عطرش معلوم بود خوش مزست!...پر از غذا جلومون گذ ینیس هیاومد با یاز رب ساعت مرد بعد

 .دیتاسرد نشده شروع کن دیدستاش رو به هم زد:زود باش مرد

 !دیش یعاشقش م دیغذا باقال قاتقِ بخور نیا اسم

 

آماده شد مرد روبه  اتشیسفره پر از غذا و محتو هیبرداشت و پهن کرد و درعرض چند ثان ینیاز تو س یسفره ا و

 پسرم؟ یندار یگفت:امر یمان

 

 بهش زد:نه عمو جون. یلبخند یمان

 .دییبفرما شما
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 یایبه غذا خوردن، لقمه اول رو که زدم متوجه لوب میخم کرد و ازمون دور شد و ماهم شروع کرد کمیسرش رو  مرد

دستم رو گرفت و مانع رفتم شد وگفت:جانا بخور بعد قضاوت کن تو  یداخلش شدم خواستم عقب بکشم که مان

 یدیعقب کش ینیبیم والیح هیکه مثل  ییایورده از لوبنخ

 

 لطفا. یوگفتم:مان دمینال

 نخوردم ایمن تو عمرم لوب یدون یکه م تو

 

 به خوردت! دمیوگرنه خودم م یخور یدختر خوب غذات رو م هیو مثل  ینیشیکرد:جانا االن م یکیاخم کوچ یمان

 

چقدر  دمیدهنم رفت تازه فهم یمزش تو یناراحت شدم و قاشق رو برداشتم و شروع به خوردن کردم وقت ازش

 هیکت یکرد بهش نگاه کردم که به پشت یاهم یخوردم که مان ینگاه کردم داشتم م یکه به مان نیخوشمزس بدون ا

 ؟یبخور یخواست یکه نم ینبود یکرد گفت: تو همون یداده و به من نگاه م

 

 نیغذام رو بخورم االنم دارم هم یمجبورم کرد یتو بود یول دوغ قورت دادم وگفتم:بعله من بودم وانیلقمه رو با ل

 کنم. یکار رو م

 

 صرف نظر کنم و بگم نخور؟ شهیگفت:االن م یمظلوم افهیباق یمان

 

 .شهیگفتم:نه نم یبابدجنس

 حرف اولِ. حرف
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 خورم. یمزاهم نشو دارم غذا م االنم

 

 شده بود نگاه کردم. زونیکه آب از لب و لوچه ش آو یخوردم و به مان گهیوباره چند لقمه دد و

 برد و لقمه رو ازم گرفت. زیبراش گرفتم و دستش دادم خ یبه رحم اومد و لقمه ا یکم دلم

 کردنش! تیجور اذ نیو حض کردم از ا دمیبلند بهش خند یباصدا

خودم  یگرفت و خورد منم همون طور که لقمه برا یخودش لقمه بزرگ یولع لقمه رو که خورد خودش رو جلو برا با

 نثارش کردم ییگرفتم با حرص پر رو یم

 ظرف غذا بود... یفکر نکنم اصال متوجه شد از بس سرش تو که

 

 

 میضیزده کرده بود که غمه مر رتیمکان من رو ح نیانقدر ا میدیبه مقصد رس یبعد از سه چهار ساعت باالخره

 رفت... ادمیخانواده م  یودور

 بلند وسر یکه وسط دار ودرخت گم شده بود درختا یروبه روم نگاه کردم به خونه ا ریبه مس میشد ادهیپ نیماش از

دستش رو پشت کمرم انداخت و باهم قدم  دیبهم رس یکرد مان جادیحس خوب در من ا هیزالل آب  یبه آسمون صدا

 ...میبرداشت

 میدیخونه رس به

 ساعت داخلش باشم! هیشده  یکنج ذهنم بود و دوست داشتم حت شهیکه هم یا خونه

 کردن... یاومدم واسه زندگ حاال

 باز کرد  دیدر رو باکل یمان میپله ها باال رفت از

 بود... ییو باصفا کیداز کردم خونه شو اطرافم رو بران دمیمبل دراز کش یرو یخستگ از
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 !نیشد، هم دلنش یم دهیبود که هم قشنگ د یجور

بلند شدم و رفتم  دیوسط در که گوشه بود ذهنم رو طرف خودش کش نیا یول یداخل سیاتاق داشت و سرو دوتا

رو نوازش کرد چشمام رو بستم و از اعماق وجودم هوا رو باال  مینیب یرینظ یبازش کردم به محض وارد شدنم عطر ب

 اومد. یم نجایآب از ا یبالکن بود و صدا هی دمیکش

ق اومد غر یبامزه به نظر م یلیخورد خ یبه حوض م شتریب ینگاه کردم رود خونه بود ول نییقدم رفتم و به پا چند

 لذت شدم!..

 .نجایبود ا رینظ یبکر و ب زیچ همه

 

از :ستادیپنجه پا ا یگذاشت و رو بیج یدر اومد دستاش رو تو ریکنار دستم به تصو یدر اومد و مان ریج ریج یصدا

 ؟یبود یجا راض نیا

 

 نباشم؟ یراض شهیرودخونه خوش رنگ چشم دوختم:به نظرت م به

 

 ..میکنیزد:از فردا معالجه ت رو شروع م لبخند

 گفتم:چرا انقدر زود؟ یباگلگ دیخوبم پر یحس ها ی همه

 آشنابشم بعد. نجایبا ا کمی یذاشتیم اول

 

 !شهیوضعت بدتر م م،یتر شروع کن ریکه نگاهش معطوف به رو به رو بود گفت:هرچه د یحال در

 ...میلج نکن و بذار شروع کن پس

 نگفتم یچیو ه دمیکش یقیعم آه
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 صبح بود۸ساعت نگاه کردم ساعتاومد به  یپر از خوابم رو باز کردم هنوز خوابم م یها چشم

 هیو  یمان دمیرفتم از اتاق تا به صداها رس رونیخودم انداختم و ب یرو یاومد شنل یسالن م یصحبت از تو یصدا

 جلو رفتم:سالم یبلند شد و پشت بندش مان دیکنار دستش حدس زدم دکتر باشه تا من رو د گهیپسر د

 

 :درود بانو.تهیباشخص یادیکه مشخص بود ز پسر

 

به حرف در اومد:محمد جانا،  یخورد و فکرم معطوف برادرم شد مان چیهم پ یلب هام اومد و دلم تو یرو یلبخند

 جانا، محمد.

 

 :خوشبختم بانونیخم شد به عالمت تعظ کمی محمد

 

 زدم:خوشبختم! طونشیش یبه چشم ها یرو به چپ خم کردم ولبخند سرم

 دیی:بفرمایبا اشاره به صندل و

 

 نکرده بود  ییرایپذ یاطراف نگاه کردم انگار مان به

سه تا قهوه آماده کردم و شکر  عیقهوه رو برداشتم و سر شهیهارو باز کردم و ش نتیاز کاب یکیرفتم و در  آشپزخونه

 ! زهیگذاشتم کنار تا هرکس خواست بر

 علومه خوشمزست!گذاشتم و سالن بردم تا وارد شدم محمد گفت:از بوش م ییطال ینیس یتو و
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 بده من زود

 

 نوشجونتون د،یی:بفرمادمیرو طرفش کش ینیلبم اومد و س یرو لبخند

 

 شیوبه نما اشیباز وونهید گهید قهیچند دق نیا ،یصحبت کن ینجوریا نیخواد با ا یکرد:جانا نم یتک خنده ا یمان

 ذارهیم

 

 طونِیگفت از چهرش مشخص بود که ش یراست م دمیمحمد نگاه کردم و خند به

رو به  کنهیشکوفات وکه اگر جانا بفهمه رو دل م ینگاه کرد وگفت:نذار استعداد ها یبه مان یبا اخم ظاهر محمد

 بکشم! ریتصو

 

 نگفته باشه مشغول قهوه خوردن شد... یزیکه انگار چ کیش یلیپا انداخت وخ یپارو و

 نشستم و مشغول قهوه تلخم شدم... منم

 تمفیگلوم و باعث شد به صرفه ب یتو دیکرد قهوه پر یرو مسخره م یلحظه چشمم افتاد به محمد که داشت مان هی

ومحمد هردو وارد آشپزخونه شدن وباهم  یمان دمیآب برداشتم وسرکش وانیطرف آشپزخونه و ل دمیدو

 شد؟ ی:چدنیپرس

 

که محمد داشت اداش رو در  یبود وقت گهید یجا هینه چون اون حواسش  یمان یشد ول یدونست چ یکه م محمد

 نشده! یچیه ،یچیآورد دستم رو طرف گلوم بردم:ه یم
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 نشده که؟ یزینگاه کرد:آره آره چ یبه مان محمد

 افته یاز دهن م شهیسرد م میقهوه رو بخور میبر

 

تأسف براش تکون دادم انگشت اشارش به عالمت سکوت رو  یاز رو یبشر وسر نیا ییاز پر رو دیسوت کش سرم

 سالن! یرفتن تو یطرف دهنش برد و دنبال مان

 .دمیرس طونیکه گفت ش یگرفت و به حرف مان خندم

 

 

با  یلیچندساعت خ نیا یتو میو غذا حاضر نکرده بود میبود و ما هنوز مشغول حرف زدن بود۱۲به  کینزد ساعت

 ...هیطونیمحمد آشنا شدم وپسر شر وش اتیروح

 ؟یمظلوم گفتم:مان افهیباق یبه مان رو

 ارن؟یغذا ب رونیاز ب یگیم

 

 نیخدا چرا ا یبگه که محمد مانعش شد و دستاش رو روبه آسمون باز کرد وباناله گفت:ا یزیدهن باز کرد چ یمان

 ان؟ یمدل نیدور وزمونه ا نیا یدخترا

 کنن؟یودست گرفتن و ولش نم رونیب یغذاها نیمت بدن چرا ابه خودشون زح خوانینم چرا

 کنن؟ یآشپز دیخودشون نبا چرا

 

 شد! یداشت خفه م چارهیدهنش بود ب یتو نشیکه آست یمان میدرحال منفجرشدن بود یومان من
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آشپز خونه رفتم  یشدم بلند شدم و تو یخنده داشتم خفه م ریخودشم زد ز تیوضع نیا یتو دیکه مارو د محمد

 و خندم رو کنترل کردم  دمیکش قیوچند نفس عم  زیدستم رو بند کردم به لبه م

رو برداشتم و دستور پخت  یکی هییکتاب آشپز دونستمیکه کتاب گذاشته شده بود و م یکیقفسه کوچ یتو از

 تا من غذارو آماده کنم. نجایا نیایرو در آوردم و از همونجا داد زدم:ن یماکاران

 

 بار! نیاول یبرام جالب بود برا یجواب نموندم و دست به کار شدم آشپز منتظر

 و گاز رو روشن کردم  ختمیقابلمه گذاشتم نمک داخلش ر یرو تو آب

 قابلمه  یتو ختمیمختلف رو از هم باز کردم و بعداز قل خوردن آب ر یشکل ها یها یماکاران

 

~~ 

از محمد  ییغذارو باکمک کتاب دم گذاشتم مشغول درست کردن ساالد شدم جالب بود برام که صدا نکهیاز ا بعد

 ...رونیاومد فکر کنم رفته باشن ب ینم یومان

اتاق هارو هم گشتم نبود که نبود انگار  یازشون نبود تو یسالن رفتم  اصالخبر یگذاشتم وتو خچالی یرو تو ساالد

 آشپزخونه... یتو نیایاز خداشون بود بگم ن

 نمیرو بچ زیشدم ورفتم تام الیخ یب

نگ زدم ز یرو برداشتم وبه مان میشد گوش لیتبد یا قهیپرسل زیبه م قهیگذاشتم وبعد از چند دق زیم یرو رو لیوسا

جلو  ستمیبلد ن یدونست من آشپز یتعجب کرده بود چون م یلیخ یخودشون رو رسوندن مان قهیدرعرض دو دق

 رم؟یغذا کمانم نیا ازمن بعد  یاومد وآب دهنش رو باترس ظاهر قورت داد وگفت:جانا مطمعن

 

 گشنه بمون! یخوا یبخور م یخوا یباخودته م لیم دیشا دونمی:نموونهیگرفت بهش د خندم
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 ومحمد کم آوردن وباسر به جون ینگذشت که مان یزیچ میشدن غذا شد دنیو مشغول کش مینشست زیم دور

 خوشمزه م افتادن... هیماکاران

 

 

بار  ریکردم ز یدونم چرا حس م یداد نم یم حیومحمد داشت مراحل درمان رو توض مینشسته بود یمحمد ومان با

 .ارمیهمه مشکالت ودرد دووم نم نیا

زد  ینگاهش موج م یتو یکه نگران یپام زانو زد درحال یشد وجلو کمینزد یمن شدن مان یدگیرنگ پر متوجه

 ؟یگفت:خوب

 رو چپ راست تکون دادم سرم

در  نکهیدوباره شد ملکه ذهنم وا یکرد و پاهام سست شد محمد کنار دستم نشست و همه چ سیگونه م رو خ اشکم

 بشم. یعمل جراح دیمرحله با نیاول

 ؟یعمل جون سالم به در نبرم چ نیاز ا اگر

  ؟یخانوادم خبر مردنم رو بشنون چ اگر

 ؟یچ ادیسرش ب ییآرتام بال اگر

 خفه کننده رو نداشتم. یتحمل اون فضا گهید

گ بزر یلیخ اطشیدرشت و وحشتناک ح یبادونه ها دیباریبارون داشت م دمییدو رونیرو برداشتم وطرف ب پالتوم

 . ستادمیبودم ا دهییافتادم از بس دو یبود داشتم از نفس م

  دمیکش قیزانوهام وچند نفس عم یشدم رو خم

 .دمیکه نفس گرفتم چند قدم جلو رفتم وبه بهشت کوچولوم رس کمی

 و همونجا نشستم! دمیلب رودخونه رس ستیبشم واسم مهم ن ضیاگر هم مر یول زدیم بارون
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 حس یوارد شده به پاهام حس کردم ب یبعد از سرما قهیلحظه از سرماش نفسم رفت چند دق هیبردم  نییپاهام رو پا 

 شدن.

آب پرتاپ کردم  یاطرافم رو بلند کردم و محکم تو یاز سنگ ها یکی دمیلرزیاز سرما داشتم م بود سیپام خ سرتا

بردارم که حس  گهیحرصم بخوابه دست بردم تا سنگ د کمیکارو کردم تا  نیکه چند قلط خورد دوباره ودوباره ا

 محو شد... دمیاز دکه انقد رفت تا  دمیرو د یآب اومد به طرف صدا برگشتم و سنگ یاز تو ییکردم صدا

 بود! یکار رو کرد نگاه کردم مان نیکه ا یشخص به

 ه؟یچ زمیراه رفتن گفت:سنگ من از سنگ تو جلوتر رفت، جا نیکرد باخنده کنارم اومد در ح دامیپ چطور

 

 ؟یخوا یم یزدم:چ یپوزخند

 

 تو ینشست:خنده رو لبا کنارم

 

 به حال تو داره؟ یمن چه سود یبه رودخونه بود:خنده رو لبا نگاهم

 

 داره؟ یچه سود یدون یجاخورد:نم انگار

 

ست چرا  گهیخندهام تا چند ماه د نیا یدونم آخر همه  یکه م یمنوبغض خفه م کرد: سیصورتم رو خ  اشک

 بخندم؟

 خوش کنم؟ یخنده ظاهر هیدل تورو با چرا

 پر دلم درد بگم نه من خوبم؟ یوقت چرا



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
198 

 

 آخرم رو کنار مامانم باشم؟ یلحظه ها دیزدم:چرا نبا ادیفر

 اومد؟ انیرا چرا

 شد؟ ینطوریبابام ا چرا

 

 فرو رفتم... یآغوش گرم یدفعه تو کی

 ام. نهیشوم یگرم که حس کردم جلو انقدر

 ختمیاشک ر صدایشونش گذاشتم ب یرو رو سرم

 

 

 میکرد یم نیمن تمر یدرس ها یرو میوداشت میاتاق من بود یتو یمان با

 باز شدن در اومد یصدا که

 بلند شد ودستاش رو باال برد:آروم گلم. یمان دیاز رخم پر رنگ

 محمد باشه. دیبا

 

بالبخند دست دراز  ششونیشد و رفتم پ ریمحمد اومد آرامش در وجودم سراز یصدا هیرفت بعد از چند ثان و

 ؟یکردم:سالم، خوب

 

 ؟یتو خوب مزیگلم، خوبم عز یزد ودستم رو گرم فشرد:درود آبج یلبخند
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 وگلوم خفه کننده... نیطرف آرتام و نفسام سنگ دیپر کش ذهنم

 آرتام، آرتام آرتام،

 جا شد آرتام همه

 لبخندم عمق گرفت... دمیکش ریرو به تصو طونشیشاد وش شهیهم چهره

 بردم  یبه عمق فاجعه پ تازه

کاناپه پشت سرم  یرو یدیم رو فشار آوردم وبا ببخش قهیرو چپ و راست تکون دادم با انگشت اشارم شق سرم

بگه نگاه کردم نگاهم  یزیخواست چ یحاکم شد به محمد که انگار م ینشستم حال بدم رو هردو درک کردن وسکوت

من هر  میانجام بد میتون ینم یعمل ورتص نیا ریباشه در غ نیکامل والد تیرضا دیبا یعمل جراح ی:برارو خوند

 نشد که نشد یقانون ریچه غ یوارد شدم چه قانون یردم، از هر درچقدر تالش ک

 

 م؟یکار کن یچ یگیبرگشت طرف محمد:خب م یمان

 

 ه؟یدونم چاره چ یپرپشتش فرو بردو جواب داد:نم یموها یدستاش رو از دو طرف تو محمد

 !ارمیهر جور شده سر وته ش رو هم ب دیبا یشدم خودمم، ول جیگ

 

کنم منتظر  یهرجور شده حلش م رمیمن موگفت: دسته مبل برداشت وطرف در رفت یشد وکتش رو از رو بلند

 نیخبرم باش

 

 ...رفت

 دیکش یکه پا به پام عذاب م یبد ومان یعالمه حس حال ها هیمن موندم و  و
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 میکرد یم نیمن تمر یدرس ها یرو میوداشت میاتاق من بود یتو یمان با

 ن در اومدباز شد یصدا که

 بلند شد ودستاش رو باال برد:آروم گلم. یمان دیاز رخم پر رنگ

 محمد باشه. دیبا

 

بالبخند دست دراز  ششونیشد و رفتم پ ریمحمد اومد آرامش در وجودم سراز یصدا هیرفت بعد از چند ثان و

 ؟یکردم:سالم، خوب

 

 ؟یتو خوب زمیگلم، خوبم عز یزد ودستم رو گرم فشرد:درود آبج یلبخند

 

 وگلوم خفه کننده... نیطرف آرتام و نفسام سنگ دیپر کش ذهنم

 آرتام، آرتام آرتام،

 جا شد آرتام همه

 لبخندم عمق گرفت... دمیکش ریرو به تصو طونشیشاد وش شهیهم چهره

 بردم  یبه عمق فاجعه پ تازه

کاناپه پشت سرم  یرو یدیم رو فشار آوردم وبا ببخش قهیرو چپ و راست تکون دادم با انگشت اشارم شق سرم

بگه نگاه کردم نگاهم  یزیخواست چ یحاکم شد به محمد که انگار م ینشستم حال بدم رو هردو درک کردن وسکوت
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من هر  میانجام بد میتون ینم یعمل ورتص نیا ریباشه در غ نیکامل والد تیرضا دیبا یعمل جراح ی:برارو خوند

 نشد که نشد یقانون ریچه غ یوارد شدم چه قانون یچقدر تالش کردم، از هر در

 

 م؟یکار کن یچ یگیبرگشت طرف محمد:خب م یمان

 

 ه؟یدونم چاره چ یپرپشتش فرو بردو جواب داد:نم یموها یدستاش رو از دو طرف تو محمد

 !ارمیهر جور شده سر وته ش رو هم ب دیبا یشدم خودمم، ول جیگ

 

کنم منتظر  یهرجور شده حلش م رمیمن موگفت: دسته مبل برداشت وطرف در رفت یشد وکتش رو از رو بلند

 نیخبرم باش

 

 ...رفت

 دیکش یکه پا به پام عذاب م یبد ومان یعالمه حس حال ها هیمن موندم و  و

 

 

 .ازش نشده ومن در انتظارم.. یگذره وهنوز خبر یکه محمد رفت م نیروز بعد از ا کی

 نیرو برداشتم هم میشدم گوش یداشتم کم کم نگران م گهیازش نشده بود د یوخبر رونیهم از صبح زد بود ب یمان

نبود وجاش محمد بود پشت سرش نگاه  یمان یشمارش بزنم در باز شد شتاب زده سمت در رفتم ول یکه خواستم رو

 کجاست؟ ی:مانمگفت یلرزون ینبود باصدا یطرف ول نیا ادیب یکردم منتظر بودم مان
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 ، خب؟نگران نشو یول گمیم یزیچ هیبود حالش وگفت: شونیپر انگار

 

 شده؟ یکل وجودم رخنه کرد:چ ترس

 ؟یزنیطور حرف م نیتو چرا ا ستیچرا ن یمان

 

االن حالش خوبه  یخودرو برخورد کرده ول هی، اون بادستاش گرفت:آروم باش خب یجلو اومد ودستم رو تو محمد

 ؟یدیمگه تو امون م یبه منم سفارش کرده که به تو نگم ول دهیساده دستش د یدگیضرب د هیوفقط 

 میبرو حاضر شو بر االنم

 

 و طرف اتاقم رفتم برگشتم

ادف تص یمان دیچنگم گرفتم چرا االن با یرو تو یتخت نشستم و رو تخت یشد رو یکیبستن در  یهق هقم باصدا 

 کنه؟

 بخاطر من زجر بکشه؟ دیاون با چرا

 یت هابو مین دنیهمرنگش وشال قرمز وتن کردم بعد از پوش نیوشلوار ج یشدم وطرف کمدم رفتم پالتو مشک بلند

 قرمز رفتم.

 وبعد اون اومد  رونیدر رو باز کرد ورفتم ب یبالبخند محمد

 میبود رفت یکه مان ییوطرف جا میمحمد شد نیماش سوار
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برج بود  هی هیشب شتریخورد ترمز کرد ب ینم مارستانیکه به نظرم ب مارستانیب هی یکه گذشت جلو قهیاز چند دق بعد

 چرا؟ نجایباتعجب نگاهش کردم وگفتم:ا

 

 .میبر ،گهید مارستانیکردو گفت:ب نگام

وام خ یم یچه حالت یتو دونستمیونم دمیترس یاسترس داشتم م میوداخل ساختمون رفت میاومد رونیب نیاز ماش 

 جهینت نیبه ا میرفتینشون بدم جلوتر که م یکردم به خودم مسلط باشم وعاد یوسع دمیکش یقینفس عم نمشیبب

 کیر...همه جا تامارستانیتا ب خورهیم شاب یبه کاف شتریوهمه جا سوت وکوره و ب ستین مارستانیبودم که ب دهیرس

 کرد... یوخشکل به چشمام برخورد م یرنگ ینورها یجا یوجا

 م؟یریرو گرفتم:محمد کجا م نشیولبه آست ستادمیا دمیترس یداشتم م گهید میتر که رفت جلو

 ترسم! یدارم م گهید من

 

 نگران نباش گل من! یکه بامن یزد: تا وقت یدلگرم کننده ا لبخند

 میبر

 

 یرانه)تولدت مبارک(تودرش رو باز کرد هنگ بودم که همون موقعه ت دمیگرم شدو همراهش رفتم به اتاق رس دلم

 دیچیفضا پ

ح واض ریالمپا روشن شد وتونستم تصو دمیدینم یچیبود وه کیبسته شدن نداشت همه جا تار الیباز شد وخ دهنم

 تولد من بود وخودم خبر نداشتم؟ نمیاز مرد جلوم رو بب

 ممکنه؟ مگه

 !زمیبا خنده طرفم اومد وبغلم زد:تولدت مبارک عز یمان

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
204 

 

 ؟یرو ازش جدا کردم وبادهن باز گفتم:مان خودم

 

 موند؟ ادتیچطور  یمان شهیخوشحال بودم:باورم نم یادیبغلش کردم ز ومحکم

 

 بره؟ ادمی یخواستی:چطور مدیخند یمان

 

 دلم خدارو شکر کردم یتو

ود وج نجایا یمن رو باهاش بکشون یکه بتون یا گهید زیچ یعنیگفتم: یجدا شد سمت محمد برگشتم وشاک وازم

 ؟یدق مرگم کن نکهینداشت، جز ا

 

 که نترسه؟ ارشیب یجلو اومد ورو به محمد گفت:مگه نگفتم جور یخنده ومان ریزد ز محمد

 

 چپ زد وگفت:من؟ یخودش رو به کوچه عل محمد

 

 عه؟ هیکاف یبگه که مانع شدم:مان یزیخواست چ یمان

 تلنگر خوب بود هی

 

 ....میدیسرش رو تکون داد وهرسه باهم خند یمان

  می، رفتخوشمزه ودخترونه من روش بود کیشده بود و ک نییباکالس تز یلیکه خ زیسمت م و
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 خودش کرد عشق نوپا... ونیباز من رو مد و

 

 

 خوشمزه رو بروم نگاه کردم  کیچونه م گذاشتم و با اشتها به ک ریدستم رو ز مینشست زیم دور

 ....حیلبخند مل هیذل زدم وهمراه با یبه مان یفتگیگرفتم وبا ش کیاز کرو  نگاهم

 نگاهم رو حس کرد وطرفم برگشت وگفت:شمع تو فوت کن خانوم کوچولو. ینیسنگ

 

 خنده انقدر تابلو بودم؟ ریاونا زدن ز یدفعه به خودم اومدم که هردو هی

 بود؟ عیانقدر ضا یعنیدرشت شده گفتم: یماوباچش دمیمحمد که خندش سر از آسمون در آورده بود چرخ سمت

 

 آورد  یندونستن تکون داد داشت حرصم رو در م یدستاش رو به معن دنیخند نیه در

وباشمارش بچها شمع که  کیبرگشتم که به شمع اشاره کرد بلند شدم وخم شدم رو ک یشدم وطرف مان الیخ یب

 بود رو فوت کردم!۱۹عدد

 رفت رونیب صدایبلند شد وب محمد

 یکرد مان یبود خوشحالم م ادشیتولدم رو  یحس کردم کس یوقت یخانواده م ول یخوشحال نبودم از دور درست

حلقه تک  هیجعبه قرمز مخمل رو باز کرد که  هیپام نشست و یمن جلو یچرخش در کمال ناباور هیبلند شد ودر 

 هیهد ایاالن حلقه س  نینگاه کردم ا ینبه مادر اومد دستم رو طرف دهنم بردم ومتعجب  شیبه نما دیطالسف نینگ

 تولدم؟

 ؟یکنیخونسرد گفت:با من ازدواج م یلینگاه کردم که بالبخند، خ بهش
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 ؟یگیم یچ یمن:م..مان یشد حرف زدن برا وسخت

 

 ؟یکنیجعبه نگاه کرد وگفت:با من ازدواج م به

 

 ازدواج کنه؟ یدختر سرطان هیخواد با  یکه کردم بکنم چرا م ینیرو خراب تر از ا شیتونستم زندگ ینم

 بود... یانصاف یکردم آخر ب یقبول م اگر

 دمییرو برداشتم و طرف در دو فمیکردن بلند شدم ک دایبه چشماش اشک هام راه خودشون رو پ رهیخ

 

 

 نداشتم. تییجا آشنا چیمنم باه یسرد بود وبارون هوا

م دونست یم ختنیر یگونه هام م یزدم اشکام تند تند رو رونیب دوساعت از رستوران قایدونستم کجام االن دق ینم

 ها رو شکستم. یلیدل خ

دونستم که خواب وخوراک بابام دنبال من  یم نمیکشه وا یدونستم مامانم داره عذاب م یوخانوادم م یمان یکی 

 کردنه.... هیتختم مشغول گر یکشتنه ودرآخر شک نداشتم آرتام رو

 

 .دمیجلو تر رفتم وبه برکه رس یرو رو نگاه کردم کم به

 .زدمی، به رو بروم ذل زدم و با اعماق وجودم مامانم رو صدا منشستم کنار برکه نیزم یسر خوردم و رو 

شدم.  تمیبودم که صورت غرق از اشکم به خودم آوردم ومتوجه موقع امامانمیخواست محو  یآغوشش رو م تنم

اشتم برد فمیاز ک یخورد دستمال یهوا به شب م یواالنم غروب بود وبخاطر سرد ابونهیب هی ایتا روس هیکه منم  ییجا

 وبلند شدم   دمیو به صورتم کش
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 فمیرو از ک میلرزون کوش یبا دست ها نیبوق ماش ای وونیح هی یاومد حت ینم ییصدا چیرفتم ه یساعت مین

 نیکشتم که متوجه نور ماش یدنبال شماره مان عیبود ودر حال خاموش شدن بود سر کیبرداشتم! صفحه ش تار

 جز منِ دلتنگ؟ ادیجاب نیممکن ا یک دمیشدم ترس

 همه توجه! نینگاه کردم که آرامش به قلبم هجوم آورد وقلبم فشرده شد از ا نیماش یبه شخص تو باترس

 

 شتریکردم ب یومنتظر بود برم سوار شم ومنم شرمنده نگاهش م کرد یکردم نه اون بالبخند نگام م یم یمن حرکت نه

 یکرده بود واجازه سالم کردن رو هم نم ریدهنم گ ینشستم وزبونم تو نیماش یانداخته تو یمعطلش نکردم وبا سر

 داد.

 رو روشن کرد. نیماش ظبط

 ضه...همه درک ومالح نیفضا به صدا در اومد ومن ممنونش بودم از ا یتو ییبایز ترانه

 که رستوران خارج شدم دنبالم بود! یاز موقعه ا دمیفهم و

 

 

 ...میگفتینم یزیچ چیه چکدومیوه میراه بود یتو

که داشت دست برد سمت ظبط  یشرمندگ ینداشت ول دنیخجالت کش دیکه کردم، شا یاز کار دمیکش یم خجالت

 ؟یموقعه شب خودتو چطور به خونه برسون نیا یخواست یاومدم م یآورد وگفت:اگر دنبالت نم نییو ولومش رو پا

 

دادم:اون موقعه انقد حالم بد بود که نخوام به راه  هیتک یصندل یرو طرف مخالف اون برگردوندم وبه پشت سرم

 برگشتم فکر کنم!
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 تر کرد:اون کار من انقدر بد بود، که جوابش بشه گم وگور کردن خودت؟ ادیرو ز نیماش سرعت

 نه! یگفتیم میخواست ینم

 ؟یدیچرا عذابم م گهید

 یاومد نجایتا ا یکه پاشد یوفکر کردم دوستم دار یندار یتو بهم عالقه ا دمیخنگ وبگو که چرا از قبل نفهم منِ

 

ودم خ یپناه بردم وتو ینقطه صندل نیورگ گردنش متورم شده بود ومن به گوشه تر دیکوب یفرمون م یرو بامشت

 جمع شده بودم

 دهینبود آروم وترس نیفکر ا یو اون اصال تو میتصادف کن دمیترس یبودم م دهیرو ند تشیحاال انقدر اعصبان تا

 ؟یگفتم:م..مان

 

فتاده ا هیبه گر گهیباز ادامه داد د یبه فرمون که گفتم دستش از جاش کند ول دیکوب یدر پ یمشت محکم وپ چندتا

 که چشماش شده کاسه خون! کار کردم یکوه غرور چ نیمن با ا یبودم، خدا

 دادن آرومش کنم یاشکام اجازه نم دمیکردم خودم رو طرفش کش یآرومش م دیبا یول دیلرز یم دستم

 اومد. یبه خودش م فتهیب یکه اتفاق نیقبل از ا دیبا یول

 ؟یرو بردم طرف دستش که مشت شده رو فرمون بود ومحکم گرفتمش:مان دستم

 ؟یگیکه م هیچ نایا ایخودت ب به

 اومدم؟ یباهات م نجایشدم تا ا یخودت اگر دوست نداشتم پا م الیخ به

 رو بفهمن اومدم؟ میضیخوام خانواده م مر یفقط چون نم یکن یفکر م نکنه

 ؟یفکر وکرد نیا نکنه
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 هست؟ نمیاز ا ریکرد:مگه غ شیوسرخش دلم رو ر یوحش یطرفم چشما برگشت

 دادن آرومش کنم یاشکام اجازه نم دمیکردم خودم رو طرفش کش یآرومش م دیبا یول دیلرز یم دستم

 اومد. یبه خودش م فتهیب یکه اتفاق نیقبل از ا دیبا یول

 ؟یرو بردم طرف دستش که مشت شده رو فرمون بود ومحکم گرفتمش:مان دستم

 ؟یگیکه م هیچ نایا ایخودت ب به

 اومدم؟ یت مباها نجایشدم تا ا یخودت اگر دوست نداشتم پا م الیخ به

 رو بفهمن اومدم؟ میضیخوام خانواده م مر یفقط چون نم یکن یفکر م نکنه

 ؟یفکر وکرد نیا نکنه

 

 .نجاینداشتم آوردمت ا یتو یرو رو انیرا فیکث یکه دوستت داشتم وتحمل نگاها نیفقط بخاطر ا من

 ور اون ور داره؟ نیهمه ا نیحلقه ساده ا هی االن

 

 بود. سمیفقط صورت خ جوابم

 بلند که حرصم رو بخوابونه گرفت... یلیخ غیج یسکوت بود که جا وحاال

نشون از رفتن  تیبسته شدن در ماش یشده صدا لویدستام گرفتم ومحکم فشردم حس کردم صد ک یرو تو سرم

 بود و داده هیتک نیداد با زحمت سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم وپشتش به من بود وبه کاپوت ماش یم یمان

رفتم وکنارش  رونیب نیاز ماش بردیمپناه  گاریشد به س یحالش بد م یوقت شهیکرد هم تیمن واذ گارشیدود س

 :اگر دوستمدمیهم انتظار نکش یلیاز جانب اون بودم که خ یشونه هاش گذاشتم ومنتظر حرف یسرم رو رو ستادمیا

 بهم ثابت کن یدار
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 همون حالت گفتم:چطور؟ یتو

 

 زد:باهام ازدواج کن! گارشیبه س یقیعم یپک

 

 گفت؟ یم ی، داشت چکردم یم یمغزم حرفش وحالج یتعجب چشمام گرد شد و داشتم تو از

 ؟یچ یعنیسرطان  یفهمیرو بلند کردم ونگاه خسته م و به چشماش دوختم:تو م سرم

 

 ؟یبرگشت:خب که چ سمتم

 ؟یساده از دستم در بر یضیمر هیبه بهونه  یخوا یم

 

 در اومده؟ یبه چه شکل نیذهن ا یخورد وباخودم فکر کردم که سرطان تو چیپ دلم

 :سرطان ساده ست؟بردم کشیرو نزد سرم

 ؟یگیم نجوریکه ا هیسرماخوردگ مگه

 !گستیدوسال د ای ک،یزنده باشم  یلیخ من

 ؟یکار کن یچ یخوا یم بعدش

 ؟یکار کن یبه معشوقش رو نداره چ دنیکه توان رس یدختر سرطان هیبا  یخوا یم

 هیکاف ،یمان ایکن وبه خودت ب بس
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رم به برخورد کرد وباش مینیبه ب شینیبغلش افتادم سرم رو باال آوردم که ب یوتو دیبرم که دستم رو کش برگشتم

 هیاز تو ندارم، فقط کنارم باش کاف یتوقع چیچشماش نگاه کردم:من ه

 

 گفتم:االنم کنارتم! مصمم

 

 شناسنامم باشه یاسمتم تو دیبا ،ینجوریجلوتر اومد:نه ا سرش

 

 وبامن نابود نکن. تیکه هست، زندگ نهیگفتم:هم لجبازانه

 

 کردم. یم دیبا کاریراه فرار نداشتم چ یبرم ول خواستم

 به گردنم و نفس داغش وفوت کرد و من گرم شدم  دیرو خم کرد و بازم خم کرد تارس سرش

 برو عقب. یشونه هاش بردم:مان یرو رو رو کنار بردم بازم سرش رو آورد دستام گردنم

 

 !رمیبسته بود:نم چشماش

 بحث ما نبود! انیپا نیجلو تر اومد وباز من رو گرم کرد وا و

 

 

 امیبه خودم ب دیبا نکهیوا ندمیفکر کردم به خودم به آ یلیگذره و خ یبحثم شد م یکه با مان یاز وقت یسه روز دو

هم  نایبرسونم برگردم به مامان ا انیرو به پا یباز نیرفتم برگردم تهران و اگ میضعف نشون ندم تصم نیاز ا شتریوب

 راحت بشه... المیرو بگم وخ انیواو به واو جر
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ل نتونسته کار رو جور کنه وعم یآشنا وپارت یبوده وباکل دهیفا یب یکه تونسته کرده ول یهم گفته که هرکار محمد

 کنم

رو  یسالن رفتم مان یاومدم وتو نییمحکم به هم بستم و از تخت پا یمخصوص رشتم رو با اعصاب خوردگ کتاب

و  سمتش رفتم یعیشرکت بود بالبخند تصن یبود ودور کارها دهینخواب روزیکاناپه خسته وکوفته از د یرو دمید

 ؟یوخوند رساتونگاه خسته ش رو بهم دوخت وگفت:د دیموهاش کش یتو یکنارش نشستم دست

 ازت بپرسما؟ قراره

 

 .دنمیقائم کردم وگفتم:معلومه که خوندم االنم منتظر پرس طونمیخسته م رو پشت چهره ش ی رهچه

 

 رسم یبشم بعد به حسابت م تیتقو اریب وهیم کمیکرد:اول برو  یخنده ا تک

 

 چشم یبرو یحال مهربون بلند شدم:ا نیودر ع طونشیش افهیم شدت گرفت از ق خنده

 

، موز، پرتقال"که شامل  وهیبرداشتم و پر کردم از م یبود سبد وهیاز شانس خوبم م ارمیب وهیآشپزخونه تا م رفتم

 و..."بیس

گذاشتم  یا شهیش یا وهیجا م یشدن تو زیکه تم نیشدم بعد از ا دنشونیگذاشتم ومشغول ساب نکیس یتو و

 وهمراه دو بشقاب وچاقو بردم.

 یپوست گرفتم هنوزم تو یکیگذاشتم و از هر نمونه  زیم یو رو لیبه سقف بود وسا رهیرو عقب برده بود وخ سرش

ها اشاره کردم:پوست گرفتم واست،  وهیزدم تا به خودش اومد به م زیم یخودش بود بشقاب رو باصدا رو یحال وهوا

 بخور.
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 ؟ینیگوشه بش یبر شهیبود:م نیغمگ نگاهش

 

موهاش برد دستم رو به  یپام گذاشت و دستم رو گرفت وتو یبه گوشه کاناپه رفتم خم شد و سرش رو رو باتعجب

 ؟یخوب یگفتم:مان یحرکت در آوردم و بانگران

 

 خسته ش گوشم رو به درد آورد:خوبم، فقط خسته م. یصدا

 

 کرد... ینفساش رو پام حالم رو دگرگون م یو مشغول نوازش موهاش شدم و گرم دمیکش یقیعم نفس

 

 

 یکردم هم مان یجور ادامه بدم هم خودم رو بدبخت م نیشد ا یفتم برگردم تهران نمخودم رو گر میشد و تصم شب

 رو 

دونه چندبار برگشتم  یبا آژانس راه افتادم خدا م دیخواب یمان ینصف شب بود وقت۲به کیراه بودم وساعت نزد یتو

  ختمیدونه چقدر اشک ر ینشد و خدا م یکه برگردم ول

 خوب باشه... شهیحال دلت هم دوارمیام زم،یعز یسالم مان"ذاشتمبراش گ یاز رفتنم نامه ا قبل

 وهمش از ته دلمه ستیحرفا اغراق ن نیعمرم بود ا یروزها نیچند وقت که با تو بودم بهتر نیا

 یم یداد یمن رو انجام م یمنت کارا یکه ب دمید یم یخوب بهم اثبات کرد یلیچند وقت خ نیرو ا تیمردونگ

 یزد یو دم نم یشد یچقدر خسته م دمید

و من  یودار نیبهتر از ا یزندگ اقتیوبه کامت تلخ کنم تو ل تیبمونم وزندگ نیاز ا شتریبود که نتونستم ب نیهم واسه

 تونستم برات فراهمش کنم... ینم
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 نبود اما تو... ادمیخوب بود و برام جالب بود که من  یلیتولدم خ روز

 با کار دومت دادن حلقه به من! یکرد زمیسوپرا

 ...فیح یول رفتمشیپذ یکردم و م یحلقه استقبال م نینبودم با آغوش باز از ا ضینکن که اگر مر شک

 شهیکه نم فیح

 من نباش خوبم! نگران

 گردم خونه  یم بر

 کنه  یبابا مجبور به ازدواجم نم میضیبا مر گهیدونم د یم

 شد یامضا نمتا درمان بشم اونجا که بدون  رمیم

 مونم... یکنم ومنتظر تو نم یخوب بشم، خودم حلقه دستت م یاگر روز دمیم قول

 دوست دارت:جانا. زم،یعز خدافظ

 

 

آوردن کاش ازم ناراحت نشه  یونفسم رو داشتن بند م ختنیر یم نییکه نوشته م اشکام تند تند پا ینامه ا بامرور

 ...دوست داشتنش بود یوبفهمه همه کارهام از رو

 

 

 دهیکرد انگار که چسب ینم یاریخستم رو از هم باز کردم خواستم قدم بردارم که پاهام  یچشما نیتوقف ماش با

 نییبود پا یرو حساب کردم و به هر جون کندن هیزده م رو طرف راننده بردم وکرا خی یدستا نیباشن کف ماش

 اومدم...
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چمدون رو دستم داد وبعد تشکر طرف خونه قدم برداشتم دو دل بودم و استرس عکس العمل بابا رو داشتم  راننده

هام رو نوازش کرد به اطراف نگاه کردم و حاال  هیخوش باغ خونه ر یبرداشتم و رفتم تو بو فمیک یرو از تو دیکل

 جا رفتم. نیاز ا ستیت نوق یلیخ نکهیتنگ شده با ا هامیمتوجه شدم چقدر دلم واسه خونه بچگ

 ینبود حت یاز کس یخبر چیبود و ه ینبود انگار سالن خال یبلند داخل رفتم خونه سوت وکور بود کس یگام ها با

 خدمتکار

 سمتش رفتم. اطیدلم گرم شد با احت دمشیباال رفتم و اول اتاق آرتام رفتم هم که د دمیتعجب کردم وهم ترس هم

 دمیبغل برادرم بود و اشکام رو پس زدم و کنارش دراز کش یقاب عکسم که تو  دنید قلبم رو فشرد با یکس انگار

 ومحکم بغلش کردم و وجودش وحس کردم.

شدن  داریب الیخورد و روش رو طرف من برگردوند انگار خ یبسته چرخ یکردم کنارشم وکنارمه با چشما حس

 وگفت:مامان؟ دیکش یقیهمون حالت نفس عم ینداشت تو

 بوت خوبه؛ مثل جانا چقدر

 

 !شتریاز من ب یصداش غمناک بود حت چقدر

 ؟یموهاش به حرکت درآوردم و بغضم رو خفه کردم:داداش یرو کنارش رو بالش گذاشتم و انگشتام رو تو سرم

 ؟یدارشیب یخوا ینم

 

 به خودش داد وهنوز خمار خواب، بود  یکیکوچ تکون

 .یگیوکه هرشب وهر روز م نی:اگفت

 برگرد! گهید برگرد
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 کار کنم... یچ دیدونستم با یگفت برگرد هول شدم ونم یکرد وم یتکرار م باخودش

 !دیزدن بهش به ذهنم نرس یلیس هیجز  یراه چیه

 گهید دیتخت نشست و به اطرافش نگاه کرد نگاهش به من که رس یکه زدم انگار به خودش اومد و تو یلیباس

 تکونش نداد

 نداشت که واقعا خودمم. باور

 دستم رو گرفت وفشرد و آروم 

 :ج..جانا؟گفت

 ؟یخودت

 نم؟یبیبازهم دارم خواب م نکنه

 

 صورتش رو قاب گرفتم بادستام

 من اومدم ستی:نه، نه داداشم خواب نگفتم

 

 ...دیصورتش پاک کردم دستم رو گرفت و بوس یبردم واشکاش رو رو دست

 شهیباورم نم شهیکرد:باورم نم یخودش زمزمه م وبا

 

تم نگاهش کردم:عاشق طونیکردم وش شیشونیبه پ هیرو تک میشونیوپ دمیوگونش رو بوس دمیرو طرفش کش خودم

 .یداداش

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
217 

 

 .یخواهر وونتمی:ددیخند یسردرگم ونیم

 

 ...دمیکش یداد نفس آسوده ا یبرادر بودن م یکه بو یآغوش یتو

 

 

 گذشت و من مراحل درمانم رو شروع کردم. یاز اون ماجرا م یماه کی

سال از  م گرفته ۱۷شدم که آرامش تیاذ یکنم جور یچندوقت دارم تجربه م نیا یرو تو میزندگ یروزا نیتر سخت

 شوهر خاله عمه و... ،ینه فقط خانواده م بلکه خاله، مان انمیخودم به کنار حال اطراف یماریشد ب

رفتن  رونیب یرو گهید ختنیر یمن کم کم داشتن م یشروع شد و موها یندرما یمیمراحل ش نمیبیدارم م رو

 صورتم یکه تو یزیاتاقم رفتم اول چ شیزآرایاومد بلند شدم وسمت م یمعالجه م یخونه برا ینداشتم ودکتر تو

رنگ قشنگشون دلم  یبود ول زدیم یقار گرفته که دورش به کبود یشدم وچشما ختهیر یکرد مژها یم ییخودنما

 شهیکرد که بالخره تمام م نیرو قرص ا

 ..رمیگ یآرامش م یو من روز شهیبد تمام م ای خوب،

 دمیخوابیم یکم پشت شده بودن و که اوناهم وقت یلیخشک شدم رو به موهام رسوندم که خ یرو از لبا نگاهم

 کردم. سیبالش بود همه رو جمع کردم و گ یدستش رو هی شدمیم داریوب

 سالمم رو بدونم... یخوب شدم مرورش کنم وقدر روزا یکردم واگر روز ادداشتیرو  دانامیخاطره همه درد کش 

 استخون شدم... کهیت هیکه بگم  ینه در حد یالغر تر شده بودم از قبل، ول ینگاه کردم کم نهییآ یتو کلمیه به

ردن ک یومامان هم کمکم م یگرفت و مان یبرام م یو بابا معلم خصوص فتادمیچند وقت اصال از درسم عقب ن نیا یتو

 کردن... یم دواریدادن ومن رو ام یم هیو روح دنیبخش یم یوباوجودشون بهم تسل
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تا  یبار خاله، مان نیرفتم چند ینم رونیاز اتاقم ب نمیبب یدادم کس یکردم و اجازه نم یرو از همه پنهون م خودم

 ادی یبا مان هیگر ونیم یبار با مان نیکردم چند هیت در صحبت کردم وگرپشت در اتاقم اومدن با هر دوشون از پش

 خنده... ریز میزدیوم میافتاد یمحمد م یایباز وونهید

 !یاومد و من هم راض یهم سراغم نم انیو را دنمید ادیدادم ب یاجازه نم نطوریهم هم عمه

 

نگاه کردم  یبه آسمون آب دیوز یرفت اما گرم نبود وباد خنک م یپنجره اتاقم رفتم هوا داشت روبه گرما م کنار

 کرده بود. نشییتز زیر زیشاد بود و ابر ر یلیبرعکس دل من، دل اون خ

 و باز هم خدارو شکر کردم دمیاز درد کش یقیعم نفس

 

 

 گذشت و من مراحل درمانم رو شروع کردم. یاز اون ماجرا م یماه کی

سال از  م گرفته ۱۷شدم که آرامش تیاذ یکنم جور یچندوقت دارم تجربه م نیا یرو تو میزندگ یروزا نیتر سخت

 شوهر خاله عمه و... ،ینه فقط خانواده م بلکه خاله، مان انمیخودم به کنار حال اطراف یماریشد ب

رفتن  رونیب یرو گهید ختنیر یمن کم کم داشتن م یشروع شد و موها یدرمان یمیمراحل ش نمیبیدارم م رو

 صورتم یکه تو یزیاتاقم رفتم اول چ شیزآرایاومد بلند شدم وسمت م یمعالجه م یخونه برا ینداشتم ودکتر تو

رنگ قشنگشون دلم  یبود ول زدیم یقار گرفته که دورش به کبود یشدم وچشما ختهیر یکرد مژها یم ییخودنما

 شهیکرد که بالخره تمام م نیرو قرص ا

 ..رمیگ یآرامش م یمن روز و شهیبد تمام م ای خوب،

 دمیخوابیم یکم پشت شده بودن و که اوناهم وقت یلیخشک شدم رو به موهام رسوندم که خ یرو از لبا نگاهم

 کردم. سیبالش بود همه رو جمع کردم و گ یدستش رو هی شدمیم داریوب

 سالمم رو بدونم... یخوب شدم مرورش کنم وقدر روزا یکردم واگر روز ادداشتیرو  دانامیخاطره همه درد کش 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
219 

 

 استخون شدم... کهیت هیکه بگم  ینه در حد یالغر تر شده بودم از قبل، ول ینگاه کردم کم نهییآ یتو کلمیه به

ردن ک یومامان هم کمکم م یگرفت و مان یبرام م یو بابا معلم خصوص فتادمیچند وقت اصال از درسم عقب ن نیا یتو

 کردن... یم دواریدادن ومن رو ام یم هیو روح دنیبخش یم یودشون بهم تسلوباوج

تا  یبار خاله، مان نیرفتم چند ینم رونیاز اتاقم ب نمیبب یدادم کس یکردم و اجازه نم یرو از همه پنهون م خودم

 ادی یبا مان هیگر ونیم یبار با مان نیکردم چند هیپشت در اتاقم اومدن با هر دوشون از پشت در صحبت کردم وگر

 خنده... ریز میزدیوم میافتاد یمحمد م یایباز وونهید

 !یاومد و من هم راض یهم سراغم نم انیو را دنمید ادیدادم ب یاجازه نم نطوریهم هم عمه

 

نگاه کردم  یبه آسمون آب دیوز یرفت اما گرم نبود وباد خنک م یپنجره اتاقم رفتم هوا داشت روبه گرما م کنار

 کرده بود. نشییتز زیر زیشاد بود و ابر ر یلیدل من، دل اون خ برعکس

 و باز هم خدارو شکر کردم دمیاز درد کش یقیعم نفس

 

 

 .ادیدر نگاه کردم مامان بود در رو باز کردم واجازه دادم ب یرفتم از چشم نییاز تختم پا یاتاقم زده شد با سخت در

 یزد وصورتم رو نوازش کرد:خوب یبه جونم لبخند خسته ا دیکش شیکه وارد شد غمه بزرگ چشم هاش آت نیهم

 عشق مامان؟

 

 دادم:خوبم مامان. یرو با لبخند پر رنگ جوابش

 

 نشون دادم. یخواد بگه پس کمکش کردم تا از استراب رها بشه خودم رو عاد یم یدونستم چ یم



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
220 

 

 افته یوقت از قلم نم چیشده وه یعادهمه مدت برام  نیبشم، بعد از ا یدرمان یمیش دیدونم امروز با ی:مگفتم

 

  هیسرش رو چپ و راست تکون داد وباگر مامان

 یم یخونم چ یدخترم م ینکن چون من مادرم واز چشما ،یکن یتظاهر به خوب بودن م یدونم دار ی:دخترم مگفت

 !ادیوقت قلب مامانش درد ن هیزنه که  یکشه ودم نم

 

 کردم با هق هق  یبغلش مخف یآوردم وسرم رو تو ورشیمامانم  سمت

  یباشم شما، بابا، مان شتونینتونم پ گهیترسم که د یم نیترسم از ا ینم میضی:مامان من از مرگفتم

 تونم.. یندارم من بدون شما نم گهیشما رو د رمیاگر بم مامان

 خوامینم رمیخوام بم یگفتم:من نم غیباج همراه

 

 من رو از خودش جدا کرد وسرشونه هام رو گرفت مامان

 جانا؟ یگیم یبود:چ دهیامونش رو بر هیگر اونم

 ه؟یچ مردن

 م؟یتون یما بدون تو م مگه

 یی، برادرت تومن، پدرت یقلب زندگ ییما یهمه زندگ تو

 کنه خب دخترم؟ یخوردم بابات سکته م یقسم م یحرفا رو نزن نیا گهید

 حرفا نیبه گوش آرتام برسه ا دینبا
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 دوباره محکم بغلم کرد منم محکم تر از اون به خودم به خودم فشردمش... و

 "تونم ینم نایبدون ا"شد ملکه ذهنم نیا و

 

 

رفم جعبه سوزن ط هیبود، با  انیرا یبود واز آشناها یانسالیو دکتر که مرد نسبتا م دمیتخت دراز کش یاستراب رو با

 بار ترس کل وجودم رو احاطه کرد. نیارمهز یاومد برا

 من زد دهیبه رخ پر یبخش یلبخند تسل دکتر

 تا دارو ها خوب بهت اثر کنن، خب؟ یاسترس داشته باش دی:آروم باش دخترم، نباگفت

 ...شنیسوزنا تمام م نیباش که امروز ا نیفکر ا شهینم یچیه

 

 .شهیکه تموم نم گهید یروزا شهیامروز تموم م دمیدلم به حرفش خند یتو

 

 رو چنگ انداختم:آرومم. یباشه تکون دادم ورو تخت یاز رو یسر

 

 .زمیعز نیکنار تختم نشست:آفر یصندل یرو

 یتموم م یلحظه حس کردم سرش طرف من بود و وجودم درد گرفت ک هیسرم زد انقد بافشار زد که  یسوزن رو تو 

 من؟ یاستراب ها نیشد ا

 شد؟ یتموم م اصال
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 .دیکنار هم چ بیارو درآورد به ترته سوزن

لوش تونه ج یهم نم یحس یب یسوزنا انقدر بزرگ بودن که حت نیا یزد ول یحس کننده ا یب دیرو باال کش نمیآست 

 .رهیرو بگ

 دخترم؟ یدکتر گفت:جانا آماده ا 

 

 :بلهذاشتمیمراحل وپشت سر م نیا دیبا ینبودم ول آماده

 

 زد:سرت وبرگردون دخترم. لبخند

 

بغضم گرفت وبافشار سوزن به دستم  مونیرو طرف مخالف برگردوندم که چشمم خورد به قاب عکس خانوادگ سرم

 م گرفت. هیگر

 دکتر بغل دستم نفهمه  یکه حت یصدا جور یب اما

 صدا یب هیرو گذاشت دوباره گر یکه سوزن بعد دیطول نکش یزیچ

 کرد؟ یاثر نم کمیحس کننده  یب نیا چرا

 تونه درد تحمل کنه؟ یاونم دختر چقدر م آدم، هی مگه

 زد. گهید یکی

 دهنم احساس کردم. یخون رو تو یهمه درد دندون گرفتم که شور نیلب هام از ا 

 ...رمیدادم حس کردم دارم از حال م یو من داشتم جون م دادیبه زدن سوزن ها ادامه م داشت

اطرف سرم دکتر که تاحاال  هیناح بیشد وسوزش عج یبدن خودم احساس کردم مور مورم م یرو تو یزیکم چ کم

 روت وطرفم برگردون. یاطراف سرت احساس کرد یزیساکت بود، گفت:دخترم اگر چ
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شد دردش طاقت فرسا بود ومن آرزو مرگ خودم رو کردم  ینم یکم کنم ول یرو بستم وخواستم درد رو کم چشمام

 تحمل نداشتم وسرم رو طرف دکتر برگردوندم. گهید

 ....دمینفهم یچیه گهیمن طرفش برگشتم دکمه دستگاه کنار دستش رو خاموش کرد ومن د تا

 

 

 هیک دمیبه موهام از لمس دستاش فهم دیرس یحس کردم که آخرش م میشونیپ یرو رو یمهربون یدستا

 دمو درد باز کر یرو باخستگ چشمام

روزام نگاه کردم بابا دست مهربونش رو  نیا نیمگغ یچشمام از درد رو پس فرستادم و به بابا یحلقه زده تو اشک

 دوردونه م؟ یموهام به حرکت در آورد وگفت:خوب یتو

 

 بود:خوبم بابا کینزد یبه دهن کج شتریزد که ب یظاهر لبخند به

 

دستم از  یبهم فهموند که باور نکرد به دستام نگاه کرد چهرش سرخ تر شد رد نگاهش رو دنبال کردم همه  نگاهش

رو  یکردم بابا رو تخت یرو احساس نم یحس بود و درد یزدن سوزنا سوراخ شده بود وخون جمع شده بود بدنم ب

 من! یبخشِ خدا رامشبغل گرفت چقدر وجودش آ یسرم رو تو دیبلند کرد و کنارم دراز کش

و رگ به رگ وجودم سرحال اومد خواستم دستم رو بلند  دمیبغلش فرو بردم و عطر تنش رو باال کش یرو تو سرم

 بودن سرم رو باال بردم  نیسنگ یکنم دور کمرش بذارم ول

 

 شهینم یخوام دستم رو دور کمرتون بذارم ول ی:بابا من مگفتم
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دختر قشنگم، تحمل کن  مونهیجور نم نیا زیودستم رو دور کمرش حلقه کرد:همه چ دیموهام رو بوس یرو قیعم

 .میه زندگهم

 

 !نیخوشبخت تر ام،یدختر دن نیزدم، گفتم:من خوشبخت تر ادیدلم فر یبابام رو از نظر گذروندم تو چهره

 

 آروم گفتم:بابا؟ یلیکردم و خ یخنده ا تک

 

 چشمام رو متوجه شد طنتیش بابا

 :جونم دخترم؟گفت

 

 م؟یکن یشمال و برف باز میخوب شدم بر یوقت شهیکردم: م زیرو ر چشمام

 از برف؟ میلباس آرتامم پر کن میمامان هم گوش ند هیهرسال، به توص مثل

 

 بابا دلم رو لرزوند  قهقهه

 یبد یقول هی دیدختر نازم اما تو هم با دمیخنده گفت:قول م ونیم

 

 کاسه چرخوندم  یرو تو چشمام

 ؟ی:چه قولگفتم
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 .میست کنها هم در یپدر ودختر یکباب ینیزم بی:از اون سدیرو بوس نمیب نوک

 

 قول مردونه. دم،یبرق زد:قول م چشمام

 

 .دمیکه مامان رو د هیک نمیاز اون طرف بغلم گرفت برگشتم بب یخنده و احساس کردم کس ریز میزد باهم

 ؟یپدر ودختر نیگفتیم ی:چدیحسودانه پرس مامان

 

 به شما داره مامان جانم؟ یپس چه ربط ،یپدر ودختر نیگیم نیوگفتم:خودتون دار دمیخند

 

 یاز طرز صحبتم به خنده افتادم که خنده مامان وباباهم گوشام رو نوازش کرد هردوشون رو بغل زدم و بوسه ا خودم

 رو موهاشون نشوندم...

 

 .رو برداشتم یبلند شدم و گوش یصندل یبه خودم اومدم آروم از رو یگوش یصدا با

 بود السا

 م:جانم؟فرستاد رونیرو ب بازدمم

 ؟یخوب زدلم،یگوشم: جانت سالمت عز یتو گو دیچیشادش پ یصدا

 

 ؟یتو خوب زم،یبه ستوه اومدم: خوبم عز یهمه مهربون نیا از
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 جانا؟ گمیمکث کرد:خوبم، م یکم

 ؟یگینه نم گمیم یزیچ هی

 باشه یداره چ یتخت نشستم:بستگ یرو

 

 کنه یصدات آدمو شاد م طنتیش یحرف نزن وقت رزنایشد: جانا مثل پ یتر م کینزد غیداشت به ج صداش

 

 طنت؟یش

همه  دمیرفتم دستم رو به صورتم کش نهییدادم بلند شدم و طرف آ یهمه درد جون م نیبار ا ریمن داشتم ز هه

 مژهام ختهیابروهام ر دهیرفته بود رنگم پر نیاز ب مییبایز

 آخه؟ ستمیالسا رشته افکارم رو پاره کرد:جانا مگه من با تو ن یفکر خودم بودم که صدا غرق

 

 رسوام نکنه:ب..بگو؟ نیاز ا شتریرو طرف گلوم بردم وچنگش انداختم تا ب دستم

 

 .رونیب میآماده شو بر گمیحرص داشت:م صداش

 

 گفت؟ یم یچ

 کجا برم آخه؟ تیوضع نیبا ا من

 السا؟ یگیم یگفتم:چ کالفه
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 ام؟یکجا ب افهیق نیبا ا من

 

 صرف نظر کنه. مشیخواست از تصم ینم انگار

 نه من، نه تو گهید یایخورم ن یقسم م رون،یب میری:جانا آماده شو مگفت

 دنبالت امیم گهیساعت د میشو ن آماده

 

 رون؟یتونستم برم ب یعالمه سوال رها کرد من چطور م هیکرد و من وبا  قطع

که مامان واسم آورده بود و تا حاال جرات نکردم  یکه آماده شم نداشتم بلند شدم و رفتم سمت جعبه ا نیجز ا یکار

ود ب ختهیرو کنار گذاشتم چون هنوز کامال موهام نر سیلرزونم باز کردم کاله گ یبهش دست بزنم جعبه رو با دستا

 چندش آور برداشتم. یو مژها رو با حال یابرو مصنوع

 لیاز وسا یواسه واسه خشکل یبش یمجبور کدفعهی، بعد زبان زد همه باشه تییبایکه ز یوقتسخت بود  چقدر

 یاستفاده کن یمصنوع

صورتم  یانقدر که با فشار رو دمیصورتم مال یکرم پودر رو برداشتم وبا حرص رو عیرفتم سر شمیآرا زیم سمت

 .زدمیم یمن به زور رژ گوشت دمبار رژ قرمز رو برداشتم و ز نیاول یسرخ شده بودم، برا زدمشیم

 ...زنمیانقدر حالم بد شده که دارم قرمز م حاال

 اطرافش رو با پد کرم درست کردم وخطش صاف شد. دمیلبم کش یرو

 ...دمیگونه هام کش یرو برداشتم و رو یرنگ یمس رژگونه

مژه ها رو هم  رو برداشتم و روش چسب زدم یمصنوع یباز داغ دلم تازه شد ابرو ها دمیچشم و ابروم رس به

بود و از الک  ایمثل عقده ا شمیو پشت چشمام چسبوندم و به خودم نگاه کردم، اصال ذوق نکردم چون آرا نطوریهم

 اومدم... رونیدخترونه بودنم ب

 کرد؟یدرک م یک ،دایخوشم نم دمیجد پیاز ت من
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 بود. میکمد لباس هام رفتم هوا مال سمت

 رو هم برداشتم وتن کردم یمشک نیوشلوار ج یبه پالتو نبود مانتو کوتاه مشک ازین پس

بستم و موهام رو آزاد رها کردم، کفش قرمز  هم از  یونیرو برداشتم ومدل پاپ یهام رفتم ساتن قرمز یروسر سمت

 قفسه کفشام برداشتم وپا زدم با عطرم دوش گرفتم...

 دم؟یرس نجایت و از طرز پوششم قلبم فشرده شد چرا من به ابه خودم کردم، بغضم گرف یآخر نگاه

 

 رفتم... رونیب میبه گونه م رو پاک کردم و بعد برداشتن کوله قرمزم وگوش دهینرس اشک

 .انیعمه و را یحت سالن رفتم همه بودن یمن جمعه بود وهمه خونه بودن تو شانس

 مامان بابا شتریو همه تعجب کردن ب دیکردم نگاه ها روم چرخ یآروم سالم

 رم؟یمیم نمتیمن نب یگیعمه نم زدلی: ع..عزهیخودش رو به من رسوند وبغلم زد وبا گر هیبا گر عمه

 دخترم؟.. یکن یم یخودتو ازم مخف چرا

 هان؟ یهمش فرار کن یکه باعث شده خجالت بکش یانجام داد یکار بد چه

 

ند شد بل انیشدم را رهیخ ینگفتم وبه نقطه نامعلوم یچینداشتم دستام کنارم افتادن وه ختنیواسه ر یاشک گهید

 مبل نشوند  یخوب نبود از من جدا کرد ورو ادیوعمه رو که حالش ز

 ن؟یندار یبا من کار رون،یب میدنبالم بر ادیمامان بابا نگاه کردم:السا داره م به

 

ن :نه جودیبوس یرو طوالن میشونیشوک بود بابا بلند شد وسمتم اومد دو طرف صورتم رو گرفت پ یهنوز تو مامان

 دلم، برو فقط مواظب باش.
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 رو به زور کش دادم از هم:مواظبم. لبام

 

 .رونیرفتم ب انیبه را یبا نگاه آخر و

هر جور شده  دمیرو د میزندگسرم رو باال آوردم و قسمت بزرگ  یکیشدم که خوردم به  ریاز پله ها سراز عیسر

 ؟یزدم:سالم داداش ییلبخند دندون نما

 عجله؟ نی، کجا با ا:سالم قلب دادشدیخند دیمن رو که د خنده

 لوس کردم:اوم.  یرو کم خودم

 .رونیب میریدنبالم، م ادیداره م السا

 ؟یاینم تو

 خسته م تازه از دانشگاه اومدم زمیدستش گرفت:نه عز یرو تو مینیب نوک

 

 ل؟یکردم:دانشگاه اونم روز تعط تعجب

 

 شناسه. ینم لیتعط ریوغ لیوگفت:دانشگاه ما که روز تعط دیخند

 

 اومد. ادمی، االن هم دانشگاه داره:اهان لیتعط یافتاد که روزا ادمی

 ؟یندار یپس من برم کار باشه

 

 زد:مواظب خودت باش. بغلم
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 کشم یم شیرو به آت ایبشه دن تیزیچ

 

 .ی:جونمدمیومحکم گونش رو بوس دمیکرد خودم رو عقب کش شیدلم رو ر شیرگ رگ یصدا

 ا؟ینگاه کن یبه پسر نمیرفتم صداش از پشت سرم اومد:نب و

 خب؟ اره،یهم نگاه کرد جوابش ونده کم م یکس

به وجود اومده داداشم برگشتم سمتش و مثل سر باز دستم رو گوشه سرم بردم:چشم  رتیغ نیم گرفت از ا خنده

 گه؟یقربان، امر د

 

 

 گه؟ید امر

 

 .دییبفرما ستین یبرد: فعال امر رونیخم شد ودستش رو به طرف ب یو کم دیخند

 

 شاد کرد... یباز داداشم بود که دلم رو واسه لحظه ا دم،یته دل خند از

 

شدم سوار شدن من همانا و بغل کردن من  نیرمز کرد لبخند رو لب هام رو حفظ کردم و سوار ماشپام ت یجلو السا

 توسط السا همانا.

 که آخم رو در آورد. دمیشکستن استخون هام رو شن یصدا

 کار رو کردم... نیو منم متقابال هم دیازم جدا شد و صورتم رو بوس 
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 زم؟یعز یلبخند گفتم:خوب با

 

 کنه انگار. هیخواست گر اونم

 جام نشستم و گفتم:السا بس کن. یوصاف تو برگشتم

دونم حالتون خوب  یم انم،یخودم واطراف هیخسته شدم از گر شم،یم ادهیپ یکن هیگر یجون مامانم تو هم بخوا به

 .نیکردن خودتون نباش یو فقط دنبال راه خال نیبه فکر منم باش یول ستین

 

 طرفش کُپ کرده بود. برگشتم

 رو از من نداشت  تیهمه جد نیحرف و ا نیداشت چون انتظار ا حق

 گفت:ب..باشه. یآروم یصدا با

 .میبر

 

 .میدادیرو گوش م یو آهنگ)عاشقم کرده( از بهنام بان میساکت بود ریطول مس یکرد تو حرکت

 .دمید رو مونیشگیرستوران هم هیبه روبه رو نگاه کردم که  ستادیترمز و ا یفکر بودم که زد رو یتو

 لبخند زد  نینگاهش کردم و اونم غمگ تیرضا با

 .میرستوران رفت یو تو میشد ادهیپ

 دونستم خودم سبب شدم. یساکت بود ومن م مینشست گوشه
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 هی مثل میزندگ یجات تو یدون یگفتم:السا تو خودت م یمونیدستاش گذاشتم و با پش یرو جلو بردم وتو دستام

فشار  ستیدست خودم ن زنمیکه م ییحرفا نیا یبش یاعصاب ایدوست ندارم از دستم دلخور  هیخواهر واقع

 ارنیکه دارن از پا درم م هییمشکالتمه، فشار دردا

 

 فرستادم و اشکم رو پاک کردم. نییاومد سرم رو پا نییپا اشکم

 نوبت السا بود. حاال

 گفت:من از دست تو ناراحت نشدم جانا. یبغض دار یباصدا

 کنم چقدر فشار روت. یدونم و درک م یم

نه واقعا اونم داره با تو  یکنه، ول یکنه داره بهت ترحم م هیگر یکس یکن یرو هم درک کن تو فکر م انتیاطراف یول

 .شهیآب م

 .کمیدرکم کن  پس

 

کردم وگفتم: حاال  میپوچ خراب کنم چهره ناراحتم رو پشت چهره خندونم قا یحرفا نیخواستم امروزم رو با ا ینم

 ؟یتا ک یحرفارو کش بد نیا یخوا یم

 م؟یکه من خسته بشم و بگم برگرد یوقت تا

 ارنیمن رو ب یشگیهم ینه زود بگو غذا زم،یعز نه

 

 هردومون هوا رفت و برق نگاه قشنگش خوشحالم کرد  خنده

 ...میمشغول خوردن شد یدادم وبا خنده وشوخ تزایدو پ سفارش

 بودم عاشقش
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 .رو ثبت کنم نیا ادداشتمیدفتر  یخونه و برم تو میبر میگرفت میو االن هم تصم میبود میالسا کل روز رو بر با

 رو ببندم. میورق از زندگ هی و

 و من فوق العاده خسته شده بودم میگشت ادیز

 بود. مونیشگیپارک هم میکه گشت ییجا نیآخر

 میرفت نیو سمت ماش میبلند شد باهم

 تو.روزهام، با نیاز بهتر یکیخوش گذشت)قدرشناسانه نگاهش کردم(شد  یلیگفتم:امروز خ میرفتیطور که م نیهم

 

 .نطوریدستم فشرد و گفت:منم هم یزد و دستش رو تو یلبخند

 

 بپرسم؟ یسوال هیاضافه کرد: و

 

 زم؟یکردم  ومنتظر بودم بپرسه سوالش رو:بپرس عز نگاهش

 

تعجب هم داشت و سوال شد واسه من  یتعجب کردم جا یلیخ ،یاومد دیبا ظاهر جد دمیتعلل کرد: امروز که د یکم

 ده؟یرو پوش یلباس نیآشنا بودم چرا همچ اتشیکه جانا که من با روح

 یپیت نیرنگها و بهتر نیبهتر شهیبود، هم کیو ش رایحال گ نیپوشش دخترونه در ع شهیخودم گفتم اون که هم با

 االن؟ یول زد،یو متونه بزنه  یدختر م هیکه 
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ذهنش رو: راستش خودم هم تعجب  یپرسه پس بدون جواب نذاشتم سوال ها یسوال رو ازم م نیدونستم ا یم

 کردم.

 رو شد؟ ریز شیزندگ یکوتاه یلیمدت خ یبود، اما تو نیدختر که خوشبخت تر هیاز  یچه انتظار یول

 مردنِ. یبدبخت نیآخر ا کنهیکن فشار روشه، عقده داره فکر م فکر

 بده... رییفکر افتاد پوشش رو تغ نیکن و به ا یخودش رو خال یراه هیخواد از  یم

 ادیاز دستش برم نیهم فقط

 

 .دمیکش یقیشد محکم بغلش کردم و نفس عم یکیطرفش که برگشتم با بغل کردنم  برگشتم

کار رو کرد نگاه  نیکه ا یکسمانع شد به  یکیکه خواستم در روببندم  نیهم میرفت نیسمت ماش میهم جدا شد از

 کردم.

 ؟یمان 

 کرد؟ یم کاریچ نجایبست ا خیو تنم  ستادیلحظه ا هی قلبم

 ۷۵پارت#

 

رد و ب بشیج یبود دستاش رو تو یانداختم انگار عصب نییکرد شرمزده سرم رو پا ادهیپ نیرو گرفت و از ماش دستم

 ؟یضیو گفت: فقط واسه من مر ستادینوک انگشتا ا یرو

 رفتن ندارم؟ رونیب یرو یگیو م رونیب یایب یتون ینم نمتیخوام بب یکه من م یموقعه ا فقط

 ؟یرو عوض کرد پتیت یحت یکه االن اومد تو

 جانا؟ چرا
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 ؟یکن یازم فرار م چرا

چشمت به چشمم  گهید چوقتیکه ه رمیم یجور رمیچشمام نگاه کن وبگو، بگو من م یتو یخوایمن رو نم اگر

 ؟یوبگ یچشمام نگاه کن ینخوره، فقط دوستدارم تو

 

 کار بکنم؟ یچ ایبگم  یدونستم چ ینم

 خورد ومن متوجه رفتن اون نشدم. نیماش یخال یهدف به جا یالسا پناه ببرم که نگاهم به ب نیبه ماش خواستم

 .نیمنگاهم به ز یچونه م و سرم رو باال آورد، سرم باال بود ول ریدستش رو برد ز یبه حالت قبل برگشتم که مان دوباره

 نیتو ماش نیکرد، گفت:بش یداد م یدَرِش ب یکه کالفگ ییدفعه کالفه شد و باصدا نیا یمان

 

 تونستم حرف بزنم. یدونم چرا زبونم قفل شده بود و نم ینم

 با اومدنش مهر سکوت رو به لب هام زده بود. یانگار که مان 

کرد بازوم رو گرفت و  یکه هست، م ینیوحال منم خرابتر از ا دیرس ینامنظمش به گوشم م ینفس ها ستادیا رمکنا

 باخودش همراهم کرد.

 نکردم و باهاش رفتم. یمخالفت گهید

 بهتره بگم پرت کرد ایرنگش رو باز کرد و من رو نشوند،  یمشک یجلو مازرات در

 که صداش تا اعماق وجودم رو لرزوند. دیرو محکم بهم کوب در

 هم نشست پشت رل و بعد از بستن کمربند راه افتاد. خودش

 شنوم. یبه رو به رو بود و گفت: خب، م نگاهش
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 خواست بشنوه؟ یم یچ

 ؟یبشنو یخوا یم ی: چدمیخواست، پس پرس یجواب م سوالم

 

 و گفت: جانا خودت رو به اون راه نزن دیفرمون کوب یرو

 درست. یضیمر تو

 درست یا خسته

 رم؟یسوالم رو بگ نیجواب ا ستیحقم ن رون،یب یریبا دوستت م یشیو پا م یکن یکه از من فرار م نیا یول

 ؟یکه واسه خودت ساخت هیا افهیو ق ختهیچه ر نیا بعدشم

 چقدر لباست زشت وزننده شده؟ یخودت نگاه کرد به

 ؟یستیو لجباز قبل من ن لهیپ لهیش یب یجانا گهیاصال د تو

 جانا، چرا؟ چرا

 .ستین ست،ین نیکه من بهت دارم ا یعشق حق

 

 کردن به من وطرز پوششم؟ ریهمه امروز گ چرا

 پوشم؟ یم یکار دارن من چ یچ اونا

 زشت و زننده س واسه خودمه اگر

 واسه خودمه گناهش

 سوزن؟ یاونا چرا م چسونن،یمن م یشونیپ یجلف بودن رو رو برچسب
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 همه گوش زد. نیشدم از ا زیلبر گهید دمیکش تمیاز ظرف شتریشدم امروز ب یعصب گهید

 خودم نبود کنترل صدام. دست

 زنم؟یمن مگه از پوشش تو و السا حرف م یگفتم:مان دمیلرز یکه م یدرحال

 ن؟ینپوش یبپوش و چ یچ گمیم مگه

 مانتوت کوتاه؟ ایلباستون زشت وزننده ش مگه من تا حاال به السا گفتم چرا شالت عقبه  گمیم مگه

 خوره؟ ینم لتیبه استا ارنگشیتو گفتم چرا لباست تنگه  به

 

 گفتم:گفتم؟ غیاز ج یبلند ومخلوط یکردم سمتش و باصدا رو

 گفتم آره

 گمینم یچیه گهیمن د یصورتم و بگو گفت یگفتم بزنم تو اگر

 

  دیگفتم:ولم کن غیمونده موهام و چنگشون انداختم و باج یدست بردم سمت باق داگاهناخ

 خانوادم  یحت زهیبه ترحم ندارم همه تون نگاهتون ترحم برانگ ازین یمن خسته م ول دیخوام بهم ترحم کن ینم

 

 نیا نیزدم: بب غیدفعه ج نیدستم اومد ا یمونده موهام هم تو یآوردم و نگاه کردم باق رونیرو از موهام ب دستم

  یمان نیموهارو بب

  ستنین گهیاالن د موها بود نیدخترونه م هم یایتموم دن من

 

 ن؟یصورتش وگفتم:بب یرو در آوردم وسرم رو کج کردم تو شالم
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 مونده؟ یزیچ

 ستین خت،یمن ر یایدن همه

 ؟یاز من دار یانتظار چ گهید

 دخترونه بپوشم؟ دیپس چرا با ستمیدختر ن گهید من

 هان؟

 

  هیهمش آبک هیصورتم مصنوع یهمه رو نیندارم، ا ییبایز گهیو گفتم:من د دمیکوب نشیس به

 ستمیخودم ن گهید من

 

 دادم. یبود و من بهش حق م یا گهیحال د یتو یگفتم مان یوم زدمیم

 یمن نم دیلرز یداشت م نشیس دیسرم رو بوس یلحظه بغلم کرد و من رو محکم به خودش فشرد و رو هی یتو

 ...نمیکوه رو بب کیمرد به غرور  هیخواستم اشک 

 ؟ی، آروم گفتم:مانرو چنگ انداختم و صدام گرفته بود رهنشیکردم و پ یش مخف نهیس یرو تو سرم

 پاک کن اشکاتو؟ اوردمینشکن تا من سرم رو باال ن گهیشکستم، تو د من

 

 یرو رو یرنیش یکه جدا شدم، گرما نیو من ازش جدا شدم هم دیصورتش کش یبرداشت و رو یدستمال دمید

 دوسش داشتم. یلیاحساس کردم که خ میشونیپ

 لب هام شد یباعث لبخند ژکوند رو و

 ستیروزا کنترل حرکات ورفتارم دست خودم ن نیخوام، دست خودم نبود ا یسر جام و گفتم: معذرت م برگشتم

 من رو ببر خونه؟ شهینم اگر محرفم تا به دعوا بکشونمش، اال هیمنتظر 
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 نزد. یحرف چیراه افتاد وه یحرف بدون

 ادامه ندادم. گهیخواد حرف بزنه پس د یدونستم بغض کرده و نم یم

 نکرد. یاقدام چیکنه اما اون ه یدر ترمز کرد انتظار داشتم خدافظ یجلو یخودم بودم که مان یایرو یتو

 یتو دیانکارش کرد: شا شدیبود و نم نیچسبوندم صدام غمگ شیشونیرو به پ میشونیو پ دمیرو سمتش کش خودم

 خوامت. یچشمات زل بزنم وبگم نم یکه من تو ینیخوابت بب

 

گفتم:دوستت دارم وخواهم  یرفته ا لیرحمانه مهمون وجودم کردم وباصداس تحل یخوش عطرش رو ب یبو بعدم

 داشت.

 

 که یسرعت یتو و

 

 

 

 وبه خونه رسوندم. ونریب نیبود از ماش دیمن بع از

 در چرخوندنم و آروم آروم خودم رو به اتاقم رسوندم یرو تو دیکل

 

 رفتم. نهییآ یتخت وجلو یرو پرت کردم رو فمیقفلش کردم ک 

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
240 

 

 عوض کردم. یلباس راحت هیبا  عیکه به خودم افتاد چندشم شد لباس هام رو سر نگاهم

 تکه تکه کردم. یچیکه امروز تنم بود رو باق یینشستم همه لباس ها نیاز کشو برداشتم وکف زم یچیق 

 پوشه... ینم گهیپوشه نه نه د یلباس ها نم نیبا خودم تکرار کردم:امروز من نبودم، جانا از ا 

 

 شدم. یم وونهید داشتم

 خودم نبود... دست

 مشکال از رده من خارج شده بود تحمل

 سطل یشدن تو یکه پاره نم فمیشده بود برشون داشتم و همراه باکفش و ک زیر زیلباس ها ر قهیاز چند دق بعد

 ...ختمیآشغال اتاقم ر

 برگشتم به تختم  و

 کردم دایهم پ یروان یمشکل روح گهیشدم د مطعن

 

 

ز االن ا نیکرد و انگار که هم یاومدم بدنم کوفته و درد م نییدر اتاقم چشم هام رو باز کردم از تختم آروم پا یصدا با

 کوه کندن اومدم.

 رو لب هام نقش بست و در رو باز کردم. یگشاد یدر نگاه کردم آرتام بود ناخوداگاه لبخند نیدورب از

 پرنسس من. ری:صبح بخستادمیبغل زدم و روبروش ا ریداخل دستام رو ز ادیرفتم تا بتونه ب کنار

 

 .ایدادش دن نیمهربونتر ریشد:صبح بخ لیبه خنده تبد لبخندم
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ر هم اگ ادیبگم ب یدرس بخون یتون یامروز م یدون یاستاد اومده اگر م زمیوگفت:عز دیرو بوس میشونیاومد و پ جلو

 نه بگم بره؟

 

 ندارم. یدرمان یمی، امروز هم که شتونم یشد به امروز و فردا موکول کرد پس گفتم:نه م یونم درس

 بذار حاضر بشم. فقط

 

 .زدلمینه من و اومد جلو و بغلم کرد:باشه عزقشنگش مثل عسل ش صبحا لبخند

 ادیب گمیم گهیساعت د میشو تا ن حاضر

 

 یکرد و من م یم قیصدا خدارو شکر کردم بخاطر وجودش که سراسر آرامش به دلم تزر یبغلش کردم و ب محکم

 .چهیبدون اون ه میدونستم زندگ

 ...ستین نیتر از ا زیعز گمیرسم و م یم جهیوقتا به نت یبعض یحت

 

 .یکنار گوشش گفتم:دوستت دارم دادش آروم

 

 خشگل داداش. نطوری:منم همدیو مردونه خند آروم

 

 رفت شروع کردم به حاضر شدن. زمیکه آرتام عز نیاز ا بعد
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 یدهن ی(تن کردم و سندل های)خونگنیج  یبلند بود و همراه با شلوار مشک نیبرداشتم که آست یزرد رنگ راهنیپ

 زردم رو پا زدم.

 رو سر کردم. یشال مشک و

 صفحه عکس یخودم زنگ خورد و رو یبا تلفن اتاقم به آرتام زنگ بزنم و بگم استاد وبفرست باال که گوش رفتم

 مامانم افتاد لبم اوج گرفت و جواب دادم:جانم مامانم؟

 

 دخترقشنگم؟ یمامان، خوب هیآرومم کرد وگفت:سالم همه زندگ شهیمامانم مثل هم یپر انرژ یصدا

 

 برن. یکه )دخترقشنگم( و مامان وبابا در روز هزارن بار به کار م دمیرس جهینت نیو به ا دیمن ذهنم پر کش و

 

 .گهیمنم خوبم د نیسرحال نشون بدم: شما خوب باش یادیکردم صدام رو ز یسع

 

 : قربونت برم من.مامان

 مامانم؟ یشد داریب یک

 کنم. دارتیب ومدیدلم ن یبود یا گهید یایدن یکال تو یسرکار اومد باال سرت ول که برم نیقبل ا صبح

 ؟یخورد صبحانتو

 

زدم  چون  بیبه خودم نه یسوزه ول یلحظه گفتم حتما دلش واسم م هیمادرم و  یهمه مهربون نیقنج رفت از ا دلم

 .هیبرم مخصوصا تغذ شیبرنامه پ یبشم هم اصرار داشت رو ضیکه مر نیمامانم قبل از ا

 باال. ادیکرد گفته استاد اومده منتظرمه االن حاضر شدم که بگم ب دارمیگفتم:تازه آرتام ب پس
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 تختت. ینره گذاشتم کنار عسل ادتی:باشه صبحانت و مامان

 بوسمت. یم زم،یخودت باش فقط به درست فکر کن عز مواظب

 دارم ضیمر

 

 

 برد. یلحظه تعلل به کارشون م کیکرد و بدون  یم فیهمه کلمه رو رد نیقطع کرد و من موندم که مامانم چطور ا و

بخاطر دل مامانم چند لقمه  یبه خوردن نداشتم ول یلیو صبحانه م یپر از خوراک ینیس هینگاه کردم  یعسل به

 بود؟ یک نید ادر زده شد باز کردم و دهنم باز مون ادیخوردم و گفتم استاد ب

 ست؟یکه اون ن نیبود ا انسالیمرد م هیمن  استاد

 .دییبودم پس خودم رو جمع کردم کنار رفتم:سالم، بفرما عیضا یلیخ

 

 هیکه از  یمشک یداشت موها یجذاب افهیبود ق ۲۶"۲۵به  کیبود. سنش هم نزد یچ لشیدونم فام یکه نم پسره

 یمشک یشده بود وچشما زیخشکل وپهن که مردونه تم یبود ابروها ختهیاش موهاش ر گهیطرف کوتاه بود و طرف د

 .یقلم ینیوب

ظار چون انت تیبود باشخص دایبردم تا بهش نگاه کنم ازش پ یسر باال م دیبا میهمه قد بلند نیهم که من با ا قدش

 ا.شم دیهستم، استاد جد کیتاج ارشیزد:سالم عرض شد، ک یکیکردن دست بدم لبخند کوچ یمعرف ینداشت برا

 

 جانا راد هستم. ک،یرو حفظ کردم:خوشبختم جناب تاج لبخندم
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 سراغ درس. میبهتر دونستم بر و

گذاشت بود که راحت تر بتونم درس بخونم  یگرد و دو صندل زیبهش تعارف کردم گوشه اتاقم که مامان م پس

 د؟یدار لیم یزیگذاشته قبل نشستنم گفتم:چ

 

 .گمیروگفت: صرف شد مچکر، الزم بود م دیشرو عقب ک یصندل

 .دینیبش دییبفرما

 

 فاز درس.... یتو میگفتم و رفت یکنمیم خواهش

 

 

 شد. یو من سرم داشت از درد منفجر م میخوند یدرس م میسره داشت هیبه چهار ساعت بود که  کینزد

 گذاشتم. زیم یتونستم خودم رو نگه دارم و سرم و رو ینم

 د؟یگفت:خوب یو از شونه گرفت وسرم رو باال آورد و با نگران دییبلند شد و سمتم دو ارشیک ای کیتاج یآقا که

 

 رو چپ و راست تکون دادم:ن...نه سرم

 ن؟یکشو تختم بد یمنو تو یقرصا شهی..میم

 

 و گفت:کجا بگو کجان؟ دیدور دور خودش چرخ هیبود که هول شده  عیضا قشنگ
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 کشو کنار تخت. یهمون حالت خندم گرفت بهش:گفتم که تو یتو

 

کرد چون قرصا  یهم تعجب م دیآب با تعجب بهم نگاه کرد خب با وانیل هیو رفت قرصام رو آورد و همراه با  دییدو

 رفتن. یم نیینصف کف دستم بودن و سخت از گلو پا

 نداشت و بدو بدتر هم شدم. یریتأث حالم

ن رو به م عیمانع شد و سر ارشیبشم که ک نیبود پخش زم کیرفت و نزد جیلند شدم که سرم گرو گرفتم و ب زیم لبه

ما  ای ادیبه دکتر بگم ب نکهیا ایبه خانوادتون خبر بدم  دیخوا ینگاهش منم نگرانتر کرد وگفت:م یتخت رسوند نگران

 م؟یبر

 

 !هه

عادت کردم فقط  زایچ نیزدم:نه من به ا یزهر خند دهیدردارو نکش نیا دهیاستاد که فقط دستور م هیمعلوم  خب

 ن؟یکشو به من بد یرو تو یدستگاه شهیم شم،یاستراحت کنم خوب م یکم

 

 کشو رفت:حتما. سمت

 

شد خوابم ببره رو آورد تشکر کردم و دور سرم  یکردم وباعث م یکه موقعه سردرد ازش استفاده م یدستگاه و

:ممنونم بابت امروز شماهم گفتم ارشیو روبه ک دمیخودم کش یکرد پتو رو یم بستم واونم مبهوت به کار هام نگاه

 .نیخسته شد یلیخ

 .دییبفرما

 کنن. ییرایازتون پذ گمیمن م 
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 من:ممنونم جانا خانم. یرو داخل گذاشت و اومد روبرو لشیسامسونتش رفت وسا سمت

 م،یاستراحت کن کمینبود  ادمیاصال  نیدادیخوب گوش م یلیمن انقدر گرم آموزش دادن بودم و شما خ دیببخش شما

 ممنون از دعوتتون.

 د؟یدیم اجازه

 

 !تیبا شخص چه

د از بع یکه نشد انشاهلل سر ندفعهیشما، ا دیدار اریگرفت اما چشمام رو به زور باز نگه داشتم: اخت یخوابم م داشت

 کنم. یم ییرایومفصل ازتون پذ امیخجالتتون در م

 

 ...دیخنده که اونم بلند خند ریزدم ز و

 رفت... یبا خدافظ و

 .دیافتاد خواب از سرم پر یجا گذاشته اما چشمم که به مان یزیکه رفت پشت سرش در باز شد فکر کردم چ اون

درک کردنش لبخند  یذهنم جا نداشت برا یدونستم ول یم دیشا ایدونستم و  یرو نم لشیاخمو بود و من دل دوباره

 :سالم.زدم

 

 بود؟ یپسره ک ،زمی:سالم عزدیرو بوس میشونیتخت نشست پ یرو کنارم

 

 بود، گفتم: استادمه. ارشیک شیناراحت لیمن مطمعن شدم دل و

 .دهیدرسم م ادیم ونیروز در م هیتونم برم  یکه نم دانشگاه
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 دم؟یمگه من نگفتم خودم درست مزد وگفت: یپوزخند

 

 ؟یشیم میاستاد خصوص یگیم یعنی:دمیخند

 .شهینم یول ،یعال چه

 

 استادت بشه اما من نه، چرا؟ بهیپسر غر هی شهیشد و گفت: م بلند

 

 ؟یخودت چ یگردنش که متورم شده بود نگاه کردم وگفتم:کارا یترس به رنگها با

 

 جانا. ییمشت کرد:کار من تو دستشو

 ؟یفهمینم چرا

 یآورد یرد بشه بعد تو برداشت تیمتر لویک۱۰ یپسر نمیتونم بب یمن نم یفهمیچرا نم یمیهمه زندگ یفهمینم چرا

 اتاقت؟ یتو

 

 و... میبگ نکهیاتاقم درسم بده نه ا یشدم:آوردم تو یاعصبان

 

 دهنم رو گرفت و اجازه حرف زدن نداد و عاجز گفت:بسه جانا. یدست جلو با

 بسه
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 شکمم جمع کردم. یگوشام گذاشتم وپاهام رو تو یداد آخرش دستام رو رو با

 از جام بلند شدم و از پشت بغلش زدم: نرو عیرو چپ و راست تکون داد و بلند شد وسمت در رفت سر رشس

 

 دمیچیکه جلو شکمش حلقه بود رو باز کرد و رفت و من موندم و از درد عشق و سرطان به خودم پ دستام

 

 

 یخبر چیه دمشیند گهیبحثم شد د یکه با مان یاتاقم دوباره به انتظار نشست و منم کنارش از همون روز پنجره

 دیاب یاسمش و چ دونمیبدم و نم امیذاشت بهش پ یدرونم نم یزیچ هیبرداشتم اما  بمیرو از ج میازش نداشتم گوش

 ریتقص یبحث اون روز بخاطر من بود ول یول میشتخصلت بد رو دا نیهردومون ا دیشا یلجباز دیشا ایگذاشت غرور 

 من نه.

 کردن. یآشت یشدم برا یدم مق شیخودم پ دیبا پس

 ؟یدادم:باهام قهر امیبدون سالم پ پس

 

 ؟یکن یفکر م یبود و گفت: تو چ دهیخواب یگوش یکه رو انگار

 

 دونم. یونم تیدور لیدل ینه، ول گمیزود جواب دادم: من م منم

 ستین یدونم سرطان مصر یکه م ییاونجا تا

 

 میکن یشدم مثال اومدم آشت مونیپش یگفتم ول یرو از سرشوخ امیپ نیا

 جلو خونتونم. گهیساعت د میداد که با ترس بازش کردم: زود حاضر شو تا ن امیپ
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 خاموش بود  یشمارش رو لمس کردم وبهش زنگ زدم ول زود

 نداشتم پس به مامان زنگ زدم که زود برداشت چرا همه در دسترسن: سالم آروم جونم؟ یراه

 

 مامان؟ نیی، کجامن نیگرفت: سالم بهتر خندم

 

 چطور؟ زم،ینگران شد:سر کار عز مامان

 خوبه؟ حالت

 شده آره جانا؟ یزیچ نکنه

 

 د؟یکن ینشده چرا انقدر هول م یزیکرد:نه مامانم، چ یبره چون صد درصد سکته م شیپ نذاشتم

 .نیگفتم بدون رونیبرم ب خواستم

 

باشه دخترکم برو سالم به السا  دم،ی: خدا رو شکر ترسهمه وجودم رو خنک کرد وگفت قشینفس عم یصدا مامان

 برسون 

 

خواستم بگم  یبرم، هر چند خودم االن م یکه با مان رهیشکش هم نم یدونستم مامانم حت یکرد و من از قبل م وقطع

 اون اجازه نداد. یخوام برم ول یم یبا ک

( ی)سرهملریب هیجلو باز رو برداشتم وهمراه با  یطرف کمدم و مانتو کالباس رفتم عانهیومط عیحرف زدم سر یلیخ

  یخی ،یرنگ طوس
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و  ومدیبهم م یلیبود خ یکوتاهم رو برداشتم موهاش از جلو چتر سیتن کردم و مانتو رو روش گذاشتم کاله گ رو

کنم شونه زدم وصاف شدن شال  یخوب شدم و موهام برگشتن از جلو چتر یگرفتم اگر روز میهمون لحظه تصم

بود  یانم امیپ دیلرز میلحظه گوش ونوهم دمیلب هام کش یرو یبرداشتم و رژ کالباس یوکفش طوس فیو ک یکالباس

 ...نییکردم و رفتم پا یخودم خال یعطر رو عیسر نییکه برم پا

 

 

 :سالمدمیتاب سمتش چرخ یعطرش مستم کرد ب ینشستم باز بو نیماش یتو

 

 چطور مجازاتت کنم؟ سالم گفت: یآغوشش گم شدم و به جا یم تموم نشده بود که توحرف هنوز

 

 اد؟ی: دلت مرو لوس کردم خودم

 

 .رمیگ یبه وقتش حالت وم یاالن نه ولآوردم: رونیآغوشش ب از

 

 رن؟یم شی:درسات خوب پبودم که گفت رهیدونستم به جاده خ یکه منم نم ییداد رفت طرف جا گاز

 

 گرفتم. ادیکتاب رو  شتریسه جلسه نصف ب یخوبه تو یلیبود حرفش نه سوال: آره خ طعنه

 

 تیماداعت ینگاهت رنگ ب:بگه و نگاهم کرد رنگ نگاهش ودوست نداشتم وگفتم یزیکه چ نیطرفم و بدون ا برگشت

 راحت باش. گهیونسبت به من لو داد د
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 به دروغ  یگه بهت اعتماد دارم حتنخواست مقاومت کنه و ب ینگفت حت یچیزد وه یپوزخند

اومدم کنارم قرار گرفت و دستم رو با فشار گرفت برگشتم  نییوپا میستادیدر رستوران ا یجلو قهیاز چند دق بعد

 ؟یطرفش:آخ مان

 

گارسون منو رو آورد و نگاهم به منو و فکرم  میونشست میفشارش رو کم کرد اما ول نکرد وارد رستوران شد یکم

 ؟یخور یم یرشته افکارم رو پاره کرد وگفت:چ یمان یصدا گهید یجا

 به اون؟ یساعت ذل زد کی

 

 خورم  یمنم همون رو م یخور یم یدونم هرچ یواقعا قهر بود:اوم، نم انگار

 

 ام و مخصوصا پاستا یا ترانهیمد یدونست من عاشق غذا ها یتکون داد و پاستا سفارش داد م دست

 ورمن وبخ ایگفت:ب یوم زدیشده بود و همش چشمک م نییباکالس و خشگل تز یلیپاستا که خ قهیاز چند دق بعد

 خورمت نگران نباش  یگفتم:باشه م یدادم وم یم شیدلدار منم

 

 نیگفت ا یخورد و م یسبک نم نیا یغذا تو چوقتیه یمان میومشغول خوردن شد دمیافکار ناهنجارم خند به

االن مجبور شده بود با من بخوره انقد داهنم  یغذاها فقط واسه دخترا ساخته شده و من حرفش رو قبول داشتم ول

از آب خوردم چون نوشابه برام خوب  یلپپر بود داشتم خفه شدم دستمال برداشتم و دور دهنم رو پاک کردم و ق

پاستا  نیشد از ا ینم یشدم ول ریس بایاز ساالد کاهو رو برداشتم وخوردم تقر ینگاهش هم نکردم کم ینبود حت

 خوشمزه و خوشرو گذشت

 از کنارم اومد با شک نگاه کردم  ییآشنا یدهنم بذارم صدا یکه خواستم تو نیرو پر کردم وهم چنگالم
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 آخه؟ ارشیاتفاق روز باشه ک نیتونست بدتر یمن، م یخدا

 ی:سالم آقاستادمیتش سرخ شده بود بلند شدم و جلو هول شدنم رو گرفتم روبروش انگاه کردم صور یمان به

 ؟یچه تصادف ک،یتاج

 

 .دمتونیخنده بود شانس من خوش خنده تر هم شد: بله منم تعجب کردم د خوش

 

 جان یرفت و دست داد وگفت:سالم مان یطرف مان ارشیک

 

 تونست؟  یواز کجا م اسمش

 همو دنید اومد انروز خونه ما ادمی

چقد ناز بود  دمیکنارم د زهیم زهیدختر ر هیم نگاه کردم که  گهیخودش رو کنترل کرد و جوابش رو داد سمت د یمان

 بزرگتر باشه ایهمسن من  ومدیبهش م

 د؟یکن ینم یمعرف ک،یتاج ی:آقادمیچرخ ارشیک سمت

 

 خواست که من نداشتم  یجرات م نجایا یکردم ول یخونه با اسم صداش م یراحت بودم وتو باهاش

 .انایکنار دختره اومد وگفت:خواهر من، ک ارشیک

 

برگشتم دستم رو جلو بردم:جانا دانشجو برادرتون، خوشبختم از  اناینگاه کردم وطرف ک یپنچر شده مان افهیق به

 تونیآشنا
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 .زمی( منم خوشبختم عزمیدیهستم خواهر استاد شما)دوتا خند انایمثل برادرش خوش خنده بود اما کم رو: ک اونم

 

 ...میومشغول صحبت شد میکردم و نشست تعارف

 

 

شدم  یداشتن خفه م زدنیبدجور و در مورد درس حرف م انایهم گرم گرفته بود با ک یمان میحرف زدن بود مشغول

 یایب یتون یم یجان ک ارشیکردم وگفتم:خب ک میمثال آرومم قا افهیو حرصم رو پشت ق دمیچرخ ارشیسمت ک

 واسه ادامه درس؟

 

 من حاضرم، بانو. یو گفت: هر وقت شما امر کن هیدونست چ یرو نم یمن ومان نیرابطه ب ارشیک

به  یامسال کالس برنداشتم خسته شدم قرار بود امسال استراحت کنم تا سال بعد که شما خورد کنهینم یفرق واسم

 ما.

 .میبه شما نه بگ میتون یکه نم ماهم

 

 !ینقطه ضعف مان یدست گذاشت رو قشنگ

 نبود که از حدش بگذره. یچندوقت شناخته بودمش و پسر نیبود و من تو ا یشوخ یهمش از رو ارشیک یحرفا نیا

 کنه؟ یرو راض یبود که مان یک اما
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 شمونیخنده پ یم انایدر آوردن حرص من داره با ک یبرا یمان دمیزدم و خواستم بحث وجمع کنم که د یلبخند

پسر  یلیخ ارشیبامزه ک یبه حرف ها دنیبه حرف زدن و خند میو شروع کرد ارشیشدم و دوباره برگشتم طرف ک

 .رهیگیهم آدم خندش م یدر حالت عاد یبود و حت یطونیشر وش

 کشتم! ارهیب رمیگ یدونستم مان یم یول رمیخندم رو بگ یتونستم جلو یمن نم و

 شدم  یته مداشتم خس گهید یمن بس کردم نه مان نه

از خنده و فکر کنم همه  دمیکرد ترک یدختر جلف ومسخره م هیبه گوشم خورد و داشت  ارشیکه توسط ک یحرف با

 .دنیشن

 خ..دا...خدا نکشتت ارشی..کیخنده گفتم:ک ونیم

 

 انایخونه تو هم ک رمیم ارشیدادم:من دارم با ک امیپ یوبرداشتم و به مان میگوش دمیخند ریکه س قهیاز چند دق بعد

 رو برسون، فعال.

 

  میبر عسیاالن ضا م،یریم گهید قهیکردم زود جواب داد:صبر کن چند دق ارسالش

 

 فعال  د،ییاختالتتون تموم شد بفرما نکهیبذارم، بمون بعد از ا مهیبحثتون رو ن ادی:نه دلم نمارمیخواستم کم ب ینم

 

 منو؟ یرسون یم ارشیگفتم:ک ارشیرو برداشتم و روبه ک فمیک

 

 بلند شد:چرا که نه؟ ارشیک
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تم بفرس نیماش ای امیبگو خودم ب یایب یخواست رسه،یدوستت م گهیشما بمون  االن د زمیگفت: عز انایروبه ک و

 دنبالت.

 

 رسونم. یجان، من جانا رو م ارشیگفت:شما زحمت نکش ک ارشیبلند شد وروبه ک یبرزخ یمان

 

صداش و به زور  میزد رونیبد شد از در رستوران که ب یلیخ د،یباهردو کرد و دست من رو کش یمختصر یخدافظ و

 خاره؟ یکنترل کرد وگفت: فکر کنم تنت م

 !نیو بب نیحاال بش ستمین یپسر رو کم نکردم مان نیاگر من شر ا جانا

 

 بود   یجد یلیو حرفش خ دمیترس دشیتهد از

هنوز ول کن  رهیمیاومد که گفت:نگاش کن تو روخدا بدبخت داره م یپسر یگفت صدا یطور که داشت م نیهم

 ستین یدوست باز

 

صورت پسره  یرو یمشت مان نیشد که اول یکردم حضم نم یم یحرفش بودم هرکار نیبودم و مبهوت ا جیگ من

 کجاست؟ ارشیک ادینم یچرا کس یچهارم یسوم یدوم دمیکش غیدهنم بردم وج یدستم رو جلو دیخواب

  ادیم یداره با دو سمت مان دمیبرم صداش بزنم که د دماوم

 من. شهیهم پ انایاونا و ک شیرفت پ ارشیک

 گهید کمیرو از پسره جدا کنن اما نشد  یهم رفتن تا مان گهید یمردم دورمون جمع شده بودن و سه چهارتا همه

دهن باز کنه و من رو  نیگفت که دوست داشتم زم یبهش م ییزایچ هیو  زدیکشت پسر رو م یم دیکش یطول م

 بود! نیکه سنگ یببلعه، زشت نبود حرفاش ول

 تمام! یینمایس لمیبه زور از پسره جداش کرد و کم کم دورمون خلوت شد و ف ارشیک قهیاز چند دق بعد
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 شد؟ نطوریشدن چرا ا ریاشکام سراز دمیصورتش و د یوقت

پدال گاز گذاشت  یبرد و پاش رو رو نیو طرف ماش دیاومد و دستم رو کش یولبرد  یرفت ومن رو نم یتنها م کاش

 ورفت

 دیداد و با خودش زمزمه کرد: با هیتک یصندل یسرش رو به پشت ستادیکنار جاده که خلوت بود ا قهیاز چند دق بعد

 کشتمش یم

 

 شد،یکه آخش در اومد کاش آروم م دمیو آروم کوشه لبش کش دمیبرگ دستمال برداشتم و خودم رو طرفش کش هی

 ؟یحمله کرد یجور نینگفت که ا یزیاما گفتم: چ دمیترس

 ؟یچ شیکشت یم اگر

 !یکرد یرو اون بدبخت خال یکه از من داشت یحرص همه

 

 شدم. ادهیپ نیکه رفت از ماش نیشد و طرف بوفه رفت هم ادهیپ نیرو پس زد و از ماش دستم

 آزاد شده از اونجا دور شدم و فکر کردم...که تازه از قفس  یپرنده ا مثل

 شده؟ ینطوریا یکردم که چرا مان فکر

 دفعه؟یشد  یچ

 کنه؟ یبده فقط جنگ و دعوا م هیکه بهم روح نیا یکه انقدر خشن نبود جا یمان

 کرد... یکه آرومم م یزیتنها چ دمیفروشگاه لباس رس هیتا به  رفتم
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 کنار  تخت انداختم و شالم رو از دهارویاتاقم خر یرفتم تو نتمیبب یکه کس نیخونه شدم و پاتند کردم تا قبل ا وارد

 آتش داخلش فوران کرده بود یپرت کردم سرم داغ داغ بود وانگار که کوره  نیزم یو رو دهیسرم کش

 تونست راحت تر باشه... یس حموم مبود پ ختهیدوش موهام که ر ریآب سرد رو باز کردم وبا لباش رفتم ز دوش

 نشسته بود و نهییآ ینگاه کردم بخار آب سرد رو نهییو به آ دمیفقط چرخ زدمیدلم خندم گرفت خودم وگول م یتو

رو باز کرده  یکه لوله ا نیدر حال حرکت بود و مثل ا مینیحس شد خون از ب یبدنم ب دمیکنارش زدم خودم رو که د

هزار تکه شد و آخر  دمیکوب نهییآ یبود رو تو یا شهیو نرم کننده موهام که ش دمیکش غیج ختیر یباشن، خون م

 کل یتو یبیمشتم فشردم درد عج یها نشستم و تکه ش وبرداشتم و تو شهیسقوط کرد کنار خرده ش نیبه زم

باعث شد دلم  گس خون یشده بودن و بو یکل لباس هام خونگ گهیکرد دستم رو باز کردم حاال د دایوجودم رخنه پ

 بکشم غیبخوره و از ته دل ج چیپ

کردن  یرگ دستم گذاشتم که در حمام باز شد و مامان، بابا وآرتام هرسه با بهت به من نگاه م یرو رو شهیش تکه

 بر کار من بود  یچهرشون که مبن یدگیومن رنگ پر

جون کنارم  یلو بردو اومد و ببغلش رو گرفت که دست به عالمت آرامش ج ریرفت که آرتام ز جیسرش ک مامان

  دیکه داشتمم پر یدرجه خون هی دمینشست رنگ چهرش و که د

 ناباورانه به دست من نگاه کرد و بعد به صورتم. مامان

 خون شد  سیکف حمام خ اونم

به جونم و اشک آرتام که درحال سقوط بود اون لحظه با همه وجودم از خدا خواستم من  دیکش شینگاه بابا آت و

 وببره...

 .کشونمشونیکه من در حق خانوادم کردم و دارم به مرز جنون م یهمه کم لطف نیا از

 با خودت دختر مامان؟ یکار کرد یصورتش غرق اشک شد و صورتم رو نوازش کرد وگفت: چ مامان

 کنه؟ یتو دق م یبمادرت  یگینم

 زنه؟یم ابونیتو سر به ب یبرادرت ب یگینم

 وبکشه؟ یکار کنه و ناز ک یتو چ یپدرت ب یگینم
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گرفتن و از اون  یکه لرزش دمیرو د میزندگ یاسطوره  یکه مامانم داشت عرش خدارو هم لرزوند شونه ها یبغض

 فرار کرن. دادیخون م یکه حاال فقط بو یواریچهار د

 ر کنم؟کجا فرا من

بود و زود از  یبه مامانم نگاه کردم تا االنم که زنده م با مراقبته مامان بوده چون اون روانشناس ماهر یحرف چیه یب

 خونه! یحرکاتم وسکوتم حرف دلم رو م

 من بخوام! نکهیبغل مامان افتاد بدون ا یشد تو نیسنگ سرم

 !یزندگ گنینم نیفلسفه من به ا یحرکاتم هم دست خودم نبود و تو یکنترل گهید

 

 تونه خوب نفس بکشه ینم رهیمیرو تخت، داره م مشیکمک کن ببر ایآرتام رو مخاطب قرار داد وگفت: ب مامان

  شهیخون خودش خفه م یداد نفس بکشه وادامه داد: کل بدنش شده خون داره تو یاجازه نم هیگر

 

 هگید دیکردم شا میو به وجود برادرم نقد ختمیچشمام ر یق رو تولرزون اومد و من رو بغل کرد عش یبا دستا آرتام

 نگاها بهش بکنم. نینبود از ا یفرصت

دهنم همون لحظه دکترم اومد و من مطعمن بودم بابا خبرش کرده مامان  یبود تو دهیتخت برد زبونم چسب یرو 

نبض  غیو ج اهیوس کیتار ادیوندم ودنمامانم هم کرد و چشمام بسته شد و من م میکنارم نشست از اون نگاها تقد

 ....میزندگ

 

 

 بود! نیپر درد و خسته م رو از هم فاصله دادم پلکام سنگ یچشما
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 وعمه. ی،آرتام خاله، ماننگاهشون کردم مامان، بابا یکی یکیباز به اطرافم نگاه کردم اطرافم پر بود از آدم  مهین

تونستم بزنم انگشتم رو تکون دادم تا متوجه بشن به هوش اومدم چون از چشمام متوجه به هوش اومدنم  ینم یحرف

 و ناباور به من نگاه کرد و گفت: جانا؟ دیخودش سمتم کش دیشدن مامان حرکت دستم رو که د ینم

 

 نشد! یببخشم ول یبهش انرژ کمیهام رو کش آوردم و خواستم  لب

 .کنهیم ینیسنگ ایدن کیسرم اندازه  دمیسرم رو تکون دادم اما حاال فهم فقط

کنم شده بودم مرده متحرک  یحس نم یچیدونستن من ه یرفتن و نم یدورم حلقه بستن و قربون صدقه م م همه

 کجام. دمیرو درک نکردم و نفهم تمیموقع کمیتونستم بکنم آرتام تند رفت تا دکتر رو صدا کنه حاال  ینم یکار چیه

 شد. یدرک نم یجور چیبودم که ه تمیداشتم و در حال کنکاش وضع ضعف

کرد دکتر خودم بود با لبخند سمتم اومد و به سرمم نگاه کرد وگفت: احوال دختر  تیهدا رونیاومد و همه رو ب دکتر

 من؟ یقو

 یشید خوب مزو یبر شیپ نطوریهم دمیمن بهت قول م یایبرم یضیمر نیدخترم، خوب از پس ا نیآفر

 

 !هه

 .دننیهاون و در حال کوب یمن تنم و انگار گذاشتن ال دیفهمیدکتر بود چرا نم گهیکه د نیا

 .یحالم بهتر شد فقط کم یتو سِرم زد که کم یسوزن دکتر

 رفت ومامانم  داخل اومد. رونیب

 بودم یتن خوش خودش کرد و من کامال راض یبو ریمادرانش مدهوش کننده بود و من رو اس یبو

 !...رمیکه باعث شد گر بگ ختیصورتم ر یو اشکش رو دیبوس قیرو عم میشونیو پ ستادیسرم ا یباال

 تونستم بگم و اونم با جون کندن مامان بود وبس یکه م یزیکردم و تنها چ هیهمراه با مامانم گر منم
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 روش بود و نوازش کرد. سیگ کاله هیسرم که حاال فقط  یچسبوند ودستش رو رو میشونیرو به پ شیشونیپ مامان

و من وبه انتظار خودش گذاشت تا لحظه آخر مالقتم  ومدیبودم که ن یکیمن منتظر  یاومدن ول یکی یکیهم  هیبق

 ومدین یچشمم به در بود ول

 

 

 یهر چقدر م شهیکنم حالم داره بدتر  م یو حس م رمیم لیاومدم و با گذر روزها دارم تحل مارستانیاز ب یروز چند

 ومدیاومده بود تا واقعا من رو ببره از خودم بدم م یضیمر نیشد و انگار ا ینم یخوام خودم رو سر پا نگه دارم ول

کردن در اتاقم زده شد وبعد  یسلول بدنم از درد ذوق ذوق م هتختم مثل جنازه افتاده بودم و سلول ب یتو یچند روز

و به کل از درس وکارش  ومدینشست اونم داشت پا به پام م بهش زدم و اومد کنارم یآرتام داخل شد لبخند تصنع

 زده شد مثل مامان وبابا.

 زم؟یعز یرو جواب داد:چطور لبخندم

 

 پس ستیقاموس برادرم ن یدرد ودل کردن هم تو کمیدونستم  یانقدر سر خورده بود و م یگفتم بهش وقت یم یچ

 باشه چرا خوب نباشم؟ طونیشم بخنده ومثل قبل شروشدادا یکردم: اگر چشما یناراحتش م نیاز ا شتریب دینبا

 

تو بشم که  ی:آخ من فدادیوخندش من رو از فرش به عرش برد و سمتم چرخ دیقشنگ، مردونه، برادرانه خند بلند،

 دیشد یلیاونم خ یسالت بود سرماخورد۷ ادمهیمن  یحت یبود نطوریهم شهیهم یدیبروز نم یزیچ چیوقت ه چیه

جلد  یتو باز تو یدکتر صورتت از تب سرخ شده ول میاز تب گونه هات رنگ خون شدن مامان اومد و گفت بر

 رونیب نیبر نیخوا یم یکه شما وقت ییاتاق شما و از اونا یسرخ نشدم که رفتم تو ی:نه مامانیوگفت یرفت طونتیش

 یباق یوحرف یکرد یباز یبود دهیپله ها چ نیباعروسکات که رو تک تک ا یو رفت یزدم و از بغل مامان در اومد

 ینذاشت
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ا بود و ت ادمیقسمت دومش  یبود ول ادمیواقعا  ایدونستم ساخته خودم بود  یشد نم یلحظه برام تداع نیتک ا تک

خورد از پله اول تا آخر  چیبود که پام پ یسالگ۱۲ یتو یدادم ول یهم به گذاشتن عروسکارو پله ها ادامه م میسالگ۱۲

 اومدم وبعدشم که دکتر وگچ پاو...  نییغل خوردم وپا

 موهم یفرو رفتم دستم رو دورش حلقه کردم وحضورش رو کنارم خواستم سر ب یآغوش گرم یفکر بودم که تو یتو

 من  یوقو طونیو دوباره به حالت برگشت وگفت:دوست دارم خواهر تخس، شر، ش دیرو بوس

 

 رفتن؟ نیبودم که خانوادم انقدر از ب یمن قو ایکنم که آ یفکرم حالج یفشرده شد من خواستم کم قلبم

 برام گنگ بود  جوابش

 باش! شهیبود:هم نیگلوم، بگم ا یبغض تو میتونستم با حضور عظ یکه م یزیچ تنها

 

 

 خورد که باعث شد از خواب بلند شم. چیبدنم پ یتو یدونم ساعت چند شب بود که درد بد ینم

شب  مهین۳اومدم به ساعت نگاه کردم  نییتخت نشستم و همه بدنم سر شده بود پتو رو کنار زدم و از تخت پا یرو

برخورد دندونام  یآب خوردم که صدا یلرزونم برداشتم و کم یداد همه خواب بودن پارچ رو با دستا یرو نشون م

وج م کباری قهیکه چند دق ییایدر هیکردم  یشدم حس م یبدتر م قهیو من هردق نداختیرئشه به تنم م وانیل یرو

از  یریجلو گ یودستم وبرا ستادمیتونستم تحمل کنم با تمامه توانم سرپا ا ینم گهیتو سرم جا دادن د رهیگ یم

وردم خ نیار دست وپا زمفاصله گرفتم چه یکه از تخت کم نیافتادنم به لبه تخت بند کردم و آروم قدم برداشتم هم

ن توان بلند شد گهید ختنیر نیزم یکه من بفهمم رو نیکه هست بدتر بشه اشکام بدون ا ینیاز ا لمو باعث شد حا

در بلند شدم و بازش کردم  رهیوبه در اتاقم رسوندم با کمک دستگ دمیکش نیزم ینداشتم و همونطور خودم رو رو

 یب یرسوندم و سر خوردم با دست ها اقشخودم رو به ات واریبه د هیاتاق من بود با تک کیخدارو شکر اتاق آرتام نزد

امان م ینشد ول داریشه و فکرمم درست بود آرتام ب داریکردم ب یبود و فکر نم نیجونم در زدم و آرتام خوابش سنگ

 یخوابش رو بست وموها زیشوم اومدن و چراغ سالن رو روشن کردن مامان کمربند نییناله هام از پا یوبابا باصدا

 یدهنش رو گرفت بابا بادو سمتم اومد و بادست پشت گردنم رو برا یفرستاد و جلو شقشنگش رو پشت گوش
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دست پر از مهر پدرم رها کردم و  ینداشتم و خودم رو رو ستادنیتوان ا گهیخوردنم گرفت و من د نیاز زم یریجلوگ

اومدن برادرم از  رونیخوردن مامان کنار دستم و ب نیرد شدن دستام و زمحس کردم. س مینیرو اطراف ب یقیرق عیما

بود.دست  یمن کاف دنیکش شیآت یبرا نیمن و هم یرو تیقلبش شد واشکش شد کبر یاتاقش وچنگ مامان رو

روح ورنگ پدرم  یو اشکش رو پاک کردم و به صورت ب دمیمامان کش شمیصورت مامان مثل ابر یجونم رو رو یب

 کار کردم؟ یچ نایمن با ا اینگاه کردم خدا

من بود و من  یمرد زندگ نیاول نیا دمیوعطر مست کننده وپدرانش رو باال کش دمیکش یقیتوانم نفس عم باهمه

که از حال دخترش مبهوت شده بود و توان  یدادم پدر یدستش جون م یکه داشتم تو یعاشقش بودم...عاشق پدر

 ایداشت...خداحرف زدن ن

 

 

 از زبون السا داستان

ناله خاله سوگل  یبه درد اومده بود و صدا هیکردم و سرم از شدت گر یجون جانا نگاه م یبه جسم ب شهیپشت ش از

 نیبودم و هم دهیرو د تشیآرتام مغرور که من فقط جد یاشک یکرد و چشما یوعمو بهداد تنم درد گرفتم رو بدتر م

 کردنم شده بود... ریباعث اس

بغل خاله سوگل انداخت و  یشدن و عمه خودش رو تو کیبه ما نزد انیتپل بود و همراه پسرش را یجانا که کم عمه

خانواده رو دوست داشتم و  نیا نیب تیمیهم عمو بهداد وآرتام رو بغل کرد چقدر صم انیکردن و را هیهردو باهم گر

 رو دراز کردم طرفش: سالم بهارجون؟ ستمعمه جانا رفتم و د شهیپ نشونیکنم ب یشد حس راحت یباعث م

 

جانا  یوب زدلمیمن داغ دلش تازه شده باشه بلند شد وبغلم کرد و من مات کارش بودم که ناله کرد:عز دنیکه باد انگار

 .یدیرو م

 شد دخترم؟ ورنطیچرا ا یبود ششیزبونش بود تو پ یرفت و اسمه تو رو یتو رو دوست داشت راه به راه م چقدر
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 گفت خاله بهتر از عمه ست؟ یم یعمه مهربون وک نیآورد ا یقلب آدم رو به درد م حرفاش

 یکه عمه وخاله هم بو دمیرس جهینت نیبه خاله الساکه کنار خاله سوگل نشسته بود و به ا دمیچرخوندم و رس چشم

 متیبلند شد ودست مادرش رو گرفت و از من جداش کرد وبا مال دید نطوریرو ا تیکه وضع انیرا دنیمادر رو م

 السا خانم. دیگفت:ببخش

 !ستیخوب ن حالشون

 

راحت  دیکنم، بذار یکردم گفتم: خواهش م یکه داشتم رد اشک رو از صورتم پاک م یعقب رفتم و در حال عقب

 باشن 

اومد خم شدم ودستام رو بند زانوهام کردم و  یال نمبودم نفسم با دهییمحوطه رفتم انقدر دو رونیرو برگردوندم و ب و

 کردم؟ یم دیکار با یچ ختنیر یم نیزم ینفس نفس زدم و اشکام رو

 کردم؟ یم تیرو اذ یک دیبا گهیمرد من د یم اگر

 کردم؟ یم حتیرو نص یک

 کنم؟ یرو همراه یک طنتیش

 رم؟یرو بگ یاز خوشحال شدن ک یناش جاناتیه یجلو

 درد ودل کنم؟ یباک

 نم؟یبش زیم هیپشت  یباک

 ارم؟یادا استادا رو درب یباک

 ارم؟یب ریرفتنام واز کجا گ رونیب هیپا

  دینبا مرمیدونه من م یچون م رهیبم دینه اون نبا نه
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تونست  یبخاطر درد کمرش نم یبه خودم اومدم مامانم بود اونم نگرانتر از من بود ول یزنگ خورد کم لمیموبا

 انم مامان؟:جادیب

 

 :جانت سالمت دخترم، جانا چطوره؟دیچیگوشم پ ینگرانش تو یصدا

 

 یاون نم یبراش دعا کن من ب وعهی یس یس یمامان، تو ستیرو فشار دادم:خوب ن قمیرو بادرد بستم وشق چشمام

 ؟یدونیتونم شما که بهتر م

 

 .زدلمیکنم عز یش بود گفت:دعا م هیدونم بخاطر گر یکه م بامکث

 کارو نکن مامان. نیخودت ا با

...برو کنمیکه من م یکار نیخوب بودن حالش بکن درست مثل هم یبرو چند رکعت نماز برا هیگر یباش وجا آروم

 .زنمیجانم دوباره زنگ م

 

 ا؟یحضور مادر خوبه خدا چقدر

 نه؟یریاخالق تندشون هم ش یکه حت یوجود مادرها خلق کرد یتو یچ

رو برداشتم وپهن  یرفتم و وضو گرفتم وبرگشتم باال ونماز خونه رفتم چادر و سجاده ا از حرف مامان تیتبع یبرا

 .دمیصورتم کش یکردم و شروع کردم...دستام رو رو

 دونستم؟ یشدم و نم یچند رکعت نماز چقدر آروم م با

 نعمت دور بودم من؟ نیاز ا چقدر

 من رو ببخش... ایخدا
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وکفشام رو  ارمیچادر رو در ب نکهیتنم و دلم ضعف رفت بدون ا یشد رئشه تو غیج یبودم که صدا ازیراز ون وسط

 ایخوام بهش فکر کنم خدا یشد...نم یبپوشم و طرف اتاق جانا رفتم و پاهام داشت سست وسست تر م

 

 

 ندیخاله رفتم با د یدر پ یپ یها غیو تلو تلو خوران سمت ج واریکرد دستم رو بند کردم به د ینم یاری پاهام

شده بود که خاله به موهاش پناه  یسرد شدن...چ یخون یبست و دست وپام از ب خیتنم  یصحنه جلو روم خون تو

 برده بود؟

 چرا؟ دمیرس یرفتم نم یم یهرچ

بودم رو چنگ زدم و ازش جون خواهرم رو خواستم چون شاهد اشکا و  اوردهیکه درن یبردم وچادر نماز دست

 من بود...مگه نبود؟ یالتماس ها

 دم؟یرس یکنه...چرا من به خاله نم یفکرشم مغزم رو فلج م یاون وا یمن ب ایخوام خدا یمن جانا رو م ایخدا

 انقدر سرعتم کم بود؟ یعنی

 دمیضعفم باالخره رس یزدم رو مهیشدن قدم هام رو بلند تر برداشتم وخ یرفتم اونا دور تر م یم یهرچ انگار

 من ودوستم...دوست نه خواهرم! نیحصار ب هیکه شده بود  شهیش شتیبهشون همه پ

هوا و  نیمعلق ب مهیبشه وبه کمک آرتام ن یپام خال ریبود تا ز یصحنه کاف نیهم ستادمیا شهیرفتم و کنار ش من

 کرد یم یکه بهم دهن کج شهیخودم رو باال آوردم ودوباره به سمت ش ستادیشونه هام ا یو چادرم رو ستمیبا ا نیزم

 صورتش. یوکبود یمان یعاجزانه همه و بغض گلو یبرگشتم و ناله ها

کرد حالم  یاعزام م وی یس یرو به س یکه دکتر یمزخرف یصدا دمیبغل خودم کش یکنار خاله رفتم و سرش رو تو

ه تن روش وچسبوندش به باال یعیما ختنیاز دکترا و گذاشتن دستگاه شوکر و ر یمیرو بهم زد و بعد هم هجوم عظ

 برهنه جان دلم... مهین

 یها شهیلرزوند چه برسه به ش یعرش خدارو هم م دیکشیکه م ییغایرفتارش نداشت و ج یرو یکنترل گهید خاله

 نبود؟ بی، عجمردا نبود من ساکت بودم یزنا وناله ها غیجز ج یا گهید یصدا مارستانیب
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 نگاه کردم دو خط راست بود چرا؟ توریمان یرو یخطا به

 من؟ یشدن دوباره جانا و همه همه دکترا و عجله کردن پرستارها ودست نگه داشتنشون خدا نییبابا پا با

 کن لطفا چرا دست نگه داشتن؟... دارمیشد اگر خوابم ب یچ

 شد؟  یچ

 من رفت؟ یجانا

 ؟یسادگ نیبه هم مرد

 وبه حال خودم رها کرد؟ من

 ...دمیجانا قول م شتیپ امی...تمام شد منم تمام شدم...مدمیکش نیزم یرمقم رو زو یسر خوردم و بدنم ب نیزم یرو

 

 

 ومن؟ هینفسم رو قطع کرد و مبهوت موندن بق یکه لحظه ا غشیج یوصدا نیزم یشدن خاله رو پخش

 بود داخل؟ یهمهمه چ یصدا

 جانا خوب شده؟ گنینم چرا

 دهیمشت کردم به جسمه رنگ پر شهیش یاتاق رفتن با وحشت بلند شدم و دستام رو رو یدکتر تو یا گهید گروه

نگاه کردم که انگار داشتن با  توریدلم زنده شد و به خط مان یتو یدینگاه کردم شک آخر رو که زدن ام میزندگ مهین

 نیدادن وشک آخر شد خاتمه ا یخوردن و به من نفس م یم چیهم پ یکردن وکم کم تو یم یلجاجت بامن باز

 ...یباز

 من؟ یخدا تیاواقعیبود  ایرو نیاشدن دکترا  وخوشحال

و  دمیسر خوردم و رو طرف قبله کردم  وچادر رو از اعماق وجودم بوس نیزم یچشمام رو بستم و رو نامحسوس

 من و اشک شوق عمو بهداد وآرتام و... شیآت یرو یوخنده بود شد آب هیخاله که همراه گر یرگ رگ یصدا
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 رمق گفت:دخترم؟ یون که خاله بسمتش میاومدن دو دکتر هجوم برد رونیب با

 

 با همه تالش ما به گمیم کیزد و رو به همه ما اما مخاطبش خابه بود، گفت:بهتون تبر یبخش نانیلبخند اطم دکتر

ظه اما در لح میتونست اون رو برگردونه وما دست نگه داشت یقلب دخترون نزد و دستگاه شوکر ما نم هیثان کیمدت 

 قلب میروبکش دیروش ملحفه سف مینبود وخواست یدیکه ام یمادرانه شما بهش شوک وارد کرد و وقت ادیآخر فر

 دختروتون برگشت وناله کرد:مامان.

 دیصدقه بد دیمعجزس بر هی نیکرد:ا مهیضم و

 رفت. و

 مردش. یدست ها یاتفاق وآخر از حال رفتن خاله رو نیخنده خاله و شوکه بودن همه از ا و

 ت.شکر ایخدا

 ۸۹پارت#

 

لباس  هیخوش رو و خوش پوشم که حاال با  شهیخواهر هم یشد برا ینگاهش کردم و ته دلم خال شهیپشت ش از

 یلحظه ها یپسش زدم و خدارو شکر کردم که تو ختیصورتم ر یمحبا رو ی...اشکم بزدیتنش زار م یکه تو یصورت

 برگردوند. یخوردم برگشت و من رو هم به زندگ یغوطه م یدیآخر نا ام

رو  ستادیکنار دستم ا ی...حس کردم کسدمید یکرد تا رنگ آرام بخششون رو دوباره م یچشماش رو باز م کاش

رد بهم ک ینگاه مینزده بود مثل من ن یزیچند روز جز آب لب به چ نیبود و ا دهیرنگش پر دمیبرگردوندم آرتام رو د

 ادیجانا به هوش ب ات نیراحت کناست هیخونه  برتونیم نیایشما...ب نیوگفت:خسته شد

 

از حال بد وطاقت فرسام  یکه ناش یقیروحم شدن ونفس عم یاشکام روانه صورت ب دمیاسمه جانا رو که شن دوباره

 راحت ترم نطوری:مچکرم، من ادمیبود کش
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ه هوش گفت: جانا ب یافتادن ودل من غنج رفت و با دلبر نییپر پشتش پا یداد که موها هیتک شهیرو به ش شیشونیپ

 رو هم فرستادم. هیبق م،یبکش تمونیبه وضع یدست هی میبهتره بر نهیبب نطوریدوست نداره مارو ا ادیب

 من هستم. نیکن یاستراحت هی نیشما بر تا

 

 کرد؟ یانقدر اصرار م یوقت گفتمیم یچ

 گردم یزود برم یول رمیقبول کردم:باشه من م یلیم یب با

 

 رسونمتون یزد:من م یا بانهیدلفر لبخند

 

نداره جانا تنها باشه، شما  تیخوب ستین ینافذش شدم:حاال که کس یچشم ها رهیلبخند ازش تشکر کردم وخ با

 با اجازتون. رمیمن م دیباش

 

 یتدس هی دیگفت با یجون خواهرم رفتم...راست م مهیبه جسم ن یبگه که مخالفت کردم و بانگاه آخر یزیچ خواست

مامان افتادم که نه بهش زنگ زدم نه  ادیجانا هم خوب بود... هیواسه روح نطوریا میدیکش یخودمون م یبه سر ورو

رو حساب کردم و طرف خونه  هینگه داشتم...کرا دست یتاکس نیاول یرفتم االن حتما نگران شده پاتند کردم و برا

از باغچه وگوشه  دهیپوش یبزرگ گوشه ا بایقرت اطیرو زدم مامان در رو باز کرد و رفتم تو وارد ح فونیو آ دمییدو

بابام من رو از پا در آورد  ادیبود و باز  دهیوکرم پوش ییاز آب استخر وسطش رو هم سنگ فرش قهوه ا دهیپوش گهید

 جز بابا... میداشت یچ ههم

 ؟یجلوم:سالم آبج دیسالش بود پر۱۳که کمیکوچ داداش
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 مامان کو؟ ،یآبج زدلیرفت:سالم عز رونیاز تنم ب یخستگ یکم دمیرو بوس شیشونیپ قیزدم و عم بغلش

 

 رو دور کمرم حلقه کرد:داخله دستش

 

آغوش مادرانش انداختم و بوش وباال  یخودم رو تو یدر منتظرم بود با همه خستگ یو مامانم جلو میداخل رفت باهم

 خبر دخترم؟ یدونست بغض دارم:چرا ب یهام شد وم هیوباعث نوازش رح دمیکش

 کار کنم؟ یمن دست تنها چ یگیمن

 دورت بگردم من! یزدیزنگ م هی حداقل

 

 دخترم؟ شهیچه وضع نیو باز دلم درد گرفت من رو از خودش جدا کرد وصورتم رو قاب گرفت:ا ختیر یرو اشکم

 ؟یرنگ به صورت ندار چرا

 شده جانا خوبه؟ یچ

 

شب کابوسام بود برگشتنش به  شبید یناراحتش کنم پس گفتم:آره مامان خوبه، ول نیاز ا شتریخواستم ب ینم

 معجزه بود  یزندگ

 

 ودستاش رو باالبرد:خدارو هزار مرتبه شکر دیکش یقینفس عم مامان

 

چند سال نبود بابا  نیا یشدم وچقدر مامان تو رهیمبل نشوند وبه صورت شکست خورش خ یرو گرفت و رو دستم

پدر رو نداشته باشه خوب  هیسا یخونه ا یوقت یولوکس ول کیخونه نگاه کردم باهمه تجمالت بزرگ ش شده به ریپ
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خنک  یسر خوردم وجودم کم هیجلوم گرفت باتشکر گرفتم و یی...مامان شربت آلبالوادیبدنش به چشم نم

که باقطع شدن  یهمون شد یخواهر وبرادر دارم وخواهرم م گفتمیم شهیشد...مامان وصدرا کنارم نشستن ومن هم

 نفسش نفس من رو هموقطع کرد..

 

 

 از زبون جانا: داستان

بد الکل حالم رو بد کرد و باعث شد  یبو یبدم ول صیتونستم اطرافم رو تشخ یخستم رو باز کردم و نم یچشما

چشمم نقش بستن بد شدن  یهمه اتفاقات مثل پرده جلو کدفعهیشده بود... نیسرم سنگ مارستانمیب یبفهمم تو

که هست،  ینیو بدنم کوفته تر از ا رمس یحال شدنم حال بد خانواده ام همه مثل پتک شدن رو یشب ب مهیحالم ن

 شده بود؟ یچ ایشد خدا

باالخره به  زم،یگفت:سالم عز یاومد سمت تختم و پر انرژ یکه دکتر خانمه جوون دمیچشم د یباز شد و از ال در

 یتحمل کن گهیگذشت به بستگانت اما نگران نباش چند ساعت د یچ یدون یچند روز نم نیتو ا یهوش اومد

 یدخسته ش یلیخ یاستراحت کن یکم دیاالن با ینیبیبخش و همه رو م متیبریم

 

دونم خسته از  یهم خسته ونم یلیگفت خسته بودم خ یحرف زدن نداشتم و فقط سرم رو تکون دادم راست م ینا

 ؟یچ

 تخت افتادم؟ یکه مثل جنازه رو من

بدتره...جسمه  یکه از صدتا خسته جسم شهیم یهم آدم خسته روح ییوقتا هیبود که  یخسته جسم دینبا شهیهم

 رو... یخسته روح یمداوا کرد ول شهیدرد ناک وم

 تونه مداواش کنه... یکه روحش خسته ست و نم یبه حال کس یوا

اتفاق بدتر از  یکنه...داره خودش رو برا یوتارش دست وپنجه نرم م رهیت یایدن یکه داره تو یمن همونم همون االن

 دختر آمادست خدا راحتش کن! نیکنه...ا یاتفاقات هم آماده م نیا
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 زمیدکتر بالبخند نگام کرد:بخواب عز دمیکش یقیخورد و آه عم چیهم پ یفکر بودم که با سوزش دستم دلم تو یتو

 دمیقول م یکنار خانوادت یشد داریب یوقت

 

 :م..ما..مامانمانهی دیدونم به گوش رس یتونستم بگم فقط ناله کردم نم ینم یزیچ

 

 کمی دیبا یدون یفقط م دنتیتابه واسه د یاونم مثل تو ب زم،یعز ادیو مهربون گفت: م دیسرم کش یرو تو دستش

 گلم ...فقط بخوابشهیحالش بد م نتتیبب تیوضع نیچون تو ا یبهتر بش

 

 نیگفت من خسته م مامانم تحمل نداره تو ا یشد راست م نیگفت که من چشمام خمار شد و کم کم سنگ یم داشت

 استراحت کنم... کمی دیپس با نتمیبب تیوضع

 

 

تاب چشمام رو از هم باز کردم و بهش نگاه کردم ولب  یشد پشت سر هم ب یسرم اکو م یتو یکس هی هیگر یصدا

 زدم:مامان؟

 

صورتم کرد:قربونت برم دخترکم،  دنیمقدمه شروع به بوس یآورد و ب ورشیسمتم  دیدردناکم رو شن یکه صدا مامان

 ؟یباالخره حرف زد

 چند روز؟ نیتو ا دمیکش یمن چ یدونست یم

 مردم وزنده شدم؟ یدون یم

 دم؟یخودم د یرو با چشما ایاون دن یدون یم
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 یدست داد دست بردم و دور گردن مامانم انداختم اونم سرش رو رو بهم یصورتم رو داغ کردن وحس گرم اشکام

 ایشکرت خدا ایوناله کرد:خدا دیکش قیگذاشت ونفس عم نمیس

 

 اومده باشه ازم فاصله گرفت ورفت بابارو صدا زد:بهداد؟ ادشی یزیکه چ انگار

 

مردونه و استوارش من رو به  یشد من به هوش اومدم قدما یاومد داخل و به من نگاه کرد انگار باورش نم عیسر بابا

 خودم محکمتر کرد و کنارم اومد:دختر قشنگم؟

 ؟یخوب

 

 رو جون دادم:خوبم باباجون لبخندم

 

ا چند روز منو از پ نیتو ا یکه نباش نیبه سرم گذشت فکر ا یچ یدون ی:نمدیرو بوس میشونیزد وخم شد وپ لبخند

 ادیکه از پا در ب نهیتر از ا یتم دخترم قودونس یمن م یدرآورد...ول

 

 رو با نگاهم نوازش کردم:االن که خوبم من! سشیخ یو چشما دیبغض خند ونیوم

 بادا بلرزم نیکه با ا ستمین یدیب

 

 یومامانت نم نیدونستم دخترقشنگم، ا ی:من مگهید یوپراز حس ها قی، مردانه، پدارنه، عم، محکمقشنگ دیخند

 دونست!
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 یپدر ودختر میحاال بهش ثابت کرد یول

 

 یبه وجود م ارویترانه دن نیدو لقب)پدر ودختر(کنار هم قشنگ بودن و قشنگ تر نیچقدر ا دمیته دلم خند از

 شکرت که دارمش ایآوردن...خدا

.............................................. 

 یبدحال عمه وحت یاز جان والسا زتریمه خاله آرتام عزاومدن مالقاتم جز اون ه یکی یکیبرگشتم خونه همه  یوقت

و  ستیدونستم اغراق ن یخوندم و م یتک تک اونا م یچشما یکردن ومن صداقت تو یم یهمه اظهار نگران انیرا

 همش از ته دلِ 

 یصندل یرو جلوم گذاشت که از رنگش چندشم شد چه برسه طعمش مامان اومد و رو یسوپ بد رنگ خدمتکار

 دخترم، بعدشم قرصات و یسوپت رو بخور دینشست:با

 

 سوپه؟ نیگفتم:آخه مامان ا یحالت چندش با

 ه؟یانقدر بده طعمش چ رنگش

 

 شروع کرد  رزنیپ نی: باز ادیباال سرم خند السا

 نیاستراحت کن هی نیکنم خاله، شما بر یبعدش طرف مامانم رفت و ظرف رو از دستش گرفت: من چارش وم و

 

 من والسا رفت. دنیبا لبخند بعد بوس مامانم

دادن...السا برگردون زد و رو  یم سیشدن ومدام به من سرو تیاذ یلیچند روز که اومدم خونه مامان والسا خ نیا تو

 گفتم:السا لطفا؟ تیدهنم گرفت با مظلوم یداخل بشقاب کرد وجلو اتیتخت نشست و قاشق رو پراز محتو
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 که من با شرک ییاز اونجا  یول زم،یشناختمت عز یدونم گربه شرک ینکن م زیو ر بدجنس نگاهم کرد:چشمات السا

 دهنت! یتو چپونمیندارم غذا رو تا ذره آخر م یخوب ونهیم

 

 یدهن باز کردم اولش که خوردم عق زدم ول یلیم یشکمم گرفتم وبا ب یحرفش ودستم رو رو نیگرفت از ا خندم

ه ک ییبه گفته خودش وباچشما یول دیرحم د یب یحالم بده شده باشه...السا نکهیبود نه ا شیمزگ یهمش محض ب

ودستم رو  دمیبود که عقب کش موندهداد...چند قاشق  یکرد پشت سر هم به خوردم م یداد م یتوشون ب طنتیش

 ارمیبخورم باال م گهید کمیجلوش گرفتم: واقعا 

 

 قاشق بخور هیخودت  یگیمخالفت کنه که دستم رو جلو دهنش بردم:راست م خواست

 

 ه؟یدهنش که دستم رو جلوش گرفتم:دهن یمن رو برداشت که بذاره تو یواقعا خواست بخوره قاشق دهن انگار

 

رفت  نییسوپ که از دهنش پا یتختم جمع شدم وهردوخندمون گرفت ول ینگام کرد که عقب برگشتم وتو یجور

ق سرت وونهیفرستاد که حالم بهم خورد دختره د نشییپاو دییتخت و سمت سطل زباله دو نییپا دیمثل فنر پر

اومد ودست به کمر زد:خفت  تمخندم گرفت که انگار لجش گرفت وسم تشیچشماش از کاسه در اومده بودن از وضع

 کنم؟

 

 دیهم نپسند گرانید یبرا دیپسند یخود نم یرا که برا یزیباال انداختم: چ شونه

 

 اوج گرفت.. امونیباز وونهیوباز د وونمیبغلم افتاد خواهر د یبود تا منفجرشدنش از خنده وتو یکاف نیهم
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 یشد صدا یهم خسته م دیدادم با یبود نگاه کردم چهرش خسته بود...بهش حق م دهیالسا که کنار دستم خواب به

 نییپا اینوشته بود:ببود  یرو باز کردم، مان امیبلندش کردم و پ یعسل یاومد از رو میآالرم گوش

 

 رفتم االن؟ یم کجا

 ام؟یوقت شب کجا ب نیکردم:ا پیتا

 

 منتظرم زم،یکشه عز یطول نم ادی...زگهید نییپا ایجوابش اومد:گفتم ب زود

 

دم و ش نییلباس مناسب روانه پا هیاز دستم ساخته نبود بلند شدم و بعد  یبرم وکار دیدونستم با یکه داد م جواب

پا تند کردم و سمتش رفتم چقدر چهرش گرفته  دمیرو که د نشیرسوندم ماش ابونیباترس ودلهره خودم رو به خ

 بود خدا اما چرا؟

 که خوبم؟ من

 یو من مست اون و ب دیکه نشستم آغوشم کش نینشستم ودوباره عطرش من رو به کهکشانا برد وهم نیماش یتو

 .زدمیم ادشیصدا فر

گردنش فرو بردم وبا  یگود یوسرم رو تو دمیکمرش حلقه کردم و عطرش رو با جون ودل باال کش رو دور دستام

 دنم؟ید یومدیبغض گفتم: چرا ن

 

 جانا؟ یکار کرد یگردنم فرو برد وگفت: با من چ یگود یسرش رو تو اونم
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 چطور دلت اومد؟ یبود میدوستت داشتم المصب تو همه زندگ من

  ؟یداد یم دیبا نجوریرو ا ختمیبه پات ر که من یاون همه عشق جواب

 

 ؟یمان یگیم یکه نفسام نامنظم شده بود باناله گفتم:چ یداد در حد یبه خودش فشار م شتریگفت ومن رو ب یم

 کار کردم؟ یچ من

 تو حالت خوبه؟ نمیبب اصال

 ؟یگیم ونیخوبه چرا هز اگر

 

 کنم! یبرو کنار، خواهش م یکنیم تمیاذ یهولش دادم:دار یکم

 

عشق باشه نه حرص...حرص  یکه از رو یفاصله رو دوست داشتم اما وقت نیشدم من ا یومن داشتم خفه م نرفت

 ؟یحرص اما حرص از چ

  ؟یشد حرص از چ یم یبک پل یتو مدام

 حالم؟ نیکار کردم با ا یچ من

م سر از ییخطا یشده من چه کار یرفتارت وبدونم پس بگو چ نیا لیحقمه دل یگفتم:مان هیگر ونیم گرفت وم هیگر

 زده؟

 

که  دمیوبا چنگ فرمون رو گرفت د دیکش قیفرمون گذاشت وچند تا نفس عم یازم جدا شد و سرش رو رو باالخره

رو گذاشت نگران مامان  حیاز مس ینیگیرو با گاز به حرکت در آورد وآهنگ غم نیرفت و ماش چییدستش سمت سو

 م؟یریکجا م شهیمامان نگرانم م یانگفتم:م یبودم و رو به مان نایا
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فتم رو گفتم وگ هیرو برداشتم وبه السا قض میبزنن گوش رونیگردنش االنه که ب ینگفت ومن حس کردم رگا یچیه

ار کن یرو کم میچتر یمصنوع یدادم موها هیتک ینفهمه و بعد خاموش کردنش سرم رو به صندل یمواطب باشه کس

کار  یسرعت طاقت فرساش...چ نیره وباایدونستم داره کجا م یشدم و نم یزدم وشالم رو شل کردم داشتم خفه م

 حقمه؟ نیکردم مگه که ا

شد ومنم دنبالش رفتم  ادهیاومد ترمز کرد وپ یپرت تهران حساب م یپرتگاه که به جا هی یجلو یساعت کیاز  بعد

 ذاشتم؟ یدلم م ید وکجاباد تن نیبود ومن ا یهوا تابستون

 ؟یبزن یحرف یخوا ی: نمستادمیا کنارش

 

 ذاشتم؟یم یچ یبرق چشماش وپا دم،یترس دمیسمتم چشماش و که د برگشت

 بوده؟ یشاهکارت چ یبفهم یخوا یزد وگفت: م یپوزخند

 

 یگفتم:آره م ادیزود تر به حرف ب نکهیا ینبود برا یقلبم رو در آورد ومن مطمعن بودم از خودم اما کاف پوزخندش

 !هیخوام بدونم شاهکارم چ

 

 نیگلم بب نیبب :دیرفت وبعد برداشتن پاکت اومد طرفم وپاکت رو کف دستم کوب نشیسمت ماش یقینگاه عم بعد

 شاهکارتو

 

پاهام وسست کرد  یلرزون پاکت رو باز کردم و چند تا عکس رو که داخلش بود رو برداشتم عکس اول یدستا با

 ینشستم دستم تو نیزم یفلجم کرد و رو یسرم عکس سوم یشد پتک رو یدونستم عکس دوم یخواب بود م

 کنن؟یحس م یزیکرد...اصال مگه مردها چ یفرو رفت اما مگه درد م یسنگ یزیت
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 واقعا؟ کننیم

  یوبعد یبعد یعکسا

 هم؟ دنیاونم در حال بوس انیو را من

 استخر؟ یتو انیرا منو

 در حال رقص تانگو؟ انیرا منو

 نه؟ یتو که باور نکردکه حاال کنارم بود نگاه کردم: یخندم گرفت وبه مان هیگر ونیم

 ه...نزدم چه برسه ب یحرف انیبا را یمن تا به حال جز سالم وخدافظ یدون یبگو، بگو م یلعنت یبه من اعتماد دار بگو

 

گفت بهم  یروونه گلوم شد وچشمام کاسه خون...چرا نم ایبه اندازه تموم دن یتونستم ادامه بدم وبغض ینم گهید

 اعتماد داره؟

شهر سر زدم وگفتم  نیا یکه من تک به تک عکسا یچطور باورت کنم وقت یزد:لعنت ادیبرداشت وفر عکسارو

 ن؟یواقع

 نگفت فتوشاپه؟ یکیهم فرستادم و ایعکسارو تا اون سر دن نیباور کنم که ا چطور

 کنم بگو من چطور باور  تو

 

 بود. یاز من چ شیدور لیدل دمیبود و فهم دهیامونم رو بر هیگر

 رون؟یرفتم ب انیبا را یمن ک یبا خودت فکر کرد چیه یشدم:مان کشیرو با پشت دست پس زدم و نزد اشکام

 بپوشم؟ یلباس نیهمچ هیموهام کوتاه بود و  یمن ک یفکر کرد چیه

 ؟یفهمیشدم وبعدش حالم مثل مردها بود چرا نم میضیاومد من متوجه مر انیرا یوقت
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دستت  چهیباز هیو من  نکهیمهمتر از ا یآورد: چ کمیبرگشت و گردنم رو از پشت گرفت وصورتش رو نزد طرفم

 بودم؟

 ؟یپات شکست ریاز مهمتر که غرورم وز یچ

 

مرد  هیدختر با کارش اشک  هی نکهیمهمتر از ا یوبا اشاره به اشکاش گفت:چ ختنیصورتش ر یبا دو تو اشکاش

 اره؟یودرب

 بگو عشق من؟ یلعنت بگو

 

 ؟یکن یچرا باورم نمگفتم: نشیکردم و بامشت به س هیرو به چونش تک میشونیاشکاش بند کردم وپ یرو رو دستام

  یفهمینم چرا

 

 

 نشدم؟ کینزد یجز تو به کس من

 ستیبخدا ن یمان ستیحقم ن نیا

 

 ونیبود که حس کردم م قیسرب چسبوندن روش انقدر عم هیکه انگار  دیرو بوس میشونیرو قاب گرفت و پ صورتم

 شکسته شه  نمونیحرمت ب نیاز ا شتری:برو گلم، برو نذار ببهشتم اما حرف آخرش

 

 گذاشت... نیماش یبلند شد ومن رو که حاال الل شده بودم وتو وبعدش
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 ؟یدر خونه سمتش برگشتم:بگو باور نکرد یجلو نیترمز ماش با

 

هر جا که باشم تا آخر عمر  ی...ولستمین تیتو زندگ گهید رمیمن فردا دارم م زم،یبه رو به رو بود: برو عز نگاهش

 مونهیحسرت نداشتنت به دلم م

 

 گفت؟ یداشت م یچ ایخدا

 خواست بره ومن ول کنه؟ واقعا

 بود اون همه عشق؟ نیا

 ای..خدااعتماد. ،عالقه

 

 ؟یریکرد:کجا م یداشت خفه م م بغض

 ببر منم

 

  یبرس تیکه تو به زندگ رمیگذاشت:من دارم م شیودوباره به نما پوزخندش

 

و ر رهنشیشدم پ ینم ریشم اما س ریخواستم س یباشه که بغلش کنم...م یبار نیآخر دمیآغوشش وکردم وشا هوس

 من والتماسام:نرو هیاونم مثل من شالم رو بو کرد ودوباره گر دمیگرفتم وبوکش

 

 وقته ریسنگ شد: برو د چشماش
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که در رو باز کردم  یشدم و خودم رو به اتاقم رسوندم به محض ادهیپ نینگاهش کردم و از ماش یحسرت ودلتنگ با

 شده؟ ی:چدیکش یخفه ا غیوبا چهره من ج نییپا دیالسا از تخت پر

 ه؟یضعچه سرو نیا

 

عکسا  دنیسر خوردم السا باد نیزم یرمق رو یدادن نداشتم وعکسارو پرت کردم طرفش وب حیتوض حوصله

 ه؟یچ نایوکنارم نشست:ا دییچشماش چهارتا شد و دو

 

 گهید ینیبیم یحوصله گفتم:دار یب

 

 کجاست؟ یاونم شروع شد:مان هیگر

 

 به حرفم گوش نکرد  یتفاوت گفتم:رفت اما من گفتم نره ها ول یب

 

 نمشینب گهیکه من د ییجا رهیم رهیفردا کال م یشونه ش گذاشتم وگفتم:االن رفته ول یرو رو سرم

 

 اومدن من بدون اون...خود مرگ بود نییبا لجاجت پا یکی یکی اشکام
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قدر وصف کردم وتا عمقش و رصد کردم...چ یگوشم گوش م یتو کیهدف به پنجره چشم دوخته بودم وبه موز یب

واشکام رو پس  دمیگونه م کش یحال من بود در اتاقم زده شد وآرتام اومد تو خودم رو جمع کردم ودستم رو رو

 زدلم؟یعز ی: چطوردیآغوشم کش یفرستادم و هدست واز گوشم برداشتم بالبخند طرفم اومد وتو

 

 نیب زینگاه ت ریز یچین کردم هرچند هپس غمم رو پنهو دنیکش یبا من عذاب م دیبا نایهام رو کش آوردم چرا ا لب

 ؟یداشت یموند:خوبم داداشم...کار یبرادرم پنهون نم

 

 تشاتیواسه آزما میبر دیبا گهیساعت د کیکنم  یآور ادیفقط خواستم  زمیبرادرنش به من جون داد: نه عز لبخند

 

 ام؟یمن ن شهی:نمدیسرد شد ولبخند رو لبم ماس دستام

 ترسم از جوابش یم

 

 ؟یدیشدنش نسبت به من: چرا انقدر نا ام ریبود تا دلگ یکاف نیهم

 شد؟ یچ یقو یجانا اون

 

ازش  یبودمش وخبر دهیگفت و چند ماه ند یجمله رو بهم م نیا شهیکه هم یچنگ خورد و باز فکر مان دلم

مهلکه فرار  نیکه از ا یمان یآوردن و بازم خوش به حال یبه روم نم یچیبود و ه دهیرو فهم مونیینداشتم...همه جدا

 کرد ومن...

  امیآرتام به خودم اومدم:باشه م یباصدا
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 انیاومد بلندش کردم دوباره را میاس ام اس گوش یحاضر بشم رفت و صدا نکهیوگفتن ا میشونیپ دنیبوس بعد

 اگر نداشت یتونستم غرورش وشکستم هرچند غرور یسراغش رفتم و تا م یکه بعد رفتن مان یانیرا داشیوتهد

 نیذهنم شکل گرفت ا یکه تو یکه عاشقش بودم وعاشقم بود...سوال یکرد با من...از کس یکار ونم نیغرور داشت ا

 کار وبامن کرد؟ نیبود که چرا ا

 جور ازم انتقام گرفت وشکستم؟ نیباهاش کردم که ا یچه کار من

 وعاشق هم رحم نکرد؟ ضیدختر مر هیبود که به  یچ دلش

بزاغم رو قورت دادم وبعد حمام رفتم  دهیولبام ترک خورده وخشک زدیم یچشمام به کبود ریردم زنگاه ک نهییآ به

 منتظر بودن. نییرفتم مامان بابا وآرتام پا رونیآماده شدم ب یکردم وقت دنیوشروع به پوش

 کرد یبه اومدنم م قیجون بود ومامان با نگاهش تشو یهام ب قدم

................................................ 

 ...شیآزما جهینت دنیشن یگرم وقدرتمند بابا فرو رفت و همه وجودم شد دوتا گوش برا یدستا یلرزونم تو یدستا

 

 

کردم چشمام رو دوختم به دهن  یقلبم حس م یبه وجود اومدن دسته شاپرک هارو تو زدیکه دکتر م یهر حرف با

د جواب ندا یدرمان یمیبود که اگر ش نیرو به ما داده قرار بر ا یدخترون جواب خوب یدرمان یمیبختانه شدکتر: خوش

 یخواد ول یمراقبت م سکشیاز ر شتریو ب لشداره عم سکیر یلیحساس خ یغده اونم جا هیباالخره  میعملش کن

 .میداشت شرفتیچند جلسه رو خوب پ نیا

مغز  یزیرسوند وباعث خوت ر بیسرش هم آس یرگا یبه مو یضیمر نیکه ا نیشاهد حال بد دخترون بود خودتون

 نطوریمو اگر ه مینابود کن میتون یغده رو م نیبه من نشون داده که با چند جلسه ا شیآزما جینتا نیشد...ا شینیبه ب

 دخترون سالم سالمه گهیماه د۷ای۶بره حداقل تا  شیپ

 

 خواب بودم من؟ ایشد خدا ینم باورم
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 بود...مامان با دهن کیوخواسته دل من نزد تیبه واقع یلینشم چون خ داریبود کاش اگر خوابم باشم ب نیریش چقدر

 ته؟نابود شده درس یغده تا حد نیا دیبگ دیخوا یم یعنیش رو کنترل کنه: هیداشت گر یباز به دکتر نگاه کرد وسع

 

 زد: بله! یبود به من لبخند یکه مرد مسن دکترم

کم جوابگو  اریبس یدرمان یمیدختر شما بوده اگرنه ش هیوروح طیهم بسته به نوع شرا نینه کامل و ا یحدود تا

 ماست! یضایمر

 

 یرینم ییجا یمن ونخور یدونستم تا حلوا یمن م تهیگوشم گفت: عفر یتو یکه کنارم بود با شوخ آرتام

 

 ؟یگوشش گفتم: نکنه شک داشت یواسش ضعف رفت بازم خواست من رو بخندونه منم طرفش برگشتم وتو دلم

 حاال حاال ها هستم در خدمت شما من

 

اشت د یرو زده بودن به نام اونا چشماشون برق ای...به مامان وبابا نگاه کردم انگار که همه دندیوگونه م رو بوس دیخند

 ایخدا رو بخاطر داشتنشون شکر کردم...خدا تینها یبراش نداشتم...و من ب یفیکردم وتعر یکه من درکش نم

 شکرت

 

 یمان ؟فکریهم خوب شده بود اما روح میپس رفت داشته حال جسم میضیکه دکتر بهم گفت مر یاز روز یماه کی

داشت و من لجباز تر  هم ادامه انیرا یدایکرد و تهد یلحظه هم رهام نم هیشب و روز مثل خوره افتاده بود به جونم و

اومد بازش کردم  امکیپ یسر همون ساعت صدا روزبودم که بخوام به خواستش تن بدم...دوباره مثل هر  یاز اون

کندم  یرفتم وسنگام رو باهاش وا م یم دیتحمل نداشتم با گهی...دششیپ مارستانیبود و ازم خواسته بود برم ب انیرا

 کنم. شیو حال
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اسم  یرفتم و رو میداد سمت گوش یاومد درسم م یم دیبا ارشیاومد که االن ک ادمیه دفع هیکمدم رفتم  طرف

 کردم بعد دو بوق برداشت:جانم؟ کیکل ارشیک

 

 شیبرام پ یجان من مشکل ارشیبود: جانت سالمت، راستش ک طنتیجانمش که همراه با ش نیلبم آورد ا یرو لبخند

 گه؟یروز د هی میموکولش کن شهیرسم درس بخونم م یاومده امروز نم

 

 جواب داد: حالت که خوبه؟ یمکث بعد

 نمیاز دوستام وبب یکیبرم  دیتخت، با التی:بله خزدیصداش موج م یتو ینگران

 

 !ستین یانگار آروم شد: آهان پس خدارو شکر...باشه مشکل صداش

 امیبگو من م یداشت یوقت وقت هر

 

 .نمتیبی...میگفتم:ممنونم بابت همه چ یقدردان با

 

سرم  یرو رو میمصنوع یرو پرت کردم رو تخت وشروع کردم به حاضر شدن...موها یجواب نموندم وگوش منتظر

با، ...بانییواز پشت بافت دادم وبعد زدن عطر محبوبم رفتم پا دمیکش یاتو سرسر هیو اشیچتر عیگذاشتم وسر

اومد جلوم  شونیکیکه  نییاومدم پا ابودن از پله هخونه نبود وفقط خدمتکارا  یمامان وآرتام سرکار بودن وکس

 خانوم؟ نیخوایم یزیوهول گفت:چ

 

فهمه ب یکس خوامی...نمنیولطف کن نیماش چییسو رونیب رمی:نه دارم مستامیم گرفت به هول شدنش وجلوش ا خنده

 ستمیخونه ن
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 من به مادرتون قول دادم نذارم نیوآورد:تو رو خدا مواظب باش چییمنظورم رو گرفت و رفت سو خوب

 

 گردم یراحت، زود برم التونیرو قطع کردم وهمونطور که رفتم سمت در: خ حرفش

 

کرد حرکت کردم...آهنگ مورد  یاونجا کار م انیکه را یمارستانیطرف ب نمیوبعد برداشتن ماش نگیرفتم پارک و

 یساعت جلو می...بعد نشمیچطور دارم آب م دید یحال کرد کاش بود وم یعالقم رو گذاشتم وباز فکرش من وب

من بود و وتریکامپ یکه سرش تو یا زهیم زهیر یرو پارک کردم و طرف اتاقش قدم برداشتم منش نیماش مارستانیب

 دکتر هستن؟ د،یوگفتم:خسته نباش ختمیخلوتش رو بهم ر

 

 دیتون یشد رو برداشت:م یوصل م انیاکه به اتاق ر یشد بله چند لحظه وبعد تلفن انیزد که چال گونش نما یلبخند

 دیبر

 

 زدم:ممنونم لبخند

 

 به در اشاره کرد و با نگاهش به داخل دعوتم کرد بادست

 

اعتراف  مارستانشیب ومدمیبود که م یبار نیطرف اتاقش رفتم وبعد در زدن وصادر شدن اجازه داخل رفتم...اول و

از دور برگردون زد و اومد  دیرسیعشق من نم یبه پا دیپوش یم یهرچ ی...ولادیروپوش بهش م نیکردم که چقدر ا

 ؟یخوا یم یطرف من با خباثت ذل زدم بهش: چ

 وقت دارم جز تو ییهرجا یکه من واسه هرکس یدون یم
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 چه طرز صحبت کردنه؟ نی...اییزد: اول سالم دختر دا یحرفم رو گرفت ولبخند بدجنس کهیت

 ستیمملکت ن نیا ندهیرفتار در خور روانشناس آ نیا

 

که چند وقت کنج قلبم خونه کرده بود  یشعور خفه شو...مثل خودش جلوش رفتم و با درد یگفت ب یداشت م رسما

 مملکت هست؟ نیدر خور دکتر ا یکه تو داشت یرفتار نیگفتم: انوقت ا

 مارستانیت متیبفرست دهیم شنهادیوشرط پ دیق یبگن ب یکیتو رو به  کار

 

 ییضایدست توان از همه مهمتر مر ریکه ز یدم ودستگاه نیاتاق و ا نیا فهیدور به اتاقش انداختم:واقعا ح هیبعد  و

 یکن یم تشونیزیکه تو وز

 

دارم واون روتو به همه  ی...نقابت وبرمبرم ی: دستت بهم بخوره آبروت مدمیدستم رو گرفت که زود کنار کش مچ

  دمینشون م

 دکتر یباش آقا یکن یکه م ییته پس مواظب کاراکه آب از سرم گذش یدون یم

 

 کنم یکار رو م نیکه گفتم از صدتا فحش هم بدتر بود و اون باور کرد که من واقعا ا یدکتر یآقا

 ؟یخوایم یو دست به کمر زدم: راحتم، چ ستادمی...سرپا انمیو اشاره کرد بش نشست

 رفتات و بدونم؟ نیا لیدل شهی: مدیموهاش کش یتو یبود ودست دایهو شیکالفگ

 

 رفتارت وبدونم؟ لیدل شهیم یگی:تو به من مدیاز سرم پر برق
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 سوال من باشه دیبا نیکه ا یدرحال

 

 پس برگرد واز مقدمه شروع کن  یگیم یچ بفهممیدختر خوب من واقعا نم نیوباال انداخت: بب ابروش

 

 ؟یفتیپس ن یکشیم شی:دست پدمیپس کش یصورتش بکوبم ول یرو بردارم وتو زیم یرو وانیرفت تا ل دستم

 

ست تون ینم چکسیدکتر تا االن ه یآقا نیصورتش بودم:بب کیخم شدم که نزد یقدم برداشتم و کم زشیسمت م و

صفحه اول  ایخانوادم  یاز من داشته باش شده بخواد آبروم بره جلو نوی...ایوادار کنه تو که سهل یمن رو به کار

 ...ستیروزنامه مهم ن

 رتیغ یکنم ب یش کردم: من با تو ازدواج نم مهیبعد شمورده شمورده ضم و

 

 کرد که انقدر کارش بهم ضربه بزنه یفکر نم دیبود...شا یدونم از چ یخوندم و نم یچشماش م یوتو تعجب

 

 رو به وجود آورد: فعال یزیت یصدا میکه بخاطر ساعت فلز دمیکوب زیم یهم دستم رو محکم رو بعد

 

 رونیخفه کنندش زدم باتاق  از

 

 

 .ادیسراغم ب گهیگرفتم وهمونجور جواب گرفتم...فکر نکنم د یخدافظ یوباسر از منش رونیب
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 هی کهنیا یحرکت کردم و شمارش رو گرفتم که ب نایسمت خونه السا ا نیشدم وبعد باز کردن سقف ماش نیماش سوار

 لحظه معطلم کنه جواب دادم:جان دلم؟

 

 :جان سالمت ودلت خوشدمیخند

 ؟ییکجا

 

 چطور؟ زم،یمهربونش:خونه عز یصدا

 

 امی:دارم مشهیخوشحال م یلیدونستم خ یم

 

 پرده گوشم پاره شد وونهیرو از گوشم فاصله دادم:د یکه گوش دیکش یغیج

شمام موهام جاش وبا چ یرو نکیشهر در امان باشم وع نیا یرو قطع کردم و آهنگ رو کم کردم تا از گرگا یگوش

 رمیبگ یدونستم چ یلباسا غرق شدم نم یشدم...تو ادهیخاله وصدرا پ ادیبه  دمید یرد وبدل کرد...سر راه فروشگاه

دونستم  یگذاشتم و م دیخر سهیک یخوشکل وجنس ساتن به چشمم خورد برش داشتم وتو یلیخ یروسر هیکه 

 واسه خنده شتریکه ب یعروسک خرس هیبراش گرفتم وبعد  یبخش آسباب باز یآتار هیدوست داره پس  یصدرا چ

 السا گرفتم و حساب کردنشون رفتم.... یبرا

کفشم رو در آوردم داخل  نکهیدستم جابه جا کردم وبعد از ا یوتو دیخر سهیزدم و در رو برام باز کردن ک زنگ

گذاشتم و دستم رو محکم دورش حلقه کردم که خاله  نیوزم لیبود با آغوش مهربون خاله و وسا یرفتنم مساو

 ؟یایمدرد کمرم تو چرا ن نیبا ا امیتونم ب یگفت:فدات بشم دخترم...من نم

 

 دیازش نداشتم:االن که اومدم فداتون بشم...ببخش یا گهیدونست پس انتظار د یحال و روز من ونم خاله
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 نمشیهم، بذار منم بب یتو یوسط:مامان دوستم وچلوند دیمثل قاشق نشسته پر السا

 

 حرص دادنش گفتم:بر خر مگس معرکه لعنت یبرا که

 

 اهیروت س گهیم گیبه د گیحواله بازوم کرد: د یو مشت دیهم ساب یورو دندوناش

 

 : خودتدمیآغوشش کش یتو ارمیاز دلش درب نکهیا یوبرا دیگفت که عقب کش یربط یچه جمله ب دیفهم خودشم

 وعشقه

 

 جانا یآبج ولی:ادمیصدرا رو شن یخودش فشردم که صدا محکم به واونم

 

 مرد؟ ی:چطوردمیبغل السا دراومدم واون وبغل کردم وصورت قشنگش وبوس از

 

 شدم یپسوند که گفت:االن عال نیذوق کرد از ا یلیکه خ انگار

گفت که چرا خودت وبه زحمت  زیچ یوخاله به نشستن دعوتم کرد وهر سه مهربون دورم نشستن و خاله کل دمیخند

وباهم به صدرا که  میخوشمزه خاله شد  ینیریشدم...مشغول خوردن ش یتعارفشون م نیکه منم شرمنده ا یانداخت

 .میدیرفته بود خند یوآتار ینیریظرف ش یبا سر تو

اقعا و گهیدم که دکر یبغل السا بود رو کنترل م یاز خرس تو یوناش دنمیکه باعث ترک یمن داشتم اون خنده واقع و

 با نه باال رفتیم نییدهنم نه پا یو قهوه تو میکنترلش از دست من خارج شد و بانگاه کردن به خاله استارتش رو زد



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
291 

 

 یتو یو السا دنبالم اومدن و السا دوباره عروسک خرس له...خاختمشیر رونیرفتم و ب سیسرو یدو بلند شدم و تو

 کرد میودشم همراهدستش بود خنده م وبه هوا برد و که خ

 

 

کرد نگاه  یکه موهام رو نوازش م یخسته از هم رو باز کردم و به کس یموهام چشم ها یرو یاحساس نوازش با

آغرش امنش پنهون کردم و خدارو بازهم  یشد و با جون ودل سرم رو تو زیوجودم سرر یتو یانرژ دنشیکردم...با د

 ؟کرد یزندگ شهیبدون مادر م ایشدم که آ ریشکر کردم و با خودم درگ

 !ایدن هینه...نه بزرگ هیمثل روز روشن بود... سوالش

 .زمیعز ریوگفت:صبح بخ دیسرم رو بوس یرو

 

 من! یبانو ریرو باال آرودم:صبح شمام بخ سرم

 

 اریرو تو خونه ن اینیچ لمیف نیآرتام بگم ا نیکه بهش دادم خندش گرفت وگفت: من چقدر به ا یپسوند نیاز ا من

 کو گوش شنوا؟ یول

 من! یبانو گهیم ادیراست م رهیچپ م نمیبیش و دارم م جهینت االن

 که تو چشمم روشن االنم

 

 کردم... یوبه صورت سرخ شده ار حرص مامانم نگاه م دمیخند یطول صحبتش داشتم م یتو

 داره؟ یبیمن چه ع یدر کنترل خندم کردم:آخه مادر من مگه بانو یسع و

 کنم؟ یرفتارت وتلق نیا چطور
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چرا...بار ها گفته بود که اگر کل  دمیوقت نفهم چیها داره وه ینیاز چ ایدن ینفرت به بزرگ هیدونستم مامان  یمن م و

 ها؟ ینیبهتر ار چ یکنم:آخه مامان ک تشیاذ کمیکنم. خواستم  یوبه نامم کنن نگاهشم نم نیچ

 یقلم ینین با بکه آدم دوست داره بخورتشو یبادوم یاون چشما با

 

 ش کردم: چه شود مهیرو چپ و راست حرکت دادم ضم دستم

 

حمام خودم رو حبس کردم مامان با ضربه زد به در  یوتو دمیآورد که مثل فشنگ از جام پر ورشیسمتم  مامان

 دخترم...منتظر باش. میرسیوگفت:بهم م

  ادیم ارشیزود حاضر شو االن ک االنم

 

 حرصش دادم مشغول کارهام شدم. نکهیومن خوشحال از ا رفت

 دونستم. یهم م دیرو خودم هم نمس دونستم...شا لشیخوشحال بودم ودل امروز

 که انجام دادم! یچکاپ ایمامانـم  وجود

 .دمیصورتم پاش یمشتم رو از آب پر کردم وتو هوووف

 رصد چهره خودم شدم. مشغول

 .دنیوهمه فهم نی.اکرده بودم اون دختر شاد و سر زنده قبل نبودم.. رییتغ

 دیکنندشون رو حفظ کرده بودن...رنگ سف رهیرنگ خ یانداخته بود ول هیهم سا یچشمام گود شده بود و کم ریز

تادم فرس رونیرنگ و به موهام نگاه کردم از اعماق وجودم بازدمم رو ب یکرده بود لبام خشک و ب رییپوستم به زرد تغ

 .تمیضعموند و ینم نجوریا شهیهم یبهم دست داد ...ول یکه حس سبک
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وسرنوشت اون رو  شهیبد وکنترلش از دست ما خارج م یرسه وگاه انیخوب به پا یداره و گاه یانیپا هی یزندگ هر

 اجباره. هی نیا میایباهاش کنار ب دیبره...و ما با یجلو م

 بشم!بدون  حجاب ظاهر  ارشیک یاومدم و رفتم حاضر شدم...دوست نداشتم جلو رونیفکر ب از

سرم درست کردم و در رو باز کردم و  یبه خودم کردم وشال رو رو ی...نگاهارشیدونستم ک یاتاقم زده شد و م در

دونست دوست ندارم دست بدم به همون اکتفا کرد:سالم دانش آموز  یخم کرد م نییپا یکنار رفتم سرش رو کم

 .زمیعز

 

 ام یکنه اول ابتدا یندونه فک م یوگفتم:هرک دمیخند

 

 بسه دخترجان! یطونیوگفت:ش دیخند

 .نمیبب اری...زود باش دفترت ودربیو درس نخون یبمال رهیسرم وش یخوا یدونم م یم

 

 هم دارم برات زهیجا هیشروع شد ومن غرق خنده که گفت:  اشیباز ونهید ومدهین

 

 وگفت:کوچولو رو نگاه. دیحرکتم بلند خند نیکه از ا دمیخودم رو جلو کش کنجکاو

 .رونیب میوباهم بر انایدنبال ک میقراره بعد از درس بر گمیم باشه

 

 یازب رتیکه غ ستیاالن ن یول دمیرو د انایکه ک میبود یقلبم انگار شکست...با مان یتو یزیچ یشدم ول خوشحال

 ؟یی...کجاوونهیتنگ شده د اتمیحرف بزنه...دلم واسه بدخلق گهید یکیواز لج من بره با  ارهیدر ب
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  نمشیاتفاقا دوست داشتم دوباره بب ه،یلبهام نشوندم:عال یرو یبه خودم اومدم و لبخند تصنع ارشیک یصدا با

 

 رو شیکنم کنجکاو یواقعا درک نم ی...ولنتتیگذاشت گفت:آره اونم کنجکاو بب نیدستش رو زم سامسونت

 

 .مین تسل:ممیوبرداشتم که طرفش پرت کنم که دستش رو آورد باال به نشونه تسل کوسن

 

 یبود مواقعا نا یعنیکنم  ینابود م گمیم نکهی...اکنمیونابود م شیو دوباره قلبم فشرده شد ومن باعث وبان دمیخند

 کنم

 

 

کرد  یهوا گرم بود و کولر افاقه نم میبرگشت انایآوردن ک یو طرف خونشون برا مینشست نیماش یتو ارشیبا ک همواه

برگشت  ارشیکه همراه خودم آورده بودم شروع کردم به باد زدن که ک یدکمه رو زدم وسانروف و برداشتم با باد زن

 سمتم:واقعا گرمته؟

 

 حرفش من رو هم شگفت زده کرد:خب آره یتو تعجب

 

 ست؟یباال انداخت:پس چرا من گرمم ن ییابرو

 

  ینازک تن کرد راهنیپ هیکه  یلیتنش اشاره کردم وگفتم: به دل رهنیپ به
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 یکرد:اصال به طور خاص نییوسرش رو باال پا نشییلب پا یحرفم به مانتوم نگاه کرد ولب باالش رو گذاشت رو بعد

 متوجه شدم

 

 ساکت شدنش ظبط رو روشن کردم و خودم رو غرق مفهوم آهنگ کردم یحرکت با مزش خندم گرفت وبرا به

مفهمومش  یتو یغم هیشاد بودنش  نیداد در ع یدوسش داشتم و بهم آرامش م یلیبهتر از تو خ یعارف ک آهنگ

 کنه... یدرکش نم یو هردل شیدیمفهم ادیبا توجه ز دیبود که با

 زنگ زد و اومد سر کوچه. انایبه ک ارشیوک مینزد یتا خونه حرف گهید

شدم و از همون دور دستش رو برام باز کرد وبغلش کردم...کال خانواده خون گرم  ادهیپ نیاحترامش از ماش به

 بودن  یوشوخ

 زمی:سالم عزدمیش رو بوس گونه

 

 نیماش یتو دیاریب فیبلند شد:دخترا لطفا تشر ارشیک یبود ومن رو هم ذوق زده کرد...صدا دایصداش پ ذوق

 .دینطقتون رو باز کن

 

ه نگاهمون کرد: خدا راننده ب یچپک ارشیک میعقب نشست میکنار هم باش نکهیا یردو براو ه میدیباهم خند انایک منو

  دیخوشحال باش کنمیم شنهادیکنه پ ینم یهر کس بینص یجنتلمن نیا

 

 تیدو خانوم با شخص یخوشحال باش یتون یگفت: تو هم م انایبردم که ک یخنده و تازه به عمق ماجرا پ ریز زدم

 همراهتن.

 فتیراه ب مینشد ادهیپ تا
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 ارهیوقت جلو پسر کم نم چیدختر ه هی: میدستم رو بردم باال و گفت انایحرف ک بعد

 

 یسرپ یکردم جلو یفکر م میزندگ یتو ادیاون ب نکهیکم آورد...منم قبل ا شهیدلم اعتراف کردم وگفتم:م یمن تو و

 آوردم ی...ولارمیکم نم

 

 که هست بدتر کرد ینیبه مقصد شدم وباز فکرش من رو بدتر از ا رهیخ و

 

 من؟ یلبام گذاشتم:احوال شما بانو نیرو دور گردن مامان گذاشتم و گونش رو با اشتها ب دستم

 

 نه بچه؟ یآدم ش یخوایگوشم وگفت:تو نم ریزد ز یکی یکرد وباشوخ یزیر اخم

 

 پس؟ میچ ستمیآدم ن یرو در آوردم وگفتم:مامان هیتم و ادا گرچشمام گذاش یرو غنچه کردم و دستم رو رو لبام

 الم؟یگودز یبگ یخوا یم

 

 وگفت:نگاش کن تورو خدا انگار بچست دیخند مامان

 

 بچه نیشدم واسه مامانم وگفتم:خودتون االن گفت لوس

 

 زبون تو شدم که االن بشم؟ فیحر ینخنده:من ک نیاز ا شتریهم جمع کرد تا ب یلباش رو تو مامان
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 دست به دلم نزن نیبش نیبش

 

 میبوق نجایصدا گفتن:ما هم ا کیرفتم که بابا وآرتام  میبه هوا رفت و طرف صندل خندم

 

لحظه انگار بچه بودن و  هیخنده  ریو زدم ز دمیهر دو رو بوس یهردوشون نگاه کردم ودلم سوخت به حالشون و لپا به

وقت بود که روش ننشته بودم از  یلیو نشستم خ دمیرو عقب کش میکردم...صندل یمحل یمن مادرشون وبهشون ب

 یتو ختمیساالد ر یشدم کم یم تیبودم وخودمم اذ راز همه دو یلیدرد به جونم افتاده بود...خ نیهمون موقعه که ا

ه پر کردم و شروع بود مالقه رو چند دفع یهم خورشت کرفس خوشمزه رو مزه کردم عال یظرف کنار دستم و کم

دوست نداشتنم رو دوست داشتم و از چاق شدنم جلو  نیبه برنج نداشتم وا یوقت عالقه ا چیکردم به خوردن...ه

 دهنم یحالم رو خوب کرد کرفس و تو شیخوردم ترش مویآبل ختنیاز ساالد و برداشتم و بار یکرد...کم یم یریگ

 تونست من رو به خودش وابسته کنه یهست که م ییغذا نیغذا بهتر نیکردم و اعتراف کردم ا

............................................................................. 

 کل بدنم رخنه کرد و منتظر موندم...برگشتم سمت مامانم وگفتم:مامان؟ یساعت نگاه کردم و اظطراب تو به

 نفس نکشم؟ هیمن چند ثان چطور

 

 ...آروم باش!یگیم یس خودتم دار هیفقط چند ثان زمی:عزمامان

 

 رونیب یکه در اتاق باز شد و پرستار دمیانتظار نکش ادیوبه حالت قبل برگشتم وبه در چشم دوختم ز دمیکش یپوف

 مامان. ادیدستم  بود رو ناخواسته چنگ زدم:داره م یاومد وطرف ما قدم برداشت دست مامان که تو
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 فتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیه زمیعز نیدستم رو نوازش کرد:دخترم تو روخدا آروم باش...بب در برابر چنگ من مامان

 به اون بچه نگاه کن

 

شد  یبود...ته دلم خال دهیتنش نداشت ورنگش پر یتار مو هم تو هیکه  یبه پسر دمینگاهش رو دنبال کردم و رس رد

 ؟یسرطان وبه جونش انداخت نیکه ا هیچ یدونست درد زندگ یبچه بود چه م نیا ایخدا

 هیفرسته...و  یدرمونشم م دهی...به قول مامانم اگر درد مستین لیدل یخدا ب یکار ها کی چیخودم تشر زدم که ه به

جون سالم به در بردم انجامش  یضیمر نیبار ا ریدونستم اگر ز یدلم تکرارش کردم و م یدادم و چند بار تو یقول

 .دمیم

 دیآماده ش دیبا دیی:بفرماپرستار

 

ام دست ستادیبهم زد و من با اظطراب لبخند زدم مامان بلند شد و روبروم ا یمامان نگاه کردم لبخند آروم کننده ا به

 دستش گرفت وگفت:منظم با من نفس بکش  یرو تو

 

 قیعم یشد وآروم شدم...اون تفسا یدونم چ یفرستادم که نم رونیبازدمم رو ب مقیبار هماهنگ با مامان ع نیچند

 .شیآت یرو یآروم مامان شده بود آب یو چشما

 رو بغل کردم:دوست دارم مامان. مامان

 

 برو نفس مامان ادهیحرفا ز نیوقت واسه گفتن ا ی...ولزدلمی:منم عزمامان
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که تو در تو  گهیاتاق د هیگشاد من رو طرف  یلباس ها دنیبعد از پوش میاتاق شد یجدا شدم و با پرستار راه ازش

 ایمامان ودر نظر گرفتم دکتر که دکتر خودم بود گفت:ب یچشما یشد ول یته دلم خال دمیبودن برد دستگاه رو که د

 دخترم

 

خودم رو به دکتر  یلرزه...به سخت یپام م ریداره ز نیکه حس کردم زم نیشده بود....انقدر سنگ نیهام سنگ قدم

و روش  ونریب ینفست رو باهاش بفرست دیبا وونیب لدیدستگاه م یرم وقتدخت نی:ببستادیرسوندم دکتر روبروم ا

 خب؟ یدراز بکش

 با شمارش من! میکن یاز االن شروع م ینفس بکش یتون ینم اونجا

که  یدستگاه یسوق دادم رو رونی، نفسم رو با صدا وداغ ببسته شد...سه خیدستام سر شد...دو، وجودم از  ک،ی

اول داشتم  یوچشمام رو بستم وخودم رو به خدا وبعد دکترم سپردم...لحظه ها دمیاومده بود خواب رونیمثل کشو ب

 آوردم. یکم م

 شد؟ یپس چرا تموم نم گذشت

گاه دست یرفتم حس کردم راه نفسم باز شد و از تو یداشتم از حال م یژنیاکس یکه از ب نیتحمل نداشتم...هم گهید

 ...تموم شد؟دمید یار که داشتم خواب مشد انگ یاومدم باورم نم رونیب

 .هشیمثل هم یرفت شیخوب پ یلیبود دخترم؛ خ یتونستم دکتر طرفم اومد:عال یبلند شم اما انگار نم خواستم

ل خارج حا نیکامال از ا گهید قهیچند دق یتکون بخور ینتون هیعیطب یبترس ستیاالنم الزم ن گمیم کیتبر بهت

 !یشیم

 

 لبخندم:ممنونم. یزدم چاشن یچند وقته جونم دستش بود نگاه کردم لبخند نیکه ا یبه دکتر یقدردان با
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راحت بود بابت درسم و به لطف  المیرسوندم مطبش و خودم سمت خونه حرکت کردم...خ نیراه مامان رو با ماش سر

 بود و بس... میضیبابت درس راحت بود و فکرم فقط مر المیخ بایترمم وخوب دادم و االن تقر یامتحانا ارشیک

آوردم و الجرعه  رونیداشبورد ب یتو یآب سرد یآورد بطر یبود و آدم رو به وجد م ریتابستون نفس گ یهوا

 خیبدن آدم وبه  یبود و سرماش هم خون تو ریتهران نفس گ یحالم جا اومد...واقعا گرما کمیحس کردم  دمیسرکش

هم شالم رو باز کردم...حس کردم  یکم دمکر مشیخودم تنظ یکردم و رو ادیکرد...کولر تا درجه آخر ز یم لیتبد

االن مطعن شدم و  یدکتر ول میدادن رفت شیآزما یاز همون صبح که با مامان برا قایکنه دق یم بمیداره تعق یکس

د ش یم یواضح نبود ول اقشیبود نگاه کردم ق یکه اروند دیسف نیجلوم به ماش نهیینشدم از آ یاالتیخ دمیفهم

 . دمیچرخ یرد گم کن یبرا یفرع ابونیخ یپدال گاز فشردم و تو یپام رو رو دمیداد مرده...ترس صینشخ

 بود؟ یاون ک یسرعتم رو کم کردم و حدسم درست بود گمم کرده بود ول یکم

 ؟یچونیبپ یخوا یاومد بازش کردم...گفته بود:تا کجا م میگوش یرو یامیپ

 شهیمثل هم یاز دستم در ر یتون ینم گهینداره...دفعه د یفرع ابونیخ یمکان هر

 

بود پوزخند ش رو حس  دهیچسب نمیبه ماش قایم حبس شد دق نهیس یلحظه نفسم تو هیپشت سرم نگاه کردم  به

 یچونیمن وبپ یتون یوقت نم چیه ی:اومدم دنبالت که بدونیبعد امیکردم که برگردون زد و از اونجا دور شد پ یم

 .هیکینزد نیبه هم دارمونیخانوم راد...د

 ادیانتظار خوشم نم از

 

 ا؟یبود خدا یک

 کار استخدام کرده. نیا یرو برا یکس ایباشه  انیرا ممکن

 رو گرفتم که در جا جواب داد:چه عجب! انیوشماره را دمیهم ساب یرو رو دندونام
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 ؟یهست یک گهیبشر: تو د نیبود ا لکسیر چقدر

 ؟یبه ارث برد یرو تو از ک نیا

 دختر؟ هیدنبال  یفرست یرو م بهیمرد غر هیکه  یرتیغ یب انقدر

 ست؟یوجود تو ن یخون عمه تو مگه

 ؟یشیبرسونم نابود م یرو من به گوش کس یکن یکه م ییکارا نیاگر ا یدون یم

 

 چه طرز حرف زدنه؟ نیدهنم بسته شد: جانا ا باصداش

 تن من؟ یکن یبعدم م یدوز یوم یبریم خودت

 رفتارت وباخودم بدونم؟ نیا لیدل ستین حقم

 

 یبود یوبدم...عال گریباز نیبهت اسکان برتر دی...واقعا باهیشدم:کاف یاعصبان

 

 قعطع کردم نفسم گرفته بود از بس پشت سرهم صحبت کرده بودم. و

 .دمییکردم و بدون وقفه تا در اتاقم دو تیهدا نگیپارک یرو تو نیدر خونه بود...ماش یخودم که اومدم جلو به

 بهم دست... یم رو باز کردم وحس خنک قهی یتخت و کم یشالم رو پرت کردم رو دمیاتاقم که رس یتو

پرت کردم  یکردن رو طرف ینگاهم م یکه با دهن کج یمصنوع ی...موهادمیکش قیکولر رفتم و چند نفس عم یجلو

 من بود  الیهم خ دی...شاکمیخودم رشد کردن  یموهام یو حس کردم کم

جواب  دیخورد...خب معلومه نبا یم یداد بود نگاه کردم وبهش زنگ زدم اما بوق اشغال امیکه بهم پ یشماره ا به

 بود. یدونستم ک یبده...اما کاش م
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 در به یکی ینیبعدشم بب یکه عشقت واز دست بد یجانی....هیاز هر جنس جانیبودم اما نه ه جانیعاشق ه شهیهم

 ...به کدوم؟یفکر کن یکه به چ یمون یم نیکنه و وسط ا یم دتیدر دنبالته وتهد

 وجودت رخنه کرده یکه تو یدرد نیبه ا ایبد اطرفت  یعشقت به آدما به

 

 ۱۰۲پارت#

 

 بالش برش داشتم. ریچشم هام رو باز کردم و از ز یزنگ گوش یصدا با

 کردم بخونم: مواظب خودت باش! یبسته م سع یچشما یرو باز کردم و از ال امیپ

 .یببر تیچند روز از زندگ نیاستفاده رو ا تیکن نها یپلکه...سع یاطرفت م ادیگ زروزا مر نیا

 

 ؟یچ یعنیحرفا  نینگاه کردم ا امیومنگ به پ جیگ

 ؟یکن یم دیخودتو نشون بده...چرا انقدر از دور تهد یکردم:مرد پیتختم نشستم ودر جوابش تا یتو

 ؟یانیدونم از طرف را ینم یکن یم فکر

 خودتو خسته نکن پس

 

 صبح؟۴تخت و به ساعت نگاه کردم...ساعت یرو پرت کردم رو یگوش

 بده؟ امیبه من پ دیساعت چرا با نی....اایشد خدا ینم باورم

 بدنم نشست و چراغ رو روشن کردم اما باز از ترسم کم نشد. یتو یبد لرز
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 یم داریب دیشد تا خود صبح با یم نیاز ا ریغاتاق آرتام چون اگر  یگرفتم تود تو میرو خاموش کردم و تصم یگوش

 اتاق من بود. کیموندم. باترس از اتاقم و خارج شدم...خدارو شکر اتاق آرتام  نزد

 یایانقدر که غرق دن دید یرو م ینگرفتم و وارد شدم فکر کنم داشت خواب تام وجر یجواب یتقه به در زدم ول چند

 اطرافش بود.

 یشد اولش کم داریخورد و از شانس بدم ب یفیتخت بزرگش جا دادم تکون خف یقدم برداشتم و خودم وتو سمتش

 بعد که انگار به خودش اومده باشه گفت:جانا؟ دیترس

 ؟یکنیکار م یچ نجایا

 

 دروغ بگم؟ هیکه  نیگفتم جز ا یم دیبا یدونستم...چ یونم لشیدل یگلوم خونه کرد ول یتو بغض

 تو بخوابم؟ شهیپ شهیم دمیخواب بد د هیام گفتم:آرت پس

 

 مگه من گفتم نخواب؟ زمی:عزدیرو بوس میشونیپ آرتام

 نگرانت شدم  فقط

 

 داداش زدلیعز ایو دستش رو کنارش گذاشت و بهش اشاره کرد:ب دیدراز کش یهم رو بعد

 

آغوش گرم برادرانش برد و من حس کردم  یو من رو تو دیسرم رو بوس یرو دمیدستش خواب یشدم و رو خوشحال

 !ستینقطه امن تر ن نیاز ا

 دی...دلت مال منه فقط بایدل مهربونت جا بد یترس و تو یزمزمه کرد: تا من هستم حق ندار یخابالو بود ول آرتام

 گهید یکیبرادرش وداشته باشه نه ترس و  یجا
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 !دیلبام ماس یرو لبخند

 برده و بعد هم شکوندش! گهید یکیاون خبر نداشت نصف ش و یاون بود...ول گفت نصف دلم متعلق به یم درست

 وعشق تازه جوونه زدم و تار پودم و... میو غرورم و زندگ میپاش له کرد همه چ ریبعد هم ز و

 

 یکردم...من خواستم قو ستشیمقصدش بشه دست آرتام از صورتم ن نکهیخودم تشر زدم و اشک سمج وقبل ا به

 شد؟ یچ باشم...اما

 دونستم؟ یومقصر م یک دیراه کم آوردم با اول

 رو؟ خودم

 رو؟ یمان

 رو؟ انیرا

سوقمون  ندهیاز عشقم مواظبت نکردم وگذاشتم سرنوشت سمت آ د،یخودم بود و اونجور که با دمیشا ای

 از اون یخبر یحال خراب من و ب نیبده....آخرش شد ا

 

 دار ذهنم شدم شهیکل یسواال ریدرگ انقدر

 ذهنم خسته م بود که فقط خواستم بخوابم...دور از همه یکه انقدر سوال بود جواب تو نیاز ا انقدر

 اون بندازه.... ادیکنه ومن رو به  تمیکه بخواد اذ یزیهر چ از

 بودم. خسته

 رفت! یول شمیدونست خسته م یم اون
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 ۱۰۳پارت#

 

 یکرد و پر تو یداشت نگاهم م طونیش افهیبا ق دمیچشمام رو باز کردم که آرتام رو د مینیاحساس خارش ب با

شم خابالو گفتم:آرتام  یم داریکار ب نیدونست من با اون حجم خوابم با ا یوخوب م دیکش یم مینیب یدستش رو رو

 ؟یکار کرد یچ نیبب دمایخواب شتیشب پ هی

 

 ؟یاتاق من شد هیکه راه یدید یتخت نشست:خواهر کوچولوم خواب چ یوتو دیخند

 

 گفتم االن؟ یم یچ

 بد بود  یلیبود خ یهر چ یدونم ول ی:نمدمیچشمام مال یاشارم رو رو یانگشتا

 

 ریآرتام: صبح بخ یتخت نشستم درست روبرو یحرف تو نیا بعد

 

 گلم ری: صبحت بخدیرو بوس میشونیوپ دیخند

 

 ؟یصبحانه خواهر برادر می:بردمیهمه مهرش ومن هم گونش رو بوس نیلبم نشست با ا یرو لبخند

 

 میبخور فیصبحانه کث هی رونیب میژست فکر کردن به خودش گرفت وگفت:اوم..به نظرم بر یکم آرتام
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 ف؟ینگاهش کردم وگفتم:صبحانه کث مات

 

 فعال برو حاضر شو یفهمیوگفت:حاال م دیحالتم خند از

 

حمام آب گرم حالم رو جا آورد  هیشدم و سیوارد سرو میتکون دادم و اتاقم رفتم و مستق دنینفهم یاز رو یا شونه

 نداشت...خانوادم وداشتم! ینکردم...آرتام وداشتم درد معن یو به درد سرم توجه

 

رو  یآل استارم خواستم گوش یکفش مشک دنیتن کردم و بعد پوش یخی نیرو برداشتم و همراه با ج یمشک مانتو

بود رو  یومشک یاز طوس یکه مخلوط یبذارم که جرات نکردم سمتش برم وبرگردون زدم وشال یطوس فیک یتو

 .رونیو از اتاق رفتم ب سوندمکارم رو به اتمام ر یرژ لب مات کالباس هیگذاشتم وبا  میمصنوع یموها یرو

 رهیاومد و من خ رونیب کیرو بردم باال وخواستم در بزنم که در باز شد و آرتام حاضر وآماده وصدالبته ش دستم

 برادرم رو.... دمیپرست یمن م ایرو به وجود آورده بود...خدا یبراقش شدم که با موهاش تضاد جالب یمشک رهنیپ

 داد یفکرشم عذابم م یمن...هوف به خودم تشر زدم حت یدلم خدارو هزاران مرتبه شاکر شدم چون اگر جا یتو

 

 م؟یخم شد:بر یزد وکم لبخند

 

 میم رو خم کردم وباخنده:برسر یکم منم

 

رو گذاشت که  ی...آهنگ آروممیداشت رفت فیکه به قول آرتام صبحانه کث ییو طرف جا میآرتام شد نیماش سوار

 داد یشده بود و به مغزم اجازه استراحت م میآرامش روح من تنظ یانگار نت به نتش برا
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 رخش دلم رو ضعف برد. میآرتام برگشتم و ن طرف

 برد  ینگاه از طرف آرتام رو م هیوقت بود حسرت  یلیبه حال السا سوخت که خ دلم

 شده عشق داداش؟ یزینگاهم رو حس کرد وبرگشت طرفم:چ ینیسنگ آرتام

 

 :آرتام؟ایلبخند دن نیتر یعمق گرفت و شد واقع لبخندم

 

 معطوف روبروش بود:جان دلم؟ نگاهش

 

 ؟یدار ی:تو به السا حسدمیدل پرس دو

 

 عجب برگشت سمتم:چطور؟ت با

 ؟یپرس یم چرا

 

 طور نی:همدمیکش یقیعم نفس

 نه؟ ای یدار یخواستم بدونم حس فقط

 

 .زمیدونم عز یوارد کرد: خودمم نم یفیدستش گرفت وفشار خف یرو تو دستم

 با قلبم کنار اومدم یجوابش  وبذار وقت پس
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کرد خودم  یلحظه ترمز بد هیکه  ستین یو خدارو شکر کردم حداقل جوابش منف قیعم دمیرو بردم وبوس دستش

 شد؟ یچسبوندم:چ یصندل یوتو

 

 ؟یکار وکرد نیسمتم:چرا ا برگشت

 

 ؟ی:چه کاردمیپرس مبهوت

 

 خب؟ یکرد یکار نیهمچ نمیدستش اشاره کرد وگفت: دفعه آخرت باشه بب به

 

 ییعشق قلب من تو نیبدون اول نمی: ادیو بوسر میشونیبند حرفش جلو اومد و دوباره پ پشت

 

 ...یهمه همراه نیکردم و ممنونش بودم بابت ا میچشمام فرستادم و به برادر پر مهرم تقد یدوست داشتنم وتو همه

............................................................... 

حانه صب دمیحاال فهم زیدنج و تم یشد بگ یکه نم ییجا هی میدیکه مقصد آرتام بود رس ییبه جا قهیاز چند دق بعد

 نجا؟یا میشدم چرا اومد دهیو باآرتام کش میشد ادهیپ نیگفت از ماش یم یبه چ فیکث

 ست؟ین شتریب یفیاز کث یزیچ هیبه نظرت  نی:آرتام استادمیراه ا نیب

 

 خنده:آره هست. ریحرفم زد ز نیبا ا آرتام

 صبحانه هاش فوق العادن یول
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 . فیطرف رستوران وبه قول خودمون کث میرفت و

  یفیکث نیچقدر شلوغ بود با ا میو وارد شد میرو کنار زد یپالستک بنر

 خوردم؟ یصبحانه م نجای...من چطور امینشست یتخت یو رو میرفت

 :سالم آرتام خانستادیکنارمون ا دیبند سف شیبا پ یمرد

 

 نجایاومد ا یآشنا بود و دور از چشم ما م نجایپس آرتام با ا اوه

 

 به مرد نگاه کرد وبالبخند گفت:دوتا املت داداش آرتام

 

 کرد وگفت:چشم یکیکوچ میتعظ مرد

 

 نجا؟یا یایم شهیبه آرتام:تو هم دمیرفت توپ یوقت

 

 .امیوقتم آزاده م کمی یوقت یکه نه ول شهیوگفت:هم دیخند

 سفارش ندادم یخور یدونستم تو نم یچون االن م یخوردم ول یمواقع هم پاچه م شتریب

 

 ستما؟یلحظه به آرتام نگاه کردم که گفت:من پاچه ن هیخورد و با چندش  چیهم پ یبا اسم پاچه تو دلم

 نگاهم نکن نطوریا
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د وبا بو یدونم اسمش چ ینمسفره رو پهن کرد بعدهم املت ونون که  یبزرگ  ینیس ینگاهش کردم که مرد تو یچپک

 وماست گذاشت...شک داشتم بتونم بخورم یسبز

 با اجازه رفت و

 جلو اومد و گفت:شروع کن آرتام

 

 من نخورم؟ شهیسفره نگاه کردم وبا تته پته گفتم:نم به

 

 یشیعاشقش م دمیزد:بخور قول م لبخند

 

که  ینون گذاشتم وخوردم...وقت یلت و برداشتم ورواز نون رو برداشتم و با قاشق ام کهیت هیبه گردنم دادم و  یتاب

 کامل خوردمش اعتراف کردم خوشمزس

 چشمات لوت داد زمیعز یبگ یزیخواد چ یگفت:نم دیکه شوقم ود آرتام

 

 بشقابم فرو بردم وشروع کردم به خوردن املت خوشمزم یتوجه به اون خودم و تانصفه تو بدون

 

 ۱۰۴پارت#

 

 ماه بعد:۳
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 دونم ی:اما السا اون نگفت دوست نداره فقط گفت نمدمیخوردم و دستم رو به صورتم کش یچرخ

 

 اشاره از طرف اون بمونم؟ هیمنتظر  یتاک دیبلند شد:من با یاعصبان السا

 کنم پس انقدر با من کل کل نکن! یمن حرف مامانم رو دوتا نم یدون یکه خوب م تو

 

 ؟یقبول کن یخوا یم یعنیزدم: به السا چشم دوختم وناباور لب باتعجب

 

 هیدر هم رفت:مامانم راض چهرش

 

 کنه؟ یعمر با اون زندگ هیخواد  یشدم: مگه مامانت م یدفعه من عصب نیا

 رن؟یگیم میواست تصم گرانیتوعه بعد د هیزندگ نیا

 

 دارم میو اون وفقط تو زندگ ستین یشد و طرفم اومد:مامانم هرکس یعصب

 

وعه من چرا ت هیزندگ لتهیرو برداشتم و همونطور گفتم: هرجور م فمیبشم ک مونیبزنم که بعد پش یحرف نکهیقبل ا تا

 سوزونم؟ یدارم خودم وم

 ...انتظار نداشته باش مثل اول باشم، فعالیخوشبخت ش دوارمیام برو

 

 دم:تو روخدامواجه ش شیاشک یکه با چشم ها دمیکه خواستم در رو باز کنم بازوم رو گرفت به طرف چرخ نیهم
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 بهم پشت نکن گهید تو

 

 کنه کدوم روم ونشونت بدم؟ یم یاز دستش: چه فرق رونیب دمیرو کش دستم

 نهک یرو عوض نم یزیحضورم چ یگیم میمستق ریغ یدار یوقت ستیبه من ن یازیپس ن یوگرفت متیتصم توکه

 

 جانا کجا؟ ی:آبجدییکه صدرا طرفم دو دمیاز خاله گرفتم و کفش هام رو پوش یسرسر یخداحافظ رونیرفتم ب و

 

 .زمیخونه عز رمی:مدمیبه موهاش کش یدست

 دوباره. امیم

 

 نکردم یبلند رفتم و به صدا کردن اسمم توسط خاله توجه یگونش با قدم ها دنیبعد بوس و

 کنم؟ یم تیکنه من چرا دارم خودم واذ یدونستم السا داره ازدواج م یگوشه چشمم رو پاک کردم....نم اشک

 بخاطر عالقه مبهمه آرتام به اون؟ ای میوابستگ بخاطر

 زاشتمیم انیآرتام و در جر دیدونستم با یکار کنم فقط م یدونستم چ ینم

 همه مشکل بهم خورد. نیداشتم و حالم از ا یبرم یآهسته ا یجدوال قدم ها یرو

 دادم:جانم مامان؟ دمیخشک یبه گلو یزنگ خورد برش داشتم و باد میگوش

 

 من یخدا یباورت نشه وا دیزد:جاخا دخترم شا یم ادیصداش فر یذوق تو مامان
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 شده مامان؟ یبغضم به ذوق مامانم لبخند زدم:چ ونیم

 

 برسم سراغش االن اومد دمه مطب من میدیترس یکه چند وقته م یشی:جانا جواب آزمامامان

 

 شدم:خ...خب هول

 

 یرفت داشت شیپ یلیخ یلیخ وحس کرد: مینگران مامان

 مطب من  ایودکتر گفته و عکسش رو هم نشون داد زود باش ب نیشده ا کیکوچ یلیخ غده

 

 شکرت ای...خدایشوق بود نه ناراحت یم از رو هیکردم اما گر هیدفعه گر نیرو قطع کرد ا یگوش و

 دلم یپام ترمز کرد و بعد دادن آدرس حرکت کرد...دل تو یواسش دست تکون دادم که جلو دمیکه د یتاکس نیاول

 شم؟یدارم خوب م یعنی ایشد خدا ینبود...باورم نم

 تز ندم. یراننده تاکس یبه مطب مامان سرکوفت کنم و جلو دنیکردم ذوقم و تارس یسع

 به مطب مامان دنیمشغول کردم تارس میخودم و با جدول تو گوش پس

 

 ۱۰۵پارت#

 

 کرد. یکولر از اظطرابم کم م یان شدم و هنوز کامل وارد نشده بودم که خنکمطب مام وارد

 دییهم سن مامانم بود بلند شد وبالبخند گفت: بفرما یکه خانوم یقدم برداشتم منش یمنش طرف
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 نمیدر اتاق مامان چشم دوختم:اومدم خانون دکتر وبب به

 

 ن؟یداشت ی:وقت قبلخانومه

 

 مطب مامان:دخترشون هستم امیاومد من ب یم شیکم پ یلیحق داشت چون خ چارهیب

 

 تو روخدا. دیهول شد وگفت:عه ببخش دیوفهم نیکه ا خانومه

 مگه من حواس دارم؟ یول نیایگفتن شما م خانوم

 خانم دیروخدا ببخش تو

 

 د؟یلطفا چرا هول کرد دیو گفتم:آروم باش دمیخند

 .دهیهم دست مب یخانوم حس بزرگ دیگیم یوقت دیمنم راحت باش با

 

هول کردم...شما هم مثل مامانت به آدم  کمیفقط  ستین یزیشد:نه گلم چ کمیاومد و نزد زشیو از دور م دیخند

 یکن یم هیآرمش وهد

 

 رو طرفم دراز کرد:من مهتاب هستم. ودستش
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 دستش گذاشتم:جانا هستم خوشبختم یرو تو دستم

 

 نیبفرما بش زمیعز نیرو فشرد:همچن دستم

 

شد حدس زد  یاومد...از سر وروش م رونیب یضیدر اتاق مامان باز شد وگفت ومر نمیکه خواستم بش نیهم

 اونم از نوع حاد داره. یافسردگ

 یدیاومد و من با ببخش یکه آرامش به همراه داشت بهش م یر چقدر مغنعه آب دیخوشحال خند دیکه من رو د مامان

 : سالم مامان؟ دمیوشس کشآغ یمامانم رفتم و تو شیاز مهتاب خانوم پ

 

 تو ای، ب:سالم دختر قشنگممامان

 

 اتاق من اریقهوه ب هیو  مونادیل هیداخل که مامانم رو به مهتاب خانوم گفت:مهتاب جان لطفا  رفتم

 

 کرم  ینگاه کردم و کف پوش ها یآب یبود وگاه دیسف یکه گاه وارید یرو یداخل اومد و در رو بست...به لوستر ها و

 بودن دیو سف یاز پارچه آب دهیکه رو پوش ییو مبل ها زیم

 کرد... یرنگها شروع م نیمرحله درمانش رو  با ا نیاول ومدیکه م یضیمر هر

وارد شد وسفارشات رو  ینیبگه که در زده شد و مهتاب خانوم باس یزیومامان روبروم نشست خواست چ نشستم

 ن؟یالزم ندار یا گهید زی:چگذاشت و روبه مامان گفت زیم یرو

 

 یبر یتون یم زم،ی:نه عزمامان
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داخلش رو  یخارج کرد و کاغذها فشیک یپوشه رو از تو هیرفت...مامان  رونیبه من با لبخند از اتاق ب ینگاه بعد

 دخترم شتهیجواب آزما نیگذاشت وگفت:ا زیم یرو

 گمیم کیبهت تبر یرفت کرد شیخوب پ یلیخ

 

 من هنوز کامل خوب نشده بودم:مامان من نصف درمانم وپشت سر گذاشتم. یکرد ول یداد م یب ذوقش

 رفته نیاز ب نکهیشده نه ا کیکه غده تازه کوچ نیخودتون هم گفت شما

 

 یتداش یادیز شرفتیکه تو مدت کم پ هیلیخ نمیهم یبلند شد واومد کنارم نشست:بله دخترکم درسته  ول مامان

 یذاریپشت سز م نطوریش رو هم هم هیکه بق یعنی نی....ا

 

 خراب کردن حالم نبود یبرا یلیزدم اگر مامانم مطمعن بود منم مطمعن بودم پس دل لبخند

به مناسبت بهتر  یدور هم هیکرد: امشب  مهیدستم داد و قهوه خودش رو هم برادشت و ضم یرو تو وهیآبم مامان

 دیبابات تدارک د میشدن حالت گرفت

 فقط السا، عمه ت و خاله ت ستین یادیز کس

 

 کردم وگفتم:مامان آخه؟ تعجب

 

 :اعتراض نکن خشکل مامان.مامان

 وقت نیاالن بهتر میبود دهیوقت بود هم وند یلیخ
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 برد رو گرفتم ینم شیاز پ یاعتراضم که کار یآوردم و جلو کم

 

 کردم. نشیگزیجا یبلندتر سیکوتاه رو از سرم جدا کردم و گ سیگ کاله

 یو  ساپورت مشک دمیبود کش یزانوم  و مشک یخورد تا باال یم نیچ نهیس نییرو به لباس کوتاهم  که از پا دستم

 رو پا زدم میپاشنه بلند مشک یکردم صندل ها کسیپام ف یرو رو ممیضخ بایتقر

 عجله کن ان،یمهمانا دارن م زمیاتاقم زده شد مامان گفت:عز در

 

 همونجا صدام وبلند کردم:چشم مامان از

 ستین دارید نیبه ا یپشت بندش زمزمه کردم:هر چند دلم راض و

 

انداختم وبعد از  میمشک یموها یرو رو یروحم زدم و کاله مدل)بابا کرم(مشک یب یقرمز و برداشتم وبه لبها رژلب

 از اتاق خارج شدم. لمیزدن عطرو برداشتن موبا

 

 گاد یاز اتاقش خارج شد و چشمش به من افتاد:او مالحظه آرتام هم  همون

 

 دختر خوشمزه خواهر منه؟ نیشد:ا کمینزد یجلو اومد و کم و

 

 خواهر شماست! دی:بله اگر قابل بدوندیهوا رقص یلباسم تو نییخوردم که پا یچرخ
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 دونم ی:بله که قابل مدیدستش و انداخت دور گردنم وباخنده گونه م رو بوس آرتام

 

 خوردمش:بچهاااا ومدهیمامان ن یبا صدا یدهن باز کردم که بگم ول دمینکش شیافتاد که موضوع السارو پ ادمی

 گه؟ید دییبدو

 

 یعالمه حس بد تو کیفرد پشت سرش  دنیوهمون لحظه عمه اومد و باد میرفت نییدستم رو گرفت و تند پا آرتام

 دلم هجوم آورد

 عمه زیبه من:سالم عز دیمامان وبابا رس دنیبعد از بوس عمه

 

 :سالم عمه جون.دمیآغوشش کش یکردم پس تو یم یحرص پسرش وسر خودش خال دیزدم نبا لبخند

 

 محکم کمرم رو گرفت و به خودش فشرد:چقدر دلتنگت بودم عمه

 

وب خ ی:خدارو هزار مرتبه باالخزه دارختیبه صورتم اشک ر رهیهم از خودش جدام کرد و بازوهام رو گرفت و خ بعد

 دیرس ییخسته م به گوش اوت باال ی...بالخزه صدایشیم

 

 گرفت که آرتام زد تو هدف: عمه منم هستما؟ یم م هیداشت گر منم
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 ازم فاصله گرفت واشکش وپاک کرد و طرف آرتام رفت  عمه

 شد و دستش رو جلو آورد. کمینزد انیرا

 حواسش نبود. یرو رد کردم کس دستش

 پسر عمه. میبود: من عاشق چرخ وفلکم...بچرخ تا بچرخ دهیبهش رس بایپاشنه صندلم قدم تقر بخاطر

 

 ازش فاصله گرفتم  و

 .میشد ییرایاومدن خاله، شوهر خاله و السا مشغول حرف زدن وپذ بعد

 ؟یبه بازوم زد:هنوز قهر السا

 

 نرفته ادمینگاهش کردم:هنوز  ناراحت

 

 وبه مامانم گفتم بعد اومدم واو به واوش و انداختم کف دست تو. انین که جررو دور دستم حلقه کرد:م دستش

 تا موقعش برسه میبحث وکال فراموش کن نیا ایخواستگارمم جواب رد دادم حاال ب به

 

 نینگاهش کردم:قبوله سنگ پا قزو تیرضا با

 

 ....دیخنده وگونه رو بوس ریز زد

 خواستگارش داده خوشحال شدم که جواب رد له نیدونست چقدر از ا یم وخدا
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 تمذاشیدهنم م یبه خوردن نداشتم و به اجبار داشتم ساالد کاهو رو با نوک چنگال تو یلیو من م میشام بود زیم سر

 طاقتم کرده بود و دوست داشتم خفه ش کنم یب انینگاه را ینیفرستادمش و سنگ یم نییو با آب پا

 طرف هیهم از  زیسر م سکوت

................................................................. 

و خواستم فقط برم اتاقم...با  دمیکش یبلند شدن و من نفس راحت زیم یهمه باهم از رو قهیاز گذشت چند دق بعد

مد م داخل اوباها یکه بسته شد حس کردم کس نیاتاقم شدم و در رو بستم هم هیبه همه از پله ها راه دیگفتن ببخش

 ؟یکن یکار م یچ جا نیتعجب کردم و گفتم:تو ا دمیرو د انیبه پشت برگشتم و را

 

 میخوام حرف بزن یاومد:م جلو

 

 بغل بردم:بفرما...فقط زود لطفا چون وقت ندارم ریرو ز دستام

 

 یلیدل چیه یاونم ب یبا من حرف بزن ینطوریا دمیو باال انداخت: بهت اجازه نم ابروش

 

 ؟یلیدل چیه یادامه بده: ب نذاشتم

 ؟یرو روکرد ریو ز میکه با کارت تموم زندگ نیمحکم تر از ا لیدل چه

 

 رو کردم ریتو رو ز یزندگ یمن کجا قایو ب بگو دق ستیباا نجایرو باال آورد: هم انگشتش
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 یکه زد و جلو ییرفتم و حرفا امایپ یتو یوبرش داشتم گوش یو رفتم طرف گوش دمیکوب نیشدم و پام و زم یحرص

 یرو کرد ریوز میزندگ یکجا نیبب ایصورتش گرفتم:ب

 رو ازت ندارم یکار چیپس توقع ه یبمون یکه کرد یکار یکه پا یستیانقدر مرد ن تو

 

 کار منه؟ نایا یتعجب کرده بود و به خنده افتاد:تو واقعا فکر کرد انگار

 رتم؟یغ یقول خودت من انقدر ب به

 باهات بکنم؟ یکار نیهمچ دیبا چرا

 

 یهست یعال زادیوباخنده گفتم:واقعا دستمر دمیدور چرخ هی

 

 منم؟ یتو چرا فکر کرد ستیشماره من ن نیاصال ا اتویمسخره باز نیرو گرفت وفشار داد:بس کن ا بازوم

 ازدواج دادم؟ شنهادیبار بهت پ هیفقط  چون

 آره؟

 

 از تو؟ ریغ هیشدم:پس کار ک یعصب

 عذاب بکشم هان؟ دیبا نطوریدم که اکر یبد یکجا به ک من

 ؟یکرد یبه من شک نم یباش تو

 ؟ینداختیاومدنت از خارج بهم م لیکه اوا یهرزه و مزخرف یاون نگاها با
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نرو به جون مامانم که  یسر به قاض هیباش  یمنطق کمیکاراتو  نیدهنش برد: بس کن ا یجدا شد و دست جلو ازم

 ستیکار من ن مهیهمه زندگ

 

 یعنیجون عمه وسط بود  یاالن پا یبه حرفاش وباور نکردم ول یکه خورد نگاه کردم تا االن ذره ا یبه قسم مبهوت

 تونه باشه؟ یم ی...پس کستین انیواقعا کار را

 

 تونه باشه؟ یم یصورتم گرفتم:کار ک یتخت نشستم ودستام رو رو یعقب رفتم و رو عقب

 

 .میکن یم داشیشد: پ کمینزد انیرا

 و تو باهم. من

 کرده؟ یکارا رو ک نیا شهیو ثابت م رمیکنم واست و انتقام کارش وبگ داشیپ دمیم قول

 

 کردم خوب بود؟ یکار م یرو باال بردم وبهش نگاه کردم چ سرم

 سراسر وجودم رو گرفته بود.... یبود و حس بد معلق

 

 

 شه؟ی:مگه مدمیچرخ طرفش

 مزخرفاتو نیکن ا بس
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خوام  یگوش هام گذاشتم:بس کن بس کن نم یباز ادامه داد...دستم رو رو یم حرفاش و ولخواستم باور کن ینم

 بشنوم

 

 : جانا آروم باش من که نگفتم حتما کار اونهستادیشد وکنارم ا بلند

 

 خواست بس کنه؟ یگرفت چرا نم یم م هیگر داشت

کرد چطور با حسرت من ونگاه  یم هیگر که چطور یاون موقعه ا یجلوش گرفتم: تو نبود دیرو  به عالمت تهد دسنم

 کرد یم

 که... یاحتمال بد یخواست ینم یحت یبود اگر

 

 کمی میردک قیتحق میگشت میکه چند وقته دنبالته بگرد یدنبال کس می...ما خواستهیشد:کاف یاونم اعصبان انگار

 معلوم مبشه میبر شیپ گهید

 

 خوام بگردم یباشه نم نیخواد جواب گشتنم ا ینگاه کردم ولب زدم:اگر م دشیروپوش سف به

 

 تحملش رو نزاشتم گهیزدم د رونیب انیرو برداشتم و از مطب را فمیک و

 زدم رونیگسش بود ب یبو زدیدل آدم م ریکه ز یزیاون محوطه که اول چ از

 م بردم وفشار دادم  قهیشق یدستم رو رو زدیکرد و مثل نبض م یشدم سرم به شدت درد م نیسوار ماش و

 فرستادمش نییدرآوردم و بدون آب پا فمیقرص رو از ک  یقوط

 کردم یتحمل م دیبا یصرفه افتادم ول به
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 ...هست؟ستیقرص بدون آب که از غده بدتر ن هی

 هام یسخت نیشد ا یفرستادم کاش تموم م نییرو پا سرم

 دم....ش یم دواریاحتمال بود و من دوباره ام هی انیرا یحرفا کاش

 :جون دلم؟ستیحالم خوب ن دیفهم یم دیزنگ خورد مامان بود نبا میگوش

 

 چکاپ؟ ی:جونت سالمت دخترم رفتمامان

 

 رمیرو دندون گرفتم:االن دارم م لبم

 

 شلوغه...برو خبرش وبهم بده دخترکم یلیسرم خ ومدمیهمراهت ن دی:ببخشمامان

 

 ...فعالرمیلبخند زدم:اشکال نداره مامان خودم م شینگران به

 

 دییکردم وشماره دکتر رو گرفتم جواب داد:بفوما قطع

 

 دیخواستم مامان بفهمه چکاپ نرفتم پس گفتم:سالم خسته نباش ینم

 امیچکاپ نم یراد هستم...خواستم خبرتون کنم امروز برا جانا

 

 :چرا دخترم؟دکتر
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 یکرد یرییچه تغ مینیبب دیانجام بشه با دیچکاپ با نیا

 

 ادینم شیپ یتر مشکل ریروز د هی امیفردا که م امیمن امروز نم یدونم ول یبحث کردن ونداشتم:بله م حوصله

 

 :خانوادتون خبر دارن؟دکتر

 

 فرستادم:بله رونیرو ب بازدمم

 

 عقب ننداز  ادیز ی:باشه دخترم ولدکتر

 

 یپدال گاز فشردم نم یشاگرد انداختم وپام رو رو یصندل یرو رو یگفتن باشه حتما تماس رو قطع کردم گوش با

 ....رمیدونستم کجا دارم م

 

 ۱۰۹پارت#

 

خورد بردم و برش داشتم  یکه داشت زنگ م میچشم هام رو باز کردم ودستم رو دنبال گوش دیتابش نور خورش با

 که به اسمش نگاه کنم:بله؟ نیبدون ا

 

 ه خودم لرزوند.اومد من و ب یکه از پشت گوش ییکلفت مرد یصدا
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دونستم واسه  یم دیبود و بع بیغر بیرو از گوشم فاصله دادم و به شماره ناشناس نگاه کردم شمارش عج یگوش

 باشه رانیا

 د؟ییلرزونم جواب دادم:ب..بفرما یرفتم و باصدا نییتخت پا از

 

 بود، گفت:سالم. لهیکه صداش پر از ح مرده

 آره؟ یدها خسته ش یموش وگربه باز نیاز ا حتما

 ...هیروزا مواظب خودت باش....دنبالتم مثل سا نیا دمیطولش نم ادیبودم بهت ز گفته

 

 سر خوردم نیزم یو رو دیکه زد مثل سوهان روحم رو خراش یحرف آخر و

 سالم رسوند؟ یمان

 زبون به دبون سالمش به من برسه؟ دیکجاست که با یمان

 اصال کابوس باشه ایخواب باشه.... کاش

 تیواقع نیباور کردن ا ستیمنطق من ن یخواستم قبول کنم...تو یاتفاقات...من نم نیا همه

 شه؟یتموم م یک ایخدا

 کردم؟ یم یدادم چطور خودم رو خال هیتک وارید به

 ؟یبا ک یچ با

 چرا؟ ست،ین یبود ول یم نجایا دیالسا با االن

 ست؟یاون خواهر ودوستم ن مگه

 آرتام کجاست؟ ای
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 رفتن سرکار یامروز همه م دیبا چرا

 یش افتاد جلو کهیکه هرسه ت یواریشلف د یبرادشتم و زدم تو زیم یونداشتم و کوسن رو بتیهمه مص نیا تحمل

 بس نبود واسه درد من نیا یپام ول

 شکوندم... یو م لیوسا نیاگر همه ا یشد حت یبازم کم نم یول

 که سرم فشرده شد و دردش دوباره شروع شد. یتخت پرت کردم محکم جور یعقب رفتم و خودم ورو عقب

 عیبرداشتم ما یعسل یاز رو یبود برگ دستمال یواسه من عاد یباعث چندشم شد ول مینیاطراف ب یسیخ حس

تموم  یروز دیغصه شا نیحجم درد و ا هیشدم به سقف.... رهیزشت وقرمز رنگ رو پسش زدم و سرم رو باال بردم و خ

 شد یم

 کردم؟ یکار م یبر باد رفته م وچ یشد نصف زندگ یتموم م یوقت اما

 ؟یورفتن دانشگاه محروم کردم چ یرفتن عاد رونیکه خودم و از ب یسال چند

 اومد یاز دستم بر نم یشد و من کار یباز هم فراموش نم یشد ول یم نیگزیخوب جا ییزایچ هی دیگذشت...شا یم

 تو ای:بهیدونستم ک یاتاقم زده شد م در

 

 کرد وداخل اومد خوشحال وسرزنده:سالم عشقم روباز در

 

 زمیذوقش لبخند نزنم:سالم عز نیتونستم به ا یشدم چطور م بلند

 

 ؟یاومد و بغلم کرد ومنم بغلش کردم:چطور طرفم

 

 فاصله گرفتم:خوبم ازش
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 باهام دهیکنارم نشست کم عذاب نکش دمینشستم...دستش وکش یصندل یحرف رو نیا وبعد

 نشد؟ یهم انداخت: خبر یورو پاهاش

 

 بشنوم یدیجد زیچ ستیانگار قرار ن یخبر بده ول انی:نه...منتظرم رایبه گوش رهیخ

 

 نکن با خودت یشینابود م ی:داردیدستم کش یرو رو دستش

 

 :خوبم مندمیکش یآه

 

رفتم وهمونجور  سیبلند شدم و بعد برداشتن لباس سرو میصبحانه رو باهم بخور میافتاد خواست ادمی تازه

 نییپا میبر امیگفتم:لباس عوض کنم م

 

د شکمش بو یوعقب گرد کنم دستش رو ستمیخنده ش باعث شد باا یرفتم که صدا یگفت و من داشتم م یا باشه

 شده؟ یکرد رد نگاهش رو دنبال کردم:چ یوبه تخت من نگاه م

 

 ؟یریبغلش بگ شهیکه قدش اندازه خودم بود اشاره کرد:اندازه خودته چطور روت م یخرس بزرگ به

 

 به خنده افتادم وباخنده گفتم:چرا روم نشه؟ منم
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 دخترم یجا اونم

 

 شد با منفجر شدن دوبارش وگفت:خدا خفت کنه یحرفم مساو نیا

 یدار ییموندم تو چه رو گهید رمیدستش بگ شهیکه روم نم من

 

 ن حرف رفتموبدو دمیخند

................................................................... 

 دونستم کجا رفته  یکه از حمام برگشتم السا نبود....م نیا بعد

 یاه منگ دیچ یو م لیوسا قهیو داشت به خدمتکار که با سل دمشید یسالن غذا خور یوتو نییرفتم پا یمعطل بدون

 خانوم ریحتون بخرفتم:صب ششونیکرد پ

 

کو گوش  یبا الفاظ خانوم خطابم کنن و به اسمم بسنده کنن ول ادیبارها گفته بودم خوشم نم دمیکش یاز کالفگ یپوف

 شنوا؟

 

گفتم:صبح  ادیدر ب یاز شرمندگ نکهیا یانداخت برا رینگاهش کردم که خودشم متوجه شد و سرش رو ز یچپک

 ریشمام بخ

 

ها  یخوراک دنید نیو دلم با ا میهم نشست یچهار نفره با السا روبرو زیشد به م لیرو داخل برد و تبد یلینصف ر زود

 شروع کردم اریغنج رفت چنگال برداشتم و با خوردن خ

 دونست؟ یوخودش م نیداشتم و خوشحال بودم که هست....و جودش آرامش بود و ا تیکه السا بود حس رضا االن
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شدم خودش نگاهم رو  رهیخ راشیبه چهره گ ستادمیبغلم بردم راست ا رینم و دستام رو زوسرجاش برگردو چنگال

 زیخوند:منم دوست دارم دختر ه

 

 

 من  یروزا نیا نیغمگ یلب ها یشدن خنده رو دایبود تا پ یکاف نیهم

 

 

 ماه بعد:۴

ه هر چند ک میضیمر یرفت تو شیاز پ میبودم...از زندگ یراض یاعتماد به نفس باال به خودم نگاه کردم و از همه چ با

 باز هم خوب بود یهنوز کامال خوب نشده بودم ول

م به باز بود و از شک مهیکار شده بود و از پشت کمر ن فیظر یلیکه از جلو خ دمیکش میبه لباس قرمز پرنسس یدست

 شد و حالت کلوش داشت  یدامنش پف م نییپا

 بودم. یراض ی...از همه چشمید و مژهام نگاه کردم و آرااتو شده بو یکه شالق میمصنوع یبه موها و

وکفش اسپرت  یاون آورکت اسپرت کرم رنگ همراه با شلوار نسکافه ا یاتاقم زده شد و آرتام داخل اومد تو در

شد دل سنگ هم  یباعث م ششیسبزش با اون ته ر یپرپشتش و چشما ییخرما یمحشر شده بود و موها ییقهو

 که عاشقش نشه  ستین ین بودم کسآب بشه و من مطمع

 راه برم. یپاشنه بلند مشک یرفتم سخت بود با اون صندل ها جلو

 مردم هم باش یبه فکر دخترا کمیبرادرم ذل زدم:آخه برادر من  یبه چشما یجلو اومد و باعشق یکم

 که؟ یکش یهمه رو م امشب
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 داره؟ یخشکل و مردونه: چه اشکال دیخند

 اونا ضعف کنن واسه من کمی

 

 کنن یامشب قش م یکنن ول یم شهیبردم:ضعف وکه هم نیو چند خطش رو از ب دمیآورکتش کش یرو رو دستم

 

 اشکال نداره نمی:ادیرو بوس میشونیپ

 کوچولوم؟ یآبج یا آماده

 

 منم اومدم نییپا یتا بر یمهر نگاهش کردم:بله داداش با

 

 رفت یزدن لبخند بعد

هنوز هوا کامال سرد نشده بود و کارم راحت  دمشیل پانچم که مخصوص لباس جشن بود رفتم و پوشمانتو مد سمت

 تر بود

 و برادشتن میمشک ریعطر وسر کردن شال حر یوبعد زدن دوباره رژ قرمزم و کم ستادمیا میشیآرا زیم نهییآ یجلو

 رفتم... نییرژ پا هیو  میوگذاشتن گوش یمشک یدست فیک

ا وپشت سر مامان باب سوتمیکه منم به جمعشون پ زدنیمبل نشسته بودن و داشتن با آرتام حرب م یوبابا رو مامان

 منم هستم یباورتون نشه ول دی:شاستادمیا

 

 فرشته منه؟ نیهم زمان برگشتن سمتم و باعشق نگاه کردن وبابا گفت:ا هردو
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 که دختر شما در اومده ینیفرشته زم هیومماس صورتش کردم:بله  صورتم

 

 یکا رو کرد:دختر قشنگم مثه فرشته ها شد نیو بابا محکم گونه رو بوسه زد ومامان هم هم دنیخند همه

 

 آرتام برگشت:امشب حواست به دخترم باشه ها وسمت

 

 میفتشد ر یکه تولد السا اونجا برگزار م یطرف تاالر میمامان وبابا فرار کرد یها حتیاز دست نص نکهیا بعد

 میورفت میشد ادهیپ نیاز ماش میدیرس یک دمیزاده گذشت و نفهم میاز محسن ابراه یراه با گوش دادن آهنگ همه

 .انیو همه کم کم م ستیهمش ن نیدونستم ا یدانشگاه اومده بودن و م یاز دوستا یلیداخل تاالر خ

 دعوت کرد؟ یک نارویدهنم باز موند ا انایوک ارشیک دنیو با د اوردمیخودم ن یبه رو یجا خوردم ول انیرا دنید از

 کامال تمرکز کنم... ذاشتیکرد نم یم دنیکه آدم و وسوسه به رقص یرقص نور مزخرف و آهنگ خارج اون

کرد  یم ییخودنما دشیبدن سف یزانوهاش بود و رو نییکه تا پا یبا اون لباس مشک یو دوست داشتن بایاومد ز السا

 شد و بغلم کرد:سالم کمینزد

 

 تولدت مبارک زدلم،یکردم:سالم عز بغلش

 

 یمونه:ممنون آبج یگونه م نم یراحت بود رد رژ قرمزش رو المیو خ دیم رو بوس گونه

 

 یاسارت آرتام راه فرار کردن م یشد و تو ریاس دنشیسمت آرتام رفت ودستش رو دراز کرد...طبق گفته هام با د و

 ول کردن نداشت  الیود بهش دست آرتام رو گرفت وخخواست خنده م گرفته ب
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 بچها.... هیوبق انایوک ارشیاون دوتا شدم رفتم طرف ک الیخ یاز خنده م ب یریجلو گ یبرا

تم شده بود رف رهیخ ینشسته بود و به نقطه نامعلوم زیم یرو نیبه تک تک سالم کردم و در آخر به صدرا که غمگ و

 جناب!:سالم عرض شد ستادمیکنارش ا

 

که مطمعن شد خودمم بغلم کرد و بابغض گفت:چه خوب که  نید وبعد انگاهم کر یرو باال آورد وبا خوشحال سرش

 یاومد

 

 زم؟ی:چرا عزدمیموهاش رو بوس یرو

 شده؟ یچ مگه

 

 جا تنها مونده بودم نیدوستاش منم ا شیالسا هم رفته پ ستیداد بهم وگفت:مامان که ن هیرو تک چونش

 

 :اشکال ندارهدمشیو بوس دمیخند

 مگه نه؟ شهیمن اومدم وجود السا که حس نم گهید

 

 :معلومهدیخند

 

 پ؟یخوشت یآقا میبرقص میوگفتم:بر میدیدوباره خند باهم
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 شدم؟ پیرفت و به خودش نگاه کرد:واقعا خوشت عقب

 

 یشد یعال زم،یشدم:معلومه عز کشینزد

 

 آشنات کنم یبا کس میرقص بر ودرهمون حالت گفتم: قبل میوگرفتم ورفت دستش

 

 باهات خوشبخت ییاز آشنا گهیمن داره م کهیداداش کوچ شونیگفتم:ا دمیبهش رس یآرتام رفتم وقت شیوپ

 

 و؟ کتیداداش کوچ یکن یم یسام مکث کرد:معرف یکه حواسش نبود نگاهمون کرد ورو آرتام

 

 ، برادر السا وجانا.قدم شد و دستش رو جلو برد:سام هستم شیکنم که سام خودش پ یمعرف خواستم

 

 خم شد:خوشبختم آرتام هستم برادر جانا و صدرا یکم آرتام

 

 زد یرو بوسه ا شیشونیکه آرتام اون رو به خودش چسبوند و پ دیو خند دنشیجا خورد  از شن صدرا

و همه کم کم اومدن  میه رقصدن کردوبا آهنگ وسوسه کننده شروع ب میدست سام وسط رفت دنیمن با کش و

 وسط....

 

 ۱۱۱پارت#



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
335 

 

 

 میو انگار که اون عروس بود همه دورش حلقه بسته بود میو السا رو وسط گذاشته بود میدیرقص یبا بچها م هماهنگ

 شد یباعث خندم م نیکردم و ا یخجالتش رو حس م یپوست ریز

 اتفاق.  نیآرتام وبه السا دوست داشتم و خوشحال بودم از ا نگاه

 ذاشتن خوب به اطرافم متمرکز بشم  یاون رقص نور ها نم و

 یدستم ونم دایپ یچیه یگشتم.  ول ینگاه م نیکردم ودنبال ا یخودم حس م یرو رو ینگاه ینیسر شب سنگ از

 گرفت....

 رفتم. سیو طرف سرو دنیشدم از رقص خسته

 کار  شد نیمن مانع ا غیج سیبسته شدن در سرو یرو پر از آب کردم و خواستم به صورتم بپاشم که صدا مشتم

 اون فرد خورد... یخال یهدف به جا ینگاهم ب یکارو کرد نگاه کردم ول نیکه ا یبه کس نهییتعجب از آ با

 تونست باشه؟ یم یک

تم و برگش سیسرو ینبود دوباره تو یا بهیفرد غر چیبودن و ه دنیهمه مشغول رقص رونیآب رو بستم و رفتم ب ریش

 یامشب محشر شده بود"خم شدم وبلندش کردم و داخلش وخوندم دمیپام رو د یکاغذ مچاله شده جلو هی ندفعهیا

 "باش یعمل ای...منتظر خبر یمحشر شهیهر چند که هم

 کردم؟ یم یمتن و چطور تلق نیکرد...ا یداد م یچشمام ب یکاغذ نگاه کردم وتعجب تو یرو یترس به خط ها با

 د؟یتهد ای فیتعر

 حق من نبود.... دیهمه تحد نیدوتاش موندم وترس وجودم و پر کرد ا نیب

 گذاشتم... میدست فیک یدستم مچاله تر کردم و تو یو تو کاغذ

 بودن کیبچها که االن نشسته بودن ومنتظر برش ک شیپ دوباره

 اومد کادو السا رو هنوز ندادم  ادمی
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که  یروش بود رو در آوردم و به مستخدم تینها یکه عالمت ب دیطال سف فیدستبند ظر هیکه داخلش  ییبایز جعبه

 داشته باشم المیخ یمسئول بود دادم و خواستم فقط امشب و تو

 

 

 رو فاکتور گرفتم دمیخوش گذشت اون لحظه که نامه رو د یلیاز تولد السا که خ بعد

 خونه. میخسته و کوفته برگشت 

 افتادم و همون لحظه خواب رفتم تختم یجون رو یب میکه برگشت یوقت

.................................................. 

 بود. زمیعز یپلکام به باال نگاه کردم السا یشدم و از ال داریرو صورتم از خواب نازم ب یاحساس گردش دست با

 ریصبح بخ:دمشیجام نشستم و بوس یتو

 

 ریظهر بخ:دمیکار من رو تکرار کرد وبوس اونم

 

از،شب گذشته بود که خونه  یمیربع به دوازده بود تعجب نکردم چون ن کیوجمع کردم و به ساعت نگاه کردم  لبام

 .میاومد

 رو جلوم گذاشت. یبزنم که السا جعبه بزرگ یحرف خواستم

 ه؟یکردم وگفتم:چ تعجب

 

 ه؟یچ یابرو بهش اشاره کرد:خب بازش کن تا بفهم با
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که  یزیبازش کردم وچ یاون پاکت نسبتا بزرگ برداشتم وباکنجکاو یبه حرفش گوش کردم و چسب از رو عانهیمط

 توش بود رو درآوردم از تعجب دهنم باز مونده بود.

 یلیبراق داشت و ژست خ یو ستارها یمشک نهیمن و آرتام والسا بود  زم شبیکه عکس د یواریعکس بزرگ د قاب

 و من از پشت به صورت السا مینشسته بود و من و آرتام هم پشت سرش بود یصندل یوالسا ر میگرفته بود یقشنگ

 کردم. یکرد، نگاه م یکه بهم نگاه م

 نیژست و با تمر نیو ا میانگار که آماده عکس بود یشد گفت شکار لحظهات بود  ول یبود که م ییعکس از اونا نیا

 میگرفت

 .دمیکش یبنفش یغیکردم و ج ذوق

 بود عشقم یالسا عال یرو بغل کردم:وا السا

 

 یشیدونستم خوشحال م یهم بغلم گرفت:قربونت برم م السا

 

 یمادر ودختر روش نقاش هیکه عکس  یکردم و قاب عکس یمونده رو ط یو راه باق ستادمیجدا شدم وسرپا ا ازش

 کردم. کردم وباذوق بهش نگاه نشیگزیرو جا دیشده بود رو کنا ر گذاشتم و قاب عکس جد

 سال باشه زیسوپرا نیتونست بهتر یم

 

 شد یبه قاب عکس گفتم:عال رهیخ

 

 یلی:خالسا
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 .دمیپر نییتخت پا از

 واضح بود. لشیحالم خوب بود و دل امروز

 که؟ یا هیپا م،یرونیامروز وکامل با السا باشم پس گفتم: امروز و همش ب خواستم

 

 نباشم؟ هیپا ادیکرد:بهم م یاخم قشنگ السا

 

 کاسه چرخوندم:نه خب! یوتو چشمام

 

 .میدوست خودم...زود حاضر شو بر نی:آفرالسا

 

 زدم:چشم یبشکن

 

 عشق گوش کن من نی:آفرالسا

 

 ....ستیشدم و خواستم امروز فراموش کنم سرطان دارم و فراموش کنم همدمم ن سیو وارد سرو دمیخند

 

 

 ماه بعد:۲
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رو  یوکنترل نیخودم بند نبودم و ا ینمونده بود ومن مثل هر سال دل تو دلم نبود و سر جا دیبه ع شتریروز ب کی

 حرکاتم نداشتم...

ماه  کیگفت وفکر کنم شک کرده که  ینم یزیچ کنهیشوقم فوران م دیماه قبل ع کیدونست من  یکه م مامان

 چکاپ نرفتم... یبرا

 دونستم خاله است یزده شد و م در

ومن  بغلش یتو دیرو کش فمیقدم شدم و رفتم در رو باز کردم و همون لحظه تن نح شیپ اد،یمتکار بکه خد نیا قبل

 حلقه دستم رو دورش تنگ کردم:سالم خاله جون

 

 من رو از خودش جدا کرد و صورتم رو قاب گرفت:سالم دخترکم خاله

 

از اعماق  یو من آه دیخاله اومد و خواهرش رو در آغوش کش شوازیو مامان هم به پ ادیرفتم تا بتونه داخل ب کنار

 ...کاش منم خواهر داشتمدمیوجودم کش

 ...من السارو داشتم.نشیاونم بهتر یبه خودم تشر زدم وگفتم:تو خواهر دار یول

 وحس کنم. میخواهر یذاشت من ب ینم اون

...................................................... 

 بهم دست داد.  یوحشت ناک جهیکه احساس سرگ میحرف زدن بود مشغول

که متوجه ضعفم بشن خودم رو به اتاقم  نینکردم وتا قبل ا ییمامان وخاله که مشغول حرف زدن بودن اعتنا به

 رسوندم.

 بدم. صیتونستم تشخ یرو نم یزیچ چیشد و ه اهیس چشمام
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درد آور  یکیرو حس نکردم جز همون تار یزیچ گهیدشدم و نیوپخش زم دمینرس یبه تخت برسم ول خواستم

 من.... یروزا نیوخسته کننده ا

............... 

 کرد. یم یا گهیحالم رو دگرگون تر از هر وقت د نیکردم وا یدهنم رو احساس م یتو یشور حس

 دید یچشمم رو باز کنم و به اطرافم نگاه کنم...اما تا چشم م یاون همه دستگاه و سر وصدا به زور تونستم ال نیب

 بود. یگس الکل و ضدعفون یها بو یدیاون سف مهیضم یدیبود وسف یدیسف

 .رسهیدونستم به گوش دکترا م یسرم شروع به سر وصدا کردن وم یباال یدستگاها

که حدس  ینبود وارد شدن. دکتر اول اسیهاشون برام قابل ق افهیکه چند تا دکتر که ق دمینکش یادیانتظار ز و

 نیدکتر خودم باشه به دستگاه نگاه کرد و با حول گفت:دستگاه شک وآماده کن زدمیم

 

 بهم تنفس بدن؟ خوانیم نایهوش نبودم...پس چرا ا یمن که ب یول

 کردم طپشش و؟ یپس چرا حس نم زدیکه م قلبم

به من  یبود و با زندگ ایهمه  دن یکابوس به بزرگ هی نایهمه ا دیبود...شا ایدن نیا یبود  و من روحم تو ستادهیا دمیشا

 راحتم کنن.... یزندگ شهیمحرکه  که به اصطالح ما م نیقالده بستن تا از ا

 شمیم نییچطور دارم به کمک اون دستگاه شوک باال وپا نمیتونستم بب یپلکام م نیب از

 کردم؟ یچرا حس نم یول

 کنن؟ یا درد وحس نممرده گنیکه م راسته

 اتفاق بودم... نیآوردم...چون خودم حسش کردم و شاهد ا مانیحرف ا نیمن به ا آره

 بدنم کار گذاشتن... یتو یبرق چند ولت هیدر حال لرزش بود  انگار   بدنم

 کردم و یاحساس درد نم چیمن باز ه یول
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 شدم و دوباره سر جام برگشتم.... کیکه بهم وارد شد حس کردم چقدر به سقف نزد یضربه ا با

 کم همه جا کم رنگ شد.... کم

 مطلق... یمطلق، آرامش مطلق، حال خوب مطلق، زندگ سکوت

 اما چه رنگ؟ رهیگ یرنگ و بو م یمطلق باشه زندگ یهمه چ یشک وقت یب

 بو؟ چه

 سپردم... شیشب باز مهیوقته شده بودم عروسک خ یلیکه خ ایبودم وخودم ودست دن خسته

 خسته:هر چه بادا بادا یقول آدما به

 

 

 از زبون السا: داستان

 ی...من خسته شده بودم ولشدیم یاتفاقات بد بک پل نی...چقدر امیمنتطر خبر بود زیدر اتاق وهم انگ یجلو همه

 اتفاقات تازه استارت کارشون رو زده بودن...

 ها. ینگران نیهم شده بودن ماس ماسک ا نداشت همه خسته بودن وپر استرس. اون پردها یکس حال خوب چیه

 یو آرتام زود تر از هرکس با گلو میاومد. همه سمتش هجوم برد رونیبعد از چند ساعت دکتر از اتاق ب بالخره

 : حالش چطوره؟دیگرفتش پرس

 

 بود؟ ومدهیچکاپ ن یماه برا کیدخترتون  دیبه همه ما انداخت: شما چطور متوجه نشد یبا مکث، نگاه دکتر

 ن؟یرو ساده گرفت یضیمر نیا انقدر
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 ؟یچ یعنی..یجون گفت: یب خاله

 کردم هر دفعه رو اما... یم یآور ادیخودم بهش  من

 

اون  دیفکر کرد چی. هدیاومد ینفرتون هم همراهمش نم کی یحت یول دیکرد یادآوریاجازه ادامه داد نداد:بله.  دکتر

 رو گرفته؟ بانشیگر یدیموقع چقدر حس تنها بودن ونا ام

دختر که تازه  هی دیاونوقت انتظار دار ادیزدن سوزنش هم نم یبرا یحت ییسال سن داره تنها۷۰که  میدار یضیمر ما

 اد؟یشناسه تنها ب یداره اطرافش رو م

 

 تونداشت. خطابش خاله بود: خانوم راد شما خود نایبه خاله ا یادیکه از اول درمان جانا کنارش بود و شناخت ز دکتر

 .دیروانشناس

 حال دخترون مهم تر از کارتونه؟ چرا

 

 عمل بشه. دیهمون حالت گفت:با یو تو ستادیراهش رو کج کرد اما ا و

 زود! یلیخ اونم

 کرده. دایبدنش رخنه پ یهمه جا غده

 کنه. یسم داره اعضا بدنش ونابود م مثل

 .دیباش یضمن، منتطر هر اتفاق در

 عملش باالست... سکیر

 

 کردن روم....گر گرفتم. یتانک آب داغ خال کیکه  انگار
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 زدیرحمانه حرف م یب چقدر

 کرد؟ یطور قضاوت م نیمگه خدا بود که ا اون

 ده؟یکش یخاله بود که بفهمه چ شیپ مگه

 قضاوت انقدر آسون شده بود؟ چرا

 خالص شم... زیوهم انگ یفضا نیرو نداشتم و خواستم از ا یکار رمق

 

 

 یاز عمل جانا بود که نم یحال خراب همه حاک نیقرار گرفته بودن و ا یدو راه یحالشون دگرگون بود و تو همه

 .انهیدونستن اجازه عمل کردن رو بدن 

 تالش مامان وصدرا رو فرستادم خونه و خاله جانا هم با اجبار همسرش رفت و فقط من موندم آرتام وخاله عمو. به

 پالتوم رو به خودم فشردم. قهیو  یفلز یصندل یکردم رو کز

چشماش مملو از اشک بود و گفت: دخترم،  دمیموهام احساس کردم سر بلند کردم و عمو رو د یرو رو یدست گردش

 نداره یا دهیفا چیموندمون ه نجایبرو خونه استراحت کن. ا

 

م آروم تون یمونم. خونه برم نم ینه عمو، ملحظه تنها بذارم و گفتم: کی یجانا رو حت خواستمیتونستم برم و نم ینم

 .نجاستیفکرم همش ا رمیبگ

 

 بگم دخترم.... ی: چدیخوش تراشش کش شیبه ر یدست عمو

 

 نشست. دهیرنگ پر یرفت کنار خاله  و
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 روز کامل. کینخورده بود  یچیبه صورت نداشت وه رنگ

عطرش بهم  یرو کنار خودم حس کردم و بو یرفتم حضور کس یشتم مدا  یشدم و سمت بوفه رفتم. وقت بلند

 بکشم! یقیفهموند آرتامه و من رو مجاب کرد نفس عم

 د؟یاستراحت کن کمی دیخوایآرومشون کنم: شما نم کمیتونستم  ی...کاش منیبود و غمگ خسته

 

 شوم؟ تیوضع نیا یتراحت توشده بود، گفت: اس رهیحال هنوزم مغرور بود و همونطور که به روبرو خ نیا با

 

 بود من گفتم؟ یگفت...چ یم راست

 نداره! ییمعنا نجایحرف عمو رو تکرار کردم:حضور ما ا یول

 

 بهتر از تو خونه موندنه، مگه نه؟ یپر پشتش برد وحس کردم چنگشون زد: آره ول یموها یرو تو دستش

 

 بردم:اهوم! یعمق حرفش پ به

 

 امیتا من ب نیکه آرتام گفت: بش میدیبوفه رس به

 

 داشتم. ازیگذاشتم چقدر به خواب ن زیم ینشستم وسرم رو رو یصندل یحرف رو یب

 کردم. یلیم یدستش نگاه ب یتو یوانیل وهیو آب م کیآرتام سرم رو باال آوردم و به ک یصدا با

 به خوردن نداشتم. یلیمن م یرو جلوم گذاشت. ول وهیوآبم کیو ک نشست
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 کنه اما نتونست. یچطور خواست بغض ش ومخف دمیوخورد و من د وشیاز آب م کمی

 :شروع کنگفت

 

 ندارم! یلیچقدر داغ بودم: من م دم،یوبه صورتم کش دستم

 

 یو جانا به قبرمون م میریمیوسط ما م نیو ا میاریدووم ب میتون یکرد: با نخوردن نم وانشیدستش وحلقه ل آرتام

 خنده

 

تونست انقدر من وبه خودش جذب  یوعوض کردن حال من بود...چطور م یدر مملو بود از بغض و محض شوخ حرفش

 کنه؟

...محوش شدم و نخواستم دست دمید اهامیخونه رو یشد و آرتام وتو یلحظه هم که شد فراموش کردم چ هی یبرا

 یقدم شد: بخور وگرنه با جانا طرف شیبکشم که آرتام پ

 

 تونست من وبه خوردن غذا وادار کنه یکه م یدیتحد نی: بهتردمیض خفه کنندم خندبغ ونیم دمیخند

 

 فرستادمش. نییپا وهیدهنم گذاشتم وبا آب م یرو  با چنگال تو کیاز ک یتکه ا و

نعمت بود  هیو اونم فقط واسه خاطر خفه کردن بغض هنگفتش بود...وجرد برادر خوب  خوردیم وهیفقط آب م وآرتام

 نعمتش رو نیبود ا دهیکه خدا به جانا بخش

.................................... 

 آخر که جون جانا بهش بسته بود. یاز خاله عمو خواست به اتاقش برن واسه مشورت و امضا دکتر
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دستم رو به  رفت که جیرفتم سرم گ یطور که داشتم راه م نی. هممیزدیسالن قدم م یتو  رونیوآرتام هم ح من

که به خودم اومدم و دستام وجلوش گرفتم:خوبم، فقط  رهیشد و خواست دستم رو بگ کمیبند کردم. آرتام نزد وارید

 رفت! یاهیچشمام س یلحظه جلو هی

 

 شد بابا؟ ی:چدیوآرتام پرس میکردم وباهم جلوشون رفت دایاومدن عمو وخاله نجات پ با

 

 پسرم. میعمل بشه ندار میکه بذار نیجز ا ی:راهعمو

 

 نود درصده ومدنشیبابا امکان به هوش ن ی:ولآرتام

 

 عمل بشه دیدست چند تا دستگاست پسرم. با ی:عمل نشه هم زنده موندش توعمو

 

 .دی...هر وقت جانا خوب شد بهم زنگ بزنرمی:پس من مآرتام

 دیوقت بهم زنگ نزن چینشد هم ه اگر

 

 خواست بره؟ یحرفش بودم کجا م نیرفت ومن مبهوت ا و

 :پسرم؟دییدنبالش دو خاله

 م؟یکش یم میدار یچ یبنیروخدا مگه نم تو

 زنهیمن وبخواد تورو صدا م نکهیآرتامم، جانا چشم باز کنه قبل ا نرو
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 کوش؟ یول خوامیکنترلش از دستش خارج شد: بس کن مامان، منم جانارو م آرتام

 ییهر جا رمینشدم من م امیخوب شد م یوقت رمیباشم...ول کن تو روخدا...م ذارمینباشم منم نم یگفته بودم روز من

 که رفته

 

 حد؟ نیتا ا یدوست داره، ول یلیدونستم آرتام جانارو خ یخارج شد...م دمیبلند از د یهم با قدما بعد

 از خاله وعمو ناراحت بود! شتریتونستم به جرأت قسم بخورم آرتام ب یم یحت

 ره؟یکه دوتا بچه ش داره از دستش م شهیم یدل خاله چ یول

 شه؟یچشمش پرپر م یداره جلو شیزندگ هیکه دوتا سرما عمو

 شد؟ یوسمتش رفتم:خاله چ دمیینشست. دو نیزم یبا زانو رو خاله

 

گونه م  یرو اقیوکنارش نشستم اشکام با اشت میگذاشت یصندل یکه داشتم خاله رو رو یبه کمکم اومد و با ضعف عمو

 کردن. یوداغ دل خاله رو تازه م ختنیر یم

 د؟یباز ی: خاله چرا انقدر زود خودتون ومدمیصورت قشنگ خاله کش یرو رو دستم

 ست؟یمهم ن نیاالن زندست ا جانا

 

 .زمیعز یگیکردم که خاله با حال بدش سرم وبغل کرد:آره راست م هیاز حال بد خواهرم بود گر یبا هق هق که ناش و

ومن حرص  دیسوزون یم شیخونه آت یگرده. دوباره با جانا تو یو آرتام برم شهیکه زندست. اون خوب م نهیا مهم

 مگه نه؟ دیدیم
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 گرده. یروش زدم کمتر از مامانم دوسش نداشتم:آره خاله جون، جانا برم یرو باال بردم وبوسه ا دستش

 ..رهینم یینپاشه جا قبرمون یهممون رو نخوره و گالب رو یبهم گفته تا حلوا خودش

 

 یلینگم افتادم. خ یحرف جانا که ازم قول گرفت به کس نیا ادیومن  میحال بدمون هرسه مون به خنده افتاد ونیم

 !ادمهی قایدق یگذره ول یاتفاق م نیرقته از ا

 

کرده بود و باعث آرامش  یکه خودش وداخلش مخف  یاومد و اون چادر مشک یمامانم که از دور داشت م دنید با

 جون گرفتم. شدیوافتخاره من م

 یکنم...چون م یخودم خال ییبکشم و خاله رو دست مامان بسپرم و برم جا یتونستم نفس راحت یم کمی حاال

 شمینکنم سنگ کوپ م یدونستم اگر خال

 

 

ساعت بود که شروع به عمل کردن ودکترا گفتن ۳به کیو نزد میپشت در اتاق عمل منتظر بود یهمگ

 . میکن میتونست ینم یکشه و جز انتظار کار یساعت طول م۱۰حداقل

جانا خوب  ،یوبا بغض گفت: آبج ستادیکرد صدرا کنارم اومد وروبروم ا یکنار خاله نشسته بود و آرومش م مامان

 شه؟یم

 

 ، واسش دعا کن داداشم. دلت پاکه.نفسم شهی:خوب مختمیموهاش بردم وبهمش ر یرو تو دستم

 

 .رمیمیبغلم انداخت: اگر خوب نشه من م یرو تو خودش
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قول  شه،یوقربونت برم...خوب م نیبود خواهر دوردونه م: نگو ا زیمن رو به وجد آورد وچقدر خاطرش عز حرفش

 .زمیعز دمیم

 

 نکن! هی:گردمیبه خودم چسبوندمش و بوش باال کش سفت

 رهایگ یم م هیگر منم

 

 رو باال آورد اشکاش در حال  جوشش بودن وگفت: باشه. سرش

 !شهینم شیزیچ یکنم، چون قول داد ینم هیگر

 

 شرمنده م نکن! ایم گذاشت. خدا نهیس یدوباره سرش ورو و

 بدم؟ یبشه اونوقت جواب صدرا رو چ شیزیچ نکنه

 !شهی. آره نمشهینم شیزی...نه چنه

 

 .زمیگردم عز یدرش آوردم شماره ناشناس بود صدرا رو از خودم جدا کردم:االن برم مبیزنگ خورد از ج میگوش

 

 د؟ییاز اونجا دور شدم وجواب دادم:بفرما و

 

 :سالمارهیدونستم طاقت نم ی...مهیک دمیکه اومد تازه فهم صداش
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 د؟ی:سالم، خوبشهیکردم داره خفه م حس

 

 کرد: نه، جانا چطوره؟ یمکث

 

 شهیگفتم بهش:داره عمل م یم یچ

 

 گن؟یم یبزنم:دکترا چ نیتونستم تخم یش رو م هیومن گر دیلرز یم صداش

 

 .میخبر یماهم ب ،یچیم انداخت:ه هیبه گر صداش

 کشهیطول م یلیعملش خ گفتن

 

 ؟یچه حد وابستگ تا

 ..شمیشد خبرم کن ممنون م یمردونه ش طاقت فرسا بود: هر چ بغض

 بفهمه باهات تماس گرفتم. یکس خوامینم

 

 منتظر جوابش باشه قطع کرد... نکهیا بدون

 من؛ چقدر حالش بد بود! یخدا

 داشت؟ ی...کاش جانا خوب بشه...جون چند نفر به جون اون بستگادیسرش ن ییبال کاش
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 عمو، آرتام، من، صدرا؟.. خاله،

خوبش  دی...پس باشهیم ینش منجر به چدونست خوب نشد یرفتم و همونجا سر خوردم خدا خودش م وارید کنار

 کرد. یم

 تونست یکه م ییرو در آوردم وشروع کردم به خوندن...تنها دعا یالکرس تیجدا کردم و آ فمیرو از ک کمیکوچ قرآن

 آروم کنه...جانا رو بهمون ببخشه! کمیمن و

 تونم براش قرآن ونماز بخونم... ینماز خونه و تا م یگرفتم برم تو میتصم

 و طرف نماز خونه حرکت کردم! ستادمیکردن ا یپاهام که از درد گزگز م یشدم و رو بلند

 وبرگشت! دیکه جونم به لبم رس شیمثل چندماهه پ قایبود...دق یاظطرابم تکرار چقدر

.......................... 

 نماز خونه بودم! یشد که تو یساعت م۷ قایساعتم نگاه کردم دق به

 بودم گلوم خشک شده بود  خسته

بسته  یهمه خستگ نیا یکردن و چشمام از رو سیمقدس رو خ یو اشکام اونجا دمیسجاده دراز کش یرو

شجاعت رو  نینکنه...چون من مسول بودم به آرتام خبر بدم وا داریشد منم ب ینم داریشد....ازش خواستم اگر جانا ب

 نداشتم...

 رفت... ینم مونیهمه سال دوست نیرفت...به حرمت ا یجانا نم یول

 

 

 شدم. داریموهام دل از خواب کندم وب یرو یاحساس دست با

 مامان که باال سرم بود  واشکاش صورتش رو پوشونده بودن نگاه کردم. به

 شده؟ یزیشد نکنه چ یدلم خال ته
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 نه جانا یجانا...وا نکنه

 رو جمع کردم ولب باز کردم:ج..جانا مامان؟ خودم

 

 .زمیتر شد:نترس عز ظیش غل هیگر مامان

 نشده یخبر هنور

 

 شب؟. میون۱۱به ساعت رو دستم انداختم یبود نگاه کینگاه کردم. هوا تار رونیپنجره به ب از

 مگه؟ دیطول کش چقدر

 نه انقدر! یکشه ول یطول م یلیگفتن خ اونا

 گن؟یشده به ما نم یزیدستم فشردم:مامان نکنه چ یسرد مامان رو تو یدستا

 کشه؟یعمل چقدر طول م هی مگه

 م؟یخبر یکه ب شهیبه دوازده ساعت م کیداره نزد االن

 

 بغلم گرفت:آروم باش دخترم! مامان

 .میخبر یمثل تو ب ماهم

 

 چرا خوابم برده بود؟ من

 ت؟یوضع نیا ی:من چرا خوابم برد تومامان نگاه کردم به
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 قرص خواب آور حل کردم. یکه خورد یآب یمن تو زم،یعز دی:ببخشمامان

  یافتاد یاز پا م یداشت

 

 رو نداشتم. ینگاهم رو پس گرفتم...مادر بود ومن حق اعتراض یتعجب بهش نگاه کردم. ول با

من عاشق مامانم بودم وچقدر خوب  ای...خدادمشیکردم وبوس کیپاش گذاشتم و چادرش رو به لبم نزد یو رو سرم

 داد! یبود که چادرش هم بهم آرامش م

 همون حالت بودم:صدرا کجاست؟ یتو

 

 صورتم کنار زد:فرستادم بره خونه عمه ت یموهام رو تو مامان

 

 مامان؟ یچ یعنیبود برام: یعمه تلنگر اسمه

 

 : بس دخترم!ستمیشدم که مامان مجبورم کرد به حالت قبل باا زیخ مین

 ؟یتا ک یدوز نهیک

 یکارا خرابش کن نیبا ا فهیو قلبت بزرگه. حکنه. ت یم اهیقلب آدم وس نهیکن...ک فراموش

 

 درونم! شیآت یبود رو یآب حرفاش

 نکردم. یبحث گهید و
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کار  هیوبق ستادمیو جلوش ا دمیاومد. مثل فنر از جام پر رونیساعت انتظار دکتر از اتاق عمل ب نیبعد از چند باالخره

 شد؟ یمن رو تکرار کردن: چ..چ

 چطوره؟ حالش

 

 یدهنش برداشت وگفت: چ یاز کلر سختشون بود، ماسکش رو از جلو یبود وحاک دهیکه سرو وضعش ژلول دکتر

 بگم؟

 .دیتا فردا هم طول کش دی...شامیاوردین رونیهنوز غده رو کامال ب یول میخسته شد ما

 

 چقدر تا فردا مونده بود؟ مگه

فقط  یسه ساعتا باشه ول نیخواد صدتا از ا ی مهم روش. اصال گهیسه ساعت د میهمه صبر کرد نیسه بود...ا ساعت

 ...ادیب رونیسالم ب

در  بمیرو از ج ینقطه رو انتخاب کردم ونشستم. گوش نینشستن ومن گوشه تر یصندل یوعمو خاله رو رو مامان

 تماس از آرتام؟۱۵۰آوردم 

 ده؟یکش یخدا تا االن چ یوا

 خبر گذاشتمش! یبار به خودم لعنت فرستادم که چرا ب هزاران

 ؟یی:معلومه کجابوق نخورده جواب داد هیشنوه.  یصدام رو نم یو گرفتم ومطعن بودم کس  شمارش

 نمیوبب تیو از دور وضع مارستانیب امیمجبور شدم ب یوزنده شدم جواب نداد مردم

 

 زدیبشه نم میحرف که باعث دلخور چیه تشیکه االن که اوج اعصبان تیحس کردم باشخص چقدر
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 خوام. خوابم برد یگفتم:معذرت م یبار خودم ولعنت کردم وبا شرمندگ نیهزارم یبرا

 

 نداره. ی:اشکالآرتام

 چطوره؟ االن

 عملش تموم شده باشه . دیبا گهید

 

 :نه...دمیکش یآه

 ادامه داره هنوز

 

 ؟یچ یعنی:آرتام

 

 دونم ین..نم:نکن اهیروم وس ایخدا

 .اوردنین رونیغده رو کامال ب گنی..مم

 

 که آرومم کنه گفت: آروم باش دختر خوب! نیا ی. براهیگر ریزدم ز و

 اومد یبدش م یذاره..از بدقول ی. خودش گفت تنهام نمطونیش یگرده اون جانا ی...بر مشهینم شیزیچ

 

 ؟یکن یمن وآروم م یدار ست،ین یزیچ چیبا ه سهیپشت دست اشکام وپاک کردم: تو حال خودت قابل مقا با
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 حرف زدنم رو یخودمون نیودم درک نکردم اخ و

 باشه تحمل تو کمتر از منه... یحاله بغض: هر چ ونیم دیخند

 منتطر خبرتم خوابت نبره ارم،یسرت ودر ن خب

 

 داشت. انیجر دنمیخواب د،یحرفش وگرفتم:ببخش کهیت

 

 فعال. زم،یکنم عز یم ی:شوخدیخند

 

 من! یممتد و مبهوت وبوق

 زش؟یعز

 من بود؟ با

 کجا بود که االن خوشحالش کنم؟ جانا

رگشت برو ب ینسبت بده ب یکیکه به  یآرتام هر صفت یگفت ادتهی...یکه خواست یباش جانا...زود باش. شد، همون زود

 همونه؟

 به من گفت... االن

 ...یخوش حال باش یتوهم حق دار زم؛یعز پاشو

 .زمیهمه چ منتظرتم

وکودک  جانیکه مملو از ه ییحالت ها رییدر آوردم دونه دونه ش عکس من بود وجانا با تغ میگوش یتو عکسارو

 درونمون بود 
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 بود به چندتا کاغذ دل بست؟ یقلبش چ یمان

 از جانا بود خودش که نبود...مگه خدا بود که انقدر زود قضاوت کرد؟ یکاغذا فقط نقاش اون

 نخواست؟ حیازش توض چرا

 !دیرس ینم نجایشد...جانا انقدر زود به ا یطور نم نیااگر بود االن  دیشا

 زد. میشونیدفعه گرمم کرد وحال جانا رو به پ نیدادم. اشکام بود ا هیتک واریقلبم فشردم و سرم وبه د یو رو عکس

 بود؟ نیاز ا ریداره...مگه غ انیبا تو جر یو زندگ دارشیب

 واقعا نبود نه

 

 

و من خواب سراسر وجودم  میسالن انتظار بود یپنج صبح بود و ما تو قایقرفت ساعت د یهم م یداشت رو چشمام

 ودر بر گرفته بود!

 اومد رونیکنده شد از بس به در اون اتاق نگاه کردم. احساس کردم در باز شد و دکتر ب چشمام

 ...هیواقع زیهمه چ ستمیخواب ن دمیتازه فهم دییعمو طرف دکتر دو یوقت

 نینشون از ا نیهمه اومدن ا یوبعد ی...دکتر بعدمیپر از التماس نگاهش کرد یو با چشما میدور دکتر حلقه بست همه

 داد که عمل تموم شده! یم

 شد؟ ی: دکتر چادیخاله جانا بهتر تونست به خودش ب شوهر

 کدوم؟! چیه دیگینم یزیچ چرا

 

 :متأسفم!میرو نداشت دنشیشن یبده که ما نا یخواست خبر یانگار م دکتر



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
358 

 

 

 !دیدور سرم چرخ مارستانیب

 میادمه داد: ما همه تالشمون رو کرد دکتر

 

 دخترتون یدور گردنم بستن وادامه داد: ول یطناب

 

 کما یخواستم بشنوم و اون گفت: رفته تو ینم

 

 سر خودش و آرتام کجا  بود؟ یولرزوند سوهان روحم شد و زدن عمو تو مارستانیخاله که ب غیج

کار کرده بودم که داشتن محکومم  یمحکم بود...مگه چ یلیرفت خ ینم یبردم طناب دور گردنم رو بردارم ول دست

 کردن؟ یم

کردم صورتم کبود شده صرفه کردم و دستم بردم وگردنم وچنگ انداختم. مامان طرفم برگشت و فقط دهنش  حس

ش باز دست یکرد ول یریواز افتادنم جلو گ دییدوطرفم  دمید دمیصداش ونشن یباز شده بود ول غیکه به ج دمیرو د

 وحس نکردم...چرا؟

رو  یرحم یهمه ب نیا لیپتانس گهی...ومن درمینبود که بخوام نفس بگ یژنیاکس یول دمیکش یمحکم م ینفسا

 دنداشتم

 

 

 ماه بعد: کی
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 نایآدم ناب هیداد. آب شدن خانوادش و یاز خودش نشون نم یحرکت چیگذشت و جانا ه یم ییماه از اون روز کزا کی

 بزنه! نیتونست تخم یهم م

 کما عمو به آرتام زنگ زد و مجابش کرد برگرده... یرفت تو یوقت

 طور... نیآرتام اصال خوب نبود و از درس ودانشگاهش عقب افتاده بود ومنم هم حال

تونن بگن  یگفت نم ی. دکتر ممیایوب میبر ششیراحت پ میگرفت که بتون هیجانا کرا یرو برا یبزرگ یلیاتاق خ عمو

 اد؟یاصال م ای ادیبه هوش م یک

 مامان؟ نجامیجدا کرد:ا نهییآ یمامان من واز خودم تو یصدا

 

 مارستان؟یب یریم یوارد اتاقم شد وگفت:بازم دار یتقه ا با

 

 رفتم تازه. ریشد: آره، د یمن داشت آب م یپا به پا اونم

 

 یماهه جانا تو هیتازه  ،یشینابود م یداشتم، گفت: دار دیبهش د نهییآ یو از تو ستادیاومد و پشت سرم ا مامان

 ؟یشد یجور نیکماست اونوقت تو ا

 به فکر خودتم باش! کمی یول ایب ششی. برو پیبه رو ندار رنگ

 .یریده روز نم یریروز م هی ی...دانشگاهت وکال کنار گذاشتیعقب افتاد یهمه چ از

 به حرفام فکر کن. کمی

 

 بود؟ یاز جانا مهم تر چ یبسته شدن در من رو به خودم آورد...ول یصدا و

 درس؟
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 دوست بود... یزندگ یمن تو تیاولو یکنم ول یم یرو ادهیدونستم ز یم

 کرد. که من تا چه حد به جانا وابسته م! یرو درک نم نیمامان ا دیشا و

 

 رو برداشتم واز خونه خارج شدم. فمیوک پالتو

 رو دادم... مارستانی. رفتم و آدرس بدمیکه خبر داده بودم رو د یاطرافم نگاه کردم و آژانس به

 گرفته و حال بد جانا دست به دست هم دادن تا من واز پا دَرارن! یو هوا گنیغم آهنگ

 کرد! یرو در من منتقل م یحس خوب کرد نگاه کردم؛ یسقوط م شهیش یو رو دیبار یقطره بارون که م به

 کردم...  یر ودرک نم  یتیهر وضع یبارون تو یآرامش

اومدم وسمت  رونیوبعد حساب کردن ب دمیدست کش میا شهیکل یها تیاز ذهن نیبارون بودم که با ترمز ماش محو

 اتاق جانا پرواز کردم!

 شده بود! میتنظ نایمن وخاله ا نیو ساعت اومدن ب ستین یدونستم کس یم

 .دمیاتاقش رس به

 انگار راه نفسم باز شد و تونستم آروم بشم. دمشید یوقت

 تختش آوردم کیرو نزد یصندل

 بردم وچند بار حرکتش دادم. شینیب یکه از قبل گرفته بودم رو جلو دیدسته گل رز سف و

 !دمیرو محو بوس شیشونیپ

از بس به  یدونم خسته شد یمن اومدم م زم،ی:سالم عزسر بدون موش رو ماساژ دادم و کنار گوشش زمزمه کردم و

 اره؟یکه دل من طاقت نم میچه کن یول یدیگوش خراشم وشن یقول خودت صدا

 واسه موهام! یحمله کن یتون ینم فیح یول یشنو یدونم حرفام وم یم
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 .یایدونم که به وقتش از خحالتم در م یم نمیا

 

 دونستم. یوم نیشد ا یبلند ومستانه...دوست من خوب م دمیوخند

 

 دستم گرفتم و با انگشت شصت ماساژش دادم یوتو دستاش

 بود! دایبودن پوستش رنگ دستش پ فیبود...از شدت ظر انیوظرافتشون نما یدیسف یالغر شده بود...ول چقدر

 بدون ناخن باشه... دمیبار د نیکوتاه بود و من اول ناخناش

 و سوهان دستش بود الک! دیچرخ یخونه م یتو شهیهم

 شکنن؟ یبه من چه که ناخنات م زمیگفت: عز یداد و م یوحرص م ومن

 خودم و باتو محروم کنم؟ دیمن با چرا

 !دمیکش یهمو م یو موها مینداختیبود اون لحظات که با هم کل م نیریش چه

کردم...چقدر حرص خوردنش  یم ختهیبود رو بهم ر دهیکردم و موهاش وکه اتو کش یم یرحم یب ییجاها هی من

 قشنگ بود!

 

 قلبم وچنگ اندخت! شینیب یتو یها لنگیو اون ش دمینرمش وبوس گونه

 گذاشتم و نجوا کردم: جانا؟ نشیس یرو سرم

 !زمیخواهر پاشو عز پاشو

 تو کسل شدم؟ یحوصله م سر رفته وجا گهیمن د ینیبی. نمگهیخواب تنبل بسه د چقدر

 کنه رو باز کن... یرو آب که دل سنگ رو آب مقشنگت و که دل سنگ  یچشما
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 چه برسه به جنس مخالفت! ارهیهم جنس خودت وهم به وجد م یکه حت ییچشما

 داره! انیهنوز جر یداد که زندگ یم نیاز ا دیطپش قلبش نو یصدا

 شد! یچند برابر م شیبه بهبود دمیشدنش رو دوست داشتم وام دهیکوب

 یرو نداره وقت یاما توان حرکت فهمهی. منیخاطرات وبراش مرور کن دیپنج تا ده ساعت با نیگفت هر روز ب یم دکتر

 مونه. یذهنش م یتو نایا یهمه  ادیبه هوش ب

 .نیاریب ادشیگفت خاطرات خوب و یم

 اتاقش! میایو بدون زدن عطر ب میاریکه دوست داشت وب ییها گل

 ومنم اومدم... ششیآرتام اومده بود پ روزید

کتاب داستان  هی یکرد یم یقشنگ بود که اگر همه رو جمع آور شونیکرد انقدر خاطرات بچگ فیخاطره تعر واسش

 شد..... یبچگانه وجذاب م

 هیکرد و بغضش به گر یبه خنده وادارم م طانتاشونیش

ساکت بمونه، هرچند دست خودش  نیریهمه محبت ش نیتونه در برابر  ا یکه گفتم جانا چطور م دشیبوس انقدر

 نبود!

 دست جانا بود تکون خورد ینا محسوس حس کردم دستم که رو یلیخ

 یاالتینکنه خ ای...خدادمیاز عکس العمل جانا کش یهاک یغیدهنم رو گرفتم وج یو جلو دمیفشنگ از جام پر مثل

 شدم؟

 شکرت اینه واقعا تکون خورد...خدا نه

 نهیرو گفتم و شروع کرد به معا هیقض جانینگذشت که اومد. باه یزیشد رو زدم و چ یبه اتاق دکتر ختم م یا دکمه

 کردن!

بهشون  یواه دیام خواستمیهنوز زود بود و نم یخبر بدم ول نایخودم بند نبودم...خواستم به خاله ا یمنم سر جا و

 ناراحتن... یبدم. به قدر کاف
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رو ظبط نکرده وعالئم  ینوع حرکت چی. گفت: متأسفم دستگاه هساعت که کارش تموم شد میبعد گذشت ن دکتر

 نکرده. یرییتغ چیه شیاطیح

 

 ؟یچ یعنی..یگفتم: مبهوت

 شدم؟ وونهید نکهیا ای گمیدروغ م دیبگ دیخوا یم یعنیخودم حس کردم دستش تکون خورد.  من

 

 کنم! یزد و خواست به آرامش دعوتم کنه:نه نه من جسارت نم یلبخند دکتر

وشما  دیکن یم یواسه خودتون صحنه ساز ادیزودتر به هوش ب دیچون دوست دار دی. شاهیعیشما طب یحالتا نیا

 ...دهیبهتون دست م یحال نیکه چن دیستین یکس نیاول

 

 رو ترک کرد واتاق

 به هوش یوقت یجلوه داد ضیآدم مر هیمنم  نیبب وونهی:ددمیخند هیگر ونیوپس زدم وکنار جانا نشستم وم اشکام

 گه؟ی، زود باش پاشو ددارم واست یاومد

 

 پا نشد... یول

 خسته سرم و کنارش گذاشتم و

 

 

 !دیکش یدرسم تمرکز کنم و فکرم وطرف خودش م یذاشت رو یجانا نم یخال یکالس نشسته بودم و جا سر

 اد؟یالسا جانا چرا نم گمیشد گفت: م یاز دخترا که فضول دانشگاه حساب م یکیاز پشت سر بهم زد و  یکی
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 کرده؟ لیترک تحص نکنه

 که درسش خوب بود؟ اون

 شه؟یحق داره درس نخونه. درس واسه چ خب

 کنه یکنه خودشم خسته نم یرو م ایدن فیپولدار ک باباش

 

 خنگ؟ یگفت دختره  یداشت م یچ

 جوابش رو داد. نجایشد ا ینم

 جواب سوالت وبگم! ایبعد از کالس ب ه،یجوابت طوالن زمیگفتم:عز پس

 

 وگفت:باشه رهیگیوم اشیکرد و خوشحال شد که داره جواب فضول باور

 

 جانا بود! شیفکرم پ یبود ول نجایتمرکز به رو بروم نگاه کردم. نگاهم ا وبا

.......................................................................... 

ظه لح هیشد و لباش وغنچه کرد که  زونمیرفتم که ندا همون دختر فضول آو یکه کالس تموم شد داشتم م نیا بعد

 کنه! یچندشم گرفت وفکر کردم من مامانشم وداره برام ناز م

 وبرداشت وگفت: خب؟ نکشیع

 

 درسته؟ یخوا یکج شده بود رو درست کردم وگفتم: جوابت وم یش که خطش کم مغنعه

 تونه تو و هزارتا مثل تو رو بخره خب؟ یجانا پولداره، انقدر داره که م آره
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 !ستیآدم ن زیارزش نداره. چون معتقده پول همه چ یزیپول واسش پش یول

 ده؟یچه فا یسواد درست رفتار کردن ونداشته باش یول یداشته باش پول

 !تیشخص یاز ذره ا غیاما در یسواد داشته باش یحت ای

 !زیواون نباش، فعال دوست عز نیا ریرو خودت کار کن. انقدرم درگ کمی

 

 !رمیتونستم آروم بگ یکه زد حق جانا نبود ونم ییحرفا یکردم ول یرو ادهیدونستم ز یاونجا دور شدم...خودمم م از

 پام ترمز کرد. یجلو یدر دانشگاه خارج شدم وخواستم طرف جاده برم که بنز زرد رنگ از

 کرد وبه طرف صدا برگشتم! ستادنیمن ومجاب به ا ییاننده نداشتم و خواستم به راهم ادامه بدم که صدابه ر یدید

 کرد؟ یکار م یچ نجایبود اما ا خودش

جذب وکاپشن قهوه  یمشک یاسک قهی رهنیاون پ یتو ایوکنار زد و موهاش وپس زد. دلم ضعف رفت...خدا نکشیع

 شده بود! یچقدر خواستن یچرم براق وشلور مشک ییا

 .میبود دهینرس متیکه هنوز به اون درجه از صم فیداشتم بپرم وبغلش کنم اما ح دوست

 لبخند طرفش رفتم:سالم با

 

 یجوابم رو داد:سالم، خسته نباش بالبخند

 

 دییبر گردون زد ودر شاگرد وباز کرد گفت:بفرما و

 

 گرفت و مات کارش  بودم. خندم
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 هام رو نوازش کردن. هیه بالفاصله عطرش رنشستم ک نیماش یتو

 نشست وبعد بستن کمربند حرکت کرد. اونم

 مهم نبود! یول اد،یدونستم هزارتا حرف پشت سرم در م یم

 کرد و دست خودش وجلوش برد تا تستش کنه. مشیرو زد وطرف من تنظ یبخار

 شه؟یساعت تموم م نیکالسم ا نیدونست یذهنم و مطرح کردم: شما از کجا م سوال

 

 : واجبه دونستنش؟میدانشگاه دور شده بود از

 

 تعجب نگاهش کردم که منصرف شدم وشونه هام رو باال انداختم:نه با

 

 دختر خوب؟ یپرس یکرد: پس چرا م یداد م یدلش ب یغم تو نکهیبا ا دیخند

 

 برسه: کنجکاو شدم خب! یخواست به چ یم

 

 بردم: نشو! یبشر پ نیا یرو رو تشیماهرانه خدا که همه خالق یو من به دستا دیخند دوباره

 

 دونستم:باشه! یرو نم لشیادامه بدم ودل دمیترس یدونم چرا م ینم

 

 !شدیم ایهمسر دن نیمرد بهتر نیشک ا یدر کنترل کردنش داشت بامزه بود و ب یکه خندش گرفته بود وسع افشیق
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 مارستا؟یب میبعد بر میبخور یزیچ میبر یخوا ی: مدیفکر بودم که پرس یتو

 

 لطفا مارستانیب مینداشتم:نه بر تحمل

 

 به روبرو بود:باشه. نگاهش

 

 میباهم طرف اتاق جانا رفت میدیکه رس مارستانیب به

تا حاال دلم تنگش شده بود. با آرتام دو طرفش ومحاصره  روزی...چقدر از دمیگان وارد شد یلباس ها دنیپوش بعد

 عشق من! زدیم ی... رنگش به کبوددیو آرتام دستش و نرم بوس دمیبوسو گونش رو  میکرد

 منم عشق اون باشم. کاش

زدناش  غیوطرف صورتش برد و نوازشش کرد وگفت: چقدر دلم واسه صداش تنگ شده...مخصوصا واسه ج دستش

 کردم. یومن مسخرش م دیخر یعروسک م یکه وقت

...هر دیخواب یاتاق من م یاومد وتو یم دید یکه خواب بد م یی...شبادیچسب یبه اندازه حرص دادانش بهم نم یچیه

 یخوابم. ول یکرد منم راحت م یحال فکر م نیکرد و در ع یذاشت من بخوابم چون خواباش وزمزمه م یچند که نم

 کنم! بخوا یبود که نخوام بخاطر خواب خودم اون وب زیانقدر برام عز

 ینم دمیکه فهم یدونستم عاشق شده...روز یکرد من نم یفکر م نهیبیرو م یخواب مان فهممیکرد من نم یم فکر

 یم من شیاز پ یروز هیکنم چون جانا عاشقش بود و  ستشیرو ن یلحظه به فکرم زد برم ومان هیخواستم باور کنم و 

 بردش!

 قلبش محفوظه! یمن تو یبا خودم گفتم جا یول

 حرفم مصمم باشم. یشد رو یجانا هم باعث م یکارا گفتم،یوفقط من نم نیا

 ناراحت شدم که چرا انقدر زود عاشق شد اون هنوز بچه بود. ییجا هیاز  یول



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
368 

 

 خودش و داشته باشه. یطنتایوش حاتیتفر دیسال با جدهیسن ه یدختر تو هی

 .رهیاز اندازه خواهر من وبگ شیب طنتیتونست مانع ش یعاشق شدن نم نیهر چند که ا یول

 

 صورنش نشده بود. یاشک رو لیگفت ومن حاضر بودم قسم بخورم متوجه س یگفت و م یم

 همه دوست داشتن ودوست داشته شدن. نیخوردم از ا غبطه

 به آرتام رحم کن! یکن یبه جانا رحم نم ایخدا

 کنه! یتونست زندگ یلحظه بدون جانا نم هیشک  یب

 داشتن... یبود وهردو بهم بستگ جانا مثل قلب و مغز یآرتام وجود آرتام برا یجانا برا وجود

 

 

 حرف زدن آرتام بودم که حس کردم دوباره دستش تکون خورد! محو

 شد؟ یپاشد و خودش وبهم رسوند: چ عیوعقب رفتم که آرتام سر دمیکش غیج

 

 گمیومنگ گفتم: د..دستش...دستش تکون خورد به جون خودش راست م جیگ

 

 شد و بهش نگاه کرد. کشینزد آرتام

 آورد. یکارا بود و سر در م نیهم یتخصصش تو اون

 نکرده! یرییسر جانا نگاه کرد وگفت: تغ یباال توریمان به
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 کرد؟ یحرفم باور نم چکسیگرفت چرا ه لجم

 شدم؟ وونهیکردن د یهمه فکر م نکنه

 ه؟یعیتکون خوردناش طب نیگفت ا ینم یکس چرا

 نه؟ ،یکن یتوهم حرفم وباور نمدادن و روبه آرتام گفتم:  یرو نم یمجال کار اشکام

 !گمیدروغ م یکن یهم فکر م تو

 کنم. یاشکال نداره، بهتون ثابت م یول

 

 با سرعت از اونجا خارج شدم و به صدا کردنش اعتنا نکردم! میبعد برداشتن پشت کول و

 زنگ خورد. مامان بود میگوش

 رو صاف کردم وجواب دادم: بله؟ گلوم

 

 ؟ییدونست ازش ناراحتم: سالم دخترم. کجا یم

 

 !مارستانی: اومدم بدمیکش یقیعم آه

 

 .زمیشده بود: باشه عز یعاد واسش

 خونه کارت دارم. ایتموم شد، ب کارت

 

 کارم داشت برد! یکه مامان چ نیممتد بود که من وبه فکر ا بوق
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 و آدرس خونه رو دادم. دینتظارم رسکه زودتر از ا رهیخواستم واسم آژانس بگ مارستانیب ینگهبان از

................................................................. 

 ؟یگیم یچ یفهیصورتم رو کنار زدم وصدام پس کلم انداختم: مامان م یتو یموها

 آخه؟ یشرمانه فکر کن یب شنهادیپ نیبه ا هیثان هی یحت یتون یم چطور

 

 که عقب رفتم: به من دست نزن رهیبلند شد وخواست دستم وبگ مامان

 

 یایب دیمواقع نبا نیا یدون ی. نمبار روش داد زدم: برو تو اتاقت نیاول یاومد که برا رونیبا دو از اتاقش ب صدرا

 رون؟یب

 

 اتاقش. خدا لعنتم کنه یتو دییبغض نگاهم  کرد و دو با

 السا؟ یکن یم نیادادمه داد: چرا همچ مامان

 ساده؟ یخواستگار هیبود جز  یچ شنهادشونیپ مگه

 بسپرمت! بهیغر هیخوام دست  یپسر عمته، نم اون

 و رفاست. شیآسا یراحت باشه دخترم تو المیخ نیفردا که سرم وگذاشتم زم خوامیم

 

 زدم: آخه مادر من کدوم عمه؟ یصدا دار پوزخند

 رفاه؟ کدوم

 دردت به سرم؟ شیآسا کدوم
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 که من حس کنم عممه رفتار نکرد! یبار جور هیکه  یا عمه

 ؟یزنیم نتیانقدر سنگ اون ظالمارو به س چرا

 دختر بازم بهم برسه! یدست پسر عمه  ذارمینم یکشم ول یمن خودم وم یدون یم تو

 

 ؟یاونا رو به دل گرفت نهیداد زد: صدات وسر من باال نبر. تو چرا انقدر ک نیبود که  ا مامان

 

م تا کن یم یکار هی یادامه بد گهید کمیان نگه داشتن اشکام و کنترل صدام رو نداشتم: مامان به روح بابا تو گهید

 از کردت! یبش مونیآخر عمرت پش

 !شییگرفت واسه گرفتن همه دارا لیرفت وک میقبر نذاشته بود یکه بابا رو هنوز تو هیهمون عمه

 ؟یفهمی. مزدیبابا حرف م راثیکه روز مراسم سر ارث وم هیهمون عمه

ه کرج ب ینای. نصف زممیکه ما چند تا شرکت وکارخونه داشت یکه مارو چند شب گشنه گذاشت در حال هیهمون عمه

 .میما نون خوردن نداشت ینام بابا بود ول

 زن همونه! نیا آره

 قربونت برم! یآورد ین در نمبابا رو از چنگالشو راثیمن اگر نبودم تو ارث وم دی. شاستیهم خوب ن یدل پاک انقدر

 !شنیوگرنه همه از دَم سوارت م یباش یا نهیک دیبا کمی

 بشونم. یزیخوام چ ینم گهید

 

 گرفتم! شیبه اتاق خودم راه اتاق صدرا رو در پ نکهیکردم وقبل ا پاتند
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 دونستم دلش گرفته ازم. یبود ومشغول درس خوندن بود. م ریتحر زیم یرو

 ؟ی:داداشدمیشدم واز پشت آغوشش کش کشینزد

 من باهام قهر کرده؟ عشق

 مرد با خواهرش قهر کنه! هی دمیند ایدن یجا چیکه ه من

 اسم ببر؟ یدید تو

 

 دیرو چرخوندم وجلوش زانو زدم. صورتش رو قاب گرفتم: ببخش شینشون نداد صندل یعکس العمل دمیکه د بعدم

 .زمیسرت داد زدم عز

 

 یخوام زودتر بزرگ بشم و مثل آرتام که از جانا مراقبت م ی. تازه مستمی:من که قهر نشد وگفت به لبخند باز لبش

 کنه و دوسش داره منم از تو بکنم!

 

 م. دونهی یکیحرف زدنش وبغلش کردم: دورت بگردم  یمدل نیضعف رفت واسه ا دلم

 یمرد یلیاالنشم خ نیهم تو

 

 عشق وحال؟ میکه کامال از دلش در آورده باشم گفتم: شب بر نیا واسه

 

 برق زد: کجا؟ چشماش

 تزا؟یپ ای بالل
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 ؟یخوایدوتا که فکر کردم خنده م گرفت: کدوم وم نیفاصله ا به

 

 .تزایدونست من بالل دوست ندارم گفت: پ یم چون

 

 !زمیزدم: باشه عز شمشیرو گونه مثل ابر یوبوسه ا دمیخند یتصنع

 

 

تم تونس یطور م نیا دیسرم گذاشتم شا یو بالش رو رو دمیتختم اندختم. دمبر خواب یاتاقم رفتم وخودم رو رو یوت

 هق هقم رو خفه کنم!

 ومطرح کرد؟ شنهادیپ نیکنم بازم ا یدونست من قبول نم یم یدونم مامان چرا وقت ینم

هم دلم نازک نبود که کار  یاونقدر ینبودم ول یا نهیکردم...آدم ک یاگر عاشق آرتام هم نبودم قبولش نم یحت من

 ناجوانمردانه عمه رو فراموش کنم!

 ه؟ی: دختر من وچه به گریگفت یو م یکرد یو موهام ونوازش م یبابا...کاش بود یبود کاش

 .یکن یسپر یکه دوست دار ییوقت کوتاه وبا کسا وکارها نیکن ا یکوتاهه. پس سع ای: دنیگفت یجانا وم یبود کاش

 بزن! لیباغچه خودت وب یزن لی:توکه بگفتم یم ومن

 ...میکرد یخنده و هم وبغل م ریز میزد یباهم م و

 یکارتون بزرگ رو در م هیتخت  ریکرد واز ز یدر اتاق رو قفل م ششیرفتم پ یهر وقت م ادمهی قای...دقیبود کاش

 گرفت یکه با کمک آرتام صورت م طنتشیش نی..عاشق امیکرد یولواشک وشروع به خوردن م لیآورد پر از پاست

 بودم.
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 دلتنگش بودم. چقدر

 داره...چقدر تحمل آخه! یهم حد یدلتنگ

................................................................ 

ه ک ییبود...اتفاقا ریمخمورم که غرق خواب بود رو باز کردم و ذهنم مشوشم در حال پردازش اتفاقات اخ یچشما

 جز تحمل نداشتم. یخورد و چاره ا یحالم داشت ازشون بهم م

 شدنم شد نگاه کردم...  داریکه باعث ب یشخص به

 ی: خوب خشکل کردشد. محکم به خودم فشردمش رایپذ اقیکه با اشت زدم وآغوشم رو واسش باز کردم لبخند

 نفسم.

 .یکرد دارمیشد ب خوب

 

 خودم جداش کردم:ساعت چنده؟ واز

 

 عصر۶:گردوند وگفت چشم

 

 .زدلمیکنم عز ی: برو اتاقت حاضر که شدم صدات م. بلند شدمدمیخواب ادیچقدر ز اوه

 

 لطفا. میخودمون بر نیگفت:چشم. السا با ماش عانهیمط

 

 تنبل، باشه. ی:ادمیخند
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 دیدهنش رو گرفت: ببخش یگفت که بعد جلو یولیا

 

 خوام بشنوم. ینم گهید ینداره. ول یشدم:اشکال یجد

 

دوست  یکلمات خوراکمون بود. ول نیاومد هر چند که خودم با جانا ا یمدل کلمات بدم م نیرفتم. از ا سیسرو یتو و

وبه کار ببره. از  ستیپسر ن هیکه در خور  یوکلمات ادیسوسول در ب یامروز یاز پسرا یلینداشتم داداشم مدل خ

 یم رو به خوب فهیسپرده بود ودوست داشتم وظ منصدرا رو به  تیکردم چون مامان ترب یم تیهم حس مسول ییجا

 شد که خواستم. یهمرن یاعمال کنم وفکر کنم تا حدود

 از انجام کارهام سراغ صدرا رفتم ودر اتاقش رو زدم:بله؟ بعد

 

 ؟یهمونجا گفتم: حاضر از

 

 :بله.اومد رونیاتاقش ب از

 

 پس. می:برزدم ودستم رو دور گردنش انداختم لبخند

 

 رون،یب میبر میخوا یگفتم مو به اتاق مامان نگاه کردم که صدرا ذهنم وشکافت وسوالم ومتوجه شد: ستادمیراه ا نیب

 کرد. یسرش درد م
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 نداشتم! تحمل

 .می: ببخش سرت داد زدم اسطوره زندگرو گونش زدم یشدم و بوسه ا کشیوارد اتاقش شدم. خواب بود نزد یتقه ا با

 

 .تزایپ یبه سو شی:پوبعد بستن کمر بند حرکت کردم میشد مییشش آلبالو ستیرفتم وبا صدرا سوار دو و

 

 بود. یخندش خود زندگ یشک صدا ی...بدیسر خوشانه خند صدرا

 

 

 هفته بعد: دو

 رفته بود و الغر شده بود! اینگاه کردم. صورتم تحل نهییآ یخودم تو به

 داد. یچهرم وخمار نشون م ونرشیز هیچشمام گود بود و سا ریز

 موهام انداختم! یکه ست پالتوم بود رو رو یرو سرم انداختم وکاله خز دار مشک شالم

 رو پا زدم... در اتاقم زده شد دیرس یزانوم م نییهام وکه تا پا بوت

 گرفته م اجازه ورود دادم. یبا صدا و

 گلم؟ یبود: آماده ا مامان

 

 من اومدم. دینگاهش کردم: بله شما بر نهییآ یتو از

 

 ودر پشت سرش بست. رفت
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 رفتم. رونیب فمیعطر به سائد دستم وگردنم زدم. بعد برداشتن ک یکم

 .می. قرار بود دکتر باهامون حرف بزنه وخاله خواست ماهم باشمارستانیب میموند وقرار بود ما بر یخونه م صدرا

 م رو کرد.و سفارشات الز دیصدرا رو بوس مامانم

 : مواظب خودت باش داداشم، خب؟دمشیطرفش رفتم و بوس منم

 هم در زد باز نکن در وخب؟ ی. هرکمیایزود م ما

 

 وخم کرد: چشم. سرش

 

 ورش دار. یکشو تختمه، خواست یموهاش بردم وبه باال سوقشون دادم: لپ تاپم تو اتاق تو یوتو دستم

 

 کرد: باشه ذوق

 

ت وق نیدونستم روز وازشون گرفتن که ا ی. نممیشد مارستانیب هیمن راه نیو همراه مامان با ماش دمشیبوس مجددا

 خوان حرف بزنن.... یم گنیشب م

 خوب؟ ایبگه...بد  یدونستم دکتر قراره چ یزد. نم یشور م دلم

 اشه.رو بدن که دور از انتظار ما نب یمنفورم وگفت: انشاهلل جواب یها تیذهن نیب دیپر مامانم

 

 ؟یچ یعنی: دمیغنج رفت و با ترس طرف مامان چرخ دلم

 !  ه؟یچ منظورت
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 بدن؟ شهیم نمیاز ا ریغ یجواب مگه

 

 .دوارمیدخترم، ام دوارمینگاهش وپنهون کرد ازم وگفت: ام مامان

 

 یبخاطر سرد بودن هوا کدر شده بود. برف پاکن ها رو زدم و در حال مرور خاطراتم با جانا بودم که وقت نیماش شهیش

 .میبود ماستانیدرب ب یبه خودم اومدم جلو

آروم باش  کمیگرمش گرفت: دخترکم  یدستا یرو تو فمینح یمامان خودش وبهم رسوند ودستا میشد ادهیهم پ با

 قربونت برم.

 که! شنیبدتر م شهیم ریانا چهره تو که استرس ازش سرازخانواده ج االن

 

 ترسم. یتونم مامان، م ی: نمدیگوشه چشمم چک اشکم

 

 وگفت: آروم باش جونم. فکرت و سمت اتفاقات خوب سوق بده نفسم. دیآغوشم کش مامان

 

 یبد ضدعفون یاشتم بوو همون لحظه که پام وگذ میشد مارستانیآروم شدم و باهم وارد سالن ب کمیآغوش مامان  با

 معدم در حال اتیدهنم بردم و حس کردم محتو یرو گرفت. بالفاصله دستم رو جلو بانمیدلم زد و حالت تهوع گر ریز

 نه انگار قصد خفه کردنم رو داشت! یشدنه ول ریسراز

 شد مامان؟ یباترس کنارم اومد: چ مامان
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بزنم ودستم به نشونه آرامش سمتش گرفتم:  نیخورد رو تخم یم یبه سرخ شیدیتونستم حالت چشمام وکه سف یم

 .میخوبم مامان بر

 

 ...مارستانیدر ب ی. همه جلومیدیوبه اتاق جانا رس میرفت

 همه اونجا بودن. یاز انتظارم بود ول دور

 وشوهر خاله جانا عمه وپسر عمش... خاله

 خودم خفه ش کنم! یکه بهش افتاد نفرت سراسر وجودم ودر خودش گره زد وچقدر دوست داشتم با دستا چشمم

 .میسالم کرد یکی یکیو میرفت

 سالم چشمام وپر از خشم بهش دوختم! یجا دمیکه رس انیرا به

 انصاف... یبود ب وردهیبال سر جانا ن کم

....................................................... 

 .ـمیداده بودن نشسته بود لیرو تشک یبزرگ رهیدا هیبود و  یکه دور تا دورش صندل یاتاق بزرگ یتو

 کردم. یلرزوند گوش م یوبه حرف هاش که داشت سلول به سلول تنم وم زدیحرف م دکتر

دستم  یکردم و با تمام توانم تو یم لیدستم بود رو به آشغال تبد یکه تو فمیادامه داد و من داشتم ک یانصاف یب با

 فشردمش... یم

 سراپا گوش شدم و

 

 

 مثل من بودن . همه
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 چند ماه نشون از خودش نشون نداده. نیا یتو یعکس العمل چی، دخترتون هشروع کرد: طبق گفته هام ودکتر

. دهیخودش به ما نشون م ادیب ونریکه از قراره از کما ب یضیدور از انتظار ما بود... هر مر نیا میبگ دیعرض تأسف با با

ن بده، نشو یدواریبه من وشما ام کمیکه  یعکس العمل چیدختر شما ه یکنه. ول ینم یبا حرکت دست، پا اصال فرق

 نداده.

 خط صفره! ریبرگشتنش ز شانس

  میما اون دستگاه رو بکش یبه کمک چند تا دستگاه زنده است و اگر لحظه ا اون

 

 چشمام بسته شد و دستم روانه گوشهام شد! زیرو م یزیگفت که با کوبش چ یم داشت

 آرتام نگاه کردم که فکر کنم دستش شکسته بود. به

 ؟ دیا کارهیچ نجایزد : شما ا ادیدکتر بود وفر خطابش

 ن؟یوفقط بلد نیهم

 مشیبر یم گهید یهزار جاما  دیاریدستتون. اسم ب یجلو  ختهیهمه دستگاه ر نیرفت کرده ا شیپ یتکنولوژ انقدر

 نشون نداده وتمام! یکه چند تا مثل شما نباشه وبگه عکس العمل ییجا

 آره؟ میاهداء عضو رو شروع کن یکارا

تون نشون تک تک فتهیپاش ب ستیکنم. حرف ن یوتخته م مارستانیمو از سر خواهر من کم بشه. در ب هی هیکاف فقط

 .دمیم

 

 محو شد. دمیمثل باد از اونجا د بعدم

 با چشماش ازم خواست برم دنبالش. خاله

 دمییرو برداشتم و دنبالش دو فمیک
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 شده بود. نیسوار ماش دمشید یچقدر تند رفت که وقت دونمینم دمیرس یبهش نم یول

سوار شدم و با نفس نفس گفتم:  ارهیوبه حرکت در ب نیکه خواست ماش یسرعت خودم وبهش رسوندم و لحظه ا با

 ؟یختیبهم ر دفعهیچرا 

 اره؟یحرفارو از خودش در م نیدکتر ا مگه

 

 برم. خوامیم نیینداخت: برو پا ی. آدم وبه لرز مشیشونیمتورم پ یها رگه

 

 .امیگفتم: منم م یحاضر جواب با

 

 .نییپا ینگاه کرد چشماش سرخِِِ سرخ بود: به تفعته بر بهم

 

 که به منافعم کمک کنه رو دوست ندارم. یبه جنگل چشماش گفتم: من کار رهیخ

 

 یو از جا کند و صدا نیپدال گاز گذاشت وبا تمام توانش ماش یشدنش و پاش رو رو یبود تا عصب یحرف کاف نیهم

 رئشه به تنم انداخت.... کایجر خوردن الست

 نداشتم چون گوش زد کرده بود. یاعتراض یطاقت فرسا بود و جا سرعتش

 م.کز کرد یصندل گوشه

 میکرد یداد تصادف م یادامه م گهید کمی

 کرد م، پس گفتم: آرتام لطفا. یآرومش م دیبا
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 !یدیبه کشتنمون م یدار

 .شهیحل نم ینجوریمشکل ا نیا

 بکن که بتونه جون جانا رو نجات بده. یفکر بهتر هی یاریبالها رو سر خودت ب نیکه ا نیا یجا

 

 کردن. یتر م ادیانگار حرف هام خشمش رو ز یگفتم ول یم من

 آدم عاقل! هیپشت رِل نشسته نه  وونهیآدم د هیکرد  یفکر م دیدیم یوهرک دیکش یم ییال نایماش وسط

 زدم:آرتام روبروت غیبود از جاش بکنه و ج کیکه به روبرو افتاد قلبم نزد نگاهم

 

 شهید کنم وتکه تکه شدن شبه داشبرد برخور یشونیکه باعث شد من با پ یمن آرتام وبه خودش آورد و ترمز غیج

 !نیجلو ماش

 وحشت به آرتام نگاه کردم. اونم نگاهم رو به خودم برگردوند. با

 فرستادم. رونیکه سالم بود نفسم رو راحت ب دنشید با

 آوردش. نییگذاشت و پا میشونیپ یدستش رو رو آرتام

 من بود نترسوندم وباعث غش وضعفم نشد! یشونیپ یدستش که حاک یرو خون

 ...دمیلرز ینم گهیبادا د نیپوستم کلفت شده بود که با ا انقدر

 : خدا لعنتم کنه.درآورد وزمزمه کرد یاز جاده خاک نیبرگشت و ماش عیسر آرتام

 

 داد عشق لجباز من.... ینشده بود وباز داشت به کارش ادامه م هشیتصادف باعث تنب نیانگار ا و
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 از زبون جانا: داستان

 رو نداشت! ییرها الیام وجودم رو در بر گرفته بود وختم یسردرگم حس

 کرد؟ یوجودم م ریکه ترس وسراز یبود اون یک

 ...رمیمن دوست نداشتم بم ایخدا

 ـدمیترس یکه از پشت سر مثل پروانه بود، م ییرنگ وحالت صورتش لباسش واون بال ها از

 رفتم. یتر و من عقب تر م کیونزد کیشد. نزد یم کمینزد داشت

 قطره آب بود! کیاز  یاطرافم نگاه کردم همه جا خشک وخال به

 مردم؟ یداشتم م من

 که مثل لباس فرشته ها بود! دیلباس سف اون

 لرزوند یپشت سرش که قصد پرواز داشتن... ومن و به خودم م یها بال

 گنگ بود؟ یهمه چ چرا

 کجا بودم؟ من

 کردم؟ یرو حس نم یزیچ چیه چرا

 زد... یمن م یموها ریخوردن و بادش ز یو بال هاش تکون م دیرقص یهوا م یاومد لباسش تو یداشت راه م یوقت

 من؟ یموها

 من مو داشتم؟! مگه

 ا؟یبود خدا ختهیموهام نر مگه

 شد پس؟ یچ
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 فهمم! یمردم وخودم نم نکنه

 ...دیبخش امیالت یحس م رو کم یلباس تن ب ی...حس نرمستادمیپا ا سر

 یبود مشک یلباسم بلند بود...اما تضاد رنگ اون فرشته بود. مشک منم

 !دنیرقص یگردنم م یبلند شده بود و تو موهام

 شد... کمیکه اسمش رو فرشته گذاشته بودم، نزد یشخص

 رو سمتم آورد و کامال بلندم کرد دستش

 دستاش... مثل دست مامانم مهربون بود! هیفیلط

 کجا بودم؟ من

 شد یاما نم نمیتش رو ببداشتم صور دوست

 گذاشته بودنش  شیآت یکوره  یلحظه حس کردم تو هینشده پسش بردم  کیصورتش بردم ونزد یرو جلو دستم

 زدمیکرد و دائم پلک م یم تیصورتش چشمام رو اذ نور

 ام؟ یمن ک یدون ی: مدیچیگوشم پ یتو فشیظر یصدا

 

 ازش: نه دمیترس ینم

 

 م کرد: من فرشته مرگ توام!ازم جدا شد و پشتش رو به دستش

 ؟یدیفهم حاال

 

 رمیخوام بم ی: اما من نمدیصورتم چک یرو اشکام
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 رم؟یخوام جونتو بگ یجذاب بود: من گفتم م یادیز صداش

 

 : ن..نهزدمینفس م نفس

 

 .دست بلندم کنه. یزن بتونه رو هیکه  ینه به قدر یشد و من رو بلند کرد...من سبک بودم ول کمیچرخش نزد هی با

 یترسم م..من نم..نم یضعفم کردم: تورو خدا، من از ارتفاع م هیچاشن یغیدلم ضعف رفت وج دمیپام رو که د ریز

 رمیخوام..ب..بم

 خانوادم. شیخوام بر..برگردم پ یم من

 !ستیتابه. مامان وبابام حالشون خوب ن یب داداشم

 تونن یمن نم یگفتن ب اونا

 

واسه  یوبدون...آدم حت نینمرده. ا چکسیبعد ه چکسیکوه به رقص در اومد: ه یخندش تو یوصدا دیخند

 پس نگران اونا نباش! نهیشیتو عذاش هم نم کسالیتا  یحت رهیم یهم نم نشیزتریعز

 

 کنم یالتماس کردم: لطفا، خواهش م دوباره

 

 . اما چرا؟دیخند یبرد وحس سقوط رو داشتم. اون م کمیتموم نشده بود که نزد حرفم

 د؟یخند یحال من م به
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 خندن؟ یم رهیبم خوادیکه م یبه حال آدم مگه

 

 ببرم؟ خواستیم یعنیبال هاش گذاشت  یخورد و من رو رو یچرخش

 گهیکه د دمی. قول ممونمیقسم به خودت که پش مونم،یاالن پش یکردم ول یمردنم رو م یآرزو یدونم روز یم ایخدا

 فرصت بده... هیتو کارت دخالت نکنم. فقط 

 

 .دیدفعه رو بخش نی...برو ایگفت یچ دمیمرگ اومد: شن ایدونم نجات  یفرشته نم یصدا

 فرصت نده. ادیز دیشا یول

 

 رفت و من...کجا بودم؟ و

 چرا انقدر سردرگمم؟ ایخدا

 مامان، بابا، السا کجا بودن؟ آرتام،

 خواستم. یاونارو م من

 ن!شد ینرفتم خوشحال م دنید یاگر م حتما

 

 

خوردم...چقدر خوب بود  یوتاب م چیخودم پ یو خوشحال تو دمیگنج یپوست خودم نم یاز زبون السا: تو داستان

 شد... یکه حال جاما داشت خوب م

 برگشت... میخورد یغبطه م یدینا ام یکه تو یلحظه ا نیآخر یتو
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 داشت! چیپ یجا هیفقط  توریمان یبود که خطا یوقت قایدق

 بود همون صاف شه تا هممون رو صاف کنه! یکاف

 نوکرتم. تا آخر عمر ممنونتم! ایخدا

تحملش تموم شد و با دوستش که خارج از کشور  گهیآرتام د م،یبدنش رو اهداء کن یکه دکترا گفتن اعضا یوقت

شده خونه وشرکت رو  یحت دنیبخواد م یدکتر رو بفرستن و هر چ نیکرد تماس گرفت و گفت بهتر یم یزندگ

 بفروشن!

 نیا یرو از دست دادن ول یرو فرستاد و بابت اون دستگاه پول هنگفت یفرستادن دکتر، دستگاه یهم جا دوستش

 اصال معم نبود!  

 شد! یجانا بود که االن داشت خوب م مهم

 کرد.... یجانا بود که سرطان داشت رهاش م مهم

 حالت دادم. رییامتحان رو کنار گذاشتم وتغ یو من جزوهابه در وارد اتاق شد  یبا تقه ا مامان

 خوبِ جانا بود. بایاز حال تقر یحاک لبخندش

 هم استراحت کن کمینکن دخترم.  ریطرفم وصورتم رو قاب گرفت: انقدر  خودت ودرگ اومد

 

 کالنش: چشم! یرو چهرم نقش بست از مهر ب یتبسم

 جانا. شیپ میبر دیبعدش هم با ام،یم االن

 

 .زمی:باشه عزدیم رو بوس گونه

 .ایب یحاضره زود شام
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 من اومدم. نیگفتم:چشم، شما بر یچشم باخنده

 

مامان پنهان باشه ونگه باز که اتاقت بهم  دیتختم هل دادم تا از د ریکه مامان رفت کتاب وجزوه ها رو ز نیا بعد

 !ختستیر

 به صورتم زدم و رفتم. یآب

 خوردن اون خورشت بود به خنده انداختم. یب کرد نگاه صدرا که پر از شوق براحالم رو خو یخوش قرمه سبز یبو

 شد! یحس م شیخال یجا شهیبابا که باال دست بود نگاه کردم...هم یخال یصدرا نشستم و به صندل یبرو رو

 ها.... یها بد یخوش یتو

 ...یچندسال میبهره بود یسقف ب نیتونه سقف خونه باشه وما از ا یپدر م کی حضور

 

 

 هفته بعد: دو

 گرفتم. شیاتاق جانارو در پ میخونه دوم من بود شدم. مستق یکه مدت مارستانیب وارد

 رفتم. ششیکه دکتر داده بود پ یلباس گان وزدن اسپره ا دنیپوش بعد

 الغر شده بود.... چقدر

 طونی. پاشو شگهیروش زدم. سرم رو همونجا گذاشتم وزمزمه کردم:پاشو د یرو جلو بردم وبوسه ا دستش

 حرصمون بده ستین یوقته کس یلیخ

 الک وحس نکرده. یوقته بو یلیخونه خ نیا گهیکنه وم یم هیگر خاله

 ببره اتاقش. یکار یخره و بخواد با مخف یخرس گنده نم چکسیوقته ه یلیخ گهیم عمو
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 کنه! دارمیشب ب مهین ادینم یوقته کس یلیخ گهیم آرتام

 . پاشو قربونت برم زدلمیپاشو عز گمیم منم

 نسبت به جنس مخالفت وبه حرص آوردنشون...آه یالیخیو با ب مینسوزوند شیدانشگاه آت یوقته تو یلیخ

 .ومدهیهنوز به هوش ن یاومده ول رونیکما ب یبه چند هفته س که از تو کینزد االن

 .ادیبه هوش م وکم کم هیعاد گنیم دکترا

 تا اعضا بدنش نرمال شروع به حرکت کنن! برهیزمان م و

 .هیدونستم ک یاتاق باز شد ومن م در

 باشه جز اون؟ خوادیم یک

 نشست! یصندل ینگاهم کرد وکنار تخت جانا رو خسته

 اد؟یبه هوش م یتر لب زد: ک وخسته

 

 اد؟یبه هوش ب خواستیم یک

 ست؟ین یکه زنده س کاف نیدونستم:هم یوخوب م زیچ هی یدونستم، ول ینم منم

 

 ش رو نوازش کرد:آره بسه! گونه

 

 دن؟یکش چقدر

 تحمل؟ چقدر

 شد... یم فیتعر یا گهیبه شکل د یجانا از ما همون مردن محض بود ول یدور
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 شد. یتا حال اونم خوب م شدیخوب م کاش

 

 

 کنم! یکار م یدونستم دارم چ یو نم دمیچرخ یخودم م دور

 کرد: دخترم تو رو خدا آروم. یصورتش بود و من رو آروم م یاشک رو مامان

 .نیفدات شم، بش دمیمن بهت م یبخوا یهر چ نیبش

 

 داد به مامان گفتم: مامان لطفا زود باش. یرو نم یهم اشکام مجال کار یاز طرف نمیتونستم بش ینم

 اریوب چییسو رونیب رمیم من

 

 !ختنیر یم دیاشکام وکنار زدم نبا رونیرفتم ب عیوسر

 .رمیخواستم انتقامش رو بگ یشدن چون م یتموم م دیبا

 نداشتم که بذارم از دست بره. یوقت یول دمیترس یبود. م شب

 وقت شب. نیا یریوآورد وگفت: دخترم االقل بگو کجا م چییسو مامان

 

 شدم: نگران نباش مامان. سوار

 جانا شهیپ رمیکه م گفتم

 

 شد؟ یچ دفعهی: آخه مامان
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 است شهیکه حالش مثل هم جانا

 .امیبذار منم ب خب

 

 امیقربونت برم. من م خوادیرو بستم: نم کمربندم

 

 رفتم.... و

 بودم من دنشیمشتاق د چقدر

 ورفتم. رفتم

 شدم از رفتنم! یم مونیداشتم پش گهیکردم د ینم داشیپ یرفتم ول یساعت بود م۲به  کینزد

 پس؟ ییجازنگ زد: ک دوباره

 

 .دمیرس یکه گفت ییبده گفتم: جا صیکه حس کنه تنفرم رو از صدام تشخ یجور

 یستین یول

 

 ؟یا دهیسف نیتر گفت: ماش آروم

 

 وبه اطرافم چرخوندم:آ..آره نگاهم

 

 داخل. ای. همونو بینیبیتازه کار م یخونه ا هیدرختا رد شو.  نیشو و از ب ادهی: پس پگفت
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 قطع نکن! یحرفش گوش کردم: ول به

 ترسم. یم من

 

 کرد: باشه قبول

 

 کردم قبول کنه... ینم فکر

 درختا رد شدم. نیکه گفت واز ب ییجا رفتم

 داخل ایکه گفت: همونو ب دمیکاره رس مهیخونه ن به

 

 وقطع کردم ورفتم داخل تماس

 مانع افتادنم شد. یبود کله پا بشم که دست سرد کیبرخورد کرد ونزد یبه سنگ پام

 ...فشیروح اما ظر ینگاه کردم صورتش واز نظر گذروندم  صورت سرد وب بهش

 که واسه نابود کردن جانا اومده بود. یبود اون نیا پس

 گرفتم یانتقامم رو م دیکارا نبود...با نیرو جمع کردم االن وقت ا خودم

 

 

 یا گهید هیجا اد،یدستش بود رو سمتم گرفت وچهرم رو از نظر گذروند: چهرت به شجاعتت نم یکه تو یقوه ا چراغ

 !یدختر لوس ونونور هیگفتم  یم دمتید یم
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 !یپست یلیخ دمیفهمیاز اون چشمات م دمید یبهشت هم م یتو یمن اگر تو رو روز یشدم: ول یاعصبان

 

 ...دیخند

 یطانیوش سرمست

 دادم. ینقطه ضعفم رو دستش م دینبا یآورد ول یحرصم رو در م داشت

 خونسرد، گفتم: االنم اگر نقدتت تموم شد برو سر اصل مطلب. پس

 

 تو شروع کن. یخوا یشد: م کمیکرد ونزد زونیرو به پشت آو دستاش

 

 حد. نینه تا ا یول یدار یدونستم مشکل روان یزدم: م پوزخند

 من شروع کنم؟ یخوا یم ،یزنیتو م گندارو

 

که دوست تو دست گذاشت  یاون هیام، روان یآره من روان ،یگی: اوه راست مدیمزخرفش بود که گوشم رو خراش خنده

 ؟یدیروش فهم

 

 هه!  باز مزخرف؟ کنه: یمشخص بود که داره به زور خودش رو کنترل م کامال

 ، هوم؟عاشق جانا شد یمان یوقت یکجا بود تو

 ؟یزنیم یاالن دَم از چ ؛یتو نبود دیورز یبه جانا عشق م یمان یوقت
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 ؟یجانا انداخت ینحست ورو هیسا چطور

 یکرد لعنت یوم شیداشت زندگ اون

 

 اومد یم دیکه نبا یاومد در حال نییبا لجاجت پا اشکام

 اون موقع کجا بودم؟ یدون یسرخ بود: م شیمشک یچشما

 بودم. یمان یپشت خط قایدق

 کجا بودم دوست فدا کار؟ یدیاومد. حاال فهم یغذا سرد نشه آخه از غذا سرد بدش م ادیگفتم ب یم داشتم

 

 شدم از اومدنم. مونیدروغ بود: ولقعا پش یبه وحشت انداختم. ول یکار مان تجسمه

 بود؟ فیاراج نیواسه گفتن ا یروز دور من بود چند

 کارن؟ یهمه مثل تو ب یکن یفکر م چرا

 

 ی. مانگمیآروم شدم: نه نه من دروغ نم دشیکوب واریبعد که به د یش جا خوردم ولرو برداشت اول یبزرگ سنگ

 .مونهیعاشقم م شهیعاشقمه. اون هم

 از رابطش با اون دختره لوس خبر داشتم. من

 خواست اما من ونه! یم یومحض سرگرم اون

 ؟یفهم یم ینه سرگرم شهیخواست واسه هم یو واسه خودش م من

 

 کردم حرفاش و... یحالج
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 گفت: خب پس االن کجاست؟ یم یچ

 کوش؟

 ؟یشناخت یوم انیمدرک بده من باور کنم حرفاتو. اصال تو از کجا را هیبده  نشون

 

 ان؟ینگام کرد: را جیگ

 شناسم ینم

 

 کرده آره؟ دتی: تهددمیخند

 

 ؟یدیکردنم رو نداره شن دیحق تهد یشد: کس کمینزد

 !ه؟یاالن کنجکاوم بدونم ک یول شناسمینم یانیرا من

 

 بوده؟ یبود: پس او..اون عکسا ک..کار ک انیکالمم نما یتو تعجب

 

 قا؟ی: کدوما دقستادیا صاف

 بود؟ انیرا دیکه جانا رو بوس یمن نکنه اون یخدا یوا

 

از پس  ادیبهم نم نیوادامه داد: به سرتا پام نگاه کن، بب کرد یبک پل واریخندش ود یخنده که صدا ریزد ز وبعد

 ام؟یچندتا فتوشاپ از دو تا بچه خوشگل برب
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 واست راحته؟ گرانقدریباشه: چرا نابود کردن د یانصاف یتونست آخرِ ب یم نیا

 هان؟

 ؟یکارو با جانا بکن نیدلت اومد ا چطور

 ؟یشکل ممکن داد نیدر حقت کرده بود که جوابش وبه بدتر یظلم چه

 دارم؟ یدست از سرت بر م یکن یم فکر

 شهیداره شروع م مونیباز زم،یعز نه

 

 .رهیمیوسط حرفم: اون دختره که داره م دیپر

 !رهیم ادتی یکه بعد مردنش همه چ زهیواست عز یدونم اونقدر یم

 

 احمق؟ یکن یبلغور م یچ یکه آخش دز اومد: دار چوندمیآوردم ومچ دستش رو گرفتم پ ورشی سممتش

 

 

 یشیم یچه شکل دنشیبا د نمیصبرانه منتظرم که بب ی: ببه عقب هلش دادم و

 

 دتایحرفم و نیشونم. ا یم اهیکنم، تک به تکترن وبه خاک س یرو برداشت و عقب عقب رفت: نابودتون م فشیک

 .ارمیم
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 زانو زدم واشکام با سرعت سقوط آزاد وشروع کردن... نیزم ی...همونجا روورفت

 بود خدا؟ شدهیچ

 بودم؟ یزندگ یکجا من

 یبرگ درختا رئشه به تنم م"هو هو" یهوا و صدا هیکیرفتم. تار رونیافتاد کجام بدون تعلل بلند شدم وب ادمی یوقت

 نداخت.

 گوشام گذاشتم و با دو از اونجا دور شدم... یرو رو دستم

 

 

 شدم. انیمطب را وارد

 برگردم وارد اتاقش شدم. یکه طرف منش نیا بدون

 ...ارهیخودش ن یکرد به رو یسع یول دنمیاز د جاخورد

 السا خانوم؟ نی. راه گم کردیشد وجلو اومد: به چه افتخار بلند

 

 یاگر بخوا یپرسم راستش وبگو. نامرد یسوال م هیکرد جانارو: یاومد قانع م یم دیکار اونم نبود حداقل با یحت اگر

 ؟یدروغ بگ

 

 شد:بپرس! کنجکاو

 

 گفت: فتوشاپ عکس تو وجانا وفرستادنشون کار تو بود؟ یراستش وم کاش
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 شد:نه یاعصبان

 

 تونستم راحت باور کنم:مدرک؟ ینم

 

 کنم! یخانوادم باز یکه با آبرو ستمیپس فطرت ن یخم شد: انقدر یگذاشت وکم زیم یدستش رو رو کف

 که بخوام جواب پس بدم بهت؟ یباشب یتو ک بعدم

 

 !یدیکه تو نه وشما دوما من خواهرشم، االن فهم نیشدم جلو رفتم: اول ا یاعصبان

 

 زن نامشروع داشته؟ هیمن  ییدا یبگ یخوا ی: مجاخورد

 

حرف وکوسن رو برداشتم. وطرفش گرفتم که دستاش رو به عالمت  نیا نیزده من خارج بود تحمل کردن بارِ سنگ از

 برد باال: باشه باشه. میتسل

 کردم. یشوخ

که  یدنبال شخص میبود با هم افتاده بود یعکسا کار من نبوده به جانا هم گفته بودم واونم باور کرده بود. مدت ونا

 که حال جانا بد شد! میکرد یم داشیپ میکار رو کرده بود. داشت نیا

 

 نکردنش؟ ای...باور کردنش درست بود دمیو سنج حرفاش
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 نشستم.... یصندل یعقب رفتم ورو عقب

 شد یجانا خوب م کاش

 

 

 مطب خارج شدم. از

 کجا برقصم... ،یدونستم با ساز ک یشدم و نم یم وونهید داشتم

 شدم. جیگ شتریکرد، ب یشناسه واز دور تعقبش م یگفت اون دختره رو م انیکه را یوقت

 .امیبه خودم ب یجا دور باشم و بتونم کم نیاز ا یداشتم جانا خوب بشه تا مدت دوست

 دادم... هیفرمون تک ینشستم وسرم رو رو نیماش یتو

 ؟ دیرسیم یآرومم کنه. زورم به ک یتونست کم یم دیچنگم فشردم، شا یرو تو وفرمون

 جانا شد؟ یجانا خوب بود از کجا وارد زندگ میما خوشحال بود انیخوب بود....قبل را یچ همه

 موند! ی، همونجا مکه درسش وخارج خوند اون

 یگفت: االف یخنده وم ریز زدیم گفتمیمن در مورد حسم نسبت به آرتام م یکرد وقت یعشق ومسخره م جانا

 خواهرم، االف.

 عشق! یرو ببر گور بابا ایدن فیک

 خودش چطور دلش وباخت؟ یول

 رفت؟ شیبدبخت شوازیپ چطور

............... 
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 هفته بعد: کی

 

 باشه.شد جانا به هوش اومده  یباورم نم دمیگنج یپوست خودم نم یتو

 شهیخاله که صورتش از شوق سرخ شده بود برگشتم ومجدا بغلش کردم: خاله باورم نم طرف

 

 .زمیخوشحال تر از من گفت: منم عز خاله

 به هوش اومده باشه. شهیباورم نم منم

 

 بعد خاله بعدم من وآرتام دنشیعمو رفته بود داخل د اول

 اومد. رونیب هیاز گر یبه خون نشسته وحاک یکه از اتاق با چشما عمو

 اومدم دل تو دلمون نبود. یرفت من م یپراسترس آرتام م زدمیسالن قدم م یتو

 رفت جیگذشتم که آرتام گفت: سرم گ یم داشتم

 

 : منمدمیخند

 

 خوشحال... دیخند اونم

 . خدا جوابمون رو بده!میکرد یغم دست وپنجه نرم م نیباتالق ا یکه تو یسخت بود وقت باورش

 جواب... نیسرمست اما  و
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 میوبه هم نگاه کرد میستادیراه ا نیکه ب میدییخاله اومد من وآرتام هر دو طرف در دو قهیبعد گذشت چند دق بالخره

خاله بحث  یکرد. که صدا یخنده با التماس بهش نگاه کردم که بذاره من اول برم و اونم نگاه من رو کپ ریز میوزد

 !دیهم برنگاهامون رو خاتمه داد: هردو با

 

 : لباست وبپوش.دمیکه آرتام کش نییاز خدا خواسته مثل...سرم انداختم پا منم

 

 رفت ادمی: دمیخند دوباره

 

 بزنه!.... رونیم بود تا ب نهیقلبم در حال باز کردن س میلباس هامون داخل رفت دنیپوش بعد

 سمتش. میبرداشت زی. و خمیبا هول وارد شد هردو

 ایمثل زامب قایدق

 

 

 دادن... هیبهم هد ارویانگار دن دمیبازش رو د مهین یکه چشما یوقت

 حد؟ نیتا ا یخوشبخت

 اومد؟ ینم یادینظر ز به

 هم بود... یرفتم و به چهرش نگاه کردم چقدر تو کنارش

 رو بهم دادن ایکه نگاه کرد انگار دن بهم

 کرد. سیواشکم صورتش وخ دمیبوس قیرو عم شیشونیشدم و پ خم
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 کرد.... یآرتام بدترم م یکارا و

جانا بهش  یشد ودستا یانگار که نفسش داشت قطع م دیکش یم قیونفس عم دیبوس یفشرد وم یوم دستاش

 داد.... یم ژنیاکس

 بگو قربونت برم. یزیچ هیرو به جانا گفتم:  هیگر با

 

 جون لب زد: خوبم  یب

 

 نفس نفس زد تا از دهنش خارج شد... یکه گفت کل نمیهم

 ؟یتام نگاه کرد ولبخند زد و دوباره با درد گفت: داداشآر به

 

 کردن بغضش کرد: جون دلم؟ یدر مخف یسع آرتام

 دم؟یقشنگت ونشن یچند وقته صدا یدون یحرف بزن واسم. م م،یزندگ بگو

 دلم مونده؟ یبار صدا کردنم تو هیحسرت  یچند وقته تو یدون یم

 

 زم،ینکن عز هی: گردشونیکرد وبوس یریوآرتام قبل سقوطشون ازشون جلو گ ختنیجانا از گوشه چشمش ر یاشکا

 یتا دقمون بد یتموم شد. دوباره برگشت یهمه چ

 

 ....دیخند ایوانگار دن دیخند جانا

 گذاشتم که دستش ودور گردنم حلقه کرد وزمزمه کرد: فکر کردم مردم. شیشونیپ یرو رو میشونیپ و
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 .ریهقم اوج گرفت: زبونتو گاز بگ هق

 

 پاره نکن. کهی. پس انقدر تعارف تیرینم یگونش وبوسه زدم: به قول آرتام تا دقمون ند ومحکم

 

 رسم. یباز: من حساب تو وآرتام وبعد م دیخند

 شده که آقا آرتام شده آرتام؟ یچ بعدشم

 

 یلیصورتش گذاشتم: خ ینفس ورو هیدستگاه تنگ عیبه آرتام نگاه کردم که جانا شروع به صرفه کرد سر باخجالت

 حرف زد

 

نگاهش کرد و ودوباره صورتش رو غرق بوسه کرد و جانا با مهر نگاهش کرد. وآرتام گفت: زود خوب  یبا نگران آرتام

 شو نفسم. منتظرتم.

 دارم واست خبرا

 

 بعد به من نگاه کرد که از خجالت آب شدم! و

 ما رد وبدل کرد. نیجانا کنجکاو نگاهش وب و

 خبر نداشتم... یچیهوا چرخوندم مثال از ه یچشمام وتو ومن

 مالقات کردن بسه. گهیباز شد ودکتر اومد و بالبخند گفت: خب د در
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 استراحت کنه. دیبا دیقشنگمون رو تنها بذار چشم

 

 ....میرفت رونیوقربون صدقه رفتن جانا ب دنیبوس بعد

 شه؟یخوبه باهام حرف زد، باورت م یلیمامان جانا حالش خ یان مامان وامامانم رو بغل کردم: مام ومحکم

 

 : خدارو شکر دخترم.دیخوشحال خند مامان

 ...میجواب دعا هامون رو گرفت بالخره

 

 

 نشستم. انیرا یگردو دور زدم وروبرو زیم

 م؟یکار کن یچ یگیمتمرکز حرفاش گفتم: خب م و

 شهیحرفا رو بشنوه بدتر م نیا ست،یمسائد ن ادیاومده وحالش ز مارستانیتازه از ب جانا

 

 م؟یکن کاریچ یگی: مدیموهاش کش یتو یدست

 م؟یمنتظر بمون دی. چه قدر بامی. االن مه مشکلشم فهمدادیاز دستش برم یدختر هر کار اون

 

 بدونه! دیدونم که االن نبا یوم نیدونم. فقط ا یدونم، من واقعا نم یبگم: نم یدونستم چ ینم

 

 ...دمیآب وبرداشتم وسر کش وانیل
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 خشک خشک بود. گلوم

 باشم.... یکردم دنبال راهه حل یرو فشار دادم و سع شقمیش

 هام کم کنم! یاز دلواپس یکار کم نیخواستم با ا و

 همه فکر ومشغله کنار اومدم؟ نیشد که من انقدر با ا یذهنم رجوع کردم وفکر کردم چ یپستو ها به

 کنم... یفکر م یمن انقدر بزرگ شدم که دارم واسه حل مسئله ا یک

 باشم. یهمه سخت نیکردم که مستحق ا یبد یبه ک یک ای

 ؟یدیهم رس یا جهیرشته افکارم رو پاره کرد وگفت: به نت انیرا

 

 .میگ ینم یزی: آره. به جانا چارمیکم ب نخواستم

 شده. زیه چآرتام که تازه متوجه هم ی، نه تو و نه حتمن نه

 . خب؟میخوا یهر جا هم نشد ازش کمک م میبر یم شیکارا رو بدون جانا پ میتون یکه م ییجا تا

 

 ممکن ناراحت بشه؟ یکن ی: فکر نمانیرا

 

 به نفعشه! یدونم..ول یدونستم: نم ینم نمیا

 

 کار... نیا ستیدونستم به ضررش ن یم

 خواستم... یصالح دوستم وم من
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فقط فکر اون بود. مهم فکر من وجانا بود که کامال  یکنم ول یدارم دخاات م یادیکرد ز یفکر م انیاالن را دیشا

 متفاوت بود...

 

 

 ماه بعد: کی

 از زبون جانا: داستان

 یغده رو از بدنم خارج کردن. حس دمیکه فهم یدادم لحظه ا یهنوز به درمانم ادامه م یبهتر شده بود ول یلیخ حالم

 نبود... یداشتم که وصف شدن

 !ستیجز تن سالمت خود آدم ن یچیگرفتم که ه ادیخوب  نیدونم و ا یرو م میقدر سالمت االن

 مهم نبود... نایا یکرد ول یعمل شکمم درد م یهنوز کوفته بود وجا بدنم

 نبود! نیبهتر از ا یچیرشد کرده بودن وه یچند سانت موهام

 یم سر در دیمن با یبهم بگه ول خوادیشده و السا نم یزیچ کنمی...حس مومدین یمنتظرش بودم ول شهیمثل هم بازم

 آوردم!...

 مهمونش کردم. اومد وکنار تختم نشست بغلش کردم محکم... یاتاقم زده شد وتنفسم وارد شد. لبخند در

 ولم نکنه. گهیکه د انقدر

 من چطوره؟ یرو غرق بوسه کرد: همه زندگ میشونیرو عقب برد وپ سرم

 

 ...هیکردم: االن عال شیشونیپ سکیوف میشونیپ

 بد باشه؟ یحس کنه ول ،نهیتو رو که بب شهیم مگه

 آخه؟ ادیعقل جور در م با
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 رفتم وبرگشتم؟ ایچند دفعه باهات اون دن یدون ی: مدیخند

 

 رو یدونم همه چ یکردم: آره م یرو پشت خندم مخف بغضم

 داد... حیتک تک کاراتون واسم توض السا

  یومدیوچند روز ن یکه رفت یوقت یحت

 ...نینیبینم گهینشد منم د داریاگر جانا ب یگفت یوقت یحت

 یرو آورد یمردم وتو از خارج دستگاه یمن داشتم م نکهیا یحت

 بود عشق داداش... قتی: همش حقدینفس کش قیکرد وعم بغلم

 یخوا ینم لیتونم، پس دل یتو نم یمن ب یدون یخودت م تو

 

 ودارم! یکه دار یحس نیهم قایخوام، چون من دق یصورتم وگرم کردن: نه که نم اشکام

 

 کردم و تا عمق چشماش ورفتم... نگاهش

 آرتام من... آرتام،

 شد! یشد مثال بزنم...واقعا نم ینم ایدن نیتو ا یزیچ چیداشتنش وبا ه دوست

 

 خودش کرد؟! ریچشات بود که السا رو اس نیهم یدونست یشدم ولب زدم: م رهیچشماش خ هیسبز یتو
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 ؟یتو چ یمحوش: چشما لبخند

 نداشت! یارزش چشمات وکس تو

 هوم؟ ،یوتوش جا داد تیخاص یآدم ب هیچرا  پس

 

 خوردم! جا

 دونست؟ یم یچ آرتام

 سرم رو چپ وراست تکون دادم گنگ

 ...یو وارد قلبت کن یکس یگفت: تو حق نداشت نیغمگ

 نه مگه دست خودت بود؟ یول

 واسه عاشق شدن  یبچه بود یتو هنوز بچه بود اما

راحت که عاشق  المیبابت راحت بود وگفتم خ نیاز ا المیانقدر کارا وحرکاتت قشنگ وبچه گونه بود  که من خ تو

 ..شهینم

 االن. حداقل

 شد؟ یچ یول

 باخته. یکیانقدر نبودم که حواسم به خواهرم باشه و بفهمم دلش وبه  من

 که از پشت بهش نارو زد  یبه کس یبه ک اونم

 

 صورتم بود وهق هق م اوج گرفت... یاشک هام رو البیس

 حس ودرمورد خودش داشته باشه... نیمن پست بودم که برادرم ا چقدر
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 کردم که متوجه بشه؟ یباهاش رفتار م یجور دیکرد من نبا یبرادرم از همه لحاظ من رو ساپورت م یوقت چرا

 خودش رو مواخزه نکنه؟ یطور نیا که

 یندار یریتن درد کردم بلند شدم وسمتش رفتم: نه نه بخدا تو تقص با

 متوجه بشه ی..من خودم نخواستم کسم

 نشد  یچیه یدید خودت

 اشتباه کردم فداتشم. دمیاالن فهم یکردم که دل باختم که تاوانشم دادم ول یبچگ من

 ، خب؟کشم یعذاب م شتریشد. تو فقط خودت وسرزنش نکن که من ب تموم

 

 تموم شده قلب من؟ یرو قاب گرفت: چ صورتم

 ؟یکش یاز رفتنش عذاب م یودار یرو دوست دار یکه تو هنوز مان یتموم شده وقت یچ

 تو خودت وناراحت نکن.. یول

 ..ارمیم رشیگ یول رمیم ایشده تا آخر دن من

 نبود! عشق نیا اقتتیل تو

 ...یشد یکه مثل خودت قلبش بزرگه م یعاشق کس دیبا

 خوشکلم، هوم؟ یکارو با خودت کرد نیا چرا

 

 بردم: نگو آرتام، نگو. دستش که حصار صورتم شده بود یرو رو دستم

 من هنوز دوسش دارم. یگیتو راست م باشه

 تونم بکنم جز تحمل؟ یکار م یچ یول
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 امیمن به نبودش عادت کردم ودارم باهاش کنار م یول

 

 

 ...دیرو رها وطرف کشو تختم رفت وبازش کرد و من همه وجودم لرز صورتم

 بودش پس! دهید

 کنار اومدنت؟ نهیصورتم گرفت وگفت: ا یودر آورد و جلو عکس

 ؟یعادت کن یخوا یم یجور نیا

 ؟یکاما تا  یکن یبهش نگاه م ،یچسبون یوبه عکست م عکسش

 گلم؟ یک تا

 همه عذاب دادن خودت؟ نیا ستینظرت بس ن به

 خب؟ رم،یگیرو به من بسپر من حقت وم یبسه وهمه چ گمیبسه، من م چرا

 

 خب؟ میندار شیکار گهیوتکه تکه ش کردم وگفتم: باشه باشه من د دمیواز دستش کش عکس

 باشه؟ ادیسرت ب یینکن که بال یکنم تو فقط کار یهم پاره م نارویا نیبب

 

 انداختم. نیزم یتخت رفتم وتشکش رو بلند کردم ورو وطرف

 کردم زیر زیهمه رو ر یمن ومان یسلف یبود از عکسا زیکه لبر یکیکوچ صندوقچه

 شدم. وبلند

 ؟یکن ینم ی: بگو کارستامیآرتام ا یجلو 
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 دمیکرد:قول نم بغلم

 

 گاهش کردم: بگو باشه! هیتک نشیحواله س یدست هرزم مشت با

 

 رو نوازش کرد: باشه... سرم

 

 !ی: مرسدمیکش یقیلحظه استرس رهام کرد ونفس عم همون

 

 

 دخترقشتگم ری، چشمام وباز کردم وبه مامان مهربونم نگاه کضردم وگفت: صبحت بخصورتم یرو ینوازش دست با

 

 مامان قشنگم ریرو جون دادم: صبحت بخ لبام

 

 ...دیودل من لرز دیخند

 با خنده عشقت دلت بلرزه؟ دیبا شهیهم مگه

 .ایتمومه دن ینه بود نه به بزرگ هیبود که جوابش  معلوم

 ارن؟یبرات ب نجایبگم هم ای میصبحانه بخور نییپا ودیب یتون یشد وگونه م رو بوسه زد: م خم
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 امیخودم م ،یمادرانش زدم: نه مامان یها یبه نگران یلبخند

 تا من آماده بشم نیبر شما

 

 رفت. م،یوبا گفتن منتظر دمیبوس مجدا

وشلوار مخمل راحت  یصورت یاشک قهی رهنیرفتم و وارد حمام شدم. بعد از گرفتن دوش مختصر پ نییتخت پا از

 رفتم. نییپا نهییآ یمدل موش رو هم پا زدم وبدون نگاه کردن به خودم تو ییتن کردم. دمپا یسورمه ا

 ومنتظر من بودن. زیبابا آرتام نشسته بودن دور م مامان

 دمیوهر سه تاشون رو بوس رفتم

 بابا. زدلیعز ریبابا گفت:صبح بخ و

 زم؟یعز نییپا یاومد چرا

 از عملت نگذشته ها؟ یزیچ هنوز

 

 بابا جونم نیم باال گفتم: نگران نباشآور یبراد خوردن م ریش وانیطور که ل نیهم

 خوبم بخدا من

 

 زد... یپدرانه ا لبخند

 یلیلبخند پدرش بخونه...خ یحرفارو از رو یلینه ختو یدختر م هی

 رو نداره.. دنشیدرک فهم یپسر چیه دیکه شا ییحرفا

.................. 
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خوردم باال اومدم ومامان، بابا، آرتام بعد سفارشات الزم و بستن سرم با باند،  نایکه صبحانه م رو کنار مامان ا نیا بعد

 داروهام رو سر وقت بخورم، رفتن! نکهیوا

 جا. نیا ادیکه کالسش تموم شد ب نیالسا زنگ زدم وقرار شد بعد ا وبه

 ارمیو بهش فشار ب رمیبگ نییسرم رو پا دیگفته بود تا دوماه نبا دکتر

 و.... یالکلل یزایکردن از چ یاز اسپره استفاده کنم ودور دیبد فکر کنم نبا یزایبه چ دینبا

 وبود. ومدهیر رفته بود وهنوز السا نم س حوصله

 بود، نگاه کردم. دهیخر شیکه آرتام چند روز پ یبزرگ یلیخرس قرمز خ به

 ترم! زیدونست از جان عز یمن رو م قهیخنده...واقعا بامزه بود وخوب سل ریدفعه زدم ز هی

 تخت خوابوندمش! یبهش بلندش کنم ورو دیرس یشدم وکشون کشون آوردمش چون زورم نم بلند

 !میدیخواب یتخت م یمن والسا با هم رو ییشبا هینبود  یچیه یتخت وگرفته بود وجا همه

 نگاه کردم بهش

 تونستن دخترا رو درک کنن... یم عروسکا

 طور.. نیهم هم دخترا

و باهاشون درد ودل  دمیچ یاومدم وعروسکام رو دورم م ینبود م لمیباب م یزیکه چ ییوقتا هیبچه که بودم  ادمهی

 کردم. یم

 کردم... یم سیاونا رو هم خ یآب چشما وبا

 خوب بود اون موقعه ها... چقدر

 دمیفهمینم یچیبودم ه بچه

 شد  یم انیبرام ساده ب ایدن
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 نبودم عاشق

 ....یچ یعنیسرطان  یدونستم معن ینم

 االن؟ یول

 ممیمشکالتم غلبه کردم ونذاشتم تسل یرو تجربه کردم ورو زایچ یلیخ یبزرگ شده بودم، سنم کم بود ول من

 کنن...

 تموم شد... یشدم ول یخسته م ییجاها هی درسته

 از مشکالتم تموم شد! یمین دیشا

 به حرف دلم زد... یکردم خرس بهم پوزخند حس

 وجه... چیدوباره من وبشکنه، به ه یکس ذاشتمینم

 بودم. خسته

 کردم تا اومدن السا بخوابم یخرس گذاشتم وسع یپا یرفته ومشوشم ورو لیتحل مغز

 

 

 که افتاده رو یجام نشستم وباور نداشتم اتفاقات یتو صاف

 کردم یحضمشون م دیبا چطور

 ؟یگیم یالسا چ یچ یعنیطرف السا برگشتم:  یاعصبان

 هوم؟ دم،یفهم یگذشت که م یم دیبا گهیاالن دوماهه خوب شدم. چقدر د من

 ؟یکرد یتو دهن باز نم دمیشنینم یکنم اگر تصادف فک
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 یکن فیرو تعر یتا همه چ نمیشیدر اتاقش رو قفل کردم: خب من م رفتم

 خب؟ نیداد یکه انجام م ییتک کارا تک

 بهش نگاه کردم! ومنتظر

.............. 

 حرفاش در توان من نبود! حضم

 وسط؟ نیبود ا یک دختره

 رو فتوشاپ کرد؟ انیکه عکس من ورا یهمون

 آورده؟ ریشناسه پس از کجا عکسش وگ یرو نم انیاون را یگیگفتم: خب تو که م گنگ

ز ا نستاگرامت،یرو صفحه ا یبود یوآرتام وگذاشت انیکه عکس خودت را نیبهش نگاه کردم که گفت:مثل ا منتظر

 دهیاونجا د

 تونه کار ساز باشه، که واقعا بوده یخودش گفت م شیوانتخاب کرده وپ انیبا آرتام، را ادتیشباهت ز بخاطر

 

 گفت السا؟ یم یچ

 حرفارو... نیباور نداشتم ا من

دست  چهیباز"جمله نیبودم...چقدر سخت بود درک کردن ا یدست اون دختر ومان چهیباز هیوسط  نیمن ا پس

 "عشق

 ...زشینرارزش اشک تو رو نداره، پس  چکسیکه متوجه ش نشده بودم رو السا پاک کرد وگفت: ه یاشک

 چقدر پست بوده. یمان میدیکه فهم حاال

 یاز اول خودت وبساز دیبا حاال
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 یکن تازه متولد شد فکر

 یدیسرطان وچش هیگس عشق ودرد  مزه

 .یرو پشت سر گذاشت همه

 متولد شده گهید یجانا هیقبل وفراموش کن وفکر کن  یجانا اون

 

 گفت السا؟ یم یچ

 بود آخه؟ یسادگ نیبه هم مگه

 بالها رو فراموش کرد؟ نیشد ا یم مگه

 رو یخوبم با مان یروزا

 شد! ی...واقعا نمشدینم

 ما رو... هیاون دختره به قض ربط

 

 !ستین یراحت نیبه هم شه،ی: نمدمیکش رونیشدم ودستم رو از دستش ب بلند

 

 رسوندم. نمیبادو از اتاقش خارج وخودم رو به ماش و

 اصال خوب نبود! نیدرد گرفته بود وا سرم

 که دکتر داده بود رو یپد
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 اصال خوب نبود نیدرد گرفته بود وا سرم

 .دمیبوش وباال کش قیآوردم وبا سه بار عم رونیکه دکتر داده بود رو از جعبه ب یپَد

 شد... یبعدش عاد یمومورم شد ول یکم اول

 کردم... وحرکت

 خواست! یآرامش م یکم دلم

 بود االن؟ یچ آرامشم

 که داشتنش جز محاالت بود یزیچ

 .شهیکه حس کردم االن پودر م یمشتم فشردم. محکم جور یکردم وفرمون رو تو یپدال گاز خال یرو رو حرصم

 کردیاضافه م تمیبه حرص واعصبان نیکردم و ا ادیزاده ر وز میغالف از محسن ابراه آهنگ

 ادیپشت من داره م قایپشت سرم ودق ینیکردم ماش حس

 مثل کَنه دنبالم بود. یبه خرج بدم ول تیزدم ونخواستم حساس یالیخیه بب یکم اول

 خبرش کنم. یبه چشمم خورد فور یمشکوک زیگوش زد کرده بود اگر چ آرتام

 جواب داد: جانم؟ عیگذاشتم. سر کریاسپ یآرتام وگرفتم ورو شماره

 

 هی یترسم  برم تو یدنبالمه. م یشش مشک ستیدو هی. امیم نایکردم: آرتام من دارم از خونه السا ا یرو مخف ترسم

 بکن یکار هی ارهیب رمیخلوت گ ابونیخ

 

 مشخص بود هول شده که گفت: آروم باش خشکلم. آرتام

 کن وبا من حرف بزن خب؟ تیترمرکزت رو جمع رانندگ فقط
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 باشه؟ شتمیپ گهیرب د کیومن کمتر از  یبترس ستیالزم ن اصال

 

 بار خدارو شکر کردم بخاطر وجود آرامش بخشش. نیدونم واسه چند هزارم ینم

 

 خواد بهم بزنه یش شدم که م متوجه

 گفتم:باشه. آروم

 خواد از جاده منحرفم کنه یانگار م یول

 

 ؟یگیم ی: چآرتام

 زم؟یعز یدی. فهمیخودت وکنترل کن یوبکن که اگر خواست بهت بزنه بتون تیباشه تو فقط آروم رانندگ باشه

 

 !دمیفهم ینم

 دختر بود... هیبود که داخلش  ینیحواسم پرتِ ماش ی همه

 دختر دل نازک وبا انصاف نداشت! هیبه  یشباهت چیکه ه یدختر

 

 بگو جانا؟ یزیچ هیآرتام به خودم آوردم:  داد

 کجاست؟ حواست

 من و یترسون یم یدار

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
419 

 

 ...انیسرم به تپش در ب یگاو استرس خودم. دست در دست هم دادن تا ر یپشت گوش نایداد آرتام وبوق ماش یصدا

 شده؟ یآرتام چ گفتم: نگران

 ه؟یبوقا چ نیا

 

 .ستین یچی: هآرتام

 .ییدونم کجا ینم قایدق یول کمینزد من

 وبگو قیتمرکز کن وآدرس دق کمی

 

 دمیشش د ستیآرتام رو پشت اون دو نیماش قهیدق اسهیتمرکز به اطرافم آدرس ودادم که با گذشت دو با

 شد! ینم باورم

 ختنیصورتم ر یاشکام رو یخوشحال از

 ترسم ینم گهیزدم: د وداد

 

 : قربونت برم.دیخند

 .گمیم یچ نیگوش کن بب حاال

 خب؟ شیش ستیاون دو یجلو امیکه ب نهیاالنم ا هدف

 !کمیکنم  یم دمیتأک نیسرعتت وباال ببر. بب کمی

 هولش کنه وکنار بکشه خب؟ نیماش کیالست یکه صدا یکنم جور یم ادیسرعتم رو ز منم

 عشق داداش! یتو نترس یول
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 ییایکارگا باز نیدونم که عاشق ا یم میکن شروع

 

 بود.... یحس خوب چه

 وبدون اظطراب لب زدم: چشم. دمیخند

 

 .دیکش یم ییکرد و ال ادیکردم وطبق گفته آرتام سرعتش رو ز ادیسرعتم وز و

 رئشه به تنم انداخت! کایالست یصدا

 .رهیرو بگ شیش ستیاون دو یجا شیفوق حرفه ا یآرتام تونست با اون رانندگ یول دیکش طول یکم

 آروم وآروم تر شدم. ومن

 خب؟ یایجلوت تو هم پشت  سر من م رمیمن وبه خودم آورد: االن من م آرتام

 خلوت یجا هی مشیبر یم

 

 آرتام ممکنه خطرناک باشه! ی: ولدمیحرفش پر نیب

 واز کجا اومده هیاون ک میدون ینم ما

 

 رفت؟ یاالن از دستمون در نم یکرد یاگر بحث نم یدونست ی: مآرتام

 

 پشت سرم نگاه کردم. به

 بود؟ نجایکه االن ا نیرو پنهون کردم: ا میگرفت وخوشحال خندم
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 ؟یتو من وخبر کرد فهمهیما نم یهمه تابلو باز نیبا ا یکن ی: فکر مدیخند

 

 .طونیخندم گرفت که گفت: بزن کنار ش منم

 

 وکنار زدم. نیوقطع کردم وماش تماس

م مه گرانیجونم بود پس فکر د نیشک تضم یآغوشش...ب یخودم رو پرت کردم تو اقیشد با اشت ادهیکه پ آرتام

 نبود..

 برادرم بود که همه محبتش واسه من بود.... مهم

 : آرومه جونم.دیرشد کرده بودن رو بوس یموهام که کم یرو

 کرچولوم یآبج یمیزندگ همه

 

 کردم؟ یکار م یچ ی: نبوددمیکش قیعم نفس

 

 یمن باش یب یکن یجا م ی: تو بواز خودش جدا کرد سرم

 

رد ک یکه سرم رو که  از درد گزگز م یا نهیستبر و برادرانش گذاشتم...س نهیس یودوباره سرم رو رو میدیهم خند با

 ...دیبخش نیرو تسک

 وجودش وشکر... ایخدا
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 دادم. یبه کَماکان به درمانم ادامه م یمرخص شده بودم ول مارستانیدرست پنج ماه بود که از ب االن

 .مینکرد دایازش پ یوهنوز اثر میگشت یشد م یجدا شدنم از مان نیکه مصبب همه ا یپنج ماه دنبال دختر نیا تو

 .میریبا هم دانشگاه م گهیود دمیبه السا رس ارشیا کمک کبود که شروع به درس خوندن کرده بودم وب یماه سه

 اومدن. یگردنم م نیینگاه کردم موهام رشد کرده بودن وقدشون چند سانت پا نهییآ یخودم تو به

 بودنشون رو دوست داشتم. یبودن و چتر یجلو چتر از

 .نطوریبلند وپرپشت مثل قبل شده بودن وابروهامم هم مژهام

 چشمام گود و کبود نبود! ریز گهید

 شدم حالم خوبِ خوب بود. ینم یکه اعصبان یوقت تا

 دخترم میمنتظر نییاتاقم زده شد وبابا همراه با لبخند  وارد شد وگفت: ما پا در

 

 زدم وگفتم: چطور شدم؟ یچرخ

 

 .شهیوتَک مثل هم ی: عالدیخند بابا

 

 مامانت نفهمه یآروم نجوا کرد: ول یلیسرش رو جلو آورد وخ بعد

 

 خندم کردم... مهیضم یحرفش وچشمِ کش دار نیبه ا دمیخند
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 رفت. وبابا

 . لطافتش حالم رو بهتر کرد...دمیتر از زانوم بود کش نییکه چند سانت پا میبه پالتو طوس یدست

 کرده بودن. لمیوباب م پمیت یطوس ریپاشنه بلندم وشال حر یطوس یقد نود وکفش ها وشلوار

 گشاد بودن پالتوم قشنگ بود. کمی به نظرم و

 رفتم... نییرو برداشتم وپا میوگوش فیرو که از قبل کرده بودم. پس ک شمیآرا

 شما؟ دینگاه کردم که گفت: ببخش طونیوبه آرتام ش دیگوشم وخراش یسوت یپله ها بودم که صدا وسط

 ن؟یخواهرم وصدا کن شهیم

 

 خودت برو خواهرت وصدا کن اه،ی: نوکر بابات غالم سدمیخند

 

 . میبر میایوب دیشده، کم کل کل کن رمونید یمامان بلند شد: بچها به اندازه کاف یصدا

 

 من بودم: جانا بدو مامان. مخاطبش

 

اعث ب نیداخل فرستادمش وا عیآوردم که با برگشتن مامان سر رونیمامان بابا رفتن. زبونم رو واسه آرتلم ب یوقت

 .گهید دیی: بدومامان گفت خنده آرتام شد.

 

 .میوهر دو باهم رفت ستادمیآرتام ا کنار
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بخاطر مشغله  نایخاله ا یاومدم خونه شون وعمه امشب همه رو دعوت کرد ول یبار بود م نی. اولمیخونه عمه شد وارد

 .ادیهمسرش نتونست ب ادیز

 ...میما اومد وفقط

ف هم ت یقربون صدقم رفت وکل یکل دیوبغل کرد وبه من که رس دیهممون رو بوس یکی یکیاومد و شوازمونیپ عمه

 کرد  میمال

 متنفر بودم  دنیمن از بوس دنیدونم چطور تا حاال نفهم ینم

 زدم ودست دادم: سالم. یجلو اومد. لبخند  زورک انیرا

 

 ی: سالم. خوش اومدانیرا

 

 ی: مرسدمیکش رونیوب دستم

 

 سر گرفت ومن موندم وخودم یخانوادگ ی. بحث هامیونشست میتعارفات عمه رفت وبا

 آرتام که کنارم بود گرفتم: آرتام من حوصله م سر رفت یاز پا یشکونین

 

 وخاموش کن رشی: زدیخند آروم

 

 تو؟ یبود یگفتم: نمکدون ک یحرص
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 وجلو آورد: تو سرش

 

 گهید میبکن یباز هی میریکردم: آرتام پاشو ب یپوف

 

 ؟یکرد: بچه شد تعجب

 

 داداش من. ستیباشک ن می: منظورم قادمیخند

 حداقل یپنگ باز نگیپ میبر

 

 .میپس بزن بر ست،یهم ن یبد شنهادی: اوم پوتکون داد سرش

 

 .یباز میریومن رو به جمع گفتم: با اجازتون ما م میشد بلند

 

 ؟ی: بازدیخند عمه

 

 جلوشون بود.. رزنیپ هیکه  انگار

 شدم وگفتم: بله عمه جون. یحرص باز

 ن؟یایباشک شما نم میقا میریم
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 باشک؟ میمامان در اومد: قا یدفعه صدا نیا

 

 پنگ نگیپ میریکه گفت: نه مامان جون م دمیآرتام وشن یسالن رفتم. صدا رونیوب دمیکوب نیوزم پام

 

 سالن.... میهر دوشون اومدن و رفت انیبا را و

 آرتام بودم.  ونیمد  نویخوبه وا میدونستم باز یم

 .میکرد یم یپنگ باز نگیپ میرفتیم میاوردیم ریوقت گ یوقت

 کنن. یم یوآرتام از من بهتر باز انیدونستم را یم نمیا وخب

 پالتوم بود درش آوردم وشالم رو هم در آوردم. ریسه رب ز نیآست یبافت

 کردن یبه باز میکرد وشروع

 

 

 دور شدنم... ایشد با از دن یبالش مساو ی. داروهام رو خوردم وسر گذاشتنم رومیکه از خونه عمه اومد نیاز ا بعد

.............................. 

 خسته از خوابم رو باز کردم وجواب دادم: بله یچشما میآالرم گوش یصدا با

 

 هوم؟ ییکجادانشگاه االن  میدنبالم بر یایم ینگفت شبیکوشم به لرز درم آورد: بله وبال مگه د یتو غیج

 ستیکف دستت حاال اگر نکردم اسمم السا ن زارمیموهات ودونه دونه م رمتی.  بخدا بگمیهم جاموند یکالس اول از
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 ؟یانقدر درس فلسفه رو دوست دار یگیخنده: چه خبرته بابا راست م ریرفت وزدم ز ادمیبه کل  خواب

اس ام اس زدم گفتم تو  یبنداز تینگاه به گوش هی دمیخواب رید شبیبعدشم من د یگیدونم دروغ م یآره که م نگو

 کن دارمیب

 

 بود حرصش باال اومده: آره جون خودت؟ مشخص

 ام؟یکو پ کو

 ؟یام داد ی.  ببنم اصال ساعت چند پدمیمن ند چرا

 

 کیرو قورتش دادم: خندم

 

 

 یشیحاضر م یریو م یبند یتونستم تصور کنم االن صورتش از حرص  سرخ شده بود.  گفت: در اون گاله رو م یم

 دنبال من. یایبعدشم م

 کنم.. فعال یت م کهیت کهیت رمتیبگ ،ینباش نجایا گهید قهیدق۲۰جون خودم به

 

 ممتد.... وبوق

 رفتم. رونیو ب دمیکارهام رو انجام دادم لباس پوش نکهیهول بلند شدم و بعد ا با

 کردم مامان نباشه بگه صبحانه بخور. یدعا م دعا
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 صورتم. یشانس بدم باز خودش ونشون داد ومامان در اومد تو که

 برم دیشده با رمید یلیمامان من خ یشدم وگفتم: وا هول

 

 ی: فعال ماماندمیش وبوس گونه

 

 . زود باش!یریجا نم چیکه خواستم برم دستم وگرفت وطرف خودش برگردوند: بدون صبحانه ه نیهم

 

 خورم.. یم یزیچ هی رونیکنم. ب یاهش مگرفت: مامان لطفا خو یم م هیگر داشت

 

 آشپزخونه. یگفت و کشوندم تو ینوچ کشدار مامان

 

 بابا نه. یبود ول آرتام

 : باز به زور آوردنت!دیخند

 

 اخم به مامان نگاه کردم: شدم سوژه دست پسرت! با

 

 کنم باهاش. یبه آرتام نگاه کردوگفت: پسرم غلط بکنه تو رو بکنه سوژش. خودم بعد حساب م مامان

 

 ؟یبخش یم فهیخل سهیمظلوم گفت: مامان از ک آرتام
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 نگفت... یزیوچ دیخند مامان

 رو به من گفت:  و

 .شهیم رمیزود صبحانتو بخور داره د حاالم

 

 ن؟یبه من دار کاریچ دیفعال شد: خب شما بر شاخکام

 

 . هوم؟یبر یمرموز نگام کرد وگفت: آره که تو بدون صبحانه ول کن مامان

 

 شب؟ید یش کرد: داروهات وخورد مهیوضم

 

 کردم سرم رو تکون دادم. یوفوت م یکه چا همونطور

 مامان گفت: خوشم باشه. دختر روانشناسم بچه شده؟ که

 تکون دادنت کم بود فقط سر

 

 داد؟یم ریامروز انقدر گ چرا

 کردم.. یوسرد م مییگفتم: خب داشتم چا مبهوت

 

 وباال آورد: باشه مامان فقط زود. دستش
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 نگفتم ومشغول خوردن صبحانه شدم. یچیه گهید

 

............ 

السا اومد: جانا خدا بگم  یبلند نشدم که صدا یبهم وارد شد چشمام رو باز کردم ول یکه توسط کس یتکون با

 کنه. یم عتیبچها ضا شیپ یدیخواب نهی.  ببدهینکنه استاد داره درس م کارتیچ

 انگار از کوه کندن اومده نمیبب پاشو

 

 جدا کردم. زیرو از م سرم

 خودم بودم. یجا یبود انگار ال قیخوابم عم انقدر

 رفت: چه عجب؟ یچشم غره ا السا

 مونم استاد بلندت کنه. یمنتظر م یبخواب گهیبار د هی

 .نیوبب نیبش حاال

 

 طور هم شد. نیحرص بخوره که هم شتریوندادم تا ب جوابش

 محکم زد به شونه م. و

 خنده تو گلوم  وباال آورد.... که
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 .میو نشست میو قهوه شفارش داد کی.  کمیکه کالس دوممون تموم شد با السا وارد بوفه دانشگاه شد نیاز ا بعد

 چند وقت اصال وقت نکردم از آرتام وخودش بپرسم. نیا

 نمیو ببحلقه کردم: خب از خودت وآرتام بگ یکاغذ وانیودور ل دستم

 

 بگم؟ یوتکون داد: چ سرش

 

 کردم: خودت وبه اون راه نزن. یوحس م شیپوست ریز خجالت

 .ستمیمادرشوهرت ن ایمن مادر  بعدشم

 نمیمثه خودتم بگو بب وونهید هی

 

 نه من! ییتو وونهیباره ساکت شد: من غلط بکنم. د هیخنده بعد  ریزد ز یپق

 

 کردم: راه نداره. یتصنع اخم

 یا وونهیهم د تو

 

 یا وونهیمن: تو د مثل

 

 .دیا وونهیجفتتون د دییایب نییپا دیصدا بود: باال بر نیاز پشت سرم اومد ومن عاشق ا ییصدا که
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 رو دست قاشق نشسته یزد قایخنده: دق ریپشت برگشتم وزدم ز به

 

 .میشد: سالم همه زندگ کمیونزد دمیرو عقب کش یوصندل دیخند

 

 .می: سالم همه زندگدمیخند

 

 خنده السا بلند شد وگفت: منم هستما که

 

 بودن بسته. وونهینگاه کردم بدجنس گفتم: تو همون د بهش

 

 : واقعا که از شما دوتادیخند آرتام

 .دیزدیحرفارو بهم م نیا نیدوساعت پشت سرتونم فقط داشت من

 .نیخوندیوم تونیودرس کالس بعد نیآورد یکارا جزوهاتون و در م نیا یجا

 

 یچ گهیکردم: د اخم

 درس. درس. درس. همش

 ست؟ین نوایحق ما ب دنینفس راحت کش کمی بابا

 

 .زی: کم زبون بردیم وکش گونه
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 گونه م هست نیگونه م  وطرف السا برگشتم: بب یورو دستم

 

 هلوعه نهوی: بله هست از قبلم بهتر شده، عدیخند السا

 

 از بازوش گرفتم وگفتم: بامزه. یشکونین

 

 ؟یکن یکار م یتو دانشگاه چ گمیفعه به آرتام گفتم: مد هی بعد

 

 زد: اومدم سر بزنم بهتون لبخند

 

 میوجمع کردم: مگه ما بچه ا لبام

 

 من یخواهر کوچولو ی: بله که بچه اآرتام

 

 دادم: باش. هیتک یآوردم وبه صندل کم

 

 بود بخاطر اون ماجرا واون دختره... دهیدونستم ترس یم

 کردم یبهش افتخار م یکردم و از طرف یم درکش
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 کردم...  یهم خدارو شکر م یطرف از

 بخش بود! یمن تجل یبرا وجودش

 برادرم. ی وونهیش بودم. د وونهید

 

 ...میشد دنیما مشعول خوردن وخند یبرا دیخودش وجد یبرا ییقهوا با

 بده ریگ ادیکردم نگهبان دانشگاه ن یدعا م ومن

 

 

 

 ؟یگیم یچ یفهم ی: آرتام مسادمیروش وا یبار تو نیاول یبراآرتام برگشتم و طرف

 رفت مونیینبود، رفت همون لحظه جدا رانیاصال ا اون

 

 نه خواهرم. گمی: د دارم مدیکش ششیبه ته ر یدست آرتام

 نرفته جایجاست. ه نیهم میتموم زندگ نه

 ؟یکن یباور نم چرا

 خوام بهت دروغ بگم؟ یم یکن یفکر م چرا

 

 االن؟ یچ یعنیسمجم دوباره اومدن ومن پسشون زدم:  یاشکا

 خودش واون دختره کرد، هوم؟ چهیچرا من وباز پس
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که تو  یو با هر روش میدست تو دست هم بد دمیقول م نم،یطرفم اومد وسرم وبغلش گرفت: غصه نخور بهتر آرتام

 خب؟ م،یریگیانتقامت وم یبخوا

 

 ترسم یومحکم دورش حلقه کردم: من م دستام

 

 ؟ینره، گفت: از چ رونیکه صدامون ب آروم

 

 وشناختم.  شیواقع یکه االن رو یخفه کردم: از اون دختره که راه به راه دنبالمه. از مان یلحظه ا یهقم وبرا هق

 وسط. نیا ادیسرت ب ییترسم بال یتو که م از

 همه ترس واظطراب عود کنه... نیسرطانم که ممکنه با ا از

  یهمه چ از

 

 کنم گفت: تیکه من حس حما یجور

 نترس نترس

 ؟یترس یم فتادهین یاتفاقا از

 عشق دل من... نترس

 برسونه، خب؟ بیبهت آس یکس ذارمیمن هستم نم یوقت تا
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 روزاس... نیآروم گفت: داداش واسه هم بعدم

 اومده، پس بترس خب؟ ایاز جون داداشش به دن دنیواسه ترس خواهرم

 

 دنشیوفقط به محکم آغوش کش رهیاون همه غم وغصه محال بود خنده م بگ ونیمن م یخنده ول ریزد ز بعدشم

 اکتفا کردم....

 کرد سنگ صبور تک تک لحظاتم.... یچقدر خوب بود که حالم رو درک م و

 وجودش خوب و آرامشبخش بود..... چقدر

 

.................................... 

 

 ....میو طرف مانتوها رفت میفروشگاه شد وارد

 مانتو رو ندارم دنیبار طرف السا برگشتم وگفتم: السا من واقعا حس وحال خر نیهزارم یبرا

 

 ایحواله بازوم کرد: کم حرف بزن ودنبالم ب ینگام کرد ومشت یچپک

 کف پات چسبهیفکت م ینیبب یدیهاش وند مانتو

 

 به طرز صحبتم دوست مثال روانشناسم... دمیخند

 دنبالش رفتم! یلیم یبا ب و

......... 
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 انتخاب کردن راحت بود. میبودن و واسه ما که الغر بود کیش یلیگفت ومانتوهاش خ یراست م السا

 اون با انتخاب خودش گرفت یطور ول نیالسا گرفتمشون والسا هم هم میوبا تصم دمیکه چند تا پوش نیا بعد

 نکرد و خودش  انتخاب کرد. یدونست دل ودماغ نظر دادن رو ندارم اصرار یم وچون

 

لطفا  یلسرت وباال ببر و ستینگو فقط اگر پسندت ن یچیگفت: ه یپوست ریفکر بودم که السا بهم زد و با ترس ز یتو

 .رهیکنم وآبروت م یم سیکه شلوارم وخ یاز اون چشم غرهات نر

 

 آروم تر وونهیاد گفتم: دگش یخنده وبا چشما ریزدم ز یپق

 

 ش؟یریگ یبعدم به مانتوش نگاه کردم. با تعجب دوباره نگاهش کردم: من بگم خوبه واقعا م و

 

 نگاه کرد:آره خب مگه چشه؟ بهش

 

 کردم: السا  مانتو، تنگ، کوتاه،  قرمز، جلف، بدن نما.  ینم باور

 ستیکنار من ناا یدیپوش یوقت یول رشیبگ یخوا یم

 

 ادیمدل مانتوها بدم م نیدونست از ا یبهش گفتم وخودش م تیدوبا ج نیا

 نگفت و رفت پسش بده.... یچیه
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 بود. نیاز دستم دل چرک یو السا کم میاومد رونیفروشگاه ب از

 جون؟ یودور بازوش حلقه کردم: ال دستم

 

 باز نشه یکلمه ا نیدهنت و که واسه همچ رهیاسم وباچندش نگام کرد: گل بگ نیدونستم متنفره از ا یم

 

 گرفت ودست وپام سر شد!. یلحظه ا یکرد، قلبم برا یم یکه داشت رانندگ یوشخص نیبا گذشت ماش یول دمیخند

 ؟یدیالسا زدم : تو هم د به

 

 و؟یمبهوت گفت: چ السا

 

 پس الزم به گفتنش نبود. د،یند

 وجمع و جور کردم. خودم

 بودمش. دهیمن اشتباه د حتما

 ود...طور ب نیهم حتما

 

 

 شد. یو من سرم داشت از وسط منفجر م میبا السا از محوطه دانشگاه خارج شد همراه

 طناب دار بود، شده بود نور اال نور! هیشب شتریمغنعه هم که ب نیا و

 ۷:۳۰نگاه کردم:  میوگرفته بود. به ساعت مچ کیتار هوا
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 ده؟یساعت تو چند ونشون م نیبب ختهیبهم ر مشیشد. با شک به السا زدم: السا ساعت من فک کنم تا ینم باورم

 

 ۷:۳۰به ساعتش نگاه کرد: السا

 

 کنه یشد واالن واسم روشن شد چرا سرم درد م یباورم نم یوا

 ساعت فقط درحاله پردازش بود!۱۲که  یکرد وقت یدرد م دیبا

 آوردم نیبود ماش خوب

 ...میرداشتوب نیوماش میاز دانشگاه فاصله داشت، رفت یکه کم نگیپارک طرف

 .میطرف خونه السا حرکت کرد و

 موهات ودونه دونه بکنم نمیکردم به غرغر کردن: حقته االن سر حوصله  بش شروع

 کو گوش شنوا؟ یول م،یخونه نر الیکه االن مثل گودز ریگفتم ساعت کالسا رو با فاصله بگ من

 

 غرغر کن ومنم مثل رزنایوگفت: بگو مثل پ دیداده بود رو بلند کرد وخند هیتک یصندل یسرش که به پشت السا

 خب؟ دم،یگوش م رمردایپ

 تونم بکنم از دست تو؟ یکار م یچ

 .مینبود میکه االن هست نیداشتم که االن ا یاگر اون کالسارو برنم آخه

 

 یگینگاهش کردم: باشه تو راست م یچپک

 غلط کردم  من
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 گذاشتم نیماش یرو تو یشاد بایده و آهنگ تقرخن ریز میها زد وونهینگاهش کردم وبا هم مثل د وبعد

 !دیچسب یجاش م یتو شتریشد و السا ب یم ادیگرفت ناخواسته سرعتم ز یکه موج م آهنگ

 نیکرد تذکر بده چه برسه به ا یجرات نم یو همون لحظه حت دیترس یم یلیالسا خ یبودم ول جانایه نیعاشق ا من

 که دعوا کنه!

 .میترمز نکرد نایبه خونه السا ا دنیکردم وتا رس شتریمن سرعتم رو ب و

 کنم، بذار وقتش برسه. ینگام کرد: خفت م تیوعصبان ی. والسا به ناراحتمیدیخونشون رس در

 

 زود لبام وجمع کردم. یول دمیخند

الم س بغل خاله رفتم: یشدم وتو ادهیپ نیاز ماش ی. با خوشحالدمیزد. برگشتم که خاله رو د نیماش شهیبه ش یکس

 خاله جون..

 

 .زدلمیگرم جوابم رو داد: سالم عز خاله

 دخترم؟ یخوب

 

 داد یدخترت بود که داشت به کشتنم م نیوسط: هم دیمثل قاشق نشسته پر السا

 

 بود خاله جون. هیوطرف خاله برگشتم: الزم به تنب دمیخند
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 که؟ دیریگ یگوش نم دینینش نیماش هیشما باهم تو  گمیبا شک به هردومون نگاه کرد وگفت: من م خاله

 

 ذاره یزنه حواس واسه آدم نم یالسا حرف م نیاز بس ا میستادیدمه در ا یخاله که به خودش اومد گفت:وا بعد

 

 از حرف خاله بود به السا نگاه کردم.  یبا ذوق که حاک ومن

 داد. یچموشانه برام نقشه سر م والسا

 

 تو دخترا میکنه، گفت: بر یم تشیکه مشخص بود چادرش داره اذ خاله

 

 شن! یوقته نگران م ریبرم خونه د دیمن منعش کرد: خاله جون من با یخواست بره که صدا و

 

 برو یاستراحت کن بعد اگر خواست کمیدخترم،  یهمه راه اومد نیگفت: ا یبا حالت ناراحت خاله

 

 کنه یبمونم السا گورم وهم م نجایاگر ا یزدم: ممنونتونم، ول شیبه مهربون یلبخند

 

 ...نیوبست طونیبا چشم غره به السا نگاه کرد وبعد به من: هردوتون از پشت دست ش خاله

 که.. دیذارینم یرو باق یحرف هیجا

 

 من بودم: باشه گلم وخطابش
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 .یندار یدونم با ما تعارف یکنم چون م ینم اصرار

 .رهیگیاغت ومکه صدرا همش سر یایب دیفرصت با نیاول یتو یول

 

 .دهیدو د یصدرا افتادم: به رو ادی

 .امیفرصت ب نیاول یتو دمیدلم براش لک زده. قول م منم

 

 دمیرو بوس وخاله

 .طونمیرو هم بغل کردم وکنار گوشش گفتم: فعال دوست ش السا

 

 .طونمیتر از ش طونیگفت: خدافظ دوست ش اونم

 

 .دمیوگونش وبوس دمیخند

 حرکت کردم. نایکه السا ا یبعدشم با تک بوق و

 و اون االن نگران شده بود... شهیشدن هوا تموم م کیآرتام گفته بودم کالسم قبل تار به

 تکون خورد! نیعقب ماش یزیفکر بودم که انگار چ یرفتم وتو یطور م نیهم

 مجاز شده بود... ریپدال گاز فشردم و سرعتم غ یورو ترسم

 واقعا گرفت! یعنیگرفت  گمیکه م نیکه پشته نفسم گرفت...ا یکس دنیشدم که با د یاالتیکردم خ فکر

 کنم... یریبود که با تمام قدرتم  از تصادف کردنم جلو گ نیکه تونستم بکنم ا یکار تنها

 شخص پشت سرم رج به رج تنم ولرزوند.... دنیو د کایالست یصدا
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 خواب بود.. کاش

 

 

 برد... شیرو پ یشد کار یوبلند کرده بود، نم نیکه زبونم رو بند آورده بود و دود ماش یترس با

 کردم خودم رو جمع کنم.... یسع

 شد؟ یمگه م یول

 از جونم؟ یخوا یم یبه صورتم نداشتم، گفتم: چ..چ ینگاهم به عقب بود و رنگ هنوز

 

 ؟یدیخوام، م یمن جونت وم ؛یسر داد وگفت: جون وخوب اومد یمخسره ا ی خنده

 

 تزسناک بود مخصوصا چشماش یلیواقعا دروغ گفتم چون حالت صورتش خ دمیبگم نترس اگر

 بد من جاده هم خلوت بود... شانس

 اومد! یآرتام م کاش

 بود فرشنه نجات من؟! کجا

 ترسم. ی. پس لجوجانه گفتم: ازت نمامیبه نظر ب فیضع نیا یخواستم جلو ینم

 

 ...رهیه من حس لرز وجودم رو در بر بگک یوجور یطانیش د،یخند

 رو جلو آورد و دور گردنم گذاشت  دستش

 تا خفه شدنم نمونده بود و به صرفه افتادم.... یزیچ
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 کردم... یتقال م ییدستش گذاشتم و واسه رها یو رو دستم

 بودم ژنیاکس یخواستم ودنبال کم نفس

 نبود! یول

 بود! دایهو نیخفه کردنم رو داشت و ا قصد

  شهیکم حس کردم فشار دستش داره کم وکمتر م کم

  دمیکش قیبال فاصله نفس عم و

 مونه... یهاش م یدونستم کبود یبا دست به گلوم چنگ انداختم وم و

 اومد یمهم نفسم بود که داشت بند م یول

 م.تم نفس بکشتونس یفرستادم وحال بهتر م نییبرد مغنعه م وپا ینم شیاز پ یکار قیعم یودوباره نفسا دوباره

 زدمیدستم گلوم وچنگ م هیدست به فرمون و هیکارم رو تکرار کردم با  دوباره

 دمیکش یتند تند نفس م و

 ....دمینفهم یچیه گهیکه به کمرم خورد از حال بردم و د یا ضربه

 نجوا کردنم: آ..آرتام جز

 ...یاهیبود وس یاهید سنبود...تا چشم بو دیبرام قابل د یزیچ اهیجز رنگ زشت س وبعد

 

 

 حصار بدنم شده بود. یسرد حس

 کم کم باز شد و ذهنم در حال پردازش اتفاقات بود! چشمام

 پرده ذهنم آوردم... یمغزم وجلو یپسوندها
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 . و خوابم...دمیخواب م،یهم حرف زد یوکم میکه شام خورد نیرو رسوندم خونه واومدم بعد ا السا

 ودم جمع شدم!خ یافتاد از ترس تو ادمیکه  یچ همه

 تونست وحشت ناک باشه؟ یخواب چه قدر م هی

 متوجه شدم اتاق خودمه، آروم شدم. یاطرافم نگاه کردم و وقت به

 .دمیداد دوباره ترس یصبح رو نشون م۴ساعت که دنیبا د یول

 کرد: دخترم؟ یریاز رفتنم جلو گ ییرفتم.  طرف اتاق آرتام رفتم که صدا رونیپتو رو کنار زدم و از اتاق ب عیسر

 

 از خوابم گفتم: مامان؟ یآروم شدم. با بغض حاک دنشیپشت سر برگشتم وبا د به

 

 جلو اومد: جونم؟ مامان

 مامان؟ زدلیلرزه عز یصدات م چرا

 

 دمیآغوشش رفتم: خواب بد د یتو

 

 بود.  نیاخالقت هم یکرد: از بچگ یم یمحکم آغوشم گرفت وتک خنده ا مامان

 خواب فقط خواب بود. زمیعز

 فهمم... یترست ونم لیکه روانشتاسم دل من

 

 مامان؟ یبخواب شمیامشب پ شهیمامان جمع کردم: م یخودم وتو شتریو ب ختنیر نییپا اشکام
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 : چرا نشه دختر مامان؟مامان

 

 .میجدا شدم و هر دو طرف اتاق من رفت ازش

 آغوش مامان خودم رو گم کردم. یو تو میتختم رفت یرو

 بغلش گذاشتم. یسرم رد کرد ومنم سرم وتو ریرو از ز دستش

 ...و دوباره ودوباره....قیعم نفس

 مامانم آرامش بود، چه قدر خوش بو بود.. یقدر بو چه

 بهشت بود... یمامانم بو یتونستم به جرات قسم بخورم بو یم

 موهام بردونوازشم کرد.  یدستش وتو مامان

 .دمیبردم وبو گش مینیب یدست آزادش وجلو منم

 روش زدم: چقدر خوبه. ییا بوسه

 

 ؟ی: چمامان

 

 وباال بردم: وجود مامان. سرم

 

 مادر... یطور وجود دختر برا نی: وهمدیخند مامان

 ...ستیاز دوست داشتنه پدر مادر ن مهیبچه دوست داشتنش ن هیوبدون  نیسنگ صبور مادره وا دختر
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 بچهاشون رو دوست دارن... یبیپدر ومادر طرز عج ینه ول یبگ دیشا

 

 ؟رهیبچه با مرگ پدر مادرش بم هیباشه که  نیتونه بدتر از ا یم یحرف مامان موافق نبودم، پس گفتم: مامان چ با

 

که بمونن  نهیخورن وفقط آرزشون ا یمونن وغصه م یپدر ومادر م یول رهیم ی: بچه مدیموهام رو بوس یو رو دیخند

 کنن وبعد  یبهشون بدن وخودشون رو خال یاتاق خال هیو 

 خورن! یمونن وتا آخر عمر غصه بچه شونو م یم

 ...شنیاونا راحت م یول

 

 گفت... یراست م واقعا

 ...یتا حدود یبتونه حس مادرش ونسبت به خودش درک کنه ول دیدختر شا هی

 !ستیطور ن نیکه ا یکنن درحال یمکنن حس وحال مادرشون رو درک  یخودشون فکر م و

 .دمشیکردم وبوس یگردنش مخف ینگفتم وسرم وتو یزیچ

 کردم: دوست دارم. وزمزمه

 

 نشد... بمیداد خوابش برده، نص یآروم ومنطم مامانم که نشون م یجز نفس ها یزیچ یول

 .دمیخواب ا،یفرد دن نیتر هیزدم و آرامش ومهمون قلبم کردم وکنار پا لبخند

 نبود داشتن مادر! یزیچ کم
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 کنم. یاحساس نوازش موهام، چشمام رو باز م با

 !شهیافته و دوباره ترس وارد دلم م یم ادمی شبیخوره اتفاقات د یکه به مامانم م چشمم

 ادته؟یآغوش مامانم جمع کردم ملمان متوجه ترسم شد وگفت: دخترم هنوز  یخودم وتو و

 

 بره: اهوم. ادمیشد  یم مگه

 

 مامان.... زدلی: نترس عزدیرو بوس میشونیسرم وبلند کرد و پ مامان

 .ینترس زایچ نیکه با ا یهست یانقدر قو تو

   ینترس یزیبار آوردم که از هرچ یتورو جور من

 .ینکش گرانیو داشته هات وبه رخ د یکه با وجود داشته هات مغرور نش یجور

 جواب داده یکنم زحماتم به خوب یفکر م االنم

 

 : عاشقتم مندمیاز دست رفته م برگشت و بلند شدم وگونه نرم مامان وبوس یحرف مامان انرژ با

 

 م.دخترقشنگ نی: آفردیبوس قیرو عم میشونیتخت رفت و صورتم وقاب گرفت. پ نییبا خنده بلند شد وپا مامان

 .یپاشو دانشگاه که ندار االنم

 .رونیب دیکاره. با هم بر یب آرتامم
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 گفتم: چشم  یه امروز وقتم آزاده وچشمه باال بلندشدم ک خوشحال

 

 و رفت. دیمجدا خند مامان

 .زمینره عز ادتی یبرگشت: پس فردا چکاب دار هوی یول

 

 به چهره نگرانش زدم: چشم. یلبخند

 

 زد: روشن لبخند

 

 ...ورفت

 حمام رفتم و شروع کردم به حمام کردن... یبلند شدم وحوله رو برداشتم و تو منم

 یم رونیبه زور ب دیتونستم دل بکنم و با ینم گهیآب د ریرفتم ز یم یوقت یسختم بود حمام کردن ول شهیهم

 آوردنم.

 ...دمیطرز رفتار خودم خند به

 ذهنم همه اتفاقات رو! و

 برام گنگ بود و سخت بود حضم کردنشون... یچ همه

 !امیبرم وب ارویتا خود اون دن و من زهیکه با خانواده م پر از عشق بود به هم بر یا یزندگ هوی

 بره! ادمی زیکنم...تا همه چ سِرتیداشتم ذهنم و ر دوست

 ...سرطانم
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 ...یمان رفتن

 ...ایسخت

 ...مونیواشکیرفتن  شمال

 ...انمونیمخف یدناید

 ...زیوهمه چ زیچ همه

 

 یدستم گرفتم: خاله چ یسردش رو تو یبهم وارد شد ومتعجب دستا یخاله که در هم بود، شوک بزرگ افهیق با

 شده؟

 نجا؟یا امیمن ب نیخواست چرا

 

 یکردم، خبر یحرفش رو گرفت و من وبغل زد. به اطرافم نگاه یجلو یدهن باز کرد حرف بزنه اما هق هق بزرگ خاله

 شده بود؟ ینبود پس چ یاز کس

 لطفا. نیدر آروم کردنش داشتم: خاله آروم باش یرو بغل کردم؛ سع خاله

  نینیبش

 

 مبل سوقش دادم و مجبور به نشتنش کردم. طرف

 دهنش گرفتم. یوجلو ختمیبراش ر یآب وانیکنارش نشستم. ل خودمم

 نه چندان گرمم فشردم. یدستا یمثل برف سردش رو تو یدستا 
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 ن؟یصحبت کن نیتون ی: خاله حاال مگفتم

 

 ازم نپرس خب؟ یچیبرو اونجا وه دمیبهت م یآدرس هی زم،یعز نیروش وطرفم برگردوند: بب خاله

 

 ؟یگفتم: چ..چه آدرس مبهوت

 

 دخترم. ینپرس یزیتعلل گفت: قرار بود چ یدلم زد و باکم ریز نگاهش

 

 به اطراف چرخوندم: باشه جیوگ سرم

 

 برداشت ودستم داد. زیم یرو رو یآدرس

 من سرد بود: االن برم؟ یدستا حاال

 

 : آره خشکلم، االن.خاله

 

 ، رسوندمبود اطیح یکه تو نمیخودم وبه ماش میمکث آدرس وگرفتم و بعد برداشتنه پشت کول یب

 که خاله داد، راه افتادم... یشدم وطرف آدرس سوار

 بود که به جونم افتاده بود. یاسترس چ نیدونستم ا ینم

 برام گنگ بود لشیدل
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 بره... رونیاز دستم ب نیبود کنترل ماش کیوسط حاله اشک چشمام وتار کرد و نزد نیا

 بهتر شد. دمیو د ختیر نییبا فشردن چشمام، اشکام پا که

 طاقت فرسا بود سرعتم

 "قلبم"نوشته بود نیزنگ خورد. بهش نگاه کردم اسمش سر صفحه اومد به الت میگوش

 گذاشتم: جونم؟ کریاسپ یکنم، پس تماس وبرقرار کردم ورو جکتیتونستم ر ینم

 

 بودم. یعکس درونم پر انرژ بر

 و گرم تر از خودم داد: جونت سالمت جون دلم جوابم

 

 شد جون جون. همش

 جونم به جونت وصله جونم؟ یدونست یوگفتم: م دمیخند

 

 من فقط جونتم؟ یجوابش رو دادم: مطمعن یبلند ومردونه وحرف من رو تکرار کرد ومن با گستاخ دیخند

 

 هم هست؟ یا گهیسه دوبه اون راه زد: مگه ک خودش

 که خبر ندارم من

 

 بود مرموز شدن برادرم. دایهو برام

 .گهی: باشه دگفتم
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 سرمون. یشاخم باال دوتا

 

 گل من؟ ییخنده. آرتام گفت: کجا ریز میزد باهم

 

 : با السا دانشگاهم دمیلبخندم وسعت بخش به

 

 .زمیکرد: مراقب خودت باش عز حتمینص برادرانه

 تموم شد خبرم کن، خب؟ کالست

 

 داداش گلم دهیدو د یبودم، پس گفتم: به رو رایوپذ شینگران

 

 کرد: فعال قربونت برم. یخنده ا تک

 

 ممتد... بوق

 شعله ور شد... شمیجسم پر از تشو یآرتام تو یبود که با صدا یچ یدونم انرژ ینم

 بود، خوب بود... یهر چ یول

 ترس واظطراب رو وارد دلم بکنه.تونست  یآدرس هم نم نیا یحت گهید

 لحظاتم، برادرم رو دارم. نیبدتر یدونستم تو یم چون

 .ذارهیواسه خواهرش سنگ تموم م شهیکه هم یبرادر



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
454 

 

 خوره. یوباهاش غصه م ادیپا به پاش م بدِ خواهرش یکه تو روزا یبرادر

کنه و برادرانه  یو موهاش و نوازش م رتشیگ یآغوش م یترسه، تو یو م شهیخواهرش بد خواب م یکه وقت یبرادر

 کنه... یواسش زمزمه م

 گفتم... یبرادر دروغ م نیبودم که راه به راه داشتم به ا یمنم خواهر و

 ذاشتم یم سرکارش

 کردم! یخودم اون رو هم ناراحت م یها یکله شق با

 ...ستمیبه انقدر وابسته بودنش به خودم ن یمن راض دیفهم یم کاش

 !میابستم نبود...وابسته نبودانقدر و کاش

 

 

 نگاه کردم وبعد هم پالکش. یمیشدم و ساختمون نه چندان قد ادهیپ نیلرزون از ماش ییپاها با

 فرسته! یکه به ضررم باشه نم ییدونستم خاله من و جا یچون م دمیترس ینم یداشتم ول استرس

کارم  نیداشتم با ا یدستم فشردم...سع یکه آدرس توش جا خوش کرده بود رو تو یوقفل کردم و کاغذ نیماش

 کنم و بر استرسم غلبه کنم. یخودم رو خال

 دستم گرفتم در خونه رو باز کردم. یکه بهم داده بود رو تو یدیکل

 قسمت! نیشد گفت متروکه بود ا یکرد وم یعبور نم نیماش ادیز

 بود که تا وارد شدم وارد اتاق شدم...اتاق؟ نیخونه که باز شد اول سوپراز ا در

 انقدر دود ودم بود؟ چرا

 کس نبود؟ چیه چرا
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  گاریگند س یبو

 پام شکست که صداش تنم ولرزوند... ریز یا شهیرفتم ش یطور که راه م نیهم

 دلم شده بود هیترس راه گهیرفتم حاال د جلو

 همه جا رو برداشته بود دود

 وتکا، شراب... گار،یس پ،یاطرافم نگاه کردم پ به

 اونجا بود! فتمیکه الزم بود من به حالت تهوع ب یچ هر

 معدم جلو دهنم اومدن. اتیکردم همه محتو حس

 صرفه افتادم! به

 شکمم گرفتم... یشدم ودستم وجلو خم

 نفس نفس افتادم به

 بود؟ یقصدش چ خاله

 نقطه برسه... نینبود که من به ا نیا تشین مطمعنم

 ستیکه کم از مامان نداره ن یکار خاله ا نه

 کارو نداشت! نیانگار قصد ا یول رونیب ادیکه سد گلوم شده بود ب یاون خواستم

 جا دوز بشم... نیرفتم وخواستم از  ا یو طرف در خروج ستادمیا راست

 مانع شد از جام جم بخورم ییصدا یول

 چه آشنا بود. صداش

 شهپشت برگشتم که مطمعن بشم خود به

 وطرف مخالفم رفت... دیچرخ که
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 احاطه صورتم شد... یدست

 رو تمام وجودم حس کرد یگس یبو

 شد اهیچشمام س یجلو

 ...دمید یوهم نم دمید یزو که م یهمون دود گهید

 دادم به بو و دست به دستش دادم... تن

 خواست ببرم؟ یم کجا

 

 

 

 بازم به رو بروم نگاه کردم مهین یچشما یکوبش در از ال یصدا با

 که باور نداشتم خودش باشه... دمید یرو م یکس

 ستیاون ن نه

 دونم یهم...نم دیشا دیکابوس بود شا هی

 اون نبود گهید چهرش

 داشت نبود شیعشق سابق من که ته ر گهید

 بود  کیش شهیکه هم یاون

 کرد یعطرش آدم ومدهوش م یوبو دیرس یخودش م به

 ستینصف صورتش رو پرشونده بودن، عشق من ن الشبیپسر که س نیا

 نور شده بودن... یرنگ قشنگش ب یچشما
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 مهم بود؟ مگه

 بود! نیخواستمش؛ االن مهم ا ینم گهیکه د من

 برام قابل درک نبود یزیاطرافم نگاه کردم چ به

 دونستم خونه اس یم فقط

 خونه؟

 اومد ادمی یهمه چ حاال

 که خاله داد یآدرس

 به من یزدن مان زنگ

 جا نیا اومدنم

 صورتم گذاشتن یکه جلو یبد اون دستمال یبو

 هوش شدنم... یب

 از پام گرفتم. ینشکون

 بشم داریاگر خوابم ب خواستم

 نه خواب نبودم یول

 خورد یم چیپ دلم

 داشتم جهیسرگ حس

 که سرطان داشتم یوقت مثل

 اومد... جلو

 وجلو تر جلو
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 دیرس بهم

 که من وخوابونده بود، نشست یتخت یشد و رو کمینزد

 صد برابر شد  ترسم

 شدن عشقم به خودم به وحشت افتادم... کیلحظه از نزد نیهم یتو نیزم ینقطه از رو نیا ی، من، رواالن نیهم

 کننده بود؟ جیبرام گنگ وگ لشیدل چرا

 !دیبلند شده بودن، رس بایدستش رو جلو آورد وبه موهام که االن تقر 

 وجمع کردم خودم

 حرف دستش رو پس زدم بدون

 رو نداشتم یگونه حرف چیه قدرت

 دهن باز کرد:عشق من اون

 

 خوردم... عشقش بودم؟ جا

 چرا ولم کرد؟! پس

 عمرم ولم کرد به امون خدا و رفت؟ یروزا نیبدتر یتو چرا

 کرد؟ انتیبهم خ چرا

 بود که انقدر دوستش داشت؟! یدختره ک اون

 اشمخواستم عشقش ب ینم

 دونستم یاون ونازکشِ خودم نم گهیخواستمم ناز کنم چون د ینم

 پسره خاله ساده بود... هیفقط  اون
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 ساده وصابق  یمان

 رهیگ یزیچ هیکه رو بود رو کنار زدم و خواستم بلند شم که متوجه شدم پام  ییپتو

 به تخت شدم... ریومتوجه بسته شدنشون با زنج دمیرو کنا کش پتو

 شده بود! وونهید

 که مانع شدم  ادیخواست ب اشکم

 رو باهام کرد؟ یکار نیچرا همچ خاله

 بود ومن مثل دخترش براش؟ زیکه مثل مامانم برام عز اون

 وپازدم و خواستم پام وباز کنه دست

 زدم یمن بودم که داشتم دست وپا م نیانگار نه انگار ا یول

 تر اومد جلو

 د وخوش بو بو پیمثل صابق خوشت هنوز

 شدنش بهم، متوجه شدم کشیاز نزد نیا

 بود. صورتم وقاب گرفت وزمزمه کرد: زبونت کجا رفته گلم؟ نیقشنگ وغمگ چشماش

 شده؟ کوتاه

 کوتاهش کرده؟ یک

 کارو کرده؟ نیا ی...کومدیدلم ن یکار وکنم ول نیبود من ا قرار

 

 شدم... یرام نم من

 نبودم یا نهیک
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 حد بخشنده هم نبودم! نیتا ا یول

 

 من مثل توام؟ یکوتاهش کرده رو نشونش دادم: فکر کرد یگفت ک یکه داشت م یزبون

 گه؟ید یکیبا  رمیم یکرد فکر

 پست ونامردم؟ انقدر

 یفقط خودت ستمیمن ن یکن یکه فکرش و م یاون زم،یعز نه

 مردا مثل بابا وداداشم با معرفتن  یکردم همه  یفکر م من

 یمرد رو برد یو هر چتو آبر یول

 

 رو اشکام نداشتم! یکنترل گهید

 ختنیر یم دیبا

 کردم یدستام مخف یرو تو صورتم

 صورتم رو بلند کردم. یکیت یصدا با

 دستش نگاه کردم یتو گاریس به

 دیاز سرم پر برق

 گار؟یوس یمان

 بود االن؟ ایدن یکجا

 دستش مثل طناب راه گلوم رو بست... یتو گاریبهش نگاه کردم وس مبهوت

 برگشت طرفم
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 بود... سیخ چشماش

 سیخ سِیخ

 بشن... سیخواستم خ ینم من

 هم مغرور باشن... تیموقع نیخواستم تو ا یفقط م من

 

 اومد: آره نگاه کن جلو

 نه؟ یتعجب کرد االن

 فقط من مقصرم وتو مظلوم؟ یکن یم فکر

 که واسم فرستادن  ییعکسا اون

 ون صحنه ها...ااون

 من وشکستن غرور

 انیرا تو،

 دنتیبوس

 یدادم برا یکه داشتم جون م یرو داشتم، در حال تیشونیپ دنیمن چند وقت باهات بودم فقط جرات بوس یدون یم

 دنت؟یلحظه راحت بغل کش هی

 ؟یکه تو انقدر مظلوم واقع شد یوسط وقت نیبگم ا یچ دیبا من

 

 ترم شد... کینزد

 آورد نییو پا گاریس
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 کار بکنه؟ یخواست چ یم

 تر... نییوپا نییپا

 کرد کیساعد دستش نزد به

 داد فشارش

 زور اون کجا و زور من کجا؟ یو خواستم دستش رو عقب بکشم ول دمیکش غیج

 سوخت  یکرد. دستش داشت م ینم ول

 تو رو خدا ولش کن یبه حرف اومدم: مان باالخره

  یسوز یم یدار

 

 شد. ینم یول دمیکش یو م دستش

 کار کنم یدونستم چ ینم

 گذاشتم... گارشیسر س یرو خت،یر یکه اشکم م ییجا از

 کمتر شد ششیآت

 خاموش نشد! یول

 .شدم یعصب گهید

 گهید هیکاف ی: ماندمیکش عربده

 رسه به رنگ دستت یم االن

 

 هقم اوج گرفت هق
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 دادم هیدستش تک یرو رو میشونیپ

 وپرتش کرد گاریس که

 دمیکش یقیون نفس عملرز هیگر با

 از هق هقم کم نشد... یزیچ یول

 سرم گذاشت یکردم سرش رو رو حس

 که بفهمه نیا یکردم ب هیصدا گر یب

 

 خواستم برم یبغض دارش بغض دارم ترم کرد: من نم یصدا

 جور بشه نیخواستم ا ینم من

 ...دمیعکسارو که د اون

 داشتم یچه حس یدون ی،نم یفهم ینم

 چند بار آرزو مرگ خودم کردم یروز یدون ینم

 اونوقت؟ یکجا بود تو

 سخت بود باورش

 قابل درک بود برام ریغ

 کرد انتی. بهم خدیبار دلم براش لرز نیاول یکه برا ی، کسعشقم تو،

 ؟یحضمش کن یتون یم انت،یخ

 تونم. واسم سخته جانا. یهنوز که هنوزه نم من

 عشقم... سخته
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 رو بلند کرد سرش

 بلند شدم. منم

 بودم به چشماش رهیخ

 

 رد اشکم به حرکت در آورد یرو رو دستش

 نگاه کردم  شیسوختگ به

 خورد چیپ دلم

 رو با فشار بستم  چشمام

 سرخ شده یادیاومد: چشات ز صداش

 

 طپش قلبم وباال برد.... میشونیرو پ یگرم

 دیصورتم پاش یرو دیکه کش یقیعم نفس

 خواستم ببخشمش ینم

 رو باز کن رایدستش بود: زنجبه  نگاهم

 

 حرفا بود نیدونستم خانوم روانشناسم باهوش تر از ا یکه م ییزد: تا جا لبخند

 بستمشون؟ یرو باز کنم، نم رایخواستم با گفتن اون زنج یدونه اگر م یشد االن نم یچ

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
465 

 

 بکشم؟ غیج ای یکن یگرفت: باز م حرصم

 

 .زمیبزن عز غیلبخند حرص درار: ج بازم

 آبجوش دم کنم رمیم منم

 

 کرد یاز درد گزگز م سرم

 شنیباز کن نگرانم م یموهام بردم وچنگشون زدم: مان یرو تو دستم

 ستیاالن دل تو دلش ن آرتام

 بهش قول دادم زود برم خونه من

 

 اجازه ندادم  یببره ول رونیموهام ب یدستم و از تو خواست

 کرد یوکمتر م دردش

 

 بود هنوز ادشی

 رونیگوش وگردنم نفسش وفوت کرد ب نیشم آورد. بوکنار گو سرش

 آوردم رونیفنر دستم واز موهام ب مثل

 دونست ینقطه ضعفم  رو م خوب

 رمیتونستم بگ یکار وکه م نیا انتقام

 دست به کار شدم   پس
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 رو خمار کردم چشمام

 شدم کینزد بهش

 وباز کردم رهنشیپ یتا از دکمه ها دو

 دمیکش نشیس یاشارم رو رو انگشت

 زدم به هدف  دمیفهم دمیخمارش رو که د یچشما

 دلم خندم گرفت یتو

 تر کردم کیرو نزد سرم

 زدم یم ششیآت دیبود. پس با شیآت نفسم

 فوت کردم نشیس یوپر فشارم رو رو قیتمام توانم نفس عم با

 دمیدونستم به هدفم رس ی. مدمیکش نشیس یانگشتم رو رو گهیبار د چند

 کرد، دکمه هاش رو بستم  یبرخورد م نشیکه دستم به س یو درحال آروم

 پشت دست صورتش رو نوازش کردم بار

 وبازکن ریرو جلو آورد. من عقب رفتم: حاال زنج صورتش

 

 ی: هنوزم هموندیبود هنوز وخمار خند خمار

 

 ...یستین یکه بود ی: آره فقط تو هموناوردمین کم
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 دمیدراز کش گهیدرد سمت د با

 کنم زخم بستر گرفته بودم! فکر

 اتاق باز شد و داخل اومد در

 بار با ترس ونفرت نگاهش کردم نیهزارم یبرا

. مجبور دیو دستم رو کش دیدستش که پر از غذا بود نگاه کردم وبعد دوباره خواستم بخوابم که بهم رس یتو ینیس به

 به نشستنم کرد

 

 هم بود:غذات وبخور! یتو اخماش

  یبازهمه لج نیا بسه

 

 خوام یچشمام : نم یدادم. دستم رو رو هیرو به پشت تک سرم

 

 ینزد یچیولب به ه یینجایسه روزه ا قایچشمام بلند کرد: االن دق یرو از رو دستم

 نکن  یلجباز

 

 شد ریان، اشکام سراز یچه وضع یدونستم االن تو یخانواده م که نم یادآوری با

 گرده یشهر ودنبالم م نیدونم داره  وجب به وجب ا یآرتام که م ادی

 نگران وقت چکابم گذشته مامان

 ....ستینگرانِ دردونش ن بابا
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 تونستم غذا بخورم؟ یم یهمه غم ودلتنگ نیچطور با ا من

 دیفهمیونم نیا یخواستم چرا کس یخانوادم رو م من

 : بخور وناز نکن خانوممرو جلو دهنم گذاشت تزایپ کهیت یمان

 

 کنم یخورم، نازم نم یوپس زدم: نم دستش

 جا نیخفه کننده ا یعوض کردنه فضا یپا ذارمیکلمه آخرم م اون

 

 !یابروهاش در هم نرفت وباخنده گفت: خشن شد یا ذره

 ؟یطور نبود نیا قبلنا

 

 خوام استراحت کنم یم رونیظاهر خواستم بخوابم: برو بوبه  دمیسرم کش ینخواستم بحث کنم و پتو رو رو گهید

 

 داد، اومد یاز رفتنش م دیدر که نو یصدا قهینگفت که بعد گذشت چند دق یزیچ

 جا برم ؟ نیازا کارکنمیکه چ نیومنم نشستم فکر کردم به ا رفت

 کردم... یم یکار دیبا

 

 بود  کیجا تار همه

 شد ینم نمیوبب ییکردم جا یچقدر تالش م هر

 اومدم نییاز تخت پا آروم
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 فنرهاش شده بود سوهان روح من یصدا

 دمیتخت من بود، رس نییپا یکه با فاصله کم یجلوتر رفتم تا به مان یکم

 متکا گذاشت ریوز دیکل دمیخواب د موقعه

 لبه بالش رو  کنار زدم  آروم

  دیرس دیبه کل دستم

 همه وجودم رو در بر گرفته بود ! ترس

 نهیسنگ یادیدونستم خوابش ز یم

 دادم... یوطرف خودم سوق م دیآروم آروم کل پس

 کرد! یم وونمیلختش داشت د یخوش موها یبو

 آروم صورتم رو جلو بردم و به موهاش رسوندم آروم

 ...دیبهم رس ژنیاالن اکس یکه حس کردم بعد از چند سال یجور قی...عمدمیکش قیعم نفس

 موهاش بردم و با انگشتام نوازشش کردم... یدستم وتو ناخوداگاه

 دوست داشتم بکنم شهیکه هم یکار

 دستم نشست یکردم دستش رو حس

 کَند! یاز جاش م جانیداشت از ه قلبم

 کار خودم رو کردم بالخره

 خواب تکون خورده دستم رو پس زدم یکه تو نیا دیام به

 خوابوند! حرکت من وکنار خودش هیبه محض پس آوردن دستم، با  یول

 کردم... نیدلم خودم رو نفر یتو
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 کار خودم رو کردم باالخره

 

 اد؟یاومد: انقدر از من بدت م صداش

 

 ؟یجا با من شبت وبه روز برسون هینگفتم که گفت: انقدر سختته  یزیچ

 ؟یفرار کن یخواست یم

 شد. من وعاشق خودش کرد یکه همه کاراش با وسواس انجام م یدختر هی

 عشق زود گذر باشه  هیکردم  یعاشقش شدم خدا خدا م یوقت

 وگذشت  گذشت

م ذاشت یبالش م یسر رو الشیبود که شبا با خ دهیرس یبه حد یداشتم عشقم تا به االن کم شده باشه ول انتظار

 چشم باز کنم الشیوصبح با خ

 کرد یم یکارم خودم رو هم عصب نیا

 بشم؟ شهیکه حرفش دوتا نم کدندهیودختر لجباز  هیعاشق  دیگفتم چرا من با یم

 کرد... یآدم ومجذوب خودش م یلیخ شیطوس یاون چشما یول

جرات نکنه ازت  یانقدر محکم که کس یریآغوشت بگ یمحکم تو یکه دوست داشت فشیظر کلیه دش،یکش قدِ

 ...رتشیبگ

 شدم یمردم وزنده م یکرد، م یم شونشونیپر  یبلندش که وقت یموها

 گذشت... یشد ونم یم نیکه ازش دور بودم زمان سنگ ییوقتا

 گذشت وگذشت یول
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 گفتم دوسش دارم یسربسته ول دیکه من بهش اعتراف کردم، شا یروز اومد

 نگفتم تا چه حد! فیح اما

 دست خودم نبود... یکنم ول یعمل م یموضوع افراط نیا یدونستم دارم تو یهم م خودم

 بودم عاشقش

 کم کم بهش اثبات کردم یکرد عشقم رو ول یباور نم لیاوا

 دوتا عاشق! میگذشت و من واون شد بازم

 خالص... عاشقِ

 وخوب. میبود خوش

 رو خراب کرد یعشق افتاد همه چ نیا یکه رو ینحس هیسا یول

 اومدن پسر عمه اون دختره اول

 سرطانش  بعد

 اون عکسا... بعد

 رو خراب کرد یچ همه

 رو یچ همه

 زموگرفتن ا عشقم

 لوسم وازم گرفتن دختره

 اوردمیمن کم ن یول

 خوامش  یدنبالش... اومدم بگم م اومدم

 واسه منه فقط... اون
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 ...نهیروش بش یکس یذارم نگاه هوس ینم

 

 چپ نگاش کنه یکس ذارمینم یول ارمیهمه رو از کاسه در ب ی: شده چشمادیلرز یداشت م صداش

 

 گلوم ونداشتم... نیتحمل بغض سنگ گهید

  ممکن بود یجا نیبغلش امن تر یهقم اوج گرفت. تو هق

 خرابش کرد؟ یشدم: ک یم یخال دیبا منم

 جا زد وسط راه؟ یک

 تو؟ ای من

  یکه چند تا عکس وباور کرد یبود تو

 یورفت یخراب کرد یشکوند یزد

 عشقش ولش کنه وبره  یجور نیکرد ا یاون دختر که عشقت بود فکر نم یدون یم یول

 کنن ی. حلش مزننیوباهم حرف م ششیپ ادیکرد عشقش م یم فکر

 رسنیکار وباهاشون کرده رو م نیکه ا یکس حساب

 ومبهوت اون دختر، رفت یاشک یچشما یجلو اما

 کار کرد؟ یاون دختر بعد رفتنش چ یدون یم

 گذروند؟ یش وبا درد م هیوثان قهیهر دق یدون یم

 کرد؟ یمرگ خودش رو م یآرزو دیکش یکه م یبا هر نفس یدون یم

 ؟یکار کرد یپسر شد چ هیبار عاشق  نیاول یتو با اون دختر که برا یدون یم
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 کرد یاز حال اون دختر زندگ غیدر یول یخوت وراحت کن یرفت تو

 

 نامنظم شده بود نفسم

 دنم؟یمحکم آغوش کش ایدونم بخاطر تند حرف زدنم بود  ینم

 تمداش یحس تازگ د،یکه به موهام رس لباش

 کار کرد؟ یچند وقت چ نیاون پسر ا یدون یموهام گذاشت:تو هم م یرو تو انگشتاش

 کرد؟ یمشروب پر م گار،یاون سه وعده غذاش، خودش وبا س یدون یم

 نکرد؟ یزندگ یدون یم

 مرد وزنده شد؟ یدون یم

 

 د؟یکش یدرد عشقش رو هم م شیاون دختر در کنار درد مرض یدون یوچنگ انداختم: تو هم م نشیس هیگر ونیم

 وبرگشت؟ ایواسه چند روز رفت اون دن یدون یم

 

 دونم  یتر از قبل بغلم کرد: م محکم

 دونم یرو م یچ همه

 رفتم وباهاشم برگشتم... ایدونم که منم باهاش اون دن یم نمیا

 

 بپرسم چطور... نخواستم

 من آروم بودم االن.. چون
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 ...فیح یول

 خوام برم یکردم: م یمخف نشیس یوتو سرم

 

 کرد: کجا؟ زمزمه

 

 دونم یخودش: نم مثل

 

 برمت یهم، م یچه باهم چه ب یبر یموهام رژه رفت: فقط امشب وبمون فردا هر جا بخوا یتو دستش

 

 زبونم بند اومده بود... یکردم ول یمخالفت م دیبا

 خودم بندش آورده بودم دمیشا

 کردم یمخف نشیس یرو تو سرم

 موهاش بردم وشروع کردم به نوازش کردنش یرو تو دستم

 شب کیشد، فقط  ینم یزیکردم چ یرو فراموش م یشب همه چ هی

 کرد... یموهام برد ونوازش م یمثل من دستش وتو اونم

 خوب بود چه

 ...دیلرز یخورد، نامحسوس بدنم م یداغش که به موهام م یها نفس

 نقطه ضعفم گذاشت یدونستم دست رو یم
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 نقطه ضعفش بذارم وبرام راحت بود یستم دست روخوا یم منم

 .دیگلوش رس نییبه پا قایدق مینیباال آوردم ب کمیو سرم

 گلوش پخش کردم ینفسِ داغ وتندم رو تو دیکه رس یمحض به

 که خورد به خنده انداختم یمحکم تکون

 م وحس کرد  خنده

 گردنم گذاشت  و محکم فوت کرد... یرو تو سرش

 یگرفت  ونجوا کردم: مان یداشت م نفسم

 

 خودته گلم یاعتراض نکن جواب کارا :حال گفت یب

 

 گفت یم راست

 گردنم... یبگم دوباره نفس داغش تو یزیاومدم چ تا

 دست عقب فرستادمش: لطفا با

 

 خواست بس کنه یوانگار نم دیخند

 منم دست به کار شدم و محکم تر از قبل گردنش وبا نفسم  گرم کردم پس

 دوباره تکرار کرد اونم

 یگفتم: مان غیکه  دور از انتظارم بود رو انجام داد وگردنم سوخت. با ج یکار کدفعهی یول
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 : جون دلم؟دیخند

 

 رو یکرده بودم امشب همه چ فراموش

 

 جلو رفتم و گردنش رو گاز گرفتم منم

 تر از خودش! یمحکم تر وطوالن یول

 جاش بمونه شهیکه واسه هم یجور

 که خودم خسته شدم ،رهاش کردم بعد

 آرومم کنه نیا یستیکه ن ییبمونه و وقتا شهینشونش واسه هم دوارمینگفت. سرش رو کنارم گذاشت: ام یزیچ

 

 سرم آوار شد یرو یهمه چ دوباره

 نگاه کرد شیبه ساعت گوش ی. مانبرگشت

 شبه۱۱: ساعتگفت

 هنوز میدار وقت

 

 نگفتم... یزیچ

 بند اومده بود!همه درد  نیاز ا زبونم

 میموهاش بردم: آره، وقت دار یبازوش گذاشتم دستم رو دوباره تو یرو رو سرم
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 : دوستت دارمدیرو بوس میشونیپ

 

 بود؟! یچ جوابش

 گفتم منم؟ یم

 تونستم... ینم

 نگفتم یمحض بود نگفتنم ول دروغ

 کردم... یمخف نشیس یسرم وتو فقط

 ...ستمیکنم که عاشق ن ریحرکتت وتعب نیرو کمرم نشست و در رفت وآمد بود: اگر نتونم ا دستش

 

 جوابم رو... دیفهم خوب

 چقدر عاشقشم عاشق... دیفهم خوب

 

 

 شد ینم یخواستم بخوابم ول یم

 دوباره به حرف اومد قهیچند دق بعد

 بود عشقم: کاش امشب تموم نشه دایصداش هو یتو غم

 

 : اشکتم آرامشه. گفتدیبازوش چک یم گرفت واشکم رو هیگرحرفش  نیا با
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 بشه نیا تمونیوضع یم شدت گرفت: تو خواست هیگر

 

 جور بشه  نینخواستم ا یمن باعث شدم ول دیوار گفت: شا ناله

 

 یامشب بمون یکه محکم تر گرفتم: قول داد امیب رونیاز بغلش ب خواستم

 

 گفت.... یم راست

 "کاش امشب صبح نشه"رو کردم یمان ی...منم دعادمیکش یقیدرد نفس عم با

 

 مثل قبل شه؟! یهمه چ شهیم ی: چیمان

 

 شهیکه بشکنه مثل اولش نم یبود: قلب سردم

 

 ...دمیسرما به خودم لرز از

 متوجه شد وگفت: سردته؟ یمان

 

 سر جواب دادم. با

 رو روشن کنم. نهیشوم رمیتعلل بلند شد . گفت: م بدون
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 ترسم یمن م کهیتار یلیخ نجایا یمن متوقفش کرد:مان یشد که صدا دور

 

 کردم طرفم اومد حس

 نمیبب یادیز زیچ ذاشتینم یکیتار

 میرو جلوم گرفت:بر دستش

 

 دستش دادم و همراه باهاش بلند شدم یوتو دستم

 .دیوگرفت ودنبال خودش کش دستم

 خواد المپ وروشن کنه یم دمیگوشه رفت که فهم هی یمان م،یرفت یطور که م نیهم

 روشن نشد. یشدنش چند بار اومد ول نییباال پا یصدا

 

 شد؟ یوحشت گفتم: چ با

 

 ؟یترس یچرا م زم،یعز ستین یزی: چیمان

 برق قطع شده فقط

 

 رو روشن کرد نهیشوم هیودر عرض چند ثان رفت

 نشوند نهیشوم ی. روبرودیرو کش دستم
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 شونه هام انداخت یحس کردم از پشت بغلم کرد وپتو رو رو قهیوبعد چند دق رفت

 نه؟ ایرو دوست دارم  یکیهمه نزد نیدونستم ا ینم خودمم

 

 .شهی: االن گرمت میمان

 

 رفت یهم م یداشت رو چشمام

 .زمی: بخواب عزدیرو بوس میشونی. پدیرس یرو به پشت بردم که به شونه مان سرم

 

 

 هم رفت وخوابم برد.. یوگفت ومن وچشمام  رو نیا

 

 چشم تو چشم بشم یموهام، چشمام رو باز کردم. باز کردن چشمام باعث شد با مان یتو یگردش دست با

 انداختم نییذهنم اومدن با خجالت سرم و پا یجلو شبید اتفاقات

 برم...برم  دیاومد که امروز با ادمی

 بغلش خواب بودم.  یسته بود و من تووتاصبح نش شبید یبود که مان نیکه برام جالب بود ا یزیچ

 کرد ریدلم سراز یترس وتو نگاهش

 بلند شم که مجبورم کرد به نشستن... خواستم

 

 شده؟ یزیترس لب زدم: چ با
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 ؟یبر یخوا یبه روبرو: م رهیخ

 

 کار کنم؟ یرفتم: نرم چ یم دیبا

 

 میکرد با خودش عشق من: بمون و از نو شروع کن یکار م یچ

 

 یدون یوخودتم م نیما تموم شده ا نیب زیودور گردنش حلقه کردم: همه چ دستم

 هم باز شده  یرو یرومون تو ما

 ببخشم! ،یکرد مان یکار شهینم گهیکه رو باز بشه د یوقت

 خانوادت شیبرو پ تیسراغ زندگ برو

 کن، دوباره عاشق شو یزندگ دوباره

 یکن ینم ییکار خطا گهیدونم د یم یدوباره عاشق شد اگر

 یکار کن یچ دیداد کجا با ادیعشق اولت بهت  چون

 

 ییمن تو یداد:زندگ یفشار م یدست بازوم رو گرفت وگاه با

 عاشق توام من

  یاگر بر یحت

 مونم یمن بازم عاشقت م یبش یا گهیاگر عاشق کسه د یحت
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 جانا؟ یرحم باش یانقدر ب یتون یم چطور

 هان؟ ،یاریم ادتیرو  ییکذا یچرا فقط اون روزا اریب ادتیون وهم خوبم یروزا کمیهمه وجودت وگرفته.  نهیک

 

 یمان شهیعشق لبجازم: نم آخ

 شهینم

 

 داد ونجوا کرد:نرو خانومم هیتک میشونیرو به پ شیشونیپ

 

 تونم ی: نمدمیاز شکستن بغضم کش یریجلو گ یبرا یقیعم نفس

 

 کرده بود رفتم. میکه زندون یاتاق یاومدم و تو رونیحرکت از بغلش ب هی با

 رسوام نکنه نیاز ا شتریتخت فرو بردم تا صدام خفه شو وب یرو تو سرم

 سر دردم شروع شد! دوباره

 سرم بردم و موهام وچنگ زدم یو تو دستم

 کنم یخال یسر چ دیدونستم حرصم وبا ینم

 نبود یزیدور اطرافم نگاه کردم چ به

 ...که کنار پنجره بود افتاد یکیبه گلدون کوچ چشمم

 پنجره و هزار تکه شد شهیبه ش مشیرفتم. محکم کوبد سمتش

 ها نگاه کردم  شهیش به
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 شدم که برم و خودم وخالص کنم  یوسوسه م داشتم

 که عشقم بهم داده بود یهمه درد نیا از

 بودم؟ ییبال نیبد کرده بودم که مستحق همچ یبه ک یزندگ یکجا

 با ترس وارد شد یاتاق باز شد ومان در

 رو بهم رسوند: جانا خودش

 

  یساخت یآدم روان هیستبرش حمله کردم: ازم  نهیپوزخند نگاهش کردم. با مشتم به س با

 مصرف.  یآدم ب هی

 ضیآدمه مر هی

 چوقتی،ه یبخشمت مان یوقت نم چی. خودم وغرورم وهمه وجودم وهمیشکست

 

 زد یکرد و دَم نم ینگام م نیغمگ

 گفت؟ ینم یزیچ چرا

 خت؟یر یخودش م یوانقدر ت چرا

 کنه؟ یچرا به من حمله نم اون

 گوش من؟ ریبزنه ز دیچرا نبا اون

 کدوم دست خودم نبود چیبود وه یعاد ریغ حالتام

 بغلش رفتم یکه به اراده خودم باشه، تو نیا بدون

 . بزنزمیدستش حلقه کمرم کرد. گفت:بزن عز محکم
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 رو ندارم... یتیشکا چیه یومن جا یدار حق

 

 دمیکش رونیاز آغوشش ب خودم

 دور شدم ییاز اون خونه کذا و

 

 چشم تو چشم بشم یموهام، چشمام رو باز کردم. باز کردن چشمام باعث شد با مان یتو یگردش دست با

 انداختم نییذهنم اومدن با خجالت سرم و پا یجلو شبید اتفاقات

 برم...برم  دیاومد که امروز با ادمی

 بغلش خواب بودم.  یوتاصبح نشسته بود و من تو شبید یبود که مان نیکه برام جالب بود ا یزیچ

 کرد ریدلم سراز یترس وتو نگاهش

 بلند شم که مجبورم کرد به نشستن... خواستم

 

 شده؟ یزیترس لب زدم: چ با

 

 ؟یبر یخوا یبه روبرو: م رهیخ

 

 کار کنم؟ یرفتم: نرم چ یم دیبا

 

 میکرد با خودش عشق من: بمون و از نو شروع کن یکار م یچ
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 یدون یوخودتم م نیما تموم شده ا نیب زیودور گردنش حلقه کردم: همه چ دستم

 هم باز شده  یرو یرومون تو ما

 ببخشم! ،یکرد مان یکار شهینم گهیکه رو باز بشه د یوقت

 خانوادت شیبرو پ تیسراغ زندگ برو

 کن، دوباره عاشق شو یزندگ دوباره

 یکن ینم ییکار خطا گهیدونم د یم یدوباره عاشق شد اگر

 یکار کن یچ دیداد کجا با ادیعشق اولت بهت  چون

 

 ییمن تو یداد:زندگ یفشار م یدست بازوم رو گرفت وگاه با

 عاشق توام من

  یاگر بر یحت

 مونم یمن بازم عاشقت م یبش یا گهیاگر عاشق کسه د یحت

 جانا؟ یرحم باش یانقدر ب یونت یم چطور

 هان؟ ،یاریم ادتیرو  ییکذا یچرا فقط اون روزا اریب ادتیخوبمون وهم  یروزا کمیهمه وجودت وگرفته.  نهیک

 

 یمان شهیعشق لبجازم: نم آخ

 شهینم
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 داد ونجوا کرد:نرو خانومم هیتک میشونیرو به پ شیشونیپ

 

 تونم ی: نمدمیاز شکستن بغضم کش یریجلو گ یبرا یقیعم نفس

 

 کرده بود رفتم. میکه زندون یاتاق یاومدم و تو رونیحرکت از بغلش ب هی با

 رسوام نکنه نیاز ا شتریتخت فرو بردم تا صدام خفه شو وب یرو تو سرم

 سر دردم شروع شد! دوباره

 سرم بردم و موهام وچنگ زدم یو تو دستم

 کنم یخال یسر چ دیدونستم حرصم وبا ینم

 نبود یزینگاه کردم چ دور اطرافم به

 که کنار پنجره بود افتاد... یکیبه گلدون کوچ چشمم

 پنجره و هزار تکه شد شهیبه ش مشیرفتم. محکم کوبد سمتش

 ها نگاه کردم  شهیش به

 شدم که برم و خودم وخالص کنم  یوسوسه م داشتم

 که عشقم بهم داده بود یهمه درد نیا از

 بودم؟ ییبال نیبد کرده بودم که مستحق همچ یبه ک یزندگ یکجا

 با ترس وارد شد یاتاق باز شد ومان در

 رو بهم رسوند: جانا خودش
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  یساخت یآدم روان هیستبرش حمله کردم: ازم  نهیپوزخند نگاهش کردم. با مشتم به س با

 مصرف.  یآدم ب هی

 ضیآدمه مر هی

 چوقتی،ه یخشمت مانب یوقت نم چی. خودم وغرورم وهمه وجودم وهمیشکست

 

 زد یکرد و دَم نم ینگام م نیغمگ

 گفت؟ ینم یزیچ چرا

 خت؟یر یخودش م یانقدر تو چرا

 کنه؟ یچرا به من حمله نم اون

 گوش من؟ ریبزنه ز دیچرا نبا اون

 کدوم دست خودم نبود چیبود وه یعاد ریغ حالتام

 بغلش رفتم یکه به اراده خودم باشه، تو نیا بدون

 . بزنزمیدستش حلقه کمرم کرد. گفت:بزن عز محکم

 رو ندارم... یتیشکا چیه یومن جا یدار حق

 

 دمیکش رونیاز آغوشش ب خودم

 دور شدم ییاز اون خونه کذا و
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 خونه ترمز کرد. با حسرت نگاهش کردم در

 رفت نیدر ماش رهیلرزون سمت دست گ دستم

 رفتم یم دیبا یرفتن نداشتم ول دلِ

 نهیوبب نبود اشکم مهم

 نداشتم که بخواد بشکنه یکه واسه عشقم غرور من

 "خدافظ". جزدیچرخ یدهنم نم یتو یا کلمه

 

 درمونده بود. مثل نگاه من... نگاهش

 شده؟ یچ عشقم

 کارو کردم؟ نیباهاش ا من

 بود؟ یک ریتقص

 کردم؟ یمحاکمه م دیرو با یک

 وباز کردم  نیماش در

 رفت یم نییکه من بخوام، پام داشت سمت پا نیا یب

 دارِ قلبم، گم شدم دیآغوشِ تنها کل یشد که تو یدونم چ ینم

 اون منو؟ ایبغلش گرفتم  من

 دونستم... ینم

 پروند یدونستم که عطر تنش داشت عقل از سرم م یوم نیا فقط

 عشقم بود! رهنِیومقصدشون پ ختنیر یصورتم م یبه پهنا اشکام
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 فوت کردم... رونیدرد نفسم وب با

 

 برم دیکردم: با زمزمه

 

 بود... دایصدام هو یتو بغض

 

 ارم؟یچطور دووم ب شه،یتر به خودش فشردم: دلم تنگ م محکم

 

 طور... نیبغلش بودم، با آه گفتم: منم هم یجور که تو همون

 یخوشحال باش یتون یم یول

 بشه عشقم گهید یکیهرز بره وعاشق ذارم قبلم  یمونم. نم یعشقت م یتا ابد پا چون

 

 اومدم نییپا نی، از ماشگفته شد دهیبر دهیهق هقم بر نیحرفم که ب نیا بعد

 من... یدلخراشش اومد: دوستت دارم جانا یصدا

 

 ...دمییدو

 رفتم یم دیگشتم وبه پشت سر نگاه کنم...با یبر م دینبا

 دهنم رو گرفتم تا رسوام نکنه یپشت دست جلو با

 باز شد و من خودم وتوش چپوندم... کیاتومات اطیح در
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 ...میمتفاوت بود یایدوتا دن یانگار تو یبودم ول کینزد میبه نبض زندگ چقدر

 خشک شدن نداشتن الیزانوهام گذاشتم. اشکام خ یسر خوردم و سرم رو رو همونجا

 شمیکه اومد، شد سوهان روح پر از تشو کایالست یصدا

 ت...رف شهیکردم واسه هم حس

 رفت! واقعا

 تونست؟ یم چطور

 ومدین یبرد...ول یاومد و به زورم که شده من وباخودش م یم دیبا اون

 قربونت برم... ینکرد یکار یول ی...تو هم شاهد بودایخدا رفت

 یداد یاز اون معجبزاتتم نشون من م یکی کاش

 اشکام نه... یخشک شده بود ول گلوم

 ملتهب شده بود هیصورتم از فشار گر همه

 ، نگاه کردمپا یزانوهام برداشتم و به صدا یواز رو سرم

 کمیتونست آرومن کنه، حداقل  یکه م یبود تنها کس آرتام

 رفت سمت خونه یو م زدیبا تلفن حرف م داشت

ه م کلخت یو موها فتهیشونه هام ب یباعث شد شالم رو دنمییجن زدها بلند شدم و خودم رو بهش رسوندم که دو مثل

 هوا یبشه تو شونیپر ،دیرس یگردنم م نییبه پا

 واز پشت بغلش کردم... دمیرس بهش

 هیگر دوباره

 ومحکم دورش حلقه کردم دستم
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 ...زدیدر مورد من حرف م یکیخودش و پشت تلفن داشت با  یمونده بود سرجا مات

 دیبه پشت و من ود برگشت

 ومبهوت گفت: جانا؟ ختینر یکاسه چشماش جمع شد ول یتو اشک

 

 ش گذاشتم نهیس یکه جوابش رو بدم، سرم و رو نیا بدون

 تو قربونت برم؟ ی: کجا بوددیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و موهام رو بوس اونم

 به مرز جنون کشوندم؟ تیچند روز غمه دور نیا یبود کجا

 

 تونم حرف بزنم یدونست نم یم

 بشم... یکرد تا من کامال خال سکوت

 کردم، سرم وبلند کردم... هیخوب گر یکه ربع ساعت نیا عدب

 شده بود... سیمن خ هیتر از جونم، از فرط گر زیبرادر عز رهنِیپ

 ....دیبوس قیوهمونجارو عم دیکنار زد و محکم بوس میشونیپ یکه نگاه کردم، لبخند زد و موهام وتو بهش

 ...می، نشستدر اومده بود کمتیبود و به شکل نشده  یکه برش کار یسنگ بزرگ یوبردم رو دیرو کش دستم

 دمیراحت دراز کش الیپاش گذاشتم وباخ ینشستن نداشتم وسرم ورو ینا

 کرد  یوکه نوازش م موهام

 منتظر بود من حرف بزنم، پس شروع کردم... یداشتم بخوابم ول دوست

 دادم سرم وطرفش چرخوندم... حیرو کامال بهش توض زیکه همه چ نیا بعد

 نگفت... یچیکاسه خون بود و ه چشماش
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 دیکش یقیآه عم هی فقط

 !دیموهام رو بوس یحرف رو یب بازم

 

  یجواب نداد تیاون شروع کرد: زنگ زدم رو گوش حاال

 یجواب نداد یبار، چهل بار ول یبار، س ستیبار، ب ده

 خاله. شهیپ یرب یگفت خواست یازت نداره ول یگفت خبر یالسا زنگ زدم و سراغت وگرفتم: ول به

 یخوا یچند روز و م یمون یالسا م شهیسرهم کردم وگفتم پ یکردن منم دروغ یهم من وسوال جواب م نایا مامان

 یواسه امتحانا خودت وآماده کن

 وقت حرفمون دوتا نشه هیالسا هم هماهنگ کردم که  با

 یمان شیخاله رفتم وخاله گفت تو رو فرستاد پ شیپ

 ستادمیخاله ا یبار تو رو نیاول یشدم و برا یعصبان

 کرد یوشرمنده نگام م یگفتم و اون دَم نزد و فقط با ناراحت راهیبدوب یخودش به مان یجلو

 باهات کرد ییکه چه کارا گفتم

 کنه  یتا آخر عمر خودش وگم وگور م ششیکرد وگفت اگر جانارو نفرستم پ دیتهد یاون گفت مان یول

 یتش ناراحت بشاز دس دیمادر بود، نبا اونم

  ییالسا شیکنن پ یفکر م نایمامان ا االن

 وبا بابا سرکارن برو وتااون موقع به خودت برس. ستنین

 ...زمیعز انیدارن از حدقه در م چشات
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 بغلش فرو بردم... یبهش نگاه کردم وخودم وتو قدرشناسانه

 برادر بهم بود... نیتو به من دادن ا ی..معجزه رمیگ یحرفم وپس م ایخدا

 شکرت

 

 

 گذره یاز اومدنم م یروز چند

 ...دمیادادمه م میزندگ به

 !شمیتر م کیچال نزد اهیکنم به س ی، حس مکشم یکه م یهر نفس با

 اتاقم زده شد... در

 بود. آرتام

 لبخند وارد شد با

 اومد و گفت:اجازه هست عشق داداش؟ جلو

 

 یداداش یدار اریلبخند زدم: اخت یخودم جمع تر کردم. زورک یوتو پاهام

 

 شما؟ ی: چطوردیرو بوس میشونیتخت نشست ودستش ودور شونه م حلقه کرد و پ یوکنارم رو اومد

 

 خوب باشم دیطرفش. چشم تو چشم برادرم: تا شمارو دارم با برگشتم
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 یستین یوگذاشت رو شونه ش: ول سرم

 

 گفت وحق اعتراض نداشتم. یم راست

 برادرم بود. یها یروزا جواب من به نگران نیوسکوت ا قیعم نفس

 رونیب میریکه نگفتم گفت: آماده شو م یچیه

 

 تونم یوحالش ونداشتم: نم حس

 

 .زمیم فشرد: آماده شو عز شونه

 ...شهیعوض م هوات

 

 ...رفت

 نذاشت یرو هم باق یحرف یجا

 شب"۸"ساعت نگاه کردم به

 ساماومدم و رفتم سراغ لبا نییتخت پا از

 سرد بود. هوا

 دمیپوش یلباس گرم م دیبا پس

 بود رو برداشتم وتن کردم. ییقهوا ناشی، که سرآستکرم رنگ یحقه اسک زیبل

 دمیرو هم پوش زمیبل ینایرنگ سرآست نیشلوارج
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 داشت رو هم اضافه کردم یرنگ که جنس لخت یجلو باز نسکافه ا پالتو

 همرنگ کفشهام رو هم برداشتم فیاسپرت نسکافه وک یکفشا

 زدم یبخش تینگاه کردم و لبخند رضا نهییآ یخودم تو به

 بودم که ابرو ومژهام دوباره برگشته بود. خوشحال

 هم، ماساژ دادم یوچند بار لبام ورو دمیخشک شدم کش یلب ها یرنگ وبرداشتم ورو یلب کالباس رژ

 دممحبوبم رو برداشتم وبه ساعد دستم وگردنم ز عطر

 ....رونیگذاشتم ورفتم ب فمیک یرو تو میوآماده، گوش حاضر

 اومد رونیاتاق آرتام رفتم و چند تقه زدم که ب در

 شهیبود مثل هم پیخوشت اونم

به  بایسبزش ز یبا چشما یلیبود خ شرتشیرنگ ت باشیکه کالرش وسرج یرنگ کت ذغال یهشت طوس قهی شرتیت

 اومدن... ینظر م

 ...یرنگ کت وکفش کالج طوس شلور

 شده بود داداشم... ریگ نفس

 دنبالش میریکه االن م یبذار واسه اون کمی، چشمام تکون داد: تموم شدم یوجلو دستش

 

 ؟یتعجب گفتم: واسه ک با

 

 گفت: السا نییپا میرفت یکه م یدر حال دیاتاقش وبست ودستم رو کش در
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 ودانشگاه هم نرفتم. دمشیبودم نداومده  ی. از وقتنمشیب یشدم م خوشحال

 بخورم زینردها ل یپله ها وسوسه شدم برم از رو سر

 شد؟ یکه برگشت طرفم: چ دمیکش رونیواز دست آرتام ب دستم

 

 به نرده ها نگاه کردم که خودش منظورم وگرفت یچشم ریز

 خنده: تو رو خدا نگاش کن ریز زد

 یبنداز ادشیرفته نکنه  ادشیگفت خدارو شکر  روزیمامان د تازه

 آوردم ادتیکنه من  یفکر م حاال

 

 مواظب باش یبچه پر رو برو ول یو مظلوم کردم و نگاش کردم که گفت: ا خودم

 

 دیخند یم یکم رونمی...کاش درونم هم مثل بدمیخند

ز هم باز کردم وسقوط ور واونور گذاشتم. دستام رو هم ا نیرفتم رو نردها پاهام رو ا رجهیودادم دست آرتام وش فمیک

 آزاد!

 کردن یمن از سالن حمله ور شدن طرفم و هر دو با دهن باز نگاهم م یوبابا از صدا مامان

 کرد یبغل بابا مخف یوسرش وتو دیکش غیکه مامان ج دمیشد رس یخم م یادیکه ز ییجا به

 بخورم  نیبود زم کیم گرفته بود به مامان وبه خودم توجه نکردم نزد خنده

 به خودم اومدم ونرده رو گرفتم... که

 نییپا دمی. پردمیلبه رس به
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 کارت کنم من؟ ی: چدیکش یقیبا ترس، آروم سرش وباال آورد وبه من نگاه کرد. نفس عم مامان

 

 ، دعا مامانم:دعادمیخند

 

 به من و آرتام نگاه کرد. یحرص مامان

 نگفتم وهم من خوندم هم آرتام که گفت: به جون شما من بهش نگاهش

 

 دخترم و نی: ول کنبابا

 داره یچه لذت نهیناراحته بره کارش وانجام بده بب یهرک

 

 با تعجب به بابا نگاه کرد: واقعا که مامان

 ندارم یکه تو پدرش یاز بچه ا  یانتظار گهید من

 

 با قهر رفت بعدم

 خنده ریز میوبابا وآرتام زد من

 قَدش... میطرفمون اومد وهرسه به قول بابا زد بابا

 ی: بابا خودمدمیبابا رو بوس گونه

 

 ی: دختر خودمدیخند
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 .یمامان رونیب میریم میمامان از پشت سر دستم ودور گردنش حلقه کردم: دار شیورفتم پ دمیخند

 

 وخواستم برم که گفت: روت وبرم  دمیوبوس گونش

 

 : چاکر شمادمیخند دوباره

 

 ...میبا آرتام رفت و

 

 رو زدم. نایشدم و رفتم زنگ در خونه السا ا ادهیپ نیماش از

 ...رونیب ادیکه زنگ بزنم ب نیدادم برم در خونشون تا ا حیترج

 که السا اومد، در رو باز کرد دمیانتظار نکش ادیز

 بغلم یمات موند بعد با بغض خودش وانداخت تو اولش

 بغلش کردم محکم

 تو گلوم دیبغض پر کش دوباره

 انداختم؟ یاون م دای زیچرا همه چ یلعنت

 

 ؟یشد: کجا بود مارمیالسا سوهان روحِ ب یِرگ رگ یصدا

 شده؟ یچ صورتت
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 چشات گود افتاده؟ ریانقدر ز چرا

 کار کرد باهات نامرد؟ یچ

 

دست چنگ بزنم وبا افسوس بگم:  یرها کرده باشه رو قلبم و من از فشار مانتوش وتو یریکه گفت انگار ت ینامرد

 استیمردِ دن نینگو، اون مرد تر

 

 و ازت گرفت تیزیکرد: همه چ یهقِ اون بود که فضا رو پر از کالفگ هق

 کرد نابودت

 زم؟یعز یشد یچه شکل نینگاه به خودت بنداز بب هی

 

 بغلش جدا شدم از

 جور فکر کنه نیدونست پس حق داشت ا ینم یزیچ اون

 آرتام رفتم نینگفتم وطرف ماش یزیچ

 دنبالم اومد دمیبسته شدن در فهم از

 نرفتم. عقب نشستم  جلو

 خواستم با حال خراب خودم اونارو هم بد حال کنم ینم

 گهید نی: برو بشدمیکش نییرو پا شهیدو دل بهم نگاه کرد ش السا

 

 داد و رفت نشست تیخره رضا باال
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  میسالم با آرتام حرکت کرد بعد

 برد غمایرو به  نمونیسکوتِ ب آهنگ

 کرد سیرو خ شهیدفعه حس کردم نَمِ  بارون  ش کی

 شدم وبه آرتام گفتم سانروف رو باز کنه... خوشحال

 و بازش کرد دمیرو فهم حالم

 من واسم مهم نبود... یالسا نگران نگاهم کردن ول با

 حالم! نیسوق داد...لعنت به ا یخاک حالم رو خوب کرد وفکرم رو سمت مان یبارون وبو یکه باز شد صدا سانروف

 شده بود سیحرف به اطرافم نگاه کردم همه جا خ یب

 خوردم ینبود سرما م مهم

 حالِ االنم بود  مهم

 م؟یآهنگ روکم کرد وگفت: کجا بر یصدا آرتام

 

 سر باز یجا هی میتعلل گفتم:بر بدون

 

 نگاهم کرد. گفت: چشم نهییآ یزد و از تو لبخند

 

 لب هام نقش بست... یناتمام برادرم رو یاز مهربون یلبخند

 گوش نوازش خودم وسپردم.. یدلم ودادم به بارون وبه صدا دوباره
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 وباز کردم  چشمام

 جام غلت بخورم که حس کردم تمام بدنم کوفتس یتو خواستم

 افتادم باالخره بارون کار خودش رو کرد ومن سرما خوردم شبید ادی

 بلند شم که نتونستم خواستم

 کرد! یرد مبدنم د یاستخونا تمام

 دلم به خودم غر زدم یکار خودم حرصم گرفت وتو از

 رفتم یبارون نم ریکردم و ز یحرف آرتام رو گوش م کاش

 م... نهیریبه زنده شدن خاطرات عشق نه چندان د دیارز یم یول

 دانشگاه رفتمیم۷دیداد ومن با یصبح رو نشون م۶ساعت نگاه کردم به

 ...سیسرو یفتم توکه بود؛ بلند شدم و ر یهر سخت با

 رشیخواب رفتم ز یآب گرم رو باز کردم و با لباسا دوش

 کرد! یحالم روخوب م یکم  نیا کاش

 در اومده یاز اون همه کوفتگ یشدم وحس کردم بدنم کم سیکه کامال خ نیا بعد

 دادم برم آماده شم وبرم دانشگاه... تیرضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خوردن صبحانه نداشتم. یبرا یوقت قهیدق۳۴"۶شد دمیکه لباسام رو پوش نیا بعد

 وبرداشتم ورفتم طرف دانشگاه چییکه مامان بفهمه سو نیبدون ا پس

 شد وهمچنان ادادمه داشت یهام قطع نم صرفه
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 دمیفهم ینم یزیچ م،یشونیزدم به پ یدستم وم یوقت یکردم داغم ول حس

 ، خوب بشمکه مامان بفهمه نیقبل ا خواستم

 به قول خودش مامان پزش وبخورم... یبعد دانشگاه با السا برم خونشون واون جوشونده ها دیبا پس

 بود امونیاز هم کالس یکیکه در حال حرف زدن با  دمیالسا رو د یشگیهم یجا دمیدانشگاه که رس به

 زدم یبوق تک

 من شیاز اون دختره اومد پ یکرد طرفم و با خدافظ نگاه

 شدم و رفتم جلوش. ادهیپ نیماش از

 ؟یخور یگفتم سرما م یدی، د. متوجه صدام شد وگفت: صدات گرفتهمیکرد یهم روبوس با

 بارون  ریگفتم نرو ز چقدر

 که من شده بودم مامانت وآرتام بابات تو هم بچه ما شبید

 یخور یبارون، جانا سرما م ریز یشیم سیجانا نرو، جانا خ یه

 

االن مثل  قایرو دست مامانم ودق یخنده: دِ آخه من قربون شکل ماهت برم، تو زد ریوزدم ز وقطع کردم حرفش

 یمامان بزرگم

 

 آروم زد پس کلم: پس سرما بخور به من چه یکیکرد و  یبا نمک اخم

 

 با حالت قهر رفت. بعدم

 دمییوقفل کردم دنبالش دو نیکه ماش نیبعد ا منم
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 ...رهیپاندا راه م هییلحظه حس کردم السا چقد ش هی

 ارمیزبون ب یخواست فکرم ورو یجرات م یول

 

 

 کرد، چشمام رو باز کردم یم هیرو موهام، که آرامش وبه قلبم هد یاحساس نوازش با

 آرامش رهام کنه... نیخواست تکون بخورم تا مبادا ا ینم دلم

 کنه یکه انقدر آرومم م هیک نمیدوست داشتم بب یول

 م...حدس زدنش آسون بودوآروم باال برد سرم

 پاش گذاشتم یزدم و سرم ورو لبخند

 بابا زیعز ری: صبحت بخدیخند

 

 ایدن یبابا نیبهتر ری: صبح بخدمیکه سرم بود رو بوس ییخم شدم وهمونجا یکم

 

 بابا؟ زیعز یخوب :بابا

 خوب شد؟ گلوت

 

 حالِ بدم رو خوب کرد: بله بابا جون شینگران

 شمیدکتر، معلومه که خوب م نمیوفرستاد نیکه تو وآرتام بهم وارد کرد یاون فشار با
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 ...دیدوباره خند بابا

 کردم یعوض نم ایدن یتو ییصدا چیبا قهقه ش که با ه دمیخند منم

 که من دارم وداره یدونستم بابام حس یوم نیا وخب

 

 مِن مِن کرد وبعد گفت: دخترم؟ یکم بابا

 میآماده شو مهمان دار امشب

 لباس مناسب بپوش هی

 

 ؟یکه نگفت، گفتم: چه مهمان یزیچ یبودم ادادمه بده ول منتظر

 

 زمیعز یفهمیونوازش کرد: شما آماده شو، مهمونا که اومدن م سرم

 

 روش زد: استراحت کن تا عصر یا گهید یتخت گذاشت وبوسه ا یورو سرم

 یکه دانشگاه ندار امروز

 

 شما نی، نگران نباشلبام نشوندم: چشم یرو ی، لبخند مصنوعدلم غوغا بود یکه تو نیا با

 

 زد و رفت... یا گهید لبخند

 ذهنم بود  یعالمت سوال تو هزارتا



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
505 

 

 اد؟یخواست ب یامشب م یک

 دلم؟ یبود تو یچ استرسِ

 خواست امشب لباس مناسب بپوشم؟ یچرا م بابا

 متفاوت باشه؟ شهیلباسم با هم دیبا چرا

 گفت یبهم م یزیچ هیآرتام  کاش

 ذهنم فوران کرده بود، محال بود خوابم ببره یکه تو یهمه سوال نیبا ا گهید

 رو کنار زدم وبلند شدم. پتو

 برداشتم  زیم یرو از رو هدفنم

 تراس رفتم یتو

 بدنم نشست یتو یلرز بد نیپام نکردم.  از برخورد پام به زم یزیچ

 کرده بود وگرفته بود کسیخودش وبا من ف هوا

 وتارربودن رهیت ابرا

 کنه یخال نیزم یاز آسمون بود تا خودش ورو یکار خالف هیانتظار  انگار

 کردم؟ یم یخال یک یرو دیمن با یول

 برسونه بیآس کردم. واسم مهم نبود که به پرده گوشم ادیوتا آخر ز آهنگ

 خوابم نازک بود وگشاد لباس

 شد یم دنمیاعث لرزوب رشیرفت ز یباد م راحت

 تند وتند ترشد باد

 و پنجرها باز وبسته بشن انیاتاقم به حرکت درب یکه پردها یحد به
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 بازم واسم مهم نبود یول دهیکردم باد داره تکونم م حس

 و به نرده ها گرفتم وسرم رو باال بردم دستم

 دوختم تو چشمِ ابر چشم

 دوباره.... دیبار یم کاش

 وبستم وخودم وبه آهنگ سپردم چشمام

 پر بود دلم

 همه از

 به جهنم کرد لیوتبد میکه زندگ یمان از

 ونابود کرد خودم

 برد نیب نیرو از ا ندهیبه آ اقمیاشت همه

 برد ادمیزنده بودنم رو از  لیدل

 شد سیکردم صورتم خ حس

 دلم به پا شد یتو دیام روزنه

 وباز کردم. چشمام

 دنیبار باالخره

 به حالِ ابرا خوش

 کردن خودش داشت... یخال یبرا یخوب بود که راه چه

 اومد یداشت بند م نفسم

 دمیکش قینفس عم چندتا
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 گرفت یوگرفته بود، داشت نفسم وم بانمیکه گر یبغض

 شده بود  سیخ سرتاپام

 کرد یم کهیاز سرتا پام چ آب

 زایچ نیمهم نبود ا واسم

 خودم از خودم روندمش واالن نبود... شیمهم بود که چند روز پ یاون

 رعشه به تنم انداخت نیالستکا ماش غیج یصدا یبود ول ادیکه آهنگ سر ز نیا با

 نگاه کردم... نییواز گوشم برداشتم وبه پا هدفن

 زد! خشکم

 قلبم فشرده شد دنشید با

 شد خودش باشه ینم باورم

 اتاقم یدستم وبود رو اندختم ورفتم تو یتو یچ هر

 شدم! ریها از پله ها سراز وونهیپوش لباس خوابم رو برداشتم و مثل د رو

 نکردم. یصدا کردنم توسط خدمتکارا توجه به

 خواستم به اون برسم فقط

 دوباره.... نمشیبب خواستم

 رسوندم اطیدونم چطور خودم ودر ح ینم

 همونجا بود هنوز

 پنجره اتاق من ریز

 ورفتم طرفش دمییدو
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 صورتم وگرفت یجلو نیچرخ ماش یدور شدنش وجا یلحظه فقط صدا هی یتو یول

 !رفت

 رفت؟ چطور

 من رفتم که ببخمش؟ دیند مگه

 تونم؟ یمن بدون اون نم دیند مگه

 دادم هینشستم وسرم رو به آسفالت تک نیزم یرو همونجا

 ....زدیصدام م رونیآرتام بود که داشت ح یصدا

 بودم وتوان جواب دادن بهش رو نداشتم... دهیمثل جنازه دراز کش ومن

 

 نگاه کردم نهییآ یلباس ساده م تو به

 د.خورد، بو یساق پام  م یکه باال نیهمرنگ شلوار ج یکه حالت اسپرت داشت و کروات مشک یکاربن یآب زیشوم هی

 شد یخالصه م یمات و خط چشم آب یرژ کالباس هی یتو شمیآرا

 تونست خوشحالم کنه یم نیا تیموقع نیا یشدن وتو یداشتن بلند م موهام

 رو برداشتم وصافشون کردم اتو

 در اومدن، یکه درست شدن وشالق یوقت

 رو موهام انداختم یلبه دار مشک کاله

 از استرس سرد بود دستم

 در گرم کردنشون داشتم یکردم وسع "ها"بار با دهنم چند

 بهم دست داد استرس گرفتم وحالت ضعف شتری، باتاقم که زده شد در
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 بود آرتام

 زم؟یعز یلبخند جلو اومد وبغلم کرد: خوب با

 

 بغلش فشردم: نه یوتو خودم

 

 : نترس قربونت برم.دیرو بوس میشونیپ

 نجامیا من

 خواد بشه یم یدونم چ یخبرم ونم یب یمثل تو از همه چ منم

 ، رو من حساب کن خب؟شد یهر چ یول

 

 گرم بود؛ گرم تر هم شد: دوستت دارم پشتم

 

 طونمی: نه به اندازه من شدیخند

 

 میجدا شد: حاال بر ازم

 

 می: برزدم لبخند

 

 وارد کرد  یوگرفت وفشار دستم
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 ستمیخواست من حس کنم اون ودارم وتنها ن یم

 ...ادینم یخوب یبو یهمه پنهون کار نیبود از ا دهیآرتامم فهم یحت

 میهم رفت با

 ادیمامان وبابا حاضر وآماده بودن ومنتظر بودن زنگ درِ خونه به صدا در ب م،یرفت نییپا یوقت

 زنگ در خونه به صدا در اومد... ،دیرس یکه پامون به پله آخر نیهم

 ..ختیر یهر دلم

 مامان گرفته بود  صورت

 بود؟ یک ای یدونم علتش چ ینم

 که باز شد  در

 تنفس من بسته شد راه

 اومد ینم باال

 که بگن بودم جز خوب! یمنگ، هر چ ج،یگ

 دست گلِ بزرگ اونا،

 سرم... یمثل پتک رو شدن

 بود؟ یدست گل واسه چ اون

 اومدن؟ چرا

 کت وشلوار تنش بود؟ چرا

 داشته باشه تینذار واقع ایخدا

 خواب باشم! ایخدا
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 ...نویخواستم ا ینم من

 از رده من بود خارج

 دونم کجا بودم ینم

 ست آرتام به خودم آوردم...فشار د که

 بودم من؟ اینقطه دن کدوم

 

 

 کرد یکرد و با شوق به من نگاه م یلب هاش پاک نم یلبخند مسخرش واز رو عمه

 بود انیدست وپام نما دنیوضوح لرز به

 دستم نشست یآرتام رو دست

 کرد یدست برادرم هم آرومم نم االن

 ...دنیحساب کنن. به کجاها رس یکه من وعدد نیا یوب زدنیحرف م داشتن

 باز جلوش وگرفتم یول ادیب نییخواست پا اشکم

 باختم! یخودم وم دینبا

آخر سرم  دیدوز یوم دیبر یم دی: عمه شما االن دارخواست خرخرش وبجوئم یوسط حرف عمه که االن دلم م دمیپر

 دیکن یتن من م

 منم حق انتخاب داشته باشم؟ دیکن ینم فکر

 موافقم با پسر شما ازدواج کنم؟گفته من  یک

 دیشما، اونم پر یحرفا نیبودم که نبودم، االن با ا یدرصد راض۱اگر تا االن  من
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 جام بلند شدم از

 مامان دیمامان نگاه کردم: ببخش به

 

 یراجب من حرف بزنه تا شبِ عروس یطور نیدونستم اون به عمه اجازه داده که ا ینگفتم چون م یچیبابا ه به

 بره. شیولباس عروس هم پ

 اتاقم حبس کردم... یباال وخودم وتو دمیینگاه کنم از پله ها دو یکه به کس نیا بدون

 خواستم یونم انیرا من

 د؟یفهم ینم یاز اون متنفر بودم، چرا کس من

 د؟یفهم ینم یدلم وباخته بودم چرا کس من

 د؟یفهم ینم یچرا کس شهیقلبم دو بار عاشق نم من

 تخت انداختم یوو ر خودم

 جور حرف بزنن! نیا نمیوبب نمیتونستم بش ینم یبزرگتر دور از ادب بود ول هیدونستم طرز حرف زدنم با  یم

 

 که آرتامه بلند شدم ورفتم بازش کردم نیا دیاتاقم زده شد به ام در

 بود! انیرا یول

 در گذاشت ونذاشت ببندمش یدر رو ببندم که پاش وال خواستم

 و به عقب پرت شدم رمیچقدر مقاومت کردم نتونستم جلوش وبگ هر

 تو! اومد
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 تر کرد ادیخشن بود وحالت تهوع م رو نسبت به خودش ز افشیق

 رونیش: گم شو ب نهیس یرو زدم

 خوره نامرد یداره ازت بهم م حالم

 

 حالت بهم خورد؟ یزود نیبه ا میما هنوز اول راه زمیزد: عز یطانیش لبخند

 

 یبابت خوشحال نیو از ا یبا من ازدواج کن یگیم ن،ییپا میریش محکم گرفت:م نهیس یهمونجا رو و دستام

 وگرنه

 

 ؟یوحالت متعجب در آورد:وگرنه چ افشیق

 کشم. یکه عشقت وم نیا وگرنه

 کنم یخودم خفش م یدستا با

 

 ودستش دور گلوم گرفت وفشار داد یطور نیا نیبب

 یطور نیا قایکرد وادامه داد:دق یخفه م داشت

 

 زد  یم رونیتنفسم بسته شده بود. چشمام داشت از فشار ب راه

 دستش گذاشتم وخواستم ولم کنه یورو دستم

 حرفا بود! نیتر از ا یاون روان یول



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
514 

 

  دیرس ژنی، بهم اکسخواستم چشمام وببندم گهیلحظه آخر که د یتو

 صرفه افتادم وگلوم وچنگ انداختم به

  دمیکش قینفس عم چندتا

 !نیزم یشدم وبازانو افتادم رو خم

 دیها دستم وکش وونهیسرم اومد ومثل د باال

 یدون یگفت: راحته واسه من، خودتم خوب م خشن

 

گفت اصلِ  یکه باعث مور مورم شد وگفت: مثل فتوشاپ عکسات که هر جا برد دیگردنم کش یدستش و رو بعدش

 !ستیوفتوشاپ ن

 حاال! یدیفهم

 

 شد ینم باورم

 یوحش گرِیباز نیماهر بود ا چقدر

 از خودش دورش کرد! چطور

 ومنگ بودن من جیهمه گ نیا ونیم

 ...ستادیقلبم از کار ا هیچندثان یشدن در من وبه خودم آورد و برا دهیکوب

 

 نییرفتم پا قهیکه رفت، بعد چند دق اون

 اها دنبالش کردم...تا کج یتو شاهد من بود ای...خدازنمیم یالیخ یاالن من خودم وبه ب نیهم از
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 تنفر به عمه نگاه کردم با

 کاسه س  هینداشتم عمه با پسرش دستشون تو  شک

 دمیفهم شیطانیواز لبخند ش نیا

 نگاهم کرد  یبا نگران مامان

 شده یزیدونست چ یم

 دونستم اون پشتم یم

 حالم و دیفهم آرتام

 بابا نگاه نکردم...دست خودم نبود به

که بتونه  نیکنه چون درس خوندس ودکتره، سواد ا یدونست پسر خواهرش که فکر م ینداشت نم یریتقص بابا

 دخترش وخوشبخت کنه رو نداره...

 رو لبم نشوندم وبه عمه نگاه کردم یپوزخند

 دونستم گرگِ تو پوستِ بره... یاول م یهمون روزا از

 شروع کرد: دخترم هم اومد. عمه

 ان یکه صحبتاشون وباهم کردن وراض نیا مثل

 

 به من نگاه کرد:مگه نه جانا؟ بعد

 

 گفت عمه؟ یم یچ

 کنم؟ یجا سرش خراب م هیدونست من خودم و یکه م اون
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 روحم شد یدستم گره خورد، آرامش مهمون قلبِ ب یآرتام که تو دست

 ومنگ بودم! جیگ

 دادم... ینابود کردنِ خودم رو بهشون م تیداشتم رضا من

 شد و همه رفتن  یسالن خال قهیدونم چند دق یاز گذشت نم بعد

 از در سالن اومد داخل آرتام

 رمیدونست االن الزم دارم آغوشش بگ یمقدمه دستاش وبرام باز کرد م یب

 دیرس یخوب منم زود تر م یبغلش پنهون کردم...کاش روزا یوتو خودم

 

 باال با دخترم حرف دارم... نی: برسالن و خطاب به مامان وآرتام گفت یاومد تو بابا

 

بغلش گرفته بود نگاه کرد:  یکه مامان رفت بابا به آرتام که هنوز من وتو نیوآرتام بهم نگاه کردن وبعد ا مامان

 منتظرم پسرم

 

 دیجا بگ نیهم ،دیخوایم یبابا. هر چ رمینم ییبدون تعلل گفت: من جا آرتام

 

برخورد بدت رو  لیمامان هم اومده بود: دل گهیشروع کرد. االن د ره،ینم ییپا داره وجا هیدونست مرغ آرتام  یم بابا

 دونم یبا عمه ت نم

 نبوده رفتارش لیدل یدونم ب یکنم وم هشیحرکت، تنب نیشناسم که نخوام با ا یاونقدر دختر خودم وم یول

 بود گذشت یهرچ
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 تیاومدن خواستگار امشب

 کنه. یخوشبختت م انیکنم را یم نیفکر کن و فکرکن. من تضم دربارش

 تونه از تو یخونشه وم یتو یرانیا رتیغ یکرده ول یکرده س. خارج زندگ لیپسر مستقل وتحص هی. اون دمیم قول

 نجاتتون بده. ایدن نیا یصدتا مثل تو مواظبت کنه واز دست گرگا

 .میومادرتم باهم حرف زد من

 زمیگردن خودت وبرادرت عز میذار یآخر وم میتصم

 یکه بود یبود یراض

 خواد درس بخونه، خب؟ یدخترمون م میگیوم میدیم یجواب منف ینبود

 

 شد... ینم باورم

 انقدر که خوشحال بودم  دمیکنج یپوست خودم نم تو

 رمیمن بگ نیآخرو گذاشت میکه تصم یوبابا رو بغل کردم: مرس دمیپر

 

 دونه م هی یکی ذارمی: معلومه که مدیموهام وبوس بابا

 بسنج. انیرا هیتو با داشته ها یخوب فکرکن وهمه چ یول

 

 ورفت دیرو بوس میشونیحرف پ نیا بعد

 اومد وبغلم کرد: قربونت برم. مامان

 ؟یانقدر بزرگ شد یک تو
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 ش گفتم: مامانم من بزرگ نشدم که فداتشم هیاز گر یریجلو گ یچشماش جمع شد. برا یتو اشک

 شم؟یبزرگ م یخواستگار الک هیبا  نیکن یفکر م چرا

 

 دختر قشنگم. یگیوبغلم کرد: راست م ختینشدم. اشکاش ر موفق

 .یمامان یهمون جانا کوچولو تو

 

 .گهیلوس ترش نکن د نیمامان از ا ی: وادیسر بزنگاه رس آرتام

 کن ولش

 

 خنده... ریز میحرفش هر سه زد نیا با

 دلم، سرپا نگهم داشته بود... یتو دیام روزنه

 من بود! آخر دستِ میتصم

 

 

بلند شد. حدس زدم السا  میاس ام اس گوش یاتاقم شدم و خواستم آماده بشم واسه رفتن به دانشگاه که صدا وارد

 ؟یشد یخفه م یداشت شبید یدیوباز کردم: د امیباشه وپ

 قلب ش از کار افتاده باشه دمیکه فهم یاون و وقت یکنم. ول یعشقت وخفه م همونجور

 خوام یباتوعه. تا فردا جواب م میتصم
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 .گنیبه خانوادت واونام به من م یدیمثبت وم جوابِ

 .یتا آخر عمر  عزادارِ عشقت باش دیصورت با نیا ریغ در

 

 کردم...باورش سخت بود.  یشدن، نگاه م یکه مثل پتک رو سرم آوار م ییومنگ به متن ها جیگ

 خواست عشقم وبکشه؟ یواقعا م اون

 نشستم... نیزم یحال رو یب

 ؟یهمه کابوس تا ک نیا

 بدتر از سرطانه... نیا یقسِر در رفتم ول میضیدستِ مر ریز از

 کردن حرصم، انتخاب کردم. یموهام رو واسه خال شهیهم مثل

 فکرم وآروم کنم کمیکار  نیخواستم با ا زدمیموهام وچنگ م یوفرو بردم تو دستم

 کردم؟ یکار م یچ دیبا

 شد یجوابم مثبت نبود در حقِ همه ظلم م اگر

خطر بندازم وخانوادش ونابود کنم...اما اگر مثبت  یتونستم انقدر خودخواه باشم که بخاطر خودم، عشقم وتو ینم

 بود!

 شد؟ یم یچه حال یمان

 اگر قبول نکنم.... یول شهینابود م یدونستم اگر قبول کنم مان یم

 کرد. یز مخودم که اومدم سرم از درد گزگ به

 داد! یرو بهم نم یصورتم وپوشوند واسترس ودلهره مجال کار اشک

 دانشگاه شدم. الیخ یب
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حال من  نیانداخت وا یخطر م یخودش رو تو یتونستم به آرتام بگم ول یتخت انداختم. کاش م یو دَمَر رو خودم

 کرد! یکه هست، م ینیرو بدتر از ا

 رد. دوست داشتم بکنم وپرتش کنم.ک یم ینیتنم سنگ یکرد و رو یدرد م سرم

 به صدا در اومد. میگوش

 که هر وارید یرو محکم زدم تو یاز خودش؛ گوش یحاک تیکه افتاد، با عصبان انیونگاهش کردم. شماره را برداشتم

 طرف پرت شد... هیش  کهیت

 خواست از جونم؟ یم یچ

 خواست؟ یم یچ گهیرو ازم دور کرد، د یکه مان اون

 رذل بود. باورش واسم سخت بود چقدر

 کنه؟ فایتونست انقدر خوب نقشش رو ا یسمت عمه سوق داده شد. چطور م فکرم

 اهیرو به خاک س یجادوگر ماهر که حاضره بخاطر پسرش هر کس هیعمه مهربون، بعد در نقش  هیدر نقش  اول

 بشونه...

 شاختش؟ یچطور نم بابا

 یچطور م یکرد ول یم تمیعمه رو خونده. اون حما یکنه وتک تک نگاها یدونستم مامان حال من رو درک م یم

 کنم؟ فیهمه اتفاق رو اسش تعر نیتونستم ا

 همه نگفتن؟ نیبابت ا دیبخش یمن رو م چطور

 !دنینرس ییهمه فکر کردن وبه جا نیشدم از ا خسته

 ...دمیآب دوتاش وسر کش وانیل هیمسکن وبرداشتم وبا  یقرصا یقوط

 دور باشم. ایدن نیاز ا یکم خواستم

 ببرن... غمایرو به  میاز مادرش که اومده بودن تا زندگ ان،یرا از
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 به مامانم! حیهمه توض نیوترس از دادن ا یهام اسه مان ینگران از

 

 

 گشتم انیشاپ شدم وبا چشم دنبال را یکاف وارد

 نقطه نشسته بود.  نیآخر

 جون ورنجورم سمتش قدم برداشتم.  یب یسراسر نفرت بهش انداختم. با پاها ینگاه

 سالم نکردم. یدونستم دور از ادبه ول یم دمیرس بهش

 گذاشتم ونشستم.  یکنار یصندل یرو رو فمیک

 شنوم یچشمام جاخوش کرده بود: م یتو خشم

 

 زد: سالم یکج لبخند

 

 من برم؟ ای یکن ی: وقت ندارم. نطقت وباز مگرفتم دهیونشن حرفش

 

 یرو داره، آروم م دشیشن اقتیشخصِ روبروم ل دمید یم یوقت یجور حرف زدنم چندشم شد. ول نیاز ا خودم

 گرفتم: منتظرم.

 

 به من جواب مثبت بدن یگفت نایا یی. شروع کرد: به دامیایکوتاه نم دید یوقت

 .شهیکه با هر دوجوابت عشقت نابود م یصورت در
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 رهیمیوم شهیباشه ذره ذره آب م مثبت

 ...رهیمیمن م یکشه با دستا ینم هیبه چند ثانباشه  یمنف

 

 قد نداد! شتریجا ب نینداره. عمرش تا هم ی: اشکالشد یتر از هر وقت صیزد وحر یلبخند اجمال بعد

 

 .بدنم رو حس کردم دنیوکه گفت. به وضوح لرز نیا

 سرد عرق کرده بود رو پاک کردم. یهوا نیا یکه تو میشونیصورتم گذاشتم. پ یورو دستم

 بهش فروخته بودم؟ یتر زمیکنه...چه ه یمن رو هم داره نابود م دید یداشت م اون

 کننده؟ نییمن جا داشت که االن شده تع هیزندگ یکجا اون

ز وا امیودن ارهیرو وسط ب یکه هر بار بخواد جونِ مان ادیخواستم نقطه ضعفم دستش ب یرو جمع وجور کردم نم خودم

 بگو کار دارم عیسر ،یحرف آخر رو بزن امیب ی: گفتکنه اهیبدتر س نیا

 

 نشون ندادم یکرد ول یکه بغض داشت به مرگ دعوتم م یحال در

 زود. یلیخ میکن یکرد: ازدواج م یتر م کیکرد به حرف زدن که با هر کلمه ش من رو به بدبخت شدن نزد شروع

 ترم دانشگاهت که تموم شده.  هی

 یردش کرد یکه وقت یدار گهیترم د هی

 میکن یرو به همه اعالم م ازدواجمون

 واسه همون موقعه. میذاریو م عقد
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هم  کشمش. تو رو یم یایب نییپا یبه جون مامانم باال بر یبرگشته وتو باهاش در ارتباط یمان نمیاون موقعه بب تا

 انتینگاهت بهش افتاد. من اون وخ ایافتاد  . نگاهش بهتیریرفت تو راست م یطور. اون از چپ داشت م نیهم

 کشمش.... یم گمیکنم و بازم م یم یتلق

 ؟یدی. شنرهیمینگاهه تو هم م هیباشه با  حواست

 سراغ درست. میبر

 .یعالقه دار یبه روانشناس دمیشن

 یگذاشتم بعد ازدواج ادامه بد دیشا

 انهیهست  لمیباب م یکن یکه م ییکارا نمیبب دیبا

ن فرق م هیبا  ی. ولزمیر یکنه. مثل خونه پدرت به پات م رابیهست که بتونه تو رو س یچند که درآمد من اونقدر هر

 کنم  یم اهیوس تی. زندگزمیر یبا منت به پات م

 .یو دَم نزن یبگ تیاز خوشبخت یهر جا رفت دیتو با یول

 .زنمیم شتیجات رو تختِ منه وتخت بشه کاناپه اونوقته که زنده زنده آت یکن هیگر یکن قهر

 یکن ریخطم به خ نجایورابطه ت رو به هم یکن یبه کل دور دیالسا وخانوادش که با با

 

 .یجمع بند داد: هیتک یصندل به

 یخون یبعد ازدواج، درس نم تو

 یش یدوستت جدا م از

 

 شنوم. یتو رو م یهمه وجودم رو در بر گرفت: خب حاال حرفا یمسخره که زد مثل سم لبخند
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 رو چنگ زدم و بلند شدم  فمیرو بردم. ک دستم

 مسخرش فرار کردم... یبا آدما طیاون مح از

 دادم؟ یم یازدواج نیتن به همچ دیبا چرا

 کردم؟ یوجودِ نحسش رو تحمل م دیبا چرا

 همسر! هیبه عنوان  اونم

 که بدونم مقضدم کجاست  نیبدون ا دمییدو یم داشتم

 دمیرس یجا نم چیوبه ه دمییدو یم

 نکردم داشیپ یها به اطرافم نگاه کردم ول وونهید مثل

خواستم  ینم یزیگشتم. چ یکردم م یم لیهمه درد وبه خودم تحم نیکه داشتم بخاطرش ا یداشتم دنبال کس من

 وبغلش کنم نمشیبب گهید ارِی هیفقط 

 ت عشق من: خدانگهداربگم

 

 نبود، که نبود. یول

 عشقم یبود کاش

 ا؟یشده دن یجور نیا چرا

 به عشقم جزء محاالت شده؟ دنیرس چرا

 شده بودم از پام افتادم خسته

 رسوندم. با نفس نفس نشستم... مکتین هیبه  عیرو سر خودم

 شدم... ینابود م داشتم
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 جور باهام رفتار کنه؟ نیا وونیح هی ذارمیخانوادم که مثل کوه پشتمن رو دارم م یوقت چرا

 شد. یخراب م یهمه چ دنیفهم یاگه م یول

 شد یتموم م یمان

 کرد یرو نابود م انیرا آرتام

 کرد یخواهرش رو ترک م بابا

 گرفتن یطور همه از هم فاصله م نیا

 شدم. یبا نگفتن من نابود م یول

 عشقم.... دنِیخانواده م ونفس کش دنیبه خند دیارز یم

 

 

 کلمه اش  رو نداشتم هیدادم و توان حضم  یومنگ به حرفاشون گوش م جیگ

 جشن؟

 ؟ینامزد قرار

 بندن؟ یقبول کردم که اونا دارن قرار ومدار م یک من

 بزنم؟ یخواستم حرف ینم چرا

 ...دست من نبود!کنمیاز خودم دفاع نم چرا

 شده میزیچ هی دهیانقدر زار بود که بابا فهم حالم

 درسامه.. هیوخستگ ستین یزیرو بهش بگم گفتم چ لشیچقدر اصرار کرد دل هر

 ...دهیبهشون م یواگر بخوام جواب منف ستیپشت سرم ن یاجبار گفت
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 داشتم. استرس

  شهیم دهیکش شیداره به آت ندمیآ نکهیا استرس

 شدیم یخانوادم خوش بودم، تالف شیچقدر پ هر

 ...قهیچند دق یبرا یتونستم وجود نحسش رو تحمل کنم. حت یکه نم یبا کس یاجبار یهمخواب

 حرفها بودم که آرتام بهم زد. نیهم یتو

 بگو  یزیچ هیگوشم گفت:  کنار

 بزن یحرف هی ،یدرست وادامه بد یخوا یخوام. بگو م ینم بگو

 

 دونست حالم و: نگران من نباش! یحس نگاهش کردم. م یب

 

 شما؟ نیگیم ی: چشد. رو به جمع گفت یعصبان

 ن؟یدیعمه گوش م یبه حرفا نیشما چرا نشست بابا

 د؟یکن یاز دخترتون دفاع نم یکم چرا

 جوابش مثبته؟ دیکن یفکر م گهینم یزیچ چون

 ؟یشما چ مامان

 

 خوام عمه.  یمعذرت م یلی: خ. صداش در حالِ لرزش بود سنگ صبورمرو به عمه کرد بعد

 دیریگ یم میجور براش تصم نیکه ا دیجانا دار یشما نه حکم پدر ونه مادر رو برا یول

 .زنمیحرف شما حرف بزنه من م یجا حرف بزنه بابامه. اون نخواد رو نیا یقرار باشه کس اگر



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
527 

 

 دیکن یسکوتش سوء استفاده م نیاز ا دیخواد فکر کنه شما چطور دار یبابام نم چون

 

 : پسرمکرد ومامان آرتام رو به آرامش دعوت کردحرفش رو قطع  هیبق بابا

 قربونت برم. میزنیباش، حرف م آروم

 ریبگ آروم

 

 دستش رو گرفت و باال برد مامان

 خوام. یرو به عمه کرد: معذرت م بابا

 جانا حساسه یرو یادیز یشناس یوکه م آرتام

 

 کنم داداش یزد به بابا: خواهش م یلبخند عمه

 کنه یم یمثل پسرمه چه فرق آرتامم

 

 خورد  یداشت ازش بهم م حالم

 همه دروغ... نیشد از ا یصورتش. اصال شرمش هم نم ینداختم تو یداشتم تف م دوست

 شدم و رفتم باال بلند

 شد یداشت تموم م زیچ همه

 شهیراحتم داره تموم م یزندگ

 ورمواز داداشم د رمیبالشم وبغل بگ دیبا گهیترسم د یکه م ییشبا
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 از خانواده م دور نباشم... یول رمیمن حاضرم دوباره سرطان بگ ایخدا

 پشت به عشقم خنجر نزنم... از

 ..کاش!یمان یبود کاش

 از بابا باال رفتم. یشدم. با اجازه ا بلند

 اتاق آرتام رفتم یتو میمستق

 که در بزنم داخل شدم.  نیا بدون

 بغلش انداختم یرو تو خودم

 رمیوبغلش بگ امیانگار منتظر بود تا من ب اونم

 ...هیگر ریزدم ز اریاخت یدستم رو دور کمرش انداختم وب محکم

 صدا  یب

 کنم؟ یگاهم مخف هیرو از تک یزیچ شدی. مگه مدهیمطمعن بودم فهم اما

 شد! یشد...نم ینم نه

 دیموهاک رو بوس یرو

 دییوبو دیبوس

 ؟یدیم یقول هیم گرفتم: آرتام دست یاومدم. دستش رو تو رونیبغلش ب از

  

 

 زمیسراسر از اندوهش: بگو عز یچشما با
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 ستمین یازدواج راض نیدونستم اونم سختشه: من واسه ا یبود م سختم

 گمیرو بهت نم لشیدل یدونیم خودتم

 .یدون یرو هم خوب م گمیکه نم نیا لیدل

 نپرس! پس

 از تو مامان، بابا نجایاز ا دیشا من

 جاست... نیروحم ا شهیهم یباشم ول دور

 یهم با خبر یعالقه م به مان از

 نباش یدنبال مان گهیلطفا د پس

 نه گهید یول یریدونم تو فکرته که انتقام من رو ازش بگ یم

 ...دهینکرده اگر هم کرده باشه داره تقاصش رو پس م یکار اون

 

 دیدهنم ماس یاومد، حرف تو نییاز پا یوداد غیکه با ج زدمیحرف م داشتم

 رسوندم نییدونم چطور خودم رو به پا ینم

 

 

 افتاده بود نگاه کردم نیبهت به عمه که زم با

 کرد یرو لعنت م شیمرد واسه مامانش وباعث وبان یکه داشت م انیرا به

 رهیدر م رشیکنه واز ز یسرپا م یداستان هی طیشرا نیدونستم عمه تو ا یم
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 یسوال در بره خودش رو به موش مردگ ریکه از ز نیواون خواست واسه ا دهیاز عمه پرس یزیمطمعن بودم بابا چ حاال

 زد...

 هول شدن جز من وآرتام همه

 میهم نگاه کرد به

 کرد! دشییوبا سر تأ هینگاهم خوند منظورم چ از

 چپ یپا رو پا گذاشتم و خودم رو زدم به کوچه عل انیو واسه در آوردن حرص را رفتم

 کاناپه گذاشتن یعمه رو رو انیو را بابا

 مثال! ادیواسش آب قند درست کرد. بهش داد تا حالش جا ب مامان

 کم چشماش رو باز کرد  کم

 ور زد. نیحال بود. چند بار خودش رو به ا یب مثال

 هم انگار که تازه به خودش اومده باشه گفت: داداش؟ بعد

 

 کنارش رفت ونشست:جانم؟ بابا

 

 من وآرتام  که فقط یبا بغض عمه

 یو ول نکن انیگفت: اگر با من جون سالم به در نبردم، را ه،یساختگ میدیهم واسه روانشناس بودنش فهم مامان

 رونداره یجز شما کس اون

 دستش یتو نیجانا رو بذار دست

 .یشینم مونیباش پش مطمعن
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 کنه یرو خوشبخت م دخترت

 !دمیم قول

 

 خواهر من؟ هیچه حرف نی: امشت دروغ باشن گفت هی نایا دیر نکرد شااز ذهنش خطو یواسه لحظه ا یکه حت بابا

 سر پسرت باشه یرو تیوسا یعمر کن گهیتا صد سال د انشاهلل

 ه؟یحرفا چ نیا بعدم

 که موافقتش رو اعالم کرده جانا

 شنیبسته م یمونده قرارمدارامون که به زود فقط

 

 خلسه تلخ در آوردن... یکه بسته شدن من رو از تو دمیام یدرها کوبشِ

 باال رفتم... هینگفتم وبدون نگاه بق یچیه

 

 

 چشماش نگاه کنم. یتو میمستق دمیتزس یم

 نداره. تیحرفش برام اهم یدم وذره ا یکه گفت، رو انجام نم یکار دید یوقت

 رو گرفت وصورتم رو مماس صورتش کرد... گردنم

  دیهم ساب یرو رو دندوناش

 ؟یدیفهم ،یهمه چ ریز یخوام وبزن ینم یو بگ یناز کن نمینبهمون حالت گفت:  یتو

 ؟یدیخون. فهم شیآزما یایوبا من م یبند یبچه آدم دهنت رو م مثل
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 جرات داشتم بگم نه؟ تیاون موقع یتو مگه

 امیکه نداشتم: باشه، م معلومه

 

 دستش رو شل کرد و عقب عقب رفت: زود حاضر شو. منتظرم آروم

 

 .رونیب رفت

 شد  واقعا یتموم م داشت

 نه ایوصلت هستم  نیبه ا یدونست من راض یحالش دگرگون بود. نم بابا

 خواست بگم نه. یوازم م ستمین یدونست راض یم مامان

 خواست.... یم لیتونم دل یگفتم نم یم

 سوخت یمن م یکه داشت پا به پا آرتام

 

 مرفت رونیبندازم، ب ینگاه نهییآ یبه خودم تو ایکنم  شیکه آرا نیتن کردم بدون ا یشدم ولباس ساده ا بلند

 اومد یشدم. کاش مامانم هم همراهم م ریپله ها سراز از

 قلبم روشن شد. یتو ینور چهیدر ،دمیکه مامان رو حاضر وآماده د یوقت

 ودستش رو محکم گرفتم. ستادمیمامان ا کنار

 نهیطور بب نیخوادوحال من رو ا یدونستم حالش خرابه ونم یسرکار بود. م بابا

 نداشتم یآرتامم خبر از
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خواد همراه ما  ینم دیشما اگر کار دار یی: زن دارشته افکارم رو پاره کرد انیرا یفکرا بودم که صدا نیهم یتو

 .دییایب

 که هست حواسش به جاناست مامان

 

 امینم ییبگه که من مانع شدم: من بدون مامانم جا یزیخواست چ مامان

 

 نگاهم کرد که ترس همه وجودم رو پر کرد... یجور انیرا

 به همراه شدنه مامانم باهام. دیارز یم یول

 

 با لبخند نگاهم کرد  مامان

 رو جواب دادم. لبخندش

 .رونیب میرفت

 .رمیبود دارم به اکراه راه م دایپ کامال

 کردم یرو متوجه حال خرابم م همه

از  یهمه کار انیرو بگم...را زیبزنم وبا جرات همه چ یبه کس یشد حرف یداشتم مانع م یکه به مان یعشق یول

 شیب یکه شک ندارم واسه ترسوندنه من باشه ودروغ یبه گفته خودش هم سابقه آدم کش یاومد. حت یدستش بر م

 . داشته...ستین

 

 نیا میآرزو قلب شهیخوشحالم. هم یلیدخترم خ ی: واستادیصورت عمه هم نگاه نکردم...کنارم ا یتو یصبح حت از

 شهیهام بود. االن اصال باورم نم رممکنیغ ستیل یتو شهیهم یول یبوده که عروسم بش
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 ارمیبال در م یاز خوشحال دارم

 

 ..دیحوالش کردم. که با چشمش خط ونشون واسم کش یصورتش نگاه کردم. دور از چشم مامان پوزخند به

 حرکتش ندادم. نیبه ا ییبها

 الن مامانم کنارم بود.ا من

 بهتر؟ نیاز ا یچ

شد  یم یداد...هر چ یم ارویبا تموم دن دنیکرد وبهم قوت جنگ یم رمیجز مامانم فکر نکردم...بودنش ش یچیه به

 مثلش رو داشتم گهید یاون ودوتا

 

 

 دستم نگاه کردم. یتو شیآه وناله به برگه آزما با

 شد دیهم نا ام دمیام نیآخر

 دستم مچاله کردم. یرو تو برگه

 شد ریسراز اشکام

 مامانم اومد یصدا

 رفت یچال م اهیس یحالش مثل دخترش بود...اونم داشت مثل دخترش تو اونم

 رو از هم باز کردم. برگه

 رو پاک کردم. اشکام

 ...دمیمامان چرخ طرف
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 .دیقرمزم رو د یچشما

 کرد: دخترم؟ یبود. حس م مادر

 کرده؟ یطور نیه صورت ماهت رو ااون دلِ قشنگت ک یتو یدار یچ

 قربونت برم؟ یزنینم یحرف چرا

 یکن یدق م یبزن دار یحرف هی

 

 زد: حرف بزن. بغلم

 مامانت بگو نفس مامان به

 تو خودت... زینر

  میوحلش کن میحرف بزن یمادر ودختر شهیهم مثل

 نمت؟یبیم ینطوریا یوقت رمیمیمنم دارم م یدون یم

 باش. زود

 بده ی. جواب منفیخوا یبه همه بگو نم بگو

 . فقط بگو دوست ندارم...ارین لمیدل یخوا یم اصال

 

 خش دار مامان رو تحمل کنم. یتونستم صدا ینم گهید

 اومدم. رونیبغلش ب از

 دست نگه داشتم... یتاکس نیاول واسه
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 شدم. سوار

 کرد! یشد، غمم رو صد برابر م یپخش م نیماش یکه تو ینیغمگ آهنگ

 دادم. هیتک ییجلو یصندل یرو به پشت سرم

 ...شهیکردم. مثل هم هیصدا گر یب

 ختمیور ختمیر اشک

 دیترک یداشت از شدت درد م سرم

 راننده اومد. یصدا

 رو باال بردم سرم

 بود. یپسر جوون راننده

 دونستم چشمام االن سرخ سرخ بود. یوحشتناک شده بود وم صورتم

 ماتم گرفته م نگاه کرد. افهیشد وبه ق قفل

 !هه

 حق داشت.. چارهیب

 همه شکسته بودم.  شهیکه پ من

 .دیغرورم رو د ختهیمونده بود که اونم ر یراننده تاکس فقط

 ؟یحرف زد: آبج باالخره

 ن؟یکن یولطف م آدرس

 

 وپس زدم وآدرس استخر رو دادم اشکام
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 رفتم یاونجا م شهیهم

 بار هم اونجا رفته باشم. کیندارم  ادیعاشق شدم  یاز وقت یول

 رفت. یاونجا م شهیالسا هم یکرد ول یم میهمراه یهم گاه مامان

 االنم اونجا باشه کاش

 رفتم نییپا یرو حساب کردم وبا تشکر هی. کرادمیرس یوقت

 سالن شدم. وارد

 اومد ونگاهش رو دوست نداشتم. یبود بدم م ریمد اریکه به صالح دست یاز اون پسر شهیهم

 جلوتر برم: اوه جانا خانم. یبه وجودش بکنم رفتم ازش گذشتم که صداش مانع شد قدم یکه اعتناع نیا بدون

 نیوقته نبود یلیخ نیاومد خوش

 ن؟یشد الیخ یکردم شنا کردن وکال ب یم فکر

 

 برم: بله. یطور نیدور از ادب بود هم یجواب دادن بهش رو نداشتم ول حال

 درس ودانشگاهم ریدرگ

 رو برم. یجزع یکالسا نیکنم ا یوقت نم ادیز

 

 جواب نموندم. منتظر

 سالن شدم  وارد

 سمت رخت کن رفتم. میمستق

 کردم. ضیگرفتم ولباسهام رو با لباس مخصوص شنا تعو لیکمدم رو تحو دیکل
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 کمرم بود رو باز کردم یکه االن وسطا موهام

 دادم. حیسرد رو به آب گرم ترج آب

 .دمیآب رس لب

 بست... خیکه گذاشتم بدنم رو  پام

 .دیدستم رو از پشت کش یکس

 نگاه کردم...السا بود بهش

 یتعلل بغلش کردم: چه خوبه که اومد یمقدمه وذره ا بدون

 

 بدون مقدمه گفت: دلم واست تنگ شده بود اونم

 

 طور نیآرامش بود: منم هم وجودش

 

 ای: برو لباست وعوض کن وبدمیکردم وگونه ش رو بوس رهاش

 

 آب؟ نیا یتو میبر یخوا یم دهیآب نگاه کرد: ورپر به

 که؟ میشیم منجمد

 

 .زمیعز میشی: نمدمیخند

 من منتظرم برو
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 ورفت. دیخند

 رسم ی: حساب چشمات ومستادیراه ا نیب

 دما؟ینفهم ینکن فکر

 . دمیخوب فهم میلیخ

 من چقدر خنگم یخودت فکر شیکه پ یخودت خنگم

 یموز یخدمتت دختره  رسمیشنام وبکنم. م بذار

 

 وونهید یگرفت بهش دختره  خندم

 ...دیدوز یوم دیبر یخودش م شیپ

 

 : انقدر حرف نزنوبه اون راه زدم. باخنده خودم

 لباست وعوض کن برو

 

 تکون داد ورفت دیرو به نشونه تهد دستش

 

 

 

 .ستادیکه لباسش رو عوض کرد، اومد کنارم ا السا
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 یا وونهیوحشت به آب نگاه کرد: واقعا که د با

 

 دونم. ی: مدمیخند

 م؟یبپر

 

 .ستین یمشخص بود راض کامال

 میگفت: بپر لیم یب

 

 آب یتو دمشیبره که فرصت ندادم وبا خودم کش نییاز پله ها پا خواست

 . ستادیلحظه قلبم ا چند

 دونستم السا بدتر از منه! یم

 نگاه کردم دیکش یرو بلند کردم. به السا که به زور داشت نفس م سرم

 بشه... شیزینکنه چ دمیلحظه ترس هیکه  دیکش یسورت م یخواست هوا رو ببلعه جور یباز بود وانگار م دهنش

 رفتم کنارش

 نشدم. کینزد ادیز

 از جانبش باشم! انهیحمله وحش هیازش وهر لحظه منتظر  دمیترس

 که حمله شروع شد والسا دنبالم افتاد. دمیانتظار نکش ادیز

 بندازه! رمیذاشتم گ یرفتم ونم یاز دستش در م یکه من شنام بهتر از السا بود، همش مثل ماه ییاونجا از
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 فرار؟ یخوا یکرد: تا کجا م یم دمیتهد

 کنم. یغلط کردم ولت نم یآب وتا نگ یکنم تو یوسرت وم ارمیم رتیگ

 ؟یدیفهم

 

 دنبالم کرد. یشتریتر شد وبا سرعت ب صیبون در آوردم که انگار حردور واسش ز از

 .دمیچرخ یور اون ور م نیخوردم وا یآب غوطه م یتو یماه مثل

 خسته شد ومن ادامه دادم السا

 آب نشست: خدا لعنتت کنه جانا یپله ها تو یرفت ورو کنار

 کنم. یم خفت

 بندازم رتیگ بذار

 

 شد... یحاله خوبم خراب نم کاش

 ذاشت؟یمگه فکر م یول

 ؟ییبهم زد: جانا کجا یافکارم غرق بودم که کس یتو

 دفعه؟ هیشد  یچ

 که؟ یشد یآب خفه م یتو یداشت

 

 ...امیکرد تا باال ب کمکم

 .مینشست یصندل یرو
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 صورتم شدم. یرو یمتوجه اشکا تازه

 شونه السا گذاشتم وشروع کردم به حرف زدن یرو رو سرم

 اومدن  یزبونم م یکه من بخوام کلمات رو نیا یب

 گفتم

 روزام نیا یبدبخت از

 انیازدواجم با را قرار

 عشقم بهم هییدور درد

 خانوادم. دنیکش عذاب

 دادناشون عذاب

 که من واسشون به وجود آورده بودم یدرگم سر

 بهم دست داد دنیشدم...حس پر کش یخال

 دستش رو دور گردنم اندخت: قربونت برم السا

 ؟یخواست یم یمنو واسه ک تو

 ؟یدل مهربونت جا داد یهمه درد وتو نیبا وجود من ا چرا

 

 ...هیبس بود گر یوادارم کرد ول هیحرفش به گر نیا

 یحرفا رو به مامانم هم نزدم، حاال حساب کن چقدر واسم سنگ صبور نیا :دمیدستم کش یرو تو دستش

 

 ؟یکن یکارو م نی: چرا با خودت ازد یتلخ ندلبخ
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 آب روبروم. نیبود جوابش...زالل مثل هم واضح

 تونه باهات بکنه ینم یخواد بترسوندت، کار یاون فقط م ندادم که گفت: یجواب

 واسه چندوقت بره اون ور آب. یبگ یبه مان یتون یم

 

 ؟یراحت نیزدم: به هم یپوزخند

 داره؟ یواسه اون کار مگه

 کنه داشیتونه پ یم یلحظه ا یتو

 

 ه؟یچه جور موجود گهید نیمکث کرد: ا یکم

 ره؟یگ یرو ازت م یانتقام کدوم کار نکرده ا داره

 اون عمه ت! اصال

 دفعه؟ هیشد  یدوست داشت. چ یلیکه خ اون

 باهات بد شد؟ چرا

 ؟ینکرد یکه باهاش کار تو

 بد شد! یکیبا  لیدل یب شهیم مگه

 

 که کرد واسه خودمم سوال بود! ییسواال

 ...دمیرس یبه جوابشون م کاش
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 رفت رونیکه مخصوص لباس شنا بود ب یرهنیپ دنیبلند شد وبا پوش السا

 

 آب پرتقال همراهش اومد ونشست! وانیبرگشت دو ل السا

  دمیگرفتم و سر کش ازش

 نفس خوردمش کیآخر  تا

  نکـردم. ییاعتنا یرو حس کردم ول یمزه تلخ آخرش

 شدنش نیته نش یجا گذاشتم

 کردم ی...داشتم شک منیکم سرم سنگ کم

 الزم بود د،یالسا نگاه کردم: ببخش به

 بودن نگرانت

 

 اومد. یکردم کس حس

 کردم مامان وآرتام نگاه

 کرده بودن با هم؟. یکیدست به  پس

 بزنم که نتونستم  یحرف خواستم

 بسته شد... چشمام

 داشتم دور باشم اجیاحت یکم

 وهمه کس یهمه چ از

 ...انمیدغدغه ودلهره وترس واز اطراف یب
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 هام رو که باز کردم، همه دورم جمع بودن چشم

 بابا، آرتام، السا مامان،

 رو درک کنم تمیتونستم موقع یبودم نم جیگ

 !ارمیب ادیو به  زیکردم همه چ یهام رو دوباره بستم وسع چشم

 شیآزما جواب

 به  استخر رفتنم

 السا اومدنه

 دنامونیکردنمون. خند یشوخ

 مییهوی یها هیگر

 آب پرتقال. خوردن

 چشمام... هینیسنگ

 کنن... مییدوست نداشتم چشمام رو باز کنم که بازجو یاومد. ول ادمی زیچ همه

 خواستم. یکدوم ونداشتم...االن فقط اون وم چیجواب پس دادن به ه حوصله

 ممکن بود... ریکه اومدنش غ یکس

 برداره؟ میدست از سر زندگ خواستیم یکابوس ک نیا

 کردم؟! یتحملش م دیبا یک تا

 کردم! یکرد که فکرشم نم یسرم خراب م یوجور زیزد که زود همه چ یناخنک م ایمن به دن هیکه خوشحال انگار
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 شد نییکردم تخت باال پا حس

 هام رو باز نکردم چشم

 زمیآرتام اومد: چشمات وباز کن عز یصدا

 رونیرو فرستادم ب همه

 

 هم داداشم بود که خواسته دلم وحس کرد باز

 بده.... نیتونست حالم وتسک یهم داداشم بود که م باز

 وباز کردم چشمام

 بغلش فرو کردم یوتو سرم

 !میزندگ آرامش

 که من وتا االن سرپا نگه داشت...  یلیدل نیتر بزرگ

 ودور گردنم حلقه کرد. دستش

 : چت شده؟دیموهام رو بوس یرو

 ؟یزنینم یحرف چرا

 ؟یبد یجواب منف شیخوا یکه نم یسخته به کس انقدر

 

 سوالش! نیهق من شد جواب ا هق

 ه؟ی: دوباره گررو بلند کرد سرم
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 المصب گهیکن د بس

 کشم؟ یم یاشکات چ نیمن با ا یدون یم

 ؟یکن یم هیوگر شهیدلت پر م یوقت شهیم ییدلم چه غوغا یتو یدون یم

 یزن ینم یحرف ،یگینم یزیچ

 من غصه نخورم یخوا یم

 ناراحت ای یفهمم خوشحال یمن از تک تک حرفا وحرکاتت م یدون ینم یول

 حرفات وبزن قربونت برم. پس

 باش! زود

 

 !یخام الیخ چه

 بدم. حیتونستم دوباره توض ینم

 زبون آوردنشون سختم بود. یدلم و رو یتو یغما تجسم

 

 رو بلند کردم. سرم

 بود وسرخ! یبارون چشمام

 نگم؟ شهینگاه کردم: م بهش

 

 زد: چرا نشه؟ یتلخ لبخند

 فقط آروم باش.  تو
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 مهمه.. نیبکن، هم یدوست دار یکار هر

 دلت نباشه یغم تو ،یتو خوب باش که

 آزارت نده یزیچ

 ...ستیمهم ن یچیه گهید

 تو وبس! هیخوشحال فقط

 

 کرد...  ینبود وباخودش زمزمه م ایدن نیا یتو انگار

 داشتم تنها باشم دوست

 تنها باشم؟ شهیوباال بردم: م سرم

 

 که بخواد دلم من واز بودنش قرص کنه! ینگاهم کرد. جور قیوعم محکم

 .زدلمی: باشه عزدیرو بوس میشونیپ

 کن. استراحت

 عشق داداش امیم دوباره

 

 ...رفت

 تخت برگشتم یوکه بست رو در

 دمیصورتم کش یرو رو پتو

 ...شهیصدا مثل هم یوب آروم
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 خواست االن باهاش حرف بزنم یم دلم

 دلمه که اندازه نداره یغمه تو هیبگم: امشب  بهش

 بگم بهش؟ یخواد...چ یقراره وهمش تو رو ازم م ی. دلم بدلتنگتم

 بدم... یرو ندارم بهش قول الک گهید

 عشقم گهید برگرد

 که باهات خوش بودم ودادم. یی. من تاوان اون روزابسمه

 از اونارو... شتریصدمرتبه ب یحت

 کرده بودم رو در آوردم یتشک تختم که اونجا مخف ریخاطراتم و از ز دفتر

 کردم به نوشتن شروع

 شدن.... یخال

 ونوشتم نوشتم

 به خودم اومدم نصف دفتر رو پر کرده بودم. ینوشتم که وقت انقدر

 شدم.... یکردم خال حس

 بود! سیبه ورق صفحات خ ورق

 از اشک! سیخ

 کردم؟ هیچطور انقدر گر دمینفهم دوباره

 سوخت! یداشت م چشمام

 هیبودم از گر خسته

 ...دمیشدم وخواب یدفتر گذاشتم....حاال که دفترم شد شاهد دردام خال یو رو سرم
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 هفته بعد: کی

 

 کردم چشمام رو باز د،یکه گفت کارم به اتمام رس شگریآرا یصدا با

شدم ونداشتم. به خواست خودم  یچ یکه بگم وا نیحوصله ا یکردم ول رییبه خودم نگاه کردم. به نظرم تغ لیم یب

 گذاشتم میتوسط یچشما یرو یلنز مشک

 خورد. یپف م نیچ نییکه از باال دکلته بود واز پا یرنگ سرمه ا یمثل لباس عروس بود ول بایتغر لباسم

 چشم بود. یتو ادیسنگ کار شده بود وز با

 خوامیکه نم یاونم با کس شمیشد دارم نامزد م ینم باورم

 من. یفاصله داد: خدا االتمیمن واز خ شگریآرا یصدا

 .یمثل پرنسسا شد واقعا

 . یدیدومادو سکته م ،یاگر اون لنزات وبردار فقط

 

 زدم. یپوزخند

 !هه

 خواد سر به تنم نباشه. یم دوماد

 خواد. یو واسه اون م نیپرنسسم هم نیکه ا البته
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 اومد کنارم السا

 داشتم. دیبهش د نهییآ ی. از توستادیا پشتم

 

 زمیعز یزد: مثل فرشته ها شد ینیغمگ لبخند

 !فهیدارن ب یابونیخ یوفقط دخترا اقتشیکه ل یکس هیکه دست  ییبایهمه ز نیا فیح

 

 که خدا سر راهم گذاشتش نهیهم اقتمیزدم: حتما ل یزهر دار لبخند

 

 یکمک کنم صندلت وپاکن نیدوشم انداخت: بش یشده بود رو رو نیینگفت و شنل همرنگ لباس،که با پر تز یزیچ

 

 کاناپه نشستم. لباسم رو باال زدم وبا کمک السا صندال رو پا زدم یرو

 آوردن فیبود اومد: پرنسس پرنستون تشر شگرمیخانومه که آرا یصدا

 .طونیش نیست کرد خوب

 

 زدم....زهرش وفقط خودم حس کردم... یلبخند

 تفاوت از کنارش رد بشم. یمامان بود زشت بود اگر ب دوست

 دستم رو گرفت و کمک کرد برم السا

 هم دنباله لباسم رو گرفت. شگریآرا
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 .اومد

 لبش بود یلبخند رو دمشید

 ...دمیترس یاالن داشتم ازش م نیهم از

 کرد. یملبش من رو مجاب به لبخند زدن  یرو لبخند

 دونستم... یرو نم لشیدل

قره ن یدهایمروار نشونیوب دیسف یرز سرمه ا یشده بود وگل ها نییتز بایز یلیداد طرفم اومد دست گل که خ سالم

 یا

 

 من یبایز یبانو دیی: بفرماشد وگل وطرفم گرفت خم

 

 خوردم وبدتر از من السا بود جا

 خودم ونباختم وبا تشکر گل رو گرفتم یول

 هییکار اهیس نایدونستم همه ا یندونه من که م یک هر

 وکروات همرنگ لباسش دیسف رهنیپ یبه لباسش که کت وشلوار سرمه ا تازه

 گفتم برق گرفتت؟ یبود م یطرفه زده بود باال...اگر مان هیرو هم  موهاش

 بگم... یآدم سنگ هیو به  نیتونستم ا ینم یول

 م؟یداشته باش شگاهمونیآلبوم آرا یعکس خانومتون رو تو دید یوسط: آقا دوماد اجازه م دیپر شگریآرا

 

 منه. هیتمومه زندگ شونیخانوم ا ریکرد وگفت: خ یبه من نگاه انیرا
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 دمه دست همه باشه. دیمنم نبا هیزندگ

 کنم. یم میمن تقد دیهر چقدر بگ شما

 

 خورد یبشر بهم م نیا ییهمه دورو نیداشت از ا حالم

 : خوش به حالت عروس خانومدیخند خانومه

 

 درد گرفته بود. پام

 م؟یبر شهیبرگشتم: م انیطرف را لیم یب

 شدم خسته

 

 .زمیبه چشم عز ی: اانیرا

 

 حساب کردن ودادن انعام. بعد

 .میرفت

 دنبالش، اصرار نکردم.. ادیقراره آرتام ب دمیفهم یوقت یول ادیکردم السا با ب اصرار

 ینقره ا ،یقرمز، آب لیشده بود از اکل دهیرنگ که پوش یشککوپه م وندایو سوار ه میرفت

 ذق کردن نداشتم... یبرا یمن دل یشده بود...ول بایز واقعا
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 .میخونه بود ریمس یتو

دوشت  یآورد وگفت: رو پوشت واز رو نییشد. دستش رو برد و ولومش رو پا یپخش م نیماش یتو یکالم یب آهنگ

 .یدار یبر نم

 بگو یخوا یم یتونم اصال هر چ یخوام نم یگفت بگو نم یک هر

 یخور یو از کنارم جم نم یرینم ییجا

 ینداز یدوستات عکس نم با

 هم فقط با من رقص

 ؟یدیفهم

 

 االن شروع شده بود دستوارتش... از

 ؟یزد: مگه کر ادینگفتم که فر یزیچ

 نه؟ ای یدیفهم

 

 سد گلوم شد:آ..آره بغض

 

 حبس شد! نهیس ینفسم تو د،یکه کش یقیعم نفس

 دمیترس یحد م نیتا ا یبار بود از کس نیاول

 .مینزد یحرف گهید

 بشم. ادهیرو باز کرد وکمک کرد پ نی. در ماشمیدیرس
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 .میدی. به در خونه که رسمیرفت

 اومدن.. شوازمونیمامان، خاله ومامان السا پ عمه،

 .دیکش یاسپند دستش بود وکل م عمه

 خاله نگاه کردم. به

 کرد؟ یم هیبود...گر ستادهیا هیدور از بق یکم

 به من بود. نگاهش

 دهنش گذاشت وسرش رو تکون داد... یرو جلو دستاش

 ...میخونه شد اطیبهم فهموند وارد  ح یج یسرسام آور د یتوجه نکردم وصدا چکسیه به

 به عروس وداماد پخش شد. کیتبر آهنگ

 دست... یعده ا غ،یج ی...عده ادنیکش یسوت م همه

 بود شیوخوشحال جانیکردن ه یدنبال خال یک هر

 داشتم... یبه حال همتون...کاش منم راهه فرار خوش

 بغلم کردن یکی یکی همه

 جلو اومد  خاله

 داد یهقش کنار گوشم، آزارم م هق

 کنه؟ یگفت: ب...بفهمه د..دق م دهیبر دهیبر

 ج..جوابش وبدم؟ یچ من

 خاله؟ هیبگم زندگ یچ
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 کنم هیخوام گر یکردم: خاله م یمخف نشیس یوتو سرم

 درست نفس بکشم ذارهیگلومه نم یتو یزیچ هی...شمیخفه م دارم

 

 

 کرد: قربون اون دلت بشم یخاله داشت همه رو متوجه م هیگر یصدا

 میزندگ اریکن، دووم ب تحمل

 

 مانع شد. انیبزنم که را یحرف خواستم

 .میرفت

 .میده بودن، نشستدرست کر بایز یلیکه خ یگاهیجا به

 وسط.. ختنیپخش شد همه ر یج یاز د یشاد آهنگ

 کرد... ینگاه م تیبا لبخند به جمع انیرا

 !هه

 وآرتام اومدن. السا

 .ستادمیشدم وجلوشون ا بلند

 اومد وبغلم کرد.... میمستق آرتام

 بود اینقطه دن نیامن تر آغوشش

 بغضم! دنیشد با ترک یم یدونستم مساو ینزدم چون م یحرف

 از فشار بغض! یاون حرف زد: سرخ شد  یول
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 لعنتش کنه. خدا

 خب؟ ،یکن هیگر یتون یم گهیفکر کن که تا چند ساعت د نیتحمل کن خواهرم...به ا کمی

 

 حرف، رهام کرد ورفت... نیا بعد

 نداشتم ونشستم ستادنیا جون

 کنارم اومد السا

 ساوهمسرش، مامان ال ، خالهمامان وبابا، عمه بعد

 لبخند! هیچه برسه به  ارمیلبم وکش ب ینشد الک ی...حتمیگفتن وباهم چند تا عکس گرفت کیتبر همه

 آروم آروم قطع شد آهنگ

 ه؟ی، نوبت چهم که باشه یاومد: نوبت یج یمسول د یصدا

 

 : تانگوگفتن غیبا ج همه

 

 نداشتم برم. دوست

 نداشتم! زیگر یبرا یشد، راه دهیجلوم که کش انیدست را یول

 

 دستش گذاشتم یوتو دستم

 وخانوما جدا بود ونیآقا اطیبود که ح نیا شیخوب

 (خونه بودن!یاصل اطیوخانوما باغ)ح یپشت اطیح ونیآقا



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
558 

 

 میرفت وسط

 نشستن. شونیقبل یبرگشتن وسرجاها  همه

 ...یجا باش نیداد با عشقت ا یکرد...مزه م یکه فضارو شاعرانه م یکالم یب آهنگ

 دوشم، که نذاشت... یحداقل بندازمش رو ایخواست شنل و بردارم  انیبردار قبل شروع ظبط اومد واز را لمیف

 نکردم. یهم اصرار من

 نه! ای امیمهم نبود خشگل به نظر ب واسم

 

 رو دور گردنش گذاشتم دستم

 هم دستاش رو دور کمرم حلقه کرد اون

 ...میداد یآروم خودمون رو حرکت م آروم

 خوردم یتکون م لیم یب

 !تایشده بودم عروسکِ لول قایدق

 میهم نگاه کن یبردار اشاره کرد به چشما لمیف

 نگاه کردم. بهش

 ، خشک!، سرد، با خشمتنفر با

 نگاهم کرد.  اونم

 کنم! دایپ یزی، چچشماش یدیسف ی، توتونستم جز رد قرمز رگ ینم

 کردم به پهلوم فشار وارد شد حس

 درد خم شدم از
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 ازش متنفرم دیوخوند. فهم اهمنگ

 خوام سر به تنش نباشه... یم دیفهم

 مونم؟ یتا آخز عمر ساکت م یکن یبهش زدم: فکر م یپوزخند

 

 زمی، مطمعنم عزکنم ی: فکر نمدیگلو خند تو

 

 !ی: کور خونددمیخند یعصب

 یطرف یبا ک دمیم نشونت

 به تو هم به اون مادر سنگ دلت همه

 

 دیاوج گرفت ومجابم کرد به چزخ آهنگ

 دستم وگرفت یوعصب عیسر

 سرجام برگشتم دوباره

 طور؟ نی: که اگفت

 .یخوام با من بجنگ یم پس

 نداره بجنگ اشکال

 !یکن یحواسا نم نیاز ا گهیکه د یشکن یم یاول جور دفعه

 دمیم قول
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 تونم باهات مبارزه کنم! یتا چه حد م یفکرشم بکن یتون یدفعه صدا دار بود: نم نیا پوزخندم

به  تک ارمیم ادتی نارویا ،یخودت وبکش نتتیبب یکه کس نیتا قبل ا یخوا یشکنم که فقط م یغرورت وم یجور

 دمیتکش وقول م

 

 جور حرف زدن من نیتعجب کرده بود از ا انگار

 همه جرات واز کجا آوردم! نیمونده بودم ا خودمم

 

 .دمیگفت: نشونت م یعصب

 و تیکن تاوان زبون داز وتماشا نیبش

 

 تموم شد... آهنگ

 .دمیازش نفهم یچیه

 هیسوت ودست بق با

 میجامون رفت سر

 از مهمانا شروع شد ییرایپذ

 ادینشستم وبه السا اشاره کردم ب انیفاصله از را با

 

 

 تموم شد باالخره
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 هاش تموم شد یهمه خوب وبد با

 بود میجشن زندگ نیتر مزخرف

 نگاه کردم نهییآ یچهره درهمم تو به

 ولباس وجشن تنم بود شیآرا هنوز

 .نهییآ یاُتکلن رو برداشتم ومحکم پرت کردم تو شهیش

 هاش هزار تکه شد! شهیش

 زانو زدم  نیزم یرو

 که جلوم بود رو برداشتم یا شهیش

 کردم  کیبردم....بردم وبه رگ دستم نزد جلو

 .دمیرگم کش یآروم بعد چشمام رو بستم وبا همه توانم رو چندبار

 کردم یحس نم یدرد اصال

 باز شد یبد یبا صدا در

 ، بابا، خاله، السا ومامانشآرتام مامان،

 ...دنیکش غیج همه

 بند کرد واریدستش وبه د مامانم

 گهیم یچ دمیفهم ینم یول زدیداد م بابام

 سر خورد نیزم یرو آرتام

 کرده بودن.. سیدهنش رو گرفته بود واشکاش صورتش وخ یبا دست جلو السا

 اومد... یباال نم نفسم
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 رو بردم سمت گلوم... نمیخون دست

 رم؟یخواستم بم ینم چرا

 وچنگ انداختم..محکم گلوم

 نبود یخواستم ول ینفس م راه

 شد یچشمام بسته م داشت

 ...رمیخواستم بم ینم یول

 سرم وتکون دادم رونیح

 خون نگاه کردم به

 ودباز شده ب یدستم که مثل دهن ماه به

 مردم... یداشتم م واقعا

 نداشتم ییهوا

 شد؟ ینم کمینزد یکس چرا

 التماس نگاه کردم با

 کنده شدم... نیزم یرو از

 بود زونیآو نمیخون دست

 زهیر یخون داره نقطه به نقطه م دمید یم

 بدون نفس زنده بودم؟. چطور

 بود بغلم کرده بود؟ یک

 نگاه کردم بهش
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 !بابام

 نیبا ا دیاز زحماتت وجبران نکردم...ببخش کمیوقت  چیه ،ینبودم که خواست یاون دیداشتم بگم: بابا ببخش دوست

 شده. یدونم سخته...ول یضربه آخرم کمرت وخم کردم...م

 .عاشقتم

 مامان وآرتام باش مواظب

 

 یدوست دارم مامان یلیمامانم بگم :خ به

 !یبود نی، بهترکه باشه یمامان، دوست، هر چ نیبهتر

 !وونتمید

 باش! میزندگ یمردا مراقب

 

 آرتام بگم:عشق خواهر؟ به

 چقدر دوست دارم یدون یم خودت

 ستین حیقلبمه، پس الزم به توض هیکجا گاهتیوجا یزیبرام عز چقدر

 دمیکش نجایتا هم ،یداداش ببخشم

 جز خودم شهیتموم نم یچیمن ه بعد

 شهیم یدونم سخته. ول یکن...م یزندگ

 رو خوشبخت کن السا

 بابا ومامان باش... مراقب
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 ..یغصه بخورن داداش نذار

 یامیدن

 

 السا بگم: خواهر خول وچل خودم! به

 عاشقتم

 یبود میزندگ هیهد نیبهتر

 دوست داشتم یلیباهم بودنمون وخ یروزا

 .میکرد ینحو احسنت ازش استفاده م به

 میرفت یم طنتارویته ش تا

 ...ببخشمزمیمنم خسته شدم عز یول یبخش یومن ونم یکن یم هیدونم گر یم

 ...نمیبهتر

 آرتام باش..نذار نبودم نابودش کنه... مراقب

 

 بگم: عشقم؟ یمان به

 به خاطر تو بود همش

 برس. تینگران من نباش و به زندگ اصال

 زمیعاشق شو عز دوباره

 بودنت آرزومه. خوشبخت

 دارم دوست



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
565 

 

 

 تخت گذاشتم...پس راحت چشم بستم یته بودم رورو نوش نایراحت بود که ا المیخ

 

 

 از زبون السا: داستان

 

 اومد. رونیاز اتاق ب دکتر

 بلند شدن نداشتم ینا من

 جانا که بدتر از من بودن خانواده

 برداشتن! زیجانا رفتن سمت دکتر خ یمامان من وخاله  یول

 

 دکتر یش..شد آقا یگفت: چ..چ دهیبر دهیستاره بر خاله

 

 نمونده رگش کامال از هم جدا بشه شتریب یعمل بشه، چند سانت عایسر دینه زد نه برداشت گفت: با دکتر

 زدنه رونیخون بدنش درحال ب همه

 با از کار افتادن قلبش شهیم یتکون دادنش مساو هر

 

 حرف راهش رو گرفت و رفت! نیا بعد

 حرفاش بودم! مات
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 رسونده بود؟ بیچه قدر به رگ دستش آس مگه

 م؟یاتاقش رفت یبالفاصله تو میدیشکستن فهم یصدا یکه وقت ما

 بودم جیگ

 حرف زدن وادارم کرد سرم رو بلند کنم یصدا

 !انیجانا ورا عمه

 !هه

 کرد یکه دل سنگ رو هم آب م دیکوب یخودش م نهیسر وس یتو یجور هیش  عمه

 داده بود هیتک واریبه د نیغمگ انیرا

 رفت رونیوب دیدفعه مثل برق پر کی که

 رفتم دنبالش

 رفت یم نشیطرف ماش داشت

 ؟یمرد یکن یزدم: فکر م صداش

 آره؟

 !یوبکش "مرد"همه بار اسمه نیکنه ا یم ینیاسمه مرد، به نظرم روت سنگ فیح

 ؟ینظر خودت چ به

 ؟یخوا یاز جون اون دختره معصوم م یچ

 ؟یافتاد شیزندگ یرو اهیطلسم س هیمثل  چرا

 ؟یریگ یازش م یرو دار یچ انتقام

 به عشقش برسه؟ یذار ینم چرا
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 نه؟ یخوشحال االن

 به خاطر تو خودش وکشت ره،یم یم داره

 نزد یسرطان گرفتش دست به خودکش اون

 نامرد یکن چقدر از سرطان بدتر حساب

 کشمت ی، به روح بابام ممو از سرش کم بشه هی فقط

 بابام و تاحاال قسم نخوردم. من

 . تهییچقدر حرفم جد ریبگ پس

 

 دهنم، حرفم نصفه موند یشدن دستش تو دهیکوب با

 سر من دست بلند کرد؟؟ اون

 شد! ینم باورم

 شخص روبروم  یرحم یشدن، نه از درد بلکه از ب ریدهنم رو گرفتم. اشکام سراز یجلو

 افتاده بود؟ یدست ک جانا

 

 آرتام از پشت سرم اومد: نامرد یصدا

 ؟یکن یدختر دست بلند م هی رو

 

 حواله دهنش کرد! یحرفش، مشت نیا مهیضم

 سر وصورتش یتو زدیم یبدجنس با
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 بردش یاز هوش م داشت

 نبود! یاطراف نگاه کردم کس به

 

 جلو رفتم:آرتام تو روخدا ولش کن ترسون

 کرد یدست دراز نم بهیدختر اونم غر هی ینداره، اون اگر مرد بود رو ارزش

 

 به خودم لرزوندم! وازم خواست برم داخل، دیکه کش یا عربده

 وداخل رفتم وبه عمو خبر دادم بره از هم جداشون کنه! دمییدو

 رفت... رونیب عیسر دیجانا که فهم عمه

 نداشتم یموضوع شک نیا ینبرده بود وتو تیاز انسان ییبو نایا

 رونینداشتم برم ب جرات

 شنیم کیکه دارن نزد دمیاز دور د قهیاز چند دق بعد

 بود  یفقط گوشه لبش خون آرتام

 درب وداغون بود انیرا یول

 کتک خوردش... افهیاون ق دنینگاهش کردم. نا گفته نماند که از درون چقدر حس کردم خنک شدم با د یبدجنس با

 شده. یچ دنیبه پا شد. همه پرس یا همهمه

 کرد. یرو ماس مال هیبود وقض یتموم کرد و نگفت موضوع چ انیرو در حق را ییآقا آرتام

 به من افتاد. نگاهش

 افتخار نگاهش کردم واونم با لبخند. با
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 ؟یاز کوره به درش کرد یجور نیکه ا یبه پا کرد یشیکنارم اومد ودمه گوشم گفت: چه آت آروم

 

 به لبم نگاه کرد: بعد

 .ادیداره خون م لبت

 سیسرو برو

 

 از من درب وداغونه! شتریکنم لب تو ب ی: فکر مادیاونم داشت خون م لب

 

  می: پس با هم بردیخند نیغمگ

 

 میشد یزدم وبا هم راه لبخند

 دستم وگرفت. یکس

 امیبود نگاه کردم. با اخم گفت:  منم م ستادهیمن وآرتام ا نیبه صدرا که ب پرسشگرانه

 

 کرد، خندم گرفت! یخرجم م شیکه کم وب یرتیغ از

 رفت یباال م کلشیاز سر وه رتشیغ یمن بود ول نصف

 خنده. ریز میو زد میمنظورش وگرفت وبه هم نگاه کرد آرتام

 کرد یم ییگلوش خودنما یخنده هم بغضِ تو یم یوقت

 میرفت سیو با دوتا مرد، سمت سرو دمیکش یآه
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 از زبون السا: داستان

 

 توسط خودم بود توجه نکردم... دنشیاز کز یبه سوزش دستم، که حاک یتوجه

 کردم. یم یاضطراب سالن وط با

 نبود! اصیقابل ق یزیچ چیکنم وبا ه فیتونستم حال خانواده جانا رو توص ینم

 بود بهم... رهیکه خ انیحال راه رفتن بودم که چشم افتاد به را در

 خشم نگاهش کردم! با

دلم لعنتش کردم واز  یآورد...تو یخودش نم یاصال به رو یبوده ول یوک یچ یکار جانا برا لیدونست دل یم خوب

 جانا کم کنه.... هیزندگ یاعماق وجودم خواستم خدا شرش رو از رو

 اومد رونیفکرا بودم که دکتر از اتاق عمل ب نیهم یتو

 سمتش... میحمله ور شد یهمگ

 نزد. یکس حرف چیه

 دکتر؟ یشد آقا یاومد، سکوت رو شکست: چ یعمو که انگار از ته چاه در م یصدا

 وره؟دخترم چط حال

 

 د؟یبهش خون بد دیتون یازش رفته، کدومتون م یادیبه هممون، گفت: خون ز یبعد نگاه اجمال دکتر
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 جلو اومد: م..من  آرتام

 کارو کردم نیهم ا قبال

 

 شهیهر لحظه که بگذره بدتر م د،ی: پس عجله کندکتر

 

 شد! بمینص شیخال یفقط جا نمشیبرگشتم بب یرفت که وقت عیانقدر سر آرتام

 

 دخترتون زودتر خوب بشه. دوارمیادامه داد: ام دکتر

 .دشیروانشناس ببر هی شیخوب شد حتما پ یوقت یول

 میبهش بکن یکمک میکار رو تکرار کنه ومانتون نیدوباره ا ممکن

 

 انداخت نییاز شرم سرش رو پا خاله

 زده؟ یخودکشودخترت دست به  یبگه خودم روانشناسم ودکتر بگه: روانشناس شهیدونم روش نم یم

 

 برگشتن یقبل یرفت وهمه سر جاها دکتر

 کرد یسر برادرش بود ومثال داشت آرومش م یجانا هم باال ی عمه

 !هه

 اتفاقات خودش وپسرش بوده! نیا یدونست مقصر اصل یم خوب

 ، فکر کنمکرد یبرادرش م هیخواهر با زندگ هیکه  ییکردم تمرکز کنم و به کارها یدر حال پردازش شد. سع ذهنم
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 رو نداشتم ییهمه دورو نیتوان حضم ا یول

 نداشتم! واقعا

 برادرش  دنیعذاب کش داشت

 دختر برادرش! مرگ

 ...یول

 شدم! یم وونهیخدا داشتم د یوا

رفتم توان  یهم م ایکه اگر؛ تا آخر دن یا شهیکل یفکرا نیسوق بدم ودست از ا یا گهیکردم فکرم رو طرف د یسع

 نداشتم، بردارم!رو   دنشیفهم

که خون داده بود  ییجا یرو باال زده بود وپنبه رو رو رهنشیپ نیشد آست دهیاومدن آرتام، نگاهم سمتش کش با

 گرفته....

 خوشبخت بود! جانا

 مثل آرتام داشت.... یکه برادر یوقت تا

 

 

 اومد رونیدکتر ب دنیاز گذشت چند ساعت انتظار کش بعد

 تان،مارسیب یتو دی، هر چند هنوز بابرن یکامل به سر م هیخوشحال بود و بالبخند گفت: دخترتون در سالمت چهرش

 که ازش رفت زنده موند... یکه با اون همه خون هیشکرش باق یباز هم جا یتحت مراقبت باشن، ول

 دنیکش یقینفس عم همه

 وسرش رو به نشونه شکر، باال برد! دیکش یقینفس عم خاله

 جانا اومد طرف خواهرش وبا لبخند بغلش کرد: خدارو شکر ی خاله
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 ومهربون هم وبغل کردن... خواهرانه

 !زدیموج م یخوشحال یهمه رَدِ اشک از رو یچشما یتو

 بار! نیشکر کردم...واسه هزارم خدارو

 باشه؟ ومدهیمونده که سر جانا ن ییبال ایفکر فرو رفتم...آ یدوباره تو و

 اروز؟یبود که بگن االن شبِ  نیمثل ا جوابش

 ...نمونده بود.نه

 .دیرو کش یزندگ یها یسالش نبود وطعم گس سخت۲۰هنوز

 تنوع همه خوبه! کمی...زمیگفت: تجربه س عز یبودم بهش بگم م مطمعن

 خوام؟! یبشه که من م یهمون یقراره همه چ مگه

 

 یکه م ییتا جا دیجنگ یشد وم یبلند م یبود...در برابر هر شکست یداستان خوب بود که دختر مقاوم یجا نیا یول

 !دیجنگ یشد م

 

................ 

 واول عمو رفت دنشید میرفت یکیآوردن  ژهیو یکه جانا رو بخش مراقبت ها نیا بعد

 

 

 از زبون جانا: داستان
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 باز کردن چشمام رو نداشتم ینا یول دیرس یبه گوشم م صدا

 خشک خشک بود! دهنم

 ...عطش داشتمدمیلبم کش یرو رو زبونم

 داشتم فقط آب بخورم دوست

 سردم رو در بر گرفت... یدستا یدفعه دست گرم وبزرگ کی

 کرد... یخسته م رو مجاب به نگاه کردن م یدستا چشما نیا

 بابام بود دمش،یباز شد...د چشمام

 کار کردم یچ دمیفهم االن

 آخر لحظه

 بابا

  مامان

 ذهنم رد شدن... یاز جلو لمی. خاله. السا...همه اتفاقات مثل فتامآر

 : چرا؟دیاشک از گوشه چشمش چک بابا

 دخترم؟ چرا

 

 کردن.  سیمنم که دمه مشکم بود وصورتم رو خ اشک

 بابا دیبگم: ببخش  یگرفته ا یتونستم با صدا فقط
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 صورتش نگاه کنم. یتونستم تو ی...نمدمیصورتم کش یرنگ رو رو دیحرفم ملحفه سف نیا مهیضم

 به من که اشک بابام رو در آوردم لعنت

 به من که باعث شدم کمرش خم بشه...لعنت! لعنت

 

 بابا: استراحت کن دخترم. یش شد صدا مهیملحفه، گرم شد. ضم یاز رو میشونیکردم پ حس

 !ستیخوب ن حالت

 خواد تنها باشه ومالقات وبذارن واسه بعد یم گمیم

 

 رفته... دمیوبسته شدن در فهمباز  از

 !هیگر ریبلند زدم ز یصدا با

 کردن! هیگر یبود برا یکه تنها بودم وقت خوب حاال

 وجودم رخنه کرده بود یبد بود...تشتت تو حالم

 رو باال آوردم. دستم

 ....هه!دمیرو د حلقه

 رو داشتممشتم گرفتم. فشارش دادم انگار قصد خرد کردنش  یدستم درش آوردم ومحکم تو از

 .دیکش ریدفعه دستم ت کی

 هم جمع شد  یاز درد تو صورتم

 حال بدم مهم نبود نیهمه مشکالت، ا نیا یتوجه نکردم...تو یبود ول یدستم خون یرو باند
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 اتفاق افتاد عیسر یلیخ زیچ همه

 شدن وبرگشتنم به خونه... خوب

 خواستن ساکت موندم! لینگفتم...هر چقدر دل یچیبهم کرد، ه انیکه را یدیتهد با

 زنده بودنم بود. لیدل نیجون برادرم مهم تر چون؛

 خودم، جونش رو به خطر بندازم یتونستم به خاطر خوشبخت ینم پس

 نیزندگم یدونست نقطه ضعفم مردا یخوب م یلیخ انیرا

 عشقم! یکیبرادرم.  یکی

 باشم... انیکه بلند شدم، با خودم عهد بستم که دست از پا خطا نکنم وتابع را امروز

 شم؟یربات م هیبه  لیدونستم دارم تبد یهم نم خودم

 دوتا مرد برام مهم تر از خودم بود... یزندگ یدونستم. ول یم دیشا

 مرخص شدم مارستانیهفته س از ب کی قایدق

 کنه یدر خوب کردن من م یوسع شهیوارد م یهر روز از در روانشناس مامان

 شد روح من؟ یبهتر م ی...واسه چشهیداره از قبل بهتر م میحس کردم وضع روح یخواستم ول یچند من نم هر

 شد! یله م وونیح هیدست  ریکه آخر سر ز اون

 شدم! بلند

 رفتم نهییآ یجلو

 نگاه کردم نهییآ یخودم تو به

 برافروخته بود چهرم
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 داشت! حق

 نشستم میشیآرا زیم یجلو یصندل یرو

 رو برداشتم. برس

 بشه رو میضیخواست تا اندازه قبل مر ینم یزیچ شیکه االن بلند موهام

 طرف شوونه م انداختم. هی

 دوست داشتم. یلی(رو خیپرکالغبه قول معروف) یمشک رنگ

وقت  چی..خب صددرصد هبمونه. یسرشون نزنم وبذارم مشک یوقت رنگ چیبچه بودم به خودم قول دادم که ه ادمهی

 زدم! ینم شونیهم دست به بلند

 دمیکش یموهام م یرو هیبه ال هیرو ال برس

 باشه... نهیگز نیتونست بهتر یواسه خوب کردنِ حالم، م یچند که مرتب بود؛ ول هر

 نگاه کردم؟ نهییآ یخودم، تو یچشما به

 رنگش بودم! عاشق

 "یطوس"مورد عالقه من بود  رنگ

 خودم! قهیسل ایاز رنگ چشمام بود  یعالقه حاک نیدونستم ا ینم

 رنگش هم نتونست غمشون رو از من کِتمان کنه. نیا

 ختمیر یخودم م یدردم ر وتو شهیهم

 چشمام! یکردم...ول یکردنش م یدر مخف یسع

 شد یهمه رو م شیداد ودستم پ یولو م زیچ همه

 دیفهم یاز همه، بابا م شتریب
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 هم آرتام! بعدش

 مشتت ذهنم بودم که در اتاق من رو به خودم آورد یحال جوالن فکرا در

 مامان نگاه کردم! به

 زد ینفس م نفس

 اومد! جلو

 گرم ومادرانش، پنهان کرد. یدستا یپام زانو زد. دست هام رو تو یجلو

 

 ؟یشد: چرا جواب نداد ریقطره اشکش سراز نیاول

 دخترکم یداد یسکته م م یداشت

 

 چرا سکته مامانم؟ در اومد: شیلب هام به نما یروزهام، رو نیا یمسخره  لبخندِ

 که خوبم! من

 

 نشستم! نیزم یرو کنارش

 بغلش فرو بردم یرو تو سرم

 پشت سر هم...فقط اون لحظه خدا شاهد خوب بودن حال من شد! قیعم نفس

 رو دور کمرم حلقه کرد. دستش

 موهام گذاشت. یش رو رو چونه

 دوردونه م؟ یدیهمه خودت وعذاب م نیچرا ا مه سر داد:مادرانه، زمز آروم،
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 ؟یدون یوهمه کس م زیتو چند سالته که انقدر خودت ومسؤل همه چ مگه

 ؟یبد انیبه را یبه جواب منف یتون ینم چرا

 من؟ طونیرُک گو وش یاون جانا کجاست

 خوام یاون دخترم روم من

 رفت یاز سروکوله بابا ومامانش باال م شهیکه هم یهمون

 اومدن...بهم بدش یبه صدا در م طنتاشیخونه از ش یواراید

 نردها یبا داداشش سُر خوردنش از رو اشیگوشیخوام. دلم واسه باز یاون رو م من

 

 کرد. ستیجا ا نیهم

 !دیکش ریقلبم ت دیکه کش یبلند آه

 کردم با مامانم؟ یکار م یچ داشتم

 رو بلند کردم سرم

 ی منم واسه اون دخترت تنگ شده مامان ِ:دلشیشونیکردم با پ کسیرو ف میشونینشستم. پ روبروش

 درحال تالشم برش گردونم منم

 برگشتن نداره قربونت برم الیکار کنم که خ یچ یول

 زنه تا برش گردونه..منم شاهدم! یمامانش به نحو احسنت داره خودش رو به آب وتاب م یول

 یکشه وبغض خفه ش م یم ریچون اون دختره همون موقعه قلش ت زهیدخترش اشک بر یجلو دیمامانش نبا یول

 کنه!

 زجر بکشه نایاز ا شتریخواد ب یخدا م یول رهیخواد بم یم
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 دختر، مامان؟ نیا ستین بسش

 

 نداد... یجواب

 قشنگش نگاه کردم یرو باال بردم. به صورت وچشم ها سرم

 ببرون بزنه لهیمونده بود خون از اون دوتا ت کم

 نداشت! ختنیر یبرا یاشک گهید وخب

از  دهیوپوش کیگرفته ش سوهان روحم شد: قربونِ اون دل کوچ یباره بغلش فرو رفتم. صدا کیبودم که  محوش

 دردت برم من!

 کن یعشق مامان...صبور شهیم تموم

 فهمم دردت و یم

 ...زنمشیوقته که به جونه خودم م اون

 

 شد! ینم یمعن یچیهکه با  ی...چه کلمه درک نشده وقشنگمامان

 

 

 هفته بعد: دو

 

 حرف خودم بکنم! یمامان رو حال متیکردم به عصاب خودم مسلط باشم وبا مال یسع
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 : ماماندمیچرخ طرفش

 گمیبار آخر م یبرا

 بدم؟ حیتوض نیوبخوا نیدونم متهم کن یکه نم یزیمن رو به چ نیندارم، چرا انقدر اصرار دار یمشکل من

 

 دخترم نیجلو اومد: بب مامان

 

 مامان هیرو جلوش نگه داشتم: کاف دستم

 .نمیش یسر اون سفره عقد م انیفردا با را من

 نی. پس دست از سرم بردارنیشیبله م نیشما هم شاهد ا گم،یرو م بله

 ندارم. ندارم. ندارم. یمشکل من

 !ادیاتاقم ن یخوام استراحت کنم. کس یخسته م از صبح سر کالس بودم. م االنم

 

 یرو پرت کردم. مغنعه م رو پرت کردم که نم میحرف، از پله ها باال رفتم وخودم رو به اتاقم رسوندم. کول نیا بعد

 کجا جا گرفت قایدونم دق

 من انگار عطش داشتم! یگرفتم. هوا سرد بود ول یگر م داشتم

 تخت افتادم یکه لباس عوض کنم رو نیرو باز کردم و بدون ا پنجرها

 سرم گذشته دونستم آب از یم

 واسه ساختنش بجنگم. اینداشتم که بخوام بهش دل خوش باشم.  یا ندهیآ

 قول معروف: هر چه بادابادا به
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 بدون فکر کردن بخوابم.  کمیرو بستم. خواستم  چشمام

 زنگ خورد. یهم رفت، گوش یکه چشمام رو یمحض به

 !دیزنگ، لرز نیدلم از ا ته

 شدم. بلند

 کردمخارج  میرو از کول یگوش

 انداختم. یشماره نگاه به

 آشنا نبود! واسم

 از گوشم فاصله ش دادم: بله؟ کمیترس برداشتم.  با

 

 که نداد دوباره گفتم: الو؟ یجواب

 

 گفت! ینم یزیچ یول

 اومد! یم یوتند تند کس یدر پ یپ ینفس ها یتر کردم. فقط صدا کیرو به گوشم نزد یگوش

 زد؟! ینم یچرا حرف پس

 رو قطع کردم.  ینگفت، گوش یزیچ یوقت یخواستم حرف بزنه ول گهیبار د چند

 اهیس ستیل یخواستم شماره رو بذارم تو یم

 شدم. مونیبعد پش یول

 "برسه ندمیوآ یباشه که به داد زندگ یکس دیشا"خودم گفتم با
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 رو کنارم گذاشتم یجام برگشتم. گوش سر

 ستم بخوابمهم گذاشتم وفقط خوا یخسته م رو رو یانتظار پلکا با

 

 

 موهام، چشم هام رو باز کردم! یرو ینوازشِ دست با

 بردم! یکه از نوازشش داشتم لذت م یرو بردم رو دست دستم

 شد حس نکنم دست برادرم رو؟ یکردم. مگه م حسش

 

 شدم. نشسته م بلند

 آرومش کردم. افهیمهمون ق یکردم...لبخند نگاهش

 درمان درد من بود نیکرد. بهتر یش مخف نهیس یرو داد. جلو اومد سرم رو تو جوابم

 کردم یش مخف نهیس یرو تو خودم

 موهام زد.  یرو یا بوسه

 من طونکیگفت: ساعت خواب ش آروم

 

 وار وآروم مثل خودش گفتم: مگه ساعت چنده؟ زمزمه

 

 ش جدا کردم. نهیرو از س سرم
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 وقت شامه گل داداش :دیم رو بوس گونه

 کنم دارتیحرفارو ندارم ومن اومدم ب نیمن گفتم ما ا یاتاقم ول ادین یگفته جانا فرموده کس مامان

 

 ارهیحرفت حرف ب یکنه رو یجرات نم یکه کس یچه قدر خطرناک نیزدم واون ادامه داد: بب لبخند

 

 . فقط واسه خوش کردن دلِ برادرم بود وبس!دمیخند

 .دیشد ومن رو هم دنبال خودش کش بلند

 : نگاش کن تورو خداستادیدفعه ا کی بعد

 انقدر تنبل؟ دختر

 که هنوز لباس دانشگاهت تنته تو

 . من اتاقم منتظرمریدوش بگ هیباش برو  زود

 

 .دمیخند

 خوش بودن دل خودم! یکرد نه از رو یم دنیمن رو مجاب به خند چهرش

 

 کوچولوم ی: برو آبجدیرو بوس میشونیپ

 

 حوله حمام رو برداشتم..رونیحرفش رفت ب نیا بعد

 حمام یتو رفتم
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 یآوردن. ول یداشتن سمتم هجوم م میشگیهم یوان ولبش نشسته م تا پر بشه..فکرا یگرم رو باز کردم تو آب

 وان رفتم یاجازه جوالن ندادم...تو

 زایچ نیمهم نبود ا یداغ بود ول یکم

 خوب گذشته م ببرم یشد فکرم رو سمت اتفاقا یکردم نم یم یکار هر

 شدن! تیلیخاطرات خوب گذشتم از ذهنم د یهمه  انگار

 

........ 

 لباس شدم دنیکه کامل حمام کردم. مشغول پوش نیاز ا بعد

 بود. دهیقلب قرمز بزرگ جلوش رو پوش هیساده خز دار که  دیسف رهنیپ

 رو هم تن کردم میخونگ یمشک نیج

 .دمیموهام رو گرفتم وبرس کش نم

 سرم بستم یباال یاسب دم

 .دمیلب هام کش یکم رنگ رو یلب صورت برق

 زدم وبا عطرم دوش گرفتم ملیر یکم

 دادم؟ یوعذاب م گرانید دیمن بود چرا با حال

 من رو بدن؟ یتاوان کارا دیخانوادم با چرا

 رفتم. ،بمیج یتو لمیبه خودم انداختم و با گذاشتن موبا ینگاه

 که درحال سقوط بود دمیهوا د یکه در رو باز کردم دست آرتام رو تو نیهم

 صورتم گرفتم: به من رحم کن یحالتش ودستم رو جلو نیگرفت به ا خندم
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 دخترم. نیرو برداشت ودور گردن من انداختش وگفت: آفر دستش

 یچه ناز شد نیبب

 هخوش ور ورو باشه که نمونه رو دست مامانش وبترش کمی دیبا دختر

 

 دم؟یکردم: من ترش شیا چهیحواله بازو ماه یمشت یاخم ساختگ با

 

 گفته تو؟ یرو نگاه کرد: ک باال

 برم قلمه پاش وخرد کنم بگو

 

 .دمیخند

 گهید نیایخنده من گم شد: آرتام ب یصدا یمامان، تو یصدا

 

 نییپا میرفت عیسر

 نشسته بودن زیوبابا رو م مامان

 که باهاش بحث کردم. اوردمیخودم هم ن ی. اصال به رودمیسمت مامان رفتم وگونه ش رو بوس میمستق

 نشون نداد یعکس العمل چیازم ناراحت بود، ه انگار

 .دمیگونه ش رو بوس ی. دستم رو دور گرنش حلقه کردم. محکم وطوالندمیبابا چرخ طرف

 در رفت؟ میکنه من خستگ یاالن باور م یک شی ی ی ی: آخدیکش یقیکه کنار رفتم. بابا نفس عم نیا بعد



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
587 

 

 

 : مندمیخند

 

 صورتش ینگاهم کرد اشاره کرد برم طرفش رفتم وصورتم رو کج بردم جلو یبرگشت وبا مهر پدرانه ا بابا

 واقعا در رفت گهیدفعه د نی. گفت: ادمیبوس قیمتقابال کارم رو تکرار وعم اونم

 

 هم کردوبا مهر نگا دیدفعه مامان هم خند نیا

 برو آرتام نشسته م.  رو

دونستن  یبه برنج هم نکردم. چون همه م ینگاه یدورش شدم وحت اتیخوردن مرغ شکم پر واون محتو مشغول

 نکردن که بکشم... ی، اصراربرنج بخورم ادیم شیکم پ یلیخ

 

 

 نگاه کردم نهییآ یخودم تو به

 شد! یگود رفته، چهرم رو خالصه م یروح وچشما یب صورتِ

 شد. انیچهارچوب در نما یاتاقم زده شد. مامان تو در

 

 عقد؟ دیسراغ خر دیمنتظره. مگه قرار نبود بر انیرا موندم حرفش رو بزنه: منتظر

 

 نداشتم تنها برم باهاش. دوست
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 ؟یایهمرام ب شهی: مامان مادیگفتم همراهم ب یبه مامان م دیبا پس

 

 .زمینه عز اب گرفت:جلو اومد. صورتم رو با دستاش ق مامان

 ؟یباهات بعدش چ امیاالن ب من

 ؟یخودت چ یخونه  یرفت یوقت

 دنبالت. امیتونم ب ینم گهیمن د گهید اونجا

 دخترم یکه خودت انتخاب کرد هیراه

 .یفرصت برگشت دار هنوزم

 .نهیب ینم بیکس آس چیوسط جز خودت ه نی. بدون اتینکن زندگ نابود

 

 مامان بودم. هنوز..راه..برگشت..داشتم یکردن حرفا یحالج درحال

 شمیم ینبود پس مهم نبود چ ینه نه نداشتم...مان نه

 موند...آره مهم نبود! یسوخت وفقط خاکسترش م یم مینبود زندگ مهم

 

 رفتم نییرو برداشتم وپا فمیک

 م؟یبلند شد. سمتم اومد. دستش رو جلو آورد: سالم بر دیمن رو د انیرا یوقت

 

 م. از مامان هم ناراحت بودم.در رفت سمت

 .رونیرفتم ب یخدافظ بدون
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 رفتن گرم کنه؟ نیدلم رو از ا کمی دینبا چرا

 کرد؟ یدرکم م دینبا چرا

 

 

 !مینزد یحرف چیکدوم ه چیوه مینشست نیماش یتو

 پناه بردم  ینقطه صندل نیگوشه تر به

 از وجودش. دمیترس یم انگار

 ...دمیترس یکه نه، حتما م انگار

 پرت شدم. شهیترمز. سمت ش یدفعه زد رو کیفکر بودم که  یتو

 .شمیاومد، مطمعن بودم خرد م یصورتم نم یدستش جلو اگر

 نگاهش کردم...اونم با خنده مبهوت

 تونست ضربان قلب من رو به هزار برسونه از ترس. یهم م خندش

 

 !یایب رونیالزم بود ب ،یفکر بود یتو یادیخندش گفت: ز یبه ال ال

 

 حد وحساب نداشت! تمیعصبان

 یخنده وگفت: اشکال رینزدم که دوباره زد ز یحرف چیطپش قلبم از دستم در رفت. دستم رو مشت کردم وه دور

 .زمینداره عز

 بود! ازین شه،یم یکه همه روزات بدون اظطراب ط ییواسه تو جانیه کمی
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 گفت؟ یکردم من رو م هنگ

 شد؟ یم یبدون اظطراب همه روزام ط من

 حرف حقم نبود! نیشد ا یم یط یهام بدون نگران هیکه تک تک ثان یمن

 شدم. مونیبعدش پش یبود رو بگم ول قشیکه ال یزیرو باز کردم چ دهنم

 

 نمیگفتم: بله من ا لکسیر یلیکردم. خ یرو مخف تمیحرص وعصبان همه

 !الیخ یوب کلسیدختر ر هی

 . پس خودت وخسته نکنشهیحرفا وحرکاتا حال خوشم خراب نم نیتوجه حسودا، من با ا قابل

 

 زدم. رونیب نیحرفم از ماش نیا بعد

 رفتم یتند کردم وسمت گل فروش پا

 نکردم! یصدا کردنش توجه به

 شدم. یسرد م ی، کمکه حقش وگذاشته کف دستش نیا یسوختم ول یچند داشتم از درون م هر

 

........ 

 چرخوندم. بایز یگال نیرو ب نگاهم

 من انتخابم رو کرده بودم یسخت بود ول انتخاب

 شد؟ ی. گفت: چارهیخودش ن یکرد به رو یسع یشوک بود ول یسمتم اومد. هنوز تو انیرا
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 شد؟ انتخاب

 

 بردم: بله انتخاب شد یرو سمت گل رز قرمز، مشک دستم

 

 تعجب نگاهم کرد: اونا؟ با

 واسه جشن عقد؟ یمشک

 

 رو در آوردم. چشمام رو درشت کردم: بله اونا اداش

 

 ؟یداشت یقرمزش رو بر م دینگاه کرد: حداقل سف گهید یگال به

 

 گفتم: نه فقط اون. لبجبازانه

 شیدنبالم بچرخون دیوتو با رمیگ ینباشه من دستش نم اون

 

 خوب لذت ببر تیچندروز آزاد نیفوت کرد. از کنارم رد شد وگفت: از ا رونیرو کالفه ب نفسش

 جا خاک کن. نیکاراتم هم نیوا یشیم یزندون گهید چون

 کنم یبار طبق کارات عمل م نیاول وآخر چون

 

 سمت فروشنده رفت
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 چرا؟ دروغ

 !دمیهشدارش ترس نیا از

 

 

 رنگا رنگ شده بودم! یگال نیزد ومن هم محسور ا یداشت با فروشنده حرف م انیرا

 !هیک نمیاز پشت سرم اومد. برگشتم بب ییرفتم که صدا یطرف در م داشتم

 !ستادیقلبم از حرکت ا دمشید یوقت

 زده به اطرافم نگاه کردم بهت

 بود باور کنم خودش باشه! سخت

 شبح دست از سرم برداره! نیشم وتموم بشه. ا داریرو نشکون گرفتم. خواستم اگر خوابم ب دستم

 بودم... دهیود تیوصحت داشت ومن واقع دمینه اشتباه ند یول

 امیکردم به خودم ب یسع

 دهیشه..هرچند خودم هم هنوز وجودش رو باور نداشتم، که دستم کش یشر م نهیبب انیمطمعن بودم اگر را چون

 شدم! نیشوک بودم که سوار ماش یشد..تو

 هم اومد ونشست خودش

 ترس برگشتم سمتش. با

 ؟یکن یکار م..م یجا چ نی..ایگفتم: ت..تو ا ده،یبر دهیبر

 

 رو نداد وگاز داد جوابم
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 که متوجه شد ودنبالمون اومد دمیبه پشت سرم نگاه کردم. د بتیه با

 سر وصورتم! یتو دنیکوب یمثل پتک داشتن م انگار

 ؟یبرگشتم: مان یمان طرف

 .ادیاز دستش برم یبگ یست هرکار وونهید نیا یدون یکنه، م یدنبالمون م داره

 شم تو برو خب؟ ادهیمن پ بذار

 کنم یباهاش عقد نم دمیبه جون تو به جون آرتام قول م بخدا

 خوام. بذار برم ینم گمیاالن م نیهم

 

 

 ، بذار برم.بزن یحرف هیدستام گرفتم:  یحرف زدن نداشتم وصورتم رو تو یکرد...از شدت ترسم، نا ینم توجه

 کشتت یم

 

 من رو ملزم به بلند کردن سرم کردن! نیماش یکایالست غیج

 گوشهام بردم یفرو رفتم ودستم رو رو یصندل یتو

 

 بس کن  یزدم: مان غیدفعه ج نیا

 ؟یریکجا م یدار

 کنه یدنبالمون م داره
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 به حرف اومد: حرف نزن جانا باالخره

 بهت فرصت دادم یلیخ نجامیا تا

 آره؟ یعقد کن یشب خواست که

 شک نکنم بهت؟ یخواست یم بعد

 با اون همه مدرک! اونم

 

 یچیبگم که دستش رو به عالمت سکوت جلوم گرفت:ساکت شو. ه یزیه بودم. خواستم چشد شیتشو دچار

 میکه قراره بر یینگو..حداقل تا جا

 

 

 ؟یچ یعنی: دمیپروا پرس یب

 م؟یکجا بر قراره

 نداره؟! یآخرش راه یریم یکه دار یراه نیا

 

 طاقت فرسا بود! سرعتش

 که نگاهش به روبه رو بود، گفت: نگران نباش یحال در

 کنم یخوام رد گم کن یم فعال

 

 مارو به جلو پرت کنه! نیاومد که هر لحظه ممکن بود ماش یسرعت م یعقب برگشتم. جور به
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 بود. یدرهم وعصبان چهرش

 ..ادیاز دستش بر م یوهرکار دهیدونستم به مرز جنون رس یم

 کرد یترسم رو چند برابر م نیوا میشد یاز شهر خارج م میداشت

 

 ؟یبا ترس متذرکر شدم: مان دوباره

 حواست هست؟ ،یدیبه کشتنمون م یدار

 

 ریکه گفت: کمربندت وببند. خودت ومحکم بگ دید یدونم چ ینم

 

 لرزونم کمربند رو بستم وبه انتظار کابوسهام نشستم یدستا با

 

 

 زدم! یرو م زیهمه چ دیداشتم ق واقعا

 بودم. دهیمرز جنون رس به

 !انینه را دیکش یدست م یمان نه

 کردم خودم رو نبازم! یسع یذهنم رو جفت وجور کنم ول یبود کلمات تو سخت

 

 تو رو خدا بس کن یبود، لب زدم: م..مان یهر جون کندن با
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 ینم نیخوا یکه م یزیکدوم به اون چ چیه یول ؛یراهمون کنه تو هم اون وخسته ش کن یکنه ب یم یداره سع اون

 وبس کن! ای..بنیرس

 کن خودت برو ادهیجا پ نیوهم من

 سراغت امیب دمیم قول

 

 ترسوند یمن رو م شتریب نیفرستاد وا رونینگفت. فقط نفسش رو صدا دار ب یزیچ

 

 خوردم. یخودم غوطه م یتو یتابیاز دلهر وب داشتم

 داشت! یدست از سرم بر نم یتابیب

 نبود یاطرافم نگاه کردم کس به

 !انیورا میما بود فقط

 بار هم که شده حرفام رو بزنم! نیآخر یداشتم برا دوست

 

 حیبهت گفتم بذار توض یدیرو د یلعنت یکه اون عکسا ینداشتم، پس شروع کردم: لحظه ا یزیدونستم راه گر یم

من همه جا رفتم گفتن  یگفت ،یفرصت نداد ی، ولهمپاپوشه واسه جدا کردنه ما از  هیهمش  نایبدم. بذار ثابت کنم ا

 ی. تو هم باور کردستیفتوشاپ ن

 من دنبالش وگرفتم یول یرفت تو

دلم راه  ی. من که از خودم مطمعن بودم پس ترس وتوستیچطور فتوشاپ ن هیکار ک نایا نمیزدم تا بب یهر در به

 ندادم

 فکر کرد من باورش کردم! یوخواست از خودش ردش کنه وتا مدت ستیاومد وگفت کار من ن انیکه را نیا با
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م  نقشه یکارو کردم خودم گذاشتم فکر کنه حرفاش وباور کردم وتو نیبردن نقشه خودم ا شیمن فقط واسه پ یول

 وارد نشه

 

هم  یلیگذشت خ یلیمهم نبود. ادامه دادم: با حال خرابم رفتم دنبال اون عکسا خ یآوردم ول ینفس کم م داشتم

 آرتام والسا! یببره حت یپ یحرفا بود..نذاشتم کس نیمهم تر از ا قتیسخت گذشت اما روشن شدن حق

 شه؟ یم باورت

 چه قدر مهم بود! نیپس خودت تا آخرش حساب کن وبب د،ینفهم داداشمم

 بار با السا هم حرف زد! کی یدختر افتاده بود دنبالم وحت هی رم،یکه برم دنبال عکسارو بگ نیا قبل

 داستان ما بود؟ یدختر کجا نیا یدون یم

 ؟یچرا ندون یبدون دیبا معلومه

 کردن اون دختر به من، شد من  هیکردن وشب میبا گر ان،یدختر با کمک را اون

 ؟یفهم یم

 اونا رو  یمن..تو هم باور کرد شد

 یورفت یرو نداد قتیروز هم فرصت اثبات کردنِ حق کی یحت ،یاعتماد نداشت بهم

 جالب داستان کجا بود؟ کهیت یدون یم

 نیکجا که اون دختره تو رو دوست داشت وبا هم بود اون

 رفت؟ یم دیبا مونیکیکدوم  نیفکر کن وبب حاال

 

 شدم یزد. داشتم خفه م یم بردم، نبض م قهیشق یرو رو دستم
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 نگاه کردم یمان به

 بود داره به زور خودش رو کنترل کنه دایسرخ سرخ بود وهو چهرش

 

 طور؟ نیباال خره به حرف در اومد: که ا یاز انتظارم بود ول دور

 من افتاد! ریتو تقص دیاز د یچ همه

 بود؟ یاون دختر ک یدون یم

 د؟یمارو با هم د یک

 گفته من اون دختر ودوست داشتم؟ یک

 بود؟ ضیرو گفته، نگفت اون دختر مر نایکه ا یکس

 به اصرار پدر، مادر ودکترش وخانواده خودم واسه خوب شدنش رفتم؟ نگفت

 ایواسه خودش بشه واگر نشه خودش  دیدست بذاره با یزیهر چ یرو ضه،یاون دختر از بستگان دور بابامه، مر جانا؛

 ؟یفهم یکشه م یرو م یکی

 بابام یشرکت لعنت یرفتم تو یدارن وگرنه نم یدختر نیهمچ هیدونستم اونا  ینم من

 نیهم بب نارویبودم. ا چهیباز هی منم

 واز همه کس بپرسم زیتا انتقام همه چ نجامیا االنم

 

 

 نگاه کردم یو واج به مان هاج

 شوم، توان درک حرفاش رو نداشتم! تیموقع نیا یتو
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 ترس و وحشت، به روبرو نگاه کردم با

 بردم وخواستم راه رو کج کنم نیرو سمت فرمون ماش دستم

 شده بود! وونهیانگار د یانم یول

 

 ؟یگفتم: مان ادیفر با

 ؟یکن یکار م یچ یدار

  نییپا میریم میدار نیبب ایخودت ب به

 عمقش و؟ ینیب ینم مگه

 ؟یکش یعقب نم چرا

 رو ترمز، زود باش بزن

 

 دیفهم ینم یچیکرد. ه ینم ریس ایدن نیا یانگار تو یمان یول

 زدم ینه انگار من داشتم صداش م انگار

 بردم  نیرو سمت بوق ماش دستم

 از فکر بودم. یآوردن مان رونیب شاهد

 

 شهیش یگرفت. اگر کمربند نبود، با سر برم تو ی. ترمز بددیرو کش یمتوجه روبرو شد و دست تازه

 دادم هیتک یصندل یراحت سرم رو به پشت الیخ با
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 وبردار برو  نی: ماشدیفرمون کوب یسرش رو رو یمان

 رسهیاالن م انیرا

 

 ؟یمان یگیم یخودش: چ شیکرد پ یم یفکر چه

 رم؟یبا گفتن تو م یکرد فکر

 ؟یمن بش یبرم وتو قربون من

 

فرمون: جانا  یبا مشت زد رو یباشه، رعشه به تنم انداخت..مان انیکه شک نداشتم را یکنار نیترمز بد ماش یصدا

 دور کن  جا نیمن و خودت واز ا یجا ایزود باش ب ست،ین یاالن وقت لجباز

 !دمیسراغت، قول م امیم

 

 خود تالش نکن یب رمیگفتم: من نم مصمم

 

 شد.  ادهیپ انیرا

 دمیفهم نیرو از باز وبسته شدن در ماش نیا

 دفعه مثل روح، جلوم ظاهر شد! کیتونستم برگردم وبهش نگاه کنم که  ینم

 خشک شد.. بزاقم

 نکردم دایچهرش پ یتو یتقال کردم ترس ینگاه کردم هرچ یمان به

 کرد یمبارزه آماده م هیداشت خودش رو واسه  انگار
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 .میشونیپ یرو چسبوندن رو یسرب داغ هینرفته بود که برگشت سمتم. انگار  نییرو باز کرد. هنوز کامل پا نیماش در

 شد  سیدوباره با اشکام، خ صورتم

 

 خواهم داشت شهیدوست دارم وهم شهیزمزمه کرد: هم آروم

 

 ه گرفت: زودباش بروفاصل یلیم چند

 ستیکدوممون ن چیبه نفع ه موندنت

 

 رفت نییحرف پا نیا بعد

 رفتم نییبالفاصله پا منم

 محض بود  هیرفتنم خودخواه یپر از خواهش بود؛ ول نگاهش

 

 دیکه خودش بفهمه گفتم: ببخش یجور آروم

 

 ستادیمن ا یزد. اومد وجلو دور

 که چهرش سرخ نه کبود شده بود، نگاه کردم انیترس به را با

 رو پشت کمرش برد  دستش

 تنم مونده بود، رفت! یهم که تو یذره جون هیهمون  دم،یدستش د یرو که تو اسلحه

 نداشت  یانگار قصد یکنه ول یکار یبودم مان منتظر
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 ؟یکرد یکار م یچ یاومد: اون اسلحه رو نداشت یپوزخند مان یصدا

 از حقت دفاع کن ایر کنار، باون وبذا یمرد

 

 ؟یبچه خر کن یخوا یکرد: م یخنده عصب یمان

 

 چرخوند یحرفش، سر اسلحه ش رو سمت مان نیا بعد

 یاون اسلحه رو بکش یاگر بخوا ی: نامرددیدفعه من بودم که صدام به آسمون رس نیا

 حساب تو منم  طرف

 رو ینه مان یمحاکمه کن دیروبا من

 

 جلو اومد  یکم

 هیدونستم قصدش مان یم

 رفتم یخودم جلو م دیبا پس

 ، خودم رو جلوش انداختممانعم بشه یکه مان نیا قبل

 کنه؟ ینم کینامرد به تو شل نیا یزد: فکر کرد یدوباره پوزخند یمان

 

 حرف عقب فرستادم نیا بعد

 گلوله، بسته شد! کیشل یبگم که با صدا یزیباز کردم چ لب
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 ه اطرافم نگاه کردم ومبهوت ب مات

 سخت بود باورش

 شده بود نگاه کردم نیکه پخش زم یشک به مان با

 تونست؟ یهم باور نداشتم چطور م هنوز

  یمان یزدم جلو زانو

 کرد؟! کیبهش شل واقعا

 ؟یچ واسه

 کدوم گناه ناکرده.. واسه

 همه اتفاق نیا یرو نداشتم، انگار قفل بودم تو یانجام کار توان

 رو بردم دستم

 ؟یرو نوازش کردم: مان صورتش

 ؟یمان

 

 نداد  جواب

صداش روبندازه پس  دیگفت: دختر نبا یکارم با تشر م نیاومد حتما بابت ا یبدش م غیصداش زدم اون از ج عیج با

 کلش

 

 دفعه نگفت نیا یول

 لب هاش بود! یرو یلبخند مچهیباز گذاشت ن مهیچشماش ون فقط
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 یگفتم: بلند شو مان هیگر ونیم

 تنهام، پاشو وونیح هیبا  نیبب

 

 حال گفت: تورو جون آرتام برو. یب

 به کار من نداره یکار گهید

 کنم یمن سرش رو گرم م برو

 

 رمیجا م نی:من با تو از اختیصورتش ر یرو قاب گرفتم. اشکم رو صورتش

 

 بودم! دهینگاهش رو ند نیکه به پشت سرم بود من رو به وجد آورد تا حاال ا یمان نگاه

  دیرس انینگاهش رو دنبال کردم. به را رد

 بودم دنشیبود ومن هم مشتاق چش دهیاسلحه ش رو چش یچون عشقم هم مزه  دمیسرم بود نترس یاسلحه باال با

 یبکن یباهاش کار یاگر بخوا یاومد: نامرد یمان یصدا

 انصاف؟ یب دهیدختر رس هیبه  زورت

 

 تورو خدا بلند نشو یشد که خواستم بخوابه:مان زیخ میبلند شدن، ناله ن تقال کرد واسه یمان

 شده یکیلباست با خون  نیبب

 

 گلوله اومد  یصدا



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
605 

 

وبگو  حرفت نیکرده بود نگاه کردم، که گفت: آخر کیکه اسلحه رو باال گرفته بود، به باال شل انیوحشت سمت را با

 به خانوادت بگم

 

 قفل شده بود  زبونم

 شد! یشد که نم ینم یحرف بزنم ول خواستم

 یندار یرو سمتم گرفت: پس انگار حرف اسلحه

 

 کرد کیبرده وآوردم..واقعا شل ایتن خسته م، به اون دن یرو ریشدن ت پرتاپ

 بلند شدنش  ،یعربده مان یصدا

، گذاشتن دستش ش نهیس یمن سمت خودش، گذاشتن سرم رو دنینداشتن وزن خودش، افتادنش کنارم، کش توان

 ریردِ ت یرو

 ، درد خودم.نفس زدنش نفس

 شدم کیدن تا حس کنم چه قدر به مرگ نزددست به دست هم دا همه

 

 چرخوندم. یدرد خودم رو سمت مان با

 لبخند زدم: باالخره تموم شد  ت،یهمون موقع یتو

 

  نیشه ا یدونستم آخرش م ینداشت گفت: م یفرق رهنشیپ یکه االن صورتش با خون رو یمان

 ؟ینرفت چرا
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 ندارم یتیرو بردم سمت صورتش ونوازش کردم: من شکا دستم

 ام یراض هیراض

 نهیریخوردنم ش ریتو ت با

 

 ان،یرا زیوهم انگ یخنده  ینتونست..صدا یهم رفت. تالش کرد بازشون کنه ول یجواب بده که چشماش رو خواست

 نگه داشتن چشمام رو نداشتم. لیپتانس گهیدکردم.  کسیف یمان نهیس یسرم رو رو

 جدا شدم... ایدن نیم از ا نهیکم چشمام گرم شد وبا درد درون س کم

 

 

 از زبون السا: داستان

 شد دوباره؟ یشده بودم..باورم نم وونهینه اصال د ضیمنگ، مر ج،یگ

 از دستم سر خورد تلفن

 نگه داشتن خودم رو نداشتم  توان

 برداشت زیبا دو طرفم خ مامان

 شده؟ یرو قاب گرفت: دخترم چ صورتم

 قربونت برم؟ دهیرنگت پر چرا

 

 بزن یحرف هیقفل شده بود..توان حرف زدن نداشتم. مامان چندبار پشت سر هم تکونم داد: السا  زبونم
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 شده یمن ومامان بگو چ یکشت

 

 تقال کردم زبونم رو تکون بدم، تکون نخورد.. هرچقدر

 که به صورتم خورد، به خودم اومدم. هاج و واج به مامان نگاه کردم...واقعا جانا؟.. یلیس با

 نه، نه، امکان نداشت. نه،

  رونیکه به سر ووضعم نگاه کنم رفتم ب نیرو برداشتم. بدون ا نیماش چییشدم سو بلند

 حال؟ نیبا ا یریکرد: السا کجا م یم هیدنبالم اومد. حاال اونم گر مامان

 برمت یمن م یبگو هر جا بخوا ایب یدیدست خودت م یکار هی

 

 گفتم: مامان جانا مرد هیمانعم بشه که اجازه ندادم وباگر خواست

 ول کن دستم و رهیمیم داره

 

 چطور باز شد! نگیشدم ودر پارگ نیدونم چطور سوار ماش ینم

 موندن.. یسرم م یآرتام، مثل پتک رو یحرفا

 دونستم یدونستن حال من چطوره..نم ی..اونا نمدمیکش یم ییال نایماش نیب دم،یکوب یفرمون م یرو زدم،یم بوق

 که من بخوام.. نیا ی. برهیوصله جونم داره م

 شهیکه گرفتم، به ش یسکوء جلوم. با ترمز بد یبود برم تو کیرسوندم..نزد مارستانیدونم چطور خودم رو به ب ینم

 وست نه خواهر من بود..مهم نبود..مهم د زایچ نیا یبرخورد کردم؛ ول

 ..چرا انقدر شلوغ بود؟دمیرفتم. پرسون پرسون به خانواده جانا رس نییپا
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 پخش بود نیزم یخاله رو چرا

 جانا؟ خاله

 بود؟ واریجانا چرا کنج د خاله

 ..آرتام چرا انقدر کبود شده بود؟؟آ

 شده بود؟ یجانا چ مگه

 رنجورم، جلو رفتم.  یپاها با

 تلو خودم رو بهشون رسوندم تلو

 نداشتم. کنار خاله نشستم یحرف توان

 که بهم افتاد، بغلم زد  چشمش

 زدیبغلم زجه م یتو

 زد؟ ینم یحرف هیجز گر یچرا کس 

 کردن؟ یانقدر مبهم رفتار م چرا

 کردم یبغلم، به وضوح حس م یبدن خاله رو تو لرزش

همهمه من رو از انتظارم  ییاز جانب خاله بودم که صدا یمحابا، دستم رو دور شونه خاله انداختم. منتظر حرف یب

 وباعث شد مثل فنر از جام بلند شم دیکش رونیب

 اومده بود، رفتن  رونیکه از اتاق عمل ب یجانا وهمسرش، طرف دکتر ی خاله

 میدور دکتر حلقه بست همه

از  یدایز یو االن کما رفتن، خون میدخترتون انجام بد یبرا یکار می:واقعا متأسفم، نتونستبه چهره همه کرد ینگاه

 دست دادن
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  ابونیب یخبر تو یساعت ب شش

 بسته خیبدنش  یکه مونده هم از سرما تو یبدنش از دست رفته واون یخون تو همه

 داد یبدنش بسته شده بودن وقبلش پمپاژش رو انجام نم یرگا همه

 دیخدارو شکر کن دیجا که زنده مونده با نیهم تا

 

 کردم که دوباره به حرف اومد: واما پسرتون یم یذهنم حالج یجانا، مرگ، قلبش رو داشتم تو کما،

 

 پسرشون؟

 بوده؟ یک پسرشون

از  یادیز یلیقلبش خطور کرده. اما خون خ هیناح ریت د،یتون یگوش سپردم: همون طور که م ش،یپر از تشو یذهن با

 ست نداده بود!د

 ستی. وضع پسرتون بهتر از دخترتون ندیدعا کن دیعمله با ریتونم بهتون بدم االن ز ینم یقطع جواب

 

 هیپسرِ مان دمیخاله وخواهرش فهم غی...پسر..با جپسر

 شد! داشیپ هوینبود، کجا  یمان یول

 گرفت.. یکرد، چه برسه به من که داشت قلبم م یکردن م هیآسمون رو هم مجاب به گر یخاله، مرغا زجه

 بلند شدم سیپل میسیب یدادم که صدا هینشستم..سرم رو به پشت تک یسرد فلز مکتِین یجون رو یب

 

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
610 

 

 ن؟ییاومدن: خانواده راد شما سایپل

 

 جلو رفتن: بله مردا

 

 اشاره کرد اومد. یکیبه اون  سیپل

 . شدن یانگشت نگار رایگفت: ت میکه مخاطبش ما بود یمتوجه نشدم. در حال ادیگفت که ز یزیچ هی میسیب با

 د؟یشناس یم انیبه نام را یشخص شما

 

 بستن خیتنم همه  ذهنم،

 میشناس یعاجزانه گفت: بله م آرتام،

 

 .دییایبا ما ب دیبعد حرف آرتام ادامه داد: با سیپل

 مینه که مانع شدکرد فرار ک یکرد سع کیدو دختر وپسر شل نیبه ا یوقت

 میکنن که موفق شد رشیموقعه اومدن به فرودگاه دست گ میومامور گذاشت میها گشت یاظطرار طیبل یتو

 دییایخودشه با ما ب میکه مطمعن بش نیوا ییشناسا یبرا

 

 

 

 از زبون السا: داستان
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 گذشت یم یجانا ومان یاز ماجرا یروز چند

 نشده میاعتراف نکرده وهنوز تسل یشد، ول ریدست گ انیرا

 کما منتقل شد   یطور که دکترا گفتن، جانا تو همون

نداشت. هر کس از طرف خودش  یکس حال خوب چیخوب شده. قراره به بخش منتقلش کنن...ه یحالش کم یول

 کرد ودستاش طرف آسمون بود... یم هیگر

 بدتر! یکیاز  یکی

بلند شد، تک   یدونستم جانا دوست داره وقت یکردم، سقوط کردن. م یت م، که خاطراتم رو ثب یطرف دفتر اشکام

 ...سمیتر بنو قیدفتر دق یکردم تو یتک ماجرا رو واسش شرح بدم...پس سع

 اتاقم زده شد. مامان وارد شد در

 خواب شده بود... یپف کرده بود. اونم با من ب چشماش

 

 زم؟یعز یداریست: چرا بلباش نشوند. اومد وکنارم نش یرو یخسته ا لبخند

 ست؟یهم عذاب دادن خودت ن نیبه ا یجانا راض یدونست یم یوکشت خودت

 

 شد  ریاشکام سراز اریاخت یجانا که اومد ب اسم

 هقم دوباره سر گرفت هق

 پاش گذاشت:آروم باش دخترم یشد وسرم رو رو کمینزد مامان

 هیهمه گر نیا بسه
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 مارستانیب روزا

 چیخودت هم ه یدرس وزندگ ه،یگر شبا

 یبه مادر جانا آرامش بد یوبر یباش یقو دیبا یتو ا،یبه خودت ب کمی

 شه؟یکنه وساکت م یچطور بغلت م نتتیبیم یوقت ینیبینم

 از خودش... شتریب ی. حتیبا جانا بود شهیهم چون

 .ریوبگ میتصم نیبا خودت ا االنم

 صبح. کینزد االن

 کنه رو چال کن یم هیهاش فقط گر یوکه موقعه سخت فیضع یالسا نیا یشد داریب یراحت بخواب. وقت الیخ با

 آدم از کار گذشته رو هم آروم کنه... نیتونه ا یروانشناس کامل و م هی شهیکه به موقعه م اریرو در ب یقو یالسا اون

 

 مامان بودم.. یفکر حرفا یتو

 شد، کار ساز تر بود تا من! یرفت روانشناش م یبه نظرم م اون

 

 بود میروش زدم... بعد بابام، مامانم مرد زندگ ینگفتم. دستش رو جلو آوردم وبوسه ا یزیچ

 سخته  یهم پدر یکن یمادر هم

 رو نداشت.. ینکرد، البته کس هیکس گال چیمامان من بود، دم نزد واز ه یول

 

 .یکن یفکر م یبه چ یدونم دار ی: االن مدیموهام رو بوس یرو
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 لش گذاشتبا یرو بلند کرد ورو سرم

 .دیبه صورتم کش ی. دستدیگلوم، کش ریرو تا ز پتو

 رو بوسه زد: بخواب دخترم. میشونیپ قیعم

 که گفتم باشه یفردا اونجور دوارمیام

 

 دمیزدم: قول نم یکاش نم یزدم ا لبخند،

 

 نداد... یجواب چیوه دیکش یقینفس عم فقط

 رفت.. نم،یتونستم برق اشک رو بب یم یکیتار یکه تو یسرم خاموش کرد و با نگاه آخر یخواب رو باال چراغ

 

توان باز بودن نداشتن ومغزم توان فکر  گهیکه چشمام د دمیرس یم جهیحرف مامان فکر کردم...داشتم به نت درباره

 کردن

تونست  یخواب م کمی دیرو گرفت ومنم بهش دل دادم...شا بانمیروز مره، گر نیسنگ یاز کارا یناش یبیعج خواب

 رومم کنه...آ

 

 

 شدم. مارستانیب وارد

 تر از قبل باشم یکردم قو یسع

 نبودم! د،یکه با یداد اونجور ی، نشون مکه مامان صبح زد یلبخند محو یدونم تا چه حد موفق بودم..ول  ینم



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
614 

 

 . از رنگ وروح افتاده بوددمیرو د خاله

بود که بعد چند روز گفتن  نیا شیداده بود وچشمش به در بود...خوب هیتک واریآدم افسرده سرش رو به د هی مثل

 .نیاجازه داخل رفتن دار

 رفتن یروز خاله، عمو وآرتام م هر

زد. من شهامت رفتن نداشتم  یازش سر نم یعمل چیه ی، ولنشون بده یعکس العمل دیگفتن تا شا یخاطرها م از

 گرفت... یگلوم رو م خیفت وبغض بگر یجلوم رو م یخواستم برم، کس یوانگار تا م

 نوبت خاله بود بره. امروز

 بابت خوش حاله. نیدونستم از ا یم

 لب هام بشونم. یرو یکردم لبخند یسع

 بود عمو وآرتام نبودن! بیعج

 رفتم کنارش

 لبخند زد وبلند شد. دیرو که د من

 که شدم بغلم زد وگفت: سالم دخترم کشینزد

 

 د؟یم جا خوش کرد: سالم خاله جون، خوب نهیس یگرفتش، رو یاز صدا یآه

 

 ...خوب؟دمیپرس یچ دمینگاهم کرد. حاال فهم قیاومدم. عم رونیبغلش ب از

 کنه؟ یمادر که بچه ش داره با مرگ دست وپنجه نرم م هی اونم

 رو لعنت کردم بابت سوالم. خودم
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 دستم رو گرفت ومجاب به نشستنم کرد. خاله

 بگه. یزیخواست چ یم

 زمیداشتم ازت عز یخواهش هیتعلل کرد: السا جانا  یکم

 

 جانا شیپ یبر دیگرفته بود. مشتاقانه نگاهش کردم:  ا..امروز شما با صداش

 

 ؟یخوردم: چ..چ جا

 ..من؟م

 

 

 : بله، شماخاله

 

 رو ندارم. شیم..من آمادگ یبودم: و..ول هنگ

 نمشیتونم برم بب ینم

 

 یتون یم یخودت بخوا ،یتون یدستاش گرفت: م ونیرو م دستم

 خوام رو راست بگم یم شینیبب یبر دیبا

 انه؟یاون تخت بتونه سالم بلند شه  یاز رو ستین معلوم
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 حس بد بود تنم رو احاطه کرد.  یچ هر

 گفتم: خاله؟ هیگر با

 چرا؟ گهید شما

 

 .زمیعز تهیواقع هی نیکرد که گفت: ا یداشت رسواش م بغضش

 اد؟ین شهیمگه م اد،یم میوبگ می. چرا خودمون رو گول بزنمیایباهاش کنار ب دیبا

 

 حرفش تموم شه که دستش رو فشردم: خاله تو رو خدا. نذاشتم

 

 تو رو خدا؟ یرو طرف صورتم برد وموهام رو کنار زد: چ دستش

 دروغ بگم بهت؟ یخوا یم

 ؟یدروغ بگم، دکترا چ من

 گرده یبه دروغ بگن بر م میرو هم بگ اونا

 .زمیفقط وفقط دست خداست عز برگشتش

 کن. مثل منِ مادر که قبول کردم... قبول

 

 شد. ینم باورم

 قبول کرده بود حال جانا رو؟ خاله

 کنار اومده بود؟ باهاش
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 تونستم... ینم من

 نزدم یبهش نگاه کردم وحرف جیگ

 .زمیبودم ادامه حرفاش رو بشنوم: بلند شو عز منتظر

 ساعت مالقاتِ. زود باش االن

 

 خواستم برم یتونستم برم...نم ینم

ش مقصد نمیبلند شد ودست من رو هم گرفت. مجاب به بلند شدنم کرد. دنبالش راه افتادم ومنتظر موندم بب خاله

 کجاست

 

 

 شدم یاتاق وارد

 روح بود یکه سرد وب یاتاق

 برد یالکل آدم رو به جنون م یبو

 جا خونش شده نگاه کردم نیا هیکه چند وقت یکس به

 شد با چنگ خوردن قلبم! یکردنم، مساو نگاه

 شد. با پشت دست پسش زدم ریسراز اشکم

 تونستم بهش وفا دار باشم؟ یبشم...پس چرا نم یقول داده بودم قو من

 لرزونم، سمتش قدم برداشتم یپاها با

 کردم وزنم صدبرابر شده وتحملش رو ندارم. حس
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 بخورم! نیکردم تا مبادا زم واری. خودم رو بند ددمیرس وارید به

 سر خوردم. نشستم! همونجا

 خوام واسش یکه م یبا خاطرات دیرفتم..شا یش رو هم م هیبق دیجا که اومدم. با نیاالن وقت نشستن نبود. تا ا یول

 نشون داد... یکنم، عکس العمل فیتعر

 بلند شدم یشدم. با سست بلند

 ارش نشستمدونم چطور خودم رو به تختش رسوندم وکن ینم

 صورتش جا خوش کرده بود رو برداشتم. یکه رو یدی، ملحفه سفرعب با

 بود که من وبه خودم آورد... یتلنگر هیمثل  دم،یرو که د صورتش

 رنگ! یخشک وب یروح، لب ها یب دیسف صورتِ

 رو باال بردم صورتش سرد بود... دستم

 برف! مثل

 شد ریاز چشم هام، سراز یکی یکی اشکام

 !طیشرا نیا رفتنید پذبو شخت

 من طونیشرو ش یجانا

 تخت نیا یجا. رو نیا

 شد؟ یحس...مگه م یجون وب یب

 

 هق هق به حرف اومدم: جانا؟ با

 .زمیپاشو عز پاشو،
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  یحرفا بود نیتر از ا یقو تو

 رهیخواد بپذ ینم یکس یول یشیدونم تو بلند م ی...من میش ینم میتسل تو

 یبلند نش دیشا گنیم

 شه؟یمگه م یول 

 بشه دی. نباشهینه نم نه

 

 شده بود بردم...کاله رو پس زدم یکاله مخف ریرو طرف موهاش که ز دستم

 رو نوازش کردم موهاش

 شهیبود مثل هم فیوظر دی...سفدمیکش رونیملحفه ب ریرو از ز دستش

 ش دهیالک خورده وکش یناخنا

 خ؟ی ایصورتم بردم...شک کردم که دستش بود  یرو بلند کردم ورو دستش

 حد سرد باشه. نیشد تا ا یم مگه

 

 ؟یگ ینم یزی: چرا چدمیدستش رو بوس کف

 ست؟ینظرت واسه  رفتن زود ن به

 زوده گمیکه م من

 از قرارامون مونده یلیخ

 بزرگ یلیخ مارستانیب هیبعد کم کم  میمطب بزن هی. باهم میقرار روانشناس بش ما

 میجاها بر یلیبا هم خ قراره
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  میکارا رو بکن یلیخ

 ...زود باشزمیعز پاشو

 یچشات و وا کن میمنتظرم. همه منتظر من

 ؟یکن یکارت چند آدم وخوش حال م نیبا ا یدون یم

 

 شد یشد که بهتر نم یگفتم بدتر م یکه م یکلمه ا هر

 شدم. بلند

 یگفتم: بلند نش یبلند بایتقر یار پا رفتم روش وبا صداگان رو در آوردم وپرت کردم همونجا  واز حرص چند ب لباس

 بخشمت ینم

 

 رفتم رونیب

 شه یبغلش جا کردم: ب..بلند نم یخودم رو تو هیدر بود. با گر یجلو خاله

 زنمی..اصال انگار نه انگار من باهاش حرف ماص

 

 ...کم کم!زمی: آروم باش عزدیکمرم کش یدستش رو رو خاله

 نشون بده یتونه عکس العمل ینم ی. ولشهیذهنش ظبط م یحرفامون تو یفهمه. همه  یم اون

 

 

 ماه بعد: کی
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 نگاه کردم نهییآ یصورت خودم، تو به

 کردم رییتغ یلیقبل نبودم. خ یالسا اون

 گرفته تر از قبل والغر تر شده بود. چهرم

 جانا بگم... از

 نرفتم اتاقش. گهینکرده بود. من از روز به بعد د یرییتغ

 به جمع خاله، عمو وآرتام اضاف شده بود. یمان ؛یول

 .دنشیرفت د یروزا اون م یلیخ

 داد. گفت وگفت حیرو واسه هممون توض زیچ همه

 . رفتنشون به شمال وبرگشتشون دنیکه کش ییها یعاشق شدنشون. سخت از

 وهمه رو... همه

 کردن! یم هیخون گر یخاله ومادر مان زد،یحرفارو که م نیا

 دونستم باورش واسشون سخت بود. یم

 گفت من مثال روانشناسم؟ یبود. م یحواسم به دخترم م دیگفت من چرا نبا یکرد. م یم نیخودش رو لعن ونفر خاله

 عاشق شده؟ دیدخترم شک نکردم شا یکارا ورفتارا یچرا تو پس

 !مهیآدمه زندگ نیبودم که جانا تو دار تر دهیباور رس نیچند حق داشت نفهمه. چون منم به ا هر

 واسش. زدیوالک م دیکش ی. ناخناش رو سوهان مدیکش یرفت هر روز موهاش رو برس م یم ی. مانخالصه

 ...دیرس یم بهش

که قبول نکرد وگفت من وبه حال خودم  ارهیحال درش ب نیاز ا کمیوارد شد تا  یخاله از در روانشناس یبار چند

 نیبذار
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 .دیچرخ یمثل پروانه دور جانا م یخودش هنوز خوب نشده بود ول یکه حال جسم نیا با

 زد. یکرد واز گذشته حرف م یرو واسش مرور م خاطرات

 بار حس کرد دست جانا تکون خورد.  هی یحت

 دستش بود رو فشرد یاومد وگفت دستم رو که تو رونیجن زدها از اتاق ب مثل

 نکرده... یرییتغ تشیشده. وضعن ستمیس یرو یرییتغ چیگفتن ه یاومدن ول دکترا

 شد! یخسته نم یمان یول

 سرش. یاومد باال یکرد واول صبح با دست گل رز م یروز کارش تکرار م هر

 گرفت. یم م هیگر اریاخت یسوخت وب یدلم به حالش م ،دمشید یوقت م هر

 سوخت! یاز جانا دلم واسش م شتریب یحت

 

 کرد! ینشده بود ومقاومت م میهم هنوز تسل انیرا

 واسه فرار داشته باشه! یدونستم راه یم دیبود هم خانوادهاشون، بع یجاناومان تیهم شکا گهید حاال

 ازش نبود... یخبر چینبود وه داشیجانا هم اصال پ عمه،

 

 فکرا بودم که در اتاق زده شد وصدرا وارد شد. نیهم یتو

 ؟یزنیدر م یشما واسه چ زمیاخم نگاهش کردم:  عز با

 

 تو امیکه ب نیفت: واسه اگ جیگ
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 تا بهت اجازه ورود بدن؟ یمنتظر بمون دینباشم که بهش بر بخوره: خب نبا یجد ادیکردم ز یسع

 

 دیتو هم رفت: ببخش چهرش

 

 ایب ن،ی: آفرادیکنه. با دست اشاره کردم ب یکارش رو تکرار نم گهیموفق شدم ود دمیجا فهم نیهم

 

 اومد. کنارم نشست. بدو

 رو دور گردنش انداختم: احوال داداش ما؟ دستم

 

 ؟یکرد: آبج نگاهم

 

 شه؟یبلند م یخواد بپرسه:جانا ک یرو م یتکرار یدونستم دوباره سواال یم

 

 .یدونم داداش ی:نمدمیکش یآه

 خوب بشه. دیبا گهید یول

 هم دلت تنگه واسش؟ تو

 

 کرد: آره، دلم واسش تنگ شده یم مخف نهیس یرو تو سرش
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 .یداداش ادی: مدمیموهاش رو بوس یرو

 ادیصبر کن. م گهید کمی

 

 

 هفته بعد: کی

 

 اتاقم رفتم یدست کش ها رو از دستم در آوردم وتو م،یگوش یصدا با

 بود. آرتام

 دلهر وپروا جواب دادم: بله؟ با

 

 مارستانیب ایمقدمه گفت:ب بدون

 

 اومدم بپرسم چرا قطع کرد تا

 وپام سر شد. دست

 دیبدنم ماس یکردم خون تو حس

 شده؟ یزیچ نکنه

 

 فکر کردن نداشتم. وقت

 عوض کردم رونیلباس هام رو درآوردم وبا لباس ب زود
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 کنه! چمیشکر مامان نبود که بخواد سوال پ خدارو

 رو برداشتم چییسو زود

 رسوندم مارستانیدونم چطور سوار شدم وچطور خودم رو به ب ینم

 قفل کردم! ایباز گذاشتم  دونم در خونه رو ینم یحت

 ...دمییدو مارستانیشدم وطرف ب ادهیپ نیماش از

 ستادی. قلبم از طپش ادمیهمه که رس به

 بودن ستادهیدر ا یجلو همه

 بودن دهیچسب شهیش به

 از دستم، همه رو متوجه کرد چییافتادن سو یصدا

 اومد طرفم خاله

 هم االنه شهیاالنه نم نیهم شهیبرد وگفت: اگر خوب م شهیرو گرفت وطرف ش دستم

 دعا کن واسش

 

 نگاه کردم به دکترا که سخت مشغول کار بودن بهش

 ودستگاه میاون همه س به

 کردن... یدکتر هارو م یشونیکه عرق پ ییش با اون دستگاه  به پرستارا نهیشدن س نییباال پا به

 سرم یمثل پتک شد رو همه

 خوب بشه االنه نشه هم االنه  یچ یعنی

 دادم. هیتک شهیرو به ش رمس
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 رو بستم ومشغول دعا کردن شدم چشمام

 شدم.. میتسل منم

 

 

 کردم یاسترس هر چه تمام، دعا م با

 شد. دهیکردم سرم عقب کش حس

 نگاه کردم. دیکه سرم رو عقب کش یکس به

 بود. گرفته بود.  آرتام

 با فشار سرت یشکست یرو م شهیش یخش دارش گفت: داشت یباصدا

 

 شدم. میشونیمتوجه درد پ حاال

 هم بود! سیبر دردش، خ عالوه

 نگاهش کردم. یشرمندگ با

 زد. یلبخند

 کرد... یکه االن داشت با مرگ دست وپنجه نرم م ییچشم دوخت به جانا دوباره

 برادر بسوزه  نیدلت به حال ا ایخدا

 هشدار از اتاق جانا اومد! یصدا

 اتاق یاومدن رفتن تو گهیدکتر د چندتا

 ...میبهش نداشت یدید گهید دن،یرو که کش پردها
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 خوردم وهمونجا نشستم سر

 اومد یوسمت ما م دییدو یکه از دور داشت م دمیرو د مامان

 شده؟ یوکنارم نشست: چ دییاول به همه نگاه کرد، بعد طرف من دو د،یرس یوقت

 السا؟

 ده؟یانقدر رنگت پر چرا

 

 توان جواب دادن نداشت. یکس

 بغل خواهرش افتاده بود... ینداشت وتو یفیکه اصال حالش تعر خاله

 شده؟ یداد چ یم حیتوض نیبه ا دیبا یاومد. ک یداشت از دور م ی..مانیمان

 

 بود. دهیبود وبه خودش رس پیخوشت

 .فتهیکرد ب یرو م ریهمه مارو ز هیکه زندگ یاتفاق هیدونست امروز قراره  یم انگار

 دستش بود یگل تو دست

 بعد به در اتاق نگاه کرد ستادیخودش ا یلحظه سر جا هی دیمارو د یتوق

 خوب کردنِ حالش نداشتن! یبرا یزیچ یدیها که جز سف شهیش به

 

 مامانش نگاه کرد: مامان؟ به

 شده؟ یچ

 درارو بستن؟ چرا
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 دن؟یچرا کش پردها

 

 پسر عاشقش نداشت! یواسه  یجواب ه،یجز گر مامانش

 شده... یبفهمونه چ هیخواست با گر یکه م انگار

 رفت ومثل من سر خوردو نشست! وارید کنج

 هم دست گل رو گرفته بود یکیصورتش گذاشت. با اون  یدستش رو رو هی

 ...شهیبود داره داغون م دایهو یداد ول یکردن نم هیبود...غرور بهش اجازه گر مرد

 

 داشت من رو آرومم کنه... یسع ه،یچ انیبود جر دهیکه فهم مامان

 تونستم خودم رو آروم کنم. یتونست...خودم هم نم ینم یول

 

 

 کردم. بلند شدم واریدستم رو بند د یسست با

 ومنگ بودم. جیگ

 کرد یم هیاز طرف خودش گر یاطرافم نگاه کردم...هرک به

 نداشت، رفتم یکه فاصله دور یخشک شده بود. طرف آب خور دهنم

 دنبالم اومد. مامان

 ؟یبلند شد یخوا یم یرو گرفت: چ دستم

 نیبش ایقربونت برم. ب یخور یم نیزم االن
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 : تشنمه.دمیکش رونیرو ب دستم

 یایخواد ب یخوام آب بخورم. شما نم یم

 

 اعتراض کنه که منتظر نموندم ورفتم خواست

 .دیلحظه حس کردم همه محوطه دورم چرخ هی

 دادم هیرو تکودستم  دمیرس واریبه د زود

 تونستم حس کنم. یوضوح لرزش زانوهام رو م به

 ختمیر وانیل هیآروم رفتم و آروم

 رو تحمل کنم وانیتونستم حجم کم ل یضعف داشتم  نم انقدر

 ارمیدووم ب نیاز ا شتریتونم ب یدونستم نم یم

 االن وقت غش وضعف کردن نبود! یول

 قولوپ خوردم هیرو باال بردم و آب

 گلوم وبه صرفه افتادم یتو دیپر آب

 شدم.  یخفه م داشتم

 آب خوردم، حس کردم بهتر شدم. یدوباره کم که

 واسه خاله پر کردم وبردم گهید یکیسطل انداختم و یرو تو وانیل

 آوردم یخودم نم یبه رو یکردم ول یم رو حس م جهیسرگ

 اومد جلوم.  دنمیبا د مامان
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 تعجب نگاهم کرد: السا  با

 مامان؟ یدیود چشمات

 خون شده ی کاسه

 تو دخترم؟ یرنگ به صورت ندار یوا

 

 وبده خاله مامان. نیرو جلوش گرفتم: ا دستم

 نینترس یخوبم. الک من

 از من االن اون توعه بدتر

 

 اتاق السا اشاره کردم! به

م رو با خودش روح یبود ول ایدن نیا ی. درست بود جسمم تورمیم یمنم باهاش م ادین رونیدونستم سالم ب یم خوب

 برد... یم

 

 رهیداره از هوش م چارهی. بنیاجازه جوالن ندادم وخطاب به مامان گفتم: زود باش میافکار منف به

 

 نگاهم کرد وآب رو از دستم گرفت و رفت! یبا نگران مامان

 اتاق جانا رفتم. طرف

 ستادمیا شهیش کنار
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 اومد. یکردن م یاشتن کار مگوشخراش که د یدستگاها یرو بهش چسبوندم. فقط صدا گوشم

 کردن. جیزده شد وچندتا دکتر پ یزنگ اظطرار دوباره

 استرس، اضطراب همه صد برابر شد! ،ینگران

 اومدن عیسر دکترا

 گذشته بود! هیوکارش از گر دیکش یم غیداشت ج گهید خاله

 تونستن آرومش کنن یکردن ونم یوعمو هم چارش رو نم یمن ومان مامان

 گفت: رفت یخاله که م یزجه ها با

 گرده یبرنم گهیتموم شد...د دخترم

 

 تلخ شد. دهنم

 جا گرفتم! یکیبغل  یبخورم که تو نیزم خواستم

 نگاه کردم. آرتام بود... بهش

 ره؟یمی...مشهیم یکه بفهمم جانا چ نیا یتحمل باز نگه داشتن چشمام رو نداشتم وبسته شدن...ب گهید

 

 

 هام رو باز کردم دستم، چشم یرو یحس سوزش با

 جا واسم آشنا نبود چیاطرافم نگاه کردم. ه به

 باعث شد سرم رو برگردونم ه،یگر یصدا

 کرد؟ یم هیگر ینگاه کردم. مامانم بود. واسه چ بهش
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 سمتم اومد. داد زد: دخترم؟ عیکنم. سر یدارم نگاش م دید یوقت

 

 همه اتفاقات سمتم هجوم آوردن حاال

 ...جانا

 شده؟ یزیچ نکنه

 به چشماش : جانا؟ رهیرو پس زدم. خ مامان

 شده؟ یجانا چ مامان

 کجاست؟

 

 هیگر ریجواب، فقط زد ز یجا مامان

 گرفت نفسم

 ...دیصورتم پاش یرو از دستم جدا کردم. توجه نکردم که خون دستم، رو سِرم

 رفتم. به صدا کردنم توسط مامان، توجه نکردم. نییتخت پا از

 دونم از کجا نشأت گرفته بود... یسرعت سرسام آور من، که نم یومد ولا یدنبالم م مامان

 دمیاتاق جانا که رس به

 از پا انداختم زدن،یم ادیسرش فر ی، که همه داشتن باالتخت یجون رو یجسم ب اون

 بلند شدن نداشتم قدرت

 از پشت گرفتم مامان

 موندم یجا م نیا دیمن االن نبا یول
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 شدم بلند

 دوباره خواست مانعم بشه مامان

 رو از دورم، باز کردم...جانا مرد! دستش

 دمیجون رس یجسم ب به

 بود نیومال نیصورتش خون یخاله نگاه کردم همه  به

 جون افتاده بود یب یصندل یرو عمو

 نداشت تینه نه واقع نه

 غیکرد..دوست داشتم ج یکرد...داشت خواهرش وصدا م یتخت، با صورت کبود داشت ناله م ی...آرتام روآرتام

 ؟یدیمعرفت، چرا جواب برادرت ونم یخواهر ب"بکشم

 "مهیهمه زندگ یگفت یم یالک

 کجا بود یمامان

 د؟یکوب یم واریزانو زده بود. چرا سرش رو به د نیزم یرو چرا

 باور کردن مرگ جانا رو؟ نکنه

 ... نویبود. دوست داشتم به همه ثابت کنم ا نمرده

 شده بود که باور کرد دخترش مرده.. وونهی. ددیشد د یصورتش، قرمز بود. فقط رد خون رو م خاله

 بودن. همه همه وونهیهمه د آره

 جانا رو برداشتم یرو

 نگاه کردم.  بهش

 ...صورتش. چرا کبود بود؟صو
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 بود اهیدستاش نگاه کردم سرانگشتاش س به

 بود؟ یچرا آب لباش

 من! وونهیشده بود خواهر د کمون نیرنگ نیگرفت...ع خندم

 دستم گرفتم. سرد، مثل برف... یرو تو دستش

 

 ای: خدادیکش رونیخاله، من رو از خلسه ب زجه

 چرا؟

 ؟یدخترم وگرفت چرا

 ؟یجون من وبه دخترم نداد چرا

 چرا چرا چرا

 

 زد یصورتش م یگفت و رو یم

 "بس کن جانا نمرده"وبگه  رهینبود جلوش وبگ یکس

 

 .دمیبه صورت جانا پاش یا خنده

 بزنم یخاله رفتم ونشستم. تا اومدم حرف کنار

 پرستار کنارم نشست وسوزن رو وارد دستم کرد.  هی

 خواستم خاله رو آروم کنم یشده بودن. من م وونهی...همه ددمینگفتم وفقط خند یزیچ

 کرد خب! یم هیگر داشت
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 چشاش بسته شد؟ چرا

 

 

 شدم اردیاز خواب ب دم،یکه کش یغیج با

 جانا جانا جانا

 عرق بود سِیخ لباسام

 شدم یبود. داشتم خفه م گرمم

 

 برداشت: دخترم زیبدو سمتم خ مامان

 شده یچ

 قربونت برم یدیباش خواب د آروم

 

 نه اون خواب نبود نه

 م؟یداشت یبود. نه از کابوس بدتر چ کابوس

 

 

 

 دادن... یرو نم یکار چیمجال ه اشکام

 پشت دست پسشون زدم. با
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 اومدم.  نییتخت پا از

 رسوندم هیرفتم وخودم رو به بق رونیسرعت ب با

 در اتاق جانا حلقه بسته بودن همه

 کنار رفته بودن پردها

 برداشتم زیخ شهیو سمت ش دمیخند هیگر ونیم

 ستادیا هیقلبم واسه چند ثان دمیرو که د جانا

 کردن! یم نییرو باال پا فیوظر فیقدر ظالم بودن که اون جسم نح چه

 

 دستم رو گرفت یدست

 بردم. آرتام بود نییرو پا نگاهم

 خواست من رو آروم کنه یزد. با حالِ بدش م یدل گرم کننده ا لبخند

 شد ینم ی. ولهیذاره حس کنم لبخندت واقع یداشتم بگم چشمات نم دوست

 ...یخواد قول خوب شدن جانا رو بده ول یبه دستم وارد کرد.  حس کردم م یفیخف فشار

 جانا نگاه کردم به

 کرد.  یخاله دست و پام رو سست م یها ادیفر

 دیشدن با یراست م دیکرد دوختم. نبا یهممون رو مختل م هیشدن زندگ یرو به اون خط ها، که اگر راست م چشمم

 ستادنیا یهمون طور کج م

 چشم به هم زدن، نگاهشون کردم بدون

 ول، راستِ راست شدا خطِ
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 وخم  هاش، صاف شد چیدوم که پ خط

 اومدن! یفرو م شهیش یرو دمیرو د ییمشتا

 ...یصندل یعقب رفتنِ عمو ونشستنش رو عقب

 بود.  دهیتهوع امونم رو بر حالت

 جا بود. شک نداشتم... نیهم ا،ینقطه دن نیتر سخت

 رسوندم. سیهنم گرفتم وخودم رو به سرود یتوانِ تحمل حالت تهوع م رو نداشتم. دستم رو جلو گهید

 ...ومدین یچیه ی، ناله کردم ولزدم عق

 نگاه کردم. جا خوردم! نهییآ یخودم تو به

 من بودم؟؟ نیا

 زدن بود! رونیچشمام، در حال ب کاسه

 خشک وترک خورده... لبام

بهم دست داد  ی. همون لحظه حس سبکختیر رونیب اتشیرو شد وهمه محتو رویدفعه حس کردم معدم ز کی

 وحس کردم راه نفسم باز شد!

 صورتم سرخ بود. سرخ سرخ رنگ

 ...دمیصورتم پاش یبار پشت سر هم مشتم رو پر آب کردم وتو چند

 

 شده بود ادتریز رونیها ب صدا

 هول در رو باز کردم ورفتم سمتشون با

 کرد یم هیگر یکی دیخند یم یکی
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 حالشون رو؟ نیکردم ا یم رشیتعب دیبا یچ به

 نداشت. یحالت عاد چکسیه

 آرتام رفتم. طرف

 

 پشت سر صداش زدم:آرتام؟ از

 

 شده؟ ی..چیسمتم. منتظر موند تا حرف بزنم: چ برگشت

 کنه؟ یم هیگر یکیخنده  یم یکی چرا

 

 شده؟ یچ ینیب یسمت اتاق جانا: نم دیکش دست

 

 حرفش، قهقه سر داد نیا مهیضم

 علوم بودکابوس نام هی مثل

 دمیمانع بزرگ بود، رس هیکه  شهیحس بود. آروم آروم رفتم تا به ش یب پاهام

 ها کج بودن خط

 آروم بودن دکترا

 نبود یتنش چیه

 خواب بود جانا
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 گرده؟ یگفتم بر م یدیپشت سرم اومد: د ییصدا

 

 دونم یصدا برگشتم: خ..خوابم م سمت

 

 یستیزد: نه خواب ن یمحکم لبخند

 

 باعث شد باور کنم مارستانیکف ب دنیکردنِ خاله و بوس سجده

 رو لرزوند و بغل مامان فرو رفتم. مارستانیکه کل ب دمیکش یبلند غیج

 شکرت ایگفتم: خدا ادیفر با

 

 خوش حال، سرحال، خندون  همه

 نبود... یوبغل کردن خاله ش. خوشحالم کرد...عشق خواهرم بود. کم کس یمان ی خنده

 

 بود... یوخوشبخت یدفعه از جنس خوشحال نیکرد...ا یدفعه جنسشون فرق م نیا یادامه داشتن ولهنوز  اشکام

 اومد.  ادمیدفعه صدرا که خونه مونده بود  کی

 شه واسش... یخبر م نیدونستم بهتر یبود. رفتم تا به صدرا زنگ بزنم. م یروبرو خال اتاق

 . دمیگنج یپوست خودم نم یتو

 مردم! یداشتم از استرس م شیپ قهیمن نبودم تا پنج دق انگار

 شد. انیچارچوب در نما یکردم که در باز شد. آرتام تو یشماره خونه رو لمس م  داشتم
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 به پا بود یچشماش عروس یبود...تو خوشحال

 که نتونستم خودم رو کنترل کنم وحسم رو کتمان، بغلش کردم یچ ایبود  یدونم از سرِ خوش حال ینم

 

 . دیخند

 دیکه دلم لرز یمردونه، جور مهم،

 رو دورم حلقه کرد.  دستش

 اومدم.  رونیاز بغلش ب ،یکار کردم، با خجالت وشرمندگ یچ دمیفهم یوقت

 

 دیانداختم:ب..ببخش ریرو ز سرم

 

 یخنده گفت: دختر خوب، مگه چ نیدفعه نلرزوند، بلکه کَند وبرد واسه خودش. ب نیوخندش دلم رو ا دیخند دوباره

 که ببخشم؟ یکار کرد

 ومن خبر ندارم یهم کرد یا گهیاز بغل کردنم کار ِ د ریغ مگه

 

 م فرو رفت قهی یمن گفت و واقعا هم موفق شد وسرم تو دنیخجالت کش شتریآخرش رو واسه ب جمله

 رو جلو آورد وچونه م رو گرفت. مجاب به بلند کردن سرم شدم دستش

 کرد. نگاهش آشنا نبود... نگاهم

 بغلش انداختم! یمقدمه دستم رو گرفت وتو یب

 خوردم.  کهی
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 کارا؟ نیو ا آرتام

 

 "حالم بهم خورد نیاه جمع کن "گفت یم یجا بود، با لودگ نیجانا ا اگر

 

 کردم.  یش مخف نهیس یرو تو سرم

 خوش حالم یلینجوا کردم: خ آروم

 

 طور نیتعلل کرد: منم هم یکم

 رو تجربه کردم میلحظات زندگ نیبدتر

 حاال و

 شدنِ جانا و خوب

 

 رو باال بردم. نگاهش کردم: و ؟ سرم

 

 زد وگفت: و برآورده شدن آرزوش یخند مین

 

 هم رنگ عوض کردم ومنظورش رو خوب گرفتم باز

 

 رو باال بردم: خواستم به صدرا خبر بدم یفاصله گرفتم وگوش ازش
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 برد: آره بهش خبره بده رهیرو طرف دست گ دستش

 کنن یدارن به بخش منتقلش م ا،یب زود

 

 گفتم: باشه یزده شدم وبا خوشحال ذوق

 

 

 گذشت یبه هوش اومدنه جانا، م یماجرا یهفته ا کی

 میکرد ی. شوخمیدی. خندمیکرد هی. گرمشیدی. دمیرفت ششیپ همه

، رو تحت مراقبت باشه وعالئم بدنش دیبا گفتنیدادن وم یبود، دکترا اجازه مرخص شدن نم مارستانیب یتو هنوزم

 میکنترل کن

 .تشیوخبربده از وضع ادیدکتر ب م،یاالن منتظر بود و

 آرتام بهم. یخوش حال بودم. اول به خاطر جانا وبعد به خاطر نگاها یلیخ

 رفت! یم شیرنگ وبو گرفته بود وداشت سر برنامه پ شونیبهتر شده بود. دوباره زندگ یلیخ خاله

 باز شد ودکتر اومد. در

 .میفقط بود یخاله، عمو وآرتام ومان من،

 میشد بلند

 میستادیدکتر ا مقابل

 دکتر؟ یشد آقا ی، گفت: چوشادابش نیریشاد شده بود. با همون لحن ش عمو
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 چطوره؟ دخترمون

 

 اتاق من دییایدرنگ، گفت: لطفا ب یبا کم دکتر

 

 .میوماهم دنبالش رفت رفت

 میاتاق شد وارد

 

تونه  ینم نیی. که شروع کرد: متاسفم، دخترتون از کمر به پامی. منتظر موندمیستادیو عمو نشستن وما سرپا ا خاله

 خودش رو حرکت بده. 

 

 خوردم. نه فقط من، بلکه همه. کهی

 ؟یبا لکنت گفت: چ..چ یمان

 تونه راه بره؟ ینم گهید نیگیم یعنی

 

 بله ی: سخته، ولدیصورتش کش یدستش رو رو دکتر،

 تونه راه بره. ینم

 ستین یدائم نیا یول

 ستهیپاش با یدوباره تونست رو گهیده سال د دیشا گهیسال د کی دیفردا شا نیهم دیشا

 تنش ،یناراحت ،یشاد ،جانیاز سر ه ممکن



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
644 

 

 کنه، تونست خوبش کنه زشیکه سوپرا نیخواد باشه، فقط ا یم یچ هر

 میخوب شدنش رو بد نیدرصد تضمنود  میتون یهر حال دخترتون جوونه، م به

 داره یشما بستگ هییاونده درصد، به خواست خدا وهمکار یول

 

 نداره یمحکم وپر از آرامشش: اشکال ی. بعد هم صدازشیر زیر یها هیخاله اومد. گر هیگر یصدا

 ...ستین ی. هر چند خودش راضهیچشماش بازه واسم کاف نمیمعجزه س. فقط بب هیکشه، خودش  یکه نقس م نیهم

 

 ...ستین یکیکه زد، با دلش  یداد حرف یبود ونشون م دایصداش، هو یتو حسرت

 داد... یم شینشون از شدت ناراحت ،یمان هیخال یخوردم. برگشت وجا یدر، به خودم آوردم وتکون محکم یصدا

 

 

 از زبون جانا: داستان

 

 بود یچ لشیدونم دل یسوخت. نم یهام داشت م چشم

 ، خوبمخندم یکردن چون م یخوب نبود وبلعکس همه فکر م ادیز حالم

 وارد شد. یزده شد ومان در

 وردنم...وچند روز تکون نخ یتحرک یب ریتأث یکه نتونستم خودم رو باال بکشم. گذاشتم پا نمیبلند شم بش خواستم

 در اومد. یلب هام، به نقاش یرو لبخند

 تخت نشست.  یوکنارم رو کینزد اومد
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 کچ بود.  یراستش تو دستش

 اون دستش که آزاد بود، صورتم رو نوازش کرد. با

 

 زم؟یعز ی: خوبدیرو بوس میشونیپ

 

 تونم تکون بخورم؟ یچرا نم یمان یدستم گرفتم: خوبم، ول یرو تو دستش

 سِره انگار پاهام

 

 هیعیطب نیا یکما بود ی. به هر حال چند وقت توستین یزیگفت: چ عینگاهش عوض شد وسر رنگ

 ؟یجا به جاش یخواست یچرا م نم،یبگو بب حاال

 

 ذهنم شکل گرفت. گفتم: خشک شدم آخه ی، چندتا عالمت سوال توهول شدنش از

 نمیبش کمی خواستم

 

 کنم یمن کمکت م ای: بستادیشد وسر پا ا بلند

 

 ستیحال خودت خوب ن ،ینه مان یاومد که مانع شدم: وا جلو

 خواد یمن راحتم. نم اصال
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 ؟ی. با تعجب نگاهش کردم: تونستدمیودستش رو دورم حلقه کرد وباال کش دیدخن

 

 ؟یفرض کرد یصورتم کنار زد وگفت: بله، شما خودت وچ یرو تو موهام

 

 کردن. یهم حرکت نم نچیا مین یپام رو حرکت بدم ول کمیوخواستم  دمیخند

 ؟یچ یعنیغر گفتم:  با

 شه تکون بخورم آخه؟ ینم چرا

 

 :  جانا؟یمان

 ؟یکن یمثل بچها رفتار م چرا

 یش یخوب م زم،یروز تحمل کن عز چند

 

 چند روز؟ یچ یعنیرفت. گفتم:  یکتم نم یحرفا تو نیا

 گرفتم یآروم م دیچندساعت شا یگفت یم حداقل

 

 یخودم نم یکردم. اصال اگر با چشما یحس نم یچیه یبهشون وارد کردم. ول یرو بردم سمت پاهام وفشار دستم

 پامه هیرو یزیکردم چ یحس نم دمید

 

 شدم ینگران م داشتم
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 ستین یزیچ نی. آروم. ببزدلمیدستام رو گرفت وبغلم کرد: جانا آروم باش عز یکه مان دمیبار محکم روش کوب چند

 ؟یکن یم یجور نیا چرا

 

 هست. زایچ یلیخ ،ستین یزیپشت اون چ دمیاز طرز حرف زدنش فهم گهید حاال

 

 .ی: ولم کن ماندمیکش ادیولم نکرد. فر یزدم ول پسش

 

 ول کن گمیکردم: م تقال

 نیبهم بگ نیخوا یشده ونم یزیچ هیدونم  یم

 

 یوداد گفتم: ولم کن مان هیرو عقب بردم ودوباره با گر سرم

 ن؟یپنهون کن نیخواست یم یک تا

 ساعت، دوساعت نه ده روز؟ هی

 یمن، لعنت دمیفهم یکه م آخرش

 

قطه ن یحرفم رو بخورم وآروم سرم رو بلند کنم. دست گذاشته بود رو هیکه روانه گردنم شد، باعث شد بق یداغ نفس

 آرومم کنه دیدونست چطور با یضعفم. م

 

 ؟یباهام بمون یخوا ی: هنوزم مزدم یخند شین
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 امیتونم ب یبرم، نم یتونم هرجا که تو بخوا ینم ،یخوا یباشم که تو م یتونم اون یتونم راه برم، نم ینم گهید من

 کنم یتوتم زندگ یتونم راه برم ونم یاستقبالت، نم

 

 ؟یراه بر یتون ینم گهیگفته د یچسبوند: ک میشونیرو به پ شیشونیرو چپ وراست تکون داد. پ سرش

 

 .ستیزدم: الزم به گفتن ن پوزخند

 وگفت زیحرف زدنت همه چ لحن

 

 رفت یپا روانشناس شد هی: واقعا دیخند

 

 کردن... ختنیدرست حدس زدم. اشکام با شتاب شروع به ر پس

 رو از دست دادم! میپنجاه درصد خوشبخت یعنی نیتونستم راه برم، ا ینم گهید

 

 داشت ینمودنه مان ایبه مومدن  ی، بستگمونده یپنجاه درصد باق واون

 

 

 ماه بعد:  کی

 



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
649 

 

وچهار ساعته بابا استخدام کرد تا به کارهام  ستیپرستار ب هیم، مرخص شدم. که متوجه شدم فلج شد نیاز ا بعد

 برسه.

 مردم از غصه. یکه داشتم م یکردم در حال یهمه تظاهر به خوب بودن م یجلو

 به در خورد . آرتام وارد شد یا تقه

 

 خنده وارد شد: عشق داداش در چه حاله؟ با

 

 ورتم گرفتم: عشق داداشم که خونشونهص یرو یخوش حال کردنش نقاب خوشحال واسه

 

 پاهام گذاشت: نه گل من یتخت ولو شد. سرش رو رو رو

 جاست، کنار من نیهم عشقم

 خواهرم رو پر کنه؟ یجا یکس شهیم مگه

 

 کارا رو داره؟ نیهم جرات ا یپر کنه، مگه کس دیموهاش فرو بردم: معلومه که نبا یرو تو دستم

 

خواهر  یندار یشرکت کار رمیمن دارم م ،یزندگ یوگفت: قربونت برم بهانه  دیشد ونشست. گونه م رو بوس بلند

 کوچولوم؟

 

 خدا به همراهت  ا،یداداش دن نیرو باز کردم. بغلم اومد: نه بهتر دستام
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 تنگ شده نردها یچارچوب در بود که برگشت سمتم: دلم واسه سر خوردنت رو یزد وازم دور شد. تو لبخند

 

 گلوم رو چنگ انداخت بغض

 برادرم یبه خاطر خودم، بلکه بخاطر حسرت صدا نه

 

 واسش فرستادم ینگفتم وفقط بوس یزی. پس چدیتزک یزدم بغضم م یحرف م اگر

 بود که ازم رو گرفت ودر بسته. زشیچشماش جمع شده بود. در حال ر یاشک تو برق

 کردن کردم... هیصورتم گرفتم وشروع به گر ی. بالش رو رودمیکش دراز

 سنگ تموم گذاشتنِ خانوادم بودم ونیرو مد نشدنم یاالن روان تا

 وسردردهام... هیفشار گر ی. گاز گرفتن بالش از رومیواشکی یکردنا هیگر یول

 بود یعسل یزد خورد. رو تلفنم

 تونستم برش دارم. ینم یباره ول آوردم تا برش دارم که نشد. چند بار تالش کردم. دوباره وسه کش

 چمپاته زدم نیزم یافتادم. مثل جنازه رو نییخم شدم، که از تخت پا یوطرف گوش دمیرو با دست کش خودم

 گرفت. دلم سوخت واسه خودم لجم

 از حال خودم  میاز خودم از فلج میزندگ از

 کهی. همه تدمیکوب نیزم یقاب عکس رو رو ، چندرو برداشتم. گلدون بود یعسل یرو یرو باال بردم وهر چ دستم

 شدن کهیت

 تونستم راحت باشم وبه حال خودم زار برنم. یجز پرستار خونه نبود پس م یبلند شده بودن. کس گهیهام د هیگر
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 رو به آسمون برد. غمیدستم فرو رفت که ج یتو شهیتخت برگردم. به محض جا به جا شدنم ش یرو خواستم

 وارد اتاق شد یمرتبه باز شد...مان هی در

 اومده بود؟ یک

 : جانا؟به خودم ودور اطرافم نگاه کرد. با تعجب گفت مبهوت

 

 دادم... هیتک نیرو به زم میشونیپ

 !دنید یداشتن م میزندگ یشدنم رو تک تک آدما خار

 

 برداشت وبغلم کرد.  زیخ سمتم

 تخت بردم و درازم کرد یرو

 با خودت؟ یکن یکارا رو م نی: چرا ادستم نگاه کرد به

 

 اد؟ینم ریخونه گ نیا یآدم تو هی یعنی: دیعربده کش بعد

 

 دیکش یبلند "یه" د،یکه د نیزم یرو یها شهیاتاق. ش یبود، با نفس نفس اومد تو یکه دختر جوون پرستار

 دهنش برد یودستش رو جلو

 

 شما؟ یاستخدام شد ی: واسه چستادیرفت ومقابلش ا تیبا عصبان یمان

 وگرفتن حقوق؟ دنیخوردن، خواب واسه
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 کردم. یم اهیاومد روزگارت وس یسرش م ییبال اگر

 ومدهین یهارو جمع کن تا کس شهیش نیباش ا زود

 

 کردم یبا تته پته: شرمنده آقا بخدا داشتم غذاشون وآماده م دختره

 

 ها رو جمع کن. شهیش زود باش ،یکن هیخواد توج یزد: نم یپوزخند یمان

 اریرو هم ب هیاول لیوسا

 

 گفت: چشم دختره

 

 نگذشت که با جار برگشت. یزیرفت، چ رونیب عیسر

 معذرت خواست ورفت یهارو جمع کرد وشرمندگ شهیش

 چهرش مشخص بود.  یتو یوناراحت تیپشت سرش رفت ودر رو قفل کرد. سمت برگشت. عصبان یمان

 جعبه رو باز کرد. دستم رو باال آورد. در

 شد! یشدنم م تیباعث اذ نیزد باهام وا ینم یحرف

 

رد که تز ک ادی. فشلر دستش رو زدیکش یم رونیداخلش بود رو داشت ب شهیدوتا انگشتش، انگشت شصتم که ش با

 یدر اومد: آخ مان غمیج

 تر آروم
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 .دیصورتم رس تا به دینگاهش رو باال کش یول وردیرو باال ن سرش

 به دستم  وارد کرد یادیلحظه نگام کرد و بعد فشار ز چند

 چنگ گرفتم. یتو یوبازوش رو دمیکش غیواقعا ج گهیدفعه د نیا

 اد؟ی: چرا انقدر خون مهیگر ریزدم ز دمیدستم نگاه کردم خون رو که د به

 

 یکرد یبهش فکر م دیبا یکارو بکن نیکه ا نیکه نگاهم کنه گفت: قبل از ا نیا بدون

 

 .فتمیباعث شد به صرفه ب یضدعفون یبو

 ببرم ادیرو با باند بست، سوزشش چند برابر شد و باعث شد صرفه رو از  دستم

 

رو برداشت وسمت در رفت. با  لیو وسا دیگلوم کش نییکرد. پتو رو تا پا دنمیهام رو گرفت ومجاب به دراز کش شونه

 ؟یریم یبغض گفتم: دار

 

 نزد. یحرف یلو برگشت

 گفتم: پس لطفا در وهم ببند لجبازانه

 

 تأسف تکون داد ورفت ودر رو محکم بست یرو از رو سرش
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 رفت! واقعا

 ...چرا رفت؟ختمیصدا اشک ر یوب دمیصورتم کش یرو رو پتو

 خواست بمونه؟ یم یتا ک بره،

 در آروم شدنم کردم. ی، خودم رو گول زدم وسعمختلف ومزخرف یبهانه ها با

 خرس بزرگم برگشتم. طرف

 میزندگ بینص یزیچ یاومد، گرفته بودمش...لعنت به قدمت که جز بدبخت انیکه را یروز ادمهیخودم بود.  اندازه

 نکرد!

 

 هام بود. ییهمدم تنها نیوبغلش کردم. ا دمیپتوم کش ریرو ز عروسک

 ش گذاشتم ودستام رو دورش حلقه کردم. نهیس یرو رو سرم

 

 جا گرفتم. یآغوش یدفعه حس کردم از پشت تو کی

 بود؟ یخوردم ک جا

 

 بابا که سرکار بودن مامان

 

 .رم؟یم ذارمیکردنت م هیبدون تنب ی: واقعا فکر کردگوشم صدا اومد کنار

 

 نرفته بود ومن؟ ایبرگشتم...خدا یمان طرف



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
655 

 

 جا! یقضاوت ب دوباره

 اومد که خاموشش کردم یداشت به ندا در م وجدانم

 

 فاطله دادم. طرف عروسک برگشتم وبغلش کردم.  یرو از مان خودم

 خم شد وعروسک رو اون طرف اتاق پرت کرد. یکم

 

 : اونجا جاش بهتره.ابرو بهش اشاره کرد با

 جا واسه منه نیا چون

 

 بغلم اشاره کرد. به

 جاست. نیوقته جاش ا یلیجا، اون خ نیا ارشیبرو ببه همون حالت برگشتم:  دوباره

 جاست نیهم ا شهیهم تا

 

 .دیشد وخودش رو ازم رد کرد. کنارم دراز کش زیخ مین

 

 خوام یجام وم گهیپر رو شده. چون؛ من د یادیعروسک: به نظرم ز یجا درست

 

 نداش ییگفتم: شما جا یلجباز با
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 حرف ونزن نیا گهیدهنم رو گرفت: د یحرفم رو بزنم و بادست جلو هیبق نذاشت

 

 ناموفق بودم! شهیدستش گذاشتم. تالش کردم دستش رو بردارم که مثل هم یرو رو دستم

 نداشت! غیبلندم کم از ج یها"هوم"همون حالت  یتو یذاشت حرف بزنم ول یکه نم نیا با

 

 رو برداشت.  دستش

 یا وونهید هی: تو نفس زدم نفس

 

 ودستام رو باز کرد.  دیخند

 بغلم انداخت یبچها خودش رو تو مثل

 مثل مادر وبچه! قایدق

 اری:بلند شو عروسکم رو بچه کنم که فعال رگِ لجم فعال شده بود یم گرفته بود ول خنده

 ینیقدر سنگ چه

 

 . تازه عروسکم نرم تر از توعهگهینگفت: زود باش د یچیاخم نگام کرد وه با

 

 ید وباحرص گفت: جانا، به جونِ خودت ساکت نشبلند ش ز،یخ مین

 کنم یم مشیتقس یچشمات به صد قسمت نامساو یشم جلو یم پا
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 شه. ینم یزیچ یاون باش یتو جا کممی، بود: باشه نیتونست ساکتم کنه هم یکه م یدیتهد نیبهتر

 ش واسه اونه هی. بقیینجایساعت ا کی فوقش

 دونستم هدفش عروسکه. یشد. م بلند

 یمن گاهشیهاش وجا یاز خوب گهی. ددی: ببخشکه خواست بلند بشهد دستش رو گرفتم و مانع رفتنش شدم همبن

 کنم

 

 خواستم رامش کنم؟ یهم به کارام وحرفام خندم گرفته بود. مثال االن م خودم

 

 

 تونم مجازاتت کنم ینم فیح فی: حدفعه اون بود که بغلم کرد نیبرگشت سرجاش. ا 

 یحال گرفتن خوب رو دار هی یجا االن

 

 ف؟یش گذاشتم: چرا ح نهیرسیرو رو سرم

 حالم رو ریبگ خب

 

 ..وبهش نگاه کردم دمیرو باال کش نگاهم

 نگام نکن یطور نی: انقدر ازد لبخند

 لقمه چپت کردما؟ هی یدید دیشا
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 داد یفکرم رو سمت فلج بودنم سوق م یحرف هر

 !میکردم با ناتوان یرو هم نابود م یمان یگرفت...زندگ دلم

 کن رونیپوچت رواز سرت ب یسرم رو باال آورد: اون فکرا یمان

 پر از عالمت تعجب رو نداره یسواال نیا شیتوان گنجا مغزت

 

 فکرم رو خونده بود. دوباره

 یخوا یباشم که م یتونم اون ی:من نمفوت کردم رونیکرد رو ب یم ینیدلم سنگ یکه رو یقیعم نفس

 شه یتباه م تیزندگ

 !یمان ستیدختر فلج وناتوان ن هی اقتتیل

 

 ناراحتش کردن. حرفام

 ، صورتم رو قاب گرفت: جانادستاش با

 یخوشبخت یعنی ،یکه تو کنارم نیهم

 کنم...بفهم یدارمت وحست م ،یکه کنارم یخوشبختم تا وقت من

 جمله نیدرک کردن ا ستیسخت ن یلیخ

 

 که زدم، از ته دلم نبود.         ییحرفا اون

 کردم... انشونیب یدونه با چه درد یم خدا
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 : عاشقتمچشماش زوم شدم ی. بهش نگاه کردم تویمنف یهمه انرژ نیبود ا بس

 

 م؟یتر دار بایجمله ز نیمگه از ا نی: ببزد مینیرو به ب شینی. نوک بدیخند

 زمیعز یخود خوشبخت یعنی نیهم

 

 ستبرش بردم نهیس یرو رو سرم

 موهاش بردم یرو تو دستم

 کردم به نوازش کردنشون شروع

 کار نیدونستم عاشق ا یم

 کردم یوقفه موهاش رو نوازش م یب

 گفت: جانا یخمار یصدا با

 ها رهیگ یداره خوابم م من

 

 :خب بخوابدمیخند

 

 کنه داریخواد ب یم ریگفت: خوابم برد ش خمار

 

 بغلته. نگران نباش یتو یقو ریش هی زمیعز :اعتماد به نفس گفتم با
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 خوابم.  ینم گهی: خب من ددیخند

 

 تعجب گفتم: چرا؟ با

 

 بخورتم رهیترسم اون ش یگفت: چون م یلودگ با

 

 منظورش رو گرفتم.  حاال

 وونهیخنده:د ریزدم ز یپق

 

 ادیمنم خوابم م ،یمان ی: وادمیکش یا ازهیحرفم، خم نیا بعد

 

 تر اومد. صورتش رو مماس صورتم کرد: خوب شد پس نییحالت داد و پا رییتغ

 خوابم یکه بخوابه، منم راحت م ریش

 

 به حرفش ومشغول نوازش موهاش شدم. دمیخند

لحظات  نیکرد...بهتر دنشونیوسیتفاوت که بافت موهام رو باز کرد وشروع به  نیهم کار من رو انجام داد. با ا اون

 ...ایدن

 ، به حرکت در اومد، چشمام گرم شد وخوابم گرفت...موهام یکم که دستش تو کم
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 خواب نیبود ا میخوابِ زندگ نیبهتر

 

 

 شد! ینم باورم

 دست از غرورشون برادشتن و به هم ابزار عالقه کردن! وونهیدوتا د نیا باالخره

 بود! یاشک از چشمام جار دم،یخند یکه م یزدم در حال یسر شوق قهقه م از

 ستیحرف السا ن یخوشحال یفقط از رو لشیدونستم دل یم

 خودمه... تی، بخاطر وضع قسمت بزرگش بلکه

 

 خوش حال شدم یلیرو بغل کردم: خ السا

 ؟یزود تر نگفت چرا

 

 خواستم کامال مطمعن شم، بعد بهت بگم یگفت: م جانیه السا

 

 خبر بود نیاومد: بهتر رونیبغلم ب از

 

 نگام کرد، بعد چهره خندونش رو غم پوشوند: جانا؟ یدلبر با

 

 خودش: جانم؟ مثل
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 دلم گرفته.  یلیتخت نشست: خ یتر اومد و رو کینزد

 

 تعجب گفتم: دلت؟ با

 چرا؟

 زم؟یعز یباش یخوش حال دیکه االن با تو

 

 ستیتو مشخص ن تیبغلم انداخت: وضع یرو تو سرش

 نه ای یستیسر پات باا یتون یم گهیبار د هی میدون ینم

 جانا نمتیبب یطور نیتحمل ندارم ا من

 

 کردم؟ یدل گرم م نارویا دیبا من

 ...هیبود گر بس

 !ستیکه ن ی. دائمهیمن موقت تیوضع نیا زم،یخودم جداش کردم وبا خنده گفتم: عز از

 

 فشرده شد!، نگاه کردم...قلبم دوباره ودوباره جنازه بود یجونم، که انگار پا یب یپاها به

 

 وارد شد. مهیبا شدت باز شد و آرتام سراس در

 تعجب گفتم: آرتام؟ با
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 شده؟ یچ

 

 اومد: زود باش حاضر شو جلو

 با هزار مکافات وقت دادگاه رو جلو انداخته. بابا

 میبر دیبا االن

 

 ؟ یچ یعنیدوباره روانه صورتم شد:  تعجب

 زودتر نگفتن آخه؟ چرا

 

 .زمی: االن که گفتن عزآرتام

 

 د؟یکمک کن دیتون یبه السا کرد: السا خانوم م رو

 

 حاضر شه میکن یزود کمک م دیخودش رو جمع وجور کرد: بله، پرستار وصدا کن السا

 

 خواستن به من کمک کنن لباس بپوشم؟ یگوشه چشمم جمع شد...م اشک

 کردن یمن داشتن حفظ ظاهر م یدوتا که جلو نیهم خندم گرفته بود به ا یطرف از

 

 رفت وپرستار رو صدا کرد. آرتام
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 .نمیبش لچریو یاز رب ساعت حاضر وآماده کمک کردن رو بعد

 رفتم نهییآ یرو زدم وجلو دکمه

 زده بودم، سرجاش بود یرو که مدل چتر موهام

 هنوز همون بود دم،یوسف فیظر صورتِ

 .دمیلب هام کش یرو رو میکالباس رژِ

 (محبوبم، رو برداشتم وباهاش دوش گرفتم.chncعطر) با

 هام زدم. یوبه چتر ختمیکف دستم ر ی، رو ستالیکر یکم

 به خودم، برگشتم عقب. یسرم درست کردم. با نگاه یرو رو میرنگ مشک شالِ

 !یمان دنیبا د جاخوردم

 اومده بود؟ یک

 رون؟یرفتن ب یک هیبق

 

 زمیکنه عز یوپنهان نم تییبایراه نرفتنت، ز نیپام زانو زد: ا یم کرد وجلونگاه یجلو اومد با لبخند مهربون یمان

 

 ستیگفتم: بله، الزم به گفتن ن یزدم و با دلبر لبخند

 

 شد سر پا واطرافش رو نگاه کرد بلند

 وطرفش رفت دیکه خواسته، رس یزیکه به چ انگار

 دستمال برگشت وطرف لب هام آورد. هیبا  عیسر
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 یرو عقب بردم: مان سرم

 ؟یکن یکار م یچ

 

 تونست به هدفش برسه یجور بهتر م نی. ارو پشت گردنم برد دستش

 ول کن توروخدا یمانندم گفتم: مان غیج یدستش وخودم رو تکون دادم. با صدا یکردم تو تقال

 خواد؟ یم یریرژ،ه انقدر سخت گ هی

 

 نه؟ یریگ یچونه م برد: آروم نم ریودستش رو زداد  هیسرم رو به پشت تک ره،ینم شیاز پ یکار دید

 

 یرو چپ وراست تکون دادم: مان سرم

 امیقدم راهم نم هیبخدا  یپاکش کن بخدا

 

 تونم راه برم... یرفته بود من نم ادمی انگار

 از کوره به در رفت: جانا، یمان

 کنم یرژ وپاک م نیا من

 

 یلجاجت گفتم: مان با

 یکن یرژ وپاک نم نیا
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 بشر! نیقدر لج باز بود ا چه

 نداشتم. بلند داد زدم: السا؟ دنیجز داد کش یا چاره

 جا نیا ایبدو ب السا

 السا؟

 

 شده؟ یوارد اتاق شد وبا ترس گفت: چ مهیسراس السا

 جانا؟ یخوب

 

 نگاه کردم. مخاطبم السا بود: من وببر یاخم به مان با

 

 نگاه کرد که با تشر گفتم: السا گفتم من وببر یبه مان السا

 

 خواد السا خانوم. یدر اومد: نم یمان یکه صدا ستادیاومد طرفم وپشتم ا زود

 .ارمشیمن خودم م دیبر شما

 نیباش دی. واسه شهادت بانیایهم با آرتام ب شما

 ارمیجانا رو م من

 

 رمیبه من نگاه کردو گفت: باشه م لیم یب السا
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 السا. گهیجلو برداشت که حرص زده صداش کردم: دروغ م یقدم

 رمیخواد رژم رو پاک کنه. به آرتام بگو من باهاش م یم

 نیماش یتونه تنها ببرتم تو یهم نم یمان تازه

 

 گه؟یکار کنم د یما مونده بود. انگار خسته شده بود: من چ نیب السا

 برم؟ ای بمونم

 

 تفاوت که من گفتم: بمون نیوبا ا میبه حرف در اومد یزمان با مان هم

 

 گفت: برو یمان

 

 کنم یتا صبح بمونم نظر سنج دی: فکر کنم بادیکوب نیزم یکالفه پاش رو رو السا

 که رفتم من

 

 .رونیرفت ب عیحرفش، سر نیبند ا پشت

 نگاه کردم. یبه مان یدل خور با

 م؟یبر شهیگفتم: م یرو لوچ کردم وبا لودگ چشمام

 

 میریم ،یکه شما رژت رو پاک کرد نیدستمال به دست اومد: آره بعد از ا یمان
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 کل کل! نیشده بودم از ا خسته

 بود! ،یباز نیبردنِ ا یرژ واسم مهم نبود ول من

 

 شه یم ری: داره ددمیکش یکالفه ا پوف

 داره ها؟ ریفکر منم تاث یشدنا رو رید نیا

 

 ؟یری: چه تأثیمان

 

 آزاد شد انیدادم ورا تیرضا دی: شابغلم زدم ریرو ز دستام

 

 ؟یکرد: جد زیچشماش رو ر یمان

 

 !یکردم: آره، جد زیخودش چشمام رو ر مثل

 

 پام زانو زد. یوجلو اومد

  به لب هام گفت: باشه رهیخ

 میزن یوپاک کن راجبه ش حرف م رژت
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 اون انگار تازه استارت کارش رو زده بود. یآوردم ول یشدم. داشتم کم م خسته

 یخسته م کرد ه،یتورو خدا کاف یگفتم: مان یساختگ ،یحوصلگ یب با

 

 رو جلو آورد سرش

 .دمیچشماش ترس از

 به روش خودم پاک کنم؟ ای یکن یبا صورتم فاصله داشت. آروم گفت: پاک م نچیاومد وجلوتر. صورتش چند ا جلو

 

 وسرم رو عقب بردم: ب..باشه دمیترس

 کنم یم پاک

 

 نیزد: آفر میشونیرو به پ شیشونیپ آروم

 

 رفت ودستمال رو دستم داد عقب

 دادم ی، فشار مکنم یکه همه حرصم رو خال ی. جوردمیلب هام کش یگرفتمش ومحکم رو تیعصبان با

 اومد. یگرفت مطمعن بودم خون م یدستم رو نم یمان اگر

 

 . یاز جاش بکن یخوا یکه م ستیاونا مال شما ن . دم گوشم گفت:ستادی. پشت سرم ادیخند
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 رو حرکت داد... لچریو

 رمیگ یکارش رو ازش م نیبودم انتقام ا مطعمن

 

 

 ماه بعد: کی

 

 ماه گذشت کی

 برد! یگذشت وعمرم رو هم با خودش م یزود داشت م یلیخ

 دادگاه. رفتم

 کار خودشه. یراندازیاف کرده بود ت. باالخره اعتردمیرو د انیرا

 کرد! یم تمیاومد وشهادت داد وگفت چطور اذ السا

 بدم تیبود رضا رممکنیغ یدادم آزاد بشه ول یم تیشدم، رضا ینداشتم اگر فلج نم شک

 رو پس نگرفت تشیهم شکا یمان

 قاطع گفت: نه پسرم. یلیبابا خ یول رهیرو پس بگ تشیتونه شکا یبابا ومامان ومن صحبت کرد وگفت م با

 ستین دنیبخش قیال اون

 سرش به سنگ بخوره وآدم شه کمیداره. بذار  یدست از سرت برنم ،ادیب رونیب

 

 ادیب رونیب دمینم تیرضا ونتونم راه برم نهیا تمیکه وضع یگفتم تا لحظه ا منم
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ز قبل نبودم که با چندتا اشک، دل سو یمن اون جانا یبه پام افتاد، معذرت خواست...ول خت،یاومد. اشک ر عمه

 بشم یبه کار یراض

 رهیدلم بگ کمی یشد حت یم نیتفاوت باشم و مانع ا یباعث شده بود نسبت به اشک ها والتماس هاش ب کاراش

 

............................. 

 

 .دنمید اد،یگفته بود کارم داره وقراره امروز ب یمان

 کنم شیآرا کمیهام رو که به کمک پرستار تنم کرده بودم. فقط مونده بود  لباس

 

 اتاقم نیایصداتون نکردم ن یندارم، تا وقت ی. فعال کارنییپا دیبر دیتون یکردم طرف پرستار: م رو

 اتاقم دیاومد بفرست یدارم وقت مهمان

 

 .رونیگفت و رفت ب یچشم آروم

 رفتم. م،یشیاآر زیرو برداشتم وطرف م لچریو دکمه

ته نرف ادمیشه...کار اون دفعه ش رو  یم دهیکش راههیدونستم به ب یبده چون م ریخواستم رژ بزنم که دوباره گ ینم

 واسه انتقام بودم. یبود ودر به در دنبال راه

 رو برداشتم برس

 رو شونه زدم. بودن دهیتر از کمرم رس نییپا  یلیبلندم رو که خ یموها

 به اتو نداشتن یازیبودن ون لخت



 عشق ـتینهـا دن،یرس

 
672 

 

 سرم بستم یباال یاسب دم

 موج دارن یهام کم یکردم چتر حس

که صاف شدن  دیطول نکش ادی. زدمیموهام کش یمنتظر موندم داغ شه، بعد رو یا قهیرو برق زدم وچند دق اتو

 .ختنیر میشونیپ یرو یوشالق

 اتاقم زده شد در

 اتاقم! انیکه به پرستارا گفته بودم ن من

 سمت در فرستادم نهیینگاهم رو از آ نهییآ از

 خورد، کم باد شدم یکه به مان چشمم

 . ستادیرو بست و اومد پشت سرم ا در

 

 رو دورم حلقه کرد وگفت: چرا چهرت توهم رفت؟ دستش

 ؟یحال نشد خوش

 

 نگاهش کردم: خب معلومه که خوشحال شدم نهییآ یتو از

 خواستم قبل اومدنت، حاضر شم یمن م یول

 

 نداره خانومم. یبه خنده باز شد وگفت: مورد لباش

 خوبه؟ م،یکن یهم حاضرت م با
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 نگاهش کردم یسوال

 کش موهام رو باز کرد واتو رو طرف برداشت. که

 

 یخوا یتعجب گفتم: نگو که م با

 

 ادامه حرفم رو بزنم که گفت: آره نذاشت

 قشنگت واتو کنم یخوام موها یم

 

 ؟یوزنم تا اتو کنم. آخه مگه تو بلدخوام بس یم ی: بهتره بگدمیخند

 

 م؟یرو باال برد وگفت: امتحان کن ابروهاش

 

 ؟ی: اگر موهام رو سوزوندبه امتحانش دیارز ینم

 

 امیوم رمیموها تا بهشت م نیعشق، نگاهم کرد ونجوا کرد: من با ا با

 از جونم مواظبشونم شتریشک نکن ب پس

 

 نذاشت. یباق یحرف یزده کرد وجا شرم

 دادم... قینگاه عم هیرو فقط با  جوابش
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 کرد به اتو کردن شروع

 جا استپ کنه! نیهم شهیخواست زمان واسه هم یداد که دلم م یکار رو انجام م نیوقشنگ ا نیریش انقدر

 

 سربه سرش بذارم. یکم خواستم

 زد  یناخنکم م یه یزیچ هیتونستم ساکت بمونم وانگار  ینم

 ؟یشدم. گفتم: مان رهیحال، مهربونش خ نیرور ودر عوصورت مغ شیمشک یچشما یتو

 

 جذابتر شده بود: جونِ دلم؟ شینگاه کرد...چه قدر با اون ته ر بهم

 

 ؟یگیبگم راستش رو م یزیچ هیحد بود:  یب میخوشحال

 

 ذاشت گفت: مگه تا حاال دورغ گفتم؟ یاتو م یکه با دقت موهام رو دسته دسته ال به ال یحال در

 

 ؟یکه انقدر ماهر شد یچند دختر رو اتو کرد یبود: تا حاال موها نگفته

 

 چهرش بامزش نگاه کردم. به

 حساب کنم؟ یخوا یاخم گفت: م با

 

 : اهوم!گهیدونستم دروغ م یم یخوردم. ول جا
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 کن حساب

 

 بشمورم، االن حضور ذهن ندارم ساینگام کرد وگفت: وا نهییآ یتو از

 

 کنه. میعصب دیدونست چطور با یم خوب

 اون ده قدم جلو تر بود! داشتم یبر م یهرقدم من

 .دمیکش رونیرو از دستش ب موهام

 رو به حرکت در آوردم: بهتر تمرکز کن لچریو

 

 ؟یکن یچرا شروع م یآخرش بازنده ا یدون یصورتم. گفت: تو که م یوخم شد رو ستادیرفتم که جلوم ا یم داشتم

 

 گفته من بازنده م؟ یآوردم: ک ینم کم

 

 قاطع گفت: چشمات یلیخ

 

 نگاهش کردم... نیگیوفقط غم ارمیتونستم بهونه ب ینم گهیگفت، که من د تیبا قاطع انقدر

 

 تخت موهات وببافم یببرمت رو ایاومده باشه ناراحت شد وگفت: ب ادشی یزیکه چ انگار
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 مونده بود دهنم باز شه!!! کم

 نمیشتخت بردتم وکمک کرد ب کینزد

 کمرم گذاشت وپشت سرم قرار گرفت...شروع کرد به بافت موهام هیرو تک یبالش

 اون ور تر از عسل! یزیچ هیبود،.. نیریش

 

 بگه. یزیخواد چ یدونستم م یبود. م ساکت

 ؟یکمکش کردم راحت تر حرف بزنه: مان پس

 ؟یبگ یخوا یم یزیچ

 

 تعلل کرد بعد گفت: هراس دارم از گفتنش یکم

 

 شور افتاد: چرا؟ دلم

 بده که تو رو هم ترسونده؟ انقدر

 

 شونه م گذاشت: آره، منم ترسونده یرو از پشت رو سرش

 جواب تو من وترسونده شتریب یول

 

 شد: جواب من؟ شتریب اظطرابم
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 رو دورم حلقه کرد: آره جواب تو دستش

 ؟یکن یبا من ازدواج م جانا،

 

 دم؟یخوردم. درست شن کهی

 ؟یگفتم: چ دمیکه مطمعن بشم اشتباه شن نیا واسه

 

 !دمیرو تکرار کرد...پس اشتباه نشن حرفش

 ؟یمتیبه چه ق یرو نابود کنه با من..ول شیخواست زندگ یمرد م نیا واقعا

 

 ؟یونابود کن تیزندگ یخوا یآوردم: چرا م شیرو کنار گذاشتم ومنطقم رو پ احساستم

 کنم؟ یمن قبول م یکن یم فکر

 

 که جواب بده، درازم کرد! نیا یجا

 به من فکر کن کمی: جانا، ش گذاشت نهیس یوسرم رو رو دیهم دراز کش خودش

 

 کنم یزنم وفقط به تو فکر م یحس خودم رو کنار م یعنینه،  گمیدارم م ی: من وقتختیر رهنشیپ یرو اشکام

 

 ؟یمن وکنار بذارمورد  نیا یوتو یشه فقط به خودت فکر کن یاشکم رو دنبال کرد: م انگشتش
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 موهاش بردم: خواستم، نشد یرو تو دستم

 

 شه یم زم،ی: تو بخواه عزدیرو جلو برد وبوس دستم

 

 ؟یراه برگشت نداره: مان ممیکرد تصم یباور نم انگار

 گمی، بهت بله نمکه نتونم راه برم یقبال هم گفتم. من تا وقت من

 

 شونمت یسفره عقد م یپا یول ،دیکرد: شده با تهد وونمید نشیغمگ یصدا

 

 ؟یچ دِی: تهددیشدم...تهد ناراحت

 ؟یریوم یکت یازدواج نکنم باهات ولم م یکه بگ نیا

 

 اما با تو رمی: اره، مدیکش یکالفه وکش دار نفس

 

 م؟یدزد یم یعنیبود:  یچ منظورش

 

 ادینم ی: به نطر فکر بدیمان

 

 یتون یکرد: نم یکارو م نیا واقعا
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 میکن یامتحان م یصداش نبود: دوست دار یوت یحالت شوخ چیه

 

 هاش، منه لجباز تر از خودش رو هم خسته کرد: پا ندارم، زبون که دارم یباز لج

 

 ؟یرو بر یلج باز نیتا ته ا یخوا ی: مشد زیخ مین

 

 خوام یتکون دادم:آره، م سرم

 

 رفت. نییفاصله گرفت واز تخت پا ازم

 رو لبه تخت برداشت. کتش

 دوباره امیخوب استراحت کن م زم،ی: مواطب خودت باش عزدیرو بوس میشونیاومد وپ جلو

 

 ؟یداشت، شک نداشتم: مان یسرش فکر یدور شد...تو ازم

 وبس کن ایب

 تونم ازدواج کنم. ینم من

 حالم و؟ ینیبیرو اداره کنم، مگه نم یزندگ هیتونم  ینم

 ؟یکن یدرکم نم چرا
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 رو اداره کن؟ یزندگ هی ایبرنگشت: مگه من گفتم ب یول ستادیا

 ذارم جلوت یاشاره کن من ده تا که سهله صدتا پرستار م هی تو

 

 ؟یمان یفرض کرد یرو چ یهمه تنش، گفتم: زندگ نیم گرفت وخسته از ا هیگر

 ؟یریگ یفقط شستن و پختنه که پرستار م یکرد فکر

 خواد؟ یزن نم یزندگ

 خواد؟ ینم عشق

. دست خودتم یفهم ینم یبا خودت، االن داغ یکار کرد یچ یفهم یاستقبالت، بعد م امیخونه ومن ن یایر ببا چند

 ستین

 

 فکر کردم. نایبلند شد: من به همه ا گارشیس دود

 رو بگو جهیونت ریرو بگ تیفکر کردم.ـ.تصم میلیخ

 

 ...ورفت

 شدم از دست خودم وسرنوشتم یعصبان

 نبود... ندمیآ نیشدم ا ی...اگر فلج نمدمیپام کوب یرو مشت کردم و رو دستام

 نبود ندمیآ نینبود ا انیاگر را اصال
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 موهام، چشمام رو باز کردم. یرو ینوازش دست با

 مامانم رو حس نکنم؟ یشد مهر دستا یم مگه

 دختر قشنگم ریخندون شد: صبحت بخ نش،یریرو باز کردم...چهره ش چشمام

 

 مامان قشنگم ریگرفتم: صـبحت بخ یانرژ

 

خورم...منم اومدم پرنسسش  ینم یزیچ ادیصبحانه ست، گفته تا دخترم ن زیم ی: بابات رودیوگونه م رو بوس دیخند

 رو ببرم واسش

 

 نبودم... دیخانواده، نا ام نیبا داشتن ا یچند فلج بودم، ول هر

 

 .نمیبش لچریو یبا کمک پرستار کمک کردن رو مامان

 وفقط لباس وعروسک ها رو آوردن... اوردمیرو ن لمیوسا یمونم ول یم نییاومدم، اتاقِ پا مارستانیاز ب یوقت از

 

 

.................. 

 رمیباغ آورد وگفت سر کار نم یمامان من رو تو م،یکه صبحانه رو با جمع چهار نفرمون خورد نیا بعد

 دونستم بخاطر من نرفت امروز رو یم

 بود. زیامروز ت آفتاب
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 اومد. یوکاله آفتاب نکیدوتا ع با مامان

 کرد بزارمشون کمک

 

 بود؟ زاتیهمه تجه نیبه ا ازیگرفت: مامان حاال ن خندم

 

 : بله دختر مامان.دیموهام رو بوس یرو

 .زمیبود عز الزم

 بال؟یوال میبر یموافق

 

 : آخ جون.دمیرو به هم کوب دستام

 میبر

 

 میرفت یپشت اطیوباهم به ح دیخند

 سر تور گذاشت وخودش هم رفت اون طرف: آماده دخترم؟ نیمن رو ا مامان

 

 : بله. قدر خوب بود مامانم چه

 

 اول رو زد، موفق شدم جوابش رو بدم... توپ

 مامان... یخطا هم نداشتم ول هی یحت من
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 جانا ینفس نفس زد: وا مامان

 رو یباز ینداد ادیتوعه که به من  ریتقص همش

 

 ؟یگرفت: من چرا مامان خندم

 نیخودتون نخواست شما

 

 تونستم خودم رو بهش برسونم وپاسش کنم... یکج بود ول یقهقه زد وتوپ رو سمتم پرتاپ کرد. کم مامان

 میبون واستراحت کن هیسا یتو میمامان، رفت شنهادی. با پمی...هر دو به نفس نفس افتادمیکرد یباز یساعت مین

 نشست. من رو هم سمت خودش آورد. یصندل یرو مامان

 : گرمت شده؟دیرو به صورتم کش دستش

 

 ادیرو برداشتم: نه ز نکیع

 

 دست کرد، بعد به حرف اومد: جانا؟ نیاون دست وا یکم مامان

 باهات صحبت کنم دخترم یخوام در مورد موضوع یم

 

 کنم یگوش م :خواستن با من صحبت کنن یروزا همه م نیا چرا

 

 بود. شمیپ یمان روزید یمان زم،ی: عزنگام کرد وگفت یصخا جور
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 ازدواج با تو، مصممه میتصم نیا یکه چه قدر تو دمیمن از زبونش کش یول دیبحثتون شده. اون نفهم دمیفهم

 کشه یکه کنار نم دمیرس جهینت نیا به

 خوام ینم یگیوم یخواست باهات صحبت کنم. گفت تو لج کرد ازم

 !یتا حد یموافقم باهات. ول منم

 زمیعز مشیکارا بگذرون نیبا ا میکه بخوا ستیاون قدر بلند ن ی. زندگدیدوتا عاشق هم شما

 

 مامان؟ یچ یعنیحرفش:  یتو دمیپر

 چرا؟ گهید شما

 !دیوپشتم باش دیمن رو درک کن دیبا د،یکه روانشناس شما

 

 : آروم، آروم دختر مامانبا آرامش گفت مامان

 دخترکم ،یناتوان نیدر ه یشه داشته باش یعشق رو م یوبفهم یدرک کن دی. خودت بایبزرگ شد گهید شما

 کوتاست. ،یلیخ یزندگ

 

 "کوتاست یزندگ"بود نیهم شهیمامان هم یحرفا آخر

 

 کار کنم من؟ یچ نیگیمامان مبهم بود: شما م خواسته

 

 حرف بزن دخترم یبا مان نیچشمام شد: بش رهیرو نوازش کرد. با مهر خ صورتم
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 نیحرف بزن یراست ومنطق رو

 هم ن،یوحرف بزن نینیبش د،ینبود دهیکه هم عق ییوهر کدوم هر بعدش رو بگه...هر جا دیریرو در نظر بگ زیچ همه

 .نیکن هیوتوج

 که به خواست هردوتونه یا جهی...نتیرسیم جهیبه نت ،یکارا رو انجام بد نیباش ا مطمعن

 

 

 گذاشت! ریروم تأث یلیچند روز پبشه مامان خ یحرفا

 شدم نه یبه ازدواج با مان یکه بگم راض نیا نه

 فرصت فکر کردن رو به خودم دادم کمی فقط

 اومد. یراجبه ش...االن داشت م  میصحبت کن ادیزنگ زدم وگفتم ب یمان به

 !میکه به صالح هردومون باشه،  برس یا جهیکردم به نت یدعا م دعا

 داشتم! ساستر

 کرخت بود.... دستام

 بود اهیس اهیبود، االن س دیسف شیپ قهیکه تا چند دق یا برگه

 کنترلش کنم! دن،یبرگه خط کش یاسترس دارم، با رو یعادت داشتم وقت شهیهم

 سالن صدا اومد. از

 بابا که سر کار بودن وآرتام دانشگاه  مامان

 اومده بود یمان حتما

 ...رمیبگ زیخ میحالت ن کمیسرم اضاف کردم تا  ریرو ز یا گهیبالش د هیتونستم بشم، فقط  یکه نم بلند
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 هزار یزده شد. استرسم رفت رو در

 وارد اتاق شد... یمان

 آروم تر نشدم! دم،یرو که د لبخندش

 بود! بیعج

 رو... یچیتونستم بخونم. ه یرو از چهرش نم یزی. چاومد

 گرفت! یم م هیکردم گر ینگاهشون م گه،ید هیثان کیگر تا ، که اچشماش بود یتو یغم هی

 ازش گرفتم. اومد وکنارم رو تخت نشست. نگاه

 

 زمی: سالم عزدیرو بوس میشونیپ

 

 کردم من؟ یفرار م دیغمه صداش چطور با از

 : سالمنه  ای دیدونم شن ینم یکیکه با اون همه نزد یچشماش نگاه نکردم. جور یتو یرو باال آوردم ول سرم

 

 دمیناراحتم: نشن یزیچ هیاز  دیفهم

 

 رو؟ یکه کردم بود: چ یسالم منظورش

 

 چرخ خورد وپشت سرم نشست! هیحرف بزنم که  اومدم

 دفعه حس کردم اطراف گردنم سرد شد. کیبزنه که  یبودم حرف منتظر
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 دهنم باز موند دم،یکه د یزیچ با

 ود!ب نیبه الت یش اسم مان هیبود. پا گردنبند

 

 یخوشحال یو از رو دمیکش غیج

 قشنگه یلیخ نیا ،یمان یکردم: وا بغلش

 

 تر شدم والبته بماند که چه قدر مور مورم شد: قابل شما رو نداره خانومم زی، سوپراگردنم دنیدفعه با بوس نیا

 از گردنت در اومده نیا نمیبب یروز هی

 شه! یم یچ نیحساب کن بب یکه نسبت به من دار یخودت با شناخت گهید

 

 شه؟ یم یسمتش ونگاش کردم: چ برگشتم

 

 شه؟ یم یچ یبدون یخوا یرو جلو آورد. جلو وجلو تر: م سرش

 

 رفتم. زمزمه وار گفتم: نه عقب

 

 طور. نیشد: که ا یفاصله گرفتنم شاک از

 آره؟ یکن یم فرار
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 مریم یکه م ی: تا روزدمشید رو باال آوردم. بوسش گذاشتم. گردنبن نهیس ی، برگشتم وسرم رو روجواب دادن یجا

 هم باهامه.

 خوبه؟ د،یباهام دفتش کن گمی، مکه مردم نیا بعد

 ...هیجا به جا شد: آره، عال کمی

 

 ..زشیر زیخنده ر یصدا وبعد

 رو باال بردم وبهش نگاه کردم. سرم

 

 ؟یبکشم: کجا بود شیرو پ یا گهید یحرفا خواستم

 

 سرو تهم: چطور؟ یخورد از سوال ب جا

 

 کرد. یم م وونهیهمه فشار داشت د نیا

 ؟یبدونم کجا بود دیطور. نبا نیگفتم: هم یرفته ا لیتحل یصدا با

 یخونه نبود معلومه

 

 دستم گذاشت: جانا یرو تو دستش

  ؟یندارم فرار کن یکه به خاطرش من چند روزه زندگ یاز اون موضوع  یخوا یم یک تا
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 دمیرو سفت چسب یکرد ومان یفیخف یبدنم لرزش یبود ول یدونم از چ ینم

 حالم شد.. متوجه

 شد: جانا؟ زیخ مین

 ؟یدیشده که انقدر ترس یچ

 رمیکنم وم یم دینه، منم تهد یگیتو دوباره م فوقش

 

 سر من داد نزن ی: مانبغلش بردم ومجبورش کردم به حالت قبل برگرده یرو تو سرم

 

 زد؟ داد

 زنم. فقط آروم باش! یداد نم زم،یعز شده بودم: باشه هوونینزد...من د نه

 

. چرا به اون یدونم با مامان حرف زد یکرد...االن هم از همون وقتا بود: م یرو خراب م زیاسترسم همه چ شهیهم

 ؟یگفت

 ببره؟ ییبو دیهم نبا یوکس میکن یخودمون مشکالتمون رو حل م ینگفت مگه

 

 با کمک خانوادها گرفته بشه.. دیبود که با یمیتصم هی: اون مشکل نبود. اون کرد آروم صحبت کنه یسع

 یذاشت یما گرفته بشه، تو نم نیخواست ب یهم م اگر
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دونستم از استرسه. دعا  یواضح بود و م لشیشکمم، حس کردم....انقدر استرس داشتم که دل هیرو ناح یبد یدرد

 باشه. نیکردم هم

 

 شده بود: آ..خ دهیبر دهیاز دردش بر مصدا

 ی..مانم

 ؟یزن یرو ص..صدا م پرستار

 

 صورتم نگاه کرد. صورتم رو قاب گرفت: جانا چرا صورتت انقدر عرق کرده؟ یجا خورد از صدام وبلند شد تو یمان

 

 زود باش! یشد: مان سیخ سِی. خمیشونیپ یرو بردم رو دستم

 رمیم یم دارم

 

 شد یم شتریوب شتریداشت ب دردم

 شد یم شتریلحظه هم ب هر

 

 رفت وپرستار رو صدا زد. عیسر یمان

 وارد اتاق شدن مهیدو سراس هر

 یگذاشت...زود برش داشت ورو به مان میشونیپ یرو آورد وکنارم نشست. دستش رو رو لشیبا هول وسا پرستار

 د؟یبه آمبوالنس خبر بد شهیگفت: م
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 لطفا عیسر یلیخ فقط

 هییاظطرار نیبگ

 

 شد... یگفت وچ یچ یمان دمینفهم گهید

 موندن رو نداشتم.. داریبود که تحمل ب ادیدردم ز انقدر

 

 

 ، بودکه خونه دومم شده بود یمارستانیب ی، دوباره تورو که باز کردم چشمام

 اومد ادمیگذشته  یاتفاقا

 صحبت کنم. اومد. گردنبند رو بست دور گردنم یبا مان خواستم

 میکرد ی. شوخمیزد حرف

 شد! شتریب استرسم

 بعد درد شکم من... و

 در اومد. دکتر بود یکرد... صدا یم تمیچشمام گذاشتم. نور اذ یرو رو دستم

 به هوش اومدم دید یوقت

 حرف در اومد: به به. به

 ؟یش داریب یداد تیرضا باالخره

 

 ؟یبود: دخترم شما که همه رو دق داد یانسالیم خانوم
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 یخودت کرد ریملت و اس هی

 

 خبر کرده بود! نارویمامان ا یمان پس

 اومد یا گهیباز شد ودکتر. د در

 دکتر عملمه! دمیواسم آشنا بود وفهم افشیق

 

 اومدن یسر دکتر، مامان بابا وآرتام ومان پشت

 نگاه کردم یبه مان نایخور بابت خبر کردن مامان ا دل

 که بابا وآرتام آرومش کردن. هیگر ریخواست بزنه ز مامان

 .کمیاومد نزد دکتر

 ن؟یکن یحس م یزیرو کنار زد وچند بار به پاهام فشار وارد کرد: چ ملحفه

 

 رو چپ و راست تکون دادم: نه سرم

 

 پام حرکت داد یپام گذاشت..کامل رو یرو آورد ورو یا گهیدستگاه د هی

 خوردم یمور مور شد وتکون محکم بدنم

 چطور تکون خورد؟ نیدیرو همه گفت: شمام د یرو برداشت و با خوشحالدستگاه  دکتر

 

 گفت: آره آره یبا خوشحال بابا،
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 بود؟ یچ منظورشون

 .انهی یداشت شرفتیپ دهیدستگاه نشون م نیبه دکتر نگاه کردم که گفت:ا یسوال

 

با  پاهاش یتنش، استرس مکرر، تونست رو ز،ی، سوپرااتفاق هی یاز رو دیکرد: بهتون گفته بودم شا نایبه مامان ا رو

 .ستهیا

 

 ؟یحالت ها رو داشت نیکدوم از ا چیومخاطبش من بودم: ه دیسرش طرف همه چرخ بعد

 

 نگاه کردم واونم به من. یمان به

 متوجه نگاهامون شد ورو به دکتر گفت: بله دکتر، استرس داشته مامان

 

 شدم؟ یشد...من داشتم خوب م ینم باورم

 ده؟یبهت دست م یپام گذاشت. گفت: چه حس یدستگاه رو دوباره رو دکتر

 

 دونم یشد: نم یچندشم م داشت

 کنم کرخت شده یم حس

 

 نیا هی: عالدکتر
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 خبر باشه. نیتونه بهتر یم

 کرد؟ یقسمت بدنت درد م کدوم

 ؟یپات هم حس کرد یتو  درد

 

 دیکش یم ریبا فشار اون دستگاه حالم بد شد وگفتم: نه فقط شکمم ت دوباره

 

 پاته یتو یلبخند زد: درد اصل دکتر

 شکمت بوده یکن یفکر م ،یکن یحس نم یزیچون چ یول

 

 کرده شترفتیخوب پ یلیرو خاموش کرد وبلند شد: خ دستگاه

 ستیهنوز احتمال برگشتش دست ما ن یول

 انجام بشه دیسر وقت با سم،ینو یم واسش یوتراپیزیجلسه ف چند

 ...شهیمعلوم م شرفتشیو پ رمیگ یازش م شیآزما یسر هی بعدش

 

 رونیب رفت

 شکرت.. ایخدا یوبغلم کرد: وا دیکش یکیکوچ غیج مامان

 دیدعاهام به گوشت رس باالخره

 

 شدم؟ یخوب م واقعا
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 شدم... یشد اگر خوب م یقدر خوب م چه

 دستاش رو باال برد وخدارو شکر کرد بابا

 خودشون وآماده کنن دی: فکر کنم دوباره نردها بادیاومد وگونه م رو بوس آرتام

 

 یچشماش بود، هنوز سرجا یکه صبح تو یکه فقط از دور نگام کرد، نگاه کردم..غم یگرفت به حرفش وبه مان خندم

 نکرده بود؟ رییخودش بود وتغ

 

 

 زود گذشت یلیخ گذشت

 یواتراپیزیرفتم ف ی...هر روز میتکرار یوزهار

 اونحا هم به خونه از

 بود نیهم میکار وزندگ یهمه  شتریهم ب دیماه شا کی

 شمیاومد پ یم یوقتا مان  یلیخ

 خواستم یکه من م ییوقتا البته

 کردم یاون ماجرا ازش فرار م بعد

 بزنه یبکشه ودر مورد ازدواج حرف شیپ یمبادا بخواد حرف تا

 زدم یم تاریاومد، واسش گ یکه م ییوقتا

 شدم بهش... یم رهیکرد...منم خ یلحظه پلک زدن، نگاهم م هیبدون  اونم

 کردم ینم یتالش چیذاشت ومن ه یم تاریگ یاون دست من رو تارها یچشما انگار
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 ...میخوند یآهنگ م ایهم با هم شعر،  ییوقتا هی

 کنم؟ یگفتم درکت م یبهش نم دهیچه فا یکردم حالش رو...ول یدرک م شون،یپر ن،یبود، غمگ کالفه

 

 تراس رفتم یرو به حرکت در آوردم وتو لچریو

 گرم بود! هوا

 بارون... ریز رمیوم ادیزمستون دوباره م گهیبود که چند ماه د نیا میخوش حال یول

 تولد بود گهیروز د چند

 نبود یاز کس یخبر چیه

 آرتام! یرفته بود. حت ادشونی همه

 

 تولد، واسه یودر به در دنبال کارا میاومد یماه قبل با السا از بازار خونه نم کیتولدم بود، از  کِینزد یوقت شهیهم

 !میبردنش بود شیهر چه بهتر پ

 دیدستم لرز یتو تلفن

 بود. السا

 

 گذاشتم: جانم؟ کریاسپ یرو رو یگوش

 

 ؟ییاییشادش فضا رو پر کرد: جانت سالمت عشقم، چطور یصدا
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 ؟یچندش گفتم: باز چند روز آزاد گذاشتمت پر رو شد با

 

 .گهی: بله ددیخند

 گهیشه د یم نیمعلم درس اخالق باال سرم نباشه، هم هی یوقت میکن چه

 

 شه ی، از فردا کالسمون دوباره شروع مرو با خنده دادم: اشکال نداره جوابش

 

 وونهی: دلساا

 ؟ییکجا

 شته؟یپ یک

 

 در حال قدم زدنم ترانهیسواحل مد یتو ،یتونستم برم. با حالت تمسخر گفتم: جات خال یم کجا

 هییچه هوا ینیبب یستین

 دارا نیتنم از اون چ دیبلند سف رهنیپ هی

 چشمام یرو یآفتاب نکیع

 رقصه... یباد م یداره تو موهامم

 . دنج وشاعرانههییچه هوا ینیبب یستین

 هم کنارمه یمان
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 گذاشتم. یگوش یبلند گو یقهقه ش انقدر بلند بود، که دستم رو رو یصدا

 بود جانا یعال یبعد که خندش قطع شد. گفت: وا کمی

 .یخلسه برد یمن روهم تو یکرد فیتوص یخفه ت نکنه...چه قدر عال خدا

 بود. نی. جواب سوال مزخرف من همزادیدست مر یول

 .شتیپ میایبا صدرا م میدار

 تو شیپ میایب گهیبهم وم دهیم کرد چند روز. مثل آدامس چسب وونهید

 

 شد: چه خوب یخودمم عوض م یحال شدم. حال وهوا خوش

 منتظرتونم. من

 

 .زمیگفت: باشه عز مهربون

 اونجام گهیساعت د مین تا

 

 کرد. قطع

 حاضر شم کمیداخل تا  رفتم

 

 

 بغلم انداخت. یاز در که وارد شد، از همون جا دستاش رو باز کرد وخودش رو تو صدرا

 یودورش حلقه کردم وچند بار چپ وراست تکونش دادم:سالم داداش دستام
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 .دمیوگونه ش رو بوس دمشیکش عقب

 زده از حرف من، گفت: سالم جانا جونم ذوق

 

 .دمیوگونه ش رو کش دمیخند

 بغلش و ریکز کرده دستاش ز واریج دبه السا افتاد که کن چشمم

 رو غنچه کرده بود لباش

 

 گرفت بهش. که گفت: به کارت برس خندم

 ستمین شیب یجیصدرا هست من هو تا

 

 دوباره به حالت قبل برگشت! و

 ایکوچولو، ب ین ین ایرو براش باز کردم: ب دستام

 

 بچها شده بود. نیع

 ، بدون تعلل سمتم اومد وبغلم زدحرف رو که زدم نیا

خدا خفت کنه  یحبس از فشار. نفس کم آوردم: وا نهینفسم تو س قهیانجام داد که چند دق یرعادیوغ عیسر انقدر

 السا

 چه طرز بغل کردنه؟ ادیباال نم نفسم
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 شه یاومد: خوبت م عقب

 ین، اول صدرا رو بغل نکمن هستم یوقت گهید یتو باش تا

 

 !وونهید یبغلم کرد دختره  وباز

 رو از من دور کن یزامب نیصدرا پناه آوردم: صدرا ا به

 

 من یرو باال زد: چشم بانو نشیبه قپ قپ انداخت وآست یباد صدرا

 

 خواهر وبرادر باحالن! نیخدا...چه قدر ا یوا

 نتونست از من جداش کنه. یول د،یواز پشت السا رو کش رفت

 

 کنم یکردم: السا بخدا دونه دونه موهات وم تقال

 م؟یدیطور چسب نیازت ا ادیخوشم م یلیخ یکن یفکر م پاشو

 

 کنم تتیخوام اذ یم ادیکه ازم بدت م نیاومد: اتفاقا واسه هم صداش

 کمترم نایباغِ جانا ا یاز سگ تو ارم،یجا ب نیا گهیتو رو هم من د صدرا

 

 السا توسط من! یموها دنیبود تا منفجر شدنم وکش یکاف نیهم
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 در اومد ومحکم تر بغلم کرد غشیج

 دمیکش یانداختم وموهاش رو م نییرو پا شالش

 داد! یکارو با من  انجام م نیهم اونم

 .دیهم به کمک من رس صدرا

 میبود کیبه  دو

 

 ها؟ ارمیکم م نیکن یدر اومد: فکر م غشیدوباره ج السا

 

 وسرم به عقب برگشت! دیموهام رو محکم کش و

 ما! میبود وونهید واقعا

 عقب رفتم و خودش رو آماده حمله کرد. صدرا

 کمر السا یتو دیگرفت واز همون جا پر گارد

 از شدت خنده توان دعوا کردن نداشتم. گهید

 صورتش سرخ شد! والسا

 

 با شتاب وارد شدن. یمحکم باز شد وآرتام ومان در

 یشدن رفت مان وونهیآرتام گفت: دخشکشون زد و دن،یرو که د ما

 سه از دست رفتن! هر
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 زد وگفت: موافقم یچه خند مین یمان

 کنه یاون دختر رو از سرش جدا م یخواهر شما که داره موها مخصوصا

 

 السا توش بود نگاه کردم! یشدم وبه دستم که موها عیضا

 

 گشتم یش ومموها یآروم دستم رو برداشتم. حق به جانب گفتم: داشتم تو آروم

 شپش اومده گفتن

 

 از پهلوم گرفت ی، نشکونبغلم بود یکه از خجالت هنوز سرش تو السا

 

گفت: حتما ص..صدرا هم واسه کشتن او..اون شپشا سوار  دهیبر دهیخنده وآرتام بر ریزدن ز یوآرتام هر دو پق یمان

 کول السا شده بود، درسته؟

 

 هم خندم گرفته بود. خودم

 نشدم: بله درسته میتسل یدوتا پر رو..ول یآورده بودم جلو کم

 

 نگو یزیچ گهیفقط لطفا د ،یاوردیکم ن میدیفهم زمیکرد خندش رو کنترل کنه: جانا، عز یسع یمان

 

 .دنیآرتام دوباره خند وبا
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 بغلم یهوش شد تو یب چارهیاخم گفتم: دختره ب با

 بلندش کنم رونیب دیبر

 

 دوبارشون و باهم رفتن. یخنده  دنیشد با ترک یمساو حرفم

 جانا یسرخ شدش گفت: خفه ش یرفتن السا سرش رو بلند کرد و با چهره  یوقت

 وبخورم حلوات

 برم یصدرا من که تو رو خونه م یرفت...وا آبروم

 

 امیپشت من پناه گرفت: من با تو نم صدرا

 

 نییپا میترس السا خندم رو قورت دادم وگفتم: زود باش بر از

 ومدنین دنیخجالت کش گنیم االن

 

 صورتشون نگاه کنم؟ یخجالت گفت: چطور تو با

 

 میگرفت یتو رو م یشپشا می. داشتمینکرد یگفتم: ما که کار یوبا سرتق یالیخ یبه ب زدم

 

ر رو به حرکت د لچرمیصدرا و اد،یکه ب نیقبل ا ی، سمتم هجوم آورد، ولاومده باشه ادشیحرفم تازه  نیکه ا انگار

 یبا ی: بامیآورد واز دستش در رفت
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 پسرا شیپ میکردن من، رفت دیشالش وتهد دنیوبعد پوش دیکوب نیزم یرو رو پاش

ຖēງiຖ Şhคhiຖp໐໐r: 

 ۲۱۱پارت#

 

 روز تولدم بود. امروز

وگذاشتم واسه فردا، که کار از کار گذشته باشه ونخوان با  ارمیکدوم ب چیه یخواستم به رو یاز همه گرفت. نم دلم

 !رنیتولد بگ حرف من

 رفته بود ادشیهم  یمان

 آرتام... یحت

 چرا؟ السا

 دونست من عاشق تولدم...اونم تولد خودم! یکه م اون

 

 گرفته بود. دلم

 شدم! یخال کمیبزنم تا بلکه  غیکنم. داد بزنم..ج هیداشتم گر دوست

 رفته بود... ونادشی واقعا

 ساعت نگاه کردم. به

 عصر بود. شش

 تا اومدن مامان وبابا نمونده بود یزیچ
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 کدومشون رو نداشتم چیصحبت با ه حوصله

 .دمیخودم کش یرو رو پتو

 بودن دهیکش پردها

 شد... کیاتاقم تار خاموش کردن چراغ خواب بعد

 کمر یشده بودم رو خسته

 به خودم زدم ی، جا به جا کردم...پوزخندتنم رو چرخوندم وپام رو با دست باال

 !دیرس یروح و وروان من نم یرگیبه ت شیکیتار ی. ولدمیترس یم یکیتار از

 اتاق... یذاشتم پا یخودم بود وم یرگیترسم از ت دیشا

 ذهنم نقش بست! یجلو یچهره مان یگرفت ول یفکرا بودم که چشماش گرم شد...داشت خوابم م نیهم یتو

 کرد؟ یکار م یچ یکجا با ک االن

 امروز؟ ومدین شمیپ چرا

 زنگ نزد؟ چرا

 رو... دنشیند ارمیدونست بهش عادت کردم وتاب نم یکه م اون

 عاشقش تر از قبل شده بودم که حد وحساب نداشت! انقدر

 مطلق، با هم دست به دست دادن تا من رو به دام خواب بندازن...وموفق هم شدن وخوابم برد یکیساکت وتار یفضا

 خواب بردم! البته

ຖēງiຖ Şhคhiຖp໐໐r: 

 ۲۱۲پارت#
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 بشم داریکه به چشمام هجوم آورد باعث شد دل از خواب بکنم وب ینور

 سرم رو بلند کردم وبه اطرافم نگاه کردم یکم

 شک نداشتممن...خواب بود. آره  یخدا

خاله وهمسرش،  ،ی، مان، بابا، آرتامصورت مامان یبود ونورشون تو ییدور تختم در حال خودنما یآبشار یها فشفشه

 السا با مامانش وصدرا...

 شدنم، به همه نگاه کردم زیاز سوپرا یدهن باز که حاک با

 کرد یخواب هم خوب بود وخوش حالم م یتو لذتش

 تختم بود نگاه کردم یروش بود وجلو بزرگ که عکس خودم کیک به

 همه بلند شد! غیدفعه سوت وج هی

 بود جز اطراف تختم اونم بخاطر نور فشفشه ها بود! کیجا تار همه

 روشن شد...خواب نبودم؟ المپا

 مامان؟ نمیب یگفتم: من خوابم م جیمامان نگاه کردم. گ به

 

 واومد طرفم. دیخند مامان

 هیزد: نه دخترم، واقع بغلم

 تولدت رو؟ رهیم ادمونیما  یکرد فکر

 

 خواب نبودم.. پس

 ممکن بود! زیسوپرا نی....بهتریاون طرف تر از خوش حال یزیچ هی. قهقه زدم...خوش حال شدم نه دمیخند
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 هنگ بودم یفضا پخش شد...هنوز تو یتو "تولدت مبارک دخترم" آهنگ

 گفتن! کیاومدن وتبر همه

 نشستم لچریو یکمک بابا وآرتام، رو با

 دورم حلقه بستن. همه

 

 شه یصدام بود، گفتم: من واقعا باورم نم یکه تو یذوق با

 نموند ادشیتولدم رو  یکه چرا کس رهیم بگ هیکم مونده بود گر عصر

 بود. واقعا ممنون میزندگ زیسوپرا نی. بهترنیکرد زمیکارتون سوپرا نیاالن، با ا اما

 هیواقع نایباشم وا داریچند هنوز شک دارم ب هر

 

 .زمینداره عز یاز همه آرتام حرف زد: کار اول

 ؟یمطمعن بش یخوا یم ،یستیتونه بهت ثابت کنه خواب ن یم یلیس هی

 

 اخم نگاهش کردم: الزم نکرده با

 

 طرفم اومد. بابا

 .هیهمش واقع نایدختر قشنگم. ا یستیرو بوسه بارون کرد: خواب ن میشونیپ

 !میختیر یجمع، واسه تولدت برنامه م نیا یوهمه  میسر کار نرفت کدوم چیاز صبح ه ما

 هم سنگ تموم گذاشتن! همه
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 شرمنده شدم...مواخزه همه شدم. واقعا

 . مجاب شد خم بشه.دمیبابا رو کش دست

 !یمرس ،ییبود بابا میزندگ زیسوپرا نیآروم در گوش گفتم: بهتر دمیرو محکم بوس گونش

 

 ستیبه تشکر ن ازی: ندمیدوباره بوس بابا

 تشکر کن هیمن بود. از بق فهیوظ

 یساله بش ستی، انشاهلل صدوبتولدت مبارک دخترم یراست

 

 بابا جونم یرو از بر شدم: مرس افشیمهر ق با

 

 یاز همگ یبه همه گفتم: مرس رو

 بود. یعال زتونیسوپرا

 

 دخترم.. ییکه شما ی: عالدفعه حرف زد نیبود که ا عمو

 میدیانجام دادن. من وخاله ت آماده رس یکارا رو مامان وبابات والبته که مان همه

 

 .زمیخنده وادامه داد: تولدت مبارک عز ریحرفش همه زدن ز نیا با
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 عموجون. دست تک تکتون درد نکنه. یشدم: مرس شرمندشون

 

.................. 

 .شد نوبت کادوها شد.. ییرایکه برش خورد واز همه پذ کیک

 نیماش شگاهینما میکه دخترم خوب شد ورفت یمن باشه واسه وقت هیمامان بابا بود که بابا گفت هد هی، هداول هیهد

 

 رهیآرزوش رو داشتم بگ شهیکه رو که هم ینیخواست ماش یدونستم م ی..مدمیکش یاز خوش حال یغیج

 آرتام بود. هیهد یبعد هیهد

 بسته بود. یونیرنگ که با روبان قرمز حالت پاپ یجعبه بزرگ مشک هی

  کیکوچ یالک ورژ، عطر، گو، عروسکا ،یبازش کرد. پر بود از خوراک السا

 خنده ودست زدن ریزدن ز دنشیبا د همه

 عشق بهش نگاه کردم. با

 کنه یخوش حالم م یدونست چ یبهتر م یهر کس از

 یآبروم وبرد یبود. ول یگوشش گفتم: عالبغلم. کنار  یرو باز کردم وآرتام اومد تو دستام

 یذاشت ینم الرویپاست حداقل

 

 دارم ی: باشه بعد ورشون مدیخند

 

 : بچه پر روحواله بازوش کردم یمشت
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 شد. نایکادو خاله ا نوبت

 .میشد زیکه کردن سوپرا بازش

 خوش حال شدم و ازشون تشکر کردم یسنتور بزرگ..کل هی

 

 عروسک آنابل بود. هیالسا هم  کادو

 تشکر کنم یجمع تظاهر کردم خوشم اومد وگذاشتم بعد ازش حساب یدونست متنفرم ازش...جلو یم

 

 شد! یمان نوبت

 دونم چرا استرس گرفتم ینم

 آروم بود امروز یادیکرد وز ینگاهم م یجور خاص هی

 خود نبود پس یوزانو زد...استرسم ب دیپام رس یجلو. اون قدر که جلو اومد

 د وبازش کردآور رونیکتش ب بیرو از ج یقرمز رنگ جعبه

 !دنیسرم کوب یانگار مثل پتک رو دنش،یباد

 جا خوردم دیشد و

 حس ها روانه دلم شد همه

 خواستن، نخواستن، دونستن، ندونستن.... ،یخوشحال ،یناراحت

 

 اطراف پام حس کردم... یبد درد
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 کردم ستیپا ا یرو قهیدق چند

 پام؟ یرو

 ره، پامآ آره

 

 بود! نیریش یلیخ یبود ول دیخوش حال شدم...پام درد وحس کرد...هر چقدر دردش شد دم،یخند

 روبرومه هیاز هد یوناش هیخوش حال ی. همه فکر کردن از رودمیخند

 

 االن خوب شده بودم ؛یول نگاه کردم. قسم خورده بودم تا خوب نشدم بله نگم یمان به

 شدم یداشتم م یعنی

 یشیخوب م یعنی یکم درد حس کن هیگفته بود  دکتر

 رو جلو بردم دستم

 شد یچشماش جار یتعجب تو موج

 رو دستم کرد. حلقه

 دیکه توش حلقه بود رو بوس یانگشت

 همه نگاه کردم. به

 دنیکف زدن وآرتام، السا وصدرا سوت کش همه

 شد یم دهیچشماشون د یاشک تو برق

 ن؟کرد یکار م یچ دنیشن یمن رو م خبر

 .ستادیکنارم ا یمان
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 : مامان؟یمامان نگاه کردم. با حالت خاص به

 

 جلو اومد: جونم مامان؟ مامان

 

 کنه یکردم:پام درد م یهمه رو خوش حال م دیشدم. با یخوب م داشتم

 

 ؟یگفت:چ..چ دهیبر دهیوادار کرد و بر هیحرفم مامان رو به گر نیا

 

 ن؟یدی:شما هم شندیطرف همه چرخ بعد

 

 :جانا باباختیر یداشت اشک شوق م میاومد جلو...اسطوره زندگ بابا

 پاته؟ کدوم

 

 هردو گذاشتم: هردو بابا یرو رو دستم

 

 هر دو رو فشار داد. آخم در اومد: آخ بابا بابا

 

 وبغل کردن... گریوهمد دنیکش غیکارم همه ج نیا با

 وگفت: خوشبخت بودم...خوشبخت ترشدم دمیدور از چشم همه، بوس یمان
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 طور... نیعشق نگاهش کردم: منم هم با

 

 

 دمیگنج یپوست خودم نم یوتو دمیچرخ یطرف واون طرف م نیشتاب ا با

 خوش حال بودم که حد نداشت انقدر

 گذشت یسال از خوب شدنم م کی

 بود. میسال زندگ نیکه بهتر یسال کی

 مینامزد کرد یمان با

 بودن شونیوآرتام عقد کردن وامروز عروس السا

 والسا، تونستم به السا برسم از لحاظ درس خوندن. ی، آرتام مانوبه لطف مامان دمیهمه کارام رس به

 سنگ تموم گذاشتن ممنونشون بودم همه

 کردم... یم یوزندگ دمیکش یعشق نفس م با

بابا به کل باهاشون قطع  یاومد ول رونیب انیرا میداد تیرضا یکه خوب شدم، هم من هم مان نینماند، بعد ا ناگفته

رو گرفت. گفتن با  انیسراغ را مارستانیبار از ب هی. بابا دمیکدومشون رو ند چیرابطه کرد واز همون روز دادگاه ه

 میشد الیخ یوب میمادرش برگشت خارج...ماهم دنبالش رو نگرفت

 جا. نیا ادیب میخبر کرد شگری، آراخاله شنهادیبودم وبا پ نایخاله ا خونه

 کارت تموم زمیاومد: عز شگریآرا یصدا
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 شده بتونینص یبه خاله گفت: چه فرشته ا مخاطب

 

 کنم یهزار مرتبه خدارو شکر م یبهم نگاه کرد: روز خاله

 

 مهر بهش نگاه کردم. با

 برگشتم. دهنم باز موند نهییآ طرف

 !رییتغ چقدر

 قرمز رنگ رژ

  یوطوس اهیس هیست شده بود سا میرنسسبلند پ رهنیبا پ که

 ...میطوس یبلندم. چشما یمژها

 درست شده بود زیمدل باز، فر ر موهام

 با رنگ براق قرمز، مسابقه گذاشتن دمیدوبنده بود وپوست سف رهنمیپ

 

 شد یگفتم: ممنون. عال یبرگشتم. با خوش حال شگریآرا طرف

 

 خودته هینکردم. همش خوشکل ی: من کارشگریآرا

 

 .دینکن یدر حق خودتون کم لطف گهیوگفتم: نه د دمیخند
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 فرستاد. یوبوس دیخند زیر

 خاله زدلیشده عز ی: عالستادیبلند شد وجلوم ا خاله

 

 کردم: ممنون خاله جون. بغلش

 

 .دیاومد از آغوشش: حاال نوبت شماست خوشکلتر بش رونیب

 

 رو ببند یکروات مان کرد وقربون صدقه م رفت. گفت: حاال برو یا خنده

 

 داد... لمیتحو یحرفش چشمک نیا مهیضم

 خجالت نگاهم رو گرفتم. با

 کنه وکروات من رو هم ببنده شیجا آرا نیا اریبه خاله گفته بود جانا رو ب یمان

 بود واسه اومدنه من! بهونش

 شدم!  یم دیمنم  مدام سرخ وسف دنیخند یکردن وم یهمون صبح با عمو تکرار م از

 

 رونیدست گرفتم و رفتم ب یلباسم رو تو نییپا

 .دمیرس یدر اتاق مان یجلو

 رو دور کنم ادیلباسم خوشش ن ای شیکه از آرا نیکردم اظظراب ا یفوت کردم و سع رونیرو ب نفسم

 چند ضربه در، وارد اتاقش شدم با
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 تخت نشسته بود وپشتش به من بود یرو

 کردن، پس منتظر موندم تا خودش برگرده یپاشنه صندالم رسوام م یصدا کشیخواستم برم نزد یم اگر

 حبس شد نهیس ی، نفسم توکه شد بلند

 افتادم یطرفم، داشتم پس م برگشت

 کرد وونمید نگاهش

 ..آخپشیت

 یطوس رهنیاسپرت، پ یمشک کت

 یدود شلوار

 کرد یمدهوشم م داست

 آروم طرفم اومد آروم

 ترسوندم. ناخواسته عقب عقب رفتم نگاهش

 قدم عقب هیاومد، من  یقدم جلو م هی اون

 راه فرار نداشتم! گهیخورد ود واری. منم پشتم به ددیوبهم رس اومد

 که شد، دست برد ودر رو قفل کرد کمینزد

 آورد. کیرو نزد سرش

 یدیدست خودت م یکار هیگردنم برد وآروم وخمار گفت: آخرش  یتو

 

 فرستادم( رونی)بازدمم رو ب یفتم: م..مانلکنت گ با

 شه یم ری..ی..داره دد
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 میبر دی..باب

 

 کار کنم از دستت؟ یچسبوند: چ میشونیرو به پ شیشونیخم کرد تا بهم برسه. پ یرو کم سرش

 کارات؟ نیبا ا یکن یترم م وونهینگفتم د مگه

 

 تکون نخورد! یذره ا یکردم عقب بفرستمش ول یش گذاشتم وسع نهیس یرو رو دستم

 کرد یصدام م یکیکاش  ایخدا

 آورد یصورتش رو جلو م داشت

 دونستم یهدفش رو م د،یرس بهم

 

 یتو قول داد یلباش گذاشتم: مان یرو بردم ورو دستم

 

 تونم یآورد: نم نییرو پا دستم

 

 ی: مانالتماس گفتم با

 رو خدا تو

 

 من قول دادم؟ ی: کدیرو بست ودستش رو کالفه رو صورتش کش چشماش
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 ست؟ین ادتیبزنه:  رشیخواست ز یگرفت...م خندم

 

 فاصله گرفت: سر به سرم نذار جانا ازم

 

 بردم. یرو دوست داشتم ولذت م شیتاب یب نیا

 تراس رفت یتو

 ینمونده بود تا شروع عروس یزیساعت نگاه کردم. پنج بود وچ به

 

 تخت برداشتم ودنبالش رفتم... یمن ست بود رو از رو رهنیقرمز رنگش رو که با پ کروات

 ؟ی. دادم در اومد: ماندیکش یموهاش م یدستش رو تو کالفه

 

 نگاه نکرد. بهم

 ستادمیوروبروش ا رفتم

 که؟ یکن یخرابشون م یهمه من دور اون موهات بودم. دار نیرو به کمر زدم وسرتقانه گفتم: ا دستم

 

 آب بره تا خراب شه ریساعت ز کی دیبا یدی: نترس انقدر ژل مال خمار بود بدتر از صداش چشماش

 

 گفت. یگرفت.  راست م خندم

 کردم به درست کردن کرواتش شروع
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 درستش کردم ،دمیکش یرو م یساعت باهاش کلنجار رفتم وناز مان میکه ن نیا بعد

 بردم وموهاش رو مرتب تر از قبل کردم دست

 .دمیرو گرفتم ودنبال خودم کش دستش

 میاتاقش رفت یتو

 کردم میتنظ هیچهار پا یرو برداشتم و رو دور

 م؟یریاخما عکس بگ نیبا ا یخوا یگفتم: م یبغل زدم وبا دلبر ریرو ز دستم

 

 وخواست خودش رو خوش حال نشون بده دیکش یکالفه ا نفس

 .میستادیبود، ا دهیرو پوش واریپوستر به اندازه کل د یرو یکه عکس مان یسمت

 گذاشتم مریتا یکردم ورو میرو تنظ نیدورب

 دوست داشتم یلیعکسمون رو خ نیاول

 از پشت بغلم کرده بود وصورتش طرف گردنم بود منم داشتم به باال ن یمان

 

 کردم... یم گاه

 شدن ی. همه عالمیگرفت یمان یطنتایوش یعکس با شوخ یکل

 توروخدا نیایخاله اومد از پشت در: بچها ب یساعت صدا میاز ن بعد

 شدا؟ رید

 

 مامان میای: االن میمان
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 پسرم نی:زود باشخاله

 

 نیحرکت کن عیشما هم سر میریوبابات م من

 

 االن نی: باشه، همیمان

 

 لباسم انداختم یرو رو یپانچ مشک مانتو

 سرم موهام یرو هم رو یمشک ریحر شال

بود که گردنم  یبار هم مان هیبار ققلش دست خورده همون  هیکرد... یم ییگردنم خودنما یتو یمان گردنبند

 انداختش...

  

 کردن عطر یبه خودم، خال یمجدد نگاه

 م؟یبر یبرگشتم: مان یمان سمت

 

 .زمیعز می: بردیبه موهاش کش یدست نهییآ یتو

 

 .میرفت یرنگم گذاشتم ودست در دست مان یمشک یدست فیک یرو تو یگوش

 اون صندالبود از پله ها با  سختم
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 بخوره. چیبود پام پ کیبودم نزد یدوم پله

 افتادم ینبود حتما م یمان اگر

 

 گفت: جانا؟ دهیترس یمان

 ؟یخوب

 

 بود: خوبم نیریش شمینگران

 یدینبود که انقدر ترس یزیچ

 

 نبود؟ یزیاخم گفت: چ با

 ن؟ییپا یذاشتن سالم برس یهمه پله م نیگرفتمت ا ینم

 

 

 .دیگرفته بود بهش: ببخش خندم

 

 رهیگ یکمرت درد م نیبذارم زم ،یدفعه من نگران اون شدم: مان نی..ادمیهوا د یوگفتم خودم رو تو نیا تا

 

 زمیکرد: نگران نباش عز یمردونه ا خنده
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 کمرش درد گرفته؟ فرشته هیتا حاال با بغل کردن  یک

 

 افق رفتم وبرگشتم... تو

 

 

 چشمام جمع شد! یاشک تو دو فرشته روبروم دنید با

 !دنیدرخش یستاره م مثل

 ...نکنه بعد ازدواجش دوستم نداشته باشه...ادیآرتام نگاه که کردم اشکم خواست در ب به

 ...یسر وضعشون شد برف شاد یهمه  دهینرس

 زد یلباس عروس برق م یتو السا

 شک نداشتم خوشگل شده... یمشخص نبود از دور ول صورت

 .گاهشونیدادن عروس وداماد برن جا تیکم راه باز شد ومردم رضا کم

 رفتم ششونیدورشون خلوت شد، پ یوقت

باهات  گهیسراغ السا، د یمن هستم وتو بر ییجا هی نمیدور با عشق بغل کردم. بعد طرف آرتام برگشتم: آرتام بب هر

 اینگفت یزنم. نگ یحرف نم

 

 : آخه خواهر مندیودستم رو گرفت طرف خودش کش دیخند آرتام

 تو رو پر کنه؟ یتونه جا یم یکس مگه
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 قولت؟ ریز یزنیم یاالن دار نیوسط: آرتام هم دیمثل قاشق نشسته پر السا

 

 ؟ینگاهشون کردم: چه قول یچش چهار

 هان؟

 ؟یمن وفراموش کن یداد قول

 

 ذارهی، خوش حالم کرد: سرکارت م..خوش حال بودنشدیخند آرتام

 ا؟ینداد یمن وبه مان یتو خوب جا یول

 نامزدت؟ شیپ یری،م یکنارش باش شیروز عروس یبا داداشت باش یایکه ب نیا یجا

 

 گهی: راست مالسا

 ؟یولش کرد یتو نبود مگه

 

 سر خانوم من؟ ختنیجواب بدم که فرشته نجاتم اومد. دستش دور کمرم حلقه کرد: همه ر یچ موندم

 ن؟یدیکوتاه تر ند نیاز ا وارید

 

 ابرو باال انداخت و با دست سر تا پام رو نشون داد: چه قدرم کوتاست السا

 

 جلوم رو گرفت ونذاشت برم حسابش وبرسم یکه مان ارمیب ورشیسمت السا  خواستم
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 ...رسمیواشکاره گفتم حسابت وم مایا با

 نگفت بهشون ومن رو مقصر دونست کیاومد تبر ادشیحاال  یمان

 

 

 زوجا شد! نیشد، نوبت رقص تانگو ب ییرایکه از همه پذ نیا بعد

 ش بودم... کهیت نیا عاشق

 وآرتام السا

 وبابا مامان

 یومان من

 با مامانش زمیعز یصدرا

 میرفت وسط گهیوعمو وچند تا زوج د خاله

 کرد، پخش شد... یم کیکه فضارو رمانت یوآروم بایز آهنگ

 انداختم یرو دور گردن مان دستم

 هم دستش رو دور کمرم حلقه کرد اون

 میداد یآروم خودمون رو با آهنگ حرکت م آروم

 خاموش شد وجاشون رو رقص نورها گرفت... چراغا

 گذاشتم یمان نهیس یرو رو سرم

 ؟یبشه تو لباس السا رو بپوش یمحکم ومردونه ش کنار گوشم اومد: ک یصدا
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 : هروقت عشقم بخواددمیگلو خند تو

 

 گفتم بپوش و بردارم ببرمت یاالن م نیاوج گرفت: اگر با من بود که هم آهنگ

 

 یعجول یلیبود: خ یستودن عشقش

 

 به تو آره دنی: واسه وسدیصورتش پاش یتو نور

 

 دمیخند شونیوبا خاله جامون عوض شد...به حرکت ناگهان دیبگم که عمو دستم رو کش یزیچ خواستم

 نگاه کردم. از چشماش مشخص بود ناراحت شد یمان به

 پسر که انقدر عاشقت شده؟ نیبا ا یکار کرد یرو با عمو هماهنگ کردم: دخترم، چ رقصم

 

 مورد حرف بزنم. نیاز عمو در ا دمیکش یم خجالت

 دهینکردم عمو جون...اون زود دل م ی: من کاردمیکش یاز بابا خجالت مکه  همونطور

 

 ده؟ی: اون زود دل مدیخند عمو

 کرد تا عاشق شد شهیخون ما رو تو ش اون

 

 شدت عشق من بهش انقدر عاشقش کرده دینگاه کردم. خجالت رو کنار گذاشتم: شا یمان به
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 طوره نی: حتما همدمیدور چرخ هیدستم رو گرفت و عمو

 

 به خانومم؟ یگیم یرو به باباش گفت: بابا چ یشدن. مان کمونیوخاله نزد یمان

 

 شه یخودم وعروسمه. به شما مربوط نم نیصحبت ب هیکرد:  یاخم ساختگ عمو

 

 طور نیگفت: که ا یکه مان ،یوابرو اومدم واسه مان چشم

 ؟یمن و فروخت ومدهین

 

 من... یدفعه بابا بود. مامان جاش وبه خاله داد، خاله هم رفت جا نیشد وا دهیدوباره از پشت کش دستم

 ...شمیازش دور تر م یکه ه نیخورد از ا یهم مرتب حرص م یگرفت چه توهم توهم شده بود...مان خندم

 ...دمیرس مونیازش گرفتم وباعشق به رقص پدر ودختر نگاه

 

 

 سال بعد: دو

 حبس شد نهیدر اومد، نفسم تو س یصدا

 تونستم برگردم نگاهش کنم ینم

 داد. یشدنش م کیاز نزد دی، نوپاش یصدا
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 .ستادیوجلوم ا اومد

 رو بلند کرد یبه مان دمیشنلم که از شده بود مانع د کاله

 چونه م برد ومجبورم کرد سرم رو بلند کنم ریرو ز دستش

 وجودم... یتو نیریش یشد با گرم شدن حس یکردنم، مساو نگاه

............. 

اومد سمتم رو  یچهار دست وپا داشت م یکه رو ،فیوظر کیموجود کوچ هیکه  هیک نمی، برگشتم ببدر یصدا با

 دمید

 

 ؟یرو صدا کردم برگرده: مان یدلم آب شده ومان یقند تو دنشید با

 اومده؟ یک نیبب

 

 خودش بود رو نگاه کرد . هیبرو برگرد شب یپسرش که ب دنیبه پشت برگشت وباد یمان

 چشماش به مامانش رفته بود فقط

 

 تخت آوردمش یاومدم وسمتش رفتم. بغلش زدم ورو نییتخت پا از

 ..دشیبوس یشد که مان انینما یقشنگش وقت یافتاده بودن. چال گونه ها یهاش از تپل گونه

 دهنش گذاشت. یرو جمع کرد وتو دستاش

 غنج رفت . دوست داشتم بخورمش دلم
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قهقه ش روح وروانم رو پر  م،یآهنگ زندگ نیتر بایگردنش فرو بردم وقل قلکش دادم وباعث شد ز یرو تو سرم

 طراوت کنه...

 هم کار من رو تکرار کرد. یمان

 ...شیومشک دهیابرو کش شیطوس ی. چشمادشیسف پوست

 

 عشق به پسرم نگاه کردم: عشق مامان؟ با

 ؟یانقدر فضول شد چرا

 

 مگه نگفتم در اتاقش رو قفل کن! یگفتم: مان یرو به مان بعد

 

 زمی: بستم عزیمان

 دونم چطور اومد ینم یول

 

 ...یدر رو باز گذاشت یکن یباهاش باز ادیکه ب نیدونم واسه ا یکردم که بفهم م زیرو ر چشمام

 بغلش افتادم. یوتو دیدستم رو کش یمان

 شکمش گذاشت. یکوچولوم رو هم بلند کرد ورو ین ین

 کارا با بچه نکن نیاز ا یجلد روانشناس بودنم: مان یرفتم تو دوباره

 

 ؟یوگفت: باز شما روانشناس شد دیخند
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 کردم: بودم اخم

 

 اومد. حیمس هیگر یصدا

 شدم وبغلش کردم. بلند

 جا بمونه. نیشب ا هینذاشت: بذار  یکنم که مان رشیبرم اتاق خودش س خواستم

 آرزو بخوابم نینذار هرشب با ا انقدر

 

 وسرجام برگشتم.. دمیخند

 کردن باهاش... یبه باز میگذاشتمش وهردو شروع کرد یخودم ومان نیب

 

 آرومم بودم...کنار دوتا مرد، پسر وهمسرم! یزندگ عاشق

 موندن.. یم میاول زندگ یمردا شهیپدر وبرادرم هم یول

 

................. 

 گذاشتم. زیم یسرم رو رو یخستگ با

 .میمطب بزن هی میسال بود که دانشگاهم تموم شده بود و با السا تونست کی

 .میدیوتند تر به هدفمون رس میخوند یسال جهش کی

 راه بود. یهم تو یکیدختر، به اسم ترانه داشتن و هیوالسا هم  آرتام
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 اتاقم زده شد... در

 تر بفرست خسته م. رید کمیرو  یبعد ضیگفته بودم مر یبه منش هوف

 که اومدن داخل، خشکم زد... ییکسا دنیبا د یول

 در بودن... یبزرگ جلو کیک هیخانوادها با  همه

 تعجب نگاهشون کردم...بازم تولدم رو فراموش نکردن... با

 وذوق سمتشون رفتم. یخوش حال با

 رو... هیومامان رو بغل کردم وبعد بق دمیکش غیج

 شد.. یم میباعث آزاردگ انیاون همه آدم فقط را یتو

 که در حقت کردم ییها یبابت بد دیوگفت: ببخش ستادیروبروم ا انیرا

 

 زدش. رونیب یصورتش ورگ ها یکه نگاه کردم. اخم رو یمان به

 یزیمامانم چ ییگفتم: بگو دا ،انیاما مخاطب به را حیرفتم وپسر کوچولوم رو ازش گرفتم. به زبون مس یمان کنار

 ..ادینم ادشی

 

 تنم رو در بر گرفت... انیرا یحرفم خوش حال شدن ودستا نیاز ا همه

 شروع شد. بارون

 میهم عاشق تر شد یومان من

 م؟یوبخور کیک ییتنها دیسمت ما برگشتن: حتما با همه
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 : متاسفانه بلهمن

 

 کردم یوعذر خواه زشونیاز همه تشکر کردم بابت سوپرا حیگذاشتم و با برداشتن مس یدست مان یرو تو دستم

 بابت رفتنم. قول دادم زود برگردم وبه شادشون ملحق بشم..

 بارون.... ریز میرفت یم رشیوز میکرد یول م میداشت یهرکار یاومد من ومان یکه بارون م ییوقتا

...... 

 بارون ونم خاک یبو دم،یکش یقیآزاد، نفس عم یهوا یتو

 بود ایحس دن نی...بهتریتن دوتا مرد واقع عطر

بارون، با دوتا  ریبارون مخلوط شد: ز یقطرها ی، با صدااز پشت دور کمرم حلقه شد وزمزمه هاش یمان یدستا

 !هیکنن...چه حس قشنگ یم یومعن تیفرشته که زندگ

 

: من ش گذاشتم نهیس یکاالسکه برداشتم. دوباره سر جام برگشتم. سرم رو عقب بردم ورو یرو از تو حیمس

 ...امیزن ومادر دن نیخوشبخت تر

 شه. یکنم نم یآور ادیگذشته رو  یها یخوام سخت یم یخوشبختم، که وقت انقدر

 

 گوشم بود. یالله  دنیبوس جوابش

 شد... میزندگ یندا نیتر بایوز نیخنده پسرم، قشنگ تر یصدا

 نعمت هارو داشتم... نیکه ا یخوشبخت بودم تا وقت من

 

 شکرت ایخدا
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 ـانیپـا

 

که من رو دل گرم کردن  وبه من حس  ییاز به همه  اونا ژهیتشکر و هیسالم،  یپرانرژ یهمراها زم،یعز دوستان

 نوشتن دادن.

 سمیکردن، اون ها من مصمم تر شدم تا بنو فیتعر با

 که مردم بپسندن... یبره وداستان بشه اون نیانتقادهاشون باعث شدن نقص هام از ب وبا

. که رمانم نیکمتر بهم سخت گذشت تا ا یکه تجربه اولم بود ول نی( راستش با انیآتش یایاولم)پرنسس در رمانم

 .یدوم شهیم

 ختمیرمانم اشک ر نیبا ا من

 یشما خوانندها شهیپ یچه نمره ا میپرداز تیدونم شخص یذاشتم...نم یها م تیشخص یکردم وخودم رو جا هیگر

 .رهیگ یم ز،یعز

  یداره که تو ییها یوناخوش یخوش داستانمون

 شه.... یم دهیهست ود ،یواقع یزندگ هر

 دهیبر دهیبر یپا میچند درصد از کمبودها رو بذار میتون ینوشتم و م ی، فقط آخر هفته ها پارت مخاطر درسم به

 نوشتن بنده.

 

 کنم. یم میکردن، دوست من هم هست تقد ی. که در کنار مادرزمیداستانم رو به مادر عز نیا

 ...یمن هیکردنم به نوشتن ازش تشکر کنم وبهش بگم، همه زندگ قیدادن بهم وتشو یخوام بابت انرژ یم و

تونن بهش دست  یفضا که همه م نیآوردن ا دیعاشقانه بابت پد یخوام از همه دست اندرکاران رمان ها یآخر م در

 ، تشکر کنم.داشته باشن یرس
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 پور نیشاه نی: نگسندهینو

 ۹۶/۷/۲۰شروع

 ۹۷/۲/۱۴:انیپا

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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