
 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا     quixotic  -   عشق به سبك من                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا     quixotic  -   عشق به سبك من                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣ 

  ميبسم اهللا الرحمن  الرح

 1فصل

 

گشتم  يم شتريب ياما هر چ. مادر جون و مامان يبودم برا يدنبال سوغات. كردم يمغازه ها رو تماشا م نيتريو و زدميقدم م زهيشانزه ل ابونيخ تو

ساعت به پروازم مونده  كيفقط ....من يخدا يوا. به ساعتم نگاه كردم. هم مونده بود يو شاد يرمهديتازه سفارشات ام. كردم يم دايكمتر پ

 ......يعني نيبود و ا

انداختم و حالم  شگريبه نما يو نگاه ليزدم به سمت موبا رجهيش. زهياومدن از شانزه ل رونيشدن و ب داريب يبود برا يخوب يهانه ب ليموبا زنگ

هوا هنوز . شدم ياتاق عصب ميضخ يقبل جواب دادن به سمت پنجره رفتم و بعد كنار زدن پرده . بود يبرخالف انتظارم شاد. گرفته شد يحساب

دختر؟ چشم  يآزار دار! يكرد دارميآخه االن چه وقت زنگ زدنه؟ ب يشعور يب يليخ يشاد:رو برداشتم  يگوش تيبا عصبان .نشده بود شنرو

 . يزدم سمت گوش رجهيش مارستانهيفكر كردم از ب. ذره بخوابم؟ زهره ترك شدم خب هي ينيبب يندار

تو دلم فحشش دادم با شوق و ذوق  يو من كل ديخند شميبه ر يكل نكهيكرد بعد از ا شتريب تمويو عصابن ديچيتو گوشم پ يشاد يخنده  يصدا

 .ما ي،تو خونه  مارستانينفر حالش بد شده اما نه تو ب هي ياتفاقا درست فكر كرد ؟يشيم يبرم چرا عصبان ؟قربونتيخوب!سالم زدلميعز: گفت

 !بودم  مارستانيتو ب يتا ك شبيد يديتو كه د. انصاف يساعت چهارصبحه ب. يشد يموقع مزاحمم نم نيمعلومه اگه حالت بد نبود كه ا_

 .دلم برات تنگ شده بود نتونستم تا صبح صبر كنم وونهيخب د. نوبره به خدا يبداخالق نيدكتر به ا.واه واه_

 ؟يكار دار يچ. تو هم لطف كن انقدر چرت و پرت نگو برو سر اصل مطلب. جان يشاد ستيطمع ن يدونم سالم گرگ ب يمن كه م_

  م؟يدختر حاال ما گرگ شد يديچشم سف يليا ا ا ا خ_

 ؟يكار دار يگفتم چ ايثان شهيم ديسف نايناب ياصوال چشم آدما. جونم دينه سف هيمن عسل ياوال چشما_

 ؟يريگ يچرا پاچه م نايخوب خانم ب يليخ_

 .يكرد دارميچون از خواب ناز ب_

 ..ديخب ببخش_

 .خب پس خداحافظ . يزيكرم بر يخواست يفقط م و يندار يواقعا كار نكهينه مثل ا_

 .ينداز يآدمو به گه خوردن م تياخالق سگ نيغلط كردم خوبه؟ با ا!نه بابا _

 ؟يمن بد ليتحو فوياراج نيا يموقع زنگ زد نيا! يشاد_

 نه؟ اي يايزنگ زدم بپرسم باهام م ديبرم خر خواميراستتش فردا م...راستش. جونم ينه هان_

 ؟يفردا بگ نويا يمرد يم_

 نه؟ اي يايحاال م....بره يفنجون قهوه خوردم خوابم نم هيسر شب .... يدونيشد اما م يچرا م_

 نه _

 خانم خانما؟ يشد يخوردم حاال خوب شد؟ راض كريكردم ش دارتيبابا غلط كردم ب. گهينامرد نشو د_
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 .ميكه فردا مهمون دار نهيمسئله ا. ستين دنيو نبخش دنيبحث بخش_

 د؟يخر يمنو تنها بفرست يخوا يمهمونتون كه به خاطرش م نيهست ا يك_

 ؟يريمه دخت نم اي نيمياس دوما چرا با س بهياوال مهمون غر_

 ؟يحاال واجبه تو خونه باش.چسبه  يبدون تو نم ديآخه خر_

 آره_

 ؟يداره تو خونه باش يپس چه لزوم بسيمهمون غر يگيخب مگه نم_

 .انين مآخه مهمونا دارن به خاطر م_

 بازم خواستگار؟_

 .شميم يدارم عاص گهيد. ستنيول كن ن. آره بابا_

 شده؟ داشيهست؟ از كجا پ يطرف ك مينيخب حاال بگو بب_

 .هيجواب من منف يو از كجا اومده وقت هيحاال واقعا مهمه كه ك! ها يآورد ريوقت گ يشاد_

 يـــــــــــــــــيليخ. يكله پوك يليخ_

 ؟يندار يكار اديخوابم م يشاد_

 . ريبرو بم. نه_

 . خدافظ يلطف دار_

 .خدافظ_

ساله كه واسه  هيبفهمه من  خواديم يناخود آگاه من ك ريضم نيدونم ا ينم......سيپار. خوابم افتادم اديرو لعنت كردم و بعد  يدلم شاد تو

ها همش  يتازگ. سالم تو تهران 4-23 يتو ذهنمه تا زندگ ترشيب سيواقعا برام جالب بود كه مدت كوتاه اقامتم در پار... رانيبرگشتم ا شهيهم

 ......دميد يرو م سيپار وابخ

 .چطور خوابم برد دميو خاطراتم فكر كردم كه نفهم سيبه پار انقدر

 !ها مهيو ن شيش مارستان؟ساعتيب يبر يخوا يمگه نم!شد رتيشو د داريب!  يهان!يهان_

 شتريساعت ب مين نكهيبا ا! گهيساعت د مين يعني. بودم يم مارستانيتو ب 7راس ساعت ديبا. دميجا پر آخر مامان به سرعت از يجمله  دنيشن با

شه يهم. سه برابر شده بود ممينيچشمام پف كرده بود و ب. اومده بودم رونيب يليتر ريانگار تازه از ز. خسته بودم يليبودم خ دهيخواب شهياز هم

گرفتم كه افاقه  يا قهيدق 2دوش  هي اميب رونياز اون حالت ب نكهيا يبرا. نوجوون يدخترا نيشدم ع يم ذره كمبود خواب هيبا . بود نطوريهم

 ييال يلبا ك. رونيتو ذوق نزنه و زدم ب افميكردم تا ق شيآرا شهياز هم شتريكم ب هيو  دميبا عجله لباس پوش. ديخواب مينيكم باد ب هيفقط . نكرد

شدم  نگيكردم و وارد پارك مارستانينگهبان ب يميعظ يبه آقا يسرسر يسالم. بودم مارستانيدر ب يجلو 7عت رفتن باالخره سا يو فرع دنيكش

برگشتم  يو وقت. پشت سرم حس كردم يزيچ هيكه  دادميو فشار م ريدزدگ يشدم داشتم دكمه  ادهيپ عيسر. پارك كردم ميشگيهم يو سر جا

اه اه عجب ! ها يپسركش شد ي؟حسابيزد يپيدختر عجب ت! به سالم خانم دكتر خودمون: فتزد و گ يمن سوت دنيبا د. مواجه شدم يدبا شا
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 !كرده ميشيآرا

 ! ياز خودت خبر ندار: طعنه گفتم به

 شبياز د!شدم يا كهيچرا اتفاقا خوب خبر دارم چه ت:گفت اقيبه غب غب انداخت و با اشت يباد. گرفت دهيكالممو ناد يكمال تعجب طعنه  در

حالم  دميتو رو د نجاياما اومدم ا! دميبه خودم رس يحساب. كردم شيبا دقت هر چه تمام تر آرا نهيآ يو حرف زدم تا حاال نشستم جلو كه بات

 !گرفته شد

 ه؟ي؟خبريبزن پيت يخواستيراستشو بگو چرا م طونيحاال ش: دميو پرس دميكه گرفته بود خند يژست به

 ؟يدون يمگه نم_

 و؟يچ_

  ؟يدكتر سلطان يجا اديم كايداره از آمر ديجددكتر  هي نكهيا_

 ؟يدون ينه تو از كجا م_

ازش  يليسماوات كه خ. سن كم نيهم داره با ا ييايجوونه و برو ب يليخ ارويظاهرا . دميشن گفتيم انيريدكتر سماوات به م يوقت روزيد_

 !كرديم فيتعر

 : تاسف گفتم با

 ؟يقاپشو بدزد يگرفت ميو تو هم تصم_

 .شگاهيو بعد هم زا يبعد هم بادا بادا مبارك بادا و شام عروس پرهيعقل از سرش م نهيتو رو كه بب اروي شه؟ياحمق م يا وجود تومگه ب_

 مارستانيب نيدست از ا شيدختره بره سر خونه زندگ نيبشه ا يفرج هي شهيم يعنيخدا  يا: دستاشو به حالت دعا باال برد و گفت يلودگ با

 شه؟يم يعنيبدبخت بكشه؟

! بس كن يشاد: كردم بحثو تموم كنم يسع يحوصلگ يبشم پس با ب خيتوب يشاد فياراج يبرا خواستيگذشته بود و من دلم نم 7از  قهيدق 5

كنه؟بد  فيازش تعر يبا سن كم سماوات اونطور شهيخرخونه وگرنه چطور م ينكيع يها تياز اون قزم يكياحتماال ! باشه يفكر نكنم طرف مال

 گم؟يم

 !باشه نطوريا كنمياما من فكر نم:گفت يبا آهنگ خاص يناآشنا و بم يدهنشو باز كرد كه جواب بده كه صدا يادش

پشت سرمونو  ميگرد برگشت يبا چشما. خودش با تعجب دهنش باز مونده بود چارهياما اون ب ارهياونه داره ادا درم نمينگاه كردم بب يشاد به

خرخون هستم كه  ينكيع تيهمون قزم: و با تمسخر گفت ديكه پسره بلند خند ؟يجنابعال:ديبا خشم پرس يدشا. مرد جوون بود هي. مينگاه كرد

 !نامدار. ديدو تا خانم محترم قاپشو بدزد ماقراره ش

جمعش  يچه جورحاال . ياميخدا لعنتت كنه كه عامل همه بدبخت يشاد يا........يزيچه آبرو ر....من يخدا.....چند بار تو سرم تكرار شد حرفاش

رو به دكتر سماوات  ينكنه بره همه چ ؟يكار كرد يچ نيخدا خفت كنه بب يشاد يا! شگاهيزا! خدا نكنه!يوا ده؟يهمه حرفامونو شن يعنيكنم؟ 

تاسفم من واقعا م: گفتم ومديكه انگار از ته چاه م ييحفظ كنم با صدا مويكردم خونسرد يحال سع نيبا ا شدميداشتم از خجالت ذوب م ؟بگه

 ....فقط...فقط... مينداشت يما منظور....جناب نامدار
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 ينكيو ع تيكه قزم ديديخوب شد فهم...گذشته ها گذشته...در هر حال .. خانم  ستيمهم ن: گفت يو رسم يجد يليادامه بدم و خ نذاشت

 ..ستمين

 .ام در هر حال واقعا شرمنده: گفتم يشگيهم تيخودم مسلط شدم و با همون جذبه و جد به

 .با اجازه! وستهيتا به گذشته نپ ديبه فكر زمان حال باش. رو دوا كنه يدرد كينزد يليگذشته، هر چند خ يافسوس خوردن برا كنميفكر نم_

 رهيبه اطراف انداخت و به خ ينگاه م؟يدياومد ما نفم يك اروي نيا:ديمتعجب پرس يشاد.ميمات و مبهوت به هم نگاه كرد يو من و شاد رفت

 . در پشت سرم يه نقطه اشد ب

 ......نياونجارو بب....يهان:فت وگ

خودم و در كنارش پارك شده  نيقرمز درست مثل ماش ي وندايه نيماش هي.....رو انقدر متعجب كرده كه دهنم باز موند يشاد يچ نميبب برگشتم

 نامداره؟  نيماش نيا يعني: رو كه تو ذهنم بود مطرح كرد يسوال يشاد....بود

 ! ماالاحت_

 .ميقدم برداشت مارستانيطور متعجب به سمت ساختمان ب همون

اتاق  نيسر بر هيخانم دكتر دكتر سماوات گفتند قبل از رفتن به اتاقتون : كرد و رو به من گفت يما سالم دنميبا د يخانم عبد رشيپذ يجلو

 .شونيا

 يشاد.....مردك احمق چغول.....و چند سالم به باد رفت نيچند يآبرو...يبود؟ وا دهيرو شن هيقض يزود نيبه هم يعني. رفتم وا

. ديلرز يبود و لبهاش م دهيرنگ و روش پر. از من نداشت يهم دست كم چارهياون ب. كردم يخصمانه به شاد ينگاه......شعوريب.....احمق

دفتر دكتر سماوات طبقه .....م سمت آسانسوررو فشردم و و رفت يكرد زدم ،دست شاد يكه ما رو با تعجب نگاه م يدتلخ به خانم عب يلبخند

كارم داشت؟  يبود پس سماوات چ نجاياون كه هنوز ا. روبه رو شدم! آسانسور با مش سالم نگهبان و در كمال تعجب نامدار يجلو... آخر بود

 يكه م شديم يده سال. بود يست داشتنهم مهربون و دو يليصفت نبود، در واقع خ واليه يها سياز اون رئ همنبود و سماوات  يبيعج زيالبته چ

بعد گرفتن .بودم شياون موقع ها استادمون بود و من سوگول. نداشتم شتريسال ب 17كه  مييدانشجو يروزا نيدرست از اول يعني.شناختمش

سكوت كرد و  رانيا برگشتن و گرفتن فوق تخصص تو يبرا ميبعد هم در مقابل لجباز.  رفتمگ هيكمكم كرد تا بورس يليهم خ ميمدرك عموم

مزخرف واقعا از برخوردش  طياون شرا ياما تو. رو رو به راه كرد كه بتونم همزمان با گرفتن فوق تخصص كار هم بكنم يهمه چ يطور

 ! من ميخبر نداشت چه اعجوبه ا گهيد! كنهيجدا م هيكه منو از بق تمهيو ترب ايعاشق شعور باال و ح گفتيم شهيچون خودش هم دميترسيم

 . نييپا ديآسانسور رس يك دميغرق افكارم بودم كه نفهم انقدر

 . به خودم اومدم و سوار آسانسور شدم ديخانم بفرمائ: گفت يمش سالم كه م يصدا با

دوست داشتم ازش بپرسم به دكتر  يليخ. حتما اون هم با دكتر سماوات كار داشت. رو زده بود 10و دكمه. قبل از من سوار شده بود نامدار

طبقه دهم و  ديتا باالخره رس شديم يداشت و پر و خال يهر طبقه توقف يآسانسور تو. بزنم ينه اما غرورم اجازه نداد حرف ايگفته  يزيسماوات چ

بلند نامدار هر دو همزمان  يبا وجود گام ها. سمت اتاق دكتر سماوات ميراه افتاد يحرف چيو هردو بدون ه. مياومد رونينامدار ازش ب ومن 

  د؟يشما هم با دكتر سماوات كار دار: ديو خشك پرس يبه من انداخت و همونطور جد يدر اتاق نگاه يجلو. ميديرس
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 .با من كار دارن شونيا.بله يعني.نه _

ر فكر كرده اومدم خواهش كنم به دكت دميشا. يمعذرت خواه اي يتمسخر نگاهم كرد حتما فكر كرده بود راه افتادم دنبالش واسه دلبر با

بهش  يداد حرف ياجازه نم تمياما غرور و شخص دميترس يم ديتو دلم شا. حرفا بودم نيمن غد تر از ا. اما نه كور خونده بود. نگه يزيسماوات چ

از  ه؟كنيبه من نگاه م ينجوريكه ا هياصال فكر كرده ك. خورد يمرد بود به هم م يخورد حالم از هرچ ينم ميهم كه كال به گروه خون يدلبر. بزنم

 ه؟يچه شكل نميبه صورتشم نگاه نكرده بودم بب يحت.افتاد از هولم اصال به قدوقوارش نگاه نكردم ادمي....ستايهم ن يمال نيحاال همچ. يخود راض

 

 . ؟منو به خودم آورد ديخانم محترم كجائ: گفت يكه م صداش

اون فرصت  ايكنم  دايمن فرصت جواب پ نكهيقبل از ا......ل ندارم خدا رو شكر عم.....شبهيد يخوابيدونستم چم شده؟ حتما اثر ب ينم اصال

دكتر سماوات هم كه از . ميدياومد و من و نامدار به موقع خودمونو عقب كش رونيدر اتاق باز شد و دكتر سماوات ب جام،ياعتراض به سكوت ب

به خودش اومد  قهيدق 2بعد . كنهيردم داره با لذت نگاهمون مك يچرا اما احساس م دونمينم. زل زد بهمون يتعجب كرده بود همونجور ام دنيد

كوتاه بود و من  يبه زحمت چون قد دكتر سماوات تا حدود گميم. ديصورت زد و رفت جلو نامدارو به زحمت در آغوش كش يبه پهنا يلبخند

 يبه چشم م يليخصوصا كنار دكتر سماوات خ.....ونهش4....كه نگو كلشميسانت قدش بود ه 190كم كم . نامدار چقدر بلنده قدبردم كه  يتازه پ

طرف  هيالغر  يشونه و تاحدود4 كليطرف و نامدار با قد بلند و ه هياز  رهيت يگنده و لباس ها كميبا ش يدكتر سماوات قد كوتاه و تپل. اومد

و . از هم جدا شدند. خودمو جمع و جور كردم.....وندكه از چشم نامدار دور نم. زدم يفكر لبخند نيبا ا. و فنجون بودن ليفمثل  قايدق....گهيد

و باز نامدارو در . دلم برات تنگ شده بود پسرم يليارسالن؟خ ريام يباالخره اومد: چشم هاش پر اشك بود گفت كهيدكتر سماوات در حال

 يو م رهيخودشو بگ يتونست جلو يبود نم نجايا ياگه شاد....نامدار رارسالنيام.....داشت يچه اسم....ام گرفت ندهو من باز خ....ديآغوش كش

 پس كو فرخ لقا؟: گفت

با لبخند جواب . باالخره دكتر سماوات نامدارو ول كرد و به من فرصت سالم داد! اسمش چه مسخره اس دهيحتما فهم. ديهم نامدار لبخندمو د باز

كم بدخواب شدم و  هي شبيجواب دادم شرمنده دكتر د يتفاوت يبا ب.دخترم كه با پوزخند نامدار مواجه شد ياومد ريچه د: سالمم رو داد و گفت

 .باهات داشتم منتظرت بودم يكار هيراستش ... دشمنت شرمنده باشه دخترم: با لبخند جواب داد. ديببخش ديبا. خواب موندم صبح

 . جواب داد شويو گوش..حرفشو خورد ي هيبلند شد و بق لشيموبا يصدا

 دينامدار همكار جد رارسالنيآقا ام نيجان ا يهان: بعد رو به من گفت.جان ريببخش ام: موم شد رو به نامدار كرد و گفتصحبتش ت نكهياز ا بعد

بگم  الصهو خ يآشنا كن مارستانيبا ب رارسالنويقبل از رفتن به اتاقت ام خواميم. يدكتر سلطان يجا.دياتاق كار كن هي يخدا تو ديقراره به ام. توئه

هم با  يكارو بكنم و گپ نيراستش قصد داشتم خودم ا. دخترم  يكار دار يدونم كل يم. يبهش نشون بد مارستانويب يسمبه ها سوراخ يهمه 

 ! و خالصه زحمتش افتاد گردن تو...ريامروز جلسه دارم با وز ايزنگ زد و گفت گو دهيبزنم اما االن سع ريام

سن كمش  نيبا ا. من و همكار شما يدانشجوها نياز بهتر يكي ابيكام يخانم هان.كنميم يجان پسرم معرف ريام:هم رو نامدار كرد و گفت بعد

 ميبه ما فرصت بده جوابشو بد نكهيخداحافظ و بدون ا. شرمنده هر دوتون شدم. برم بچه ها ديخب به هر حال من با...داره يچه مهارت يدونينم

 .به حالت دو رفت سمت پله ها و ما رو تنها گذاشت بايتقر
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 !عجله داشتند يليخ نكهيمثل ا: با تعجب گفت امدار

 ....به شما نشون بدم مارستانويبنده مامور شدم ب نكهيخب مثل ا! نكهيمثل ا_

 !متاسفانه-

ادامه  نذاشت حرفمو.. ديتون يو م ديهست يفرد مهم ديشما فكر كرد نكهيمثل ا: شدم و گفتم يافتاد افتاد و عصب يم ديكه نبا ياون اتفاق باالخره

بنده ! كرد يم فياز مهارتتون تعر يدكتر سماوات چطور چارهيب د؟يخودتونو پزشك جا زد اي ديحاال واقعا پزشك هست:بدم و با تمسخر گفت

 !دهيپرورش م نيتو آست يخبر نداشت چه مار اخد

خودتونو نگه  يحد و اندازه :گفتم يو جد خونسرد. اديكردم خونسرد به نظر برسم تا لجش درب ياما سع. شدم يمنفجر م تياز عصبان داشتم

 اي ون؟يشاه پر د؟يهست يك ديفكر كرد. ديصحبت كن ينطوريكه با من ا ديهست يدر حد و اندازه ا ديكن يواقعا فكر م. ظاهرا محترم يآقا ديدار

 تونياخالق سگ نيگم شما با ا يكنم م روشنتون نكهيواسه ا. دياشتباه گرفت. ريدنبالتون موس موس كنم؟ نه خ وفتميب خواميمن م ديدفكر كر

 :و ادامه دادم دميكش يقينفس عم. ديكن تيحد و حدودتونو رعا ديلطف كن. يبهتون نگاه كنم چه برسه به دلبر ديندار اقتيل يحت

م از رفتار خودم تعجب خودم.كرد يداشت با دهن باز نگام م. بد جور جا خورده بود.... انيدكتر سماوات ب ديهم صبر كن مارستانيب دنيد يبرا

: و برگشتم ستادميا. ابيخانم كام: دنبالم ديزدم و راهمو گرفتم برم كه دو يپوزخند. شبهيد يخواب يهم از اثرات ب نياحتماال ا! كرده بودم

 ؟عرضتون؟  ديفرمائب

دكتر سماوات رو فراهم كنم چون  يدوست ندارم موجبات ناراحت چيمن و شماست و من ه نيب هيقض نيبگم ا خواستمينداشتم فقط م يامر_

 ...اما همونطور كه گفتم. كنم تونيهمراه يا هيثان يبرا يندارم حت ليتما ديمطمئن باش. براشون قائلم يادياحترام ز

 درسته؟ ديدكتر سماوات قائل يبرا يادياحترام ز ديبله همونطور كه گفت_

 بله_

 دنشيمجرد با د يدخترا. كردم شيساعت بهش نشون دادم و به همه معرف ميدرعرض ن طبقه رو10كل. راه افتاد و او دنبالم يحرف چيه بدون

هم از همون  يحتما فكر كرده بود من و شاد.اون چندشم شد از اون نگاها يمن به جا. خواستن قورتش بدن يو م شديتا م 4چشماشون

كه نشونش دادم اتاق خودم و خودش  ييجا نيآخر. ميزاريمرد ب متعصب و از يها ستينينداشت هر جفتمون از اون فم بربنده خدا خ. مييدخترا

و  ديرسيپزشك م 5-4بود كه هر اتاق به  يبه قدر شيقلب تهران بود و به بزرگ يها مارستانيب نيو بزرگ تر نياز بهتر يكيما  مارستانيب. بود

دادم انتظار داشتم  ليكمدشو تحو ديتاق رو نشونش دادم و كلا يوقت. مارايهم ب ميهم ما راحت بود ينطوريا. ديرخچ يهمونا م نيهم ب فتهايش

. انيباشم تا دكتر سماوات ب نجايمن ا ستين يخانم دكتر اگه مشكل...اممم: كه گفت. كردم يمنتظر نگاهش م نطوريبره تا من به كارم برسم هم

 .شميآشنا م نجايا يمارايب يبا خلق و خو هم رهيهم حوصلم سر نم ينطوريا

 .ديدوست دار هر طور_

بفرسته  مارويب نياول يوضيو زنگ زدم خانم ع. زيعوض كردم و نشستم پشت م ديسف يشده بود و لباسمو با مانتو دهيكه پرده كش يقسمت رفتم

و حالشو سالم كردم  ييبه احترامش بلند شدم و با خوشرو. وارد شد يمن خانم رحمت ديدر اومد و با بفرمائ يتقه  يبعد صدا هيچند ثان. داخل

 . كار آشنا شن طيبا مح نجاياز دانشجوها هستن اومدن ا شونيا: جواب دادم انهيموذ هيآقا ك نيا ديپرس يو وقت دميپرس
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انگار . اورديو حرصمو درم كرديو بروبر نگاه م يصندل يمجسمه نشسته بود رو نيو نامدار هم ع رفتنياومدن و م يم يگريپس از د يكي مارايب

ازا تاق  يحرف چيو بدون ه دميكش يهم از اتاق خارج شد نفس راحت مارميب نيآخر يوقت. مردك پررو. نه ايواقعا پزشكم  خواست بفهمه يم

 .رونيزدم ب مارستانياز ب ياز شاد يو از لجم بدون خداحافظ. خارج شدم

 .!دهيسالم بر خواهر ترش:راومديام يصدا!يسالم بر همگ:رو باز كردم و بلند گفتم در

حتما مامان دوباره به افتخار اومدن .خورد يم تزاينشسته بود رو كاناپه پ ريام. آوردن كفشهام وارد خونه شدم و درو پشت سرم بستمدر بعد

 يشد خواهرجون؟ م يچ: گفت كنمينگاش م رهيدارم خ ديكه د يرمهديام. خواستگار افتاده بود به جون خونه و وقت نكرده بود غذا درست كنه

 ديبا ارويفكرا نكن  نياز ا....نه خواهر من: زد و ادامه داد تزاشيبه پ يگاز ؟ينگام كن ريس يخوايامشب برداره ببردت ؟م نيد همداما اآق يترس

 !تو رو قبول كنه طياحمق باشه كه شرا

 حاضره بشه شوهرخواهرتو؟ يك... يگيراست م...آره خب _

باشه، متشخص باشه، دكتر باشه،من كار خونه بلد  پيخوشگل باشه، خوش ت دير باشوه: صداشو نازك كرد و ادامه داد دهينه انگار شن انگار

 بلد باشه يو كهنه شور ياطيخ ،يآشپز ديداشته باشه،با رتيغ ديبشه، مرد نبا ميزن و مرد تقس نيب ديخونه با يكار ها. ستمين

 !خفه شووو_

 به جون هم؟ ديسگ و گربه افتاد نيچه خبرتونه ع! گهيبسه د!يــــــــيوا: اومد و گفت رونياز اتاق خواب ب مامان

 و رفتم لباسامو عوض كنم دميدرآوردم و مامانو بوس ريام يبرا يشكلك

 

 خوبه؟ نيبب ايب! من حاضر شدم! مامان_

 !پسر مردمو ينكش! هيعال:و گفت.سرتاپامو برانداز كرد قيوارد اتاق شد و دق مامان

 !ديخوش اومد. ديفرمائبله ب: مامان يزنگ بلند شد و صدا يصدا

دسته گل  هياول از همه مادر و پدرش وارد شدن و آخر سر خودش و خواهرش كه . دنيباالخره رس. ميدر منتظر بود ينفر جلو4بعد هر يقيدقا

. عارفات شروع شدباز هم ت.ننديو تعارفات معمول انجام شد و باالخره افتخار دادن بنش يسالم و احوالپرس. دستش بود ينيريجعبه ش هيبزرگ و 

 نيتر از ا كدندهياما من  داديمن بود جواب مثبت م يجا يهرك ديهم بود شا افهيپولدار و خوش ق. داشت يدكتر. عمران بود مهندسپسره 

 27بعد  اما. قلبمو بدزده اديبودم كه ب ديشاهزاده سوار بر اسب سف رمنتظريبه قول ام. و بدون عشق يحرفا بودم و مخالف سرسخت ازدواج سنت

به نظرم موجودات .شديمن و نفرتم نسبت به مردها افزوده م يريو روز به روز بر سختگ فتاديهرگز ن ياتفاق نيخدا گرفتم چن زكه ا يسال عمر

رو تو  ينگران ومديمامان و بابا هم انتخابو سپرده بودن به خودم اما هر بار كه خواستگار م. ما دخترا بودن يبودن كه مزاحم زندگ يچندش آور

 اتاقت؟ يكن ييمهندسو راهنما يآقا يخوايجان بابا نم يهان: بابا به خودم اومدم يغرق افكارم بودم كه با صدا. دميد يچشماشون م

 . كردم سمت اتاقم شيياز جا بلند شدم و راهنما يليم يب با

 !ديدار ييباياتاق ز:اتاق انداخت و گفت دمانيبه چ ينگاه. يصندل يتخت نشست و من رو يرو

 متشكرم_
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 !يدار ييبايچه صاحب ز! اتاق گفتمياون وقت بهش م.كاش اتاق هم درك و شعور داشت يا_

 !ممنون_

گم شده  ي مهياحساس كردم ن دمتونيكه د يراستش از همون روز...راستش. كنم ينيمقدمه چ ستمياصال بلد ن يعني. ستمين ينياهل مقدمه چ_

 ه؟يچه رنگ يتراس. رهيگ يچشماتون آدمو م. ديمن ي

 ه؟يچه رنگ يچ_

 ! گهيد گميچشماتونو م_

 !هيخب عسل_

انقدر خاص كه هنوز . خاص يليخ.رنگ خاصه  هي... يسبز لجن دميشا اي....زنهيم يبه مشك ييجورا هي ييجورا هي. فرا تره يزياما به نظر من چ_

 !براش نگذاشته اند ياسم

 در چهره و صورت آدمها خالصه شده؟ يمشترك و عشق و عاشق يشما زندگاما به نظر  ديشما لطف دار! مرسوم يآقا دينيبب_

 مهمه يلياما خب چهره هم خ! همش نه_

خودشو  يمشترك بدون عشق معنا يمن معتقدم زندگ دينيبب.... سراغ اصل مطلب رميپس من هم م ديستين ينيكه شما اهل مقدمه چ يياز اونجا_

نسبت به شما ندارم و  يحس خاص چياما من ه ديباش يا گهيهر دختر د ايمن  يبرا يهمسر خوب ديونت يمن قبول دارم كه شما م. دهياز دست م

 . مطلقه يتفاوت يباشه ب يساساگر هم اح

رو  يهر دختر ديتونيو م ديهست يمناسب سيبه نظر من شما از هر نظر چو. مطلق عاقالنه نباشه يتفاوت يمشترك با ب يشروع زندگ كنميفكر م من

 ازين يهر آدم. و اون عشقه ميشغل تيخوب و پول و خانواده و موقع پيفرا تر از چهره و ت يزيمرسوم من دنبال چ يآقا. جز من ديت كنخوشبخ

در  نوياما من واقعا توان ا ديبه من عشق بورز ديشما بتون ديشا. ميستين يقائده مستثن نيو قطعا من و شما هم از ا نهيداره از همسرش عشق بب

 .جور تظاهره هيبه نظرم . عشق بورزم ستميكه عاشقش ن يكه به فرد نميب يمخودم ن

 . كنم يدوست ندارم تا آخر عمر با تظاهر زندگ من

 ه؟يپس جوابتون منف. نيحرفتون مت_

 !متاسفانه بله_

 يكه معلومه خانم سرسخت نطورين احرفا چو نجوريو ا ديعاشق ش دميم اديو بهتون  كنمينطق كنم كه من عاشقتون م خوامينم. هيحرفاتون منطق_

كرد من در  رييتغ يلياگر نظرتون حاال به هر دل. ديخوشبخت بش دوارميدرحال ام. ندارم يمن هم به عشق اعتقاد ديو راستشو بخوا ئديهست

انقدر باشعور باشه كه  شديباورم نم. رفت رونياز اتاق ب يحرف چيه يو ب. گذاشت زميم يآورد و رو رونيكتش ب بياز ج يكارت. خدمتتون هستم

بعد رفتنشون مامان .كردند و رفتند يخداحافظ قهيدق10خانواده مرسوم هم بعد . رفتم رونيخدا رو شكر كردم و از اتاق ب. بدون دردسر بره

 يم ؟يافتادمن هم  اديمامان جون چه عجب :كه گفتم ديهم نظر منو پرس يو آخر سر. كردن و برشمردن محسنات پسره فيعرشروع كرد به ت

 .هيهم نداشت اما جواب من منف يراديو ا بيع. بود و از هر نظر مناسب  يخوب يليپسر خ يدون

 چرا؟_
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چون از نظر من عشق عنصر . ميبا هم بساز ميتون ياصال نم دميفهم قهيچند دق نيهم يبعد هم تو. نسبت بهش ندارم ياوال چون احساس خاص_

 يارزش ها جاديباعث ا تونهيخوب م يو خانواده  افهيپول و ق ديحاال شما خودتون قضاوت كن. اعتقاده يببه عشق  گهيو اون م هيهر زندگ ياصل

  شه؟مشترك ب

برداشتم و  ويگوش. حرف بزنم و درد و دل كنم يكيداشتم با  ازين.. برخوردام عادت داشتن  نطوريبه ا نايمامان ا. رفتم تو اتاقم يگفتم و فور نويا

 ادميو من تازه  ديخر رونيرفتن ب يو شاد نيميو گفت مه دخت با س.برداشت ويگوش ندختيكه خواهرش س. نايمه دخت ا يزنگ زدم خونه 

و بعد از دادن  دميلباس پوش عيكردم و سر يخداحافظ. راژهيجواب داد ت ندختيكجا رفتن و س دميازش پرس. از قبل بهم گفته بود يشاد ادافت

 .رونياز خونه زدم ب الزم به مامان و بابا حاتيتوض

 يكجا دميو پرس دميكش يساختگ يو من باز آه راژهيكجاست كه گفت ت دميپرس يساختگ يزنگ زدم مه دخت و با اندوه راژهيت دميرس يوقت

. شدم يوارد بدل فروش. بودند يبدل فروش يهنوز هم تو. كردم و رفتم طبقه دوم يخداحافظ عيسر.طبقه دوم يكه جواب داد بدل فروش راژهيت

و . تومن ستيدستبند چنده؟ كه جواب داد ب نيا متيق:دميبه فروشنده كردم و پرس يسالم.كدوم متوجه نشدن آخه پشتشون به من بود  چيه

 دنميكه با د ننيبب افمويو هرسه برگشتند ق.مارمولكه يهان يصدا هيدختره چقدر شب يبچه ها صدا: گفتيكه م دميرو شن يشاد يبعد صدا

 ن؟يديتا حاال آدم ند هيچ:و گفتم دميخند.خشكشون زد

 !ميدياما فرشته ند ميديد اديآدم كه ز_يشاد

 .نينگاش كن ريدل س هي نيتون يم نيديخب حاال كه د_

 !مرگ يخوب دور و برمو نگاه كنم فرشته  يريجونمو بگ نكهيقبل ا شهياما م....دونم يم: نگران به خود گرفت و گفت يا افهيق

 !يــــــــــــــــيشاد_

 ؟يكنيم كاريچ نجايپس ا يمگه تو خواستگار نداشت!جون  يجونم هان_

و مه  نيمي،سيمن،شاد. ميشاپ نشست يكاف يتو رونيب مياز مغازه رفت دهايبعد از حساب كردن خر يو همگ ستيجاش ن نجاياشاره گفتم ا با

دختر لجباز و  نيميس. كار و اهداف مشتركمون ما رو به سمت هم كشونداف. ميبا هم بود رستانياول دب ياز سالها! چهار نخاله يبه قول اي. دخت

 كرديم يسع! عادت نداشت مادرشو ببوسه  يباورش سخت باشه اما حت ديشا. كرديم زيمتما هياونو از بق شياحساس يب نيبود و هم ياساحس يب

تو  شهيعلت هم نينداشت و به هم ييد و احساس توش جابر اساس فرمول و قانون بو شيزندگ. عمل كنه يو منطق نهيبب يرو منطق يهمه چ

خسته  چوقتيكه از مصاحبت باهاشون ه يياز اون آدما. دختر شاد و سرزنده و خونگرم هيبرعكس اون مه دخت بود .كم بود يزيچ هي شيزندگ

 . ديكش ياحساساتو وسط م يو به موقعش پا شديم يبه جا بود به موقعش منطق شيهمه چ يشينم

بلد  يكار ياشيو ع يبند و بار و الت به تمام معنا كه جز پسر باز يدختر ب هي....بود يشاد وستيكه به جمع ما پ ينفر نيآخر.....يادش اما

حساس و زودرنج آورده بود تا با ما آشنا  يبال ها رو سر شاد نيطالق مامان باباش و ازدواج مجددشون ا. نداشت يريالبته بنده خدا تقص.نبود

در . هممون بود يشوخ و سرزنده بود و وجودش باعث شاد يليبه درس خ ديتوبه كرد و چسب. رو به اون رو شد نيبه قول مامانش از او ..دش

داشتم و  يتو زندگ ياهداف خاص شهيهم! آدم خاص با افكار خاص هي.....يهان....گروه جالب شدم نيمن بودم كه باعث به وجود اومدن ا نيواقع ا

 . بودم يعاشق پزشك يا ز بچگ.به اهدافم نشد دنيوقت احساساتم مانع رس چيو ه. بهشون تالش كردم دنيرس يبرادل  وبا جون 
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 يتونستم هر دو رشته رو همزمان تو يدوندگ يو با كل.. رو كسب كردم يسيو زبان انگل يعلوم تجرب 2كه كنكور شركت كردم رتبه  يسال نياول

 . ميخونديم يبا هم پزشك. همكالس بودم  نيميم با مه دخت و سدانشگاه ه يتو. دانشگاه ادامه بدم

 نيميس.خوندميرو ادامه داد و ارتباطمون همچنان ادامه داشت تا اون لحظه كه من داشتم واسه فوق تخصص قلب م يپرستار يرشته  يشاد اما

و تا  ميهرگز ازدواج نكن ميبا هم عهد بست ينوجون قشنگ يايتو دن. هم كه مشغول به كار بود يشاد. تخصص چشم گرفته بود و مه دخت زنان

بود كه به خاطر  نيبه خاطر ا. قول كودكانه نبود هيتجرد ما به خاطر . ميسر قولمون بود يو تا اون لحظه همگ ميآخر عمر با هم دوست بمون

 ها ول كن بودند؟  اما مگه خواستگار. ميوقت فكر كردن به ازدواج رو هم نداشت يحت گهيد يها تيو مشغول ليتحص

جون  يهان نيبب:دوستانه گفت. همون بود كه انتظارشو داشتم نيميعكس العمل س. كردم فيرو تمام و كمال واسشون تعر يخواستگار يماجرا

 يو من نم زميعز يال دهيمرد واقعا ا هيازدواج و خوشبخت كردن  يتو برا....يدون يم. زميعز يبزنم دلخور نش خواميكه م ياز حرف دوارميام

 طيبه نظرم واقعا شرا. تيكه امروز اومده بود خواستگار يياقا نيهم. يريگ يسخت م ياديز ياما به نظرم دار. رو انكار كنم مسئله نيتونم ا

 ؟يداد يبهش جواب منف عيكه سر يكرد يفكر يخرده ب هي يكن يفكر نم.داشته يخوب

 .كنم ينكنه ازدواج نم ريگ ييمن تا گلوم جا يدون يتو كه م. نداشتم ياحساس خاص چيمن نسبت به اون ه ؟يگيم يچ نيميس يوا_

 .پاشه يزود از هم م اي ريكه با عشق شروع نشه د ينداشت و زندگ يبه عشق هم اعتقاد يحت اون

 ...خورهيجنس ظالم به هم م نيحالم از تك تك افراد ا...از اون جدا

 نيدر عوض عشق بعد ازدواج از موندگار تر. دووم نداره شه،يكه زود سرد م هيدواج مثل تبعشق قبل از از. اشتباه نكن كنميخواهش م! يهان_

 . عشقهاست

 ييزهايچ يليپاك و مقدسه و با خ يليخ يعشق واقع. شهيهوسه و خوب معلومه بعد ازدواج سرد م. ستيعشق ن يگيكه م يياون عشقها زميعز_

اما عشق  هيعادته، هوسه، دلبستگ ست،يعشق ن اديكه بعد ازدواج به وجود م يزيمتاسفانه اون چ. ستين سهيقابل مقا ميريگ يكه با عشق اشتباه م

 رانيا نيهم يتو. اسارت خودخواهانه اند ستندياصال عشق ن رنديدست و پاگ يلياما عشق نما ها خ رسونهيم يادمو به ازاد يواقع عشق. ستين

 .مرداشونند يبرده  يرانيا يزنا شترينصف ب.....نيخودمون، زن و شوهرا رو بب

و  يريگ ميو تصم اريعشق؟ كه قدرت اخت نهيا. ما رو بستن يدست و پا رتيدارن اما با تعصب و به قول خودشون غ يعاشق يهم ادعا مردا

ن عشق جو نيمينه س...عشق يگيم نيتو به ا ؟يچون دوسش دار يريازش بگ هيمواهب اله نيرو كه جز ارزشمند تر نتيزتريعمل عز يازاد

 . راه و رسمشو بدونه ايقادر به دركش باشه  يكه هر آدم ستين يزيچ

شاهد  نكهينه ا ميمشكالتمونو فراموش كن ميحال كن نجايا مياومد! گهيبسه د! بابا يا: مداخله كرد يدهنشو باز كرد جواب بده كه شاد نيميس

 !امروزمون يبچه ها نگفتم از سوت يراست: زد و با شور و شوق ادامه داد يلبخند! مشكل به مشكالتمون اضافه بشه هيو  ميشما دو تا باش يدعوا

 

 يتازه بماند سوت! يناراحت شد كردميمنو باش كه فكر م: گفت ديمنو د يكه خنده  يشاد. خنده ريزدم ز. افتادم يصبح شاد يگندكار ادي تازه

به  ليخنده اش تبد هوياومده باشه  ادشي يزيداشت؟ بعد انگار چ كارت يدكتر سماوات چ ينگفت يراست! شروع شد يها بعد رفتن جنابعال

سه سر رو به رو  ويبعد هم به خاطر تو با اون د ،يرفت يخداحافظ يب ،يگذاشت خبرميب ينبود امروز حساب ادمياصال : شد و گفت يتصنع ياخم
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 !نامرد! شدم

 ؟يدو تا اتش بس كن نيا نيب ي اومدمثال! يبسه شاد: خنده اش گرفته بو گفت يشاد يدخت كه از اداها مه

 !خانوم يهان نيكه نكرده ا كارايامروز چ يدون ياخه نم: به من رفت و رو به مه دخت گفت يغره ا چشم

 تو؟ ايكردم  كارايمن چ يشاد ييپررو يليخ_

 شده؟ يچ نميبب نيخب از اول بگ_نيميس

ادامه  يحرفام كه تموم شد شاد.شويكرد و من بق فيتعر مياونجا كه از هم جدا شدو تا . صبح كرد عيوقا فياز خدا خواسته شروع به تعر يشاد و

 چيهظاهرا . تازه وقت ناهار اومدم دنبالت. بپرسم انويازت جر اميبود سرم كه نتونستم ب ختهيانقدر كار ر. نگران شدم  يمن بدبخت كل! ههه: داد

 ياما وقت. دميرو ند يكس. يبر يخداحافظ يوارد شدم اخه سابقه نداشت ب ينطوريمن هم هم. جواب نداد يدر زدم كس. تو اتاق نبود يماريب

 يو عذر خواه. ختنيخالصه شروع كردم زبون ر. يكه قهر كرد ييبعد هم فكر كردم تو. نفر پشت پردس هيخوب نگاه كردم متوجه شدم 

از  فيشروع كردم به تعر زميبعد هم اومدم مزه بر ياب ندادكردم كه جو يوراج يكل....نامدار كه باعث قهرمون بود دنيكشكردن و به فحش 

كه پشت پرده بود باالخره  يياروياون  دميكه رس نجايخالصه به ا....شهيبداخم كه خنده به لبش باز نم يانيلنگش و بعد دكتر ك يو پا يدكتر ملك

كرد  نيحس يقصه  يساعته دارم واسه ك مين.....دل غافل يا دميو من د....ستيكه ن يانيسهند ك يانيمنظورتون از ك: فتصداش در اومد و گ

 گم؟يم يشبستر

بار دوم مچمو  يآخه نامدار برا...مخلوقات خدام نيجز بدشانس تر دمياونجا بود كه فهم: ادامه داد يشاد ميديو خند ؟يك:ميديسه با هم پرس هر

 !گرفت

 ؟يچـــــــــــ_

رفتن نامدار ارتباطشن قطع  كايدانشگاهش بوده كه بعد امر يجون جون ياز دوستا دميفهم كه نطوريا ديپرس يانيخالصه اول از دكتر ك_

اوضاع پسه  دميخالصه د...حرفا نيو ا يكنيم بتيپشت همكارت غ يهست يداد بهم كه چه جور ادم ريبعد كه خوب ازم اطالعات گرفت گ...شهيم

سه  ويد. مسخرم كرد يو اون هم كل. گميندارم و اگه ال زم باشه جلوشون هم م يتسيرودربا يكه كار من با كس دياز دهنم پر.. رهيهم گ اروي

 .هارت و پورت نكنه يرو بگم تا انقد الك هيقض يو ملك يانياونم كه شده فردا برم به ك يواسه كم كردن رو خواميحاال م!سر

 ميختيكه از خنده اشك ر ختيانقدر مزه ر يشاد

 .دارم يدوستان نيبا شعور و چن ينواده خا نيخدا رو شكر كردم كه چن من

 يمطمئن بودم درمورد نامداره و رفتار نباريكه دكتر سماوات كارم داره و من ا ديبهم خبر رس مارستانيروز بعد باز هم بعد از ورودم به ب صبح

 . كه باهاش داشتم

 . دميطبقه دهم رسنامدارو فحش دادم تا به  يكل. از دماغم اومد شبيد يها و خنده ها يخوش خالصه

دادم و به دستور دكتر  يسالم. كردند ينشسته بودن و بروبر نگاهم م گهيپزشك د 9نامدار و . اتاق دكتر سماوات رو كه باز كردم خشكم زد در

زم پر عالمت هست؟ مغ يا گهيد يمسئله  اي ه؟يانقدر جد هيقض يعنيكنند؟  يم كاريچ نجايهمه آدم ا نيا.اوردميسردرنم چيه. سماوات نشستم

تا باالخره دكتر سماوات شروع به صحبت . دونستن چه خبره  يبگه اما انگار اون بنده خداها خودشونم نم يزيچ هي يكيو منتظر بودم  بودسوال 
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 نيآخر جيصحبت كرد كه قرار بود تو فرانسه برگزار بشه و نتا يناريراجع به سم.......رفت نياز ب يگريپس از د يكيكرد و عالمت سوال ها 

كه دكتر سماوات  ميبود يو ما افراد. جور تبادل اطالعات هي. بشه يبررس ايپزشكان سراسر دن نيمربوط به قلب در حضور بهتر يپژوهش ها

 دنيهم بابت د. بودميخوشحال م ديبا. هم نبود راهيپس خوابم ب. افتادم و لبخند زدم شبميخواب پر اي. ها در نظر گرفته بود ناريسم نيا يبرا

انتخاب دكتر  ليدل. بود يخوشحال شدينم افتيكه در وجودم  يزياما تنها چ. يينارهايسم نيوهم بابت رفتنم به چن دوستانمو  سيمجدد پار

بود؟چرا من؟ كم كم همه رفتند  يانتخاب چ نيا ليپس دل.تر از من بودند ستهيبهتر و شا يما پزشكان مارستانيب يتو. دونستم يسماوات رو نم

 جان؟ يهست هان يمشكل: ديپرس يقصد رفتن ندارم با مهربون دياو كه د. ماواتمن موندم و دكتر سوو 

قبول نكنم  شنهادتونويپ كنميو فكر م. از منه شتريب شونيستگيشا ايليكنم خ يدونم و فكر م يانتخابتونو نم نيا ليمن دل. بله....راستش. نه دكتر_

 .بهتره

پس حتما . بذارم يهمكارام فرق نيو عادت هم ندارنم ب ستمين يكه من آدم احساسات يدونيم يهان نيبب: داد زد و با همون لحن پاسخ يلبخند

 يش يمحسوب م يو كمك بزرگ يتو به زبان فرانسه تسلط كامل دار نكهياوال ا....يموجه ليدر واقع دال. انتخاب تو داشتم يبرا يموجه ليدل

كه مطمئنا  يدانشجوهام نيتر قياز ال يكيبعد هم . يخوب باش يراهنما هيواسمون  يتون يو م يدكر يسال اونجا زندگ4-3هم  بعد. دخترم

تونم بهت بگم  يو متاسفانه االن نم....نشهيتر ياصل ديكه شا گهيد ليدل هي. برات هيكمك بزرگ ناريسم نيدر انتظارته و به نظرم ا يخوب ندهيآ

. نديهمكارا هم از انتخابم راض ي هيبق. كه فرستادمت يكنيدعام م يمطمئنم بعدا كل. و در رفتنهدر حال صالح ت...يفهم يم خودتبعدا . زميعز

 هست؟ يخب بازم مشكل

 . فكر مشغول به كارم برسم هيپاره كردن تعارفها رفتم با  كهيمخالفت به من نداد و من بعد ت يقاطعانه اش اجازه  لحن

 

 گرفته؟ تيهم ده روز تمام؟ شوخ فرانسه؟ اون يبر ؟يبكن يخوايم كاريچ ؟يچ_

 .گميم ينه كامال جد_

 .ناراحت شد يليكردم و در كمال تعجب خ فيكه ماجرا رو براش تعر ميخورد يم چيساندو مارستانيب اطيح يتو مينشسته بود يشاد با

 ؟يبگ يانيو ك يبه دكتر ملك يخوايواقعا م يشاد يراست: دميپرس ارميدرش ب يبحثو عوض كنم و از ناراحت نكهيا يبرا

كه فقط . مونه پس فردا يم. ستميفردا هم كه من ن.كدوم نبودن  چيالبته امروز ه! و حرفش هيشاد! يفكر كرد يآره پس چ: گفت افهيهمون ق با

من  هيبا . زنش چارهيب. رهيگيسگ فقط پاچه  نيع. ترسميم يانيك اروي نياما بدجور از ا.  هيآدم منطق. زنم يباهاش حرف م رميم. هست يملك

 . داره كه يجوون چه برخورد يبا دخترا يدون يذره مالحظه سن باالها رو داره اما نم هيحاال . خوردش شهينم همعسل 

و  ياحترام ياما تا حاال ازش ب. باهاش راحت ترم.كنم يبا دكتر بهنوش هماهنگ م مويهوشيآخه معموال ب. كم باهاش برخورد داشتم يليمن خ_

 .كه ابروهاش به هم گره خورده نهيفقط مشكلش ا. دميند يبدخلق

 يشيبگم واقعا هم قابل احترام و ستا ديبا يشياگه پررو نم. ذارن يبهت احترام م. همه قبولت دارن. جون يدارن هان گهيرفتار د هيكال همه باتو _

 وخوردم  يبهت غبطه م شهيهم. يبود ينجوريهم شمياز همون دوازده سال پ. كنهيرفتارت ناخودآگاه آدمو وادار به اطاعت و احترام م. زميعز

 .كردم يحسادت م
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 ؟يحاال چ_

 . به خودش عشق بورزه و خودشو همونجور كه هست دوست داشته باشه ديآدم با يداد اديخودت بهم .نه_

 !مونده ادتيچه خوب _

 . يو هست يمعلم بود نيتو بهتر.  ادمهيحرفاتو خوب  يهمه _

 .ميبا هم درد و دل كرد يدر آغوش گرفتمش و كل.داشك تو چشماش حلقه ز و

* * * 

به دكتر  زويباالخره شجاعت به خرج داد و همه چ يشاد. از انتخاب دكتر سماوات خوشحال شدن يبودن كه برم و تازه كل يو با از هم راض مامان

هر  يبه گفتن نبود و شاد يازيگفته ن يو به شاد دهيخند يكل. بود يدنيد يليخ يخودش عكس العمل دكتر ملك يبه گفته . گفت يانيو ك يملك

 يموجب خنده  دشيسف يلنگش و مو يو چه خوب كه پا شهيشاد م گرانيد يگفته از شاد. تونه مسخرش كنه و بخنده يم خواستوقت 

 هيبا ترس و لرز قض يشاد....يانيكاما دكتر . بود يا دهيواقعا مرد فهم. شد شتريبعد اون احترامم نسبت بهش ب. بشه و دلشونو شاد كنه گرانيد

. انتظارشو داشت شديبود كه م يبرخورد نيبهتر يبه قول شاد. رفته بود يحرف چيه يانداخته و ب يبه شاد ينگاه وحشتناك ورو بهش گفته بود و ا

 دهيفا ينرفتنش ههم ب يمن برا يها اصرار. يانيدوباره رفت سراغ ك. اورديمنتظر اخراج بود و آخر سر روز پنجم طاقت ن يروز شاد 5البته تا 

حساس من داشته باشه و من دوست  يبا شاد يبرخورد بد يانيبود ك ادياحتمالش ز. فرانسه بشم ياون روز قرار بود با همكارا راه يفردا. بود

نامدارو  يمن هم كل. يانيراغ كرفت س مارستانينداشت و همزمان با خروج من از ب دهياصرار هام فا. تنها باشه طياون شرا يتو ينداشتم شاد

 .ختيارامشمونو به هم ر هزلزل نيكردم كه ع نينفر

 .دخترش و خانم جون و آقا جون خونمون بودند نايبا ال ميمر ييخونه خاله پونه و رز و رضا بچه هاش و زندا دميرس يوقت

 .مين كمك كنند كارها رو انجام بدكم زودتر اومده بود هيو حاال ) به مناسبت سفر من(شام مهمونمون بودن يهمگ شب

 . چمدون من دنيبه چ ميبا هم شروع كرد يبعد هم همگ. همشونو عاشقانه دوست داشتم. كردم يو روبوس يهمه سالم و احوالپرس با

واسم گذاشته بود  يساك گنده پر از خوراك هيمامان هم . چمدون يتو ميو كفش و كاغذ و قلم رو به زور چپوند فيو ك شيلباس و لوازم ارا يكل

 ابارها و باره. احساس خاص داشتم هي يسفر نسبتا ناگهان نيدونم چرا نسبت به ا ينم. ميديو خند ميگفت يكل انيب ونيخالصه تا شب كه اقا. كنار

ند سال تو فرانسه تنها چ ياز طرف دانشگاه، حت يياز طرف مدرسه با دوستان، دوره دانشجو رستانيو دب ييدوران راهنما. تنها به سفر رفته بودم

 . كردم يفقط وجودشو احساس م! تلخ اي نيريدونم ش ينم. حس خاص هي. حس خاص بهم دست نداده بود نيا چوقتياما ه. كرده بودم يزندگ

 يرودگاه مف ديبا 3صبح پرواز داشتمو  4ساعت . و بابا و اقا محسن شوهر خالم اومدند و به قول معروف تازه جمعمون جمع شد ايپو ييدا شب

مامان اونا رو هم واسه شام دعوت كرده بود كه . اومدند نيميو مه دخت و س يشب كه تازه چونه هامون گرم شده بود شاد 12ساعت . بودم

 .دارم ادشونيعالمه احساس خوب كه هنوزم كه هنوزه به  هيبود با  يخوب يليخ يليشب خ. نكردند ولقب چكدوميه

 

البته اگه . شهيجلوم سبز م شتريكنم ب يازش فرار م شتريب يهر چ. من و نامداره ي هيقض شهيلونش سبز م يجلو اديمار از پونه بدش م گنيم

 رياصال تقص. اديخوشش ب يسم شيبا ن يمار يلونه  يكنم اون هم از سبز شدن جلو يآخه فكر نم. كنن يبگم سبزش م ديبخوام منصف باشم با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا     quixotic  -   عشق به سبك من                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦ 

 رونيزدم ب يم يهر روز بعدد از تموم شدن كارم فور. سه سر اومد ويد نيكه بازنشسته شد و جاش ا هيطاندكتر سل رينه تقص. سماواتهدكتر  نيا

. نمشيرفتم كه حتما رفته باشه و نب يم ريقبل از من بود د فتشيكه ش مييروزها. نمينحسشو نب ختينداشته باشم و ر يكه مبادا باهاش برخورد

دلم . موند يساعت بعد رفتنش بوش تو اتاق م3گرفت كه تا  يدونم با ادكلن دوش م ينم. نداشتقصد رفتن  چوقتيعطرش ه يبواما انگار 

 يليكه خ مارستانيو كادر ب مارايب.نبود يادم بد چارهيب. نامدار نبود ياما به نظرم برازنده . داشت يخوب يليخ يبو. سوخت يواسه ادكلنش م

 ياما من دل خوش. كرد يبرخورد م يو رسم ديپوش يخدا هم كت و شلوار و كراوات م ي شهيهم. بود يجد ياز اون ادما. بودند  يازش راض

به  دنيتا رس ديمن نشسته بود و من با يكنار يصندل يدكتر سماوات رو! حاال هم كه به دستور. دوست داشتم سربه تنش نباشه. ازش نداشتم

 ميزن ينم يحرف ديد يما نشسته بود و م يكه جلو يياز اونجا. قربونش برم نبود يراض نميبه هم سماواتتازه دكتر . كردم يفرانسه تحملش م

 : گفت يم يه

 ! ديخوب حرف همو بفهم ديجوونا؟شما كه با ديزن يچرا حرف نم ير،هانيام

از باال همه جا . كردم  يه منگا رونويب ماياز پنجره هواپ. دوستانه ينه حرف ها راههيناسزا و بدوب ميبه هم بزن يدونست اگه قرار باشه حرف ينم اما

اشك  رانبا اديو  هيافتادم كه چقدر دوست داشتن يبارون بهار ادي. بود يبهار واسم زندگ. و نشاطش بودم يعاشق بهار و سبز. شديم دهيسبز د

كتاب  كين راجع به داشت. طرف صحبتش نامدار بود. ختيافكرمو از هم گس يدكتر سماوات رشته  يصدا. يمامان و خانم جون موقع خداحافظ

اسمم از زبان دكتر سماوات باعث شد توجهم به  دنيشن. خوند يكتاب گرفته بود دستش م هينشسته بود  ياخه نامدار از وقت. كردنيصحبت م

كنارت  خونه يم يكه دار يكتاب نيا ي سندهينو يدونست يم رجانيام: به من انداخت و دوباره رو به نامدار گفت ينگاه. جلب بشه نصحبتشو

 نشسته باباجان؟ 

 .تر از نوشته هاشه و دوباره برگشت نيريش يليقطعا حرفهاش خ پس

 جناب نامدار؟ ديدار يامر: پس باالخره سكوتو شكستم و گفتم كرديم ميعصب نكارشيا. با تعجب زل زده بود به من نامدار

 د؟يتكتابو نوش نيواقعا شما ا: به من كرد و گفت يبه كتاب و بعد نگاه ينگاه

استعداد نوشتن داشتم و  ياز بچگ. خودم بود ينوشته ! ياونم چه رمان! خوند يداشت رمان م. به كتاب انداختم و من هم تعجب كردم ينگاه

  .بله:جوابشو دادم. نامدار رمان بخونه نيع يكيكردم  ياما فكر نم.كرده بودم اديترجمه هم ز. كتابمو نوشتم نيسالم بود اول14 يباالخره وقت

 چطور ممكنه؟ !؟؟؟!بله_

 .ابيكام.ه سندهينوشته نو. ديكنيخودتون كه مالحظه م_

 د؟يسيرو بنو يكتاب نيچن ديتونست ياما شما چطور م. بله_

 .نوشتميكاغذ م يرو گرفتميخودكار دستم م. با دستم_

 ....كه  دينداشت يقطعا اون موقع شما سن.  شهيسال پ 7كتاب مال  نيا! خانم  گميم يجد_

 ستين يسال كم سن ستيب_

 سالتونه؟ 27شما االن  يعني:ديحد ممكن باال رفت و پرس نيشتريتا ب ابروهاش

 .بااجازتون_
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 !ابيها خانم كام ستمين يمن اهل شوخ:به خود گرفت يجد يا افهيق

 .نكردم جناب نامدار يمن هم شوخ:تر از او گفتم يجد

 سالتونه؟27شما واقعا  يعني_

 .گفتم كه بله كباري. بار تكرار كنم اقا2و ر يعادت ندارم حرف_

 افميق. بودم ينطوريهم ياز بچگ. سالم باشه23خورد حداكثر  يبهم م. دميرسيجوون تر به نظر م يلياخه خ. كرده به سنم ديچرا كل دميفهميم

خانم مسنو  هي ابيكردم خانم كام يفكر م هشياخه هم ديمنو ببخش: نامدار گفت.  ديرس ياز سنم م شتريب يليداد و عقلم خ يكمتر از سنم نشون م

 .ديببخش ديبه هر حال با.....كردم شما  ياصال فكرشم نم. است گهيد يپخته تر از رمانها يليخ شونيا ياخه رمانها. سن گذاشته اند بهپا

به شما  يعذرخواه هيكنم من هم  يمفكر : افتادم و ناخوداگاه گفتم شميپ يهفته  نيرفتار گند و توه اديو  دميگفتنش خجالت كش ديببخش از

 .بابت رفتار اون روزم واقعا متاسفم. بدهكارم

 .باشه كينزد يليخ يليهرچند اون گذشته خ.كنم يعادت ندارم در گذشته زندگ! ابيمن فراموشش كردم خانم كام_

 .كنم يعذر خواه كرديبه هر حال ادب حكم م_

 د؟ينوشتن رو شروع كرد ياز چه سن_

 .گرفتم اديشتنو نو ياز وقت_

 !دميپرس يجد_

 كنند؟يم يكه شوخ هيكسان هيو لحن من شب افهيدونم ق ينم. گفتم يخب من هم جد_

 د؟يشروع كرد يسالگ7- 6شما نوشتن رمانو از  يعنيپس . نه_

. گرفتم اديكه  ينوشتنو از موقع اما. شروع كردم نكارويا يسالگ14من از.....بعد ديشما اول مشكلتونو باخودتون حل كن دينيبب: خنده ريزدم ز يپق

 .نوشتميم شنامهيكودكانه و بعضا نما يداستان ها. نوشتم ياون موقع رمان نم

 جدا؟ _

 .بله_

 د؟يكرديمطالعه م اديپس حتما كتاب هم ز_

ز مطالعه نداشته باشم حال روز، فقط دورو2باورتون نشه اما اگه  ديشا. شهيم يمعن يمن بدون كتاب ب يزندگ. من عاشق كتاب بوده و هستم. بله_

 .كنم يم دايافسرده رو پ يآدما

اما خودمو زدم به . منظورش منم دميفهم. بهيهمه تناقض عج نيا:گفت يم زديفكر فرو رفت و در همون حال انگار داره با خودش حرف م به

 د؟يفرمود يزيچ: دميوپرس ينفهم

 .كرديم فيكه دكتر سماوات اونطور ازتون تعر ديدار اديز هم يو پزشك يحتما مطالعات درس.نه : خودش اومد و گفت به

 چطور؟_

دكتر  ديدونيمطمئنم كه م. كه داشتم يهست ييدانشجوها نيتو از بهتر گفتيبه من م شهيدكتر سماوات هم ييدوران دانشجو..ديدون يم_
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 شهيهم....جز شما. بكنن ياز كس يفيتعر نيچن ندميشوقت ن چيبعد اون ه. ستيتو كارشون ن يالك فيسماوات فوق العاده رك هستند و اصال تعر

 .جالب بود يليبرام خ. نداشتم يبا هدف يدانشجو نيو من تاحاال چن. تكه ابيمگن خانم كا يم

 . نه اي دهيرو د ديديرو كه شما د ابيخانم كام يدكتر سماوات اون رو ايا ديبدون ديو حتما دوست داشت_

دوست دارم  يليخ. جالبه.شترهيصراحت شما از دكتر سماوات هم ب: گفت يجد يوهاش باال رفت و جدشدم و ابر شيشگفت ي هيهم ما باز

 ...بدونم

 دكتر سماوات بگه تكه؟ شهيدر وجود من باعث م زيكه چه چ: وسط حرفش دميپر

 يليخ دمياز همون اول فهم. تاب بودك ياون هم مثل من خوره . ميتا اخر راه با هم راجع به كتاب صحبت كرد. زد و من جوابمو گرفتم يلبخند

 !كرده رييدرجه تغ1 ياحساسم نسبت بهش اندازه  دميموقع فرود فهم. شهيم دايكه كمتر تو مردا پ يزيچ. زهيت يليخ

 

وش كوچولو د هيگذاشتم و بعد  لمويوسا. اتاق ها بود نياز قشنگتر يكياتاق من هم . اقامتمون در نظر گرفته بود يبرا يسماوات هتل مجلل دكتر

البته . راحت اومده بودند يبا لباس ها ونياقا. همه لباس هاشونو عوض كرده بودند. نفر بودم نياخر. خوردن نهار به رستوران هتل رفتم يبرا

صرف شد و نهار در آرامش كامل . البته به جز من.شده بودند يمانتو و روسر اليخ يخانمها هم ب.نامدار هنوز كت و شلوار و كراوات تنش بود 

 هانقدر جالب كه اصال متوج. كه بازگو شد واقعا برام جالب بود ياونجا و مطالب يفضا. ميشد شديدرش برگزار م ناريكه سم يسالن يراه يبعد همگ

: دميكه پاسخ شن! چقدر زود تموم شد دكتر:معترض و به دكتر سماوات كردم و گفتم ناريبعد اتمام سم.شدن هوا نشدم كيگذشت زمان و تار

 ريو همه زدند ز. نداره يمانع يكمك كن نجايو در نظافت ا يبمون يليحاال اگه شما ما. ميخسته ا يو همه حساب.مينشست نجايساعته ا5دخترم ما 

همه مشغول صحبت . از ارامش نبود يخبر نباريشام باز هم در رستوران هتل صرف شد اما ا.كردم شونيهمراه ليومن هم با كمال م. خنده

  ميبود

 

شدند و من هم  يخوشحا يليخ دنمياز د دياسات. سر زدم  يميبه دانشگاه قد. خوش گذشت يليخ يليمنوال گذشت و الحق خ نيروز به هم هفت

رو پشت سر  يخوب يليخ يواقعا روز ها. ميكرد ديبازد يدنيد يبا همكارا از جاها.تازه كردم  داريد يميبا دوستان قد. متقابال خوشحال شدم

 انيريدكتر م يزندگ. كردم دايپ دينوشتن رمان جد يبرا يديجد يومن سوژه  افتي شيافزا ياديز زانيهمكارا هم به م نيب تيميصم. ميگذاشت

 كليسال از خودش بزرگتر بود و س10شوهرش ......ياون هم ازدواج اجبار.ازدواج كرده بود  يسالگ15از. بود يجالب يساله به نظرم سوژه 45

 شهيو البته خودشم عاشقش م كنهيشوهرشو عاشق خودش م استيس يخالصه اولش با كل. عاشق درس خوندن انيريم خانماو  و برعكس. داشت

آخه . استثنا بود شونيبه نظرم زندگ. هم دعوا نكردن كباريسال كه ازدواج كردن  30 نيتو ا گفتيم. به درس خوندن كنهيم شيو بعد راض

 يكه خدا بهم داده بود حت يسال عمر27اخه تو . و بدون عشق اعتقاد نداشتم ياصال به ازدواج سنت. شتمندا به عشق بعد ازدواج اعتقاد چوقتيه

. رانسيو كيازدواجا از دور قشنگه و دورنماش جالب اما از نزد نجوريا شهيبه نظرم هم. بودم  دهيموفق رو هم ند يمورد ازدواج سنت كي

 يازدواج كامال سنت كي يراستش خودمم ثمره . شدم ياعتقاد م يازدواج ب ي هينسبت به قض كال ينتس يازدواج ها يبرخ جينتا دنيراستش با د

 ياخه هنوز مرد. قبولشون داشتم يبود كه تا حدود ييدرواقع از معدود مردا. بود يخوب يليخ يليبابام مهندس برق بود و به نظرم مرد خ. بودم

ال  دهيبه نظرم هردو ا. بودم دهيكه د يزن نيتر يو دوستداشتن. بود هيكارشناس تغذ مامانمم. شمدرصد قبولش داشته با 100نشده بود كه  دايپ
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ممكنه با هم  كهييتا جا كردنيم يدوست داشتن و سع يليرو خ گهيهمد. با هم جور نبود اتشونيدرواقع اصال روح. گهيهمد ياما نه برا. بودند

خالصه بگم مشكلشون عدم درك متقابل بود كه . نه مامان بابا رو كرديچون نه بابا مامانو درك م .شنيكه از درون خرد م دميدياما من م. بسازند

بابت خدا رو  نيهزار بار از ا يومن روز. كه همه حسرتشو داشتن  يزندگ. ميرو داشت يزندگ نياز دور قشنگ تر.داشت ياثار مخرب فراوون

من  نيوجود نداره فقط ا ياصال مشكل يگفتيم يديديدرواقع اگه م....جدال تو كارمون نبودخبر داشت از درون ما؟دعوا و  ياما ك. كردميشكر م

 . .......خوردميو غصه م دميفهميبودم كه م

 گميو به جرئت م مينداشت يچ چيدرواقع ما كمبود ه. كم نذاشتند كترهيسال ازم كوچ 12كه  ريمن و ام يبرا چوقتيبگم مامان و بابا ه نميالبته ا.

با مصاحبت با دكتر . بد ها يرو بردم جز دسته  يازدواج سنت دميخوب و بد و فم ياما خب من از همون موقع كه معن.ميبود ليسرسبد فامگل 

 .....گرفتم ثبتش كنم ميو خب تصم. دميموفق د يازدواج سنت هيبار  نياول يبرا يريم

خودش كه . يرو به راه بود جز حال شاد يهمه چ. ميزديچندبار با هم حرف منگفتم با خانواده و دوستان هم درارتباط بودم و هر روز  يراست

. موند جهينت يبر مطرح كردن مشكلش ب يفراوون من مبن يو اصرار ها.داره ياما از صداش كامال مشخص بود كه مشكل داديبروز نم يزيچ

 نميا.  هيادم محترم دميهفته فهم هي نيا ياخه تو. نكردم  نير رو نفرنامدا گهيد نبارياما ا. داره يانيبه دكتر ك يمطمئن بودم مشكلش ربط بايتقر

 يكس ماا. بار بزنه2پويت هيچون تا حاال نشده ....دراورده ادياتفاقا ز.....! اوردهياصال در ن نكهينه ا. اوردهيبگم هنوز كت و شلوار و كراواتشو در ن

 . !شبها هم با كت و شلوار و كراوات بخوابه دميو من احتمال م. نكردتش تيبدون كت و شلوار و كراوات رو

مسئوال  نكهيمثل ا. ساعت دهنمون باز موند ميخبر بهمون داد كه تا ن هيروز هفتم بود كه دكتر سماوات .....آره روز هفتم.....تا روز هفتم  گفتم

 كردنداوده بودند قبول ن رانيكه از ا يلبته اكثر كسانا. روز به مدتش اضافه كنن 10داشتن  ميها خوشسون اومده بود چون تصم نارياز سم يليخ

هم به نفع خودمون هم به . به نفعمونه ميدكتر سماوات اعتقاد داشت اگه بمون. روز دوم شركت كنند10 ينارهايدر سم يكم يو قرا ربود عده 

 نبا اون عظمت رو ول كنه به امو مارستانيب هيروز  20 شدياخه نم.خودش كه معذور بود. نفر بمونند3-2و اصرار داشت حداقل . مارستانينفع ب

خالصه باالخره دكتر سماوات . ول كنند كه شونويزندگ تونستنديهمه متاهل بودند و نم. خب حق هم داشتند. اوردند يهم هر كدوم عذر هيبق. خدا

 دميو گفت پس مجردها چرا نمونن؟ اولش نفهم خودش كرد شيپ يچه فكر انيريدكتر م هوي دونميكه نم ميبمون شهيكه نم ديرس جهينت نيبه ا

كه دكتر ! دنياجازه نم شتريافتاد كه چه خبره و دادم بلند شد و بهانه اوردم مامان بابام ب مياما بعد كه نامدار اعتراض كرد دوزار.....هيك رشمنظو

 ...نداشتم  يبهانه ا گهيد .قبول كردند ليرو گفت و اونا هم با كمال م هيسماوات همونجا زنگ زد به خونمون و قض

نامدار هم قبول كرد البته . پدرم بود و رد كردن درخواستش خارج از توانم يدكتر سماوات جا. به اصرار دكتر سماوات قبول كردم بمونم باالخره

 .شب شده بود گهياون موقع د

و زدم .رفتم مقاومت كنم رونينتونستم در برابر وسوسه ب بود اونقدر كه يهوا هم عال. كرديو روحمو نوازش م ديوز يم ميهم بود، نس يشب چه

توجهمو به  ييغرق افكرم بودم و دردودل با خدا كه صدا. بشه برگردم ريد يليخ نكهيكنم و قبل ا يرو ادهيپ يبود كه كم نيقصدم ا. رونيب

 كينبود و هوا تار ابونيتو خ چكسيه. كردم خيبه اطراف انداختم  ينگاه. چندتا پسر جوون بودن و كامال مشخص بود مستن.كرد لبخودش ج

. وقت تعجب كردن نبود. از هتل دور شدم يليخ بايتقر دميفهم تميموقع يابيبا ارز. گذرهياز خروجم از هتل م يمعلوم بود چند ساعت. بود كيتار

 يم ليتحل ميانرژ شتريب.فرار كرد شديه نمك يسانت7با كفش پاشنه . به كفش هام انداختم و از فرار منصرف شدم ينگاه.كردم  يفرار م ديبا
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 چوقتياومده بود وتا حاال ه شيموارد هم برام پ نياز ا. رفته بودم يدفاع شخص يقبال كالس ها.گرفتم بمونم و از خودم دفاع كنم ميتصم. رفت

چاره . شدن يتر م كيو بهم نزد شديتر م حيوقجمالتشون لحظه به لحظه . ترسوند يبود كه منو م نينفر بودند و هم6-5ناياما ا. بودم اوردهيكم ن

 نطوريو هم. كردم نيراحت نقش زم يلينفر اولو خ. به خدا توكل كردم و كفشامو در آوردم و مشت و لگدد بود كه نثارشون كردم. نبود يا

جلو اومد و دستشو رو شونم  شونيكي. مبارزه نداشتم يبرا يتوان گهيعرق بودم و د سيخ.سه نفر مونده بودن . هارمنفرات دوم و سوم و چ

تو دلم از خدا كمك . خفه شو آشغال:زدم اديبا انزجار فر. بهت بد بگذره ميذار يمطمئنا نم ايبا ما .رو قبول كن كوچولو ميتسل:گذاشت و گفت

دو نفر سه نفرو  يتم و به جاانداخ ينگاه.دونفر موندن. شياخ.افتاد نيزم يبهش زدم كه اون هم رو يو لگد.كردمجمع  رومويخواستم و تمام ن

ها و  هييايهم عجب دن يبا خودم گفتم مست. احمقا پشتش به من بود و كارمو راحت كرده بود نينفر سوم كه ع. كردنديكه با هم پچ پچ م دميد

 يوا. و هوا خشك شدبرگشت و دستم ت كدفعهيكه  زدميداشتم كتكش م نجوريهم ومد؟يمگه از پا درم. باران مشت و لگد ريرو گرفتم ز اروي

با همون .  ابيخانم كام دينترس:چون گفت ديانگار خودشم فهم. دميمزاحم ها ترس دنياز د شترياو ب دنياز د. نامدار بود.مزاحم نبود نكهيا! خدا

. و نامدار يت و شرمندگخجال ايدن كيو من موندم با . ميرو در آورد موندهيباق يراحت دخل اون دوتا يليخ ييدوتا. كوتاه ارامش گرفتم يجمله 

.. شباهت به رودخونه نبود يب!يياب بود اونم چه جو يدوم تو جو ياز شانس بدم لنگه .. كردم دايلنگشو پ هيگشتم كه فقط  يدنبال كفش هام م

 ينامدار افتادم و ب اديو بعد تازه . يكيكنار اون  يجو يلنگه كفشو هم انداختم تو.اون همه راهو برم هگرفتم پابرهن ميكرد تصم يكار شدينم

 .تشكر ايكنم  يعذر خواه ديدونم با ينم: متعجبش لبخند زدم و گفتم يرمق به چهره 

 گه؟يكار شما بود د نميبب. ...دياز پس اونا براومده بود يشما به خوب. نكردم كه يكار. چكدوميه_

 . بله كار خودم بود_

 !ماشاال ديهم دار ينيچه دست سنگ_

 .از اون اوباشه يكيفكر كردم . ديشما باش دميد يراستش اصال خوابشم نم. قعا من شرمنده ام وا-

 ينم يهر خانم. دميو حقو به شما م. كنميمن كامال دركتون م. ستين يهم به عذر خواه يازين. خانم محترم ديمن هم نگفتم كه شما شرمنده ش_

 يتاكس د؟يبر ادهيهمه راه رو تا هتل پ نيا ديخوايم يحاال چطور: اخت و گفتبرهنه ام اند يبه پاها ينگاه. تونست اونطور از خودش دفاع كنه

  د؟ياومد ادهيهمه راهو پ نيا....يراست. شهينم دايهم كه پ

 .... اصال متوجه گذر زمان نشدم وگرنه يعني. نجايا دميرس يو اصال متوجه نشدم ك رونيزدم ب يرو ادهيپ يوسوسه ام كرد و برا يبهار يهوا. بله_

بهار هم  يدرمورد وسوسه . بد يبراش خوبه چ يدونه چ يچون شما م يقطعا خانم بالغ و عاقل. نخواستم حيمن كه از شما توض ابيخانم كام_

 .كشوند نجايهوا بود كه منو تا ا نيچون هم. دم  يكامال حقو به شما م

اخه من از . فكرم خندم گرفت نيندونه و از ا ايدن يخانم ها يحب همه شد كه خودشو اقاباالسر و صا دايمرد پ هيباالخره .....شيدلم گفتم اخ تو

 اباامكان برام فراهم بود چون ب نيا شهيبابام هم يو خونه . و مستقل عمل كنم. ازاد باشم شهيدوست داشتم هم. بودم زاريو تعصب مردا ب رتيغ

 .از چشماش اعتماد داشت شتريدخترش ب خصوصا به تك. هم از اون مردا نبود كه به عالم و ادم شك داشته باشه

 زدم؟ يحرف خنده دار: ديكه در درك مفهوم لبخندم عاجز بود پرس نامدار

 ... ريخ_
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 افتاده؟ ياتفاق:ديانگار باز لبخند زده بودم چون نامدار دوباره پرس. داره  تيكلمه حساس نيافتاد نامدار به ا ادميكه  ديخواستم بگم ببخش يم

 .مهلكه نيكه نجاتم داد از ا كردميا رو شكر مداشتم خد...نه _

 ....خب من هم خدا رو شكر كردم _

 اما قبلش . ميفتيخب بهتره راه ب: گفت. حرفو عوض كرد يگفته چون فور يمتوجه شد چ انگار

 ديپوش يرو م نايشما ا. :شد و كفشهاشو در اورد و كرفت سمتم دوال

 يبو نكهيا يكفش هاش جا...كفش ها و لبخند زدم يگفتم و توجهم جلب شد به بو نويا. نم قبول كنمتو يممنون از لطفتون جناب نامدار اما نم_

اما اخه . اراسته است  شهيمرتب و هم يمعلوم بود از اون مردها. كرده بود تو كفشهاش يانگار خال.همون ادكلن خودش. داشت يخوب يپا بده بو

تا 2.بشه انيصورتم نما يتا چال رو4و باعث شد هر .تر كرد قيلبخندمو عم ديلبخند به لب دار هشيشما هم:با گفتن كنه؟يم نكارويا يمرد ومكد

و  يجد يچون همونجور. نوبر بود يليخ گهينامدار د نياما ا كرديوادار به خنده م گرانويد شهيمن هم يخنده ها.تر نييتا پا2روگونه ها و 

اما اون مغرور . ميفتيتا راه ب ديكفش هاتونو بپوش ديلطف كن:كردم و گفتم يد باز تشكرهنوزم كفش ها تو دستش بو. كرد ينگام م شتخشك دا

و من تشكر  داديدستور م شتريب...البته اصرار كه چه عرض كنم.و اون اصرار كرد كه كفشهاشو بپوشم  ميستاديساعت اونجا ا مين......تر از من بود

خالصه .نصف راهو او.شرط كه نصف راه رو من كفش بپوشم نياما با ا.  رفتميو من به ناچار پذاز اون اوباش خودشو تكون داد  يكيتا . دمكر يم

دوستش داشته باشم  نكهينه ا. اصال. ستمياون لحظه احساس كردم اصال ازش متنفر ن.ميهم قدم برداشت يو شو نه به شونه  دميكفش هاشو پوش

كرده بود  ياخه اون بنده خدا چه گناه. قدم دلم براش سوخت نيتو همون اول. داد يو قدر دانرفت و جاشو به احترام  نيفقط نفرتم از ب.....نه...

با  يلياون اوباش ها خ پياخه ت....بدم  صياخه چطور نتونستم تشخ. هم كتك خورده بود يتازه كل.كرد ياون همه راهو پا برهنه گز م ديكه با

بلند  نياست زيبول هي. اصال از اول كت تنش نبود يعني. متوجه شدم باالخره كتشو در آورده بهش انداختم و ينگاه. نامدار فرق داشت يمرس پيت

و واقعا . واقعا متاسفم: دوباره دلم سوخت و گفتم دميدقتش در قدم برداشتن رو د يوقت. يو كراوات سرمه ا يتنش بود با شلوار سورمه ا ياب

 .ممنونم

 د؟يهست يانقدر تعارف شهيهم_

 ....نداشت  يآخه لزوم. واقعا متاسفم و واقعا ممنونم. كنم يتعارف نم ديياباور بفرم_

بدون كفش  يكه اونطور دميشما رو د يراستش اولش وقت. دياصال خودتونو معذب نكن. راحت ترم  ينطوريمن ا: ادامه بدم و گفت نذاشت

خوب از پسشون ....اومد ياصال بهتون نم....اون حركات  خوردينمبه جثتون . شوكه شدم ديكنيم ييرايازشون پذ ديو دار نيسفت بست تونويروسر

 !ديبر اومد

گل گل  يجا. نكو كانيبا بدان بد باش و بان گهيم يهمونطور كه سعد. مثل خودشون برخورد كرد ديصفت با وونيح يبا ادما.....خب چه كنم_

 .خدا كمكم كرد. در ببرم كردم ازدستشون جون سالم به يراستش خودمم فكر نم. خار خار يباش و جا

 د؟يبمون ديكرد يمسائل قبول نم نيواسه هم_

 . بود لمياز دال يكيمسائل  نيا_

 د؟يكرديمسائل برخورد م نيپس اون موقع چه طور با ا. ديخوند يدرس م نجايشما چند سال ا دمياما شن....ندارم يقصد فضول_
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البته . مياومد يراحت تر از پسشون بر م ييو خب دوتا. از دوستانم باهام بود يكي شهيرفتم و هم ينم رونيوقت تنها ب چيخب اون موقع هم ه _

 .ميجور مزاحمت ها مصون بود نياز ا ادمونياكثر مواقع به خاطر تعداد ز

 .يعني با وجود دوستانتون باز هم به خودشون اجازه ايجاد مزاحمت مي دادند؟ عجيبه_

 چه برسه به اينجا كه فرانسه است و يه كشور كامال ازاده. اين اتفاق ها زياد ميفته تو همين ايران خودمون هم.كجاش عجيبه_

 مرد همراه يه خانمه مزاحمتي براش ايجاد نكنن1اما من فكر ميكنم مرداي ايراني با شعور تر از اون هستند كه وقتي_

مله بود كه تازه متوجه منظوري كه مي تونست بشت حرفاش بعد گفتن اين ج! خوبه خودتون داريد مي گيد يه مرد نه يه چند تا دختر جوون_

ببينم نكنه نكنه منظورتون اينه كه شما راجع به من جه فكري كرديد؟ كه واقعا براتون متاسفم جناب نامدار فكر : باشه شدم وزدم به سيم آخر

چون بسيار منفور تر و بي لياقت تر از .ه عجوالنه بودبيماري داريد و براي خودم كه فكر ميك ردم عجوالنه راجع بهتون قضاوت كردم كه البت

انكار انتظار جنين رفتار تندي رو ازم نداشت جون تا جند دقيقه همينطور متعجب بهم خيره شد و تازه وقتي .اونجه تصورشو مي كردم هستيد 

 جلوش و راهمو كشيدم كه برم به خودش اومد و دويد دنبالم  داختمكفشهاشو ان

 چرا ناراحت شديد؟ ! اي بابا! خانم كامياب. به خدا منظور بدي نداشتم. صبر كنيد!ب خانم كاميابخانم كاميا_

احمق هر چي دلش ميخواد ميگه بعد هم مي پرسه واسه چي ناراحت مي شيد؟جلوم يه سري شيشه خرده ريخته بود كه با يه گام بلند از  مردك

برگشتم ديدم پابرهنه افتاده دنبالم و شيشه ها رو .دور شدم صداي آخ نامدار بلند شد يه كمي كه.خيلي وضع مسخره اي داشتم .روش رد شدم

جلو . اولش كلي حال كردم و دلم خنك شد اما نگاهم كه افتاد به خوني كه از پاش جاري بود افتاد دلم كلي واسش سوخت. تو پاش تهنديده و رف

گذار نگاهي بهم انداخت و گفت حاال اين منم كه نمي دونم عذرخواهي كنم يا و سمتش گرفتم سپاس.رفتم و چسب زخمي از كيفم در آوردم

 :بررسي كنه و گفت پاشودوال شد كه زخم .تشكر

 عميقه با چسب زخم كارش راه نميفته چسب بخيه داريد؟ خيلي

 .بخيه هم بهش دادم كه تشكر كرد چسب

 !ها شهيم دايپ فتونيتو ك زيهمه چ: كرد و گفت يتشكر. دمرو جدول و مشغول شد كفشهاشو جا گذاشته بود كه رفتم آور نشست

 . كنه يم جابيشغلم ا:گفتم سرد

 .....نداشتم يمنظور ديباور كن: ديپرس

 .خوشحالم كه شناختمتون. نه اي ديداشت يمنظور ستيبرام همه ن_

 ....بعد ديمنو بشنو يحرفا ديعجوالنه قضاوت نكن كنميخواهش م_

 .شدحالتون خوب  كنميفكر م_

 .ميفتيبهتره راه ب. بله يعني. نه_

 د؟يشما هم مست:دميازش پرس. خورهياحساس كردم موقع راه رفتن تلو تلو م. ميو راه افتاد ديهاشو پوش كفش

 ...نكهيقلپ مشروب هم نخوردم چه برسه به ا هي يمن تا حاال حت. ستميمست ن ريخ: بهم كرد و گفت يبد نگاه

 .دهيرو نشون م يا گهيد زياما راه رفتنون چ_
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 . به خاطر پامه_

 يسرد ياونجا هم خداحفظ. به هتل ميديشد تا رس يراه در سكوت ط ي هيبق. نداشتم  يكنجكاو يحوصله  گهياما من د گهيبود دروغ م معلوم

دوش  هي. زده بود به سرم يخواب يب گهيد يطرف تمام بدنم كوفته بود و از طرف هياز . ميرد و بدل شد و هركدوم به اتاق خودمون رفت نمونيب

بخورم  يزيچ هيشاپ هتل  يگرفتم برم كاف مياخرسر تصم. كردم خوابم نبرد كه نبرد ياما هركار. رفتم بخوابم. گرفتم و لباسهامو عوض كردم

 هيو سفارش . شدم شاپ يو وارد كاف دميمجله خر هي. نييرفتم پا دميلباس پوش. رهيبشه و خوابم بگ يفرج ديتا شا. روزنامه بخونم يو كم

 .زيم هيو نشستم سر . فنجون شكالت داغ دادم

 يسع. اونا هم شروع شد يسفارشمو كه اوردند مسخره باز. اشغال كردند مويكنار زيپسر كم سن و سال اومدند م يسر هيبعد من  قهيدق چند

اومد جلو رسما تقاضا كرد امشبو با  شونيكياعال رسوندن و رو به حد  يشكالت داغمو بخورم برم اتاقم اما اونا گستاخ عينكنم و سر يكردم توجه

با خودم گفتم امشب مزاحم .! قبال قول امشبو به من دادند شونيمتاسفم ا: از پشت سر گفت ييدهنمو باز كردم جواب بدم كه صدا. اونا بگذرونم

 يدونست چه فكر يخدا م. نامدار برخوردم و جدا وحشت كردمكه به  زنهيكه انقدر با اعتماد به نفس حرف م هيك نميو برگشتم بب....بارون شدم

. و باز با كت و شلوار و كراوات نشسته بود.اون هم لباساشو عوض كرده بود.دك كرد و اومد روبه روم نشست  ارويخالصه راحت . كرده مدربار

 جناب نامدار؟ ديداشت يعرض: شكستم و گفتم نمونويسكوت ب ييبا پررو. هم ول كن نبود ينصف شب! ايخدا

 . گفتم دكشون كنم.كه مزاحمتون شدن دميكه شما رو د نيياومدم پا. خواب شده بودم يب. ريخ: زد و گفت يلبخند

 !ديخب حاال كه دكشون كرد_

فكر . شده يعاد زيچ هيدخترا و پسرا  يروزا دوست نيا. نداشتم نيمن قصد توه اب،يخانم كام. رفع اتهام يبرا دميبله و فرصت رو مناسب د_

 .كردم بهتون بر بخوره ينم

 خود پندارد؟ شيكافر همه را به ك گنيكه م ديديجدا؟ شن_

جنس  نيگرفتن احساسات ا ياز به باز. دختر هم دوست نبودم و نخواهم بود كيبا  يگم من تا به حال حت ياما صرفا جهت اطالعتون م. بله_

 . دميدچون به چشم  هيعاد گميكه م نميا. زارميب ياحساسات

 كه؟  ديمتوجه. متفاوته يليو اروپا خ رانيدختر و پسر در ا يدوست يمعن ديتوجه داشته باش دياما با. هيرعاديگم غ يمن هم نم_

برخوردتون با اون اوباش نشون . ديدار يمشكل اخالق اي ديبند و بار ينبود كه شما ب نيمنظورم ا. قصد جسارت نداشتم ديباور كن. بله متوجهم_

 . سو برداشت بود هي. نداشتم  نيبه هر حال من قصد توه. ديستين ياهل هر كار دهينشون م ديديرس نجايكه به ا نيهم ديديچقدر مقداد 

 برم؟ د؟يندار يامر. باشه_

 !اب؟يخانم كام_

 د؟ييبفرما_

 .به سالمت. يچيه_

 د؟يبلد يشما فرانسو... يراست_

 بله چطور؟_
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 ونن؟ديموضوع رو م نيو دكتر سماوات ا_

 .بله_

 .ريشبتون هم به خ. ممنون_

 .صبح خوابم برد يغلت زدن باالخره دم دما ياومد اما از لج نامدار رفتم و بعد كل ينم خوابم

اخر  ي هيباورش سخت باشه اما تا ثان ديشا. رفتند تهران و ما رو تنها گذاشتند يرحم يهمكارا در كمال ب ي هيروز بعد دكتر سماوات و بق سه

 ويپشت سرشونم نگاه نكردن و منو با د يرفتن و حت. و من ارزو به دل موندم فتادين ياتفاق نياما همچ. ايبودم دكتر سماوات بگه تو هم بمنتظر 

 ... به نام نامدار تنها گذاشتن يسه سر

ساعت  كي يم حاضر شدم و به اندازه از عزا در اورد يدل نكهياول زنگ زدم برام صبحونه اوردند و بعد ا دمينخواب گهيبعد خوندن نماز د صبح

 . رونيزدم ب شهيزودتر از هم

و بعد هم  ميو ن 6صبحانه ساعت  يعني. شهيبرج زهرمار بهم گفته بود برناممون مثل هم نيع شبشياخه د. دميبه نامدار خند يدلم كل تو

 . و به خودم افتخار كردم كه نامدارو سركار گذاشتم دميدتو دلم بهش خن يراه كل يتو. داديو فحشم م شديمنتظر م يحاال حتما كل.....ناريسم

اون همه . نبود ريتاث يخب رفتار آخر شب نامدار هم ب. كنميبچه كوچولو ها رفتار م نيسالمه و ع 27 رهيم ادميموقع ها  يقول مامان بعض به

 .ميحساب شد يخب ب. گهيطرف د هيادبانش  يطرف اون رفتار ب هيكه در حقم كرد  يمردونگ

اون موقع حالت دوم . سن دارم يسال60-50 كننيفكر م كرانيكه د كنميبرخورد م يموقع ها هم انقدر عاقالنه و منطق يبعض امياز بچه باز جدا

 به سالن وا ميدياما تا رس. چپ چپ نگام كنه يشد راننده تاكس يو باعث م. لبم بود يرو يحيلبخند مل ميكه برس يتا وقت! راجع بهم صادق بود

تو دلم خودمو فحش دادم بابت اون كار مسخر ه ام و فكر كردم االنه كه دو نفر  يكل. كردميساعت صبر م مين دينبود و من با چكسيه.....تمرف

كردم تا مثال اثر فحش  ديو تمج فياز خودم تعر يفحش دادن شدم و تودلم كل اليخ يخالصه ب. نامدار يكيخودم و  يكي. دنيدارن بهم فحش م

 . دميخودم خند يها يوونگيبه د يبره و بعد كل نيها از ب نيرنف ها و

 . اومدم رونيتا كال از فكر نامدار ب....اغاز ناريتا باالخره سالن پر شد و سم! باز هم تو دلم البته

 يخودمو البه ال...افتاد ادميموم شد ت نارياما تا سم...كردم كارينبود چ ادميتموم شه هم  ناريرفته بود تا سم ادمي زيكامال همه چ نارياخر سم تا

 اونگرفته بودم تو  ميراستش تصم. گرفتم و خداروشكر با نامدار برخورد نكردم يتاكس عيو سر رونيگم و گور كردم و از سالن زدم ب تيجمع

ازم  يسراغ چينامدار هم ه. دمشام و نهارو هم تو اتاقم خور. نمشيهم نب كباري يباهاش نداشته باشم و حت يبرخورد چيه ماندهيده روز باق

فكر  يبرا يينگران شدن نداشت و مغزش جا يبرا يمرد قلب نيكه معلوم بود ا نطوريبوده چون ا هودهيب يلينگرفت و من فكر كردم كارم خ

 .زود به خواب رفتم يليگفتم و خ يبه درك.!اتيجزئ هكردن ب

تونست باشه؟ از ترس اول سرمو چسبوندم به در كه با  يم يك يعني....زود بود يليهنوز خ..... در بود يصدا......دمياز جا پر ييبا صدا صبح

كامال راحت  الميچون جمله نامدار نذاشت خ يتا حدود. راحت شد يتا حدود الميخ. رونيب يايباالخره كه م: گفت ينامدار كه م يصدا دنيشن

بدون سر و صدا از در دور شدم و خودمو به تلفن رسوندم . ل و بگم مزاحم دارمهت يزنگ بزنم به نگهبان ديفكر كردم تا به ذهنم رس يكل....بشه

فكر كنه  اروينفسمو حبس كردم تا موقع صحبت با تلفن نفس نفس بزنم و  يالبته قبلش كل. و اروم شماره گرفتم و اروم هم صحبت كردم
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و بعد قاه قاه زدم !  انينفر مزاحمم شده و خواهش كردم زود تر ب هيكردم و گفتم  اديداغشو ز ازيپ يخالصه كل!) . هستم من يلميچه ف(دميترس

 يخنده  يكارش و صدا ينامدارو فرستاد پ داديداد و ب ينگهبان هتل اومد و با كل يبعد هم صدا قهيچند دق. نخند يحاال بخند و ك. خنده ريز

 ميتصم. هم نخوردم اما به نظرم واقعا ارزششو داشت يدرست حسابو شام و نهار  دميرس ناريبه سم ريد ياون روز كم....شد دمستانه من بلن

 . برم شهيتر از هم ريگرفتم فردا د

جا  ناريسالن سم يها ياز صندل يكي يطبق برنامه االن نامدار صبحانشو خورده بود و رو. شدم دارياز خواب ب ليزنگ موبا يمعمول با صدا طبق

 .كردم ياحساس سرشكستگ يچه عرض كنم كل كم كه هي...كم  هيراستش . خوش كرده بودم

اصال . جا ببرم هيكنفش كنم و دمش و زبونشو  يخواستم حساب يم. به توجهش داشته باشم ازين نكهيالبته نه ا. دنبالم اديكردم بازم ب يفكر م اخه

 رستانيدوران دانشگاه و دب. نداشتم ياساحس نيچن يمرد چينسبت به ه چوقتيدونم چرا انقدر عالقه داشتم كنفش كنم؟ راستش تا حاال ه ينم

 ياخه م. داده بودند يفلفل ريتو دانشگاه هم بهم لقب ماده ش. بودم ونيچون دشمن سرسخت اقا كردميپسرا رو كنف كرده بودم و البته م يليخ

 دهيهم د يهمه جور مرد. در امده بودندجلوم به زانو  ونياقا شهيهم. هم به خاطر زبون تندم بود يفلفل. ندارم ريماده ش هياز  يگفتن دست كم

 هيگرنه به بق. رفتارو داشت نيجوان ا يالبته فقط با خانمها. و سرد يخشك و جد. فرق داشت هيبا بق يليخ يكي نياما ا. و كنف كرده بودم ودمب

كنه  يماحترا ياونكه ب يب كرديم يو با همه شوخ. خنده رو بود. البته لوده نبود. نيتا بناگوش باز بود و بستنش با كرام الكاتب ششين ديرس يكه م

 . مرموز واسم شده بود ارزو تيكنف شدن اون شخص.و من عاشق كنف كردنش بودم . احترام خودشو كم كنه ايو 

ر چه تمامتر شروع اومد و قلبم با شدت ه رونياز گلوم ب يبنفش غيتا درو باز كردم ج........... رونيحاضر شدم و درو باز كردم برم ب عيسر خالصه

 شكهبدجور . لبخند ژكوند كوشه لبش بود هيكه . نبود جز نامدار يكس يكيو اون . بود  ستادهيدر ا يدرست جلو رونيب يكياخه . كرد دنيبه تپ

كردم هر احساس . اومد سراغم جهيو سرگ نيياز معدم سر خورد اومد پا يزيهچياحساس كردم . بودم و هم شكه بودم دهيهم ترس. شده بودم

 ياديكه تالش ز ييپس بات صدا. دوست نداشتم جلو نامدار از خودم ضعف نشون بدم. و حالم بدتر شد واريدستمو گرفتم به د. فتميان ممكنه ب

 د؟يتبا بنده داش يامر. سالم جناب نامدار: افتاده گفتم يانگار نه انگار اتفاق)شهيمثل هم(و سرد و وخشك  يعاد يليداشتم خ دنشيرزنل يبرا

 مزاحم كه نشدم ؟. سالم از بندس خانم محترم: برانداز كرد و گفت سرتاپامو

 يامر د؟ينفرمود. جناب نامدار ريخ: هر چه تمامتر پاسخ دادم ييبا پررو. يكه زنگ زدم به نگهبان روزهيمنظورش د دميكالمش فهم ي هيكنا از

 . شده رميد يليكه خ دييبفرما ديداشت

انگار نامدار هم متوجه . كارش و خودم برگردم تو اتاق يخواستم زود نامدارو بفرستم پ يكرده بود م خيو تمام تنم . ديلرز يبه وضوح م صدام

 اب؟يشما كه حالتون خوبه خانم كام: ديپرس يبا لحن گزندش جوابمو بده با نگران شهيمثل هم نكهيا يشد چون جا ميبدحال

 د؟يداشت يامر. بله_

و من به زور تعادلمو  شديم شتريو ب شتريب جميشد؟ هر لحظه سرگ ياما مگه م. حداقل خودمو خونسرد نشون بدم ايم خونسرد باش كردميم يسع

 .ديبود و راحت فهم يزياما نامدار مرد ت. كردم حال بدمو پنهان كنم يم ياما هنوز سع. حفظ كرده بودم

تو : با خودم گفتم.كمكتون كنم ديحاال اجازه بد.ستيشما اصال حالتون خوب ن نكهياما مثل ا ناريسم ميراستش اومده بودم دنبالتون با هم بر: گفت

گفتم كه خودمم تعجب  ينه محكم!!!! نامدار! ياونم چه مرد.نداشتم و ندارم و نخواهم داشت ازين يمرد چيمن به كمك ه! ؟عمرايكمكم كن
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 . اميمن هم بعد شما م. ديببر فيتنها تشر ديلطف كن: و ادامه دادم مكرد

كردم و در و بستم و باهمون لباسا خودمو پرت كردم رو تخت و اونجا بود كه تازه  يازش خداحافظ خورهيو تكون نم ستادهيسور ا دميد يوقت

دستمو ببرم سمت تلفن  نكهيتوان ا يخواستم زنگ بزنم به رستوران هتل اما حت. يخوردم نه شام درست حساب ياومد نه ناهار درست حساب ادمي

 .خوابم برد يدونم ك ياما نم اديحالم جا ب يچشم هامو بستم تا مثال كم. اشتمند

 .بد بود يليخواستم پاشم برم درو باز كنم اما توانشو نداشتم، حالم خ يم.....كردند يصدام م.... زدينفر در م هيانگار . اومد يم ييصدا

صداها . پاشم برم درو باز كنم نكهيچه برسه به ا. جون نداشتم چشمامو باز كنم ياما من حت.......هم صداها تكرار شدند و دوباره و دوباره باز

 ...باز شدن در يدر اومد و بعد صدا يدوباره صدا قهيقطع شد و بعد چند دق كدفعهي

نامدار و نگهبان هتل و  دميرمق با زحمت فراوون چشم هامو باز كردم و د يب. شدند يچند نفر كه انگار وارد اتاق من م يپا يمتعاقب اون صدا و

 . ستادنديهتله باال سرم ا ريمد دميكه بعدا فهم گهيمرد د هي

 گهينامدار م دميفقط شن اوردميسر در ن يخاص زياز حرفاشون چ. اون سه نفر هم مشغول گفت و گو بودند. به ذهنم هجوم اورد يمختلف افكار

بودكه اصال  يوخامت حالم به حد. نجا و مواظب باشه نامدار دست از پا خطا نكنههمو سهيگفت وا يهتل به نگهبان م ريو مد مهيوخ يليحالش خ

در دستم رو  زيت يش هيو بعد من فرو رفتن . رفت و درو پشت سرش بست رونياز سه اون سه نفر از اتاق ب يكي. شدم ينم منظورشونمتوجه 

 .......احساس كردم 

 . هيدست ك ايهمم دنبشم و بف تميدونم چقدر گذت كه متوجه موقع ينم

 :دميكه چشمامو باز كردم و پرس كردنياون موقع نگهبانه با نامدار باال سرم بودند و تماشام م. دميخجالت كش يچه خبره كل دميفهم يوقت اما

 خبره؟  چه

وسط  ديلم كامال خوبه نگهبان پردادم كه حا نانيبهش اطم يو وقت د؟يحالتون بهتر شد؟ خوب: لرزوند گفت يكه دلمو م ينامدار با لحن محزون كه

 هبانهچرا نگ دميكه باهاش كردم افتادم و فهم ياون روز و كار هيقض ادينه؟ و به من زل زد و اونجا بود كه تازه  ايتونه بره  يم: حرفمون و گفت

 . دميخجالت كش يكل......تا اون موقع اونجا بوده

 نياز اول.....اون يخودمو گذاشتم جا. قط و فقط كنف كردن نامدار بود نه بردن ابروشقصد من ف.....شدم ديو سرخ و سف ديبه صورتم دو خون

باهاش برخورد كرده بودم و هر بار قصد خرد كردنشو داشتم به  يو گستاخ ينزاكت يبا ب شهيمن هم. تا اون لحظه اومد جلو چشمم دارمونيد

 . تحمل كرده بود تويو اون وضع. صبح باهاش داشتم اقدام به نجات جونم كرده بود كه ياما اون با وجود برخورد بد.....از جنس مذكر مخاطر نفر

بعد تازه به خودم ....دميهم از خودم خجالت كش يكل....خود دارد يلذت كه جا....مرد لذت نبردم كي تيبار در عمرم از ازار و اذ نياول يبرا

اقا باز هم پاشونو از  نياگه ا: زد، گفت شميات يكه داد حساب ياو با پاسخ. اومدم و از نگهبان تشكر كردم و خواهش كردم بره سركارش

 .و ما رو با هم تنها گذاشت ديدرازتر كردند اطالع بد مشونيگل

به  ينگاه حزن الود..و حاال هم كه بهتره..فشارتون افتاده بود...نبود  يالبته مشكل خاص...خدا رو شكر مشكل رفع شد: رفتنش نامدار گفت بعد

بود و  نيغمگ. ....طعنه نداشت. نداشت هيلحنش كنا. نكنم جاديبهتره من هم رفع زحمت كنم و براتون مزاحمت ا: من انداخت و ادامه داد

چطور  ديدونم با يواقعا نم. نامدار واقعا ازتون ممنونم ياقا: گفتم ديدو يكه خون به صورتم م يو در حال دميباز از خودم خجالت كش... مسردرگ
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 ...ون تشكر كنمازت

 .انجام دادم فمويمن وظ. خانم محترم ستيبه تشكر ن ازين: زد نيغمگ يلبخند

 !ديدر قبال من نداشت يا فهياما شما وظ_

چه به نفعم . نكنم غيدر مارايدارم از نجات جون ب فهيپزشك وظ كيمن به عنوان ! ابيدكتر كام ديرو فراموش كرد يچه زود سوگندنامه پزشك_

 . ه ضررمباشه چه ب

 حتما من از نوع دوم بودم نه؟: گفتم...برخورد البته حقم بود بهم

 ....اما...اما هيبا من چ تونيدشمن ليدونم دل ينم. باهاتون ندارم يبرعكس شما من دشمن....ابيخانم كام ريخ_

 .....دارم يبا همه مردا دشمن...ندارم يمن با شما دشمن: ديشد كه از دهنم پر يدونم چ يشدم و نم زيخ ميمن هم ن. ادامه نداد گهيد

 چرا؟: ديو پرس يصندل يرو نشست

 : از دست دادم و گفتم يخودم لعنت فرستادم كه كنترل زبونمو به راحت به

دا مر يپرست ازيو ن يخودخواه ديشا. از مردا متنفر شدم يبد چ هيخوب چ دمي،از همون وقت كه فهم ياما از همون نوجوون...ندارم  يخاص ليدل

 ياما هر چ...دونم ينم....منزجرم كرد زدنيدور و برم كه صبح تا شب از پسر و دوست پسر حرف م يدخترا دميشا....كرديبود كه منو متنفر م

 .زارميب ازشونهست 

 ديبا شماست اما قبول كنحق  يبگم تا حدود ديبا نوايب ونياما در مورد اقا ونه؟يمثل اقا ياديز زانيرفتار خودتون به م ديدونست ياما م. جالبه_

 .چشم نگاه كرد هيشه همه رو به  ينم

 .همه مثل همند دميكه گذشت د ياما مدت. زدم يگول م زايچ نيمن هم قبال خودمو با ا_

چند  نيتا هم.برند يم شيكردم همه خانم ها دورو اند و كارشونو با احساس و ناز و عشوه پ يراستش من هم قبال فكر م.....بگم يدونم چ ينم _

بود  يجرقه ا نيو هم. در قطب مخالف تصورات من قرار داشت قايبرخوردم كه دق يبه خانم شيچند وقت پ نكهيتا ا. بود نيوقت طرز فكرم ا

 . رفتن نفرتم از خانم ها نيب زا يبرا

 .افتي شيت بهش افزاو احترامم نسب دهيكه نشون م هيزيتر از اون چ دهيفهم يليخ دميمن فهم. ميباهم حرف زد يروز كل اون

نگام  يعاد يليو خ. پاك بود ينگاهش به نظرم جز نگاها. نداختينگاه چپ هم بهم ن هي گميشه كنارم موند و به جرئت م يحالم عاد يوقت تا

وضو  موقع اذان رفت. شناسمش يسالهاست م كردميحس م. كردم يخود باهاش احساس راحت يليو من خ ردينگام م ريهمونطور كه ام. كرديم

! كرده نماز خوندن هم بلد باشه يزندگ كايكه سالها امر يادم نيكردم همچ ياخه فكر نم. رونيبود شاخام بزنه ب كيگرفت نماز خوند و من نزد

 نكهيو ا ديبعد هم ازم راجع به حجابم پرس. عادت به نماز خوندن داره يداد كه از بچگ حيداشت بعد نمازش واسم توض بيواو هم كه انگار علم غ

 . دادم حيو من راجع به اعتقاداتم براش توض گردميداشتم م رانيكه تو ا يپيچطور تو فرانسه هم با همون ت

حالم كه كامال خوب شد اون هم رفت و من .شد  ليهم كه كال تعط ناريسم. ميو شام و نهارو در كنار هم خورد ميبا هم حرف زد يحساب كال

 .كرده رييراجع بهش تغ درجه نظرم 60- 50احساس كردم كم كم 

 .....و خشك يجد. دختر خوب رفتار كردم هيكردم و مثل  رونيكردن و كنف كردن نامدارو از مغزم ب تيبگم از فرداش اذ خالصه
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 ..و خشك باشم يجد ادياصال بهم ن ديشا اي...هستم ياز قلمم معلوم نباشه چه جونور ديشا

 دهديفقط ضرب المثل رنگ رخساره م! دورو باشم ها نكهينه ا....ستيباهم هماهنگ ن رونميون و بهستم كه در يكه من كال ادم نهيامر ا تيواقع

 .درونمو نشون بدم دهيبهم اجازه نم چوقتيغرورم ه. ستيخبر از سر درون درباره من صادق ن

داشت  يجالب تيبه نظرم شخص. حترام قائل بودمواقعا براش ا. كردم كمتر سربه سر نامدار بذارم يگفتم از اون به بعد سع يداشتم م......ميبگذر

همونطور كه دكتر سماوات و . مرد هينه به چشم . به چشم همكار بهش نگاه كنم كردميم يسع گهيد. بودمش رفتهيهمكار پذ هيو من به عنوان 

و  يمهربون گشيد يفقط به صفت ها !نه...كم بشه يزيچ شيو خشك تياز جد نكهينه ا. كرد رييتغ يليرفتار او هم خ. رو دوست داشتم يكمل

غم تو نگاهش بود كه دل  دميشا اي يمثل سردرگم يزيچ هي.....مهربون هم نبود....خصمانه نبود گهينگاهشم د. هم اضافه شد يريپذ تيمسئول

 .اورديمنو به درد م

اون هفت  يبگم كه تو نويفقط ا....عا از وصفش عاجزمواق....تونم بگم ينم يعنيافتاد،  يچه اتفاقات موندهياون هفت روز باق يخوام بگم تو ينم

 يرفتارهاش واقعا به دل م. با نامدار اشنا شدم شترياون مدت ب يتو. ميبا هم به مالقات چند تن از دوستانم رفت يو حت. ميگشت سويروز كل پار

و او از  داديبهش شماره م يدختر فرانسو هيكه  دمشيد كباري يحت.....بارم دست از پا خطا نكرد هيروز  7اون  يبگم كه تو نميا. نشست

 ....نامدارو تو دلم سرزنش كردم يخوشگل بود و من كل يليخ يليدختره خ مياز حق نگذر! كرد يگرفتنش امتناع م

ازمون اعالم شماره پرو ميهمراه نامدار نشستم و منتظر سيتو فرودگاه پار دميروز به سرعت برق و باد گذشت و من تا چشم باز كردم د هفت

 يصندل ينامدار هم اون طرف رو...كردميبودم و عظمت خدا رو تماشا م ستادهيپشت پنجره فرودگاه ا.ديباريبود و بارون م يهوا طوفان. بشه

ز اونجا و دل كندن ا..من عاشق فرانسه بودم. دهيداره قلبمو فشار م يكي كردميومن احساس م شديم دتريبارون لحظه به لحظه شد.... دنشسته بو

 . تنگ شده بود مارستانمونيب يو حت هيو بق ريدلم واسه تهران و مامان و بابا و ام يليالبته خ....واسم سخت بود شهيهم

 رانيگذاشته بودم ا مويدوست داشتم برم چون وطنمو،خانوادمو، شغلمو، زندگ! هم دوست داشتم بمونم هم دوست داشتم برم. داشتم يخاص حال

و باعث  كرديم نيكه انقدر منو غمگ يچ....بود يدونم چ ينم. جا گذاشتم نجايا يزيچ هي كردميوست داشتم برم چون احساس مد....اومده بودم

 .بدم حيتعلقاتم ترج گرياونو به د دلمتو  شديم

 اعالم كردند؟: دميپرس. نامدار بود....كنارم ستادياومد ا يكيافكارم بودم كه  غرق

 .داره ريتاخ....آسمون تهران هم خرابه ايگو. پرواز كرد هشيهوا نم نيبا ا گنيم! نه_

 :خوشحال شدم هم ناراحت هم

 داره؟ رينگفتن چقدر تاخ_

 .اديم شيپ يچ مينيفرودگاه تا بب ميبمون ديبا...ميهست هينجوريهوا ا كهيتا زمان_

 ؟ رونيبرم ب ديچمدون ها هست شيشما پ_

 من براتون انجام بدم؟ دييبفرما ديدار يكار_

 .قدم بزنم رونيبرم ب كنهيبارون وسوسه ام م نيراستش ا! ريخ_

 !ميبا هم بر يچمدون ها رو بسپرم به نگهبان دياجازه بد_
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توجه، غرق در افكارمون  ينشست وما ب يرو صورتمون م ميو بارون مستق زديم يليباد به صورتمون س....رونيب ميها رو داد و با هم زد چمدون

. دادم حياونجا توض يو هوا مايهواپ ريبراش راجع به تاخ. مامان بود. شكست نمونويسكوت ب لميموبا يصدا. بود يل قشنگحا يليخ.ميزد يقدم م

 .و باز سكوت بود و بارون و من و نامدار ميكرد يحافظخدا

 ... .اونكه بدونم چرا يذهنم اشفته بود ب. سكوت مطلق بود نمونيب....دهيموش اب كش ميتا شد ميقدم زد انقدر

با خودم . مياونكه گذر زمانو احساس كن يب.ميساعتها تو بارون قدم زده بود. ميايبود كه باعث شد به خودمون ب يكيتار نيشد و هم كيتار هوا

. شناخوداگاه برگشتم سمت. شد يكه نفرتم شامل حالش نم يمرد جوون نياول. باهاش راحت بودم نطوريكه ا هيمرد جوون نيفكر كردم نامدار اول

و  ستادياحساس كردم زمان ا. اش يشيسرمو كه برگردوندم نگاهم گره خورد به نگاه م. كرده زيمتما هيداره كه اونو از بق يچ نميخواستم ببيم

 يلياما خ. تو چشماش غرق بودم هيسوم ثان كيبه اندازه . بودم دهيبود كه تا حاال د يشيم نيچشماش خوشرنگ تر. من غرق شدم تو اون چشما

 يبود و موها سيخ سيخوشرنگش خ يپوست سبزه . صورتش كردم ي گهيد ياومدم و نگاهمو از چشماش گرفتم و متوجه اعضا خودمد به زو

 هياز  شترياونا هم ب يبررس. و لبهاشم متناسب و قشنگ بود ينيب.....بود و چشمهاش درشت  دهيابروهاش كش. بود تو صورتش ختهير شيقهوه ا

دونم چرا تا اون  ينم. شديچشمم دور نم يلحظه هم از جلو هياما چهره اش . گاهمو ازش گرفتم و به بارون چشم دوختمن. ديطول نكش هيثان

 كليو متوجه قد بلند و ه. هامون هيشدم به سا رهيخ! و خوشگل هم داره بايو اخالق خوبش صورت ز بايز رتيبودم عالوه بر س دهيموقع نفهم

بود كه  ييمردها نيو مرتب تر نيتر پياز خوشت.شده بود دهيپوش متيخوشدوخت و گران ق يشلواركت و در  شهيموزونش شدم كه مثل هم

به خودم اومدم و  هوي... پشيصداش،مثل اخالقش،مثل ت افش،مثليمثل ق.....اسمش هم مثل خودش خاص بود.......نامدار رارسالنيام.....شناختميم

داخل و او هم قبول  ميدادم بر شنهاديانقدر كه پ. ترسوند يمنو م يهجوم اورده بود و حساب نمبه ذهكه ناخوداگاه  يافكار...متوجه افكارم شدم

 يهمه  دميداخل و من تازه فهم ميسر و وضع بر نيبا ا شهيمانع شد و گفت نم دنمونيكه نگهبان با د ميوارد سالن فرودگاه بش ميخواست. كرد

و ما  مينگهبان نذاشت وارد بش ميكرد يهركار....بود سيخ سيهم خ رارسالنيام. دماس كررو دوشم احس شونوينيو سنگ سهيلباسهامون خ

 يو من حساب....شده بود يعطرهامون با هم قاط يكم بود و بو نمونيب يفاصله . ميخشك بش يدور از بارون تا كم يگوشه ا ميستاديا ريناگز

شروع كردم به . بود و هم به خاطر فاصله كمم باهاش رارسالنيام يها يخوب نايب يهم به خاطر افكار مزخرفم كه دائما در پ. معذب بودم

داخل سالن فرودگاه و  ميرفت. خشك شد بايساعت گذشت و لباسامون تقر كي. چلوندن اب لباسام تا بلكه زودتر خشك بشن و من راحت بشم

سرو وضعمونو مرتب كردم و بعد  يكم! افمون زار زاريو ق .بود سيهر دومون چروك و خ ياخه لباس ها. ميديبه به وضع مسخرمون خند يكل

 يصندل يبا هجوم افكار مزاحم و مزخرف و انتظار چشمام گرم شد و همونجا رو. ميسالن انتظار نشست يها يصندل يخوردن شام منتظر رو

 ....خوابم برد

چشمامو  ديتا د. شده بود رهيبه من خ يبيه شدم كه به شكل غرمواج رارسالنيرمق چشمامو باز كردم و با ام يب. دمياز خواب پر يغيج يصدا با

 . خودمو بابت افكارم سرزنش كردم يدر كار نبوده و حساب يو نگاه دميكه فكر كردم اشتباه د يبه خودش گرفت طور يباز كردم حالت عاد

 !كردن ها دارتونيب!بچه ها  نيامان از ا: كه گفت دميكش يا ازهيخم

. شدم داريبچه ب غيج يخوب شد حداقل با صدا: و در جوابش گفتم دميساعت خواب12 - 10كم كم  دميبه اطراف فهم ياهنشستم و با نگ صاف

 .نيكردن منو نداشت داريوگرنه شما انگار قصد ب
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 !ديگفتم حتما خسته ا. نيبود دهيبدجور خواب. كنم دارتونيب ومديبه خدا دلم ن_

 ته؟يهنوزم همون وضع_

 . مياحتماال عصر پرواز دار.بهتره  يبته هوا كمال. بله متاسفانه_

كت و شلوار و كراواتش چروك چروك بود و . شدم رارسالنيام ي افهيو ق ختيدست و صورتمو بشورم كه تازه متوجه ر ييبرم دستشو پاشدم

نتونستم جلو خندمو . سر و وضع نيبا ا يمرد نيهمچ دنيبود د يجالب يصحنه  يليخ يليخ. اشفته و كفش هاشم وا رفته بود يموهاش تا حدود

قهقهمون سالن فرودگاهو  يو صدا ديخند يهم با من م رارسالنيبه خودم اومدم كه ام يتازه زمان. نخند يحاال بخند و ك. ر خندهيو زدم ز رميبگ

 .ييتكون دادم و رفتم دستشو يخودمو جمع و جور كردم ئو سر.جفت چشم زل زده بود بهمون100پر كرده بود و 

 . اومد جلو چشمم رارسالنيام يخودم چهره  ياما به جا. انداختم نهيبه ا يدست و صورتمو شستم و نگاه. حالمو بد كرد خندش

 يموهام قهوه ا. كردم ياجزاشو دونه دونه بررس نيياز باال به پا. شدم قيو توش دق دميخودمو د يچهره  گهيد نباريبستم و باز كردم و ا چشمامو

 عدرواق. مخلوط شده بود گهيعالمه رنگ د هيكه با  يبود و چشمام عسل يخوشرنگ يپوستم گندم. فيگرد بود و ظر بايصورتم تقر. بود و فر رهيت

 .در كل قشنگ و جذاب بودم. كوچولو يبزرگ و گاه يگاه. بود و لبهام متوسط يقلم مينيب. عضو صورتم بود نيچشمام قشنگ تر

 .ها ييايتاليا هيتو ما بايخاص بود تقر يچهره ام از اون چهره ها. گفتند يم گرانيد. حرف خودم نبود نيا البته

 ينگاه هم به پسرا هيسال تمام 27....سال27.....شده بودم وونهيخدا من د يا. ......هم راجع به چهرم بدونم رارسالنويدوست داشتم نظر ام يليخ

 كنم؟  يو راجع بهش مفكرا ر نيداره ا يمردك چ نياون وقت ا....دور و برم نكردم

كه  گهيد يزايچ يليعقل و خ ،يچشم پاك ،يصداقت، مهربون....ندارن هيداره كه بق زايچ يليبه اصطالح مردك خ نيا دميكه فكر كردم د عادالنه

در سفر  گن ادم طرفشو يم. تو دلش همونه كه تو دل منه. منه يكردم جنس حرفاش مثل جنس حرفا ياحساس م. بودم دهيند يمرد چيدر ه

 يروز بد 20فقط خدا خودش شاهد بود كه تو اون....شناختمش و كشفش كردم......كردم ميهامو باهاش تقس هيروز تمام ثان 20 من....شناسه يم

 .بود و بس يخوب دميد يو هرچ دميازش ند

 يكه كمتر كس ييجا. قلبم گذاشته بود ميركه ناخوداگاه پا به ح يمرد. بود يسوزوند اما در كل مرد خوب يادمو م يليزبونش خ يگاه هرچند

 . افتي يبهش راه م

كه مطمئن بودذم هرگز قادر به  يراه. راه داشت يليبه مركز و پمپاّژ شدن با خون خ دنيهنوز تا رس.......قلبم قرار داشت يتازه در ورود او

 !!نخواهد بود مودنشيپ

 

 يوقت. حالم گرفته شد يخبر ندادم و حساب نايافتاد حركتمو به مامان ا ادميكه . ميدجاخوش كرده بو مايهواپ يصندل يشد كه رو يم يساعت مين

از ساعت پروازمون  چكسيدرواقع ه. افتاد اون هم به خانوادش خبر نداده ادشيو تازه  شيشونيگذاشتم زد به پ ونيدر م رارسالنيموضوعو با ام

ها  يو گوش دنيكشياخه شبها تلفن خونه رو از برق م! كنم  كاريچ دين مونده بودم باتهران م ميديرس يكه دو صبح م ييو از اونجا.نداشت  برخ

 !!!نداشتم ديكردن و من هم كل يرو هم خاموش م

و  ميارسالن راجع به كار و سفرمون صحبت كرد ريتا تهران با ام. و اصال بهش فكر نكنم ارميخودم ن يكردم به رو يناراحت بودم اما سع يكل
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 !نبود ياديروز زمان ز 20تونست باور كنه؟  يم ياخه چه كس.....كتمان كردن احساساتم همچنان ادامه داشت يانه من براتالش مذبوح

 يفرستادم و بالفاصله به سرفه افتادم كه باعث خنده  هيالوده و پر دود تهران رو به ر يهوا قينفس عم هيتهران و من با  ميديرس باالخره

 يحرف چيبدون ه. كنم كاريمن مونده بودم چ. ديساعت طول كش 2گذرنامه هم  يگمرك و بازرس يخسته كننده  ير هاكا.شد  مايهواپ نيمسافر

چشمم  ينفر با گذاشتن دستش رو هيكه  ميرفت يم سيسرو يو به سمت تاكس ميزديشونه به شونه هم قدم م. مياومد رونيب فرودگاهاز سالن 

 .......باشه جز يگريمتعلق به كس د تونستيبود كه نم يزنونه ا دست. بزنم غيشوكه ام كرد و باعث شد ج

 !يشاد_

 .ميديو بوس ميديدر اغوش كش گرويو با شدت همد ديبرداشت و منو به سمت خودش كش دستاشو

از  يو وقت. رفتهاب  ياحساس كردم شاد قهيده دق نيو من در ا ميدر اغوش هم بود قهيدروغ نگفتم اگه بگم ده دق. ذره شده بود هيواسش  دلم

 ريس نكهيبعد ا. دونستم يالغر شده بود و من خودمو مقصر م لويك6كم كم . احساسم بهم دروغ نگفته دميتازه فهم مياومد رونياغوش هم ب

م كردم و سال يانيبه ك. كردن يبالبخند ما رو تماشا م ييبود و دوتا ستادهيا يانيارسالن شدم كه كنار دكتر ك ريتازه متوجه ام دمنگاهش كر

 . ديكن يم كاريچ نجايشما ا: افتاد بپرسم ادميجواب گرفتم و بعدش تازه 

 مارستاننديخانم ب يدونستم شاد يمن هم كه م. فرودگاه اميداد و گفت ب امكيبهم پ رارسالنيبودم كه ام مارستانيواال ب: جواب داد  يانيك

 .ميرا افتاد ييرو گفتم و دوتا هي،بهشون قض

 ياحساس كردم شاد نيماش يتو. صندوق عقب يتو ميو چمدون ها رو هم به زور جاداد ميبود شد ديسف يايپرش كيكه  يانيك نيماش سوار

 من؟ ياز دور ؟يچرا پكر. جونم يشده شاد يچ: ناراحته پرسدم يليخ

 !مردم يداشتم م ياورد يچ يسوغات نميبب نكهيا ياز كنجكاو.....تو كه نه ياز دور: زد و گفت يزور لبخند به

 ....ارميب يكه واست سوغات حينرفته بودم تفر....بود يسفر كار هي نيجون؟ ا يشاد هيچ يمنظورت از سوغات_

 ه؟ينره غول چ نيپس ا: جلو و در گوشم گفت اومد

خاك بر سرت با :  يشاد دونه زدم تو سر هيو بعد  ميديخند يكل.....نخند يحاال بخند و ك...خنده ريممكن بزنم ز يصدا نيباعث شد با بلندتر و

 !حرف زدنت نيا

 .خاك تو سر خودت: دونه زد تو سرم و گفت هي

و من تازه ...بلند شد يانيو ك رارسالنيخنده ام يكه صدا ميديكوب يتو سر و كله هم م ينطوريهم. گهيد يكيزدم و او  گهيدونه د هيهم  من

و صبح به خونه رفتم و ساعتها در  ميگشت زد ابونايتا صبح تو خ......بود دهيو دمن يرو نيا يكمتر مرد. دميخجالت كش يسه كردم و كل دميفهم

 !برطرف شه ميگرم مامان و بابا نشستم تا دلتنگ شاغو

 2فصل

 

ها و دادن  ييسرزدن به اقا جون و خانم جون و خاله ها و دا. سرم شلوغ بود يهفته حساب هياون  يتو. هفته به سرعت برق و باد گذشت هي

اما . سرمو شلوغ كرده بود يو سرزدن به دوستان و انجام كار ها حساب ديو جد يميقد مارانيها و دادن گزارش كار به دكتر سماوات و ب يتسوغا
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از  يطور هياما هر بار . چند بار خواستم باهاش صحبت كنم و ماجرا رو بپرسم . نشم يشاد يو حالت افسرده  يشلوغ كه متوجه ناراحت قدرنه ان

 . شم و ته توشو در ارم شيزدن طفره رفت و من سرم شلوغ تر اون بود كه بتونم سرحرف 

البته اون هفته رو نصفشو تو دفتر دكتر سماوات گذرونده . هفته از برگشتنمون گذشته بود كه دكتر سماوات منو احضار كرد به اتاقش هي قايدق

خودمو به  عيسر. بود بيواقعا عج ششيه بود بهم بگن حتما قبل شروع كارم برم پنفر سفارش كرد نيبه چند نكهياما ا. بود يبودم و برام عاد

 ينگاه بنداز هيدخترم : گفت  دميخندشو پرس ليدل ياو مواجه شدم و وقت يوارد اتاق دكتر سماوات شدم با خنده  يدهم رسوندم و و وقت قهطب

 ؟يديرو دوده طبقه  ه؟يچه وضع نياخه ا. خندم يچرا م يشيمتوجه م نهيبه ا

 .ميبگذر...يافتاده كه اونجور ينكرده تفاق يفكر كردم خدا. دكتر دميترس يليخ ديباور كن_

 افتاده؟ ياتفاقات كنمينگذر چون فكر م: به خود گرفت و گفت ينگران ي افهيخورد و ق خندشو

 دكتر؟ يچه اتفاقات_

 ....تا واست بگم نيجان بش ينترس هان_

 .باهات صحبت كنم يخواستم راجع به شاد يم: تا باالخره لب گشود.م به دكتر سماوات و نگاه منتظرمو دوخت نشستم

 . ديكنم بگ يافتاده؟خواهش م ياتفاق يشاد ينه؟ برا ايشده  يچ ديگ يدكتر م_

 شيحساب دلتنگ و گذاشتم به شهيروز به روز بد تر م ياحساس كردم حال شاد سيپار يرفت يراستش از وقت. فتادهين ينه دخترم اتفاق خاص_

 ؟يهم كه استعفا نوشته داده به من كه چ روزيد. بدتر هم شده چيبهتر كه نشده ه يگذره و حال شاد يهفته از اومدنت م هياما االن . واسه تو

سر  يبرا ياديز يانرژ نكهيمهم تر از همه ا. هيتيدختر خانم و باشخص. هيپرستار خوب يشاد. مزخرفات يسر هيبرسم و  ميبرم و به زندگ خواميم

. ندارم شويناراحت دنيتحمل د. هم مثل دختر خودم يشاد نيجدا از ا. رو از دست بدم يپرستار نيخوام چن يداره و من نم مارايو كله زدن با ب

 !كنه يدگيرس زشيخانم بشم و ازش درخواست كنم به مشكل دوست عز يشد كه گفتم مزاحم هان نيا

 ينم. عاشق كارشه يشاد. باشه يكردم مسئله انقدر جد ياما اصال فكرشم نم. بودم يمن متوجه حال بد شاد .ديدكتر شما واقعا شوكه ام كرد_

 د؟يشما كه قبول نكرد نميبب. گذرهيازش م يراحت نيذهنشو مشغول كرده كه به هم يدونم چه مسوله ا

 .بذارم بعد ونيگفتم اول با تو درم. نه دخترم_

 . برسم يكنم و به شاد لينداشته باشه من امروز كارو تعط ياگه اشكال.  دينزن يبه شاد يال حرففع ديپس لطف كن: تند گفتم تند

 يواسه حل گره زندگ ميستين نجايادم؟ مگه ما ا هيواجب تر از حل مشكل  يبعد هم چه كار. يكار كرد يهفته به اندازه كاف نيا يتو. نه دخترم_

 برو . برو دخترم.  زانمونيواجب تر از عز يمردم؟ پس چه كس

 .كرد ييمنو به طرف در راهنما و

چرا منو با اون  يبگ يخوا ينم: باالخره به حرف اومد. كرد يكالفه ام م يسكوت مطلق برقرار بود كه حساب. مينشسته بود نيماش يتو يشاد با

 ؟يبر يم يو كجا دار رونيب ياورد مارستانيعجله از ب

 !چند وقته نيچته؟ چه مرگته ا يكه تو به من بگ ييجا ميريم ميدار: گوشه پارك كردم و گفتم هي

 و اگه نخوام بگم؟_
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 ميزد يم اديهر دو فر بايتقر

 ؟ يفهم يم! خب. ستين ميزيمن چ...يهان نيبب: داد ادامه

نگرانتم به . بودمت دهيدحال ن نياخه چته دختر؟ چند سال بود با ا! خانمم يشاد! خانم يشاد.! جون يفهمم شاد ينه نم: شدم و باغم گفتم اروم

بگو گلم بگو و . يش يبگو بذار خال زميعز ؟يشاد يبش مونيو پش يبگ يزيتا حاال شده بهم چ! يهان! چته اخه؟ من يبه من بگ يخوا ينم. خدا

 .خالص كن دتوخو

هنوز تو كف  ؟يبشنو نويهم ياستخويمرد؟ م هيگل كرد افسارمو دادم دست  تمي؟ هان؟ كه من دوباره خر يچ ؟يبشنو يخوا يم يچ: زد اديفر

 يواست بگم كه تموم امياز بدبخت يخوايم: بپرسم ادامه داد يزيچ نكهيبدون ا! كرد شتريو بهتمو ب هيگر ريبلند زد ز يحرفاش بودم كه با صدا

 ؟!يوو بدونر نايهم يخوايم! داد ميكه باز! گرفت دهيكه احساسمو ند. نبود قشيكه ال يكينداره؟ كه باز قلبمو دادم دست 

 .زميشده عز ي نميبگو بب! جونم يشاد: كردم و گفتم بغلش

كه تو  يهمون روز....روز قبل ترش هينه ....ماجرا شروع شد يكه تو رفت ياز همون روز: كردن فيگذاشت رو شونم و شروع كرد به تعر سرشو

ننشون  يعكس العمل چيكه اولش ه يانيدرجر. رو گفتم هيو قض ششيرفتم پ. احمقا حرفتو گوش نكردم نيو من ع يانيك شينرو پ يبهم گفت

اونجا . احمقا قبول كردم نيفنجون قهوه بخورم و منم ع هيازم خواهش كرد باهاش  ديشماها كه رفت...دمشيكه تو فرودگاه د اشتا فرد....نداد

و گفت كه اصال اونطور كه  ديخند يجوابشو دادم كل يو وقت دينسبت به خودشو پرس مينيكرد و ازم علت بدب يعذر خواه روزشيازم بابت رفتار د

اما انقدر اصرار ...اول قبول نكردم. باهاش معاشرت داشته باشم يبعد هم بهم گفت واسه اثباتش ازم خواست چند روز...ستين كنميمن فكر م

 .ميرفتيم رونيبا هم بهر روز  بايتقر. ما هم شروع شد يرفتن ها رونيو از اون روز ب. رفتميكرد كه مجبور شدم و پذ

 يم نمشيروز نب هي دميد....شده همه كارم دميمدت به خودم اومدم د هيبعد  دونميفقط م.....چطور....يدونم ك ينم: تازه كرد و ادامه داد ينفس

 ........هق هقش شدت گرفت....قلبمو بهش دادم يك دمينفهم. رميم

 يدستمو رو. كرد رميغافلگ يشاد يليبه امون خدا؟ هنوز دهنمو نبسته بودم كه سحتما بعدش ولت كرد ! مردك پست: همون حال گفتم در

در مورد سهند  يتو حق ندار: گفت. كرديبه من نگاه م نيشدم كه هق هقش قطع شده بود و خشمگ رهيخ يگونم گذاشتم و باتعجب به شاد

منم كه ازش  نياما ا...كنم اون هم به من عالقه داره يفكر م.....له دارهبا پست فاص يليخ....پاكه...هيمرد خوب يلياون خ...... يصحبت كن ينطوريا

زن  هي اقتشيل. از منه و امثال من شتريب يليخ اقتشياون ل نكهيبه خاطر ا... به خاطر سابقم...به خاطر گذشتم...اميبه خاطر گندكار. كنم يفرار م

 ....لجن مثل من هينه ...مثل خودشه صومپاك و مع

اون و ذهن  ديدوگانه و پرترد ياما رفتار ها.....سخت بود قبول از دست دادنش يليواسم خ: شو گذاشت رو شونم و هق هقش بلند شدسر دوباره

و سرشو در اغوشم پنهان .... خوشبخت......خوشبخت بشه دياون با.....رونيبكشم ب شيو پامو از زندگ رميدرستو بگ مياشفتم بهم كمك كرد تصم

 .كرد تا اروم گرفت هيتمون تو بغلم گرساعت  كيكرد و 

 هيرفتار سهند . دميرس جهيصبح فكر كردم تا به نت يتا دم دما. كه قادر به پاك كردنش نبود يبودم و گذشته ا يشب همش به فكر شاد اون

 .كردم يم دايسر رو پ نيا ديداشت و من با يسر

________________________________________ 
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 .بودمش دهيشد كه ند يم يهفته ا هي

پاشو انداخته  هيهفته جلوم نشسته بود و  هيحاال بعد . كرد يرهام نم يلحظه ا ادشي. اومدم يم شوازمياتاق به پ يعطرش تو ينبود اما بو خودش

 ...بذارم ونيهاتون در مبا يو شاد يانيك ياقا يدرباره  يخواستم موضوع يم: باالخره به حرف اومدم . كرد يو متنظر نگاهم م يكيبود رو اون 

 !خوبه د؟يا؟ پس شما هم خبردار شد: تلخ بر لبش نشست يپوزخند

 د؟يدون يمگه شما م: دميپرس ريغافلگ

پسر مردم رو سركار .....ستيكه ن يشوخ. خانم رازهيخواجه حافظ ش دونهيكه نم يواال فكر كنم تنها كس: داد  لميتلخ تحو يهم پوزخند باز

 !گذاشتن

 ه؟يچمنظورتون _

 داده؟  شيباز ديدون يروز و شبو ازش گرفته؟ نم ديدون يسر سهند اورده؟ نم ييدوستتون چه بال يانيخانم شاه ديدونينم د؟يدون يشما نم يعني_

 ديد و پربودند كه چراغ سبز نشون دادن يانيجناب ك نيكه من اطالع دارم ا يياما تا جا ؟يجد: كردم و گفتم ياخم....رهيداره تند م يليخ دميپد

 !سهند عاشقه! خانم محترم ميكن ييمتهم شناسا ستيقرار ن: وسط حرفم

 !عشقو يمعن ميديباالخره فهم! چه خوب_

 ....دميم حيمن براتون توض دياجازه بد: جواب داد يكمال خونسرد در

 پرسته، يم شونويا هيانيسهند عاشق خانم شاه: و گفت ديكش ياه.نگاهش كردم منتظر

پر اشتباه خودش و . سهند پر اشتباهه يگذشته . خودش مشكل داره يدر واقع با گذشته . كه سهند با خودش مشكل داره هنيموضوع ا فقط

بگم سهند تمام تاوان همه اشتباهاتو داده  نميا. كنه ميتقس يا گهيبا كس د شويزندگ ياياهيگذشته اشو، اشتباهاتشو، س خواديسهند نم. نشيوالد

خواد وجود پاك خانم  يگه نم يرسونه و م يم تيعشقفو به نها! دونه يما هنوزم كه هنوزه خودشو گناهكار و ناپاك ما..و بارها توبه كرده

بذاره  ونيدرم شونيموضوع رو با ا يستيبارها و بار ها باهاش صحبت كردم و ازش خواستم بدون رودربا..با وجود ناپاك اون الوده بشه يانيشاه

 عشقو؟  يمعن ديخب حاال متوجه شد. كنه نيتر از ا ريدرگ شونويخواد ذهن ا ينم گهياما م. انتخاب كنه يانيخانم شاه دتا حداقل خو

 يانيراجع به اشتباهات ك يزيهرچند هنوز چ. كنهيستودم كه چطور در و تخته رو باهم جور م يو تو دلم قدرت خدا رو م.! باز مونده بود دهنم

 . زدميم ييهرچند حدس ها. دونستم ينم

 گذرن؟يبه خاطرش از عشقشون م شونيبوده كه ا يچ يانيتونم بپرسم اشتباهات جناب ك يم: دميشه پرس ليتبد نيقيحدسم به  نكهيا يبرا

 .! كف اتاق زهيريو مغزش م شهيم يهر ان كله اش متالش كردميانقدر محكم كه احساس م. هاشو محكم فشار داد قهيبست و شق چشماشو

 يسهند راض ديشا: گفت نهيبر خالف انتظارم باز هم اروم و با طمان. قرمز شدش برداشت و چشماشو باز كرد يها قهيدست از سر شق باالخره

 .واسه حل مشكلش الزم باشه كنميفكر م...اما خب.....نباشه از اسرارش پرده برداشته بشه

سهند سهند : سكوت برقرار بود تا باالخره به حرف اومد قهيچند دق. هاش نشست قهيشق يهم سكوت اتاق رو فرا گرفت و دست نامدار رو باز

الت،  هيو سهند شد ....كردن غيو محبت رو ازش در ختنيكه سالها پولشونو به پاش ر يپدر و مادر. لردرهيليم يپدر و مادر يفرزند ناخواسته 

كه  ياناتيخالصه بگم جر...و بعد .....تا بامن اشنا شد .بلد نبود يا گهيكردن كار د يو دخترباز دنيو پا كه جز مست كردن و مواد كش رس يب هي
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ابروشون كرده و  يكه ب يياما خودش معتقده اه دخترها...پاكه پاكه گميمن كه م. بارها توبه كرد.باعث شد سهندد برگرده به اصل خودش

 ...كنه شيرد زندگرو وا يانيخواد خانم شاه يكه نم نهيواسه هم. كرده تا ابد پشت سرشه معتادشونكه  ييجوونا

كه باعث  يخنده ا. اما منو به خنده واداشته بود. داشت يرو به تاسف وام يهركس ديكه شا ييحرفا. حسن ختام حرفاش بود نينگاه غمگ هي

 . تعجب نامدار بود

 اب؟يزدم خانم كام يحرف خنده دار: ديپرس ظيكه تموم شد با غ خندم

 ! كنهيحكمت خدا خنده دار بود كه چطور در و تخته رو با هم جور م...ا خنده دار نبوددر واقع حرف شم! بله: زدم و گفتم يلبخند

 ه؟يمنظورتون چ: گرفت يرنگ ناباور نگاهش

 ! شونهيمعتقدند اهشون پشت سر ا يانيك يكه اقا ييايلنگه همون قربان يكي يشاد ديشما فكر كن...خب......منظورم......منظورم؟ _

 .....كه ستين نيا.....شما كه منظورتون...شما : ديپرس يورزد و باز بانابا لبخند

 . اهيس يگذشته  هي. كنن يمشترك از هم فرار م يليعاشقانه دوست دارند و به دل گرويهر دو همد يانيك يو اقا يشاد. نهيچرا اتفاقا منظورم هم_

 ...يعني_

 ! بله_

 ؟!نه: ديو دوباره پرس. شد بچه ها ذوق زده نيفراموش كرده باشه ع تشويانگار موقع هوي

 .بله.:اديبه خودش ب نكهيا يبود برا يخشك من تلنگر يصدا و

 ديكارو كرد نيهرچند االنم شما ا........ذاشتم يم ونياومدم با شما در م يكاش از اول م! مونده بودم توش! شكرت ايخدا: زد و گفت يگرم لبخند

 ! نه من

و پرده از اسرارشون  انيخودشون باهم كنار ب ستيبه نظرتون بهتر ن م؟يبگ يبهشون چ ديكه با ديفكر كرد نياما به ا.....بله واقعا خدا رو شكر _

 اعتماد بنا كنن؟ ي هيخودشون قدم جلو بذارن و رابطشونو بر پا ستيبردارن؟ بهتر ن

بهتر باشه  ديشا. كنم هشيم اما هنوز نتونستم توجهفته تموم با سهند حرف زد هيچطور؟ من  ديفكر كرد چياما ه...هيحرف نميا.: فكر فرو رفت به

 .ديجلو بفرست شونويو ا ديصحبت كن يانيشما با خانم شاه

 !كردنش يچقدر طول بكشه راض ديحاال ما فكر كن. از چه قراره هيبهم گفته قض روزيتازه د. كنميكار م يهفته است دارم رو شاد كيمن هم _

 ديتا شا ميو دست از اصرار نكش ميكن دايپ يراه حل ديتا شا ميفكر كن يمقدار هيبه نظرم بهتره ....نم ك كاريچ ديدونم با يخب من واقعا نم_

 . بشه يفرج

 .....جمله نشوندمش سر جاش  هيرو حل كنم و خنده رو لباش بشونم با  يشد كه بره اما من كه مصمم بودم اون روز مشكل شاد بلند

 ؟ ديدو تا رو به هم برسون نيامروز ا ديدار ميشما تصم نكهيمثل ا: جا خورده بود گفت كهيو درحال نشست

 .....كه بسم اهللا اگرم نه كه ديدار يحاال اگه شما قصد همكار!رو ندارم زانميباالخص عز گرانيد يمن تحمل ناراحت! متاسفانه بله ايخوشبختانه _

انسان : كه فقط خودش بشنوه گفت يطور يلب ريبعد ز. برادرمه يجا. نهدوست م نينداشته باشم؟ سهند بهتر يچرا قصد همكار! بله يعني! نه _

 !  نهيقابل تحس تونيدوستت
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 ! نگفتم يزيچ! نه: جناب نامدار؟خونسرد گفت ديفرمود يزيچ: دميكردم و پر يسرفه ا. حرفا بود نيتر از ا زيگوش من ت اما

 !دميخب پس اشتباه شن_

 م؟يكن كاريحاال به نظر شما چ!حتما_

 !دونم ينم:كلمه است  هيوابم ج_

سكوت كردم و مثال غرق تفكر شدم اما ! ميبرس جهيتا بلكه به نت ميكم فكر كن هي ديايب. دونم يخب من هم نم: گفت ارهيخم به ابرو ب نكهيا بدون

و . و بر خود نامدار بود فكرم دور  شتريب. و سهند يمشكل شاد يبرا يبود جز راه حل يدر واقع همه چ. تو سرمه يدونست چ يفقط خدا م

قابل اعتماد  ريغ. گهيد يمردا نيمرده ع هيخواستم به خودم بفهمونم نامدار هم  يم. خودم بودم هيتوج يكه نسبت بهش داشتم و در پ يساحسا

نامدار  يوقت....رفتيمغزم نم اما تو. از عالقه همكار به همكار و احترام فراتر بره ديخواستم به خودم بفهمونم كه احساسم نبا يم. دنيو عشق ورز

 !و من كردهياون از اون موقع داشته فكر م. سكوت رو شكست دچار عذاب وجدان شدم! افتمي: يجمله  با

 لميف يها هيخرده تو ما هيكه البته  ديبه ذهنم رس يفكر هيفقط ...فقط....دمينرس ييبه جا....فكر كردم يليخ: منتظرمو كه بهش دوختم گفت نگاه

 !هيهند

 .بنده سراپاگوشم. به درد خورد ديشا. ديارائه بد دتونويا دييبفرما_

بهانه  نيبا خودم فكر كردم ا......بشه يگريد داريكه هردو همزمان خواهان د ميبهانه جور كن هيفكر كردم ...چطور بگم....راستش فكر كردم _

 سر اصل مطلب؟ ديبر شهيم :حوصله گفتم يب...رو فراموش كنن گهيكنه كه رفتار بد همد يكار ديبا

 يحرفو به سهند م نيهم نيكردن و محل نذاشتنش سرطانه و ع يسهند سرطان داره و علت دور ميگ يم يانيبه خانم شاه: ديكش يقيعم نفس

 .اون موقع....ميزن

 

 .نشسته بودم و چشمام پر اشك بود يشاد يجلو

 ميتسل ديبود پرچم سف كينزد. عاجز بودم يبار در برابر مرد نياول يبرا. ساتم بوداحسا انگريب. نبود يالك. نبود يكه مثل حرفام مصنوع ياشك

دا نكرده يبراش پ يو با احساس احمقانم كه هنوز اسم ستادميا يم ديبا. شدن در مرام من نبود ميتسل...اما نه.......ميمن تسل: رو باال ببرم و بگم 

بود كه حرف دلم و  نيا مياما بدبخت....درش موفق بودم شهيكه هم يجنگ....جنگ احساس برمخواستم با سالح منطق به  يم....دميجنگ يبودم م

 .... بود يكيمنطقم 

 ختير يصورتش اشك م يبه پهنا....حرفا و اشكام بس بود واسه شوكه كردنش. شد ينم يشاد يجلو......زدم  يو تو دلم زجه م ختميريم اشك

 ياما به زور جلو! كه فكر كردم بهتره همونجا حرفمو قطع كنم و بگم دروغ گفتم ييتا اونجا شديم دتريفس دويو سف ديو رنگش لحظه به لحظه سف

هم اشك  يو پا به پا ميدر اغوش گرفت گرويحرفام كه تموم شد همد. يبا دلسوز دميشا......يرحم يبا ب ديشا...و ادامه دادم گرفتمخودمو 

خوام با سهند تماس  يم: خودشو ازم جدا كرد و بعد پاك كردن اشكاش گفت يبه خودم اومدم كه شاد يفقط زمان.....دونم چقدر ينم....ميختير

 .....باشم ششيخوام تا لحظه اخر پ يم: باال ديكش شوينيب.....يبسه دور...بسه گهيد.....و باهاش قرار بذارم رميبگ

 ! كه اشغاله نيا.....ياه لعنت: برداشت و شماره گرفت شويگوش مصمم
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 ....از طرز حرف زدنش معلوم بود سهنده. زنگ زد و مشغول صحبت شد شيكرد كه بالفاصله گوش قطعو

 :گفت يبا هم صحبت كردند و من بعد اتمام حرف هاشون شاد يا قهيدق چند

 .....بود نيصداش چه غمگ يدون ينم...يهان..... مينيبب گرويامروز همد نيهم ميگذاشت قرار

هرچند . خودمم اثار اشك رو از چهره ام زدودم. مناسب بپوشه يمك كردم اثار اشك رو از صورتش پاك كنه و لباسارومش كردم و ك يسخت به

 عيسر يليخلوت بود و خ ابونايخ. بود يقرارشون پارك ساع. و من نشستم پشت رل رونيب ميزد. ديكه نخواب ديكردم باد چشمام نخواب يهر كار

زنگ  يكه صدا..نيخودمم نشستم تو ماش. و ازش خواستم ارامش خودشو حفظ كنه و سپردمش به خدادر پارك بغلش كردم  يلوج. ميديرس

 بله؟: برداشتم. شماره نااشنا بود. بلند شد ميگوش

 ....ابيسالم خانم كام...الو. :تو گوشم ديچيبا همون اهنگ خاص پ يياشنا يصدا

 شما؟ خواميمعذرت م. سالم: و گفتم دميكش يقياورده بود؟ نفس عم شماره منو از كجا.....شناختم دميكه شن يكلمه ا نياول با

 ....نامدار هستم خانم_

 رفت؟ شيجناب نامدار؟ نقشتون چطور پ نيخوب هست! اهان_

 چطور باور كردن؟ يانيخانم شاه. سهند باورش شد! يعال_

 ....اه بله_

  د؟ييشما االن كجا_

 ...پارك  يجلو_

 .شم يممنونتون م دياريب فيشما هم تشر دياگه لطف كن. ام يازب نيزم كيمن داخل پارك نزد_

 .....يباز نيو من راه افتادم سمت زم ميكرد يخداحافظ

بالخبند جواب سالممو داد و . رفتم جلو سالم كردم. كننديكرد كه ورجه ورجه م يپارك و لبخند به لب بچه ها رو نگاه م مكتين يبود رو نشسته

 اب؟يخانم كام ديكرد هيخانم گر يبه خاطر شاد: دينشستم پرس نكهيو بعد ا....كنارش نميخواهش كرد بش

. كردم هيگر ديفهم شديدقت م يبود كه با كل يجور هيتازه صورتمم . باشه دهيبود و امكان نداشت منو د نيياخه سرش همش پا...كردم  تعجب

 . نشد يجواب ندادم و اون هم پاپ

چقدر به من . ديچرخ يم رارسالنيبودند و در همون حال ذهنم حول ام يدرحال باز يباز نيزم يشدم كه تو ييبچه ها يبا لذت غرق تماشا من

 .....و مغرور كدندهيهر دو غد و ...بود هيشب يليهم خ اتمونيروح....متر كي ديشا... ميبا هم نداشت يفاصله ا....و چقدر دور....بود كينزد

بهش دوختم و فكر كردم  رموينگاه خ. دسته گل رز در دست داشت رشته افكارمو پاره كرد ياديز گل فروش كه به زحمت تعداد يپسرك يصدا

آقا ،آقا تو : گفت يگرفته بود و م رارسالنويبا التماس كت خشدوخت ام....كنن يدرس خوندن گل فروش يجا ،ييدسته گل ها نيچن فهيچقدر ح

دونه بخر به خانمت ثابت  هي....عشقه يگل رز نشانه  گنيآقا م: داد و ادامه داد رييصحبتشو تغ بعد لحن....گل بخر  هي...غمبريبه پ وتو ر...رو خدا

 ....آقا تو رو خدا..يبشه چقدر دوستش دار

 هيو  رهيگيكنه و كل دسته گلها رو ازش م ياز خودش جدا م يكردم كه چطور پسركو به اروم يارسالنو نگاه م ريام شيگلوله آت هيمثل  من
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از ....گشتم يعشق م يمعنا نييتب يبرا يبار هزارم تو ذهنم دنبال مفهوم يو برا....زد يحرف پسرك هنوز تو گوشم زنگ م....دهيبهش متراول 

اما ...كنهيم حتشيو نص كشهيبه سر پسرك م يكه چه مهربون دست دميشن يصداشو م.....بود و آرامش بخش بيبرام عج رارسالنيام تاررف يطرف

عذاب من؟  يفرشته  اينجات آدما؟  يبود؟ فرشته  يمرد چ نيا! من يخدا...مطلق شناور بودم يسردرگم هيتو ...دميفهم ينم از حرفاش يچيه

كه عادت كرده بودم به  يوقت ؟ياونم چه وقت....ختيبه هم ر مويعجل معلق ظاهر جلوم و تمام زنگ نيع...گهيد ميكرديمونو ميزندگ ميداشت...اه

بهش داشته باشم  ياحساس چيتونستم ه يكرد؟ نم يداشت م كاريچ... ديشنيدرد و دالمو فقط خدا م يوقت.....بودم مييتنها عاشق يوقت...ييتنها

 بپرسم؟ نكارتونويا ليتونم دل يم: دميبعد رفتن پسرك ناخود آگاه برگشتم و ازش پرس. تونستم ينم.... شده بود يسنگ ممدتها بود قلب يوقت

 ه؟ياستنباط شما چ: زد و پاسخ داد ييبايد زو لبخن ديكش يقيعم نفس

 يهم ازش نم چوقتيو ه.....خصوصا رز سرخ...من عاشق گل رز هستم نكهيجز ا....نداشت يخاص ليدل:كردم و او ادامه داد سكوت

 ...ارهيرز منو به وجد م يلطافت گلبرگ ها....گذرم

 د؟؟يپزشك شد فيلط ي هيروح نيشما چطور با ا: دميكردم و پرس نيدلم تواضعشو تحس تو

 .....ابيخانم كام ديدون يم...ياز بچگ....بودم  يمن عاشق پزشك: بايز يو باز لبخند قيعم ينفس باز

 ادي......نگاه كن:زديم اديكه ظاهرا همسرش بود فر يجوان دستش را به سمت ما گرفته بود و بر سر مرد جوان يزن. ياديفر يتو صدا صداش

 .....يكرد غيشاخه گل هم ازم در هيجمون از اول ازدوا.....ريبگ

 يكرد ينم ينجوريكه جلو مردم ا يداشت اقتياگه ل..آره....كردم غيكه ازت در ينداشت اقتيالبد ل: زد اديفر يبلندتر يبا صدا مرد

 رارسالنيبر سر ام ياديمرد فر. بلند شد و با گرفتن دست مرد مانع شد عيسر رارسالنيبزنه كه ام يلياومد و دستشو بلند كرد كه به زن س جلوتر

 ارو؟ي يگيم يچ ه؟يهان؟ چ: و گفت ديكش

 !مردم يجلو ستيدرست ن. ديمحترم، لطفا آروم باش يآقا: گفت نهيآرام و با طمان شهيبرخالف انتظارم، مثل هم رارسالنيام و

 د؟يباش كارهيشما چ: جواب داد تيبا عصبان مرد

 ميشيخوشحال م...ميخانمم هر دو روانشناس هست): به من كرد و ادامه داد ياشاره ا(من و : پاسخ داد من يزده  رتيدر برابر چشمان ح ريام و

 .ميبكن كيهرچند كوچ يكمك ميبتون

بروند و من هم  يخلوت تر يارسالن از زوج جوان خواهش كرد به جا ريام. گرفتم شيحرف آرام شد و در عوض من آت نيا دنيبا شن مرد

بار  نياول يسالم بود كه احمدو برا 18: دلشو باز كنه يتا زن سفره . مينشست يو همگ ميكرد دايپ يدنج يجا. ان روان شدمبه دنبالش ريناگز

 نيپشت ا دميفهم ياحمد به خودم بودم و م ياز همون اول متوجه نگاها. ميكرد يم ياون موقع شهرستان زندگ. خونمون بود حبپسر صا. دميد

 مونيپنهان يهمون جا بو كه صحبت ها...نبودم ليم يراستش من هم ب...بهم ابراز عالقه كرد ميروز خودش مستق هيتا ...هست يمنظور هينگاها 

 شيپا پ يخواستگار يگذاشت تا برا ونيماه بعدش احمد مسئله رو با مادرش درم 9 نكهيتا ا.شديم شتريو ما هر روز عالقمون به هم ب.شروع شد

 .رش مواجه شدماد ديبذاره و با مخالفت شد

زد تو  يكي دياما مادرم تا فهم. كرد يم وونميداشت كه د تيوقار و متانت و معصوم ايدن هي. دوستش داشتم يلياون موقع ها خ: ادامه داد مرد

م يتا مادرم تصمخالصه از من اصرار بود و از مادرم انكار ...رمياون اصرار داشت دختر خالمو بگ. ستيخانواده وصله ما ن نيپسر ا: دهنم و گفت
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 .من مخالفت كردند يو بدتر از خانواده  دنديبود كه خانواده سولمازم فهم ينجوريكنه و ا رونيگرفت خانواده سولمازو از خونمون ب

از اون  هنكيشدند به شرط ا يتا باالخره خانواده ها راض ميديكوب يو خودمونو به هر در مياما دو سال تمام تالش كرد... يخوام بگم چه جور ينم

 بخو يدو سه سال اول زندگ....ميكنار هم بساز مونويتهران تا زندگ ميو آرزو اومد ديو با صد ام ميبا دل خوش ازدواج كرد.رونيب ميايشهر ب

اما  ميريبگطالق  ميخوا يم. ميدياز هم بر گهيد....نه سولماز دميرو د يخوشبخت ينه من رو...اما از سال سوم به بعد...ليباب م زيبود و همه چ

 .ميو بساز ميبسوز ميمجبور. ميبرگشت ندار يرو

 ه؟يتونم لبپرسم مشكلتون چ يم_

ساعت از شبانه روزو كار  25احمد ....ميكه مشكل هم داشته باش مينيبيم گروياصال همد...يه.......مشكل:جواب داد انيگر يبا چشمان زن

 .......نمشيبيجمعه ها هم نم يحت.....و من تو خونه تنهام......كنهيم

 ؟يدار ازيآقا احمد؟ن يكنيكه انقدر كار م هيچ لشيدل_

 فهمه ياما اون نم.....رو واسه سولماز درست كنم يزندگ نيبهتر خواديدلم م_

 ؟....سنگ كهيت هي...آهن كهيت هي يتو كه شد اي فهمميمن نم_

 ؟يچ يعنيسنگ  يا بفهمچشمت ت يبادمجون بكارم پا هيجلو مردم  نجاينذار ا...حرف دهنتو بفهما_

 يزد يحرف نم ينجوريكه ا يسنگ نبود...بدبخت_

به  ينگاه پراندوه. راه برن و حرف بزنن ياحمدو بلند كرد تا كم. در آورد رارسالنويبهش زد كه داد ام يليبرد و س ورشيبه سمت سولماز  احمد

دردت اومد  يليخ: گونش پاك كردم يست گرفتم و اشك رو از روسولمازو در دس خي يدست. من انداخت و با همون نگاه سولمازو بهم سپرد

 ان؟سولماز ج

 ارهياز اونكه صورتمو درد ب شتريب شيليس! خلق كشت يمرا ناجوانمرد...مشت يرويز ن يبه قول شاعر ندارم هراس! نه: هق هق جواب داد با

 ...و فالكت يبختهمه بد نيخسته شدم از ا...خدا يا.....شيناجوونمرد. قلبمو به درد آورد

دوباره  تونهيكم تالش م هيقشنگه و با  يكه زندگ ديرس جهينت نيبه ا. تمام با سولماز صحبت كردم تا لبخند مهمون لباش شد ميساعت و ن كي

. مانياحمد نادم و پش. دنيارسالن و احمد هم از راه رس ريكه ام كرديسولماز داشت ازم تشكر م. كنه دايسولماز و احمد خوشبخت رو پ

ارسالن  ريو ام مينشست گهيد مكتين هيتا حرفاشونو با هم بزنن و خودمون رو  ميسولماز و احمدو با هم تنها گذاشت.شاد و خندان رارسالنيوام

 ..ارهيها دلمو به درد م يزندگ نجوريا...ابيخانم كام ديدون يم: گفت

 چطور؟_

 بزنه؟  يليبه صورت معشوقش س نش،يتر زيبه صورت عز تونهيآخه آدم چطور م.....ستيبه نظرم عشق ن..دونم ينم_

 داشتم بدم؟ يچه جواب!بود فياش چقدر لط هيروح!من يخدا

 كهيدرحال. تشكر كرد يحساب دنميسولماز دستمو فشرد و بعد در آغوش كش. ميبلند شد ريمن و ام. اومدن سولماز و احمد كارمو راحت كرد جلو

احمد مواجه شدم كه  ياومدم و با تشكر ها رونياز آغوش سولماز ب. بابت رفتار تندش بود يو عذر خواه نرارسالياحمد هم در حال تشكر از ام

 رارسالنيسولماز دست منو گرفت و در دست ام هياز ثان يازتون تشكر كنم؟ و در كسر يدونم چه جور يخانم دكتر واقعا ممنون نم: تگف يم
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 .ديدر كنار هم خوشبخت باش شهيهم دوارميام: كه در دست مرد بود گذاشت و گفت

تماس  ياومده بود كه خواسته و ناخواسته با مرد شيبودم اما به خاطر شغلم بار ها پ يديآدم مق. كرديم وونميداشت د رارسالنيدست ام يگرما

! مردك احمق.مانع شد نرارساليخواستم دستمو بكشم كه فشار دست ام عيسر...گرماشو احساس كنم نطورينشده بود ا چوقتيكنم اما ه دايپ

 كرده بود؟ يتا حاال نقش باز يعني! فكر كرده بود چه خبره! بود هخوشش اومد

 نييارسالن دست منو ول كرد و و سرشو انداخت پا رياونا روشونو برگردوندن ام نكهيبعد از ا. كردم يچطور با سولماز و احمد خدا حافظ دمينفهم

 يرابطه ا چينكته كه ه نيبردن به ا يعكس العمل تندتون و پ دنياما مطمئنا با د. واقعا متاسفم! ابيكامخانم  خواميعذر م يليخ:و شرمنده گفت

 .شرمنده. واقعا مجبور شدم. شديرشته م ميهر چه بافت ميبا هم ندار

 

 .كنم يخواهش م: حرفش شك نكنم و بگم يبه درست يا هيثان يصداش و حالت چشماش باعث شد حت لحن

 . هردو غرق در افكار خودمون. ميسكوت برقرار شد و شروع به قدم زدن در پارك كرد نمونيباز اون  بعد

 يساعت 2شده بود و معلوم بود كم كم  كيهوا تار! من يخدا. از كنارم به خودم اومدم يدونم چقدر گذشت كه با عبور دوچرخه سوار ينم

 .ارسالن كردم ريبه ام ينگاه! گذشته

انگار : دورگه گفت ييهوا متعجب شد و با صدا يكيكردم كه اونو به خودش آورد و اون هم مثل من از تار يسرفه ا. ودغرق در افكارش ب هنوز

در آورد و شماره سهندو گرفت و بعد چند  شويگوش. گهيسراغشون د ميفكر كنم بهتر باشه بر! به امون خدا ميوقته اون دو تا رو ول كرد يليخ

 . نيريخانومو بگ يشماره شاد ديلطف كن شهيم! خاموشه: متفكر گفت هيثان

 .رو گرفتم يتكون دادم و شماره شاد يسر

 .ميكرد و باز به راه افتاد داشونيپ شهيفكر كنم بدونم كجا م: تكون داد و گفت يگفتم سر رارسالنيموضوع رو به ام يوقت. هم خاموش بود اون

 !فقط آروم لطفا! اونجان: اشاره كرد و گفت يو آروم به گوشه ا ستاديا نرارساليكه ام ميپارك بود ي گهيضلع د يربع بعد جلو كي

 ريام. پشتشون ميكه متوجه نشن رفت يآروم طور رارسالنيبا ام. كه گرم صحبتن دميكه اشاره كرده بود نگاه كردم و اون دو تا رو د يگوشه ا به

 ؟.ا هم دارندب يخانم و آقا چه نسبت!  ديببخش: داد و گفت رييارسالن صداشو تغ

اخم اونا  دنيبا د. شد يقيبه اخم عم ليما لبخندشون تبد دنيبا د. و برگشتن پشت سرشونو نگاه كنن كه با ما مواجه شدن دنيدو از جا پر هر

 سهند خان؟!گه؟يد گذرهيخوش م: زد و گفت يارسالن لبخند ريام

 بد بگذره؟ ديكه شما در حق ما كرد يبا لطف شهيمگه م! نامدار بله به لطف شما دكتر: با توپ پر جواب داد شهيتر از هم يجد سهند

درجا سكته  ينگفت ؟يبود كه كرد يچه كار نيا يآخه مرد حساب: گفت تيارسالنو گرفت و با عصبان ريام ي قهياومد جلو  ياقدام ناگهان كي در

 رم؟يم يم كنميم

 !نداشتم يبودم بادمجون بم آفت نداره نگران دهيبودم شنبچه  يآخه از وقت! نه: تر از اون جواب داد يارسالن عصب ريام

 دهيند تيبه اون عصبان چكدومشونويتا حاال ه. بشه يهر آن ممكن بود دعوا جد! بود ياز نگران يكه حاك ميبه هم انداخت ينگاه يو شاد من

 دنيدر آغوش كش ياما برا. سهند ستش باال رفت بخوابونه تو گوش يليس هيو  اديدستش باال ب ريكه انتظار داشتم ام يدرست لحظه ا. بودم
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 ! يباش يخوب گريكردم انقدر باز يفكر نم! ريام زاديدست مر: و گفت ديسهند هم مشتاق اونو در آغوش كش. زدن بهش يليسهند نه س

شما ! تختش كمه هيما  ريام نيا! داشتمانتظار ن گهيشما چرا خانم دكتر؟ از شما د: و رو به من ادامه داد ديكش رونيب رارسالنياز آغوش ام خودشو

 چرا؟ گهيد

 !گهيالبد منم تختم كمه د: زدم و گفتم يلبخند

 !نداشته باشه كم نداره يتخته اضاف نيسهند؟ ا يگ يم يچ: هم باالخره سكوتشو شكست و گفت يشاد

 ! زحمت يب ريبه ام نياون تخته اضافه هاتونو بدچندتا از  هي ديجدا؟پس خانم دكتر لطف كن: داد و گفت يشاد ليعاشقانه تحو يلبخند سهند

حاال  رونيب يديهمه آبغوره از من و خانمم كش نيا يكرد يقيهمه نارف نيا! ارسالن نامدار ريو شما جناب ام: و سهند ادامه داد ميلبخند زد يهمگ

 ؟يچهار پاره طعام به ما بد يخوا يجهت جبران نم

 شما بگو مباركه؟! چشم يطعام به رو: زد و گفت يلبخند ريام

 !هم مباركه يحساب! بله_

 پس طعام؟_

 !ميبر! گهيد ميچه كن_

 !ابيخانم كام: كه سهند گفت زدميم نويماش ريداشتم دزدگ. ميكرد يها ط نيتا ماش ادهيرو پ يمسافت

 د؟ييبفرما_

 داشتم ازتون؟ يخواهش هي يو ل دونميم!هييپرروئ_

 د؟يزن يكه م هيچه حرف نيا! يانيجناب ك دييبفرما_

  ديتحمل كن يا قهيارسالن ما رو چند دق ريام نيا دييبفرما يلطف هيخواستم خواهش كنم  يم_

 د؟يزنيكه م هيچه حرف نيا: بگه و نذاشتم ادامه بده و گفتم خواديم يچ دميفهم

 دييبفرما: گرفتم جلوش و گفتم چوييسو

 !ميريم ريام نيماشبا ! كارا نياز ا دينكن ابينه خانم كام: كرد و گفت تشكر

 دييبفرما كنمينه خواهش م_

 !چشم دييفرمايحاال كه اصرار م_

 .شدن نميسوار ماش يگرفت و با شاد چوييسو

 .ميو به راه افتاد ميو ما هم سوار شد ابيخانم كام دييبفرما: هم در جلو رو برام باز كرد و گفت ريام

 ينگاهش انگار حرف! به من ريبود و نگاه ام يشاد ينگاه مشتاق سهند در پ. ميرف كرددوستانه ص يطيو شام رو در مح ميرفت يرستوران دنج به

 .بود يمن و شاد يشبها برا نياز پر خاطره تر يكي دياون شب شا. درماندم يبار در درك حرف دل كس نياول يگفتن داشت و من برا يبرا

 

كه  دميكه رد و بدل شده بود پرس ييكه افتاده بود و حرفها ياره اتفاقاتدرب يكردن تو راه از شاد ياز هم خداحافظ يو سهند به سخت يشاد
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هر  دنيفهم يوقت نكهيو ا. اون اشكش در اومده بود دنيو سهند هم باد هيگر ريسهند زده بود ز دنيكه باد نيا. كرد فيرو تعر زيمفصل همه چ

در مورد قول و . بود برخالف اونچه تجربه كرده بودن يعشق واقع هيعشقشون  نكهيا. كه زده شده بود ييشدن حرفها يدوشون سركارن چه حال

 يكه م يخوشبخت. نميرو بب يشاد يتونم خوشبخت يكنم كه م يكه باهم گذاشته بودن حرف زد و من حس كردم تو آسمونا پرواز م ييقرار ها

 داريپا شونيخدا رو شكر كردم و دعا كه خوشبخت. باشه اصال وجود ننداشته  ضياز حد بها دادن به غرا شيو ب يانگار هلذره س هيتونست با 

 .باشه

با پشت دست اشكارو از . حدسم درست بود. برگشتم سمتش. كنهيم هيداره گر ياحساس كردم شاد نكهيسكوت برقرار بود تا ا يا قهيدق چند

 شد واسه آقا داماد عروس خانم خوشگل؟ دلت تنگ يزود نيكنه به هم هيعروس خانم ناراحت باشه گر نمينب: صورتش پاك كردم و گفتم

كه خدا چقدر  يكردم هان يداشتم فكر م......اصال نباشه شتريب يذره سهل انگار هيتونست با  يم يخوشبخت نيا كردميداشتم فكر م! ينه هان_

سنگ  هياسم رو  هي اي ابونيختو  لونيو س لونيفاحشه بودم و هياالن  ديشا يدونم تو نبود ينم. دوستم داشت كه تو رو سر راهم گذاشت

جلوت .....يدار يداشته باش ديرو با ييزاياما تو همه چ...وقته يليخ....جبران كنم خواديدلم م! يمرس...يهان يمرس....دارم يحاال همه چ ماا.....قبر

 .......ارميكم م

 يتحملم كن يتون يكه م نيهم.به خدا هيليخ يرم بودكنا يساال واسم دوست بود نيكه تو ا نيمن؟ هم زيعز يزنيكه م هيچه حرف نيا! يشاد_

 ا؟يحرفو نزن نيا گهيجبران كدومه دختر گل؟ د! هست ادمميز

 ؟يهان: بود كه سكوت رو شكست يشاد نيدوباره ا قهيبعد چند دق. گفت و سكوت برقرار شد يچشم آهسته

 جانم؟_

 ؟يش يبپرسم ناراحت نم يزيچ هي_

 بپرس؟ زمينه عز_

 ه؟يچ رارسالنيرباره امنظرت د يهان_

 ارسالن؟ ريكدوم ام_

 !دوست سهند! گهينامدار د_

 !گهيد هيبق نيآدمه ع هيداشته باشم اونم  ديبا يخب چه نظر! آهان_

 ..كه نهيا...كه نهيمنظورم ا....كه نهي؟ منظورم ا.....بگم آخه يچه جور!انگار يديمنظورمو نفهم!....نه_

 !گهيراحت حرفتو بزن د ؟ينكيكه م نهيكه ا نهيچرا اننقدر ا_

از نظر رفتار و ...افهيو ق پياز نظر ت.....ديايبه هم م يليكه شما دوتا خ نهيخب منظورم ا: و گفت ديكش يقيبگم؟ نفس عم يخب چه جور_

 ...و كال از هر نظر....اخالق

پشت  ينايطرف و بوق ماش هياز  يشاد غيج....مزتر يرو دميو سرش خورد به داشبورد چون با شدت كوب ديكش يبنفش غيادامه بده و ج نتونست

 .كردياعصابمو خرد م يحساب گهيسرمون از طرف د

 ؟؟؟؟؟؟يكنيم كاريچ: سرشو آورد باال و گفت يشاد
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 اون جمله رو تكرار نكن باشه؟ گهيد: گفتم يجد يليسرش كاشته بودم خ يكه رو يتوجه به بادمجون يب

 ......باشه...باشه :و گفت ديترس تميانگار از عصبان يشاد

 .افتادم و عذاب وجدان نذاشت تا صبح بخوابم يمضروب شاد يشونيپ اديرختخواب تازه  يتو شب

 .كنم ييتا ازش دلجو. يرفتم سراغ شاد ميبود كه مستق نيكه كردم ا يكار نياول مارستانيبعد از ورود به ب صبح

 ...دست خودم نبود يشاد ديببخش_

قرار بذار  هي نيميزنگ بزن به مه دخت و س هي...يراست. ديگذاشتم روش بادش كامل خواب خي كهيت هي شبيد. شم نكنفكر....زمينداره عز بيع_

 .به مامانت هم بگو يبه اونا هم خبر بدم خواست ديبا رونيب ميفردا بر

 گهيشد د ياستعفا هم منتف ي هيقض يراست. باشه_

 مگه خرم استعفا بدم؟! شد يمعلومه كه منتف_

 ور؟چط_

 ...نه كيكار م نجايام ا ندهيواسم سخته دوما همسر آ شيدارم كه دور نجايدوست گل ا هي نكهياوال ا_

 ..سالم برسون...جون يخب شاد يليخ_

 !يبا..نطوريتو هم هم_

 يبا يبا_

 3فصل

 

 خواد بگه چه خبره؟ ينم يخانم ها كس! خب: ديپرس يخاص جانيدخت با ه مه

 بده؟. متونينيبب ميبذار يقرار ميگفت ميمعلومه دلتنگتون بود خب: شادمانه پاسخ داد يشاد

 ...خانوم دوباره شاد شدن يهست و شاد ييخبرا هيكه  ميدياصال نفهم.... يماهم كه گوشامون مخمل...يگيتو راست م...گهيآره د...آهان_

 .رهيداره از دستمون م گهيخانوم هم د يشادرسانم  يخب در كمال مسرت به اطالع م....مه دخت ميديو ما نفهم يتو چه باهوش بود_

 ؟يچ يعني: مه دخت در هم رفت يها اخم

 ...شهيمرغا م يخانم كم كم داره قاط يشاد يعني_

 .....يعني نيو ا_

 !بخت بدبخت يخونه  ميجونو بفرست يشاد ديو با ديبه سر رس يدوران مجرد يعني..گهيبعله د_

 هست يبخت بدبخت ك نيحاال ا...مباركه يليخ....مباركه يشاد....يوا: فراوان گفت يبا شاد نيميس

 !يانيجناب سهند خان ك_

 يچ: دو دهنشون از تعجب باز موند هر

 ....يانيبله جناب سهند خان ك_
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 متوجه اصال. كردم يفكر م رارسالنيداشتم به ام. اونا نبود شياما من اصال حواسم پ...كردن ماجرا كرد فيبا آب و تاب شروع به تعر يشاد و

 يهان؟ چ: گفتم يزيآمةمه دخت به خودم اومدم و با لحن اعتراض  شگونيبا ن. ديپرس يچ نيميس نكهيا ايتموم شد  يك يشاد ينشدم حرف ها

 ؟يگيم

 ....بفرما! گفتم: گفت ياشاره كرد كه م نيميدخت شانه باال انداخت و به س مه

 و؟يچ_

 .خود كرده رياس يگريپس از د يكيمردمو  ين هاكه جوو يگفتم بسوزه پدر عاشق يداشتم م يچيه_

 كدومه؟  يعاشق ؟يگيچرا چرت و پرت م! نيميس_

 ....رو گرفتار خودش كرده ايو بعض يهمونه كه شاد يخب معلومه عاشق....؟يآهان عاشق_

 !خفه شو نيميس_

 ادينم يكس ييرم دستشو يمن م! گهيبابا بسه د يا: وسط ديپر يشاد

 برو نه جونم تو_دخت  مه

 ...هست بگو يزياگه چ ميبهت بگ ميخواست يم.نداره يمنظور بد رنشويدلگ نيميخون از دست س يهان: مه دخت گفت ياز رفتن شاد بعد

 .ستين يزيراحت چ التونيخ! هست؟نه يزيهست چ يزيچ ديگيم يچ: كوره در رفتم از

 .به حالت قهر ازشون جدا شدم فميجا بلند شدم و بعد از برداشتن ك از

 !يييهان. نداشتم يبرگرد به خدا منظور ؟يريم يخر نشو كجا دار! يهان.: دخت هم بلند شد دنبالم راه افتاد مه

بود و سرعتش  دهيپوش يممكن بود مه دخت كتون رياما غ. پاشنه بلندم از مه دخت فرار كنم يكردم با كفش ها يم يحوصله نداشتم و سع اصال

مه  نميسرمو برگردوندم بب. شده بود كيبهم نزد يده بودم و به نفس نفس افتاده بودم و مه دخت هم حسابخسته ش.بود نيقابل تحس دنيدر دو

نگران مه دخت به  يچهره  دنيمات بودم اما با د قهيتا چند دق. نيزم يبا شدت افتادم رو......سر خورد و  زيل زيچ هي يكه پام رو تدخت كجاس

نداشت  يليمن هم دل اديفر. من نتونست يجا يب اديفر ليدخت خواست كمك كنه از جام بلند شم كه به دل مه. دميخودم اومدم و از درد پا نال

شد؟ كدوم پات؟  يچ يهان يوا: گفت يجلوم زانو زد و با نگران. كرد بلندم كنه كه نتونست يسع گهيبار د كيمه دخت . پام ي ندهجز درد كش

 نكنه شكسته باشه؟ 

 !يكستنياونم چه ش. كستهيبد جور ورم كرده بود و از حالتش مشخص بود ش. پام كرد يو شروع به بررس شلوارمو داد باال پاچه

 يكه مه دخت توش كار م يمارستانيب يو راه ميشد نيبه زحمت تونستن بلندم كنن س وار ماش ييو دوتا اديب نيميزنگ زد به س عيدخت سر مه

 . كرد

خبر برق از  نيا دنيبا شن. روش انجام بشه يعمل جراح ديكامل با يبهبود يكه برا هيطور يكه شكستگ ديرس جهينت نيپام به ا ي نهيبا معا دكتر

 برم اتاق عمل؟ ديمن با يعني: ديسرم پر

نسبت  يواكنش نيو چن ديخانم محترم خوبه خودتون پزشك: زد و گفت يبود لبخند مارستانيشاملو كه از پزشكان حاذق و صدالبته جوون ب دكتر

 ! ديخبر دار نيا دنيشن به
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 ...بگم آخه يچه جور....بله يعني! نه: و با تته پته گفتم دميخودم خجالت كش از

 گه؟يبشه د يجراح ديخب امروز با: از بازوم گرفت و رو به شاملو گفت يشگونيدخت ن مه

 ..نبله اگه اجازه بد: بر لب گفت ياز سوال مسخره مه دخت خندش گرفت و با لبخند مضحك شاملو

 ..ختير يمن دلم هر و

كنن و تو اتاق عمل  يم يخداحافظ زانشونيجلو در اتاق عمل از عز يو زار هيبا گر يده وقت يبهشون دست م يچه حال ضايفهمم مر يم تازه

 مارايحال بد ب ماريب تخت ياما اون روز رو..نجات بود فمياون دكتره بودم و وظ شهيمن هم...بهيعج يليخ. كنه نشونيوصله پ اديمنتظر دكتر كه ب

 گهيجا د هيدر كوزه افتاد و من  اطيداند كه خ يهمه در تكاپو بودن و منو به هم نشون م يبود وقت يقشنگ يها هيثان. كردم يم تجربهرو 

منو رو تخت اون  عشقش ييهمون رسوا....كرديم دايهمون كه باالخره داشت به قلبم راه پ... آدم از جنس خودم هيبا .... دور از اونا...بودم

 ....كرد يلحظه هم رهام نم هياش  يشيم يهمون كه چشما. خوابوند مارستانيب

 .......كردم كه ياش فكر م يشيم يبه چشما داشتم

 يكيهمه جا تار....نگاه كردن نبود يبرا يفرصت گهياما د....چشمامو بستم و وباز كردم  نجا؟ياون؟ا...اصال امكان نداشت...ممكن بود ريغ! نه

 ...يكيو تار....بود

 يو من با چشم ها شه؟يحاال چه جور م: گفت ييصدا. فضا رو حس كرد ينيسنگ شديبا چشم بسته هم م. بود و پچ پچ هيگر يصدا. بود همهمه

 ديتا شا ارميكردم به خودم فشار ب يسع. و سهند رو يدكتر سماوات و بابا و شاد يصدا شتريدقت ب يبا كم. دادم صيمامان رو تشخ يبسته صدا

بود كه مردم وهمه جمع شدن  نيا ديكه به فكرم رس يزيتنها چ. بود يخال ياما ذهنم خال. اونجا كجاست كه همه جمعن و منم خواب اديب ادمي

زنده : م و چشمامو باز كرد اينكنه واقعا مرده بودم؟ دلمو زدم به در. افزود يبر تررسم م نيو ا نهيهام سنگ هيكردم ر يحس م...دور جنازم

 . اومد ادمي زيو تازه همه چ. دميدادم دكتر شاملو و مادرجونم د صيكه صداشونو تشخ ييخواب بودم و عالوه بر اونا يديسف تتخ يرو...بودم

 !بشن رهيصدام آروم بود اما باعث شد همهمه ها بخوابه و همه ساكت و متعجب بهم خ! سالم: بر لب نشاندم و آهسته گفتم يلبخند

 ما رو؟ ديشناس يخانوم؟ م يهان نيخوب: سهند سكوتو شكست هباالخر

 .راحت التونيخ. حالم خوبه. شناسميبله كه م: زدم و گفتم يرمق يهم لبخند ب باز

 دختر گلم؟  يمطمئن: سماوات اومد جلو دكتر

 .ترسوندمتون ديببخش. بله دكتر_

 .يخدا رو شكر بهتر. هيچه حرف نيا. نه دخترم_

 .درد داره يليپام خ...فقط پام.بله _

 .مسكن بزنن هي انيگم ب ياالن م: شاملو به زبون اومد دكتر

 .....و باز هم خواب مسكن

 . و منم همش خواب بودم زدنيدائم بهم مسكن م. ضعف داشتم يداشت و خودم حساب يديپام درد شد. منوال گذشت نيروز به هم سه

. برام لذت بخش بود يسهند دركنار شاد دنيد. همراه سهند اومدن مالقاتم يدخت و شاد و مه نيميحالم بهتر شده بود س كميچهارم كه  روز
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خدا : من اشك به چشم هاش نشست و مغموم گفت نيمه دخت با د. گردش هامون بود ديجد ياحتماال اونم پا. كردم يبه بودنش عادت م ديبا

 !روز انداختم نيرو به ا وبكشه منو كه ت

من  يجدل ها نيوگرنه ا نيزم ندازنيپوستشو م خورنيمردمو كه موز م يفرهنگ يخدا بكشه ب: و گفتم رمياغوشش بگ هامو باز كردم در دست

 .هيو شما كه عاد

 .يهربار خواب بود. چند بار اومدم بهت سربزنم! يدارم كه هان يچه عذاب وجدان يدون ياز اون روز نم_

 !يكن يم هيگر نطورينشده كه ا يبابا طور زم؟يعز يبس كن شهيمه دخت م_

عذر  ليتا باز با س شميوقت مالقات كه تموم شد به اصرار مامانو فرستادن خونه و مه دخت موند پ. باال انداخت و اشك هاشو پاك كرد يا شانه

 .يخستم كرد گهيبه خدا د ؟يبس كن يخوا يمه دخت نم: آخر سر كالفه گفتم. هاش كالفم كنه يخواه

 .به هم زهير ياعصابم م كنمي،به غمت اضافه هم م چيتونم از غمت كم كنم كه ه يو من نم ينيغمگ نميب يم يوقت. :زداشك تو چشماش حلقه  باز

انقدر ننه من . گهيبسه د. خوب مه دخت خانم يليخ: كرد و گفتم انيگونمو نما يرو يزدم كه چال ها يقيلبخند عم نم؟يگفته من غمگ يك_

 خب؟. اريدر ن يباز بميغر

 ؟يديپس بخش: ديمن اون هم خند يخنده  نديد با

 .فكر كنم ديبا_

 !ينش مونيوقت پش هيپس خوب خوب فكراتو بكن كه بعدا : ديخند باز

 حرفا رو؟ نيا ميداشت! مه دخت -

 كنم؟ كاريچ شويدور يبه خدا ول دمتيبخش: دياز دهنم پر كدفعهيگفتم و بعد  نويا

 گرويزل زل همد ينجوريفقط هم قهيتا چند دق. به بار آوردم يچه فاجعه ا دميند و من تازه فهمحرفم از تعجب دهنش باز مو دنيدخت با شن مه

 ؟يهان دميدرست شن: تا باالخره مه دخت سكوتو شكست.ميكرد ينگاه م

 .فكرامو بكنم بعد ديگفتم كه حاال با دمت؟يكه بخش نيو؟ايچ_

 يول....باشه . ضيو عر ليشب طو يچه علحاشا بلنده و كو واريد!خانوم يباشه هان: زد يقيعم لبخند

 دخت  ؟مهيچ يول_

تو دلت  يزيچ هي كنميحس م يول. نفر منم هيگم اون  ينم. ينفر اعتماد كن هيو به  يبردار اتيبار هم كه شده دست از غد باز هيكاش  يول_

 .بگو و خودتو خالص كن. كنه يم ينيسنگ

نشده بود به  ميكه اون همه سال با هم بود نيبا ا. گفت يمه دخت راست م. بودن نيگكه چقدر حرف تو دلم داشتم و آخ كه چقدر سن آخ

 نكهيبه ا ازين. به حرف زدن داشتم ازياما اون موقع جدا ن.از بس مغرور بودم. اعتماد كنم و حرف دلمو راحت بهش بزنم يدرست حساب شونيكي

مزخرفش تا سفر فرانسه و بعدش و  اناتياز همون روز اول و جر. كردن فيعرهنوز هم شك داشتم اما خب شروع كردم به ت. كنم يخودمو خال

. از رو دوشم بر داشته شد نيبار سنگ هيحس كردم  دميبه آخرش كه رس. ديگفتم و گفتم و مه دخت فقط شن. كه بهش شك داشتم ياون احساس

: درمونه به نام يدرد ب هينشونه  يكه شما گفت يينايا يمه ه! خب خانوم خانوما: كرديبا لذت نگاهم م داشت. به مه دخت انداختم ينگاه
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 !گم خانوم يم كيتبر.عشق

عشق مقدس تر از اونه كه من . دارم ياديبا عشق فاصله ز. من هنوز به احساسم شك دارم.نه مه دخت : و چشمامو بستم دميكش يقيعم نفس

 !ييعادت كردم به تنها هيعمر. تحملشوئو ندارم. خوامش يمن نم. بخوام به خودم نسبتش بدم

و روز به  يبهش مبتال شد يقبول كن ديبا. درمونه يدرد ب هي. مونهيمثل سرطان م. ستين يانكار؟ بابا جون عشق كه خواستن يتو فضا يباز تو رفت_

 وارانقدر است يتا فراموشش كنبا خودت و روح و روانت بجنگ  اي: ستيجلو روت ن شتريراه ب 2. يايباهاش كنار ب ديبا. شهيتر م ميروز حالت وخ

من به اراده . خواديم نياراده پوالد. تلخ..تلخه....عشق  يبرا يول.يهان هيخوب يليراه خ نيسرطان ا يبرا. از قلبت يكن رونيب ويماريب نيباش كه ا

 .كنه يخوردت م. با احساس كار داره. شناسه يعشق منطق نم يدارم اما هان مانيو همت تو ا

 ه؟يراهش چ نياونوقت دوم_

 نيمرگ اما ا شديسرطان بود م. به اوج خودش برسه يبذار. جلو اديكنه و ب يشرويپ يو بذار شيريبپذ. شيريو بپذ يايباهاش كنار ب يتونيم_

 ....وصل شهيم....عشقه

 !ستيكار من ن چكدومياما ه: گفتم ناالن

 ؟يكن كاريچ يخوا يپس م_

 .موندم يكار هيباره كه تو  نياول. دست رو دست بذارم_

كنه كم  ريشده احساستو درگ دايپ يكيحاال كه . كرده يحمله شده و منطقتو قو اديساالبه منطقت ز نيتو ا. يهست يچرا؟ تو ادم منطق يدون يم_

 .يآورد

 . اون بنده خدا روحشم خبر نداره. يزيچ يبهتره بگ يول. ديآره شا_

 .رو بكشم از دستش خالص شم اهيسق س يشاد نيا رميگمه دخت؟ ب شنيم يچه قشنگ جد ايشوخ: زدم يپوزخند

 .وستهيتازه به جرگه مرغا پ اد؟يدلت م_

 .هنوز مونده حاال_

 .ميحرف زد يوحساب مويبود داريتا صبح ب.بود يبحثمون حول شاد هيبق و

 . هيميقد يها ياز همكالس دميتازه فهم دمشيبار د نيهزارم يبرا ياومده بود و من وقت نهيمعا يدكتر برا. شدم داريمه دخت ب يبا صدا صبح

 هي ديكردم با يتوهم بود اما فكر م ديشا. من راحت لرزش صداشو حس كردم! قربون حواس جمع: و گفت ديبه مه دخت گفتم خند نويا يوقت

! دكتر: دميدور كنم و پرسفكرا رو از خودم  نيكردم ا يسع. كردن ينگاه م گرويهمد يدكتر شاملو و مه دخت باشه آخه بدجور نيا نيب يزيچ

 شم؟يمرخص م يك

 !حاال نيو موقع راه رفتن حواستون به اطراف باشه هم ديكن اطياحت دي دياگه قول م_

 .ممنون دكتر: و گفتم دميكش يغيج يفرط شاد از

. رو نايمامان ا ميكن زيسورپرخونه تا به قول معروف  ميانجام بده و بعد با هم بر صويترخ يو كارا مارستانويشد مه دخت حساب كنه ب قرار

 . دميكش يبنفش غيج.....چشمامو باز كردم و : نظرمو به خودش جلب كرد ييآشنا يو منتظر مه دخت نشسته بودم كه بو دهيلباسامو پوش
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 د؟يكنيم كاريچ نجايشما ا_

 !سالم: زد و آهسته گفت يلبخند

 ! سالم: دميكش خجالت

  د؟يخانم دكتر؟ بهتر شد ديخوب.بزنم يسر هيبهتون  اميداشتم گفتم قبلش ب عمل نجايامروز ا. ترسوندمتون ديببخش_

 .خدا ديمرخصم به ام گهيد. بهترم خدا رو شكر. متشكر_

 . دياومدم مالقات منتها خواب بود شميچند روز پ. ديخب خدا رو شكر كه بهتر_

 . ديلطف كرد_

پول  گنيم. رهيم يجگر گوشم داره م! بر سرم كنم؟ بچم يحاال چه خاك! ايخدا! ايخدا! ايخدا:مانع شد يزن غيج يخواست ادامه بده كه صدا يم

 !شاهد پر پر شدن بچم باشم ديبگم چون پول ندارم با يبه ك....ندارم! ايخدا!ميكن يبعد عملش م زيبر

! خانوم: و بعد هردو هم زمان.هنم بودرو خوندم كه تو ذ يزيتو نگاهش همون چ. كردم يارسالن نگاه م ريومن به ام داديادامه م نطوريهم زن

شده بود در  ريچون زن كه با پرستارا در گ ميخندمونو خورد. خندمون گرفت يهماهنگ نيو هر دو از ا! داخل دياريب فيلحظه تشر هي! خانوم

 لميپزشك متخصص قلب هستم و ما. من نامدار هستم: ارسالن شروع كرد ريو باز ام: پرستارا دو تا دستشو گرفته بودن، وارد اتاق شد كهيحال

 .شما رو كمك كنم

 ! يذار يدونستم تنهام نم يم ايخدا: كم آروم شد رو به باال نگاه كرد و گفت هي زن

هستم همكار  ابيو من كام: گفتم رارسالنيصحبت ام يدر ادامه .. دمينفس راحت كش هياون من  يباالخره زن رو رها كردند و جا پرستارا

 ه؟يچ شيماريب قايقبچتون د. شونيا

تا زمان عمل معلوم بشه و هر  ريام شيداد و قرار شد فعال ببردش پ حيبچش توض يماريدر مورد ب. خدا شما رو جلو راهم قرار داد. يقلب يماريب_

 هجمل. نهيمونده ا دمايكه از اون همه تشكر  يتشكر كرد و من تنها جمله ا يموقع رفتن زن كل. ميزن بنشون نيرو لب ا يهم لبخند ياريدو به 

كه باهم  ياله. نينيبب تونياز جوون ريخ ياله. : رو شونه اش باشه و صداشو بشنوه نيآن آرزو كردم مرغ آم كيبه دلم نشست و  يليكه خ يا

 . و رفت ديخوشبخت بش

 يكارا! خب: دخت رو به من گفت كردند و مه ياحوال پرس. داد يارسالن متعجب سالم ريام دنيبعد مه دخت وارد اتاق شد و با د يقيدقا

 يزحمت داد يليخانوم كه خ يهان ميپاشو بر. هم تموم شد صيترخ

 ارن؟ينم فيخانواده محترم تشر: متعجب نگاه كرد رارسالنيام

 .كنم رشونيغافلگ خوامميم. اصال اطالع ندارن ريخ_

 كنن يگوسفند قربون خوان يگفتن م يآخه اون روز مادر م دياطالع بد ستيجدا؟به نظرتون بهتر ن_

 .زكيكهر ميديم. بعد يمونه براا يحاال گوسفند هم م. سر و صدا برم خونه يب دميم حيترج. نه_

 !برسونمتون ديپس اجازه بد! حيصح_

 .هست لهيوس. ميش يمزاحم شما نم. متشكرم جناب دكتر_دخت مه
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 . ديرسونمتون مشخصه خسته ا يمن م دياجازه بد ه؟يمزاحمت چ كنميخواهش م_

 .ديبه عملتون برس دييمتشكر از لطفتون شما بفرما.يرانندگ نطورياما خب عادت دارم به ا. خسته كه هستم_

گفت و با  نويا. منتظرم نيتو ماش نييپا. باهام تعارف داشته باشه يو دوستم ندارم كس. ستمين يمن آدم تعارف گسيعملم سه ساعت د. اوه_

 .رفت ليبرم و با برداشتن وسا يم لميوسا سنيجازتون اپس باا: ادامه داد لياشاره به وسا

  كرد؟يم كاريچ نجاياون ا: رفتنش مه دخت متعجب گفت با

 .بهم بزنه يسر هي نهيگفت اومده قبل عملش منو بب_

 !آورده يچه دسته گل قشنگ_

 دسته گل؟؟؟كو؟؟: فتم متعجب

 دم؟ياورد كه من نفهم يك:لب شدبود ج زيم يكه رو يبا اشاره مه دخت توجهم به دسته گل قشنگ و

 !يدينفهم يالبد انقدر تو نخ خودش بود_

 ! مه دخت_

 جانم؟_

 ؟يدو عالمم كن يرسوا يخوايحاال م. يبد جنس يليخ_

 !رسوان خانم خانما شهيعاشقا هم_

 .مثال تابلوئه كه جناب شاملو عاشق شماست. آره: پروندوم يزيچ هيهوا  تو

و دستاش شروع  ديكه رنگش پر دمياما در كمال تعجب د. ميبا هم بخند ييبزنه و بعد دو تا اديسرم فر اي رهيم بگاز دست يشگونيداشتم ن انتظار

 .كرد دنيبه لرز

رفتارش تنها منو . عنان از كف بده نطوريبودم مه دخت ا دهيوقت ند چيه. نبودم لشيو تحل هيقادر به تجز! دميفهم يعكس العملشو نم نيا يمعن

 تو هم آره؟ يعنيمه دخت ......:يعني.....يعني....ميايبه هم م ريمن و ام: گفت يكه شاد يانداخت و اون عكس العمل خودم موقع يم زيچ هي ادي

 دگانياما در كمال تعجب در برابر د. هيشوخ زيدوست داشتم بگه نه وهمه چ. داشتم بگه نه و منو از شر اون احساس مزخرف خالص كنه انتظار

 .تونن عاشق بشن يهمه م ؟يهان يفقط خودت دل دار يكنيچرا فكر م. مه دخت هم آره. آره: سخن گشود هراسانم لب به

 گفتم؟ يم ديبا يچ. بند اومده بود زبونم

 چند وقته؟: بود و بهت تا باالخره تمام توانمو جمع كردم تا بپرسم سكوت

 ! باالخره وادادم: لب گفت ريدخت چشماشو بست و ز مه

 !از همون زمان دانشگاه. يوقته هان يليخ. وقته يليخ: مه دادبلندتر ادا و

همه مدت عشقو تو دلش مدفون كرده بود؟  نيا يعنيسال قبل؟  12 يعنيگفت؟ از زمان دانشگاه؟  يداشت م يمه دخت چ نيا! من يخدا

 . دميپرس رو از خودش نايا يباشه؟همه  اليخيباشه و انقدر ب نشيتو س يآدم عشق بزرگ شهيچطور؟ چطور م

. نپرس لطفا لشميدل. يرو انتخاب كردم هان ايمن همون .... ايجلو  يبر اي ؟يندار شتريسرطانه و تو دو راه ب نيگفتم عشق ع ادتهي: داد جواب
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 .ممكنه نظرم عوش بشه ريفقط بدون غ

ساعته دارم  مين دميفهم دميد شگريرو نما رارسالنويامشماره  يتازه وقت.انقدر تعجب كرده بودم كه ذهنم از كار افتاده بود. بگم يهم موندم چ باز

 بله؟: رو جواب دادم يگوش. و اونم انگار نه انگار غرق افكار خودشه كنميبر و بر مه دخت رو نگاه م

 كمك؟ اميب نيخواياومده؟ م شيپ يمشكل ابيخانم كام_

 .ميراه افتاد عيه دخت سربا كمك م. گهيبودم د زاشيچ نيعاشق هم! اعتراض كردنش بود يجا! من يخدا

داشتم نامحسوس شانس  ميآرومتر شده بودم و صد البته تصم يشب قبل مه دخت كم يبا حرف ها. ديچيتو دماغم پ مشيعطر مال يهم بو باز

ش پاشو كرد و خود ادهيما رو پ عيسر ميديبه خونه كه رس. ميكه نبودم صحبت كرد يتا مقصد درباره كار و چند روز. خودمو امتحان كنم

 !فكر بودم من يچقدر ب. ن جت رفتيگذاشت رو گاز و ع

 

 ديبا كل.گرفته شد يو حالمون حساب ستيخونه ن يكه كس ميديرس جهينت نيدر با مه دخت به ا يجلو ستادنيا قهيخونه رو زدم و بعد چند دق زنگ

 يزود خداحافظ يليمه دخت هم خ. تخت لو شدم يرو مليوسا ييدوش با آب گرم به كمك مه دخت و جابه جا هيدرو باز كردم و بعد گرفتن 

 !مغشوش تنها گذاشت يبرسه و منو با افكار مارستانشيب فتيبه ش تاكرد و رفت 

 ؟؟؟؟يكنيم كاريچ نجايتو ا! بود يمهد ريام: دمياز خواب پر يغيج يصدا با

 كجا باشم؟! اتاقمه خب! وا_

 دختر؟ يكن يم كاريچ نجايتو ا! ابالفضل اي: تو سرش ديكوب يمن دو دست دنيباد: وارد شد مامان

 باشم پس؟؟؟ ديچرا؟ كجا با گهيوا؟ مامان؟ تو د_

 كنه؟ بسم اهللا يم كاريچ نجايدختره ا نيا! آااا: هم وارد شد بابا

 بسم اهللا؟ يگيآخه كه م يديمگه جن د! من يبابا_

 با مه دخت؟ ديكرد يتبان اي ؟يفرار كرد ستانمارياز ب ؟يكرد كاريتو باز چ! دهيورپر...دهيكمتر از جن ند _مامان

 !خنده ريز زدم

 مرخصم كردند؟! به خدا چكدوميه_

 !منم باورم شد يتو گفت! آره_

 !دايگ يم يزيچ هي! فرار كنم مارستانيآخه مگه من مجرمم كه از ب: گفتم يتونستم خنده خودمو كنترل كنم به سخت ينم كهيدرحال

 ؟يكن يم كاريچ نجايپس ا_

 !تم كه مرخص شدمگف_

 چرا هنوز پات تو گچه؟ ؟يچرا به ما نگفت يمرخص شد ؟؟اگهيزود نيبه ا_

مدت پام تو گچ باشه منم از خدا خواسته قبول  هيمرخص شم  تونميدكتر گفت م! كنم مامان جون زتونيخواستم سورپر: دمشيشدم و بوس بلند

 !كردم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا     quixotic  -   عشق به سبك من                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥١ 

 ...دونم يچه م...يبالغآدم  هي. سالته 27....گهيد يستيبگم؟ بچه كه ن يچ_

 دهيكش ياون همه نگران...خوب حقم داشت...دلخور بود يانگار بدجور! نه.كردم ناراحت شدم محكم بغلش كردم و بوسه بارونش كردم حس

 ....خدا خبر از دلم بده! تنگه مارستانيدلم واسه ب...حالم خوبه: يبود حاال من سرخود پااشده بودم اومده بودم خونه كه چ

 نيمن شب راحت سر بر بال. محبت يو گرما يپارچه شاد كيبود از دل مامان و بابا در آوردم و و باز خونمون شد  يآخر شب هر جور تا

 .گذاشتم

 

از پنجره  دميهمونجا خاموشش كنم و شا خواستميم. مزخرف بود يگوش نيبازم ا....ياه لعنت....از جا پروندم ييكه صدا دميديپادشاهو م 7 خواب

با ....حالش بد باشه يكس ديشا. يدار گرانيدر قبال جون د يا فهيو وظ يمثال تو دكتر! دختر يزدم كه ه بياما به خودم نه. رونيش كنم بپرت

داشت ؟هراسان سالم  كارميموقع شب چ نيا يعني. من يخدا. كامل بدست آوردم موياريصداش هش دنيبرداشتم و با شن ويگوش عيفكر سر نيا

قلب بچشون مشكل داشت و ...بودن مارستانيب يكه ظهر تو يراستش اون خانم: و ادامه داد. كردنم داريبابت ب يكرد و عذر خواه يو احوالپرس

 ...بهشون دادم مارستانويمن آدرس ب

 ..خب_

 نيا...ه بتونه تو عمل باشهك يمنظورم كس....ستين مارستانيتو ب يا گهيو شانسا كس د...بودم  فتيحاال شانسا من شب ش.....بده يليحال بچه خ_

 يو از خانم ها  اديب يهوشيزنگ زدم سهند هم به عنوان پزشك ب. رميشدم باهاتون تماس بگ ريداره و من ناگز يبه جراح يفور ازيبچه ن

 ...اگه امكانش باشه شما هم...انيقراره ب ين هم چند نفريتكنس

 .رسونم ياالن خودمو م: ادامه بده نذاشتم

دنده اتومات بود و  نميماش.رونيمامان عصا به دست از خونه زدم ب يبرا يادداشتيو گذاشتن  چييو بعد برداشت سو دميهامو پوشسرعت لباس به

كه  يپارك يجا نيتلف نشه اول مارستانيب نگيوقتم تو پارك نكهيا يرسوندم و برا مارستانيخودمو به ب عيسر يليخ. نداشتم ينظر مشكل نياز ا

تعجب كرد اما وقت  يليخ دنميارسالن با د ريام. رسوندم مارستانيخودمو به ب عيپارك كردم و با اون وضع سر ابونيبود تو خ مارستانيب كينزد

 . اظهارش نبود يبرا

كارمونو شروع  رارسالنيگفتم و با كمك ام يبسم الله شهيباز هم مثل هم. رو داشت شيپ يبد بود و عمل سخت يليحالش خ ماريب دخترك

اومدم  رونياز اتاق عمل ب يباالخره وقت. بره شيخوب پ زيبود و من تمام تالشمو به كار گرفتم تا همه چ يخسته بودم اما كار حساس يليخ .ميكرد

از  عيسر. ميتو اتاق عمل شهيم يسه ساعت دميو من تازه فهم شيبود و هوا گرگ و م ميون4دختر اون زن رو بهش دادم ساعت  يالمتو خبر س

 اطياز ح. داد يبود كه روحمو نوازش م يخوب يلييخ يهوا. لباسام باز عصا به دست راه افتادم ضيكردم و بعد تعو يعمل خداحافظ كادر اتاق

توجهمو به خودش جلب  ييراه افتادم كه صدا نميخارج شدم و به سمت ماش مارستانيبا نگهبان از ب يو بعد خداحافظ گذشتم مارستانيب يبايز

فكر آرامش  نيبا ا. شده بودم ياالتيحتما خ! اون موقع زديپرنده هم پر نم. دميند يزيبرگشتم پت سرمو نگاه كردم اما چ.ناله  هيشب ييصدا. كرد

مندرس  يبا لباس ها يكليمرد ه. كشدم يغيبودم ج دهياز ترس اونچه د...بود ييخبر ها...اما نجايا......برگردونم يعاد التگرفتم و سرمو به ح

و به راهم ادامه بدم اما اومد  ارميخودم ن يكردم به رو يسع.ديبار يدر دست داشت و از چشم هاش شرارت م ييچاقو....بود ستادهيدر مقابلم ا
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 ؟.مونينيب يكه نم ميكيما انقدر كوچ يعنيكجا خانوم خوشگله؟؟؟ : گفت يجلوم و با لحن چندش آور ستاديا

 .....دنينه دو ومديبه كارم م يوضع نه دفاع شخص نيبا ا...نجايا .گذره يتو دلم م يچدونست كه  ياما فقط خدا م.زدم  دنيبه نشن خودمو

نداشتم در برابر بازوان  يسالح چيكرده بود ومن ه شيجواب ندادنم عصب. دميو من از جا پر....كوچولو....با تو ام ها يهو: زد اديبلند فر مرد

هستم و  يمجتمع درمان نيجناب؟ من پزشك ا ديداشت يامر: امش كنم و اروم گفتمر يجور هيبا زبون  ستيبا خودم گفتم بد ن.توانمندش

 .ميبراتون انجام بد ميبتون ادياز دست و همكارانم بر ب ياگر كمك شميخوشحال م

 ابونايوقت شب تو خ نيكه ا يينجايا يالبد پزشك پزشكا....قربون ناز و عشوت!جون يا: گفت يحيكرد و با لحن وق يحيوق يخنده  مرد

 ...ينيب يشبم پزشك ما باش بد نم هي ايحاال ب...يپالس

 !سرت ختنيگم شو تا نر...يعوض ياشتباه گرفت_

بدبخت ...ايخدا...بود ستادهيپشت سرم ا يگريمرد احمق د....برگشتم....؟من اون نگهبانه رو نفله كردم يهان؟ك ؟يك: اومد ييپشت سرم صدا از

با  مارستانياز داخل ب يممكن بود كس ريفاصله گرفته بودم و غ مارستانياز ب يليخ.بود. يميعظ يبه اقا دميهمه ام....كردم يعجب غلط...شدم

 ..منو بشنوه يصدا قيعا يوار ها و پنجره هايد

مركز شهر  مارستانيمنو بشنوه؟ ب يخواست صدا يم ياما چه كس!كمكك: زدم اديفر وسيما....خواستم باور كنم افتادم تو هچل ينم

دو ...كنم كاريمونده بودم چ. آمد يسراغشان نم يبودند و حاال حاال هم كس ينبود و همه ساختمان ها تجار يواحد مسكون چيكه ه يابانيدرخ.دبو

در نجات  يحفظ تعادلم هم بود سع ي لهيبا تنها سالحم كه وس....خودت رحم كن ايخدا.....خلوت ابانيخ....چاقو بدست...شرف يب دهيمرد ورز

 .كردمخود 

مرد دوم با عكس .بود ستادهيا يبه ارنج مرد دوم كه حاال در كنار اول گريد يمرد اول زدم و ضربه ا يبه شانه  يرو باال آوردم و ضربه ا عصا

 رونيداد تا عصا رو از چنگش ب ييروياو هم به من ن....وخدا رو صدا زدم دميكش يبنفش غيج. عصا رو در دست گرفت يعيالعمل سر

 هينگهش داشتم و حاال ....نكردم يسال تمام بهش توجه 27اونچه ...ام يپاك....بود انيدر م ميآبرو...كردم يتمام تالشم را م ديامشب با.....بكشم

 !!!!نه...خواستيهرزه م فيكث يمرد عوض

به قصد  نباريباز قوامو جمع كردم و ا. شهينمهم  چكدوميه ميو تسل زارهيكه از همه مردا ب يدختر....ابيكام يهان...يهان...منم نيا...دم ينم اجازه

 ...يكوچولو؟مال خودم ياز دست من در بر يتون يم يفكر كرد: مرد عصا رو در هوا گرفت...مرد عصاموباال بردم قهيبه شق دنيكوب

محكم .رسن يه هدفشون مو اونا راحت ب نيخوردم زم يكردم با مخ م ياگه عصا رو ول م...مرد تعادلمو در دست داشت...بود يحساس تيوضع

عرق تندش حالم رو به هم  يبو. با او قرار داشتم يدر فاصله كم. شدم دهيسمت خودش و منم باهاش كش ديمرد عصا رو كش. دميعصا رو چسب

مرد اول باز هم ....زدم باز هم خدا رو صدا....كنه يرهام نم نجاميسال باهام بوده ا 27 نيكه تو ا ييخدا....شكست رو قبول كنم ديبان....نه....زديم

كارو تموم ...زود باش...سييگندس ر يليخ... اديداره م يكي...سيير.....سيير: مرد دوم بلند شد اديفر كدفعهيكه  ديعصا رو جلو تر كش

شد و به نوك انگشتام  يجار....يذار يدونستم تنهام نم يم...يديبالخره صدامو شن...در دلم جوانه زد ديبذر ام..اديداره م....رسه يداره م....كن

 .ديرس

و عصا  دميضربه انقدر درد داشت كه ناخود آگاه دستمو كش. به كف دستم نباريا...گهيد يباز هم تقال و باز ضربه ا.بود قيعم يليزخمش خ حتما
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 يها كردن عصا داشتم با مغز ممن با از دست دادن تعادل و ر. اومد يام با مرد دوم م يمبارزه ناج يصدا....بود يخون خال نيزم. رو ول كردم

باز ....اديب شيپ يچ نيونست بعد برخورد سرم با زم ديخدا م. نداشت و شكست خوردم يا جهيبار در عمرم مقاومت نت نياول يبرا...نيزم اومدم

به  چهيم درد تو سرم بپكه انتظار داشت يشدم اما درست لحظه ا نيهم خودمو سپردم به خودش و با بستن چشم هام منتظر برخورد سرم به زم

رو احساس كردم كه قلب  يبدن يخونو احساس كنم اما به جاش گرما يانتظار داشتم گرما......يدوست يآشنا يبرخورد كردم و باز بو منر زيچ

از شانه  يبه ارام...شتندگذ عيسر هيثان. و قلب او هم ديكوب يوقفه م يام او بود؟ قلبم ب يپس ناج....من يآه خدا.....من رو به اسارت گرفته بود

 يو توان. نداشتم برم كمكش يباال گرفت و من توان يريدرگ. قرارداد و خود رفت حساب اون پست فطرت رو برسه يان يبلند كرد و در جا ميها

بر  يكيباالخره  دمياومد و من فهم يبيمه يصدا. چشمامو بستم و فقط از خدا كمك خواستم. نظر داشتنش ريز يباز نگه داشتن چشمام برا يبرا

 زميو تمام عشقم رو بر نميارسالنو بب ريدوست داشتم چشمامو باز كنم و ام.هيدوست داشتم بدونم ك. امد يبه سمت من م يكس.شد بغال يگريد

خانم .:ومم كردباالخره ار رارسالنيام يصدا.سراغم  اديم يشد و ك يچ نميهمونطور منتظر بودم بب. اما نا نداشتم. كنم مشيتو چشمام و تقد

 ن؟يخوب!ابيخانم كام! ابيخانم كام! خانم دكتر!دكتر

 ....يمرس....يمرس: رمق گفتم يب... او يمثل صدا... ديلرز يتمام بدنم م...دلمم لرزوند...فقط ارومم نكرد صداش

همراهم  ليمن موبا ن؟آخهيراه بر ديتون يم....دكتر نهيينبضت پا.:داديدستاش گرم گرم بود و بهم ارامش م....رهيدستمو گرفت تا نبضمو بگ اروم

 !يوضع تنها بمون نيبا ا ستيصالحم ن.ارنيخبر بدم برانكارد ب ستين

 .و كمرم درد گرفت نيكردم بلند شم كه باشدت خوردم زم يسع....كرد يو دل منم جمع م شديافعالش مفرد و جمع م ونيدر م يكي

 .كنميمن بلندتون م دياگه اجازه بد..فالط دينكن...خانوم دكتر دينكن! نه: گفت هراسون

 !نه_

 يم.ديندار يا گهيچاره د ابيخانم كام دينيخب بب: جان؟چنان قاطعانه نه گفتم كه در جا خشك شد نشست و گفت يصدا از من بود؟ از من ب نيا

 يكمن االن صرفا پزش. دينيقراره باز هم منو بب كه من همكارتونم و ديفكر نكن نيموضوع باعث ازارتونه منتها به ا نيو ا ديهست يديدونم خانم مق

 .به شما كمك كنم و محرم شما هستم خواميهستم كه م

 يتنش گرما يبو گهيرفتم و از طرف د يداشتم از حال م ياز طرف.دستمو گرفت و انداخت رو شونش و تمام وزنمو انداخت رو خودش آروم

 رارسالنيبا كمك ام مارستانيب يدر ورود يتا جلو....هم معذب بودم ياز طرف. بمونم تيدوست داشتم تا ابد در اون وضع. كرديوجودش مستم م

 يكم تجربه كس دنتيارسالن و چندتا رز ريداشت و جز ام ازين هيدستم بخ. رفتم و بعد از اون كاركنان برانكارد اوردن و بردنم اتاق خودمون

به خوردم داد كه فشارمو باال اورد و منو متوجه اطرافم  يارسالن به زور شكالت ريام.ودمون اروم گذاشتنم رو تخت اتاق خ.انجام بده  نكاروينبود ا

 ديچطور با دونستميبودم و نم دهيپوش يتاپ قرمز لخت هي رياز ز يبدبخت.بزنه هيكه دستمو بخ.ارميرون رفت و خواهش كرد مانتومو در بيب. كرد

زخمم معلوم  يپوشوندم تا فقط جا يمانتو رو در اوردم و خودمو حساب نيد كنمو اخر سر فقط استكه بعدا بتونم جلوش سرمو بلن ارميمانتومو درب

حرف  يچشماش كل. نيچقدر خسته است و غمگ دميو من تازه فهم ديچيعطرش در فضا پ يبا اومدنش بو. داخل اديباشه و صداش كردم ب

 .....اخ:رفت هوا مغيحس كننده زد كه ج يب هيكردن دستم  يبعد ضد عفون.....داشت

 .ديتحمل نكن يشتريبود كه درد ب نيواسه ا نيا. دردتون گرفت؟ متاسفم: زد يمهربون لبخند
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 .افتاد ازش تشكر نكردم ادميمتاسفم تازه  دنيشن با

 دكتر نامدار؟: حال صدا زدم يب

 جانم؟: باصالبت پاسخ داد نيمغرور غمگ يبا همون صدا. ديمن از جا پر يفكر بود و با صدا تو

چرا ....ايخدا. غرق شدم يشيشد و من باز در ان چشمان م رهيبه چشمانم خ. ميخواستم بگو يبردن انچه م ادياز  يبود برا يجانمش بهانه ا و

ازتون : اومدم و گفتم رونياز خلسه چشماش ب.خودت كمكمون كن...ميسقف هي ريمن و اون االن تنها ز ايخدا ه؟ينطوريا زيامشب همه چ

تا عمر دارم ...افتاد يم يچه اتفاق ديمعلوم نبود اگه شما نبود. نيكه بهم داد يدوباره ا يتمام فرصت ها يبه اندازه ....تينها يب....متشكرم

 .بتونم جبران كنم يروز دوارميام. ونتونميمد

 اديفر ينبود كه صدا زيگوشام انقدر تاومدم و  ينم رونيب يهوا خور يدونم اگه برا يمن نم. دكتر ديخجالت زدم نكن:بر لبش نشست يلبخند

 مانيمن عهد و پ. رميخودم نگاه كنم و سرمو در مقابل خدا باال بگ يتو چشما گهيد كباريتونستم  يچطور م اي...شديم يبدم چ صيشما رو تشخ

 .حرف زده بود دياز اونچه با شتريانگار ب. هراسان جمله اش را ناتمام گذاشت......خدا دارم اب ييها

 .به سوگند نامه اش دياندازه مق نيباشه به ا يكردم پزشك يفكر نم چوقتيه. نهيقابل تحس ديكه با خدا بست يشما به سوگند يفادارو_

 كردم؟ نكارويا ميگفته من به خاطر سوگند نامه پزشك يك: اش در هم رفت چهره

 .....يناشناس يبه خطر انداختن جونتون اون هم برا...اخه...اخه...پس _

 ...خودم ارزشمنده يحداقل برا.....كار داشتم  نيا يبرا ياديز ليدال د؟منيگفته شما ناشناس يك! اشناس؟ن_

 !من هم يو برا_

چقدر  ايخدا...به من بندازه ينگاه ميانكه ن يب. زدن كرد هيو ارام شروع به بخ. حس كننده كار خودشو كرد يفكر كنم ب: زد دنيبه نشن خودشو

 !!!يدوست داشتن پسر پاك بود و نيا

تا . جراحت رو پوشونده بود يو مرتب رو كيكوچ يها هيبخ. متعجب شدم دميد يو با اتمام كارش از اونچه م.بستم تا كارش تموم شد چشمامو

 د؟منيردك نكارويچطور ا. كارتون خارق العادس: گشودم نشيبود كه لب به تحس يكارش انقدر عال. بزنه هيبخ ينجوريا يبود م كس دهيحاال ند

 نه؟ مونهيفكر كنم جاش هم نم: دميبر ان كش يدست.بودم دهيند يزيچ نيهمچ لتا به حا

كردم با دقت  يسع...ديخانم جوان هيبه حال . مهم باشه براتون يليدستتون خ ييبايكردم ز يفكر م. : ذوق و شوق من لبخند به لبش نشست از

 .خسته بودم يليخ. خوب نشد يلياما خب بازم خ. بزنم تا جاش كمتر بمونه هيبخ

 .خارق العادست نيا. ديينفرما يشكسته نفس _

 .ديمقدار استراحت كن هيكنم بد نباشه  يفكر م. متشكرم_

 .باز هم متشكرم. بله_

بعد  زد و يلبخند دميد. كردمينگاش م يچشم ريز. كنهيم كاريچ نميبب خواستميم. ومن مثال چشمامو رو هم گذاشتم كنميگفت خواهش م آروم

اورد؟ بعد در  يحاال چرا داشت كراواتشو در م!!!!!هم كروات زده بود اومده بود  يشب ه؟نصفهيك گهيد نيا! من ياه خدا. گره كراواتشو شل كرد

 .و ترس تمام وجودمو فرا گرفت هيرفت ك ادميلحظه  هي....راهنشيپ ياوردن كراوات شروع كرد به باز كردن دكمه ها
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قشنگ تر از  كلشويبود كه ه دهيشرت اسپرت پوش يت هي رياز ز.باز كرد و درش اورد راهنشويپ ياروم اروم دكمه ها د؟كريداشت م كاريچ نيا

هم  يشكل نيا. دمشيديبود كه بدون كت و شلوار و كراوات م يبار نياول. برنز. و همرنگ صورتش دهيورز يدست ها. داد ياونچه بود نشون م

تر نگاه  قيامشب خل شده بود؟ دق نيوا؟ا.كنهيگرفته دستش و نوازشش م زويبول دميو تماشا بودم كه نفهمانقدر مح.داشت يخاص ييبايز هي

چه؟  يعني. كرد خيلحظه تمام تنم  هي!!!!كنهيرو نوازش م راهنيپ يشده و اون داره خون رو يكه لباسش از خون دستم خون دميكردم و د

نوبر  گهيد نيا! نه...زد راهنشيبر خون پ يكه كرده بود بودم كه اروم بوسه ا ييف كاراتو ك دم؟؟؟هنوزيدرست فهم! ايخدا ه؟يمنظورش چ

 .فرو رفتم قيپس اروم چشمامو بستم و به خواب عم. نبودم. قادر به باز نگه داشتن چشمام گهيد. زده شده بودم جانيه يليخ.....! بود

 سر خودش اورده دكتر؟ ييسر چه بال رهيدختره خ نيباز ا_

 .يانيخودشون بپرسد بهتره خانم شاه از_

 !رياقا ام ديجون به سرم كرد! گهيشده د يچ ديخورده؟ خب بگ هيبخ_

 !شنا يم دارياالن ب.. نييپا نياريخرده ب هيفقط توروخدا صداتونو . دم براتون يم حيتوض. ستين يزيخانوم به خدا چ يشاد_

 .الله گنياگه حرف نزنه م كنهيما فكر م يشاد نيا. دكتر نامدار ديزحمت نكش: ابراز وجود كردم باالخره

 مارستانياخه تو ب. يجون به سرمون كرد. شده الاقل تو بگو دختر يچ گهيدكتر نامدار كه نم نيا ؟يخوب ؟يچته؟ بهتر ؟يداريتو ب يهان!ااا_

 ؟يمرخص نشد روزيمگه د ؟يكرد يم كاريچ

بودم و نگاه اشناش كه  يشيم يبازم غرق اون چشما. بود و چشمان نگرانش رارسالنيمگفت و من فقط نگاهم به ا يگفت و م يم نطوريهم يشاد

باالخره سكوتو شكست و  يكه شاد ميتو همون حال بود قهيچند دق. باالخره دست از سوال كردن برداشت و به ما دوتا چشم دوخت يشاد

 شده؟ يچ ديبگ ديخوا يباالخره نم: اومد گفت يم رونيكه از ته چاه ب ييباصدا

 .خسته ام يبعد با اجازتون برم كه حساب انهيخانوم دكتر بهترن  نميبب ديخانوم اجازه بد يشاد: نگاهشو ازم گرفت و گفت رارسالنيام

 كنه؟  يدستتون درد نم د؟يخوب ابيخانم كام: رو به من كرد بعد

 . نه دكتر متشكرم_

 .بشه راحت الميكه خ رميفشارتونم بگ ديپس اجازه بد: اومد جلو

 .با اجازتون من برم گهيد ديدون يخودتون م. لطفا نيهام باش هيمراقب بخ. ديمواظب خودتون باش ابيخب خانوم كام.:خوب بود. گرفت فشارمو

 .بازم ممنون.بله_

 .خدا نگهدار. خانوم كنميخواهش م_

به من انداخت و سرشو  ياخر سر نگاه متفكر. كردم فيعربراش ت زويهمه چ. كنه وونميتنها گذاشت تا با انبوه سواالتش د يو منو با شاد رفت

 !خانوم يهان يرو هم به جمع عشاقت اضافه كرد گهينفر د هيپس : به نشانه تاسف تكون داد

 ه؟يچ ؟منظورتيچ_

 . رونيكه االن از در رفت ب هيمنظورم اون بدبخت_

 .دختر ستيفازا ن نيبابا طرف توا ا! خوشه ها ؟دلتيشاد يگيم يچ_
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 .صبر داشته باش. حاال شهيمعلوم م: سرشو تكون داد و گفت باز

 .جن بوداده جلومون ظاهر نشده نياون دفعه ع نيبس كن تا ع. باباجان يتو هم توهم دار_

  ؟يتو قصد رفتن ندار! من گهيبرم د. يگ ياره راست م_

 .رم يدارم م گهيچرا منم د: شدم بلند

 ! يخدا حافظ شاد: دميبوس صورتشو

 ؟يكنيتا مراسم عقد كه گچ پاتو باز م يراست. زميفظ عزخداحا_

 .تركونم يخودم مجلستو م. راحت التياره بابا خ_

 .يبا. يجد يجد گهيمن برم د. جون يفدات هان_

 .يبا_

 هيتوش چ نمينم بباومدم در كمدمو باز ك.سر و وضع چطور برم خونه نيحاال من با ا. هيدل غافل همش خون يا: دميشدم لباسامو بپوشم كه د بلند

 نهدست لباس زنو هي. رونيرفتم توشو نگاه كنم كه از تعجب شاخم زد ب. حتما مال نامدار بود كه جا مونده بود. ديسف سهيك هيكه چشمم خورد به 

 رارسالنيام. اومددر ميگوش يكه صدا لونيگذاشتمشون تو نا عيسر. حتما اشتباه كرده بودم. يجفت كفش و روسر هيشلوار،  هيمانتو،  هي. بود

 خانم؟ ديبهتر. ابيسالم خانم كام: بود

 .به لطف شما. بله متشكرم_

 .كه مال شماست زهيرو م ديسف لونينا هيغرض از مزاحمت،خواستم بگم _

 ديمال من؟ اجازه بد_

 .كه لباسه ناياما دكتر ا: هيتوش چ نميرفتم بب مثال

 .شهيشده گفتم الزمتون م يلباستون خون دميبله د_

 ...اما...ديديزحمت كش نكهيممنون از ا.تونم قبول كنم دكتر ياما من نم_

 ديريپذيم....اي ديريپذ يم اي. من اونا رو برا شما گرفتم. شهينم ميحال ياما و ول ابيخانم كام دينيبب_

 .شد دكتر يكيكه دوتاش  ناياما ا_

 ....!يكيحرفم .... يكيخدا _

 . افتميها  نيتر از ا يمن شما رو منطق .حرف زدن دكتر نجوريا اديبهتون نم_

تو . شنيخونه چون خانواده نگران م ديبه اون شكل بر ستيو درست ن هيشما لباستون خون گهيمنطقم م. حرف منطق منه نيا ديدون يخب م_

 شد خانوم؟ يحاال منطق. نداره جلو مردم تيهم خوب ابونيخ

 :سوال هيقط ف. نمونه يحرف باق يجا ديكه شما گفت نطوريخب ا_

 د؟ييبفرما_

 د؟يرو از كجا اورد نايموقع روز ا نيا_
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 .داره از اونجا گرفتم كيبوت مييپسر دا! موقع بحران هم حواستون جمعه اديخوشم م: ديخند

 دكتر؟_

 جانم؟_

 زد؟يحرف م يخودمون نطوريمن بود كه ا يجد ريام نيا. ديلرز دلم

 ...دونم ينم. نونمم يبابت همه چ. خواستم ازتون تشكر كنم يم_

 د؟يفراموش كن ديخوا ينم اب؟يخانم كام_

 .فراموشش كرد يراحت نيكه بشه به ا ستين يزيچ_

 .كنم يخداحافظ گهيبا اجازتون من د. ستيتشكر الزم ن....دكتر ديواسم دعا ك_

 .خدا حافظتون. باز هم ممنون. بله_

 .خدانگهدار_

- 200از ظاهرش شخص بود كم كم . ياسيشلوار قشنگ و شال و كفش  هيبا  ياسيمانتو  هي: دمدر اوردم و خوب برانداز كر سشيرو از ك لباسا

 . خوشحال شدم يو كل دميخجالت كش يكل. هزار تومن خرج كرده 300

كردم  شيارا يكم. حرف نداشت. من دوخته بودنش يانگار برا. دميدرو قفل كردم و بعد شستن دست و صورتم لباسا رو پوش. بود يعال قشيسل

رفتم سمت خونه كه چشمم  يداشتم م. شدم نيو سوار ماش رونيزدم ب مارستانياز ب. گفتم نينامدار افر قهيو در دل به سل رميكه رنگ و رو بگ

 .برسونمتون دييدكتر بفرما: متعجب جلوش ترمز كردم. يمنتظر تاكس ابونيبود تو خ ستادهيا نامدارخورد به 

 !داره يخوب قهيچه سل كرديالبد فكر م! و محو جمالم شد ب؟ايدكتر كام: تعجب نگام كرد با

 !زننياز پشت سر بوق م! گهيد دييبفرما: زدم يلبخند

 !اخه_

 باز كردم نويو در ماش يكيو خدا  يكيدكتر حرف : خنده گفتم با

 .ممنون:سوار شد ريناگز

 پا؟ نيبا ا د؟ياورد نيشما ماش: متعجب بعد

 . كل نداشتم باهاشمش. دنده اتوماته نمياخه ماش_

 د؟يكرد يم كاريچ ابونيپس تو خ! جالبه_

 !پارك كرده بودم رونيب نموياز هول جون اون دختر ماش_

 ...يعني...يعني دم؟يدرست شن!!!؟؟يچ_

 نويه ماشكه ممكن ديپارك كردم و اصال هم به فكرم نرس دميكه د ييجا نياول.كردم يجز جون اون دختر فكر نم يچيدكتر من اون لحظه به ه_

 ..ايبدزدن 

 .....خودتون.....فداسرتون نيماش ابيخانوم كام: وسط حرفم ديپر
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 !شده بودم يدونست چ يخدا م ديخودم كه اگه شما نبود_

 جون اون دختر براتون اونقدر ارزش داشت؟  يعني_

 شه؟ياز اون باورتون م شتريب ياگه بگم حت_

 .يو از خود گذشتگ يهمه فداكار نيا زهيرانگب نيتحس.....بگم يدونم چ ينم: لحظه سكوت چند

 يينجايرو در وجودم قرار داده تا به ا ييها ييكه توانا يينه نسبت به شغلم بلكه نسبت به اون خدا. فمهيوظ. نايا ستين يدكتر از خود گذشتگ_

 كدوم سمته؟ رتونيمس. كه االن هستم برسم

 .ادرس خونه رو داد متفكر

 .بود و اصال متوجه نشد هنوز تو فكر ميديرس يوقت

 .ميديدكتر نامدار رس_

 .بازهم ممنون. هياثر خستگ. ديجدا؟ منو ببخش_

 خداحافظ. و ممنون از شما دكتر_

 .داريد ديبه ام_

 

 شده؟ يچ: رفت تو شوك دنميبا د مامان

 كردم فيبراش تعر روينشستم و همه چ اروم

 .يبخور ارميب يزيچ هيبذار برات . مادرش يتر نامدارو براخدا حفظ كنه دك. گذشت ريخدا رو شكر به خ: زد يلبخند

 !يهان شنوميازت م ديجد يزايچ: به دست برگشت و ادامه داد ينيس

 مثال؟ يچ_

 ؟يگرفت ينم ليتحو ويكس! يسرسخت بود مايقد_

 رم؟يگيم ليتحو ويمگه حاال كس_

 ...گفت و منو مات و مبهوت گذاشت نويا. قدرشو بدون. دخترم عشق مقدسه....يفقط هان.... يدونيخودت بهتر م........واال دونمينم_

 4فصل

 

 ه؟يچ نيا: دوخت بهم شويشينگاه م متعجب

 ...و پاره شده بود يخون يريدرضمن اون روز لباستون تو درگ....تشكر يبرا...ناقابل_

 ...اخه اب؟يبود خانم كام يچه كار نيا!بابا يا!؟يچ_

 ...رسهياش كشك خاله هم نم يهرچند انقدر ناقابله به پا....گهياش كشك خالس د...اخه دكتر يبه قول خودتون اخه ب_

 ..ديشرمنده كرد....كار نبود اخه نيبه ا ازين ديباور كن_

 !!!!!!!!!!!!دكتر_
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 د؟يكن تياز اون اوباش شكا ديخوا ينم....يراست...باز هم متشكرم...جانم؟ بله خب_

 شدن؟ يچ.دمپاك فراموششون كرده بو يچطور؟راست_

 !ديريازم سراغشونو بگ نايتر از ا شيانتظار داشتم پ: به لب لبخند

اما خوب ! (چه برسه به اون دو تا اراذل....ازش كار بكشم ديكه دستم مجروحه و نبا مونهينم ادممي يحت گهيدارم دكتر كه د يانقدر مشغله ذهن_

 !)شده بود يخون رهنشيكه پ مونهيم ادتي

مواد داشتن همراهشون و كارشون  لويك 1هر كدوم  ايگو. اومد اون دو تا اراذلو برد سيخب اون شب زنگ زدم پل! گفتن يدكتر سماوات م_

 پس؟ تيشكا نيشد ا يزنگ زده بودن كه چ يامروز از اداره اگاه. رهيگ

 ...گذرم يمن ازشون م.... ستيمواد كم ن لويك هي. رهيپاشون گ ديگ يكه شما م نطوريا_

 د؟يگذر يم ؟يراحت نيهم به: متعجب

 چيه. رسن يعملشون م ياونا به هر حال به سزا. ازشون بگذرم به نفع خودمه دميمن فكر كردم و د. ستين نيگ يكه شما م اميراحت نيبه هم_

 كيكه  يا هي؟د اديم رميگ يكنم چ تيحاال من شكا. هست ريپاشون گ ينجوريهم نكهييخصوصا ا. مونهيعكس العمل نم يب ايدن نيتو ا يعمل

ارزه كه من وقتمو ،جونمو،  يهمه م نايحاال ا! اب خنك بخورن شتريب يچند ماه ديو شا....ارزش نداره تميذارم واسه شكا يكه م يقتهزارم اون و

 يپا ذارميماون كار بذارم و  يخوام برا يكه م يبعدم وقت. دونه چطر جواب بده يسپرم به خدا ،خودش م يم ه؟يبذارم پاش؟ چه كار مويانرژ

 .خدا يبنده  هي ننجات دادن جو

 .!ديمزاحم خالص شد يباالخره از شر اون گچا! كيتبر...يراست! محترم...در هر حال نظر شماست و ...بگم يدونم چ ينم...جالبه_

 ....از رو دوشم برداشتن اخه نويبار سنگ هيانگار ! دياخ گفت: دميخند

 مگه نه؟! ديبپر نيياونجا و باال و پا ديبر نجاياز ا يو ه ديورجه ورجه كن ديادت دارو ع ديطونيش ياخه حساب: وسط حرفم ديپر

 !نه: اما باز خودمو نگه داشتم و قاطع گفتم شدمياز خنده منفجر م داشتم

 !نه! ديشما بگ ينه؟ خب باشه هر چ_

 !خب نه هم كه نه_

 ؟يپس چ: ديخند

 .!كنن يتحمل م نجايو چند ساله منو ا نيكه چند دينه از همكارا بپرس ديگ يم.....ديگ يدكتر اما نه اونقدرا كه شما م طونميمن ش_

 !شمان فتهينگهبان گرفته تا دكتر سماوات ش يميعظ ياز اقا نجايدونم تك تك كاركنان ا يكه من م ييتا جا ه؟يتحمل چ!ديدار ارياخت_

 .كنم يفكر نم نطوريتك تكشون؟من كه ا_

 ! نهاي ديدونم منظورمو فهم ينم

 .!ديو سرسخت هست يجد اريبس يبه اكثرشون هم متفق القولند كه شما خانم بيقر. تك تكشون قايچرا دق: جواب داد اماا

با  ديو شا گرانهيهمه قضاوت د نايا. تونم بگم ينم نياز ا ريغ يزيچ. ننيب ياز خودشونه كه خوب م يخب خوب. شنوم يم ديجد يزايچ....جالبه_

 !كنن و دوستم دارن به خودم ببالم يم فيازم تعر نكهيتونم به صرف ا يمن كه نم. درجه متفاوت باشه 180ه اونچه درون من باش



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا     quixotic  -   عشق به سبك من                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٠ 

 د؟ياز حرفم ناراحت شد_

 .افتادن يچون اگه قرار بود ازشون مطلع باشم جلو روم اتفاق م. اتفاقات پشت سرم رو برام بازگو كنه يكس نكهيفقط متنفرم از ا! نه_

 ... بهتون يعذر خواه هيانگار . نيتحرفتون كامال م_

 ديتند رفتم ببخش يليمن انگار خ.نه دكتر_

 دستتون چطوره؟ هيبخ. حق كامال با شماست. اوه نه_

 .بودم كه حرفو عوض كرد ممنونش

 .دستتون طالست.دكتر يعال_

 دش؟يديخودتون كش! ديينفرما_

 .نه هنوز_

 ...االن ديخوا يپس م_

 ...كشميخودم بعدا م. مشيمزاحم شما نم..گهينه د_

 ...جاش نمونه ديخوا يداره اگه م يقلق خاص هي هيبخ نجوريا_

 ...اخه_

 ...اخه ياخه ب_

 لطفا دياماده ش. :به من كرد پشتشو

ارش ك.شد هينخ بخ دنيمشغول كش نهياومد جلو و با طمان. باشه نشستم رونيدستم ب يكه فقط قسمت زخم يجور هيمانتومو دراورددم و باز  اروم

 . و تشكر كردم دميكه تموم شد باز روشو برگردوند كه مانتومو بپوشم پوش

 يحتما جواب م ديپماد استفاده كن نيبوده از ا يروز زخم هيجاش نمونه و انگار نه انگار كه  ديخوا يگه م: نداره و ادامه داد يقابل: گفت اروم

 .ديريگ

 متش؟يق:از هم تشكر كردم و گفتمب. متيبود و حتما گرون ق يخارج. ازش گرفتم پمادو

 م؟يداشت اب؟يخانم كام_

 . تونم قبول كنم يخب پس متاسفانه من نم_

كه  ستين يحافظمم اونقدر قو. گرفتم كاياز امر شيسال پ 2پمادو  نيچون من ا. بدم قيدق متيتونم به شما ق يمن االن نم ابيخانم كام_

 ...مونده باشه ادمي متشيق

 ..پس_

 ....از طرف من ديكن يقبول م نويپس شما ا_

 ...اخه_

 شااليا ديكن يبعدا جبران م...اخه نداره كه خانوم_
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شمام  رياقا ام. كنم تيكه فرصت بودن با عشقمو بهم دادن شكا يتونستم از اراذل ينم چوقتيمن ه.........رونيو از در زدم ب شااليدلم گفتم ا تو

 ...سنينو يره رو با كدوم ط مبره طف ادتيكنم  يم يكار....صبر داشته باش

*** 

 .و سهند من بودم يكه خوشحال تر از شاد يروز. ديهم رس يرفتند و امدند و باالخره روز عقد شاد يگريپس از د يكي روزها

 .رو داشتم كه تالش هاش در حق فرزندش به ثمر نشسته يمادر احساس

 ينياما سنگ مينسبتا مال شيارا. شگاهيارا ميو ماماناشون رفت نيميمان و مه دخت و سبا ما يشدم و با قرار قبل داريروز صبح زود از خواب ب اون

 . شده بودم باتريبه نظر ز. جلوه داشته باشه يدرست كردم كه با روسر يفرمو طور يكردم و موها

بود و الحق هم كه  دهيداشت كه خر بود، حتما اون رنگو دوست رارسالنيام ديرنگ خر نيانتخاب ا ليبود، دل ياسي يماكس راهنيپ هي لباسم

 .بلند شد رفت برام اسپند دود كرد تا چشم نخورم شگريكه ارا يطور. اومد يبهم م يليخ

 .قشنگش شيو ارا يكاربن يخوشگل شده بود با لباس دكولته اب يليدخت هم خ مه

موهاشو  شهيهم مثل هم نيميس. و چند سالش برسه نياون باشه كه به عشق چند شهيما عروس م نيكه از ب يارزو كردم نفر بعد دنشيباد من

دوسش  يلياورد خ يحرصمو در م يليو خ ميخدا با هم دعوا داشت شهيهم نكهيبا ا. داديروح نشون م يصورتشو ب ششيبود دورش و ارا ختهير

 . داشتم

داشت،  انيجر يو نشاط خاص يشاد هيار نفر ما چه نيب. به مراد دلش برسه و خوشبخت بشه يروز هيهم  نيميبود كه ارزو كردم س همونجا

 كرده بود، كيبه هم نزد يليسال با هم بودن ما رو خ 12-13

بجنگه و  شيكه تونسته بود با همه مشكالت زندگ يباشه، كس ينفر شاد هياون  نكهيخصوصا ا. ميتو پوست خود نگنج هيبق مونيكيتو عقد  انقدر

 ... با وجود سهند بهش برسه ميبود دواريكه ام يزيما مستحق ارامش بود، چ ياز همه  شتريب يشاد ديشا م،يشاهد اون جنگ بود يما همگ

 يعنينگاه  نيا دميفهم ينگاه مامانا اما، پر از افسوس بود و حداقل من م ميذاشت يو سربه سر هم م ميكرد يما سه تا ورجه ورجه م شگاهيارا تو

 كهان دلم براشون سوخت  هي. نبودند يقاعده مستثن نيما هم از ا يو مادرا نهيبب يعروس ديس سفارزو داره دخترشو تو لبا يخب هر مادر....يچ

 .ما دارن نيع يدنده ا هي يبچه ها

....... 

 ايگو. قرار بود سه چهار ماه بعد تو هتل استقالل برگزار بشه شونميعروس. لواسون بود يشد كه تو يباغ پدر سهند برگزار م ييعقد تو مراسم

 .رو بكنن يتوجه يو ب يعمر كوتاه هيجبران  شونيقصد داشتند تو عروس يدر و پدر سهند و شادما

در تكاپو  يسهند و شاد يها يو نامادر يبودن و پدر و مادر و ناپدر ومدهيو سهند هنوز ن يشاد. رسن يبود كه م ييكسا نيما جزء اول خانواده

با  گهيمثال م...خواد بگه بله يم يچه جور يمن مونده بودم شاد! بود يجالب يواقعا صحنه . كنن شكل ممكن روبه راه نيبه بهتر زويبودن تا همه چ

 ؟!اجازه پدرها و مادرهام بله

 تحمل كردن انتخابشون؟  ايمگه چقدر سخت بود درست انتخاب كردن . و سهند يدر حق شاد نايكردن ا يچه ظلم واقعا

خدا خودش ! دونميچه م! شدن يو سهند نم يشاد چوقتيهم ه ديو شا دنيكش ينم يسخت يگو سهند اونقدر تو زند يشاد ديوقت شا اون
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كه در تكاپو بودن به كمكشون برم تا كاراشونو  يمادر و پدر 8فكر كردن به  يكردم به جا يسع..گهيتو كارش بوده د يالبد حكمت....عالمه

و من هم مثل . كارا تموم شده بود بايتقر انيتا مهمونا ب. خره دست به كار شدمو تشكر فراوان باال يسالم و احوال پرس عدب. زودتر انجام بدن

ماه شده  يدم؟شاديد يم يچ....ايخدا يوا...تا باالخره اومدن. گوشه نشسته بودم ومنتظر شازده دوماد و عروس خانوم بودم هي گهيد يمهمونا

نشونش  شهيو معصوم تر از هم باتريساده كه ز يشيو ارا دهيخواسته مادرش خر كه مطمئن بودم برخالف ديلباس ساده سف هي....بود يعال...بود

وارد باغ شدند  تيكف و هلهله جمع انيدر م. ديرسيبه نظر م شهيبهتر از هم يخوش دوختش كنار شاد يكت و شلوار عسل يسهند هم تو. داديم

 . گفتند يرفت و به مهمانان خوشامد م يراه م پرنس در كنار سهند كيمثل  يشاد. شد وانهبه طرفشان ر كاتيتبر ليو س

 .شكرت ايخدا...شياخ...باالخره عروس شد... من يشاد...يكه شاد شديباورم نم....دونست يكه چقدر خوشحال بودم فقط خدا م اخ

به خودم اومدم كه  يط موقعفق.كه ناخواسته اشكمو دراورد رگذاريو انقدر تاث.بود مياتفاقات زندگ نيدر لباس عروس از قشنگ تر يشاد دنيد

و سهند هنوز مشغول  يشاد: نگاه به اطراف انداختم هي. به باد فنا رفت شگريهنر دست ارا دميافتاد رو دستم و من تازه فهم اهرنگيس يقطره ا

 هيساختمون تا تو  رميشم  مينفهمه ج چكسيكه ه يجور هيكردم  يپس سع. حواسش به من نبود يبه مهمانان بودند و كس ييخوش امد گو

. همراهم بود دراوردم و مشغول شدم يكه شانس شمويلوازم ارا فيبود وارد ساختمون شدم و ك يخالصه به هر بدبخت. به حال خودم بكنم يفكر

 بود ؟ يابغوره گرفتنت چ گهينبود بگه دختر نونت كم بود ابت كم بود، د يكياخه .اون بود كه درست بشه زاما وضعش خراب تر ا

دستم . خراب شده بود كه مونده بودم تو كارش يجور هيالمذهب  يكارم تك بود ول شهيگرفته بودم و هم اديكردنو  شيارا يسرم از بچگ ريخ

متوجه  يكس نكهيگرفتم قبل از ا ميتصم ستيكارساز ن دميد يتمام تالشمو كردم و وقت. بدتر گند بزنم به صورتم شديباعث م نيو ا ديلرزيم

 .واسم بكنه يفكر هي اديگ بزنم و از مه دخت خواهش كنم بزن هنبودنم بش

 بگم؟ ياخه من بهت چ ؟يهان يكرد كاريچ! خاك برسرم!يوا: زد به صورتتش يدودست دنميخودشو رسوند بهم و با د عيدخت سر مه

 ؟يواسم بكن يتون يم كاريچ نيبب ايفقط ب... ستيمه دخت االن وقتش ن_

 ؟ينك يكار يتو خودت نتونست يعني_

 .لرزه يمن دستام م.نه_

 .گهيد ميبود دهيند شوينجوريا.لرزه  يدستاش م نيا شهيداره عروس م يشاد_

 !كنميخواهش م!مه دخت_

 ببرم؟ شياز پ يتونم كار يمن م يدرستش كن يخودت نتونست يوقت يكن يواقعا فكر م_

 ؟يبكن يتون يكه م تويحاال سع_

 ...خب_

 .شد يبدتر و بدتر م يو وضع صورتم ه. كنه يست كارنتون يزور زد و ل يدخت هم كل مه

و  نيميكنه زنگ زد س يمه دخت كه نتونسته بود كار. متوجه نبودمون شده بودند گرانيو حتما د ميبود كه ما تو ساختمون بود ياديز مدت

 !شوكه شدن دنمياونام باد. مامان

 ؟؟؟؟يهان يكرد اريتو با خودت چ_
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 .نه اي نيكن يكار نيتون يشما م نينيبب نيايتورو خدا ب. انوم ذوق زده شده ابغوره گرفتهخ: دخت مستاصل پاسخ داد مه

 .كن شيپاكش كن دوباره ارا گميمن م.ستيدرست بشو ن نميبيكه من م ينيا: رو دستم ختير ويكه اب پاك مامان

 .سرم قراره ساقدوش عروس باشم ريخ.ادياالن عاقد م ره؟يگيچقدر وقت م يدونيم_

 .و رفت ديشما فقط زود باش. كنم يماست مال يجور هينبودتو  كنميم يمن سع...فقط بدو...يكن يم كاريچ نيبب...دونم  ينممن _

 ....يرسه هان ياز تو عقلش م شتريبچه دوساله ب: به جون صورتم فتهيبود كه غرغركنان ب نيمينوبت س حاال

داد كه  ينشون م رونيب يصداها. جواب ندم تا صورتمو خرابتر از اونچه هست نكنهدادم ساكت باشم و  يم حيدستش بود و من ترج ريز صورتم

مه دخت تو برو ..كنميم شيكار هيحاال منم ...ديشما بر: كردم نيميمستاصل رو به مه دخت و س.كننيعاقد اومده و دارن مقدمات عقدو فراهم م

 من ياج سايوا

 ....ياخه شاد_

 .عمر بشم مضحكه خاص و عام هي اميب...رنيبگ لميخوان ف يم...جلو مردم اميتونم ب يكه نم يشكل نيا...دم يم حيخودم بعدا بهش توض_

 !يكرد يم نجاشميفكر ا يكرديم هيكاش اون موقع كه گر_

 !!!نيميس: دخت با تشر مه

 گم؟يهان مگه دروغ م_

 ديببخش: گرفت يشيپ يفيطل يبگم كه صدا يزيچ هياومدم . دوتا دعوا كنن نيكم بود كه ا نميهم....خدا يا

سها  ديببخش: سالم كرد و گفت ميكنينگاش م ديد يوقت. بود ييبايفوق العاده ز يساله  19-18دختر  يصدا. ميو برگشت ميساكت شد ييتا سه

 د؟يشما ساقدوش عروس هست ايگو. عاقد اومده دياريب فيتشر ديجون گفتن لطف كن

 اومدم يتونستم كه حتما م ياگه م_

 اومده؟ شيپ يمشكل_

 .به جونش درست نشد كه نشد ميافتاد ييسه تا...گند زده به صورتش:تكون داد يدخت سر مه

 .تونم صداش كنم يم دياگه بخوا. درستش كنه قهيدق3در عرض  تونهيكه م شناسميم يكيمن .چاره داره نكهيخب ا: زد يلبخند دختر

 و پرسش؟ يكين_

 .داداشمه...ستيورد نظر خانوم نچون فرد م ديدوست نداشته باش دياخه شا_

 .شميممنون م انيب يبكنم بگ تونمينم يكار_

 ياقا داشش ك مينيمشكل داره حاال بب دميشا ره؟يبگ ادي يشگريباشه كه ارا كاريب تونهيمرد چقدر م هي: خنده ريز ميرفت و ما هر سه زد دختر

 ...كنه شيمرد ارا هيكم بود صورتمو بدم  نميهست؟ هم

 ومدينم چكدوميبه ه.بودم دهيمهمونا رو د ياخه همه . هيك نميدوست داشتم بب يليخ. شون از اون داشت كه دختره داداششو اوردهپا ن يصدا

 .رهيبگ ادي يشگريباشه كه ارا كاريانقدر ب

درت حرف زدن هم كرد و از اتق خارج شد اما من و مه دخت ق ياهسته سالم نيميس.با برادرش اومد  نبارياتاق باز شد و دختر ا در
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خواهر  نيا... من يخدا....وارد شد تيبا جد يكليمرد بلند قد ه هي ميكه تصورشو داشت يو زن شكل فيمرد ظر يچون به جا...مينداشت

 بود؟ رارسالنيام

چشم دوخته بود به  هم با تعجب رارسالنيام. شده بود ياشتباه ديخودم بود؟ شا رارسالنيخوشگل؟ اون مرد عالف ام يدختر موبور چشم اب نيا

 نيا ديببخش..ام: بود كه سكوتو شكست رارسالنيخواهر ام نيباالخره ا. ميقدرت حرف زدن نداشت چكدوميه. سكوت بود و سكوت نمونيب. ما

 !گفتم براتونداداشم كه 

 سالم! ابيخانم كام: كه تازه به خودش اومده بود گفت رارسالنيام

 د؟يشناس يم گرويشما همد_

 و شما؟ ابيكام يهان...هستم يمن هان. ميهمكار: كردم و درجواب سوال خواهرش گفتمسالم  اروم

و دست مه دختو گرفتو  ميبا اجازتون ما بر ديخب حاال كه اشنا در اومد. ريخواهر ام. منم اتنا هستم. تونييخوشوقتم از اشنا: زد يحيمل لبخند

 . رونيرفتند ب ييدوتا

 ست؟يدستكش همراهتون ن...ديمعذب دونميم...خب:قدم اومد جلو هيارسالن  ريام

 دييبفرما.چرا اتفاقا: دراوردم فمياز تو ك مويرانندگ يها دستكش

رو صورتم  شويبود و اروم لوازم ارا ستادهيجلوم ا. كننده وونهيد...يشگيباز هم همون عطر هم. باز اومد جلو. دستكشارو گرفتو دستش كرد اروم

پس چشمامو بستم تا ...كردم ضربان قلبمو كنترل كنم اما نشد يسع يليخ. از رو دستكش هم قابل لمس بود يدستش حت يگرما. داد يحركت م

 قهيدق 5هنوز . ارامش داشتم. ديلرز ينم گهيدستام د...جالب بود . داد يدستش بهم ارامش م ياما همچنان گرما.ال اقل اون راحت كارشو بكنه

 ديتونو باز كنچشما....خب تموم شد: نشده بود كه گفت

 نيا. :هم قشنگ تر درست كرده بود شگرهياز ارا. ابروهام رفت باال نهيخودم تو ا دنيكردم نتونسته درستش كنه چشمامو باز كردم و با د فكر

 .ممكنه ريغ

 !رممكنهيغ شيچ: ديخند

 دار؟يب ايخوابم ....حرف نداره...كارتون ....شناسم يخودمو نم....ديهم قشنگتر درست كد شگريشما از خود ارا_

شما سنگ تموم  نشيخدا بوده كه تو افر نيا...نبوده يدونم كار من عال ياما م...دونم ينم دويدارياونكه خواب و ب: زد يزيام طنتيش لبخند

 .گذاشته

ا اشاره كرد و و به دست كش ه...دستمزدم نايا يراست: چشمك گفت هيرفت سمت در قبل خروجش برگشت و با  عيو سر ديپاشنه پا چرخ رو

 ....:تو گوشم ديچيصداش پ.....رونيكنم از اتاق رفت ب ليتحل هيتجز دميبتونم اونچه رو كه شن نكهيقبل از ا

 شما سنگ تموم گذاشته نشيخدا بوده كه تو افر_

روبه  يشاد يا چهره خندون نامادرب رونوياروم از ساختمون رفتم ب. تونم بگم ينم يا گهيد زيچ....اون منو دوست داره يعني....يعني...يعني نيا

 ....بوده  يخوب يانگار اون باال خبرا....ساقدوش دوم عروس خانوم و اقا داماد نميا ونيخانوم و اقا: رو شدم

 مينبود و تازه دوزار رارسالنيجز ام يگفتم و چشمم افتاد به ساقدوش دوم كه كس كيو سهند تبر يكه به شاد يتا موقع. دميننفهم منظورشو
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گفتن دختره همه جاشو پوشونده  يالبد با خودشون م. ريخودمو ام يرو رو نيسنگ يتازه حس كردم نگاها! درموردم كردن يافتاد كه چه فكر

 .داد تيرفت و جاشو به عصبان نياز ب ميكرده با خودش؟ همه شاد يچه فكر يشاد ينامادر.....به جهنم....خواست بكنه يكه هر غلط

حلقه هارو دست . بله رو گفت يشد و شاد يخطبه عقد جار. كردمينفسهاش احساس م ياز رو تشويمن عصبان. راز من نبودارسالن هم بهت ريام

 . هم كردن و باعشق به هم نگاه كردن

 . شد يبه سمتشون جار ايهدا ليس

 يتشكر كرد و بعد رفتن عاقد صدا يشاد. سهند به نشونه عشقشون يبرا يكيو  يشاد يگل رز طال برا هي. دادم موياز همه من بودم كه هد اخر

حتما از ...هرچند ....ومدهيملت ن نيبه ا يخوب. گوشه نشستم هيدست از پا دراز تر رفتم  يمنم عصب. وسط ختنيباغو پر كرد و مهمونا ر يقيموس

تاد بشه و باباش از خونه بندازدش مع يدونستم تمام تالششو كرده بود كه شاد يدونست من كه خوب م يهركس نم...حرفو زده نيرو حسادت ا

 يب كهيزن: بود ياونم مثل من عصب. مامان بود. اومد كنارم يكي دميتوفكر بودم كه د. نهيبب ويشاد يحاال معلوم بود چشم نداره خوشبخت رون،يب

 كرده در موردت؟ يز چه فكريهمه چ

 نيكه الاقل ا يبرو بهش بگو ناراحت نشد... كرد يچه بغض يفو زد شادحر نيا يوقت...يحواست نبود هان. نهيچندتا جوونو بب ينداره شاد چشم

 .گشتم چشمش دراد يم رارسالنيبا ام شتريتو بودم ب يوگرنه اگه من جا...يدار يدونم اخالق خاص يم. فيح....بدو....شبه رو كوفتش نشه هي

 .....اليخ يب!مامان_

 !جون خب نايم گهيست مرا ؟يچ اليخيب......نه: جفتمونو از جا پروند ييصدا

 ؟يكارا رو ول كن نيا يخوا يبازم نم يدختر تو شوهر كرد. جونم اومد تو دهنم.....يشاد: گذاشتم رو قلبم دستمو

 ...منم موافقم يول.... اخالقاش شده نيچون شوهرش عاشق هم! معلومه كه نه: خندون سهند

 ؟يبا چ: و مامان با هم من

 ...دراد ختيريب مونياون م يتا جفت چشا نيباهم برقص ديبا رارسالنيتو و ام نكهيا: به هم انداختنبار  طنتيش يو سهند نگاه يشاد

 حرفامونو؟ يكرد يگوش م يشاد: يبا دلخور مامان

 ...ديباور كن دميشن ياتفاق...جون نايقربونت برم م: ديمامانو بوس يگونه  اروم

 ...يتو شاد بش ادياز تو چه پنهون منم بدم نم....مكن كاريچ. ومنم باور كردم يتو گفت!سر رهيدختره خ_

 ....و تماشا كن سايوا. امروزو مال ما هيشما  يهان نيپس ا! جون ناياخالقاتونم م نيعاشق هم_

 !جون اليدر اوردن چشم شك....يدار يمهم يكه جراح ميسهند بر ميبر: رو به سهند كرد بعد

اومدن جلو و من تازه متوجه . كنارشون بود رميام نباريز رفتنشون نگذشته بود كه دوباره برگشتن اا قهيدو دق. دست در دست هم رفتن ييدو تا و

: به خودم اومدم يشاد يبا صدا.....بودم دهيچقدر امروز خوشگل شده بود ومن نفهم.... شدم رارسالنيخوش دوخت ام يكت و شلوار بادمجون

ازت  يزيمن تاحاال چ....يكه به گردنم دار يبه حق....چند سالمون يبه دوست دميقسمت م....يهان. ديستيچرا وسط ن گهيم اديم مونيم نياالن ا

. رو شروع كنه يزيچ هي يادم باتند ستيخوب ن يگيخودت م....شم ياروم نم رميحاشو نگ يدون يم.....خوام شاد باشم يامروزو م هينخواستم اما 

 ...لطفا يهان....لطفا...يباشه هان يبا تند خوامينم. كنم يشروع م دويجد يزندگ هي ارممن د
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 ....اخه_

 ...شم اهينذار جلوش رو س...نه نگو ....ازم خواسته يزيچ هيبار  نيخانومم برا اول....ريحاال من با تو ام...يهان مياخه ندار: تند تند سهند

 .ديامروزو بتركون هيجان من  يول ديدونم جفتتون معذب يبچه ها م_

به اطراف نگاه كردم . نيا ريگ يمنو بنداز يكه خوب بلد يخدا خفت نكنه شاد...اه. و ما رو تنها گذاشتن وستنديرقصندگان پ تيبه جمع رفتند

كه  يياقا هيو  يمهد ريدارن با مامان و بابا و ام دميباز چشم گردوندم و د...ستين ريام دميكنم كه منو از مخمصه نجات بده كه د دايكه مامانو پ

پدر . حدسم درست بود. رفتم جلو و سالم كردم دم؟يرفت من نفهم يك نيا. كننيارسالن بود و اتنا با هم صحبت م ريام يابافكر كنم ب

 .از اون مراقبت كنه شيبود و رفته بود اتر ضيخواهرش مر. نبود رانيمادرشونم ا ايگو. گرفت لميتحو يحساب. اتنا نيع افشيبودو ق رارسالنيام

 يا: ساكتمون كرد اليشك يكه صدا ميگرم صحبت بود. همكار بودن چند سال نكهيمثل ا. داشتن ييامان و بابا اشناكمال تعجب با م در

 زم؟يعز نيكن ييوسط هنرنما نيا ديايب ديخوا ينم ديشما كه منتظر فرصت.....جون يهان.....يوا

 ....به بچه ها گفتميم نوياتفاقا داشتم هم: گفت هيعصبان ارسالن كه معلوم بود ريام يخواستم با پشت دست بكوبم تو صورتش كه بابا يم

كه  ننيدوست دارن شما رو كنار هم بب يليدوم خ يانياخه خانم شاه د؟يهست يدخترم معطل چ گهيد ديبر...جان ياره هان: هم پشت سرش بابا

 .... رهيدلشون اروم بگ

 جان منتظرم و رفت ياره هان: اروم گفت.... اليقشنگ زد تو پوز شك. حرف بابا حال كردم با

 داره با شما دخترم؟ يچه مشكل نيا: دينامدار پرس يرفتنش اقا بعد

 يبه بدبخت يجور هيتالش كرده  يليخ. نهيچشم نداره منو بب نيقبرستون واسه هم نهيرو بفرسته س يكه من نذاشتم شاد نهيمشكلش ا_

 .ترسه ازدواج كنم و دستش بهم نرسه يبنده خدا م....ختم كنهرنگارنگ برام جور كرد كه مثال بدب يخواستگارا. بكشوندم

 اب؟يجناب كام ستيكه ن يمشكل. ديامروزو افتخار بد هيشمام ...مثل همند قايسر راه هم كه دق ذارهيتو كار خدا دخترم تو تا ادمو م مونهيادم م_

 .پسر ماست يارسالن جان جا ريام. جناب نامدار كنمينه خواهش م: گفت يهست اما در كمال خونسرد يداشتم بگه چرا مشكل دوست

و  گهيد ديخوش باش... اداينم شيفرصتا پ نيا گهيبه خدا د....جوونا: به طرف من گفت رارسالنيپس با اجازه و با گرفتن دست ام: گفت نامدار

لباس  يجور هي. نداشتن يپسرام دست كم. تنداش يانچنان يشايو ارا دهيپوش يلخت يدخترا همه لباسا. ميناچارا به طرف گرئه رقصندگان رفت

 ريمن و ام.....استغفرا.....كه  دنيرقص يم نياجق وجق همچ يلخت و پرا مهين يحاال دخترا. پسر ايدخترن  يكرديبودن كه شك م دهيپوش

موهامو به  يشده بود تا جلو كه هنرمندانه بسته يبلند و روسر نياست يمن با لباس ماكس گميبه جرات م. ميشگفت بود ي دهيپد هي نشونيب

 .ارسالن با كتو شلوارو كراوات اقاتر از همه اقا ها ريبودم و ام نيبذاره خانوم تر شينما

امروز رو به  هي يو  يدونم معذب يم: گفت يجد شهيهم نياروم دستموو گرفت و ع ريكه ام....تياون جمع نيكنم ب كاريچ ديدونستم با ينم

كه تماسش با  ياروم نوك انگشتاشو گذاشت رو شونم طور. دستش گرم بود و دست منم گرم شد. از شما ندارم يمنم دست كم... يخاطر شاد

 انيجر. مياما باز هم هر دومون سرخ شد. تماس ممكن نيبا كمتر يبازم همونطور. دستشم رو كمرم يكيممكن بود و اون  ارمقد نيشونم كمتر

دستمو گذاشتم رو شونش و دست  هيو منم مثل اون  دميكش يقينفس عم..كردم يارسالن هم حس م ريكه به بدنم وصل بودو تو بدن ام يبرق

 دميرقص يتانگو نم اديز نكهيداشت ومنم با ا ياديمهارت ز رارسالنيام. دنيبه رقص ميو شروع كرد....بازم با كمتربن تماس. رو كمرش گمويد
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تپش قلبش كه از اون فاصله هم  يصدا رارسالنويگرم ام يتمركز كرده بودم كه نفساانقدر رو رقصم . كردم يم شيهمراه يتمام تالشمو برا

همه دست از رقص ....كه تازه متوجه اطرافم شدم شهيتموم م ياهنگ باالخره ك نيكردم كه ا يم رداشتم فك. شد يكردم برام عاد ياحساسش م

و در كمال . دمينفس راحت كش هيبود؟ اهنگ باالخره تموم شد و من  ييتماشا انقدر يعني. كردنيبودن دور و رقص ما رو تماشا م ستادهيا دهيكش

: و سهند اومئن جلو يشاد دميكه د الستيشك ياياز مارمولك باز يكي نميا دمفكر كر. ....شروع كردن به كف زدن تيتعجب جمع

 ممنون ايدن هي...يممنون هان....بود يعال....بود رينفسگ....بود ريچشمگ.....يوا

 م؟يديانقد خوب رقص يعني_

 .داشتن كه شما رو تماشا كنن يبرنم شونيدست از گند كار تيجمع نيا نيديرقص يمطمئن باش اگه اونقدر خوب نم_

 ...الستيمن فكر كردم دسته گل شك_

 ....خسته بود اخه يليبنده خدا خ. دونم چش شد رفت تو ساختمون ينم هوياونكه  ؟يگيجونو م اليشك!ا: ديخند سهند

 ....يخدا خفت نكنه شاد...كستيشاخ غولو ش كنميحس م.....:منم به خندهه باز شد لب

 .....وسط  نياونوقت تا شما اومد... كنار نينرفت ميخودمونو كشت ميما كه عروس دوماد....ديشاخ غولو شكست: ديخند سهند

 دم؟يپس من چرا نفهم_

 ......يجياز بس گ_

 .شكستم رارسالنويام تيمن كه حصار جد يو برا يشاد يبرا...ودب يماندن اديروز به  هيروز  اون

دست خودم .نگاه كنم رارسالنيام يتونستم به چشما ينم گهيبود كه د نياورد ا شيكه برام پ يبرام بود اما مشكل يماندن اديروز روز به  اون

عقد برام سخت بود به چشم همكار بهش  يفردا......نبارياما ا.درازتر كنه مشيپاشو از گل يكس دادمياجازه نم چوقتيه. بودم يديادم مق. نبود

 .سرد برخورد كردمو اونم سرد جوابمو داد يلياون روز خ. كنم گاهن

به اصرار دكتر سماوات واحد برنداشته بودم  شيگرم بود و من كه ترم پ يهوا حساب.منوال گذشتند و بهار جاشو به تابستون داد نيبه هم روزها

هم به  گهيترم د هي شهيم يحاال چ: كرد و گفت يكه به مامان گفتم اخم ممويتصم. در ارم شويترم بتركونم و عوض ترم پ نيا داشتم ميتصم

خرده جون  هي يبابا تازه دار...يشناسيزمستون و صبح و شبم نم. تابستون...يخونيوقفه در م يب ياالن چند ساله دار ؟يبد استراحتخودت 

 ...كن يه خودت استراحت بده از ترم بعد باز خودكشترمم ب نيا.... يريگيم

خواستشونو رد  ومديدلم ن.درس و دانشگاه بشم  اليخيترمم ب نيداشتم بابا ازم دفاع كنه اما اونم طرف مامانو گرفت و ازم خواهش كرد ا انتظار

 .كردم يم يهودگيو ب يكاريه بود احساس بمن به اون منوال گذشت يزندگ يدهه  كياز  شيب نكهيكنم و قبول كردم اما با توجه به ا

 ديبخش يو نشاط م يبود كه به گروه ما شاد يشاد نيا شهياخه هم. از دست داده بود تشويمياون صفا و صم يدوستانمون هم با ازدواج شاد گروه

كه  ميچشم و رو نبود يما انقدرام ب يلنداشت وقتشو با ما بگذرونه و يالبته اون بنده خدا مشكل. كرد يحل و فصل م نويميمن و س يو دعواها

 يم يروزها به كند. ميوقت دعوا كن هيور دل ما كه نكنه  نهيبش اديتونه با سهند داشته باشه بگذره و ب يكه م يقشنگ ياز لحظه ها ميبخوا شاز

. دميد يكمتر م رارسالنويام. اساتم بوداز حمله به احس يكه به قول مه دخت ناش يآشفتگ. شدم يگذشتند و من هر روز كالفه تر و آشفته تر م

من خودمو غرق كار  رارسالنيبرعكس ام. ميگذشت يخشك و م ميكرديم يكيسالم و عل دمشيد يهم كه م يگه گاه. رفتياومد و زود م يم ريد
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 ميزيچ هيدونستن  يو م شده بودن يهمه شاك گهيد. دميخواب يخونه م رفتميگرفتم و روزام كه م يشب م فتيش ونيشب در م كي. كرده بودم

 يپا ذاشتنيهامو م يكه عاشق شده باشم و همه پركا ديد يخوابشم نم يكرده بودم كس يسنگ زندگ نيسال ع 27كه  ييهست اما از اونجا

 .نمشيبيكمتر م نكهياز ا ميو ناراحت يازدواج شاد

تازه انگار . به كارم نداشت يكار يليدكتر سماوات هم خ. زد يمشكوك م ياديدونست و مامان كه رفتارش ز يبه جز مه دخت كه دردمو م همه

اما . دلم ريزده ز يكردند خوش يكردم انقدر كه با خودشون فكر م يم يشوخ گرانيو با د دميخند يدائما م. اومد اون همه كار كنم يبدشم نم

 . گذرهيم يتو دلم چ دونستنيچه م

 .و گم شده رونياجازه از خونه اومده ب يداشتم كه ب رو يحس بچه ا. تو دلم جمع شده بود ايغم دن انگار

 كيكوچ يلكه  يعمر نذاشتم حت هي نكهيمگه نه ا ؟يبچسبم بهش و بگم دوستت دارم؟ پس غرورم چ شيسز نيع! كنم كاريچ ديدونستم با ينم

بهم  اي ؟ييگفتم از همونا يديده و بگه دحاال برم بگم دوستت دارم كه بهم بخن...كردم تا غرورم نشكنه يهر كار.....رو سنگ غرورم نهيبش

 نميمنتظر باشم و بب نكهيتونم بكنم جز ا يم كاريچ مونه؟يبرام م يحاال اگه بخوام بشكنمش چ...من به غرورمه تيتمام شخص.....هترحم كنه؟ ن

 . خواد يم يخدا چ

 ...باهام بود نميحتما بعد ا...تنهام نذاشت يا هيانعمر مثل كوه پشتم بود و ث هيكه  يهمون.. خدا... كرديفكر بود كه ارومم م نيهم

كه من  يتا اسمون با شاد نيكه زم يشاد.....وارد شد يو در باز شد و شاد ديدر چرخ رهيروز گرم مرداد نشسته بودم تو اتاق كارم كه دستگ هي

الحق . وارد قلبم شد كجايعالم  يها يتمام شادحس كردم  دنشيبا د...ختيريم يچاق شده بود و از صورتش شاد يكل. كرديشناختم فرق م يم

 .....يشاد: برازنده اش بود شكه اسم

 !خودم يسالم بر شاد.:بر لبم نشست يقيحق ياز مدتها لبخند بهد

 ......سالم گهيم!هه! دلشا ريزده ز يخوش گنيراست م: زد و گفت يپوزخند. تكون داد يكرد و سر ياخم

 درسته؟ گه؟يبگم د ديرو با نايهم ره؟يم شيخانوم دكتر؟ كارا خوب پ يخوب.....سالم...اره خب: برد باال صداشو

زده بودم به فاز . نفر همهرو گذاشته بودم كنار هيبه خاطر . امياز خودم و خودخواه. دمياز خودم خجالت كش. دمشيند مهيماه و ن1افتاد  ادمي تازه

درونش  يگاز اشفت گرانيتا د خندهيم يام كه الك ييواليه. ستمين يمدته هان هي دميفهم تازه. تازه حال اون چند وقتمو درك كردم.....يتفاوت يب

 .نفهمند يزيچ

 كاريمن كجا بودم؟ با خودم چ. منو به خودم اورد يشاد دنيد. شده فهيبه حس وظ ليتبد مارايب يبردم تمام احساسات خوبم موقع مدوا يپ تازه

تازه اوج نا . شده يبا خبر م يسفرش از همه اتفاقات به صورت تلفن يبرگشته و در ط يطوالن يز سفررو داشتم كه تازه ا يكردم؟حس مسافر يم

اون انسان آگاه درونم  م،يچرا كه اون وجود اصل. بودم دهيناخود آگاهم بر روابطم حاكم بود و من اصال نفهم ريبود ضم يمدت. حس كردم مويهاگا

بود جلو  يكه بر زبانش جار يكلمات ليتوجه به س يتنگ شده و ب يشاد يچقدر دلم برا دميه فهمتاز. بود يگريد زيمشغول فكر كردن به چ

چقدر از خودم .......حس بودن. يحس دوست. رو در من زنده كرد ييو حس اشنا ديچيعطرش در مشامم پ يبو. دمشيآغوش كش ررفتم و د

 . غافل بودم

 .متاسفم: لب گفتم ريتو چشمام جمع شد و ز اشك
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 اي يخاموش ايزنم  يزنگ م يكه هر چ ؟يكرد يكوفت مارستانيب نيكه خودتو غرق ا يمتاسف ن؟يهم ؟يمتاسف: ديكش رونياز اغوشم ب ودشوخ

شنوه  يم گرانيو بعد از زبون د رهيادم دلش هزار راه م ؟يديكه اس ام اس ها رو جواب نم. دهيبوده خواب فتيش شبيد گهيم دارهيمامانت برم

 .ده يمحل سگ نم ميگذرونه و به كس يو خرم روزگار م داكه خانوم ش

 ؟يهان هيكاف نايا يمتاسفم واسه جبران همه  هي

 .متاسفم بهت بدهكارم هياز  شتريب يليخ.....نه: شد سياز اشك خ صورتم

 ....حيتوض....زود باش....حيتوض..... يدون يخوبه م:اروم شد  يحرفم كم دنيشن با

 ....نه نمكيخواهش م.....ينه شاد_

 ...مرد يشاد ايچته  يگ يم اي. شهينم ميمن نه حال_

 !؟يشاد_

 ...االي...دختر خوب ستيجون كندن كه ن...يبگو هان_

 شرط هيبه _

 ؟يچ_

 ؟يخوب شاد. بره رونياتاق ب نياز ا ديحرفا نبا نيا يطيشرا چيتحت ه....من و خودت بمونه نيب يشنو يم يهر چ يقسم بخور ديبا_

  .خوب يليخ_

 . من و خودت بمون نيحرفا ب نيا يطيقران تحت هر شرا نيبه هم خورميقسم م: از قفسه برداشت و ادامه داد يقران

 وقتا دوستت دارم خرخرتو بجوم يبعض...يدونيم: شروع كردم ياهللا بختك.....سكته نكنه يدونستم چطور بگم كه شاد ينم

 ن عاشق شدم؟چرا اونوقت؟ چو ؟يبگ نويكه ا يداد ؟قسمميوا؟خوب_

 .اههيس يليچون سقت خ....نه_

 .....يگيم يفهمم چ يمن كه نم_

و طبق معمول خنده هامون  ميبود ستادهياونجا وا ييروز صبح زود دوتا هي ادهي...نگاه كن اونجارو: اشاره كردم رونيبه سمت پنجره رفتم و به ب_

 ....ديدفعه اون تازه وارد سر رس هيازه وارد كه ت هيدر مورد  ميكرد يم يمثال شوخ ميداشت. عالمو پر كرده بود

اون  يبره كه وقت ادمي شهيمگه م...اره گه؟خبيد رارسالنهيام هيمنظورت قض....فهمم يكلمه از حرفاتم نم هي....يكرد جمي؟گيهان يگيم يچ_

 ه؟يخب حاال ربطش چ ميشد كيبود كه من و سهند به هم نزد هيجن جلومون ظاهر شد اصال سر همون قض نيع زدميحرفا رو م

 اد؟ يم ادتياون روز خودتو  يحرفا_

 اون روز من داره؟ يبه حرفا يحال تو ربط يعني.برمينم اديگفتم كه تا عمر دارم اون روزو از _

 ...يفهم يم...يشاد اريب ادتي_

 ....االنه كه دل اقا نامداره رو يشد ،دلبريگفتم چه ناز شد يخب داشتم م_

 اره؟ اره؟..: كلمات رو گم كرده بود.....اون.....كه اون نهيمنظورت ا: ديپرس مهيسراس. افتاده باشه شينگار كه دوزارا. ساكت شد كدفعهي
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 ....اون اقا نامداره....ينه شاد.:اماده كنم گذشتيگفتن اونچه در دلم م يتا خودمو برا دميكش يقيعم نفس

تو  يعني....يعني.: تا بتونه حرفمو باور كنه كرديم فيو كلماتو پشت هم رد كرديانه نگام مهنوز ناباور يشاد. هيگر ريادامه بدم و زدم ز نتونستم

به .....يدياون روز كه باهاش رقص..بعد....بعد.....يختيبه هم ر نيبه خاطر هم دياياون روزم كه گفتم به هم م...اون روز......ياونو دوست دار

 .....خاطر من نبود

 .ه خاطر تو اونكارو كردمفقط ب....نه اشتباه نكن_

 ويكه كس يخودتو غرق كار كرد... يمحروم كرد دنشيبه خاطر عشقت، خودتو از د يبعدشم چون رو اعتقاداتت پا گذاشت: زد يرمق لبخند يب

حاال واست افت داره ....يبود زاريكه از مردا ب ييتو......سال27اونم بعد .....تو قلبت جا گرفته يمسئله كه كس نيالبد سخته قبول كردن ا...ينينب

 .....ياز همونا كرد يكي ميتقد يقلبتو دو دست كه

 گميم كيتبر: ديزد و اومد جلو گونمو بوس يقيلبخند عم. زد و من فقط سر تكون دادم يمن سخت بودو شاد يكه گفتنشون برا ييحرفا ي همه

 .....يافتاد ريباالخره تو هم گ....خوشگله

 ...جون سهند....يشاد_

 ...تر از سهند قسم خوردم زيراحت دختر من به عز التيخ_

 در اومد يصدا

 .يدارم شاد ضيمر...يوا: زدم يبه شاد يچشمك

 ......يهان گهيپس من برم د: به خود گرفت يبعد ظاهرا لحن محزون. در اورد يكرد و شكلك يا خنده

  ميكن يصحبت م شتريبعدا سرفرصت ب_

 ....فعال: ندمو گرفتمبه زور جلو خ. دراورد يشكلك بازم

 ...فعال_

 د؟ييبفرما: مثال صدامو صاف كردم بعد

 دنشيبا د. دميبازم از خودم خجالت كش. چشماش گود افتاده بود ريالغر شده بود و ز....كرده بود رييتغ يليخ ياونم مثل شاد.....باز كرد درو

 نيكردم ع يسع يليخ. دست و پامو گم كرده بودم. دهيتازه به بلوغ رس يدخترا نيشده بودم ع. پوستم و قلبم به تاپ تاپ افتاد ريز ديخون دو

 .دياگه كار دار..شرمنده....ديباش نجايكردم ا يفكر نم د؟يخوب هست: ادامه داد يجوابمو داد و با لبخند. سالم كردم. باشم شهيهم

 با اجازتون. شما دييبفرما....نه دكتر_

 ...ريهم با اقا ام...هم با شما. من كه كار دارم.يتو كار ندار. با اجازتون ويچ يچ: و با خنده گفت.رفتجلومو گ يكه شاد رونيخواستم برم ب يم

 . باز كردم يكردم كه سفره دلمو واسه شاد نيلعن و نفر يموقع باز بشه و خودمو كل يكه ب يخودم فتم لعنت بر زبون با

 يبهش زدم برا يدهن باز كنه و هر حرف يمنتظر بودم شاد. دم تو دهنم جمع شدهمع ديكردم تمام اس يقلبم تند تر شده بود و حس م ضربان

 . كه قسمشو بشكنه ستين يادم يافتاد شاد ادميافتاد به قران قسم خورده و باز  ادميبازگو كنه كه  رارسالنيام

 يكه م يدرست لحظه ا. دهيخند شميبه ر ميو حساب دهيحالمو فهم دميفهم افشياز ق. گه يم يچ نمياروم گرفتم و منتظر شدم بب يفكرا كم نيا با
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به گردن  ياديشما دو نفر حق ز. گذاشتن واسه ابان ماه ويخونواده هامون قرار عروس يعنيراستش ما ،: خفش كنم به حرف اومد رميخواستم بگ

 ازتون داشتم يخواهش هي يبا هماهنگ. ديدارما 

  دييبفرما:اب دادزد و جو يارسالن لبخند ريام. دميكش يراحت نفس

چشمتون . اما فعال پدر مادرامون افتادن به جون هم ميمقدماتش باش هيبه فكر ته ديمونده و ما با مونيماه به عروس4خب راستش االن كمتر از _

خ ثبت يتو تار دين كه باسر ما اورد ييبال هيدنبال سالن، اخ  ميبر ينفر 10) زد يپوزخند(تا با پدرا و مادرامون  ميجمع شد كباري نهيروز بد نب

 يرو تو سالن م يبود كه عروس نيا شونيالبته مشكل اصل گهيطرف د هيهم از  امونيو ناپدر يمادرپدرا افتاده بودن به جون هم و نامادر. شه

 .و مختلط برگزار بشه رنيبود باغ بگ نيچون نظرشون ا. جدا باشه ميخوا يو م ميريگ

 يخواستم خواهش كنم باهامون همراه يم دايخر هيحاال واسه بق. ميرو گرفت....و هتل  ميديبا هم به توافق رسبود همه  يهر حال با هر بدبخت به

 .ستيمن و سهند سازگار ن ي هياصال با روح يعني. ديبا هم برن خر ييكه عروس داماد دوتا بهيغر بيخرده عج هي ديدون يم...اخه. ديكن

 شيخرده روح هيبا رفتن مامان ...كه دختر جوونه ديدون يم. ارمينباشه اتنا رو هم ب يفقط اگه مشكل. تمدر خدم دييمن هر وقت بفرما_رارسالنيام

 .ختهيبه هم ر

 ؟يجان شما چ يهان.اتفاقا چه بهتر. هيچه حرف نيا كنمينه خواهش م_

استفاده  يو سهند متاسف شدم كه به جا يشاد ياپدرا و مادر يلحظه برا هي. ذهنم كجاها كه نرفته بود و چه فكرا كه نكرده بودم وونهيمن د اخ

 . كردنيتونست براشون خاطره بشه رو كوفتشون م يكه م ييارزشمند افتاده بودن به جون هم و روزا ياز اون لحظه ها

به  يود شادب يا گهيقطعا تو هر زمان د. داشت رهاش كرده بودم يبه همدرد ازين يكه شاد طيواسه خودم متاسف شدم كه تو اون شرا بعد

 .زنهيو از مشكلش حرف م ستادهيكه با محكم ا دميد ياورد اما حاال م يدر برابر اونا كم م ييتنها

پشتشو  ينجوريهم ميخدا كنه تو مشكالت زندگ. امتحانشو خوب پس داد نياول. خب خدا رو شكر. براش بوده يگاه خوب هيسهند تك مطمئنا

 .رهيبگ

 گهيد...خانوم يهان...خب.ميبا هم مچ كرد و همه قرار مدارارم گذاشت مونويكاريمشترك ب يزمان ها عيسر يادهم موافقتمو اعالم كردم و ش من

 .رارسالنيام دنيو ند يكاريجبران ب نمي؟ايخوا يم ياز خدا چ

 .رو با تمام وجود لمس كنم يگرفتم واسه چند روزم كه شده زندگ ميو خودم تصم يجبران غفلت از زندگ به

از جا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و درحال باز . كنه يكه از پشت پنجره بهم سالم م دميرو د ييطال ديبا باز كردن چشمام خورشبهد  روز

 .دميكش يا ازهيخانوم و خم ديماهت خورش يسالم به رو: كردنش گفتم

 !يسالم بر همگ: بلند داد زدم رفتم و رونيگنجشك ها سرمست از اتاق ب كيج كيج يصدا دنيخوردن هوا به سرم و شن با

 .خوردن متعجب نگام كردن يو صبحونه م زيكه تو آشپز خونه نشسته بودن پشت م يرمهديو با ا و ام مامان

 ؟يهان يخوب: كرد رازيا يتعجبشو با جمله ا يرمهديام

خانوادمو  يحانه خوردم و در همون حال اعضاو با لذت صب وستميو خودم بعد شستن دست و صورتم بهشون پ! شهيبهتر از هم: زدم يقيعم لبخند

سالها بود تو چهرش  ديكه شا ياسودگ شد،يم دهيتو چهرش د يخاص ياسودگ هي يتوس يو چشما ديمامانم با اون پوست سف.از نظر گذروندم
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 يبود؟از خدا خواستم اون ارامش برا افتاده بود كه اون ارامش رو بدست اورده يدو ماه چه اتفاق نيتو ا. دونستمينم لشويدل االمح. بودم دهيند

 .باشه يشگيمامان پردغدغم هم

و با . جانيپر ارامش بود و ه شهيهم. بشناسمش ديو شا ديكه با ينتونستم اون جور چوقتيصبور و تو دار كه ه يمرد. به پدر دوختم نگاهمو

 .داديبه خونمون ارامش م شهيهم شيهمون ارامش ذات

من آدم ها بودند و  يايدن. كرد يم يفرسنگه دور تر از من زندگ ييبرادرم بود اما جا. نخواستم دركش كنم قتچويكه ه يپسر.....يرمهديام

 ايدن يكار ها نياز سخت تر يكي يرمهديبه ام يكينزد. بود ادمونيز ياختالف سن ديشا لشيو دل ميدور از هم بود يليخ.ها نياون ماش يايدن

 .دمقادر به انجامش نبو چوقتيهبود كه 

قبل  ياز اون استرس و اشفتگ گهيد.ارومم كرد ذارنيها همراهمن و تنهام نم يدارم كه تو سخت يگاه محكم هيتك نكهياوردن خانوادم و ا ايبه  با

و كسانم ر نيزتريرفتن از خونه عز رونيقبل ب. نهيكه اون بخواد بهتر ميزيو اون چ اديم شيخدابخواد پ يمطمئن بودم كه هر چ. نبود يخبر

 .رفتم رونياز در ب نهيبا طمان شهيو برخالف هم دميسبو

هم با نگاهم  مارستانويدوست داشتم خود ب يحت. برام عادت شده بود دنشونيكه د ييادما. شم قيبه ادما دق شتريكردم ب يسع مارستانميب تو

 يزهايبود كه با اضطراب چ ييپهنش پر روز ها يراهروها.يخودم و شاد يها طنتيقشنگ و سرسبزش برام پر خاطره بود از ش اطيح. ببلعم

 .كردم يتجربه م ويديجد

 ييها هياتاق عملش پر ثان.كردم يم يكيزودتر برسم به اتاقم پله ها رو دوتا  نكهيا يموندم و برا يبود كه خواب م يياور روزها اديپله هاش  راه

. شد اردو ماريب نياول. كه عاشقانه دوستش داشتم ياتاق. وارد اتاقم شدم. ودب يزندگ يانسان و برگشتنش به چرخه  كيبود كه تنها ارزوم بهبود 

مشكالتشونو بشنوم و با  نكهيا. بود يبرام حس قشنگ گرانيكمك به د. رميكمك بهش به كار بگ يكردم تمام توانمو برا يسع شهيو من مثل هم

شه يهم. بود ايكار دن نيخالص كردم لذت بخش تر يضيمر هيون فردو از شر ارائه كنم و بدونم با اون راهكارم ا يتوجه به دانسته هام راهكار

 مارستانيكه تو ب گرانيبرعكس د. ديرسيبه موقع م شهيو الحق كه كمك هم رسهيبهت كمك م ازيمواقع ن يكنيكمك م يبه كس يمعتقد بودم وقت

داشتم  يبيذوق عج. داد يبهم دست م يشدم ارامش خاص يكه م نمارستايوارد ب. بودم مارستانيعاشق ب يكردن من از بچگ يم ياحساس ناراحت

با خودم . برام مظهر عشق بود مارستانيب. شباهت به فرشته ها نبودن يبشم كه در نگاهم ب ييپوشا دياز همون سف يكي يمنم روز نكهيا يبرا

نكنه  غياون فرد در تيداره بدون توجه به ماه ازيه كمكش نب يكس نهيبيم يادما عمل كنه و وقت يبه نفع همه  تونهينفر م هيردم چطور  كيفكر م

 يعاشق فشيعاشق باشن اما پزشك وظ تونستنيم گهيد يبود؟ به نظرم ادما نياز ا ريمگه مفهوم عشق غ.بكنه ادياز دستش برم يو هر كار

شاهد  شهيهم مارستانيتو ب. خواستميم نويهم مديورزيم شناختميكه نم ييكه به ادما يگفتن پشت هر عاشق خداست منم از اون همه عشق يم.بود

تو . داره ازين شونيكه به همدل ياومدن كنار كس يبا هم و م كردنيو دالشونو صاف م ذاشتنيهاشونو كنار م نهيك ابودم كه ادم ييلحظه ها

پز لباس  يكس گهيد. پزشك هيغذا،با  هيباس، با ل هياتاق ،با  هيپول هر دو تو  يپولدار و ب. از هرگونه تكلف يخال. ادما خودشون بودن مارستانيب

نفر  هيمخاطبشون . بود يزيچ هيچند لحظه خواسته همشون  يبرا...بودن يزيچ هياونجا همه منتظر . داديو خونشو نم يجخار نيماركدار و ماش

 .بردم يلذت م يرنگ هي نياز ا شهيو من هم...بود

. دل ببره و منتظر رفتن بشه ديبا هييايو دن ايدن يكه از هر چ ييلحظه ها....و خدا مونهيادم م هيكه  بودم ييشاهد لحظه ها مارستانيجز اون تو ب به
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كه  شهيم خشپ مارستانيچه مهربونه و تو ب دهيكه خدا نشون م ييلحظه ها....كنه  يكنه و بهش رو م يكه باالخره بودن خدا رو باور م ييلحظه ها

 ياز اون تو ريغ. شغلو انتخاب كرده بودم و عاشقش بودم نيبود كه ا زايبه خاطر همون چ. كرده دايشفا پ العالج ضيمر هيبازم معجزه شده و 

 يشه برايهم لميدال. باشم رهيخواست عضو فعال اون زنج يو من دلم م رهيزنج هيچرخه بود،  هيبه نظرم اموزش . دادم يدانشگاهم زبان درس م

قراره خانوم دكتر  نكهيا اي ؟يذره هم به پولش فكر نكرد هي يعنيگفتن  يو م دنيخنديكردم م يم انيبرو  نايا يوقت. خنده دار بود گرانيد

 .ناباورانه يصدات كنن و جواب من صادقانه نه بود و پاسخ اونها نگاه

 يلحظه لحظه ها يروز كار انيدر پا.شد يزنده م يگريپس از د يكياومدن و با اومدن اونا خاطرات منم  يم يگريپس از د يكي مارايروز ب اون

بود كه  ميماه 6-5كه وجود ناخوداگاهم برمن حاكم بود  يماه2از  ريغ دميتازه فهم.ريماه اخ 6-5عمرم اومد جلو چشمم و صد البته اتفاقات 

 . گرفته بود يشياز منطقم پ ساتماحسا

خب، . ارسالن ريعالقه ام به ام ليبرام حل شده بود جز دل زيمه چه. كنم لشيو تحل هيتجز تونستميو م دميفهميم مويحال تمام لحظات عاشق حاال

 .احساس و منطقش تعادل برقرار بود نيبود، ب يداشت، با شعور بود، منطق يعال التيداشت، تحص يخوب يبود، خانواده  پيخوشگل بود، خوشت

رو بااشون گذرونده  ياديمدت ز ديشا يرو داشته باشن و حت ايژگيبرخورده بودم كه اون و ياديز يدرست اما من تا به حال به مردا نايا ي همه

گشتم كمتر  ليدنبال دل شتريب يهر چ. و مثل اون دوست نداشتم رارسالنيام يبه اندازه  چكدومويبراشون قائل بودم اما ه ياديبودم و احترام ز

تنها  ارهيكه منطق جلوش كم م يزيتنها چ. خواد ينم ليدل نكرايب يهست نيكه تو ا هيزيكه عشق تنها چ دميمهم رس نيكردم و تازه به ا دايپ

شن  يكنن عاشقن و م يحداقل تظاهر م اي.....شنيكه عاشق م هييبا خودم فكر كردم دور و برم پر ادما...كه من در مقابلش كم اوردم يزيچ

 دهيد وياديز يادما.ستيوجودش ثابت شده ن يكه هنوز حت رنيگيم ياحساس نيهم بر اساس هم ماتشونويتصم نياحساس و بزرگتر كپارچهي

ادما  يهمه .... دميرسيم خواستميكه م يزيبه اون چ ديبا. شدميم روزيپ دياما من با. شكست خورده بودند يتو زندگ قيطر نيبودم كه به هم

 يعده ا ديشده بود و شا رهيطقشون چرو داشتن كه احساسشون بر من ييها هيادما ثان يهمه ....بشن ياحساسات تونستنيم...عاشق بشن تونستنيم

اگه . كردم يخاص عمل م ديهم با نباريا. كه به خاص بودن معروف بود يكس....بودم يهان....اما من.بود يشگيحالت درشون هم نيهم بودن كه ا

بود  يمطمئنا كار سخت. فتمريشوندم كنارش و با منطق جلو م يمنطقمو م ديخوام، با يبرسه كه م ييو به جا هواستم عشقم اسطوره بش خيم

 ايارزش و خواسته هامون با هم تناسب داره  دميد يو م دميسنج يم رارسالنيعشقمو به ام زانيم ديبا زيقبل هر چ....كار نشد نداره....اما

 نييش از مواضعم پادوسش داشتم كه به خاطر يسقف بمونم كنارش و بازم عاشقش باشم؟ انقدر هي ريز مرع هي تونميم دميفهم يم ديبا....نه

برم  شيدونستم انقدر دوسش دارم كه اگه بخواد به خاطر راحت يم.....ميشد يهرگز ما نم دميما؟ شا ميساله رو بكن 27من  نيكه ا يانقدر. اميب

 ......رو حس كنه يتا اون اسودگ متنها باش شهيدور افتاده و هم رهيجز هي

 .ها استفاده كنم نيرقم زدن بهتر يكه در دست دارم برا ياشتم از زماند فهيكرد و من وظ يرو معلوم م زيهمه چ زمان

 دييجان؟ بفرما:به در خورد يفكر بودم كه تقه ا غرق

 

به  مكتيگذشته و ش تيساعتم از ساعت كار مين يديكه نفهم يو كارتو دوست دار يانقدر غرق يعني: داد يبود كه با تاسف سر تكون م يشاد

 قار و قور افتاده؟
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 ..يدون يتو كه م.نه : زدم يخندلب

پس اگه فكر . مينهار بخور ييتا4 ميكه االن منتظره بر يام هست گهيد يكيونم عاشق  ديكه من م يياما تا جا! يعاشق كارت هست يجنابعال! بله_

 !يخانوم يبه فكر خودت و خودش باش كه كار بسه هان يكن يمن و سنهدو نم

 .يخانوم يشاد ميبر. باشه:هم لبخند زدم و گفتم  باز

با سهند هم سالم و . اونا بودم يكننده  نييچون من خودم تع فتهيقراره ب يدونستم چه اتفاقات يانگار م. هام استوارتر و محكم تر بود قدم

به  تچوقيه اديفر نيكردم ا يو من سرمست ارزو م داديعشق سر م اديفر ينگاه سهند و شاد. شدم نشونيكردم و سوار ماش ياحوالپرس

 .دينگرا يخاموش

سراغ لباس عروس و بعد لباس داماد  مياول رفت. سمت بازار ميو رفت ميارسالن و او و اتنا رو سوار كرد ريدم خونه ام ميديرس يمسافت ياز ط بعد

 .خوابم برد يرو تخت و زود دميپر يبودم خونه از خستگ دهيرس. و بعد هم سفارش كارت

 ان؟يباهامون ب يخواينم نيميچرا از مه دخت و س: دميكه ازش پرس ميزديحرف م يبا شاد ميداشت. كرد كه متعجبم دميشن يبعد خبر روز

 . خواد غر بزنه يم يه اديب. كنه ديمغازه خر نياز اول ديبا ديخر رهيم ،يشناسيكه م نويميس: زد و گفت يپوزخند

 . هيمه دخت چه مارمولك نيا.....يدون ينم...يدون ينم: تخسو به خودش گرفت يبچه ها افهيچهرش عوض شد و ق حالت

 ؟يچ يواسه : كه بهش داده بودم خودمو متعجب نشون دادم و گفتم يموافقت كردم اما به خاطر قول يعشق پنهونش افتادم و در دل با شاد ادي

 اديترسه ازت نم يم....يتو خونش كرد نهكيفكر م.... نهيب يم اديم ريام....شهيم فيدستات كث.....ميدل خون نيدست نذار رو ا.....خواهر يه_

 ....ها ردتيبگ

 دختر؟ يادم حرف بزن نيبار شد تو ع هي_

از  زايچ نيا دميمنم كه د. حالش بده خوابه: برداشت گفت ويكه مامانش گوش ديخر ميبر اديزنگ زدم خونشون بگم ب ياون روز: زده گفت ذوق

 بود؟ ياسمش چ.....پسره كه بود ؟همونياونم ك.....خواستگار داشته....ن اومد كه بلهاصرار كردم تا مامانش بهزبو يكل...ديمه دخت بع

 كدوم؟: دميو مبهوت پرس مات

 .....بودا تونيپسره همكالس....ششيپ متيكه تو پات اوخ شد برد گميبابا جون همونو م...اه_

 ؟يگ يشاملو رو كه نم: دميجا پر از

 يبا تموم شدن دوره عموم ايگو.....كنهيو مه دخت ناز م يخواستگار ادياقا دفعه اول كه م نكهيدتر از اون اب.....نشو حاال ريجو نگ:تكون داد يسر

 ديما االن با....ينيب يم...اونوقت....ارهيم فيتشر يچند بار برا خواستگار يشه و سال يپسره هم شروع م نيشدن ا شيمه دخت دوران سر

 ....ميبفهم

سالها پسره رو دوست داشت و حاال كه اون داشت براش . اندازش يب يكردم و لجباز يبه مه دخت فكر م. نبود يشاد يبه حرفا گهيد حواسم

داد پا  ينگهش داشته بود تو قلبش و اجازه نم. كرد پسره رو از ذهنش پاك كنه يحداقل نم.تونستم دركش كنم ينم....كرد يناز م زديپرپر م

 ...يگريدرب و داغون تر از د يكي....ما يدوستا نيا بياز عجا نميا. جلو بذاره

برو :اخر سر انقدر اصرار كردم كه داد زد. نبود يحاضر به كنار گذاشتن لجباز. كرد يانكار م زويهمه چ. بود دهيفا يزدن با مه دخت ب حرف
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 .نمينحستو بب ختيخوام ر ينم گهيد. رونيما ب يبرو از خونه . يهان. رونيب

فكر كردم چند وقت تنها باشه و فكر كنه بهتره . قمر در عقربه يليداد كه اوضاع خ يمهربون نشون م شهيصبور و هم از مه دخت يبرخورد نيچن

 .با خودش معلوم كنه فشويندن و بذارن تكل ريبهش گ اديخواهش كردم ز ميو شاد نيميپس از س

 ياتنا هم كه سال اخر دانشگاه بود و روانشناس يگاه. يشاد يراكامل ب يا هيزيجه ديكار هرروزمون شده بود متر كردن بازار و خر يو شاد من

الغرتر  يساخت چون نسبت به عقد شاد ياز مادرشون بهش نم يدور ايگو. اومد يبود باهامون م يخوند و دختر فوق العاده خوش اخالق يم

كه  نهيخب قطعا غذام رو هوائه و به خاطر هم ستيشون نحاال كه مامان كردميو من فكر م. از اون نداشت يدست كم رارسالنميام البته. شده بود

 :و با جوابش منو متعجب كرد ديبه اتنا گفتم كه خند يبه شوخ نويهم كباري. شن يخواهر برادر ذره ذره اب م

جا باشه وقت غذا هر  ست؟ين داشيپ مارستانيتو ب يني بيمگه نم. بد بگذره ذارهينم ريام. ميخوريراحت خوب غذا م التيخ....جون ينه هان_

 ....سازه يمامانه كه نم يدور. غذاهاش حرف نداره. ميرسونه خونه كه غذا بپزه با هم بخور يخودشو م

كه خدا سنگ تموم  افشميبود، تو ق 1كه  ميزيكه بلد بود، تو تم ميكرد، اشپز يكه م شيارا. مرد شده بود فكر كنم ياشتباه نيا....بود يادم عجب

 .دميو باز خند.. ....ابهتش، اخالقش، مرامش كلش،يه: و گفتم دميتو دلم خند خورد؟يكجاش به مردا م پس.....گذاشته بود

دنبال  ميرفت يو سهند م رارسالنيشب ها هم اكثرا با ام. شده بود ايدن اليخيمه دخت هم كه ب. ومديداد و م يافتخار م نيميهم س ياز اتنا گاه ريغ

 .كردن يم يمارو همراه هيزيجه ديخر يبرا يه اونام گاهالبت. يمقدمات عروس ريخونه و سا

كه به نظرم فصل  يفصل. بودم زييعاشق پا شهيهم. بود كيهاش نزد ييبايز يبا همه  زييپا. داد يو گرما جاشو به سرما م شديكم هوا سرد م كم

 يبود و رنج اما به رو يتو دلشون پر سرد گرم اما يكمون رنگا نيشدن رنگ يفصل رنگارنگ كه درختا م هي. ديفصل جد هي. تحرك بود

به رنج درختا و  دوزنيذارن كنار و بر خالف خواست درختا نگاهشونو م يرو م ييبايهمه ز نيا يچطور برخ دميفهم ينم. اوردنيخودشون نم

 .....گهيد يشروع يبرا هيبلكه اغاز ستيمرگ ن زييكرد پا يفكر نم يچرا كس....شهياشك توچشماشون جمع م

خوام  يم يمونده بودم چطور. سيتدر ونيروز در م هيهر روز دانشگاه كالس داشتم و . وقتمو پر كردم ديترم جد يماه گذشته برا6جبران  هب

بعد اون . دنشيگرفت و خر ويخوشگل چشم سهند و شاد يخونه  هيبود كه باالخره  ديقبل شروع ترم جد. ول كنم ويبازار متر كن فيشغل شر

ترمم  گهيد. ميديچ يو با عشق م ميبرد يرو م كهيت هي بايهر روز تقر. دنشيو با وسواس چ يشاد ي هيزيبردن جه كهيت كهيت ودبكار ما شده 

 يكارا يدانشگاه و از اونجام پ رفتميظهرها هم تا غروب م. بودم مارستانيتا ظهر كه ب. كرد يم دايمنو تو خونه پ يشروع شده بود و كمتر كس

. بودم يادم نيمن چن. بودم ياما از خودم راض. برد يو خوابم م شدميولو م يشاد يشدم كه همونجا تو خونه  يانقدر خسته م يگاه. بودم يشاد

 ينم. كار كنم ميتا فول تا مارستانيرفتم ب ينبود شبها هم م يشاد يبودم و اگه عروس زارينشستن ب كاريب يا هياز ثان. فعال و پر جنب و جوش

 . اديدلم جا بدم كه خدا رو خوش ب يخواستم كجا يكردم شوهرمو م يبود و اگه ازدواج م يشدنم چ شقاوسط ع نيدونم ا

 يليخ.جا توش جمع شده بود هيكه داشتم  ييال ها دهيا يهمه . فيمرد پر جربزه و همه فن حر هي. خوب شناختم يليخ رارسالنويمدت ام اون

 زاريهم ب يرتيبسته و غ ياز مردا. ول نبود ريام ومديول بدم م يمن از مردا. بود كينزدبه هم  يليارزش هامون خ. دميخودم و خودشو سنج

مجبورم  ياعتقاداتش انقدر قشنگ بود كه گاه. نه اونقدر متعصب نه اونقدر شل. ادم متعادل بود مثل خودم هي. نبود ياونطور ريم ام ازبودم كه ب

نداشتم  نانيكه ازش اطم يزيتنها چ. مطمئن بودم نويا. ميشد يم يخوب يدر و تخته  يخالصه به قول شاد. رمشيساعتها به حرف بگ كرديم
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 يكرد كه فكر م يبرخورد م يجور يچاكمه و گاه نهيكردم عاشق س يكرد كه فكر م يم ييرفتارا يگاه. اون بود يو عالقه  شعشقم به زانيم

. دوستش داشتم قاياما عم. بدتر از خودش يكم ديالبته شا. ثل خودش رفتار كنمم كرديها بود كه منو وادار م يدوگانگ نيا. مهيكردم دشمن خون

 .نكرده بودم دايمقدارش پ دنيسنج يبرا يهنوز راه يول

 . خونه تموم شد دمانيمونده بود كه چ يشاد يروز به عروس ده

بعد از مدتها دور هم  نيميمن و مه دخت و سو  يمناسبت شاد نيبه هم. عشقشونو كم داشت يو سهند و گرما يكه فقط وجود شاد يا خونه

 ييما يرفتارش برا. بهونه كرد و رفت مارستانيشبشو تو ب فتيداشت شاد نشونش بده ش يسع يليكه خ يداغون ي افهيمه دخت با ق. ميجمع شد

اون روز مه دخت  يوسط جز حرفا نيمنم ا. خبر بودن ياز ماجرا ب بايكه تقر يو شاد نيميس. اور بود رتيح ميديازش ند ركه سالها جز صب

 .كنم يتونستم كار يبنا به خواست خودش نم يدونستم و از طرف ينم يزيچ

براش  يكار ميتونستيم  ديشا...مه دخت چشه ميدونست يكاش م: گفت يبعد رفتنش بود كه شاد. دميكش يزجر م شيناراحت دنيبا د فقط

 .ميبكن

پشتسرش حرف  نجايا مينيباشه دوست نداره بش شيمه دخت هر چ ن؟يبكن نيخواست يم كاريچ :گفت يبا لحن بد نيمينگفتم اما س يزيچ من

 . ميبزن

بهم برخورده بود ساكت فقط نگاش  نكهيبا ا. قابل تحمل شده بود ريغ ياونم تا حد. حرفش كامال موافق بودم اما لحن صحبتش واقعا زننده بود با

 .قابل تحمل ريگنده دماغ و غ. خودت شده نيع يكيكه  ينكنه خوشحال: با خشم گفت يشاد يكردم ول

 باش لكسير....زميكنم عز يخواهش م....يشاد_

 ن؟يا ايباشم  لكسيمن ر_

 جان شمام نيميس_

 . رونياز در زد ب عيو سر ديبرس شتونيمنم برم شما به ع: نداد حرفمو بزنم مجال

جفتشونم ....ولشون كن اصال: به حرف اومد يشاد قهيبعد چند دق. د خدا عالم بودچه مرگشون بو نايا. ميكرد ينگاه م گرويفقط همد يو شاد من

 .انيارسالن و اتنا ب ريسهند و ام ميزنگ بزن ايب....برن به درك

 .اتنا كالس داره االن_

من باشه زنگ زد  دييمنتظر ت هنكيچه بهتر و بدون ا. انيب ييدو تا ميزن يخب زنگ م.....ايخوب امار خواهر شوهرو دار طونيش يا: كرد يا خنده

 )خونه نبود يكس يو طبق معمول جز شاد مياونجا بود( نايا يخونه شاد انيسهند و خواهش كرد ب

 . رو سرم وباز كردم دميشالمو كش. كه زنگ در به صدا در اومد دينكش يطول

 .سالم_

 ؟يخوب. خانوم يسالم هان_

 دكتر؟ ديخوب هست. سالم_

 ممنون_
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كنار  نيتو بش.:كه مانع شدم ارهيب يزيچ ييرايپذ يخواست بره اشپزخونه برا يم يشاد. كرد و رفتند نشستند رو مبل كيلهم سالم ع يشاد

 .ارميسهند من م

 .جونم يدستت طال هان_

شد  يم شونيزيچ هياونام انگار . بردم وهيقبلش براشون م. درست كنم يبرداشتم و پوستشو كندم كه اب طالب يطالب هيتو اشپز خونه و  رفتم

نفر . برداشت و تشكر كرد. تعارف كردم يبه شاد.نه؟يچرا انقدر جو سنگ: دميرو اوردم و پرس يرفتم اب طالب. جفتشون تو هم بود يچون اخما

و كار ت يرفت دهيكفاف نم يحقوق پزشك! خانوم يهان: گفت وانشيكرد جانانه و بعد سهند كه با برداشتن ل يارسالن بود كه تشكر ريما يبعد

 ؟. يريگ وهيابم

 يشاد: گفت يرو به شاد. تعجب كرد. ذاشتمش سكوت كردم يجواب نم يكه ب شهيمنم بر عكس هم. بود هيپر كنا شهيبرعكس هم لحنش

 ده؟يدوستت خروسك گرفته جواب نم!جونم

 .قدهاست معت يمسئله كه جواب ابلهان خاموش نيجونم سخت به ا يدوست شاد!سهند خان ريخ: در اومد كفرم

 ؟..خاموشه يگيچرا م....خانوم يهمه جا روشنه كه هان: سرشو به هر طرف چرخوند و گفت: كنه يلودگ اومد

 .سهند خان. خواد يم رتيچشم بص_

به  ميزد نيميمثال؟ بابا االن با مه دخت و س ديكن يجوو عوض م ديدار ينجوريا: از بازوش گرفت يشگونين يباز كرد جواب بده كه شاد دهنشو

 ...نكهينه ا. ميخوش بگذرون ميهم باش شيپ يايدعوتت كردم ب. جان تو مغزمون پره. و تاپ هم پيت

 باشه؟ شتيپ اديب يدعوت كرد رارسالنميام: بهش انداخت يقينگاه دق سهند

بده به جا اوردن  د؟يايبسهند؟ بده گفتم با هم  يتو خوب: كه معلوم بود جا خورده گفت يشاد. ناراحت شدم يشاد يمن جا. بد بود يليخ لحنش

  ؟يرسم مهمون نواز

حاال دلم . لبخندش برام ارزو بود دنيد.....برج زهر ماره هي يانيكردم سهند ك يروز فكر م هي....يهان: بغض كرده بود رو كرد به من كهيحال در

خدا :رو صورتش جا گرفت يبخند قشنگكه رو صورتش بودو پاك كرد و ل يقطره اشك. نداره بياخمشم دوست دارم ع.....تنگه واسه اخمش

 اخه االن وقت شوهر كردنم بود؟.تو هچل ميدختر كه انداخت هنكن لتيذل

 رو دنبال كردم يشاد يو از حرفاش بگذرم بهتره چپس حرفا ستيحال سهند خوب ن دميفهم

دلت انداختت تو هچل، من انداختمت تو : گفتمصاحابت؟ اروم رفتم جلو و در گوشش  يدل ب ايمن انداختمت تو هچل .....روتو برم من دختر!ا

 .بغل

 .و رو كردم به سهند نهيا ريتقص ه؟يمن چ رياصال تقص......ياز من تشكر كن ديپس با: بلند ادمه دادم بعد

 ريتقص نهينو ببعشقم اخم م نكهيا يول....قشنگم دست منه يدل شاد....منه رياره تقص...منه ريتقص: ديرو در اغوش كش يزد و شاد يلبخند سهند

 .رارسالنهيام

 .گردن من...ياك يكن يماست مال يخوا يم.باشه!من؟ ريتقص: ديخند رارسالنيام

 ....كه هيو دغل باز ييبهتر از دورو....كنم يمال تيخوام ماس ياره م: شد هيسهند باز پر كنا لحن
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 !سهند شنوميم ديجد يزايچ: اونم رفت تو هم ياخما

 ....يهست يتيشخص يكنم دچار دو گانگ يفكر م يگاه. اتييدورو نيبا ا يكرد ست؟خستميبس ن رارسالنيام د؟يجد يگ يم نايتو به ا د؟يجد_

 . ديبذار بعدا كه با هم تنها بود...ستياالن وقتش ن...زميكنم عز يخواهش م...سهند: اروم دستشو گذاشت رو دهن سهند يشاد

به خودش اومد  ديبگم شا نجايبذار هم.....بذار بگم... ينه شاد: دينش كنار كشده يزد و اروم از رو يبر دست شاد يبوسه ا سهند

 .....دختر ابرو كمون هيعاشق : با تسخر ادامه داد...سنگه عاشقه يكن يو فكر م ينيب يكه جلوت م يرارسالنيام نيا...من يشاد....باالخره

 ......وغ بودنه در. دميشن ينم يچيه گهيد. بود كه نشست تو قلبم يخنجر حرفش

 ......بود بر صدق حرف سهند يدييخفه شو سهند و حرف مفت نزن تا: گفتيارسالن كه م ريام اديفر

غم عالم . ستيكه دلش مال خودش ن يباش يعاشق مرد نكهيبدتر از ا زيچه چ....ختيكردم فرو ر يكه چند ماه توش زندگ ييايكردم دن حس

 جنجال ادامه داشت....رارسالنويدوگانه ام يرفتارا يمعن دميفهم يحاال م......نشست تو دلم

 ست؟ين ييدورو نيا ؟يكه اصال دل ندار يكنيرفتار م يو انوقت تو جور تيواقع....تهيواقع...رخانيام ستيحرف مفت ن: گفتيم هيبا كنا سهند

 ...چرا هست: زد اديفر بايتقر ديلرز يكه از خشم م يشاد

 خانوم؟ يهان ستين: به من كرد رو

 ...هييبدتراز دورو_

. ديو درومحكم به هم كوب رونيو رفت ب ييها شعوريب يخدا يخدا لعنتت كنه سهند كه خدا: به سهند انداخت ينگاه بد رارسالنيكه گفتم ام نويا

 ....رارسالنيحرف ام يبر درست يگريد ليدل رمنتظرشميرفتار غ

كه از حالم با خبر بود  يشاد. كرد يبغض داشت خفم م......كه يدل بست يكيسر به اخر ....ينبست...يدل نبست ؟يشد هان يچ يديخودم گفتم د با

 .دوست نداشتم سهندم حالمو بفهمه يول

 ....گهيمنم برم د: گفتم شدميبلند م كهيو در حال دمينفس سر كش هيداد  يرو كه به نظرم مزه زهر م يطالب اب

 ؟يناراحت شد يهان: گفت ديبار ياز صداش غم م كهيرو به من كرد و در حال سهند

 ؟يكرد كاريناراحت بشم؟ مگه چ ديچرا با...نه: باشه گفتم يكردم صدام عاد يم يسع كهيدرحال

 ...رياز ام...ياز من نه هان: موشكافانه بهم انداخت ينگاه

 . ستيعشق گناه ن....كرده؟ عاشقه  كاريمگه چ. معلومه كه نه_

دونم تو دوسش  يمن م...پس اونجا نرو. شناسم يرو م يليبه م يليمنم مثل تو م يول ضهيو عر ليطو ياديچپ ز يدونم كوچه عل يمن م...يهان_

 !يدار

 !سهند؟ يشد ياالتي؟خيگيم ويك_

 ....يتو عاشق...كنم يمورد اشتباه نم نياشتباه كنم تو ا يتو هر چ..ينه هان_

 ياونجور روي؟اميگيم هيمزخرفات چ نيچه خبره؟ا يكنيفكر م گم ينم يچيه يهرچ...گهيسهند؟بس كن د يگيم يچ: مداخله كرد يشاد

 .يبارش كن خواديدلت م يذارم هزرچ ينم ويكي نيا يول...نداشت يبه من ربط...اون دوست خودت بود نه؟ينوبت ا يداد يفرار
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 يليخ كنهيسهند فكر م نيا.نكن لطفاجون شما دخالت  يشاد: نشه گفتم جاديكدورت ا نشونياز اون ب شتريب نكهيا يممنون شدم و برا يشاد از

بذار روشنش كنم كه  يول...هست يحاال هر چ.....ستيمهم ن...جبران كنه  خواديدونه م يم ونيخودشو مد دميشا...شهيم شيحال يليزرنگه و خ

 .شوهر تو هم روش دوننيعالم و ادم م....كات شه نجايحرف هم نيا

من ... يديدرست فهم...اره....اره سهند خان: ميخانم هنوز نشناخت يشاد...ااه. نگم كنهيتماسم مكه با چشماش ال دميد يم ينزد ول يحرف يشاد

كه دلش واسه معشوقش  يع اشق.زنهيكه چشماش واسه معشوقش دودوم يعاشق....من عاشقم...يكن يكه تو فكر م ياما نه عاشق اون...عاشقم

 .عقل و احمق كه واسه زدن حرف دلش تو رو انتخاب كنه ينامدار ب نيع ستين يكيمطمئن باش اون معشوق  يول.كنه يتاپ تاپ م

نگه  يكنار هي. دور يجا هيبه  دمينامعلوم روندم انقدر كه رس يبه مقصد. شدم نميو سوار ماش رونيبهش بدم از خونه زدم ب يمجال نكهيا بدون

 .ختميداشتم و سرمو گذاشتم رو فرمون تا تونستم به حال خودم اشك ر

*** 

 ...يبه اتاق جراح ابيكام يخانوم دكتر هان: كردن جميبودم كه پ يبودم تو اتاق كارم و مشغول نوشتن مطلب نشسته

كرم  يپف كرده كه كل ييشب قبل تا تونسته بودم به حال خودم زار زده بودم و حاال با چشما. نداشتم شويكه امادگ يدرست موقع.....من يخدا اه

از  ريبذارم كف دستم؟ تازه به غ ويكيخواستم برم اتاق عمل و جون  يحاال چطور م. دميد يش معلوم نباشه به زور مپودر روش نشسته بود كه پف

 نيدوست نداشتم به ا. كرد يتر م نديرو برام ناخوشا يعمل نيچن نيحضور داره و ا مارستانيكه تو ب هيهوشيدونستم سهند تنها پزشك ب ياون م

خودمو رسوندم به مسئول  يبا ناراحت. كرد يتصورشم حالمو بد م ينه حت......حاال. ميقبل بود كه با هم دعوا كردچند شب  نيهم. نمشيبب يزود

 .ندارم يمن بره؟ من امروز حال خوب يجا گهيد يكي شهينم ييخانم كسما: بخش

 يدونم جز شما پزشك يكه من م ييدرضمن تاجا. شماست يماراياز ب. يخودت بر ديحتما با. نه خانومم: بهم انداخت يقينگاه دق ييكسما خانم

 يراه افتادم سمت اتاق عمل كه صدا ياز سر ناچار. رفت يراحت نيو به هم ديخودتون زحمتشو بكش ديپس لطف كن. باشه كاريكه االن ب ستين

خانوم  يهان: ديانگار فهم.م نشمپس قدمهامو تند كردم كه باهاش هم كال. مطمئن شدم سهنده تمشياز ر. به خودش جلب كرد توجهمو ييقدم ها

 ....سايوا يول يدونم دلخور يم....يپا كه پشت سرتم چشم دار زيگر

باور كن اون روز حالم خوش ....ديببخش...خانوم يهان...يهان: دنبالم و خودشو رسوند پشت سرم ديدو. نكردم و به راه خودم ادامه دادم يتوجه

 .يكن يفرار م يچند روزه دار. گهيصبر كن د قهيدق هيبابا ...يهان...نبود

 من؟ بگم غلط كردم؟ گه خوردم؟ زيعز يبگم كه ببخش ياصال تو بگو چ. يذارم بر ينم يديبخش يتا نگ: ستادياومد جلوم ا نباريو ا ديهم دو باز

 تونيكه ده روز قبل عروس يبگ يبه شاد ديرو با نايا_

بگم  يچ.....ال االه اال اهللا.....تونيكه ده روز قبل عروس ديخانوم بگ يرو به شاد نايا ديبا. منم موافقم.بله:حرفم شد يمانع ادامه  ريز ييصدا

 ردام...يمرد...يچياصال شما كه ه.....استغفراهللا...نيدنبال ا ديافتاد تونيكه ده روز قبل عروس ديكشيشما خجالت نم يانيك ياقا.....اخه

 .....بفهمه ياگه شاد ديدونيم....اهللا اكبر.....دنبال  شياونوقت شما افتاد تونهيميست صمدو يمثال شاد اب؟يدكتر كام يشما چ...خصلتشونه

 يساله كه خدا45 شيسر ي زهيدوش هي. كنهيم فيكردم كه كلماتو پشت هم رد ينگاه م يپرستار بخش جراح يمات و مبهوت به امجد من

مونده .....چقدرم ادعا داره...اخ اخ...كنه يباخبر شه كل كاركناشو اخراج م يغه اناب نيخبرچ نياز وجود چن يس يب يفضوله و احتماال اگه ب يهرچ
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خنده اما اون  ريزدم ز يبود م يا گهيد طيهر شرا......ابله.....با سهند....كرده بود ؟كه من يچه فكر! نيبود ا يچه احمق. كنم هيگر اي دمبودم بخن

 شناسنشيم مارستانيكنه تو هم و همونطور كه كاركنان ب يباشم كه سهند اخماشو م نيشاهد ارو نگاه كنم و  يموقع فقط تونستم بر و بر امجد

 ....كه ارميسرت ب ييبال هيحاال ....جوجه يگيبه من م:شهيمانع م يبگذره كه امجد خوادينداره جوجه و م يبه تو ربط: گهيم سناكتر

راهمو ......... يافتاد يخوب كس ريگ. بره ادتي دنميچسبه كه نفس كش يم سهندخان؟ حاال انقدر بهت يخورد. رهيگ يخندم م گهيد نباريا

 .ننيرفتم كه خندمو نب دميكش

جلومون  يجلو اسانسور كه باز امجد ميبود دهيرس بايتقر. كرديباز راه افتاده بود پشت سر من و وزوز م. سهند هنوز از رو نرفته بود نيانگار ا...نه

 خوندم؟يم نياسيپس من اون همه وقت داشتم ....كه  نميبيم...به به: سبز شد

 .....خانوم ديدرست حرف بزن_

ا توام ...كردم داتونيخدا رو شكر باالخره پ...يتوام كه هست يسهند جونم عمل تموم شد؟ ا هان: دفعه نفس نفس زنان جلومون ظاهر شد هي يشاد

 م؟يخب بر...يامجد يكه هست

دوستت داره و  يكنيو فكر م) اشاره به سهند( ينيبيم نجايكه ا ينيا....صحبت دارم باهات.....خانوم ريخ :گفت يامجد ميما جواب بد نكهيا قبل

 . روهم ختنيفابته ر قيرف يكنيكه فكر م يكي نيا

ماده واقعا هم ا يعكس العمل شاد.كردينشون بده و اون داشت خودشو اماده م يعكس العمل بد يانگار منتظر بود شاد. قدم رفت عقب چند

بهمون تذكر  اديب ييكه باعث شد كل سالن برگردن به ما نگاه كنن و خانوم كسما يخنده ا. خنده ريبلند زد ز يبا صدا ديشن نويتا ا. شدن داشت

 جهينت نيبه ا يگفت چطور؟چه جور ياشكارو با پشت دست پاك كرد و رو به امجد.اشك بود سيخندش تموم شد صورتش خ يوقت خرهباال.بده

 جون؟ يامجد يديرس

 كاريبا دختره چ ستمعلوم ني. ….......افتاده بود به. كرد يافتاده بود دنبالش موس موس م يچه جور يديند: حق به جانب جواب داد يا افهيق با

 .افتاده به غلط كردن يكرده كه اونجور

 نه؟ اي دشيشد ؟بخش يچ ؟حااليجد_

 ...داره كه يانقدر عشوه خرك_

 .گهيد شهيبعد نوبت توام م رهيبذار اول منو بگ...نداره بيخب ع...يكنيم يطفچرا كم ل...يا؟هان_

 رهيخرده صبور باش مگه تو كتش م هيدختر  گميبهش م يه: به ما زد و ادامه داد يمتعجب چشمك ياز چشم امجد دور

 ...يدونست يتو م يعني: وارفته گفت يامجد

 ...زمياره عز: زد يحيلبخند مل يشاد

 ..تو بودم يمن اگه جا ؟يچه جوراخه ...اخه_

 التيخ...هيانقدر مرد خوب...رهيتورم بگ اديب گميبه سهند م يبخوا....زمينداره عز بيخب ع ؟يمن باش يجا يا؟دوست دار:وسط حرفش ديپر

 .همسراش عدالت برقرار كنه نيقول داده ب. كنه يخوشبختت م. تخت

 هي امويناراحت يمنم همه .جا تركوند هيبود برا خودش كه كل سالنو  يو فرارش سوژه اوحشت زده گفت همسراش و پا به فرار گذاشت  يامجد
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تا وارد . جز ما تو اسانسور نبود ياز شانس كس. سمت اسانسور ميناخوداگاه همه راه افتاد ميديكه خند يحساب. دميجا فراموش كردم و فقط خند

 .رمون نزننخانوم از فردا چه حرفا كه پشت س يهان: گفت سهند ميشد

 ميفرستاد يم ميگرفت يم لميف داديحال م. سوژس يليخ شييخدا يول. كنه يرو باور م يامجد نيحرف ا ينه بابا ك: گفت ياليخيبا ب يشاد

  ونيزيتلو

 ....ها يشام مهمون من ؟يديخانوم بخش يهان ميهمه خودمونو كشت نيحاال ا_

 ؟يرتكب شدم ييببخشمت؟چه خبط و خطا ديبا يسهند خان واسه چ_

 يحاال سهند كه جا. دمشيبخش يبالفاصله م ديبر يسرمم م يكي.به دل گرفتن بود نهيكه بلد نبودم ك يتنها كار.بودمش دهيگفتم بخش ينم دروغ

حت از اونم نارا.....ارسالن ريام:كه عاشقانه دوستش داشتم يكس تيكرده بود جز نشون دادن ابعاد پنهان شخص كاريتازه مگه چ. خود داشت

دوستش  نكهيداشته باشه و هم ا رارالنويعشق ام اقتيبودم طرفش هم ل دوارياز ته دل ام. رو دوست داشته باشه يبودكه كس شيعيطب حق. نبودم

 .زوج نامبر وان بشن هيداشته باشه تا بتونن با هم 

ارسالن مال من  ريكردم تا تونستم به خودم بقوبولونم كه ام چند شب تا صبح تو اتاقم راه رفتم و فكر. ها هم نبود يسادگ نيقبولش برام به ا البته

 يم مشبعدها الز ديشا.....رميقلبمو اما دوست نداشتم پس بگ. فراموشش كنم ديكنم كه با يبا خودم كلنجار رفتم تا به خودم حال يليخ. ستين

 .شد

 .بس كن...دميبخش يبه جان شاد....دميبه خدا بخش....سهند:در فكر بودم و سهند همچنان اصرار داشت ببخشمش اخر كالفه شدم من

 ؟يكشيزحمت م هي يديحاال كه بخش: گفت محتاط

 هوم؟_

 داشيزدم بلكه پ يچند روزه خودمو به هر در. شوينه گوش دهينه خونشونو جواب م مارستانيب ادينه م. دميارسالنو ند ريام يياز اون روز كذا_

 .ميساعت با هم حرف نزن8- 7از  شتريهمه سال نشده بود ب نيتو ا.بود دهيفايب. كنم از دلش درارم

 .دميانجام م اد؟بگوياز دستم بر م يبه من داره؟كار يچه ربط يگيكه م يينايخب ا_

 .يديجان سهند انجام م_

 .حاال تو بگو_

انگار نه انگار كه  يامتحان كردم ول يبگ ويهر راه كنم،ياز صبح اومدم دارم رو مخش كار م. مارستانيب اديم رارسالنيامروز ام دميراستش شن_

 دهيواسم زحمت كش شتريدوستم كه از بابام ب نيبهتر ميدوست ندارم شب عروس. ميمن تحمل ندارم كم مونده به عروس...يهان. نهيبياصال منو م

 ؟يباهاش حرف بزن يريم يهان. ادين

 ستياز من ساخته ن يكار.متاسفم_

 !!!يهان_

 .يانيگفتم كه متاسفم جناب ك_

 .يندازينم نيرومو زم دونستميم...يممنونم هان.....سمت اتاق كارتون يريم يتو كه دار...اما_
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 يسع.در اتاقو باز كردم،ضربان قلبم باز شدت گرفت و دست و پام شل شد، با ورود به اتاق عطرش مشاممو پر كرد  دييبفرما دنيزدم و باشن در

 !سالم: بجنگم و محكم گفتم گرفتيجودمو فرا مو شتريب هيكه هر ثان يكردم با احساس عشق

 د؟يخوب هست. سالم عرض كردم خانوم:من بود يشبونه  يها هيزد كه دردناكتر از گر يلبخند.بود الغرشده

 نش؟يبد ديكنيلطف م.پشتتونه كنار پنجره.بردارم فمويشرمنده اومده بودم ك.متشكرم_

 من باهاتون صحبت داشتم ابيخانوم كام.....من_

 سراپا گوشم دييفرماب_

خوردم .....زد شميات....ديرو كرد كه نبا يسهند اون روز كار...هم بابت برخورد خودم هم سهند...اديز يليخ.....من بابت اون روز متاسفم_

 ......دل نبستم يگفته بودم به كس.ديدوست ندارم دروغگو فرضم كن.كرد

پشت سر هم عذر  يو ه ديمنو دلخور نشون بد ديچرا اصرار دار فهممينم.ندارم يانياب كاز شما و جن يجناب نامدار من دلخور: عجله گفتم با

با . ديخوشبخت بش ديكه دوستش دار يو در كنار كس ديبه خواستتون برس دوارميباشم؟ام كارهيمن چ.ستين حميبه توض يازين. ديكن يخواه

 . ازتون ندارم ين دلخوركه م ديكامل داشته باش نانياطم ديتونيشمام م. برماجازتون من 

 .رونيزدم ب ستادنيو سهند كه معلوم بود گوش ا يشاد ريبرداشتم و با گفتن خداحافظ در مقابل چشمان متح فمويك

 . دلم كباب شد رارسالنيام نيغمگ ياوردن چهره  اديبه  با

 !!جناب نامدار يزجر بكش ديبا ناياز ا شتريكنم ب رونتيمن از ذهنم ب نكهيا يباال انداختم و فكر كردم برا يا شانه

 يهرجور ديكه با يغم. چشمام اما پر غم بود. يبود و زندگ يچهره ام پر از جوون. بزك كردم چشم دوخته بودم افهينشسته بودم و به ق نهيا جلو

 . كردم يو پاكش م ومدميبود باهاش كنار م

 ....دنبالمون؟ خسته شدم  انيم يك ناياپس !مامان.: به خودم نگاه كردم كه حوصلم سر رفت نهيتو ا انقدر

 . االناس كه برسن_

 .ميينجايچرا ما هنوز ا دونمينم ياخه االن دو ساعته كه قراره برسن ول_

 ن؟ياينم يچرا با بچه ها مجرد يهان: از اونور صداش در اومد يشاد

 .كنميرست مدارم صورتتو د.گهيتكون نخور د قهيدو دق...گوشيعروس انقدر باز:زد يغر شگريارا

 .پشت رل نميسر و وضه بش نيمونده با ا نميهم_

از اون طرف  يو بلند شدم برم كه مامان شاد دميكش ينفس راحت. اومدن يمهد ريداشت كه بابا و ام نيمامان باالخره نشون از ا ليموبا زنگ

 دياومده تو سالن كه با شيكار واجب پ هينگ زد گفت ز ياالن پدر شاد يول. زميعز يدونم كالفه شد يم...جون يهان:سالن خودشو رسوند بهم 

 خواستم ازت خواهش كنم يم يدخترم ول هييدونم پررو يم ميبر ودترهرچه ز

 .رميمونم با بچه ها م يمن منتظر م. شما دييشما بفرما كنميخواهش م: بگه و گفتم خواديم يچ دميفهم

 بازم شرمندتم دخترم_

خون . رفتن و منو كالفه گذاشتن ييسه تا اليو با شك زميعز ميبر نيايب...يهان يكالفگ ايكار شما واجب تره . جان ترايم هيچه حرف نيا_مامان
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و من لحظه به لحظه كالفه تر  شديم يكم كم خال شگاهيارا. لهيتكم تيظرف دميخوشحال پاشدم برم كه د. ديرس يبعد نيخورد كه ماش يخونمو م

كه اتنا  رميآژانس بگ خواستميم.شد يم ليكم كم تعط شگاهمياومد و ارا يسهند داشت م. ميتنا مونده بودو ا ياخر سر فقط من و شاد. شدم يم

 .يبرس يفكر نكنم به عروس يبا اژانس بر ينجوريا.متيبر يما م. جون يهان انيو بابا االن م ريداداش ام: مانع شد

اون  خواستميم. تازه مانتو هم همراهم نبود. و موهامم كامال تو چشم بودصورت  شيدكلته كوتاه پوشده بودم و ارا راهنيپ هي.گفت يم راست

از طرف . نميبب رارسالنوينامدار همراه شم و ام يدوست نداشتم با خانواده  ياز طرف. منگنه يمونده بودم ال.بپوشونم يچادر مشك هيهمه رو با 

ارسالن و  ريام.خارج شدم شگاهيچادرو انداختم رو سرم و همراه اتنا از ارازنگ درو زدن ناچارا  يباالخره وقت.نداشتم يا گهيد يچاره  گهيد

. انيم اجونم با م يهان. ريسالم ام.سالم بابا: اتنا درو باز كرد و گفت. باباشه نشسته بودند يكه معلوم بود برا يبنز مشك نيماش هيپدرش جلو در تو

 جون  يهان نييبفرما

 ....مزاحم شدما ن؟شرمندهيتخوب هس. سالم:كردم و نشستم يتشكر

 . ييتاج سر ما. يشما مراحم ه؟يمزاحم چ. متشكرم دخترم: داد يبزرگ سالم گرم نامدار

 دنيچادر بود و نفس كش ريصورتمم ز. كردم يراه بود كه احساس خفگ يوسطا. شديم يدر سكوت ط بايراه تقر. هم سوار شد و درو بست اتنا

 نيانقدر سنگ. هم بود ينيو چه برخورد سنگ. يشينگاه م هيخورد به  نهياوردم و نگام بالفاصله از تو ا رونير بچاد ريصورتمو از ز. برام سخت بود

نبود و شده بود  شياونم اصال حواسش به رانندگ.شدم يشيم يرفت و باز غرق اون چشا ادمياون ده روز از  يشبونه  يها هيكه مقاومت و گر

. بود هودهيكردنش از ذهنم چه ب رونيب يتالشم برا. تنگ شده بود يشيم يچشما نيا يچقدر دلم برا.. امچشم و زل زده بود به چشم كپارچهي

 .....نگاهش چقدر گرم بود.چقدر گرمم بود...اخ.كرديم وونميد وزمعطرش هن يبو

كه .چادر ريرفتم و دوبار سرمو كردم زو ازش چشم گ. به خودم اومدم ستياون نگاه مال تو ن يگرم......ينه هان گفتياز درونم كه م ييندا با

چه . امروز يساكت. دخترم ميجان نه؟االناس كه برس يهان يكالفه شد: گفت گسيد يكردم حواسش جا ينامدار بزرگ كه تا اون موقع فكر م

 ره؟يم شيخوب پ اخبرا؟ كار

 .به خودم برسم مونهينم يوقت گهيد. پام دانشگاه هي رستانهمايپام ب هي. كار و دانشگاهم ريدرگ يليروزا خ نيا. گذره يم. اه بله خدا رو شكر_

 .تيبرو لذت ببر از زندگ يدو روزه تا جوون ايدن. كار بابا اليخيچرا؟ ب يهست يچرا دخترم؟ شما كه تو اوج جوون_

 .كه كارم دهياونقدر بهم ارامش و لذت نم يا گهيكار د چيه. لذت منم كاره جناب نامدار_

 ستين رانياالن چند وقته مادرش ا. نميبيمن پسرمو هفته هفته نم.مگر در مواقع خاص شهينم داشيتو خونه پ.يمن ريم مثل امپس تو ه:ديكش ياه

امون از .....كو گوش شنوا يول. سالته32 گهيد. رميبرات زن بگ ميبر ايب يكن يباباجان اگه با ما حال نم گميم يه.كنم يخرده وجودشو حس م هي

 .شما جوونا دست

 .دايكرد دايبابا جون شمام وقت پ: دراومد رميام يصدا االخرهب

 يجنب و جوش دار ،ياالن تو پر حوصله ا. واسه خودش و هنوز ازدواج نكرده هييكدبانو ينيچه سخته پسرتو بب يكه بدون ريام يپدر نشد_

 .من يبابا به كار يبچسب نكهيبچت نه ا يبرا....واسه همسرت يصرف كن ديبا ويانژ نيا يدار يانرژ

 . تونم ازدواج كنم يبه دلم نم نهينش يهزار بار تا كس نيبابا جون ا_
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 به دل شما؟ نهيبش اديمادمازل قراره ب نيا يپس ك_

 .مينداد و در عوض رو به نگهبان سالن گفت نامدار و وارد سالن شد ياما جواب ريام.......كه نشسته يدلم گفتم خبر ندار تو

 ....شدما يداشتم خفه م...شياخ...دميكش قينفس عم هيگذاشتم كنار و  مويا هيو من چادر عار مينه شدوارد بخش زنو باالخره

 .يدينفر اخر رس ينفر اول حاضر شد: ديخند دنميباد مامان

و سهند  يشاد تا. شدم يكوبيمشغول پا گرانيو همراه د وستميرقصندگان پ تيجمع لياب به خ يوانيباال انداختم و بعد از خوردن ل يا شونه

. يكوبيو سهند سالن رو گشتن و به مهمونا خوشامد گفتن و باز رقص و پا يشاد. شدت گرفت يكوبيو پا دنيسر رس گهيشادمانه تر از هر وقت د

خونه همسرش اونو به  يقبل از رفتن عروس به خونه  يكه شب عروس نهيهمه جا رسم بر ا. شب  يها مهيادامه داشت تا ن يكوبيرقص و پا نيا

 نيا اليخياون شبو همه ب هياز پدر مادراش؟ پس  يكيكدوم . بره خواستيم ييك يخونه  ياما شاد. كنه يتا خداحافظ برنيپدر و مادرش م ي

و سهند قطعا با  يكه مطمئن بودم سرشار از عشق خواهد بود فرزندان شاد يخونه ا. و سهند يشاد يخونه  مياز سالن رفت هرسم شدن و بالفاصل

 يليو خ شنيمادر بزرگ م ايازا ادما بدون پدر  يليخ. شونيبودن تو زندگ دهينكش ياون دو تا كم زجر. خواهند داشت ياديد اونها تفاوت زخو

چشم  يگرياز لج د چكدومميهمن و ه يپدر داشته باشه كه دشمن خون هيكه دوتا مادر و  شهيم دايپ ياما كمتر كس.انيكنار م هيقض نيراحت با ا

 نيو سهند ا يشاد يزندگ. به همونه ازيداره و در اوج ن ويزيچ يادم گاه. رو تحمل كنه يشراط نيچن تونهيم مينداشته باشن، كمتر كس ودنشيد

اون شب . .......شونياونا باشه نه عروس يتونست مراسم خاكسپار يباشه، اون موقع م يا گهيهمه سال جور د نيا بعدتونست  يكه م يزندگ. بود

رو  اديكه از دل برم ييكه گرما يبار نياول. شدنه يكي يتجربه  نياما مطمئن بودم اول. و سهند نبود يشاد يتجربه همبستر شدن برا نيلاو ديشا

 يكه شاد. زد ينم يحرف يكس. همه ساكت بودند يموقع خداحافظ. كردم يخوشبخت يپس براشون ارزو. رو زهيغركنن نه هوس و  يتجربه م

 .زيممنونم بابت همه چ...يهان: گفت كرديم هيگر كهيدر حال. ديوشم كشاومد جلو و در اغ

 ميرفت يم ميما هم داشت.كم كم رفتند  يبعد خداحافظ تيو جمع. از شمام ممنونم. ممنون از حضورتون... ونياقا...خانوما:تيرو كرد به جمع بعد

كه من و پدرت  ويزياون چ دوارميام.زيمتاسفم بابت همه چ: گفتو  ديرو در اغوش كش يحركت شگفت اور شاد كيدر )يمادر شاد( ترايكه م

 .يكن دايتو سهند پ ميم بهت بدينتونست

كار  نياون لحظا فكر كردم پدر بودن و مادر بودن سخت تر. كه پر از ندامت بود يو چشمان يجبران اون همه كوتاه يبود برا يجمله ا نيهم و

 يايدن نياز ا يچيكه ه يروح پاك، بچه ا هيروح تازه،  هي شهياشتراكتون م نيو حاصل ا يذار يراك مبه اشت گهيادم د هيبا  تويزندگ. استيدن

 يباز م شويدفتر زندگ يصفحه  نيكه اول ييتو. كه سرنوشتش دست توئه ييكوچولو. يبهش نشون بد زويبا صبر همه چ ديو تو با دونهينم مردنا

دستت بلرزه او،  هيثان هي يو حواست باشه اگه موقع سرمشق دادن حت.....كه تا اخر ادامه بده  يسيتوش بنو يچه سرمشق يريگ يم ميو تصم يكن

كه مواظب  نيسخت تر از ا يچه كار. يمسئول يبابت اون لرزش ناگهان يو تا هست. از وجودش يجزئ شهيانقدر كه م كنهيتكرار م زشواون لر

 ..پاك بمونه شهيروح پاك هم هي يباش

و من انقدر دلم براش تنگ شده بود كه  كرديم فيمن نشسته بود و از خاطرات ماه عسلش تعر يرو به رو شهيخوشگل تر از هم تپل تر و يشاد

 .....تواما ؟باييكجا يهان:با تكون دستش به خودم اومدم. كردم يبه حرفاش زل زده بودم بهش و فقط نگاش م يتوجه نيبدون كوچكتر

 ؟يهان؟با من_
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 ...!يديبا نگات قورتش م يدار ستيصاحاب كه ن يب....بابا صاحاب داره.....خانوم يبا خودت هان قايدق: اومد ييپشت سرم صدا از

 ؟ياومد يك ؟يستيسهند تو ادم بشو ن: گذاشتم رو قلبم و برگشتم دستمو

 هي يكيكه  زيت يهان...امكان نداره...؟نهيدينفهم يبگ يخوا يم يعني. يو منتظرم برگرد ستادميشه پشتت ا يم يا قهيمن االن ده دق: ديخند

 .تو كتابا ثبتش كرد ديكه با دهياونقدر بع...دهيو اون نفهم ستادمياست پشتش ا قهيده حاال من ده دق يم صيپشتش باشه تشخ لومتريك

 !دادم يگوش م يشاد ياخه داشتم به حرفا: گفتم دستپاچه

 ....مزيعز نميب يم...اره...اره:و سرشو تكون داد ديخند يشاد

 هم يبه پا ديش ريپ.....اقا گميم كيتبر....سهند خان سالم يراست: و از جام بلند شدم دميمنم خند يشاد يخنده  از

 .يشمام به ارزوت برس شااليا...يمرس.....خانوم  يافتاد هان ادتيچه عجب : شادمانه زد يلبخند

 خوش گذشت؟_

 .عشق و صفا! خودم بودم و خانومم!خاموش ايگوش....اخ ،ينه تكنولوژ.يينه بابا يادوماه نه ننه ! از خوشم خوشتر بود! يشما خال يجا_

 ؟يپس جام خال_

 .چون سفر سفر دونفره بود.نبود يجات اصال خال!نه_

بره  شيپ يرنجوياگه هم. نويبعد ا ديمواظب باش يول. ذره اشكال نداره هيحاال . تپل تر يكياز  يكي! به جفتتون ساخته ها يحساب ميخودمون يول_

 !شهيخونه اشغال م يكم كم كل فضا

 .مي؟بده؟تازه رو اومد!نه ينيبب يچشم ندار_

 !بشه يكيكه پشت و روتون  ديايرو ن نياز ا شتريب گميم. بر منكرش لعنت_

 !زبونت هنوز درازه اديخوشم م!نه:ديخند

 !بود يقدر نيزبونم از اولشم هم ادمهيكه من  ييهنوز؟تا جا_

 فياخمو تشر يليشما خ ديببخش) : صداشو نازك كرد(دوست شما اومد جلو گفت  نيتا ا....خانوم يدراز بود هان يليم زبونمون خماه: زد يچشمك

 ....جمله برد به دور دست ها هي نيو دل ما رو با هم ديدار

 !جمله رفته به دوردست ها هيكه با  يداشت يعجب دل_

 !جمله خر خودش كرد هيرو با بود كه تو  يچه اعجوبه ا يشاد يگ يچرا نم_

 سهند؟ ميداشت: سهند زد و گفت ي نهيبه س يمشت يشاد

 .خرتم. من نوكر دربستتم! زميگم عز يمگه دروغ م_

 ؟يديم يسوار نجورهياگه ا_

 .سوار شو ايب.زمياره عز!يهان ميشوهر چالغ بندازه تو دامنت بلكه ما از دستت راحت ش هيخدا _

 !شهيكه نم يخر عمود! دوال شو خوب: زد پشت سهندشادمانه جلو رفت و  يشاد

 .....بدو! خر خوشگل من! برو خر من!! وهوي.: سوار شد ديترد يلحظه ا يهم ب يخندون دوال شد و شاد سهند
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 .بسه خانوم: سرخ شده بود كل خونه رو چند دور زد ياز شدت خنده و تحمل وزن شاد كهيدر حال وسهند

 ؟يخسته شد_

 داره؟ يهم معن يوجود شما خستگمگه با ....نه_

 !دور خونه رو بگرد گهيده دور د هينداره  يمعن يو خستگ نطورهيدغلباز؟ حاال كه ا يا يخودت خر كن نيمنم ع يخوا يم_

 !شو اليخيغلط كردم بابا ب! جان من!نه_

 ....برو...برو....نه_

 !طونياز خر ش نييپا ايب....دم ندارم يمن از كرگ...بابا_

 !خودمه ياقا! خر خودمه! ستين طونيخر ش: سهندو گرفت يگوش ها طنتيش با يشاد

 !كمرم داغون شد.....خانومم نييپا ايب.....قربون اقا گفتنت بشه سهند_

 بـــــــــــــدو!گهيبرو د!بارم رمضون هي!شعبون شهيهم! نداره بيع_

 !بزرگ ياطاعت امر بانو_

 .هن كنان راه افتاد وهن

 !رنايگ يم يسوار ينجوري؟ا يگرفت ادي ؟يهان يديد: نييپا اديداد ب تيربع رضا هي باالخره بعد يشاد

گربه رو دم  ديبهم گفته بودن با! دهيهم اموزش م گهيد يكيداره به  ارهيخودش كم پدر منو درم:كرد يبه زور كمرشو صاف م كهيدر حال سهند

 !باور نكردم! حجله كشتا

 !شد اما من ساده لوح باورم:مغبون يشاد

 !ذره ساده لوح بودم هيكاش منم _

 !بهت مينداخت ينم مونويشاد ايسادگ نيكه به ا ياگه ساده لوح نبود: منم دراومد يصدا باالخره

 !ستيقبول ن!ستيقبول ن!كي ؟دوبهيا؟؟؟هان_

 شام؟ يپخت يچ مينيبب ميبر. باشه خانومم_

 !وقت نكردم درست كنم!!!!من ياقا.....شام؟راستش سهند جون_

 .ميبخور يزيچ هي رونيب ميبر نيپاش! سرت يفدا:ديكش ياه

تو  ستادهيما وا يغذا پخته اونقت اقا يك ننيبب رونيها سرشونو اوردن ب هيهمسا دهيچيتو راهرو پ يقورمه سبز يبو! گهينگو نه د يگم خر يم_

 !مركز بو انگار نه انگار

 .شه ينم ميحال يا گهيد زيچ چياونم ه يجز بو. مركز عشقمه نجايسهندم و ا اما من! كنن چون مردمن ياحساس م ويقورمه سبز يمردم بو_

 سهند؟: سرخ شد يشاد

 جانم خانومم؟_

 .شام حاضره ميبر....يچيه_
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 .زميعز اميمن برم لباسامو عوض كنم ب_

 .نهيبرگشت كه سفره رو بچ يشاد و

 عاشقه؟ اي كنهيعشق م يازش؟ ادعا يراض يشاد-

 .فهيقابل توص رياحساسم غ.....يبودم هان يكاش فقط راض.....عاشق.....هعاشق: ديكش يقيعم نفس

 !حق دارنا اميبعض يگم هان يم: زيوارد اشپزخونه شد و نشست پشت م سهند

 چطور؟_

گل  يشاد يبه پا چوقتيه يخوشگل باش يباشه هر چ ادتيالبته ! ايخوشگل يبه چشم خواهر.بودم  دهيند توينجوريتا حاال ا. دنبالت فتنيكه ب_

 !ايستين يبد سيگم تو هم چو يم ندهيا يجونم شوهر كرده واسه دامادا يچون شاد. يرس يمن نم

 .بودم دهيند يتاحاال بدون روسر. هيمنظورش چ دميو من تازه فهم ينگاه عاشقانشو دوخت به شاد سهند

 .سر كنم يروسر ديبا دميكردم كه نفهم يانقدر باهات احساس راحت....يمون يسهند مثل داداشم م_

 .يدر واقع خواهر مشترك من و شاد. تو هم خواهر من. من كه خواهر ندارم. خوب چه بهتر_

 يليحتما خ. يخسته نباش. قربون خانوم خودم! به به. درست كرده ييچه غذا نيبب!اوه اوه: يشاد يموقع چشمش خورد به قورمه سبز همون

 وقتتو گرفته هان؟

 !بود فميوظ. يينكردم اقا يكار_

 يتو گلوش و شاد ديجمله رو با عجله گفت كه غذاش پر نيانقدر ا. دستت درد نكنه. داره ميچه مزه ا!اوممم: هول شروع كرد به خوردن با

 .يزنيكه هول م رنيگ ياز دستت نم زميخب اروم بخور عز.:پشتش ديمحكم كوب ؟يشد سهند جون يچ: سمتش ديپر بايتقر

 .يكبودم كرد گهيفقط تو رو خدا نزن د...م خوبه به خداحال...جون يقربونت برم شاد_

 ! يكبود نباش_

 .يسالمت باش!اه_

 .با ولع شروع به خوردن غذا كرد وباز

 ؟يچه خبر هان مارستانياز ب يراست: ديكه سهند پرس ميكردينگاه م ونيتلوز مياز شام نشسته بود بعد

 .شهيمثل هم.نبود  يخبر خاص_

 ؟يكرد كارايچ_

 .گهيبودم د مارستانيانشگاه و بد ريدرگ_

 .يگذرونيو دانشگاه م مارستانيصبح تا شب وقتتو تو ب يتونم درك كنم چه جور ياصال نم_

 .من كارمو دوست دارم خب_

 يريراست م.... يانيگن دكتر ك يم يريچپ م. تحمل كنم اديرو ز يتونم اون جو دكتر ينم چوقتيه يمنم عاشق كارمم ول. نبود نيمنظورم ا_

 .خب شهيادم خسته م... يانيدكتر ك گنيم
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 ياسمتو عوض كن يبر يتونيتوام م. مشكال ندارم نياز ا ابميمن كه دكتر كام....يهست يانيكه دكتر ك نهيخب مشكل تو ا:دميخند

 ؟يكنيپنهون م تيسرزنده رو ساعتها پشت نقاب جد يهان نيا يمشتاقم بدونم چه جور. گم يدارم م ينه جد_

 ريمن هر جا كه برم درگ. ماست يروزانه  ياز زندگ يتكلف بخش يگيكه تو بهشون م مييزايچ نيا.از وجود منه سهند يبخش يجد ياون هان_

 اديكنن من خوشم م يفكر م...گن خانوم دكتر يم رنميگن خانوم دكتر راست م يم رنيچپ م.يخانوادگ يتو جمع ها يحت.تكلفات هستم نيا

بدون تكلف، . خودم باشم. باشم يساعت هان هيساعت، فقط  هيدوست دارم  يليمنم خ. كنه يم وونميتر گفتناشون دن خانوم دكيدونن ا ينم گهيد

 نجوريكرد؟ مردم ماهم خو گرفتن به ا شهيچه م يول. وقته شده ارزوم يليخ نايا يهمه . نهيمنو گنده تر از خودم نب زنهيباهام حرف م يكس يوقت

 شونيسطح اگاه يمردمو از رو تيشخص خوانيهنوز نم. شغال هيبق نيشغل ع هي ميو مهندس يقبول كنن پزشكخوان  ينم. و طرز فكر يزندگ

 .ننيبيو مقام م التيتو شغل و تحص تويبسنجن و شخص

 چه خبر؟ رارسالنياز ام يراست. زيبا همه چ يايچه خوب كنار م_

فكر . كردنش از ذهنم رونيب يدو ماه پر از تالش برا. بودم دهيو نه صداشو شن بودمش دهيدو ماه بود كه نه د. اسمش قلبم از جا دراومد دنيباشن

گفت  يكه م ميمعلم داشت هي ادمهي. دوستش دارم شتريده برابر ب چيفراموشش نكردم كه ه دمياسمشو اورد فهم ياما وقت. كردم موفق شدم يم

جدا از عادت و قانون . دوست داشتم خارق العاده باشم... اومد يز قانون بدم ما شهيهم......دوستت ندارد يتا وقت يكه دوست دار نهيعشق ا انونق

 .....مثل خودم خارق العاده باشه ديعشقمم با. بر عشقم حكم فرما باشه يپس قرار نبود قانون......و عرف

 دمشيند تونياز شب عروس.ازش ندارم يخبر_

 ؟يانقدر غرق كارت يعنيد؟يكردم مثل دوتا دوست باش يم ؟فكريچطور!!!!!!نه_

 نويمينه س دميماهه نه مه دختو د هي. خود دارد ياون كه جا_

 !نه_

 شد؟ يمه دخت چ هيقض يراست _يشاد

 ....كه شيشناس يم_

 اصال؟ يمثال؟باهاش حرف زد يتو خودش كه چ زهيريم. ستيهم خوب ن شهيتو دار بودن هم_

 .رهيبار نم ريز. دنهياب در هاون كوب. هزار بار_

 ؟يبا پسره حرف بزن ير يا نمچر_

 .نكنم يقسمم داده كار_

 ؟يچ نيميس_

 .حال و حوصله نداره اياونم تازگ_

 ....سال  هيهممون تو .....مايبيما چهار تام عج_

 ؟يخور يچرا حرفتو م_سهند

 !ولش كن حاال. بابا ينجوريهم_
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 ؟يشاد يهست گهيسفر د هي ي هيپا_

 !مايسهند؟ دو روز نشده برگشت يخوب_

 هان؟. اديب مياون پره رو هم دعوت كن يواشكي. و مه دخت نيميو س يو اتنا و هان ريام. ميبر ميبچه هارم بردار. كه نه ييدوتا_

 نيا ياون ك ريحاال غ. كنه كه اونم قسم خورده يدرد م زايچ نيكه سرش واسه ا هيهان نيا.كنه؟ اصال فكرشم نكن يمگه سرت درد م.نه بابا_

 ره؟يگ ين ماشوب رو به گرد

 .كارا بلده نياونم از ا. ارسالن هست ريام_

 خب؟.قانع كننده دارم  ليدل هيكه  نهيواسه ا مينر رمياگه م. گهيد اليخيب يعني اليخيگم ب يسهند جونم م_

 لت؟يدل_

 .ماناسفر همانا و خراب تر شدن اوضاع هم ه نيبدون رفتن به ا يول. تونم بگم ينم لشويدل! منو كه يكشت! يوا يا_

 .مير ينم. ميمن تسل. باشه. يخانوم گهيد يحرفت دار نيواسه ا يليدل هيخب البد _

 برم؟ گهيبچه ها من د_

 ..يبود....تازه اول شبه ؟يكجا هان_

 .مارستانيبرم ب دياز صبح زود با. رو سرم ختهيكار ر يفردا كل. زميشبه؟ قربونت برم عز مهين12اول شب شما _

 !ير ينم مارستانيفوقش فردا ب نيبش. شهيشب نمشب كه هزار  هيحاال _

 ...كار مردمو گذاشت كه شهينم! كنم؟ عمل دارم كاريرو چ ضايمر_

 .باشه بابا تو هم با اون كارت_

 ناقابل  هيههد نيا. ديو قدر همو بدون ديكن يسال كنار هم عاشق زندگ يسالها دوارميجون سهند جون ام يشاد_

 ه؟يچه كار ني؟؟؟؟ايا؟هان:بلند شد ياعتراض شاد ياصد. زيرو گذاشتم رو م جعبه

 .يادگاري. ناقابله باور كن_

 گه؟يد كاريچ يخواست يكادو م. وجود خودت كادوئه . دستت درد نكنه_

داشته  ويشاد يسهند تو هم هوا. عشقتو با چنگ و دندون حفظ كن. قدر سهندو بدون. يارزومه شاد تيشگيهم يخوشبخت.كنم يخواهش م_

 .ستين يزيعشقش كم چ .باش

 .راحت التيخ. يوجود منه هان يشاد_

 خداحافظ گهيمن برم د_

 خداحافظ_

زود  يخودمو سپردم به دستان سرد باد كه خبر از برف. خوشبخت باشن شهيو از ته دل ارزو كردم هم رونيو سهند زدم ب يعشق شاد يخونه  از

 .داد يهنگام م

 شيپ يكه تا چند دميشياند يم يزمان و مكان رو گم كرده بودم و فقط به چهره و منش مرد. كردم يم هيو فقط گر زيگذاشته بودم رو م سرمو
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 ...رفتيوشب ها به خانه م شديم مارستانيهمكارم بود، صبح ها مثل من وارد ب مارستانيدر ب

شب گذشتم درست از اب دراومده و از همون  ينيب شيپ. شدم مارستانيوارد ب شهيصبح شارژ تر از هم. اش شده بود يحاال خاك ارامگاه ابد اما

 دميسالم كنم كه د يميعظ يخواستم به اقا يم ديسپ يبرف ها يشادمان از قدم گذاشتن بر رو. شب ننه سرما تكوندن لحافشو شروع كرده بود

سرشو  كدفعهيفكرا بودم كه  نيتو هم. بزنه يچرت هي زيو حاال سرشو گذاشته رو م دهيكش يخوابيبا خودم فكر كردم بنده خدا ب.زهيم يسرش رو

سرمون  ييچه بال نيديخانوم دكتر د: بپرسم خودش به حرف اومد يسوال نكهيقبل از ا. صورت اشك الودش متعجب شدم دنيباال اورد و من با د

 ....دكتر رفت....تاومد؟د كتر رف

 كدوم دكتر؟: نم سست شدان تمام بد هي. خودم بود رارسالنيكه به ذهنم اومد ام يدكتر نياول ومن

 ....مارستانيبزرگ ب_

 دكتر سماوات؟ يعني...يوا

سرد از گلوم سر خورد  زيچ هيحرف حس كردم  نيا دنيو من با شن يدكتر ملك: ادامه داد يميكه عظ نيخواستم همونجا خودمو بزنم زم يم

و مسخره  يشاد ي هيچند ماه قبل و قض ادي. بود مارستانيب باز جمله پزشكان محترم و مجر يدكتر ملك. گلومو فشرد يبيو بغض غر نييرفت پا

 چيه بايتقر. بزنم دوان دوان خودمو به اتاقم رسوندم يحرف نكهيبدون ا.افتادم و دلم كباب شد  يو عكس العمل دكتر ملك يلككردن دكتر م

 اونم رفت؟ يعني....جلو روم بود يدكتر ملك يهمش چهره .دميديجارو نم

 يكار يفرا گرفته بود و كس يبيرو سكوت عج مارستانيخدا رو شكر ب. كردم هيو فقط گر زيو سرمو گذاشتم رو م ميصندل يرو انداختم خودمو

 يمن بودم؟ نم ينفر بعد دياز كجا معلوم شا. ميفرصت چقدر كم بود و ما چقدر غافل بود. هيكردم و گر يمنم فقط فكر م. به كار من نداشت

بود  بيمرد بزرگ....باورش برام سخته....من يخدا...اه: يمرد ياشنا تينها يب يدر باز و بالفاصله بسته شد و صدا دونم چقدر گذشته بود كه

بودم؟  دهيبم رو نشن يصدا نيچند وقت بود ا. كرد دترياورد و ضربان قلبمو شد رونيب يصداش منو از فكر دكتر ملك دنيشن. امرزدشيخدا ب

تونستم مشاممو پر كنم از عطر  ياونوقت م. نشده بود پيك مينينكرده بودم و ب هيكاش انقدر گر.ن فقط بشنوم باز حرف بزنه و م خواستيدلم م

 .تنش

بهم  "شما...من ياوه خدا": دفعه با گفتن كيكنه كه  دايخواست وضع ادامه پ يمنم دلم م. داد هنوز متوجه حضور من نشده ينشون م شواهد

 .دتميفهموند د

 .سالم.:سرمو باال گرفتم و نگاهمو دوختم بهش .نبود زيجا سكوت

 د؟يخوب!سالم: به من انداخت و بالفاصله چشم هاشو بست ينيغمگ نگاه

 شما؟. متشكرم...بله_

 .گميم تيتسل.يمرس_

 .نيهمچن_

 دكتر؟ ديكن يم كاريچ نجايشما ا_

 !ومدهين يماريب چيدونم چرا هنوز ه ينم يول.مهيخب ساعت كار_
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 .بعد از ظهره5ساعت . وقته تموم شده يليخ تونيساعت كار :زد ينيغمگ لبخند

 .يشوخ يبرا ستين يوقت خوب_

 دينگاه به ساعت باال سرتون بنداز هي شهيباورتون نم.ابيگم خانوم كام يم يجد_

 كنم؟يم هيمن از صبح تا حاال دارم گر يعني: دمينگاه كردم و خجالت كش ساعتو

 .ورم كرده يچشماتون كه حساب_

 لفهيبه ق يبا نگاه دمويدو ييصورتم جا خوش كرده بود هراسان به سمت دستشو يكه صبح رو يشياوردن ارا اديچشمام و با به :شت گفتم وح با

هر .شده بود ييزرد رو به طال بايچشمام رنگش تقر. و لبهامم پف كرده بود ينيبود و جدا از چشمام ب اهيكل صورتم س. خودم وحشت كردم ي

صورتمو با .خندشو نگه داره دنميتونسته بود با د يسوخت كه چطور رارسالنيدلم واسه ام. شدم يوحشتناك م يشكل نيردم همك يم هيوقت گر

 يخدا. دوتا چشم هاش و چشم هاشم بسته بود نينشسته بود و دستشو گذاشته بود ب ماريب يصندل يرو. رونيبود شستم و رفتم ب يهر بدبخت

 د؟يبهتر. نهيسنگ يلينگاهتون خ: كه چشماشو باز كرد كردميبودم نگاش م ستادهيهمونطور ا.....مچقدر دلتنگش بود....من

 .رو گذاشتم هيگر يو بنا زيخبر انقدر ناراحت شدم كه فقط سرمو گذاشتم رو م نيا دنيبا شن ،يبله مرس_

 د؟يشناس يرو م يساله دكتر ملك يليحتما خ_

 .يبهشون احترام بگذار كننيكه ناخوداگاه وادارت م يياز همون ادما. بود يوبخ يليمرد خ. نجايكه اومدم ا ياز همون وقت_

 .موافقم. بله_

كردم تا  يم فيكلمات رو پشت هم رد دارمونيد نيو اخر دمشيدو ماهه ند نكهيتوجه به اا يب. كرده بودم حرفامو بهش بزنم دايرو پ يكي تازه

وجودم باعث خنده  شميگفت خوشحال م. نشده يچيبرخورد كرد كه انگار ه يرد كرد؟ طورچه اقا منشانه برخو يشاد هيسر قض ادتهي:اروم شم

 .....ادتهي. بشه يكس ي

 نياون رفت چون تو ا......دهيشروع جد هي....زميعز ستين انيرفتن پا. قبول كن كه رفته يول...دونم يم....بود يمرد بزرگ.....ادمهي زمياره عز_

 پس...يويدن يبود، به حد كمال زندگ دهيرس ديكه با ييبه اونجا ايدن نينمونده بود براش، رفت چون تو ا يكار گهينداشت، د يزيچ گهيد ايدن

 يناراحت باش ديتو االن نبا...سمت تكامل...روحش پرواز كرد . نباشه يجسم خاك نيا يكه زندون ييجا....كامل بشه گهيد يرفت كه جا

اون االن حكم پرنده ....يدون يتو كه بهتر م. ماست يهمه  يزندگ يعاد ريس نيا. شده كيه تكامل نزدقدم ب هي. ستياون جاش بد ن.....يخانوم

 .....زميبره كه بهش تعلق داره، پس براش خوشحال باش عز ييتونه پرواز كنه، به اونجا يم. كه از قفس ازاد شده ارهرو د يا

 ريمطمئن بودم ام. گهياروم تر از هر وقت د. اروم بودم. حكم مسكن رو داشتمطمئنش برام  يچشما نش،يو ارومش، كلمات اهنگ نيغمگ لحن

 .جاش خوبه يگه و دكتر ملك يراست م

داشتم قدر لحظه هامو  يمنم سع يبعد از مرگ دكتر ملك م،يبدون شتريرو ب يقدر زندگ نكهيا يبرا شهيم يتلنگر انياوقات مرگ اطراف يگاه

 .بشتر بدونم

روزش گذشته بود صرفا نگذرونم كه گذرونده باشم و واقعا  كيرو كه به نظرم  يدو روز زندگ نينواده بگذرونم و خالصه ارو با خا يشتريب وقت

 .ازش لذت ببرم
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 تميحساس. كار كردنو زده بودم اديز ديق يتاحدود. موضوع كنار اومده بودم نيگذشت و من راحت تر با ا يم يده روز از مرگ دكتر ملك حاال

 .ميديد يم يتو مراسم دكتر ملك گرويچون خواه ناخواه همد. رو هم كنار گذاشته بودم رارسالنيام نديند يبرا

گرفتن حال  ،يمرگ دكتر ملك انيجر. يتر از هر وقت يميكنار هم، صم شهياما در مواقع حساس هم ميجالب بود كه انقدر از هم دور بود برام

در مواقع حساس پشت  رارسالنيداشت كه ام نيشكسته همه نشان از ا ياون اوباش با پا نجات دادنم از دست ،يتو مراسم عقد شاد اليشك

 .كنه يم ادياز دستش برب يكنه و هر كار يمن يخال چكسويه

 نيزمو  ديبار يوقفه برف م يده روز بود ب. كردم ينگاه م رونيفنجون قهوه در دست داشتم از پنجره به ب كهياتاق كارم نشسته بودم و در حال تو

 !بود مبادا از جاشون تكون بخورن دهيبرف چسب يمحكم به دانه ها يتحول ناگهان نيبرف سال و ا نيشادمان از اول

غرق افكارم بودم كه . ديكش يبه رخ رهگذران م انهيخود را خودنما يو پاك يكرنگي عتيو طب ديسپ كدستيمه همه جا  يمه الود بود و در ورا هوا

 د؟ييفرماب: به در خورد يتقه ا

 .قهوه بخورم بعد هيگفتم .رفتما يداشتم م گهيد؟ديخوب. سالم:از جا برخاستم. مشامم رو پر كرد يياشنا يباز شد و بو در

  دياتفاقا خوب شد كه نرفت د؟يشما خوب هست. متشكرم.سالم: زد يلبخند

 د؟يداشت يچطور؟امر_

 .باهاتون داشتم يجسارتا عرض....بله_

 .شمسراپا گو. دييبفرما_

 .كه راحت تر بتونم باهاتون صحبت كنم گهيد يجا هي مينباشه بر يخواستم اگه مشكل يم.شه يكه نم نجايا_

 د؟ياالن مگه شما كار ندار.كنم يخواهش م_

 م؟يشما اگه كارتون تمومه بر. اومدم فقط كيبه خاطر همون عرض كوچ.نه_

 .چشم. بردارم لمويوسا دياجازه بد_

 مارستانيتا از ب. مارستانيپاشده اومده ب شويليخواد بگه كه به خاطرش روز تعط يم يدونستم چ ينم. داشتم جانيس هكف پام بود از ب قلبم

 .باهام بود جانيه نيا ميايب رونيب

برف هم  .با برف شدم يرفت و با پاهام مشغول باز ادمياز  يو استرس به كل جانيپوش ه ديسپ نيو من چشمم خورد به زم مياومد رونيتا ب اما

متوجه  رارسالنميكردم كه ام يم نكارويا عيانقدر ضا. كردم يتوجه قدم هامو محكم تر م يكرد و من ب يمن ناله م يقدم ها ريز نياغوش زم

 نه؟ ديدوست دار يليخ فوبر.:شد

 !من عاشق زمستوونم. بله_

باالخره؟كدوم فصلو دوست  هيچه جور. ،تو تابستون عاشق تابستون زييعاشق پا زييبهار عاشق بهار،تو پا د،تويتو زمستون عاشق زمستون....جالبه_

 د؟يدار

 د؟يش يعاشقشون نم ديشما باش.خاص خودشونو دارن،كامال جدا از هم و مكمل و الزم ملزوم هم يهر كدوم قشنگ! همه رو باهم_

انقدر كه ادم دوست . متفاوت و خاصه يزينسبت به هر چ دتونيد. بهشون نگاه نكرده بودم ديد نيتا حاال به ا. حق با شماست.....چرا:زد يلبخند
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 .كلمه بگه و نظر شما رو در موردش بشنوه يكل نهيداره بش

پررو ام و زود به خودم  يليو چون من خ ييحاالچون برام جالب بود و چون شما. جالب بود.نكرده بود فيتعر ينجوريتاحاال ازم ا يكس ؟يجد_

 .ظرمو بگمتا من ن ديكلمه بگ هي رميگ يم

 .تا بگم دييبفرما:ميبود دهيرس نيبه ماش. ديخند

 .ديبگم كه ارزششو داشته باشه درموردش فكر كن يكنم چه كلمه ا يدارم فكر م: نشستم

 .كنم ينگاه م رونيمن به ب ديپس شما فكر كن. باشه_

درختا چقدر خوب در برابر سرما .چشم دوختم رونيب يبه منظره  كرديم وونميكه د ييارسالن بود و بو ريحواسم به ام يهمه  كهيدر حا و

 .مقاومت كنم كرديخودش م ريوجودمو درگ شتريكه هر لحظه ب يعشق يدر برابر گرما تونستميكاش منم م! كردنيمقاومت م

 )شد يخودمون نيباز من رو دادم ا.(دوست دارم نظرتو درمورد عشق بدونم يليخ:شكسته شد سكوت

 .....ام......اتيموتور ح....يزندگ رياكس......عشق: چشمامو بستم......زد تو خال....يلعنت

احساس تو قلبت در ....چه سخته...يكنم؟ لعنت فيخواد عشقو توص يم يخودش وقت يارسالن؟ اونم جلو ريام گفتم؟يداشتم م يچ. خوردم حرفمو

 . بازشون نكردم يچشمام از اشك سوخت ول...يباشه و تو مثل سنگ رفتار كن انيغل

 ......كه عشق رو تجربه نكرده ياونم واسه كس...فشيسخته توص....دونم يم_

 ستم؟يعشقت ن ي وونهياالن كه كنارتم د نيككه هم يمن عشقو تجربه نكردم؟از كجا مطمئن يدون ياخه تو از كجا م....يلعنت

 ...عاشق خانوادش....عاشق خدا باشه تونهيادم م هي. ستيتجربش نكردم؟عشق فقط عشق به جنس مخالف ن ديون ديشما از كجا م:كردم اعتراض

 د؟يموند فشيپس چرا تو توص_

ارزش  يانقدر ب. يلمسم كن يتونيم نجايفقط ا. نجاميمن ا گهيم. كنه يم ييازش حرف بزنم تو قلبم خودنما اميم يوقت. چون وجودمو پر كرده_

 .يكه تو كلمات جام كن ستمين

 يادم. خوب شناختمت يليچند وقت خ نيا.....يهان يدون يم. كه توكلمات جا بشه ستيارزش ن يشق اونقدر بع...يگ يراست م. بازم كم اوردم_

 .يكنينگاه مشكالتشونو حل م هي نيبهشون و با هم يداز نينگاه م هي.يبگذر يجور نيهم گرانيكه از كنار د يستين

تو رسوندن دو تا عاشق به هم، كمك : نميبيجلو تر از خودم تو رو م رميهر جا م.....يحل كن گرانويمشكالت د يشد دهيافر كنميفكر م يگاه

 ......يمحك، جراح افتخار ،يپزشكان افتخار ستياسمت تو ل زكيكهر رميكه قلب بچش مشكل اره، م يكردن به زن

 يفقط م! دونست يجز خودم نم كسچيكه ه يدونستن مسائل ايبار رو بچسبم  نياول يو صدا كردن اسمم برا شيموضع ناگهان رييدونستم تغ ينم

اومدم ازت ......اومدم ازت كمك بخوام: دميشنيحرفاشو م ي هيبا حال زار بق.و خون تو سرم جمع شده دهيرس200دونستم ضربان قلبم به 

 امه؟ينفر بفهمونم همه دن هيبه  ديعشقو تو كالم جا كنم؟ چطور با ديچطور با يخواهش كنم بهم بگ

و با شدت  شهيقلب من فشرده تر و فشرده تر م اديم رونيكه از دهنش ب يبا هر كلمه ا ديفهم يد؟ميفهم ي؟ خودش مگفت يداشت م يچ نيا

 كنه؟يداره خردم م ديفهم ينم يعنيگفت؟  يم يبود چ شيكنه؟ حال يخون رو پمپاژ م يشتريب

 نامدار؟ ياقا هيمنظورتون چ_
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 خودم خودمو رسوا كنم؟ گهيبار د هيهست  يازين گهيد.....سوام كردر شيسهند كه دو ماه پ.!خانوم ديينفرما:گفت كالفه

دوست  ويكيكه سهند اعالم كرد او  يرفته به اون روز يو من ذهنم اشتباه گسيد زيچ هيبگه منظورش  يكي. كنم يبه من بگه اشتباه م يكي....نه

. خواست؟ منتظر بهش چشم دوختم ياز من م يچ. بود شيودم پر تشووج. دادن يبود كه تمام سلولهام با هم سر م ياديفر نيا..... نه....داره

شما ....دو عالم هستم يرسوا.....رازمو نگه دار...تو رو خدا شما مثل سهند نباش يول....كنم يخودمو رسوا م گهيبار د هي.....خوب يليخ:داد مهادا

 ...يزيكه اندازه اتنا برام عز نهيا زنم به خاطر يحرفا رو بهت م نيو ا نجامياگه االن ا.....رسواترم نكن

 اروم تر شده بود....ستيمهم ن...بذار من زجر بكشم....بگو.زجر نكش. و خودتو خالص كن ريتو دلم گفتم بگو ام. كشه يبود داره زجر م معلوم

كردم از ذهنم  يسع يليخ.....اون زنده ام ديمبدون قلب چند وقته به ا......گذاشته يخال نمويقلب تو س يو جا دهيقلبمو دزد يلعنت هيچند وقته ...._

اون  يول...رميقلبم قلبشو ازش بگ يخوام جا يم...رمشيخوام بپذ يم. كردنش حماقته رونيكه ب هيجور هي ياون لعنت يكنم ول رونشيب

 ؟بكنم ديبا كارياومدم ازت كمك بخوام؟ چ.....دخترا فرق داره يبا همه ....اديجوره راه نم چيه....سختهسر

 گهيد دنيبود كه تپ دهيانگار اونم فهم....اروم گرفته بود گهيو قلبم د زديبهم پوزخند م نيزم......ديچرخ يدور سرم م ايدن......صدا يب...شكستم

 مطمئن باشم؟ ؟يجوره قبولش دار ؟همهيب ه عشقت مطمئن:كردميكمكش م ديبا... اما خودخواه نبودم.... من عاشق بودم.... دستيفا يب

 .جام نبود نجايمطمئنم كه اگه نبودم االن ا.....از جونم شتريب:گفت نيگغم

 .....پس خوب گوشاتو باز كن_

من ......چطور بهش ابراز عالقه كنه و چطور حفظش كنه. ارهيكردم كه چطور دل معشوقشو بدست ب شييراهنما ختميرياز درون فروم كهيدرحال و

و . دميد يپوزخند و م هيكردم طرح  يگفتم وبه هرجا نگاه م يمن م....شكفت يمن گل از گلش م يشكستم و اون با هر كلمه  يگفتم و م يم

 يانقدر گفتم كه تلخ.....معشوقش بود يبوسه  ينيريو اون حتما به فكر ش شديگفتم و طعم دهنم تلخ تر و تلخ تر م يمن م. معشوقشواون حتما 

خدا رو شكر كه . شهيمثل هم...اروم رارسالنيمن اشفته بودم و ام. تر قيعم واريدر و د يرو يها ضربان قلبم به قعر و پوزخند د،يدهنم به اوج رس

اسمم از  دنيو من در حسرت دوباره شن.....يشگيهم رارسالنياومده بود و شده بود همون ام رونياز اون تب و تاب ب. اروم بود اونحداقل 

 زبونش

 د؟يكن يهم م گهيلطف د هي نيلطف بزرگو كرد نيشما كه ا. نيدر حقم كرد يلطف بزرگ...دستتون درد نكنه_

 د؟ييبفرما_

 .حلقه استفاده كنم ديدر خر قتونيدوست دارم از سل_

 يچون تو م...خب يليخ..... يلعنت....  يلعنت..... يازم نمونه؟ لعنت يچيه گهيكه د يخردم كن يجور هي يخوا يم.....تو رو خدا.....نه گهيد نيا....نه

 ...اميم يخوا

 .كردم يم يبودم و حلقه هارو با دقت بررس يطال فروش تو

در  دوارميام......برلبم لبخند بود و در دلم عزا كهيدرحال. معشوقم انتخاب كردم يمعشوقه  يحلقه رو برا نيبهتر.....بود كه نگو ييغوغا تودلم

 .....معشوقم يمعشوق و معشوقه.....ديكنار هم خوشبخت بش

 !ريام نيمثل ا. ندازه يعقبش م ياز زندگ يكنه و كل ياحمقانه م ييا غرور ادمو وادار به انجام كارهاموقع ه يبعض
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 .به ساعتم انداختم گهيد يو نگاه دپوشيسپ ابانيبه خ ينگاه كالفه

دم از روز قبل مونده بود تو خو نيماش.اديم يك نميكه بب ابونيبودم و زل زده بودم به خ ستادهيدر ا يكه جلو شديم يساعت مين.كرده بود ريد

 يقاتبگه شب قبل چه اتفا مارستانيو در ضمن بردنم به ب اديارسالن كه ب ريبودم منتظر ام ستادهياشفته ا يشاد و ذهن يو حاال با ظاهر مارستانيب

كه قبول كرده  خواستميه دل از خدا ماز ت.ديجوشيو سركه م ريتو دلم س!از اون شتريصبر ندارهب گهيم!ياخه قرار بود شبونه بره خواستگار.افتاد

 يبرادوستش داشتم و حاضر بودم  تينها يبود كه ب نيمهم ا.ارسالن ريارسالن بود و ام ريبرام مهم نبود چند ماه تمام فكر و ذكرم ام.باشه

 گشيد يجا هيوماتم بود و  يغزاداردلم  يتو اون ته مها ييجا هي.......ذره ذره نابود كردن خودم يحت....يهركار....بكنم يهر كار شيخوشبخت

مثل  زيهمه چ.باشم داريب شدياصال باورم نم. افتاده بودم رياحساسات دو گانه گ نيا نيكه دوستش داشت و من ب يو كس ريام يعروس!يعروس

تنها اطاعت  عيمط يناخوداگاهم بود و من چون برده ا ريدست ضم زيهمه چ.در ان نداشتم يارياخت چيكه من ه يخواب.خواب بود كي

كنم و من  عيضا ديگفت نبا يناخوداگاهم بود كه م نياما ا ذاشتم،ينم نشيو پا تو ماش گرفتميآژانس م هياگر دست خودم بود  ديشا.كردميم

دم شده بو رهينشست خ يم نيزم يكه رو يبرف يبه دونه ها دميفهم يازشون نم يچيكه ه يغرق افكار. داشتم يمنفعل اهسته قدم به جلو برم

 . سالم.:سوار شم دميبا دميتامل فهم يا قهيجلوم متوقف شد و من بعد از دق يباور نكردن يقرمز با سرعت زيچ هيكه 

 !اديب رونيحاال از دهنم برف ب نيكردم كه ممكنه هم يفكر م نيمتعجب به ا. از هوا هم سرتر بود سالمم

ادم  هي ي افهيق تونستينم نيا. بشاشش خوندم ياتفاقات شب قبل رو از چهره  .كه نشون از دل عاشقش داشت ييگرما. اما گرم گرم بود ريام

و باز در ......بپرسم يزيخواستم ازش چ ينم......ناراحت كه سالمش جوابمو داد ايبا خودم فكر كردم خوشحال باد باشم . شكست خورده باشه

اومدند  يبرف كه از اسمون فرود م يشدم به دونه ها رهيو خ دميكش نيماش ي شهيخودمو به سمت ش ديجوش يو سركه م ريمثل س دلم كهيحال

 يتو قلب من فرود م يغم هم اون شكل يخاكستر يبود و فكر كردم دونه ها راشونيبا اغوش باز پذ ديلرزياز سرما م نكهيبا ا نيو زم نيزم يرو

 يم گهيد ياونجا به دونه ها.......باال رنيو دونه ها م زنهيبرفو پس م يخاكتر يدونه ها.......ستيسرما ن نيا يرايپذ نياما قلب من مثل زم......ان

و كنار گذاشتن مقاومت  ميهستن كه قلبم قادر به پس زدنشون نباشه و مجبور به تسل نيو انقدر سنگ نييپا انيتر م نيسنگ نباريچسبن و ا

 يتونستم بكنم جز تماشا ينم يكار چيكردم و ه يتو دلم احساس م رو سرماشون هزاران برابر برف بود يخاكستر يدونه ها نشستن.......باشه

از  دميبودم كه د شيو مهمون نواز نيبه اسمون و سخاوتش و زم رهيخ..........كرد يشد و منو سرد تر م يتر م نيسنگ هيبه ثان هيكه ثان يغم

 .ها هيبد درد ميعاشق. ميگذشت مارستانيب

 !ها ديدرد كر مارستانويب...جناب نامدار _

 فيكه من نخوام تعر شهينم ليدل نيا يول ديديشما نپرس: كردم دايتو لبخندش پ نميرو كه انتظار داشتم روز قبلش بب يجانيزد و من ه يلبخند

 د؟يكارتون مطلع بش جهياز نت ديخوا يشما نم. كنم

 .نده كردمبس يبه لبخند.زنهيرو داد م زيهمه چ افشيدونست ق ينم گهيد! داشت يچه دل خوش! هه

 :دميشن يحال نم نيو در ع دميشن يم......اروم بود صداش

 ؟يادامه بد يباز نيبه ا يخوايم يتا ك.....يهان_

 به من گذشت؟ يچ يدينفهم يبگ يخوا يم.....من يهان....يهان: هضم كنم ادامه داد شويموضع ناگهان رييتغ نكهياز ا قبل
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به من گذشت؟ مگه  يچ يدينفهم گهيم نكهياز ا هيدونه؟ منظورش چ يم يعني گه؟يم يچ نيه؟ اچه خبر نجايتو؟ ا يشدم هان يمن؟ از ك يهان

زده  خيتمام تنم ! رفتن و حاال من با احساسم تنهام يمغزم به خواب زمستون يانگار دونه دونه سلوال جم؟يچرا انقدر گ...ايگذشته؟ خدا يبهش چ

 ......سستم تو سس

 باور كنم؟ يخوا يم ؟يكرد وونميندونسته د يبگ يخوا يم......انكار نكن......يهان_

اصال حس  نيكردم تو دادگاهم و ا يحس م....نبود ندمياما خوشا شديم يكه بر زبانش جار يكلمات....كالمش اروم بود اروم و پر از احساس  لحن

 رودستامو گذاشتم ......برام قابل هضم نبود.......ز قبلخودش در رو شونيافتادم و حال پر يسهند م يحرفا ادي ياز طرف......داد يبهم نم يخوب

سر  رميم.....گم ينم.....قبول...يبشنو يخوا ينم.....يخب هان يليخ:دستهامو برداشتم......رهيهمون ام نيخواستم مطمئن بشم ا يم...گوشم

 ......اصلش

حلقه  نيبه نظرم ا:در جعبه رو باز كرد. ميبود دهيكه باهم خر بود يهمون حلقه ا. اورد رونيب يقرمز رنگ مخمل يكرد و جعبه  بيدر ج دست

 ........تره ستهيشا يا گهيتو از هركس د يبرا

 ؟...يچ يبرا...سراغ من اومده ......بود رياخ يتو اون روزا دنميزجر كش دميد يكه اون لحظه م يزيچ تنها

كه نسبت بهش داشتمو فراموش كرده بودم و  يتمام عشق و احترام......ارهيباحساسشو به زبون  ريفكر نكردم كه ممكنه ام يا هيلحظه ثان اون

 ....... دهيكه به مرادش نرس دمشيد يطمعكار م يروباه

 يماه سركوب شده بود حاال از جا بلند م نيكه چند يغرور. عشقم فراموش شده بود و غرور سر بر اورده بود.....بود دهيلحظه منطقم ته كش اون

كشونه  يم نويچطور ماش ريام دميد يو درو باز كنم و من نم.....بس كن: بزنم اديفر كرديوادارم م ديرس يمكش احساساتم به اوج مشد و در كش

كه خودمم  يزيفرار از چ يكه برا يتند يجز قدم ها ستين ادمي يچياز اون لحظه ها ه.......ابونيتا پرت نشم تو خ رهيگيشمشادا و دستمو م وت

مجال بده حرف بزنم دختر بعد تو ....يصبر كن هان: ديدويكه پشت سرم م ريام يقدم ها يشد و صدا يرو برفا استوار م هيچدونستم  ينم

 ....يهان....محاكمم كن

 ..رفت يم يكه رو به خاموش ييصدا و

 شده خانوم؟  يچ: دنيپرس يبار بود كه ازم م نيهزارم ديشا

بودم  ستادهيمن ا.....افتاده بود و برفا قرمز بود نيزم يرو ريام. چشمم بود يبودم و اون صحنه جلوهنوز تو شوك . تونستم جواب بدم يمن نم و

خودشون فكر  شيگفتن و حتما پ يم يزيچ هيكه هر كدوم  يتيشد،جمعيكردم كه لحظه به لحظه بر تعدادشون افزوده م ينگاه م يتيو به جمع

 ! من كرم كردنيم

 ؟يديشد؟تو د يچ_

 ...بدو نيا.....دختره بدو....افتاده بود دنبال دختره.....ره حقش بودپس.....اره_

 ....پسر مردمه...حرفو خانوم نينزن ا_

 ...دميمنم د....گهيراست م_

 ست؟يزنش ن ديدون يحاال شما از كجا م_
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 ....زن و شوهر باشن خورهيبه سن و سالشون م! ها گهيراست م_

 ....دوره زمونه نيا يامون از جوونا_

هر لحظه منتظر بودم بلند شه و .......ردم كيارسالن نگاه م ريو من هنوز ناباورانه به ام شديسرختر م نيزم يو برف رو ديچيپ يها تو سرم م داص

 شديم شترياومده بودن و تعدادشون هر لحظه ب يرفع كنجكاو يمردم كه برا يهمهمه  ياما بلند نشد و صدا.......و حرفاشو ادامه بده هيبگه شوخ

خودم  يكه مطمئن نبودم منشاش حنجره  ياديبا فر.سنگ تموم گذاشت نبارينا خوداگاهم ا.كنم تا از دستم نرفته يزودتر كار ديبه من فهموند با

و  نيگذاشتم تو ماش رويام ياصول يلياونجا نبودند خ يرفع كنجكاو يكه فقط برا يرخواهيباشه مردمو متفرق كردم و با كمك دو سه نفر ادم خ

و  ييخودمو رسوندم به دست شو كننيم يدگيرس رميمطمئن شدم دارن به ام ياورژانسو خبر كردم و وقت.....سرراه مارستانيب نيرسوندمش اول

 هدهنگ كر.....سردم بود.......بود  ييلباس شو نيدلم ماش.......درك كردم تمويتازه موقع نهيا يزار خودم تو ي افهيبه ق يبا نگاه.......عق زدم

و من هنوز  ديچكياز موهام اب م......اب ريش ريبود سرمو گرفتم ز دهيكه امونمو بر ييباور كنم با وجود سرما روياتفقات اخ نكهيا يبرا.......بودم

 .كه افتاده بود يبودم و تو شوك اتفاقات دهيكه اون دو روز شن ييتو شوك حرفا.....تو شوك بودم

 .شد يم شتريدلشوره و اضطراب و حالت تهوعم ببسته بود و هر لحظه  ليقند وجودم

 يبود كه رو يمرد شيكرده بود كه جوابش پ ريهزاران سوال ذهنمو درگ. اتفاقات رو نداشتم ي هيقدرت تجز......شده يدونستم چ ينم هنوزم

 .بر گرفتن از حالش نبودمو خ ييرفتن از دست شو رونيبود و من از شدت اظطراب جرئت ب دهيخواب مارستانيب نيا ياز تخت ها يكي

 .....حالش خوب باشه رميغلط بوده باشه و ام نيماش يخودم در موقع گذاشتنش تو صيبودم تشخ دواريام

بود خودمو به اورژانس  لومتريك 1 يهر قدم برام به اندازه  كهيگذاشتم و در حال رونيب ييبه خودم جرئت دادم و پامو از دستشو باالخره

 .رسوندم

 يكه نه خوب م يگفت كه ازش وحشت داشتم و بعد سواالت ويزيپرسشگر من همون چ ياومد و در پاسخ چهره  رونيكه از اتاق ب دميرو د دكتر

 .رفتند يكه در مقابلم رژه م ييو ادم ها دمشانيشند

زنگ  سياخر سر داشتند به پل. رده بودمو من تنها سكوت ك دنديپرس يانها م......خبر از دل ناارام من يبود ب دهيخواب شيارام رو يكه مرد يتخت

 از همكاراست.....شناسميخانومو م نيمن ا!ديصبر كن: شد داياز دور پ يزدند كه كس يم

 ....ابيخانم كام:اومد جلو

 ؟.....ادتونهي....من شاملو هستم....ابيخانوم كام:تا خودش گفت هيك ومدين ادميكردم  ياشنا بود اما هر كار تينها يب چهرش

 .......بودم رميبود؟ من به فكر ام يك گهيشاملو د.....شاملو......لوشام

 اومد؟ ادتوني...كردم شيكه پاتون شكسته بود من جراح شميشما بودم، چند وقت پ يمن تو دانشگاه همكالس.....ابيخانوم كام_

 مارستان؟ياوردشون ب يك.....شدهشوك بهش وارد : مخاطبش همكارانش بودند نباريمرد كه ا يو باز صدا.....بود يخال ذهنم

 خواديحاال؟ اون اقا عمل م ميكن كاريچ. شد ينجوريشده ا يچ ديحالش خوب بود تا شن_

 .....دياجازه بد_

 ايب....دكتر هم كه گفت سالمه. رونيكه ازاتاق عمل اوردنش ب يديد.....ميبر ايب...گهيد ايب.....شو ادهيپ طونيو از خر ش ايب....يخانوم يهان....يهان_
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 ..يخسته ا....دختر خوب ميبر

 ؟يفهم يم...دست از سرم بردار....ولم كن: دست پسش زدم  با

 .حالش خوب شه دميمن بهت قول م ميبر ايب.....يمرگ شاد...گهيد ايب.....يهان_

 ....ولم كن_

 ؟يكن شيراض يجون؟ تو هم نتونست يشد شاد يچ_

 .نه_

 ....خودم ازش مراقبت كنم خواميم....نجايخوام بمونم ا يم....هيكيحرف من _

 خب؟. اياز فردا ب ميامشبو بر هي....مادر ميبر ايب يهان_

 .خوام ازش مراقبت كنم يم...نجايمونم ا يمن م.....نه_

 ...شهيحل نم يزيبابا جان با موندن شما كه چ....ميبر ايب_

 .هم ندارم يا گهيحرف د.....نيهم.خوام بمونم يمن م_

 مگه؟ هيذارن؟ الك يم يكن يفكر م....يبمون يتو بخوا رميبابا اصال گ.پا داره هيم انگار مرغش خانو نينه،ا_

 .كنم كه بذاره بمونم يانقدر التماسش م. زنميحرف م مارستانيب سييبا ر رميم: جا بلند شدم از

 .سايوا.يهان: دستمو از پشت گرفت يبرسن كس مارستانيب سييبه اتاق ر نكهياز ا قبل

 .چهرش دلم هزار تكه شد يغم تو دنيبا د. دكتر سماوات بود. مبرگشت

 گه؟يم يمامانت چ يهان_

 .ازش مراقبت كنم مارستانيبمونم ب خواميمن م يگه دكتر ول يم يدونم مامانم چ ينم_

 بشه؟ يكه چ_

 .....وضعم دكتر نيمن عامل ا_

 .بهت بكنم يبتونم كمك ديشا زميبگو عز.....شده كه  يچ يهنوز نگفت. يگ يم نويهم يدخترم تو از صبح دار_

 .كمك كنه تونهيجز خدا نم يكس گهيدكتر؟ د يچه كمك_

 شده؟ يحق ندارن بدونن چ ريپدر و مادر ام ،يچيمن ه. ومدهيازت در ن ييجمع شدن صدا نجايادم ا ليا هياز صبح . انقدر لجباز نباش يهان_

 .گهيموقع د هي ديبذار. ستياالن اصال وقتش ن يدكتر سماوات من شرمنده ول_

 ....جان  يهان_

 ....ازتون كنميدكتر خواهش م_

. حرفاست نيدكتر اردالن سرسخت تر ا. دستيفا يكه ب گمياالن بهت م نياز هم مارستانيب سيير شيپ يريم يدخترم اگه دار نيبب_

 ....بكن يخواستب بكن يهر كار....چشم يشده بعد به رو يشما بگو چ....زميعز....دخترم

 .رو پر كرد كردميكه از صبح احساس م ييجا گرفت و خال ميدر گلو يخون يپرتقال رياوردن حماقت خودم و اتفاقات دو روز اخ اديبه  با
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 يم فيفشرد و من اتفاقات دو روز رو با فاكتور گرفتن احساساتم تعر يگلومو م يپرتقال خون. دونستم يگفتن بودم و نم نيا ازمندين چقدر

 ......هيخودم بارون يدكتر سماوات هم مثل چشما يچشما دميام تموم شد و من تازه فهمحرف.كردم

 دكتر اردالنم با من...نگران نباش.....بهمون برگردونه رويخدا خودش ام.......توكلت به خدا باشه......دخترم_

 .كه مطمئنا جاش اونجا نبود يمرد يكنار تخت و زوم كردم رو چهره  يصندل يرو نشستم

 .هنوز هم شوكه بودم و باورش برام سخت بود. اتفاق بودم نيمن عامل ا. كردم يذهنم خودمو سرزنش م تو

شدم اما  يخطا موفق م يبا درصد كم شهيمنطقم بر احساسم غلبه كنه و هم يتيخودم كار كرده بودم كه در هر موقع يها رو سال

لغزش  هي؟يسادگ نيبرفا؟ به هم يخورد رو زيپاش ل....شد يدونستم چ يهنوزم نم......گرفته بودم ينفرو به باز هي يزندگ.......نباريا

 ؟يحاال چ....كيكوچ

 يجون ادما رو م روزيكه تاد يمرد! دستگاه بهش وصل بود تا بتونه نفس بكشه يو كل يتخت فلز هيبود رو  دهيخبر از اطرافش اروم خواب يب

به خدا  ادياز دستمون بر نم يگفتن كار يكه م ييبود و جون خودش افتاده بود دست كسا نجايداد حاال ا يگرفت دستش و بهشون جون دوباره م

از دستم بر  يكار چيو من ه نجايمن افتاده بود ا يكنارم بود و بارها جونمو نجات داده بود حاال به خاطر ندونم كار شهيكه هم يمرد... ديتوكل كن

 .بود دهيخواب نجاينتونستم حرف دلممو بهش بگم حاال ا چوقتيكه ه يمرد.... اومد جز دعا و التماس به خدا ينم

 .كرد يكه گرمم م ينگاه....كه از نگاهش شرم داشتم يمرد

 .بسته بودن و من محروم غرق شدن توشون شيشيم يچشما حاال

 ميبر ايب ،يگفت عاشق شدم، تو خواهرم يروز م هي...رفتارشو درك كنم يهنوز نتونسته بودم معن! كرد و من هم يم ريس يخبر يب يايدر دن او

 يم ديبا يخب من چه فكر......تره ستهيتو شا يبرا نيگفت ا يگرفت جلوم م يهمون حلقه رو م ومديفرداش م م،يواسه عشقم حلقه انتخاب كن

كه  خنده؟يم شميكه چطور به ركردم  ينشستم تماشا م يرفتار پر رمز و راز بود؟ م نيا ستهيشا يكردم؟هر چقدرم دوستش داشتم، چه برخورد

وجود داشت كه مال من  ياصال حق ر؟يام ايحق با من بود ....يكردم؟ ذهنم پر از سوال بود و دوگانگ يم ديبا كاريخب چ كنه؟يمچلم م يچه جور

ه پسرشو خوابوندم رو نذاشت تو گوشم ك يليس هي ريگفت؟چرا پدر ام ينم يزيچ يدكتر سماوات چرا سكوت كرده بود؟ چرا كس ر؟يام ايباشه 

 .كرد يزمان جوابشونو برام مشخص م ديكه شا يچرا ا. تخت؟ چرا اتنا فقط لبخند زد؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ و ذهنم تنها چرا بود نيا

 يهنگا. جواب اون چرا ها نذاشته بود يبرا ييجا شهيهم يبرا ديكسم شا نيتر زيعز دنيهمون چرا ها و خواب. نداشتم ششويخودمم گنجا حاال

 يدونه شوكه ام؟م يفهمه چقدر ناراحتم؟ م يتونه فكرمو بخونه؟م ينه؟ميب ياالن منو م يعنيبستش انداختم و باخودم گفتم  يدوباره به چشما

حلقه  هي يجا...نگاه كردم دشيكش يكنه؟ به دستا يم غيدونه و ازم در يم ش؟يشيم يدارم صداشو بشنوم و غرق بشم تو چشما ازين قدردونه چ

نه ....محكم نبود....دستاش گرم نبود......مردد دستمو بردم جلو. داشتم ازيدستا رو دوست داشتم و چقدر به گرماشون ن نيچقدر ا.....بود يخال

 يتو دستم و من از گرما كرديرو با دقت فرو م هينه مثل اون روز كه سوزن بخ. كرد يكه تو پارك دستمو گرفته بود و ول نم روزمثل اون 

 !كنه؟  يازت دوا م يچه درد نايمرور ا...ياخه هان......نه مثل اون روز كه......شدم يمور مور مدستاش 

حمله كنه كه  يكه موفق شده بود به احساساتم جور يمرد نيكرد و ناخود اگاه شروع كردم به صحبت كردن با اول سياشك صورتمو خ ي قطره

 يندارم ول يتيازت شكا...باالخه كوزه گرم تو كوزه افتاد ر،ياقا ام ينيب يم: د اما مگه مهم بودچشماش هنوز بسته بو. توان مبارزه رو از دست بدم
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چند روزو ازت  نيفراموش كنم و ا.....خوام فراموش كنم يم يول.....يخوايم يچ ين كيمعلوم نم نكهياز ا.....از مبهم بودنت.....رميدلگ يليخ

 ينخوا يپرستارت باشم؟ هان؟ هر چند بخوا يدوست دار...ضميپرستار و تو هم مر هيمن  اصال...خب؟ تو هم فراموش كن. مراقبت كنم

 ...تو رو سپردن به من وزر 40....هستم

 ......كنن و يدستگاها رو قطع م نيا يبرنگشت گهيگن اگه تا چهل روز د يم....اره چهل روز:...فشرد يگلومو م بغض

 ...يخوب بش ديبا.....يشيئنم تو خوب ممن مطم يول: اشك شده بود سيحاال خ صورتم

خودم  يكه رو تخت افتاده بود رو از غم و غصه ها ويجون مهيلبخند اون جسم ن نيخواستم با ا يمثال م. بر لبم نشست يخودم لبخند االتيخ از

 .دور كنم

 برات شعر بخونم؟ يخوا يم....كه رهيسر م م؟حوصلمونيكن كاريچ. ميياز حاال تا چهل روز من و تو تنها....خب_

 ايدر ايدر يبده م يساق يمن امشب ا به

 ايامشب مستم كن كه بشم دور از دن اونقدر

 كه بسازم با دردام يساق يا يجام بده

 وونهيباز مستم و د يساق يا يساق يساق

 دل تو دستاش ريمن اس وونشميد هنوز

 اشيمن تو دن بمياونه اما غر زميعز

 دلدارم باش تگفيكه م ستين ادشي گهيكه د آخ

 وونهيباز مستم و د يساق يا يساق يساق

 پنهونه ياز ك گهيد مييعشق و رسوا غم

 ؟يدوست دار يريمش دونيفر

 تو آمدم يسال به سو هزار

 افسوس

 محال ديام يدور از من ا يدور هنوز

 يدورتر شهيآه از هم يدور هنوز

 دهد دينو ياما در من كس شهيهم

 يم كه

 به تو رسم

 ل دگرهزارسا ديشا

 قلب ترا يصدا

 آن حصار بلند پشت
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 شنوم يم شهيهم

 ميآ يتو م يسو شهيهم

 در راهم شهيهم

 خواهم يم شهيهم

 جان يبا توام ا شهيهم

 با من باش شهيهم

 اما شهيهم

 مباش چشم به راه هرگز

 دهيآرزو رس يبس يپا شهيهم

 سنگ به

 است بر درگاه ختهير يخون كس شهيهم

 ......ها ييم تومخاطب...تواما ؟بايشنو يم

**** 

كنم كه  يشدم چشم و به تو نگاه م.....دو روزه چشم رو هم نذاشتم....روز و شبم شده دعا.....نه لب به غذا زدم نه اب.گذره  يروز از رفتنت م دو

 :كنميلب زمزمه م ريو ز يدياروم خواب يچه جور

 يتو بازنگرد اگر

 را نيغمگ انيقفس قار انيقنار

 آب خواهد داد كه

 دانه خواهد داد ؟ كه

 يتو باز نگرد اگر

 يدشت برنم نيرفته در ا بهار

 گردد

 خندد ينم يشاخه گل غنچه ا يرو به

 بندد يتور سبزش را به سر نم دهيآن درخت خزان د و

 يتو بازنگرد اگر

 محبت را كبوتران

 ثاقب دستان مرگ خواهد زد شهاب

 را رانيدرختان باغ ح يها شكوفه
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 خواهد زد تگرگ

 يتو بازنگرد راگ

 طفل ساده خواهر كه نام خوب تو به

 را

 صدا زده است شترينام مادر خود ب ز

 به او توانم گفت ينه با چه زبان. چگ

 يگرد يبرنم كه

 در عمرش دهيتو هرگز ند ياو كه رو و

 ديتو رانخواهد د شهيهم يبرا دگر

 نام خوب تو در زهن كودك معصوم و

 شهيست هم يتصور

 ريتصو يب شهيهم

 ريتعب يب شهيهم

 تو اگر

 يبازنگرد

 گلدان را ريجوان اس ينهالها

 دست نوازشگر آب خواهد داد كدام

 را يتور يتو آن پرده ها يكس به جا چه

 و تاب خواهد داد چيپشت پنجره ها پ به

 يتو بازنگرد اگر

 آمدنت را به گور خواهم برد ديام

 داند يكس نم و

 گريدر فراق تو د كه

 تسيخواهم ز چگونه

 خواهم مرد چگونه

با تعجب بهم  مارستانيهمه تو ب... يكن يكنم كه تو چشماتو باز م يفكر م يكنار و فقط به اون لحظه ا زنميهست م يمزاحمو به هر سخت يفكرا

 ازو نم كنهينه، دعا مخو يجون و براش شعر م مهيمرد ن هيباال سر  نهيش يكه صبح تا شب م يا وونهيد...ام وونهيكنن د يفكر م......كنن ينگاه م

 نه؟ ......فهمن ياونا كه نم....دونن يخونه،اما اونا كه نم يم
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ازشون ...باشه يزيدرصد درون ادمها هم چ كيدرصد فقط  كي ديكنن كه شا يو فكرم نم رنيگ ينظر م ريز ويهمه چ رونياز ب شهيهم مثل

 خوانيكنن فقط خودشون دل دارن، خودشون مجازن هر جور كه م يفكر م....ننيب يچون به نظرم فقط خودشونو م.....ارسالن ريمتنفرم ام

با  ناميا...انگار ستميداغون ن يكاف يخودم به اندازه . االن اما نگاهاشون وقعا آزار دهندست......ادما نيعادت كردم به ا ستسالها.....قضاوت كنن

وجودم، چه دلهره  هيچه اشوب. دونه چه خبره تو دلم يفقط خدا م...يداد يمكاش االن چشمات باز بود، بهم ارامش .كننينگاهاشون داغون ترم م

 يزنده بمونم و زندگ يصورت اتنا نگاه كنم؟ چه جور هيبگم؟ چه جورب  يبدم؟ به بابات چ يجواب مامانتو چ يبر نگرد گها....دارم يا

خدا و بنده  داريمحل د مارستانيگفتم چون ب يم يدكتر بش يخوايمچرا  ديپرس يازم م يهر ك شهيهم.....رو دوشمه نيبار سنگ هي...نميكنم؟سنگ

دونم  ينم يول. سادميحاالم كه دكتر شدم رو حرفم وا... نجايا اردشيكله خرش م يبنده  هيفرو كنه تو مخ  ويحرف هي وادخ يهر وقت م..... هاشه

 .ارسالن ريخواد بهم نشون بده ام يم ويچ دونم ينم... نجايخواد بهم بفهمونه كه اوردتم ا يم ويكارم لنگه، چ يكجا

 ...تحمل كنم نميكه بتونم ا يصبر. خوام بهم صبر بده يفقط ازش م... ستين ليدل يدونم كارش ب يدارم،م مانيبه حكمتش ا يدونم ول ينم

 ييكه چه بال دهيزبون اتنا كش ريفراوون از ز يو بعد اصرار ها دهيكه مامانت صداتو نشن يروز نيسوم... يكه تو چشماتو بست هيروز نيسوم_

 اونقرار بود در ....زنه؟ اه يكه بابات بهم نزدو م يليازش بترسم؟ اون س ديبا ايبابات هست؟  يبه مهربون. دميمن تاحاال مامانتو ند. سرت اومده

 يدونم رو يم يول... رسه يم يدونم ك ينم. انجيا اديخالتو ول كرده داره م مايخالصه بگم برات مامانت سوار هواپ.... شه ينم...مايمرد حرف نزن

 .يبودماجرا نبودم، تو هم مقصر  نيانقدر خودمو سرزنش كنم، چون من تنها مقصر ا ديگه نبا يهرچند دكتر سماوات م. نگاه كردن بهشو ندارم

رو متقاعد  هياونم بق. كردم فيبراش تعر زويكه همه چ هيمدت از حال من و تو خبر داره و تنها كس نيكه ا هينگفتم دكتر سماوات تنها كس يراست

كشم  يازش خجالت م يليخ. نهيكه منو نب نييپا رميدارم م. مامانت يشرمنده  تينها يممنونشم و ب تينها يب. ندن ريگ اديكرده كه بهم ز

 ...فعال خداحافظ....ريام

 ويحس كس.بشم اطيجلب توجه وارد ح نيشمو كردم كه بدون كوچكترو تمام تال رونيخودم ساخته بودم زدم ب يكه برا يبعد از سه روز از زندان

استفاده كرده و دستگاها رو ازش جدا  بتمياز غ دميترس يم. ول كنم يهمونجور رويام ومديهم دلم نم ياز طرف.داشتم كه از زندان فرار كرده

 يصندل ينشستن رو يبه جا نيهم يبرا ياتفاق يحت. نهيمنو بب يخواستم كس ينم. نشستن انتخاب كردم يبرا اطويح يگوشه  نيتر پرت. كنن

خواستم چهل روز  يچه طور م. ت ازه سه روز گذشته بود و من قوام رو به ضعف بود.خاك گرفته نشستم و سرمو گذاشتم رو زانوهام نيزم يرو

 ....نه...نه...نه.....نماجازه ندارم بهش فكر ك يمن حت...نه.....اگه...اگه...چهل روز صبر كردم رميصبر كنم؟ تازه گ

 ؟ينه هان يچ_

 خواست دست از سر من برداره؟  ينم نيا... دميرو د يسرمو برگردوندم و با شاد...اون اطراف باشه يكردم كس يفكر نم. دميكش غيج

ولش كن اصال ....يول شده يدكتر سماوات نگفت چ. يكسو ندار چيه يدونم حوصله  يم. اومدم حالتو بپرسم. ببخش مزاحم خلوتت شدم. يهان_

 ...اونجا يهر روزت حاال سه روزه رفت دنيبه د يمنو عادت داد.دلم برات تنگ شده بود دختر.ستيمهم ن شيول نيا

 چطوره؟ رارسالنيام: دفعه قطع كرد كي حرفشو

 .خودم تعجب كردم يصدا ياز سرد. يهمونجور_

 .خدا خودش كمك كنه: بود نيغمگ. نبود يشگيهم يهم شاد يشاد
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 شهيمثل هم. باش يتو نداره پس لطفا شاد يدر روند زندگ يريمسئله تاث نيا يمختل شده نه؟ شاد ايليخ يدر حال حاضر زندگ: زدم يتلخ لبخند

 شاد

شه  يباورت نم.....هياتاق شما خال. نهيجو سنگ ييجورا هي مارستانيتو ب. نداره يروند عاد ايليخ يزندگ يگيدرست م.اره. يهان يكن ياشتباه م_

 يليخدا وك يدماغشو تو كفش من كرده ول يليخ يگفت هان يبه بابام م دميشن ي؟اتفاقيگفت هان يم يچ يدونيم. هم ناراحته اليشك ياگه بگم حت

نگاهم  هيبدبخت تا حاال  نيا نيع ميكيكنه  يم شويبوده االن راحت داره زندگ ييهرجا يشاد نيع يكي نيگفت بب يم. شه ينجوريحقش نبود ا

 ...ينجوريبه جنس مخالف ننداخته ا

 خاص و عام شدم؟ يپس رسوا: زدم يپوزخند

 .داره رارسالنيدرباره تو و ام تويذهن نيعقد من ا انياون از جر. نه_

 ؟يخبر دار ناياز مامان ا.....كه مهمه رهياالن فقط ام. يشاد ستيبرام مهم ن گهيد_

دكتر ... مارستانيموند ب يتو م ياگه از مامان تو بود پا به پا. هيوضع هيخونتون .كنه يا مدع خورهيمامانتم روز و شب حرص م...بگم يچ...يه_

 يشما، اون طرف خونه  يطرف خونه  نيا ه،يبد وضع. به كارت نداشته باشه يشد كار يگفت كه راض يدونم چ ينم... سماوات باهاش حرف زد

 گهيم. شهيم وونهيسهند داره د. رانيول كرده به امون خدا اومده ا ضشويمر يخاله  مامانشم كه.باباش سكوت كرده. اتنا نصف شده.نايا ريام

 !خوب هست يخبرا نايطرف مه دخت ا يول....منم كه! شده ريجوگ نميوسط ا نيا. منه ريتقص

 !شد دايخبر خوبم پ هيچه عجب _

اونم ...مارستانيرسونه ب يخودشو م عيو اونم سر گهيشما رو م ي هيبه مه دخت قض زنهيزنگ م ياون روز عل.شما دوتا ياز صدقه سر. گهياره د_

 ....زنن يو حرفاشونو با هم م ارهيم ريمه دختو تنها گ ريبعد عمل ام نكهيخالصه ا. بعد چند ماه

 ...يخب به سالمت_

 .ميافتاد يعروس هي. گهياره د_

 !باشه يباشه شاد تا

*** 

بعد چند  ؟يديمامانتو د يراست...خرم يناز كن من نازتو م يتو ه! نداره بيع! يومديه هوش نو تو هنوز ب ميش يروز م نيوارد چهارم ميدار_

 ميحوصله و انرژ نياز ا گميم !كوستيهر چه از دوست رسد ن...نداره بيع ؟ينه؟چقدر فحشم داد يبغلش كن يبلند ش يوقت؟ دوست داشت

دونم ما  يمن نم.... نيياومده پا طونيگفت مه دخت باالخره از خر ش يم. م شارژشدمك هي دميد ويشاد! مونما ينم ينجوريا شهيهم... استفاده كنا

 يتو هم لنگه ....خودم كم لجبازم انگار... منو باش... ميبردار مونيتا دست از لجباز فتهيب امونيواسه خودمون و دور و بر ياتفاق هي ديادما حما با

 ...اميز بخونم ببذار برم نما...ده يداره اذان م...نيبب....نم

هر جور ...يهرجور تو راحت... اصال ولش كن...فقط.... فقط.....نه... خسته اما يفكر نكن....و ارزوم شده باز شدن اون چشما يروزه جلو چشمم ده

... دمكر يتيخر هيه من اخ..خورنيغصه م ياونام كل. با مامان و بابا روبه رو شدم رونيوقت مالقات كه رفتم ب روزيد... كشه منم راحتم يعشقت م

 يبار م 2 يفكر من رو كه روز. به زور بردنم خونه كه برم حموم و لباسامو عوض كنم نكهيخالصه ا.....گفتما يداشتم م..تو حواست كجا بود؟ اره
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خواست  يچرا؟ دلم نم يدون يم. عطر بزنم ومديدلم ن... خدمت شما دميحاال ترگل ورگل رس! رفتم حموم رو به زور بعد ده روز انداختن تو حموم

جونت  مهيجسم ن يبرا نجاياز بس نشستم ا ر؟يام يخسته نشد... الكل خورد به مشامم يوارد اتاق شدم بو ياما وقت. عطر تو كمرنگ بشه يبو

 يلترم ك نيا. اورد مويامتحان ي؟ امروز دكتر سماوات برنامه  يكردم و دعا و نماز خوندم؟ خسته نشد فيقصه گفتم و شعر خوندم و خاطره تعر

 …تونم ينم.....كارم كه يتو رو ول كنم به امون خدا برم پ تونمينم يول. هم درس خونده بودم يكل.... واحد برداشته بودم كه زودتر تمومش كنم 

ه روزه كه جسم و پونزد يول... دونم يهپروت؟ نم ا؟يكدوم دن ؟يياالن كجا يعني... گذشت...گذشت.....چشم به هم زدن هي..پونزده روز _

اتاق طاقت  نيكه من پونزده روز تو ا ؟يپونزده روزه كه تو چشماتو باز نكرد شهيباورش م يك! هه..... تو شيجا نگاه داشتم پ هيروحمو 

 يك......كنهاب ن ويرو خوب نكنه، دل هان ضايمر مارستان،ينشه، نره ب دارينامدار صبح زود از خواب ب رارسالنيشه ام يباورش م يك.....اوردم

رو لباشون؟  نهيش يكنم پوزخند م يكه تا چشم باز م يينايهم نجان؟يكه ا ييادما نيا ؟يك... رونياز خونه ب اديبدون قر و فر، ن يهان شهيباورش م

صدامو؟  يشنو يم...ريام....ريام.....ريام ينبود ينجوريكه ا ؟تويادما تنها گذاشت نيروزه منو با ا 15تو  يعني...شهينم اورمي...ريام

هنوز نصف هم نشده ....چهل روز.....باشم نجايخودم ا يقول دادم چهل روز با تو و خدا....قول دادم كه خسته نشم....خسته نشدم...نه....خس...من

هات، كبدت كار  هيكل ،تپهيقلبت هنوز م ،يكش يتو هنوز نفس م....ريتو رو ام...من تو رو دارم...مقاوم باشم ديكنم نه؟ من با هي،من حق ندارم گر

 اشك... سهيدونم چرا صورتم خ ينم يول ....ـــــــــدينبا....دينبا. كنم هيگر دينبا.... غصه بخورم دينگران باشم، نبا ديپس من نبا....كنن يم

 !ستين ادميفكر كنم صورتمو شستم و .....! ستاين

***************** 

 20كه  دياسمون؟ نور قشنگ خورش يمثال اب ايدرختا تنگ نشده؟  يدلت واسه سبز ؟يبرگرد ياخو ينم... نصفش گذشتا ريام.....روز ستيب_

 !!برگرد....ريبهت برسونمش؟ ام كنميم يروزه با كنار زدن پرده سع

***************** 

خدا هم ! يو فكر كنم از بر شدو سهراب و فروغ ر يو حافظ و سعد يريمش دونيمصدق و فر ديحم يكتابا..... و پنج روز ستيروز شد ب ستيب_

 اديمرد م هي ريكنم تصو يتا بهت فكر م.....صداتو، رنگ چشاتو، حركاتتتو رهيم ادميداره  گهيد... از دست من نييپا ديفكر كنم كركره ها رو كش

باهم خاطراتمونو مرور  ايب! ريترسونه ام يمنو م يفراموش نيا....افتم  يشق و رق نم پياد اون مرد خوشت ي!دهيتخت خواب يتو ذهنم كه رو

كه  ميفتيب يبارون ادي......گذشته ها گذشته... گفت اشكال نداره يبا لب خندون به دو تا دختر م شيماه پ6كه  ميفتيب يريام ادي ايب... ميكن

با هم مرور  ايب....ادم هينجات  ي لهيگرفت تا بشه وس يكه كنار هم قرار م ييدستا ادي...خورد يكه به هم گره م يينگاها ادي.....كرد يم سمونيخ

 ر؟ينكنه ام.....يببر ادينكنه منواز ... ايب....ريام ميكن

كنه؟ چرا مغزم  يكوبه؟ خون چرا تو رگام منجمد شده؟ مغزم چرا كار نم يلرزه؟ قلبم چرا م يصدام چرا م.....!ده روز موند....ماه گذشت هي_

 يم كاريچ نجايكجاست؟ اصال من ا نجايا دارم؟يمن خوابم؟ ب ست؟يكه وقوعش نا ممكن ن ياتفاق هي؟يچ هي.... هيكرده رو  ريهنگ كرده؟ چرا گ

 ؟يدون يشوره؟ تو م يمن م يداره رختاشو تو معده  يسابه؟ ك يداره ته قابلمشو تو قلب من م يبه دل من؟ ك زنهيچنگ م هيك نيا ؟كنم

 زنديامده غم امده انگشت بر در م غم

 زنديخنجر م نهياو بر س انگشت يضربه  هر
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 كشته شو  ايدل بكش  يا

 جا ره مده نيرا بد غم

 ساعت با هم مسابقه گذاشتن؟ يعقربه ها....روز  نه

 ....ستمين نجايشم ا داريب...من حتما االن خوابم....روز هشت

 هفت روز داشته باشه؟ ديگفته هفته با يك.....روز هفت

 ....مونده يدو تا سه روز باق يعني...سه يسه به عالوه  يعنيشش .... روز شش

 تو رو همون پنج تنت كمك كن ايخدا...ندازهيپنج تن ال عبا م اديپنج منو .....روز پنج

بودم پرستاره تو خواب فكر كرده  خيبود و  دهيامروز از بس رنگم پر.....هيمعن يبرام ب يدرواقع همه چ....هيمعن ياعداد و ارقام برام ب... روز چهار

 !مردمبود 

 كرده؟ شرفتيو هفت روز انقدر پ يس نيتو ا يتكنولوژ يعني رن؟يراه م واريچرا در و د.....روز سه

 ؟يشنويصدامو م ايخدا......روز دو

 ....طاقت ندارم گهيد.......روز هي

. منتظرم. وجود ندارم ستم،يگم، نمن جم،يگ. خهيحالت تهوع گرفتم و وجودم . روزه نيفهمونه كه امروز اخر يساعت بهم م يعقربه ها يپا يصدا

 .زنم يبازم دارم باهت حرف م

. نامدار و دكتر اردالن ياقا. و سهند رو يو شاد نميب يمامان و بابامو بعد چهل روز م. نميب يم نويدكتر سماوات غمگ شهياز ش. روزه نياخر امروز

 يبه گوشم م ييزايچ هيباال  رهيكه ولومشون م ييجاها هيا ام. شنوم يمن نم. زنن ياروم حرف م. زنن يهمشون كنار هم با هم حرف م

چهل روز تموم ...تموم شد ريام.خرد هستم يكاف يبه اندازه .بشنوم خوامينم گهيد.....ندارن يديبه تو ام.زننيدارن درمورد من و تو حرف م.خوره

واسه . و تا صبح دعا خوندم يتخت فكسن نيتم كنارت رو انشس ومدين رونيكه از تنم ب يمشك يلباسا نيبا ا. چهل روز كنارت بودم نيا. شد

درمونده .االن خسته ام.....يتظاهر كردم به شادمان يول...خسته بودم... ريام... قصه گفتم. كه مطمئن نبودم بشنوه شعر خوندم يجون يجسم ب

 اي مونميتو زنده م يب دونمياصال نم.خودمو ببخشم تونمينم ياگه برنگرد دونميم.هنگ كرده.كرده خيمغزم .ندارم دنمينفس كش ينا.حالم زاره.ام

اما امروز اومدم از ت .....و همه كس برات گفتم اما نگفتم برگرد زيچهل روز از همه چ....جونت يدلمو خوش كردم به جسم ب روزچهل .نه

نه به خاطر .....كنم برگرد يخواهش م. ك پات بودمخا. پات بودم ريهرچند از اولم ز. به پات فتمياومدم ب.....يالتماست كنم برگرد.خواهش كنم

گفتم هر  يم روزيتا د... مارا،يب ازيسهند، نه به خاطر ن ياتنا، نه به خاطر غصه  ييپنهون بابات، نه به خاطر تنها يها هينه به خاطر گر....دل مامانت

به خاطر ....به خاطر من...يخوام التماست كنم برگرد يامروز م يول...يهر جا تو اروم تر ،يتو دوست دار يخدا بخواد، هر چ يصالحه، هر چ يچ

 يپرست يكه م ييزنده؟ تو رو به همون خدا ايبهت بگم؟ مرده  ديبا يچ..... هياعتراف به ...اومدم اعتراف...گل كرده ميامروز خودخواه... دلم

 يمدلت برام ن.... از اشك سيخ...شده سيمانتوم م خ...نيبب....شكها...صورتمو نشستما....سهيخ سيصورتم خ...نيبب... دلم طاقت نداره... برگرد

چه امتحان  نيبا من؟ا يكنيم يدار كاريچ.....مهربون من....من ياخه خدا......ايخدا.....با توام!يهــــــــــ ؟يبرگرد يخوا يسوزه؟ نم

.... دماوم رونيب شيازما نياز ا اهيروس....من باختم...ميمن تسل ايداخ.... تحمل ندارم گهيد..... تحمل ندارم گهيد... معبود من...من يه؟خدايسخت
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 .....ايخدا...ايخدا...به من ببخش رارسالنويام... ببخش... به رخ بكش تويبزرگ.... يتو بزرگ يول دميبه رخ كش مويكيكوچ گهيبار د هي...دونم يم

بعد  يا قهيبود و دق يسكوت كاف...اديفر....داشتم اديفر. خمم دهن باز كرده بودز. انداختم و داغ دلم تازه تر شد ريجون ام مهيبه جسم ن ينگاه

 .....ديلرزيم ......بود اديپر از فر ژهيو يبخش مراقبت ها

 .....بسه..... برات رميم يمن م.....من دوستت دارم باز كن چشماتو......باز كن چشماتو.....يلعنت.برس به دادم!ااااااااااايچرا من؟خدا ايخدا....ايخدا_

بعد اون فقط راهرو . رفتم يم ديبا. اون اتاق بمونم يتو يا هيثان يدوست نداشتم حت. كرد يالكل داشت خفم م يبو.....هقم شدت گرفته بود هق

كه  ياسانسور...شديكه تند تر م ييشد و قدم ها يكه پس زده م ييدست ها.... رنيداشتند جلومو بگ يكه سع يبلند من و افراد يبود و قدم ها

با  يته. از وجودم رو جا گذاشته بودم يميانگار ن....كرد يكه داشت خفم م يبغض....شد يم يبدون مزاحم ط يمسافرش من بودم و بعد راه هاتن

رد، زنگ خو ميگوش ابونيدرحال گذر از خ.....بودم دهيرس ابونيبه خ يا گهيهدف تر از هر وقت د يب. كردم يبرگشتن مبارزه م يوسوسه 

 ....ارسالن ريام....ارسالن رييام....يهان: ديچيهق هقش تو گوشم پ ياصد.....يشاد

 ...چيزد و بعد ه يكه تو گوشم زنگ م يليبوق اتومب يكه روسرم خراب شد و صدا ييايدن

 ...كنم يخواهش م.....پاشو خانومم....پاشو...من يهان....يهان_

 ...انهصدا اشنا بود و لحنش چقدر ملتمس نيا چقدر

 هياز ثان ياونچه در كسر تيبستم اما در اون موقع يچشمامو م يدر حالت عاد. وارد چشمم شد ميبود كه مستق يرينور ت....باز كردم چشمامو

 يكه قطع نم يلياوردم و بوق ممتد اتومب اديرو به  يهق هق شاد يصدا.....يشيم يبلند قامت با چشمان يمرد. چشمامو باز نگه داشت دميد

 ؟...پس منم.....او مرده بود....دش

 يم كاريچ نجايشدم؟پس ا يسبك م ديمردن انقدر دردناك بود؟ مگه نبا. خشك خشك بود و درد تو بند بند وجودم خونه كرده بود دهنم

مونم  ينم كاريپس ب....البداره؟ چه ج مارستانيب امياون دن يعني...مارستانيب هيشب ييجورا هي.....بود ديهمه جا سف.....يتخت فلز هيكردم؟ رو 

... كمرم...پاهام...دستام.....من درد دارم نكهيو اونم ا بهيعج يزيچ هي يول......خدا ايكن يچه ها م.....ميهمكار شد ريمن و ام اميدن نيتو ا.....

جا بود؟به زور دهنمو باز كردم و جونش ك يول دميپرسيم ديا؟باياون دن اي ايدن نيكجاست؟ا نجاياخه؟ا كنهيمگه مرده جسمشو حس م....كوفتس

 !من مردم؟: با دستمال دهنمو تر كرد و كلمات به زحمت از دهانم خارج شدند ريام.......تونستم بگم اب قطف

بود  نيامهم . زنده ام ايمهم نبود مرده ام . شدم نيزم يادم رو نيدرد تر يلحظه ال اون همه درد ب هي. برد نيخنده اش تموم دردامو از ب... ديخند

 .....غرق بشم  يشيم يتونستم تو اون چشما يكه بازم م

 بودم؟ دهيچند وقت بود صداشو نشن!چقدر هوا گرم بود. من يشده بود به چشما رهيحاال اونم خ.باالخره تموم شد خندش

 .....خانومم ينمرد.....نه_

 يبغض گلو.....نمرده بودم يول....اون شيرم و برم پ يبم....رميخواست بم يمن دلم م.تونست بزنه يبود كه تو اون لحظه م يحرف نيبدتر

 كنم؟ يم كاريچ نجايچرا؟پس ا.: خشكمو سوزوند

 يمن مطمئنم خانومم قو يول.....يكن يخودكش يخواست يم گنياخه؟ همه م يكرد يم كاريچ ابونيوسط خ.....خانومم ديپرس دياز خودت با نويا_

 .....حرفاست نيتر از ا
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 هيداشت گر...زنگ زد يبودم كه شاد ابونيوسط خ....رونياومدم ب مارستانياز ب...خسته بودم....ادينم ادمي ياديز زيچ....شد يونم چد ينم....من_

 ؟يمن كجام؟تو زنده ا.....ادينم ادمي گهيد يچيه.....بعدش....كرديم

 يو نم دميشن يم ادتويبا اون حال بدم فر.م جون دوباره دادخدا به لرزونديم مارستانويب ادتيفر يوقت.....اره: دو تا دستش نيسرشو گرفت ب_

زنگ زده بود ....هم از سر شوق بود يشاد ي هيگر. زنده ام دنيد....اومدن دستگاها رو قطع كنن يتو كه رفت....جون نداشتم. كنم يتونستم كار

 ......من زنده ام بگه

ان  هي! تنم بود مارستانيكوتاه ب نياست زيبود و بول ختهيتخت ر يموهام رو. م انداختمنگاه به خود هي...اونم زنده بود...من زنده بودم....يوا

 ادي. خاص و عام شدم افتادم يكه مسخره  ياون چهل روز ادي. افتادم اميهمه بدبخت ادي. و با اون خجالتم درد دلم تازه شد دميخجالت كش

 .رو سرم دميپتو رو كش. داشتم ياحساس بد....ولشمجه يرفتارا ادي...بود دهيكه شن ييحرفا ادي... مييرسوا

 شد خانومم؟ يچ_

 ...نمتيخوام بب ينم....برو... برو: پتو شكست ريبغضم ز.....از خانومم گفتنش چندشم شد يدونم چرا ول ينم

ت ؟ نگفت به خاطر من گذش يچهل روز به تو چ دينپرس....رفت....چه راحت....قدم هاش نشون از رفتنش داشت يمن بود؟ صدا اديفر نيا

 يول ديگفت حرفامو شن.... يدينگفت زحمت كش... خوشگل تو كارنامت به خطر من بود ينگفت اون صفرا! تخت نيرو ا يافتاد يداغون شد

فت و پشت ر رونيبرو ب هيبا .. حاال چه ساده.....دميزجر كش...چهل روز بال بال زدم.....تفاوت يب...تفاوت بود يب.... نگفت كه خوشحال شد

 ...خانومم: فقط بلد بود بگه.....سرشم نگاه نكرد

اومد جلو و .مامانم بود. پتو رو كنار زد يكيبود كه  دهيامونمو بر هيگر.....تفاوت بگذره ياحساسمو بدونه و ب نكهيمتنفر بودم از ا شهيهم... يلعنت

 ......مامان:با بدن دردناك محكم گرفتمش. ديدر اغوشم كش

 ....زميعز....جانم دخترم_

 چرا نمردم؟اخه چرا؟....مامان خسته ام.....روحم.....جسمم....كنهيمامان من همه جام درد م:ذاشت حرف بزنم ينم هيگر

 بدنش مرهم دلم بود يگرما.كرد يتپش قلبش بود كه ارومم م. كردم يم تياغوش بود كه احساس امن نيفقط تو ا. اغوششو محكم كرد مامان

 ....مامان_

 ...دخترم يكن راحت ش هيگر ويتو خودت همه چ يختير....يديند چكسويچهل روز ه.....يكن سبك ش هيگر....كن مامان هيگر....يم هانجان_

در اغوش مامان .... بودم همش با هم اومد جلو چشمم ختهيكه ر ييكه خورده بودم، اشكا ييبودم، حرصا دهيكه كش ييايسخت. سوخت يم گرميج

اون حق . ذاشتم يكنار م ديبا ويخودخواه....به خاطر خودم نه....خواستم يزنده م رويمن ام.....ساعتها تا اروم شدم دياش.... كردم  هيگر

همونجا بهش قول . كه بهم برش گردونده بود ييرو سپردم دست خدا ريهمون لحظه خودم و ام......حق داشتم .......منم حق داشتم.....داشت

 .فرو رفتم يقيكرد اروم تر به خواب عم قيكه پرستار تزر يآروم آروم بودم و بامسكن يكرد ول يم وونميرد داشت دد......شم الشيخ يدادم ب

 كاراتونو؟ نيا ديبس كن ديخوا يم يك د؟يشما دوتا چرا انقدر لجباز فهمميمن نم_

 ؟يبا من_

 ...چسبه يصله ها به تو نمو نيا... وقت هي ايريتو به خودت نگ!پ نه پ با عممم! يپرسه با من يتازه م_
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 ؟ينداز يم كهيت ته؟يهمدرد يجا_

 ؟يهم گذاشت يهمدرد يبرا ييجا يكنيفكر م ؟واقعايهمدرد_

 ؟يشاد يازارم بد يخوايچرا م_

 ؟يكنيچرا لج م...دهيند چكسيه شوينجوريا... به خدا گناهه ؟يتو كمر همت به ازار خودت بست اي دميمن ازارت م:عوض شد لحنش

باالسرش خودمو  نميش يچهل روز م نكهيكنه؟ا يم يبا روح و روانم باز نكهيا رش؟يزنه ز يبعد م زنهيم يحرف هي نكهيگناهه؟ ا يون؟ چا ايمن _

چندتا صفر ناقابل  فتميترم عقب م هي شهيتموم تنم كبود م نيماش ريز رمينم از غصه اش م كيخاص و عام م يكنم مسخره  يدوعالم م يرسوا

كنار گذاشتم مامانمو بابامو  ويچهل روز زندگ... نهيا ميباال روح رميتونم بگ يمونه سرمو نم يابرو برام نم. ميليتحص يه پروند تو رهيم

 يول... گم من اشتباه نكردم ينم.... گم حق با منه ينم يشاد... شو جون مادرت من برم به كارم برسم داريب!خانومم... ياخرش چ.....دميند

 .دادم ستاوانشو پ

 نيمن غرورمو گذاشتم زم يشاد... انتظار دارم اونم قبول داشته باشه اشتباهاتشو يرو ول نايقبول دارم ا.....گم ينم. گم كم بال سرش اومد ينم

 ...اونوقت.....برات رميم يكه من گفتم م دنيشن مارستانيب هي ؟ياون چ

كه خدا دلش به رحم  يگفت نوياز رو ترحم ا يكه گفت دنيشن مارستانيب همون يگيچرا نم يول يعاشقش يكه گفت دنيشن مارستانيب هي....اره_

 هان؟! اديب

 ينم ؟يفهم يم......سراغم اديپسش زده ب گهيد يكيخوام چون  ينم....خوام بهم ترحم كنه ينم...خوبه يلياون خ.....ديمنو شن ياون حرفا....اون_

 ؟يفهم يم.....باشم يليطفخوام  ينم....دارم ازيخوام فكر كنه بهش ن يم... خوام

 . كنه وونميبا سكوتش د نكهينه ا... مفهوم كارا و رفتاراشو بهم بگه....روشنم كنه....باهام حرف بزنه نهيادم بش نيخوام ع يم

به  يخودتو زد اي يو خر ينيب يواقعا نم... يبهت بگن تا باور كن ويزيچ هي دياحمق كه حتما با يو از تو رياز اون ام. واسه جفتتون متاسفم_

 يبودم غرور چشما دهيند يرو كور كنه ول يبودم عشق كس دهيشن...چند سال اصال خوب نشناختمت نيا نميب يكنم م يحاال كه فكر م ت؟يخر

 نمتيبيم ينجوريا ي؟وقتيبس كن يخواينم!؟يفهمينم.....كنهيداره لهت م تياون غرور كوفت...يكر شد...يكور شد يهان......رو به تاراج ببره يكي

 .ميكه باعث به وجود اومدن غرور تو شد ميمن و امثال من بود كنميفكر م ادياز خودم بدم م

 ....رارسالنيام.....به لطف تو......كنه يم پورتميداره د كرديدر هر حال ساپورتم م يكس...... اومد نيبرام سنگ يليخ يشاد يحرفا

 ...ام يخونه  ميپاشو بر. تلخه قتيحق. حاال بغ نكن_

 ...ممنون_

 شام مهمون من ميبر ايب_

 .صرف شد_

 .كنه يو فرار م برهيم ادياز  ويحسن و كمال دار يهر چ نهيب يرفتاراتو م نجوريا يكس يوقت. گهيده د يم يادمو فرار زاتهيچ نيهم_

 ...خوام برم خونه ي؟ميبس كن شهيم_

 .ياريب يتون يپس نه نمزنگ زدم به مامانت گفتم . ما يخونه  يايب ديچون با.....نه_
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 ؟يكم بارم كرد_

 .اديسهند داره م. خفه شو_

 .....اميمن نم_

 .ينگاه بهش بنداز هي يايخراب شده بود گفتم ب ونمونيتلوز. ستميعاشق چشم و ابروت كه ن....تو رو خواست ياصال ك...اه_

 ام؟ يكيمگه من مهندسم؟ الكتر_

مامان بفهمه ....يندگيتونم ببرم نما ينم. جون مادرت ايب! يباز كرد ونتونويال چند صد هزار بار تلوزدونم تا حا يندونه من خوب م يهر ك يول.نه_

 .ارهيخراب كردم دمار از روزگارم در م نچمويا42 ونينشده تلوز يچيه

 .ناچار راه افتادم دنبالش به

 .دييدايكم پ. ديشد ليسه يستاره ... خانم يهان. به به_

 ...نباشه التميخ. دازبن كهيتو هم ت.باشه_

 ؟يومدياست؟چند وقته ن كهيت_

 ....كردم كه ينم حيتفر_

 ....بله مطلعم_

 كو؟ ونتونيتلوز_

 كار؟يچ يخوا يم ونويتلوز_

 .نگاه بهش بندازم هي خواميگفت خراب شده م يم يشاد! يرو اب بخند_

 .نجاستيا اينا؟بيهم دكتر ماش ييتو هم دكتر ادما: قهقهه شد خندش

 .ابزار فراموش نشهجعبه _

 !چشم _

! هم شده بودم وونهيالحمدهللا د! هه! اومد ييبو هيگشتم كه  يم يدنبال عامل خراب يباز كرده بودم جلوم و با كنجكاو ونشونويسر و صدا تلوز يب

افتاده بود نگاه  ونيتلوز ي ختهير رونيب يدل و روده  يكه رو يا هيسا دنيكردم كه با د يشد فكر م يم شتريكه هر لحظه ب ييداشتم به بو

 ؟يريحاال از دست من درم.:نشده بودم خودش بود وونهيد. برگشتم. كردم

 .نييانداختم پا سرمو

 نيمن با ا! بدبخت نيا يبه جون دل و روده  يكه افتاد رونيب يزيريم ستيمردم بس ن يدل و روده  گه؟يد ياريسردر ب ديبا يتو از همه چ_

 .....بكنم ارانكياز ا ستميبلد ن كلميه

 !به اون در نيا! يكن شيارا يخوب بلد يدلم گفتم ول تو

 ....خوام باهات حرف بزنم يم ؟يچرا ساكت_

 شد يدونم چ ينم...ريبگ ليتحو ايب...يشاد: بستم و گذاشتم سر جاش ونويتلوز. شنوم به كارم ادامه دادم ينه انگار كه صداشو م انگار
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 كنه يحتما كار م.....كارت درسته تو: اومد تو خندون

- 3 هيبگم تا حاال  نميالبته ا! ارهيكه سردر م نهيخونشون ا يافتاد به جون لوازم برق يرفت م يهر وقت حوصلش سر م مايقد نيا: كرد ريبه ام رو

 واسه زنهيدختره له له م نيگفت ا يم. دينال ياز دستش م شهيمامانش هم! ريبه خ ادشي! سوزونده وتريتا اتو و چندتا كامپ 8-7و  ونيتا تلوز 4

 ياضيخواستن مخشو بزنن رشتشو عوض كنه بره ر يه مدتم م ي!يبه جون لوازم برق فتهيم يذار يتنهاش م هيثان هيدكتر شدن اون وقت تا 

 !كه موفق نشدن كيزيف

 ....دختر هيدر قالب  هيخانوم ما هم پسر نيا: ديخند يداشت م رارسالنيام

 !نباز گفت خانوم م نيا...اه

 يب يهان شهيو احساس سرت م يفيهرچقدر تو لط! در قالب اقا يخانم هيبه جاش تو ! خرده داره شهيش! پسرا خرابه نياره بابا كلش ع_

 ....احساسه

از ... رو به روم كنه رياز قصد منو كشونده خونشون كه با ام يمطمئن بودم شاد. و مصر بودم سكوتمو نشكنم ارهيلج منو در ب خواديدونستم م يم

 نطوريخواست بكنه؟ هم يم كاريخودم با خودم معلوم نبود چ فيكه تكل يطيدشمن قافله؟ تو شرا ايدزد بود  كيشر. بودم يدستش عصبان

و لبخند  كرديگوش م يشاد يساكت تر از من به حرفا. نبود ايدن نيهم انگار اصال تو ا ريام. ختير يكرد و اعصاب منو به هم م يم يوراج

حرفشو خورد و اروم . ساكت شه ديكه با ديتازه فهم يشاد قهيب عد ده دق.شديم انينما ونيتلوز ي شهينشست كه تو ش يو لباش مر يكمرنگ

 رفت رونياتاق ب زمن و ا ميعجب خر: گفت

 !واسه صدات تنگ شده ؟دلميسكوتتو بشكن يخوا ينم_

 ....يمگه تو دلم دار دميپرس يم كاش

 ....سكوتت نيانه به ...ادتينه به اون فر_

 ؟ينيضعف ادمو بب يجنبه ندار انقدر

 دينبا...اشتباه از من بود.....يهان_

 .از جام بلند شدم.نداشتم دنيشن شيگنجا. ادامه بده نذاشتم

 ...بذار حرفمو بزنم سايكجا؟ وا_

 .يرينم رونياتاق ب نيتا من حرفمو نزنم از ا: ستاديدر ا يجلو

بدنشم . جلوتر. كردم يگرمشو احساس م ينفس ها....جلوتر. عطرش باز پاهامو سست كرد يبو.رفتم جلو! دمياالن نشونت م. يفكر كرد!هه

 .حركت درو باز كردم هيدرو گرفتم و با  ي رهيد ستگ.گر گرفته بودم. گرم بود

 ؟يكن ياز نقطه ضعفم سواستفاده م م؟ينيب يكه نم كميانقدر كوچ يبگ يخواست_

 .و سهند هم دنبالم بودن يال شادحا. رفتم سمت در. نزدم يحرف

 !درست كردم و تو هم بگو دستت طال يچه شام نيبب ايب. شد؟ دستت طال يچ....يهان: فتادهين ياتفاق كرديتظاهر م يشاد

خونده مهمون نا. زميكنم عز يرفع زحمت م! گهيد ستين ميحال ميچيمثال من خرم و ه! به خوردم يداد يكاف يبه اندازه . جان متشكرم يشاد_
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 !ايگو يدار

 كنه به خاطر خودته يم يزنه و كار يم ياگه حرف يشاد....يدست بردار هان _سهند

 خب؟. بهش بگو دست از سر كچل من برداره يفهم يتو كه خوب زبونشو م_

بذار حرف بزنم ....دختر بابا مجال بده بهم....صبر كن يهان: شد ريدنبالم سراز ريو سهند تو چارچوب در خشك شدنو ام يشاد. باز كردم درو

 ....بعد قضاوت كن

: بد گذاشته بودن فونويحتما ا. به گوشم خورد يصحبت شاد يباز كردم و صدا. ساختمون يبودم به در خروج دهيحاال رس. هامو تند تر كردم قدم

 !ريام چارهيب. رامش كرد شهينم چجورهيه.....شهيبد سگ م نيا....سهند ميبدبخت....يوا

 .سالشه 32انگار نه انگار . اشياحمق باز نيبا ا....حقشه اونم_

 .دميمكالمشونو نشن ي هيشدم و بق نيسوار ماش يعصب

  ؟يمگه قرار نبود شام بمون_

 .حوصله نداشتم برگشتم يول. چرا_

 !سال7نه ! سالت باشه 27در شان تو هست؟ فكر كنم  ييرفتار ها نيواقعا چن_

همه فقط دعوا . هيخوام،حرف حسابم چ يم يچ...هيدردم چ نهيصحبتم بب يپا نهيش ينم يدرست حساب يكيچرا ... از مامانم نميا ياز شاد نيا....ايب

 .باهات حرف دارم:تو اتاقم كه جلومو گرفت رفتميداشتم م. كنن يبچه ها باهام رفتار م نيدارن ع يسالمه ول27به قول خودشون ...دارن

 .مبل ينشستم رو هيدونستم حرفش چ يم نكهيا با

. سنجه يجوانبو م يهمه . حواسش به بچش هست شهيكه مادر هم يدونيم نميا. يدون يخودت م. خواد يصالح بچشو م شهيمادر هم هي يهان_

 ايدونم بعد اون همه قضا يدونم كه دوستت داره، نم يم نميا. يدونم دوستش دار يم. هيدونم دردت چ يم. شدم قيوقته به رفتارت دق يليمنم خ

 يم ياز هم دور يشما ها با لجباز يدخترم ول كرديم يگريد يلحظات استفاده  نيشما بود از ا يجا يا گهيهر كس د د؟يكن يم يلجبازچرا 

 .ديكن

نباشم  يمن كس يول نييپنجره پرت كنم پا نيحاضرم خودمو از ا. سخت يليخ.... سخته يليخ... مامان: تو گلوم بود نايا يشاد ياز خونه  بغض

باشه كه بتونم بهش  يمقدار دوست داشتنش انقدر نكهياونم منو دوست داشته باشه و اصال ا نكهيبه ا. دارم ديمن هنوز ترد. ذارم يجلو مكه پا 

اگه ...اگه نتونم خوشبختش كنم. تو سرم اديهزار تا اگه و اما م. دارم ديخودمم ترد يبه عالقه  يمن حت. يزندگ هيكنم واسه شروع  هيكت

تو  يزيچ هي نمشيب يم يطرف وقت هياز . برخورد كرد يكه چرا اونجور. كرد نكارويطرفم ذهنم پرسواله كه چرا ا هياز ...اگه...اگه...اگه....نتونه

طرف دوستش  هيطرف دوستش دارم از  هيكنه مامان، از  يم ميروان ضمياحساسات ضد و نق! گهيد نمشيدوست ندارم بب. كنه يم ينيسنگ دلم

 !درك احساسات خودمم موندم ؟تويچ يعني نيا. ندارم

 .ياز اندازه مغرور شيتو ب گميبارها گفتم بازم م ه؟يمشكل تو چ يدون يم: ديخند مامان

 .ستياز سر غرور ن ناياما ا_

كنار،  يذاشتسنتو گ اتيو مقتض زهيو غر يكنجكاو يهر چ. يبعدم تو مدتها از احساسات دخترونت فرار كرد. غروره جينتا نايچون ا. دونم يم_
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تو دانشگاه چقدر  كردن،يتو مدرسه مسخرت م ادتهي. من فقط ادمم يو گفت يدختر بودنتو فراموش كرد. تونه بكنه ينم يكه هر كس يكار

 يها تياز واقع يسر هيبا  ينخواست چوقتيه. تو خانوادت، درست يبا پسرا بود و سرگرم يهمه دوستات وقت گذرون يسرگرم ؟يمشكل داشت

شده از  دايپ يكيحاال . يكنم، خواستگاراتو خوب و بد به خاطر همون حرف بچگانه رد كرد يازدواج نم يگفت يتو عالم بچگ. يمواجه بش يزندگ

كه مدتها  ويكه احساسات. برات مهمه شيكه سالمت يقائل ياديكه براش احترام ز. يدوستش بدار يكه بتون يكرد يم نكه مدتها نقضشو ييهمونا

اسم عشقو  يترس يكه م دياحساس جد نيطرف ا كي. ضتيو احساسات ضد و نق يحاال تو موند. اورده ادتيبه  يدر پنهان كردنش داشت يسع

به مغزت اجازه بده . منطقت از كار افتاده يباش يمنطق دياالن كه با. از بلوغت در تو شكل گرفت دكه بع يطرف هم احساسات كي. يروش بذار

 .حواستو جمع كن. قلب بكوبه اما شدتش دست اون مغزته دخترم ديشا .يكنه هان تيفعال

*** 

 يزن و مرد م نيكه قانون و عرف ب ييكه تفاوت ها ييروزها. وقت بود گذشتمو فراموش كرده بودم يليخ. مامان منو به فكر فرو برد يحرفا

كه از  يتنها دختر. داشت يافكار نيبودم كه چن يرا من تنها دخترشدم و ظاه يمنزجر م شديكه به زنا م يهمه ظلم نيو از ا دميد يذاشتن رو م

همسرش تو  يمسقل داد شونه به شونه  يزندگ ليتشك يروز هيكه دوست داشت اگه  يتنها كس. ومديكردن بدش م هياطاعت و تك و رتيغ

 هيكردن  دايپ ديبه ام. تمسخرشون بود ي هيام شهيهم. قابل قبول بود ريغ گرانيد يافكار من برا. قدم برداره نه پشت سرش يزندگ ريمس

هزار جور فلسفه و . موارد نيردم به بحث كردن در ا كيشروع م ديارز يكردم كه سرش به تنش م يم دايپ يحسابادم درست  هيهمفكر هر جا 

و منطقم طرفمو  ليدل يازنده بودم چون وقتبحثا من ب نيتو ا شهيهم يول ميداشته باش يبرابر از زندگ يسهم ميتون يكه ما م اوردميم ليمنطق و دل

با منطق  زويداد همه چ يشد و به من نشون م يم دايكه داره تو چهرش هو ياز زندگ تياحساس رضا هي رهيبپذ مويرسوند كه تسل يم ييجا هيبه 

سال 15-14و حاالبعد از ! ازدواج نكنمدم هرگز  يبه خودم قول م يبحثا و تفاوت ها در اوج جوان نيا يداد و من خسته از همه  حيتوض شهينم

 كهيكنم ازشون در حال يكردم دارم فرار م يچه غافل بودم من كه فكر م. شميكه سالها ازشون فرار كردم روبه رو م ياتيمن دوباره با واقع

 .درست در مقابلم قرار داشتند و من به سمتشان روان بودم

اون حق داشت منو پس بزنه، حق ! حق طالق داشت اما من نه رارسالنيكردم ام يازدواج م اگر....سال ذهنم رفت سمت تفاوت ها 15بعد  باز

طالق  يطالقم بده ومن برا تونستياون سه سوت م! من نه يول ستميبده كه من مناسبش ن صيونست تشخ تياون م! من نه يداشت منو نخواد ول

گرفتم اما او  ياز او اجازه م ديپدرم هم با يرفتن به خانه  يطبق قانون من برا! مانگار خودم عقل نداشت ست،يمناسبم ن ريكردم اميثابت م ديبا

در مقابل همسرم  شهيكنم، ظرف بشورم، لباس بشورم، غذا بپزم و هم زيطبق عرف من موظف بودم خونه تم! خواست بره يحق داشت هرجا كه م

 اديم ميبمونه و وقت رونيكار ب يخواد به بهانه  يتونست هرچقدر دلش م يا ماو ام. همسر بود يهم مشروط به اجازه  رونيب راراسته باشم، كا

 يم يبود كه اگر درش كوتاه فميوظ...كردم يبه او توجه م ديمن با. گرفت يبهش نم يراديهم ا يكس. عرقش همه جا رو برداره يخونه بو

و انقدر بهش  كردميصبر م ديبا ينداشت م ياما اگر او به من توجه. كردند يرفتن م يگريتوجه به من اونو مجاز به سراغ زن د يكردم مردم ب

زن و مرد قرار داده بود  نيكه خداوند هدفمند ب ييمن تفاوت ها... من! هم نداشتم تيحق شكا يو در ضمن حت نهيكردم تا منو بب يمحبت م

تفاوت ها بود  نياز ا يبرخ يسواستفاده . وجود نداشت يرترب م،يكامل كن گرويبود كه همد دهيافر يجور اروخدا هر كدوم از م. نبودم يناراض

 نيا ازشيدونست و از جنس زن كه به خاطر ن يخودشو مالك زن م ازشياز جنس مرد كه به خاطر ن. كرد يم زاريكه من رو از هر دوجنس ب
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سالها ... ازين! باشه رييقابل تغ ريغ بايها سال تقر ونيليمرو به وجود اورده بودند كه بعد از  يروند ازيهر دو به خاطر ن! داد ياجازه رو به مردش م

 !بود ياجتماع يزندگ يريعامل شكل گ ازين

 ازويشد به من حق طالق بده؟ استقالل تام بده؟ ن يحاضر م ريام ايا. افتاده بودم ريگ يدوراه كياونها در  ازمنديو ن ازهايحاال من منزجر از ن و

 يعشق من اونقدر ايرو تحمل كنه و دم نزنه و ا نايبود كه ا يكنه؟ عشقش انقدر يكيوتر از من بره قدماشو با من جل نكهيا يكنار بذاره و به جا

 نيب ميتون يدونستم م ياما نم. كم اون هي ومدميكوتاه م ديكم من با هيمشترك  يدونستم تو زندگ يم رم؟ياونو بپذ يبود كه بتونم خواسته ها

 .....به زمان داشتم و فكر كردن ازين! نه اي ميبرقرار كن كوتاه اومدنامون تعادل نيا

 دايرخشان و دل ش ماه

 .ستين شترياست و مجال گام زدن ب رگاهيد

 قرار  يرا ب روح،دل

 درد يرا م امين غ،يوت

 ارام عشق

 .ستين دنيقرار را مجال ارم يدل ب و

روش نوشته شده  ريام يبايبا خط ز) يسيانگل سميشاعر رمانت(رونيرد بال يقطعه  نيكه ا يزود كه وارد اتاقم شدم چشمم خورد به كاغذ صبح

 ادايوافر: شعر بسنده ينوشتن غلبه كردم و به زمزمه  يزود بر وسوسه . سميپشت برگه بنو روياز ابولخ يبود و من همون ان وسوسه شدم شعر

 ورنه من و عشق هر چه بادا بادا* اداگر داد من شكسته دادا د* طرفه نگار افتادا يكيكارم به * ادايفرزعشق وا

 .زدم و مشغول كار شدم يلبخند

 خبر از روزگار ما ستتيكه ن دردا

 ز عشق تو كار ما ديبه جان رس جانا

 .سالم: شد داشيپ ريكه ام رونيخواست برم ب يتموم شده بود و م كارم

 ذاشتم به فرار؟ يپا م دميشن يم نويا يمن چه مرگم بود كه صدا...اه

 ؟.يبشنو يخواست يمگه نم..يبذار حرفمو بزنم لعنت....يهان.....ر كن صب_

غرور من كه شكست . حرفاتو بشنوم كه از خودم مطمئنم يموقع هيبذار . هنوز سردرگمم يول ريمنو ببخش ام. تا بود200از  شتريقلبم ب ضربان

 .خودم يالاقل جلو.ذارم غرور تو هم بشكنه ينم يول

*** 

 انهيگفتار و خصومت از م* پس چونان كه داردم دوست رواست نيز* خواست كسويبنده شدم و نهادم از * نامد راست يهمو عشق چون  يآزاد

 برخاست

 يعني زه؟يبرخ انهيكه از م ميكنه؟ مگه خصومت داشت يداره اعالم صلح م ريابولخ يگفت و امروز رباع شياز اشفتگ رونيلرد با يقطعه  روزيد

 .كن ريخودت عاقبتمونو به خ ايخدا! از خصومته؟ اوف يرفتار خودش ناش ايدونه  يصومت ممنو خ ياون رفتار ها
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 ينشسته بود رو رارسالنيام. دميكش يبنفش غيبرگشتم و ج. از عقب به گوشم خورد يخش خش يشده بودم كه برم خونه كه صدا نميماش سوار

 ؟يكنيم ركايچ نجاياخه تو ا: زبونم از ترس بند اومده بود! عقب يصندل

 .اومدم باهات حرف بزنم: گرفت گفت يكه ارامشو ازم م يارامش با

 ؟ياخه چه جور.:نمينگاه به ماش هيانداختم  رينگاه به ام هي

 هيا گهيد زيحرف من االن چ. داد حيتوض شهيبعدا هم م شويچه جور_

 .منيبب ختتويخوام ر ينم. رونيبرو ب. رونيبرو ب. زهيچ هيحرف من االن فقط  يول_

 .گهيبذار منم حرفامو بزنم د يسبك شد يحرفاتو زد... ير يطفره م يده روزه دار. دست بردار__

 .جناب نامدار ديش ادهيپ دييبفرما: شدم و رفتم در عقبو باز كردم ادهيپ نيماش از

 نه؟يحرف اخرت هم:نگاهش ريشدم ز يشد زل زد به چشمام داشتم اب م ادهيانتظارم پ برخالف

 .ستيدل شكستن هنر ن......باشه ادتي يول رميم: و برداشت و دوباره برگشتبه جل يقدم

 ....بسه .....برم سراغش ديبا كنم؟؟؟؟؟فردايدارم م كاريكردم؟چ كاريمن چ ايكه تو چشماش بود اشك بود؟ خدا ياون... اون....اون...من يخدا

همراهم بود قلقلكم  يكه از بچگ ياعتقادات احمقانه ا. تموم كنم زويه چخواستم هم يم.كردم يميمال شيو ارا دميپوش يوسواس لباس مناسب با

از خدا كمك خواستم و بعد از خوردن صبحانه از خونه . نشستيبار رو تنم م نيدوم يكردم كه برا ينگاه م ياسي يتوجه به مانتو يداد و من ب يم

 جانيباالخره با ه.باشم شهيدوست داشتم خوشگل تر و اراسته تر از هم.شهبا ريمن و ام يروزها نياز قشنگتر يكي تونستياون روز م.رونيب دمز

 يگرفتمش جلو جانيبا ه....دمشييبخونمش بو نكهيبرداشتمش و قبل از ا.بود زيم يكاغذ رو كهيت هيروز گذشته 2مثل .دميبه اتاقم رس اديز

مگذار كه در عشق تو رسوا * تست يمن از خام يهايوختگس نيو* تست يدوست ز خودكام يا ميناكام: رياز ابولخ يههم شعر ازب. چشمم

 ست يمن باعث بدنام ييرسوا* گردم

توست؟ من خامم؟ مگذار  يمن از خام يها يتوست؟ من خودكامم؟ سوختگ ياز خودكام ميبود؟ناكام يمنظورش چ.....منظورش. باز موند دهنم

 ريام يهم بذار كويكه حاال نام ن يتوست؟ ابرو واسم گذاشت ياعث بدناممن ب ييمن كم رسوا شدم؟رسوا!هه هه.!كه در عشق تو رسوا گردم

حاال كه . بودم دواريالبته ام. شد يتموم م يباالخره امروز همه چ.به اون در نيافتادم و گفتم ا اميلجباز اديبعد  يشدم ول يانخان؟از دستش عصب

. ديرس يم گهيساعت د ميهم تا ن ريام. تموم شد ميكار فتيباالخره ش....كردند يساعت حلزون وار حركت م ياونقدر عجله داشتم عقربه ها

ساعت  مين...اديب رياالنه كه در باز شه و ام....اوف. خودم مرور كردم شيخواستم بزنمو پ يكه م ييخاص حرفا يجانيهمونجا منتظر شدم و با ه

نكنه روز كارش ! داشتم من يعجب شانس....اه.! ازش نشد يباز هم خبرساعت و  كيشد  قهيچهل و پنج دق. ومدين رياما ام قهيشد چهل و پنج دق

 دايپ رارسالنوياون همه دكتر اسم ام نيبه زحمت ب.داد يكه زمان كار پزشكارو نشون م ييرفتم سراغ تابلو يبودم؟ زود دهينبود و من اشتباه د

 ....يمرخص يتا اطالع ثانو:نامدار رارسالنيدكتر ام: كردم

به  جهيبا سرگ ر؟يام يكجا رفت...يتا اطالع ثانو:لب تكرارش كردم ريداشت؟چند بار ز يچه مفهوم قايدق يتا اطالع ثانو نيا. ديچرخ سرم ادوريدن

خودمو جمع و جور . اديبه طرف من م ميو مستق اديم نييكه از پله ها پا دميسهند رو د. مكتين هيرسوندم و نشستم رو  اطيزحمت خودمو به ح

 .نهياز كردم بشو جا ب كردم
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 .سالم: و اروم گفت يجد

 .سالم_

 حالت بده؟_

 .رهيم جيكم سرم گ هيفقط .نه_

 ارم؟يبرم اب قند ب. فشارت افتاده حتما_

 .خوبم. نه_

 خت؟يحالت به هم ر يديتابلو رو د_

 كدوم تابلو؟: بود يا گهيد زياما اونچه به زبونم اومد چ يقيدق ياديز شهيدلم گفتم مثل هم تو

 .يگشت يدنبال اسمش م يداشت دمتيد. و نزن به اون راهخودت_

 .نداشتم بزنم يحرف. كتمان نبود يبود جا دهيكه د حاال

اومدم برادرانه باهات حرف .... يچرا اونكارو نكرد يكرد نكارويبندازم و سرزنشت كنم كه چرا ا كهيبهت ت ومدميمن ن ينه؟هان يندار يحرف_

 .يدر قبول داشته باشبرا هياگه منو به عنوان . بزنم

 .قبولت دارم يعنيتكون دادم كه  سرمو

كه نسبت به اطرافش حساس  ييسال ها. پسر كي يزندگ يسالها نيتو حساس تر. رستانيدب لياز اوا. شناسم يساله م يليخ رويمن ام يهان_

 يپسر اديم شيكم پ يليخ.هيعاد زيچ هي نين سناو يتو طنتيش. سازه يم شويكه تو اون سالها بدست اورده زندگ يو با توجه به شناخت شهيم

و  ازهين هي! از همونا الزمه زيپره يكه برا يتجربه ا.خالفو تجربه نكنه ميگيكه بهش م ييزايو مشروب و مواد و دختر و چ گاريساون دوره  يتو

ها به ادم غالبن و  ازيكه ن هيون بلوغ دوره ابشه چ زيفراموش كنه و اصال منكر همه چ اتشويبه نظرم بعد ها اون فرد اجازه داره همه تجرب

 يرو كه فكرشو بكن يهركار.....داشتم يبد يليبلوغ خ يمن دوره  ديشا....دونم ينم.يستيتو اون دوره انگار خودت ن.كننيم رلرفتاراشو كنت

 يم. قطب مخالف من. رو خدا رسوند ريشدم كه ام يداشتم توشون غرق م.... حواسش به من نبود و تجربه هام شد عادت يكس.....تجربه كردم

 يفكر م لياوا! اون بود كه بهم جواب داد دميپرس يرو از دوستم م شياستعمال حش يداشتم نحوه  يشدم؟ وقت ناباهاش اش يچه جور يدون

 گارميو دست به س يف باشخال يكار ها يدانشنامه ! نزده گارميدست به س دمياما بعد ها فهم. كنه يكردم اونم مثل منه و فقط ظاهرشو حفظ م

 شهيباورت م!كشف شد من پاك پاك بودم يوقت يكه وقت يراز.راز و من درصدد كشفش براومدم هيبرام شد  ريمهمونجا ا.....هيليخ....ينزده باش

بار ازش  هي.داديمحل نم شونميكيافتادن به  يكه دنبالش راه م يبا اون همه دختر.با اراده بود يليخ ريام...دميبه اونجا رس يك دمينفهم يحت

رو تجربه  زايچ يليخ يپختگ نيدر ع ريام يهان......از شماها شتريب ديو گفت شا نييانداخت پا سرشو.....يش يتو وسوسه نم يعني دميپرس

تو  ش،يگتو زند يذار يكه پا م يهست يدختر نيتو اول يهان. شهيو نااروم م يهمه سردرگم نيهمون تجربه نكردنه باعث ا ديشا.نكرده

كنه حرف دلشو  يم يخودشو راض.....جهيگ......دربرابرت كنهياحساس ضعف م.....داره نگهتونه در مقابلت خودشو  يكه نم يدختر نياول...قلبش

 هي دميشن يكه شاد يفيبا تعار.....كنميتورو هم درك م...نه... يگم مقصر ينم......يكن يسردرگم ترش م......يزنيپسش م...يذار يبهت بزنه نم

 ايذره تو كوتاه ب هي! داشته باشه كه انيقصه جر نيتا ابد ا شهينه؟ نم اي ديكن دايد خودتونو پيبا ؟يباالخره كه چ يدم ول يحقو به تو هم م ييجورا
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تو هم بهترا . شهينم دايپو بهتر از تو براش  هيپسر خوب ريام. فكر كن رو حرفام شتريذره ب هي! به كام جفتتون زهره يزندگ ينجوريا... ريذره ام هي

 ...از دست نده يداشته باش يتون يرو كه م يوبخ يپس زندگ يكن ينم دايپ رياز ام

 رو دوست داره؟ يكياون  يگفتيكه م ييتو نيا_

تراف مجبورش كردم اع يبا بدبخت.كرديم وونميسكوتش د نيا.وقت بود كه تو رو دوست داشت اما سكوت كرده بود يليخ ريام:زد يتلخ لبخند

اون روزم كه .يكه بدون نهيصالح جفتتون به ا.رو قولم ذارميپا م زنميحرفا رو م نياالنم كه دارم ا....نزنم يحرف چياما ازم قول گرفت به تو ه.كنه

ثابت  رميو به ام هيگر ريز يزنيو م يدينشون م يمثل همه دخترا عكس العمل بد كردميفكر م.يدوست داره منظورم تو بود ويكي ريام گفتم

حرفاتونو  ميبود كه شما دوتارو تنها بذار دهيپوش رونشويب يلباسا يشاد يحت.هم گفته بودم يبه شاد زنهيو راحت حرفشو م يدوستش دار شهيم

كه بهخ عالقت شك  يبود تفاوتيانقدر ب!محض يتفاوت يب! ينشون نداد ياصال عكس العمل.....انتظارم عكس العملت بد نبود رخالفب! ديبزن

 چيو ه يفرق دار هيبهم ثابت شده بود تو با بق.بكنم ديبا كاريچ دونستمينم.منجر شد تونييبه جدا چيشما نشد كه ه دنينقشم باعث رس!دمكر

تر از اون بود  اريهش ريدرست كنم اما ام مويتمام تالشمو كردم تا خراب كار!خراب شده بود رياز ام تتيو حاال ذهن!يذارينم نيجوره غرورتو زم

 .......دخالت دوباره بده يبهم اجازه كه 

 ....كاش......يگفتيرو زودتر م نايكاش ا_

بكنم كه  ويبرگشتم همون كار يكه وقت ييجا هي.رميكه ارامش بگ ييجا هي رميگفت م يول دونميكجاشو نم.....رفت روزيد ريام.....كاش_

 .....خاموشه شيگوش.....درسته

 اد؟يم ينگفت ك......اما .متموم كن ويامروز اومده بودم همه چ_

 .....مونميم ديگفت حداقل تا بعد ع:نييانداخت پا سرشو

 .شترهيماهم ب هياز .......ادهيز يليكه خ نيا_

 .گردمياگه نه اورد تو كارم بر نم....كسب اجازه رميم گفتيم...گفتيم:ديگز لبشو

 .برنگرده كنهيم خوديمگه شهر هرته؟ب_

 كنه؟يمنو نم كنم؟فكريم كاريمن چ گهينم:م با پشت دستم پاك كرد اشكامو

 !اون فكر تو رو بكنه؟نه يكه حاال انتظار دار يدر درونم گفت مگه تو فكر اونو كرد ييندا

 كجا؟:ديمن پر يجام بلند شدم و سهند كه معلوم بود تو فكره از حركت ناگهان از

 .......دكتر سماوات شيپ رميدارم م_

 ......بگه يزيفكر نكنم چ_

 !ستون به اون ستون فرجه نياز ا_

00000 

 د؟ييبفرما:دكتر سماوات اومد يصدا.به در زدم يا تقه

 !سالم:دستپاچه شدم تيهمه جد نياز ا.بود يجد يجد.خندون يبود نه از چشما ينه از لبخند خبر.باز كردم درو
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 د؟يداشت يامر!ابيسالم خانوم كام_

 !د؟يدخترمش كو؟حالمو چرا نپرس پس

 .نداشتم يعرض!نه دكتر:ودمشده ب هول

 د؟ياورد فيپس چرا تشر_

 ....كه....خدمتون كه يعني...بگم بهتون خواستميم........داشتم يعرض يعني ديببخش....داشتم يامر...بله يعني...نه _

 .بذار كنار حرفتو بزن توييرسم:زد و اخماشو كرد تو هم يزهرخند

 !رارسالنيام:بود نيخارج شد ا كه از دهنم يتو شوك بودم و تنها كلمه ا هنوز

 شده؟ يچ ؟خبيگيم رارسالن؟راستيا؟ام_

 .اون رفته.:گرفت ميگر.بود هيپر كنا لحنش

 كنم حاال؟ كاريچ يگيم.دونميكه خودم م نويخب ا:تفاوت گفت  يب

 ....كنميدكتر سماوات خواهش م_

 ....كنم؟واضح بگو كاريچ يكنيخواهش م_

 د؟يكنيم هميتنب ديدار_

 !پس هيچ يدونيم هميتنب_

 ....تو رو خدا.......دكتر سماوات_

 ؟يتو رو خدا چ....يكنيخواهش م يدار يه_

 !مونميمن بدون اون زنده نم_

 افتاده؟ ادتيتازه _

 دكتر سماوات؟_

 !گردهيكه حاال حاال ها برنم نهيا دونميكه من م يزيتنها چ.....گفتماينم دونستمميم.اصرار نكن نقدريا.كجا رفته دونميمن نم_

 ....حاال بسوز....ايب!شد يماندن اديعجب روز به ! خانوم يهان ايب

 ريالغر شدم و ز يك ل.داغونم...خسته يليخ... خسته ام. قهرم ايبا همه دن. سكوت گرفتم يكردم تو اتاقم و روزه  يروزه خودمو زندان ستيب

. افهيق نيخوره با ا يحالم از خودم بهم م....دميبه سر و صورتم كش ينه لباسامو عوض كردم و نه دست. زشت شدم ينگ يبگ. چشمم گود افتاده

 ديخر يهمه حتما در تكاپو.... بشه ليسال تحو گهيفكر كنم ده روز د ياز دستم در رفته ول خيتار... كهينزد ديع... سر كوچه شدم يگداها هيشب

 .خورم يتكونم نم يجا نشستم و حت هيمن ماتم گرفته  يول نيو خونه خونه تكون

فقط . نگرفتم يدونم افسردگ يگذروندم م ينباشه خودم چند واحد روانشناس يهر چ يول يگرفت يافسردگ گهيم مامان

كه انگار تو  يهمون اصول روانشناس....هيروانشناس يهمون واحدا ادينم ادميكه  يزياالن تنهال چ.....افسرده ام دميشا دونميچم....دلتنگم..ميعصب

كه باز  ميحتما مهمون دار! حاال انگار واجبه.سوزونه يو چشمامو م اديم تكسيوا يبو رونياز ب م؟ياصال من ك! من زق داره جهمه مصدا يزندگ
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 يزه!رولبم نهيكه مثال من حالم خوب بشه و خنده بش نجايشن ا يجمع م قهيدم به دق!مهمون داره؟  يحوصله  يك..اه! مامان افتاده به جون توالت

به سر و وضعت برس  يهان:سوالمو پاسخ داد  ادشيكنه كه مامان با فر يقراره نقش دلقكو برام باز يدفعه ك نيا كردميتم فكر مداش.باطل اليخ

 ..انيدارن م نايخانوم جون ا

 يختيچه ر نيبب.. زنگاه به خودت بندا هي: در اتاقم باز شد و مامان وارد شد! اومدن ينم ايپو ييبود كه خاله پونه و دا يشكرش باق يجا.....اوف

 باشه؟. ننداز نيبار حرفمو زم هي نيا ؟يديحمومو ند يچند روزه رو!ريدوش بگ هيخدا برو  يمحض رضا! يشد

 ؟يخانوم جون و اقا جون چ....اون مادرم بود ميريمن عبوسو تحمل كنه؟ حاال گ ختير يديكرده بود كه شب ع يچه گناه. براش سوخت دلم

خودمو شستم و عوض  يحمومم حساب يتو.سرمو تكون دادم و حوله رو برداشتم برم حموم  يليم يب نن؟بايو وضع ببدرست بود منو تو اون سر 

شونه رها  يرو سيخ يبلندمو همونجور يو موها دميپوش ديسف يبا ساق شلوار يقشنگ ديسف راهنياومدم و پ رونيب. اوردم راون چند روزو د

 رهيبگ يكي1! اوه او:ديكش يسوت يمهد ريزد و ام يلبخند دنميبابا با د! تا مامان جونم حظ كنه يياريكمم عطر زدم و رفتم تو پذ هي. كردم

 ه؟يعروس......نويا

. بود يعاد زيمثال همه چ. چشماشون برق زد دنمياونام با د دنيزود رس يليمادر جون و پدر جون خ. نيياكتفا كردم و سرمو انداختم پا يلبخند به

مادر جون و پدر جون كه مادر و پدر مامانم  دنيد. اورديبه روم ن يزيهم چ يبرخورد كردم و كس يعاد. دميد يشكر رو ممامان ت يتو چشما

تا بعد  يظاهرا عاد طياون شرا. بهشون داشتم و به قول معروف جونم به جونشون بسته بود يقيعم يواسبتگ ياز بچگ. داد يبهم ارامش م دنبو

رفتم تو اتاقم و  يعذر خواه هيپر سر و صدا رو تحمل كنم و با  طيعد از شام كه بحثشون گرم گرفت نتونستم اون محاما ب. از شام ادامه داشت

دلم !به من دنياز اقتصاد رس. دفعه ساكت شدن و موضوع بحثشون عوض شد هيو رفتن من بودن چون  يعذر خواه نيانگار منتظر هم. ستمدرو ب

محترم هوار شده  يبود؟البد خاله پونه با خانواده  يك گهيد نيا. كه زنگ در به صدا دراومد دهيبه كجا رس كردم كارم يداشتم فكر م... گرفت

 دميگذشتم و دراز كش رشياز خ. موقع شب اومده خونمون نيا يبدم ك صيتونستم تشخ يو من نم ديرس يصدا ها به اتاق من نم! بودن سرمون

دونم  يم: مامان بود.به در خورد و در باز شد يبعدش تقه ا قهيحدسم درست بود چند دق! كنه خوابم رو تخت كه اگه مامان اومد صدام كنه فكر

 .يبلند شو مهمون دار. بره يمخوابت ن يزود نيبه ا

: ه دادكه ادام هيكه بگه مهمون ك كردميبودم و به مامان نگاه م دهيدراز كش يفقط مهمون من بود؟من همونجور يعني م؟ينگفت مهمون دار چرا

اومده؟ ادرس از كجا اورده؟  مارامياز ب يكي! و با بستن در منو متعجب گذاشت! يسر كن يروسر خوادينم. خانومه. نجاياومده ا ضاتياز مر يكي

 يجمع و جوركردم و بعد مرتب كردن روتخت ؟خودمويموقع شب اومده بگه چ نيبعدم ا. بده مارايحق نداره ادرس منو به ب مارستانيتو ب يكس

كوچك اندام وارد  يدرباز شد و زن.دييبه در خورد و من منتظر و كنجكاو از جا برخواستم و گفتم بفرما يتقه ا. يصندل يشق و رق نشستم رو

. داشت يو دهان متناسب ينيب.و حالت دار بود رهيپوست سبزه اش خوشرنگ بود و چشماش ت. شد گفت الغره يداشت و م يسطقد متو. شد

 هياز ثان يدر كسر.. چقدر اشنا بود....يبانمك يچه صدا! داره يبانمك ياروم گفت سالم و من با خودم فكر كردم چه صدا.... لهگفت خوشگ شديم

 نكهيبا ا. و بانمك بود يهنوز هم دوست داشتن. دمشيشد رفتم جلو و در اغوش كش يخودش بفهمه چ نكهيو قبل ا! يخانوم فرهاد: شناختمش

تكون .ازش گذشته بود اما چهرش همون بود ياالن حتما سن.نكرده بود و خوب مونده مونده رييتغ يليخ يودمش ولب دهيوقت بود ند يليخ

 يحدس م ديبا....يهان: لب گفت ريبه من اداخت و ز يگرياو هم نگاه د.نميبب افشويتا بهتر ق دمشرون رونياز اغوشم ب جانيبا ه.نخورده بود
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وجود داره اما امروز با  يادم نيچن يمدتها بود فراموش كرده بودم كه حت!دياو بود كه در اغوشم كش نبارياو ......چقدر من خنگم خدا....زدم

 ي هيداشت؟ با اون روح يقلب يماريب يعني...ماريمامان گفته بود ب.....اومده دلم گرفت يچ يبرا افتاد ادمي يوقت!رو بهم دادن ايانگار دن دنشيد

 داشتم بهش بگم؟ يزيچ. رهيداده بود و حاال حتما اومده بود درساشو پس بگ يال بهم درس زندگخودش سه س شد؟يخوبش؟ مگه م

 .....يهمونطور دوست داشتن. دياصال عوض نشد......دلم براتون تنگ شده بود.:اومدم رونياز اغوشش ب باالخره

 شهيباورم نم....يچقدر خوشگل شد.....يچقدر بزرگ شد....يدچقدر خانوم ش! رمايگ يبه خودم م...نگو دختر: نهيغمگ دميو من تازه فهم ديخند

 يمعرفت رفت يب......واسه خودت يشد يحاال خانوم دكتر....داد يتخته درس جواب م يپا ومديكه م هيمردن يكوچولو يهمون هان يهان نيا

 !ينكرد نگاهپشت سرتم 

بود كه من  مييراهنما ياضيمعلم ر يخانوم فرهاد. و تو اون مدرسه نذاشتمپام گهيتموم شد د مييراهنما يوقت.....گفت يراست م. دميكش خجالت

خندون و فوق العاده با نمك كه  شهيزن هم هي. كرده بود ياضيرو عاشق ر چوندميپ يكالسشو م يرو كه به هر بهانه ا ياضياز كالس ر يفرار

دونستم چون اگه  ياو م ونيقبول شدنمو مد يپزشك شهيمه. يشد ياز بودن باهاش خسته نم چوقتيو ه شهيم دايتو چشماش پ قطغمش ف

 .......درصد بزنم100كنكور رو  ياضير نكهيچه برسه به ا كردميپاس نم مييراهنما ياضير ينبود حت غشيدر يب يكمك ها

 !توپ يكن يقلب عمل م كهي كيكارت  دميشن...يخواد خجالت بكش ينم.نداره بيحاال ع_

 .نييانداختم پا سرمو

 دايساله قلبش مشكل پ هي كينزد. رهيپسرم داره از دستم م.....پسرم.....يهان. يرياتفاقا الزمه كه االن سرتو باال بگ....يهان نييننداز پا سرتو_

 !دونم درمون پسرم دست توست يم....تو  شياومدم پ.....كردن ديهمه ازش قطع ام. كرده

 نش؟بياورديپس چرا ن: پنهون كنم و گفتم مويكردم ناراحت يسع اد؟يخوب م يبال ها سرادما يهمه  شهيچرا هم. شدم از غصش ناراحت

 ه؟يش چ مارستانه؟مشكلي

 .قلبشو بردن.:چشمام يشد تو رهيخ

 ؟يچ يعنيبردن؟قلبشو بردن  قلبشو

 ......يخانم فرهاد شميمنظورتونو متوجه نم: گره خورد ابروهام

 .....دنيدزد... قلبشو بردن:زد لبخند

 ينگاهش م جي؟گيچ يعني.....يعقل خانوم فرهاد ايمن مشكل داشت  يگوشا اي. كار مشكل داشت يجا هيد؟حال من چطور؟خوب بو حالش

 ...پسرم عاشق شده! بهتر بودا اتتيادب مايقد:كردم كه ادامه داد

 .....سرم ريدكترم خ.....يزيچ هيپسرم عاشق شده؟ مشاور بودم  يگيدكتر قلب م شيپ يكنم؟اومد كاريچ ؟خبيچ يعنيبه من چه؟ خب

 ...يدختر قلب سنگ هيعاشق _

 !رارسالنميمن مادر ام: كردم كه شوكه ام كرد يبه سالمت عقل جفتمون شك م داشتم

 !رارسالن؟يام مادر

 نامدار؟ ياقا_
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 ...نامدارم رارسالنيمن مادر ام...اره_

 يتو م! باشه قهيانقدر خوش سل ريام كردميفكر نم.:سرمو اورد باال اومد جلو و چونمو گرفت.انداختم نييو سرمو پا دميازش خجالت كش ليدل يب

 كرد نه؟ ديبا كاريقلب عاشق چ هيبا  يدون

 ......فرش يمونده بود رو گل ها نگاهم

 گهيهر كس د ؟ينداد صياون وقت تو تشخ.... دادم صيپسرم تشخ يمن التهابو فرسنگها دورتر تو صدا... شهيكه باورم نم يديبهم نگو نفهم_

 به گهيمسائل د يليو خ نيا....نه  اي يداد صيازت بپرسم تشخ ومدمين... ييحرفا نيتر از ا زيدونم ت يم... تو رو نه دخترم يول... شد يبود باورم م

 ....نجايسوال اومدم ا هي يمن فقط برا.....شه يارسالن مربوط م ريخودت و ام

 ؟يشيعروسم م: نگاهش كردم منتظر

 .گرفته بود شيتمام تنم ات.! سوال داشتم يهنوز كل گفتم؟منيدميبا يكرد؟ چ يم يواستگارداشت ازم خ يعني

از خودت .....سرش ريمثال اومد ابتكار به خرج بده خ.....فقط راه ابرازشو بلد نبود...ياز اوچه فكرشو بكن شتريب... يدوستت داره هان يليخ ريام_

 هي ره،بدن سالم دا هيبكنن،  يهر كار شيداره كه حاضرن واسه خوشبخت ي،پدر و مادر...سرم دكترهپ يهان!ابراز عالقه كنه ديكه چطور با ديپرس

وقتا بد  يليخ.....بزرگ يليموقع ها خ يشه بعض يبچه م يليموقع ها خ يبعض... بچرخونه ويزندگ هيهست كه بتونه  يجور شيوضع مال. فكر سالم

قلبش  يپسرم جا.. .سپرد دستش ويزندگ هي شهيبهش اعتماد كرد، م شهيكرد، م هيبهش تك شهيم يول.... وقتا خوش اخالقه يكنه بعض يم يخلق

وقته تو  يليگذشته اما من خ يشما چ نيدونم ب ينم....سالمه ياز لحاظ اخالق... لسيپ لهيش يب. هيادم ساده ا... باخته بهت شهيم يدلشو مدت... هيخال

عروسم .....يحاال اومدم از خودت بپرسم هان... اونا جواب اخرو سپردن به خودت....شهيم يهفت ماه شيش هي.... كردم يرو از مادرت خواستگار

 ؟يشيم

 هي نيخوام فكر كنم؟ اخه ا يم ر؟منيگفتم بله؟ نه خ يم ديگفتن؟با يم يمواقع چ نجوريا...بود يذهنم از كلمات خال... ديكوب يبه شدت م قلبم

 !!!نبودكه يمعمول يخواستگار

 پس مباركه؟. دهيسكوت و رنگ به رنگ شدنت خبر از سر درونت م نيا: بگم كه گفت يبودم چ هموند

 د؟يخودش اومد تيرضا د؟بايينجايدونه ا يخودش م.:نييانداختم پا سرمو

 يدوستش دار... گردم ينمبر  رمياز امام رضا نگ مويتا هان گهيپسره كله خر م... مشهده... رهياون رفته تو رو از امام رضاش بگ... نه: ديكش ياه

 يكردم و از خجالت خبر يم ياحساس راحت يبا خانوم فرهاد. دنشيبودن و دوخته بودن و مونده بود پوش دهيكه معلوم بود بر نطوري؟ايهان

 .بودن

 ....زنهيم قلب من مدتهاست اونجا.ستين ياز قلب خال ريام ي نهيدونم س يفقط م....دونم ينم: ديلرز يصدام اشكارا م كهيحال در

كه تو  يبه همون قلب دميقسمت م. سپرم يبه تو م رمويام نجايهم: اومد جلو دستمو گرفت... دختر ديخوشبخت بش: تو چشماش حلقه زد اشك

دختر خودم ... همه جوره پشتت باشم دميبهت قول م نجايخودمم هم... ينكن غيكه عشقتو ازش در ريبه ام يكه باخت يو اون قلب زنهيم نتيس

 ......دخترم يبه سرم گذاشت تمن... دونمتب

گفت و بعد  كيو بعد خانوم جون بود كه بهم تبر...... مباركه:مامان بود اومد جلو....در باز شد.....هيگر ريز ميزد يياغوش گرفتمش و دوتا در
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 .همه جمع شده بودن تو اتاقم...يمهد رينامدار و اتنا و ام يبابا و اقا

 ....امرزمهيمادر شوهر خداب ادگاريحلقه رو به عنوان نشون دست عروس گلم كنم؟  نيا دييفرما ياجازه م ابيكام ين اقاجو نايم: يفرهاد خانم

 .كنم يخواهش م_

در ... از تصور رخ داده بودند عترياتفاقات سر... داشت رو انداخت تو انگشت حلقه ام روزهيف نيرو كه نگ ييباياومد و انگشتر فوق العاده ز جلو

 ژانستو ا.....فرودگاه ميدنبالت بر اميفردا صبح م:كرد چون گفت  يفكر م نيهم به هم يانگار خانوم فرهاد.....بود يخال ريام يون لحظات جاا

 ....موقع سال نيا ادينم رمونيگ يزيچ ييمايهواپ

 ...حاال نيهم شهينم: نييانداختم پا سرمو

 !!سرخ شدم نيخنده و من شرمگ ريزدن ز همه

***** 

 .كردم يفكر م فتهيكه افتاده بود و قرار بود ب ينشسته بودم و به اتفاقات مايهواپ يتو

كه دوستش داشت  يمه دخت بعد دوازده سال به كس... خودش يازدواج كرد رفت سر خونه زندگ يشاد... مونيشد زندگ يسال چه طوفان هي تو

 نيميس. رد كردم يينداشتم برم و دعوتشو در كمال پررو يدرست يحال و حوصله  مراسم عقدش اما يدو هفته قبل اومد دعوتم كرد برا... ديرس

گرفت  يسروسامون م ديخوشحالم كرد، باالخره اونم با يبود ول ديبع يكار نيهمچ نيمياز س... بود بيعج!! دوست شده يكي باگفتن  يهم م

 ياتفاقات رو خوب و بد فراموش م يهمه .... ميذاشت يكنار م ويلجباز ديبا. دستم ثابت موند يرو ينگاهم رو حلقه ... كه رميمن و ام... گهيد

تفكر  كي ي جهيها نت يسخت نيا يهمه  ديو شا ريهم من هم ام م،يبود دهينكش يهرچند كم سخت. ميدوباره داشته باش يشروع ميتا بتون ميكرد

غرق شدن تو دو تا  جانيه. بود جانيوجودم پر از ه.... شد ما يم ديتا من بادو ... ميذاشت يكنار م ديغرورو با نيا... لحظه غرور بود كيكودكانه، 

 .يشيچشم م

شاگردم  گهيگفته بود د... لبخند نشست رو لبام هيافتادم و  يخانوم فرهاد ادي... دستام يتو يو باز نگاهم خورد به حلقه  نييانداختم پا سرمو

لبم و فكر كردم مردم  ينشست گوشه  گهيلبخند د هيبازم ... مثل مادر خودت... شكوفه امو منم  يحاال عروسم! يخانوم فرهاد يكه بگ يستين

 ... نگاه به خودم بندازم هيدر اوردم تا مويبيج ي نهيا... دونستن زده به قلبم ينم گهيد.....گن دختره زده به سرش يخودشون م شيپ

به صورت نداشتم  يشيارا نكهيبود جز ا يعاد زيهمه چ...خب! گونمم چك كنم يور يزدم تا چال ها يمثل قبله لبخند زيهمه چ نكهياز ا متعجب

. داد يچشمام هم گود افتاده بود و چشمامو درشت تر از قبل نشون م ريز... هم انداخته بودم سرم ياهيبود و چادر س يمشك كدستيو لباسهام 

: شم يم كتريبهم فهموند كه هر لحظه بهش نزد مايمهماندار هواپ يباالخره صدا... همراهم نبود يچيه فيك هيجز  گهيد يبرعكس مسافرا

 ...انيخانوم ها و اقا

شن و  ادهيصبر كردم تا همه پ.....دارن يكاراشون برنم نيهم دست از ا مايتو هواپ....اوف....بشن ادهيفرود اومد و مردم هجوم بردن كه پ باالخره

 .اورد يو چادرو به اهتزاز در م خورديبه صورتم م يباد سرد.... ذاشتممشهد گ نيزم يبودم كه پامو رو ينفر نيمن اخر

بودم  ستادهيا كهياتوبوس شدم و در حال نيسوار دوم. هم شده ريام يها هيكه وارد ر هييهمون هوا نيا دميشيهامو پر از هوا كردم و اند هير

 امانبه م. ما بودن يهم هنوز خونه  ريام يخانواده . جهيبودن و منتظر نت رداياونا همه ب. بدم نايبه مامان ا دنمويروشن كردم تا خبر رس مويگوش
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 يبه تماسش جواب م ريبود كه ام ياخه اون تنها كس.رميخبر بگ ريام تيو بعد با شكوفه جون حرف زدم تا از موقع دميدادم كه سالم رس نانياطم

 .داد

. حرم يگرفتم برا يتاكس هيحرمه بعد از خروج از فرودگاه  يتا بعد اذان صبح هم تو نكهيبر ا يكه به شكوفه جون زده بود مبن يتوجه به حرف با

 كيلزمزمه كردم السالم ع رلبيز.رمياز امام رضا بگ رموياومده بودم ام.داديبه من م يبيشد و حس غر يم انياز دور نما يكيتار يتو ييگنبد طال

سردرگم  يوقت... گرفتم ياديز ياز تو حاجت ها نجايمن ا... بود امام رضا نجايمن حاال ا ريام.....انداختم نييالرضا و سرمو پا يبن موس يعل اي

كه  ييداخ... نهيكه مهربون تر يخودتو بهم نشون داد يدادن هراسون بودم پناه اوردم به تو و تو خدا يكه به من نشون م يياز خدا يبودم وقت

كه من خودمو گم كرده بودم  يموقع... يداد نانيو بهم اطم يهامو ازم گرفت يسردرگم... و وجودش عشقه رهيگيم يشياز خشمش پ شيمهربون

كه باعشق نماز  يداد اديبهم  خوندنيكه مردم از ترس جهنم نماز م يتو اون بحبوحه ا... كنم و راهمو انتخاب دايپ مويقيوجود حق يكمكم كرد

منطقم بهم  كهيرو زمان يكنم و روسر دايحكمتشو پ يكرد يكار هيكردن  يسر م يسركه بچه ها به زور مادر پدراشون رو ياون موقع......بخونم

 ... ونتميمد يليخ.....كنم يزير هياعتقاداتمو خودم پا... كنم دايخدامو پ يت و كمكم كرد...سر كنم دهيدستور م

بازم موندم كدوم راهو ....وجودم شك دارم قتيبازم تو حق.....سوال رفته رياعتقاداتم باز ز...از وجودمو گم كردم  يمين.....بازم سردرگمم امروز

 ؟يكن يكمكم م...رميوجودمو ازت بگ ي گهيد ي مهياومدم ن......ياومدم كمكم كن....انتخاب كنم

 

... دلرزونم سمت حرم روون ش يشدم و قدم ها ادهيپ نياز ماش. شديو ضربان قلب من تندتر و تندتر م ميشد يم كتريو نزد كيحرم نزد به

 ...و باز سالم دادم شييمقابل گنبد طال ستادميا

پا  ريقدم به قدم حرم رو ز. كرده بود زيو دلهره وجودمو لبر شيتشو...كردم يم داشيذاشتم تا پ يپا م ريرو ز يكل اون حرم به اون بزرگ ديبا

 .كنم دايخودمو پ يگذروندم تا گمشده  يذاشتم و دونه دونه زائرا رو از نظر م يم

 خود حرم؟ يپسره پس كجا بود؟ نكنه رفته بود تو نيا... شد يم شتريو اظطرابم ب ديلرز يم هامپا

همه جا .....خسته بودم... .شدن يبود و مردم دسته دسته وارد م كياذان صبح نزد........كردم ينم داشيو پ گشتميحرم م يكه تو شديم يدوساعت

خلوت و سرمو گذاشتم رو زانوهام و چشمامو  يسكو هي ينشستم رو... به خواب داشتم يمبرم ازين. نشستم يكم م هي ديبا.... دميد يرو تار م

 ...رميتا ارامش بگ مبست

***** 

برو دست بكش به ...اقا ارتيبرو ز ؟؟يستياقا؟ مگه دنبال گمشدت ن ارتيز يچرا نرفت.....دخترم.....دخترم.....اومد جلو يمرد نوران هي

 ......راهت روشنه....به دلت راه نده ديترد....برو دخترم.....يكن يم داشيپ....حيضر

اون .....به دلت راه نده ديترد.....راهت روشنه.... راهت روشنه... زديصداش تو گوشم زنگ م... شدم داريسه فاز بهم وصل شد و از خواب ب برق

نه دلهره .... ارامش داشتم....ديلرز ينم گهيپاهام د.....كردم يته بود مكه گف وياون كار رفتميم ديكرد؟ با هيبود كه ارامشو بهم هد يك يمرد نوران

دست  حيبه ضر ديحاال با.... وارد حرم شدم و نمازمو اونجا خوندم.....داشتم مانيتو دستم ا يبه حلقه . داشتم نانيبه كارم اطم... بود و نه اضطراب

نشستم و ... و گفتم خودت كمكمون كن اقا حشيبه ضر ديدستم رس...برد يمنو جلو م ييروين هي....نبود يبرخالف انتظارم كارسخت......زدم يم
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وارد صحن شدم و كفشامو  ميتو زندگ يا گهياروم تر از هر وقت د...كه تو دلم مونده بودم پاك شد يشيذره تشو هياون .....خوندم ارتنامهيز

 وونهيدارم د... هطاقتم تموم شد ايخدا ؟يچرا انقدر سختش كرد...... ايخدا.....ايخدا: توجهمو به خودش جلب كرد يمرد اديفر يصدا......دميپوش

قلبم .....شناختمش يانگار سالها م.....صدا برام اشنا بود نيچقدر ا.... هق هق دردناكش يو متعاقب اون صدا.....برس به دادم ايخدا.....شميم

دلم براش ... كرد يمچند روزش جذاب ترش  شيته ر... چقدر الغر شده بود... وتر رفتمزانو زده بود؟ جل نطوريمن بودكه ا ريام نيا.....ديلرز

شلوار  هيتنش بود و  ديسف زيبول هي...سرش يباال ستادميرفتم جلو و ا... نظر همه رو به خودش جلب كرده بود شيهق هق گر... ضعف رفت

 يصدا....بود وندهدرم ريام... نبود يخبر دهيصاف و اتو كش رياز اون ام.....بود تا كرده راهنشويپ يناياست. كه كتش كنارش تا شده بود يسورمه ا

انگار باورش نشده . قطع شد و مات زل زد بهم شيگر....بود كه سرشو اورد باال نيدونم نگاهم سنگ يم.....بود به قلبم يخنجر شيهق هق گر

 نييبود چون زود سرشو انداخت پا

 ...كه يترم كن وونهيگفتم دن.....ام وونهيگفتم د ايخدا_

 ...بلندشو! رارسالنيام... ريام: زدم و اروم گفتم لبخند

 !ميبسم اهللا الرحمن الرح: ماتشو دوخت به نگاه

 ....جن  ميحاال ما شد.... گهيدستت درد نكنه د: گرفت خندم

 ؟...تو ؟يخودت! ييهان: شباهت به ناله نبود يكه ب ييصدا با

 .........ه خودمار: نييانداختم پا سرمو

 ...ايخدا ؟ي؟كيكن يم كاريچ نجايا نجا؟يا.... .تو... .من_

نگاهامون به هم گره . بود رتيچشماش پر ح..... گرم بود. يشيم يغرق شدن تو اون چشما......و من هم.... شد تو چشمام رهيخورد و خ حرفشو

تو : به خودش اومد و باز سوالشو تكرار كرد رميام. رونيب دميكش يشيم ياون چشما يايخودمو از دن يبه سخت... كور يگره ا. خورده بود

 ؟..نجايا

 ....يباهام حرف دار يگفت يم: تكون دادم دييتا يبه نشانه  سرمو

 ؟ياومد نيواسه هم: جا بلند شد و كتشو برداشت از

 نجام؟يگفت من ا يبهت گفت؟ك يك:زده بود  رتيح.... منتظر بود شيشيم نگاه

 ...!كردم داتيپ دميبو كش: زدم يپوزخند

 !هزار رنگ.....رنگ عشق بود...نبود يشيچشماش م.....يهان: ستاديرفتن ا رونيقبل از ب....ميحرم راه افتاد يهر دو به سمت خروج.نزد  يحرف

 .....گهيد يجا هي ميبر ايب....ريام ستياالن وقتش ن: نشم و گفتم يكردم غرق اون هزاررنگ تالش

نداخت و  يناباورانه بهم م يگشت نگاه يبرم يهر از چندگاه... رفت و من پشتش يجلو م ريام....از ارامش زيقلبم لبر.....ودب شيگرگ و م هوا

مطمئن بودم هوا سرده .. .فرستاد ازش پنهان كنم يبه مشام م رويعطر ام يرو كه بو يقيعم يداشتم نفس ها يسع. انداختم يم ريمن سرمو به ز

 دميبا نگهبان كرد فهم يكياز سالم و عل. توقف كرد.....هتل يكه جلو رهيكجا داره م ريمونده بودم ام.. .كردم يساس نممن جز گرما اح اام

با دست به سمت پله ! كه اومده يكيهتل ش نيروزش شده با ا ستيب نيخرج ا ونيليم ميو ن كيبوده و با خودم فكر كردم كم كم  نجايروزو ا20
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 ....داره كه خلوته يالب هيباال  نيا: كرد يشدستيتو اتاق كه پ ميم بگم نرخواست يم. كرد هها اشار

چهار نفره  زيم هي. اومد يم نييبود كه از پا يمربوط به نور شييچراغ هاش خاموش بود و تنها روشناش يبزرگ كه اون موقع همه  يالب هي

 .... ينگفت: شو دوخت به مندستاش و نگاه منتظر نيچونشو گرفت ب. ميانتخاب كرد و مقابل هم نشست

 ....من اومدم بشنوم: گفتم يكياز اون نگاه و اون همه نزد دستپاچه

 ؟يايهمه راهو تنها ب نيا يحرفام انقدر ارزش داشت كه پاش يعني: گفت نيغمگ

 ....ينكم ك شينيكه از بار سنگ نجايا ياومد ينم....يكرد ينبود شما نگفتنشو تحمل م نياگه ارزش نداشت، اگه سنگ_

 ام برات؟ بهيشما؟هنوزم غر يگيهنوزم م_

 ....يزد يحرفتو م.....يكردينم يبگيكه غر ينبود بهيغر_

 اخه؟ يگذاشت_

 ....ارسالن ريگله هاتو بشنوم ام ومدمين_

 رارسالن؟يام_

 شدم زيخ ميبرام داشت ن زيكه اون م يهمه كشش با

 ...حاال....يروز اومد20بعد .....يصبر كن لعنت_

 دنبالت؟ اميكه ب يريكجا م ياومدم؟كجا؟بهم گفت يم ديبا:نشستم

 ؟يگله كن يپس اومد_

 ديبا.....از رو دوشت بردارم يبار هياومدم ......نجايبوده كه كشوندتت ا نيكه انقدر سنگ ييهمون حرفا.....نه اومدم حرفاتو بشنوم_

 .دارن ازيبهت ن...يبرگرد

 يكيكرد؟ من نشد  يم يچه فرق ؟واسشونيدكتر معمول هيبودم جز  يچ. ومدن دنبالما يداشتن خودشون م ازيدارن؟دارن؟ن ازين_

 .....يهان يكرد يبه منم توجه م ييكه به فكر اونا يكاش به اندازه ا......گهيد

 ....نبودم نجايدادم كه االن ا ينم تياگه بهت اهم يلعنت_

 ست؟يباور كنم؟ كار دكتر سماوات ن_

 دكتر سماوات؟ يبه پا يسير منو بنوكه حال زا يانقدر احمق_

مغزم  يزنم حاال كه جلوم يتو تو ذهنم حرف م يايروزه دارم با رو ستيب....كرده وونميد ييروز تنها ستيب نيا.....ديببخش: نييانداخت پا سرشو

 دوست دارم فقط نگاهت كنم .......قفل كرده

 ...گهيموقع د هي رميپس من م...:..ارمياون نگاه دووم ب ريتونستم ز ينم....شد بهم رهيخ و

 ؟يستيخسته ن ؟ياز اول بشنو يحوصله دار.....صبر كن....نه_

 ........االن اومدم كه االن بشنوم.....االن اومدم  يول اميتونستم فردا صبح ب يم...ريمن اومدم بشنوم ام_

از صفر شروع  شونويزندگ. خونده بود كيانم معلم بود و بابام الكترنمام. اول خانواده بودم يبچه ....كنم فيبرات تعر مويو بم زندگ ريز خواميم_
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 اونچهزودتر از  ياز مسائل زندگ يليبا خ گهيموضوع و مسائل د نياومده بودم به واسطه هم ايبعد از ازدواجشون به دن يكردن و من كه تنها كم

تر برخورد كنم با مسائل و به  يكم منطق هي. ساالنم متفاوت باشههم سن و  يايبا دلخوش اميباعث شد دلخوش نايهم. اشنا شدم يفكرشو بكن

و  انمام. روزمره متنفر بودم ياز سبك زندگ شهيهم. دميكه االن هستم رس يينجايها به ا ييتوانا نيبه هم هيبا تك. كنم هيخودم تك يها ييتوانا

 يخونه استراحت م ديرس يم يبابام وقت ادمهيخوب  يسال ول 3-2 دينداشتم شا يسن. شتن گيرفتن سركار و عصر برم يبابام هر دو صبح زود م

 اليبابام با خ كهيو اخر شب درحال كرديم يكرد با من باز ي،خونه رو جمع م كرديكرد، غذا درست م يشروع م شويكرد و مامانم تازه كار اصل

 نيكه انقدر راحت از ا ومدياون موقع ها از بابام بدم م. برد ياشپزخونه خوابش م يهمونجا تو يخوند مامانم از فرط خستگ يروزنامشو م احتر

فشار كم  نينكردنم از ا يبا بچگ كردميم يو سع دميد يمامانم بودو م يكه رو ياديفقط فشار ز....دميفهم ينم...بچه بودم. گذره يمسئله م

حكم  نطوريا ميكن يم يكه ما توش زندگ يجامعه ا. رهيتقص يم ببابا دميبزرگتر كه شدم فهم... بابام ينكردنمو نوشتم پا يبچگ نيب نيو ا....كنم

كرد و از  يبار اعتراض م هيكردم اگه مادرم  يبا خودم فكر م. حكم كردن كم دخالت ندارند نيتو ا شونيشگيكنه و زنها هم با اطاعت هم يم

هم كار كرده  يمادر و پدرم پابه پا.....پدرم يجوگندم يانبود در كنار موه ديخواست تو كار خونه كمكش كنه امروز موهاش انقدر سف يپدرم م

دم و  نيداشت كه تونست تو چهار پنج سال همچ يچه جربزه ا ديگفت حم يم ديد يم ياما هرك ميمرفه برس يبودن تا ما به رفاه و اون زندگ

 نيا.....لبخند رو لبش بود هيپدرم راض ديد يكه م نيهم. توجه نداشت و اونم براش مهم نبود چارميمادر ب يبه زحمتا يكس.به هم بزنه يدستگاه

 يبه پسر بودنم توجه كنم سع نكهيا يبه جا... .بدم اومد ياز روال زندگ يقشنگ كودك يايتو اون دن... نبود من بودم يكه راض يوسط تنها كس

بود و تو خونشون اموزشگاه  شگريارا مييزن دا.. ...همسرم ينندازم رو شونه  مويپدرم فشار زندگ نيكردم دخترا رو درك كنم كه فردا منم ع

 اديرو هم همونجا  يشگريارا. كنه يم كاريچ نميبب كردميرفتم اونجا و بادقت نگاه م يم مييبا دختر دا يهر روز به بهانه باز. داشت يشگريارا

خانوم  هي نكهيا. دميفهم زايچ يليه اونجا بودن خك يياز صبحت خانوما شگاهيارا يتو! دونست تا اتنا بزرگ شد يموضوعو نم نيا يكس. گرفتم

 ياز همه .....همسرش بهش توجه كنه نكهيفقط به خاطر ا.... تحمل كنه ديرو اونجور كه مادر من به دوش كش يفشار زندگ نكهياز ا اديبدش نم

 هي. گرفتم اديرو هم  گهيد يكارا يليو خ ياشپز انايزنا انقدر بدبختند؟تو اون جر كردميفكر م شهيهم....اطاعت به خاطر توجه.....زنا بدم اومد

تجربم از هر . دونستم يم زويمن اما همه چ.....كنن يكه درمورد جنس مخالفشون كنجكاو ييبه جا دنيكه همه هم سن و ساالم رس ديرس يزمان

كه انقدر  يياز دخترا...بودم زارياز همشون ب ييجورا هي....شدم يجذب بشم دفع م نكهيا يبه جا.بود  شتريتو اون سن و سال ب يا گهيپسر د

رتبه  نيبا بهتر....به درس دميهم سن و ساالم شدم و چسب اليخيب......پسر هيدنبال  فتنيپاشون و م ريز ذارنيكمبود دارن كه غرورشونو م

فكر كردن به جنس مخالف نگذاشته  يابر ييجا بايتقر... كايگرفتم رفتم امر هيبورس مميسال دوره عموم7گذروندن  دقبول شدم و بع يپزشك

 ييدختر اوا يروبه رو شدم كه به نظرم ملكه هرچ يبا دختر رانيتو ا ميروز كار نياول.... برعكس همه پسرا من از ظرافت متنفر بودم.... بودم

 يو من با انزجار نگاهش م زديماون دختر داشت درمورد من حرف ... بود كه به چشمم اومد يزيچ نيروزش اول مد يكامل ولباسا شيارا. بود

 ينمونه ... اوردن ريكه به زحمت كار گ يياز پرستارا اي مارستانيب اديب قهيكه مجبوره هر دق هييماراياز ب اي يدختر نيبا خودم گفتم چن.....كردم

مثال خوشحال بودم كه ... شگاهين به زاكنن تا برس يشروع م شگاهياول از ارا.....دنبالش فتنيم ننيبيپسر م هيتا  هك يجلف ياز دخترا يبارز

دكتر سماوات گفت دانشجوش بوده و االن دكتره  يوقت.....حرصم گرفت.....پشت سرم راه افتاده دميكه د شهيو ماجرا همونجا كات م دهيترس

دكتر  يوقت.... از استادا نمره گرفتهبا خودم فكر كردم حتما با همون ناز و اداش . كرد ينم فيتعر ياز كس يالك تدكتر سماوا... دهنم باز موند
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رو  زمير يبا خودم گفتم پته شو م.....خشمش حرصمو دراورد.....ازش داشتم جز خشم ويسماوات رفت و گفت كار داره انتظار هر عكس العمل

جذب خودش  مارستانويب هينست تو يبا عشوه و ناز كه نم.... لنگهيكار م يجا هي دميبهش فهم دميمارستانو دياحترام كاركنان ب يوقت.... اب

 نميخواستم بب يم....رفتم نشستم تو اتاق  مارستانيبا ب يياشنا يبه بهانه ... دلم خواست كشفش كنم.....معما هياز همون لحظه برام شد ..... كنه

اون  يرو دهيكس و كار خودشه كه خواب كرد انگار يبرخورد م يجور هي. بود بيبرام غر ضايرفتارش با مر.... نه اي هيفيواقعا دكتره و كارش تعر

 كي ياحساساتش كه برا نيوباز منتظر شدم ا ؟يو پزشك هيروح نيبا خودم گفتم ا.... شهيناراحتم م يتونستم قسم بخورم كه حت يم..... تخت

 شتريكه تجربم ازش ب ير از منزودت يحت... داد يم صيتشخ ديشن يتا چندتا از عالئم رو م دميد يمانع بشه اما م صيپزشك احمقانست تو تشخ

برام .....من هم جا نداشت لهيتو مخ يادم نيچن.......كرد قبال بهش گفتن يدونست فكر م ينم يكيداد كه  يم صيتشخ قيودق عيانقدر سر... بود

دم كه در اتاق باز شد و دوستش تو فكر بو......رفت و منو گذاشت تو فكر يبدون خداحافظ.....و رفتارش بامن رزنيپ هيرفتارش با ....بود بيعج

 نياول.......هممونو عوض كرد يزندگ ميكه بعد اون با هم داشت ياون و مكالمات يحرفا.... و با اون دختر اشتباه گرفت ديمنو پشت پرده د.....اومد

بود كه دكتر سماوات اونقدر  نيهم....دانشجو و اون همه مهارت هي... ختيبرانگ نمويتحس ستمياتاق عمل با يكه مجبور شدم كنارش تو يبار

 ....بهش پا داده بود

بهش لطف كرده و هوش سرشار بهش  ياديبا خودم فكر كردم البد خدا ز....ذاشت يدختر پاشو از معادالت من فراتر م هيبود كه  يبار نياول

 يم يدختر توجهمو به خودش جلب كرده، سع هي بار نياول يفراموش كنم برا هيقيكردم به هر طر يم يسع... هيبق نيع يكيداده وگرنه اونم 

حرفاش ذهنمو  مايبودم كه تو هواپ رفتهيپذ بايتقر... هيهمش ظاهرساز نايتجسم كنم و به خودم بقبولونم كه ا شويزندگ ي حنهكردم پشت ص

مونده بودم تو ....كردم يم نيحسدختر نوجوونو ت هيسالها طرز فكر .. خوندم كه اون نوشته بود يرو م ييسالها كتاب ها.... كرد ريدرگ

هرگز به  يانتظارم ول..... يخواست جز ازاد يم يدختر جوون چ هي...ادياز تنش درب شيفرودگاه فرانسه مانتو و روسر ومنتظر بودم ت.....كارش

سركردنش  يبا خودم گفتم روسر....تو فرانسه تنها....حاال من بودم و اون......خودش بود يهمچنان جا يچند روز گذشت و روسر.....ومديسر ن

هضم كنم كه با  يجور هيكردم تفاوت هاشو  يم يسع.....بود دهيكفم بر.....باطل اليخ يزه يول....به خاطر حفظ ظاهر بوده و االنه كه بذاره كنار

لحظه مادرم اومد جلو  هي.....ديدر يبود كه اونا رو م يكه مزاحمش شده بودن و اون ماده بببر يعده ا.....رو به رو شدم بيصحنه عج هي

من بودم كه مورد اصابت مشت و لگد قرار  نيرفتم جلو كمكش كنم و حاال ا......ازخودم بدم اومد بابت اون همه قضاوت نابه جا.......تو.....چشمم

 ازمندين شهيدختر هم هي...اع كنهاز خودش دف تونهيدخترم م هيبهم فهموند .... اتفاق بود نيتر نيرياون مشت و لگد ها برام ش.....گرفتم يم

 يخدا...... دختر مواجه شدم يزده  رتيبرگشتم با نگاه ح يوقت.....و دلم گرفت دميد يلحظه وجود خودمو اونجا اضاف هي... ستين

 نيهم يماخلقت چش ينقاش نيقشنگ تر.... بكشه ريتونست به تصو يكه خدا م يرنگ نيقشنگ تر.... بودم دهيكه د ينگاه نيقشنگتر...من

اون انقدر ..... يعسل يكيو اون .....از چشمها رنگ شب بود يكي.....ييدر روشنا گهيد يمين وبود  يكيتار ياز صورتش تو يمين.... دختر بود

ترس اون  اون شب از....انگار نه انگار كه منم هستم.... دوباره برگشت و به كارش ادامه داد... من نشد ي رهيزده بود كه متوجه نگاه خ رتيح

قهر  يخودش محروم كنه و به قول دنيچند روز منو از د نكهيداشتم جز ا ويزيانتظار هرچ... دمكر يباشه باهاش تند دهيفهم نكهيوا رهينگاه خ

رورو توش چشماشو باز كرد غ يوقت.... كرد يضعف م ديدختر نبا نيا.. .ديدلم لرز دميكه ضعفشو د ياون لحظه ا..... گفتم لوسه ولش كن.....كنه

رو كه مدتها ذهنمو به خودش مشغول كرده بود ازش  ييو سواال اميياعتنا يپا گذاشتم رو ب.....هغرور بود نيقهرش به خاطر هم دميفهم... خوندم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا     quixotic  -   عشق به سبك من                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٨ 

از فرداش .... زد؟يبود؟ اون داشت از منطق باهام حرف م فياون دختر ظز يبودم حرفا دهيكه شن يياون حرفا.....مغزم باز ارور داد...دميپرس

تو  نيبودن بهم فهموند ا ليبراش قا ياديبود و احترام ز يكيكه رفتارشون باهاش  يپسر ودختر  يدوستا دنيد.... باهاش اشنا شدم شتريب

 ريزبه خودم اومدم كه  يتموم شد و من وقت يياون چندروز طال....قسم بخورم شيحاضر بودم همونجا به پاك....ستيها ن يرياز اون تو بم يريبم

اونجور تجربش نكرده  ميتو زندگ چوقتيداشتم كه ه يزياون چند روز چ دميفهمتازه ... بارون دو تا جام عسل منو تو خودش گم كرد

بود كه  ييبعد لحظه ها..... بارون قدم بزنم ريو من تا ابد باهاش ز ستهيدوست داشتم زمان با....داد ياون دختر به من ارامش م...ارامش.....بودم

 ...هيگر ريخوام بزنم ز يدونستم چمه كه م يخودمم نم...كرد يم وونميتنش داشت د يبو.. كنارم بود يا گهياز هروقت د كتريدنز

.... نشست يكه به دل م يخاص ي افهيق.... داشت يو نقص بيع يصورت ب... كردم يمن چشم شده بودم و نگاهش م... يصندل يبود رو دهيخواب_

كرده  جميگ... كنه يهم برخورد م ياوردم منطق اديپر احساس بود و من به ... باشه تونهياوردم رفتارش خشن هم م اديبود و من به  فيظر

اونجا كه .... خواست پام برسه تهران يدلم نم....سردرگم بودم... گستيادم د هيكردم  يداد كه من فكر م يموضع م رييتغ يناگهان رانقد...بود

 ديبا... كه تو ذهنم ثبت شده بود ييلحظه ها يمامان شكوفه افتادم و همه  اديبعد ....دلم ضعف رفت براش دميهاشو د طنتيو ش ميديرس

. عطرش باهام بود يبو يول دمشيهفته ند هي.هفته تمام تالش خودمو كردم كه نرم سراغش  هي.....كردم يم رونشيكه بود از ذهنم ب يهرجور

صداش .... به حرفاش گوش بدم ايدونستم نگاش كنم  ينم.....خودش اومد يشد كه خودش با پا يطاقتم داشت تموم م. دميهفته زجر كش هي

داشت كه منو به اون حال دچار كرده بود؟ درمورد  يدختر چ نيا. قابل درك بود رياحساساتم برام غ.... بود به گوشم يقيموس نيقشنگ تر

پوزخند سروتهشو هم  هيبا ....ديفهم يم دينبا.....دختر بود نيحواسم فقط به ا.....شد يم تشريگفت و من لحظه به لحظه خجالتم ب يسهند م

خواست سهندو خفه كنم كه  ياون لحظه دلم م....كنه هيكردم بلد باشه گر يفكر نم... ر بود تو قلبميت هيبه خون نشستش  يچشما دنيد.....اوردم

 يدختر. دميكه تابه حال د هيدختر نيتر يهمونجا به خودم اعتراف كردم خواستن.....يخواستن......شده يموجود خواستن نيا ختنيباعث اشك ر

 مشيخواست دونه دونشو تقد يدلم م... اون بود ياون گل سرخ ها همش برا.....ديكش يم شمنو خواه ناخواه به سمت خود شيعسل يكه چشما

 ختهيبود كه همه معادالت منو به هم ر ياون دختر ينوم چطور تا كنم ولخا هيكردم خوب بلدم با  يتا اون موقع فكر م......ياخه چطور يكنم ول

اون زن دستشو گذاشت  يوقت.... شدميتوش غرق م  شتريشد و من ب يو سخت تر م ختكه هرروز س ييمعما. معما بود هيوجودش هنوز ... بود

و  رونياز دستم ب ارهيكرد دستشو ب ياون تقال م. گون كردحالمو دگر يبار تماس دست دختر نياول يبرا....تو دستم گرم شدم، ارامش گرفتم

شناختمش و منو  يكه هنوز خوب نم يدست دختر يگرما ازمندين. بودم نيزم يرو ازمندين نيازمندترياون لحظه ن... من محكم گرفته بودمش

كه اون  يا گهيد مارستانيب يتو...به پا بود ييغوغاظاهرا اروم بودم اما درونم ... هيدونستم چ يكرده بود كه هنوز خوب نم ياحساس ريبانگيگر

 روزيمن كه د يهان....نه.....دادياز دست م شوياريكه داشت هش يسدلواپ يكارم كه تموم شد چشمم خورد به چشما....داشتم يدختر نبود جراح

 رونيخودمو رسوندم ب عيسر....احساس تهوع كردم خون دنيبار تو اون چند سال با د نياول يداد و من برا يپاشو برش م يجراح غيت.! سالم بود

گفت  يته دلم بهم م يزيچ هيمن،  يهان يتو ذهنت بگ شهيم باعثعشقه كه ...گفت عشقه يسهند م...و همونجا بود كه رازم واسه سهند برمال شد

بود  مارستانيب يكه اون تو ياون چند روز! ودخودش كرده ب ي وونهيدختر با اون همه ظرافت منو د هيتونستم قبولش كنم،  ياما نم. گهيراست م

رفتم  ياون هربار كه م يول.....به نگاهم گره بخوره ينگاه عسل ونا كباري دياومدم كه شا يو م رفتميم يبه هر بهانه ا. عمرم بود يروزا نيبدتر

من تحمل اون ...داشت طنتيباز رنگ ش كه نگاهش يوقت....شد يكه داشت مرخص م دميرس ياخرسر وقت. كرد يترم م وونهيخواب بود و د
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مثل . كردم يخودم؟حاال منم داشتم مثل پدرم فكر م لما....كردم يكردم عاشقشم و اون نگاهو تا ابد مال خودم م يباور م ديبا.نگاهو نداشتم

.... خودمختاره....رهيبپذ تيالككه م ستين ينگاهشو به من بسپره؟ همونجا با رفتارش بهم فهموند ادم شديم ياون راض... گهيهزاران مرد د

 يبودم با اون حالش رختخوابو ول نم مطمئن......مارستانيحالش بد شد و اوردنش ب ميكن شيكه قرار بود به كمك هم جراح يضيهمون شب مر

من حواسم تو اتاق عمل  يوقت! اما در كمال تعجب اون جلوتر از من تو اتاق عمل حاضر بود... رهيبگ يازش پول ستيكه قرار ن يضيمر يپ اديكنه ب

تر از هر  وونهياون شب د... جمع كنم شتريو حواسمو ب ردستمهيادم ز هيداد كه جون  يبهم تذكر م كنهيپرت بود كه اون چطور با اون پا كار م

بند بند  غشيج يه صداكردم ك يفكر م يناكام نيبه ا اطيح يتو. باهاش حرف بزنم اما اون رفته بود خواستميبعد عمل م...بودم گهيوقت د

جلو رفتم و اغوشمو ...خواست يم كافتاده بود و عاجزانه كم يدوتا عوض ريتو اون وضع گ. دوان دوان خودمو رسوندم بهش... وجودمو لرزوند

او در  مارستانيموقع برگشتن به ب... كرديترم م وونهيعطرش د يبو... يگرم گرم بود و خون. كه در حال سقوط بود باز كردم يفيجسم ضع يبرا

خون  نيبودم كه ا خوشحالرفت و من  يازش خون م.... كه دربرارب او داشتم رو از دست داده بودم ياز احساس ضعف ياغوش من بود و من كم

 ديبا ه،اريتنشه درب ياول خودمو اماده كرده بودم كه تو اون حال هرچ....خواست يم هيكه بخ يحاال من بودم و زخم....چكه يمن م راهنيپ يرو

 اشهمه ج شهيمثل هم دميبرگشتم د يدركمال تعجب وقت... كردم يپزشك بهش نگاه م كيذاشتم و به چشم  ياحساساتمو كنار م

اون لحظه احترامم ...كه ازش رفته بود بازم رو اعتقادش مونده بود يبا اون همه خون...ايبود خدا يك گهيد نيا....رونهيتنها زخمش ب...دسيپوش

قلب  كه ياحساس اليخ ياروم نداشت و اون ب نهيقلبم تو س......زخمش نشوندم يها رو رو هياحترام بخ تيجلو رفتم و با نها. شقم بوداز ع شتريب

گرده خونه  يداره برم نيبا ماش دميد يوقت....كردم تو كمدم زونياو.... رو دور ننداختم ياون لباس خون... ديبود راحت خواب دهيمنو به بند كش

 دميرس ياون روز وقت...برسه گهيد يكيبه جون  كنهيجون خودشو ول م ه؟يك گهيد نيا يجد يبا خودم گفتم جد... ختيروانم به هم ر روح و

: كرد گفت حتمينص يكل...بود رانيبود كه ا ييروزا نيو اخر شيمجبور بود بره اتر... ديفهم زويمامان شكوفه همه چ شونميپر ي افهيخونه از ق

 دنپارش كرده بو كهيكه ت ييها ياز اون عوض اديمنتظر بودم ب... و من احمق مثال گفتم چشم نيغرورتو بذار زم.... شناسهيور نمعشق غر ريام

دختر  نيا....من باز اشتباه كرده بودم.....گذره يا ما اون اومد و راحت گفت م...خونديم شتريكه ازش داشتم ب يبا شناخت نيا...تيبره شكا...بپرسه

با چشمام كل  يتروز عقد سهند وق.... درست تر بود نيا...رفتم جلو يو با دلم م ذاشتميمعادله و فرمولو كنار م ديبا.....شناخت يمعادله نماصال 

ن دونه چقدر تو دلم لع يخدا م....كمك اميازم خواست ب. به هم خورده ششيدختره ارا هينكردم اتنا بهم خبر داد  داشيباغو از نظر گذروندم و پ

مدت همش با طرز  اون دميتازه فهم... روبه رو شدم يا گهيتر از هر وقت د بايخودم ز يكردم اون دختره رو كه با ورود به اتاق با حور نيو نفر

 امييشد تا مونس همه تنها يتو ذهنم حك م رينظ يب يحاال اون چهره .....نشدم قيبارم به چهرش دق هيكردم و تا حاال  يفكر اون زندگ

... بود عمرم يعروس نيتر يادماندنيبه ....خورد يو تاب م چيكه در اغوشم پ فشيو بعد تن ظر....گرفت يدستم نقش م ريكه ز يچهره ا.....هباش

مدت با هم  هيگفتم  نيبشه، واسه هم يخواستم عشقم با هوس قاط ينم... بودم رو عاشقانه دوست داشتم دهيرو كه باهاش رقص يدختر نياول

 نياون هم انگار هم....شد يچشمم دور نم يلحظه هم از جلو هيكه  يتا دوباره طرز فكرش برام اسطوره بشه نه چهره ا ميد كنسرد برخور

كه تو ذهنم بود دلمو  يريكرد و من به تصو يمحروم م دنشيمن رو از د...گردوند يها رو به دلم برم دياون دوباره ترد يسرد....داشت مويصمت

بهش باخته بودم اما  نمويهمه مدت دل و د نيبعد ا. گهيكردم راست م يداد و من فكر م يعرضه رو م يهند بهم لقب بس...خوش كرده بودم

 يسرد. شدم يتر از روز قبل م وونهيشناختمش و هر روز د يم شتريبه لطف سهند ب... از توجهشو هم به خودم جلب كنم يذره ا ودمنتونسته ب
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 .شد يم شترياون هم ب

 يسهند م....يرو تموم كنه كه گند زد به همه چ يخواست همه چ يمثال م....نهيتونست ذره ذره اب شدنمو بب ينم....دستم كالفه شده بوداز  سهند

به اون  نستونيمن ابلهم گفتم از ا.....شهيم وونهيد يرودوست دار يا گهياگه بفهمه كس د... كرد كيتحر ديحسادتشونو با...گفت زنا حسودن

 يم شميو به ات شديسرد و سردتر م... برم ينم اديدوست دارم هرگز از ويكس ديشن يم يچهرشو وقت... و عقلمو دادم دست سهند فرجه تونس

 يكيكردم اونم  يمن ساده دل فكر م.....اشكم دراومد دميشن ادشويفر يوقت....پله ها يباال ستادميو ا رونينتونستم تحمل كنم، رفتم ب.... ديكش

گفتم از  يبا خودم م... نمشيكردم كه نب هيدوماه تموم خودمو تنب... برعكس شده بود نباريمحبت كنه اما ا ييدنبالم گدا فتهيخواد ب يم هيبقمثل 

 رشتهف يچطور تونسته بودم دور... زد شميات... كرد يم هيداشت گر يوقت.....دمشيبعد دوماه د.....باطل اليخ يزه... رود انكه ز دلها برود دهيد

ده روز صبر ....شميتحمل دور....نداشتم شويتحمل گر.....ناب بود يچشماش طال....الغر شده بود.....ولومو تحمل كنم؟ سرشو بلند كردكوچ

 اهاون ر يبگم كه مدتهاست با نور چشما يچطور... ابراز عالقه كنم ديدونستم چطور با ينم... ايو دلمو زدم به در يكردم به احترام همكار متوف

به خودش گرفته بود  يخواهرانه ا يو من در پس اون چهره ...خواهرانه جوابمو داد......گفتم بذار از خودش بپرسم.......كنم يم دايپ ستانوماريب

فرشم  اصال.....شد يچقدر عصبان.....دختر هيدر مقابل ... اومدم حرف دلمو بزنم زبونم گرفت يفرداش وقت... دميعشقو د... كردم دايحسادتو پ

 يوقت.....ادينم ادمي ياديز زياز اغما چ.....خورد زيانقدر هول بودم كه پام ل....ستهيبا كردميو خواهش م دميدو يحاال پشت سرش م.....كردم يمن

ر تودا قدرچ... داشتم دنشويكه مدتها حسرت شن زديروم ييحرفا.....لرزوند يم مارستانويكه ب دميشن ادشويچشمامو بعد چهل روز باز كردم فر

وقته  يليخ.... دراغوش بكشمش و بگم منم دوستت دارم... اون لحظه ارزوم بود جوابشو بدم... بود كه اون همه وقت عشقشو پنهون كرده بود

 يم.... مواجه شدم انميمغبون اطراف يبگم با چهره  زوياز جام بلند شدم كه بهش همه چ يوقت... رفت نهيباز منو بب يچشما نكهياون بدون ا يول

چهل روز از باالسرم  دميفهم يوقت... ستين يحداقل انقدر شناخته بودمش كه بدونم اهل خودكش...من باور نداشتم يكرده ول يگفتن خودكش

 .بزنم منو از خودش روند يحرف نكهيچشماشو باز كرد و قبل ا... كردم تيبه خدا شكا يتكون نخورده كل

تحملم كم شده .....كتمانشم دوست داشتم... گفتم كه خدا دلش بسوزه ياونجور...ياورچه زود ب: و گفت ديگفتم دوستش دارم خند يوقت

 شيپ اميگفتم ب..زدم به جاده....اوردميطاقت ن.....داشتم ديبه عشقش ترد... داد يفرصت حرف زدن بهم نم....حرفام تو دلم باد كرده بود....بود

 ....خودش راهو هموار كنه...بهم بده مويهان...زار زدم و خواستم خودش عشقمو بهم بده روزه ستيب....كمكم كرده بود اديقبال ز.....اامام رض

برام نمونده  يديترد چيحاال ه.....بود سيخ سيصورت من هم خ. اشك تو چشماش حلقه زده بود....حرفشو قطع كرد ديكه رس نجاشيا به

حرفم كه .....مثل خودش از همه احساساتم پرده برداشتم...براش گفتم زويهمه چ دميلرز يم كهيدر حال......يزندگ هيبا ....ريمن بودم و ام....بود

كه فكرشو  يزياز اون چ شتريب....دوستت دارم...من يهان.....يهان:بود مثل صورت من سيصورتش خ....سرمو باال گرفتم دتموم ش

فكر كنم حاال وقت گفتن اون جمله .....منه بيوقته تو ج يليخ نيا: اورد در بشيقرمز اشنا رو از ج يبا لبخند جعبه ......و او هم دميخند......يبكن

 مادمازل؟ ديكنيبا من ازدواج م... دهيمعروف رس ي

 ...اقا مينوكرتونم هست...بله گفتميتامل م يگرفتم و ب ياز من بود حلقه رو م.....نييانداختم پا سرمو

 ......بعد ميكند يبهتر بود همه سنگامونو وا م...داديم مكه برام مونده بود قلقلك يمنطق ياون ته مونده  يول

 يمن برا... يتكرار كن شنهادتويبعد دوباره پ يحرفامو بشنو خواميازت م ريام....مياگه ازدواج نكرد يحت...بمونه شهيعشقمون هم خواميم ريام_
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 االسرمن اقاب ريام.....پشت قباله عقد ذكر بشه طيشرا نيم همه اخوا يبرات باشم و م يكه بتونم همسر خوب يطيشرا.....قائلم يطيازدواج شرا نيا

من تو  يو اونم پا به پا رونيپابه پاش كار كنم ب....بشم كيبا همسرم شر مكويزندگ خواميم...خوام يهمراه م.....خوام يهمسر م خوام،ينم

 ...من....نمتحمل ك تونمينم انتيو خ يتوجه يمن ب ريام... خوام يمن حق طالق م......خونه

 ن؟يهم: زد لبخند

 ....يدارم هان ييمنم شرطا:از تماس دستش گرم شدم...دستمو گرفت.نييانداختم پا سرمو

بهت كردم  يوقت ظلم هيخوام اگه  يم...يكن يخوام خانوم يم..... نه كلفت يخانوم خونم باش...يهمسرم باش خواميمن ازت م: اوردم باال سرمو

 ؟يشيسرورم م ؟يشيخانومم م....يهان. ..يو بهم بگ ينكن يخانوم

تماس لبهاش ....ديزد و با باال اوردن دستم دونه دونه سرانگشتامو بوس يلبخند.....بود كه دستشو اروم فشار بدم نيكه تونستم بكنم ا يكار تنها

انگشتر رو به  روزهيف نيو نگ ديديقه رو مپشت حل.كرد يمكث ديچپم كه رس يبه انگشت حلقه .....شديبود كه به من وارد م يولت 220برق  انيجر

 ...بود يخال شهيانگشتت هم نيا ادمهي: كرد و گفت  ياخم.من بود

قول ازدواج  يقبال به كس نكهيشد؟حواسم به همه جا بود جز ا يچ يديد...اخ: بردم پشت سرم طنتيو با ش دميكش رونياز دستش ب دستمو

 ....شرمنده...دادم

 روزشويف نيگرفتم تا نگ ريو روشو به سمت ام... نشون مامان شكوفست يحلقه : كنم تشياذ نياز ا شتريب ومديدلم ن....ديلحظه رنگش پر هي

 ...پس بگو! جانم؟ مامان شكوفه؟: و گفت ديخند. نهيبب

 يهمه حرص زدن ما الك نيا يعني! بله رو بهش دادن بايتقر ناميمن و مامان ا ياومده خواستگار شيبره اتر نكهيقبل از ا يدونست يم: دميخند

 !بود

 !مامان من نيا هيعجب اعجوبه ا:ديخند

 !رارسالنيام_

 ...اونوقت ارميسال زور زدم ا دل خانومو بدست ب هيمن ... روزه هيكرده  كاريچ نيبب_

 ر؟يام يديگوش م:حرصم گرفت. دادم كه مامانش معلمم بوده و اون نگاهش رو دست من ثابت بود يم حيبراش توض داشتم

 !اخر اون دستو  ينداد! دستم خشك شدا گميهان؟ م_

 نيو ا كهيخدا رو شكر كردم تار! باز برق سه فاز و قرمز شدن. حلقه زد يبه جا يرو در اورد و بوسه ا روزهيف يحلقه . گرفتم جلوش دستمو

انتخاب كرده بودم  قهيكه با سل يحلقه ا... ردو منو قرمز تر ك يشيخوشگل تر م يشيقرمز م يدونست يم:كه گفت نهيب يرنگ به رنگ شدنمو نم

چه شب ...ام كرد وانهيبر دستم د يكه حلقه نشونشو خودش انتخاب كرده باشه؟ و باز با بوسه ا يبود دهيد ويعروس چيه: گرفت يجا مدر دست

 !!!در انتظار بود بايز ييفردا...ارسالن از پشت تلفن به خواب رفتم ريام ييبا الال يا گهيكه سبكتر از هر وقت د يقشنگ

 مويگوش. نييپرم پا يبه بدنم داده و از تخت م يافتم و كش و قوس ياتفاقات شب قبل م اديسرخوش . زنهيو نور چشممو م كنميباز م چشمامو

تو گوشم  يا گهيارسالن خوش اهنگ تر از هروقت د ريام يصدا. دميسبزو فشار م يو دكمه  زنميم يلبخند.ريهمش از ام سيتا م 5.كنمينگاه م

 ساعت خواب؟....سالم خانوم من.: چهيپيم
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 مگه ساعت چنده؟....ريسالم ام_

 .دوازده_

 ؟يگيراست م: دميجا پر از

 ياخر گفتم برم تا زنگ نزد! زدميبودم جلو در اتاقت در م سادهيساعت تمام وا هي. ماشاال يدار مينيچه خواب سنگ....يخانوم يهان هيدروغم چ_

 .مزاحم اومده يبگ يبه نگهبان

 !!ريام_

 جانم؟:محبت گفت با

 .....صبحونه مفصل بخورم هيمن تازه دلمو صابون زده بودم كه : خواستم بزنمو خوردم و به جاش گفتم يكه م يحرف

و تا فردا  بندنيدارن توشه سفر م نامونيبگم مامان ا نميچطوره؟ ا.....ناهار مفصل بخور هيبه جاش .....خانومم ينداره هان بيع: ديخند

 ....كه منتظرم نييپا ايحاضر شو ب يپس زود.ميدو نفره بخور ميتونيكه م هينهار نيو اخر نياول نكهيخالصه ا.نجانيا

تفاوت كه از  نيبا ا. شسته رفته شهيمثل هم.نشسته بود يالب يتو. نييو بدو خودمو رسوندم پا دميكه با خودم اورده بودم پوش يشوق تنها لباس با

 نهيسنگ يليال مصب خ.....سالم: با نگاهم برگشت سمتم. نبود يبركراوات خ

 ؟يچ دميكردم و با تعجب پرس سالم

 ....دو جام عسل:گفت طنتيش با

 !!ريام_

 ه؟يچ زينظرت درمورد شاند م؟يخانومم؟ به نظرت كجا بر يجانم هان_

 .....بزنم تو رگ كيشليش هي اديبدم نم_

 ....ميپس بزن بر_

 .كردم و سرمو به نشونه مخالفت تكون دادم ميدستمو پشتم قا. جلو دستشو اورد اروم

 ....هيبعدش بهونش چ نميتو شناسنامه من تا بب اديخانوم خوشگل ب نياسم ا شهيم يخدا ك يا:و گفت  ديكش ياه

 !برو اونور....يديبو م فيپ فيپ گميبعدش م:دميخند

 .....پس خدا به دادم برسه: ديهم خند او

 ....يمونيشده ها اگه پشن ريهنوز د_

 .....حرفا گذشته نيكار ما از ا...خانوم ديزن يحرفا م_

 خانومم يهان دييبفرما: باز كرد نويرفت و در ماش جلو

 .يمرس_

 من و نيا شهيباورم نم يهان:كرد كه گفت يفكر م نيانگار اونم به هم ستم؟يخواب ن رارسالن؟يمنم كنار ام نيو با خودم فكر كردم ا نشستم

 ....ميبهونه كنار هم يكه ب مييتو
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 ....ريام ميديرس نجايتا به ا ميديكش يسخت يليخ....منم_

 ميكشه بكن يرو سربه فلك م يو دو تا من ميغرورو كنار بذار نيا ميبهم قول بد نجايهم ايب.....يبه خاطر غرور من و تو بود خانوم ايسخت نيهمها_

 ....ما

 ....امام رضام شاهدمون بود.....كنار ميو بذارغرورمون ميهمونجا بهم قول داد و

. شده بود رهيو صد جفت چشم بهمون خ ميهتل نشسته بود يالب يتو. خواستگار خودم بود نيبودم هم دهيكه د يخواستگار نيتر بيعج

 يم يرو پر و خال ينيسون سو گار ريام ينشسته بودم روبرو ارهيب يياتاق تا صداش كنن و چا يتو نهيش يبرخالف معمول كه عروس خانوم م

 يصدا....دوختن يو ك دنيبر يك دمياصال نفهم.....بودم ريام شيخودم پ يايذاشتن و من تو دن يزدن و قول و قراراشونو ميبزرگترا حرف م. كرد

 .....ميخودمون غرق بود يايكه تو دن ريكردند و من و ام يم يهمراه مونيبود كه مارو تو شاد تيكف جمع

دل من كه ! يهانـــــــــ يچه خوشگل شد...خدا جونم يوا....همه راهو نيا رهيم يك...اوه اوه: زد يو سوت ديدستاشو به هم مال يوشحالبا خ يشاد

 ......رارسالنيام چارهيب....ضعف رفت

 ؟ينجوريخوبه هم يمطمئن: جا خوش كرده بود انداختم نهييكه در قاب ا يبه دخترك ينگاه ديترد با

 نپسندتت عروس خانوم؟ يترس يم:ديخند يشاد

 ....يخوشگل شد يليبه خدا خ:تو چشمام خوند جوابمو

 ...كردم يلقمه چپت م هي نجايهم يخودمون باشه اگه صاحاب نداشت نيب: نيياورد پا صداشو

 ....يپاشم برم تا درسه قورتم نداد! برو بابا توام:دميكه داشتم خند يهمه دلهره ا با

 ....!عشق.....كنم يعشق م.....عشقم يونديپ يتو هم به جرگه مرغا م!هه هه....شاد باشه ديبا عروس...شد نياهان ا_

 زده به سرت ؟_

 در اورد يو شكلك رارسالنيو ام يو هم اكنون هان: ادامه داد زيام طنتيو ش.....به خدا خوشحالم.:ديخند

 !يـــــــــيشاد_

 جون؟_

درست كرده  ييبايز اريبه طرز بس يموهامو كه شاد. ميبود دهيخر ريشدم كه با ام يديسف ياسالب دنيتكون دادم و مشغول پوش يحرص سر از

 ...حاضرم:گفتم يچادرمو سر كردم و رو به شاد. پوشوندم كه خراب نشه يطور رميحر ديسف يبود رو با روسر

 !يهان يخوشبخت بش: تو چشماش جا گرفت طنتيش ياشك جا. نگاهم كرد رتيبرگشت و باح يشاد

ضربان قلبم شدت .داشت رارسالنيخورد نشون از اومدن ام يكه به در م يتقه ا. بر گونه ام زد يبا پشت دست پاك كرد و بوسه ا ااشكاشو

 .گم شم شيشيم يداد تا تو چشما يرفت و مجال رونيگذشت و ب رياز كنار ام ديببخش هيبا  يشاد. سالم:درو باز كردم . گرفت

جلو اومد و  ريام. ميكه كامل بش ميرفت يم...  ميكرد دايوجودمونو پ گهيد مهين ميو بگ ميمونو تو شناسناممون ثبت كنكه عشق ميرفت يم امروز

 ...تو چشماش و وجودمو پر عشق كرد ختير شدويكه تو كلمات جا نم ييحرفا.زد ميشونيبوسه بر پ

 لم؟يوك ايا ديپرس يعاقد بود كه م نيا وحاال
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جا خوش كرده  نهيكه درقاب ا ييطال يكنارم منتظر بود و گنبد....رارسالنيام.داشتم شيدر پ يراه دراز. به خود انداختم يمقابلم نگاه نهييا از

دستمو  كهبود  رارسالنيام يدست ها. همه دلهه هامو گذاشتم كنار و با توكل به خدا بله رو گفتم.... راهت روشنه . افتادم يمرد نوران ادي... بود

 نيريكه در دهانم گذاشت ش يعسل. دادم يكه من در دستش جا يدست گرفته بود تا حلقه ساده ازدواجمونو توش بندازه و حلقه امثل بلور در 

......  بدو تا قل ونديپ......  ديجد يها تيبا مسئول ديادم جد هي... شروع دوباره  كي..... داشتم يحس خاص.....  دميچش يبود كه م يعسل نيتر

 نيا..... كه دورم حلقه شده بود با تمام وجود احساس كنم  رويدست ام يچشمامو بستم تا گرما.... دو جسم وستنيبه هم پ.... وح شدن دو ر يكي

 ... ميكنار هم باش ايتو همه سخت ميقول بد ايب: كرديمن بو د كه نجوا م ريام

 ... يمعنو ياون فضا يتو كرديم كتريكه قلب هامونو نزد يمانيباز پ و

 ...در دستان ما بود ايدن

 .....  ميكن يكيجوونا رو  نيجون با اجازتون دو تا اتاق ا نايم گهيخب د: ديخند يم كهيدر حال شكوفه

 شكوفه جان  يدونيهرجور صالح م_

 مادر زن و مادر شوهر چه شود؟ يدوست..... جون و شكوفه جون  نايم... شدن  اقيزدوم با هم ع چه

 د؟ييفرماياجازه م ابيكام ياقا: رهيدفعه نوبت بابا بود كه ازش اجازه بگ نيار نبود اجون انگار دست برد شكوفه

 ليس... نيو بب ايشد ب يهلهله ا. كل هتل رو خبر كرد بايتقر ياعالم كرد و شكوفه جون با گذاشتن شناسنامه ها جلو متصد تشويهم رضا بابا

 هك شديم اديكم كم انقدر تعداد مردم ز. ميداد يبا لبخند جوابشونو م ريشد و ما ناگز يمروانه  مانيمهمانان و كاركنان هتل سو ياز سو كاتيتبر

داد و  لمونيرو با چشمك تحو ياتاق دونفره ا ديهتل كل يشدم كه متصد ياون همه ادم داشتم خفه م نيب....  نشونيب ميگم شده بود ريمن و ام

 .ميو رفت ميديكش تياون جمع نيو از براهمون يبا هزار بدبخت. كرد يخوشبخت يبرامون ارزو

 .شدم يداشتم خفه م گهيد! مايشد ميخوب ج... بده  رشيخدا خ_

 ...بده ريمنم خ يخدا مامان شكوفه : اسانسورو باز كرد در

 يتش از دور منو محرار... چونم سرمو بلند كرد ريبا اوردن دستش ز... رفت يم نييسرم ناخوداگاه به سمت پا. نداشتم نشويتحمل نگاه اتش تاب

در اسانسور باز شد و . ميبا توقف اسانسور به خودمون اومد... ديرس يناهنجار اسانسور هم به گوش م يقلبش در كنار صدا يتپش ها. سوزوند

وارد اتاق . مداد ليتحو دشوياوردم و كل رونيب رياتاقمو به كمك ام ليوسا..... سرخ ما لگان وارد شد و ما خارج يبه صورت ها رهيخ يرزنيپ

. سوزوند يارسالن منو م ريالتهاب نگاه ام... مرتب گذاشتم سرجاش زويجا به جا كردم و همه چ لويوسا رينگاه ام ينيسنگ ريز. ميدونفرمون شد

بلند شد و رفت چون  ديانگار فهم. خواستم كه موهامو مرتب كنم يم يبود اما من مجال دهيكه تا به اون روز ند هييموها دنيد تابيب ونستمد يم

. برمودا عوض كردم نيشرت بنفش و شلوار ج يت هيبا  دمويسف يتر و فرز لباسا. در اوردن چادر و مانتوم يبه من بده برا يتا مهلت ييدستشو

 نيي و پاباال نميقلبم توس.برگشتن نداشتم يبودم و رو نهيا يجلو. بسته شدن در توالت اومد يصدا. پررنگ تر شمويمرتب كردم و ارا وموهام

حاال درست پشت سرم بود و نفس ..... سه ..... دو .....  كي. شد يداشت ضربان قلبم تندتر م يبه سمتم برم رارسالنيكه ام يو با هر قدم ديپريم

 يكنم حت ياعتراف م. : عشق سر داده بودند اديفر يشيدو چشم م. اروم از شونه هام گرفت و برم گردوند. داد يگردنمو نوازش م گرمش يها

. اغوش ستبرش حاال پناهگاه من بود. تو اغوشش جا گرفتم عيحركت سر هيبا ... باشه يمن انقدر خواستن يكردم كه فرشته كوچولو يفكرشم نم
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كه قلب  يداد و من به اهنگ يبا لب هاش نوازش م مويشونيپ ريام. كرديم وونميكه د يدم و مشاممو پر كردم از عطريكش يقينفس عم

 شدياغوشش هر لحظه تنگ تر م...... موهام  يسرشو كرده بود ال..... برام حفظ كن  رمويام ايخدا. نواخت گوش جان سپرده بودم يم منيزتريعز

 نيبود كه ا بيخودمم عج يبرا. اوردم يجمله رو به زبون م نيا حيبود كه صر يبار نياول...... دوستت دارم ... رارسالنيام: و من هر لحظه گرمتر

اورد و  نييسرشو پا. زديتو چشماش موج م رتيعشق و ح. متعجب سرشو بلند كرد و نگاهامون به هم گره خورد ريام. االخره شكسته شدقفل ب

 ميشد يساعت راض كي...  قهيدق كي....  هيثان كيبعد . تنگ تر كرد رويلرزوند اغوش ام يكه منو م يان برقيجر. كوتاه بر لبم زد يبوسه ا

 !خانوم؟ يمال خودم شد يديد: تخت يخودشو انداخت رو. عرق بود سيخ رميام راهنيخرد شده بود و پ باياستخونام تقر. ميول كن گرويهمد

 اقا؟ ميبله بله؟ داشت: يتصنع يتيعصبان با

 ....غلط كردم ..... شرمنده مادمازل: ديجا پر از

 .....! رارسالنيام:منو خندوند  حركتش

 !به قربونت_

 !خدانكنه_

 ؟ينيبش يايب شهيم: كرد به تخت اشاره

از خودش نشون بده هراسون بودم دست پاچه  تونستيكه م  يونست بكنه و رفتار تيكه م ياز حركت. گهياومده بود د رونيب نهياز س قلبم

 نجا؟يا.... اخه... من:گفتم

تو سكوت مطلق ضربان قلب . سرمو رو شونش گذاشتمعقب و  دميكش. نشستم... االن... يكدوم ادم عاقل! يخانوم يمنظورم اون نبود هان:ديخند

 ...اهويدور از ه... ميارامش بود يذره ا ازمنديهر دو ن يبعد اون همه سخت... ميشمرد يم گرويهمد

دستشم  يكياون . گرمش رو صورتم يسرم بود و نفس ها ريز ريبالش دست ام يجا. و دوباره بستمشون دميخجالت كش.... باز كردم  چشمامو

چشمامو باز كردم . كم كه گذشت حوصلم سر رفت هي. نداشتم بلند شم ميجام خوب بود تصم. افتاده بودم تو اغوشش ريفته بود پشتم و من گگر

 شهيپوستش خوشرنگ تر از هم. بود رو صورتش دهيبلندش خواب يبسته بود و مژه ها شيشيم يچشما. شدم تو چهره اش قيدق تراح اليو باخ

اروم . لحظه وسوسه شدم ببوسمش هي... قلبم ماالمال از عشق شد... بود و چقدر من دوستش داشتم يچقدر دوست داشتن.. .ديرس يبه نظر م

 يليمن خ: ديچشمامو بستم و خودمو زدم به خواب، خند عيسر. در همون حال چشماش باز شد. دمياروم گونشو بوس يليو خ دميخودمو باال كش

 ..... كردم  يداشتم نگاهت م يرچشميز... يخانوم يهان دارميوقته ب

 . ديپوستم دو ريو خون ز دميكش خجالت

 بچسبه؟ شتريب يمحكمتر مهمونم كن يكي يخوا ينم...  ديچسب يليخ... هيقربون خجالتت برم كه اونم خواستن _

 ....!بستت بود  يكياقا همون  رينه خ: ديبارياز نگاهش م طنتيش.باز كردم چشمامو

 . ديذوق كردم پلكام پر يبوس كرد يدفعه ا هي نياخه همچ.....!كردما يعجب كار:اسف تكون دادبه نشونه ت يسر

 !يذارم بر ينم يتا بوس ند: تنگ تر كرد اغوششو

الاقل چشماتو : زد و دستاش رفت سمت موهام ميشونيبر پ يبوسه ا. بهش فشردم شتريبره؟ چشمامو بستم و خودمو ب خواستيم يك! پررو بچه
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 .باز كن

....  دميمنظورشو فهم.توقف كرد رو لبهام. ديچرخيصورتم م ينگاهش رو تك تك اعضا.شيشيباز كردم و باز گره خوردم به نگاه م چشمامو

. به در خورد يمتر مونده بود كه تقه ا يليم هي. جلوتر ومديسرش م. سرمو تكون دادم...... هنوز وقتش نبود ..... داغ شدم ..... سرخ شدم 

: دادميم صياز پشت در خجالتو تو صداش تشخ. بود يشاد. كوتاه بر گونه ام نشوند و رفت درو باز كنه يبوسه ا. ميديهم از جا پر اب هردومون

 ...منو فرستادن... انياونا روشون نشد ب... يعني....  زيچ... مينگرانتون شد... زهيچ... يول... شرمنده... ريام ديببخش

 ....تو ايب ره؟يگ يا زبونت محاال چر:ديخند رارسالنيام

 ؟يتو؟ چ اميب: با وحشت يشاد

 ...حتما با خودش فكر كرده بود. متعجب نگاهم كرد. براش دست تكون دادم. نهيتو اتاقو بب يكنار رفت اون طرف تا شاد از

 .كرد و رفت يخداحافظ عيكرد و سر يتشكر... داخل اديو ازش خواستم ب دميخند

 م؟يخب كجا بود. موقع اومده يب ديخودش فهم :ديدرو بست و خند ريام

. گفتم شام معدم صداش دراومد.... اخ ... خوان دستمون بندازن يم نييپا مياالن بر. ميشام هم كه نرفت يبرا. ميينجايعصر ا روزيما از د ريام_

 . ميكه حداقل به صبحونه برس ميبدو بر

 . شدم كه تونستم ذهنشو منحرف كنم خوشحال يو من كل ييگفت و رفت سمت دستشو يخانوم چشم

 ؟يخانوم ينرفته هان ادتي ويزيچ هي: در يجلو ستاديكه ا رونيب ميبر ميخواستيحاضر و اماده م هردومون

 .و سرخ شدم نييانداختم پا سرمو

 سخته؟ نقدريبوس كردن ا هي_

 . بدو كه منتظرم:گرفت باال و صورتشو اورد جلو سرمو

 .ر گونه اش نشاندمكوچك ب يبوسه ا يبدجنس با

 ....صبر كن حاال ! شد كه تموم شد يبفهمم چ اميتا من ب! گفتم محكم! دختر يتو چقدر بدجنس: ديكش لپمو

 .و سربه سر گذاشتن دنيخند يبرا نايبه شكوفه و م ميبد يتا فرصت ميرفت رونيهم ب يو شونه به شونه  ديخند

فقط  ميكه زندگ يسال نياول. هم تو شناسنامم هست گهيد يكيكه به جز اسم خودم اسم  يليوسال تح نياول. رميكه كنار ام هيليسال تحو نياول

شكوفه جون دعا . و مامان قران خونهيبابا نماز م. كنه يدعا م يجور هيهر كس . بشه ليسال تحو ميرو به حرم و منتظر مينشست. ستيمال خودم ن

تو  ريو من و ام كننيم هيبه هم و گر دنيو سهند چسب يشاد. فتشون قامت كرفتن واسه نمازو اتنا هم ج يمهد ريام. نامدار هم يخونه و اقا يم

 شهيكنم هم يو دعا م اشيبابت همه مهربون كنميخدارو شكر م.داد ونديبه هم پ رويكه من و ام يينگاهم رو به گنبد طال. ميكن يسكوت دعا م

... كه تو اون جمعن  ييواسه همه اونا.... واسه خودم .كنميدعا م ريواسه ام.ميبخت باشكنم خوش يو دالمون خوش باشه، دعا م ميهممون سالم باش

. اديو اشكم درم شهيم ليسال تحو. وقته ازشون خبرندارم يليكه خ يمعرفت يو مه دخت ب نيميواسه س... واسه همه عاشقا....  ضايواسه همه مر

امسال خونم ... و نه ستيرم تو ب يو م شهيو هشت سالم تموم م ستيامسال ب... شهيو هشتم ستيب نيا. جلو چشمم اديم ميزندگ يدايع يهمه 

كه  يبه هان يكنم و نگاه يگذشته م يبه هان يازپس زمان نگاه... امسال... ميكه قراره با عشق بساز يخونه ا رميو از خونه بابام م شهيعوض م
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: گهيو تو گوشم م رهيگيپشتمو م ريام... رهيگ يشدت م ميگر... شكرت ايخدا... دميرس خواستميزمان م هيكه  ييزايبه همه اون چ... ستهنش نجايا

و روحمو  چهيپينقاره تو فضا م يصدا. دان يم يديبزرگتر ها ع. كنه يخنده م مويسرت گذاشتم و گر يچه كاله يكردم انقدر زود بفهم يفكر نم

هام  تيزن متاهل مسئول كيبه عنوان . كنم يدارم فكر م ديكه تو سال جد ييها و من به برنامه ميگ يم كيسال نو رو به هم تبر. دهيصفا م

ذارم تو بقچه  يم دمويكه كش ييها يكنمري، سخت يهامو فراموش م نهيدست امام رضا، ك دميو من دلمو م ميكه نماز بخون ميريم... دوبرابر شده

...  دارهيد نياخر... وقت رفتنه  رارسالن،يبا ام... راهم روشنه دونميم. كنه يخوبدست امام رضا كه همه رو  دميكنم م يدلم جمع م زا هيبد يهر چ

.... ميكه ما تنها باش ريام نيهمه خرت و پرتا رو گذاشتن تو ماش. نيتو ماش مييتنها ريمن و ام..... سمت شمال  ميفت يراه م... كنم يم يخداحافظ

 ..... جوونه زدن و عشق هم تو دل من  درختا

 كنهيدستشو حلقه م. ريرو شونه ام ذارميو سرمو م رهيگ يخوابم م. دورش مينشست ميروشن كرد شيات. سردمه . زنهيم انهيباد تاز. خروشانه ايدر

 ...دورم

دلم . رسهياتاق نم هي يو به هرك ادهيتعدادمون ز. جا ولو شده هي يهرك. پتو روم هيسرم و  ريبالش ز هي. كاناپه ام يرو.... كنم يباز م چشمامو

خر و پف  يشاد. اون بوده يجا ريقبل دست ام يشبا ارهيم ادميكنه و به  يم يبالش بهم دهن كج. بدعادت شدم. شهيتنگ م رارسالنيواسه ام

 ! جون يا گهيتو عالم خواب م دهيخواب نيزم يكنه و سهند كه رو يم

جلو  رميم. كنارش ميكيروشنه و  شيات. خروشهيم ايدر. رونيب زنميم مدورم و ارو چميپ يكنارمو م يپتو. دهيخواب از سرم پر. رهيگ يم خندم

 ...يايب شهيم يكردم چ يداشتم فكر م:  گردونهيسرشو برم.

 ؟يديچرا تا حاال نخواب_

 ...و قلب من هم  ديخروش يم ايدر... نشستم كنارش و سرمو گذاشتم رو شونش يحرف چيه يب. اونم بدعادت شده دميفهم.نداد جواب

به تن حوله  ينگاه... شهينم دايپ زميدونه لباس تم هي.....  رينه خ.... كنم يو رو م ريكار مامانه ز دنشيرو كه چ يچمدون لباس گهيبار د هي... اوف

 هي. كنمياز مب وتالباس يبا خوشحال! كردم دايپ يزيچ هي......  نيرو زم كنميم يبه ناچار چمدونو خال.... شهيكه نم يجور نيا. اندازم يشدم م چيپ

تو  يگشت هيرفتن  يافتاد سهند و شاد ادمي.....  شهيجلو سهند كه نم خوره؟يبه چه دردم م ناياخه ا! جذب شرتيت هيزانو با  ريشلوارك كتون ز

رفتم ...  يپر و پاچه  نيبه ا سهبود چه بر دهيموهامم هنوز ند..... داشتم  يستيرو در با ريام يهنوز با بابا... اخه فقط سهند نبود كه...... شهر بزنن 

برداشتم كه  فامويلباس كث..... همون لباسا  دنينداشتم جز پوش يچاره ا نكهيمثل ا..... كه همش لباس خواب بود  نايا......  يسراغ چمدون شاد

 . ريصبح به خ!سالم. نييو از پله ها اومدم پا نيبندازم تو ماش

.  ييلباس شو نيتو ماش دميخودمو رسوندم به اشپزخونه و لباسا رو شوت....  شياخ. سش به من نبود حوا يو كس كردنيداشتن فوتبال نگاه م همه

 ايشيروز به روز خوشگل تر م: شكوفه جونو احساس كردم ي رهيجلب نشه كه نگاه خ يكه توجه كس نميبرم بش يچه جور كردميداشتم فكر م

 ينيس هيتموم شه كه شكوفه جون  نيتا كار ماش نميكردم همونجا بش يداشتم فكر م..... ف او..... گن  يم يچ هيگفت بق ينجوريكه ا نيا..... 

 زم؟يعز يكشيزحمت م: داد دستم ييچا

 .... دميرو پوش نايا يبود مجبور فيلباسام همه كث.... كشميشكوفه جون؟ خجالت م ينجورياخه ا: رنگ به رنگ شدم_

كه  ريام...... ارسالن و باباش  رياونورم كه ام.... يرمهديباباته و ام... هم كه محرمن هيبق... ستنين و سهند كه يشاد. كه دختر ستين يكس: ديخند
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 ؟ يكشينكنه از باباش خجالت م... شوهرته خجالت نداره 

 ...هر دو: نييانداختم پا سرمو

 ......  گهيارسالن هم كه شوهرته د ريام... ..بابات  ياونم جا... دخترم ازش خجالت نكش هيمرد چشم پاك ديحم:و مامانم پشتش ديخند

 ....اخه ... من _

نامدار بزرگ . زدم يسرخ شده بودم احمقانه لبخند كهيدرحال......  شدينم نيبدتر از ا..... لحظه توجه همه بهم جلب شد  هيو  رونيداد ب هلم

 دبرداشت و لبخن.دياول گرفتم جلو حم وينيرفتم جلو و س. ود برگشتان نگاه ماتش موند روم و اونم ز هي ريزد و دوباره مشغول شد و ام يلبخند

و اتنا  يرمهديبه بابا و ام. نگاه و لبخندش انقدر به دلم نشست كه حس كردم دخترشم و خجالتو گذاشتم كنار. متشكرم عروس گلم:زد  يقشنگ

 يكلمه ا چيكه ه ييانقدر تودل برو: با نگاه داغش منو سوزوند سرشو بلند كرد و. ارسالن  ريرو گرفتم جلو ام ينيهم تعارف كردم و اخر سر س

 .بگه كيتبر دويحتما زنگ زده بود ع. مه دخت بود. زنگ خورد ميگوش. سرخ نشستم كنار اتنا  يبا صورت. كنم  ينم دايپ فيتعر اسهو

 بله؟_

 ؟يخوب! سالم_

 شما؟ يها ياز احوال پرس! سالم خانوم_

 ....معرفت  يمبارك ب دتيع_

 معرفت؟ يشما ب ايمعرفت  يمن ب... شما هم ديع_

 يتو هم كم ب..... كردم  يتيخر هيمن ... يهم شاد.... هم تو . بودم ايليشرمنده خ ليامسال سال تحو... بد كردم يليخ.... من گميصادقانه م_

 ...يومديعقدم ن... اينكرد يمعرفت

اقا  يعل... كنم  يجبران م تيواسه عروس شااليا.... مجلس عقد شركت كنم هيبخوام تو نبود كه يواقعا حالم جور. بهت بدهكارم يعذر خواه هي_

 چطوره؟

 ؟.نينامدار خوبن؟مشهد ياقا... و نامزدشم هستن  نيميس..... شمال  مياومد يجات خال. رسونهيسالم م... خوبه _

 شدن نامزد؟ يدوست بودن چه جور شيكه تا دوروز پ ناينامزد؟ ا جانم؟

 . ميفاقا ما هم شمالنه ات_

 د؟يخودتون ياليو.....  مينيبب گرويهمد ميبذار يوقت هي شهيپس چه خوب م_

 ..... ستين اديز يليفاصلمون خ....  ميينايراريام ياليو... نه_

 اخ جون پس قرار بر قرار؟_

 ....باشه ياگه راض نميحرف بزنم بب ريبا ام_

 ...اونا ياليو ميبر نايا يفرداش با شاد مياستقبال كرد و قرار گذاشت. گفتم رارسالنيام يا رو براتماس ماجر انيهم حرف زدم و بعد پا نيميس با

دلم . ذره شده بود هيدلم براش .دمشيجلو رفتم و محكم در اغوش كش. رفت نيازش داشتم از ب يناراحت يهرچ يمه دخت دركنار عل دنيد با

مرسوم هستم  ديمن سع:سال قبل  كيذهنم رفت به ... خشكم زد نميبرگردوندم تا نامزدشو ببرومو  يوقت. بدعنق هم تنگ شده بود نيميس يبرا
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تحمل كنه مرسوم بود؟ حقا كه در و  نويميكه قرار بود س يپس اون بدبخت. گفتم كيسالم كردم و تبر. بود دهيبود؟ اونم رنگش پر شخود....... 

 كمياحساس باشه تا  يخدا ديبا نيميكردم همسر س يفكر م شهيهم.... تور هم احساس خوردن به يدوتا ب. شنيتخته خوب با هم جور م

... مياومده بود خواستگار يروز هيكردم فراموش كنم مرسوم  ياز ته دل ارزو كردم خوشبخت بشن و سع... متعادل بشه اما حاال شونيزندگ

 . محتاط بود يرفتارم كم

 ؟ي؟پكريخانوم يافتاده هان يفاقات:دور نموند  رارسالنياز چشم ام اطياحت نيا

  زهيفقط چ.... فقط ....  ستميپكر ن_

 ....نگو  يخوا ينم_

 ..... ميمرسوم قبال اومده بود خواستگار.....  ستين يمسئله خاص.... نه _

بعدم ! بود يگيم يدارخودت ... رو خانوم ايدن ريبابا سخت نگ: خنده خوشگل بود هياخم كنه اما عكس العملش  يداشتم مثل هر مرد انتظار

 ....حاال هم اون درشرف ازدواجه هم تو . يمعذب باش ديستيمجرد كه ن

 ... و خدا رو شكر كردم دميخند

 . ميديخند يگفت و ما م ياز خاطرات با هم بودنمون م يشاد. بود دهيچيو سهند تو خونه پ يشاد يخنده  يبعد صدا قهيدق چند

 ..... ميكرد يم يباز قتيجرئت حق ميبار داشت هي.... نيو بب ايسوزوند ب يم يشيات هي... نجايشسته امظلوم ن ينجوريا نويا دينگاه نكن_

! ها  دهيحال م... ميكن يباز قتيجرئت حق مايقد اديبه  ميبر ديايب.... ديچرا زودتر به مغز ناقصم نرس!يوا:ادامه نداد  ديحرفش كه رس ينجايا به

 ...ديبشم شما بخند وسط دلقك نيمن ا نكهيبهتر از ا

 ديسهند پرسشگر و سع.....  ديچرخ يبطر... كنارش ميدرست كرده نشست يشيو ات ايكنار در رونيب ميرفت. استقبال كردند  شنهادشياز پ همه

 قت؟يحق ايجرئت : پاسخ دهنده 

 .... قتيحق_

 ؟يخانومو دوست دار نيميچقدر س_

 .مفهوم عشقو درك كردم نيميمن در كنار س......  ايدن هي: كرد يمكث ديسع

رو نظاره  يراحت ادامه باز اليبه چشمام شك كرده بودم با خ كهيهر دو سرخ شدند و من درحال. هم نيميانداخت و س نيميعاشقانه به س ينگاه

 ... يو عل يشاد. ديچرخ يباز هم بطر. كردم

 قت؟يحق ايجرئت  _يشاد

 ...بگو جرئت يريش سو اگه از قتيبگو حق ياگه جونتو دوست دار: سهند

 ...جرئت: ديخند يعل

 ...يشناسيما رو نم يتو شاد... جون يعل يكرد يبدكار: سهند

 سوال؟ ريز يشجاعت پسر مردمو ببر يخوايچرا م! مرده و جرئتش! قافله  قيرف اي يدزد كيتو شر! ياو_يشاد

 ...اديوش ببگم كه خدا رو خ يچ: متفكرو گرفت ياشارشو كرد تو دهنش و ژست ادما انگشت
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 ...اقا پاشو بزن به اب يعل.....  افتمي افتمي: داشت تو حموم دسويارشم ي افهيق قهيچند دق بعد

 !؟يچ: ميزده به هم نگاه كرد وحشت

 !گفتم بزن به اب ! واضح بود :ديخند يبابدجنس

 بزن به اب؟ حواست هست؟ يگياونوقت تو م ميلرز ياز سرما م ميدار نجايرحم كن ا يشاد: سهند دراومد يصدا يعل يجا به

 ..... اقا  يعل گهيپاشو د.... اره كه حواسم هست : حق به جانب گرفت ي افهيق

 تا كجا؟: بود يدنيد يعل ي افهيق

 ....جلو تر برو  يمه دختو دوست دار شتريهرچقدر ب_

حاال فقط . ديكش ريمن ت ياون پاها يبه جا. و رفت دوال شد و كفشاشو در اورد و اروم اروم جل. گذاشت كنار دشويمه دختو كه اورد ترد اسم

اب و  ريز رفتيسرش هم كم كم م... اب بود رونيفقط گردنش ب.....  رفتيبرگرده اما اون جلو و جلوتر م ميمنتظر بود. اب بود رونيباالتنش ب

 ياز عل يگذشت و خبر قهيچند دق... ديجويخوناشو ممه دخت با دلهره نا. جو دوستانمون متشنج شده بود. معلوم نبود يچيه گهيد قهيبعد چند دق

رفت  يچشماشو بسته بود و جلو و جلو تر م... با دراوردن كفشاش وارد اب شد يحرف چيه يمه دخت از جا بلند شد و ب... زديدلم شور م... نشد

 ....غرق بشن  ايتو در ييدوتا....  ها شهيم كيرمانت يول... كردم يعجب غلط: ديگزيلبشو م يشاد..... كم كم اونم محو شد .... 

 ...شد يچ نميبرم بب:  شديبود كه از جا بلند م ديسع ينفر بعد.... سهند ساكت شد يچشم غره  با

دست در .... شد  انياز دور نما يمه دخت و عل كرياب بود كه پ يتا زانو تو.... تو اون سرما وارد اب شد گهيدر اورد و مثل دو نفر د كفشاشو

. هم دنبالشون روان شدند ديو سع نيميرفتند داخل تا لباساشونو عوض كنند و س.... خنده بر لب جفتشون بود. م پا به ساحل گذاشتنددست ه

 ريخدا به دادت برسه ام...... ارسالن  ريو ام يشاد.... رو چرخوند يو دوباره بطر! برگشتن ترسوها ديديد: به هم ديخنده كنان دستاشو مال يشاد

..... 

 قت؟يحق ايجرئت _

 ...جرئت_

پاشو سهندو ... شم يقائل م فيبرات تخف يهست يچون پسر خوب يول...... جرئت  يگ ياوردم م يكه سر عل ييبعد اون بال....  رياقاام ايدل دار_

 ... ببوس

 ! ديشجاع ياديشما ز! گهيكرد د شهيچه م يول هيكار چندش دونميم.....  ينجوريا: به لباش كرد اشاره

 ! گهيچغندره د نجايكه ا ميتو هست؟ اخه پاشه منو ببوسه؟ هان يمغز تو كله ... يشاد: بهنشونه تاسف تكون داد يسر سهند

 زد تو سرش يشاد

 ... ميپاشو كه منتظر... ريپاشو اقا ام... ميكرد يم يباز ينجوريا ميكه شوهر نداشت ماياخه قد د؟يچرا زودتر به فكر خودم نرس _

 ...ماينداشت... يشاد: من معترض شدم ريام يجا به

 ...  گهيد يكرد يم نجاشميجرئت فكر ا يگفت يم يوقت... خان ريپاشو ام.....  ستين نجايا يجز ما كه كس: زد يچشمك

 ! دوتا ؟ نيحاال جلو ا.... ذاشتم  يتو خلوت خودمون نم... ضربان قلبم شدت گرفت باز
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 گه؟يد يكمتر ياز عل يعني_

 يكيبعد لبهامون  يا هيسرشو اورد جلو و ثان. سمت خودش و نشوند بغلش ديمنو كش.... دستام عرق كرد... ند شد و اومد كنارمبل رارسالنيام

كه به هم گره  يينگاها... كرد يكه مارو به هم وصل م يبرق انيبود و من و جر رارسالنيام... برام مهم بود نه سهند ينه حضور شاد گهيد... شد

عطرش نشسته بود تو  يبود دورم؟ بو يپتو چ نيروشن كرده بودن؟ ا شيهوا گرم بود چرا ات... پر خواستن بود شيشيم يچشما... بود خورده

. به خاطر اوردم نويميهم مه دخت و س ديو سهند و شا يتازه حضور شاد..... سوزوندم  ينگاهش م... عقب رفت ريسر ام هيبعد چند ثان.... مينيب

قدرت .... سرمو برگردوندم! شده بود كيهوا تار هيچند ثان يتو... كرد يداشت غروب م ديخورش.... ميتنها بود ريمن و ام... برگردوندمسرمو 

 ...حرف زدن نداشتم

 ... چقدر خوبه كه انقدر جرئت دارم_

 ...نداشتم ينيقدرت عقب نش... سرش اومد جلو باز

از قشنگ  يكي ل،يو اردب زيو كرمان و تبر رازيش م،يگشت رانوينصف ا ريروز با ام هزديبه سرعت برق و باد گذشت، تو اون س دميروز ع زدهيس

.....  ميبه لب دار يقيلبخند عم ميارسالن باش ريتو عكس كه من و ام يآدما. مونده ادگاريعكس ازش به  يعمرم بود كه كل يسفر ها نيتر

مدت ... رارسالنيدر منتظر ام يبودم جلو ستادهيبرگشته بودم تهران و اماده اروز  زدهيبعد س...... عمرش چقدره  دونهيفقط خدا م كه يلبخند

 دميديخر ينيريسر راه چند جعبه ش. ميكه خبر ازدواجمونو اعالم كن ميرفت يو حاال با هم م مينرفته بود مارستانيكدوممون ب چيبود كه ه ياديز

شد و  نيريطبقه نهم همه كامشون ش يينگهبان گرفته تا خانوم كسما يميعظ يقااز ا. روانه شد سمتمون كاتيتبر ليس مارستانيبه ب رودو ب و

از  يكسالي... بودم افتادم دهيد رويكه ام يروز نياول اديبه در اتاقش زدم و  يتقه ا. نفر دكتر سماوات بود نياخر... به لبشون نشست يلبخند

دكتر سماوات درو  دييبا بفرما..... بود  يحكمت خدا واقعا ستودن. ميواجمونو بدخبر ازد ميبه دست اومده بود ينيريگذشت و حاال ش يم زاون رو

 !ديخوش امد..... دكتر  يخانوم و اقا! به به:ما گل از گلش شكفت دنيدكتر با د. باز كردم

 سالم _

 . ديش ريهم پ يبه پا... مبارك وندتونيپ... مبارك دتونيع.... ماه جفتتون  يسالم به رو_

 .ديداشته باش يسال خوب... شما هم مبارك ديع... ردكت يمرس_

 داشته باشم؟ يخجسته سال بد ونديپ نيبا وجود ا شهيمگه م_

 د؟يشما چرا خوشحال ميدكتر ما ازدواج كرد: گفتم طنتيباش

 ؟يوروجكو كوتاه نكرد نيتو هنوز زبون ا ريام: ديجلو لپمو كش اومد

 ...بمونه ادمي شهيكه هم ينجوريبمونه هم... به در كردهزبونش از راه  نيدكتر جون منو باهم: ديخند

 پسرم؟ يشد مونيپش يزود نيبه هم_

 ..... با اجازتون بله _

 رفت تو هم اخمام

 !پسرم يجا كرد يب يليشما خ_
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 !دميخند

 ... اوردمايدخترمو از سر راه ن_

 .... دكتر  ميدختر شمام هست كيما كوچ_

 ...!يپاس كرد ستيرو با نمره ب يليزن ذل يمبان دهيكه نشون م نجوريا... خب_

 باالخره  ديدكتر موضعتونو مشخص كن_

خونواده  هيحاال من ... رينه ام شناسميم ينه هان گهيمن د... و قبول دارم ديكه جفتتون روش توافق داشته باش يحرف. من طرف جفتتون با همم_

 ... ديمن بود سيتدر يشما دوتا ثمره ... دميمت نكشكه واسه رسوندشون به هم كم زح يزوج... زوج هي... نميبيم

 ...!شميمتوجه نم_

 ...كه جوونا ديكنيپارم م كهيبگم ت:ديخند

 !استاد_

 ....هم در نظر گرفتم  يمن سالهاست شما دوتا رو برا..... تا بگم  دينيبش....! كلمه  هيبا ....  يهان نيا كنهيچه م_

 بله؟_

.....  ريباهوش تر از ام يحت.... بعد تو... پسر فوق العاده باهوش هي... سال قبل از تو وارد دانشگاه شد  5 رارسالنيام..... صبر داشته باش دختر _

چشمم  جلوكه دائم  يهان... شما دوتا يبچه ها دنيهمون موقع ارزوم شد د... انتونيبا اطراف ياديز يو تفاوت ها ديبه هم داشت ياديشباهت ز

 يم... بود  نيهم لميدل...  گميفرانسه فرستادنت دارم كه بعدا بهت م يبرا يليگفتم دل ادتهي... تو دخترم...... ام درتماس بود كه باه رميام... بود

پشتتون بودم و شما  شهيهم... يبلد يكه فرانسو ياريخودت ن يكه ازت خواهش كردم به رو... تو پسرم اي... يبهتر بشناس رويخواستم ام

عشق بپرسه گفتم بدون  نيمن بودم به مادرت كه اومده بود از ا... كردم دايجفتتون پ يمن رد عشقو تو چشما ديبرگشت يوقت... دياحساس نكرد

... يديسدارن و تو هم نپر ديروز بهش ام40نگفت چرا فقط  يكس... نگفت رويام قيبه تو مشكل دق چكسيه... يهان... ياطالع تو بره خواستگار

بود كه تو با  يچهل روز فرصت.... تپش قلبش فرصت داشت نيتا اخر يا گهيمثل هر ادم د ريام... ياصال متوجه نشدكه  يبود ريانقدر درگ

 ...يايعشقت كنار ب

 ... گفتند عاشق كوره يراست م... به صورت جفتمون بود يليدكتر سماوات س يحرفا

فتاد حوله  ادمينگاه تازه  هيبا . كار واجب داره هيگفت  يم. ادير بود بقرا ريام. خوب بود ... به صورت سرخم انداختم يآبو بستم و نگاه ريش

باز  مودوباره دهن. ديمامان نشن ي؟ حنجره ام پاره شد ول يديمنو م يزحمت اون حوله  يب!مامـــــتان: صدامو انداختم رو سرم. با خودم اوردمين

 .اخ دست گلت درد نكنه مامان جونم: رونيردم بپشت در و دستمو دراز ك ستادميا. به در خورد يكردم كه تقه ا

گردنم  نييپا ناشوياوردم و است رونياز تنم ب مويحوله كت... كردم يبد نبود درستش م. به موهام انداختم ينگاه. بستم و بدنمو خشك كردم درو

و سشوارو  نهيجلو ا ستادميا.سشوار بكشم كه  رونيرفتم ب يكردم رو موهام و همونجور يكل ژلو خال. نشه  فيبه هم گره زدم كه حولم كث

. دميكش يبنفش غيترس برم داشت و ج. دهيپشتمو قلقلك م يزيچ هيشده بودم كه حس كردم  قيدق نهيخودم تو ا يبه چهره .  تمبرداش

 ؟يخوب: م احساسش كرده ريبود كه ام ديضربان قلبم انقدر شد....... خاموش كرد  غمويج ييفرو رفتم و لبها يدر اغوش هياز ثان يدركسر
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 دم؟يتو كه من نفهم ياومد يچه جور ؟يكن يتو م هيچه كار نياخه ا.... به لطف شما:رفت سمت نبض گردنم دستم

 ... نايكه حوله رو داد بهت من بودم نه مامان م مياون. شما حواست نبود . يخانوم يبودم هان نجايمن از اولم ا_

 ؟يتو جاش اومدكجابود كه  نايمامان م نياون وقت ا_

من  يمامانتم گفت حاال كه تو اومد...  دميساعت زودتر از قرارمون رس هي هي نيهم يزودتر تموم شد برا مارستانيمن كارم تو ب. ديرفت خر_

 ..... ديبرم خر

 .....اقا  ياعالم كن يتونست يحضورتو بهترم م_

 .....! رونيب مينداختيم يكردم كه با اردنگ ياگه اعالم م_

 ..... رونيب دييبفرما يانداخت ادميچه خوب : خودم افتادم تيوضع ادي زهتا

دلم  يليخ.... يتاب گردن هيچشمم خورد به ... كمد لباسمو باز كردم... رفت رونيزد و ب انميعر يبر شانه  ياز پشت بغلم كرد و بوسه ا دوباره

 ياخواستم برم اشپزخونه كه با اشاره  يم... رونيرفتم ب شيارا يو بعد اندك دميپوش يكت و دامن قهوه ا... هنوز نه يول... خواست بپوشمش يم

بر گونش نشوندم  يمحكم بوسه ا. بره رفتم جلو و نشستم كنارش نياز ب اشيدلخور نكهيواسه ا... مامانت اورده: گفت زيم يرو ي وهيبه ظرف م

 ...برم سفر رمياومدم ازت اجازه بگ: دمه گفتمق يدستشو حلقه كرد دورم و ب... درك كردناتم نيعاشق هم: و گفتم

 ؟يييييچ: دميجا پر از

عشقم با زحمت دست خودم ساخته  يخوام خونه  يمن م يكنن ول ينم غيمامان و بابا در... يخانوم ميبه پول دار ازين مونيواسه شروع زندگ_

تو . خواد يكاركنانش پزشك م يهست برا يشركت هي. ميرو بكنمراعات مامان و بابا  نكهيجفتمون باشه نه ا ليباب م خواميم... شده باشه 

طول  يدو سه ماهم مقدمات عروس.... شهيپول خونه جور م يداشته باشم دو سه ماه يدوتام جراح يهفته ا.... هيحقوقش عال يدوره ول...  هيعسلو

 .... ونخودم يسر خونه زندگ ميبر زييخدا بخواد طبق قول و قرارمون اول پا..... كشه  يم

 ؟.... گهيد يدوز يو م يبر يم_

 .نييانداخت پا سرشو

 .... اميمنم باهات م يبر يياگه قرار باشه تو جا_

 ......كنم  شتريرو ب يعقب افتدگ نيخوام ا ينم يچند ترم به خاطر من عقب افتاد... خانومم يهان يتو دانشگاه دار: بلند كرد و گفت سرشو

 .... اخه ترم قبل سر كالس حاضر بودم .... دم  يامتحانامو م رميم يكن يخب تو باهام كار م _

 ...نزن د؟حرفشميكه ندار يكار عمل_

 .... گهيد فتهيچند ماه عقب م مونيفوقش عروس......  ير يپس تو هم نم_

 !يهان_

و بدون دغدغه از بودن با هم  ميتر بشناسبه گرويكه همد نهيواسه ا يچند ماه عقد و نامزد... تونم تحمل كنم ينم... شهيمن دلم برات تنگ م_

 ...نكهينه ا... ميريلذت بب

گذره  يچند ماه م نيا....  يدار يدونم ازم چه انتظار يو م يگيكه تو م يينايا يدونم همه  يخانوم؟ م شهيتو تنگ نم يدل من برا يكن يفكر م_
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خونه و عوض  هيفكر كرا گهيد ميهم خوش باش ميشروع كرد مونويدگزن يوقت خواميم... يدغدغه بگذرون يعمرو ب هيخوام  يم... خانوم من

 گم؟يبد م....  ميعمر راحت باش هيكه  ميبكش يدو سه ماه سخت هي... ميو پول جمع كردن نباش ونهكردن خ

 ...برفت  دهياز د گنيم يدينشن.....  اديبا احساس جور در نم يول هيمنطق.....  رارسالنينه ام_

 .....كمه  يمقدار پس انداز دارم ول هي...  ميكن يزندگ طيشرا نيتو بهتر ميكه بتون رميم... يهان رميمن به خاطر تو م: م كنم حرفمو تمو نذاشت

 .... گهيحله د.... روش  ميذار يچند ماهمون هم م نيحقوق ا.... رو هم  ميذار يم.... مقدار پس انداز دارم  هيخب منم _

 ..... حرفشم نزن _

 رفت؟ ادتي يزود نيبه هم م؟يرو بچرخون يهم زندگ يپا به پا م؟يقدمامونو با هم بردار مينداده بودمگه قول _

 پس اندازت چقدره؟_

 .....حدود _

 .... يخانوم شهيخب بس نم_

 ... ميريبگ ميتصم متايبعد با توجه به ق مينيچند تا خونه بب هي ميبر ايب ر؟يام ميقصر بخر ميخوا يمگه م_

 ؟ شميتو م فيمگه من حر_

اوف ... ريهم ام نهيكه هم به دل من بش مينكرد دايخونه پ هي يول ميكل محله رو گشت... امالك سر كوچه ميو با هم رفت دميلباس پوش يخوشحال با

دونه  هي....  ستينبردار  يشوخ نجايكه ا عيرد شو سر ريام:  نيزم رانيا ابونيبه خ ميديتا رس ميمحله به محله گشت.... يكه نجوم متاميق.... 

 ....همش خونس... اپارتمانم نداره 

 نجا؟يبود كه برسه ا نيگرفتنش واسه ا راديو من با خودم فكر كردم نكنه اون همه ا ديخند

 ....كه ضرر نداره  دنشيشو د ادهيحاال پ: گفت  خندون

 ...يشينم ينيبه اپارتمان نش يراض گهيكه د ينيرو بب نجايضرر نداره؟ ا ويچ يچ_

خونه هست  يبرازنده  متشيق نميبا خودم گفتم برم بب... ديكشيداد و سر من سوت م يم متيق هيامالك... شدم ادهيگفت تا وسوسه شدم و پ انقدر

تو  هامايرو يخونه  هيشب.... ابهتش منو گرفت  رونياز همون ب......  ميشد يوارد دوم.... اصال به دلم نشست  ميديكه د يخونه ا نياول... نه  اي

شباهت به باغ نبود و خونه كه چه عرض كنم عمارت  ينسبتا بزرگ كه ب اطيح هي... خوشش اومده  رميام دمينگاه فهم هيبا .... بود  يبچگ

 ...هيكه خندون گفت عال ارهياز توش درب يراديا هي ريمنتظر بودم ام..... گرفت  شدينم يراديا چياز ساختش ه.... يمتر500

 يبگ شهيم ريام: كنار  دمشيكش.اخر نتونستم تحمل كنم ... خوردم يو حرص م زنهيكردم كه چطور چونه م ينظاره م... نگفتم  يچيه هيامالك جلو

 ...شو تو رو خدا اليخيب ؟يرو بخر يارديليخونه چند م نيا يكه بتون يكار كن يخوايچند سال م ؟يكنيم يدار كاريچ

 ...خرميخونه رو م نيا يول كنميشده باشه دوسال جون م: لبخند بود جوابم

  نييپا اديب طونيكردم از خر ش يم يكار هي ديبا... خونه خودمون؟ ميبر ديبا زييگفت تا اول پا يكه م هيريهمون ام نيا ايخدا

 . كرد ينم يريقدم هم از موضعش كناره گ هيبود رو حرفش و  ستادهيسفت و سخت وا ريام

حساب  هيرو هم و  ميپس انداز هامونو گذاشت... بار قرض و قوله ريز ميبر يدوست نداشتم اول زندگ يول بود ومدهيمنم از اون خونه بدم ن خب
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 لندب ريقانع بودم و ام مياپارتمان صد متر هيمن به ... ميخودمونم هر روز با هم بحث داشت. شد يسود پول هر ماه بهش اضافه م. ميباز كرد يبانك

و من بدتر  مونميم شتريب... ستيگفت مهم ن يم ريام... شديكردم اون همه پول تو دو سه ماه جور نم يمفكر  يهر جور... كرد يم يپرواز

 تياز كارم رضا يليخ كهيدر حال. منم ببره و باالخره قبول كرد رهيشرط كردم اگه م... برام سخت بود شيتحمل دور... ختيرياعصابم به هم م

كه بهمون دادند ساكن  يخونه ا يو تو ميماهه بست4قرار داد  هي... هيو راه افتادم دنبال اقا عسلوگرفتم  يسال از دانشگاه مرخص هي تمنداش

 .ميشد

كه مخصوص  يدرمانگاه. ميكرد يادارش م ريبود كه من و ام كيدرمانگاه كوچ هي. نبود مارستانيب زيو تم كيش طياز مح يخبر گهيد اونجا

. كردم يم يعطر رو خودم خال شهيش هيخواستم برم سركار  يهر صبح كه م. داد يعرق م يكل بده بوال يبو نكهيا يكارگرا بود و راهروهاش جا

و  ميشد كرد قرارداد بسته بود ينم شيكار گهيد يباشم ول يطيمح نيدونستم دوست نداره تو چن يم. نبود يراض يليخ تين وضعياز ا ريام

 يم ريسربه سر ام يرفتم سركار و كل يباعشق م... داشتم اقياون خونه اشت دنيخر يم براحاال من. ميماه اونجا بمون 4 انيتا پا ميمجبور بود

و شب  ميكرد ياون گرما كار م ياز صبح تا شب تو. كرد يسخت فقط كنار هم بودنمون اروممون م طيتو اون شرا. ربرهد شيذاشتم كه خستگ

اون اطراف  يمارستانايب يتو رفتيم ريام. وقت بود مهيه جمعه ها كارمون نشنب5....  ميشد يولو م يخسته و كوفته جلو كولر گاز شديكه م

 يهردومون به معن. كردم يم سيكه اون اطراف بود زبان تدر ياموزشگاه يمواقعم تو هيبق. رفتم يباهاش م يداد و منم گاه يانجام م يجراح

 طيكار كردن تو اون مح. كرد يدر م امونويخستگ نيشد و هم يم شتريروز به روز ب مونيحساب بانك يو رقم موجود ميكند يكلمه جون م يواقع

شده بود  رهيت يقابل توجه زانيپوست هردومون به م ميومديعرق و گرما كنار م يبا بو ديبا نكهيجدا از ا. خاص خودشو داشت يها يسخت

 كرديپوستش چهرشو مردونه تر م يرگيت. قشنگتر شده بود كه به نظرم ريام... نه  اي مياونجا هست يداد از ساكنان بوم صيشد تشخ ينم كهيطور

 يسوخته بوده و منم از حرصم بهش پس گردن اهيس يگفت عاشق دخترا يم... شدم گلگفت من خوش يم رميام. حالتو دوست داشتم نيو من ا

و شب هام موقع خواب تو  ميديد يم گرويهمد ميكرد يهر صبح كه چشمامونو باز م نكهيا. ميبا هم عادت كرده بود يخالصه به زندگ. زدميم

گذشته بود كه  هيدوماه از اومدنمون به عسلو بايتقر. شديم شتريبهش ب مروز به روز عالق. بود يخوب يليمرد خ ريام. برد يبغل هم خوابمون م

 يفراموش نم چوقتيه دنيمارو د يتوق افشونيق. ميو منتظر نشست ميتند تند خونه رو جمع كرد. دنمونيد انيخبر دادن دارن م ريخانواده ام

 د؟يخودتون: اومداخرسر شكوفه جون به زبون . دن كرينگامون م نطوريبا دهن باز هم... كنم

 د؟يشناس يكه نم ميشد اهيانقدر س: ديخند ريام

 ....ماشاال... ماشاال... ديرو اومد... ديجفتتون خوشگل شد: ديجونم خند شكوفه

: مادرشو متوجه اشتباهش كرد ريام. شديقرمز شدنم هم فكر نكنم با اون صورت افتاب سوخته معلوم م. دميشكه كرده بود خجالت ك يفكر از

 ....!مامان جونم  يحاال مونده رو اومدن اصل

 ....!براتون بكنم  يپس زودتر فكر_

كم  هيحاال ....  ميبهت بد تيشب عروس نويا مياستخويما م... ريام نيبب: كه بحثشون باال گرفته بود دميرس يوقت. ارميب وهيو من رفتم م نشستند

 ....بهش بگو بابا جان  يزيچ هيتو ...  يهان....  هيعروس يداره؟ بابا كادو يراديزودتر چه ا

 .....هست  يچ هيدونم قض يبگم؟ من اصال نم يچ_
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 يم گهيم.....  كننيحاال اقا ناز م... ريام يمونده امضا ميهمه كاراشم كرد. ميواحد اپارتمان درنظر گرفت هي تونيعروس يكادو يبرا ديمن و حم_

از  مردمدختر ... نجايذاشتم پات برسه ا يمن اگه مخالف استقالل شما دوتا بودم كه نم... جلوشو گرفته يانگار كس....  سميخودم وا يخوام رو پا

 ؟يمستقل باش يخوا يزده افتاده دنبال تو كه م شيدانشگاه و زندگ

 ...شكوفه جون ميمن كه راض_

 ...  فرويبفهمه فرق لطف و وظ ديپسره با نيا....  زميعز تهياز خانوم_

 ...بود برامون يكمك بزرگ. شد ميتسل ريجون انقدر گفت تا ام شكوفه

و  يهم شاد باركي. بهمون سر زدن نايهم شكوفه جون ا گهيو چند بار د نايتو اون مدت چند بار مامان ا. ماهم به سرعت برق و باد گذشت چهار

 يگذشت نگران يهر روز كه م... شد ديتمد گهيماه د 4قرارداد . بود دهينرس ديكه با يبعد چهار ماه باز هم پوالمون به اون حد... سهند اومدن 

ه مجموع پس ما8بعد ....  ميكرد يم ديبا كاريرو چ يعروس يدايو خر شيمحضر يخونه و كار ها دنيو چ هيزيكامل كردن جه. شديم شتريمنم ب

داد  مونيكارخونه به مناسبت عروس ريكه مد يقابل توجه هيو درامد هامون به عالوه سودشون و هد مونيعروس هيانداز هامون و پول اپارتمان هد

 يول.. .رهيگ يافتم تمام تنم گر م يم هيعسلو يشرج يهوا ادي يهنوزم وقت!  ميواسش كند ياخ كه چه جون... ديبه اون حد الزم رس ونپولم

 ...يكار كردنو تو وجودمون قرار داد ييشكر كه توانا ياله.... به اون همه جون كندن ديارز ياون خونه خوشگل م دنيخر

 يچه ذوق و شوق. ريسه دونگ خونه خورد به اسم من و سه دونگش به اسم ام. ميخونه بود يتهران و دنبال كارا ميشد اومده بود يم يهفته ا هي

. گذشت يروزو شبمون تو بازار م... بهمن15افتاد  مونيطبق توافق عروس... يعروس يدنبال كارا ميبعدش افتاد. دونست يم فقط خدا ميداشت

روز 5روز اخرو كه . بود يعشق تو هر نفس جار... ميديچ يرو م هيزياز جه كهيت هيهر روز ... ميدكوراتور كمك گرفت هيخونه از  دمانيچ يبرا

 يليم دنيبا د. خونه رو تموم كردم دمانيچ يمهد ريباالخره با كمك مامان و شكوفه جون و اتنا و ام... رهينم ادمي وقتچيبود ه مونيقبل عروس

خودمون با هزار  لشويو همه وسا ميبود دهيو جون كندن خر ختنيخونه رو با عرق ر نيخشت خشت ا. بردم يمتر خونه لذت م يليمتر به م

 ... ريعاشق اون خونه بودم و عاشق ام. بودم يبرام كمر نمونده بود اما از كارم راض گهيد. ميكرده بود نييباال پا يبدبخت

 ...... جون واسم نمونده  گهيد: پرت كردمتو اتاق خودمو

 ....نه تو رو خدا پا واسم نمونده :مامان كه مانع شد  يخواستم بخوابم رو پا يم

 داره؟ دنينم خوابم يالغرمردن يدختر اخه پا:سمت شكوفه جون  رفتم

 !فكرشم نكن: انداختم يمهد ريبه ام ينگاه

 ! نييهم كه سرشو انداخته بود پا اتنا

من و  يخونه ... خونم...  يچه حس قشنگ... بده يينو يخونم بو يخواستم همه جا يم... بذارم روش مويبرم بالش بردارم و كله عرق ومدينم دلم

 ...لبم نشست يرو يفكر لبخند نيناخوداگاه از ا... ريام

 ...شد رفت وونهيخواهرم د: يرمهديام

 ...يفدات شم تا از دستم نرفت ايب... خودم هست يپا ايب... خانوم ايب: ديخند رارسالنيام

 !دهيشوهرم كه م! ديند چكدوميشما ه... نداره بيع... چه گرم و نرمه... شياخ:رو پاش  دميزدم سمتش و خواب رجهيخدا خواسته ش از
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خاك تو اون سرم كه شوهرم كردم و ادم  يا... دادم باز يشد؟ سوت يچ... خنده و من سرخ شدم ريهمه زدن ز رونياز دهنم اومد ب نيا تا

 ... نشدم

 ياديو استرس ز مهيعروس گهيدو روز د... كنمياز حنابندونمونه نگاه م ريام ادگاريكه  يكنم و تو نور ماه به قلب سبز يباز و بسته م چشمامو

 !هيخال نجايا ريام يچقدر جا... رميلب به خواب م يلبخند رو هيكنم و با  يخاطرات حنابندونو مرور م گهيد كباري... رمدا

 .......خان  ريخوش به حال ام: ديكش يسوت دنميبا د يشاد

 ... جفتشون اومدن جلو و بغلم كردن... شكوفه جون و مامان حلقه زده بود  يتو چشما اشك

  ومد؟يخوشش م... انداختم نهيا يتو ينگاه... اروم نداشت نهيقلبم تو س... داماد اومد: ا در اومددر به صد زنگ

 ... ميو اقا دامادو بچاپ ميكن تيدو تا رو اذ نيكم ا هيرو سرتون  ديخانوما چارقدا رو بنداز: گل كرده بود  طنتشيش يشاد تياون موقع تو

داشت دلهره من  يكه برم يهرقدم... اومد و قلبم تندتر زد ريسالم ام يصدا... بود شگرايستراحت اراكه مخصوص ا ياتاق يزور منو فرستاد تو به

 ......خان  ريام شهيكه نم ينجوريهم... :جلوشو گرفت يشاد.... شد يم شتريب

 .... ميگفت يچ هيما ... خان ريام ادهيز يليكه خ نيا: شمردن اسكناس اومد يصدا

 ...گهينه نزن دخانوم با من چو يشاد _

 ... بودم دنشيقرار د يمنم ب... داشت شيقرار ينشون از ب صداش

 رهيچشماش خ... بدجور برازندش بود... و كراوات قرمز ديسف زيبا بول يمشك يكت و شلوار... نفسم بند اومد دنشيبا د... در باز شد باالخره

 ؟...خانوم خودمه  يپرنس خوشگل هان نيا: كردميفس هاشو احساس من يگرم... از جا بلند شدم...  كياومد نزد... مونده بود روم

 بود؟  نيگفتن ا ينگاه تبدار كه م... نگاهش به نگاهم گره خورد... گردنم احساس كردم يلبهاشو رو يگرم... نييرفت پا سرم

 ... رونيب ميبر كيخواست از اون اتاق كوچ يدلم نم... لبهاش نشست رو لبهام يحرف چيه يب

 نگات كنم؟ ريدل س هيخونمون كه من  ميبر ميمستق نجاياز هم شهينم ه؟يمراسم واقعا ضرور نيدونم ا ينم من_

... بود  يبردار لميحاال نوبت ف... داشتن خندشونو بخورن  يچرا همشون سع دونمينم... رونيب ميرفت تيجمع دنيكل كش نيگرفت و ب دستمو

 يبردار لميف يقرار بود برا... شده بود نييعروسمون با گل رز سرخ تز نيماش... دادند تيتا رضا شگاهويارا يپله ها ميكرد نييهزار بار باال پا

بچرخ  ينوريا..... اون كارو بكن... بكن نكارويبردار ها گفتند ا لميف نياز بس كه ا. ميهردومون كالفه بود مياومد رونياز باغ كه ب... باغ ميبر ولا

تمام قد تو بغلش  نباريخورد ا يبرعكس اون دفعه كه دستشم به زور بهم م... همونجا بود دميرقص ريكه با ام ييتانگو نيدوم... يحاال اونور... 

 ريو بعد ام ميديباهاشون بازم با هم رقص يبعد تشكر احوالپرس... دنديكش يو كل م زدنديدست م تيجمع... ميبا ادا و اطوار وارد سالن شد... بودم

 ... دميقصفرار بلند شدم و ر يبرا.نشست  ياصال به دلم نم اشيشوخ.... سربه سرم گذاشت ينشست كنارم و كل يشاد.. .رفت قسمت مردونه

 ...ميخورد يبشقاب غذا م هيكنار هم و تو مينشسته بود... نجات دادند يو منو از دست شاد اديشام داماد م ياعالم كردن برا باالخره

 !منم يكنيبهش نگاه م يكه دار ينيا... ها نهييپا نيغذا ا ريام_

 ...رمتيترسم با غذا اشتباه بگ يكه م يانقدر امشب خوشگل شد_

 !رارسالنيام_
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 !به فدات_

خدا ... بود دهيامونمو بر هيگر... كردم يبودم و ول نم دهيمامان بابا رو محكم در اغوش كش... ديرس يمراسمم تمم شد و وقت خداحافظ باالخره

اگه :اروم در گوشم گفت. روصورتمو پاك كرد يبه زور از اغوش مامان و بابا جدام كرد و اشكا ريام... نبود كه خراب شه يجور شميرو شكر ارا

 ...ميهمه ادم خالص ش نيبردار و ا لميف نيفعال بذار از شر ا...  نايبرمت خونه مامانت ا يشب م يخواست

 ...رو اسونتر يقطع كنم و خداحافظ مويرجمله باعث شد گ هي نيفرشته؟ هم ايادم بود  نيا ايخدا

سنگفرش ... ميشد يوارد خونه م ريدست به دست ام... رز پرپر شده سنگفرش شده بود يبا گل ها اطيتموم ح... خوردم كهيخونه كه باز شد  در

پله ... ميرفت يدست در دست هم باال م. رمز بودشد قرمز ق يم يكه به اتاق خوابها منته ينيمرمر يراه پله ..... بود  افتهيرز تا خونه امتداد  يگلها

 هياز ثان ياومد پشتم و در كسر ريدست ام... شده بود يپشتم نبود مغزم متالش ريخورد و اگه دست ام زيپام ل ريرز ز يپنجم بود كه گلبرگ ها

اتفاق  نيا نياز ا ايگو. خوردم غمويج لمبردريرس فاز ت. بر گونم زد و راهشو ادامه داد  يبوسه ا. جا گرفتم ريدر هوا معلق شدم و در اغوش ام

با ادا و اطوار ... تخت و خودشم نشست يمنو گذاشت رو ريام.... تختمون ادامه داشت  يرز تا رو يسنگفرش گل ها... بود  ومدهيبدش ن يناگهان

 سرشنكرد درو هم پشت  ينامرد.... رفت زديم به هم رويمن و ام ييبود كه تنها ينفر نيبردار كه اخر لميو ف ميكرد يبا يبا نيبا دورب

 يگرم. نگام كرد اومد پشت سرم يحساب نكهيبعد ا. داشتم  يبيكرده بود و دلشوره عج خيدستام دوباره ... ريحاال من بودم ونگاه تبدار ام.... بست

... انميعر يگرمش نشست رو شونه ها يبوسه ... شو قول رهيام... يقول داد... يتو قول داد... نه  ريام... كرديم خيتنمو س ينفس هاش موها

 يرفت از رو... كردم  يم ياحساس سبك... دستاش رفت سمت موهام و سنجاق هاشو دونه دونه از سرم در اورد... شديقلبم داشت از جا كنده م

 گلخوش ينجوريا: زد ميشونيبر پ يبوسه ا.. .پاك كرد شمويارا متيبا مال..... پاك كن بود  ريش... نشست جلوم نباريبرداشت و ا يزيچ هي زيم

 .رميحاال فردا صبح م! نه: گفتم....  دميكشيخجالت م.... اتاق خوابمون بود  يخانومم حموم تو يهان يكه سبك تر ش ريدوش بگ هيبرو .... يتر

 ؟يريحاال م:زد و پشتشو كرد بهم  يقشنگ لبخند

كه  رونيب اميخواستم ب يم. برد نياز ب امويدوش اب گرم همه خستگ هي... دم و وارد حموم شدملباسامو دراور.....  دمياز خودم خجالت كش بازم

 ؟ يديمنو م يحوله ! جان ريام... ارسالن  ريام: اوردميافتاد بازم حوله ن ادمي

دوباره صداش كردم و خواستم .....  دميپوش يبد نبود لباسامم همونجا م... كردم و دستمو دراز كردم و حوله رو گرفتم ميخودمو پشت در قا باز

 خوبه؟ نايا: در يو شلوار بلند اومد جلو زيبول هيبا .... بهم لباس بده 

.... : گرفتم  ممويلحظا تصم هيداشتم؟  اقتشويل... از خودم دلخور شدم .... باشم  يكه من راض داديم شويعيبود؟ حق طب يك گهيد نيا.... من  يخدا

 ... چهارمه  ياس خوابا تو كشولب ه؟يچ گهيد نيا! ريام

و حاال نوبت اون بود بره حموم  دميلباسمو پوش. دمياز داشتنش به خودم بال! لباس خوابو اورده بود نيتر دهيپوش... كرد يم داديتو چهرش ب بهت

عطر  يو كم رونياز حموم اومد ب... دنشده بو يقلبم هنوز ضربانش عاد... عطر زدم يكردم و كل يمختصر شيارا اديكه از حموم ب يتو فاصله ا... 

بعدم نوبت . ديموهامو با حوصله شونه كرد و سشوار كش... سشوار به دست اومد پشت سرم.... ايخوريسرما م يموها بخواب نيبا ا: به خودش زد

 ... خودش بود يموها

 م؟يباش شهيمگه قرار نبود مثل هم: رفتم جلو .....سرقولش بود ... اون سر تخت  ريسر تخت و ام نيمن ا... تخت يرو ميبود دهيخواب
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 ..... دوستت دارم :  نشيسرمو فرو كردم تو س... و اغوششو باز كرد ديخند

 قهيانقدر تعجب كرده بود كه تا چند دق..... بر لبش نشاندم  يطوالن يبوسه ا ريسرمو اوردم باال و در مقابل نگاه تبدار ام... گرفته بودم ممويتصم

ادم يقولمو  يديد هوي يكن يطونيمثل هر شب بود؟ ش نيا: دستاش نيسرمو گرفت ب... من بود  يبوسه  نياول... حركت مونده بود يب نجوريهم

 ... رفتا

 ......الخطاست  زيانسان جا... نداره  بيع:دميخند

 بله؟_

 !بله_

كه  يو دوجسم... لبهاش يگرم... تنش  يبود و گرما ريام... شيشير مبود و نگاه تبدا ريام... عاشقانه اش يو نجواها ريو ام ريبود و ام ريصبح ام تا

 ... شد يم يكي

 . ديكش ياز پنجره به خونه عشق ما سرك م ديخورش... باز كردم چشمامو

: لندشم كه در باز شد از جام ب خواستميم... بودم دهيچقدر خواب... رو نشونه رفته بود12 واريد يساعت رو..... نبود  ريام. به اطراف انداختم ينگاه

 ...نييشب قبل افتادم و با خجالت سرمو انداختم پا ادي... ريصبح به خ... خانومم يسالم هان

 ت؟يعسل يقربون چشما يبردار دنيدست از خجالت كش يخوا يم يتو ك_

... پختم  شونيبه دستور ا نميا... دهسفارشتو كر يكل... مامان شكوفه كله سحر زنگ زده حال تو رو بپرسه : تو دستش ينيافتاد به س نگام

 ...ها شهيم ميموقعا بهت حسود يبعض ميخودمون

 !ريام_

 .....از اب دراومده  يچ نيبخور بب ايب... به فدات_

 .....!شوهرتما : ديخند.خودمو جمع و جور كردم. نشست لبه تخت اومد

 شد؟ يچ: نگاه كرد بهم يبا نگران... گفتم ياخ... ديچيتو دلم پ يدرد... شدم زيخ مين

 رم؟يدوش بگ هيقبلش  شهيم....  يچيه_

 ....اره_

 ....  شميخودم پا م: پتو و بزنه كنار كه مانع شدم خواستيم

لباسامو تنم كرد و در ... دوش اب داغ حالمو جا اورد هي...... بده اومد پتو رو كنار زد و بغلم كرد برد حموم  يمجال عكس العمل نكهيا بدون

 ....بخور كه از دهن افتاد : رو گذاشت رو پام ينيس ديكشيوهامو سشوار مم كهيحال

 ..... خورمينم ر؟منيام گهيد هيچ نيا....  يا:قاشق خوردم  هي

 .خانومم  يبهتره هان يبخور يبدمزس ول دونميم: جمع كرد موهامو

 ....خورم  يم خودم...  ريام هيچه كار نيا: از دستم گرفت و پرش كرد و اورد سمت دهنم قاشقو

 ... دميخودم غذاتو بهت م... حرف نباشه : اورد جلو قاشقو
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كه تو  يكيشده بود كه چشمم خورد به جعبه كوچ يكاسه خال. و دستور شكوفه جون بود به خوردم داد هيگفت مقو يكه م ويمزخرف يزور غذا به

 گه؟يد هيچ نيا...:بود  ينيس

 .... خانومم  يهان هيناقابل هد_

 ... بايفوقالعاده ز قيانگشتر عق هي: دمكر باز

 چه مناسبت؟ به

 .....شب زفاف  هيهد_

 دن؟يم هيمگه شب زفافم هد: دميخند

 ..... قشنگه  يليخ...  ريام يمرس:اندازه بود... و انگشتر كرد تودستم  ديخند

 ....گلم نشسته  يچون رو دستا_

 .....! شمايبدعادت م يكنيلوسم م ينجوريا_

 ؟يكن يدم و تو به من بد عادت ممن ب يعني_

 ... يشما خوب رينه خ_

 بدعادت؟ يگيپس چرا م_

 !مايريماه عسل كجا م يتو اخرشم به من نگفت: گرفتم دماغشو

 ....!حدس بزن _

 كجا؟_

 !شهر پر خاطره هي_

 فرانسه ؟_

 ؟يخورد جيهو_

 فرانسه؟ ميريم ميدار يجد يجد! مزهيب_

 !اخ جـــــــــون: دميبوس و گونه اشو دميپر. تكون داد سرشو

و اروم بوسه  زنميم يلبخند ياز سر خوش... چشمم يجلو اديارسالن م ريام انيعر يتنه  مين. زنهيبازم افتاب چشمامو م..... كنم  يباز م چشمامو

صبح شده ها !ـــــــــــريام: گميدورگه از خوابم درگوشش م يباصدا... كشه يو محكم دراغوشم م شهيچشماش باز م... نشونم يبر لبش م يا

 ؟يپاش يخوا يمن

 !رفته ادمونيسركار رفتن به كل . دوماه نيا ميما هم بدعادت شد: شهيو از جا بلند م كنهياز اغوشش جدام م اروم

 !خواب الود ياقا نيصبحانه رو بچ زيحرفا برو م نيا يبه جا_

 !فتسبدنم كو ريجون ام ؟ينيامروزه رو تو بچ شهيم: جمع كرد چشماشو

 !اينساز ياومد يروز اول_
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 ...ايكوتاه ب ريجون ام_

 ؟يخور يكه بهش قسم م شهيشميك يمگه جون شوهر من نخودچ:كردم يمصنوع ياخم

 م؟چطوره؟يكن لياصال امروز كار و بارمونو تعط گميم: ديخند

  م؟يش اليخيب يگ ياونوقت م مارستانيب ميبر ميخوايسال م هيبعد  ؟يشد وونهيد_

 دستش رفت سمت شلوارش... چشماش نيبا ا! خانوم دكتر خوشگل هي: اومد جلو..... كردن  وونميد: ديخند

 !ــــــــــــريام_

 !خوام برم حموم يبابا م هيچ:ديخند

بزرگ و من عاشق  يادياوقات هم ز يشد و گاه يموقع ها واقعا بچه م يگفت بعض يشكوفه جون راست م. به نشونه تاسف تكون دادم سرمو

 يدوماه بود زندگ..... وارد آشپزخونه شدم . برام جذاب بود نيكنم و ا ينيب شيتونستم عكس العملشو پ ينم چوقتيه. تناقض بودم نيهم

تو ... بود نيريبه كام جفتمون ش! ماه عسل ... واقعا هم كه اسمش برازندش بود . كه ماه عسلمون بود يدوماه. شده بود غازا ريمشترك من و ام

... مياورد يم اديبا هم بودنمونو به  قيدقا ميرفت يراه م ابونيتو خ... ميكرد يمرور م مونويسفر كار هيثان هيو ثان ميزد يقدم م زهيانزه لش ابونيخ

... شد جونم به جونش بسته..... وابسته تر شدم ..... عاشق تر شدم ... خوب شناختم يليخ روياون دو ماه ام يتو... فرودگاه بود يهمه تو زبدتر ا

 .... هم بدون من ريو ام... نداشتم يمعن ريحاال من بدون ام

... دشيبه سف ميديرس ميشكست... مثل پوستش... مياولش سخت بود... ما بود يزندگ هيتخم مرغه چقدر شب نيا... برداشتم و شكستم يمرغ تخم

 زرد عيما.....  ميشد يكيبا هم  ريمن و ام... كردم يرو با هم قاط دهيفزرده و س..... عمق عشقمون ... بعدم نوبت زردش بود... مياورد مانيبه هم ا

 نيبعد ا... تا عشقمون پخته بشه و ثمره بده؟ ميقرار بود بسوز م؟يكن زيليو زيليما هم قرار بود ج... دراومد زشيليتابه و ج يشد تو ختهيرنگ ر

جا  شعشق ما رو تو خود يتخم مرغ گرد و تپل چه جور نياخه ا... دميو خند ان متوجه افكار احمقانه خودم شدم هي موند؟يازمون م يسوختن چ

 !سوخت چارهيتخم مرغ ب ؟يخانوم ييكجا: رو رو شونم احساس كردم يدست يداده بود؟ گرما

 سوخت؟: كردم زمزمه

 زه؟ سو يچته تو امروز دختر ؟ چه مرگته؟ مگه عشقم م... اه... عشقمون نسوزه؟... چنگ زد به دلم يبد حس

 ؟  يخوب يخانوم يهان_

 !عشقمون نسوزه! ريام: برگشتم سمتش. زديتخم مرغ سوخته حالمو به هم م يبو

 !  مايدر بر ركارياز ز ميبار اومد هيبابا :  ديخند

 !ستيشك كه نك.....  يعشقه خانوم... سوزه ينم يول دهيم وهيم... رسهيبه اوج م... پزه يخانومم ؟ عشقمون م يهان هيسوختن چ: كرد بغلم

و مچم  دياومدم خاموشش كنم كه دستم لرز. گاز هنوز روشن بود ..... برگشتم ... شده بود شتريتخم مرغ سوخته ب يبو... اوردم باال سرمو

 .دستم ! اخخخخخ....:به تابه  ديچسب

 شد دستت؟ يخانومم؟ چ يشد هان يچ_

 !به دادم برس..... سوختم ! ريسوختم ام: كردميم نيياال و پادستمو ب كهيدر حال كرديدستم زق زق م...... داغ بود  چقدر
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اخه من قربون شكل ماهت چرا با خودت : ديمال يدستم م يپمادو رو كهيدرحال. اورد يو بدو رفت پماد سوختگ ينشندم رو صندل هراسون

 ؟يشد مونيومده تو سرت؟ نكنه پشمزخرف ا يفكرا نينبودم برات كه ا ينكنه من شوهر خوب....  ايتازه عروس ؟يكنيم ينجوريا

 ...ترسميمن م... يهست يخوب يليتو مرد خ... ترسم يمن فقط م! رينه ام: پر اشك شد چشمام

حاال ضربان قلب خودم بود كه ... استوليد... ستوليس... استوليد... ستوليس... داد يقلبش بهم ارامش م يصدا... نشيگذاشتم رو س سرمو

كه  ميما بود نيا. دست ما بود يزندگ. رو به راه بود يهمه چ دم؟يترس يم ياز چ... ان قلبمون با هم هماهنگ بودضرب... كردم  ياحساسش م

... گرفت يدستور م ختهيكه از دو روح در هم ام يدو دست... ديچيكنار هم م ويبود كه تار و پود زندگ ريدست من و ام... ميساخت يم مونويزندگ

. واقعا نگرانم شده بود... خنده ريمتعجب نگاهم كرد و من بلند زدم ز. لبخند زدم. نگران بود  ريام يچشما. بلند كردمسرمو ... نبود ينگران يجا

 ! شميم ينجوريموقع ا نيا شهيهم...... جونم  ريام رينگ شيجد اديز....  هيهورمون راتييتغ: كه بود ييگذاشتم همونجا وسرم

 !يترسون يوقع ها ادمو بدجور مم يبعض: رنگ عشق به خودش گرفت چشماش

 !خانومم يهان يشيتو هنوزم قرمز م: ديگونم نشوند و باز خند يرو يا بوسه

 باشه؟... بد بد نكن يهم فكرا گهيد.... پاشو خانومم  شهيم يپاشو كه االن دكتر سماوات شاك: موهام يكرد تو سرشو

 !باشه_

تمام ......  ديچيخانوم فالح تو بلندگو پ يصدا...... تو دماغم  ديچيالكل پ يبو... رگ بشمبود از ذوق جوون م كيشدم نزد مارستانيوارد ب يوقت

 ندلبخ هي... عاشق شدم... دكتر شدم... كه توش بزرگ شدم يساختمون! ساختمون ده طبقه بود  نيهمه عشقم ا... شد جانيو ه يوجودم پر از شاد

پزشك  هيبه عنوان  مويروز كار نيخندون وارد اتاقم شدم تا اول. داديبهم ارامش م طيمح نيا... ..دست خودم نبود ... صورتمو پوشونده بود يپهنا

 ...تو خونه گرمتون ديدنبالت و با هم پا بذار اديكه شوهرت ب دنيبود با شوق كار كردن و انتظار شب رو كش يچه حس خوب... زن شروع كنم

صبحونه رو  زيم رهيدوش بگ ريشم و تا ام يم دارياز خواب ب رارسالنيام يح زود با بوسه صب. رهيگ يبه خودش م يكم كم روال عاد مونيزندگ

خونه و هول  مير يظهرا با هم م. رونيب ميزن يبا هم از خونه م. حموم رميجمع كنه من م زويم ريو تا ام ميخور يكنار هم صبحونه م. نميچ يم

كنم و بعد مشغول غذا  يكم استراحت م هيو من تو خونه  مارستانيب گردهيبرم ريام ميخوريو م ميكن يسر هم م ييغذا هيبه كمك هم  يكهول

اخر سرم .. كشه خردش كنم يربع هم طول م هيپوست بكنم و  ينيزم بيس هي كشهيربع طول م هي. ستميكار وارد ن نيتو ا يليخ. شم يپختن م

غذا به دماغش بخوره  ياومد خونه بو ريكه ام دميكارو انجام م نيبا عشق ا يسختمه ول! تكونش بدم تونميربع نم هيو تا  شهيمشست دستم قرمز 

كنم  يم شيدوست داره ارا ريكه ام يكنم و اونجور يلباس خوشگل تنم م هيداغ ندم و  ازيپ يكه بو رميگ يدوش م هي رميبعدشم م! و حال كنه

 شهيهم. شهيم داشيشب پ9- 8هم ساعت  ريام. باشه زيكشم كه تم يبه خونه م يدست هي رميبعدم م. در بره شياومد خونه خستتگ يتا وقت

نشونه  يبوسه م هيپاش برسه تو خونه  نكهيخونه و قبل ا اديخوش و دست پر م يخسته است با رو نكهيبا ا. شاخه رز سرخ دستشه هي ياومدن

. ستيدسپختم احتماال خوب ن. كنهيسس ساالدو درست مدوششو گرفته و لباساشم عوض كرده و داره  ريام نميغذا رو بچ زيتا من م. گونم يرو

 يبا اشتها كل ريها ام نيا يبا همه  يول! گيته د چسبهيو خورشتام م شهيموقع ها اش م يبرنجام بعض. نمك ينمك ب يب يشوره گاه ياديز يگاه

دو . رهيروزم در م يو خستگ فتهيدوباره به كار م كنم و شست دستم يم فيك يوره و منم كل خيته م اكشه و با به به و چه چه همه رو ت يغذا م

 يجلو مينيش يبعدشم م. خچاليتو  ذارهيته مونده غذا رو م يكي شورهيظرفا رو م يكي. شهيشامم جمع م زيو م ميد يدست به دست هم م ييتا
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 يمن پا يگاه. ميزن يبا هم م يو گپ ميكن يم فيعراز محل كار ت نيو در همون ح ميكن ينگاه م خبارا اي لميكنه و با هم ف يبغلم م ريام. ونيتلوز

بوسه به  هيذاردم رو تخت و  يباال و م برهيكنه و اون همه پله رو م يبغلم م ريدر حالت اول ام. اون يو گاه برهيخوابم م ريتو بغل ام ونيتلوز

 نيزم يو خودمم رو ارميپتو و بالش م هي رميد كنم مبلن رويام رسهيدر حالت دوم كه من زورم نم يخوابه ول يو خودشم كنارم م زنهيموهام م

 نكهيروزا بعد ا هيبق. فتهياوقات م ياتفاق گاه نيالبته ا. در كنارم ارزششو داره ريحس كردن ام يول شهيبدنم تا صبح خشك م. خوابم  يكنارش م

موقع ها هم دست تو دست هم  يو بعض ميذار يقه مموقع ها با هم مساب يبعض. يقدم زن ميريو م ميشپو يم يرفت لباس ورزش نييغذامون پا

خونه و  ميرس يم سيبا تن خ! ميكن يخواب م يو اون موقع است كه اونا رو هم ب نايشكوفه جون ا اي نايبه خونه مامان ا ميرسيكه م ميدو يانقدر م

بعدشم .  ميريگيپر سر و صدا م يا قهيدق 5دوش  هيه اول موهاشو شامپو بزن يك نكهيدعوا سر ا يكل باتو حموم و  ميچپيم يياز زور خواب دوتا

 يو م ميكن يبغل م گرويرو تخت همد ميديبرنده شدن پر يهمزمان برا يپوشه و وقت يو لباس م زنهيزودتر مسواك م يكه ك ميذار يمسابقه م

خونه غذا درست  مونهياون م يعني.  شهيعوض م ريمن و ام فيفرد وظا يو روزا نهيبرناممون ا وجز يروزا. بره يو همونجا هم خوابمون م ميخند

 گميبهش م يوقت. كه دارم قبول كرده ييباياقاست كه منو با همه شرطام و ع يليكنم خ يموقع ها فكر م يبعض. مارستانميب 9-8و من تا  كنهيم

 م كجام به طاووس شباهت داره؟ كن يخواهد جور هندوستان هم كشد و من فكر م ووسگه هر كه طا يجلو دهنم و م ذارهيدستشو اروم م

شبا هم مهمون  ميظهرا نهار مهمون مامان. ميخور يبه دل كوه و صبحونمونو هم همونجا م ميزن يبعد نماز صبح م. كنه يها برناممون فرق م جمعه

 يكم بهم م هيبرنامه هامون  دعوتمون كنن و خالصه كننيهوس م اليموقعا هم فام يبعض. ميكن يما اونا رو دعوت م ميالبته گاه. شكوفه جون

با  شهيهم فتامونيش. ميخون يروتخت كنار هم و با هم كتاب م مينيش يم. ستين يخبر يرو ادهيگذره و از پ يجمعه هم به مطالعه م يشبا. زهير

 ايبعض. ميباش مارستانيبشب رو با هم تو  فتيكنم كه ش يم ميتنظ يهمه برنامه هامونو جور. ميشب رو بدون هم سر كن هينشده . هم هماهنگه

به خاطر  يگاه. دنيهنوز مزه عشقو نچش ايقطعا اون بعض يول ديور اون ور بر نيا يكمم مجرد هي. ديانقدر ور دل هم باش ستين خوبگن  يم

من  انهيكمر درد ماه تونه برناممونو به هم بزنه جز دل درد و ينم يچياز اون ه ريغ.. زهيريبرناممون به هم م گمونيد يدوستا ايو سهند  يشاد

 ينم يو من هم نامرد يدردا راحت ش نيكه از ا مياريبچه ب هي يسال گهيم يبه شوخ يگاه ريام. كنه يم نيخونه نش روهميخودم ام زج يكه گاه

 ! خوام يبچه نم گهيسال د 5بمونه من كم كم تا  ادشيساعت جاش بسوزه و  ميكه ن رميگ ياز بازوش م زير شگونين هيكنم 

گم  ينم... ستيو جونم و دلم و عشقم ورد زبونمون ن زميعز ست،يو لذت ن يهم اغوش ست،يهمش بوسه ن ست،يهمش عشق ن ريمن و ام يدگزن

. ميبا هم ندار ياختالف چيكه ه ستشيمعنا ن نيبه ا نيا يول مييچون از هم راض ميهست يبرعكس ما تو اوج قله خوشبخت! نه ميستيخوشبخت ن

نباشه تو دو تا خانواده مختلف با  يهر چ. ريمن به چشم ام يهم رفتار ها يو گاه اديم يبزرگ نيبه نظرم توه ريام يداوربرخ يبعض يگاه

خودمون كه البته  يكتايبا طرز فكر خاص و  ميو خودمونم هر چقدر عاشق و هر چقدر مجنون دو تا ادم كامال مستقل ميفرهنگ مختلف بزرگ شد

 يو احساسمونو كنار م ومدهيبه مذاقمون خوش ن يكيكه رفتار اون  ميدر كمال احترام به هم بفهمون ميكن يم يها سع عوقم نجوريا. كهيبه هم نزد

و هم با  مونهينموننميب يهم دلخور ينجوريبده و سوتفاهما برطرف بشه ا حيرفتارشو توض ليدل يكيتا اون  نييپا ميايو از موضعمون م ميذار

 . ميش ياشنا م شتريب تشيشخص تايطرف مقابل و جزئ اتيروح

 يبعض يحت. كنه يم شيو به موقعش احساسم چاشن ستيمنطقش خشك ن. كنه يمنطقش خوب مجابم م نيو با هم هيادم فوق العاده منطق ريام

 كنميم يمنم سع. مساعد باشه طيخودم بخوام و شرا كهيمگر زمان زنهيبهم دست نم ازيدر اوج ن. منطقشو كنار بذاره شهيها هم باعث نم ازين
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 يم صيمن كه تشخ دهيبروز نم ازاشوين يليخ رياگه ام. هم همه احسامو براش خرج كنم گهيبرخورد كنم و از طرف د يمنطق لشدر مقاب شهيهم

خانواده من به  كه به نهيا ريام گهيد يخوب. كنم يكوتاه ديپس نبا شهيمنم محسوب م يها ازين ريام يها ازين. ميزن و شوهر ريحاال من و ام. دم 

 يرمهدينتونستم با ام چوقتيرو كه من ه يدوستانه ا يرابطه . و فكر كنم همون اندازه هم دوستشون داره ذارهياندازه خانواده خودش احترام م

 يدرم حسادت مارسالن با برا ريام تيمياوقات به اون همه صم يدو تا داداش و من گاه نيشدن ع. باهاش برقرار كرده رارسالنيبرقرار كنم ام

 ياتنا هم مثل خواهرم م. كنن  يم يو پدر يواقعا در حقم مادر ديمامان شكوفه و بابا حم. منم خانواده اونو مثل خانواده خودم دوست دارم. كنم

 ! مونه

 يته و صد البته خرج هاباال رف يقابل توجه زانيپس انداز ماهانمون به م. ميساز يم مونويو زندگ ميد يدست به دست هم م ييدوتا ريو ام من

كه  نهيهمه تالشم بر ا. باشم ريتو چشم ام شهيدوست دارم هم. شهيو لباس و عطر و ادوكلن م شيصرف لوازم ارا شهياز هم شتريپوالم ب. گمونيد

هم منو به  رياندازه ام يتوجه ب.جالب  دهيا هي يلباسه و گاه هي يگاه ديجد زيچ نيا. داشته باشم واسه نشون دادن ديجد زيچ هي يطيهر شرا رد

 !شكرت ايخدا... خوشبختم چون امبرارسالنو دارم يليمن خ: بزنم اديموقع ها دوست دارم فر يبعض. كنه يم بيادامه كارم ترغ

 !خدا جونم مباركه مباركه يوا: دميبه شكمش كش يدست يخوشحال با

 ؟يگيم كيزام به خدا تبر يمن دارم م: كرد اخم

 !نه اي تونهيم يناز تپل هين ين نيا مينيه نتونست ادمت كنه ببسهند ك: دميكش لپشو

 !ناز و تپله يديحاال از كجا فهم: ديخند سهند

 !شميدارم خاله م!خدااااا يوا! هم تپل شهيهم ناز م ديمامان باباش كه شما باش_

تو پوست خودم  يخدا از شاد يوا! اورده يچ يچ! اومده؟ خاله اومده يك نيجونم پاشو از جات بب ين ين! ين ين: كمشيكشسدم رو ش دست

 ...!گنجمينم

 !يشيچرا خودت دست به كار نم يتو كه انقدر بچه دوست دار نميبب. !گرفتتش يبدجور نجايجو ا! ريخانومتو بگ نيا ريام: سهند

 !رهيگيادمو م يپا دست و ه؟يبچه چ. ديهول بود ياديشما هم ز م؟يكرد يمگه چند وقته عروس!اه: شد ليام به اخم تبد خنده

از دستش داداش؟ فكر كنم كم كم به  يديكش يچ ريام... تو رو گرفته يديبا چه ام! چارهيب ريام نيدلم سوخت واسه ا: خنده ريزدن ز همشون

 !هيبچه چ گهيخونه رو گذاشته بود رو سرش االن م شيپ قهيدق2تا ! است به خدا وونهيد! نيباشه از دست ا دهيو كراك هم رس شهيش

 !ديخوشش ا نديبب وانهيچون د وانهيد: دوتا دستشو گذاشت رو صورتم و با همون لحن قشنگش گفت ريام

... رازه هيهنوزم  ريام... اولو دارم يروزا جانيهنوزم ه شم؟يغرق م شيشيم يتونم خودمو كنترل كنم و تو چشما يهمه بازم نم نيمن بعد ا چرا

من و سهند به ! ديحواستونو جمع كن! مايينجايما ا!ياو: رونيب ديمنو از عمق چشماش كش يشاد اديفر يصدا... !عشقم... ميراز زندگ نيقشنگتر

 !شه جمعش كرد يفردا پس فردا نم رهيگيم اديبچم ! نجاستيسال ا 18 ريطفل ز!جهنم

 !گهيلخته خونه د هيخودشو بكشه ! چقدرم بچت بچه است_

 !بد يخاله ! كرد هيگر! ه؟ بچم بهش برخوردمگه مامان ندار! چرا خودشو بكشه؟! ادب يب_

 !خودم ببوسمت خاله  ايخاله قربون بچت ب_
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 !دست به ناموس من نزن!ياو_

 م؟يدو تا رو گرفت نيا ميرفت ميما خر نبود ريام! جمعشون كنه اديب يكي! دوتا شروع كردن نيباز ا: ريرو به ام سهند

 . ميكرد يرو چپ چپ نگاه مو اون دو تا  ميول كرده بود گرويهمد يو شاد من

 !به جونمون فتنيتابه بردارن ب يكه االناس برن ماه ميدر بر ايب ريام! ابالفضل اي: ديخند سهند

 .ديخند ريام

 !رونيزبونتو خورده؟ بگو تا از حلقش بكشم ب يتو؟ نكنه هان يچرا انقدر ساكت! ريگم ام يم_

هنوز كار  يزندگ نيكه شما دو تا ازدواج كرد يسال2 نيتو ا فهمميمن نم! خودتو ادم كنه وادخيم يكي! يريگ يم راديا يبعد از شاد: ديخند بازم

 ...خودشو نكرده؟ مگه 

 !سهند كار خودشو كرده يول دونمينم ويزندگ: وسط حرفش ديپر يشاد

 !كشهيبچه پرو خجالتم نم! كرد به شكمش اشاره

 !ميبر ميخوا يما م ديبچه دار شدنتونو بد ينيريش! باهاشون حرف زد شهينم! دو تا رو نيسهند ول كن ا_

 !يريگ يم ينيريش يداد يشما هر وقت چشم روشن_

 د؟يخوا يم يمگه چشمتون به جمال تحفتون روشن شده كه چشم روشن! گنايم نيرو به ا_

 ده؟يم يدادن چه معن ينيرياصال ش! وزهاميب ويروشن بشه و بتونه راه و رسم بچه دار دنشيكه چشم ما با د ديبد يچشم روشن ديشما با رينه خ_

 !هم شام يبد ينيريهم به بچم ش يموظف! مثلنا يخاله ا

 !كادو فراموش نشود! كه سالگرد ازدواجمونه ديمطلع! ميدر خدمتتون هست دياريب فيتشر! پس فردا شب شااليا_

احتماال ! بود يدنيد يمامان شدن شاد! ديگنج يش نمتو پوست خود ياز خوشحال يشاد. ميكرد يبا زوج خوشبخت بحث م مياخر شب داشت تا

 !خدا خودش رحم كنه به بچه! غذا بده يبه بچش غذا بده بچه قراره به شاد يشاد نكهيا يبه جا

 !شهيتنها تنها كه نم! يخانوم يهان ميخب بلند بگو ماهم بخند: پام احساس كردم يرو رويام دست

  خوره؟يدختر به مامانا م نيا يهم مامان بشه؟ اخه كجا يشاد شهيمگه مكردم  يداشتم فكر م: تر شد قيعم لبخندم

 ! گهيبرعكسه د ايكار دن_

  ؟يچ يعنياونوقت _

 ....هم  گهيد يايو بعض زننيباشن ازش سر باز م يتونن مامان خوب يكه م ايبعض _

 جان؟ ريام هيمنظورت چ: گفتم با ارامش.كردم احساسمو واسه خودم نگه دارم  يسع. ومدياصال به مذاقم خوش ن حرفش

 !خانومم يهان يچيه_

 ديجد يقانونا نيتازه فوق تخصصمو گرفتم و به لطف ا! رجانيمن كه از همون روز اول موضعمو واست معلوم كردم ام م؟ياقا هيكنا يعني يچيه_

 ... ذره به تو برسم هي .بدم ميبه زندگ يسرو سامون هيخوام  يم! مناطق دور افتاده معاف شدم ياز گذروندن طرحم تو

 ...عشق من و تو ي وهيبهتر از م يچه سر و سامون: گرفت دستمو
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 !ريام_

عمرم  يروزا نيدو سال واسه من قشنگتر نيا. سالگرد ازدواجمونه نيپس فردا دوم... بذار من حرفم تموم بشه بعد! خانومم يبه فدات هان_

 يندونه من كه خوب م يهر ك....  يبهم برس يخوا يمن نگو م يهان. كنم يخدا رو شكر م كه هر روز به خاطرش هيزينعمت با تو بودن چ. بوده

 . احساس نكنم  مونيتو زندگ يكم و كسر چيكه من ه يدو سال همه تالشتو كرد نيادونم تو 

همه تالشمو كردم عشقم وجودم  يباش يمنم همه تالشمو كردم كه ازم راض: ديكشيم شيحرارت لباش هنوزم منو به ات ديبرد باال و بوس دستمو

خوش  شهيهم ويزندگ يرو خواميم... خوششو بهمون نشون داده يتا حاال رو يخدا رو شكر به همت جفتمون زندگ... نفسم احساس كمبود نكنه

 ... ميخوام از هم خسته بش ينم... ميبش يدچار روزمرگ وامخ ينم.ينيبب

 . شميكه دلخور م يسمت روزمرگ مير يم مينگو دار ريام... تازه باشم شهيهم... بمونم يهانبرات  شهيبوده كه هم نيمن همه تالشم ا ريام_

  ؟يشدم چ يروز برات تكرار هياگه من ..... دلخور نشو ... نه خانومم ... من ينه هان_

 !لطفا حواستو جمع كن! دارهفرق  يليخ يشدن با روزمرگ يتكرار! شه ينم يتكرار چوقتيعشق ه! ارسالن ريام: برگشتم سمتش ناباورانه

 ...اخه... نبود نيمن منظورم ا_

از . كن  ليخواست حرفشو بهم تحم يانگار م. ستين يمنطق ريام يكردم حرفا يبار بود كه احساس م نياول. كرد ياعصابمو خرد م حرفاش

كه  نهيمنظورت ا: كرد يداشت همونكارو م قايدق ريبخواد به زور حرفشو بهم بخورونه و اون لحظه ام يكه كس ومديبدم نم نياز ا شتريب يچيه

 ...به حرفت گوش كنم هان؟ اگرم نه كه فمهيمن زنتم و وظ! يخوايبچه م

كنه  يم يمن كه منطقش احساسشو ضربه فن يهان ؟يشيم يچرا عصبان. ميبا هم دوكلمه حرف بزن ميخوا يم ؟يشيم يمن چرا عصب يهان! يهان_

 كجاست؟

 !شدميم يشدم خطر يكه م ميشدم عصب ينم يبود كه حاال حاال ها عصب يمدلم جور. امپرم زده بود باال. خونهجلو در  ميبود دهيرس

 !دكتر ياقا نهيكه منطق بب كشهيمنطق به رخ م يتو وقت يهان_

با لباس ولو  يهمونجور دوان دوان خدمو رسوندم به اتاق خوابم و. داد كه دلم براش سوخت ييصدا هي. دميمحكم كوب نويشدم و در ماش ادهيپ

 تيتثب يخواستم برا يم يشتريفرصت ب.....  ميسال بود با هم ازدواج كرده بود 2تازه ... كرد يتصور بچه هم حالمو بد م... شدم رو تخت

 ديباشم با ريكنار ام نكهيا يشبا به جا... گرفتيهمه وقتمو م ومدياگه بچه م..... بچه ... مطمئن بشم تا اخر عمر عشقم باهامه نكهيا يبرا... عشقم

 يكه قبل اون انجام نم يياز عمال يلياجازه داشتم خخ. وقتش بود خودمو تو كارم نشون بدم. تازه فوق تخصص گرفته بودم..... كنار بچه  رفتميم

حس  ميتو زندگ شهيهم... ام برسماز كار چكدوميذاشت به ه يبچه قطعا نم هي... قرارداد ببندم گهيد يمارستانايتونستم با ب يم. دادمو قبول كنم

 ياتوانثابت كرده كه تونسته خواستن توانستن است رو به همه نشون بده اما اون لحظه بدجور احساس ن تشويكه ادم يادم. ادم توانا رو داشتم هي

شدم؟ مامانم  يمتنفر م ريگه از امكرد؟ ا يخراب م مونويكرد بچه دار بشم؟ اگه بچه زندگ يخواست؟ اگه مجبورم م يبچه م رياگه ام... كردميم

 شتريكنن بچشونو ب يبه توافق برسن و هر كدوم فكر م تشيسر ترب توننيچون نم... بچس شتريزن و شوهرا ب يفت عامل دعوا ها گيم شهيهم

كه به من داره  يبه عالقه ا رياگه محبت پدرانه ام ره؟يبگ يشيپ رياز عشقم به ام مياگه مهر مادر.. اگه... اديم شيپ نشونيدارن اختالف ب دوست

سازن؟ اگه بهشتم  يسوزن و م يكه م ييهمه اون زنا نيروز بشم ع هيمنو نخواد؟ اگه منم  ري؟ اگه بچه ما رو از هم دور كنه؟ اگه ام.... بچربه 
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 مانعم شد يخواستم مشت دومم بزنم كه دست يم... خوام ينم! نه : به شكمم زدم يمشت تيجهنم بشه؟ از عصبان

 ياگه م: ديمشتمو كه تو هوا گرفته بود باز كرد و كف دستمو بوس! اومده بود تو اتاق و نشسته بود كنارم يك ريام دميبودم كه نفهم يعصب انقدر

مال  يعنيمشترك . رميبگ ميمشتركمون تصم يخوش ندارم سرخود واسه زندگ يدون يتو كه م. زدم يحرفشو نم كنهيم تيدونستم انقدر عصب

 ...خوام يتا اخر عمرم ازت بچه نم ينخوا. حرفو نزن نيا گهيپس خواهشا د. يهمونقدر كه من توش سهم دارم تو هم دار. ومن و ت

خودمو جمع و جور ... كار عاقالنه نبود نياما اون لحظه به نظرم ا... خودش شيراست برم پ هيدلخورم  ايازش ناراحت  يداده بود وقت ادي بهم

 .....كردم 

تا باهم حلش  يگفت يم ويبغلم و همه چ يديپر يم ياز دستم ناراحت بود يقبال وقت ادمهي.... ستين يشگيهم يهان نميبيكه امروز ن يهان نيا_

 كنم؟  يم يكار نيمن چن ؟يبچه شد... كه يترسينكنه م نميبب... گوشه تخت ياما حاال رفت... ميكن

سال و  هيدرست ... دادم و اونم بهم اعماد كرد يقول هي يخانوم لپ گل هيبه  يز زمستونرو هي ادمهي: لبخند مهربون زد كه ته دلم قرص شد هي

 بازم به من اعتماد داره؟  ياون خانوم لپ گل ايا..... هنوزم سر حرفم هستم ... قول دادم تا نخواد سرانگشتمم بهش نخوره ... روز قبل 363

 

 ...هنوز زوده..... خوام بچه دار بشم  يمن نم...  ريام: تو بغلش خودمو انداختم. مهربونش شعله خشممو خاموش كرد لحن

 ه؟يچ لشياخه دل ؟يترسيانقدر از بچه دار شدن م.....  لرزهيصدات م....  يهان_

مامان  يدعواها... كه سر بچه نفرت شده دميعشقا رو د يليخ... كه سربچه خراب شده دميرو د ايليخ يزندگ..... من ازش خاطره بد دارم ... من_

روز عاشق هم بودن؟ قصه عشقشون زبونزد همه  هي يمادر و پدر شاد يدونست يتو م... كنم يفراموش نم چوقتيرو ه يمهد ريو بابام سر ام

 ...كه راحت بشه ازش گذشت ستين يزيچ يو مهر مادر يمحبت پدر... شهيهمه عالقشون نفرت م يبعد تولد شاد... بوده

... حواستو جمع كن ينيبيرو م نايا... نكن سهيمقا هيخودتو با بق چوقتيه يهان... خوام بشنوم ينم گهيد!شششيه: اروم گذاشت رو دهنم دستشو

 الفپدر و مادرت اخت... يكن دايراه حل بهتر براش پ هي يتونياما تو م! طالق : راهو انتخاب كردن نيحل اختالفاتشون ساده تر ياونا برا... نترس

 يقو....  يهان يحق انتخاب دار... تو دست خودته يزندگ... يكن انشيبا محبت ب يتون يكردن تو م انيب زيت اعتراض امنظرشونو در قالب جمال

 ! از اسمون افتاد تو دامنت يترسيكه ازش م ياون ينيب يبدتر م....  شهيدرست نم يزيچ دنيو لرز دنيبا ترس.... باش 

 قوله؟  ريقول ام: كرد يمكث

 .تكون دادم دييبه نشونه تا سرمو

 دهيقول م نجايهم ريام... از خانومش دوست نداشته باشه شتريرو ب وهيداد م وهيعشقش م يروزگار يروز هيكه اگه  دهيقول م نجايپس هم: ريام

 هيعشقشو با كمك همسرش بكنه  وهيم دهيقول م...  يهان دهيقول م ريام! خودش يخودش باشه و عشق به همسرشم جا يجا شيمهر پدر

 !تموم كنه شهيهم يمسئله رو برا نيكه قول بده و ا هيحاال نوبت هان......  يهان دهيقول م ريام.... ددخت تنومند 

 ...قول... ريدم ام يقول م... دم يقول م_

 ...سياز اشكام خ رهنشيپنهون شد و پ ريام ي نهيسرم تو س... رسهيحماقتم به اوج خودش م يگاه.ديامونمو بر هيگر

 ... يند كن هانسرتو بل_
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داده بود كه انقدر خوب بود؟ نگاهم رو  يمرد چ نيكرد؟ خدا به ا يبود كه انقدر ارومم م يچشما چ نيراز ا... باز قفل شد تو نگاهش نگاهم

 .مردا يمثل همه ...... ادما بود  يمثل همه ... ديصورتش دو ياجزا

 .دمشيگردنم خم شد و لبم نشست رو لبش، پر حرارت بوسكرد،  يبدجور وسوسه ام م نايا يول.. افتاد به لباش چشمم

 !فكر كنم افتاب امروز از غرب دراومده... ها شهيم تيزيچ هيامشب جدا  _

 !قدرشو دونست ديپس با فتهينم شتريبار ب هي ياتفاقا قرن نياز ا: تنگتر كرد اغوششو

 !من هم ياومد و پلكا نييپا سرش

 . بهش اعتقاد دارم قايمن عم يول هيگرفتن كار مسخره ا فكر كنن سالگرد ازدواج ايليخ ديشا

از وجود دو  تويخشنود نكهيارزشمند تر از ا يچ. رنيسال باهم بودن ما رو جشن بگ نيخوان دوم يكه م شهيم ييادما يرايگرممون پذ ي خونه

مسئله رو كه تو به جز خودت  نيكه ا ؟ييو االن كجا يسال قبل كجا بود ارهيب ادتيكه  يريبگ يهر سال جشن نكهيا ؟ينفر در كنار هم ابراز كن

 ؟يبكش رونيذهنت ب يايرو از خفا يهم مسئول گهينفر د هي قابلدر م

 م؟يدار گرويهمد مياريب اديو به  ميتا كنار هم جمع بش رهيبم يكي ديحتما با گميبشه م يمثال كه چ گهيكه در جواب دعوتم م يجواب هر كس در

موقع ها واسه خوشحال شدن و لبخند  يشاد بودن نباشه؟ چرا بعض يبرا يبرامون بهانه ا يبرخ يبرا تياهم يظاهرا ب يهاسالگرد  نيا نيچرا ا

 ميبفهم نكهيبدون ا يواشكيها  هيتا ثان رنديگ يكه دركنار هم قرار م يكياتفاقات كوچ نيجز هم هيچ يمگه زندگ م؟يبزرگ يدنبال بهانه ها نزد

تو دست  شتريب هياب هم چند ثان... سمت خوب خوباش ميچرا دستمونو دراز نكن... گذرن ياتفاقات م... رنيها م هي؟ ثاندستمون در برن رياز ز

نداشت بزنه و در  يحرف يدر جوابم كس... رهيگيعطشو ازت م. كنه يكار خودشو م... اش نعمته هيهمون چند ثان يول رهيم خورهيسر م... مونهينم

 انيم:گفت  يناباورانه م يمتعجب نشسته بود كنارم و بعد از هر مكالمه تلفن ريام. وتشون كرده بودم دعوتمو قبول كردنكه دع ييهمه كسا جهينت

 رونيب يكشيزبون مارم از لونه م نيتو با ا: چشماش چهار تا شده بود ريمهمونا كه تموم شد ام ستيل. دادم يو من هر بار جواب مثبت م گه؟يد

 ... دختر

بود كه هر كدوم مجبور  اديانقدر ز دامونيخر. ميديعالمه گوشت و مرغ خر هيو  يسبز يگون هيو  وهيخروار م هي. ديخر ميرفت ريا امقبلش ب روز

 .اشپزخونه يها يرو صندل مياخرشم جفتمون ولو شد. سالم به اشپز خونه برسه دايتا همه خر ميايو ب ميسه چهار نوبت با دست پر بر ميشد

رسمونو  ينجوريا دشيخر هيامسال  مياحساس نكرد شوياومدن كمك سخت نايپارسال مامان ا... چقدر دردسر داره ها كيجشن كوچ هياخ _

 ...كنهيچقدر خستمون م شيبق دونهيخدا م ديكش

 ميدوست داشتم تمام كاراشو خودمون دوتا بكن.... من قول نكردم  يول انيگفتن م نايامسالم مامان ا_

 ! ميكنيكم الغر م هي... يكرد يخوب كار_

 ! ميچقدرم كه ما چاق_

 !ميهركول ينسبت به اون دوتا الغر مردن... بنداز وارينگاه به اون عكس رو د هي:ديخند

 ...خوب نويا_

 ؟يرفت در خونه رو ببند ادتيباز تو !ــــــــــــــريام:  ستاديا هيثان هيقلبم .... شدن در اوم دهيكوب يصدا
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 !! فكر كنم: گناهكارو به خودش گرفت يادما افهيو ق ديبه سرش كش يدست

 ....  مينگاه بنداز هي ميپاشو بر ؟ياومده باشه تو خونه چ يكيكنم؟ االن  كارياخه من از دست تو چ... فكر كنم و _

رو پشت سرم احساس كردم  يستبگم كه حركت د ريخواستم به ام يو رو كرده بودم و م ريكل اتاقا رو ز... نوييپا ريو ام گشتميطبقه باال رو م من

 هي ودكه جلوم ب يزياون چ دنيپشتم باشه برگشتم و با د ريكه ام ديام نياب دهنمو قورت دادم و به ا!نبود يكس! من كه همه جارو گشته بودم.... 

 ...دميبنفش كش غيج

 يسكتم بد يخوا يم. :  ديكوبيامان م يقلبم بدهنم خشك شده بود و . بودم دهيواقعا ترس... ديوحشتناك رو صورتشو كنار زد و خند ماسك

 ر؟يام

 !در بره تيگفتم خستگ! من يهان هيسكته چ: ديخند

 ...كه دمينشونت م يخستگ هيصبر كن _

 يم يكيتا 4بلندش پله ها رو  يبا اون پاها.... دنبالش رفت سمت پله ه دميدو. داد و فرار كرد يمشت نثارش كنم كه جاخال هيدراز كردم  دستمو

 !سايوا! ياگه مرد سايوا: رفتم دنبال  يم يكيكرد و منم دوتا 

 ثابت شد مردم؟ : خفه كرد ادمويبوسه فر هيبا! نامرد: كردم پرت شدم تو بغلش يم يكيو منم كه با سرعت پله ها رو چند تا  ستاديدفعه ا هي

 ريام دنيرفت و با د ادمي ويهمه چ دياون همه خر دنيبا د.زخونهو خودمو رسوندم به اشپ رونيحركت از بغلش اومدم ب هيبا ! ينامرد! رمينه خ_

 !تا فردا غذا بشه ديبا يهمه گوشت و سبز نيا: دمينال شديكه وارد اشپز خونه م

 ؟يچه جور_

 ....گوشتام با تو ... ها با من وهيم... مياالن شروع كن نياز هم ايب! يفكر كنم با بدبخت_

كرده بود  يخداحافظ نيبا زم ديها و پاك كردن گوشت و مرغ كه تموم شد خورش وهيو م يشستن سبز شد؟يمگه تموم م. ميمشغول شد جفتمون

 !من گشنمه گميم: ما هم به قار و قور كردن افتاده بود كميو ش

 !ميبخور يزيچ هيبا هم  يمنتظرم بگ يافتاد؟ از ك ادتيچه عجب _

 ....بازم  ريام: به جونش ميزده ها افتاد يو مثل قحط ميگوشت كباب كرد كهيت هي

 دفعه رو خودت پاشو  هي نيا ريجون ام_

 !ــــــــــريام_

 ....  ميبزن يچرت هي ايب....  ياصال غذا رو ولش كن هان_

 !مياهوم بر_

 ... جا دراز بكش بابا راحت باش نيهم م؟يد يكه م يو گوشت يسبز يبو نيرو تخت؟ با ا ميبر يعني_

 من  يپاسرتو بذار رو  ايب:نشست

 ؟يخودت چ_

 بره؟ يمگه با وجود شما ادم خوابش م_
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 .زود گرم شد يليسرمو گذاشتم رو پاش و چشمام خ اروم

نور مزخرف از خواب  نيهم با هم شهيو از شانس بد هم ارهيبه چشمام هجوم ب ينجوريخوابم افتاب ا يوقت نكهيمتنفرم از ا... بازم نور افتاب! اه

افتاد  ادميتازه .... لزج  زيچ هيدستمو تكون دادم كه پتو رو بردارم كه دستم خورد به .... سردم بود  يبدجور... كرد يم بدنم درد... شم يم داريب

عالمه كار انجام  هي..... ظهره  يكاينزد دادينشون م ديانوار خورش ييتاللو طال.... به اطراف انداختم  يچشمامو باز كردم و نگاه عيسر..... كجام 

 ييها يسبز دميد رگشتمب....  ختيريم نيزم ياز پشت سر رو يزيچ هي.... از جا بلند شدم ....  ديمخم سوت كش شونياداوريبا ....  ميشتنشده دا

بود  يپر سبز... نگاه كردم  نويبا وحشت زم....  دمياونا خواب ياز شب رو نكهيا يعني نيبه شلوارم و ا دهيزحمت خرد كرده بودم چسب يكه با كل

چه  نكهياز فكر ا..... بود  غهم پر گوشت و مر نتيكاب يرو...  نتيكاب يرو شيبود و بق نيزم يها رو يمقدار كم از سبز هيخدا رو شكر فقط .. ..

! ريام:.... به حالت نشسته خوابش برده بود  نيزم يدغدغه رو يكه ب رينگاهم افتاد به ام.... واسه اون گوشت و مرغا افتاده حالم بد شد  ياتفاق

 ! ريام

 بله؟ :باز كرد  چشماشو

 ..... ميدينگو كه تا حاال خواب! خدا اي: دياز جا پر هويمن  دنيد با

 !باال اومده ينگاه كن چه گند! بره يبا وجود تو خوابم نم گه؟يبود د نيا_

 ! گوشتا...  يوا... ها كه خراب نشده  يسبز نيا: چرخوند سرشو

 ميخوا يم كاريچ با،ياوه اوه نگاه كن ظهره تقر... حله خچاليتو  يبذار... كم خشك شده هي... خراب نشده: بهشون انداخت يرفت و نگاه جلو

...  يساالد درست كن... يغذا درست كن يخوايم... خواد يم يدرست حساب يريگردگ هيخونه ... شه  يكارا تموم نم يهرجور فكر كن ؟يهان ميبكن

  نجا؟يا اديپاشه ب يواشكيزنگ بزنم اتنا  هي يخوايم!يوا....  ميجمع كن مويزد انجيكه ا يگند نيا...  ينيبچ وهيم

دست به  يو سه نفر وستياتنا هم به ما پ... نگه يچيه چكسيزنگ زد به اتنا و سفارش كرد به ه عيبه نشونه تاسف تكون دادم و اونم سر سرمو

ساعت قبل  هيكارا ... خورشت بار گذاشت و منم سوپ و برنج ريام... دن آشپزخونهكر زيخونه رو به عهده گرفت و تم يرياتنا گردگ... ميكار شد

 .... رفت خونه كه لباساشو عوض كنه رونيمهمونا تموم شد و اتنا هم كه به بهونه رفتن به خونه دوستش زده بود ب مدناو

 ...دستش درد نكنه واقعا! ماياورد يعجب شانس گميم_

 ....  ميكن يان مجبر شيعروس شااليا... اره _

 ؟يحاضر ش يبر يخوا ينم....  شااليا_

 ..... برم حموم بعد .... چرا _

 ياز حموم كه م! چه خوب بود كه خونمون دو تا حموم داشت . تخت يكه تن پوش به تن نشسته بود رو دميرو د ريام رونيحموم كه اومدم ب از

كه  يمرد نكهيفكر ا.... بازم دلم ضعف رفت  دنشيبا د.....  كرديم شيخواستن... بودم يقرمز نيو من عاشق ا شدياومد صورتش قرمز قرمز م

 . داد يبهم م يسالگرد ازدواجمون حس خوب نيهمسرمه و امروز دوم نشستهتخت  يرو

  سوزونه؟ينگاهت ادمو م يدون يم _

 ... ادم يفرشته انتخاب كردم جا هيازدواج  يكه برا دونستميم: دميخند
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 .....  ياريكم نم يطيشرا چيتو ه اديخوشم م _

 !گهيخانوم شمام د_

  ؟يكادو سالگرد ازدواج بد يخوا ينم ييحاال كه خانوم ما_

 ... دم يكادوتم همونجا م... انياالناست كه مهمونا ب... پاشو جمع كم بساطتو ... خجالت بكش... ايكن يكيرو و استرو  يتوام خوب بلد گميم_

 ... اوردمينگاهش طاقت ن ريبازم ز... دووند يپوستم م رياز همون نگاها كه خونو ز... نگفت و فقط نگاه كرد يچيه

به ... وقت هيبه دستت اوردم و حواسمو جمع كنم  يبه چه سخت ارميب ادمي..... احساست كنم كنار خودم ..... خواد االن فقط لمست كنم  يدلم م_

 ...يدارم هان ازيوجودت ن يگرما

 ايدن يجا نياروم تر... و خودشم سرشو كرد تو موهام نشيسرمو گذاشت رو س... لبخند نشستم كنارش هيبا ... قشنگ بودمثل خودش  ازشمين

بودو  يكه تو رگام جار يبود، سرشو اورد باال و من هم ،ارامش يمعن يكنارش زمان ب داد،يم جانيداد، ه يعشق م... داد يم تيبهم امن ريام... بود

 ... باشم قشيال دوارميام... اتيبابت همه مهربون... يمرس: لبهام جا گذاشت و از جا بلند شد يپرحرارت رو يبوسه ا دميد يم ريام يچشما وت

 ر؟يام_

 .برگردوند سرشو

 يقلب من يعشق تو كرانيب يتو به وجود اورنده ... كه حق استفاده تمام رو ازش داره زهيهرچ نندهيافر... رهيگ يدلم م... حرفو نزن نيا گهيد _

 ...استفاده ازشو داره اقتيكه ل يو تنها كس

 ...رو صورتت جا بذارم ينقاش هيامروز هوس كردم : گرفت يرنگ شاد نگاهش

 ...صورت من يبود رو ريبعد حركت نرم دستان ام يا هيثان

*** 

 ...خرتتون به هم گره بخوره مادرا ايو دن ديكن يصدسال با هم زندگ شااليا... گميم كيتبر! يچه خوشگل شد! خانوم يهان! به به

 ... مينما يعرض م كيخودم تبر يهم به نوبه  نجانبيا_

 يازش م دينكنه با كارما مخالف بود؟ با... گرفتس يتو برخورد اول احساس كردم چهره شكوفه جون كم... بودند ريخانواده ام يبعد نفرات

 ......  دميپرس

 !نميبيچقدر خوشحالم كه شما دوتا رو كنار هم م يدونينم.....  روزيدتر از  بايهر روز ز... عروس گلم كيتبر_

 !ها سازهيزمستون بهتون نم گميم... ديشما به ما لطف دار... ممنون شكوفه جون_

 ...هفته نيكم كسالت داشتم تو ا هي... ام... اره: گفت دستپاچه

 د؟يخب چرا نگفت_

 ...رزنيمن پ.. .بسه ديخودتون برس يبابا شما دوتا به زندگ يا_

  ديريگ يقلوه م ديديمادر شوهر و عروس خوب دل م_

 ....قربونت برم من ! مامان: و بغلش كردم برگشتم
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  گميم كيتبر... خدا نكنه خانوم_

 ...يمرس_

به فكر .... نبود به مهمونام  اديحواسم ز... هيبا كنا يكيو  يبا خوشحال يكي. گفتن يم كيتبر يو هركدوم به شكل ومدنيم يكي يكي مهمونا

چطور بود كه كسالتشو بهم . كرد يزد و باهام دردودل م يحرفاشو بهم م يليخ. مثل مادرم بود شهيتو اون دوسال هم. كسالت شكوفه جون بودم

 ... داد يو كار دستم م كرديگل م ياديز ميحس فضول يگاه شد؟يمگه م يكنم ول يخال هيقض نيكردم ذهنمو از ا ينگفته بود؟ سع

 يسبز يكم ازمنديداد خانومها ن صيتشخ شدينگاه م هيبا ... گهيطرف د هي ونيطرف و اقا هيخانوما ... مهمونا اومده بودن و خونه همهمه بود مهه

 مو اتنا ه يمهد ريارسالن و ام ريمن و ام... كنند يرو دنبال م يشگيهم موضوع هم ونيكامل بشه و اقا بتشونيهستن تا با پاك كردنش بساط غ

و مه دخت كه هردوشون ازدواج كرده بودن و با  نيميهم س يگه گاه. ميرو برعهده داشت ييرايو كار پذ ميشد يدوال راست م يكه ه

گذاشتم تو دستگاه  مياهنگ مال يد يس هي... حرصم گرفته بود ينظم ياز اون همه ب... دادن يشوهراشون اومده بودن افتخار كمك به ما رو م

كه به راه بود و اصال  مييو چا وهيبساط م.... اما انگار نه انگار .....  نييپا ارنيخرده ب هيو ولومو  انيبه خودشون ب انيو اقا ومهانخا ديپخش تا شا

گرفتم تا به  رويناچار دست ام... ذاشتنايكالس م يحاال موقع قبول كردن دعوتم كل... ايب... پر وانشونيو ل شهيعوض م شونييچا يك دنيفهمينم

 يكار م مارستانيب هيتو : كالفه كننده داده بود يجاشو به سواال استيو س بتيغ... حاال بحث عوض شده بود... كنار مهمونا مينيادب بش سمر

 د؟يكن

 د؟يمطبم زد_

 د؟يخوا يبچه نم_

باالخره خودمو ! مايشاد باش ميواستخ يمثال م! اه... رفتن بود حالم به هم خورد يدادن و مهمون يمهمون يكردن كه از هرچ چمونيسوال پ انقدر

خودم برم كه  يقربون شاد... اون دوتا همه لبشون به خنده باز شده بود يايبعد با شوخ قهيچند دق... و سهند يخالص كردم و رفتم كنار شاد

... كنن يبودم برن و خونه رو خالمنتظر  صبرانهيب... باالخره شامم حاضر شد و مهمونا با به به و چه چه مشغول خوردن شدن! خوب بلده ارشوك

هم كالفه  ريفكر كنم ام... كرد  يكالفم م يخوديب يسروصدا و حرفا... بودم  دهيشوق و ذوق تدارك د يمن بودم كه با كل نيانگار نه انگار ا

و  ميديبر كويك... اخونك بزننبهش ن كرديقلب دوطبقه بزرگ بود كه بچه هارو وسوسه م هي كمونيك. بود كيك دنيبعد از غذا نوبت بر... ودب

جعبه ... يديكه كش يممنون از عروس گلم بابت زحمت: دميبغلم كرد و بوس. شكوفه جون از جاش بلند و اومد ستم... كف بلندشد يصدا

 !باشه  يخوش هشيهم تونيزندگ دوارميام... مباركت باشه: انداخت گردنم... خوشگل  يليخ سيسرو هي...بودو باز كرد  دستشكه تو  ياهرنگيس

طال  ريزنج هي ريمنم به ام هيهد... بايانگشتر فوق العاده ز هي...... بهم داد  شويهد ريو بعد ام.... كرد  ريام ميتقد شويمامان بود كه هد يبعد نفر

 ... بود

 . دورنموند ريزدم كه از چشم ام يو لبخند دمينفس راحت كش هي... شب شد و مهمونا قصد رفتن كردند اخر

 !ميباالخره راحت شد... شياخ_

 م؟يدعوت كن لويكه اصرار داشت كل فام هييهمون هان نيباور كنم ا_

بهشون  اي ميدعوتشون كن ميكن يوقت نم گهيما كه مواقع د... مينيبب گرويهمد... ميكم كنار هم باش هي ميدعوت كن لويمن گفتم فام... باور كن_
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 ... اخه شنيم بتيمشغول غ انيدونستم م يچه م.. .هيگفتم فرصت مناسب دونميچم... ميسر بزن

كادو  هيقرار بود به من ... بچسب به خودمون... ميكن يكار اونا رو تكرار م ميما هم دار... ول كن حاال .... همه مدت؟  نيبعد ا شونينشناخت_

 !كه نرفته ادتي... يبد

 !گهيخب دادم د_

 بس بود؟_

 !چه پرتوقع_

 ... خوام فقط احساست كنم يم... صفرهرياتفاقا امشب توقعم ز_

 ؟يكن يمگه هرروز كم احساس م_

 ...يول... يدونم خسته ا يم... يبمون داريخواهش كنم ب خواميامشب م... نه_

 ...مايترسون يم يكم كم دار_

 ؟يهست.. .خوام امشب يازت ارامش م... عشقو تو قلبت بشنوم يخوام صدا يم..... من  ياحساستو لمس كنم هان خواميم_

 !يتا هر جا شما بخوا_

قلبش به  يقيبود و همزمان با موس نشيحاال سرم رو س! جوجه كوچولو بودم هيكه داشت  يدر مقابل زور... كرد و اون همه پله رو برد باال بلندم

 ...كنار هم... چه زود گذشت دوسال: كردم يحرفاش گوش م

 ...اوهوم_

 ...يهان_

 جانم؟_

 ؟يكن يم كاريچ يخبر يشوهرت بوده كه ازش ب يتو زندگ يراز هي ياگه بدون_

 ؟يپرسيسوالو م نيچرا ا_

 ... كه گفتم يليبه همون دل... سكته كرده بود... مارستانيزن جوونو اورده بودن ب هي روزيپر_

لحظه  يهست كه حت يماد انقدراعت نيا... تا اعتمادم بهش جلب شد دميبه جون خر يفكر كردم و سخت يكل... ريدارم ام مانيمن به همسرم ا_

 ... رو از من پنهون كرده باشه يزيشك نكنم كه نكنه چ يا

 ...همه اعتماد باشم نيا قيال دوارميام: ديبوس گونمو

 ؟يكلمه رو به كار نبر نيا گهيقرار نشد د_

 ...معذرت... معذرت... خانومم يخوام هان يعذر م_

 ...تمعذر يگ يم يكه ه يكرد كاريمگه چ... ريام_

 !حرف خانوممو گوش نكردم: ديخند

 ...بهت فشار اورده اديمن فكر كنم كار ز_
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 ...چقدر دوستت دارم يدون ينم... عسلم... من يهان....  يدختر چشم عسل هيعشق  دميشا_

هم  ديشا... بود ادياثر كار ز ديشا... كردم سروته نداره يكه حس م ييحرفا... ميتا صبح حرف زد... بار ابراز عالقش به دلم نشست نياول يبرا

 !!يخوابيب

تقه . رميسهندو بگ نيهمونجا و خودم رفتم باال كه ماش سهيگفتم وا يبه شاد... ستيهمراهم ن نيافتاد ماش ادميكه  رونياز در نذاشته بودم ب پامو

 ؟يشد؟برگشت يچ: مغموم درو باز كرد يبا چهره ا. به در زدم يا

 اژانس؟ ينزيزنگ م. ستيهمراهم ن نيماش_

 ...ارميخودمو م چيياژانس چرا؟ بذار االن سو_

 ...مواظبش باش! يهان: برگشت چييبعد با سو يا قهيرفت تو و دق! گهيبود د نيمنم از اول منظورم هم خب

 .گردونم يسالم برم نتويماش. خوبه ميرانندگ.... نترس بابا :دميخند

 .گميم وي؟شاد هيچ نيماش_

 چرا؟_

 ؟يچرا چ_

 مواظبش باشم؟ يخوايم مچرا از_

 .نمهيزتريچون عز_

 ؟يكنيرو فراهم م نتيزتريرفتارات موجبات رنجش عز نيبا ا يدون يم_

 .دنبالش كه خانوم سرشو به باد نده  فتهيب ديبا يكي... رهيگ يم يرو سرسر يهمه چ... يهان ستياون اصال حواسش به خودش ن_

 ...يباهاش نداشت يمشكل شميو تا چندماه پ يهاش شد طنتيش نيرفتارو داشت و تو هم عاشق هم نياز اول هم يشاد اديم ادميكه من  ييتا جا_

 ... وارد كنه هم به بچه يججد بيهم به خودش اس تونهياز كاراش م يبعض... اون حاملس... نداره يعاد طياالن اون شرا_

 كارا به خاطر بچس؟ نيهمه ا يعني_

 ....... هيا گهيتر از هروقت د ريپذ بياون االن اس... يهان يفهميچرا نم_

 رونيرفت و امد به ب شيبه بهانه حفظ سالمت... از جسمشه سهند شتريروحش ب يريپذ بيدر حال حاضر اس... نه من ييبفهمه تو ديكه با ياون _

 !زن مستقله هي... هيشاد نيحواست هست ا... يخونه رو غدقن كرد

 ...رونيچندماهو تنها نره ب نيقائله ا مونيواسه زندگ يازش خواهش كردم اگه حرمت... ردمنك شميزندان... يمن مجبورش نكردم هان_

از من به تو ... يديم يروح و روانشو باز يكارات دار نيبا ا! ارهيروش حرف ن يارزش داره كه شاد يحرفت انقدر يدون يخوبه خودت م_

 ...بردار اتيمسخره باز نيت از اباشه دس يهمون شاد يشاد مانيبعد زا يخوا ياگه م... حتينص

 ...يهان: برگوندم برم كه صدام كرد رومو

... از دستش بدم ايسادگ نيخوام به ا ينم....  يتنها مونس منه تو زندگ يشاد... شدم يچه حال دميشن ويشاد غيج يصدا يوقت يدونينم:برگشتم

 نشونرو دام ديذار يسرتونو م دير يروز دلتون از هم گرفت م هي....  ديپدر دار ...ديشما ها همه مادر دار... ندارم چكسويجز اون ه.... دركم كن 
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نه ... ينه خواهر... ينه پدر... ينه مادر.... ميندار چكدوموياما در واقع ه مياز هر كدوم دوتا دار نكهيبا ا يمن و شاد يول... ديكن يدرد و دل م

اما االن ... سنر يبهشون م. زنن يبه بچه هاشون سر م انيجور موقع ها مامانا م نيا....  يمن همه كسشم هان... ميدار گرويفقط همد... يبرادر

طرف  هياز ... يهان نهيسنگ يليخ تميمسئول... هم برادرش... هم حواهرش.... هم پدرش ... من هم مادرشم... نداره ويبه جز من كس يشاد

 هيبتونم  ههمون ك... گهينفر ادمم د هيمنم ... كه كم اوردم نهيواسه ا رميگ يه سخت ماگ... طرف درمقابل دل خودم هيمسئولم از يدرمقابل شاد

 ....يهان كستهيكمرمو ش تيمسئول... هنر كردم يهمسر نمونه واسه شاد هيخوب باشم واسه بچم و  يبابا 

 !ايگوشه دن هيتك افتاده بودن  يزن و شوهر... حق داشت ييجورا هي... براش سوخت دلم

از اول  م،يكه ما خودمون انتخاب كرد هيراه نيچون ا... هيبه من و شاد نيتوه نيبزرگتر طيشرا نيتو در ا يچون دلسوز... دلت نسوزه... يهان_

 ديبا كاريبگو چ يدلسوز يبه جا. ميكرد ياز روز اول راهمونو از هم جدا م ميبود يو محبت الك ياگه محتاج دلسوز... ميديد يروزا رو م نيا

 ؟ميبكن

 !فعال... بچشو يزيمادر قبل هرچ هيخودشو دوست داره و  يادم قبل از هركس هيكه  اريفقط به خاطر ب....  يبكن يكار خاص ستيالزم ن...  يچيه_

 يوضعم گذاشت نياز كارخونه؟ منو با ا اي يريبگ چيياز سهند سو يرفت نميبب: برسم يو مبهوت موند تو چارچوب در و منم رفتم به شاد مات

 ...يكه چ يرفت

تكون دادم و  يسر. كنهيول نم رونيزبونم نكشه ب ريسهندو از ز يبگم چون مطمئن بودم در اون صورت تا همه حرفا تويندونستم واقع صالح

 !تشهك بيافتاده تو ج ادشيو رو كرده تازه  ريتمام خونه رو ز...  چشييگرده دنبال سو يسه ساعته داره م.... شوهرت  نيامون از ا: گفتم

 !شهيم ينجورياعصابش خرد باشه ا.... شناسمش يم_

 !از دستش  يكشيم يچ_

 ...كشهيفعال اونه كه داره از دستم م: داد لميتحو يتلخ لبخند

 خانوم خوشگل؟ يبر يخوايحاال كجا م: بشه نيسوار ماش كردميكمكش م كهيدرحال

 !يهر جا تو دوست دار ميبر: طونيش يداد و شد همون شاد يشادغم چشماش جاشو به . رونيبرمش ب ياومد دارم م ادشيتازه  انگار

 . شما باشم اريهر جا من دوست دارم؟ من امروز اومدم دربست در اخت_

 ......عشقوالنه  كيرمانت يجا هي ميبر... امم_

 !!يبر گهيد يكيبا  دياونو با..... خانوم جون  يعشقوالنه؟ اشتباه گرفت كيرمانت يجا هي ميبر_

 !يريكه بتونم مختو بزنم منو بگ ييجا هيخوام ببرمت  يم! دفعه رو درست گرفتم هي نيقا ااتفا_

 ...كردم متيجا تقد هي نمويدل و د دمتيكه د يروز نياخه من از اول... يجفتمونو بدبخت كرد... گهيد يگفت يزودتر م... تو دختر يورنپر_

 ؟يازدواجم موافق شنهاديپس با پ... تو بوده نگو به خاطر... شدم نداريد هوياخه چرا  گميم: ديخند

 !!دادم يبهت م دياونو كه من با_

 ! ريبگ دهيخاك بر سرم هولم كنن، حاال نشن يا_

 د؟يكن يبا من ازدواج م يانيشاه يخانم شاد دينه ببخش... مكرمه زهيپس دوش... باشه_
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 ...شوهر خودم بهتره... شدم اقا مونياصال من پش... يكن يم كاريچ سقف هي ريز ميفردا رفت يكشياز االن زن بونمو به رخم م... نامرد_

 ! يزنم بش يخوا يم!! نازتو بكشم اميب يستيدوست دخترم كه ن ستما،ين دنيمن اهل ناز كش... خانوم نيبب_

 .ندازهيم انيشا اديحرفت منو  نيا: ديخند

 گه؟يد هيك انيجانم؟ شا_

 ...دنبالم جلو مدرسه ومديبود با پژو م هيغياون پسر جوجه ت_

 دوست پسرت؟ نياخر_

 ...ستايخبرا ن نياز ا يزنم شد... داره دارينازت خر يتا دوست دخترم گفتيم... زديحرف م ينجوريا شهياونم هم! اوهوم_

 ردت؟يخواست بگ يم يريكبياون ا_

گفت  يم... موافق صد درصدش بود اليشك... يخواستگارننشم چند بار فرستاد خونمون واسه ... كرديسال ولم نم هيتا  ستين ادتي!اره : ديخند

 !داره رتويجو غ هينداشته باشه  يهر چ يشناس يبابامو كه م... خب يول! شهينم دايپ يواسه شاد نيبهتر از ا

 ؟يشاد_

 هوم؟_

 !!يزنيدرموردش حرف م ياما االن راحت دار... اوردن اون روزام برات زجر اور بود اديگم قبلنا به  يم_

 يشاد يبند و بار يبا ب دمياعتقادات جد... رميشد نتونم گذشتمو بپذ يباعث م ميناگهان راتييو تغ ييكذا ياون روزا يروند اتفاقات تو.... اره _

 نفاصلم از او... تونستم خودمو ببخشم ينم ييجورا هي... اورديقلبمو به درد م شياور ادي... قبولش برام سخت بود... نداشت تيگذشته سنخ

 يهمه زجرم م نايا! دونستم نه پاكم نه باكره يته دلم م يول... دنيد يم زهيدوش... دونستن يهمه منو پاك م... شديم شتريروز به روز ب يشاد

احساساتم موقع برخورد با  نيا... رو باهمه وجود احساس كنم ينذاشت شاد چوقتيغصه گذشتم ه... از ته دل نبود ميشاد يشاد بودم ول... داد

گذشته سهندم مثل  دميفهم يوقت... دونستم يشغلمم نم قيخودمو ال يخنده هم از رو لبام محو شد، من حت گهيشد، انقدر كه د شتريسهند ب

كه  ييكارا... كرد فيگذشتشو برام تعر يبود كه مو به مو شياز بزرگ... اون پسر بود و من دختر... بازم دلم اروم نگرفت هياهيگذشته من پر س

بوده، همه سهند  يگذشته تو چ ديپرسيازش نم ياصال كس كرد،يسرزنشش نم يكس. بود زهيبود، غر ازين... بود تو كشور ما گناه نبود ردهكاون 

و بعد قضاوت  ميتو زندگ ديكش يم يسرك هياول  ديديمنو م يهرك يبهش ول زدنيم دييو مهر تا يتو لباس مقدس پزشك دنيديو موقرو م نيمت

! نه زن بودم... دختر بودم  هيمن ... يو دل شكستگ ييتنها يپا ذاشتينم... ضهيو غر ازين يذاشت پا يگذشته منو نم يها طاخ يكرد، كس يم

 .به حرف دكتر داشت يبستگ ميپاك. زد يبهم نم دييمهر تا ينجوريهم يكس. گناهكار بودم

و  يبود ريتو هم كه درگ! سخت يليخ... اولش برام سخت بود اوج دوست داشتن ازش گذشتم و اون تو اوج دوست داشت از گذشتم گذشت، تو

 .نداشتم حرفمو بهش بزنم ويمن كس

از گذشته  ييقبول كنم اونم جز رم،يعذاب بودو بپذ شياور اديعمر  هيكه  ييزايسهند بود كه كمكم كرد همه اون چ د،يبود كه دردمو فهم سهند

 .وقوعش الزم بوده تميرشد شخص يمن بوده كه برا

.... سهند بهم اعتماد به نفس داد ... دونه يگفت خدا صالحو بهتر م يكردم كه چرا زودتر راهو نشونم نداده سهند بود كه م ياز خدا گله م يوقت
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 ودمخ ستيسهند بود كه اقامنشانه گفت الزم ن نيابرومو جلو خانواده سهند ببره ا ييجورا هيمنو ببره دكتر و نانياطم يخواست برا اليشك يوقت

... نيرسوامون كن نيخوايم... ميكرد يكار هي يما از رو كم طاقت ديو گفت شا نييشك كرد سرشو انداخت پا هيمادر خودش به قض يدكترم و وقت

كه اون عاشقانه دوستش دداره و چه بسا اگه اون گذشته نبود ما هرگز با هم  يرو ساخته، شاد يسهند بهم فهموند حال و گذشته من شاد

 ازياز ما ن يليكه خ ييبرام جالب بود حرفا... كرد منو برد اونجا يكار م اديكمپ ترك اعت يسهند كه به خاطر تخصصش تو... مينداشت برخورد

 كيوقت استخدام شدم تا از نزد مهيبه عنوان پرستار ن... كردن يرو بازگو م شهيگفته م ياما فقط تو دانشكده روانشناس دنشونيبه شن ميدار

... دميحرفاشونو شن... اونجا برخورد داشتم يكار با روانشناسا و درمانگرا نيدر ح... باشم مشونيدون يكه معضل م ييدوباره كسا شاهد تولد

 ... روانم ي هيپاك كردنش از سا يبود برا يسهند كمك بزرگ... وجود من حك شده كيتار ي مهياون ساال تو ن دميفهم

 ؟يچرا تا حاال بهم نگفته بود_

وجودش تكرار  ،يدغدغه به دغدغه هات اضافه كنه، من سهندو داشتم هان هي اديكه ادم دلش ب يتر از اون ريدرگ يول يستيودت متوجه نتو خ_

 دهيافر يرفته بود وجودم طور ادميكردم، خصلت زنونمو فراموش كرده بودم،  ياما انگار اشتباه م... ياداورينداشتم به  يازيبود، ن اميهمه خوش

 يچه رفتار بچگانه ا فهمميتازه االن كه سبك شدم م ارم،يافكارمو به زبون ب دياز مسائل با ياريو حل بس زايچ يليخ ياداوري يبرا كه دهش

كم  هي طيشرا نيادم تو ا... زنه ينم يكه حرف ياز رو دشمن... خواد يم مويخوب...پدر بچمه... عشقمه... نباشه سهند همسرمه يداشتمف هر چ

  .شهيمحساس 

بود  كياز ذوقم نزد. كرد يداشت به مشكالتش نگاه م يمنطق يليبلد نبود حاال خ يطونيوروجك من كه جز ش يشاد. دميد يم يچ!! من يخدا

 ! بزنم عابر جلومو له كنم

 ؟ يهان يكن يم كاريچ_

انقدر اروم و  چوقتيه... كنم ياحساس م تترايتازه تازه دارم تغ... يكه بود يهست يكردم همون يتا حاال فكر م يشاد!! ذوق كردم! ديببخش_

 !بودمت دهيند يمنطق

 .باهاش روبه رو بشم تينبوده كه بخوام با ارامش و جد يانقدر اروم و جد يزندگ چوقتيچون ه ديشا_

 كجا ببرمت؟ يمامان خانوم حاال دوست دار_

 ....بذار از بچم بپرسم _

 ...خونه ميبدور بر گهيم.... شو كرده بچم هوس بابا: فكر كرد يبه شكمش و كم ديكش يدست

 .....كه بچتو بگردونم  نجاياومدم ا مارستانيازب دمياون همه راهو كوب! كنهيبچت غلط م_

 ..يقهوه مهمونم كن هي يتون ينداره م شتريخاله ب هيو بچم  ييخب چون تو! ديبچم ترس!اروم_

 .قهوه ضرر داره_

 !يبستن_

 سرد؟ يهوا نيتو ا_

 هات چاكلت؟ ؟يان بزرگ شدبازم مام!اه_
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 !نيتو ماش ارميبرات م نيبش... باشه_

 .يمتر2اتاقك  هيبچپم تو  يمتر 150الونك  هياز  نكهينه ا... هوا به سرم بخوره  رونيمن اومدم ب_

 .كن رونياز سرت ب ابونويفكر پارك و خ. شاپ يتو كاف ميبر يخوا ياگه م_

 !ميشاپم راض يكافباشه به همون ... يچيبهتر از ه يكاچ! يه_

كمك كردم از  يو به شاد ستادميا دميكه د يشاپ يكاف نياول يبه ناچار جلو. شناختم ياطافم نم يشاپا يو كاف ميدور شده بود يليخونه خ از

 يم كه شادكه اومدم برگرد يخواستم از راه يم. جوون اشغال شده بود يداشت كه توسط زوج ها يخفه ا يشاپش فضا يكاف... شه ادهيپ نيماش

 ...گهيد نهيهم ميول كن االن هرجا بر: مانع شد

 يشستم رو يداشتم م..... دستامو شستم  ييرفتم دستشو ميشگيگارسون اومد سفارش گرفت و من به عادت هم. ميگوشه دنج نشست هي ميرفت

 . دميرو د تونه شاهدش باشه يادم م هيكه  يصحنه ا نيشاپ باز شد و من وحشتناك تر يكه در كاف ميصندل

________________________________________ 

داشتم از ترس خودمو  يا گهيد طيهر شرا... دميلرز يبودم بازم م دهيكه پوش يخونه سرد سرد بود و من با اون همه لباس... بود كيجا تار همه

 .ومدياطرافم به چشم نم يكيكه تار بود كياما اون لحظه انقدر ذهنم تار! شهينم كيكه تار يخونه خال... كرده بودم سيخ

اون  ن،ياسمون و زم نيشده بود؟ كجا بودم؟ معلق ب يچ. دميجو ياز شدت سرما كرده بودم تو دهنم و از فرط اضطراب ناخونامو م دستامو

 ديمنو كش نيجاذبه زم يروين مهيابد گاهيكردم اسمان جا يفكر م يخدا پرتم تو اسمون و وقت نميزم يشگيكردم ساكن هم يكه فكر م ييروزا

كرده  ريو افكار برامده از منطق، گ يادراكات حس نيب ،ياعتماد ياعتماد و ب نيب ،يباور و ناباور نيب ،يو بد يخوب يايدن نيب بودم،معلق  ن،ييپا

چرخش  يداشته باشم؟ صدا شميپهم داشتم كه بخوام راه پس و  يزياصال چ... داشتم نه راه پس شينه راه پ... چيدر پ چيپ يهزار تو هيبودم تو 

سر  شهيمثل هم... گفت ساعت نهه يپاندول ساعت م يصدا... چشمم يدستمو گرفتم جلو... در باز شد و نور چشمامو زد.. به خودم اورد نوم ديكل

اصال مگه تكرار ... شهيهم....  كرد يكلمه م نيدر زمان ما رو مجبور به استفاده از ا يتكرار زيهم وجود داشت؟ چه چ يا شهيهم... شهيهم... وقت

برم به  شميشن؟ چرا پانم يچرا كلمات تو ذهنم تكرار م... زمان... زمان.. زمان... زمان بود نيهم عيوجود داشت؟ حداقل تفاوت وقا زماندر 

 گلم؟ يستيخونه ن! خانومم يهان!جان يهان! يهان: چهيپيخوشامد بگم؟ صداش تو گوشم م ستادهيكه جلو در بهت زده ا يمرد

خونه روشن  يدربسته شد و چراغا... شدم يخسته نم دنشياز شن چوقتيكه ه ييتنها صدا... عشق داشت ... ارامش داشت... گرم بود صداش

شد و عطرش تو مشامم  يكيتنم  يبدنش با سرما يان تو هوا معلق شدم و گرما هي... كردم يسرم احساس م يگرمشو باال يحاال نفس ها.... شد

دلم ارامش ... اون اروم بود و من اشفته. جمع شده بودند يبه نام پوچ يافكارم همه در نقطه ا نيچقدر فكر كردم و حاصل ا دميهمتازه ف. ديچيپ

 و؟يچ... دميفهم يو من باالخره م شديكاش زمان متوقف م... يچيه... ارومم كنه تونستينم يچياما اون لحظه ه... خواست يخواست، گرما م يم

نه نفس ... عطرش ينه بو... تنش ينه گرما... كرد يارومم نم يچيانقدر شباهت ممكنه؟ ه..... اشتباه محض بود  نيا... نه... ودواضح ب يچهمه 

زنو اروم كنه؟  هي تونستيم ياما چ... گفتن زن موجب ارامش مرده يم شهيهم... كرد سيخ يلحظه ا يكه گونمو برا ينه بوسه ا... داغش يها

وجودش داشتم تا خودمو توش غرق  يبه خلسه  ازين... خبر از پاسخ سوالم چشمامو باز كردم يتونست بهم ارامش بده؟ ب يم رير امتن تبدا

 كردم؟ دارتيب..... خانومم  يهان: نگران بود شيشيم يچشما... كنم
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 ..... بودم  داريب... نه_

 ! خهي خيبدنت  ؟ينكنه سرما خورد_

 !ريروحم سردشه ام.... .. ستيحالم خوب ن... نه_

 ...... ريقربون روحت بره ام_

 ... لرزم يدارم م... سردمه... گرمم كن... ريام_

 يدار ينجوريافتاده خانوم؟ ا ياتفاق... من يهان: تخت و خودشم بعد دراوردن كتش اومد كنارم و بغلم كرد يبا لباس گذاشتم رو يهمونجور

 افتاده؟  ياتفاق يسهند و شاد يبرا گفته؟ يزيبهت چ يكس... ايكن ينگرانم م

هردوشون ! نه:كرد يبود، سرم درد م دهيامونمو بر ختير ينم رونيكه ب يياشكا... شديكه اجازه شكستنش صادر نم يبغض.... داشتم  بغض

 .انيدارن كه اونم باهم كنار م يخرده اختالفات هي شهيمثل هم. خوبن

 فته كرده؟منو انقدر اش يهان يشده؟ چه اتفاق يپس چ_

! نه... نكنه رفت؟يپذ يم ريبود؟ ام يگفتنش منطق... اما... كردم ياون نگاه خالص م ينيگفتم و خودمو از سنگ يكاش م... تونستم بگم يم كاش

 سماحسا... دممنطقم نشون ب يبارم شده احساسمو جا هي خواميم... نكنه ها ازاد كنم نيو بند ا ديخوام خودمو از ق يروزم كه شده م هي... ول كن

... نداره ياهيس ايدن... كنم يم يذهنمو خال.... شميغرق م شيشيم يكنم و تو چشما يسكوت م... گمينم.... اره... گميپس نم... بگم دينبا گهيبهم م

......  ودخواهخ يمون هانبازم شدم ه.....  خواميارامششو م... خوامياون لحظه خودشو نم.....  سوزهيم ريدلم واسه ام... اره ... دهيهمه جاش سف

 نيبذار اروم شم، بعد به همه ا... زميدور بر دينكنه ها رو با... نه.... نكنه .... صورتش  يرو نهيشيم يلبخند محو..... به گردنش  دميم هيسرمو تك

خوام اروم شم  يفقط م... فعلله و من مناون فاع... دهيم هيرو بهم هد يفراموش يطوالن يبا بوسه ا ريام... خودشه! اره. كنم يم يدگينكنه ها رس

 ...دنيخودشونو از دست م يشن و معن يبازم كلمات تو ذهنم تكرار م... نيبهتر... رميبگ مويتصم نيكه بتونم بهتر... اروم... اروم .... اروم .... 

 رنيكه زن و مرد با وجود هم ارامش بگ نهياكنن  يكه بزرگان ما رو سفارش به ازدواج م يلياز دال يكيگفتن  يكه م دميشن يم يوقت شهيهم

اعتماد متقابل  نيكه ا رنيگ يكنن و در نظر نم يموضوع توجه م يجنبه  هيگرفتم كه چرا فقط به  يجبهه م ندهيگرفت و در مقابل گو يحرصم م

دندان  يكه بارها با جواب ها ييها هنديگو شماريبه حرف ب قاياما اون لحظات عم... ارامش بشه نه صرفا جسم نيموجب ا تونهيو عشقه كه م

... كنه همياون لحظات دوست نداشتم توج... بود ريتونست اونجور ارومم كنه ام يكه م يزيتنها چ... كردم دايشكنم دهنشونو بسته بودم اعتقاد پ

 ...داد يتنش بهم م يبودم كه گرما يارامش يتنها در پ.... باهام حرف بزنه  شتمدوست ندا

گرفتم كه بعد ها با  يم يميتصم... كردم يم يكار هي ديبا... روهوا بود ميزندگ... راه ممكن بودم نيتر يمبل و دنبال منطق يبودم رو نشسته حاال

... حلش كنم ييمشتركمون بود كه قصد داشتم به تنها يزندگ يمشكل تو نياول... كه شرمندم نكنه يميتصم... نشم مونياوردنش پش اديبه 

دوست نداشتم مثل هر ... باشه ديازم ناام رياحساس باشه و ام يدوست نداشتم قضاوتم عجوالنه و از رو... داد يبهم نم يحس خوب ريبه ام تنشگف

گذاشته بود اب تو دلم تكون  ريبود كه برخوردامم مثل اونا باشه؟ مگه ام گهيد گهيد يمثل زنا ميمگه زندگ... برخورد كنم يا گهيزن د

 ستين يمرد ريام... اول مطمئن شو بعد... ستين زيجا هيفعال گر....  ينه هان... كه .... كه  يد بگه مگه تو واسش كم گذاشتنبو يكي خهبخوره؟ا

. خودت راه درستو نشونم بده. خودت بهم صبر بده ايخدا.... كنم يچرا همش كه كه م.... باشم كه يزن ديچرا نبا... كه يستين يتو هم زن... كه
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 ! يند راهچ هيتو  دممون

كل كتابخونه ... اتاق كار مون رميگردم؟ م يم يدنبال چ... همش لباسه... كنميدونه دونه كشوها رو باز م... اتاق خوابمون رميم شميهدف پا م يب

 رونيبرم ب اتاقخوام از  يم. ببره ييبو دينبا ريفعال ام. نميهمه رو از نو بچ شميمجبورم... برگ كاغذ نا اشنا هياز  غيدر... گردميها و كشو ها رو م

 يزيچ ادينم ادميمن كه .... توشه  يچ يعني! قفله نكهيا!  يلعنت... سمتش رميم. نگاه نكردم زويم يافته كشو يم ادمي....  زيبه م خورهيكه چشمم م

 كاريچ ديپس با! ديكه شد نبا شهم... ديبامن ن.زود قضاوت كنم  ديمن نبا. بد فكر كنم ديمن نبا! نه... حتما! رهيحتما كار ام... توش گذاشته باشم

جلو  اديكه م يلباس نيكنم و اول يشونه م يبه سخت دمويدر هم گور يموها... دهيم يكه بهم انرژ ييجا.... مارستانيبرم ب كنميان هوس م هيكنم؟ 

 ديبا. كنه يصورتمو نوازش م ربها. رميگ يدربست م يتاكس هيندارم پس  يحال و حوصله رانندگ. رونيب زنميم شيپوشم و بدون ارا يدستمو م

كه  ريام نيبودم چشمم خورد به ماش فميكه درحال دراوردن پول از ك كهيدرست زمان. مارستانيب يجلو ميرس يم! ممنوع يتند. باشم ميمال

اگر ها قلبمو ... اگر... اما... مشد ادهيپ نيفكر از ماش نيبا ا... ميخونه ناهارو با هم بخور اديخواست ب يحتما م... ومديم رونيب نگيداشت از پارك

 !رو دنبال كن اههيس نياقا اون ماش: نيماش يدوباره نشستم تو يناگهان ميتصم كيدر ... پر كرد

. هم كردم يميمال شيارا دمويپوش يلباس قشنگ شهيمثل هم. كنم يعمل ممويخواستم تصم يبودم و م دهيهمه جوانبو سنج. گرفته بودم ممويتصم

مثل . باالخره انتظار تموم شد و در خونه باز شد.... كرده  رييكه در نظرم تغ رهيام نيفقط ا ميشگيهم يخواستم نشون بدم من همون هان يم

عادت چند ساله رو  شديمگه م يخواستم سرد جوابشو بدم ول يم... اما لبخند به لب سالم كرد شهيخسته تر از هم دميشا..... بود  خسته شهيهم

مگه ... پاهام سست شده بود... رفته بود ادمياز  زيهمه چ دنشيبا د. به لبم نشست و گرم سالمشو دادم يترك كرد؟ ناخوداگاه لبخند شبه كي

  شد؟يمگه م ؟تونستم يم

 !ستيچند روزش ن نياز اون كسالت ا يخانومم بهتره و خبر يهان نميب يم_

 يوجودمو خشم گرفته بود ول شد؟يم هيكلمه توج نيكسالت؟ واقعا اون حال بدم با ا... زدماب شدم و دم ن... حرفش منو برد به چند روز قبل نيا

 ... ميبذار چند ساعت خوش باش... لبخند زدم

 .....شبه  هي.... كرد  رييشبه موضعم تغ هي.....  دميتو دلم به احوال خودم خند... چندشم شد... ديخم شد و گونمو بوس شهيهم مثل

به هر ... مثل احساس من... تلخ... بوش تلخ بود... خورد يغذا داشت حالم به هم م ياز بو. نميشامو بچ زيض كنه و منم رفتم ملباساشو عو رفت

خوشحال وارد اشپزخونه ... زيم يگلدون رو يبودمو گذاشتم تو دهيكه خر ميدسته گل زرد... شهيقشنگ تر از هم... دميچ زويبود م يزحمت

نه ... نگامو ازش گرفتم... اديخواستم بپرم بوسش كنم بگم چه قدر بهت م يم.... ومديم يليبه رنگ پوستش خ... بود دهيوشپ ديپا سف سرتا... شد

سرمو بلند ... مشامم پر كرد يرو تو يقرمه سبز يبو يعطر مردونش جا يبو.... اومد جلو ... ديانگار فهم... دينبا... lكرد يم نكارويا دينبا

 شده؟ يزيچ: رتمو قاب كرد و باال اورددستاش صو... دمنكر

 بشه؟ يخواست يم ينه چ: سرخ شدم تيعصبان از

قند تو دل من  يو ه يقرمز بش يكنارت كه ه نميش يامروز م ؟يشيخوشگل تر م يشيقرمز م يدونست يم: شيكينزد يشدنمو گذاشت پا سرخ

 !اب بشه

 ! با نشستن كنارم سرخ بشم با خودش كرده بود؟ مگه دختر مجرد بودم كه يچه فكر! رو پر
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كه  يمگه اون وقت شه؟يم شيحال دياما مگه دل نبا... دينبا... گرم بشم ديمن نبا... نه... تنم جاشو به گرما داد يسرما.... كنارم و بغلم كرد نشست

 نهيشيم ادينگاش كنم م ريدل س هيواستم خ يامروز كه م... كنه كاريچ ديبا يدونه ك يانگار م ميلعنت نيا... باال سرش بود؟ ديبا ريرفت سمت ام

 ... ور دلم

 !دستت طال! داره ييعجب رنگ و بو: به غذا كنهيم اشاره

 ... سوزوندش يم اي كنهيشفتش م ايعشق ... با عشق پخت ديانگار غذا رو نبا... شده گهيغذام بهتر از هر وقت د گهيم راست

 ...ينكنه غذا پختنو دوست ندار... ياه بكش نمينب_

 ... كنهيم خيدست و پاهام ... ستياالن وقتش ن... شهينم يول... ازت متنفرم... خوام داد بزنم بگم تو رو دوست ندارم يم

  ؟يكرد خي يدفعه ا هيچرا  ؟يخوب! يهان_

 .نخوردم يچياز ظهر كه اومدم خونه ه... حتما فشارم افتاده_

 !از دست تو_

 بخورم؟ يدهن: ديهنم پراز د... دهنم يپر كرد و گرفت جلو قاشقشو

 !دادم يعجب سوت... چهارتا شد چشماش

 داره؟ يمعن يدهن... من شوهرتم يخانوم يهان_

به فرهنگ لغتم  ياديكلمات ز... فرق داره ياالن همه چ يول گهيد يزايچ يليمثل خ... نداشت يمعن شيالاقل تا هفته پ.... نداشت  يمعن... نه

 ! اضافه شده

 يچه كلمه ... ادم جدا هي... ادم مستقل از منه هيكه كنارمه  يمرد نيافتاده ا ادميانگار تازه ... اديبدم م ييجورا هي... كنم يدهنمو باز م يمجبور

 داشته گهيشب خوش د هيحداقل ... كاش فردا كارو تموم كنم... شهيدر پ يراه سخت... كلمه نيها و ا يبه زشتTبهش عادت كنم ديبا... يزشت

بعد شام  گميوسوسمو سركوب كنم بهش م نكهيواسه ا... ارميبه زبون ب ممويتونم تصم ينم گهيد چوقتيدونم اگه االن نگم ه يم يول... ميباش

خوام بهش  يكه م ييغذام با فكرحرفا هيبق... با خودش كرده يدونم چه فكر ينم... خندهيو بعد چشماش م مونهيلحظه م هي... باهات كار دارم

 ريام... شهيم يخال نكيس يمعدم تو اتيمحتو... شهيحالم بد م. كه درست كردم ييخوره و از غذا يبهم م يحالم از زندگ. ..شهيبزنم كوفتم م

 ؟يشد هان يچ: طرفم دوهيم

  يچيه: برام سخته دنيكش نفس

 دفعه؟ هيشد  يحالت خوبه؟ چ_

 ... ستين يزيچ... نگران نباش... خوبم_

 ....نبود پس چرا يزياگه چ_

جواب لبخندش ... زنهيلبخند م ينجوريچشه و فكرش كجاست كه ا ستيمعلوم ن... شهيرو صورتش پررنگ تر م يخوره و رنگ شاد يم حرفشو

گرفتن كوبش  دهيناد يدر حال تالش برا... رونيب رهيكنه و از اشپزخونه م يرو دستاش بلندم م... كنه يكه عضالت صورتمو منقبض م هيزهرخند

 ...شامت مونده ؟يريم يكجا دار.....  ريام: گميمامان قلبش  يب
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 ...رهيم نييوضع غذا از گلوش پا نيادم مگه با ا. خانومم ياشتهام كور شد هان_

 !متاسفم... من شد ريتقص. ديببخش: نييندازم پا يسرمو م ختهيخوب به هم ر يداشتن شب يهمه معادالتم برا نكهياز ا ناراحت

 يخودت م دونميم... يكش يم يدونم چه زجر يندونه من كه خوب م يمنه، هرك ريهمه تقص نايمن؟ اتفاقا ا يانه يگيم يچ: كنهينگام م ناباورانه

 ...ميكه حرفها با هم دار ميبر ايب... دميكه فهم يدراورد يانقدر تابلو باز يول... يبهم بگ يخواست

چندروزمو  نيهمه حركات ا يعنيسو تفاهمه ؟  نايا يخبرداره؟ همه  يچمه؟ از همه چ دونهيم ريام يعني... زنهيته دلم جوونه م يلحظه شاد هي

و عطرش مشاممو پر  ريام نهيكنم تو س يسرمو م ياز خوشحال... دمهيرو لبم كه منشاش قلب پر ترد نهيش يم قيعم ينظر داره؟ لبخند ريز

  اد؟يبهت م يليخ يرنگ نيا يدونست يم: بوسم يو گونشو م كنميسرمو بلند م... دهيم نانيجاشو به اطم داميترد... كنهيم

 ! كنن كه اخرشم نتونستم تو دلم نگه دارم و حرفمو زدم دميخاك تو سر ند... اه... از ته دل. خنده يم

م دوز ينگاه منتظرمو م. دهيم نانيجاشو به اطم داميخوشحال كه باالخره ترد يمعذبم ول ييجورا هي... رو پاش ذارهيو منو م يرو صندل نهيش يم

! بابا  يا گهيو م خندهيم.....  پرسميسوالو ازش م نيحرف بزنه؟ هم خواستيمگه نم.....  كنميتعجب م..... سكوته و نگاه منتظر اون ... بهش

 يمدرست  ويهمه چ ريام..... قرصه  ييجورا هيته دلم  يول دهيم ديخودشو به ترد يجا نانميبازم اطم.....  يباهام حرف بزن يخوايم يخودت گفت

 من ممنونتم: شكنه يسكوتو م ريام دميم يدواريتو دلم به خودم ام كهيدر حال... رميبه خواب م ريام يدستا يامشب بازم با گرم... كنه 

 ؟يبابت چ يبگ يخواينم: شكنمش يم..... صبرم سكوته  جهينت.... بشنوم  شويبق كنميدل اشوب صبر م با

 ... صبرت... بابت عشقت_

 .مشتاقم بدونم . خوام بشنوم يم... برو سر اصل مطلب. نكن ينيمقدمه چ_

 ...شميمن متوجه منظورت نم: تو هم رهيم اخماش

 ...يبه من بدهكار حيتوض هيتو ... نطوريمنم هم_

 خواسته خودت نبوده؟ يعني... نكنه... فهمم ينم ح؟يتوض_

 خواسته من نبوده؟ يچ: شده بودم جيگ

 ! گهيبچه د_

 ه؟يمنظورت از بچه چ_

 ?ستيمگه حال بدت به خاطر بچه ن_

خودمو از ... ديكه تو دلم جا خوش كرده بود به سر رس ينانيعمر اطم... بوده يلبخندش چ ليخودشكرده و دل شيپ يچه فكر دميفهم تازه

 !ياليچه خوش خ: دميكش رونياغوشش ب

 ه؟يمنظورت چ: لحن كالمم تعجب كرد از

 ؟يبا خودت كرد يكه چه فكر نهيمنظورم ا_

 ...اما... يچيه... من... من: تته پته افتاد به

 ؟يبگ يخواست يم يپس چ: جمع و جور كرد خودشو
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 ؟يچقدر دوستم دار... ريام: كردم كيخودمو بهش نزد..... بره  شيپ يخواستم اونجور ينم... خودمو گرفتم كه سرش داد نزنم يجلو

 ...يرشو بكناز اونچه فك شتريب... اديز يليخ ؟يداره خانوم دنيپرس_

 ؟ يبه خاطر من از خودت بگذر يحاضر_

 ......كرد  سكوت

 ؟ ينداز ينم نيرومو زم..... دارم  يخواهش هيمن ازت _

 ...داشتم اما ازيبهش ن... كنم هيخواستم سرمو بذارم رو شونش و گر يم.حلقه كرد دور شونم دستاشو

 ...كنم ينم غيدر.... شما جون بخواه خانوم _

 .رفت و حرف زدنو برام سخت تر كردگلومو گ بغض

 ؟يخانوم يهان يخوايم يچ ينگفت_

 !طالق : سوخت يم گلوم

  ؟يخوايطال م: حبس شد نهيتو س نفسش

 !خوام  يطالق م... رينه ام_

 !يخانوم گهيتكرارش نكن د. ستين يقشنگ يشوخ_

سرمو ! كردم يبود كه فكرشو م يزيكارم سخت تر از اون چ.. .دميترس. ديتنم لرز. تاحاال اونجورب باهام حرف نزده بود. بود يعصبان لحنش

قلبم پر اندوه ... افتادم كه بغلم كرده بود يبار نياول ادي. دميشن يخرد شدن اسنخونامو هم م يصدا. و منو تو بغلش فشرد نشيچسبوند به س

 يم... دميترس يكنم و اون غمو از سفره دلم پاك كنه اما م باز ششيداشتم سفره دلمو پ ازين... قسمت كنم ريداشتم اندوهشو با ام ازين... بود

... خواستم خودمو بشكنم جلوش يم... پاشو و اون لهش كنه يجلو فتهيكه قلبم شكسته ب ياز لحظه ا... خردم كنه ريكه ام ياز لحظه ا دميترس

نگاهش گنگ ... سرمو اورد باال. ادم خوبه قصمون بشم خواستم بده اون باشه و من ينم.... نذارم طعم خرد كردنمو بچشه يجلوش ول شمخرد ب

 يمرخص ادي يگرفتم وقت شيات... دلم سوخت... نميتخت و سرشو گذاشت روس يگذاشتم رو... با خشونت بغلم كرد برد اتاق خوابمون... بود

هرچند مطمئنم به ... نانياطم يبرا رميبگ چك هم يب يب هيباشه  ادمي... خدا خودش بهم رحم كنه فردا... كرد شدينم شيرصبحم افتادم و كا

 !خودم

 .كرده بود خيدستام ... بشه يبودم انقدر عصبان دهيتا حاال ند... خونه رو پر كرده بود ادشيفر... داد يچشمم تكون م يرو جلو برگه

 هان؟  ه؟يچ نيا گميبهت م_

 !روش نوشته... يباش فكر كنم سواد داشته: كردم شجاع باشم و لرزش صدامو ازش پنهون كنم يسع

 ه؟يچ نيپرسم ا يدارم ازت م! كردم يانگار اشتباه م يول! كردم دارم يزمان فكر م هي_

 !دادگاه هياحضار_

 ه؟يكار ك _

 !من_
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و بازم داد  ايبزنه تو گوشم  يكيانتظار داشتم ! با قامت راست بهش پوزخند زدم يهمونجور يول دميترس. اومد جلو . چشماشو گرفته بود خون

 فقط بگو چرا؟ : گره زد به صورتم و اروم گفت شويشيبرخالف انتظارم نگاه م. كنه داديب

 !!چون دوستت ندارم: نگاهمو ازش گرفتم.... باشم  يشياون دوتا چشم م ميتسل شهيخواستم مثل هم ينم... ارميخواستم جلوش كم ب ينم

 ! يگيدروغ م: چرخوند طرف خودش  سرمو

 .گميم توقيمطمئن باش دارم حق_

 ..... تا اسمون فرق داره  نيزم تيكه با واقع يقتيحق....  قتيمرگ خودت حق اره

 !تو چشمام نگاه كن و حرفتو تكرار كن يگياگه راست م_

... هكار به اونجا بكش دينبا... نه يول... گم غلط كردم يجلو و م رميو چه بسا م ارمياون چشما كم م يدونست جلو يم. دونست يضعفمو م نقطه

دوستت : تو چشماش غرق شدم..... بگم دوستت ندارم  ديزبونم نچرخ..... نگاهمو دوختم به چشماش  شه؟يسرش م ديو نبا ديدل مگه با... دينبا

 !  رمدا

 !موقع باز شود يكه ب يلعنت بر دهان: دهنم يدستمو گرفتم جلو. دادم  يسوت دميخودم تازه فهم يصدا دنيشن با

 ياتفاق چيه.... تموم شده  ياز نظر من همه چ: چشمم پاره كرد يرو اورد باال و جلو هياحضار... يليخ... بود يعصب... قهه خندش شد قه. ديخند

 !!يتو هم بهتره فراموش كن....  فتادهين

 !!!تو.... تو ... يلعنت ييخوام فراموش كنم تو يكه م يزياون چ: جلوش ستادميا.. سمت پله ها رفت

 .كنم يمنم كمكت م يخواست! باشه.... فراموشم كن  يتاگه تونس: ديخند

 !و بشنو سايوا ياگه مرد! يلعنت يريكجا م: بازم رفتم جلوش.... پله گذاشت باال  هيپاشو ... پر تمسخر بود لحنش

 ! قلب من هم....  ستاديا

 . رمتو ندا يمن وقت واسه چرت و پرتا و؟يباف يكه به هم م يچرند و پرند ؟يبشنوم عوض ويچ_

 ....تو  يپا رينه ز يول شميچشمم پاره شد؟ له م يبود كه جلو ينيپس پرده احترام هم..... شكست  قلبم

 تو؟ ايمنم  يعوض_

 چه مرگته تو؟ ! بس كن!يبس كن هان: گرفت دستامو

 !طلــــــــــاق! خواميطالق م_

  ؟يخونتو ول كن يخوا يچرا م ؟يبر يرها كن ويكه دوست دار يمرد يخوا يبدونم چرا؟ چرا م ستيحق من ن_

 ! جناب نامدار يدار يچه اعتماد به نفس! كر شدم نييپا اريصداتو ب_

 يچرا دار..... خوام بدونم چرا  يم.... خوام  يازت م يزيچ هيبا اعتماد به نفس باالم فقط ... اعتماد به نفس من باالست... اصال حق با توئه ... اره_

 ؟ .. يكم دار يمگه چ... ياريت مبال رو سر خودم و خود نيا

خوام شب بغل  يچون م... تنت خسته شدم يچون از گرما..... رو دوست دارم  گهيد يكيچرا؟ چون  يبدون يخوا يم..... نه نونم ... نه ابم كمه _

 !!!بده نانميبخوابم كه جز عشق بهم اطم يكس
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قلبم پاره ... رفت نيكه مونده بود تو دلم از ب ميديذره ترد هياون ! وب شناختمشمن بود؟ چه خ ريام نيا... دوباره و سه باره... سوخت صورتم

پارت  هقلب پار... نذار از حال زارت با خبر شه.... نكن  هيحداقل گر... نه... بغض گلومو گرفته بود... اومدم بسوزونمش خودم سوختم... پاره شد

 ...خودت... يايبباهاش كنار  ديخودت با... به بعد مال خودته نياز ا

 ...اشغال... يفرق دار گهيد يبا همه مردا....  يكردم روشنفكر يمنو باش كه فكر م! كثافت ! كثافت ! كثافت_

 ...دهنم پر خون شد و من باز با قامت راست خرد شدم.... صورتم سوخت  باز

 يبودم كه فكر م اليخوش خ... بهت اعتماد كرد  شهيكردم م يبودم كه فكر م اليخوش خ....  يراست گفت ؟يعوض اتويتو؟ منم  ايكثافت منم _

 چيمرد ه هيكردم با يبودم فكر م اليخوش خ... اندازس هيكردم زن و مرد عقلشون  يبودم كه فكر م اليخوش خ... به زنا فرصت داد ديكردم با

 يفكر م.... همتون.... همتون مثل هم ... گهيد ياون اشغاال نيتو هم ع فهمميم... االن چشمام باز شده يول.... بودم  اليخوش خ... يندار يتفاوت

 !!يفرق چيه ،يندار يفرق چيه يابونيزن خ هيبا  فهمميتازه م يول... يكردم با همه فرق دار

كه  ييزايكرد و همه اون چ يمن بود دهنشو باز م يجا يا گهيهر كس د ديشا. رفتيدر قلبم فرو م شتريبود كه هر لحظه ب يخنجر حرفاش

نه حاضر بودم ... من عاشق بودم و مغرور... نبودم يمن هر كس يول... كرد يشرمنده م رويو ام اورديبه زبون م.....  اورديبودو به زبون م دهيد

فرود  ريامدستم رفت باال و رو صورت ... يهان...  مياورد ك ادميحرفاش هر چند تلخ بود اما به ... از دست بدم و نه عشقمو گرانيد يغرورمو جلو

من : انگار تازه جون گرفته بودم ...... صورتش و ناباورانه نگاهم كرد  يرو يليس يدستشو گذاشت جا... خودمو سرزنش كردم يتودلم كل... اومد

 ..... كه ..... تو كه  اي ميابونيخ

 زنونت؟ سراغ ترفند يريم يبزن يندار يحرف: به هق هق افتاده بودم.....  ديبغضم ترك شياور ادي با

 ...من هنوز سرجاش بود يخونه خوشبخت.... ها همش خواب بود نيا... نبود... نبود... نبود!من بود؟ نه ريام نيگرفت، ا دلم

 .رفت سمت اتاق خواب يداشت م. حركت افتادم تو بغلش هيزانوم و تو  ريرفت ز دستش

 ؟يدست بزن يابونيخ هيبه  يكنيرغبت م يندارم؟ چه جور يفرق چيه يابونيخ هيبا  يگ يمگه نم _

از امشب ... شب باشه كياز  شتريب يليخ يزندگ نيفكر كنم سهمم از ا! ـــــــــــشيه: گرمش صورتمو نوازش داد ياورد جلو و نفس ها سرشو

 ...يشيم تيچون خودت اذ يبهتره تقال نكن. گذرم ينم

 ...با هم بودنمون خوش باشه يلحظه ها نيخواستم اخر يم. شدم ميتسل

 .شم يدم و از جام بلند م يبه بدنم م يكش و قوس. بشم داريب ديگه با يم ليزنگ موبا يصدا

تونستم  يم ديشا..... نه  ايكارم درسته  دونميهنوزم نم . ستيو دل تو دلم ن ميامروز دادگاه دار. خاطر حمله افكار تا صبح نتونستم بخوابم به

 يبرا ييجا گهيگرفته بود كه د يانقدر احساساتمو به باز دميكه من د ييزايو اون چ دميكه من شن يياون حرفا... يتر برخورد كنم ول يمنطق

افتادم و دلم  ييدعوامون و اون چند روز كذا اديناخوداگاه ... ريام يخال يكردم كه نگاهم خورد به جا يلباسامو عوض م... ذاشت يمنطق نم

 از... بود يصورتم رفته بود اما قلبم هنوز خون يقرمز... صورتمو نوازش كرد.... اه رفت سمت گونمافتادم و دستم ناخوداگ ريام يليس ادي. گرفت

... دميبهش حق م ريام يذارم جا يخودمو م يوقت... ستميناراحت ن شيلياز س... شييكذا يتفاوت ياز اون سكوت و ب... از حركاتش... حرفاش

كه با  يمن... اون حرفاش واقعا حق من نبود يول... گرفتم يجونشو م زديحرفا رو بهم م نيم و زنم ابود ريام ياگه من جا... كردم يرو ادهيز يليخ
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... دلم نرم شده بود... باهاش حرف بزنم خواستميم ميكه با هم بود يشب نيدعوامون ،صبح اخر يفردا... دميورز يتمام وجود بهش عشق م

صبح كه از خواب پاشدم همونجا تو تخت سفره دلمو براش باز كنم و  خواستميم... تش بدمخواستم از دس ينم... بود شياال يمحبتش هنوزم ب

... رونيرفته بود ب! باطل اليخ يصبحانه درست كنه اما زه نييگفتم حتما رفته پا.... نبود رياما چشم كه باز كردم ام دميشن يو چ دميد يبگم چ

اب ...... روزه گرفته 2 يمرخص هيگفتن ... مارستانيخودمو رسوندم ب ير شدم و با تاكسحاض... رفت ينم يوقت بدون خداحافظ چيدلم گرفت، ه

خودمو ... ديرس چيبه ه مونيچه زود زندگ... خنده ريو پرستارا زدن ز د؟يدونست يشما نم يعنيابروهاشو داد باال و گفت  ييايخانم اول يشدم وقت

 .كرد جكتشيق نخورده ربو هي.... لشيرسوندم به اتاقم و زنگ زدم به موبا

 .كم ارامش داشته باشم هيخوام  يم. لطفا زنگ نزن. راحت التيخ. اميدادگاه م يبرا. شمال رميم يچند روز هي: بعد اس داد قهيدق چند

از دست  تميبه ق يحت... زدم يباهاش حرف م ديبا زه؟ير يمن ارامششو به هم م يصدا يعني! خوام ارامش داشته باشم يم. پر اشك شد چشمام

...  ميكرد يمشكلمونو حل م ديبا... ستين يطالق باز! ستين يشوخ ه،يافتاده بود زندگ ادميانگار تازه . خرد شدنم متيبه ق يحت... رفتن ارامشش

 ياصال جمع شدن..... . كنميجمعش م يچه جور نيحاال داشته باش بب.....  نيزم زنهياحساسات زنونه كه منطقو م نيلعنت به ا يا.....  يمنطق....  هار

اون صحنه  زبا..... اون  ايكرد؟ اصال اشتباه از من بود  يم ميهمراه يتو اشتباه چ Tتو غم و غصه همراه بود... همراه بود ايتو شاد رويهست؟ ام

قرار بود بهش فكر نكنم  .....اه ... يدوست داشت شتريسبزو ب يخب اگه چشما..... سبز از روزن زمان چشممو زد  يچشمم برق چشما ياومد جلو

 ..... و قرار نبود  ودقرار ب.....  گهيبسه د..... اه ...... قرار نبود .....بود  زايچ يليقرارمون خ...... قرار بود ... قرار بود فراموشش كنم.... 

افكار  ديو به كارم معطوف كنم تا شاخواستم خودمو سرگرم كنم و ذهنم يمثال م... بفرستن داخل مارويب نيچشمامو پاك كردم و گفتم اول اشك

 يريام گهيافتاد د ادميبرم خونه كه  خواستميم شهيبه عادت هم5ساعت ...... كنند  دايحضور من سر و سامون پ يذهنم ب يدر گوشه  گرميد

ابم از گلوم  يقطره ا... تانمارسيب يتا شب موندم تو كار؟يخواستم چ يشام م..... قلبم فشرده شد ..... كه برم براش شام درست كنم  ستين

 ريام دنيپرس رم؟يملت فضول اژانش بگ نيا يجلو يحاال چه جور....  اوردميبا خودم ن نيافتاد ماش ادميتازه اخر شب بود كه ....  رفتينم نييپا

 يزينكرد چ جرئت يكردم كه كس يخداحافظ نيو سرسنگ يجد نيهمچ شهيكنم؟ مثل هم كاريمزاحمم شد چ يبگم؟ اگه كس يچكجاست 

 يجلو... بود يمرخص ريكه ام ياونم وقت... مارستانيبعد از ازدواجم سابقه نداشت اون همه بمونم ب... بپرسه هرچند نگاهاشون پر سوال بود

فضول چه خوبه كه مردا . كه گفته بودم انجام داد ويبپرسه كار يزيچ نكهيبدون ا. رهيخواهش كردم برام اژانس بگ يميعظ ياز اقا ينگهبان

اخه .... تو اون خونه درندشت .... تنها ... كردم  يصبح م ريبدون ام ديشبو با... نداشتم تياحساس امن... شدم نيبا ترس و لرز سوار ماش! ستنين

مطلق  يكيخونه تو تار... درو كه باز كردم خوف برم داشت ... شدم ادهيدونستم سگ دارن پ ياونور تر كه م نهاز ترسم چند تا خو ؟يچه جور

 .فرو رفته بود

خودمو  ارميلباسامو درب ايبخورم  يزيچ نكهيبدون ا... خونه سرد بود و ساكت... برق رسوندم و چراغو روشن كردم ديترس و لرز خودمو به كل با

 .تخت يرسوندم به اتاق خواب و ولو شدم رو

... رفتم يكردم و بعد تو اغوشش به خواب م ينگاهش م ريدل س هيو اونجا بود  ريخواست ام يدلم م ر؟يبدون ام دم؟يخواب يتنها م ديبا يععني

 .گرفتم رويشماره ام ديلرز يدستم م كهيبرداشتم و درحال مويگوش... افتاد بهش زنگ نزدم ادمي

قرمز صداش تو  يكمه رفت سمت د يكه دستم دااشت م يدرست وقت... يچه انتظار كشنده ا....  يازار دهنده ا يچه صدا... بوق ... بوق ....  بوق
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 :تجربه يب يرستانيبچه دب هيبازم شدم ... ضربان قلبم تند شد... ديچيگوشم پ

 بله؟... الو _

 ...سكوت

 ... نكنه تمياونقدر ارامش گرفتم كه صدات اذ.... بگو  يدار يكار_

 ! يلعنت

 !سالم_

 ... كه از دههنم دراومد همون بود يكلمه ا تنها

 ؟يخوب_

 تونم باشم؟  يتو خوب م يب ؟يلمو نپرسحا ياوردين طاقت

 ؟يتو خوب... اره ممنون_

 ؟يحالمو بپرس يزنگ زد: كردم ياز پشت تلفنم احساس م شويتلخ..... زد  يزهرخند

 .باهات حرف بزنم خواستميم... زهيچ... من... نه_

 ؟يمونده كه نزده باش ميحرف_

 ... اصال دوستانه نبود لحنش

 ر؟يام_

 هان؟_

 ن؟ چرا نگفت به فدات؟ چـــــــــــــــــــــرا؟نگفت جا چرا

 . زدم يغيو ج دميترس..... اومد  ييصدا

 ؟يشد هان يچ_

 برداشته؟ شويگوش گهيد يكينكنه  ست؟ين ريام نيچه بداهنگ گفت؟ مگه ا....  يهان

 شهيبلندتر از هم ريام يصدا... زديتا م200 ياالقلبم ب... اومد ييصدا هيكنم؟ بازم  دايمنشا صدارو پ رفتميم يچه جور... ومديداشت درم اشكم

 شد؟ يچ! با تواما! يهانـــــــــــــــــ: گوشمو كر كرد

 ؟يتو خودت ريام... اديم ييصدا هي نجايا... يچيه... يه_

 نگران بود صداش

 ؟يهان ييباشه؟ چه صدا يخواست يم يك..... معلومه كه خودمم  ؟يخوب_

 ....بكن  يكار هيتو رو خدا ..... ترسم  يم... ريترسم ام يمن م... نيزم يو شدن چوب دهيمثل كش يزيچ هي_

 ؟ييكجا قايبه من بگو االن دق... اروم باش... نكن خانومم هيگر... خب يليخ_

 تو اتاق خوابم: داره يدواريام يخانومم؟ پس جا گفت
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 ...درو قفل كن و پنجره رو هم ببند_

 ...اتاق  نينداره شكستن در ا يتازه كار... كنه يم يخونمونو خال ؟ياگه دزد باشه چ_

داشته باشه كه اونم با  ونيكام هيفوقش ... كنه يم تيببره كفا نوييپا ليكنم دزد باشه اما اگه بودم همون وسا يفكر نم... سرت يفدا ليوسا_

 ...شهيپر م نييپا لينصف وسا

 ر؟يام ييتو كجا_

 ...اومدم شمال... گفتم كه_

 ... تنها... شب... مترس يمن م_

 ...شتيپ اديب يكيزنگ بزن  يخواست: سرد بود لحنش

 گن چرا؟ يرفته شمال؟ بدون من؟ نم ريبگم بهشون؟ بگم ام يچ_

  ؟يگن؟ مگه چند نفرن هان ينم_

 ... نايمامانت ا اي نايخب مامانم ا_

 ...من كه منظورم اونا نبودن_

 ؟يپس ك_

 ...شتيپ اديكه دوستت داره ب يزنگ بزن بگو اون_

 !ريام: گلومو گرفت بغض

 ...باشه گهيد يكيچه بهتر كه جسمتم مال  گسيد يكيقلبت مال  يوقت.....  ياز نظر من اشكال نداره هان_

 ...تو... تو!ريام_

 ... كردم دايپ دميشا... يوند ياز كجا م... ببره ادميكنم كه بتونه تو رو از  يم دايپ ويكيمنم ... يخواد نگران باش ينم ؟ينگران من ؟يهان يمن چ_

 ؟يسادگ نيبه هم_

 ... حرفا نيساده تر از ا! نه بابا_

 ؟ياز همه چ يذر گيم_

 ! خرد ،يهان يخردم كرد... مردم هيمن  يهان ؟يداد لميجلوم اون چرت و پرتا رو تحو ينساديمگه وا ؟يمگه تو نگذشت_

 ر؟يام ياگه بخوام دوباره بسازمت چ_

 زنن؟يشكسته رو بند م ينيچ ايدن يكجا... بس كن_

 كنم؟ دايپ تونميتو م يبه خوب يمرد ايدن يكجا_

 .قهقهه زد... ديخند

تا صبح نتونم بخوابم  كردميبود؟ فكرم ختهياونجور به هم ر مونيكارمون اشكال داشت كه حاال زندگ يكجا... غم ييايكرد و من موندم و دن قطع

 .مپلكام افتاد رو ه دهياما سرم به بالش نرس
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 ريلحنش لحن ام! خانومم يهان....  يهان: بود كه ارومم كرد ريام ياولش خوف برم داشت اما بعد صدا... شدم داريدر از خواب ب يبا صدا صبحش

 .رفت و خودمو انداختم تو بغلش ادمي يهمه چ... ديبار يم شونشياز چهره پر ينگران... درو باز كردم.... خودم  ريام... بود

 ... ديببخش... من بود ريهمش تقص... ت برم خانوممقربون: ريام

فكر خودمو  نيبا ا... كه جسم و ذهن و روحم متعلق بهش بود يهمون مرد... من بود ريام ريام نيا.... كابوس تموم شده بود ... اوردم باال سرمو

 ...داديم ايدر يبود و بو سيلباساش خ. بهش چسبوندم شتريب

 ا؟يتو در يرفته بود ينجوريا_

قصد  دم؟يگذر زمانو نفهم شهيباورت م. شبه12ساعت  دميتازه به خودم اومدم د يزنگ زد يوقت...... زدم به اب  دميكه رس ياز موقع..... اره _

 ...ببخش... ببخش خانومم.... خواستم زود برگردم  يم... نداشتم تا اون موقع شب بمونم

.... حرفا رو بزنه  نيا تونهيم يمرد نيفقط چن. مرد پاك هي يحرفا. مرد عاشقه هي يحرفا نيا .پاك كردم . بود  سيچشماش خ.اوردم باال  سرمو

 ....  يشكست و اونجو يكاش دستام م..... مردم  يكاش م: چشماشو بست. داغ شدم. ديگونمو بوس... اشكاشو پاك كردم..... اره 

 ! ريبس كن ام: دهنش يگذاشتم رو دستمو

 وونميد شميادآوري يحت... ايخدا يوا... زدم... اونوقت زدم ارميكه تورو بدست ب دميكش يمن ابله اون همه سخت.... من  ...يبس كنم هان ويچ _

 .... تونم بگم منو ببخش ينم يحت... من... كنه يم

 ...يرو خوب شناخت يهان... يبگ نكهيقبل از ا... ريام بخشميمن م يدونيچون م_

 !شناسم يكردم خوب م يفكر م: دوخت به چشمام چشماشو

 ...زهيريبه هم م ويزمان همه چ....  ريشن ام يادما عوض م_

 خوام؟  يم گرويد يكيشوهرش بگه من اغوش  يجلو سهيوا اديبهش نخورده بود ب يپسر چيدست ه 27كه تا سن  يانقدر؟ انقدر كه دختر_

جمله همه  هيبه زنش اعتماد داشت با  شهيكه هم يكه مرد يانقدر... از اون شتريب: نبود كه قرمز بشم نمونيب يحرمت. نييننداختم پا سرمو

 ...يوحش هيكه جز نوازش بلد نبود و بكنه  يمرد... اعتمادشو از دست بده

كه انقدر سوختم  نياز ا... ذره هم اعتمادم نسبت بهت كم نشد هيمن ... يانگار تو هم منو خوب نشناخت..... سوزم  ينگو كه م.... نگو ... ينگو هان_

وجود ... چيكه ه تويپاك... سوال ريز يرو به كل برد فتهيروش ب كيخط كوچ هيسال  يس يكه نذاشت ياز من پاك ييكه به خاطر جدا يزارياز من ب

 ميجت كردما با هم اتمام ح...  ادتهي... گميخواستت معقول باشه نه نم... كنم يم ميتقد يبهت گفتم جونمم بخوا يهان... سوال ريز يمنم برد

با ... با صبر ....  ترامبا اح... با عشق... ميكاخ ساخت چياز ه... ما با هم از كاه ... شاهدمون امام رضا بود هان... ميگذاشت ييقول و قرارا هي... يهان

روبه  يساديوا ياز كنارم رفت يليدل چيه يدفعه ب هي دميد يوقت... ميپادشاه خونه خودمون بود... ميسه سال دركمال ارامش كنار هم بود.... منطق 

سوختم، سوختم ... يزنيحفظش كلنگ م يو با صدهزار بدبخت ميكه با هزار زحمت درستش كرد يخونه ا... يزنيعشقمون م شهيبه ر شهيروم و ت

رو به عشق تو  ايسخت... شد با همه مشكالتش رو سرم اوار يزندگ... از عشق يته... دميد يته ويسوختم هان... سرخ از خشم... دميرو سرخ د يهان

 گهيباهام بد حرف بزنه م يليكه بخواد خ يهان دميد يوقت.... گرفتم  شيات يليدل چيه يب يببر يخوا يعشقتو م دميد يوقت.... كردم  يتحمل م

 ...كنه جلز ولزم بلند شد يه ماصرار به حفظش داره پار شهيكه هم ياحترام يو اون پرده  دهيجلوم دشنام م سادهيجان حاال وا ريام يبه جا ريام
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من كه تنها ترسش از من ترس از اغوشمه حاال از عكس  يهان...  شنونيهام صداشو م هيكه همسا زنهيم اديفر يجور رهيكه صداش باال نم يهان

 يپرسم چرا جا يازش م يقتبره؟ چرا و يم رشياز ام ليدل يداره ب ليهركارش دل يكه برا يچرا؟ چرا هان....  يچرا هان....  ترسهيالعملم م

 ست؟يچرا ن نياشتراك دونستن ا نياز ا...  يزندگ نيخواد بسوزوندم؟ چرا ؟ من حق ندارم بدونم؟ حقم از ا يو مجاب كردنم م دادنجواب 

خشمم .... بشه  زيربود كه خشمم سر اديفشار ز نيا ياونقدر.... بود كه خوام پسشون بزنم  ياون لحظه فشار اتفاقات انقدر.....  يسوختم هان

 ...نمويزتريكه عز ياونقدر.... كنه  ليبود كه مغزمو تعط اديز يانقدر

كه غرورم ... كنم يبگيكرده بود كه جلوش احساس غر يكار هي ريام.... كردم  يم هيگر دينبا يسوخت ول يچشمام م.... گلومو گرفته بود  بغض

 حاال كجا بود؟.غرورمون  كرديكه غرورمو م ياشتراك... سوال ريرفته بود ز زديش حرف مكه از يانگار اون اشتراك....  نهينذاره اشكامو بب

 نيباا يدر عجبم چه طور... به دست و صورتت بزن و لباساتو عوض كن  ياب هيتو هم برو .... حموم  رميمن م: اورد  رونميبوسه از اغوشش ب با

 ..خوابت برده  نيسنگ يلباسا

كه با خودم  يانقدر.... سوال  ريكه اصل ازدواجمونو ببرم ز يانقدر... ذهنم داغون بود... كردن اشكامو بهم داد ريازاتاق و مجال سر يتو رفت

حق  هييدارا نيتموم كه غرورشون براشون ارزشمندتر زيدو تا ادم ظاهرا همه چ.... از اول كارمون درست بوده؟ دوتا ادم مغرور  ايفكر كنم ا

 رويام.... لنگه  يكار م يجا هيكه متوجه نشم  ي؟ ذهنم اشفته بود اما نه اونقدر...داشتن ازدواج كنن؟ حق داشتن  داشتن عاشق هم بشن؟ حق

بود؟ گوشام اشتباه  دهيپس چشمام اشتباه د... اما... ارهيبر زبون نم تيحاضر بودم قسم بخورم جز واقع.... اهلش نبود ... خوب شناخته بود 

. كزده بود زياما ها كه وجودمو لبر نياه از ا... اما... برام نذاره ديترد يواضح بود كه جا يبودم انقدر دهيبودم و شن دهيكه د ييزايبود؟ چ دهيشن

كن  شهيهمه رو ر نبودتا كجا ؟ وقتش  افتند؟ياما ها دامه م نيتا كجا ا... زديضربه م هي ريو به رابطم با ام شديم زياما ها سرر نياز ا يكي هيهر ثان

 يمگه زندگ. كردم يغرورمو دوباره غرورمون م ديبا..... خواستم  يم حيدادم و ازش توض يم حيتوض ديپس با... خواست  يم حيتوض ريم؟ امكن

فكر  نيبا ا... جسيتداره؟ مهم ن يو كمتر چه فرق شتريذره ب هيحاال ... اميذره تو؟ پس كوتاه م هي اميذره من كوتاه ب هيكه  ستين نيمشترك ا

  ؟يخوايمهمون نم! صاحب خونه: حموم نرفتم در حمومو زدم شبيد نكهيا ياور اديسامو در اوردم و با لبا

 !خداست پس قدمش مبارك بيمهمون حب: كرد يم داديبهت تو چهرش ب...  رونياورد ب سرشو

... يدار يقبل از غرور بزرگ يفهموند امروز بهم يچربه ول يم گتيخوب د يايژگيغرورت به همه و كردميفكر م شهيهم: بغلم كرد. تو رفتم

 ... يسخا دار... يعزت نفس دار

اب رو بهانه قرمز شدنم و رطوبت حمومو بهانه  يتونستم داغ يچه خوب كه م ر؟يام يحرفا اياز حد اب بود  شيب ياز داغ ميدونم سرخ ينم

 اخر شروع كردماز ... همه رو ... خواستم همه سواالمو ازش بپرسم يم.... صورتم بكنم  يسيخ

 ؟يحرف زد يباهام اونجور روزيبگو چرا د شهيو منطق سرت م ليكارا تو كه خوب دل نيا يجا.....  زيمزه نر_

كه بعد از مدتها تونسته بودم كنار خودم  يزيخبر از دست دادن عز..... شدو بهم داده بودن  يكه م يخبر نيبدتر: شد  شيدلم ر... ديكش ياه

 ....  ختير يبه هم م مويكه از دست دانش زندگ يزيعز... داشته باشمش 

 ... داشت و ابهام هاميحرفاش ا.... من بودم؟برام قابل درك نبود  منظورش

 ...يواضح تر بگ شهيم_
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  ن؟يواضح تر از ا_

نگاهمو دوختم به ... نبود ....نه ... نبود يمن كه اهل پنهون كار رينه ام ؟يپنهون كار ه؟يدونستم اسمش چ يبود كه هنوز نم يپر حس چشماش

 نشياغوششو تنگ تر كرد و سرمو تو س.... با نگاهم خواهش كردم بگه و از باتالق اما ها نجاتم بده اما نگفت .... بده  حيخواستم توض... چشماش

 نيمد اون حرفا رو بهش بزنم؟ ادلم او يچه جور...  تيو امن داديضربان قلبش بهم ارامش م. جواب شدم اليخيب.... نگاهم نشه  ميپنهون كه تسل

...  شديم زينبود همه اما ها سرر رياگه ام ديشا...  گريد ييو باز اما... اعتماد اما .... داد  يو ارامش م تيبود كه بهم حس امن ياغوش تنها اغوش

 ... كرد يم شتريب تمويبود و ضربان قلبش ظرف رياما ام واريبه د يخشم ،مشت شديم

كنم  شيارا خواديم ريكه ام يموهامو درست كنم و لباس خوشگل بپوشم و اونجور...  يشگيهم يهمون هان... يكه بشم هان ونرياومدم ب زودتر

 هااون لحظه  ريقطعا اگه منطق ام... اما اون لحظه منطقم به كار بود كردميلت و پار م رويام زدميم ياگه دست احساسم بود قبل از هركار ديشا.... 

 يگوش يصدا.... اما بعد ...  دمياول ترس... توجهمو به خودش جلب كرد ييصدا... زدم يفكر لبخند نيبا ا... nكر يبود اون كارو نم دهفتاياز كار ن

تو اون  يحت... نبودم  شيو چك كردن گوش ريتو كار ام ياهل فضول. گذاشت ينم برهيرو و شويگوش چوقتيبرام جالب بود اخه ه... بود  ريام

.... بردارم تا خراب نشده كه چشمم خورد به شماره ناشناس  شويرفتم گوش...  سهيافتاد لباساش خ ادمي.... كرده بود  رهيقلبمو ت ديدلحظه كه تر

رنگم . كردماس ام اس رو باز ... موفق شد ... بود كه خوب بلد بود منطقو الوده كنه يروسيتنها و ديترد..... و منطق  ديترد يدعوا نيموندم ب

 : ديپر

 !تشكر عشقم ايدن ايدن... گشتيخودش برنم يبه حالت عاد چوقتيه ميزندگ ياگه تو نبود....  تينها يب....  ريدوستت دارم ام_

به ... لفظ خطاب كنم  نيبا ا روينتونستم ام چوقتيه.. عشقم... عشقم ....  شديبودم تو سرم تكرار م دهيصداشو شن شتريكه پ يبا لحن زن كلمات

ساده  نكهيارزشمند باشه و جاش تو فلبمون نه ا شهيخواستم عشقمون هم يم... پا افتاده بشه شيپ شديموضوع باعث م كي يشگيهم انينظرم ب

 .خوند يم رويام يها يافتيكه دونه دونه در يديترد... بود  ديهمش ترد. وجود نداشت  يمنطق گهيزن بود؟ د... ورد زبونمو بشه اما اون زن 

با  يپس چه فرق ؟يخودتو غرق كن يخواستياز دست بره؟ م تيبه خاطر من؟ من ارزش داشتم زندگ....  ريام ياون كارو كرد تو شهيباورم نم_

 !مامان باالخره با ازدواجمون موافقت كرد ي؟راستيمن ابله دار

كردم ده ساعت  ميبه مامانو نده چون تنظزحمت زنگ زدن ... دستمه غيت... خسته شدم از بس التماس مامان كردم....  رياس منه ام نياخر نيا_

 ...نيزتريخداحافظ عز... ستمين گهيكه من د يوقت... بعد بهت برسه 

 ريام... كنهيم كاريدونم بفهمه هنوز زنشو طالق نداده چ ينم!هه... انگار من قبال نامزد نداشتم .... قبال ازدواج كرده  گهيم.....  كنهيمامان قبول نم_

 ... يمامانو مجاب كن يخوب بلد شهيتو هم ...به دادم برس 

 ....هرگز ... هرگز ريبدون ام.... منه  يزندگ ريام...  كنميفراموش نم... حرفو نزن  نيا... همه وجودمه  ريام_

... هم  يگريو د ريامعاشق ... من عاشق بودم ...  ديغلبه ترد يبرا... موضوع  دنيفهم يبود برا يچهارتا كاف نينبود اما هم شتريب اميتا پ چهار

كه  ينم... از كجا اومده  ستيكه معلوم ن يزن ايكرد  مميمنت تقد يدنبالم و سه سال عشقشو ب ديسال دو هيكه  يداد؟ من يم حيكدومو ترج ريام

 يازش م... ه شده اشتبا گفتيم... داشتم  يا گهيبود قضاوت د يا گهيد طيهر شرا... كه يو زن خورديبود كه دستش بهم م يمرد نياول ريام

 يتازه م...  گسيرابطه د هي ريدرگ ريدرصد داشتم كه ام90 نانياطم... خونده بودم ... بودم  دهيشن... بودم دهيد... اون موقع نه  يول...  دميپرس
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اله نبود كه به خاطر عشق س 18جوون ... پخته بود ... بود  يمرد جا افتاده ا ريام... بوده  يك دهيكه خبر از دست دادنشو شن زشيعز دميفهم

 يم نظرچه دور به ... ازدواج خودمون افتادم  ادي... خواسته خودشو غرق كنه يبه خاطرش م ريگفت ام ياما اون زن م ايخودشو بندازه تو در

دوباره عوض  مميتصم...  شهياه از نهادم بلند م!اه... عقدمون كنار حرم امام رضا بود ... منو از امام رضاش گرفت  ريام... عشق پاكمون  ديرس

 ! خودمو جمع و جور كردم... در حموم اومد  يصدا.... اره ...  شهينم ميبار سوم خرد بشه ترم يغرورم اگه برا...  شهيم

_______________________________________ 

 !يچه لعبت_

 : دستمو گرفت.. .زدم سمت لباسام  رجهيش... ديخند... خودمو جمع و جورتر كردم... جلو  اومد

 !مايشد؟ نداشت يشد؟ چ يچ_

 ... ستياالن وقتش ن ريام: سرد گفتم طونشيش يچشما درمقابل

دستش و اروم  يدستتمو گرفت تو. ميتخت نشسته بود يبعد هر دو رو يا قهيدق. بود كه بكشه كنار و بذاره لباسامو بپوشم يكالمم انقدر يسرد

 ؟يبهم بگ ستيوقتش ن: ديبوس

  ته؟يتو زندگ يمن زن ريغ ...ريام_

 داره؟ دنيپرس_

 .دميپرس ياگه نداشت كه نم_

 خانوم؟ يما رو دق بد يخوا يم اي يگيخب حاال م! معلومه كه نه_

 ... ارمشيمعقول هست كه منو وادار كرده به زبون ب يانقدر... طالق . دارم يا گهيد ياما من خواسته ... يديجونتم بخوام م يگفت_

 ؟يكه شوهرتم بگ يبه من يكه نتون ير شخصانقد لشيو دل_

نه صرفا به خاطر ... بود كه دوستت داشتم نيروز باهات صاف و صادق بودم به خاطر ا هيمن اگه  ؟يكن يچرا انقدر شوهر شوهر م... جان  ريام_

 ...كلمه رو نكوب تو سرم نيپس لطفا ا...  يشوهرم بود نكهيا

 ... چشم_

چندماه كه گذشت و ابا از  هي... بدونه يمدت كس هيخوام  ينم... بعد اون راهمون جداست... هفتس نياخر هموقت دادگاه . بال يچشمت ب_

 ...ميكن يافتاد خبرشون م ابياس

 ... زد خيقلبمم ... كالمش نشست تو قلبم يسرد... سرد شد رميلحن ام. سرد بود لحنم

 نه؟يحرف اخرت هم_

 اره_

 ... يكن يم يدار كاريچ يدون يذارم كنار خودت بهتر م يجان، پس مخالفتو م يهان يكن ينم ويكار دهيدونم نسنج يم_

رد و بدل  نمونيكه ب يرفت و شش شبانه روز تنها حرف... رفت... نگفت... هرگز يتو زندگ ينگفت ب... نگفت نرو... نگفت بمون... سوزوند قلبمو

 . ريشد سالم بود و خداحافظ وال غ
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من چه  م؟يتا اخرش كنار هم باش ميمگه ما عهد نبسته بود...  ديمشتركمونه دلم لرز يروز زندگ نياخر نكهيا فكر اب... صاف نشستم سرجام

تا  رميم... كنه  يتفاوت رفتنمو نگاه م يچه ب... چه راحت سكوت كرده  ريام... رميخونه م نيدارم از ا يدرخواست طالق دادم؟ چه جور يجور

من  يول... مونهيم ريهمون ام ريام... شهيمردم نسبت به من عوض م ياز امروز نگاها... رميم... رميم... فتهيگر سبز ناون نگاه اغوا يرو ام هيسا

 كهباشه  نيحواسم به ا نكهيكنم بدون ا يم يابافيخودم رو يخوشحال برا. رميانگار دارم تو اسمون راه م... اعصابم خرده... زن مطلقه  هي شميم

ازم  يچيواقعا سقوط كنم و ه شهيم يكنم چ يو با خودم فكر م نييپا امياز پله ها م...  نيخورم زم يو با سر م كنميسقوط م... هيپام خال ريز

 خنك شه؟  ريكه دل ام ؟يكه چ... نمونه

كنارش  نيرو زمنبوده كه روش پتو بندازه و خودشم  يهان... خوب معلومه ... معلومه سردشه... كاناپه و تو خودش جمع شده يرو دهيخواب

چه  رميبه دل بگ نهيك يتونستم از كس ينم شيجور نيهم... يراحت نيبه هم... دمشيبخش... چشمم يبا هم بودنمون اومد جلو هيثان هيثان... بخوابه

عاشق  هي.... داشتم، من عاشق بودم  نانياما به عشق خودم اطم... مطمئن نبودم رياز عشق ام... اون شخص همه وجودم باشه نكهيبه ا هبرس

كه رو گونم روون  ياروم قطره اشك... رو نشون بده نيجز محبت عشقش تو دلش بپرورونه هرچند رفتارش خالف ا يزيتونه چ ينم چوقتيه

 ... شو داريب! جان  ريام....  ريام: كردم داشبودو كنار زدم و ص

لعنتم ... بذار تو دلش فحشم بده... نفهمه كه به خاطر خودش رفتم چوقتيبذار ه... بذار خاطره خوش از من براش بمونه... سمت اشپزخونه  رفتم

چه ... اونجاست شهيزنان گذاشت دلش هم يايپا به دن ريكه كنار ام يدختر فهمهينم چوقتيه ريام... و رفتم  نجاياما ندونه دلمو گذاشتم ا... كنه 

...  دميترس يكه از سوختن عشقمون م فتميم يروز ادي... م مرغم باز سوختهتخ... گردم سمت اجاق گاز  يبرم...  يبد يو چه بو...  هيحس بد

شده بودم كه رفت  يمن براش تكرار يعني.... دعواش كردم  شهيم يبار كه گفته بود عشق تكرار هيافتاد  ادمياالن عشقمون سوخته؟  يعني

سالم اقا : خندون بهش سالم كردم. همون روز افتاده بود اديكنم فكر ... اونم تو فكر بود.... نفس هاش برگشتم  يبا صدا گه؟يد يكي اغسر

 ...  ريصبحتون به خ!

تخم مرغو  نيحواس ا يبازم من ب: دميادامه م اديدرب االتياز خ نكهيا يبرا... حتما با خودش فكر كرده نظرم عوض شده... نگام كرد  مات

 ... نشده ريتا دادگاهمون د ميبخور رويون و پپنن نيهم ايب....  ميبخور مروين ومدهيبه ما ن... سوزوندم 

... غلت بزنم يشيم يچشما نيحق ندارم برم عمق ا گهيد... به بعد حق ورود بهشو ندارم  نيكه من از ا ييايدن. گهيد يايدن هي رهيباز م نگاهش

 !با تواما ؟ييكجا!پسر يا: دمخن يم شيبه منگ..... من بود  يچشما برا نيا يروزگار يروز هي... چه تلخ .... حق ندارم 

 يم... خوام بگم تعجب نكن يم... كنه يمن تعجب م ياز خنده ... زيبرمش سر م يكشون كشون م....  لرزهيدلم م... كنه  يمات نگاهم م بازم

 اديخندون ب شهيدختر هم هي يديرو شن ياسم هان يو وقت يببر ادياز  يچند روزو به كل نيا يهان نيخوام ا يم... بمونم يهان شهيخندم تا هم

 . كه هنوزم معتقدم تنها در حق تو روا بود يهمون محبت... محبت ايدن هي... چشمت يجلو

منم كه تو لباس  نيا شهيباورم نم... استرس دارم... لرزهيدست و پام م... دادگاه ميريم ميدار... ندازم يبه خونه عشقم م يبار نگاه نياخر يبرا

اومدم دارم با لباس  ديمن با لباس سف رونيخونه شوهر با كفن بره ب اديب ديهمه جا رسمه عروس با لباس سف... طالق ياه برادادگ رميدارم م ديسف

 .تفاوته يب رميام...  هيتفاوت ياز نقاب ب يبخش هي دميلباس سف.... كردم  ريحرص دادن ام يكارو برا نيا....  رميم رونيب دميسف

در  رهيدستگ... تو چشمام نمونده ياشك گهيكردم كه د هيانقدر تو حموم گر... كنم يبغض نم... تو دستم رميگ يار مب نياخر يدرو برا رهيدستگ
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 رين اميسوار ماش... رونيب زنمياز خونه م... داريد ديبه ام گميم... بگم خداحافظ اديدلم نم... كنم يخوام خداحافظ يم... شهيبا فشار دستم باز م

برام  زيفهمم چرا اونقدر راحت قبول كرد؟ هنوزم همه چ يهنوزم نم... كنه يبار بغلم كنه و ازم خداحافظ نياخر يشتم براانتظار دا... شميم

 گهيم... دميمجهول به سواالش جواب م.... حاج اقا يجلو نميش يمجهول م... باال رميدادگاهو م يمجهول پله ها... خودمم مجهولم... مجهوله

و بگم  نيتو و امثال تو بذارم زم يخوام غرورمو جلو يمن نم! خوام طالق ياخه تو رو سننه؟ من طالق م....  ميعصبان. ..ستين يكاف لتونيدال

حاج اقا  نيو ا ارمشيبخوام به زبون ب نكهيتونم بهش فكر كنم چه برسه به ا يهنوزم نم... بهم... بگم شوهرم بهم... شوهرم به شوهرم شك دارم

اخم  شهيمثل هم... تفاوتم يظاهرا ب... جا با هم بلرزه هي نيتنم و زم ارميفكر كنم به زبون ب... لرزهيكنم تنم م يفكر مبهش  يوقت... سهيبنو

م لبخند يبر نجايدونه اگه با حكم طالق از ا يخدا م... اما فقط خدا از دلم خبر داره يمغرور و جد شهيمثل هم... ميهان شهيمثل هم... كردم

عاشق در ... كر يعني... كور  يعنيعاشق .... بازم عاشقم  دميو شن دميكه د ييزايبا همه اون چ... مونه  يازم نم يچيه دونهيخدا م... شهيفراموشم م

 يداره جد هيانگار قض... دميبفهمم جواب م نكهيپرسن و من بدون ا يم... جنبه  يلبام م..  جنبهيلباشون م.... منم عاشقم .... عاشقه  يطيهر شرا

 يرو اما نم ايلوس باز نيا ديخونتون و بس كن ديبگه بر هيمنتظرم حاج....  رينگاه به دهن ام هيكنم و  يم ينگاه به دهن حاج هي....  يوا... هشيم

و  هيخال انگار تنها ته دل من...  ستادنيا يهمشون جد.... كنه  ياما نم... سرجات نيبه زور ببردم خونه بگه بش رهيدستمو بگ ريمنتظرم ام... گه

 ... دميم يچك جواب منف يبيو من با به خاطر اوردن ب يستيحامله ن يپرسن مطمئن يم... دلشون قرص قرصه هيبق

 ! ستميمن مطمئن ن: گهيخنده و م يم انهيموذ ريام اما

 ريانقدر ذهنم درگ... فتمياخر مشب  ادي... بعد از هر رابطه... كنم يبه طور مرتب قرص مصرف م... من به خودم مطمئنم... فهمم ينم منظورشو

ماهانمو محاسبه  كليس يحساب سرانگشت هيممكنه؟ با  يعني... گذاشت و همون شب  يموضوع نم نيفكر كردن به ا يبرا ييجا گهيبود كه د

 لكسيو اقا چرا انقدر رپس بگ.... درصد به باال 60 ياحتمال باردار يعني... بوده  يدو روز بعد از تخمك گذار قايرابطه دق نياخر... كنميم

كنه و من عكس العمالم انقدر پر شتاب  يانقدر حساب شده عمل م نيا... قدم عقبم هي شهيخاك بر سر من كه هم يا... كنهيمنو تماشا م ستادهيا

 يم گهيبار د هي.... خوشحالم ... رميم رونياز دادگاه ب يفقط خوشحالم كه دست خال... كنم ياون لحظه عمق فاجعه رو درك نم... سو كودكان

 .اندازه يبه من نم مينگاه مينشسته پشت رل و ن يجد ريام... حامله... كنه يذهنم كار نم... ريكنار ام نيماش يتو نميش

 دنيتا رس... كنه يو نابودش م ستيدلم و ن ديتابه به جوونه ترد يم دينور ام ش؟يخونسرد ليبود دل نيپس ا... خونم يتو چشماش م ويشاد اما

... انگار قدرت حرف زدن نداره... جلوم رهيگيدستمال م ريكه ام اديانگشت شستم داره خون م... دميياز دلهره ناخونامو تا ته جو شگاهيبه ازما

 ... داستياونم پ يدلهره رو تو چشما

 ... كشه يو خونو داخل م كنهيرگم عبور م وارهيسرنگ از د.... باال رهيم نمياست

 ... شهياماده م گهيوز ددو ر شيجواب ازما_

... درمانگاه سييكه روش نوشته ر يسمت اتاق رهيو خودش م نميكنه بش يكمكم م ريدست و پا بزنم؟ ام يفيدو روز تو بالتكل يعني....  رميم وا

 ! جواب حاضره گهيتا دوساعت د! حله: رونيب اديخندون م قهيبعد چند دق

 مادام؟ ميدو ساعتو در خدمتتون باش نيا ديد يافتخار م:  زنهيم يلبخند. ستادميند شدم و جلوش ابلندم كنه اما قبلش خودم بل رهيگ يم دستمو

 ... ويكنم موس يخواهش م: كنه يلب منو هم به خنده باز م لبخندش
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 ... مايوقته مسابقه نداد يليخ: كشونه دنبال خودش يو م رهيگ يم دستمو

 !!!ياز رو رفت گهياز بس شكستت دادم د... اره_

 تو خانوم كوچولو؟ ايمن از رو رفتم _

 اقا غوله  يشانستو امتحان كن گهيبار د هي يتون يم: به بازوش زدم يمشت

 ...پا گذاشتم به فرار و

 !!! حداقل خبر بده دختر_

 ...ستيرت نكنا يبه چنگش اورده بود التيكه به خ ييپا زيگر ياهو ينيبب يدفعه نگاه كن هي...  يبش ريكه غافلگ نهيمزش به ا_

چند سال انقدر  نيا يتو يزندگ ست؟يپاها هم دست خودم ن نيحركت ا شهيباورت م... يهمون حسو دارم هان قاياالن دق: قلبمو فشرد اهش

 ...كرده كه از بهت هنوز رميغافلگ

 ؟يخور يحرفتو م ؟چرايهنوز چ_

تو اصال ... شميداغون م نمتيبيانقدر شنگول م يوقت... يحق ندار... يذارمنو تنها ب يتو حق ندار... حقو بهت بدم تونميكنم نم يهر چقدر فكر م_

 ؟يعاشق بود

نتونست تعادلشو  ريبود كه ام يحركتم انقدر ناگهان. كنه نيخواد بزنه اما حق نداشت به عشق من توه يكه دلش م يتونست هر حرف يم. ستادميا

 !حفظ كنه و افتاد تو بغلم

 .له شدم اخه... خودتو بكش كنار  ريام: امومدنم نداشت رونيپسره پررو قصد ب... نداشتمداشتم و خودم خبر  يزور عجب

 . وگرنه من جام راحت بود... به خاطر كوچولو چشم _

 !دو بذار معلوم بشه بعد كوچولو كوچولو كن....  كي يانقدر راحت درمورد من و احساسم قضاوت كن يتو حق ندار: غره رفتم چشم

 اقتشويل يعني... دهيبه اونا م تشويپاك و معصوم كه خدا مسئول ين ين هي.... كچل  ين ين هي..  ريو بابا ام يمامان هان... تو دلم اب شد قند... كوچولو

 با اون همه حماقت؟ ...  م؟يداشت

 اون پاركه؟ ميبر ياايم_

 نيداشتم به ا ازيحلقه شد دورم و سرم افتاد رو شونش، ن ريما يدستا. يباز نيزم يروبه رو مينشست... تكون دادن سرم موافقتمو اعالم كردم با

 وسال همه جورش يس نيتو ا... سال از خدا عمر گرفته بودم يس....  يبودم؟ هان يمن ك... چشمامو بستم... داشتم به فكر كردن ازين... تيحما

 يم ريام انت؟يخ... كنه يكه انقدر ما رو از هم دور م هيم چدونست ينم يحت... با همه فرق داشت ريقصه من و ام... بودم دهيبودم و شن دهيد

دو .. اخالق  دتو تا ب... دو تا ادم جدا... بودن يدو خط مواز يو هان ريكه ام يياز اونجا... كردم  ياز اول قصه شروع م ديبا... كنه؟ نه انتيتونست خ

اولش دو تا خط قصمون دو ... بود يلج و لجباز هياولش فقط ... شدن  ريبا هم درگ.. .دنيبه هم پر...  دنيد گرويهمد..... دو تا مغرور .... تا اخمو 

... عاشق... عاشق شدن واوردن  مانيبه عشق ا يدو تا قلب سنگ.... شد  عيوس دشونياما كم كم د..... مثل همه خطا .... بودن  يتا خط معمول

به همو  يدو تا خط مواز دنيبه اسمون تا رس يو بدوز يبكن كينگاهتو از صفحه كوچ ديبا... رسنيتو فضا به هم م يگفت دو تا خط مواز شتنيان

 ن؟يزم يكشوند رو وجاذبه ما ر يرويدفعه بعد سه سال ن هيشد  يچ... ميكرد يسه سال تو اسمون زندگ... ميديما تو اسمون به هم رس ،ينيبب
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 بود؟ يچ يمه پنهون كارپس اون ه م؟يباش يكيهوس؟ مگه قرار نبود  ايعشقمون عشق بود 

خواستم به هر  يكه م يغرور... شديم دنميكه مانع از پرس يغرور... كرد يخراب م مويكه داشت زندگ يغرور.... فرستادم به غرورم  لعنت

 نيم از بسو تفاه دميشا ايكه داشت با غرور  يافسووس خوردم واسه زندگ... مياز دست رفتن زندگ متيبه ق يكه شده حفظش كنم حت يمتيق

عشق  ي رانهيو ياز نو ساخت ول شديغرورو م... دادم يفرصت م ريبه ام ديبا... داشتم يچشمام بر م يرو از رو ينيبدب نكيع ديبا... رفتيم

 .يمونده بودم تو دوراه... نبود كه بشه دوباره درستش كرد يزيچ

احساسم؟ پس منطقم كجا بود؟  اي كردمياعتماد م ميبه ادراكات حس ديابود، ب دهيداد، منطقم ته كش يتازه م يرويبچه ها بهم ن ياهويه يصدا

 اديبكه  ينشونه ا... از خدا بودم ينشونه ا هيدنبال ... بود كه خودممم تو كار خودم مونده بوده بودم ييها تيزد؟ از اون موقع يچرا ساز مخالف م

.... مثل همه مردم  ناميا گذره؟يتو سرش م يپارك نشسته چ مكتين يه روك يزن كرديفكر م يك... نشونم بده راههيراهو از ب... كمكم كنه

كنه  يفكر نم يكس... باشه ديزن ظاهرا خوشبخت پر ترد نيدل ا ديكنه كه شا يفكر نم يكس... هاشونه دهيها و شن دهيقضاوتشون بر اساس د

فهموندم كه بهش اعتماد  ريبه ام ميمستق ريو غ ميمستق... ده بودمنكر يكم صبور... نهفته باشه يكودكانه من رنج يرفتار ها نيعمق ا در ديشا

شوهرتو ... كرد يرفت و پشت سرشم نگاه نم يمن بود م يجا يا گهيهر زن د...  غيدر يخواستم ول حيازش توض ميمستق ريو غ ميمستق... ندارم

 ياس ام اس ها... دوستت دارم گهيم گهيزن د هيكه به  ينيو ببشوهرت... سر كارش باشه  ديكه با يدرست اون وقت... ينيبب گهيد يكيدر اغوش 

كه نكنه ... كه نكنه غرور شوهرت بشكنه...  يو دم نزن يبسوز ينيرو بب نايرسم بود ا ايدن يكجاب ؟يو دم نزن ينيبه همسرت بب ويعاشقانه ناشناس

اما اونجا صحبت صحبت حق و حقوق ... حقم اون نبود ... مل نكردمكم تح... منم كم بهش فرصت ندادم ... يهم بلند كن نهيا يسرتو جلو ينتون

هم ... داد يهم از دست م تشويرفتن وجودش ماه نيكه با از ب ييما.... بود كه وجودش در خطر بود  ييصحبت ما... نبود ريصحبت من و ام... نبود

....  نييخودمو اوردم پا... نخورده بودن كه راحت از هم جدا بشنراحت به هم جوش  يدوتا قلب سنگ... ما  نيشد نگه داشتن ا يم ديبا مو غم

من همه تالشمو .. مردونه  يها ازيبا ن... مرد بود ريام... دوست دارم  رويو گفتم ام سادميروراست وا... خودم  يجلو...  نيغرورمو گذاشتم زم

... ديشا... قرار داشته و مجبور شده يبد طيتو شرا ديشا. من كمش بودم ديشا... اما از دل اون كه خبر نداشتم... بودم براش زن نمونه باشم دهكر

زود قضاوت  دينبا... فنا بشه  مونيذاشتم زندگ يم دينبا تميبا همه اون خاص... خاص بودن داشت يروز ادعا هيكه  يادم... بودم  يمن هان... اره

پس حق ... قبول نكرده بود چكدومويمحكوم كنم منطقم هنوز ه رويام شدينم ليدل يخونده بودم ول... بودم  دهيشن.. بودم  دهيد... كردم يم

 ابود؟ منم كه داشتم مثل اون يزودهنگامشون دلخور بودم چ ياز قضاوت ها شهيكه هم يوگرنه فرقم با اون مردم... محكوم كنم  روينداشتم ام

نخواستم چون با  رويمگه ام... تو سر عشقمون .. تو سر خودم ...  رميسر امتو ... ميتو سر زندگ دميكوب يم كردميهامو پتك م دهيها و شن دهيد

رو كه عشقمونو  يياون تفاوت ها.... پس اون تفاوت ها كجا رفته بود ... متفاوت بودم هيمنو نخواست چون با بق ريهمه فرق داشت؟ مگه ام

كند  يخفته خفته را ك... منم خفته... خفته ريام... دست احساسمون ميدبچه و افسارمونو داده بو ميجفتمون شده بود...  كرديبه فرد م منحصر

 تونهيم يزيدونستم چه چ يبودم كه نم يتيتو موقع... عاجز بودم يريگ ميدر تصم... فكر كردم... فكر كردم... فكر كردم ؟يخفتن تا ك دار؟يب

 رانيرو و ميكه با زحمت ساخته بود يبا مشتم كل خونه ا مونيزندگ يخواستم واسه كشتن مگس ها ينم ن؟يبدتر از ا يچ... نجات بده مويندگز

... ميكارمون اشتباه بوده كه درستش كن ينگاه كنه و بگه كجا ويكه از باال همه چ يدنبال سوم شخص... دنبال نشونه... دنبال راه حل بودم... كنم

تو عالم ...  كردميم يخدا حسود ي گهيد يبچه كه بودم به بنده ها. .بود  كيكه از رگ گردن به بنده هاش نزد ييخدا... خدا ... سوم شخص
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 كترينزد يخدا نكهيخودم گوش كنه اما تو اون لحظه ها خوشحال بودم، خوشحال از ا يدوست داشتم خدا فقط مال خودم باشه و به حرفا ميبچگ

دونستم گذروندن  يم... داشتم مانيبه حكمت خدا ا شهيهم... از رگ گردن و از دلش خبر داره كترينزد... كهينزد رمميمن به ام ردناز رگ گ

 نيمهم نبود سهم من از ا. ميشد يسرافراز م ديبا... امتحان عشقمون... امتحان دونستميم... عشقمون الزمه  تيسختم واسه تثب يها هياون ثان

 ره،يام يتو زندگ يا گهيمهم نبود زن د...  ميبش كيو با هم شرسهممون ميخواست يبود كه ما م نيهمه ا... چقدر  ريبود و سهم ام قدرچ يسرافراز

چشمام تازه باز شده ... كردم ينجات عشقم مبارزه م يبرا ديبا... شيدوست داشت و همسر قانون ريبودم كه ام يدختر نيبود كه من اول نيمهم ا

همه نشونه خدا ... كردناشون  طنتيش... هاشون  دنيدو... بچه يواهيه يصدا... نمشيبود بب يفقط كاف... نشونه رو هم فرستاده بود خدا... بود

 .شديم يكه از هوا پر و خال ييها هير... اسمون  ن،يدرختا، زم... همه نشونه بود... به بچه ها  ينگاه پر حسرت زن... ريخندون ام يچشما... بود

دنبال  رفتميم ديبا. عزممو جزم كردم و از جا بلند شدم... ديرس ادميگذاشتم و خدا رو شكر كردم كه تو لحظه حساس به فر يخودم قرار با

 !! نشونه نيبزرگ تر

________________________________________ 

 .شم يم شگاهيوارد ازما ريشونه به شونه ام باز

سمت  رهينا خوداگاه دستم م... چهيپ يو مراهر يقدم هام تو يصدا... باشه به صالحه يهر چ جهيمطمئنم نت... ته دلم قرصه... هام محكم تره قدم

 :زنهيلبخند م... شهياز جاش بلند م دنمونيبا د شگاهيمسئول ازما...  دهيدستمو فشار م... كرده خيدستاش ... ريدست ام

 . زيم يرو ذارهيم يبه عنوان مژدگان يمبلغ هيكنه و  يتشكر م ريام... ريتو دست ام رهيناخونام فرو م... دكتر گميم كيتبر

... خواد ياما عمل كردن بهش دل م... هم  يريگ ميتصم... فكر كردن راحته... كنم هيگر ايبخندم ... ناراحت ايخوشحال باشم  ديدونم با ينم

... كنه يبا ادم چه ها كه نم ديترد... لرزه يدونم چرا دست و پام م يته دلم قرصه اما نم... قدمامم محكمه... ستميكه از داشتنش مطمئن ن يزيچ

... لبم يرو نهيش يم يلبخند... شميموفق م... كه مثل خوره افتاده به جونم رو كنار بزنم يديترد نيلحظه هم كه شده ا كي يخوام برا يم

بدون ... ابيمكا ينوشته هان... بلعمشيو با نگاهم م رميگ يم شويبرگه ازما...  ستيمهم ن... كنه يناباورانه نگاهم م ريام... از ته دلم قيعم يلبخند

اما از ... يخودتو داشت تيمسئول... يخودت بود يبرا يبود يهر چ يبود يتا حاال هرك... حواستو جمع كن خانوم يعني... شونديبدون پ... پسوند 

به بعد  االناز  ...از وجود توئه يميكه ن يكن يعشق تو وجودته خرج موجود يهر چ ديبا... يباش يگريبه فكر د دياالن به بعد قبل از خودت با

 همه لطف خدا؟  نيا اقتيل م؟يبچه رو داشت نيا اقتيما ل... nخوا يم اقتيل يزيهر چ...  يبيچه كلمه غر... مادر... يمادر

 ! يهان:  ارهينزنه اما طاقت نم يكه حرف رهيگيخودشو م يجلو... هنوز بهت زده است ريام... ميش يم نيماش سوار

 يب يك....  يتفاوت يبه ب دهيجاشو م ياون همه شاد! .... به سمت دهنم شهيم ليقلبم متما... سمتم ارنيهجوم م دايترد.... گردم سمتش  يبرم

 .كنه يچه ها كه نم ديتفاوت شدم؟ ترد

 ؟ ..جانم : گميخندون م يته دلم ناراحتم ول. زنهيكنم؟ بازم منطقم احساسمو پس م يتفاوت زندگ يعمر ب هيتونم  يم ؟يكه چ باالخره

ته دلم ازش خواهش ... بگه يخواد چ يدونم م يم... كنه يدهنشو باز م... كنه يهنگ م گهيحرفم د نيبا ا ريام.... افتاده  ينه انگار اتفاق انگار

 !!! يخانوم يليخ: رهيگيم يو نگاهش رنگ شاد شهيدهنش بسته م... نگه كنميم

كم كم ... هم گذشته يكارم از خانوم... كشم يبه رخ م شهيشم و قامتمو راست تر از هم يخرد م... زنم يو دم نم نميب يم... خانومم يليخ... اره
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 يم خندمو از افكار خودم  شيبه برگه ازما فتهينگاهم م.... چه وست كلفت بودم و خودم خبر نداشتم ...  رميجشن بگ انياقا يايورودمو به دن ديبا

  ؟يمن و مامانمو به كشتن بد يخوايم! اقاهه يكنيم كاريچ: كنميبچه ها م هيصدامو شب. ..به من زنهيزل م كنهيفرمونو ول م ريام... رهيگ

 !باباهه! اقاهه نه: كشهيلپمو م خوشحال

... كار نگذاشته بود نيا يبرا ييجا گهيد رياما ام... كردم يكه هنوز وجود نداشت حسادت م يبود به موجود ومدهين شيپ اناياگه اون جر ديشا

 ريخندم به ام... گرفت يبود كه در بطن من شكل م يسهم موجود... خندم مال خودم نبود. از ته دل. دميخند يم يبودم ول نيازش دل چرك

 ... همه بدونن خواميم... ميريجشن كوچولو بگ هي ياگه موافق باش گميم: داديجرئت م

 ... دميبه نشانه موافقت تكون م سرمو

  ؟يهان: شهيم شتريب جرئتش

و  رهيگيدستمو م.... ببره  يمبادا به احساسم پ گردميبر نم... كنهيم زميعشقش لبر... طرفش شهيم دهيكنه كه همه وجودم كش يدام مص يجور هي

بازم ... شهيم سيدستم خ... هنوز عشقمه... هنوز همسرمه رينباشه ام يهرچ... شهيتنش گرم م يوجودم با گرما نديبند ...  زنهيروش م يبوسه ا

 ... لرزونه يزمزمه اش دلمو م... .  خوامشينم ونيگر... مغرور باشه شهيهم ديمن با ريام.... م گرد يبرنم

 كن كه من رو به سقوطم نگاهم

 كه روبه روتم  يمن ستيمن ن نيا نه

 فروغه  ياسمونم ب ننيهمه بب بزار

 مردم بدونن كه ستارشون دروغه  بزار

 كن  يكار هيكن  يكار هي

 ه بود نيسهم من ا نگو

 از هم بپاشم من  نزار

  هودهيتكرار ب نيا از

 كن  يكار هي

 كن  يكار هي

 پرواز  نيترسم از ا يم كه

 كن اگه دستات  يكار هي

  اري يا هيناج هنوزم

 كنم؟  كاريچ_

 همه عذاب شدم؟  نيكه مستحق ا يبوده هان يمن چ يبگو خطا_

 ديبا... رو بگم يهمه چ ديبا... كنميتند تند اشكاشو پاك م... ندارم سشويصورت خ نديتحمل د... گردم يبرم... تفاوت باشم  يتونم ب ينم گهيد

سه باره .. دوباره .... كنم  يتالش م.... تونم  ينم... تمومش كنم اما انگار زبونم قفل شده ديبا... دوش هر دومون بردارم ياز رو نويبار سنگ نيا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا     quixotic  -   عشق به سبك من                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٩ 

بازم  يول... غصه  يغصه رو.....  شهيغصه هام انبار م هيبق يبقچه دلم رو يغصه نتونستنمم تو.... دارم قدرت به زبون اوردنشو ن. ..... تونم ينم.... 

 :  خندميم

 .... بخنده  ايكنه  هيگر دونهياز شوقش نم ييبابا... جا كرد  ييدلشو تو دل بابا ومدهين... ين يبه حال ن خوش

همه ظلم در حقم  نيبه زمونه كردم كه ا يدونم چه بد ينم يهان يدرموندگ... هيدرموندگ هيگر... ستيشوق ن هيگر: لزونه  يصداش دلمو م بازم

 كه  ميكم مشكل نداشتم تو زندگ... كرد 

...  ريام ميخوشبخت بود روزيتا د... يزنيحرفا رو م نيكه ا يديظلم زمونه ند... كفر نگو ... ريكفر نگو ام:  دميشنيتازه م يحرفا. خورد حرفشو

از كجا اومده  يغبار لعنت نيدونم ا ينم... االن يول... بود يمعن يمشكل من و مشكل تو ب... با هم صاف بود شهيچون دالمون مثل ش.... خوشبخت 

 ... تنها رو درمونده ... كه تنها تو رو دچار كرده هيدونم چه مشكل ينم... كنه  يكه ما رو از هم جدا م

به راهش ادامه  تياما در اوج جد... دميخاتمه م دايو به همه ترد گميرو م زيادامه بده همه چ گهيذره د كي... نرم شدم ...  شهيم يجد كدفعهي

گذره  يعمر م هيكه  يقيبعد دقا... رسه  ياما نوبت به خودش كه م... منه  يها برا يگفتن....  كنهيسكوتش من رو هم وادار به سكوت م....  دهيم

كه مثل كف  مياون جاده رو گز كرده بود يانقدر مجرد... ميجاده بود يتو.... راهش عوض شده  دميودم كه نفهمانقدر غرق فكر ب....  ستهيا يم

 .نگاه پراستفهاممو دوختم بهش... امام زاده نگه داشته بود  يجلو... شناختمشيدست م

  ؟يشيم ادهيبه سر و صورتم بزنم پ ياب هي رميم _

... و دعا ارتنامهيز يكي... خوند ينماز م يكي... كرد  يم هيگر يكيامام زاده  يتو.... خواستم برم امام زاده  يبه نشونه مثبت تكون دادم، م سرمو

فكر  راظاه... كرد يكه فضا رو پر م يو چشم دوخته بودم به نور سبز حيداده بودم به ضر هيسرمو تك... نداشتم چكدومويمن توان انجام ه يول

 ريكه ام يحالم از زمان... شديبود به نقطه پوچ ختم م يهر اونچه در ذهنم جار... ستيدر كار ن يفكر دميد يم شدم يكه م قيكردم اما دق يم

 يم... داشتم  مانيتنها دست خداست به لطفش ا زيو همه چ ادياز دست من برنم يدونستم كار ياون موقع م.... كما بود به مراتب بدتر بود  يتو

 ريام ايكه از دهان من  يهر كلمه ا... نبود يتنها لطف خدا كاف نباريا... برعكس بود قايامام زاده احساسم دق يما توا... ذاره يدونستم تنهام نم

دونستم توان  ينمهنوز .... نداشتم  مانيو من به اون دستها ا... دست خودمون بود ندمونيا... و رو كنه ريز مونويتونست زندگ يم ومديم رونيب

... رفتم جلو يم نانيبا اطم... نداشتم ديادمو نجات بده انقدر ترد هيدستا جون  نيبا ا ايگفتن ب ياگه م ديشا... نه  ايرو دارن  يگبلند كردن بار زند

... اون همه درس گرفتم...  دماون همه درس خون... از بر كردم ياون همه سال اون همه كتاب پزشك... خودم  يمونده بودم تو كار زندگ... اما

بهم  يهر درس... اون همه استاد ... رياون همه دب... دارو... يروانشناس... يميوشيب... اون همه واحد پاس كردم... يشناس ستيز... مثلثات... ياضير

... ودم بلد ب يستادگيبرابر طوفان تنها ا رد... رو مهار كنم ينداد چطور طوفان زندگ ادمي چكسيه....  يدرس زندگ... داشتم ازيدادن جز اونچه ن

 تحمل طوفان داشت؟  يقامتم تا ك ؟يتا ك يستادگياما ا

  كار؟يچ مياومد نجايا: رم كنارش يزنم و م يم يلبخند. رونيب اديم انيهمزمان از قسمت اقا ريشم، ام ياز امامزاده خارج م ينسب ينانياطم با

 ...اطراف نيرستوران هم هي ميرو هم دعوت كردم بر نايمان ابا اجازت زنگ زدم ما... رمياومدم بابا شدنمو جشن بگ: اونم مطمئنه  چهره

 . ميبود دهيند گهيد شوينجوريا ؟يريگ يبعد اجازه م يزنياول زنگ م_

  ؟يهان: بشم كه توجهمو به خودش جلب كرد نيخواستم سوار ماش يم
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  ؟يبخش يمنو م: برگشتم

 كردم؟ يرو چه طور وصف م ينيگسن نيا... كرد يم ينيتو دلم سنگ يزيچ هياما ... بودم دهيبخش

 بخشمت با عشق يم

 بخشمت با اشك  يم

 سپارمت دست  يم

 برگشت  يراه ب نيا

  يبخشمت وقت يم

  يش يگم م هيگر تو

 شم  يم يكيتو  با

 كه شب برگشت  يوقت

 بود  نيما ا ريتقد

 هممدم  نياخر يا

 عمر دور از هم  كيروزم شده  كي

  ميجيو گ وونهيدو هم سلول د مثل

  ميگنج يتو حصار هم هرگز نم ما

 بخشمت تا شب  يم

 بغض و طوفان عشق  هم

  گانهيب هيبخشمت اما مثل  يم

  ريتقد نيا زيپائ

 همدم  نياخر يا

 عمر دور از هم  كيروزم شده  كي

 با اشناتر از خودت؟ گانهيب... گانهيب هيمثل ... تا شب_

 دارم بگم ؟ يچ

فكر  يليخ: اديبه حرف م ريام ارمشيبه زبون ب نكهيقبل از ا... فكر كيبه وسعت ... شهيگسترده م دميديمكه تو امام زاده پوچ  ينقطه ا اون

هنوزم خوب جواب  يول... هيميكم قد هي... كردنت ريجز پاگ ديبه ذهنم نرس يفكر چيه... يديد مويتفاوت ياز درون سوختم و تو ب... كردم

بهم فرصت .....  يواسه درست كردن زندگ.... يهان خواميمن ازت وقت م... صالح نبود ييانگار جدا. ..صالحه يگفتم هر چ... كردم تين... دهيم

 !بده

 ميديرس نجايشد به ا يچ مينيبب مينه ماه فكر كن....  مينه ماه دوست باش ايب....  ميبه هم فرصت دوباره ساختن بد ايب... يهان ستيكم ن.... نه ماه _
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 .ميسازاز نو ب مونويزندگ.... 

 ...هينجوريا زيهمه چ يحداقل تا وقت... فقط مثل دوتا دوست يول.... باشه _

از همون ... ديگنج يدر پوست خودش نم... ريدر كنار همه اونا ام... اندازه بابا يب يشكوفه جون و مامان و شاد يايبا شوخ... ميداشت يخوب شب

بودم، به خواست خودم  كينداشتم و به جاش نفسمو با ثمره عشقمون شر رويام يگرما... رخت خوابمون جدا شد... شروع شد مونيشب دوست

 .گرفتم يماه مرخص9 انيزده اطراف رتيچشمان ح ردر براب

 ... بد بذاره رينوزادم تاث هيدر روح ميخاص شغل يو استرس ها تيخواستم حساس يداشتم و نم يحساس شغل

حس خاص  هي... ذاشت يتنهامون نم چوقتيكه ه ييخدا... نشونه از طرف خداست هيداشتم كه  نناياطم... عشقم گذشتم تا مادر باشم نياول از

خون قرار  يلخته ا.....دوباره  ياتيح.... گرفت  يشكل م يدر درونم انسان.... كرد  يكه منو از همه عالم جدا م يحس... ديداشتم و صد البته جد

... رو هم برعهده داشتم گهيد يكي تياز خودم مسئول ريحاال غ... ادم هي... نوزاد هي... د زندهموجو هيمن و لطف خدا بشه  يبا مراقبت ها بود

لذت بخش ... برتر از عشق... تيفراتر از مالك يحس... احساس خاص  هي... كرد يم نشييكه دستان من تع يتيگرفت و ماه يكه شكل م يوجود

 .تونه دركش كنه و بس يمادر م كي كه تنها يحس... ازيدلچسب تر از ن... زهيغر زتر ا

مهم . خوشبخت ايبدبختم ...  اهيروس اي دميروسف... ليوك ايدكترم ... ام  كارهيچ... ميچ... ميمهم نبود ك... كنه يم كاريچ ريبرام مهم نبود ام گهيد

احساسات من ..... بود  يدر رگهاش جار خون من... كرد يم هيكه از وجود من تغذ يموجود... كرد  يم ريبود كه ذره ذره وجودمو تسخ يحس

نوشته  ميشونيكه محبتشو رو پ يقلب... خورده بود ونديكه خواه نا خواه به قلب من پ يكيقلب كوچ... ذاشت ياثر م كشيرو قلب كوچ ميمستق

... ديسپ يعشق... يكه اسمان... ها  ينينه از جنس ما زم يعشق... فراتر از حد انتظار  ياحساس... شديم شتريو من روز به روز عالقم بهش ب ودني

 تازه متولد شده؟ يپاك كودك يايتر از دن نيبر يچه بهشت... مادراست يپا ريگن بهشت ز يراست م... نه هزار رنگ... پاك

 ... بردارد تيانسان يبه سو يگام تيتا از ادم يدهياسمان ها كه با كوچك دستانت تراشه اش م ياز جنس خدا يمتعال يروح

 مياغوش گرمش را با هم نفسم تقس يتابيو ب زدميتا صبح غلت م....  گذشتيسخت م ريشب هام بدون ام.. اموختمرا من نم نمك مادر شدن  و

... دميخواب يو م شديچشمام گرم م زديكه سر م دهيو سپ... از خودش... از خودم....  گفتميزدم و از پدرش م يتا صبح باهاش حرف م... كردم يم

جلو  اديمنتظر بودم خودش ب.... جلو نرفتم  يشدم ول كيباهاش شر.... حس كردم  شويتاب يب....  دميرو پشت در شن ريام يقدم ها يداص اباره

 هي اام مياورديهم نم يبه رو چكدوميه.... بود  دهيچيدرهم پ زيهمه چ... اما... ظاهرا خوش بود مونيزندگ...... سر راهش بود  يانگار مانع..... اما 

 دميجد افهيگفتن خوشگل تر شدم اما خودم از ق يهمه م... كرد يم رييتغ شتريو چهره ام ب شديشكمم روز به روز برجسته تر م... كم بود يزيچ

 .ديجد ياز زندگ نطوريهم... نبودم يراض

 ديترد... تو خلوت...  ميو شوهر بود همه زن يجلو... دو هم صحبت... خلوت خودمون دو تا دوست يو تو ميعاشق بود يو هان ريام هيبق يجلو

 شتريب ريو توجه ام شدميتر م نيهر روز سنگ... رهيدستمو بگ ريدادم ام يكه اجازه نم اورديانقدر بهم فشار م يگاه... كرد يرهام نم يا هيثان

دوران  ميتونست يم... عالقه به بچه يگذاشتم پا يتوجهشو م... ديخر يبرام م يفور ديديم يزيهرچ ينگاهمو رو... من هم يتفاوت يو ب شديم

 .بردنش نكرد نيدر جهت از ب يتالش چيه ريكه ام يديترد... مونيزندگ يانداخته بود رو هيسا دياما ترد ميداشته باش يخوش

 يليموضوع خ نيكرده بودم و از ا شتريرو ب تميفعال. به بو تيحالت تهوع و حسا... منم تموم شد يها ياز سخت يميگذروندن ماه چهارم ن با
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 يبرا تيفعال. دونستمينم لشويرفتن از پله ها مخالف بود و من دل نييبا غذا پختن و باال و پا يحت...  ديرسيبه نظر نم يراض ريخوشحال بودم اما ام

 ريام... باشم كليو خوش هالغر  يهمون هان مانيكردم تا بعد از زا يم تيرو رعا يخاص ييغذا ميكردم و رژ يورزش م ديبا... بود ازيزن حامله ن

اما با ورزش كردنم صددرصد ... نشم تيخورد تا اذ يتونستم بخورم م يرو كه من م ييخودشم فقط غذاها يحت... نداشت يمخالفت ميبا رژ

و در كنار  ميم باشقرار بود مستقل از ه... گرفت يافتادم خندم م يقبل از ازدواجمون كه م يقول و قرارا ادي... گفت ينم لشميبود و دل خالفم

... هدوزن... يهم مرد قاجار ريشده بودم زن عهد قاجار و ام... كه طالبش بودم از من صلب شده بود ياستقالل... برعكس شده بود قايدق... هم اما

ز انجام كار خونه كردن نداشتند و استبدادشون شامل منع زن ا زيهرچند مردان قاجار عادت به ظرف شستن و غذا پختن و خونه تم... مستبد

 يكه نم شديم دهيد ريعاشقانه با دستخط ام يشعر تيصبحانم ب زيچهار ماه گذشته كنار م يتو... و شعر نوشتنم بلد نبودن دنيناز كش... شدينم

 ... كه در بطن داشتم يموجود ايخطاب به منه  دونستم

تمام تنم . كرد يسرحالم كنه كسلم م نكهيا يبه جا اديخواب ز... دمبه بدنم دا يكش و قوس. شدم داريظهر ب يكاينزد شههيروز مثل هم اون

بود كه از خوردنش منع شده  يو قهوه از موارد ياما چا ومدميسرحال م يچا ياستكان ايفنجون قهوه  هيبود با  يا گهيهر وقت د... كوفته بود

 يزيتنها چ... به عادت هر روزم دنبال كاغذ شعرش گشتم... بود زيم يصبحانه كامل رو هي شهيمثل هم... نييخودمو رسوندم پا يبا سست. بودم

 :كاغذو باز كردم يتا... تر بود  يطوالن شهياز هم... تونست ارومم كنه يبود كه م

 شميگوله آت هي گهيگلم سالم، د همنفس

  شميپ يايخواد ب يدلم م ،يدوستم ندار مضحكه

 دوونه ترم  يكيمن  يخوا ينم يوقت به،يعج

  ممنتظر

 بخرم  نميو فقط بش يكن ناز

  نينجوريا شترشونيگفت كه آدما ، ب يم يكي

  نيعكس آرزوهاشون ، عاشق هم تو دور بر

 خواد  يدلت م يكينه نزد و،ينه دور ؟يتو چ يول

  اد؟ي يم ادتي ادمه،ي، خوب  ينبود نجوريا اولش

 كنار  ذارمشيشد، باز كه م  ايكه مث قبل باز

 ، تو زنه يم يچه برق چشات

  واريعكست، رو د قاب

 زنن  يرو بگم، پشت سرم حرف م يزيچ هي يراست

 دشمنن ؟  ايگن كه جادو كردنش ، دوستن اونا  يم

 گن  يتو رو م گهيشد ؟ آره د يپرسن اون چ يم همش

  گنيآدم د هيكسا، فكر  نجوريگفت ا يم يكي
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 جواب حرفا رو بده  ا،يكنم، خودت ب كاريچ

 همنه، نامساعده هوا، ب ايقول جو به

  دميترس االيخ نيشه راس نگم ، از ا يتو نم به

  دمياز تو رنج يپنهون يكم هيتو چه پنهون  از

 نزدم  يحرف يچكيگم ، به ه ينم يزياونا چ به

 كارا رو خوب بلدم  نيمن مال توام، ا هيچ هر

 كنم؟  ينقشا رو باز نيا يتا ك دي؟ با يتا ك اما

 كنم؟  يتو رو راض ديهمه ، با نيكه راض حاال

  يراست

 و وارونس  بيكاراش غر ه،ييايدن عجب

  وونسيد شتريكم بود، خودشم از همه ب وونهيد

 گلم ، بهشت من، طاقت شونه هام كمه  نيبب

 آرزوم خمه  يشاخه  مون،يهمسا اسي نيع

  ادترهيز هيزبون آدما هر ثان زخم

 خواد ببره؟  يشد؟ تو رو نم يگن كجاس؟ چ يم همش

 جا  هيگفت برو طالعتو  يم دربزرگما

  نيبب

  نيا نه،يآوردم عكستو، گفتم تو فالم ا منم

 ؟  يديخند يم ي، تو هم بود دنيخند يبهم م همه

  يديفهم يو م يذاشت يمن م يخودتو به جا كاش

 شد ، به درد آوردم سر تو  يليدردا خ گهيد خب

 پرپر تو  ي وونهيد نيا يابيدر ديشا گفتم

 كم آروم بشه  هي نجايكار بكن ، ا هي،  سر بزن هي

  منم

 بگو بذار تموم بشه  ،يدوس ندار اگه

  ريت يشب ابر كي، تو  يتابستون ينامه  هي

  ريروشن كن و حق دل من و بگ فمويتكل

 دارم  ازيبهت ن يلي، خ هيدارم تكرار دوست
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 ذارم  يتوشه ، واست ، تو نامت م يبا هر چ قلبمو

 ، فقط رو نامه دس بكش  چيهكه  يدوسم داشت اگه

 نه ، راحت  اگر

 بدون من نفس بكش  بگوو

 گذره  يتو قلبت م يبگو، هر چ قتويحق فقط

 بهتره  يليخ ينجوريحرف قلبت گوش بده، ا به

كسا  نجوريا... داد يخودم م ليزدمو تحو يبهش م ديكه من با ييحرفا... دلم گرفت... بود تيپر از شكوه و شكا... عاشقانه نبود شهيهم برعكس

 هي منخواست يحت... رينخواستم ام..  رينكردم ام... همه ببرم اما يتونستم ابروتو جلو يخواستم م ياگه م. دنيخند يهمه بهم م گن؟يادم د هيفكر 

منم كه ... تموم بشهبگو بذار  ياون تاللو سبز؟ اگه دوست ندار ه؟ي؟ همه ك يزنياونوقت تو حرف از همه م...  يخودت شرمنده باش شيپ هيثان

نور  شده اي تياون تاللو سبز هم هس نميبب... ذارم يتوشه واست تو نامت م يقلبمكو با هرچ... يتو با هزار ترفند نگهم داشت. ازت خواستم نويهم

تو رو ول  رميگ شه؟يبدون تو؟ مگه م.... اگه نه راحت بگو و بدون من نفس بكش ... فقط رو نامه دس بكش چيكه ه ياگه دوستم دار ت؟يچشم

 رم؟من هنوزم همونقدر دوستت دا نكهيجز ا هيچ قتيحق.... بگو  قتويفقط حق! يول كنم؟ چه زود به فكر افتاد تونميبچه رو هم م نيا.... كردم 

كه  ريلعنت به تو ام... ود اعصابم متشنج ب.... تونم احساسمو رها كنم  يدر اوج منطق نم... زنم هيلعنت به من كه ... شتريب يليخ... شتريب دميشا

االن تماما .... وجودم مال خودم شد  يوقت كنميبعدا حسابمو باهات صاف م..  ستميمنم مهم ن... يستياالن تو همه ن.... نه ....  يذاريارامش برام نم

فكر از جا بلند شدم تا لباس بپوشم  نيبا ا.... اشتم ازاد د يبه هوا ازين....  رونيزدم ب يم ديبا... به دهان گذاشتم  يلقمه ا... بچه ام نيا اريدر اخت

لباسامو دراوردم و ... اب ينشده بودم كه نتونم برم تو نيهنوز اونقدر سنگ.....  وميكمد دنبال لباس مناسب بودم كه چشمم خورد به ما يتو.... 

 يرو هم برداشتم و راه گهيد ليخوشحال حوله و وسا.... بود  توپر شده كلميتازه ه....  ومديشكمم اصال به چشم نم يبرامدگ... دميرو پوش ويما

منم ... كردم يبهتر بگم خواهشش عمل م اي ستورگذاشتم كه به  يتا اون موقعم بهش احترام م... شهيناراحت م ريبرام مهم نبود ام... استخر شدم

 ينفر نياول مونديم يهمونجور كلميه مانيبعد از زا ييدا و پس فردااگر فر.... بود  ميعيرفتن از خونه و ورزش كردن حق طب رونيب.... ادم بودم 

 . بود ريخود ام ومديكه صداش درم

كردم و طول و عرض  يهمونجور ورجه ورجه م ميساعت و ن كي. كردم يكنان عرض استخرو ط يل يل يوارد اب سرد شدم و با خوشحال خندون

اورده  اديرو به  يتازه طعم دلچسب زندگ... اومده بود رونيب يند و استخونام از اون خشكعضالتم گرم شده بود..... كردم  يم يكياستخر رو 

 .شده بود يبود خال ريام يبودم و ذهنم از هرچ

گرسنه ... به جز عضالتم شكمم هم گرم شده دميتازه فهم... اومدم رونياز اب ب يليم يسانس استخر تموم شد و با ب ميساعت و ن كياز  بعد

با  چويبا ولع ساندو... خورديم ياونجا بود چه حرص رياخ اگه ام... هات داگ مهمون كردم چيساندو هيشكستم و خودمو  ممويشادمان رژ ...بودم

.... بفهمه كه  يكس اي فتهيب يقرار نبود اتفاق... گهيبود د كيكوچ طنتيش هي... دميسس و نوشابه فرو دادم كه چه عرض كنم بلع يو كل اضافهنون 

 ديچيدرد در سطح دلم پ نباريا.... نكردم و استارتو زدم  يتوجه!! بنده خدا تعجب كرده بود... ديچيمعدم پ يتو يشده بودم كه درد نير ماشسوا

رو روشن كردم  نيماش... گذرا توجه نكنم يعوض شده بود كه به درد ميانقدر روح... احساس كردم ميشكم يدرد رو در همه احشا هيثان كي.... 
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 نيريقسمت ز ميمستق نباريچرا كه دل درد دوباره اومد سراغم و ا دينجاميبه طول ن قهياز چند دق شتريب مياليخيب... وارد اتوبان شدم اليخيو ب

 يرو احساس م نميانقباض جن..... رو تجربه نكرده بودم  يدرد نيكل اون چهار ماه چن يتو.... نگران شدم  يكم.... شكمم رو هدف قرار داد 

 يسخت هباالخره ب..... كنم  ريبود چندتا عابر رو ز كيچند بار نزد.... كنترل فرمون با من نبود  گهيد... شديم شتريدرد لحظه به لحظه ب... دمكر

كن حاال جمعش ...  ايب.... از شدت درد اشك تو چشمام جمع شد .... شد به فرمون  دهيمحكم خورد به جدول و شكمم كوب.... زدم كنار  نويماش

و  ستين يانتظار داشتم مه دخت خونسرد بگه مشكلب... شماره مه دخت رو گرفتم و تنها از دل دردم گفتم.... دراوردم  مويگوش.... خانوم  يهان

اد فرصت ند يحت... رسونهيبهم م عتريمانند ازم خواست تكون نخورم و گفت كه خودشو هرچه سر غيج يدرد دارم با صدا دياما تا شن... قطع كنه

بود  گفتهن ريكدوم اتوبان؟؟مگه ام: ابالفضل گفتنش دلمو لرزوند اي يصدا... اتوبانم يزنگ زدم بهش و گفتم تو گهيد كباري... ابونميخ يبگم تو

 .نرو رونياز خونه ب

 .خاص و عاممون كرد رفت ياقا رسوا...  ايب دونست؟ياز كجا م نينگفته بود؟ ا ريام جانم؟

 يسرمو گذاشتم رو... دتريشد و درد دلم شد يحالم هر لحظه بدتر م... نداشتم كه بدم ياتوبانم جواب يكجا ديپرس يوقتاتوبانو گفتم اما  اسم

فقط ... بگه  ريام يبه بعد هر چ نياصال از ا... غلط كردم ايخدا... منقبض تر نيجن... شديصداها كم كم گنگ م... فرمون و منتظر مه دخت شدم

 يكاش به جا.... گوشم  يتو ديچيامبوالنس پ يهم ساعتها بعد صدا ديبعد شا يقيدقا.... سخته  دنينفس كش.... بكش  ونريدردو از جونم ب نيا

 ديچيمه دخت پ يباز شد و صدا نيدر ماش.... امبوالنس قطع شد  غيج يصدا... بود  دهيتا حاال هزار بار رس.... به امبوالنس  زدميمه دخت زنگ م

.... اشنا  تينها يب يينرم با بو زيچ كي يافتادم رو... بازوم  ريحلقه شد ز يدست... عقب رفت  نيماش يصندل... هاشم  ينقمر ب اي: گوشم يتو

پر از  يهبا نگا.... خودش بود ... چشمامو باز كنم داديكه بهم قدرت م ييبو... دادياشنا تر مشامم رو نوازش م ييالكل بو يبه جز بو.... الكل 

شب و روز  ريزدم و ام ينم ديو سف اهيو دست به س دميخواب يخوردم و م يشب و روز م... انصاف بودم يچه ب... چه الغر شده بود ...رنجش و غم

دستم ... به خواستش عمل نكردم يبا اون همه مهربون... چه ظالم بودم .... بود  يباق مميتازه من دو قورت و ن... زد يكرد و دم نم يكار م... مثل

 .دمينفهم يچيه گهيد سوخت و

________________________________________ 

 اتاق؟  يبودن تو يك ناياتاق خودمم سخت نبود اما ا يتخت خودم و تو يكه رو نيا صيتشخ. چشمامو باز كردم د،يچيپ يها م صدا

 يكه منطق ستين يجور طشيشرا... نه يگيل كنه مگم بهش بگو بذار خودش قبو يم... جناب نامدار ويپنهون كار جهينت يديد: كردم زيت گوشمو

د ... خونه يمونه تو يبه خاطرش م يكه هان يو عشق يكرد يكه م يبود اون سفارش نيا ؟ينجوريا... هستم يگيمراقبش باش م گميم... فكر كنه

بازم هنر ... روز تو خونه نگهش داشت دو  شهينم... كردم يمن هفده سال باهاش زندگ شيشناس يتو چهار ساله م... شناسم يم نويااخه من 

كه  ستين يادم يوگرنه هان.... واست احترام قائل بوده كه به حرفت گوش كرده  يليخ... كرده يخانوم... نزده يكرده چهار ماه مونده و حرف

نبود كه  يادم نيهمچ يوگرنه هان... كه حاضر شده نه ماه از كارش بگذره يتو گوشش خوند يدونم چ ينم... خونه بندش كرد وساعتم ت هيبشه 

 .... 

درمونده بود  رينگاه ام.... و چند ساله بود  نياون طرف دوست چند نكهيو ا... نداشت رويبه جز من حق سرزنش كردن ام يكس... باز شد چشمام

 ... و مه دخت سرزنشگر
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مطمئنا به صالحمه وگرنه  گهيم يزياگه چ رميام... سركارمدت نرم  هيمن خودم خواستم ... مه دخت يباهاش حرف بزن ينجوريا يتو حق ندار_

 .كه نداره يباهام پدر كشتگ

 ! پر از تشكر بود و نگاه مه دخت پر از سرزنش رينگاه ام... جا خوردند  هردوشون

 ؟يكرد يم كاريو چ يبهتره اول بدونم كجا بود يبهتون بدهكار شدم ول يعذر خواه هي...  يگ يراست م_

 !! جانيسرعت و ه... بعدم زدم به اتوبان... از عزا دراوردم يدل... رفته بودم استخر شنا كردم: و گرفتم باالسرم لجوجانه

 !! خانومتو ريبگ ليتحو... خان  ريبفرما ام: زد يزهرخند

 مگه گناه كردم؟  ره؟يبگ ليتحو ويچ_

 ... بده حيبذار خودش توض: به نشونه تاسف تكون داد سرشو

كه  يزده بود جانيسونو انقدر ه ميكه رفت يبار نياول: نگاه منتظرمو دوختم بهش ... رفت رونيمه دخت از اتاق ب... نييخت پاسرشو اندا ريام

 ... كه... كه يمتوجه نشد

 ...يجون به سرم كرد... گهيبگو د ؟يكه چ_

و اون طرف نگاه من و مه دخت گره خورده  يكرد يكه تو رحمت جا خوش كرده بود نگاه م يشادمانه به لخته خون.... كه رحمت دو شاخست _

 ... اتاق يبه بهانه جواب سونو رفتم تو يرفت رونيتو از اتاق ب نكهيبعد از ا... بهت نگه يزيو اشاره ازش خواستم چ مايبا ا... بود به هم

... شكمم  يرو دميبود؟ نگران دستمو كش ينم چاستخر رفت... ديتنم لرز... رحم دوشاخه... زديتا م ستيقلبم دو... ساكت شد ديكه رس نجايا به

 .سرجاش بود

 ...  گهيبگو د_

بدون  نيرفت جن ياحتمال م يحت... كم بود نياحتمال زنده موندن جن.. شكل يرحم دوشاخه سپتوم دار قلب: چارچوب در ظاهر شد يدخت تو مه

 يبا دو ماه فاصله اما سالمت...  ديكرد يم يدوباره اقدام به باردار رحم يو بعد از جراح ديكرد يبود كه سقطش م نيبهتر ا... بشه ليقلب تشك

گفتم و خواهش كردم همونجور كه  ريرو همون روز اول به ام نايهمه ا... درصد ينه مثل االن با احتمكال س... شده بود  نينتون كامال تضميجن

گفت  يم... بود نيرعهده خودت بذاره اما مصر به نگه داشتن جنرو ب يريگ ميخواستم تصم... يدونه بهت بگه كه شوكه نش يخودش صالح م

رفت؟  ينكنه اما مگه به گوشش م نكارويدونه چقدر تو گوشش خوندم كه ا يخدا م... رهيبگ ميتصم يكه بتونه منطق ستين يطيتو شرا يهان

... انقدر امروز و فردا كرد كه كار از كار گذشت... گهيگفت خودش م... التماس كرد كه نگم... اومد خواهش كرد... خواستم بهت بگم يخودم م

احتمال سالم موندن ... دونستم اما انگار اشتباه كرده بودم يم ياولش سقطو قطع... راحت شد المينداره خ يو مشكل سالمه نيقلب جن دميد يوقت

 يگفت ازش خواهش م... ونم بعد چهار ماه بهش بگم كهت يگفت نم... گفتم  ريبه ام.... استراحت مطلق : صورت كيدر ... بود اديز يليخ نيجن

 ! ستياقا قابل احترام ن نيكه ا يثابت كرد... بازم خر شدم و حرفشو قبول كردم اما امروز... عاشقه كه قبول كنه وانقدر خانوم ... كنم 

 ..ينجوريازت خواهش كردم دربارش ا_

 ...  دهيرس يامروز شما احتمال موندن بچه از هشتاد به س ياقا و صد البته كارا نيبا حماقت ا يخواستم بدون يول...  يتو بگ يهرچ... باشه... باشه_

همه  يبر...  يينشونه خدا ،يمن ديام.... كوچولو  يتو مال من! نه... شكمم يبرامدگ يدستمو گذاشتم رو... درصد يس... و منو تو بهت گذاشت رفت
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 . خواستم يم حيازش توض....  ريكه، برگشتم سمت ام زهيريبه هم م زيچ

جواب مثبتو كه ... ارهيب شيصالحه پ ياز خدا خواستم هر چ... شانسمو امتحان كردم... دادم يداشتم همه وجودمو از دست م... يرفت يم يداشت_

... يودكنارم ب... يموند يكه م يبودمهم تو ... نداشت يتياهم نيكنم اون موقع بچه برام كوچكتر ياقرار م... تو آسمونا بودم... بال دراوردم دميد

غرورمو .... كرد  يقبول نم.... نگه  يزيخواستم بهت چ... از دست دادم دمويمه دخت اون حرفا رو بهم زد همه ام يوقت... هر چند دور از من 

 يچيهاما اون لحظات  يشيناراحت م يدونستم بفهم يم... از غرورم در خطر بود يمهم تر ييدارا... التماس كردم... خواهش كردم نيگذاشتم زم

 .خواستم ينم... خواستم ينم... يتونستم هان ينم... سقط و بعدم طالق يگيم يدونستم صد در صد اگه بفهم يم... جز موندنت برام مهم نبود

سرخ ... گر گرفتم... مور شدتنم مور ... تو دماغم ديچيعطرش پ يبو. تنشو بعد چهار ماه احساس كردم يگرما... ديدراغوشم كش... جلو اومد

 يم يرفت يم... عشقت تو تك تك سلوالم خونه كرده... يهمه وجودم... من يهان... من يهان... من يهان: موهام يسرشو فرو كرد تو... شدم

و سرد  يتفاوت يب.. .كردم ينگاه خصمانتو تحمل م... كردم يو تا صبح خشك شدنو تحمل م دنيپشت در اتاقت خواب.... كردم  يم تحمل... مردم

 ينداشتم هان تويخال يجا دنيتوان د... يتحمل رفتنت خارج از توانم بود هان يول... گرفتم يم ديشبانه رو ند يتاب يب... دميخر يشدنتو به جون م

قت خودخواهم كرد عش... يعشقت نذاشت هان... ياما احساسم نذاشت هان... كردم  يبود كه باهات صحبت م نيتر ا يمنطق ديشا... مخانوم

 ! منو ببخش... يهان

 ......  ريدوست دارم ام تويمن خودخواه: گوشم يتو ديچيضربان قلبش پ... گاه سرم شد هيتك نشيس

 كنه؟ عشقم؟  يهمه عذاب م نيمنو مستحق ا يچ يبگ يخوايهنوزم نمك_

پر از خواستن ... لبهام يرو دينگاهش لغز.... شدم  شيشيم يشماغرق چ.... كتمان نبود  يپس جا... باهام صادق بود  ريام... اوردم باال  سرمو

 .نييسرشو انداخت پا... بود

 ... فعال... ميباش يقرار بود دو تا دوست معمول_

 !! يتو زن گرفت: نگاهمو دوختم به چشمهاش ميمستق... سرشو اوردم باال... من بود ريام... تونست خودشو كنترل كنه ياوج خواستن م در

نشوندم كنار  موياسم هان... عشقمو گرفتم... من زن گرفتم... اره: موهامو نوازش كرد... برد يجيگ يايانقدر كه منو هم به دن... شد جيگ شنگاه

 نه؟يخطام هم... اسم خودم

 ... گهيد يكي... تو: تونستم تو چشماش نگاه كنم ينم... شونش يگذاشتم رو چونمو

كه مجال جمع و جور كردن  عيانقدر سر.... اما رفت  يكن يبگه اشتباه م... خواستم نوازشم كنه يم... مه بدمتونستم ادا ينم... ديلرز يم صدام

با  اشكامو.... در اتاق باز شد ..... پس ... كرد  دييتا... رفت... كتمان نكرد... بود دهيبغض امونمو بر... تخت ينكردم و ولو شدم رو دايخودمم پ

 يجز اسم تو اسم زن..... شناسنامم  نيا: گفتيم يا گهيد زيافتاده بود چ واريد يكه رو يبلند هياما سا.... مه دخت بود  حتما... پتو پاك كردم 

... پاشو... يهان اشوپ... يگرفتم هان يبودم كه تو رو نم ياشيع يمن اگه پ گه؟يزن د هيمن و  ه؟يچ يبرا ديهمه ترد نيا... نگاه كن... ستيتوش ن

 ؟ اخه چطور؟ ... يكامل داشت نانيكه به من اطم ييتو ؟يفكرو كرد نيكه ا يديد يبه من بگو چ... يبكش هان داتويترد نجايهم

 .فكرم به زبون اومد... غهياما ص... شناسنامه نبود يجز من و خودش تو يگفت، اسم يراست م... نشستم

 كدومه دختر ؟  غهيص_



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا     quixotic  -   عشق به سبك من                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٨ 

همون كه عاشق ... رستوران شيبر يشاپ؟ همون كه م يكاف يريكه باهاش م يهمون ه؟ياون ك... پس اون دختر چشم سبز: سمتش برگشتم

... يخودتو غرق كن يخواست يم... به اب  يهمون كه به خاطرش زد... دوستت داره  ايدن ايو اونم دن يدوستش دار يليهمون كه خ... هيرانيا يغذا

 ... ههمون ك... همون كه... يمنو تنها گذاشت خاطرشهمون كه به 

 يچيه گهيد... دينزد و به جاش دراغوشم كش يحرف... نگاه منتظرم روش ثابت بود... نمونده بود كه بخوام حفظش كنم يغرور... دراومد اشكم

 تا دونستميكاش م: من بود ريام نيا.... بود  سيصورتش خ. سرمو بلند كرد.. سردادم هيو هق هق گر نشيسرمو گذاشتم رو س... برام مهم نبود

و  ريبود و ام ريام... نمونده بود، لبهاش نرم نشست رو لبهام و هق هقمو خفه كرد يقول و قرار... سرشو اورد جلو... تاوان پس بدم ارهقر يك

نگاهمو ... رنگ وحشت گرفت و صورتشو برد عقب كدفعهينگاهش ... كه فراموشم شده بود يياون و گرما يقو يلرزش تن من و بازوها

نگران ... دميهق هق شن يصدا: لبشو گاز گرفت.... چارچوب در يشكوفه جون تو... خدا  يوا.... شده بود  رهيخ شكه به يچرخوندم سمت

 ... گفتم نكنه... خب نگران شدم... ديجواب نداد.... صداتون كردم ... چندبار در زدم .... اومدم باال ... شدم

 !! مكرد ينم نجاشويفكر ا گهيد: گرفت طنتيرنگ ش نگاهش

 ... خجالت زده بودم... بودم دهينشن ييصدا يحت... زمان و مكان فرامومشم شده بود گهياغوش بودم كه د نيا ازمنديانقدر ن... شدم قرمز

 نه؟ اديب رتيصحنه توپ گ هي يكرد يفكرشو نم گهيد... يكن ليهق هقو به خنده تبد يكه چه جور يالبد عزا گرفته بود: ديخند ريام

 ... ست زبون توامان از د_

 كار؟يخواد چ يمادر شوهر م ششهيشوهر پ يگينم... با زنم خلوت كردم  قهيحاال دو دق... گهيد گميخب راست م_

 .... مادر شوهر توام  يهان يكنم جا يكه فكر م يكن يرفتار م يجور هي: ديخند

 ....بنداز بعد نيا ينگاه به رنگ و رو هياخه شما _

  ؟يشيمن قرمز بشم تو قرمز م نكهيا يجا ؟يكرد يچرا خجالت؟ مگه كار خالف شرع م.... ن جو يهان رميمن بم ياله_

 شكوفه جون؟ هيچه حرف نيا_

 ...استفاده كن تياز جوون يتا جوون... حتياز من به تو نص! حرف راست_

 .خندون تنها گذاشت ريبست و من رو با ام درو

 ....قرمز كرده بودم  وگرنه االن من ومدايخوب شد مامان تو ن گميم _

  نجاست؟يمگه مامان منم ا: دميجا پر از

و  يشاد... يمه دخت و عل... مامانم و بابام و اتنا... يمهد ريمامانت و بابات و ام... خب اره... بذار فكر كنم: قشيشق ياشارشو گذاشت رو انگشت

 ...جمعن نييهمه پا... سهند

 ... ياون وقت جنابعال_

 !كردم يگفت؟ خالف شرع كه نم يوفه چمامان شك يدينشن_

 .نييپا ميپاشو بر... پاشو... كنن يكه نم يياالن چه فكرا نيبب.... كنم  يخالف شرع كه نم يگ يم يتنها ول كرد نيياون همه ادمو پا ريام_

 ارميم رميگ يم يكي... برميم رميگيبوس م هي... شهينم ياونم كه مجان.... من ببرمت  ديبا...  نييپا ياز پله ها بر شهيكجا كجا؟ شما نم: ديخند
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 !زيشما دوست عز يحت... ميريپذ ينم هينس... نقد نقد... باال

 . اگه نقده بذار من اول چكمو نقد كنم بعد_

 چكتو؟ _

 ... جواب نگرفتم... سوال كردم_

رو دور شونه هام حلقه كرد و  يگريانو هام و دز ريدستشو گذاشت ز هي يحرف چيه يب... من نبود  ريبازم ام نيا... ش يجد... خورد خندشو

 همه تناقض چطور ممكنه؟ نيا ايخدا... بهيغر ميبازم شد... دلم گرفت... بلندم كرد

 چند روز نيشرمندتون شدم ا... دايديزحمت كش يحساب... دستتون درد نكنه شكوفه جون_

... منم مثل مادر خودت... تو هم راحت باش... خورم ينم يكار چيبه درد ه گهيموقع به داد عروسم نرسم كه د نيا... دختر گلم هيچه حرف نيا_

 !!خودم دوستت نداشته باشم كمتر دوستت ندارم رياز ام شتريباور كن ب

 شكوفه جون  ديشما لطف دار_

  ؟يگيسوال ازت بپرسم راستشو م هي... يهان _

 ! دييبفرما_

 چطوره؟ ريرابطتت با ام_

 خوبه _

 د؟يخواب يهم جدا م پس چرا شبا از_

 .نداشتم بزنم يحرف... دوختم به ناخونام نگاهمو

 ! كنم يكه باور نم طتتهينگو به خاطر شرا... زوده واسه سرد شدن دخترم يليهنوز خ_

 .نداشتم يحرف بازم

 . هست بگو ياگه مشكل... منم مادرت... خانومم... دخترم_

 . حرفا گفتن نداره شكوفه جون يبعض_

پرسم قصد  يازت م يسوال ايگم  يرو م ناياگه ا... ضربه خوردم يليطرز فكر خ نيبا هم... دخترم كردميفكرو م نيروز هم هيمنم : ديكش ياه

 .ديرو شما دو تا هم بكش دميكش ميكه من تو زندگ يخوام اون زجر يفقط نم... نكرده دخالت تو كار شما دوتا رو ندارم يخدا اي يفضول

سال ب  يو اند يكردم شكوفه جون س يفكر م يوقت... خودم مادر بودم... مادرانه بودم نيچن ييحرفها ازمنديانگار مدتها ن. .پر يليپر بود، خ دلم

ما  يزندگ... تونستم بهش اعتماد كنم ياما نم... اديز يليخ... دوستش داشتم... شديبرام ملموس تر م اشيكرده دلسوز يمادرانه زندگ يبايحس ز

  ارمشيب رونيقرار داشت كه دوست نداشتم ب يچارچوب خاص هي يو در هم تو ختهيرهر چقدرم به هم 

درد و دل ... پس بذار من برات درد و دل كنم ،يممكنه حرف بزن ريدونم غ يكه ازت دارم م يبا شناخت: تلخ يلبخند... لبش بود يرو لبخند

 ... نظرت درموردم عوض نشه دوارميام... مادرانه

 ! كوفه جون؟ش هيچه حرف نيا_
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زده  ديكه باالخره با هييحرفا نيا...  ستيمهم ن... چه برسه به تو كه... اديگذشتم از خودم بدم م ياداوريمن خودم با ... محضه دخترم قتيحق_

 ....  مويقصه زندگ... گفت يبرات م نهاياز ا شتريالزم بود پ ديشا... بشه

خوردم كه در  ياز همون وقتا به حالتون غبطه م شهيهم. نه اياز ته دله  تونيشگيم خنده هممشتاق بودم بدون شهيدوست دارم بشنوم، هم يليخ_

 . ديزن يهم لبخند م طيشرا نيسخت تر

 اميبه همه بدبخ... خندم يم... همه سال هنوزم رهام نكرده نيكه بعد ا يبه عذاب وجدان... به دل پر از غصم... خندميلبخندم از ته دله، به غمام م_

چون ... كشم يازت خجالت م شهينظرت درموردم عوض نشه؟ هم يدي؟ قول م يبشنو يحوصله دار.... خندم چون عامل همش خودم بودم يم

با تو هم ندار  خواميم... منه  يپاكتر و بهتر از خود واقع يليخ يكه تو از من دار يرياون تصو... يشناس يمنو نم ديكنم اون طور كه با يفكر م

  ؟يحالشو دار... ينيكه هستم بب يمنو اون جور خواميم... ندار بشم

 .به نشونه مثبت تكون دادم سرمو

 يتو كوچه كه باز... بچه ها شدم هيخودم و بق يبدم متوجه تفاوت ها صيچشمامو باز كردم و تونستم دست چپ و راستمو از هم تشخ ياز وقت _

ها حق داشتند بچه  هيهمسا... بودم يفرهاد يتك بچه حاج مهد... من شكوفه نبودم ....شناختند جز من يها همه رو به اسم م هيهمسا كردميم

كوچكتر از همه  نكهيبا وجود ا..... داره  يتك دخترش چه تعصب يرو يدونستند حاج مهد يهمه م... گه رو دعوا كنند اما من رو هرگزيد يها

چون من دختر .... نه چون دوستم داشتند .... نه چون عاقل بودم .... كوفه بودم نه چون ش.....  كردنديبودم بچه ها به چشم بزرگتر بهم نگاه م

رو به همه نشون بدم و همه جا با اسم  يشكوفه فرهاد... خودم  تونمينم چوقتيبرام قابل هضم نبود كه چرا ه لياوا..... بودم  يفرهاد يدحاج مه

. ومديبه چشمم م شتريبزرگتر كه شدم تفاوتها ب. كردند يشتند در موردم قضاوت مكه درمورد اون دا يشدم و مرم با قضاوت يپدرم شناخته م

كردن من تك دختر كه چه عرض كنم  يم ياتاق زندگ هيتا بچه تو  13- 12خانواده با  هيكه  يتو دوره ا... دميفهم ياون همه تفاوتو م ليتازه دل

كه مردم براش قائل بودند تنها به خاطر  ياحترام... داشت يش اسم و رسمخود يپدرم طال فروش بود و برا... شه دخت عمارت پدرم بودم

 .گذاشتند ياحترام م مانشيو ا تيبه شخص شتريب هثروتش نبود بلك

عاشق مادرم شده بود و با وجود همه مخالفت ها باهاش ازدواج كرده بود و بعد نه ماه خدا منو  يروزگار. مومن بود اما خشكه مقدس نبود پدرم

نتونست بچه دار بشه و پدرمم با وجود اصرار  گهيد ليدل نيكم بود و به هم يليمن سنش خ مانيمادرم موقع زا... دامنشون گذاشته بودتو 

پدر و مادرم در من خالصه  يارزوها... مورد احترام همه. يشد كه من شدم تك دختر حاج مهد ينجوريتن به ازدواج مجدد نداد و ا انياطراف

... نداشتم ييارزو چيبچه ه هيبه عنوان ... شديبرورده م ديهمه خواسته هام چه معقول و چه نامعقول با... دادند يم دونيور بهم مو همه ج شديم

 گميحاال مشخصه د... باتريو ز شدميتر م ونيروز به روز ش. كردم ياستفاده رو م تينها تيوضع نياز ا... دستام بود يكردم تو يم رادها يهرچ

در  يجلو دنديو خواستگارا صف كش ديكم كم اوازم به همه جا رس... خاصم بود ييبايپسرانه و ز طنتيش. كرد يم زيمتما هيبق كه منو از

همه خواستگارا  يپدرم درو رو شديدخترا ننگ حساب م يبرا ليدادند و تحص ياون زمان كه دخترا رو تو سن كم به زور شوهر م... خونمون

شمارم انگشت به  يب يو من خوشحال بودم كه خواستگارا... خانم كامل بشه تا اجازه بدم ازدواج كنه هيس بخونه و در ديبست و گفت شكوفه با

با حسرت  هيكردم و بق يم فيرو تعر نايمدرسه همه ا يتو....  خندميبهشون م مونيو من تو خونه اشراف خورنيو حسرت م ستادنيدهن پشت ا

از  شتريو من روز به روز ب دنديچش يم يزندگ يكردن و سخت يازدواج م يكي يكيدوستام ... ضحكه بودندهمه مردم برام م. كردند ينگاهم م
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اراد در  هياز هر كدوم .... وارد دانشسرا كه شدم اجازه ورود خواستگارا هم صادر شد ... واسطه پول اقام هب... شدم يبهرمند م يزندگ ينعمت ها

اون ... وزغ بود  هيشب يكي... دندوناش كج بود يكيگونه نداشت و اون  يكي... دماغش بزرگ يكياون .. .بود كيچشماش كوچ يكي... آوردم يم

اقا جون ... پشت سرشونم نگاه نكنن گهيشكوندم تا برن و د يجور م هيكردم و دل هر كدومو  يمسخره م ورج هيهركدومو ....  مونيم هيشب يكي

... پدرم باهام اتمام حجت كرد... بردم يو چند سالشونو م نيچند يازدواج داشتم ابرو هيسر ... ردنخويمن حرص م يكارا نيو خانوم جونم از ا

زنگ خونه كه  يصدا...  هيكارم شده بود گر... كور و كر باشه... لوچ باشه... باشه ياگه طرف مفنگ يتح... جوابت مثبته يگفت خواستگار بعد

كرده بودم كم  رونشونيكه با تمسخر از خونه ب ييخواستگارا دميفهم يكردم و تازه م يم نين و نفرتو دلم خودمو لع....  ديلرزيدلم م ومديم

 يبود سر و كله  ختهياز شدت دلشوره به هم ر ميهمه زندگ يدرست وقت... بود اما من يهر دختر يزوازدواج باهاشون ار دينبودن و شا ييكسا

بود كه  يروز گرم تابستون هي ادمهيخوب ... رهيبگ يزيفرستاده بودش دم خونه ما از اقام چ پسر دوست اقام بود كه پدرش... شد  دايپ ديحم

... دميپوش د كيپسر فوق الغاده ش هياز پنجره اتاق نگاه كردم و ... و اقام خواب بودند خانومسر ظهر بود و ... زنگ خونمون به صدا دراومد

... پسره پشتش بهم بود ... در ياقامو خبر كنم رفتم جلو نكهيبدون ا... ديرس يستگار بعدزدم تو سرم و با خودم گفتم باالخره خوا يدودست

بود و  دهيكت و شلوار پوش... و نقص بود بيع يب افشيق... رو ديسف يپسر چشم اب هي... ندممات مو يهمونجور... گفتم و اون برگشت يديببخش

برد و تنمو مثل كوره  يضربان قلبمو باال م دنشيبود كه د يپسر نياول... ديدلم لرز دنشيبا د... كرد يم ييدر خودنما يقشنگش جلو نيماش

كه  يدرست زمان..  شديم مونيپش يو از خواستگار استيح يگفت دختره چه ب يحاال م... شدم مونيكه كرده بودم پش ياز كار... كرد يداغ م

 يخودم حساب شيپ... و با اقام كار داره ستيخواستگار ن دميتازه فهم... رونيب ديكش ايچهرمو تاسف گرفته بود پسره به حرف اومد و منو از رو

داشتم به اقاجونم  ميرفت؟ تصم يچشمم اون طرف م ياما مگه صورتش از جلو... و رفتم دميجوابشو بدم درو به هم كوب نكهيبدون ا... شدم عيضا

كرد كه تازه از فرنگ اومده و  يم فيشام اقام از پسر همكارش تعر زير مس. رفت يپاك ابروم م ؟يگفت چ ينگم اما اگه اون پسره م يچيه

به  دميفهم ياز حرفاش نم يچيه كهيبپوشم و من درحال يلباس مناسب تازم خواس... بده و دعووتش كنه يخواست مهمون يم... داره يمهندس

 .يدوتا چشم اب يشبم خالصه شده بود تو روز و... يچشم بسنده كردم و دوباره ذهنمو سپردم دست پسرك چشم اب هيگفتن 

بهم ... نگاهم دنبالش بود و نگاه اون هم يمهمون يتو... شدم فتشيش شتريب.... خودمه  يمهندس فرنگ رفته همون چشم اب دميفهم يمهمون روز

 هيكرد شكوفه با  يباور م يك... شد با شروع رقص ما پچ پچ ها هم شروع... از پسر از خدا خواسته قبول كردم زونيرقص داد و من گر شنهاديپ

 ينم... كنارش و مشغول حرف زدن شدند ستاديا يياقا هي قهيبعد چند دق... متعجب تر از همه اون بود... به اقام ديپسر برقصه؟ پچ پچ ها رس

 . شده بودم جيگ... كرد يرو اعالم م ديمن و حم يهمه نامزد ياقام بود كه جلو نيبعد ا قهياما چند دق دنيشن يگفتن و چ يدونم چ

ورد زبون مردم بشم و موجب  يخاص و اون پسر چشم اب يتونم به خاطر نامزد يم گهيد كباريخوشحال كه  گهيد يبودم و از طرف جيگ يطرف

با  ديگفت كه حم... داد حيبرام توض ويشب اقاجون همه چ... كردم يتو اسمونا پرواز م يدونستم چه خبره ول ينم قايدق... گهيد يحسادت دخترا

گذاشته  ونياز چند روز قبل هم پدرش موضوع رو با اقاجونم درم... همش به فكر من بوده داريد نيعاشقم شده و خالصه از همون اول اهنگ نياول

گم  ياغراق م يب... برگزار شد ديهفته بعد مراسم عقد من و حم هي... ارميسرتو درد ن... همه از ماجرا خبر داشتن جز من ييجورا هيبوده و 

از همه سر تر باشم و  ميپز بدم و مثل دوران مجرد شيو مهندس ديحم ياب يتونستم با چشما يتا اخر عمر م....  شدينم دايخوشحال تر از من پ

و  ايبود ب يدلم جشن تو... خروار پول هيو  دميد يم يدوتا چشم اب اريو اراده و اخت يانسان تيادم با شخص هي يعقد به جا يسر سفره ... وزد زبونا
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كرد حرف اقاجونم بود كه گفت  ليزا هيچند ثان ياونم تنها برا مويكه شاد يزيتنها چ... نهيتا اخر عمر تضم ميكردم خوشبخت يفكر م... نيبب

از من  شيچ ديحم مگه... كرده عيضا ديحم يازش دلخور كه منو جلو ياون لحظه متوجه حرفش نشدم و كل... يداشته باش دويحم اقتيل دوارميام

 نداشته باشم؟ اقتشويل كهسر بود 

 ليكرده بود منم كم از تحص ليتحص دياگه حم. اگه اون پدرش پولدار بود پدر من دوبرابرش پول داشت... بودم باياون منم ز ييبايبرابر ز در

حرف اقاجونم ... ومديبه چشم م يليابر قد كوتاهم خكه در بر دميديفقط قد بلندشو م يبزرگ نيبزرگه و من از ا ديگفت حم ياقاجون م... نداشتم

كردم و با  هيخودمو توج ينجوريا... حرف بزنه ديبا يجوون چه جور هيفهمه با  يبا خودم گفتم از نسل قبله و نم... بعد فراموشم شد قهيدق چند

من ... دمشده بو ديخودم و حم يتازه متوجه تفاوتها... نبود از چند ماه شتريكه دوامش ب ييايدن... شدم يا گهيد يايوارد دن يبه كل ديلبخند حم هي

ادما خالصه  يتو اشيجا افتاده كه دن يمرد ديبه اهداف و خواسته هام بودن و حم دنيرس لهيكه ادما برام وس طونيدختر فوق العاده ش هي

 ديدينقاط قوت ادما رو م ديكردم و حم يو مسخرشون م دميد يمن نقاط ضعف ادما رو م... افتاده و فروتن ديمن خودخواه و متكبر و حم.... شديم

روز به روز  ديحم... و مزاح بود ينه تاش شوخ ومديكه از دهنم درم يبود و من از ده جمله ا يجد ديحم... كنه شترشيكرد ب يو همه تالششو م

قابل  ريمن غ ياما برا... كشش ما نسبت به هم باشه عامل تونهيتفاوت ها م نيدونست و معتقد بود هم يم يو تفاوتها رو عاد شديعاشق تر م

كم كم از ... كرد يمعقولمو اجابت م يكه برخالف پدرم فقط خواسته ها يادم... دميد يم بهيغر يادم ياب يحاال به جز اون چشما... تحمل بود

دوست داشت روابطمون تا ... يبود كه فكرشو بكن يونمحتاط تر از ا دياما حم... تنش بود يگرما ديتنها جاذبه حم گهيد... متنفر شدم يرنگ اب

. بودم مونيپش... كرد يتنش و لبهاشم جذبم نم يگرما گهيد... كرد يم زاريكه منو ازش ب يچارچوب... داشته باشه ياز ازدواج چارچوب خاص قبل

 مبرد يكه از بودن باهاش م يتنها لذت... خورديهم م حالم از گرماش به... و گرم تر شديم شتريب مانشيروز به روز ا ديدر عوض حم... سرد بودم

عمده تفاوت من و  ديشا... يگرينام د دنيكش دكيباز هم به خاطر ... بردم يدن و من لذت م يهمه با دست نشونمون م ابونيبود كه تو خ نيا

... اما من خواستنيهمه اونو به خاطر خودش م... دكرده بو دايراهشو خودش پ... عمر خودش بود هي... بود ديعمر حم هياون ... بود نيهم ديحم

تا دختر بودم ... اطرافمو نداشتم يايفرصت شناخت خودم و دن چوقتيه... بودم يفرهاد يدختر حاج مهد شهيهم... شكوفه نبودم چوقتيه نم

دختر حاج  رونيچه تو خونه چه ب ميددوران مجر. بكشم دكيكه بتونم اسمشو  يازدواجمم رفتم سراغ مرد يو برا دميكش يم دكياسم پدرمو 

اصرار داشت  ديتو خلوتمون حم... از خونه خانم نامدار بودم رونيكردم اما بعد از ازدواج تنها ب ياسم خطابم م نيمادرمم با ا يتح... بودم يمهد

 ريتحت تاث... بود زميو غر ازين رياون همه سال رفتارم تحت تاث... نداشتم نانياز وجودش اطم يكه حت يخود... نشون بدم مويخود واقع

 .قدرتشو نداشتم. حرف بزنم يبا اگاه رم،يبگ ميتصم يخواست با اگاه ياز من م ديحم ماا... ناخواگاهم 

گفت  يو م ديخند يمن با عشق م يايدر برابر لجباز... صبور بود ديحم. بچه نه ده ساله رو هم نداشت كيسالم بود اما ذهنم قدرت  ستيب ظاهرا

... برطرف بشه ازاميخواستم كه توش همه ن يم يمن زندگ... يخواستم هان ياما من بزرگ شدن نم... يخند يكارات م نيبه همه ا يشيرگ مبز

اون از من منطق ... نتونستم انجام بدم چوقتيكه ه يكار... يمجابم كن ديگفت با يم... نبود ينجوريا ديحم... اطاعت گرانيكه من حكم كنم و د

خواسته هامو بسنجم و بعد مطرحشون كنم اما من همه كارامو با عشوه و ناز . خواست فكر كنم و حرف بزنم يخواست، م يست، تفكر مخوا يم

كردم  يعشقو درك نم... ديخر شهيكه با عشوه منطقشو م ومديو من ازش بدم م داديجواب م... عاشق بود... جوون بود ديحم... مبرد يم شيپ

. قشنگشو دوست داشتم كليو ه ديو پوست سف ياب يمن چشما... هوس بود ياز رو ديعالقم به حم... چون عاشق نبودم..  مديفهم ينم... يهان
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دنبال راه . چكدومياز اونا برام مهم نبود، ه چكدوميه گهيد مونيماه قبل از عروس هي. خواستم يم شويو مدرك مهندس شيفرنگ پيپول باباش و ت

اومده بود  ديحم دنيد يخبر برا يب مونيماه قبل از عروس كيكه  ديحم يسيدوست انگل... اسمش جرج بود... دمينو دتا او... فرار بودم تا 

نبود كه سرشو  دياما اون حم.... در مات موندم  يبازم جلو... از اون باتريو ز ديتر از حم دهيورز... ديبار لرز نيدوم يبرادلمم  دنشيبا د... رانيا

... رسونهينفرو م هيدونستم او توجه  يعاشق اون نگاه بودم چون م... داد يبود و با نگاهش داشت قورتم م ستادهيا... كارشو بگهو  نييبندازه پا

 ! بود ييبايشما خانوم فوق العاده ز: شروع به صحبت كرد قهيدق دبعد از چن

 هي نكهيبعد از ا. قدم اشتباهم فكر خرابم بود نياول... زديخونه رو مبار در  نيپسره اول نيا ديحم يبا خودم فكر كردم كاش جا... ديدلم لرز بازم

خونه پدر . داخل  ادياخمام رفت تو هم و دعوتش كردم ب. دهيگفت دوست حم... اومده يچه كار يافتاد برا ادشينگاهم كرد تازه  ريدل س

 .زدن پسره ديد يبود برا يوقت خوب. سركار بود و خانوادش سفر ديحم. بودم و تنها شوهرم

از پدر و مادرم و ... ديزبونم كش رياز ز مويكل زندگ يكه جرج با چرب زبون يميسه ساعت و ن... ميفرصت داشت ميسه ساعت و ن دياومدن حم تا

 يبرعكس ...كردم يم يباهاش احساس راحت... ناراحت نبودم مياصال از گفتن اسرار زندگ... و اختالفاتمون ديگرفته تا عشق حم ميمجرد يزندگ

كه  ديپاشو از حم دهاشيحرف زدن و تمج يتو يحت... كرد يراحت با ادم برخورد م يلياسپرت داشت و خ پيت... نبود يد خشك و جديحم

 يتا اسمون فرق م نيگرفته بود اما حرف زدنش با اون زم ادي ديرو از حم يفارس... گذاشت يفراتر م شديمحسوب م ميو قانون يهمسر رسم

 يزيجرج چ مياون سه ساعت و ن يتو. تو دل من ختنيكه اومد انگار غم عالمو ر ديحم. شدم فتشيش ميسه ساعت و ن اون يكه تو يدرانق... كرد

اما  دهينشون نم تشونويادما شخص افهيق دميفهم يتازه م. هزارمش رو هم بهم بده كيچند ماه نتونسته بود  يتو ديداده بود كه حم هيبه من هد

 .ميپخش كرده بود مونميكارت عروس... بودشده  ريد يليخ

... استفاده رو از وجودش ببرم تينها كماهياون  يكردم تو يسع. و بعد ماه عسل ما برگرده به كشورش رانيماه بمونه ا كيقرار بود  جرج

. خواستمش يدردو دل م يفقط برا اولش... رونيرفتم ب يسركار بود باهاش م ديحم يكردم و به بهانه نشون دادن شهر وقت يباهاش درد و دل م

و خنده  يبا شوخ ديديم موينا خوش يوقت... قلمبه سلمبه بزنه و بخواد بامنطق مجابم كنه ينبود كه حرفا ديمثل حم... كرد يخوب دركم م يليخ

كنارش كه بودم ... دشيشدم و تنم داغ م يرنگ به رنگ م دنشيبا د... شد يكم كم احساسم نسبت بهش عوض م. يكرد به خوش يم لشيتبد

 يم شهيهم يبرا... بود كه دوست داشتم ببوسمش يدونم چه احساس ينم... كرد يم وونميساعت د كي يبرا يحت دنشيند... ارامش داشتم

پونزده روز كرده  ينتونست تو دلم بكاره جرج تو  چوقتيه ديكه حم يعشق... ممنوعه  يعشق... كردم يمن عشق رو تجربه م... خواستمش

اندازه بود و در  يب دينفرتم از حم... شديم كترينزد ديو زمان رفتن جرج و ازدواج من و حم شتگذ يزمان به سرعت م. درخت تنومند هيودش ب

 .به جرج گفتم زويهمه چ... طاقتم تموم شد مونيده روز قبل از عروس... مقابلش عشقم نسبت به جرج

 نهيخودمو مجاب كرده بودم كه سرنوشت منم ا ييجورا هي... كنه يم بميترغ ديبا حم يو به زندگده  يم ميدلدار... كنه يكردم دعوام م يم فكر

بغلم كرد و گفت اونم ... برخالف انتظارم جرج نه دعوام كرد و نه اخم كرد... ازدواج كنم زارميكه ازش ب يكه به عشقم نرسم و به جاش با مرد

دونستم جرج  يم... توش بود مال من شد يبا هرچ ايدن. بهم بگه دهيترس يدوست دارم م دويحمكرده  ياحساسو به من داره و چون فكر م نيهم

كار فقط وضعو  نياما اون معتقد بود كه ا ستميهمه با يخواستم دادخواست طالق بدم و جلو يم شيبه پشت گرم... كنه يم دايپ يراه هيباالخره 

حداقل مجبور ... بهتر بود ينطوريا... دهيطالقم م يابيغ نهيوضعو بب نيكه ا دميو حم ميكن يم گفت با هم فرار... كنه يكه هست بدتر م اونچهاز 
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جرج كارارو برعهده گرفت و منم كل ... دردسر يب... باشم شونيو شاهد ناراحت ستميبون با دهيعمر زحمتمو كش هيكه  يپدر و مادر ينبودم جلو

 . ميو روز قبل از حنابندون با هم فرار كرد ارشيشد گذاشتم در اخت يم لويك5كه كم كم  طالهامو

... شكوفه باشه نيكه با جرج فرار كرده هم يشكوفه ا شديباورم نم... قلب من هم... نفسش گرفت... نتونست ادامه بده  گهيد ديكه رس نجايا به

شكوفه پر  يايبرد و تو دن ادميخودمو از  يكه دردا يمحكم يليس... بود يمحكم يليس دميد يم سيقد هيكه مادرشوهرمو  يمن يحرفاش برا

... بود يقو يليشوكش خ... شده بود يذهنم خال! بود؟ يپس ارث... بهم دست داد يحس بد... من ريمادر ام... شكوفه... غرقم كرد جوشجنب و 

 شهيم يعاقبت فرار چ نميخواستم بب يم ...داستانش بودم هيبق دنيصبرانه منتظر شن يب... تونستم بكنم ينم يو كار دميد يشكوفه رو م ياشكا

 . دينجاميبه طول ن اديانتظارم ز رسه؟يم ابه كج.... 

... تو خونه جرج ساكن شدم .... برام نمونده بود  يجون سيانگل دميبدون كه رس نويفقط ا... نگم بهتره يچيه دميكه كش ياز فرارمون و بدبخت_

 سيانگل يتو ياما همون شب اول برام از سبك زندگ...  ميا طالقم صبر كنه و بعد با هم ازدواج كنانتظار داشتم ت... بود ديجرج نقطه مقابل حم

مجاب  يبرا يتالش چيه ديبرعكس حم... كنن يو بعد ازدواجشونو ثبت م كننيم ياونا اول چندماه با هم زندگ رانيگفت برعكس ا... گفت

 يو من تشنه گرما ديگفت و دراغوشم كش... فقط گفت و اروم دستمو نوازش كرد....  ارهيب ليو رو نكرد كه برام دل ريذهنشو ز... كردنم نكرد

به ... بود يجرج وحش كرديم اطيو مهربون بود و احت ميمال ديهرچقدر حم.... فكر كنم همه حرفاشو قبول كردم و  يا هيثان نكهيا وندستش بد

جرج ... كنم يبدنمو روز بعدش فراموش نم يكبود چوقتياما ه... ن شبو فراموش كنمتالش كردم او يليساال خ نيا يتو.... كلمه  يواقع يمعن

 ييرايپذ... دلخور بودم... كرد يگل باهاش رفتار م هيهمون كه مثل .... انگار نه انگار من همون شكوفه ام ... يببر وحش هي مثل... بود صيحر

تفاوت فرهنگها و  يكه بهش داشتم گذاشتم پا يعشق ياز رو.... عاشق بودم ... اوناما ... گذاشت شب دوم يحداقل م.... ازم نشده بود  يخوب

جرج فقط و فقط به ... روحمم ... جسمم ازرده بود... مرد عاشق بود و شب ها هيجرج روزها ... اما... نكنم سشيمقا ديبا حم ردمهمه تالشمو ك

هم مثل  ديحم... كردم يدرك م دويتازه ارزش صبر حم.... شدم  زاريبودم و از خودم بافتاد منم مثل اون  ادمي... زشيبه غر... توجه داشت ازشين

شدت ممكنه  نيشتريساله بودم كه جرج با ب ستيدختر بچه ب هياون موقع ... نميبيدونستم بد م يبد كرده بودم در حقش و م... ودمن عاشق ب

 دميبه خودم اومدم د....  يچيه... دونستم  ينم يچيمن از زن بودن ه... زن بودن يايدن... ازش نداشتم ياطالع چيكه ه ييايپرتم كرده بود تو دن

بچه و  هيمن موندم و ... هوس زودگذر بودم هينامه نوشته بود از اولم عاشقم نبوده و فقط براش  هيتو ... ستين يبچه تو شكممه و از جرج خبر هي

كه به  ييها يبد ادي... چند ماه سوختم... خودم بودم و خودم و اعمالم... شكوفه بودم ....  ديبودم نه زن حم ينه دختر حاج مهد... بيكشور غر هي

و پرداختم به  دميشونو ند ايو ح يعمر مهمون نواز هيكه  يمردم ادي... همه خواستگارام افتادم و سوختم ادي.... كرده بودم افتادم و سوختم  ديحم

زن ... سوخت يدختر حاج مهد... يسوختم هان... كه براشون نمونده بود افتادم و سوختم ييابرو... مادرم... پدرم ادي... افتادم و سوختم بشونيمعا

... اون شكوفه ذره ذره اب شد... نداشت چه برسه به خودش تيكه مادرشم هو يبچه ا... بچه تو شكم  هيشكوفه موند و ... نامدار سوخت ديحم

 نبودم،من حوا ... ينيزم يپرت شد به اگاه يبهشت يشبه از خوشبخت كيداستانم داستان حوا بود كه ... شيخوشبخت... تكبرش... غرورش... مرد

... دميد يگناهمو م يتازه بزرگ...  ومديچشمم م يگناهام تازه تازه جلو... چند ماه با خودم كلنجار رفتم. ادمو نداشتم، تنها بودم. شكوفه بودم

خواستم ... شمخواستم مادر با... خواستم خوب باشم... توبه كردم... كرده بود ريرو درگ گهيد يايليخ يزندگ خودم كه يكه نه تنها زندگ يگناه

 .اگاه... ادم باشم
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... هرچقدرم گناهكار اونا پدر و مادرم بودن... دلم كه پاك شد زنگ زدم خونمون ... توبه كردم .... اون همه سال غفلتو جبران كنم  خواستم

 يمرد يصدا... شب موفق شدم  هيبعد چند روز تالش ...  داشتيرو بر نم يگوش يكس.... شمارش از دستم رفته بود ... سه بار... بادو... كباري

تحمل  گهيدخترش و دق مرگ شدن زنش د ييابرو يگفت بعد ب... وقته خونشو عوض كرده يليخ يگفت حاج مهد... تو گوشم  ديچيپ بهيغر

اون خانواده ... زده بود  ابونيپدرم به ب... مادرم از دستم دق مرگ شده بود... تا چند روز غصه دار بودم... ابونيبه باون خونه رو نداشت و زد 

رو نداشتم كه بهش زنگ  يكس... اما متاسفانه به خودم نبود ... كشتم و خالص ياگه به خودم بود همونجا خودمو م... بود دهيخوشبخت از هم پاش

برام نمونده بود كه بخوام از دستش بدم  يزيچ... ديحم... ظلمو در حقش كرده بودم نيشتريكه ب يبه جز اون يچكسيه... بزنم و كمك بخوام

رو نداشتم ... هنوز طالقم نداده بود ... دو روز بعد لندن بود ... كردم فيبراش تعر زويبا خجالت همه چ... و بهش زنگ زدم ايبه در دمپس دلمو ز

 يخونه اجاره كرده بود برا هي... تا تولد بچه موند لندن ... داديسكوتش ازارم م... بهم نگفت يچيكرد و ه يياقا.... نم تو چشماش نگاه ك

تازه ... يچ يعنيعشق  دميتازه فهم... يو بهش نگاهم نكن يكن يسقف زندگ هي ريزن ز هيچند ماه با ... يچ يعنيمرد  دميفهم يتازه م... نجفتمو

داشت كه اون موقع از دركش  يروح بزرگ ديحم... نداشتم دويحم اقتيمن واقعا ل... گفته يپدرم چ دميتازه فهم... دميفهم ازويو ن زهيفرق غر

... ممكن بود ريغ ديبودنم با حم يوقت... برام نمونده بود ييابرو يوقت... كار از كار گذشته بود يوقت... ريد يليخ... ريد... دميفهم ريد... عاجز بودم

هفت  شيو ش يكه بعد س... نميكارامو بب جهيموندم تا نت... مادرم اما خدا نخواست شيبود برم پ كينزد... سخت يليخ... داشتم يسخت مانيزا

 يروزا نيچند ماه از بهتر ستيهم ن يمن ابله كه تموم شدن يايعروسمو كه به خاطر ندونم كار... و عذاب بكشم نميبب... سال هنوز پاك نشده

 ... موندم تا زجر بكشم... دهيهدر م وشيزندگ

  ر؟يبه ام يبه من داشت؟ چه ربط ياشتباهات او چه ربط... تر شدم جيبودم گ جيگ

 ... كنميخواهش م... ادامه نده... بسه... بسه مامان : چهرش پر غم بود ... بود ستادهيبود كه در چارچوب در ا ريام نياما ا نميبيكردم اشتباه م فكر

باز كنم ... زجر نيتو رو خالص كنم از ا... ديترد نيبذار بگم و زنتو خالص كنم از ا... بذار بگم و خالص شم .... بذار بگم ... رين امخواهش نك_

 ! ندارم ييمن كه ابرو... بذار بگم... كه خودم به دهنت بستمو يقفل

 نياما چن... هيشوخ زيبخنده و بگه همه چ هيگر ونيم شونيكيدم هر لحظه منتظر بو..  كردميهامو باور نم دهيشن... شد يداشت منفجر م مغزم

خودم  ينگاه منتظرمو دوختم به شكوفه تا ارتباط اشتباهاتشو با زندگ... كردم  يهضمشون م ديكه با يقيو من موندم و حقا فتاديهرگز ن ياتفاق

 . كنم دايپ

 . بند اومد شيگر باالخره

و با  اورديخودش نم ياقامنشانه به رو ديحم... زدميباتالق شرم دست و پا م هيفقط بدون تو ... طوماره هيگم كه خودش  ياز احساسم برات نم_

بخوام  يبود كه من حت يبزرگتر از اون يليخ يليخ ديحم... كرد يمثل بچه خودش تا م ميمادرم اسمشو معصومه گذاشته بود اديكه به  يبچه ا

 .ميو به همه اعالم كرد كه زن و بچش هست رانيما رو با خودش برد ا... كنم رشتصو

نقل مجالس ... پنهانش كرد يراحت نينبود كه بشه به ا يزيسبز معصومه هم چ يمن خبر داشتن و چشما ييابرو يهمه از ب... بود كه باور كنه يك

كه بهش به  ييهمه دارا... طردش كرد ديپدر حم. حقم داشتند... موضوع نبودند رشيعنوان حاضر به پذ چيبه ه ديپدر و مادر حم... ميشده بود

كه پدر  يبا نفوذ... شهر نييپا يتو ياتاقك اجاره ا هيشد  يخونه چند صد متر... صفر ريبه ز ميديرس... كار داده بود ازش گرفت هيسرما وانعن
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همخونه كه چه عرض . ميا هم همخونه بودهنوزم ب. خرده وضعمون بهتر شد هياونجا ... كرمان ميرفت... دادند يجا بهش كار نم چيداشت ه ديحم

 نيتونست بهتر يم... گذشت زشيبه خاطرمون از همه چ... كرد يم يازمون نگهدار ديكه حم ميبود ميتيمن و معصومه مثل دوتا بچه  م،كن

گرفتم برم و  ميچند بار تصم. يليخبزرگ بود،  يليخ ديحم... اما... همسرو داشته باشه نيتر بينج... كنار پدر و مادرش... رو داشته باشه يزندگ

اون مرد . اولش نشناختم. دميعوض كرد، پدرمو د مونويافتاد كه زندگ يبار اخر اتفاق. حرفا بود نيزرنگ تر از ا. خودم نكنم ريدرگ دويحم

 يوقت... رو بهم دادن اير دنانگا دنشيبا د. پوست و استخون نمونده بود هيجز  يزيو چرك گم شده بود، ازش چ شيانبوه ر يتو زهيپاك شهيهم

 ديحم. ديحم شيفرارم ناكام موند و مجبور شدم ببرمش پ... اومدم اونجا ديو گفتم با حم رميزبونمو بگ يكنم نتونستم جلو يم كاريچ ديازم پرس

اما  رانيته و منو اورده افرارم با جرج رو گرف يگفت جلو. ميشروع كرد مونويوقته زندگ يليهم به دروغ گفت كه معصومه بچه خودشه و ما خ

چشماش انقدر سو . بشه ديحم يپدرم اونقدر حواس نداشت كه متوجه دروغا. ابونيفوت كرده بود و خودشم زده بود به ب مادرو  ميديرس ريد

نگاه  كياز  غيبود اما در ميهمسر قانون. مجبور بود شبا كنار من بخوابه ديبه خاطر حضورش حم. بده صيسبز دخترمو تشخ ينداشت كه چشما

با اضافه شدن پدرم به جمعمون وضعمون روز به روز ... زدميپاكو ندارم دم نم ديحم اقتيفكر كه من هرزه ل نيا اسوختم و ب يدر عطشش م. چپ

 .رفتياول مخالف بود، اما انقدر اصرار كردم كه پذ ديحم.گرفتم برم سركار ميتصم. داشت يباالخره پدرم خرج.  شديخراب تر م

 يديبچه ها با چه ام يمادر و پدرا... دميكش يم يدونه سركارم چه عذاب يخدا م.... پدرم شيگذاشتم پ يكردم و معصومه رو م يكار م فتيدوش

 . كه خودم يمن.... سپردن دست من  يجگرگوششونو م

 ديجد يكردم و شكوفه ا يكم گذشتمو فراموش مكم . گرفتم ادي يبا بچه ها زندگ... با بچه ها ارامش گرفتم... با بچه ها بزرگ شدم: ديكش ياه

بزرگ  دينظر حم ريز... شد ميكردنم بود و بعد ها مشوق اصل رييبا تعجب شاهد تغ لياوا. موند يدور نم دياز چشم حم راتمييتغ. شديمتولد م

خوشحال بودم كه معصومم ... نداشت پروانه يسيكم از دگرد رمييتغ... بودم ونشيمد ديكه به حم يزندگ... گرفتم يم يشدم و درس زندگيم

... تكاملم بود يكه عامل اصل يعشق... كرد يتر از روز قبلم م وانهيهر روز د ديشدم و عشق حم يبزرگتر م... شهيبزرگ م يمرد نيدست چن ريز

معصومه دو سالش نشده بود .. .خوب بود زيهمه چ... شديوضعمون روز به روز بهتر م... تهران ميدوباره برگشت... رفت يم شيپ بخو زيهمه چ

حق السكوت  دياومده بود از حم الشيبه خ... كنه دايو رو كرده بود تا ما رو پ ريكل تهرانو ز... شد داياون اجل معلق دوباره پ يكه سر و كله 

برام نمونده  يزيچ گهيد... ختيربه هم  مونيزندگ... اقاجونم دق مرگ شد... بچه رو برداشت و برد  ميدر بساط ندار ياه ديد يقتاما و رهيبگ

با هر نفس ذره ... اما دميكش ينفس م... زنده نگهم داشت مانيا... بود ديحم هيكه هد يمانيا ريبه غ يچيه... ادامه بدم يبود كه بخوام به زندگ

 يزندگ... درمو ازش گرفته بودمما يزندگ... بودم ختهيبه هم ر شويزندگ... سربارش بودم... دميكش يخجالت م دياز حم... شدم يمذره اب 

صبح تا شب ... بودم به خونه دهيكارمو ول كرده بودم و چسب... شدميروز به روز افسرده تر م... بچه رو بدبخت كرده بودم هي.... پدرمو 

 ... بعد چند ماه به زبون اومد... كرد يسكوتش حالمو بدتر م... كرده بود شهيد اول سكوت پيحم... دميخوابيم

خانم بودن رو  ديبار كنار حم نياول يبرا... خودش بود يانگار معصومه هم بچه  زديحرف م يجور هي....  ميدوباره بچه دار بش ميتون يم: گفت

مشكالت  يوگرفتم جل ادي.... دوباره جون گرفتم ... شد ميدوباره زندگ دياومد و ام ايارسالن نه ماه بعد به دن ريام... نه زن بودن رو... تجربه كردم

 شديهر روز بهتر م مونيزندگ... ميكند يهردومون صبح تا شب جون م ديمن و حم... دوباره برگشتم سركار... باهاشون بجنگم... و بخندم ستميبا

ح تا شب كار صب... عشقم بود... كه همخونه نبود يهمخونه ا... همسرم شد كباريفقط ... كباريكه  يهمخونه ا.... همخونه بود  هيهنوزم  ديحم.... 
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 شيكه پ رميبا ام... پختم يغذا م... كردم يخونه رو دسته گل م... دادم يخونه رو انجام م يخونه كارا دميرس يكردم و شب كه خسته كوفته م يم

 يپ گهيد يپدرا و ربا ماد ديرابطه من و حم يو به تفاوت ها شديبزرگ م ريام... نكنه اسيكردم تا كمبود مادرشو احس يم يموند باز يم هيهمسا

... خودم يقياز ناال... ديحم ياز بزرگ... از عشقم گفتم... باز كردم ديحم شيسفره دلمو پ... بود دهيرس يهمون روزا بود كه عشقم به منته... برديم

اون همه سال عاشقم .. .ديگنج يتو ذهنم نم دميحم يبزرگ... دميخريبه جون نم يهمه سخت نيگفت اگه عاشق نبودم ا... كرد هيو گر ديشن ديحم

من و  ياز اون به بعد زندگ... هم به گوشم نزده بود يليس هيكه درحقش كرده بودم  يبابت اون همه بد... نگاه چپم بهم ننداخته بود هيبود و 

 .طعم عشقوف طعم زن بودنو دم،يچش يرو م يتازه طعم زندگ... به خودش گرفت يروال عاد دميحم

از اونچه  مونويتولد اتنا زندگ... كه بعد اون همه سال رهام نكرده بود يجز عذاب... بود جز دل من يعال زيهمه چ... شدير مروز به روز بزرگت رميام

ل رفت و امد يكم كم با فام... شد شترياز اونچه كه پدرش داده بود هم ب مونييزود دارا يليخ... بود يمرد با جربزه ا ديحم... كه بود بهتر كرد

پچ  ميشد يتا وارد جمع م. ميكرد يكرد اما به خاطر دل بچه ها توجه نم يهاشون رهامون نم هيو كنا شين... بچه ها الزم بود يبرا... ميكرد دايپ

 يخانوادگ يوارد جمع ها گهيد... هست يزيچ هياونقدر بزرگ شده بود كه بفهمه  ريام... نشست  يگرفت، رو لبا پوزخند م يپچ ها شدت م

لبش باشه اخم رو  يخنده رو نكهيا يجا... كرد يهم سن و سالش فرق م يدوران بلوغش بود و با همه پسرا.... ش نگران بودم برا...  شدينم

منم تا  ينگران... دراومد ياز اون خشك شيبا سهند كه دوست شد زندگ... درس بود و درس شيزندگ... شدينم يميصم يبا كس... بود شيشونيپ

تر  ياز پدرشم منطق ريام... كردم كه اخالقشون تماما به پدرشون رفته يشدن و من خدا رو شكر م يهام بزرگ مبچه ... برطرف شد يحدود

... رو بهم دادن ايدانشگاه كه قبول شد انگار دن... حرفا بود نينفوذ تر از ا رقابليغ... بشناسمش ديو شا دينتونستم اونجور كه با چوقتيه... بود

 . و اتنا هم كه دانشگاه قبول شد كايگرفت رفت امر هيبورس شيبعد گرفتن مدرك عموم ريام. معصومم يد و دورگذشتم بو يغصم خطا تنها

 شيشكوفه جون گر... ريخودم و ام يهم مجهوالت زندگ ديو شا... برده بودم ريام يبه مجهوالت زندگ يتازه پ... بود سيهرسه مون خ يچشما

خوب بود تا سه چهار سال  زيهمه چ: گشود يبود كه لب به سخن م ريام نيا نباريا... ه داستان بودمادام دنيشدت گرفته بود و من مشتاق شن

ناشناس  هيتلفن از  هيگرفت كه  يبه خودش م يديجد يرنگ و بو ميزندگ... حس تازه بودم هي ريبرگشته بودم درگ كاياز امر ازهت... شيپ

و قطع  ديگفتم اشتباه گرفت... گرفت يسراغ مادرشو م يدست و پا شكسته ا يبا فارس فيظر يصدا هيدختر با  هي... ختيهممونو به هم ر يزندگ

چند .... اشپزخونه سراغ مامان يو رفت تو ديرنگش پر... خواست يمادرشو م... بوده گفتم ااشتباه گرفته بود يك ديازم پرس اباب يوقت... كردم

تلفن كه قطع شد سواالت منم شروع شد اما نه ... اوردم يازش سر درنم چيكه ه دميشن يم ييحرفا... هجوم بردن سمت تلفن ييبعد دوتا قهيدق

 ... بابا همامان جوابگو بود ن

... اتنا اون روز خونه نبود... شهيحرمتت حفظ بشه هم... يمادر بمون شهيگفت بذار براشون هم يم... نگم يزيقسمم داده بود به بجه ها چ ديحم_

گفت  يم دهينگران و رنگ پر يبا چشما ديبعد حم يقيحرفاش تو شرشر اب گم شد و دقا هيبق... و گفت اشتباه گرفتن برداشت ويگوش ريام

اشنا بود،  تينها يصدا ب. ديچيتو گوشم پ يدختر جوون يصدا... بود شيشماره از اتر... هجوم بردم سمت تلفن. دمينفهم يچيه گهيد... معصومه

دم ... گفت پدرش سرطان خون داره و رو به مرگه يم... معصومه من بود..... كه نشناسمش  شدينم نياز امانع  يو شش هفت سال دور يس

بعد اون ... داده بود ادمي ديحم دنويبخش... وقت بود يليخ... بودمش دهيمن بخش... ديطلب يم تيازم حالل... به دخترش گفته بود زويهمه چ ياخر

 يبزرگ گهيبار د هي... شد شونميبود كه متوجه حال پر ديتنها حم... گرفته بودم چطور پنهانشون كنم اديه ك ييها هيگر... هيكارم شده بود گر
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... دنميخواب ابونيتو خ... تنم يايبه خاطره همه كبود... كه ازارم داده بود ييهمه روزا اديبه ... شدم پرستار جرج.... شياتر رستادمنو ف... كرد

 يعذابو تو چشماش م... ديمثل دسته گل ازش مراقبت كردم و اون زجر كش... پنج ماه تمام... كردم شويپرستار... مادرم.. .پدرم... گناهم... فالكتم

بعد پنج ماه سر ... و رفت اورديطاقت ن شتريپنج ماه ب... نتونست خودشو ببخشه چوقتياما اون ه... خواستم ينم نويا... بودمش دهيبخش... دميد

هر شب همخواب ... اسفبارش بردم يبه زندگ يتازه پ... ختياشك هم نر يكه سر قبر پدرش قطره ا يدختر... دميترمو ددخ قتيقبر جرج حق

پناهگاه  هي ازمنديكه در حق من كرده بود ن يبرددن به ظلم يكرد و اون با از دست دادن پدرش و پ يازش سواستفاده م يكيهربار ... شديم يكي

 ريام... رانياوردمش ا.... بكشه  يمجابش كردم كه دست از اون زندگ يبا چه زحمت دونهيخدا م... برد ير پناه منف كيمحكم هر شب به اغوش 

نزنه  يبه كس يقسم داده بودم كه حرف رويام.... خبر نداشت  يچياما اتنا از ه...  دونستيو ماجرا رو م رونيبود ب دهيزبونم كش رياز ز زاهمون رو

مثل  ريام... بچه هام ابو برام نمونده بود شيپ...  دياتنا هم فهم.... پام شمال  هيپام تهران و  هيمنم ....  كرديم يشمال زندگ ياليو يمدت تو هي... 

 ...رفته بود مشهد رياون موقع ام... از خونه قهر كرد... منو لكه ننگ خوند يستيرودربا ياما اتنا ب... اورديخودش ن يبه رو يچيپدرش اقا منشانه ه

ازدواج  هيقض... اتنا اماداشت  يرابطه خوب شيبا خواهر ناتن ريام... همون اتنا نشد كه نشد چوقتيمجابش كرد برگرده اما ه ديحم... اتنا هم كه

 گفتم معصومم... اولش خوشحال شدم... دلش شده ريمعصومم دوباره اس... دل غافل يا دميبه خودم اومدم د... شما منو از معصومه غافل كرد

بعد ... قبول نكرد ردمك ديتهد.. نداشت دهيباهاش حرف زدم فا... ناتو افتاده هي ريباز گ دميفهم دميپسره رو د يوقت يول رهيگ يسرو سامون م

تمام  سه سال.... حرفا بود  نياما اون مارموز تر از ا... ولش كرد شيمعصومه به خاطر پنهانكار... چند ماه گندش دراومد اقا قبال ازدواج كرده

از خونه ... شدت گرفت صومهبود كه جدل ما و مع شيماه پ 5- 4حدود ... اون اواخر... دادم ياجازه نم... خواستن ازدواج كنن يم... داد شيباز

 نيا ريدرگ ريدوست نداشتم ام. ميزنگ زد يهر جا كه فكرشو بكن مارستانا،يب ،يقانون يپزشك... ميو رو كرد ريرو ز ايده روز تمام دن... رفت

 يدون يخودت م... بكشه دستمجابش كرد از پسره ... باهاش حرف زد... كرد داشيباالخره پ ريام... نمونده بود يچاره ا گهيد... حرفا بشه اما

 .رونيب كشهيزبونش مارم از لونه م نيبا ا ريام نيا

انقدر تو گوشش خوندم تا قبول كرد ... يبود كه تصورشو بكن يكله خراب تر از اون... زدم يرفتم با معصومه حرف م يزدم م يهر روز از كارم م_

 ... دست بكشه رياز ام

  ر؟يام_

خونه حساس شده  يتو شياتنا به حضور دائم... كنه يدونستم داره خرم م ينم... ظاهرا قبول كرده بود ....  گهيكه دوستش داشت د يهمون_

هزار بار از دست لوس  ياگه تو نبود... حضور تو بود دميتنها ام... داغون... ين بودم هانداغو... طرف معصومه و از اون طرف اتنا هياز ... بود

ودار تو روز به  ريتو اون گ... اون دوتا رو خاتمه بدم يكش سيو گ سيبود كه برم گ نيكار هر روزم ا... ذاشتم يم ابونيسر به كوه و ب اشونيازب

معصومه ... منم نتونستم تموم كنم شونويكش سيو گ سيگ نياخر... يزد يحرف طالق م... دميد يم ديجد يازت رفتارا... يشديروز سرد تر م

كردم تشنجو  يسع شهيمثل هم... با اعصاب متشنج اومدم خونه.... نگم بهتره يچياز حال مامانم ه... اتنا هم خونه دوستش... قهر كرد رفت شمال

... كرد و بعدم بابا يكرد مامان دق م يم ياگه كار دم،يترسيم. بود شهيتر از هم يمعصومه جد يحرفا شد،يتو اما نم اميدر و خندون ب يبذارم جلو

... اما... كنه يم يخنث رونويب يخونه سرما يگرما... شوره يدستپختت غصه رو از دلم م... كنه يگفتم اغوشت ارومم م... به عشق تو اومدم خونه

 وتااز حماقت د... داشتم يدونه چه حال يخدا م... جلوم يدادگاهو گذاشت هيشام احضار يجا. بود اغوشت به روم بسته... شهيخونه سردتر از هم
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 گهيد. بشم مونيكنم كه بعدا پش يخواستم كار ينم... جلوم يبود ستادهيمنطق تر از همه اونا ا يخواهرام پناه اورده بودم به تو و تو اون لحظه ب

 اديفر بونتو ز ديبار يخواستن و عشق از نگاهت م... يزد يداد م... خوام يطالق م يگفت يتو هم فقط م ،يبرام مونده بود نه حوصله ا ينه منطق

 زيچ چيكه ه يهان... كنه قيتصد رونويب اديكه از دهنش م يكه چشماش حرف يهان... رنگ داشتم كي يمن عادت به هان... داد ينفرت سرم

 شويكه به خاطر من غرور افسانه ا يهان... دونست يمشترك م يركن زندگ نيتماد متقابلو مهم تركه احترام و اع يهان... از من نداشت يپنهون

. تحملم كم شده بود... اما... جوابمو بده يخواستم، منتظر بودم منطق ليازش دل. بود ستادهيدرست نقطه مقابل ا ياما اون هان... گذاشته بود كنار

 جهاون لحظه متو... چوقتيه... بخشم  يكه اون روز كردم نم يخودمو به خاطر كار چوقتيه!! اه. تحملم طاق شد د،يان خشمم به اوج رس كي

... بشه يكيكرده بودم حرف چشمات با زبونت  يكار. تو به خودم اومدم يليبا س. خشم... خشم... وجودم خشم بود... كردم نبودم يكه م يكار

موجود  نيتر زيبا خودم فكر كردم عز... وجودتو سراسر نفرت بود... اما... بود يازاحتمونده بود فقط ن يهر چ... خشمم فروكش كرده بود

نخواستم ... دميترس... ياغوشمو پس زد... ترس برم داشت... شك نكنم يا هيثان ينگاهت انقدر مصمم بود كه حت... دميمو از دست م يزندگ

دونستم حالت  يم. سوخت يم مونيدلم واسه زندگ ،ياهو كنارم خواب بود هي اخر شب مثل. داشتم ازيبهت ن ،ينيعجزمو بب ،ينياحساسمو بب

تو  يفكر... يخورد يافتاد هر شب قبل از خواب دوتا قرص م ادمي... يافتاد شام نخورد ادمي... حموم كردن خوابت برده ونانقدر خرابه كه بد

قرصا درجا رفت ... يمئن بودم ذهنت انقدر مشغول هست كه متوجه نشمط... داشتميفقط اگه قرصا رو دور از چشمت نگه م.... سرم جرقه زد 

نوشته بود ده ... ختياس ام اس شبونه معصومه بهمم ر... داشتم صبح باهات صحبت كنم اما ميتصم... بود رگشتهمنطقم ب... سطل زباله يتو

رسوندمش ... كردم داشيلب ساحل پ... شبونه زدم به جاده... زنمنبود كه بخوام به مامان و بابا زنگ ب يوقت... كرده يساعت قبل اقدام به خودكش

دكترا اول ... بود يا گهيد زيباشه اما انگار خواست خدا چ يدختره احمق هم قرص خورده بود و هم رگشو زده بود تا مردنش قطع... مارستانيب

طرف تو و از  هياز ... دميد يخودمو مقصر م ييجورا هي... داشتمن مارستانويتاب موندن تو ب... اعصابم خرد شده بود... دونستن يم يمرگشو قطع

. شوك دادن، برگشت... بود ستادهيقلبش ا... دستگاه نظرمو جلب كرد غيكه ج رونيرفتم ب يم مارستانياز ب اشتمد... طرف معصومه و اتنا هي

به خودم ... كرد يارومم م... بود يطوفان ايدر... اي، زدم به درگفتم، داغ كرده بودم يپشت تلفن بهت چ ادينم ادمي يحت. يهمون موقع تو زنگ زد

زدم به جاده و بابا رو ... ازمعصومه شتريب يليخ... يتر بود زيتو برام عز... معصومه گهيد يتو و از طرف ييطرف تنها هياز ... شب شده دمياومدم د

گفت تو چرا  يم... تو راه بهم اس ام اس داد.... مرده ايزندست  نميبب ارستانميبرام مهم نبود كه برم ب يانقدر يحت... مارستانيخبر كردم برن ب

 يسرسر... كردم يو فكر كرده خودكش دهيمنو لب ساحل د يكفشا مارستانيب ياز كاركنا يكي ايگو... زنگ زدم بهش... يكرد يخود كش

دادم تو اون خونه به اون  يبهت حق م... سرجاش بود  زيمه چه... دميصبح بود كه بهت رس يدم دما... جوابشو دادم و تازوندم سمت تهران

 هيچه روح يافتاد پا تو خونم گذاشتن ادمي. كرد يم وونميروح اشفتت د ،ياما با چه وضع يسالم بود. تو دلم ردك ييغوغا دنتيد... يبترس يبزرگ

... شد ليتبد نيقيشكم به . يبازم طفره رفت... دميكاراتو پرس ليت دلبازم از... كنه يم تتيگفتم نكنه واقعا بودنم اذ... كردم ديترد... يداشت يا

خاطرات مادرم ... خاطر بود نيبچه دار شدنت داشتمم به هم يبرا ياگه قبلش اصرار... روز بشه نفرت هيعشقت  شكوفممثل مامان  خواستمينم

سپردم  رويهمه چ... كنار دميكش... كنه يچشم و گوش ادمو غارت م ديترد... اما يدونستم تو با همه فرق دار يم... ترسوند يمنو از همه زنا م

از خودم بدم اومد كه انقدر عرضه نداشتم ... يسوزوند گرمويج يبود دهيكه پوش يديسف يبا اون لباسا... تو دلم نبود لروز دادگاه د... دست خدا

هزار بار مردم و زنده شدم  شيتا گرفتن جواب ازما. خودم سنگمو انداختم اخر... غياما در... اشاره بودم هيتو دادگاه منتظر ... كه نگهت دارم
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همون شب به همه خبر ... مال من شد ايدن. يبر يذار يبچه رو نم يكه تو دار يمطمئن بودم با تجربه ا... جوابمو داد... كردمخدا رو صدا . يهان

... مه دخت اون حرفا رو بهم زد داغون شدم يوقت... خواستم راه فرارو ببندم يم ييجورا هي... بشه دهيكش يانحراف يدادم تا مبادا ذهنت به راها

 ست،ين يچهار ماهم گفتن نيحال ا. كنار خودم داشته باشمت شهيتا هم دمينفرتتو به جون خر... ازت پنهون كردم... خواستم از دستت بدم ينم

من قسم خورده بودم . اديم ييداره چه بال ميافتاد سر زندگ ميتازه دوزار. زدم ييحدسا هي دمياون حرفا رو ازت شن ياون روز وقت. ستين يگفتن

 ... بودم يشاك... رفتم سراغ مامان شكوفه... گفتم ياول بهت م ونوگرنه از هم

خودمو انداختم .. .حالم زار بود... تخت ينشست رو ريام... نبود... همزمان سرمون برگشت... ميحضور شكوفه جون افتاد اديحرفش تازه  نيا با

 البه ح ر،يبه حال خودم، به حال ام د،يبه حال شكوفه جون، باباحم ،يبه حال چهار ماه دور دام،يبه حال خودم، به حال ترد. تو بغلش و زار زدم

 . بود سيخ سيخ ريام راهنيپ... شديم زيجا سرر هيكه تو دلم انبار شده بود  ياون همه غم. دميلرز يزدم و م يسوتفاهما، زار م

 . گذشته ها گذشته... گهيخانومم بسه د يهان... يهان_

 . دميبودم افتادم و خند دهيد رويكه ام يروز نياول ادي هيگر ونيم

 . ميديحرفت خند نيبه ا يچقدر اون روز با شاد. گذشته ها گذشته... يجمله رو به كار برد نيهم دمتيكه د يروز نياول_

 ! ذره شده بود هي دنتيخند جورنيا يدلم برا: تنگ كرد اغوششو

 . اغوش نيا يدل منم برا_

دونم مربوط  يفقط م ،يختيبهم ر نجوريكه ا يديد يچ قايدونم تو دق يمن هنوزم نم ؟ينخواست حيپس چرا زودتر ازم توض: ختيبه هم ر موهامو

  ؟يديما رو كجا د نمياصال بگو بب... شهيبه من و معصومه م

 .سوتفاهما برطرف شد كه نهيمگه مهمه ؟ مهم ا_

دوباره  ميخوا يم... نمونه يباق يشك و شبهه ا... مينداشته باش يزيپنهون از هم چ. صاف بشه شمونيبازم ش... مثل من... يخوام سبك ش يم_

 . تموم بشه نجايهست هم يبذار هرچ... ميشروع كن

 !همه اطالعاتو با هم نداره نيا شيذهنم گنجا.... االن واقعا خسته ام ... بعد يبرا ميبذار شهيم_

 . ايحرف دل منو زد: ديخند طنتيش با

 !!!ريام_

 .به فدات_

 !خودم ريدوباره شد ام... شكرت ايخدا

________________________________________ 

 . اريمنو ب هياون لباس صورت ريام_

 . گهيبدو د! ريام_

 . نكن خودم بلند شم يكار هي... با تواما!ريام_

 ... كمك كن حاضر شم ايب... تو رو خدا دست از شونه كردن موهات بكش ريام_
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و  اديب يكس ينذاشت نيواسه هم: دلخور سرمو برگردوندم ... ديداد و خند يجاخال... بالشو پرت كردم طرفش... وردH يحرصمو درم سكوتش

 ؟يكن تمياذ يخواست يم ؟يخودت مواظب يگفت

 !ينگات كنم خانوم گل ريدل س هيخواستم بدون مزاحم  يچون م....  رينه خ: دستاشو رو شونم احساس كردم يگرم

 !ايصدام كن ينجوريا اديخوشم نم: سمتش برگشتم

  ؟يبگم؟ مامان خانوم يپس چ_

  ر؟يمگه من چند سالمه ام! نـــــــــــــــــــه: رفت هوا غميج

 خانومم؟ يپس چ_

 ...يكرديصدا م شهيهمون كه هم!نه : ناز گفتم با

 ... خرج داره... شهيكه نم ينجوريهم... يخانوم يخب هان_

 !انياالن م.... نگاه به ساعتت بنداز  هي!ريام_

 . مونده قهيهنوز چهل و پنج دق! اووه_

 !ريام_

 ... بعد خرجشو بده يكنم حاضر كه شد يخب من كمكت م_

 .اديرو رد كن ب هيخب حاال ما: نييو بردم پا دميكرد لباس پوش كمكم

 . دميبوس ونشوگ

 .ستيقبول ن! رمينه خ_

 ... دميو لباشو بوس دميجلوتر كش خودمو

 !ستيبازم قبول ن: ديخند مستانه

 چقدر بوست كنم؟! گهيپررو نشو د_

 ....بشنوم  خواميناگفته هاتو م... خواميبوس خواست خانوم؟ من حرف م يك_

 !ريام_

  ...خواد حرفاتو بشنوه يبره به فدا م نكهيقبل از ا_

 ... اخه... اخه_

 ...اخه بگو ياخه ب_

 ؟يبشنو يخوا ياز كجاش م_

 قصه از كجا شروع شد؟ نميبب خواميم... كم و كاست يب... از اول تا اخر_

هرچقدر گفتم كار دارم به گوشش .ازم خواست برم دنبالش ... بودم كه زنگ زد گفت حوصلش سر رفته مارستانيب...  يشاد يحوصلگ ياز ب_

اما  رميازت بگ چوييكردم سو جتيكه برم چند بار پ نيقبل از ا... رو از اون گرفت يياخرشم زنگ زد دكتر سماواتو اجازه نها. نرفتنرفت كه 
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 يكار نكهيواسه ا... هوس برگشتن كرد يكه شاد ميديچرخ يم ابونايتو خ... سهند و گرفتم نيرفتم و ماش ياخرش با تاكس... نشدازت  يخبر

 شهيمثل هم... نزدم يحرف يبه خاطر شاد يول زديفضاش حالمو به هم م... شاپ نگه داشتم يكاف ينباشه جلو يرفتنمون الك رونيو ب ميكرده باش

.... شاپ معلوم نبود  يصورتشون تو نور كاف.... شدن نظرمو جلب كرد  يشاپ م يكه وارد كاف يبشورم كه موقع برگشتن زوج ورفته بودم دستام

باورم ... كه خشكم زد دهيتو لباس پوش هيكه انقدر شب هيك نميبب ستادميا يكنجكاو ياز رو... زديبا تو مو نم دنشيباس پوشپسره و ل كلياما ه

از  يبهونه ا هيبه ... يدونستم از اونجور دخترا دل خوش نداشت يكه م ييتا جا... يدختر لوند و افاده ا هيدست تو دست ... يخودت باش شدينم

 ينيشوهرتو بب... شدم يدونه چه حال يخدا م... يگفت خودت يگفتن دختره م ريام ريام... صدات... عطرت يبو... اومدم جلوجدا شدم و  يشاد

 ومديچسبوند و عشوه م يدختره دائم خودشو بهت م... تمام مدت حواسم به حركات شما دوتا بود... شاپ يكاف يتو... گهيد يكيدست تو دست 

خودشونو ول كرده بودن زل زده  اري ايليخ... كرد ينبودم كه شما رو نگاه م يمن تنها كس... بود دهيچيشاپ پ يتو كافكردناش  ميعز زميعز.... 

 . اون دختر جلف بود اربودن به شما از بس رفت

 .ياريدرب يدر حق معصومه عروس باز يكرد يهمونقدر كه درحق اتنا خواهر يخوا يفكر كنم م: ديخند

 دونهيخدا م... نكنه .. نكنه ... دوستم نداره  رينكنه ام... جور فكر به سرم زد كيهزار و ... به هم ختير يصه اعصابم حسابخال! نپر وسط حرفم_

انقدر  محال... خودمو انداختم رو كاناپه.... نتونستم چراغا رو روشن كنم  يحت... سالم رسوندم خونه و خودمم با اژانس برگشتم يچه جور ويشاد

از فرداش كارم شد ... تو خودم ختمير ويهمه چ... راه نندازم داديو داد و ب ارميتالش كردم اون شب به روت ن يليخ... دميلرز يمبد بود كه 

 رفتميداشتم م.... دستم  ياتو بودم كه خودت داد هيدنبال ... گشتم يدنبال مدرك جرم م... خونه  يتو و گشتن سوراخ سمبه ها بيج يوارس

با  يداشت...  رونيسر و صدا از حموم اومدم ب يب.... كنم  دارتيو نخواستم ب يديبا خودم گفتم حتما خواب... فتاد صابون برنداشتما ادميحموم كه 

 ويرفت و گوش جيسرم گ.... تو گوشم ديچيزن پ هي يصدا... رفتم تلفن اتاقو برداشتم...  اوردميسر در ن يچياز حرفات ه...  يزديتلفن حرف م

 ديدونستم با ينم... چند روز حالم خراب بود...  ديرنگت پر... يدستپاچه شد دنميبا د... تو اتاق  ياومد... بلند شدن نداشتم ينا گهيد ...گذاشتم

باهات  اميب خواستم... بودم ببندم دهيچشمامو رو اونچه د شديمگه م ر؟يام شديمگه م يول... باشم يخواستم منطق... داشته باشم يچه عكس العمل

بعد كنار همون  يساعت... افتادم دنبالت... يخارج شد مارستانيمن تو هم از ب دنيبا رس... مارستانيگرفتم اومدم سمت ب يتاكس هي... صحبت كنم

 يترك نكرد زمكه هنو يعادت بد... يمارستانيب يراحت گفت يليخ..  دميزنگ زدم حالتو ازت پرس.... يخورد يشام م يدختر چشم سبز داشت

معصومه ازت ... قطع نكردم يموضوع بعد از خداحافظ نيبا علم به ا... طرفت قطع كنه يشيو منتظر م يكن يگوشتو قطع نم چوقتيكه ه نهيا

... اوردميسردرنم يليخ... ديچرخيبعد اون حرفتون حول معصومه م... نه يراحت گفت يليو تو خ يچونيپ يزنتو م يريگ يعذاب وجدان نم ديپرس

كه خودت  شميبعدم دادخواست و بق... اوردم شيحرف طالقو پ... از اون طاقت نداشتم شتريب... مادر معصومه تيد و عدم رضاصحبت ازدواج بو

 .يدون يم

درصدم فكر  هي يعنيكه همه سوتفاهما رفع بشه؟  يچرا از همون اول رك و راست حرفتو نزد... دميهنوز درست نفهم ويزيچ هي يول... اره _

 تفاهم شده باشه؟ممكنه سو ينكرد

 ديترد ريام... زديدامن م دميرفتار و حركاتت به ترد... تكرار اون صحنه ها باعث شد بهت شك كنم يول....  ريداشتم ام نانياطم يليمن بهت خ_

با  يولبود كه بگم  نيا از اول قصدم... كنه يم يكه منطقو ضربه فن هيتنها عامل ديشا... يداشته باش ديترد نتيزتريبده به عز يليخ... بده يليخ
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 يم ياون روز كه از شمال برگشت... بزنم نيمحال ممكن بود بتونم غرورمو زم... يكرد داريغرور مو ب يكه از خودت نشون داد ياون رفتار

شما  نيمگه ب... .رفتار معصومه ... بهيبرام عج يزيچ هيوسط  نيفقط ا... خراب كرد  زويبگم اما اس ام اس معصومه همه چ زويخواستم همه چ

 هست؟ يفراتر از رابطه خواهرو برادر يزيچ

 . يتا بفهم شينيبب ديبا... تره  نييهم پا يواال رابطه ما از خواهر برادر: ديخند

 ر؟يلباسام خوبه ام: هول شدم و لباسمو مرتب كردم... موقع زنگ در به صدا دراومد همون

 !يكن يهول م ينجوريه اك ستيبه خدا معصومه هووت ن يخانوم يهان: ديخند

بعد از ! دلم خنك شد! جز معصومه نبود يكه كس يهمون موقع درباز شد و كوسن محكم خورد تو سر تازه وارد... پرت كردم طرفش كوسنو

گفت  يكه م يهر جمله ا... بود يعشوش انگار ذات... گهيم يچ ريام دميتازه فهم... تو اغوشش چلوند اومد جلو و من رو بغل كرد رويام نكهيا

جا تو  زماشياما كم كم با همون عز... اون چهار ماه ياور اديخصوصا با ... اولش كنار اومدن باهاش سخت بود! عشقم توش داشت و زميصدتا عز

معصومه شكه  ندياتنا بود كه با د مونيمهمون بعد... شديدخترم م يبرا يعمه خوب ديشا... ميبا هم باش يخوب يدوستا ميتونست يم... دلم باز كرد

رو ... نياون شب بعد مدتها با دل خوش سرمو گذاشتم رو زم... ميپاك كرد نشونويب يو كدورتا ميباهاشون حرف زد رياون شب با ام... شد

 شيپ در يهنوز راه دراز... اغاز شد گريبار د يسر زد و زندگ دهيسپ... رفت نياز ب داميباالخره ترد! ريرو دست ام... گفت شهيكه نم نيزم

  !ميداشت

____________________________________ 

بار سرما خم  ريزمستون اومد و درختا ز... شد هزار رنگ نيزم... ختيبرگ درختا ر... شد زييپا... به خودش گرفت يروال عاد يزندگ باز

كردن طاقت  اديحكمت زمستون ز... هاشون خم شدن وهيم ينيحاال درختا از سنگ... تابستون... دنيصبرشونو د جهيدرختا نت... بهار اومد... شدن

به  ياديكه با وجود دختركم رها كه شباهت ز يزندگ.... ما هم  يچرخه ادامه دارد،زندگ نيا... گريد يو تابستان گريد يو باز بهار... nبو اشاخه ه

اما .... از قبل باشه  شترياختالفاتمون به مراتب ب ديشا....  هراديو ا بيع يب ميبگم زندگ تونميهنوزم نم....  شهيتر م نيريعمش داره روز به روز ش

بعد ... يهر دو از هم راض... هر دو باهم مييجاها هيو ... اون ييجاها هي... من ييجاها هي... ميبلد گرويخوب كنار اومدن با همد ريهم من و هم ام

حمكران ... دهاز سرمون كم كر شويوقته سا يليخ ديترد... ميهم تا كنبا  ديچه طور با ميگرفت ادي... ميخوب شناخت گرويهمه سال همد نيا

 . دهيغرور مفهومشو از دست م ميبا هم يوقت... عشقه و منطق يزندگ

 يدانشجو يرمهديام... شيرفته سر خونه زندگ شهيم يسه سال هياتنا هم ... كرد دايباالخره جفت خودشو پ... معصومه بود يعروس شيروز پ چند

 ! شهيهمكار ما م گهيو چند سال د هيپزشك

من سرشو باال  دنيبا د... نييسرشو انداخته پا يفرانك دختر شاد... رسونم يبدو خودمو به منبع صدا م... كنه  يمتوقفم م يزيشكستن چ يصدا

 : رهيگ يم

 دهيمن د ستاليندامت از شكوندن بشقاب كر به عنوان يزيحق به جانبش چ يتو چهره ! كردم  يكه من باز خراب كار اديخاله به مامانم بگو ب_

 ياما چه كنم رها... سوزه كه مجبورم مادر و دخترو با هم تحمل كنم يموقع ها دلم به حال خودم م يبعض... رفته ياخالقاش تماما به شاد. شهينم

رها ... رها از تعلقات... از هر دغدغه رها باشهگفت دوست دارم دخترم  يم... بود ريانتخاب اسمش به عهده ام... رها! دختر سرتقه نيمن عاشق ا
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 .رها از تكلف... اتياز ماد

 ؟  يكرده مامان يباز فرانك خراب كار: ارهيمنو به خودم م صداش

له ! يمامان: صداش درمباد. دارم ياز صورت كوچولوش برم يچرخونمش، بوسه ا يكنم و م يبلندش م... كنه يگفتنش قندو تو دلم اب م يمامان

 !مشد

 !تموم شد شيخورد! يمامان يبچمو هان يله كرد_

از  هيگر يصدا... خنده يم... كنم يفرانكو م تيشكا دنشيبا د... شده ديفقط موهاش تك و توك سف... شهينم دهيرد زمان تو چهرش د... رهيام

 يگوش پرهام پسر هفت ماهه  يتو كنهيرداشته و مپر ب هيدختر مه دخت  نيريش... رم باال يكنم؟ بدو م كاريچ! ايخدا... شهياتاق خواب بلند م

 ؟يامروز مهد كودك باز كرد: كنهياز پشت سر پرهامو بغل م ريام...  نيميس

 ... من شيرو گذاشتن پ نايا... ديخواستن برن خر يم_

 ؟يحاضر ش يخوا ينم_

نگاه  هي... دميرس ريبه ام يبه چه سخت ارميب اديو به  رميبگهنوزم دوست دارم هر سال مراسم ... شيهشتم... سالگرد ازدواجمونه فتهيم ادمي تازه

صداشو  نيريش! يتر طونيش نايخودت كه از همه ا: گه يو م نشوهيلبم م يرو يبوسه ا ريام طونكا؟يش نيبا ا: گميندازم و م يبه وروجكا م

 ! عمو يكار كرد ياگه به مامانم نگفتم چ: رو سرش ندازهيم

هست اون  يهر جور... هيبد وضع... كنن يم رمونيفرانك و رها از پشت سر غافلگ. بنده يشكالت دهنشو م هيبا  ريام! رهيبگ نويا يجلو يكي حاال

 !!مطمئنم نويا.... نسلش منقرض شده ادامه راه روشنه  يناخوش... ميش يسال ازدواجمون م نيوارد نهم... خاطره هيمونه  يازش م. گذره يشبم م

 

 اش ك يو معشوقها ا عاشق

 انقد شك نداشتن بهم

 اعتمادامون كاش انقدر ترك نداشتن سقف

 تو دست هم بود شهيشد دست من و تو هم يم يچ

 گفتن يكه م يما هرچ از

 كم بود يعاشق ي واسه

 به خونه ياومد يالتماسم تو م يشد ب يم يچ

 بمونه شميپ ديدونست كه با يشد دلت م يم يچ

 باياس سسوخت دالمون واسه التم يشد م يم يچ

 بايدست غر ميشب بسپار كيرو  ايدن شديم يچ

 بارون ريبه ز يشب ببر كيشد من رو تو  يم يچ

 مرگ عزت و آبروهامون متيبه ق يحت
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 از ما ناخدا بود يكيعشق  يكشت يبرا كاش

 ما فقط خدا بود رياونجا غ ميرفت يم كه

 ييداشت طال يحيضر هيكاش  يناز تو ا يچشما

 ييجدا داشيه نشه پگشتم ك يدورش م انقد

 رفت عهدامون بدون علت ينم ادموني يكاشك

 به تهمت ميزد يدفاع از خود دست نم ي واسه

 عهدامون يكاشك

 اتفاق ساده هيشكست با  ينم

 ادهيز ايدن نيا يآدم تو نكهيا ليدل به

 سهياون مهم بود چشام از خاطره خ يبرا كاش

 سهينو ياون م يبودم كه دل من برا گفته

 يرنگ يصفحه ها يواست نوشتم رو ادتهي

 يقشنگ نيبه ا ينمونن چشا شميكه پ فهيح

 آسمون چه دوره يتنها راهه پرواز ول يگفت

 نداره كه دسات مثل بلوره يتو كار واسه

 برفه دنيبهمن واسه بار يسرما گهيم يك

 حرفه رياز عشق من و توست كه همش اس راديا

 غمواسه اون روز كه بازم تازه شه دا نگرانم

 سراغم گهيد ياي ينم كيروز نزد هي ونم

 فروغه يستاره نور نداره ب دميخودم د من

 يهر چ ياصن دوسم نداشت تو

 دروغه يگفت كه

 ايعاشقتم جون چشات جون در هنوزم

 تنها يبمونه خوب من و گذاشت ادتي كنيول

 رهيبگ گهيما واسه همد يخواد دعاها يم

 رهيبم يكياز ما با شهامت واسه اون  يكي

 ما اختالفه يدال و حرفها نيب قدر

 كنه ما رو كالفه يم يبيروزها درد غر نيا
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 ميبا هم بساز شهيم يچ

 شهر تازه هي يروز هي

 اجازه يحت ياز كس ميريبگ نكهيا بدون

 قرمز يكاش رو گلبرگا ميسيبنو يادگاري

 تو هرگز يهر جا باشم ب زميكه عز ميسيبنو

 تكرار رياس يروز هي امونينشه زندگ كاش

 ؟ داريد ديبه ام يگفت زميعز ادي يم ادتي و

91.4.3 

quixoticرها  

 ايانپ
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