
 

 پرستارمن
 یباسمه تعال

 
 :مقدمه

 ناتموم های زخم... ها گالیه این باز

 شوم های گریه این مشترک، دردهای

 صدا بی های اشک تلخ، فریادهای

 وغمه تنهایی تو، کنار امشب

 !مسلمه و حتم ما، سقوط فردا

 !کنی می ناله تو... کنم می گریه من

 !غمه بی که کس اون کیه؟ وسط این پس

 اعتیاد غرق تو وحشتم، گیر من

 خواد می رو تو فقط مرگ شوم های دست این

 بکش نفس شو پا

 عزیز کن فریاد

 هنوز توام با من

 تلخ های بازی این

 !کرد تازه دردهامو

 کرد؟ چاره رو دردها شه می چی با آخه

 بکش نفس... شو پا
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 ...بگیر منو دست

 بکن باز چشماتو

 ببین خوب درداتو

 نساز زخمها با

 ایم، تو و من دنیا

 !بساز خوب رو سهمت

 اعتیاد و درد بی استوار، و پا سر

 کنار، بذار رو مرگ من عزیز شو بیدار

 !بیار دووم شب یک نیست، بهونه مردن

 !بیار دووم شب یک

 بیار دووم فردا بیار، دووم امشب

 راهتم به چشم من

 !کنار نزن هرگز! کنار نکش هرگز بزن، قدم محکم

 مرسلی مهدی

 :آغاز

 انجام خواستم مي که ازکاري. زدم مي حرف خودم وبا رفتم مي راه تند تند
 شتموسرنو زندگیم چي؟ زندگیم نداره؟ خطري برام یعني نبودم، مطمئن بدم
 کنم؟ نمي خراب خودم دستاي با رو
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 فرزندش ازغصه که مادریه دل برای بدم انجام خوام مي که کاري این خدایا"
 کمکم... دنیایی این تو من، یاور و یار همه تو مهربونم خداي. شده افسرده

 "نذار تنهام گذاشتم قدم که تاریکي راه این تو ندارم راهنمایي من کن

 زیادي وقتي بود طور همین همیشتته. بود کرده یخ دستتتام دلهره و ترس از
 مانساخت به نگاهي... خونه در به رسیدم. بود دهنم تو قلبم داشتم استترس

 هکرد تعریف جون لیال که جوري همون. ومجلل بزرگ بود، طبقه سه. کردم
 آره خب پسترشته؟ ماله فقط خونه این یعني. درخشتید مي قصتر عین. بود

 هک این. داشتتت زیربنا متر شتتشتتصتتد بود باباش ماله که اي خونه اون دیگه
 .لرزیدم مي بید عین اما زدم، رو زنگ باالخره!!! نیست چیزی

 .افتادم جون لیال حرفاي یاد

 یه از پرستتتاري کنم واگذارمي بهت من که شتتيلي این دخترم، ببین_»
 اپید حسابي درست آدم یه خواستم مي من نیست، این درواقع اما مریضته،

 مي روف وناپاکي گ*ن*ا*ه باتالق توي روز به روز که رو نفر یه زندگي و بشه
 هاگ اما! نه یا کني قبول خودته میل گم، مي شترایطشتو من. بده نجات رو ره

. ردهک تيییر خیلی ستتالها این توي اون کردي کمک خانواده یه به کني قبول
 گوش حاال. داري کنم می فکر خوب... هم تو که خواد مي پشتکار کار این
 ...«شرایطمو کن

 مي بلند آیفون ازپشتتت بار چندمین براي که شتتيصتتي اون صتتداي
 «بله؟:_»گفت

 «منم... م  :_»گفتم لرزوني صداي با. بدم ادامه افکارم به نگذاشت
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 «دیگه؟ کیه منم:_»گفت صدا

 ...«خب منم؟_»

! کاردارم شتتهاب آقا با بگم باید گفت مادرش که اومد یادم فکرکردم، کمي
 داخل به ترس و تردید از هایی قدم با من و شتد باز در. گفتم هم رو وهمین

 ريپس روم پیش شدم، مي ساختمان وارد مبهوت نگاه با که طور همین. رفتم
 سالم. کرد مي نگاه منو داشتت رفتم، جلوتر. داده لم مبل روي که دیدم رو

. دبو ریيته بهم خیلي. کردم نگاه خونه اوضاع به. داد جواب سرش با دادم،
 یفيازکث پر شیکي این به اي خونه. گفت مي مادرش که بود ازاوني تر خراب

 توي مادرش حرفاي بازم. بود ریيته درهم ها لباس و وستتایل نامرتبي، و
 و هخون خدمتکار حتي باشتتي، چیز همه اون براي باید تو:_»پیچید گوشتتم

 .«نگذاشته باقي خودش روبراي کسي هیچ اون آخه خودش،

 «نداشتي؟ کار من با مگه. بشین:_»گفت شهاب

 «بله:_»گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 که شصورت به. وآشيال وآت لباس پراز مبالي از یکي روي البته. نشستم و
 .وافتاده حال بي چشماي. کردم نگاه زد مي وحشتتناک ستیگار دود میان در

 هی دندوناش و بود کبود و گود چشماش پاي. رنگ زرد وصورت کبود لبهاي
 عهدف یک. بود نامرتب لباسهایش. بود وژولیده بلند موهاش. زد مي زرد کم

 االب که کردم کنترل رو خودم دستتتم، کردن مشتتت با و گرفتم تهوع حالت
 .شنیدم صداشو که گرفتم ازش نگاهمو... نیارم

 «کاري؟؟؟ تازه شناسم، نمي شمارو که من خب_»
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 .بودم آموخته رو چي همه قبل از بگم، باید چي دونستم مي بازم

 «اومدم کار براي من نه_»

 .شد تبدیل تعجب به وحشتناکش ي چهره

 «اومدي؟ کي ازطرف هستی؟ قاچاقچی تو نکنه کار؟ برای_»

. کنین مي فکر شتتما که چیزي اون نه و خالفکار نه ام، قاچاقچي نه من_»
 و ارهد پرستتتار به نیاز اینجا گفتن اومدم، کیاني خانم ازطرف. پرستتتارم من
 .«اومدم آدرس این به منم

 .گرفت اشو چهره تمام خشم

 برو. روانیه مریض یه خودش فرستتتاده من برای پرستتتار که کستتي اون_»
 .«رم مي راه خودم پاي رو که من نه. بکن اونو پرستاري

 باید هم شما. معمولیشه حقوق برابر چند آخه اومدم، پولش خاطر به منم_»
 به ناموالتو تمام شما رضایت عدم درصتورت گفته پدرتون چون کنین قبول

. کنن مي محرومتون ارث از و گیرن مي ازتون رو شرکت و کارخونه اضتافه
 .«کنین شروع ازصفر باید شما وقت اون

 .فشرد مي هم رو دندوناشو ازحرصش

 خودم به هم زندگیم و اموال. نکن تکلیف تعیین من برای ُفکلی جوجه تو_»
 ...«ِهری مربوطه،

 ونپدرت به منم میلتونه، جور هر:_»گفتم رفتن بیرون حال در و شتتدم بلند
 به شدین منصرف اگه... شدم بیکار کار از چون وظیفمه البته. دم مي اطالع

 .«بزنین زنگ شماره این



 من پرستار

 

9 

 حالم. کردم سرفه تونستم تا خیابون توي. رفتم بیرون و دادم بهش شتمارمو
 این ازدست. داشت حق بیچارش مامان. بود بد وضعش چقدر. بود خراب
 اپ و دست فساد این تو مردم جووناي از چقدر یعني. بود شتده دیوونه پستره

 بذاري تو اگه. کن کمک همشتتونو ستتيته، خیلي جونم خدا واي زنن؟ مي
 ...ندیدین اگه حاال!!! کنم مي درست تو کمک با من یکیشو

****** 

 «بفرمایین؟ بله_»

 .اومد مردي حال بي صداي

 «دیگه؟ دراز زبون ی دختره همون خودتي؟؟_»

 شتتما نداره عیب اما. نیستتت درستتت زدنتون حرف طرز کیاني آقاي_»
 !«بفرمایین؟

. نمک چیکار یکي تو با دونم مي من اما شد برآورده آرزوت اینجا، بیا پاشو_»
 ...«سرکارت بیاي توني مي صبح فردا از

 آرزو سمت به دوون دوون. شکرکردم خدارو خوشحال. کرد قطع رو تماس و
 و شتد خوشتحال... کیانی خانم به زدم زنگ بعدم. خبردادم بهشتون و رفتم

 فراموش که رو ما که اون وگرنه... بدي نجات رو شتتهاب تو اگه:_»گفت
 «کرده

****** 

 «سالم_»
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 ه،اتاق آخرین باال اتاقت:_»گفت و شد رد ازکنارم و داد ستردي با رو جوابم
 ...«راست سمت

 ..«ممنون خیلی_»

 .«شب سه چه ظهر، یک چه. باشه آمده غذا باید باشم خونه وقت هر_»

 «باشه_»

 اصتتال هم ها موقع بعضتتي. گردم برنمي شتتب آخرِ  تا بیرون، رم مي من_»
 کلک حالت به واي اما... داني خود توهم... روز چند تا شاید. گردم برنمي
 که ونر کش چیزي درضمن. کنم مي تنتو پوست خودم. باشه کارت تو ملک

 مي پول برات خري، مي خودت هم رو خونه وسایل. کنم مي قاطي خراب
 !«شد؟ فهم شیر! خونه برای فقط اما ذارم

 ...«حرفارو این همه مادرتون... شد بله،_»

 .«نزن حرف اضافي پس ندارم، مادري من:_»گفت و کرد قطع حرفمو

 مي رعایت رو همه منم. دادن توضتتیح رو چیز همه من به کیاني خانم_»
 ...«هم دزد. کنم

 «نیستم:_»گفت ولی پررو ی پسره خودتی بگم خواستم

 گرفت، خندم خودم که درآوردم شکلکی براش سترش پشتت جاش به ولی
 .بیرون رفت خونه از خبره چه سرش پشت بدونه اینکه بدون هم اون

 ستد چند همراه به رو شيصیم وسایل ستری یه گفت، که اتاقی توی رفتم
 کردن عوض از بعد و کمد توی گذاشتتتمشتون... بودم آورده مناستتب لباس
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 باال زا موهامو... مشکی بلند آستین بلوز و جین شلوار یه با شتلوارم و مانتو
 ...نیفته سرم از کار هنگام که زدم جوری هم شالمو و بستم

 ماشتتین توی رو کثیف ظرفای تمام... کردم خونه کردن تمیز به شتتروع
یی  و کردم جمع رو آشتتياال هم بعدش... کردم روشتتنش و چیدم ظرفشتتو

 ماشین توی ریيتم و کردم جمع هم رو لباساش... زباله ستطل توی ریيتم
یی لباس  رو جاروبرقی... بود شتتده تحمل قابل کمی یک خونه... شتتو

 حاال که خونه به لذت با کار، از بعد... انداختم برق رو خونه و برداشتتتم
 رفتم.. .کوبیدم هم به دستامو و کردم نگاهی بود شده زیبا قصر یه مثل واقعا
... بود یماکارون کردم پیدا که چیزی تنها گشتن کلی از بعد و آشپزخونه توی
 ها ماکارونی هم بعدش. گذاشتتتم گاز روی و ریيتم ای قابلمه توی رو آب
 ماکارونی اینکه از بعد خالصه... کردم سرخ هم گوشتت و ریيتم توش رو
 توی شتتهاب موقع همون. نشتتستتتم هال توی و رفتم بیاد دم تا گذاشتتتم رو

 مصترفشتتو بی ی کله اون دوباره که کردم ستالم... شتد ظاهر در چارچوب
 خوشتحال کمی و کرد تيییر نگاهش... شتد خونه متوجه دفعه یه. داد تکون

... بود بهتر طوری همون:_»گفت مزخرفش و خشک ظاهر همون با اما شد
 «کردی؟ درست چی غذا

 ...کنم راست و چپ فکشو بزنم گه می شیطونه

 «ماکارونی_»

 «بيوابم خوام می ام خسته بکش، برام باش زود_»
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 گهدی من... کنم کار اینجا اومدم مثال افتاد یادم که چه؟ من به بگم خواستم
 یقهدق ده از بعد... میز روی گذاشتتتم و کشتتیدم غذا براش رفتم ؟!بابا؟ کیم

 «کو؟ ساالد:_»گفت و اومد

 «بله؟_»

 .«بيورم ساالد غذا با دارم عادت من حاال؟ تا نشنیدی... ساالد_»

 «دونستم؟؟ می کجا از من_»

 کوتاه رو وت زبون این من:_»گفت و شنید کنم فکر که گفتم لب زیر اینو البته
 ...«نیست شهاب اسمم نکنم

 گرفتم ووض رفتم... نيوندم نماز افتاد یادم... اتاقم توی رفتم بهش توجه بی
 رو قبله مداشتت کیفم توی که نمایی قبله با... دونم نمی رو قبله افتاد یادم که

 تا کردم دعا خودم برای نماز ستتر... کردم خوندن نماز به شتتروع و یافتم هم
 توی مرفت نمازم از بعد... دونم می بعید البته که کنم درست آدمو این بتونم

یی توی گذاشتم رو ظرفا... رفته و خورده آقا دیدم که آشپزخونه  با ات ظرفشو
 بعدش و خوردم غذا کمی یک هم خودم... بشورم هم با رو همه فردا ظرفای

 ...«تو بیا:_»گفت دقیقه یک از بعد... زدم در به ای تقه... اتاقش درِ  دِم  رفتم

... بود کثیف خیلی اتاقش... نشسته تيتش روی که دیدمش کردم باز که درو
 .گفت می مادرش که چیزی بود این پس... شد می دیده سرنگ یه کنارش

 «ندارین؟ احتیاج چیزی_»

 «باشه آماده صبحانه هفت ساعت راس صبح... نه_»

 ...«چشم_»
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 تمرف لباسم کردن عوض از بعد... رفتم خودم اتاق ستمت به و بستتم رو در
 وتف مادرم که زمانی به... کردم فکر هام گذشته به و کشیدم دراز تيت روی
 کاری هر کرد می مجبورم پول آوردن در خاطر به بابام که هایی زمان... کرد
... مشد ها خیابون اسیر که زمانی به... کردم فرار خونه از که زمانی به... کنم

 به. ..موندم اونجا که سالی یک به... شدم آشتنا کیانی خانوم با که زمانی به
 به. ..دانشگاه فرستادم و داد رو دانشگاهم ی هزینه تواضع کمال با که زمانی

 تيت این روی که االنی به و. گرافیک... بودم عاشتتقش که ای رشتتته
 نماز سریع شدم بیدار که صتبح... رفتم خواب به افکار همین با... خوابیدم

 توی اومد شهاب موقع همون... براش کردم درست صتبحانه رفتم و خوندم
 «ري؟ مي کجا:_»گفت اي خیره نگاه با. آشپزخونه

 «دانشگاه:_»گفتم

 !«خوردي؟ صبحونه_»

 "آره" گفتم دروغ به

 و برگشتتم. زد صتتدام که بیرون برم خواستتتم مي. چیدم رو میز اون برای اما
 «داری؟ گواهینامه:_»کردم نگاهش

 «مگه؟ چطور آره_»

ییچ_»  ..«خوري ناهار میز رو گذاشتم رو ماشین سو

 ناچار. آورد باال" نباشه حرف" عالمت به دستتشتو که بزنم حرف خواستتم
ییچ  توی. مرفت دانشگاه به بود داده بهم که پارستی پژو با و برداشتتم رو ستو
( یکیان خانم) خانم لیال... خورد مشامم به بودن نو بوی نشستم که ماشتین
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 مداشت آرزو من گفت می... آموزشگاه فرستادم هم بعدش... بود داده یاد بهم
... تو از بهتر کی ندارم که حاال و بدم انجام دخترم برای رو کارا این کته

 توش سیدی کردم نمی فکر... کردم روشتن رو ضتبط شتانستی همینطوری
 .کرد پر رو فضا آهنگ صدای تعجب کمال در اما باشه

 لحظه هر شه می تنگ دلم اما و هستی کنارم"

 محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونی می خودت

 گیرم می هامو بهونه بازم و هستی کنارم

 گیرم می دستاتو میام سرده، چقدر وای گم می

 میرم می تنهایی از که جایی نری تنها وقت یه

 گیرم می دلشوره بری هم در دم تا جا این از

 هم با بودن فکر تو عشقم، این فکر تو فقط

 شم کاری سرگرم برم باشی من پیش محاله

 کارم از گیره می دلت وقتایی یه دونم می

 دارم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 داری ها دلتنگی این از انگار، منی مثل هم تو

 آزاری خود جورایی یه خوای می منو بس از هم تو

 دریا نزدیکیاس همین انگار و هستی کنارم

 اینجا اومده موجش که کردی وا موهاتو مگه

 برف زیر چتر بی بیا عشق پای رد قشنگه

 حرف این چی یعنی فهمی می داری منو حال اگه
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 کارم از گیره می دلت وقتایی یه که دونم می

 .دارم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 .داری ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم تو

 "آزاری خود جورایی یه خوای می منو بس از هم تو

 ینا ترسیدم مي. بودم ناراحت بودم کرده قبول رو ماشین که این از راستتش
 مهرداد شتدم کالس وارد وقتی. باشته اومده دستت به حروم پول از ماشتین

 خانم دینشنی ها بچه:_»گفت بندازه تیکه بود بلد فقط که پسترایی از یکی
 «خریدن؟ ماشین عظیمی

 سئولم دونستم نمی:_»گفتم و سمتش کردم رومو کردن، تایید هم دوستاش
 !«شدی پارکینگ

 ستتاکت دیدنش با... اومد استتتاد موقع همون و ترکید کالس حرف این با
 اما بودن عاشقش دخترا ی همه... بود خوشگل خیلی استتادمون... شتدیم

 نشون ور این دستش توی ی حلقه یعنی... داشت زن خوشبيتانه یا متاسفانه
 ...داد می

 که شتتب... کردم درستتت غذا عجله با... نبود شتتهاب خونه رستتیدم وقتی
 این... این... این... شهاب:_»گفتم وتردید ترس کمي با خونه اومد شهاب
 ...«پولش ماشین

 و کارخونه ازدرآمد. حالله حالِل  باش مطمئن:_»وگفت حرفمو وسط پرید
 .«شرکته

 .شد راحت خیالم
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 باشتتم چي هر من اما نه؟ یا کني باور که نیستتت مهم برام:_»گفت شتهاب
 اینقدر وگرنه دربیارم نون طریق اون از که نیستتتم قاچاقچي و کار خالف
 !«اینجا نه بودم زندان گوشه حاال تا که دارم دشمن

 گذشتتته خونه اون به اومدنم از ای هفته یه. رفت اتاقش به زود و خورد غذا
 بعد شب اون... بود کردن درست غذا و رفتن دانشگاه من روز هر کار و بود
 شب .نیام بیرون و کنم قفل درو و برم اتاقم به داد دستور بهم شهاب غذا، از
 هک نبود این به حواسم هم اصال... بیرون زدم اتاق از و شدم بیدار درد سر با

 نهمو که انداختم باال ای شونه خواب اوج توی خیال بی... نیا گفت شهاب
 شوخود که برگردم خواستم زده وحشت. گرفت کمرمو پشت از دستی موقع
 تشودس سریع اونم و زدم جیغ... بماله بهم تنشو داشت سعی و چسبوند بهم

 تمگرف گاز دستشو... گردنم یدنب*و*س به کرد شروع و گرفت دهنم جلوی
 ...«عوضی:_»گفت که شهاب صدای با... زدم جیغ دوباره و

 حال از خورد یارو اون سر به هم من ستر به هم محکم که چوبی هم بعد و
 ...رفتم

****** 

 .کردم باز چشمامو شهاب نگران و عصبی صدای با

 «شنوی؟ می صدامو یگانه_»

..._ 

 !!«بده جواب یگانه؟_»
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 اشکام و کردم بيض... اومد یادم چی همه دفعه یه و کشیدم سترم به دستتی
 انیتعصب با ناراحته و نگران االن کردم فکر که تصورم برخالف. شدن جاری
 «بیرون؟؟ اومدی چرا ببند؟ هم رو در اتاق، برو نگفتم من مگه:_»گفت

 .«بيورم آب اومدم کرد می درد سرم من... من_»

 من بیارن ستترت بالیی اگه... ره می و میاد آدم تا هزار شتتب هر اینجا_»
 ...«که همین مثالش بدم؟ چی زنو اون جواب

 ...«لطفا نگو چیزی_»

 ..«اتاقت برو باش زود_»

 فردا زا نبینم:_»گفت که بودم پله راه توی... شدم بلند مبل روی از بيض با
 ..«یکیان خانوم همون پیش بری مجبوری وگرنه... کنیا تکرار کارو این شب

 از عدب و داشتم سرگیجه... رفتم اتاقم به... زد پوزخندی حرف این دنبال به
 ...برد خوابم بیفته اتفاقی چه بود ممکن اینکه به کردن فکر کلی

******* 

 ،شتتدم بلند جام از برق مثل ستتاعت به کردن نگاه با شتتدم بیدار که صتتبح
... مبل روی نشتسته شتهاب دیدم که پایین دویدم... وای... بود ده ستاعت

 .شد بلند دادش که زیر انداختم سرمو

 «بودی؟ خواب االن تا_»

 «برد خوابم دیر دیشب... من_»

 «؟فهمی می... بشی بیدار زود صبح باید چه؟؟ من به:_»گفت و شد بلند

 !!بزنه داد سرم کسی بزارم که نبودم کسی من. شد خورد اعصابم
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 «شه؟ می چی کنی درست خودت رو صبحانت روز یه حاال خب_»

 ؟دراز زبون خانم ای چیکاره اینجا تو اونوقت:_»گفت و گرفت چونمو اومد
 «بیرون؟ کنم پرتت خوای می

 فتنر چون... کنید جمع وسایلتونو خودتون قبلش:_»گفتم و زدم پوزخندی
 ..«ارث از شما شدن محروم یعنی اینجا از من

 یم کار اینجا چون کرده فکر... بیرون زد خونه از و کرد وارد چونم به فشاری
 ...بگه خواد می چی هر باید کنم

 تا حدودا کارام... کردم آماده هم ستتاالد... برنج و کردم ستترخ ماهی ناهار
 رداشتمب لباس اتاقم توی و باال رفتم بعدش... کشید طول نیم و یک ساعت

 ویت... اومد می بدم بگیرم ماهی بوی اینکه از خیلی... بگیرم دوش رفتم و
 یا... کردم عادت جدیدم وضع به زود قدر چه که کردم می فکر این به حمام
... رفت شدم خل منم دونم می چه... وگرنه کردم عادت کردم می فکر شاید

 آینه توی خودم به نگاهی... کردم ستترم رو شتتالم و کردم خشتتک موهامو
 الش و آبی بلند آستتین بلوز با لی شتلوار... بود میزون چی همه... انداختم

 ...بودم مشکی عاشق... مشکی هم

 کرف من بابا ای... خونه بود اومده روز چند این برخالف پایین رفتم وقتی
 که نبود غذایی ماهی آخه... کردم آماده غذا کم همین برای نمیاد این کردم
 ...باشه خوشمزه سرد
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 معموال... نبودم گرستتنه هم زیاد... شتتدم خوردن غذا خیال بی حال هر به
 با شهاب... دادم می دست از رو اشتتهام کردم می درستت غذا خودم وقتی
 «برم باید رو، غذا کن آماده زود:_»گفت عصبانی لحن

 «است آماده_»

 هک بيوره غذا نشست... جلوش گذاشتم هم ساالد و کشیدم غذا براش رفتم
 «خوردی؟ خودت:_»گفت ای دفعه یه

 «خوردم بله:_»گفتم دروغ به

 دیگه وقت چند... شدم خوندن درس مشيول و اتاقم توی باال رفتم هم بعد
 سال دو چون... کردم می تمام دیگه ترم سه من و شدن می شروع امتحانات

 یه و گرفتم می لیستتانستمو دیگه ستال آخر دلیل همین به و خوندم جهشتی
 مومت دبیرستتانم ستتاله سته و بودم هنرستتانی که بود این هم اش دیگه دلیل
 ردنک کار فکر به باید گرفتم لیستانس که دیگه ستاِل  صتورت هر در... شتد

 ارک یه تا بودم زده ذوق االن همین از... ام رشتتته به مربوط کار یه... بیوفتم
 .بشم راحت جا این از و کنم پیدا خوب

****** 

 شهاب و کردم آماده رو صتبحانه که این از بعد شتدم بیدار که صتبح امروز
 نکردم مرتب که جایي تنها آخه. کنم تمیز رو شهاب اتاق گرفتم تصمیم رفت

... فموقو فوضولی:_»داد جواب که بودم گرفته اجازه ازش قبال. بود اتاق اون
 !«همین... کنی می تمیزش فقط
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 بدتر شتتب اون از. شتتدم مات اتاقش دیدن با... شتتدم اتاقش وارد باالخره
 ...بیيیال... که داد می گند بوی و بود کثیف اینقدر... بود

یی لباس توی گذاشتم رو ها لباس و کردم مرتب و تمیز وسایلشو  همه.. .شو
 ریيتم شو همه. بود شلوغ خیلي میزها کشوی. چیدم خودش سترجاي رو

.. .پرونده و برگه تا چند و بود کارت تا چند. بچینم تر درستتت تا بیرون
 چیزی هی اما موقوف فوضولی گفت اینکه با... چیه بفهمم کرد گل فوضولیم

 خوندم ور برگه روي نوشته وقتي... بندارم کوچولو نگاه یه داد قلقلک دلمو ته
 کرده؟ جوري این خودش با چرا آخه... شد نمي باورم اصال... زد خشتکم

.. .بود من ی رشته هم که بود این جالب ریيته؟ بهم انقدر رو زندگیش چرا
... شه نمي باورم نه... بینم مي چي خدا اي... شدم مات دیدم که مدرکشتو

 مي هگری بلند بلند و گریه زیر زدم اختیار بي... بوده نقاشتتی خودش برای
 نای چرا خدایا چرا؟ آخه:_»گفتم مي بلند بلند اما چرا دونستتتم نمي. کردم
 راچ نیستي؟ همه همدم تو مگه خدایا بشه؟ جوري این سرنوشتش باید پسر

 شهاب واي داره؟ يگ*ن*ا*ه چه مادرت فرارکنه؟ دام این از نکردي کمکش
 رپستت چرا شتدي؟ بیزار دنیا از ستن این تو چرا کردي؟ تلخ رو زندگیت چرا

 اي بشتته؟ مواد و اعتیاد استتیر طوري این باید جامعه خون درس و موفق
 ...«خدا

 ونخ و بزنه حرفاشتتو دلم گذاشتتتم تونستتتم تا. بردم باال رو ام گریه هق هق
 از عکستتي یه که بود این اونم... اومد ذهنم به چیزي یه دفعه یه. کنه گریه

 که دنش پیدا اما کردم رو و زیر واتاقو شتدم بلند... کنم پیدا شتهاب گذشتته
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 مي دلم خیلي... بود نداده نشتتون من به اون از عکس یه هم مادرش. نشتد
 ینيب پیش اخالق و شهاب از اما بدونم، شهاب ی گذشته از بیشتر خواست

 اگه حتي کنم کمکش آخرش تا خواست مي دلم... داشتم هراس اش نشده
 اش گذشته از کمي فهمیدن با اتاقش توي روز اون. بشته تموم ستيت بهم
 به نگاهي... ورترشتتد شتتعله درونم دلستتوزیه کردم مي فکر که حستتي این

 و شتتدم بلند ستتریع... داد مي نشتتون رو ازظهر بعد یک. انداختم ستتاعت
 .رفتم بیرون باعجله و کردم پاک رو چشمام

 رو شهاب کردم، باال رو سترم وقتي... چیزی به خوردم گرومپ موقع همون
 نیاوردم در سر چیزي نگاهش از... داشت رو اتاقش به ورود قصتد که دیدم
 ...کرد مي بررسي صورتمو داشت انگار

 «کردی؟ گریه_»

...._ 

 «چي؟ ی واسه گریه:_»گفت مکثی از بعد

 «داشتم درد معده صبح... صبح_»

 مي درد معدت صبح آها:_»گفت و کرد نگاهم دقیق و کرد ریز رو چشماش
 «آره؟ کردي گریه ظهر تو اما کرد

 ...«آره خب_»

 نبودم نم کرده؟ اذیتت کسي یگانه بگو راستشو:_»وگفت بدم ادامه نذاشت
 «اینجا؟ اومد کسي

 «نه... نه_»
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 حوصتتلگی بی با بعدش... داد تکون ستترشتتو ستتفیهی اندر عاقل نگاه با
 «شد؟ تموم کارت:_»گفت

 «بله_»

 «است؟ آماده غذا_»

 «خونه؟ میای ظهرا شما چرا_»

 ...رفت آبروم... پرید زبونم از چطور نفهمیدم... گفتم چی وای

 «بگیرم؟ اجازه تو از باید_»

 «ببيشید... خب... خب_»

 لگ یگانه... اونجا نشدم آب خجالت از چرا بودم مونده... پایین رفتم دویدم
 ...خدا ای کردم؟ می درست چی غذا حاال... دهنتو بگیر

 ساالدی با و آوردم در هم نون... مرغ ناگت و کردم سرخ زمینی سیب سریع
 شروع و پایین اومد موقع همون که میز روی گذاشتتم بود مونده دیروز از که

 «غذاییه؟ چه این:_»کرد

 صتتورتش تو راستتت راستتت اومدم در رم؟ نمی رو از چرا من دونم نمی
 ...«نکردم وقت... دیگه غذاست:_»گفتم

 اومدی... دیگه نشتتو پررو خندم می روت تو بار دو:_»گفت عصتتبانیت با
 مفت زر نبینم هم دیگه فهمی؟ می... جوابی حاضتتر نه کنی کار اینجا
 «شد؟ شیرفهم... بزنی

 «شد... بله:_»زدم آدمیزاد مثل حرف یه زندگیم تو بار یه

 «آزادی... برو حاال_»



 من پرستار

 

11 

 خودم دست از... بکشم نقاشی تا آوردم در شاسیمو تيته و اتاقم توی رفتم
 ادد نشون ماشینش صدای ساعت نیم حدود از بعد... بودم عصتبانی خیلی

 عوض برای گرفتم تصمیم همین برای نداشتم کاری شتب تا منم... رفته که
 ...بود بیکاری از بهتر... بزنم خانوم لیال به سری یه روحیم کردن

 نگرانی اش چهره توی... بود روبروم هم جون لیال و بودم نشتسته هال توی
 ...کنم آرومش داشتم سعی... زد می موج

 .«.نیست مشکلی هیچ خدا به نگرانی؟؟ اینقدر چرا جون؟ لیال شده چی_»

 ...«هم هنوز چطوره؟ حالش_»

 نه؟ یا مواده به معتاد هم هنوز بگه تونه نمی فهمیدم

 چطوری؟ دونم نمی... کنم می ترکش به راضی شتده جور هر من:_»گفتم
 ...«نباشید نگران... شه می درست اما

 «شه نمی راضی... کرده لج ما با... شه نمی راضی_»

 چقدر... کرد کردن گریه به شروع و گذاشتت پام روی سترشتو ها بچه مثل
 که دادم قول بهش... شد آروم ساعت نیم از بعد... داشتت دوستت بچشتو
 صد و قدیمی دوستای از یکی ی شماره خواستم ازش فقط... شه می درمان

 رو سهند نام به شيصی ی شماره اونم... بده بهم رو شهاب صتمیمی البته
 رو ماشین من درازی زبون موضوع سر شهاب... خونه رفتم عجله با. داد بهم

 امش خونه رسیدم تا... دیگه ندارم هم وجدان عذاب... بهتر... ازم بود گرفته
 منتظر و گرفتم رو ستتهند ی شتتماره... اتاقم توی رفتم بعدش و کردم آماده

 «بفرمایید؟:_»داد جواب بوق تا چهار از بعد شدم،
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 هه هه هه)هیز ی دختره شو ساکت... بود خوشتگل چقدر صتداش وااااای
 (داشت؟ ربطی چه

 «سهند؟ آقا... سالم_»

 .جون لیال از نپرسیدم هم فامیلیش حتی سرم تو خاک

 «شما؟ هستم، خودم بله_»

 چی هر بدونید اینو اما... بگم بهتون رو مهمی چیز یه باید من... من_»
 ...«مهمه موضوع یه... نیستم مزاحم باشم

 «هستین؟ کی شما خانم_»

 وربا... بیاین گم می که آدرسی این به خدا رو تو ولی شتناستید نمی منو_»
 ...«مهمه موضوع یه کنید

 «هستید؟ کی طرف از بگید بابا ای چی؟؟ یعنی_»

... شهاب مادر... هستم کیانی لیال خانم لیالخانم، طرف از من سهند آقا_»
 ...«بفهمه نباید شهاب اما افتاده مهم اتفاق یه

 «کجا؟... باشه_»

 ...کردم خداحافظی و باشه اونجا شش ساعت گفتم و دادم بهش آدرسو

 از حرفی هیچ بی... خوره می شتتام داره که دیدم رو شتتهاب و پایین رفتم
 ...کنه تموم غذاشو تا ایستادم منتظر و شدم رد کنارش

 «سرمی؟ باال طلبکارا مثل چرا بگی شه می:_»گفت ای دفعه یه

 .«بشورم رو ظرفا کنید تموم رو غذاتون منتظرم_»
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. ..رفت و شد بلند مین چند از بعد... داد ادامه خوردن غذا به حرفی هیچ بی
 ...نکرد هم تشکر یه شعور بی

 سه نداشتم حوصله) ظرفا شستن از بعد و خوردم رو شتامم نشتستتم خودم
یی ماشتین توی بچینمشتون ستاعت  این زا... بيوابم تا باال رفتم( ظرفشو

 با... بودن شده هم مثل روزام همه... خورد می بهم داشتت حالم روزمرگی
 ...رفتم خواب به افکار همین

 با که کشتتید طول انقدر خوابم... خوابم می خوشتتگل من که معمول طبق
 بی خروس هرچی به لعنت... "پریدم ازجا فنر مثل موبایلم زنگ صتتدای

 اومد می بدم انقدر... کردم می غر غر خودم با جوری همین داشتم!!!" محله
 که گفتم" !؟ بله" بد انقدر البته... برداشتم رو گوشی! بشه خوابم مزاحم یکی
 !!!!! شد ناامید دنیا از خط پشت طرف کنم فکر

 !«؟ بله_»

 «قولین؟؟؟ خوش انقدر همیشه شما خانوم_»

 می ستعی که گه؟؟؟درحالی می چی فهمیدم نمی اصتال!!! موندم لحظه یه
 !«شما؟:_»گفتم نباشه آلود خواب صدام کردم

 ...سکوت.... هم بعد و شد برقرار سکوت لحظه چند

 ...«الو... الو_»

 تلیستت تو رفتم... بود کرده قطع رو تماس... کردم نگاه رو گوشتتی صتتفحه
یی... ها شتماره  مصرفت بی ستر اون تو خاک ای... شتمارش دیدن با یهو
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 ستترکار جوری چه رو مردم بچه ببین!!! خنگی تو چقدر آخه!!!!! یگتانته
 .مانداخت ساعتم به نگاه یه ام؟؟؟ درباره کنه می فکر چی حاال گذاشتم؟؟؟

 دقیقه پنج و بیست و شش

 انقدر که بمیری یگانه... ستترقراره حتما بدبيت... شتتده دیر... من وای ای
 شتتمارشتتو ستریع!!! کنی می پاس درستتاتو جوری چه موندم!!! پرتی حواس
 فرستتتادم صتتلواتم یه... باشتته نکرده خاموش کردم می خدا خدا... گرفتم
. ..کرد می قل قل جور بد... برداشت رو گوشی... کرد اثر انگاری... نذرش
 ...اعال درحد بود کرده جوش

 «چیه؟؟؟ دیگه_»

 ...«چیزه... یعنی... من... حرفام به بدین گوش لحظه یه... ببيشید_»

 تند تند و دستتتپاچه!!! ها کنه قطع که االنه بکن جون!!!! یگتانه واااااااای
 و بودم خواب زدین زنگ هم وقتی. رفت یادم رو قرار برد خوابم من:_»گفتم
. رسوندم خودمو کنین صتبر دقیقه دو دو اگه هم حاال... نشتناختم رو شتما
 .«میام سوت سه کنین باور

 سهند صدای... زدم حرف تند تند چقدر... آخیش... کشیدم عمیق نفس یه
 .بود جدی بازم خب اما بود شده کمتر عصبانیتش اومد،

 ..«.وگرنه... مونم نمی منتظر بیشتر ساعت نیم... شهاب خاطر به فقط_»

 ...«میام ساعته ربع من... نه نه:_»گفتم زود... بده ادامه نذاشتم

 می اونوقت... کنی طی تونی نمی هم کوچتونو ساعته ربع!!! عمت جون آره"
 عجب دامنت به دستتتم خدا!!! کنی رد ستتاعته ربع تهرانو ترافیکای خوای
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ییچ شهاب الاقل کاش!!! کردما غلطی  ینههم... بود نگرفته ازم رو ماشین سو
 حرومه نگی باشتتی تو تا... داره هم رو چیزا این کنم می ناز وقتی... دیگه
 !!!"فکرکردنه وقت چه حاال... چرتا واین

 فکر داشتمن وقت... پوشیدم تفنگیم آبی لی شلوار با رو سفیدم مانتو شدم پا
 ساتن روسری یه کمد تو از جوری همین... زشتت چی خوشتگله چی کنم
 رو موانداخت آوردم بیرون داشت ستفید پیچ در پیچ های راه راه که نفتی آبی

 الزم شکر رو خدا که هم آرایش... برداشتم هم رو ستیرم آبی کیف... سترم
 ملیِح ... بود بس صتورتی رژ یه... زد نمی پف زیاد که چشتامم... نداشتتم

.. .نکشید طول هم دقیقه سه کارام همه... بیرون پریدم ازاتاق جلدی... ملیح
.. .نبود شهاب... کردم نگاه رو سالن تو باال از یواشکی نداشتتم وقت چون
 در یازال... بازکردم درو... آوردم پایین آروم رو دستگیره... اتاقش درِ  دِم  رفتم
... نبود ای چاره اما... ترستتیدم می... بود خواب تيتت رو... زدم دیتد

ییچ حاال خدا ای... لباساش کمد طرف رفتم پاورچین پاورچین  دومک تو سو
 تهگذش دقیقش ده وقتم ساعت ازنیم... کردم ساعت به نگاهی لباساشه؟؟؟

 .بازکردم رو درکمد!!! بود

 شهاب به نگاهمو سریع... بشه بیدار که االنه... درد ی ا... قیتتتتتتتتتتتتتتژ
 نیهستتنگی خواب چه اینم بپکی ای... خورد کوچیک تکون یه فقط انداختم

 ستترمو... نیستتت که نیستتت نيیر... گشتتتم دونه دونه لباستتاشتتم تو!!! ها
 این شکر رو خدا. بستم رو درکمد... باشته درآورش تو شتاید... چرخوندم

 کشوی... نیستت... اول کشتوی... درآورش طرف رفتم... نداد صتدا دفعه
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ی انگار کجاست؟؟ پس اه... سوم کشوی... نیست بازم لعنتی... دوم  یچسو
... شد می دیر داشت... نداره وفنگ دنگ انقد که پژو یه!!!! کرده قایم و ام بی

 داربی اگه... اوه اوه... خودش طرف برم باید اینکه مثل کنم؟؟؟ چیکار خدایا
 یم غلطی چه تيتم رو اونم بنده اتاق تو عزیز پرستتار" گه نمی! چی؟ شتد

 بلوزش جیب طرف دستتتمو آروم... نزدیکش رفتم و دریا به زدم دلو!" کنی؟
 تو مآرو رو دستم... شم می موفق دارم کنم فکر... بود توش چیزی یه... بردم

ییچه... زد برق چشام واااااااااااای... کردم جیبش ... برداشتمش آروم!!!! سو
یی... که بشتتم دور ازش خواستتم  عطستته وقت حاالم... اومد عطستتم یهو

... رفت نمی المصتتب کردم می ام هرکاری!!! ویری هیری این تو! کردنه؟
 می باز دهنمو هی... کنم عطسه خواستم نمی... شد جمع چشمام تو اشک
 مینه! داشت؟ برمی دست مگه... لعنتی... گرفتم جلوشو دست با... کردم

 اتاق بیرون پریدم کنم عطستته و کنم بدبيت خودمو دیگه خواستتتم که
چتتتتی... وبعدم ا   یمکش می بدبيتی چه ببین... اومد المصبم ی عطسه... ا 

 هنوز !برسیم ساعته ربع بودیم داده قول حاالما! گذشت الکی ساعت ربع! ما
 برام که ماشتتینی همون رفتم ستتریع تند، زود،! نکردیم طی هم کوچمونو

 ...پارس تهران طرف رفتم و بردم بیرون رو بود خریده

 از ...بود شهاب خونه نزدیک بودم داده آدرس که شاپی کافی بودم خوشحال
. ..بودم رستیده ستاعت ستتر انگاری... نيوردم هم ترافیک به و رفتم فرعی

 پارک ای گوشتته یه رو ماشتتین!!! دیگه نموند تنم به گوشتتت میون این فقط
 زندم، یا مردم نمیام، یا میام ببینه نزد زنگ یه که هم ستتهند این... کردم
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 این ازکجا ما حاال... داخل رفتم و شدم پیاده!!! نکرده خدایی کردم تصادف
 بودم ادهایست در دم... کن بار باقالی و بیار خر حاال به، به!!! بشناسیم؟ رو آقا

 زدهشتتون دختر یه که یکیشتتون... بود کم نفری تک... بودم زده زل میزا وبه
 ونمد می بعید که زد می ساله سی حدودا آقای که یکیشونم...بود ساله هفده
 بود من به پشتش... بود جووون پسر یه که دیگه یکی موند می... باشه سهند

 صاف صدامو یواشکی و طرفش رفتم! خودشته فهمیدم فاصتله ازهمون اما
 !«سهند؟ آقا... ببيشید... اِ :_»گفتم رسیدم که نزدیکش و کردم

 ساعِت :_»گفت زد می پوزخند که درحالی... اندخت سرتاپام به نگاهی یه
 !«خواب

 حتی... شهدوست عین اینم!!! پایینا بیار فکشو بزن گه می شیطونه!!! شعور بی
 و عقب کشیدم روبروشو صندلی... بشته پا ازجاش نداد زحمت خودش به

 .نشستم

 !!!!«ذاشتن می اگه منتها بود خوبی خواب راستش_»

 بدبيت... کرد می قل قل بازم... کرد چپ چشتتماشتتو... فهمید منظورمو
 !!! بترکه که االنه

 گین می اومدین بعد کردین معطل اینجا منو که ستتاعته یک شتتما خانوم_»
 !!!«کردین تعیین قرار خودتون خوبه! شدی؟ خوابم مزاحم

 ...«شهابه خاطر به همه اینا... نذارین من سرِ  رو منتش خب_»

 خونسرد خیلی... بود حرفم ادامه منتظر شتاید. دوخت چشتم بهم ستاکت
 !«هستین؟:_»گفتم
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 ....روم کرد ریز چشماشو

 !!!«چیوهستم؟ ببيشید_»

 حیا بی چه مردم اکبر الله... بیا گم می فکرکرده... خدا بته اینو... آخی
 .دادم قورت زور به خندمو!!! هستنا

 پرستتتارش من! کنین؟ کمک شتهاب به هستتین مایل که بود این منظورم_»
 نه؟ یا دونین می دونم نمی... شتدم استتتيدام مادرشتتون ازطرف... هستتم
 که هم روز به روز... نیست خانوادش و خودش فکر به وجه هیچ به شهاب

 من اما خواستتتن کمک من از کیانی خانوم... شتته می بدتر وضتتعش داره
 ...«برنمیام کار این پس از تنهایی

 !«بفههم؟ منم بدین توضیح درست شه می_»

 !!!«خونم می روضه کی برا باش منو_»

 رو منو گارسون یه موقع همون! شنید فکرکنم ولی... گفتم لب زیر اینو البته
 بشینم بیام ضایعس دیدم خب اما ندم سفارش هیچی خواستتم می... آورد

 کاپوچینو یه منم... بده پول نیومتده دلش گن می... نکنم کوفتت هیچی
 ...اسپرسو سهندم... دادم سفارش

 خبر ازش زیاد... نداریم بهم کاری وقته خیلی شهاب و من:_»گفت سهند
 رو خودش که این با... بشتتیم دور ازهم شتتد باعث خودش یعنی ندارم

 بيواین شتتما اگه هم حاال! معرفتشتتم خراب هنوزم خب اما کرد بدبيت
 می شتتما دونم نمی وستتط این فقط... بدم انجام کاری هر براش حاضتترم

 !«کنین؟ چیکار خواین
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.. .ها زنه می خر اینم!!! فکش تو نری کله با کن کنترل خودتو جون یگانه
 ...«بدیم ترکش خواییم می... دیگه دادنش ترک... خب:_»گفتم

 نمی... زیر انداختم سرمو... آی... آی... انداخت چشتمام به خیره نگاه یه
 یه به داشت کنم فکر خب ولی کرد می نگام فقط... بيونم فکرشو تونستتم

 !!! زد نمی حرف و بود کرده زوم که کرد می فکر چیز

 !«موافقین؟:_»گفتم

 !«بدین ترک اونو تونین نمی شما_»

 کردم چپ چشمامو برام؟؟ کنه می ناز هی چی یعنی... شدم عصتبانی یهو
 .نکرد کپ بدبيت خوبه... روش

 کنین کمک خواین نمی... کنین نمی تعیین شتتما نتونستتتشتتو یا تونستتن_»
 !«ممنون کمکتون بایت! نکنین نظر اظهار کنین لطف

 قبر انگار اووووف.... گرفت دستمو زود که بشم بلند جام ستر از خواستتم
 رانگا شعور بی کن، ول دستمو... کردن وصل بهم ولت بیستت و دویستت

 ! گرفته دزد

 ...«نبود این منظورم من_»

 !!«دارین احتیاج دادن ترک به هم خودتون نکنه بود؟؟؟ چی پس_»

 گیر هک بدبيته چه شهابم این گه می دلش تو حاال... انداخت بهم بد نگاه یه
 ! شده این مثل درازی زبون آدم

 .«کنن می نگاه مارو دارن همه... بشینین کنین لطف شما_»
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 همه من:_»گفت که دهنش به دوختم چشم... سرجام نشستم آدم بچه مثل
 ولی تره مهم ام واسه کس ازهمه شهاب خدا به... کنم کمکش حاضرم جوره

 کله خیلی اون... کنه همکاری باید شتتهابم خود که بود این منظورم من
 دیگه آدم یه اگه شاید... ره نمی جلو چیزی نيواد خودش تا مطمئنم... شقه
 کله شتناسم، می من اونو.... شتهاب درمورد ولی راحتیه کار گفتم می بود

... ستتيته خیلی دادنش ترک... لجباز ها بچه عین و ميرور ِی  دنده یه شتِق 
 !«کرده لج باباش مامان با که ميصوصا

 هاگ... هرطریقی به حاال... کنیم راضتتیش تونیم می بيوایم ما اگه ولی_»
 !!«شه می کنیم کار روش

 ...داد تکون طرفین به سرشو و زد مسيره پوزخند یه

 !«نه؟ شناسین نمی رو شهاب هنوز شما اینکه مثل_»

 !!!"نچسبیه آدم چه خودت مثل دونم می اتفاقا نه"

... شناسمش می... پرستاری حساب به ماه یه اندازه به اما.... شاید:_»گفتم
 .«پرسم می بقیه از بود الزم ام هرچی

 «بقیه؟؟؟_»

 این داره کاذبی بنفس اعتماد چه... نبودی تو منظورم... ایتتتتتتتتتتتتتتتش
 !!!بابا

 ...«باباشه و مامان منظورم_»

 «دیگه؟؟؟ تونین می گین می یعنی... ُاکی... آها_»

 «مطمئنم_»
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 «دین؟ می ادامه چی؟ نکنم کمک من اگه_»

 ستهد بگیره زیرت ماشین یه بیرون رفتی که در ازاین ایشالله... واااااااااااااای
 !بشیم راحت جمعی

 مهمعلو االن ازهمین... بکنه زیادی کمک شما بودن کنم نمی فکر:_»گفتم
 و درپ بدون حتی... بدم ترکش تونم می تنها خودم... موثره کمکاتون چقدر

 ...«کردم نمی قبول رو شيل این تونستم نمی اگه... مادرش

 که زد ژکوند لبيد یه. آوردن رو سفارشامون بزنه حرف بيواد که این از قبل
... شتتماستتت با حق:_»گفت! بیرون افتاد هم ستتفیدش های دندون اون

 ...«بفرمایین

 ور کیکش و قهوه آروم آروم خودشم... بيورم مثال که فنجونم به کرد اشتاره
 لمث و نگفتم هیچی دیگه منم... بود شده راضتی انگاری... کرد می کوفت

 رفح دیگه کم یه و ساعتی ربع یه بعد... خوردم کاپوچینومو خوب دخترای
 حاال... کنم خبرش اقداممون اولین برای شتتد رار... بیرونق اومدیم زدن

 بدخت شتتهاب داد به خدا... اعلم و الله بود؟؟؟ چی اقتداممون اولین
 هک خواد می متری چهار و بیست زبون! کنه راضی اونو کی وااااااااای!!!! برسه
 خدا جونم؟ یگانه خوری می رو چی ی غصه... دارم خودم خوشکلشو اونم

 ! ماست با

 تدوس اگه:_»گفت که کردم می خدافظی سهند با داشتم شاپ کافی در دم
 ...«برسونمتون من هست، ماشین دارین

 ...«کردم پارک خیابون اونور ماشینو... مرسی_»
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 ...«اجازه با پس:_»گفت و زد هم ژکوندی لبيند... انداخت باال ابرو

 «خداحافظ_»

 «خداحافظ_»

 من که بود نکرده حرکت هنوز اون... طرف یه از منم و رفت طرف یه از اون
 مشکیش شش و دویست ازجلو آوری سرسام سرعت وبا شدم ماشین سوار

 که اینه... بزنم بوق یه ذاشت نمی زد می قرمز چراغ که غرورمم... شدم رد
 رسوندم خودمو سریع تند زود... زد برام بوق تک یه خودش ستهند بدبيت

 به سینه به دستت شتهاب... تو رفتم در از و کردم پارک رو ماشتین... خونه
 دعواش فکرکنم... کرد می نگاه منو بر و بر... بود داده تکیه سالن وسط ستون

 .نباختم رو خودم!!! اومد می

 !«اومده؟ پیش مشکلی_»

 «بردن رو ماشینم_»

 «001 به زنن می زنگ ها موقع این خب_»

 «داری؟؟؟ رو خیلی دونستی می_»

 ..«نيواستم نظر ازشما شيصیتم درمورد من_»

ییچو  مبش رد ازکنارش خواستم... قاپیدش هوا رو... طرفش کردم پرت ستو
 «مشکلیه؟ دیگه:_»گفتم... شد راهم سد که

 !«یادته؟ کنم می کوتاه زبونتو این خودم گفتم بهت روز یه_»

 .«برات داره خرج... نیس خوب واست زیادی تالش_»
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... آورد نزدیکم صتتورتشتتو... فهمید منظورمو انگار... خورد پیچ ابروهاش
 می رو شقیش کله ازچشتماش... بهم کرد خیره قورباقه عین رو چشتماش

 منم پرپشت موهای بدی... گرفت ازپشت موهامو! بود غرور آخر... خوندم
 ندهرچ... کنم گیس بودم مجبور... کرد نمی گیر کلیپس تو کته بود این

 عقب به سرم که کشید موهامو گیس انقدر!!! کردن ازگیس شد می چندشتم
 گلیمت از پاتو بيوای:_»گفت چشتتمام به خیره جوری همون... شتتد خم

 .«فکرکن شرایطتتم به... بینی می بد کنی درازتر

 و کرد ول موهامو هم بعد و زد زل چشمام تو پررویی کمال با دیگه خورده یه
 !بیرون زد خونه از

****** 

 !«جونم؟ یگانه چطوری_»

 ...«نیستم خوب_»

 !«خوشگلم؟ چرا_»

 فردا باید که هم رو طرح اون... ندارم خوندن درس حوصله... دونم نمی_»
یل  «آرزووو؟؟؟! بدیم تحو

 ما خیال بی !پشتشه بدبيتی تا صد توهمیشه گفتن آرزو این... نیستیم ما_»
 ...«خودت جون شو

 ...«دیگه آخره دفعه.... دفعه همین فقط_»

 !«خری؟ می برام چی_»

 ...«شدی پررو تو گفتم چیز یه من باز... کوفت_»
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 ...«بده امتحان بیا بزن، خر بشین خودت باشه زرنگی؟؟؟_»

 !!!«دیگه؟ خوای می رو زشته قورباغه همون برات، خرم می... خفه_»

 ...«الهی بشی فدام... جتتتتتتتتتتتونم_»

... تنیس خبری هم لقد هیچی، که ازقورباغه بزنی لنگ ببینم فقط آرزو_»
 !«گرفتی؟

 !«دیگه؟ وپنجه سه فصل... بابا خب_»

 ستتر برم باشته؟؟؟ راحت خیالم... بيون درستتت ده می مفهومی... آره_»
 !«طرح؟

 !«نداری؟ کاری... عزیزم برو... راحت راحِت _»

 «خداحافظ... قربونت_»

 رو اه رنگ و قلمو... کردم انتياب متوسط بوم یه... وسایلم و بوم ستر رفتم
 بردم ایلموس بقیه با زور به و برداشتم رو بوم ی پایه... گیره یه تو گذاشتم هم

 وسایل و من به نگاه یه... بیرون اومد ازاتاقش همزمان شهاب... اتاق بیرون
 !«خوای؟ نمی کمک:_»گفت و زد پوزخند. انداخت دستم

 ...«نیستم فلج_»

 تو مبرد رو وسایل... پایین رفتم و شتدم رد ازجلوش کنم نگاش اینکه بدون
 ههمیش... بکشم نقاشی آزاد هوای تو داشتم دوست... استير کنار... حیاط
 صتتورت یه از طرح یه بود قرار!!! داد می قرمز چراغ زیاد اکستتیژن تو ميم

 مک یه منظره تو... بودیم کرده کار هارو منظره تمام... باشتتم داشتتته متفاوت
 و گودی جوری چه بودم بلد... بودم بیستتت رو چهره اما زدم می لنتگ
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 بیعیط هام چهره تقریبا... بزنم سایه و کنم پیدا رو صورت های برجستگی
 خوستله... خودم صورت هه! بزنم؟ طرح کیو... کردم فکر خورده یه... بود
... کنم فکر بذار... اووووم... دیگه یکی باشتته! نه؟!!!( ها خوشتتگله!!! )ها

 اون!! شد می خوشکل منیش بیستت و صتد آرایش اون با... بود آرزو کاش
 حرکت بی ساعت سه کنه نمی وقت بيونه درس من جای قراره که بدبيت

 تنیس خوشگل!! بهش بزنم زنگ برم... سهند... فهمیدم... ها!!! جلوم بشینه
 بکشتتی کبریت ده می حال... برده منو ریشتتاش خط اون... نیستتت بدم اما

 !!!بپکه... توپ... هوا بره دمش

 ...خنده زیر زدم زدم پقی خودم فکر بااین

 !«گن؟ می راس دیوونن نقاشا گن می_»

 دودای بین صتتورتش... کشتید ستیگارمی داشتتت... ستترم پشتتت برگشتتم
 ادیع خیلی... افتادم قاچاقچیا فیلم این یاد... زد می وحشتناک ستیگارش

 ...«فضا رن می که اونایی از تر دیوونه نه:_»گفتم

 کارامو داشتتت... بچزنونی اینو ده می حالی چه اوف... بود تند نگاهش
 با قیافش... زد می کنجکاو جوری یه... بود ام عصبانی ولی کرد می بررسی

... دادم نشون مشتيول خودمو... بود شتده جالب دودا اون میون حالت اون
 ميمو داشت فکری یه ولی شدم رنگام قوطی کردن باز مشتيول یعنی حاال

... دمکر پاکشون دستمال با... شستم نفت تو رو هام قلمو... کرد می سوراخ
 و بنزین درحد دوگانم... نیستتتم یگانه نکنم عملی رو فکر این من اگته

 فرص دو قلمو یه با رو برزک روغن... پالت تو ریيتم رو پایه رنگای... گازی
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 کارم به خیره داشت هنوز... برداشتم رو ام B6 مداد... کردم پيش رنگام تو
 ضیبی اول... کردم می بوم به نگاه یه... صتورتش به نگاه یه... کرد می نگاه

 می نگاه رو کارم شایدم... بود فکر تو هنوز... مرغی تيم معموال... صورت
... دماغ بعدم... وچشتتمها ابرو جای... صتتورت وستتط خط بعدش... کرد

 رد رو ها برجستگی و گودی جای... وگوش ها لب... باشه قرینه باید حتما
 رنگ امالک بزرگم قلموی با رو بوم و برداشتم رو ستفید... کردم پیدا ثانیه آن

 حد در فقط... کنه محو طرحمو که باشتته زیاد ستتفیدم انقدر نباید... زدم
 زا انگار... کنم می نگاه شتهاب به و زنم می کنار کم یه رو بوم حاال... پایه
 !«چیه؟:_»گفت و کرد نگاهم و شد متوجه من نگاه

 !«نه؟ داری دوس نقاشی_»

 !«خورد می بهم ازش حالم همیشه_»

 جای هب بیا... بشو مرستتاری پرستتار خیال بی رو دفعه این یگانه خدا رو تو
ییه چه ِاِاِااِ !!! کنه حال صتتورتش تو برو ضتترب یته همته ... ها دروغگو
 !«دیگه؟ صفره گرافیک و هنر درمورد نظرت:_»گفتم

.. .نفهمیدم معنیشو... داد تکون مرغ شتتر عین هم کلشتو. کرد نگاهم فقط
 ...«گردم برمی باال برم دقیقه یه من:_»گفتم

.. .اتاقم به رسوندم خودمو جلدی منم... نداد جواب... نبود فازا این تو اصال
یی... پایین برم که بیرون پریدم اتاق از و برداشتتتم رو گوشتیم  چیزی هی یهو

 پنجره از و تو رفتم... کردم جهش دراتاقم طرف به فنر مثل... اومد یادم
 داره دادماستتت آقای... رو اینجا اووووو... زدم دید رو حیاط تو یواشتتکی
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 ردهک عشقی چه ببین... دروغگو! فکرکرده؟ چی... کنه می بررستی رنگامو
 ارکم این تا زدم گشت رو تهران تمام رفتم! بیاد خوشش بایدم... رنگا ازاین

... کرد می کمک شتتهابم کاش... جعبشتته یه پول تومن خدا... پیداکردم رو
... هبیست کارشم حتما... دیگه بوده خرخون بچه خب اما نچسبیه آدم هرچند

 چه!!! ها کنه خیس خودشتتو بگیر مچشتتو پایین ازهمون برو گه می شتیطونه
 .میاد واسم ای عشوه

 !!!"خوره می بهم حالم"

 تموم... نهک می چیکار ببینم ایستادم دیگه خورده یه! نداریم حال بابا بیشین
 می حتما... کرد لمس بروستتاشتتو تموم... خوند رو قلموهام های شتتماره

 اکسن... مصترفه بار یه یا بيوره درد به ریيتیه چه جنستش ببینه خواستت
 که رد از پایین رفتم و شدم تماشا خیال بی... هاشه ای حرفه ازاون بود معلوم

 بازی ضتتایع دیگه بفهمه صتتدامو تا کردم اهمی یه بیرون برم خواستتتم می
 ییعن حاال. بود ایستاده کنار خودش!!! بود شتده دیر دیگه هرچند... درنیاره

 چون... کنه تماشا کارمو خواست می فکرکنم... اس دیگه جایی حواسم من
 نمی ازاین بهتر... جتتتتتتتتتان ای... استير کنار صندلی رو نشست رفت
 می زوم باید بود نشتسته استتير اونور چون... درآوردم رو گوشتیم... شتد
 ازصورت داریم ما فهمه نمی فضاس تو همش که اونم شتکر رو خدا. کردم

... هنباش ضایع که داشتتم نگه موبایلمو جوری... گیریم می عکس مبارکش
 گوشیم و گرفتم رو عکس زودی. شد تموم... چیتتتتتتک... سه... دو... یک

 و شهاب... خونه این تو بیاد دزد خوبه... نفهمید هم اصال... آوردم پایین و



wWw.Roman4u.iR  11 

 

 خوبی عکس!!!! خبره چه فهمه نمی خودش آخرش ببرن کنن بار رو خونه
... وهیجانی متفاوت... خواستتتم می که بود همونی صتتورتش... بود شتتده
 حال درعین خشتتن کامال صتتورت یه... روشتتنی و ستتایه از پر و دود میون

 رو از و کردم ميلوط رو استتتفادم مورد های رنگ.... فروافتاده اما جذاب
... قرمز کم یه و خردلی اول... کردم آماده ميصوصشو رنگای تمام گوشتیم
 ....بوم رو کشیدم رو دوازده قلموی

****** 

 رو خونه دقیقه چند از بعد شهاب البته... بودم کارم روی ستاعتی دو حدود
 نجاما کارمو ببینه مبادا اینکه از ترس بدون و راحت خیال با منم و کرد ترک
 ...دادم

 پس نه) کشتتیدم؟؟ اینو من خدایا... موند باز دهنم کردم نگاه بهش وقتی
 نزدیک که کردم ذوق اونقدر( دختر ها زنی می حرفا!! کشیده بنده مادربزرگ

 خیلی هام بازی دیوونه و کارام و خودم از... استتتير توی بندازم رو بوم بود
 ...گرفت می خندم

 کارم هاینک از بعد... گذاشتتم اتاقم توی بردم و کردم تمیز دقت با وستایلمو
 مه بعدش... تيتم زیر گذاشتم و کشیدم روزنامه روشو دقت با شد خشک

... مکن درست مفصل شتام یه تا رفتم نکنه غر غر شتهاب دوباره اینکه برای
 نکنید کرف اصال. بود زیبام کار بابت خودم شوق و ذوق بياطر بیشتتر البته
 شتتهاب انگار زنه می حرف جور یه) ستتوزه می شتتهاب شتتکم برای دلم

 ...(واال... زاره می منتی چه اوه اوه... رانندشه
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 والاصتت... کنم درستتت الزانیا بزرگ موفقیت این خاطر به گرفتم تصتتمیم
 زیاد قارچ و گوشت یعنی نیازش مورد مواد... بود خاص خیلی من الزانیای

... سوسیس( متنفرم قارچ از من... یگانه... ها نه من... قارچم عاشتق من)
 آمادشون یکی یکی و چیدم میز روی رو چیزا اینجور و سس و ای دلمه فلفل
 ...کردم

 نيیر) طبقه هر توی و چیدم رو مواد ی همه دقت با و شد آماده هم خمیرش
 تدوست خیلی تند غذای چیه؟ دونین می آخه. ریيتم فلفل کلی( آپارتمانه

... پیشش برم سر یه حتما باشه یادم شده، تنگ آرزو برای دلم چقدر... دارم
 کارم.. .خورم می وقت چند این بابت حسابی کتک یه برم اگه دونم می البته

 توی رو الزانیا و کردم درست هم ستاالد همیشته معمول طبق شتد تموم که
 ...وی تی پای نشستم رفتم خودم و بمونه داغ تا گذاشتم ماکروویو

 فیلم حساس ی صحنه سر دقیقا که دیدم می فیلم داشتم که بود ساعتی نیم
 دروغ... ساکت دنیا... پرویی خیلی یگانه) رسید راه از مزاحم شتهاب این
 (ها؟ بچه گم می

 می چه یا عصتتبانی همون یا داغون همون منظورم... قاطی و قر ای چهره با
 «اینجا؟ اومده کسی نبودم من:_»گفت... دونم

 ...«نه:_»دادم جواب تعجب با

 «خورید؟ نمی شام مگه:_»زدم داد... باال رفت گرفت راهشو هم بعدش

 ...«خوردم بیرون... نه_»
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... نزنه حرف دیگه که کنم می راستت و چپ مبارکشتو فک زنم می خدا به
 که عالی جناب خانم یگانه:_»گفتم خودم به بعد بگه؟؟؟ تونست نمی خب
 «هدیگ بيور خودت برو میزنی؟ غر چته نکردم درست شهاب برای گفتی

 مزه... شد سرد که ناراحتم این از دونی؟ می خب نه:_»دادم جواب خودم به
 ...«ده نمی

 و خوردم رو شامم... ای گربه و موش معمول طبق و مزخرف افکار همین با
 ...گرفتم دوش و باال رفتم( نقاشیش همون) قشنگم کار از سرخوش

... کردم خشتتک موهامو دنیا ی دیگه های آدم ستتایر مثل هم دوش از بعد
 .بزنم زنگ دوستام بهترین از یکی آرزو به گرفتم تصمیم بعدش

 «عشقم؟ چطوری. من آرزوی سلتتتتتام_»

 زنگ چرا... بمیر... کوفت... اکبر الله... دهنتو نزدم تا باش ستتاکت_»
 «زدی؟

 «نزدی؟ زنگ چرا تو... ها پررویی_»

 چرا اصتتال نزدم؟ زنگ چرا من گی می تو زدی زنگ چرا تو گم می من_»
 نم ببینی زدی می زنگ زودتر خب نزدم؟ زنگ چرا من ببینی که نزدی زنگ
 «زدی؟ زنگ حاال چرا ها نزدم؟ زنگ چرا

 «شد؟ چی... شدم گیج خدا به:_»گفتم و گذاشتم سرم روی دستمو

 «خوبه؟ حالت... دیوونه... بابا هیچی_»

 «خوبی؟ تو... دلم عزیز مرسی_»

 ...«گذره می خوبیم هم ما_»
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 «کنی؟ می حساب نفر چند رو خودت_»

 ...«کنم می چکار دارم دونم می خودم... نکن دخالت من کارای توی تو_»

 «ای؟ چکاره فردا عسیسم:_»گفتم و خندیدم

 ...«خوب های بچه ی بقیه مثل. دیگه دانشگاهم فردا_»

 ...«گم می رو دانشگاه بعد خوب ی بچه... اوه اوه_»

 .«دارم قرار حسام با هم دانشگاه بعد_»

 خیلی.. .خواستگاریش بره دیگه وقت چند تا بود قرار که بود افش بی حسام
 ...بود باحالی بچه

 کاری فعال... برستتون ستتالم حستتام به... بیرون بریم خواستتتم... اوکی_»
 «نداری؟

 «شدی؟ ناراحت:_»گفت پشیمونی لحن با

 «میشم؟ ناراحت تو از من... عزیزم نه_»

 تتاذی هستی؟ راضی یارو اون با زندگی از یگانه... دونم می خودم بابا نه_»
 «کنه؟ نمی

 ...«بیچاره اون کنم می اذیت من که اونقدر بابا نه_»

 ...«الو تریپ بزنی خواد نمی اوکی_»

 «نداری؟ کاری... شعور بی گمشو:_»گفتم و خندیدم

 «خداحافظ... برس جونت شهاب به برو نه_»

 ...«خداحافظ_»
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ه... کشیدم دراز تيت روی ... هش نمی بیرون برم خواستم می که هم فردا یه ا 
 ناز خواب من کرد می تقسیم شانس داشت خدا وقتی... که نداریم شتانس
 ...رفتم خواب به کمی مدت از بعد و بستم چشمامو... داشتم تشریف

****** 

 هب... ندادم تشيیص رو برم و دور لحظه یه... پریدم جا از گوشیم باصتدای
 رو آرزو جیغ صتتدای زدم اتصتتالو دکمه تا... آرزو... کردم نگاه گوشتتیم

 ...«تتتتتتتتتتتتتتانه یگتتتتتتتتتتتتتتتت:_»شنیدم

 خواب شهب پا صبح دم آدم کنین فکر... صداش با شد تیکه تیکه گوشام پرده
 !!!!کنیدا می حالی چه... بکشه نعره گوشش دم اینجوری هم یکی آلود

 کنم، سرت اون تو خاک الهی تو؟؟؟ آخه کجایی:_»کرد می غرغر بازم آرزو
 امتحان خواستتی نمی مگه... ندی حرص منو انقد بزنی جیگر به جز الهی

 طرحتو خواستتتی نمی مگه بيونم؟؟؟ جات من نيواستتتی مگه بدی؟؟؟
یل  «بدی؟؟ تحو

 تو خاکی چه فهمیدم کم کم... افتاد می کار به ميزم ستتلوالی داشتتت تازه
 وت پریدم ازجام و کردم قطع رو تماس آرزو حرفای به توجه بدون و شده سرم

یی  عملی... خوابه پستتره این که شتتکر مرتبه هزار صتتد خدارو... دستتشتتو
 ریيت و سر این با منو الاقل که خوابه همچین... خورد درد به جا یه بودنشم

!! شقهع قیافشو... جان ای!!!! عملی بگم بهش جلوش کنین فکر.... بینه نمی
 به نرستیده هنوز... ده می حال بهم خوشتتگل خوردنش حرص که وقته اون

 داشتتته عجله باید خدا همیشتته که منم... بیرون پریدم جلدی فکر اتاق
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 چی نفهمیدم اصتتال!!! خوشتتگلم خواب چی؟؟؟ خاطر به اونم... باشتتم
 اون معمول طبق هم رو ماشتتین... بیرون زدم و بدبيتم تن این به کشتتیدم

 نک صبر ساعت سته حاال... آژانس زدم زنگ که اینه و بود گرفته ازم عملی
 و سک به توجه بی... سرخیابون رفتم... شتدم آژانس خیال بی!!! بیاد آژانس

 می ندبل دست ماشیناشون به... نشه اشتباه... کردم می بلند دستت ناکستی
 نوم شه نمی پیدا قراضه ابو یه!!! خوادا می برام خدا امروز انگار نيیر!!! کردم
 تایستتونا یه که بود نگذشتتته فکر این از دقیقه ده دانشتتگاه؟؟؟ دم کنه پرت

 .زد ترمز جلوم مشکی

 ... برسونمت خانومی-

 آوردی هم وقتی... نیوردی نیوردی گیر جونم خدا!!! ما شتتانس اینم به به
 سر مگ می چی دیگه؟؟؟ کنیم فرار نتونیم که کاسمون تو گذاشتتی راستت
 شدم یادب گیرم قراره که بدبيتی و ماشین و پسره خیال بی... زدم قاط صبحی

!! !دندونات اون مردشور ای... زد لبيند یه... ماشینش عقب صندلی پریدم و
 «عزیزم؟؟؟ عقب چرا:_»گفت بهم رو برگشت

 ...«بشم پیاده وگرنه برو، که ری می زود اگه ببین_»

 ...«بيواه جون تو ریم می... خوشگلم نه_»

... دمش خیال بی... نیست موقعش دیدم... پایین بندازم فکشو خواستم می
 ور امتحان استاد کردم می خدا خدا دلم تو... زد می مفت حرف ریز یه پسره

 روبه... ترسیدم می... انداخت می میس ریز یه هم آرزو این... نکنه شروع
 ...«دارم سراغ رو جا یه من:_»گفتم پسره
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 ...شد باز متر بیست و صد نیشاش

 ...«بگو عزیزم؟؟ کجا... جوووونم ای_»

 افهاض بعدم و گفتم رو دانشگاهم خیابون سریع و بده ادامه حرفشو نذاشتتم
 ...«نداره وآمد رفت کسی... امنه جاش هست، اونجا خونه یه:_»کردم

... ودب کرده کردم کنم فکر... بود بیست و صد رو سرعتش... رفت جت مثل
 زیر... خورد بهم بود این مثل هایی کثافت و پستتره چی هر از حالم دلم تو

 وننسلش ایشالله... کردم وروانش روح نثار آبدارا اون از فهش تایی ده یه لب
 ریزهپاستو و خوب آقایون) خاره؟؟؟ می تنت جون گیسو... اِ ... بیاد در ازبیخ

 !!!(خوام می عذر من

 چهبپی" گفتم و دادم نشتتونش رو کوچه یه دانشتتگاهمونه نزدیک دیدم وقتی
 ستتهوای گفتم... رفت درپیچ پیچ های کوچه تو که خورده یه بعدشتتم" توش

 زنهو مثل قطورم ازکتابای همیشه بنده کیف که شکر رو خدا... جاست همین
ییه صتد ... شد لندب فریادش صدا... کلش تو رفتم کیفم ضرب یه با... کیلو

 رفتن هدانشگا یه واسه من مثل مرده ننه دختر یه ببینین... زد می گیج انگاری
... ورهبي تکون زیاد تونستتت نمی پستتره دیدم!!! بکشتته بدبيتی چقدرباید

 میاد نبالمد داره ببینم برنگشتم حتی... بیرون پریدم ماشین از و نکردم معطل
 ...دویدم و دویدم... دویدم فقط... اس زنده یا مرده نه؟؟؟ یا

 تو دانشتتجوها بقیه جلو چون... دانشتتگاه دم رستتیدم... زدم می نفس نفس
 رو ها پله تا... برداشتم قدم و دادم نشون آروم خودمو دوید شتد نمی حیاط

 ندویید به گذاشتتتم پا ستتالن خلوتی دیدن با رستتیدم ستتالن به و کردم طی
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 اداست دیدن با... کالس تو انداختم خودمو جلدی رسیدم تا... کالسم سمت
. ..کشتیدم راحتی نفس یه... کرد می پيش رو ها برگه داشتت که صتالحی

 رو و کردم اهمی یه... دن می قورت منو چشمی چهار دارن همه فهمیدم تازه
 «هست؟؟ اجازه ببيشید:_»گفتم استاد به

 باهاش ها بچه اصوال... همیشگیه نرمال ازاستادای که هم صتالحی استتاد
 رو... داشت خوشگال اخالق ازاون... بود پایه جورایی یه... اومدن کنارمی

 ..«نشه تکرار بعد دفعات... بفرمایین:_»گفت من به

 رپ رو داشت می نگه برام همیشه که رو آرزو سر پشتت صتندلی و رفتم زود
 !!!ها ای مدرسه بچه عین هه... کردم

!!! کردیم کم وزن ما روز اون کال و زدیم جوش کلی امتحانم تو که خالصتته
... بگه ور جوابا بهم تا کرد کج گردنشو بس از کرد قولنج بدبيتم آرزوی این

 هک کردیم وورجه ورجه صندلیامون رو دوتایی بس از... گرفتیم می آروم مگه
 کالس از شدن شوت نزدیک دیگه... آورد جوش نرمالمون صتالحی استتاد
... شتتدم ستتوال دوتا خیال بی من و دادیم رو ها برگه شتتدیم بلند که بودیم
 کردم که کتاب حساب... باال انداختم می رو کالهم باید هم جوری همین
 !بود آرزو سر ازصدقه هم همش!!! شدم می رو شانزده یا پانزده

 آبدار ماچ یه... آرزو ازگردن شتتدم آویز و پریدم... رفتیم که ستتالن بیرون
 جای کشید دستتشو... کرد جدا ازم رو خودش اکراه با... لپش رو گذاشتتم

 رو مالید بود تف هرچی... گمشتتو... ِاِاِااِ :_»گفت اخم وبا مب*و*ستت
 ...«صورتم
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 ...«بدبيت دارن حسرت... دما نمی ها خیلی به رو اینا... لیاقت بی_»

 «دادی؟؟؟ طرحتو حاال شد چی... بابا خفه_»

 ...«نیاوردمش نه_»

 «چراااااااااا؟؟؟_»

 ...«نبودم یکی این یاد اصال که داشتم عجله انقدر_»

 ...«ها امروزه مهلتش گفته کنی؟؟؟ می چیکار حاال_»

 چی تو... نداره غصتته این... کرد خر شتته می رو صتتالحی... جهنم_»
 «دادی؟؟؟

 چی سامان بدونی اگه... بسه نشتم رد همون ولی نشتد خوب زیاد... آره_»
 ...بود مونده باز متر سه صالحیم دهن هیچی که ها بچه دهن... بود کشیده
 ...«کاراش نداره حرف... ُپرترس ذاتش پسره این بود کرده کار باحال خیلی

 نمالیدم خاک به رو جونت ستتامان این پوز اگه بیارم، کارمو بذار... هه_»
 ...«نیستم یگانه

 !«مگه؟ کشیدی چی_»

 ...«دم می نشونت بعدا... سوپرایز باشه_»

 دم ات منصوری استاد کالس بعد... داشتیم کالس دوازده تا بعدم ساعت نیم
 انقدر... خودمون سی هم ما خودش سی اون بعدش و رفتم آرزو با ایستگاه

 یه و تيتم رو کردم پرت لباسامو فوری خونه رسیدم اینکه هم که بودم هالک
.. .بستم محکم پشت از کش با موهامو... پوشدم ساده شلوار و بلوز دستت

 بقط که شتتهابم... آشتتپزخونه رفتم و کردم پاک کن پاک شتتیر با آرایشتتامم
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 ها شتنبه پنج معموال... نیاد خونه شتب تا زدم می حدس... نبودش معمول
 یيچالو در... اومد نمی شب آخر تا که غلطی چه دنبال رفت می دونم نمی

 زیاد که من کو؟؟ ام خوشتتمزه الزانیا... رفت وا صتتورتم همه کردم باز که
 دونفر واسه... المصبت شتیکم اون به بيوره کارد ای! بودم؟ کرده درستت

 !!!ها غوله... داده قورت همشو... بود

 ساندویچ یه که اینه... بود که گشنمم و نداشتم حوصتله و حال اصتال چون
 ازگ... نداشتتم رو آشتتپزخونه حوصتله... بیرون اومدم و گرفتم ستبزی پنیر

 وضع رو ها وشبکه برداشتم رو تلوزیون کنترل و زدم ساندویچم به محکمی
 حال به حال... بود شده مزخرف خیلی وان فارسی این ها تازگی... کردم می
.. .آموزنده فقط... تو و من مستندای با کردم می عشق... فیلماش از شدم می

 !!! دیگه مثبتیم بچه

 اهر ها پله طرف به و کردم خاموش نیس بارش هیچی من عین تلوزیونم دیدم
 هپل بازم... نکردم توجه اول... شتتنیدم صتتدا رفتم که رو اول پله... افتادم
 از داص... رفتم باال بازم... نکردم اشتباه که دفعه این... خش خش... بعدی

 تا مچرخوند سرمو... ترسیدم خورده یه فقط خورده، یه... بود اتاقا از یکی تو
 خونه که اون!!! شهاب اتاق تا شدم رد شتدم، رد... کنم پیدا نظرو مورد اتاق
 با بود؟؟؟ بستتته که اومدم وقتی بازه؟؟ درچرا... کردم بهش نگاه یه... نبود

... زدم دید رو داخل و کردم نزدیک ستترمو ذره یه... جلو رفتم اضتتطراب
 دزده؟؟؟ نکنه پس؟؟؟ کجاست... خش خش... صتدا بازم... که نیستتش

 می جورایی یه مگه؟؟؟ داره مرض روشن روز تو دزد... وووویتتتتتتتتتتتتتتتی
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 رموس... زدم می فوضول بدجور... نباشه شهاب قبل دفعه مثل بازم ترسیدم
 ....و داخل بردم

... دادم قورت دهنمو آب... رفت سیاهی چشمام... دیدمش می خوب حاال
 با محکم شتتده؟ اینجوری چرا وای کنه؟ می غلطی چه داره این!!!! لعنتی

 با و بود کرده کز گوشه یه... بود دستش آشياال اون!! کشتید می باال دماغش
 و بود دماغش رو بستتته فقط... نشتتد من متوجه اصتتال... دستتتش تو بستتته

... هدوبار... عمیق نفس... کرد تکرار دوباره... عمیق نفس... کشید باالمی
 کاری تونم نمی چرا کرد؟؟؟ می غلطی چه داشت این... کثافت... آشتيال

 چشماش از داره... زنه می پا دست جلوم داره!!! پرستارشم سرم خیر کنم؟؟؟
 خیس چرا من صتورت... کنار افتاده خالی دستتش تو بستته... میاد اشتک

 ده؟؟؟ می جون داره چرا بینه؟؟؟ می رو سقف داره شتهاب چرا شتده؟؟؟
 ....ااا ختتتتتتتتتتتتتتتتتداااااا

 دهز یخ تنش... کردم می سکته ترس از داشتم دیدم که رو قرمزش چشتمای
... رسید ذهنم به فکری دفعه یه... بزنم زنگ شد نمی که اورژانس به... بود

 دومین با... گرفتم رو ستهند ی شتماره ستتریع و آوردم در جیبم از موبایلمو
 «بله؟:_»داد جواب بوق

 ...«بیاین... میره می داره شهاب... دامنتون به دستم سهند آقا_»

 ...«اومدم... اومدم_»

 یا... رفیقشتته خب یگانه دیگه آره... نپرستتید که داشتتت آدرستتو کنم فکر
 ...کنی درست افکارتو تونی نمی هم شرایط این توی که بمیری
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 و کردم می گریه بلند بلند... رفت حال از من دستای بین طور همون شهاب
 چه بدم؟؟ چی خانوادشو جواب من خدایا... کنم تونستتم نمی کاری هیچ

 دایص... نیستم بلد هیچی من... شتم می پرستتارش گفتم که کردم غلطی
 دسهن... کردم باز رو در و دویدم سریع... بدم ادامه افکارم به نگذاشت زنگ

 «کجاست؟:_»گفت و داخل اومد سرعت به

 «باال طبقه... اتاقش توی_»

 «خب؟... باال نیا تو_»

 ...دادم تکون مثبت ی نشونه به رو سرم و نشستم زمین روی گریه با

 عرق های قطره پیشتتونیش روی... برگشتتت بعد ستتاعت نیم و باال رفت
 اب بمیری یگانه اه... بود شسته رو صورتش هم شتاید... کرد می خودنمایی

 ستتهند که کردم می گریه داشتتتم همچنان من... مزخرفتت فکرای این
 «کنی؟ می گریه اینطور چرا چته؟؟؟ تو... االن خوابه... شد تموم:_»گفت

 «دمدی... می... رو چیزا این بود... اولم بار:_»گفتم و کشیدم عمیقی نفس

... مبل روی نشتتوندم و گرفت دستتتمو اومد ستتهند... گرفت گریم دوباره
 مثل کردم می فکر... خوام می معذرت اول دیدار بابت:_»گفت بعتدش

 زیبا نقش داری و اینجا اومدی پول برای و درازی زبون فقط دخترا از خیلی
 سعی... بکنم شتهاب به کمکی هر حاضترم من ببین... االن اما... کنی می
... نهک ترک بره کنم راضیش بعدش و بسازم باهاش دوباره رو رابطم کنم می
 ...«بهم بزن زنگ سریع شده اینطور دیدی وقت هر هم تو
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 تا مشد بلند... بره تا کرد خداحافظی اونم"... باشه" یعنی دادم تکون سترمو
! شد؟ می چی نبود معلوم اومد نمی اون اگه بود زشتت... برم باهاش در دِم 
 که رمبگی مبل به رو دستم خواستم... رفت گیج سرم شدم بلند که همین اما

 به شتدا سعی که شیرینی مایع کردن حس با... شدم زمین پيش و نتونستم
 چشمای دیدم که چیزی اولین اما... کردم باز چشمامو بشته دهنم وارد زور

 یدد وقتی... داشت قرار من از سانتی سی ی فاصتله به که بود ستهند نگران
 «خوبه؟ حالت:_»گفت کردم باز چشمامو

 «اوهوم_»

 رسیدهت واقعا اینکه مثل... بود پایین خیلی فشارت ای؟ دفعه یه شد چی_»
 «بودی؟؟

 اجرا مایشن جنابعالی برای داشتم نيیر... پایین بندازم فکشو داشتم دوست
یات من بده خواستتت می و بود دستتتش توی که لیوانی... کردم می  محتو

 باید:_»گفت که بشتتم بلند جا از خواستتتم و زدم پس رو بيورم درونشتتو
 «خداحافظ فعال... بزن زنگ داشتی کاری... رم می من... کنی استراحت

 «خداحافظ:_»گفتم لب زیر

 اما بستتم چشتمامو... کرد نمی هم چندانی فرق نه؟؟؟ یا شتنید دونم نمی
 من که بيوابه مبل این روی تونه می کی... دیگه معلومته... نبرد خوابم
 که شدیدم و شدم اتاقش وارد... بزنم شهاب به سری یه تا باال رفتم بتونم؟

 اگه البته... خوابیده... دونم نمی ترشو اونور تر اینور یکم حاال ها بچه مثل
 شباهت اه بچه به خوابیدنش حدودی تا گفت میشه بگیریم فاکتور ریشاشو
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 پیشتتونیشتتو ناخودآگاه و ایستتتادم ستترش باالی رفتم... خیال بی... داره
. ..گذاشتم لبم روی دستمو و شدم متعجب حرکتم از خودم... یدمب*و*س

 ...کردم ترک رو اتاق سرعت با هم بعدش

 وندنخ حوصله دیگه... پایین پریدم تيتم رو از و کنار کردم پرت رو کتاب
 خوندن درس حوصله وقت هیچ من کردم می کتاب حساب اگه... نداشتتم
 لمد... بود گذشته ساعتی چند نحس اتفاق اون و سهند رفتن از... نداشتتم

... هدیگ شدم می روبرو باهاش باید خب ولی بیرون برم ازاتاق خواست نمی
 دلم تو یکی... کم یه فقط... ترستتیدم می کمم یه چی؟؟؟ کته آخرش

 به هک کیانی خانم بدبيت... بودنت پرستار این با سترت تو خاک:_»گفت
 ...«کرده خوش دل تو

 ژست هی زیاد نفس به اعتماد با و شدم قبل ی یگانه همون بازم... فکرا این با
 اپ جاش از احتماال ستتالمتی به خب... بیرون اتاق از رفتم و گرفتم ميرور

 پای ودب نشسته... زدم دید رو پایین یواشکی... بود بسته که دراتاقش... شده
 چشمی چهار... دراومد ازحدقه دوتاش داشتتم چشتم تيم دوتا... وی تی

 می داشتتت پیش ستتاعت دو تا که ین... خالقا جلل... کردم می نگاش
 پوساشو بعدش شتکنه؟؟؟ می تيمه فرت فرت داره حاال طور چه مرد؟؟؟

... میز رو بعدم و هم رو انداخته پاهاشتتم/ بیرون؟؟ کنه می پرت دهنش از
 چرا؟؟... آخه... یعنی چرا؟؟؟ پس... پس!!!!! تره ستترحال ازمنم که این

 همتوج... پایین رفتم ها پله از... اینجوری حاال... اونجوری پیش دوساعت
 کج سرشم حتی اما دیدم چشم ازگوشه نیست که خر خب... میام دارم شتد
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 دمکر کشتتف ها تازگی... عملی مرتیکه... جهنم... بندازه بهم نگاه یه نکرد
 بدون منم آشتپزخونه رفتم می که طوری همین... بعله... هستت هم روانی

 معج باید خودت وگرنه نریز رو ها تيمه پوست:_»گفتم کنم نگاش که این
 ...«کنی

....._ 

 ردهک قبول حتما کردم فکر... شدم خیال بی همین واسته... نشتنیدم جوابی
 و بریزه و بيوره هی... نبودم که کلفتش... حساب به بودم پرستارش... دیگه

 !؟!کنم؟ جمع من بپاشه،

 ...بیرون رمب که برگشتم... گرفتم آب یيچال آبسردکن از و برداشتم رو لیوان

 ...شتتتتتتتتتتررررررق

... بود شتتده ظاهر ستترم پشتتت جن عین. شتتکستتت و افتاد ازدستتتم لیوان
 شقیاف... افتادم می ستتنتوری علی یاد دیدنش با همش... خدا به!!! قیافشتو

 یه... همن مثل همشون نگی بگی... هاش ونعشتگی خماری ولی نبودا اون
 زخندپو... اون وحشتتتناک قیافه به نگاه ویه کردم می لیوان های تکه به نگاه
 و جارو بيوام اینکه بدون... مرد می داشتت که نبود خیالشتم عین...زد می

 هنوز... شدم رد ازکنارش کنم جمع رو ها شیشه وخورده بردارم انداز خاک
... کردم بهش نگاهی... شتتد کشتتیده بازوم که بودم نشتتده دور ازش قدم یه

 یعنی... بود بهتر خیلی حالش گفت شتته می... نبود قرمز چشتتماش دیگه
 خطی خط افکارمو همه صداش... هرچی به لعنت داشته؟؟؟ اثر انقد مواد
 ...کرد



 من پرستار

 

55 

 !«نگفتم؟ نکن تر دراز ازگلیمت پاتو گفتم_»

 حاال بودم داده نجات جونشو بود؟؟ مرگش چه... شدم خیره بهش نامفهوم
 کرده خبر کی رو پستتره این:_»کرد باز دهنشتتو بازم!!!!!! بود کارم طلب

 «بود؟؟؟

 ..«کن ول دستمو_»

 !«اینجا؟ آوردیش تو_»

 ...«کنار برو... برم من بذار_

 «اینجا؟؟؟ آورد کی اینو گم می کری؟؟؟؟ مگه:_»زد داد

 ...«من_»

 !«کی؟ اجازه با! کنی می غلط تو_»

 با... آشپزخونه وستط داد هلم و گرفت تر محکم رو بازوم... کردم ستکوت
 یکهت سه کمرم... فطرت پست آشتيال... آخ... کابینتا به خوردم محکم کمر
 داره... خدا یا... بعدشتتم بستتت رو در... آشتتزخونه در طرف رفت... شتتد

 لبمق ریتم... گذاشت جیبش تو و درآورد کلیدشو هم حاال... کنه می قفلش
 یغج... جلو اومد قدم یه بازم و زنه می کج لبيند... طرفم میاد... گرفت باال

 می فحش بهش لب زیر... خنده می... کشتتیدم تر کنار خودمو و کشتتیدم
 ...دم

 «گفتی؟؟؟ چی_»

 ...«رسی نمی جایی به کارا این با_»

 ...«شو خفه_»
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 محکم منو اما... کنم فرار خوام می... کشم می جیغ بازم... طرفم میاد بازم
 داشت عضله هم این ولی بود پیر اگه خب... داره زور ولی معتاده... گیره می
 کشم می سترمو خشتم با... جلو میاره سترشتو... گرفته گریم... جوون هم

 می داغ... سیلی یه... گوشتم زیر کشته می... کشتم می جیغ بازم... عقب
 دونم نمی... هام گونه رو ریزن می... کنه می باز اشتتکامو راه همون... کنم

 می بلند بلند داره... میاد خوشش... ریزم می اشک فقط چیه؟ مگ*ن*ا*ه
... کنه ادب رو دراز زبون و ميرور دختر اون داشت دوست انگاری... خنده
 «..شو خفه:_»زنه می داد... جیغ بازم... کشه می رو دستم

 ...«کنم کمکت خواستم می من_»

 رو تو که پیرزنی و پیرمرد اون و تو کمک به گفتم اول روز همون! من؟ به_»
 ...«ندارم احتیاج فهمی؟؟؟ می... ندارم احتیاج فرستادن

 زنم می جیغ بازم... میاره یورش طرفم به... دم می نجات دستش از خودمو
 مچ رو ذارمش می... دارم برمی رو ها شتیشته خورده از یکی ثانیه یک تو و

 جلوتر:_»زدم داد... میاد نزدیک داره... شد عوض چشماش حالت... دستم
 ...«زنم می رگمو بیای

 ..«کنار بندازش_»

 ...«زنم می جلو بیای اگه خدا به_»

 بازم... زدم داد... جلو آورد دستشو... رفت نمی رو از بازم... کردم می گریه
 ...داد

 ...«جلو نیا... نیا_»
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 این بهتره پس... بترستتونیم خوای می دونم می... نداری راهی هیچ_»
 ...«کنار بذاری رو بازیا مسيره

 ...«کشم می خودمو خدا به... زنم می خدا به... نیا نزدیک گفتم_»

 رارف نتونستتتم... آورد هجوم طرفم به یهو... لرزید تنم... زد بزرگ قهقهه یه
 با اشتد... بود دستم شیشه تکه هنوز... تر محکم دفعه این... گرفتم... کنم

... ح... خودم کنی دنیا ترک بيوای... که ازاین قبل:_»زد می حرف پیروزی
 ...«تو... اب... س

 اهنگ با.. ریزه می دستام رو گرم چیز یه... شه می کمتر و کمتر داره صتداش
. ..بيندم تونم نمی... شم می خوشحال... قرمزه رنگش بینم می جونم بی

... شهاب اما... شدم پیروز من... ره می سیاهی داره چشمام... ندارم جونشو
یرشم حاال... کنه می نگاه دستم به وحشت با داره  یم محو ازجلوم داره تصو
 ..پیروزم من هنوزم... شه

******* 

 کهتو... مادر چشماتو اون بازکن... عزیزم... دخترم... یگانه... جون یگانه_»
 ...«کردی لب به جون منو

 انگار... بدم تکون پلکامو کنم می ستتعی کم کم... داغ دستتت یه تماس
 یه... صدا بازم... کنم باز رو پلکام ندارم جون... کردن وصتل وزنه بهشتون
 ...بيش آرامش صدای

 راحت منو کنی نمی باز چشتتماتو چرا! عزیزم؟ اومده ستترت بالیی چه_»
 ...«یگانه کنی؟؟
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 نداده تشتيیص هنوز ولی بود آشتنا صتداش... کرد می گریه داشتت انگار
. ..کرد می درد سرم... کردم بازمی چشمامو باید... کردم ستعی بازم... بودم
 الی شده که زورم به... شتم می خوب ببینم رو برم و دور اگه کردم می فکر

 فشار روهم پلکامو... زد چشمامو... ستفید نور یه... کردم باز ازهم پلکامو
 یه فقط شتتاید... بینم می محو محوِ ... محو... کردم بازش دوباره... دادم

 بسته و باز رو چشمام... نشسته کنارم که خانم یه یا آدم یه از... کلی تصوریر
... بود داغ... کردم حس رو چیزی یه گونم روی... تاره هنوز اما کنم می

یرشو... دم می تشيیص تازه صداشو... یدمب*و*س انگار  تدرس دارم تصو
 می تنم میاد که اسمش... شهاب... شتهاب... شتهاب مامان... بینم می تر

 اون... عملیه اون... معتاده اون... روانیه اون... اونه تقصیر چی همه... لرزه
 می گریه دارم... یه... آشتيال یه... پستته آدم یه اون... ده می کشتتن به منو
یرای ی همه... کنم  شتتهاب رفتارای ی همه... قبل ستتاعت چند تصتتو

... ریزه می اشتتک اونم... گیره می بيلش تو ستترمو خانم لیال... جلومه
 صداش... زنه می حرف گوشتم تو آروم آروم... یکیه دردمون... هردوتامون

 هواس تو... حیفی تو... نریز اشک تو... نه تو:_»کنه می آرومم همیشته مثل
 ننک اینجوری خودت با... مادر نکن... حیفی پرستاریشم حتی... شتهاب

 از چرا گی؟ نمی خودم به درداتو چرا! کردی؟ بود کاری چه این... یگانه
 غلط من... نکردم اجبارت من... کردی می فرار اصتتال نیومدی؟ خونش

 ..«کردم غلط... یگانه کردم
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... رمبگی دستشو که میارم باال دستتمو... پیچه می گوشتم تو گریش هق هق
 که همونی! ام؟ یگانه همون من... شتتدم پیچی باند مچ به افته می نگاهم
... روز یه کردم نمی فکرشم حتی! بود؟ وشوخی خنده کارش شب تا صتبح

 هی دست از کردن فرار... ببرم در به سالم جون... و کنم کشی خود روز یه که
 ...وگرنه داشت رو راه همین فقط روانی

 اشکاشو... خانم لیال به رو چرخوندم سرمو... فکرکنم بهش خواستتم نمی
 ...دستمه تو دستش هنوزم... صندلی رو ونشست کرد پاک

 ...«کن حاللم... یگانه کن حاللم_»

 شایدم... اون فقط... شهاب... نداشت تقصیری هیچ اون ولی کردم نگاش
... بود شده سنگین زبونم... بزنم حرف خواست می دلم... دونم نمی... من
 ...نزدیک آورد سرشو کیانی خانم... کردم باز دهنمو زور به

 «چی؟ کمپوت! بیارم؟ برات میوه آب خوای؟ می چی بگو عزیزم؟ جونم_»

 کپوت یه... کرد باز یيچالو درِ ... اون اما... بزنم حرف خواستم می من ولی
 ذاره می چنگال یه و کنه می باز درشو بازکن در با... داشتم دوست... گیالس

... االب کشیدم آروم... بيلم زیر گذاشت دستشو... طرفم میاد بعدم... توش
 رو، کمپوت خنک و شتتیرین طعم وقتی... داد بهم رو کپوت کم کم بعدم
.. .بود افتاده فشارم شاید... میاد جا حالم تازه... کنم می مزه مزه زبونم روی

 خونش بری خوام نمی دیگه:_»زنه می حرفم دهنم گذاره می که جور همین
 که داشتتت چیکارت جوون دختر یه آخه... نداره رحم هیچیکی به اون...

 ...«که کردی اذیتش انقدر
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 چه دونه می شاید!!! شناسه می بچشتو شتاید!! دونستت؟ می کجا از اینارو
 تالش باید!!! شتتدم وچی بودم ای یگانه چه... کرده تربیت ای دردونه عزیز
 به اعتماد همه آشتتيال شتتهاب اون... برگردونم شتتوخمو طبع اون باز و کنم

 مکن کفنت خودم الهی ای! کو؟ روحیم اصتتال... کرد تیکه تیکه رو نفستتم
 راه رو ميزم هم... داشتتت اثر خیلی کمپوت کردم می حس... شتتهاب
 خورم نمی:_»گفتم کیانی خانم به رو... کرد باز رو زبونم هم و انداخت

 ...«دیگه

 ...کرد نگاهم لبيند با

 یتون نمی نکرده خدایی شتتدی شتوکه کردم فکر... برم قربونت من الهی_»
 !!!«بزنی حرف

 نزنم شمچ... متر بیست و صد دارم زبون یه تيته به بزنم... بذاره پسرت اگه
 !!!شه نمی هم هیچیش

 ...«نداره آفت بم بادمجون:_»گفتم اما

 دکترت! نداری؟ درد! خوبه؟ حالت حاال... عزیزم زنی می چیه حرفا این_»
 ...«تبه بزنه مسکن بگم پرستارا از یکی به داشتی سرگیجه اگه گفت

 ...«خوبم نیست الزم نه_»

 ...«شکر خدارو_»

 !«اینجا؟ آوردین جوری چه منو بگین شه می_»
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 هابش:_»گفت... کشید می خجالت نوعی به شاید... پایین انداخت سرشو
 به زده زنگ بعدشم... بیرون زده خودش بیمارستان سپردتت تا ولی آوردتت

 ...«سهند

 !«حاال؟ کجاست! کرده؟ خبر براچی اونو! سهند؟_»

 نیست حاضر اصال... نمیارم در کاراش از سر خدا به... مادر دونم نمی_»
 و سهند به زده زنگ... نبینه رو ما ولی کنه هرکاری حاضره... بزنه حرف ما با

 ونا... پسرو این بده خیر خدا... داده رو بیمارستان آدرس با رو تو ی قضتیه
 ...«میام باز فردا گفت رفت االنم... کرد خبر منو

 !«اینجام؟ فردا تا من یعنی_»

 ...«کردن مرخصت ظهر شاید... باشی نظر زیر باید فردا تا گفتن_»

 تو کیانی خانم گل دستتت... چرخونم می نگامو و کشتتم می عمیق نفس یه
 ...بود احمقانه کارم چقدر کنم می فکر دارم... دیدمه

******* 

 جون لیال درخواست به من و گذشتت ام احمقانه کار اون از روزی سته دو
 حداقل... اونجا برگردم خواستم نمی هم خودم... ها اون ی خونه به برگشتم

 شتتروع که کاری باید من... گردم برمی دوباره بعدش اما... مدت یه برای
 ...کنم تمومش رو کردم

 چطوری؟... کنی تمومش باید یگانه آره

 ...خودم مرگ با

 شدی؟ دیوونه... هه... هه
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 یگانه... کردم نمی رو احمقانه کار اون که نبودم دیوونه اگه مشتتکلیه؟ آره
 ...عملی شهاب اون پیش برگردی نشی دیوونه

 این از بیش دلم و عقل میون درگیری به... گردم می بر بعضیا چشم کورِی  به
 مه رو شالم جین، شلوار و ای سرمه مانتوی یه پوشیدن از بعد و ندادم گوش

 رفت یادم سری اون که رو هنریم کار چنین هم و موبایل و کیف و کردم سرم
 رم می که بگم جون لیال به تا هال توی رفتم و برداشتم رو بدم نشون استاد به

 رو جون لیال... براتون بگم بزارید... هنری کار گفتم آهان... دانشتتگتاه
 هابش خوشبيتانه... دادم بهش رو کلیدم دسته و بیاره وسایلمو بره فرستادم

 ...رفتم می مرگ سوی به من دیگر بار وگرنه ندیدش و نبود خونه

 «کجایی؟ جون؟ لیال_»

 ...«دخترم اینجام من_»

 «کجا؟... کردی کاله و شال چه:_»گفت و کرد اخمی دیدنم با

 فتر یادم هم پیش جلسه... بدم استاد نشون کارمو باید... دانشتگاه برم_»
 ...«ببرمش

 ...«نیست خوب حالت هنوز تو_»

 ...«گردم می بر زود و رم می.... ندارم مشکلی... خوبم نه_»

 دمش سوار... بود منتظرم در دِم  آژانس... کرد بدرقه در دِم  تا منو نارضایتی با
 ...«دانشگاه رم می:_»گفتم و

 می دیر وقتی همیشتته... زد تک آرزو که رفتم می کالس ستتمت به داشتتتم
 ممن... بجنب یعنی زد می بهم تک یه کالس سر رفت می استتاد و رستیدم
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 تاخیرم بابت استتتاد از و شتتدم کالس وارد... کردم می کارو همین متقابال
 مشيول هم اونا و نشتستتم صتدف و آرزو بین رفتم و کردم خواهی معذرت

 ...شدن من کردن پیچ سوال

 «بودی؟ کجا_»

 ...«نبود ازت خبری روز سه دو این_»

 «خبریه؟ نکنه_»

 !«شدی مرموز_»

یل دیگه_»  «؟!گیری نمی تحو

 «چطوره؟ شهاب آقا_»

 کالس اول از ما فهمید نمی اصتتال هم استتتادمون... پرتا و چرت همین و
 رومون به ولی فهمید می شاید... نه یعنی... اوووووم... زنیم می فک داریم

 هن بده؟ کم نمره زیرکی زیر بيواد نکنه ولی بود خوب هم همین... آورد نمی
 و کنارش ایستتتادم رفتم کالس از بعد... نیستتت کارا این ماِل  این بتابا

 ...«آوردم طرحمو من استاد ببيشید:_»گفتم

یلش وقت از ولی:_»گفت و کرد مکثی  ردی... عظیمی خانوم گذشتتته تحو
 ...«شده

 ...«راستش... راستش نیومدم دانشگاه روزه چند من استاد_»

 «شده؟ چیزی_»

 ...بودم پلیدی آدم کال من... رسید دهنم به پلیدی فکر

 «بودم شهرستان روزه چند این من کردن فوت اقواممون از یکی استاد_»
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 ما بودن کجا اقوامت یگانه... گرفت خندم بود صتتدام توی که بيضتتی از
یی ندیدیمشون؟  ...خودتا واسه هستی دروغگو

 ...«کنه رحمتشون خدا متاسفم:_»گفت متاثری لحن با

 ...«بیامرزه هم رو شما رفنتگان خدا_»

 ...«دفعه یه همین فقط ولی ببینم بزارید رو طرحتون حاال_»

 ...«استاد ممنون_»

 ...شدم خارج دانشگاه از تشکر کلی از بعد و

 .دیدم رو علیرضا راهرو توی

 «کنی؟ می چکار تو؟ چطوری... پیدا کم خانم سالم به_»

 «جون؟ علیرضا چطوری تو میسی_»

 !«خوبیم هم ما_»

 «کوچولو؟ نی نی چطوره؟ ارغون_»

 «کنی؟ می چکارا... خوبه هم نی نی... خوبه ارغوانم_»

 دادم می توضیح براش منم و شدیم می خارج دانشگاه از زنون قدم داشتتیم
 به.. .نگفتم بازیم دیوونه از چیزی البته... بکنم قراره چه و کنم می چه که

 آرزو و صدف خیابون توی... احمقم چقدر بفهمه کستی نباید... کس هیچ
 و جایی رن می که گفتن علیرضا با علیک و سالم از بعد و ستمتمون اومدن

 همه و بود صدف، اف بی حسام، تولد... شاپ کافی دعوتن همه شتب فردا
 دیدگانشتتان بر منت پذیرفتیم میل کمال با هم ما... بود کرده دعوت رو

 !کنیم؟ چه... داریم کالس ما... دیگه آره... بگذاریم
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 آدرس و مشد سوار برسونه منو اینکه برای کردن پاره تیکه تعارف کلی از بعد
 یدمخر می رمان تا چند باید... اونجا برسونه منو تا دادم رو فروشی کتاب یه

 هم کالفه کن فکر زدم می خنگ طوری همین من... شتتدم می کالفه وگرنه
 برم روز یه دادم قول بهش و شدم پیاده ماشینش از... شتود می چی... بشتم

 زا یکی واقع در... بود دانشگاه خوب های بچه از یکی علیرضا... خونشون
 ...بود ها بهترین

 ...بود داداشم... نکنیدا برداشت بد... اوی اوی

 مه دانشگاه که بود دبیرستانیم دوست ارغوان... بودم ارغوان و اون رابط من
 من پیش اومد می علی... خندیدیم می هم با چقدر... آخی... بودیم هم با

 وبیخ بچه خیلی... خواستگاریش بره بزنم حرف ارغوان با کرد می التماس
 می... گفت می... شتتدید بود حال اهل یونی های بچته قول بته... بود

 ...زد می رک حرفشو... بود پیله شیله بی... خندید

 ...آخی... شد می بابا دیگه ماه چند تا و خوب ی بچه یه مشتيصات دقیقا
 اون به جونم... خاله هم بشم عمه هم قراره... الهی... اس بچه خودش این
 ...نی نی

 سمت به پور مودب.م رمان تا سه و درسی کتاب تا چهار سه خریدن از بعد
 به توجه با و بودم نيونده رو پور مودب های رمان حاال تا... رفتم خونه

 ...نمک امتحانشون گرفتم تصمیم کردن می تعریف خیلی که ها بچه حرفای

 ...خریدم رو یاسمین و گندم... یلدا

****** 
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 ...«نداره امکان علی؟ میگی چی:_»گفتم و انداختم بهش نگاهی

 ...«داره گ*ن*ا*ه بابا... بیا کوتاه بارو یه همین حاال_»

 ...«افتادیا خودت ی گذشته یاد علی_»

 ...«دفعه این اما بله_»

 «چی؟ دفعه این_»

 ...«داره دل اونم... داره گ*ن*ا*ه بابا... گیره پیشت من کار هم دفعه این_»

... شتتد کوفتش تولدش حستتام بریم بیيی حاال نداره؟ گم می من مگه_»
 ...«زنیم می حرف بعدا

 ...«دیگه حله_»گفت و زد لبيندی

 ...«بعدا گفتم... گی می چی... نه_»

 رفتم... آوردن رو حسام کیک موقع همون... شدم شتاپ کافی وارد دوباره و
 زبون بهش منم... کرد می نگاهم خاصی جور یه ارغوان... نشستم آرزو کنار

 زیر زدیم همه حستتام کیک دیدن با... دادم تکیه صتتندلیم به و کردم درازی
... خدا رو تو شو آدم:_» بود شده نوشتته روش که میمونی کیک یه... خنده
 «گیری می زن داری

 وسط این اما کردن نگاه بهش خنده با همه... بود داده سفارش صدف کیکو
 دوسش خیلی... کرد می نگاهش عمیق عشق یه با... داشت فرق حسام نگاه

 وای... کردم فکر خودم گاف به... شتتدیم کیک خوردن مشتتيول... داشتتت
 تعریف واستتش چیو همه باید حاال... رفت صتتدف جلوی آبروم... خدا
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 هک زدیم می حرف داشتتتیم و بودیم نشتتستتته... کنم تعریف بزارین... کنم
 «نیومدن؟ ارغوان و علی چنده؟چرا ساعت:_»گفت صدف

 گاهشن صدف و کنم نگاه رو ساعتم تا باال کشیدم رو آستینم عادتم طبق من
 ...شد قفل من مچ روی

 از من و نبود دستتم روی ستاعت یعنی... نبود کار در ستاعتی هیچ واقع در
 باندپیچی و بود دستم روی ساعت همیشه چون کردم رو اینکار عادت روی
 هک کردم می له دهنم توی چنگالو حرص با داشتم... برد آبرومو دستتم دور

 «درآوردی پدرشو:_»گفت آرزو

 «کیو؟ پدر ها؟:_»گفتم و انداختم بهش نگاهی گیجی با

 تعریف غضتتنفر براش انگار... رفت ریستته خنده از هم مزه بی آرزوی این
 ...کردم

 ...«خره گم می رو چنگال_»

 نیشتتتو ببند... بيندی یيچال رو... هر هر:_»گفتم ای مستتيره لحن با
 ...«میده بو که بس مقابلش در میاره کم فاضالب چاه... دختر

 جیغ... بوده ما سمت همه حواس فهمیدم... خنده زیر زدن همه حرفم این با
 ...«بشه تر بلند خندشون شد باعث آرزو بنفش

 فحش ودمخ به و کشیدم پوفی عصبانی...تاکسی منتظر و بودم خیابون توی
 گی دنده یه و بازی مستتيره بابا ای خونه؟؟؟ نرفتم علی با چرا که دادم می
 ...لجباز ی دختره... واال... داره حدی هم
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 ارکپ شایدم... بشه آمازون پات زیر تا آژانس منتظر وایسا اینجا اینقدر حاال
 ...جنگلی

****** 

 ودخ و خودکار با بقیه که نه... کردم باز رو در کلید با و دادم رو راننده پول
یس  بشه یعبرت درس... بگیرن یاد که کردم باز کلید با من... کنن می باز نو

 ...آیندگان واسه

 چقدر ...برگشته سفر از کیانی آقای فهمیدم که شدم خونه وارد صدا و سر با
... بود آورده سوغاتی واستم کلی... داشتتنی دوستت و بود مهربون مرد این

... که هم سلیقه... ظریف ی دخترونه ساعت یه و خوشتبو عطر یه... شتال
 ...باقلوا... بیست... آه

 هخالصتت و گفتم و گفتم و کردم زبونی شتتیرین خودش قول به براش کلی
 قرار که کارخونه ی بهونه به و گرفت درد سر بیچاره که گفتم اینقدر... گفتم

 نگرانی دل از هم خانم لیال... بيوابه رفت بزنه ستتر بهش صتتبح فردا بود
 ...گفت شهاب برای هاش

 که اون اما... برگردم دوباره تا زد می رو حرفا این کردم حس اما... دونم نمی
... واال دونم می چه... بشتتی اذیت و برگردی گذارم نمی بود گفته خودش

 ویت نمونه کوتاه بچم بيرم قد افزایش قرص براش باید... ده نمی قد ميزم
 ...هتتتی... کنن مسيرش مدرسه

 یا کردم ریهگ ببینم تا کشیدم صورتم به دستی... شد تموم یاسمین... آخیش
 لندب کنم؟ گریه رمان با که حرفام این مال من آخه!!! بابا نه شدم متوجه که نه
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 کارخدمت نگار... کرد می آشپزی داشت نگار... آشپزخونه توی رفتم و شدم
 «ندیدی؟ رو جون لیال:_»پرسیدم ازش... بود اینجا

 ...«هال توی رفت االن همین_»

 روی ی شماره به... خورد زنگ گوشتیم که رفتم می هال ستمت به داشتتم
 «بله؟:_»دادم جواب بسیار تعجب با و انداختم نگاهی صفحه

 ...«هستم سهند... خانم یگانه سالم_»

 «افتاده؟ اتفاقی... بله_»

 «خوبه؟ شما حال_»

 ...«خوبم ممنونم،_»

 ...«البته... داشتم سوال یه خانم یگانه_»

 ...«بپرسید رو سوالتون بفرمایید:_»گفتم که کرد مکث

 لمیع هیئت جز انگار بپرس سوالتو گم می جور یه رسید فکرم به لحظه یه
 می:_»دادم گوش و گرفتم رو خندم جلوی... شتتاگردمه اینم و دانشتتگاهم

 «برید؟ شهاب ی خونه به کار برای دوباره خواین می شما ببینم خواستم

 «مگه؟ چطور_»

 گها گفت... داره باهاتون کتاب حساب ستری یه بود گفته آخه... هیچی_»
 ...«بده انجام رو کتابتون حساب تا برید کنید کار دیگه خواید نمی

 باید راچ اما... سرش تو بيوره پولش که بگم خواستم و کشیدم عمیقی نفس
 کار اونجا که ای هفته چند ولی... نه حاال که عمر یه بگذرم؟؟ حقم از

 ...کردم
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 «برم؟ باید کی_»

 «کار؟ برای_»

 ...«حساب تصفیه برای نيیر_»

 «دارید؟ وقت امروز_»

 «کنید؟ می تعیین وقت ایشون جای به شما_»

 ...«امروز گفته خودش نه:_»گفت و کشید پوفی

 ...«اونجام دیگه ساعت یه تا باشه_»

 «دار خدانگه_»

 «خداحافظ_»

 ایستاده راهرو توی دقیقا من چون و بیرون اومد هال از جون لیال موقع همون
 .دیدم زدم می حرف گوشیم با و بودم

 «یگانه؟ شده چیزی_»

 ...«شهاب ی خونه برم حساب تصفیه برای باید... نه... نه_»

 «بود؟ شهاب:_»گفت مشکوکی لحن با

 ...«بودن سهند آقا نه_»

 «بری؟ خوای می_»

 ...«گردم برمی زود و رم می... دیگه آره_»

 ...«باش خودت مراقب ولی... باشه_»

 پسرش برای باشه چی هر... مادره اونم خب... شتد خوشتحال کردم حس
 انتویم با رو سفیدم کتان شلوار... باشته مراقبش یکی داره دوستت و نگرانه
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 رینبهت مشکیم چشتمای... انداختم خودم به نگاهی... پوشتیدم نفتیم آبی
 نه... بودن معمولی کامال صتتورتم اجزای ی بقیه... بودن صتتورتم اجزای
 اوقات گاهی... بودم راضی خودم از همیشته من اما... قشتنگ نه و زشتت

 هر... داشتم رو مادرم و پدر چیزا این جای به کاش که خوردم می حسترت
... بودن اینا چند هر... گم می رو کیانی آقای... عباس آقا و جون لیال چند

 هشتتت فقط من کرد فوت مادرم وقتی... اس دیگه چیز یه مادر و پدر اما
 گیسال شونزده تا... بود بداخالق خیلی... بود بداخالق بابام... بود ستالم

 نتونستتتم دیگه بعدش... خودمون ی خونه یعنی... بودم اون ی خونه توی
 ثلم که ساله بیستت پستر یه به بده منو خواستت می بابام چون کنم تحمل

 مه هیز البته... بداخالق قدر همون... اصتل برابر کپی دقیقا... بود خودش
 بود چرون چشم اونقدر اما میارم در خودم از که کنید فکر االن شاید... بود
 هی... کردم فرار خونه از... ایستاده جلوش ليت کرد می فکر چادر با آدم که

 راریف دختر عنوان به ترسیدم چون بعدش... کردم صبح پارک توی رو شب
 چرا دونم نمی ...بیمارستان نزدیکترین به رفتم بابام ی خونه ببرنم و بگیرنم

 ی خونه نماز وارد... کردم کارو این اختیاری هیچ بدون بیمارستتتان؟ رفتم
 حداقل... کشیدم دراز گوشه یه هم بعدش... خوندم نماز و شدم بیمارستان

 استراحتی یه اومدم من و مریضه که دارم رو کسی اینجا کردن می فکر مردم
 یکیان آقای ی سکته علت به که شتدم آشتنا کیانی خانم با جا همون... کنم

 اه فرشته مثل که نماز ستفید چادر توی دیدنش از... بیمارستتان بود اومده
 ماا رفتم می طفره کرد می سوال ازم مهربونی با که اول... گرفتم آرامش بود
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 کار نبهتری البته و بودم بچه موقع اون... زندگیم از... گفتم رو چیز همه بعد
 از بعد اما کردم می کار براشون اول... خونشتون برد رو من... دادم انجام رو
 و مدرسه فرستتادم... کنم کاری نگذاشتت دیگه و آورد رو نگار ماه سته دو

 که هم اش بقیه... داد انجام حقم در رو کارها بهترین... دانشتتگاه بعدش
 ...و شهاب ی خونه رفتم... دونید می دیگه

****** 

 کلید... انداختم نگاهی خودم روی به رو در به و شتتدم پیاده تاکستتی از
 باید سپ... بگیرم ازش بود رفته یادم و بود جون لیال دست کلید... نداشتتم

 ...زدم می زنگ

 یه... کم یه فقط... نه هم ترس... نه که استتترس... کشتتیدم عمیقی نفس
... دمدا فشار زنگ روی رو، دستم! شه؟ می چی ببینم بودم کنجکاو کوچولو

 «کیه؟:_»پیچید آیفون توی صداش ثانیه دو و سی تقریبا از بعد

 ...«ام یگانه_»

 یاد شدم خونه وارد و گذاشتم که رو اول قدم... شتد باز تیکی صتدای با در
 به که قولی پس کار؟ برای نیام قراره دیگه یعنی... افتادم اضطرابم و اول روز

 چی؟ گردونم بر زندگی به رو شهاب تا بودم داده خودم

... شیدمتبي بگم بيلش بپرم فرتی که شه نمی... کنم فکر باید... دونم نمی
 شتتهاب یگانه، بابا نه... بودم مقصتتر خودم چند هر... بمیرما بود نزدیک
 ور پسری یه که بودم فکرا همین توی... شهاب نه... خودم نه... بود مقصتر
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 به چه و عملی اون عمرا؟ شهاب؟؟؟ کیه؟؟؟؟؟؟ این... اوه... دیدم جلوم
 ...جذاب... نه که هم خوشگل خوشگلی؟

 ...«شهابم:_»گفت چون کردم تعجب فهمید کنم فکر

 ...«کردی استيدام جدید کارگر کردم فکر پس نه_»

 «نشد؟ کوتاه هنوز زبونت_»

 «مگه؟ بشه کوتاه بود قرار... نچ_»

 کن برص حساب؟ تصفیه برای نیومدی مگه:_»گفت و کشتید عمیقی نفس
 ...«بیارم پولتو تا

... فرماب:_»گفت و اومد پاکت یه با... ایستادم طلبکارا مثه ستینه به دستت
 ...«حقوقت اینم

 .ایستادم صداش با که برم خواستم و کردم تشکری

 «بیای؟ کار برای دیگه خوای نمی_»

 مشتتيص:_»گفتم... زدم زل چشتتماش توی... کردم نگاه بهش و برگشتتتم
 «نمیام؟ دیگه که نیست

 «بینم؟ نمی چرا نوشتی؟ پیشونیت رو... نه_»

 «کنید؟ می لطفی یه:_»گفتم و خوردم لبيندمو

 «چی؟... بله_»

 ...«نيوابید پنیر ظرف توی کنید لطف امشب از_»

 می اونجا من دونی می کجا از:_»گفت حرص با بعدش... نگرفت اول
 «خوابم؟
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 ...«نمکی گوله زیادی کنی می حس آخه_»

 درو آرامش با و بیرون رفتم بود پیروزیم ی نشتتونه که لبيندی با هم بعدش
 ...«گرفتم حالشو... آخیش... بستم

 اون قطف... بود نکرده تيییر هم غلظت اون به بابا نه... افتادم قیافش یاد به
 ...همین... بود رسیده تیپش به هم یکم... بود زده رو مزخرف ریشای

 «یگانه؟ شد چی:_»گفت و جلوم پرید جون لیال شدم حیاط وارد تا

 ...«جون لیال نیفتاد اتفاقی_»

 «برگردی؟ دوباره خوای می_»

 ...«نه_»

 رو ام نقشه باید کنم فکر... شد غمگین خیلی صریحم جواب از کردم حس
 یم براتون داخل بریم حاال:_»گفتم همین برای... دادم می توضتتیح براش

 ...«گم

 لحظه هر گفتم بهش رو چیز همه وقتی اما... اومد دنبالم پکر ای چهره با
 به نیستم راضتی من اما:_»گفت آخرش. شتد می تر خوشتحال اش چهره
 ...«کنی خراب یا بندازی خطر به رو زندگیت پسرم و من خاطر

 ...«جون لیال بکنم رو کار این دارم دوست خودم من_»

 ادب با من چه اوه اوه... بود اش کننده دلگرم لبيند هم حرفم این پاستتخ و
 مبارک بادا بادا... کنم دود استفند خودم برای باید... ستاعته چند این شتدم

. ..دیوونه چیه؟؟؟ بادا مبارک بادا بادا... زنیا می قاط یگانه چی؟؟... بادا
 .بزنم ارغوان به زنگی یه تا برداشتم رو تلفن
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 «چطوری؟ سهیل ی ستاره سلتتتتتتام:_»گفتم برداشت که رو گوشی

 «آسمانی؟ سنگ شهاب چطوری تو مرسی سالم_»

 یداپ ما برا ستتایت یه خواستتتی بابا خبر؟ چه... کوفت:_»گفتم و خندیدم
 !!نکردی پیداش هنوز تو شد پیر شهاب... کنیا

یس... بابا ای_»  ...«بنو

 «چیو؟_»

 ...«دیگه رو سایت لینک_»

 بعدش. ..توش برم باشه یادم تا نوشتم دستتم کف و برداشتتم خودکار رفتم
 هبچ... بده رو مهدی جواب گه می... کرده خفه منو علیرضا ببین:_»گفت

 ...«کشت خوشو

 ...«گفتم بهش هم بار یه... خوامش نمی من... ارغی ببین:_»گفتم جدی

 ...«عمته هم ارغی... باشه_»

 ...«سوزه می داره ناهارم برم من خب:_»گفت اون و خندیدیم دوتامون

 ...«برسون علی به سالم... آشپز برو_»

 ...«بای گلم باشه_»

 «خداحافظ_»

 نمی رو مهدی من بابا... کشتتیدم دراز تيتم روی و کردم قطع رو تلفن
 خوشم کن سرت چادر گن می ازدواج بعد ماه یه که پسرایی این از... خوام
 ردش منم... کنه دیکته رو عقایش داره دوستتت که معلومه ازش... نمیاد
 ...کرده یگانستون یاد فیلش دوباره ماه سه بعد این حاال... کردم
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 ...هی

 ...نوشتم مرورگر توی رو دستم روی آدرس

 ...سه... دو... یک

 ...اومد

 رعتشس که اینجا تا بابا نه... خوره نمی درد به پرسرعتا اینترنت این گن می
 فهمم؟؟ می چی نوشته اینجا که چیزایی این از من خب... بود خوب

 یم که چیزی من ببيشتتید،:_»گفتم نت کافی مستتئول به و رفتم... اوف
 «بگردید؟ برام تونید می... نکردم پیدا رو خواستم

 «موضوعی؟ چه به راجع... بله_»

 ...«معتاد شيص با صحیح رفتار و اعتیاد ترک_»

 «بگیرم؟ هم پرینت براتون... چشم:_»گفت و کرد بهم نگاهی مرد

 «بگیرمش؟ بیام کی... بله_»

 ...«دیگه ساعت دو حدود_»

 «شه؟ می چقدر ش هزینه... ممنون_»

 «کنیم می حساب بعدا_»

 چکار رو ستتاعت دو این خب... بیرون اومدم نت کافی از و کردم تشتتکر
 کنم؟

 ...برم ندارم حوصله خونه

 .بزنم آرزو به زنگی یه بزار... اووووم

 «کجایی؟ آرزو_»
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 «چطور؟... خونه من_»

 ...«گم می که آدرسی این به بیا ببین_»

 ...«رفته سر حوصلم خودمم... بگو_»

 شش و دویست ساعت، نیم حدود از بعد... بیاد شدم منتظر و دادم آدرستو
 دیگه دختر یه و صدف... سمتش رفتم و کردم بلند دستی... دیدم ستفیدشو

 «کنی؟ نمی معرفی صدف:_»گفتم و کردم سالم... بودن ماشین توی هم

 ...«عسل عموم، دختر_»

 و عسل پیش عقب رفت صدف بعدش... کردم پرسی احوال ستالم باهاش
 وآرز به رو... نشتتستتتم نیستتتم تعارف اهل که منم... جلو بشتتین تو گفت
 «چطوری؟... سالم:_»گفتم

 «کنی؟ می چکار اینجا... مرسی_»

 با مگفت بود رفته سر حوصلم هم حاال... بیاره در برام بدم مقاله یه اومدم_»
 ...«بگردیم بریم هم

 ...«بریم بزن:_»گفت و گذاشت گاز روی پاشو

 حد؟ این در بازی دلقک یعنی وای

 می و خوندیم می باهاش و بودیم گذاشتتته رو هلن نیستتتی تو فقط آهنگ
 ...بلند بلند... خندیدیم

 !دینمون باهام که نیستی تو فقط! / شکستی منو که نیستی تو فقط"

 سوزوندی منو که نیستی تو فقط/  هیاهو بی روزای و شب این تو

 موند برام خاطره یه فقط ازش/  سپردم دل هرکی به همیشه من
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 ترسوند عشقه هرچی از دیگه و من/  شکستن و شدن تنها اینهمه

 فتیگ می دروغ که نیستی تو فقط! / رفتی شبونه که نیستی تو فقط

 بیفتی من روزِ  و حال به هم تو/  نیست دور که روز یه شاید دونم نمی

 ندارم ای گالیه هیچ تو از من! / همینه من سرنوشِت  که انگار

 بیقرارم همیشه عمریه یه/  عزیزم مقصرم خودم حتما

 موند برام خاطره یه فقط ازش/ سپردم دل هرکی به همیشه من

 ترسوند عشقه هرچی از دیگه منو/  شکستن و شدن تنها اینهمه

 فتیگ می دروغ که نیستی تو فقط/  رفتی شبونه که نیستی تو فقط

 !بیفتی من روزِ  و حال به هم تو/  نیست دور که روز یه شاید دونم نمی

 فتیگ می دروغ که نیستی تو فقط/  رفتی شبونه که نیستی تو فقط

 !بیفتی من روزِ  و حال به هم تو/  نیست دور که روز یه شاید دونم نمی

 موند برام خاطره یه فقط ازش/ سپردم دل هرکی به همیشه من

 ترسوند عشقه هرچی از دیگه منو/  شکستن و شدن تنها اینهمه

 فتیگ می دروغ که نیستی تو فقط/  رفتی شبونه که نیستی تو فقط

 !"بیفتی من روزِ  و حال به هم تو/  نیست دور که روز یه شاید دونم نمی

 گشتتت رو تهران های خیابون تمام و بودیم کشتتیده پایین هم رو ها پنجره
 زنگ صدای و شد ستاکت ماشتین لحظه یه که بود آهنگ تا دو بین... زدیم

 به ور... شد شروع بعدی آهنگ... بود من گوشِی ... پیچید فضا توی گوشی
 ...«جون لیال وای:_»گفتم ها بچه

 ...«جون لیال سالم:_»دادم جواب و کردم خاموش رو ضبط
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 «شم؟ می نگرانت گی نمی کجایی؟ دختر_»

 ...«شلوغه اینجا نشنیدم رو گوشیم صدای ببيشید_»

 «کجایی؟_»

 ...«بگم رفت یادم ببيشید... بیرون اومدیم آرزو با_»

 «گردی؟ برمی کی... نداره عیبی:_»گفت و کشید عمیقی نفس

 ...«دیگه ساعت دو یکی، تا_»

 ...«عزیزم بگذره خوش... باش خودت مراقب... باشه_»

 گرانن داشت حق... داشتم میس تا پنج و بیستت وای... کردم قطع رو تلفن
 نیم و پنج ساعت از ما... اوه... بود هشت... کردم ساعت به نگاهی... بشه

... اومدم خودم به تتل صتتدای با... گذشتت زود چقدر... گردیم می داریم
 ...بچسب اینو بیيی، رو فکر

 ...شب"

 ...اس ساده حرف تا دو ترکیب

 ..."اس ساده من تابی بی ب و شما شيص ش

 ...هوووووووووووووو

 شهاب... گیرمش می فردا... بابا کن ولش... کردم فراموش رو مقاله اصتال
 تیمرف بعدش و زدیم دور دیگه یکم... بمیره نیستتت قرار روز یه این توی که

 کردیم حال... نکنه درد دستت آرزو:_»گفتم رستیدیم که خونه در... خونه
 ...«حسابی

 ...«خودته از حال... خواهش_»
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 و شدم پیاده ماشین از... کردم خداحافظی هم عستل و صتدف با و خندیدم
 ...کردم باز کلید با رو خونه در

 کفش جفت یه دیدن با کیه؟؟ ماشتتیِن  این... اومده مهمان احتماال... اوه
 چهب معموال اینجاست؟ کی یعنی... شد بیشتتر شتکم بزرگ ستایز آدیداس

.. .بود فرزند تک که جونم لیال... اومدن نمی کیانی آقای برادر و خواهر های
 اینجا این... اوه... کیه مهمانمون فهمیدم داخل به رفتن بتا بود؟ کی این

 مگه اوه اوه... برگشتن ستمتم به همه که کردم ستالمی آروم کنه؟ می چکار
 کنید؟ می نگاه اینطور دیدین قاتل

 باهاش من کیانی آقای:_»گفت ستتهند... تکی مبل یه روی نشتتستتتم رفتم
 مواد شتتر از داره دوستتت دلش ته هم خودش اون... کردم صتتحبت خیلی
 ...«کرده لج شما با... کرده لج اما بشه راحت

 بياطر رو خودش زندگِی  چرا چیه؟ کتاراش این دلیتل دونم نمی من_»
 «کنه؟ می تباه لجبازی

 ...«اما... اما... کنم کمک بهش دارم دوست من... کیانی آقای_»

 «بزنیم؟ حرف هم با خصوصی شه می:_»گفت و کرد ما به نگاهی

 پریدم و کردم باز رو اتاقم در... باال رفتم و گفتم ببيشیدی و شتدم بلند من
 ولمون" مزاحمید" گفت مستتقیم غیر که نبود مهم برام اصتال... تيت روی

 ...شم می پیر که کنم فکر چیزا این به بيوام اگه... بابا کن

... دمش نقاشی مشيول و برداشتم رو شیشم بی و اچ مداد با رو شاسیم تيته
 به ربع یه از بعد... کشتتیدم می رو رستتید می ذهنم به چی هر همینجوری
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یر یر این بازم... شدم خیره روبروم تصو  ی ترهپر... شهاب... کشیدم رو تصو
 دمز که طرحی یکی این البته... بود جذاب العاده فوق نقاشی برای شتهاب

 رو بوم... گرفتم تصتتمیمی یه ای دفعه یته... کردم حتذف رو ریشتتاش
 ...آوردم هم رو هام رنگ و قلمو... برداشتم

 بوم روی و بسازم ذهنم توی ازش سرحال و شتاد ی چهره یه داشتتم ستعی
 حاال تا... بيندن صورتش اجزای ی همه که جوری... کنم فکر بزار... بزنم
 ...هوووم... اما... سيتیه کاره همین برای ندیدمش طوری این

******* 

 هب قوسی و کش... بود شب سه ساعت زدم زل دیواری ستاعت به تعجب با
 افکار به... بچم خنده می ناز چه... کردم نگاه خندان شهاب به و دادم بدنم

 ...«کن فکر... شهاب... نه هم کس هیچ... بچه:_»گفتم و خندیدم خودم

 ...«خندان شهاب:_»نوشتم و زدم امضا طرحم زیر

 هم عدب... نبینتش اتاق داخل اومد کسی اگه تا گذاشتم پنجره به رو رو، بوم
 ...خزیدم پتو زیر لبيند با

 ...نداره لذت خواب مثل هیچی که آخ

******* 

 تحقیق ناو و نت کافی رفتم اول... پوشیدم لباس تند تند و شدم بلند صتبح
 صالا دیشب... کرد می درد شدت به سرم... دانشگاه رفتم بعدش گرفتم رو

 و گرستنگی... بودم کالس ستره یک سته تا نیم و ده ستاعت از... نيوابیدم
 ائمد استاده این هم بعدش... باشم داشته گند روز یه بود شده باعث سردرد
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 توی هم ها بچه از کدوم هیچ... زد می غر همش... پیچید می پام و پر بر
 خستگی با... بودم خواب همش رو آخری کالس... نبودن باهام کالس این

 که یشيص به تعجب با آشتنا پرشتیای یه دیدن با که بیرون زدم دانشتگاه از
 کنه؟ می کار چه اینجا شهاب... اوه... کردم نگاهی بود نشسته داخلش

 ایبر معلوم کجا از... نه یا سمتش برم دونستم نمی... شتد پیاده ماشتین از
 اما... داره کاری اینجا حتما... نیومده تو برای معلومه خب باشه؟ اومده من

 یه راه ستتر... رفتم رو خودم راه... نیستتت من به حواستتش اصتتال اون دیدم
.. .گذاشتم هم روی رو چشمام... دادم بهش رو خونه آدرس و گرفتم دربستی

 نمی هالبت که... رسیدم خونه به باالخره ترافیک گذاشتتن ستر پشتت از بعد
 حاال کنن؟؟؟ می چکار خیابونا توی ظهر از بعد ستته ستتاعت مردم دونم

 ...بود کل در اما... نبود هم سنگینی ترافیک

... اشدوست از یکی ی خونه رفته نهار برای که بود گذاشته یاداشت جون لیال
 غذا تا يوابمب گرفتم تصمیم همین برای... بود بیشتر گرسنگیم از خستگیم

 جهش یه با و کردم باز مانتومو های دکمته و آوردم در مقنعمو... بيورم
 ...رسوندم تيت به خودمو

 دستتت با خواب اوج توی... بود ستتردم... زنم می یخ دارم کردم می حس
 ...شدم پشیمون نکردم پیدا وقتی... گشتم می پتو دنبال

 لباس همون... بود پرشیا سوار شهاب... دیدم می رو تاریک جای یه خواب
 من به داشتتت... دانشتتگاه در دِم  بود اومده باهاشتتون که بودن تنش هایی

 و شهاب و شدم رد دیوار از من... بود بینمون دیوار یه اما... شتد می نزدیک



 من پرستار

 

81 

 دور شهاب... بود ستفید چیز همه... روشتن جای یه کشتوندم خودم دنبال
... کردم اطراف به نگاهی... برگشتت... شتد دور... برگشتت دوباره... شتد
 ...نرفت دیگه هم شهاب... نبود کس هیچ

 از.. .کردم پاک دست پشِت  با رو پیشونیم روی عرق... شدم بیدار خواب از
 در خواستم و شدم بلند جام از... بود تاریک هوا... خزیدم خودم توی سرما

 و شتد باز در دفعه یه... بودم کرده ضتتعف... رفت گیج ستترم که کنم باز رو
 .داخل اومد جون لیال

 «عزیزم؟ شدی بیدار_»

 ...نزدیکم اومد

 «یگانه؟ خوبه حالت شده؟ چی_»

 ...«گرسنمه:_»گفتم

 یه با قیقهد پنج از بعد و بیرون رفت ستتریع... بود زمزمه شتتبیه بیشتتتر البته
... میرم می گرسنگی دارم... جونم... سبزی قرمه وای... داخل اومد ستینی

 می فهخ داشتم که خوردم تند تند اینقدر... کردم تموم دقیقه پنج توی رو غذا
 به محال کردم می نگاه غذا به حتی اگه که طوری به... بودم سیر سیرِ ... شدم

 جون لیال به رو و برداشتتتم رو گلبافتم پتو کمد توی از... خورد می هم
 ...«ام خسته... بيوابم من:_»گفتم

 ...«بودی خواب ساعت پنج شدی؟ مریض نکنه ای؟ خسته هنوز_»

 ...«نيوابیدم اصال دیشب... نیستم مریض نه_»

 ...«بيیر شب... عزیزم کن استراحت باشه_»
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 «افتاده؟ اتفاقی یگانه شده؟ چیزی:_»گفت و اومد کیانی آقای موقع همون

 ...«نباشید نگران نیست چیزی نه:_»گفتم

 روشن رو خوابم چراغ... بیرون رفتن و شدن راضی تا زدم فک ستاعت سته
 ای خمیازه ستتاعت دو حدود از بعد... بيونم تا برداشتتتم رو یلدا و کردم

 باال ای شونه... دارم خواب کمبود چقدر که بودم متعجب خودمم... کشیدم
 ...خواب دوباره و... بستم رو چراغ و انداختم

****** 

 صبحونه یه خودن از بعد راحت خیال با... نداشتتم کالس امروز... آخیش
 من... خوندم دقت با رو مقاله اون و نشتستتم ام مطالعه میز پشتت کامل ی

 انیشتتتن حاال دادم می خرج به خوندن درس توی رو دقت قدر همین اگه
 ...واال... بودم

 با رفتار از هیچی من که فهمیدم... کشیدم می خط مهمش های قسمت زیر
 یاد ور چیزا سری یه بتونم شتاید تحقیق این خوندن با... دونم نمی معتاد یه

 ...ببرم جلو رو نقشم بتونم و بگیرم

 و،ر گوشی زده زنگ که کسی اسم به کردن نگاه بدون... خورد زنگ موبایلم
 .بود شهاب... گذاشتم گوشم روی

 «بله؟... سالم_»

 گردم می چی هر گذاشتتتی؟؟ کجا رو ها ماکارونی این میگم... ستتالم_»
 !!«نیست
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 جای ها ماکارونی چون... نبود بیش ای بهتانه بود ضتتایع... خنتدیتدم
 ...بودن همیشگیشون

 ...«تکی کابینت توی_»

 ...«همیشه مثل:_»کردم اضافه شیطنت با بعدش و

 ...«کردم پیداشون آهان_»

 ...«کنه درست ماکارونی خواد می این... هه:_»گفتم خنده با آروم

 قراره جدیدم پرستارِ ... کنم درستت خوام نمی من:_»گفت و شتنید اون اما
 ...«کنه درست برام

 ...جدید پرستار... نه... وای

 «خداحافظ... نیست مربوط من به:_»گفتم احساسی هیچ بدون اما

 شهاب ای... شه می خراب نقشم که اینطور... کردم قطع رو گوشی هم بعد
 نقشتتم هم اونطوری خب:_»گفتم خودم به و گرفتم گاز زبونمو... بمیری
 ...«شه می خراب

 خودم به فحش نصفش البته که اندیشی چاره و کردن فکر به کردم شتروع و
 !!!کنم فکر آدم مثل تونم نمی که کنم چه... بود

******* 

 !«خوابی؟ هنوز جون یگانه... یگانه_»

 بازش و در طرف رفتم شتتدم بلند... دارنا مشتتکل خواب با کال اینا بابا ای
 ...کردم

 «بودم شده بیدار نه... سالم_»
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 وقت یه کنم بیدارت باشی داشته کالس شاید کردم فکر... عزیزم ستالم_»
 ..«نشه دیرت

 ...«نداشتم کالس امروز نه_»

 «نداری؟؟؟ کاری امروز یعنی پس خب_»

 !«مگه؟ چطور... نه_»

 «بری؟؟؟ خوای نمی هم بیرون... پرسیدم جوری همین_»

 گل اون! ؟!کرده هندستون یاد فیلش باز نکنه جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان؟؟؟
 به بس از یگانه بسه!!! کرده؟ استيدام پرستار من برای رفته چی؟؟؟ پسرش

 چی من آخه... دیگه ده می ارور داره ميت کردی فکر جدید پرستتتار این
 منم منه، برگشتتت نگرانه بدجور مامانه دیدم وپستتر؟؟؟ مادر این به بگم

 «کرده؟؟؟ استيدام جدید پرستار شهاب دونستین می:_»گفتم

 هه هه هه!!!! جلوم افتاد دراومد ازحدقه یهو و شد تپل گردوی تا دو چشماش
 یه ...بود مونده باز متر سته دهنشتم بیچاره!!! وخدا تور نکن توصتیف یگانه
 پرستتتار چی یعنی... ی  :_»گفت من من با... بیاد خودش به تا کردم اهمی
... کنه ترک خواستتت نمی اونکه آخه... ولی کرده؟؟؟ استتتيدام جدید
 ...«حاال... کرد قبول زور به هم رو تو اونکه... اونکه

 رو همه داره... کرده لج من با االنم!! لجبازیه خدای اون چیه؟ دونین می_»
 ...«ده نمی قد دیگه ميزم خدا به... ده می حرص



 من پرستار

 

87 

یت قرص براش بود قرار  می حواس آدم واسه شتهاب ای مگه!!!! بيرما تقو
.. .طرفش رفتم تند ترسیدم... نشتست زمین رو همونجا خانم لیال! گذاره؟

 !«خوبه؟ حالت شد؟؟؟ چیزیت جون لیال:_»گفتم

 «رفت گیج سرم... خوبم... دخترم آره_»

 داد می فشتتتار گتاهش گتیج روی رو، دستتتتش کته درحتالتی بتعتدم
 !«یگانه؟:_»گفت

 «جونم؟_»

 «پیشش برگرد_»

 !«بله؟_»

 ...«ذاره می وسط هم رو جونش لجبازی روی از اون_»

 ...«باشه داشته پرستار وقتی ولی_»

 چه:_»گفت!!! برگردما بود ازخدام خودم خوبه... بدم ادامه حرفمو نذاشت
 گها خبره؟ چه ببین بده آب گوش و ستتر یه برو.... باشتته نگفته دروغ معلوم

 انمی... زیادن برش و دور اینا از خدا به! چی؟ باشه ها ناسالم ازاین پرستاره
 رشمت می... بيوره گول ترستم می... دن نمی ترکش ولی کنن می بدبيتش

 هک اینی از وضع یگانه ترسم می... بزنن واموالشو مال خماری و نعشگی تو
 ...«بشه بدتر هست

 یاون وگرنه زنه می گول رو همه که شهابه اگه:_»گفتم و زدم پوزخند دلم تو
 !!!«زنه می تیز وخماریشم نعشگی تو شناختم من که
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 دمشنشون... پایین بردمش و گرفتم رو دستش... ریيت می اشک خانم لیال
 می حل مشتتکلت هم تو باالخره... جون لیال بزرگه خدا:_»وگفتم مبل رو
 ...«شه نمی حل چیزی زدنا جوش این با نيور غصه.... شه

 بخو اعصابش برا هم... کنم دم آویشتن کم یه تا رفتم آشتپزخونه طرف به
 با من... چای تو ریيت می برام خودش همش قبلنا... دیگه درد هر هم بود
 حال خودش چون حاال ولی خوردم می مجبوری نداشتتتم دوس که این

 هک رفتم داشت، دوست آویشن هم خیلی اینکه خصوص به نداشت خوبی
 تا.. .بشه حل مشکل این تا:_»شنیدم سالن تو از رو صداش... کنم دم براش

 ...«پوسوندم کفن تا صد من... بشه آدم پسره این بیاد

 خانمی پا یه هنوز تو... توروخدا نگو... اِ :_»بیرون آوردم اپن روی از سرمو
 می صتبر کم یه فقط! زنی؟ می رو حرفا این نیستتت حیف.... خودت برای
 ...«خواد

 ...«والله دونم نمی... دونم نمی_»

 جون لیال»:_گشتم می آویشن ودنبال بودم کرده فرو کابینتا تو ته تا رو سترم
 ...«گذاشتی می دومی کشو تو قبال کجاست؟؟؟ آویشنا این

 !«چیکار؟ خوای می آویشن_»

 ای دیگه چیز برا مگه خوردن جز آویشنو خب اکبر الله!!! کنم دود خوام می
 !!!خوان می هم

 ...«بشه بهتر حالت کنم دم برات خوام می_»
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 تو مگذاشتت نکنه درد دستتت... بيوری آویشتن بيوای بعیده ازتو گفتم_»
 ...«یيچال کنار کابینت

... تشگذاش می ای شیشه قوطی یه تو همیشه.... بازکردم رو درکابینت رفتم
 کردم پیتتداش وقتی... بودم کرده فرو کتابینتت تو تنم نصتتف بتا کتلمو

 ...تاکابین سقف به خورد کلم.... گرومپ که بیرون بپرم اومدم ازخوشحالی

 ... «آیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی_»

 !«شد؟ چی:_»شنیدم خانمو لیال صدا که کشیدم می دست کلم رو

 «میام االن... هیچی_»

 و ستتتهب بار چند دره... بهش زدم لگد یه پام به و کردم کابینت در به نگاه یه
... هدوگان بشتتی تیکه تیکه ای... زمین رو افتاد ام قوطی دونه یه.... شتتد باز

 دهاوم در خانم لیال صدای دیگه!!! هستی خداییی چلفتی وپا دست همیشه
 در... جاش سر گذاشتم برداشتم رو قوطی زودی خرابه اوضاع دیدم... بود

 ودب کوچولو... بود زمین رو کاغذم یه... ایستادم راستت و بستتم رو کابینت
 یالل شتتکر خدارو... گرفتم دستتتم تو و برداشتتتمش کنم نگاش اینکه بدون
 این که بهتر همون نگه الاقل گفتم... بود درستتت اوضتتاع ولی اومد خانم

 !!! ایم شیره پسر همون بيل بفرستم رو دختره

 «یگانه_»

 ..«بله_»

 !«خوبی؟_»

 «چطور؟؟؟ بله_»
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 !«بودی؟ انداخته راه سروصدا انقدر چرا_»

 ...«کردم نمی پیداش ببيشید_»

 «بدم بهت تا بیا_»

 «برداشتمش ایناهاش_»

 ستنش وی تی پای بیرون رفت بعدم... وخندید داد تکون سرشو خانم لیال
 مگفت... شتتد راحت خانم لیال بابت از خیالم وقتی... کنم دم براش من تا

 لهمچا کمم یه... بود کرده عرق دستم کف... سرجاش بذارم دستمو تو کاغذ
 ...کردم نگاه تا... بود شده

 این... نازه چه گوگولی...  تو جیگر... رو اینجا ووووووویتتتتتتتتتتتتتتتتی
 چشتتم پولو تو پستتر یه... ستاله دوسته بچه چهار در سته عکس یه کیه؟؟؟
 درسته کرد می ه*و*س آدم که بود خوشتگل انقده... مشتکی مو و درشتت
 یو تی به حواسش خانم لیال... زدم دید رو ستالن تو دزدکی... بده قورتش

 ییعن... هیچی نه... اسم نه.... تاریخ نه... کردم نگاه رو عکس پشت... بود
 تو االن دونم می نزن نفهمی به خودتو... یتتتتتتتتتگتتتتتتتتانه!؟ بوده کی

 کجا؟؟؟ عملی اون کجا گوگولی این وااااااااای... شهاب آخه کیه؟؟ فکرت
 نماو... ذاشتن نمی کابینت تو خواستتن می رو عکس اگه باشته هرکی حاال

 نمی فکر... دزدیدمش یعنی... امن جای یه گذاشتم رو عکس!!!! قوطیا زیر
 نی نی دیدم منم ذاشتن نمی اونجا بود مهم براشون یعنی! بفهمه کستی کنم

 !!!!پولم کیف تو بذارم برداشتم خوستله،
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 رو بعدم... قوری تو بازکردم رو آب شیر... قوری تو ریيتم آویشن خورده یه
 ...زدم فندکشو و گذاشتم گاز

 نپایی از صتداشتو... باال پریدم و خانم لیال جلو گذاشتتم رو آویشتن لیوان
 .پایین شدم خم ها پله حفاظ رو از... شنیدم

 «جون؟ لیال جونم_»

 ..«افتی می االن نکن... ِااِ _»

 .«بزن حرفتو شما_»

 «بيوری؟ نمیای خودت چرا گفتم:_»گفت و داد تکون سرشو

یتتتتتتتتتتتتتتتی_»  دارم کار اتاقم تو دقیقه دو االن ولی خوام نمی که من ا 
 ...«میام

 «باشه_»

 گذاشتم ور تپولو وعکس برداشتم رو پولم کیف بستتم رو در و اتاق تو رفتم
 یعمل شهاب اون کن فکر... خندیدم ریز و کردم بهش دیگه نگاه یه... توش

 خب! نیستتت؟ یگانه نه! نیستتت؟! خوشتتکله؟ انقدر اون بابا نه... بوده این
 !!!ایه شیره آخرش آخر... ذره یه... بودم گفته که جذاب همون... نه خوشگل

 کنار و ینپای رفتم. کردم پرت کیفم تو رو پولم کیف و شتتدم فکرام خیال بی
 .نشستم خانم لیال دست

 !«نشد؟ خوب سرتون_»

 و خورد رو بود تهش دیگه که رو آویشتتن از قلوپ یه... بود دستتش لیوانش
 «خوبم خوب:_»گفت
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 «شکر خدارو خب_»

... قبلی تمنای همون... بزنه حرف خواد می کردم می احساس. کرد سکوت
 حرف که کنم کمک بهش خواستتم نمی ولی قبلی درخواستت همون یعنی
 ی خونه گشتم برمی باید اونجوری چون... کردم می کمک نباید من... بزنه

 برم... داره پرستتتار االن ولی برگردی؟؟؟ نداشتتتی دوستتت مگه! شتتهاب؟
 وشگلخ من ببینم اومدم یا! ببینم؟ جدیدتو پرستار اومدم! چی؟ بگم خونش

 گه می کی اصال... دانشگاه نزدیک اومد که جهنم به پرستاره؟؟؟ اون یا ترم
 هک داد می تکون یه مبارکشتتو فک که بود من برای اگه بود؟ اومده من برای

... دمکشی خوشگل رو پرترش و یکیه رشتمون که جهنم به اصال! کنه صدام
... ای مردونه اون به صتتورت... داشتتت رو ظرفیتش اونم خانوم یگانه نيیر
 شخ بدبيتم دست رگ خاطرش به که جهنم به... جهنم به... لطفا شو خفه

 نم به بمیره بره... برگردم خواد می دلم هنوزم که جهنم به اصال... برداشت
 زنگ بهم که جهنم به... دربیاد جونش تا هوا کنه دود بکشتته انقدر چه؟؟؟

 هب جدیدشو پرستار خواست می که جهنم به... ای بهونه فقط... الکی... زد
 لیال به من... کنم نمی کمک من... جهنم به آره... جهنم... بکشتته رخم
 بس از افتاد، کردن غلط به که جهنم به... بزنه حرف کنم نمی کمک خانم

 !!!جهنم حیف... گفتم اسمشو

 «ساکتی؟؟؟ چرا_»
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 اگه حاال... نشنوم رو جمله این فقط... خواستم می رو همین... نه وااااااااای
 ولی پیچوندمش درسته... خواسته ازم گریه با بار یه اون ولی... برگردم بيواد

 ...بگذرون خیر به خدایا... ایندفعه

 «خواستم می جوری همین دونم نمی_»

 «کن تعریف برام... بزن حرف_»

 !«چیو؟_»

 «خواد می دلت هرچی_»

 نه؟؟؟ هوووم؟؟؟ هستما؟؟؟ اینو بگم؟؟؟ گلت شهاب از خوای نمی یعنی

 ...«کنم تعریف چی دونم نمی که من بگین، شما دونم نمی... من_»

 !«بودی؟ راضی کارت از_»

 «کردم نمی قبول نبودم اگه_»

 !«چی؟ ازشهاب_»

..._ 

 ماین... کندم می حرص با دندونام با لبمو پوستتت... پایین انداختم ستترمو
 اگه... رفتیم هم خودکشتتی مزر تا تازه کرد، کنم جون پستتره آخه؟؟ ستتواله

 مور تنم! کرد؟ می غلطی چه آشپزخونه تو روز اون کردم نمی دار خش رگمو
 بیداد و داد اون با کاراش همه اون با آره... همه اون با لعنتی... شتتد مور

 با یگانه رهآ... گرفته جدید پرستار چی برای کن فکر... کن فکر بازم کردناش
 ورار ميزت که کن فکر انقدر... کن فکر بشین بازم کردناش اذیت همه اون
 ...بده
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 «آره؟؟؟ برگردی خوای نمی_»

..._ 

 !«کنه؟ درک کی رو من ولی کنم می درکت... دونم می_»

... داره پرستتتار اون ولی... که برگردم باز اگه... آخه دادم می جواب چی
 نداره؟؟؟

 «؟؟؟ چی بگم برم:_»گفتم

 تزریق آدرنالین براش انگار... چرخوند درجه هشتتاد و صتد رو سترش یهو
 تاثیرِ  گشتتم برمی من اگه که آرامشتتم... زد می خوشتحال همچین... کردن

 :_»گفت... روش ذاشت می رو آدرنالین

 سهم باشته پرستتارت دیگه کستی من جز اگه کرده تهدید بابات بگو برو_»
 ...«شرک

 بار دو حقه یه با که نیستتت بچه اون ولی:_»گفتم زود و پریدم حرفش میون
 مهه تیزه خیلی... شناختمش خوب وقته چند این... بمالیم شیره رو سرش

 ...«گیره می زود رو چی

 ...«کنیم دیگه فکر یه تونیم می... خب... خب_»

 !«چی؟_»

 گوش و سر بروخونش گذاشتی جا که وسیله یه بهونه به مثال... دونم نمی_»
 ..«بده آب

 ...«فهمه می نیست که خر ولی ببيشیدا... آوردین منو وسایل همه شما_»
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 کرده هنگ ميزش انگار بیچاره... داد تکون ستترشتو و کرد فوت رو نفستش
! !!جذاب جان دوگانه... خوشگل پستر یه کن فکر... کردم می درکش... بود
 بعد باشتتی داشتتته جوون جذاب پستتر یه آها... بگم بار چند!!! جذاب بابا

 داشته هم رو همه و کار و زندگی و خونه... باال تحصیالت... تازهتتتتتتتتته
یی بعد باشته  کنی؟؟؟ می کار چی دم، و دود و نوردی فضتتا فاز تو بزنه یهو

 کشه می چی بمیرم!!! باشم داشتته پستری همچین من نکنه خدا واااااااااای
 تیخوشبي و گرفتن زن ذکرش و فکر االن که این جای به!!!! کیانی خانم این

 رفمص از وقت یه پسرش کنن کمک که اون و این دنبال افتاده باشه شهاب
 عاشق یدمشا یا... بره این از بیشتر اش شده ریيته آبروی یا... بمیره نزنه زیاد

 ...آخی... پسرشه

 گریه دیگه:_»گفتم گوشتتش نزدیک و کردم حلقه شتتونش دور رو دستتتم
 گردم برمی! کنم؟ چیکار باید ببینم دوستتتش به زنم می زنگ االن... نکنیا

 ...«باش مطمئن

 پلکاشو آرامش با... کوچولو اشتک نم به... بود تر چشتماش... کرد نگاهم
 از ور اشتکش و بردم دستت... پایین چکید اشتکش قطره و کرد بستته و باز

 رفتم و دادم رو لبيندش جواب منم... زد لبيند... برداشتتتم گونش روی
 ...گرفتم رو سهند شماره و برداشتم رو گوشیم... باال

 «بله؟_»

 ..«ام یگانه... سهند آقا سالم_»

 «خانم؟ یگانه خوبید... سالم_»
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 ...«ممنونم_»

 «رفتید؟ کتاب و حساب برای_»

 ...«راستش اما... بله_»

 کنم؟ چیکار من بابا ای بگم؟ چی بگم؟ چطور دونستم نمی

 «شده؟ چیزی_»

 شتتدن خوب به خودم تمایل البته و کیانی خانم اصتترار به راستتتش... نه_»
 کار این باید چطوری دونم نمی اما... برم کار برای دوباره خوام می شتهاب

 زنید؟ می حرف باهاش شما... بکنم رو

 کالس خواستید می آهان نکردید؟ قبول اول از چرا خب:_»گفت و خندید
 !«بزارید

 زدم تشتر خودم به اما... مربوط چه تو به بگم خواستتتم و کردم درازی زبون
 ...گیرشه کارت یگانه

 !«میزنم زنگ بهش! بکنم تونم می چکار ببینم:_»اومد صداش

 «بگید؟ خواید می چی:_»گفتم تند

 هنش متوجه که گم می جوری یه... گفت خانم یگانه گم نمی... نترستین_»
 .«دم می خبر بهتون... دونم نمی... خواستید شما

 «خداحافظ... مرسی_»

 «خداحافظ_»

 ...کردم قطع رو تلفن

****** 
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 اما گذره می زدم ستتهند به که زنگی از ستاعت دو یکی،... دارم استترس اه
 و ببره آبرومو بره نکنه کنم؟ کار چه من خدا... نداده بهم جوابشتتو هنوز

 هم ابروش و چشم حاال شدم؟ کجش ابروی و چشم عاشق کنه فکر شهاب
 جا از متر یه گوشتتیم صتتدای با... بود کج فکرم زیادی من... نبودا کج زیاد

 یارو... حتما شتتعوره بی ایرانستتل این حتما اه... بود اس ام اس... پریدم
 می دهبرن صدتومن تومن میلیون یه شارژ با میده اس بهم هی کاره بی اینقدر

 جایک تومن صد کنم شارژ میلیون یه من وقتی خب بگه نیست یکی... شی
 !خوره؟ می دردم به کار

 به ستید یه بزار بیکارم که حاال... اتاقم توی رفتم و شدم خوندنش خیال بی
... بود نشتسته خاک متر سته دقیقا مطالعم میز روی... بکشتم بدبيت این

 رو کن پاک شیشه... دیدم می چی توش دونم نمی... ام آینه روی همینطور
... شد تمیز تمیز کندن جون دقیقه چند از بعد... افتادم جونش به و برداشتم

 هم وسایلم و رنگ و مو قلم و گذاشتم قفسته توی رو کتابام ی همه هم بعد
 باسل توی بزارم تا درآوردم رو مالفه و تيتی رو... گذاشتم دیواری کمد توی

یی  شدو یه رفتم هم بعدش... کردم پهن تيت روی دیگه روتيتی یه و شو
 موهامو.. .پوشیدم سفید شرت تی با مشکی آدیداس شتلواز یه و گرفتم تپل

... کشتتیتدم دراز تتيتت روی و بستتتتم حتولته بتا عتادت طتبتق هتم
 می زنگ داره گوشیم دیدم... بود شده تمیز اتاقم چه... آخیتتتتتتتتتتتتتش

 تهرف یادم اصال بود، سهند اوه... داشتم برش تيت کنار میز روی از... خوره
 .بود
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 ...«سالم_»

 ساعت که دادم اس ام اس بهتون کجایین؟ هستت معلوم... خانم ستالم_»
 ...«باشید اونجا شش

 اوه... دقیقه پنج و چهل و شش... کردم نگاه ساعت به

 ...«ایرانسله کردم فکر یعنی... نيوندم رو اس ام اس اون من ببيشید_»

 ...«بدم خبر بهتون تا باشید منتظر گفتم که من... بله آهان_»

 «خوام می معذرت_»

 دهنز دوباره شهاب تا بیاین زود فقط... خوره نمی بدرد خواهیتون معذرت_»
 «خداحافظ... سرش به

... ندارنا نزاکت ذره یه مردم... ادب بی چته... اوی... کرد قطع رو تلفن
 ...واال

 وت رفتم و بود دستتم گوشتیمم پوشتتیدم می رو مشتکیم مانتو که طور همین
 رو یامشپ... بود ازایرانسل پیام حساب به... دریافت جعبه تو بعدم... پیامام

 .کردم باز

 نمی زدم ميشو شایدم.. کردم صحبت شهاب با من خانوم یگانه... ستالم" 
 بتهال... کنه قبول برگشتتتین شتتما اگه که اومده حرف به جورایی یه اما دونم،
 ..."نشده عوض نظرش تا بیایین زود!!! کنم می تحملتون گفت

... دوستت هم... خودت هم... شعور بی... تيتم تو کردم پرت رو گوشتیم
.. .بذار نرو گه می شتتیطونه نوکرشتتم؟؟؟ من مگه... کنم می تحملش گفته

 !!! پرکنین خودتون رو خالی جای. ها بسوزه دوتاشون
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 مانتو با و بود صتتورتی و ستتفید رنگش... ستترم رو انداختم چروکمو شتتال
... یرونب رفتم و کردم آرایش ميتصر یه... داشت جالبی تضاد تنگم مشکی

 خوش دلش کم یه بذار گفتم و دادم توضتتیح رو چی همه هم خانم لیال به
 در دارم بودم نفس به اعتماد خدای که منی... شه می خوب بچش که باشته
 ...کنه می سوراخ سوراخ آدمو زبونش... میارم کم ای شیره این برابر

 "کنم می تحملش"

 !!!بشن راحت دستت از آدم گله یه کنم تزریق بهت هوا آمپول خودم ای

 هب دربیارم، دوتاشتتونو حرص تا دادم می لفتش... رفتم راه خیابون ستتر تا
 عقده کم یه بشه دور خواستم می قصد از اصال! شن می عصبانی که جهنم
 يصیش ماشین سوار اما ایستادم ب*و*ساتو ایستگاه تو... بشه خالی خودم
 از پر که هم خدا ی همیشتته... داد می طولش خیلی ب*و*ساتو... شتتدم

 ازاین... ور این بکشتتم اونو و بدم هل اینو هی نداشتتتم حوصتتله... آدمه
 رفتمگ دربست!!! بشم پیاده تا کنار برن که کنم دعوا اون با و کنم عذرخواهی

 اون نيوره... ستترکوچش رستتیدم ترافیک به برخورد بدون شتتکر رو خدا و
 توجه ها، ایه شیره اون خاطر به همش!!! گرفت ازم تومن هشتت... رانندهه

یی می  بادا... خیال بی... تره مهم همه از کیانی خانم... جان یگانه نمو
 ...باد

 قال مارو دوتا اون حتاال کن فکر:_»گفتم دلم تو... زدم رو اف اف رفتم
 اون از تر شعور با سهند... بابا نه... ووووویتتتتتتتتتتتتتی... باشن گذاشته

 !«بله؟:_»اومد اف اف تو از صدا که بعدم... شهابه



wWw.Roman4u.iR  011 

 

 تا کی از شتتهاب جون، دوگانه عزیزم، اونوقت آها بود؟؟؟ شتتهاب صتتدای
 باشه دومش دفعه این که زد می حرف عشوه با و بود دخترونه صتداش حاال
 یج شتاید دونی می چه تو! گرفته؟ پرستتار که راستته پس... کردم یخ ؟؟؟

 نوردی فضا و دم و دود اهل وقتی... نبود حرفا این اهل شتهاب آخه!!! افشته
 کاری:_»اومد بازم دختر صتتدای... بله... هستتت ميترم دختر اهل باشتته

 !«دارین؟

 می خودش پیش حتما... کرد می نگام داشت اف اف دی سی ال از فکرکنم
 ...بيندیم بزنیم دید بذار زنه می خل یارو گه

 «ام یگانه من:_»گفتم

 امتتا! بيتم خوش... وگتازی نفتی دوش هر منم گته می االن کردم فتکر
 !«دارین؟ کار کی با:_»گفت

 جوری همین!!! کنما می لهت تو میام... رفت می راه ميم رو داشتتت دیگه
.. .بود سهند صدای شنیدم آیفون تو از!!! دستمون داده کرده معطل منو در دم

 ...«آشناست کنین باز:_»گفت

 رومآ فرشا سنگ رو از... داخل رفتم و شد باز... تیک صدای یه با در باالخره
 نای یعنی... داشتم استرس کم یه همیشته... کم یه... شتدم رد طمانینه با و

 پایین به رو سرم!!! شدم نمی حساب آدم جز نداشتتم کمم یه همون ها موقع
... گانهی خیال بی بابا... مشکی و قرمز استار آل... کردم می نگاه کفشام به و

 !چیزاس؟ این حاالموقع
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 ودمخ نیستم که کور بابا روخدا؟؟؟ تو دیدم؟؟؟ درست... باال گرفتم سرمو
 بلنده... شناسم می رومن شهاب قد نيیرم... بودا ستهند شتاید... فهمیدم

 زودم... انداخت رو پرده... دادم تشتتيیص ستتایشتتو... دزدا نردبون عین
 !!!ناکس... زد می دیدم داشت فهمیدم موقع همون اما انداخت

 و جلو اومد میگ میگ مثل ستتهند داخل رفتم و کردم باز رو ستتالن در تا
 ...«سالم:_»گفت

 «اینجایین؟؟؟ هنوز شما سهند آقا... سالم_»

 اومد می داشت ها پله از شهاب دیدم یعنی نه... فهمیدم چشتمم گوشته از
 «رم می دارم دیگه ولی بله:_»گفت سهند... نکردم نگاهش... پایین

 ...رفتم وا

 «چرا؟؟؟؟_»

 «برم دیگه... اینجام وقته خیلی_»

 !!!«نه:_»گفتم لبی زیر

 !«بله؟_» 

 ...«میلتونه جور هر یعنی... چیزه_»

 این با تنها منو که ستتهند اون حستتاب باشتته... رفت و کرد خداحافظی زود
 مبل روی رفتم... پرستتتارش اما و... بعد برای باشتته... گذاشتتت گودزیال

 تو بود رفته... گم می رو شتتهاب... بیاد اونم شتتدم منتظر و نشتتستتتم
 انقدر... بمیرین دوتاتون لهی... اومدا می هم پچ پچ صتتدا... آشتتپزخونه

 ...بودم کرده عرق که بودم آورده جوش
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.. .بیرون اومد خودش شهاب پچ، پچ و فس فس ساعت ربع از بعد باالخره
 ...«سالم:_»گفتم لبی زیر تا زدم زور اونقدرم و کردم مجبور خودمو

 ...«سالم:_»زد وپوزخند کرد بهم نگاه یه چشمی زیر

 مثل بد های موقع تو ولی... متنفرم ازش همش که من... کن ستتکوت خب
 چی؟؟؟ بگم... نشتتد ولی زدم می حرف باید!!! گرفت مارو پاچه روز اون

 داییشخ بگم چیز یه... کشید می سیگار ساکت و بود نشسته روبروم شهاب
 تعجب!!! بودم ندیده کنه دود خوشتتگل انقدر و ستتیگار که پستتری عمرم تو

 آدمای ارسیگ گرفتن نحوه... کشیدن سیگار تا داریم کشتیدن ستیگار نکنین
 نگشتاا فقط... وسط انگشت و سبابه انگشت بین... دونستم می رو ای حرفه

 اشهب دست تو محکم محکِم  نه یعنی... کنه لمس رو سیگار کوچولو یه باید
 رو باال ریبب دستت با که جوری کنی کنترلش باید... بیفته که شتل شتل نه

 اسای حرفه او مال دماغ تو از دودش فرستتتادن بیرون... پایین بیاری و لبت
 گرفتن کام... کرد می انتياب دهنشتتو راه از اون ولی... شتتهاب مثل... که

 گلوت وت عمیق دود یه و داخل کنه می فرو لپاتو که انقد باشه عمیق با سیگار
 ....بعدشم.... پیچه می

 ...«سالم_»

 .چپم سمت به کردم نگاه و گذاشتم کنار رو افکارم

 ...«سالم_»

 هی با ای سورمه جین یه... کوچیکتر شایدم... خودم سال و همستن دختر یه
 بسته اسبی دم موهاشو... جلف چه اوه اوه... قرمز تنگ العاده فوق سرافون
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... رسم نمی خودم به اینجوری رم می عروسی من خدا به... آرایششم و بود
 !!!اعلم الله! ؟!؟!پرستاره؟

 با یول گفتم کوچولو مرسی یه... طرفم گرفت رو شربت ستینی و اومد جلو
 رسیگا دود شهاب... آشپزخونه تو رفت جلوم از اخم با متقابال اونم... اخم

 بیرون بودم فهمیده بودن هميونه اون بعداز خوبی به که رو وینستتتونش
 !«گردی می کار دنبال گفت می سهند:_»وگفت فرستاد

 از رو چشمام حالت کردم سعی! گفته؟ چی سهند جتتتتتتتتتتتتتتتان؟؟؟
 اج سته دو،... آره:_»گفتم... نشته ضتایع که برگردونم ریلکستی به تعجب

 ...«اما کردن قبولم

 !«چی؟ اما_»

 بخو حقوقشون بعضتیاشتونم... برنمیاد ازمن که دارن انتظاراتی یه اونا_»
 ...«نبود

 !«چی؟ من حقوق_»

 ...«کردم می قبول بود هرچی موقع اون کیانی خانم خاطر به_»

 «دیگه؟؟؟ خوای می بیشتر حقوق برگردی بيوای بازم اگه یعنی_»

 !«گفته؟ کی! برگردم؟_»

 داره پرستار که این!!! حاال اومدنه ناز موقع چه دوگانه اوووووویتتتتتتتتتتتتی
 ...بیرونا کنه می شوتت االن

 تمخواس بهتره حقوقم چون منم گردی، می کار دنبال گفت... سهند:_»گفت
 ...«کنم کمک
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 ...«خوره می خودت درد به نفست به اعتماد:_»زدم پوزخند

 می کنم فکر... بیرون زد رگشم... کرد نگاهم چپ چپ... فهمید منظورمو
.. .هست مامانتم نفع به اینجوری... خب:_»گفتم زود که بزنه داد خواست

 ...«نگرانته خیلی اون

 یکار تو گفت سهند... ندارم کاری اونا به من:_»گفت و حرفم وستط پرید
 ...«کنم کمک خواستم منم کنی نمی پیدا قبلیت کار از بهتر

 !«چیکارست؟ وسط این سهند_»

 !!!«نشناش نمک:_»گفت دلم تو یکی

 مهم برام حرفش و ستتهند... مقابلم تو ی خانواده و تو با من:_»دادم ادامه
 پرستتتار به احتیاج که تو دارم کار به احتیاج من معلوم قرار از... نیستتت

 نداری؟؟؟

 و ردک آشپزخونه در به کوتاه نگاه یه... کردم اشاره آشتپزخونه به چشتمم با و
 ..«.اومده موقت االن کنه می کار هم شرکت تو پرستار جز نیلوفر:_»گفت

 هک بدبيتیه آدم هم نیلوفر... دیگه افه جی همون پس آهان:_»گفتم دلم تو
یی افش بی  ایدش... خونه تو آورده اینو بچزونه منو خواسته می شتایدم!!! تو

 همه شهاب این از... آوردتش امروز فقط... اومدم من که امروز همین فقط
 ونا باشتتم اینجا بازم بيوام من اگه.... اگه پس خب:_»گفتم... برمیاد چی

 !!«نداره؟؟ مشکلی

 نداشتتته احتیاج اینجا به که داره حقوق کافی اندازه به شتترکت تو اون_»
 ...«باشه
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!!! براش کنم می بتازی پتارتی من گته می مستتتقیم غیر داره... لتعتنتی
 !«دیگه؟ چیز یه:_»گفتم.... اوووووف

 !«چی؟_»

 ...«بشه تکرار قبل اتفاقای خوام نمی_»

 !!!«گرفتی؟؟؟ رو تصمیمت پس_»

 ...«دم می خبر... نیستم مطمئن هنوز... نه:_»گفتم تند

 جایی حال هر به... میلته هرجور:_»گفت بعدم... زد مستتيره پوزخند یه
 ...«کنی نمی پیدا من ی خونه از بهتر

 و تکوند ستتیگاری جا تو ستتیگارشتتو ته.... کرد نگام چشتتمی زیر بعدم
 ...«قبلی اتفاقای تکرار با حتی:_»گفت

 به جاها همین گن می که ششم حس ولی... ندیدم خودم البته... شدم سرخ
 نیش و کنایه از اینم و پرستتتارش از اون... پرم تو زد جور بد... میاد کار

 ...شدم بلند... نبود جایز بیشتر موندن... زدناش

 !«نيوردی؟ رو شربتت_»

 ...«ندارم میل_»

 بهش زورم!!! مرتیکه بيندی آب رو... داد تکون ستترشتتو مرموزی لبيند با
 که اینه مونم می گل تو خر مثل دیدم کردم امتحان قبال یعنی.... رسید نمی
 النس در... بیرون اومدم و کردم خداحافظی!!! فکش تو نرفتم پا جفت دیگه

 می بر قدم حرص با... کشید تیر گوشتام که بهم زدم محکم همچین هم رو
 ود بشه بلند جاش از نداد زحمت خودش به ذره یه حتی شعور بی... داشتم
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 می خبر بهش باید... اون خاطر به فقط... کیانی خانم!!!! بیاد همرام قدم
 . دادم

****** 

 «نباشید نگران... جون لیال آره_»

 ...«کنی می خانومی... کنم تشکر چطور دونم نمی عزیزم_»

 ...«بدم نجات رو نفر یه دارم دوست هم خودم من... کنم می خواهش_»

 جمع رو وستایلم ی همه... ببینم بزار... آشتپزخونه ستمت رفت خانم لیال
 بار برای قراره که اولیه روز امروز و گذشت روز اون از هفته یه... آره... کردم

 این به داشتتتم همش راه توی... هی... کار برای عملی اون ی خونه برم دوم
 مواد فکر هفته یه تا که بگیرم رو شهاب این حال جوری یه که کردم می فکر

 یکار یه باید و بودم داغ روز اون بابت هنوز... نزنه سرش به ستفر و ستیر و
 از... داخل رفتم و کردم باز کلید با رو خونه در... بشتتم خنک تا کردم می

 از پچ پچ این زدم می حدس... اومد می پچ پچ صتتدای... گذشتتتم راهرو
 ...شد تبدیل یقین به حدسم رسیدم هال به وقتی و هاله توی

 .کرد می صحبت تلفن داشت شهاب

 ...«همین... بسازم خوام می... نیست مهم باشه چقدر هر پولش_»

..._ 

 ...«گیرم می ازت میام فردا... دارم ذره یه حاال... نداره عیب_»

..._ 

 ...افتاد من به نگاهش و کرد قطع رو تلفن



 من پرستار

 

017 

 «کنی؟ می چکار اینجا تو:_»گفت عصبانیت با

 برای امبی امروز از بود قرار... ببيشتتیدا:_»گفتم و گرفتم کمرم به رو دستتم
 ...«بودین گفته سهند به خودتون... کار

 ...بزارم اتاقم توی وسایلمو تا باال رفتم ها پله از خیال بی هم بعد

 «زدی؟؟؟ می زنگ نباید:_»پرسید دوباره

 «نیست؟؟؟ اینطور... نزنم زنگ که دادین کلید کنم فکر... نه_»

 همه... نشنیدم که گفت چیزی لب زیر اونم و باال رفتم تند رو ها پله ی بقیه
 کردم عوض لباستتمو که این از بعد و دادم جا ها کمد توی رو وستتایلم ی

 چرا شتهاب... ظهره از چهاربعد ستاعت خب... پایین رفتم خاطر آستوده
 من... واال دونم می چه باشتته؟؟؟ کار ستتر نباید موقع این مگه بود؟ خونه
 ای... داره تعجب جای ایه؟؟؟ شیره این نفهمیدن دستاش زیر این دونم نمی

 بهش این بابای... کنن می زندانیش معتاده بچشتتون فهمن می وقتی ملت
 اپن چه... داشتتتیم باباها این از هم ما کاش... واال خوبه... داده کارخونه

 هب... کنم فکر بزار... دونم نمی... نداشتم شهاب به خاصی حس... ماینده
 این به رفک کلی از بعد البته که یدمب*و*س رو پیشونیش که بار یه همون جز

 صیخا اتفاق هیچ دیگه... نبوده بیش ای ستاده دلستوزیه که رستیدم نتیجه
 وی یت پای یکم... ازش بیاد خوشم کنم نمی فکر حساب این با من و نیفتاد

 ...کنم درست شام تا شدم بلند بعدش و نشستم
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... همیشتته شتتدن می خوشتتمل خیلی کتلتام... کردم آماده رو کتلت مواد
 و یمداشت اشتراک که فروشگاهی زدم زنگ که بود نیم و هفت طرفای ساعت

 ...دادم فرانسوی سس و ای بسته نون و نوشابه سفارش

 ات بود زود هنوز... کردم نگاهی ستتاعت به کردم آماده رو کتلتا اینکه از بعد
 یه تمنشس و بمونن گرم تا گذاشتتم فر توی رو اونا بنابراین... برسته شتهاب

 و آوردن هم رو ها خرید... بمونه بسته آقا دهن در تا کردم درست هم ساالد
 رد صدای که شستم می رو دستام داشتم... یيچال توی گذاشتم هم رو اونا

 ...اومد

 ...سوال یه آها

 بس یگانه اه نشنید؟ هم درو صدای زد می حرف تلفن با داشت که شتهاب
... دادن گوش مزخرفت حرفای به که بس گرفت درد ستترشتتون ملت کن

 هرهچ که حالی در دستتی کیف یه و بود دستتش روی که کتی با که دیدمش
 «چیه؟ شام:_»گفت و خونه آشپز توی اومد بود سرحال اش

 ...«کتلت_»

 «نیستی؟ بلد ای دیگه چیزِ :_»گفت و کرد هم توی رو اخماش

 «؟؟مشکلیه... نیستم بلد نه:_»گفتم و انداختم بهش تفاوتی بی نگاه

 ودتخ یعنی... نشتته تکرار قبلی اتفاقای بود قرار... محترم خانم ببین_»
 ...«درازه هنوز زبونت اما... خواستی اینطور

 می کوتاه زبون مگه ببینم داری؟؟ من زبون با مشتتکلی چه شتتما ِاه_»
 «شه؟؟؟



 من پرستار
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 «کنم می کوتاهش من... شه می کوتاه آره:_»گفت و نزدیکم اومد

... بزاری من ستر به ستر داری دوستت خیلی تو اینکه مثل:_»داد ادامه بعد
 «داری؟ دوست... بلدم خوبی های بازی من خوای می ها؟؟؟

 ...دش کشیده فساد راه به بچه ببین نبودما روز دو... ترسیدم ازش لحظه یه

 «کرده؟؟ در به راه از رو شما کی نبودم هفته یه من واه واه_»

 می کجا از شتتما:_»گفت و گرفت حالمو که زدم پوزخند مستتيره هم بعد
 ...«منحرفه فکرت تو چیه؟؟؟ بازی از من منظور دونی

 ...«شد خورد اعصابم تو؟؟؟ ساعت دو شمام دقیقه یه من چرا_»

 ...«نکن عوض حرفو:_»گفت که کنم عوض بحثو خواستم حرف این با

 یدار دوست نکنه:_»گفت گوشم کنار آروم و نزدیک خیلی... شتد نزدیکم
 یم... نکش خجالت بگو هوم؟؟؟ کشیدی پیش بحثشو که رو ها بازی اون
 ..«نگذاشته اثر کم هم تو رو وقت چند این بینم

 دامص توی نفس به اعتماد کردم می سعی شدت به که حالی در بدجنسی با
 با هم وت کنم می فکر... البته... نیست عیب جوانان بر آرزو:_»گفتم باشته
 ...«باشه نداشته موردی کنی آرزو بودنت معتاد وجود

 «گفتی؟ چی بگو دیگه بار یه:_»گفت عصبی

 «نداری؟ قبول خودت نکنه... معتادی_»

 بر هوگرن... بزنی مفت زر نشنوم:_»داد فشار و دستتاش توی گرفت گردنمو
 ...«شو دور چشمم جلو از هم حاال... بودی که جا همون گردی می
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 برداشت گردنم رو از دستتشو اینکه محض به اما... شتدم می خفه داشتتم
 ...«تليه حقیقت:_»گفتم و زدم پوزخندی

 جوابی یه آخر ی لحظه توی بریزه هم رو خونم االن اگه حتی که بود فهمیده
 به رو ها کتلت تمام بدجنستتی با منم و زد زل بهم حرص با... دم می بهش
 خوره نمی که حاال... باال بردم و ستتینی توی گذاشتتتم نوشتتابه و نون همراه

 از بعد... نيوردم چیزی شتتبا که بس ترکید معدم... بيورم خودم حداقل
 کتاب هم بعد و گذاشتم تيت کنار جا همون رو ستینی... شتدم فول اینکه
. ..گرفتم فروشتی کتاب از روز اون که همونایی... خوندم ام رشتته به راجع

 ینیس قبلش اما... بيوابم گرفتم تصمیم که بود نیم و دوازده طرفای ساعت
 بودم اومده... بودما پررو چه من... آشتتپزخونه توی بزارم تا برداشتتتم رو

 ...ذاشتم نمی غذا براش بعد باشم یارو خدمتکار

 ...میره می نيوره شب یه کن ولش

 ...بشه کوفتت... بيوری کارد ای... بود داده سفارش پیتزا آقا نه اما

****** 

 و سر بی و شدم بلند... نگرفت خوابم اما شتدم پهلو اون به پهلو این از هی
 ایدش... شدم می خسته حمام از بعد همیشه.....بگیرم دوش یه تا رفتم صدا
 ...کرد کار هم بار این

... زدم صابون صورتم به اول و ایستادم آیینه روبروی... آوردم در هامو لباس
 ...که... بشورم صورتمو و کنم باز رو آب اومدم



 من پرستار

 

000 

 معلومه خب... بود شهاب... من وای هی... داخل اومد و کرد باز درو نفر یه
... بود زده زل من به متعجب طوری همین! هستتت؟ خونه تو اون جز به کی

 «کنی؟ می کار چه اینجا تو:_»گفت دفعه یه

 بودم؟ ایستتتاده عملی این جلو ليت... اومدم خودم به... این خریه چه
 بی... دیگه بود کی این... شتتد بستتته در و کنار بره تا دادم هل درو ستتریع

 رود رفت یادت چرا سرت بر خاک... نکنه بیابون گرگ نصتیب خدا... حیا
 کنی؟ قفل

 ...مردم می داشتم خجالت فرط از بار اولین برای وای

 خب... تو اومد زیر انداخت سترشو گاو عین و کرد باز درو اون... خب اما
 نگاه یارو این روی تو چطور من... مامان... نکردی قفل درو تو دوگتانته

... نیستم الیقش من خدا به... نکن لطف من به همه این خدا ای کنم؟؟؟؟
 و نریزن اشتتکام کردم ستتعی اما... بود گرفته گریم بدبيتی؟؟؟؟ همه این

 داخ... ببرم یاد از رو اتفاق این کردم سعی و آب زیر رفتم... شدم هم موفق
 خدایا... من هم و بود مقصتر اون هم باشته چی هر... نیاره روم به اونم کنه
 ...ببيش منو

 رونبی بیام خواستم می وقتی... بیرون اومدم خودم ستاییدن ستاعت یه بعد
 خجالت دوم دفعه برای که زدم دید رو بیرون و کردم باز نیمچه یه رو در اول

 رایب منم شتتد می تکرار دوم دفعه اگه البته!!!! زمین تو برم بشتتم آب نکشتتم
 خوام می عذر... یگتتتتتتتتتتتتتتتتتتانه!!! دادم می خش رگمو دوم ی دفعه
 باسامل سریع زود نیستش دیدم وقتی... نیست بیش نحس کاری کشی خود
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 به گیرهب لباسام حتی بپوشم لباس اونجا... حموم تو پریدم بازم و برداشتم رو
 !!بشم ضایع عملی اون جلو ارزید می بشه وخیس ودیوار در

 حموم رن می وقتی... هستن جوری همین همه نه عادت البته... عادتم طبق
 میاد زور و زور پلکات حموم بعد نيوای چه و بيوای چه... کندن کوه انگار

... تيتم رو پریدم... کردم نمی عوض هیچی با رو خواب که منم... هم رو
 و دورم ریيتم خیس خیس جوری همین... کنم خشتتک موهامو نکردم

 ...الال

******* 

 بیدار خوب از قبل از بیشتر خیلی خستگی با که بود چند ساعت دونم نمی
 گوشامم... کرد چرخیدن یه شروع سرم پایین برم تيت از اومدم تا... شتدم

ییه صد ی وزنه یه سرم کردم می فکر اصال... کرد می وز وز ... شونم رو کیلو
 کشتید می تیر گلوم این همچین... بدم قورت تونم نمی هم دهنمو آب به به
 موهای با کردم غلطی چه... نداشتتم هم نفستتمو فرستتادن پایین جرئت که

 خونش و شهاب این کال شتدم؟؟ چی نرستیده هنوز ببین!!! خوابیدم خیس
 یبدبيت به... بیاد سترم مال بال باید همش... نحسته من برا الاقل... نحسته

 عجم موهامو... روتيت ونشتستم بره گیج کمتر سترم تا بستتم رو چشتمام
 شکستن صدای... ترررررررق... روشون چپوندم محکم رو کلیپس و کردم

 ...اومد کلیپسم



 من پرستار

 

001 

 چیکار موها این دستت از من شتن نمی جا که توکلیپس... لعنتی... ه ه ه اه
 ورد داره کلم که خودمم تازه!!! کنه گیس برام نیس خانم لیال که حاال! کنم؟

 «شهاب: _»گفت دلم تو یکی... تونم نمی زنه می

 نشون رکمت الاقل صاحابا بی این بزن شونه یه پاشو... لطفا خفه جون دوگانه
.... ور قیافه... واااااااااااااااای... آینه جلو رفتم بدبيتی با و شدم بلند... بدن

یی ستیم عین موهام  اوه.. .بود کرده ام پفی یه... هم تو بودن پیچیده ظرفشو
... کرد می درد خیلی گلوم... کردم شتتونشتتون و برداشتتتم رو برس... اوه

 ریيت اون با دیشب وقتی... بيوری سرما بایدم خانم یگانه بتتتتتتتتتتتتتتتله
 یه با موهامو... عملت مکافات اینم... دادی دانس عملی اون جلو قشنگت

 زیر از که بستتتم استتبی دم و باال بردم طوری... بستتتم قرمز ستتاده مو کش
 وکتابم و کیف و پوشتتیدم رو جینم شتتلوار و مانتو... نیاد بیرون روستتریم
 دست از زودتر... داشتم کالس دیگه ساعت یه تا... بیرون رفتم و برداشتتم

 باال از... بود بهتر افتاد نمی چشمش تو چشتمم و کردم می فرار عملی اون
 بستم یم کفشامو بند تند وتند پایین رفتم جلدی... نبود زدم دید رو سالن تو
 ونمش روی رو کیفم بند و ایستادم صتاف بعدم... کنم فرار رو امروز فقط که

 ...برم که برداشتم رو کالسورم و انداختم

 ...«یگتتتتتتتتتتتتتتانه_»

.. .دقیقه پنج و بیست و شتش... کردم ستاعتم رو نگاه بود؟؟؟ کی صتدای
 اون صتدای هم صتدا!!! نرفته شتترکت هنوز پس ؟!بود؟ خونه هنوز شتهاب

 ...شنیدم رو زدناش داد صدا بازم موقع همون! زد؟ داد چرا... بود



wWw.Roman4u.iR  001 

 

 ...«یگانه کجایی؟؟؟ یگانه_»

 رو هآشپزخون تو... حاال بود کجا... تو پریدم و کندم پام از زور با رو کفشتام
 احتماال ...باال رفتم رو ها پله تند تند... بود باال از صدا بابا نه... کردم نگاه

... دبو کرده کز اتاقش گوشتته یه... بازکردم شتتدت با رو در... بود اتاقش تو
 هشتتد کبود که لباشتتم... زد می ستتیاه رنگش بود؟؟؟ مرگش چه نبود معلوم

 تا... شد می بسته داشت حاال زد می خمار خدا همیشه که چشماش... بود
 می داد جوری چه حالش اون با دونم نمی... زد داد دید در تو واج هاج منو
 .زد

 «کنی؟ می نگاه رو چی... دیگه تو بیا_»

 !«داری؟ چیکارم_»

 .بود بلند صداش بازم... فریاد

 «تو بیا گفتم_»

 رد یه... زدم دید کنارشو... داخل رفتم سست و لرزون... آهستته قدمایی با
 ونمد می مایع خورده یه... نبود آب یعنی... بود توش آب خورده یه با نوشابه

 واین... زهرماریا اون از... بود بسته یه دستش تو... چای شتایدم... بود چی
 در تو مایع تو ریيت رو مواد و کرد باز رو بستتته در... فهمیدم خوب دیگه

 «جلو بیا:_»گفت... کردم می نگاش مات... نوشابه

 !«چی؟_»

 ..«جلو بیا گم می! کری؟:_»زد داد

 «بشین:_»گفت... جلو رفتم
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 !«بکنی؟ خوای می غلطی چه... خوام نمی_»

 تو !اکی؟ نداره ربطی هیچ تو به بکنم خوام می من که غلطی این ببین_»
 ...«گیری می پولتو

 یکشر زشتتت کارای تو که نیومدم من ولی:_»گفتم و حرفش وستط پریدم
 ...«بشم

 یرو که رو کش اون برو... کردم می خفت وگرنه نداره جون دستتتام ببین_»
 ...«بردار دراوره اون

 تمرف و زدم جیغ... برداشت خیز طرفم به شتد بلند... کردم می نگاش فقط
.. .ترسیدم واقعا... ترسیدم دفعه این......دراور به خوردم که انقدر... عقب

 کش اون آدم بچه مثل:_»گفت آروم صدای با... بود نرفته یادم قبلش رفتارای
 «بیار رو

 صالا حالش... طرفش رفتم و برداشتم رو کش برگشتم... لرزید می دستام
 اون ميزم... کردم می کمکش باید پس بودم؟؟؟ پرستتتارش... نبود خوب
 می رو ریستتک این شتتاید... بدم انجام گه می هرچی گفت می فقط موقع
 هاگ نبود خونه اون تو کستتی من جز... ببره در به ستتالم جون فقط که کردم

 داشص... قبل اتفاقای تکرار... بود ممکن کاراش با بازم کردم نمی کمکش
 دور ببند رو کش بشتتین... بشتتین... نزدیک بیا حاال خب:_»شتتنیدم رو

 ...«دیگه بشین... بازوم

 رو شوک باال زدم آستتتینشتتو کم یه... بود کوتاه آستتتین بلوزش... نشتتستتتم
... شتتدن یخ تیکه دوتا کردم می حس بود کرده یخ بس از دستتتام... بستتتم
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... بسه... خب خب... تر محکم ندارم جون من... بزن گره محکم:_»گفت
 ...«اووووووف دستم... دستم

 می رو چشماش... زد می حرف آروم بعدش... زد می داد... بود گرفته گریم
 یه کنم؟؟ می غلطی چه دارم فهمیدم نمی اصال... گفت می هذیون و بست
 و شنیدم می صداشو چیزا؟؟؟ این از دونستم می چی... ستاله نوزده دختره
 ...ریيت می اشکام

 ...«توام با بردارش... بردار رو سرنگ_»

 لبمق... افتاد می داشت که بودمش گرفته شل انقدر... برداشتتم رو سترنگ
 ...زد می توپ توپ

 ...«کن پرش این تو بزن رو سرنگ... کن پرش_»

... االب کشیدم و مواد تو زدم رو سرنگ... کرد اشاره دستش بيل نوشابه در به
 ...کرد پر رو سرنگ رنگ ای قهوه مایع یه

 ...«بشه پیدا رگم تا بزن انقدر... دستم رو بزن... جلو بیا_»

 ...دستش رو زدم

.... آها... محکم... زنی می جوری چه سیلی... کن پیدا رگمو بزن... بزن_»
... رگ تو فقط... رگ تو... رگ تو بزن رو ستتوزن حاال... خوبه... خوبه

 ...«باش مواظب

 ...بود بدی ریسک! چی؟ من فهمید، نمی اون... بود اشک از خیس صورتم
 مواد بهش دستی دستی خودم داشتم... کردم بدی ریسک پرستتار عنوان به

 می دستتتام اما... دستتتش طرف بردم ستتوزنو... لعنتی... کردم می تزریق
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... یواش... نلرزه دستات:_»گفت اما نداشت زدن حرف جون اونم... لرزید
 ...«کن نگاه رگم به... پوستم زیر نزنی... یواش

 خالیش بعدم و کردم فرو رگش تو رو سوزن... کردم می هق هق داشتم دیگه
 ور چشماش سفیدی فقط... کرد می غش داشت... بست چشماشو... کردم

 می هنوزم... اومد می هنوز صتتداشتتم اما کردم تزریق رو مواد... دیدم می
 ...«کنار برو... دار برش... بسه... بسه:_»گفت

... کردم پاک رو اشکام... صورتم رو کشیدم دست و کنار انداختم رو سرنگ
 طفق... نیست حالیش هیچی فهمیدم می... بود بستته و باز نیمه چشتماش

 بکش سیلی گفت می خودش که جوری همون محکم و بردم باال رو دستم
 حال وت و بود داده تکیه دیوار به... نيورد تکونم حتی... گوشش زیر کشیدم

 حالت این اولش یعنی... مواده تزریق خاطر به اینا دونستتتم می... خودش
 توجه بی... سالم آدم مثل شدن می شتارژ بگذره که کم یه بعدش و دارن رو

 ردمک فکر که بهم زدم جوری رو اتاق در... بیرون رفتم و برداشتتتم رو کیفم
 ...شکست لوالهاش

 سر ...کرد می اذیتم بدجوری درد گلو... افتادم سترفه به... رفت گیج سترم
 اومده من... خدایا... دیدم اتاق تو که چیزی اون... طرف یه از هم گیجه
 پله ات شش پنج... تونم نمی... نه بدم؟ مواد بهش یا کنم کمکش اینجا بودم

... ایینپ به برستم تا بود مونده هنوز... ایستتادم پاگرد روی... پایین رفتم رو
 تمام... ستترگیجه دوباره برم؟؟ حالم این با طوری چه... کالس خدا وای

 دومی... یکی... پایین برم ها پله از آروم کردم سعی... چرخه می داره خونه
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 یه ...تونی می تو... برو یگانه... نمونده بیشتتتر دیگه تا چهار... رفتم هم
 و زمین به خورد محکم چیزی یه... تر شتتدید بار این... دیگه ی ستترگیجه

 رمقی هیچ... افتادن هم روی هام پلک... بودم خودم هم شاید... داد صتدا
 ...کردم نمی حس رو هیچی دیگه... نداشتم

****** 

.. .کردم نگاه دیوار روی ساعت به... بودم اتاقم توی... کردم باز رو چشمام
 شد می اما... داخل اومد نمی نور پنجره از... داد می نشون رو سه ستاعت

. ..بود شهاب... شد باز در که بشم بلند جا از خواستم... ظهره که زد حدس
 شکا های دونه به تبدیل بيضتم... افتادم کارم اون یاد دوباره دیدمش وقتی
 می فشار بهم درد گلو... بودم خسته... کرد می درد بدجور م شتونه... شتد
یی صد ی وزنه یه سرم توی انگار... آورد  ...بودن گذاشته کیلو

 آروم بعد... نگفت هیچی ثانیه چند... نشتست تيت روی... نزدیکم اومد
 «خوبه؟ حالت:_»گفت لب زیر

 این تا کردم جمع رو نداشتتتم قدرت تمام اما... نداشتتتم زدن حرف رمق
 اومدم من ها؟ کردی؟ بود کاری چه اون... نیستم خوب نه:_»بگم جمالتو

 تزریق مواد بهت خودم که این نه برداری مواد از دستتت کنم کمکت اینجا
 گذاشتتتی چرا نکردی؟ کارو اون خودت چرا کردی؟ صتتدا منو چرا... کنم

 ...«بگیرم وجدان عذاب

 چرا:_»دادم ادامه آروم... بزنم داد نتونستم دیگه.... بود رفته باال صتدام تن
 چرا بده؟ حالم من چرا کنی؟ می تباه زندگیتو چرا کنی؟ می رو کارا این



 من پرستار
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... آدمم منم مرد؟؟ مامانم چرا کرد؟ می اذیتم بابام چرا کنه؟ می درد شونم
 «چرا؟ اینجا؟ اومدم چرا شد؟ طور این چرا

 م شتونه به دستتش... گرفت گردنمو زیر... رفتم می حال از داشتتم کم کم
 بالش روی ستترمو... گفتم آخی لب زیر... شتتد بیشتتتر دردش و خورد

 خوب حالت... داری تب... بيواب:_»گفت و کشید روم رو پتو... گذاشت
 ...«نیست

یرش... شتد می کمتر لحظه هر صتداش  دوباره... شد می تر دور هم تصو
 یادم درد گلو دوباره... کردم نمی حس هیچی دوباره... برد می خوابم داشت

 تاریک جا همه کردم باز رو چشتتمام که بار این... برد خوابم دوباره و رفت
 خواب به ام مطالعه میز صندلی روی شهاب... کردم باز خوابو چراغ... بود

 اج از کردم سعی... بود میز روی سرش... نبود خواب هم شاید... بود رفته
 ور دستم... کرد می درد پامم... بود بریده رو امونم ام شونه درد... بشم بلند
 ها پله روی... رفتم می راه ستتالمم پتای روی لی لی و گرفتم دیوار بته

 ...نیوفتم تا گرفتم رو نرده چهاردستی

 هی تا گشتم... درآوردم رو قرصا ی جعبه درش توی از... یيچال سمت رفتم
 ...کردم پیدا بروفن

 رکت زهره شد باعث شهاب صدای دفعه یه که بيورم آب تا برداشتم لیوان یه
 .بشم

 «کنی؟ می کار چه_»
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 به شتمبرگ و گذاشتم قلبم روی رو، دستم... شکست و افتاد دستتم از لیوان
 «ترسوندمت؟ ببيشید:_»گفت و شد هول... سمتش

 و سمتم اومد... کنم جمع رو ها شیشه خورده تا شتدم خم... نگفتم هیچی
 ...«کنم می جمع من برو... نیست خوب حالت تو:_»گفت

 رفتم.. .لعنتی بيض اون دوباره... نبود زیاد بینمون فاصله... کردم نگاه بهش
 ردمک سعی... کردم بدی کار چه که نکنم فکر این به کردم سعی... هال توی

 به هندس کردن خبر با بار یه... رسوندم مواد بهش بار دو که نکنم فکر این به
 هن ولی بود داغ تنم... ببيش منو خدایا... بار این و مستتتقیم غیر صتتورت

 به نهآیی توی... حمام توی رفتم... بگیرم دوش برم گرفتم تصتتمیم... زیاد
 ...کردم نگاه خودم

 جین شلوار و بود پوشیدم می مانتو زیر که نازکی پلیور یعنی... نبود بد لباسم
 یرز رفتم... شکر رو خدا باز... بود نکرده عوض رو لباسام یعنی... گشتادم

 یک هیچ شاید کردم نمی حمام دیشب اگه... لنگید می هنوز پام... ولرم آب
 ااتاق راهروی به نگاهی اول... کردم تنم رو حولم... افتاد نمی اتفاقا این از

 متس به کردم سعی دردم پا وجود با... نبود کسی بيتانه خوش که انداختم
 ...ام بدو اتاقم

 با چرک رتیصو نازک پلیور یه... بود شده قطع تقریبا تبم... پوشیدم لباسامو
 یلیخ... بپوشونه گوشامو تا کردم سرم هم کاله یه... کتون ستفید شتلوار یه

 ارک بروفن... بيورم و کنم درستتت چیزی یه تا پایین رفتم... بود گرستتنم



 من پرستار
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 مقدار یه هنوز سرم اما شد قطع دردش تقریبا ام شونه... بود کرده رو خودش
 ...بود پابرجا هم پام درد و کرد می درد

 و برگشت سمتم به شد من متوجه وقتی... دیدم رو شتهاب آشتپزخونه توی
 «بهتری؟:_»گفت

 ...«نیستم بد آره:_»گفتم لب زیر

 پایین ومدما اتاق از رفتنت از بعد ساعت یه... بیمارستان ببرمت نتونستم_»
 «آره؟... انگار بودی افتاده ها پله از... زمین رو افتادی دیدم که

 «آره_»

 ببرمت نتونستتتم همین برای... شتتده خراب ماشتتین... برفه جا همه_»
 تب... نهک ات معاینه میاد دکتر دیگه ساعت یه تا بيور غذا بیا... بیمارستان

 ..«گفتی می هذیون داشتی همش... داشتی

 یرهخ میز روی کباب چلو به و نشتستتم صتندلی روی فقط... نگفتم چیزی
 نه؟؟ ای اس خوشمزه ببین:_»گفت اما گرفته بیرون از کردم فکر اول... شدم

 ...«نکردم درست کباب وقته خیلی

 ودب رفته یادم بیماریم... ایول بابا حرفا؟؟؟؟ این و شتتهاب... کردم تعجب
 نای کردم نمی فکر:_»گفتم... باهاش کنم کل کل داشتتتم دوستتت... انگار

 !«باشی؟ کدبانو قدر

 ...هباش مهربون کرد می سعی اما... دیدم صورتش توی عصبانیتو های رگه

 هب... بزارم سرت به ستر خوام نمی مریضتی،... نکن شتروع دوباره ببین_»
 ...«کن تشکر جاش
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 «کنی؟ می تشکر تو کنم می درست غذا برات من مگه_»

 رنجش این ناخودآگاه اما نباشه رنجش از ای نشونه کالمم توی کردم سعی
 وت خب:_»گفت بدجنستتی با اما نه؟؟؟ یا کرد حس دونم نمی... بود پیدا

 ازت میشتتی مریض وقتی ندارم وظیفه که من اما نه؟ مگه همینه وظیفت
 ...«کنم مراقبت

 کمکت خوام می من بگه بهش نیست یکی... شد برابر چند رنجشتم حس
 لندب جا از و ریيتم دلم توی حرفامو... عوضی دم می کلفتی به تن که کنم

 ...شدم

 ...«بودین مراقبم که نکنه درد دستتون:_»گفتم لب زیر

 به.. .سوزوند بیشتر دلمو... نداد جوابی اون اما کنم شترمندش تا گفتم اینو
... زدم نگز ارغوان به و برداشتم رو موبایلم... بود گرفته دلم... برگشتم اتاقم

 ...کرد می کمکم ها موقعیت این تو همیشه اون

 «بله؟_»

 ...برداشت رو تلفن علی

 «خوبی؟ علیرضا سالم_»

 ...«عجب چه خوبی؟ تو... وفا بی خانم سالم_»

 !«پرسی نمی حالی یه که وفایی بی تو کدومه؟ وفا بی_»

 ...«غمگینه صدات یگانه؟ افتاده اتفاقی_»

... تهگرف دلم... نیستت چیزی نه:_»گفتم و کردم کنترل صتدامو توی بيض
 ...«کنم صحبت ارغوان با خواستم
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 ارک سر از تازه منم... بود رفته سر حوصلش... مامانش خونه رفته ارغوان_»
 «...ریم می ارغوانم دنبال بزنیم؟ دور بریم دنبالت بیام خوای می... اومدم

 ...«فقط... بیا آره_»

 «چی؟ فقط_»

 «داری؟ رو آدرس_»

 «بگو... نه_»

 شدم دبلن جا از... بیرون بیام بزن تک یه رسیدی گفتم و دادم بهش رو آدرس
 کاله و شال با سفید کتون شتلوار با رو مشتکیم پالتوی... کمدم ستر رفتم و

 نارک گذاشتم هم سفیدم های دستتکش... پوشتیدم مشتکی و ستفید بافتنی
 وسایل... کنم آرایش گرفتم تصمیم... ایستادم آینه جلوی... نره یادم تا کیفم

 یهال یه... شدن تر بلند بلندم های مژه که زدم ریمل کم یه... نداشتم زیادی
 ی گونه رژ با رنگ خوش کالباسی رژ یه... چشتمم توی ستفید چشتم خط

 ...اومد نمی خوشم هم سایه از... ستش

... بودم شتتده جیگری چه... زدم کالهمو و کردم جمع کیلیپس با موهامو
 شهاب که نبود خیالم عین هم اصال... کردم خالی خودم روی هم رو عطرم

 نمک پرستاریشو اینجا اومدم من... بگیره کلفت بره... جهنم به... نداره شام
 ...تربیت بی شعورِ  بی... کلفتیش نه

 ...شدیا ادب بی جدیدا یگانه

 یدد وقتی... بیرون اومد آشپزخونه از من با همزمان هم شهاب... بیرون رفتم
 .گرفت خودش به تعجب حالت اش چهره کردم کاله و شال
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 !«کجا؟_»

 «بیرون_»

 !«هوا؟ این تو... دونم می خودمم که اینو_»

 «هوائه این به خوبیش_»

 ...«بری خواد نمی_»

 ..«نداره ربطی کسی به نرفتم یا رفتن_»

 شتتيصتتیت و اون از هم احمقانم کار و ازخودم هم... بودم دليور هنوز
 جلومو همین برای کنه کل کل داشت دوستت من مثل که اونم!!! احمقانش

 !«ذاریب بیرون در این تواز پا ذارم نمی ری می کجا نگی تا:_»گفت و گرفت

 !«راسته؟ ندارن غیرت معتادا گن می شدی؟؟؟ غیرتی چیه_»

 بانیتعص بیشتر ولی... غیرت یا بود عصتبانیت رگ حاال... بیرون زد رگش
 دادم جاخالی... آورد یورش طرفم به... بود بیزار شدت به کلمه این از چون

.. .داد می تهدید بوی نگاهش... کرد نگاهم و ایستاد... زدم کوتاه جیغ یه و
 امخو می هرچی من ببین:_»کشید می حرفاش با که نشونی و خط چنین هم

 برم می زبونتو بری راه ميم رو گفتم بهت... نیستتت حالیت تو بیام راه تو با
 !«نگفتم؟

 «!شه؟ می چی بشی آدم تو و بیای راه من با تو... خودته تقصیر همش_»

 مگ می من هرچی باید تو... کنی می کار من برای گیری می پول من از تو_»
 ...«بدی انجام
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 مداد هلش دستام با حرکت یه تو... بگیرتم که جلو اومد... در طرف دویدم
یه دونستم می... عقب  ازش یعنی... نگیره مچمو کردم سعی همین برای قو

 وزبونم همون خواست می کنم فکر تا اومد طرفم به بازم... ایستادم می دور
 هی تو ميم... کشوند حیاط به رو هردومون نگاه در زنگ صدای که کنه کوتاه
 چند که دویدم می تند تند انقدر... بیرون دویدم سرعت به و شد فعال ثانیه

 سالم هباالخر ولی در تو برم ميز با سکندری بود نزدیک... خوردم تلو تلو بار
 دیدن با و کردم باز درو... دوید می اونم... اومد می دنبالم شهاب... رسیدم
 .توش پریدم علی ماشین

 ...«برو زود فقط... برو_»

 !«شده؟ چی یگانه_»

 .«باش زود.... کن حرکت... برو علی برو:_»زدم داد

 شهاب و شد باز خونه در موقع همون... کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین
 زگا زود علی ولی دوید می ماشین دنبال داشت که دیدم و برگشتتم... اومد

 می نگاهمون و ایستتتاد راه نیمه همون شتتهابم... رفتیم در و گرفت ماشتتینو
... ونممن:_»گفتم و علی به رو برگشتم دهنم، تو اومد می داشت قلبم... کرد

 ...«کردی کمک خیلی

 ...نگفت چیزی و کرد نگاه بهم تعجب با

 !«شده؟ چت! رضا؟ علی_»

 ...«نیست چیزی_»
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 می رو زندگیم همه من کرد می فکر یعنی... بود شده ناراحت کارم از انگار
 درموردم خوبی فکرای شاید... شهاب دیدن با حاالم!!! دستشون کف گذارم

 گم می قضتتیشتتو بعد... بابا خب:_»گفتم... شتتدم خیال بی اما نداشتتت
 !«کوش؟ ارغوان... بهت

 ...«دنبالش ریم می داریم_»

 در چاه تو از اینکه مثل... شدم خیره جلوم به و دادم تکون لبيند با رو سترم
 بی... یگانه اِ ! کنم؟ چیکار زنش و این با حاال... چتاه تو افتتادم اومتدم
... فهمنن بپیچونم رو قضیه جوری چه که اینه منظورم! گفتی؟ چی... تربیت

 ...ببره یادش از رو چی همه رضا علی کاش... کنه بيیر خدا

 یریپن داگ هات من... بیارن شتام برامون تا بودیم نشتستته فود فستت توی
... نگفت نمی هیچی... پیتزا ارغوانم و همبرگر علیرضا... بودم داده سفارش

 هی که بیرون زدم خونه از من شتتده؟ چتون... بابا ای:_»گفتم و شتتدم کالفه
 ..«حالم تو زدین بدترین که شما... کنم عوض هوایی

 حتما شتتناستتیم می همو که مدتی این تو یگانه:_»گفت عصتتبی علیرضتتا
 «آره؟ خواهرمی مثه فهمیدی

 «چطور؟ آره:_»گفتم و زیر انداختم سرمو

 می داره پات... پستتره اون... خونه اون کنی؟ می کار چه داری یگانه_»
 «شده؟ چت... گرفته صدات... لنگه

 غیرتی خیلی... کردم می درک حالتشو... زد چنگ موهاشو بار چند عصبی
 سعی... کرد می حمایتم و داشت دوس خواهرش مثه منم....بود حساس و
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... من... نکن بد فکر من به راجع علی:_»گفتم و باشتته آروم لحنم کردم
 «بگم؟ چطور... من

 «؟کنی می اذیتش چرا... باشه خصوصی چیز یه شاید علی:_»گفت ارغوان

 ...«کشم می خجالت... نه که خصوصی:_»گفتم بهش رو

 «هان؟ کشی می خجالت که کردی کار چه:_»گفت کالفه علی

 موقع همون... شتتوره می داره موگ*ن*ا*ه الکی... اومد بدم لحنش از
 و شتتدم بلند جام از. آورد رو ها غتذا و اومتد ستتمتمون بته گتارستتن

 ...«نکن می فکر بهم راجع طور این دوستام که خودم برای متاسفم:_»گفتم

 رکت رو اونجا سریع نرفتنم بر مبنی ارغوان اصرارهای به توجه بدون هم بعد
 هک این برای فقط اونم تحقیر؟ چقدر... من جای بزارید رو خودتون... کردم
 به ده نمی اجازه غرورم که این خاطر به... نفر یه به کنم می کمک دارم

 درک منو قصد اونا چون... کنم می رو معتاد یه پرستتاری دارم بگم دوستتام
 من اما... اما کنم می کارو این پولم محتاج چون کنن می فکر... کنن نمی
 خودم به وقتی... زدم پس دستتت با رو اشتتکام... کنم کمک خوام می فقط

 شدم رمجبو و بیارم پولمو کیف بود رفته یادم... بودم ب*و*ساتو توی اومدم
 رفته راه خیلی تقریبا چون و بود شده بیشتر دردش پام... بیام ب*و*ساتو با

 چرا... شد می له داشت فشار همه این زیر که بود روحم همه از بدتر و بودم
 هک مادر؟ نه داشت پدر نه که رو کس بی و تنها دختر یه کرد نمی درک کسی
 نکنه؟ بد فکر بهش راجع و بسوزونه دل براش که نداشت رو کس هیچ

 چرا؟
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 باشه؟؟ دهنم از تر گنده که بيوام رو چیزی شده حاال تا خدایا

 ...بگم شده حاال تا

 استيفرالله

 بگم؟ چی

 بگم؟ کی به اصال

 فکر اشتباه اما... نداره ای غصه هیچ خنده می که کستی کنن می فکر همه
 هشتت نمی محو لبم رو از خنده که منی... دروغه پیيمبر به پیر به... کنید می

 خبر اشکام و تنهاییم از بالشتم فقط که منی... دلمه توی عالم غم بزرگترین
 خراش رو صورتم تمام داره بودن محکم و خوشتبيتی نقاب که منی... داره
 روی چشمامو... شم می آب دروغین ی چهره این زیر دارم که منی و ده می

... هکن می فکر ميزم که غافلم... شنوه می گوشام که غافلم و بستم چی همه
 مه اونا که آدمایی و دنیا این از غافلم و درگیره ناخودآگاهم ضمیر که غافلم
 ...دارن دروغین ی چهره هزاران

 ...حیله یا

 ...شادی یا

 ...ناراحتی یا

 ...دروغ یا

 ...خیانت یا

 ساده عقل و کنیم می باور رو همه که ما و دروغی ها چهره ی همه اینان آره
 ...ما ی
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 از... شتتده دیر... پاشتتو... رستتیدی گی؟ می چی... زنیا می خل یگانه اه
 تند چالقم پتای بتا رو خونته تتا خیتابون یته... بیرون رفتم ب*و*ساتو

 به خودمو سریع و کردم باز رو در... شد می دیر داشتت کم کم... گذروندم
 ها پله از و کشیدم عمیقی نفس... نبود هال توی شتهاب... رستوندم داخل
 راشب بشتتم بلند تا کردم کوک هفت برای رو گوشتتیم ستتاعت... باال رفتم

 انبیمارست برم ستر یه هم بعد... دانشتگاه برم بعدم و کنم درستت صتبحانه
 ...دارم کار خیلی... پام برای

 بیست حدود... کشیدم دراز تيتم روی و خوردم سرماخوردگی قرص تا دو
 ...برد خوابم بعد دقیقه

****** 

 خواب که شتتهابم... کردم جمع رو میز و دهنم گذاشتتتم رو آخری ی لقمه
 اگه .بود گرفته حرصم دیشتبش کار از... طبیعیه عملیا مورد در خب... بود

 !!!کنم زهر دوستام و خودم برای رو شتب نبودم مجبور من دوید نمی دنبالم
 ور بودم خورده شتتیر توش که لیوانی... یيچال تو گذاشتتتم رو کره و پنیر

 زا و برداشتم صندلی روی از رو کیفم... کردم خشک رو دستتام و شتستتم
... نهبگذرو بيیر خدا... شدم شهاب سینه به سینه که بیرون زدم آشتپزخونه

 بلوز یه و بود پوشتیده تنگ ای ستورمه جین شتلوار... داشتتم کم رو همین
 یک... میاد که سردشم بوعطر اوه اوه... سوخته ای قهوه اسپرت کت و سفید

 نمی و مرد می خماری از داشتتت دیروز که همونه این! راهو؟ همه این میره
 یچ مردم جوونای از زهرماریا این ببین... خالق جلل!!! کنه؟ تزریق تونست
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 دیشب:_»گفت که شنیدم صتداشتو... ها شته می شتارژ گفتم!!! ستازه می
 «؟!گذشت؟ خوش

 !«نگذره؟ خوش شه می مگه.... بتتتتتله اون_»

الِمت_»  !«دی؟ می استراحت زبونتو یا خوردی رو س 

 ...«نمیام کنار ميالف جنس برای اونم دادن سالم با من... کدوم هیچ_»

 !«دیگه؟ نشه تکرار قبل اتفاقات بود قرار_»

 ..«نشد تکرارم_» 

 ...«شی می باعثش داری تو اما_»

 کالس رمب نذاشتی که دیروز... برم بذار کنار برو... نیار بهونه الکی ببین_»
 ...«نگیر ازم دیگه رو امروز

 خب بیرون برتت می... داره ماشین... داری خوبی این به فرند بوی که تو_»
 ...«نشه دورت بیاد دنبالتم بگو

 ریشه از موهاشو خواست می دلم که انقدر... دیگه بود آورده باال حرصتمو
 !!!دربیارم

 ...«کنار برو!!! باشه داشته ربط کسی به اون کنم نمی فکر_»

 می بعد بده جواب... نداره اومدن ناز انقد که دادن جواب ستوال یه ببین_»
 ...«بری گذارم

 !«زنی؟ می خمار هنوز کردی دقت_»

 می حرص... زدم متنفربود که حرفا اون از بازم... شد تر درشت چشتماش
!!!! نپرسیدی سوالتو هنوز تو دونی می:_»دادم ادامه... دادم می حرص... داد



 من پرستار

 

010 

 نمی نداره ربط کستتی به چون ولی!!! چیه ستتوالت دونم می هرچند خب
 ...«گم

 یول نیومد دنبالم اینفدفعه... در طرف به دویدم و زدم کنارش زور با بعدم
 «اشهب یادت... میاره دردسر پشتش همیشه فرار:_»گفت که شنیدم صداشو

 و جمع خودمو زودم ولی رفتم وا زود... کرد تهدیدم این باز... کردم یخ یهو
 به رو خودم زود... شدم خارج خونه از و بستتم رو کفشتام بند و کردم جور

 ستادا دیدم گذاشتم سالن تو رو پام تا... رسیدم موقع به.... رسوندم دانشگاه
 رفتم همراشون و دویدم تند منم... کالس رن می دارن ها بچه از تا سه دو، و

 و کردم سالم... بودن گرفته صندلی برام آرزو و صدف کالس آخر... کالس
 کردم فک... عجب چه:_»گفت جانبی به حق قیافه با آرزو... نشتتستتتم
 آدم هک ما... بپرسیا حالمو نزنی زنگ وقت یه... کنار گذاشتی هم دانشگاهتو

 ...«که عملی اون نیستیم

 هرچند... نگه چیزی صدف جلو که دادم ابرو چشتم بهش و کردم اهمی یه
 که مستتائلی راجع نداشتتتم دوستتت ولی دوتاشتتون دونستتتن می بیش و کم

 فهمیدم می ولی بود شده ساکت آرزو... کنن قضاوت نداشت ربط بهشتون
 ابرو و چشتم و دونستتت می چیزایی یه چون نبود خر که صتدفم... دليوره

 پیچمون ستتوال خوبه... کرد می نگاه بهمون شتتک با بود، دیده رو من دادن
 یعنی.. .بزنیم حرف نتونستیم و بود سرکالس استاد که شکر خدارو... نکرد

 مثل و بودم انداخته برد وایت رو نگاهم... نيواستتتم من اما تونستتتیم می
 اداست بود قرار... نگفتن چیزی دیگه اونام... دادم می گوش خرخونا شتاگرد
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ییز  می بعید اما بودم خونده خورده یه قبال... نبود بارم هیچی... بگیره کو
... نذاشتتت محلم... کردم نگاه آرزو به خواهش با... باشتته یادم دونستتتم

 ور صندلیم حرص با... راه اون به زد خودشو صدفم... صدف به رو برگشتم
 ...«شما هب کردن التماس به داره شرف بیفتم... جهنم:_»گفتم و کنار کشیدم

 وت خر مثل امتحان موقع... نگفتن وهیچی کردن بدل و رد هم بین نگاه یه
یدم می رو ستترخودکارم تند تند هی... بودم مونده گل  ور اون و ور واین جو
 ربیشت سوال تا سه... چپم سمت صدف و بود جلوم آرزو... کردم می نگاه رو

 این و رگمب به خودی بی که دقیقش پنج... دقیقه پانزده وقتشم تا، سه... نبود
 با!!! بتروکونم سنگ روی رو، آرزو کله خواستت می دلم... کردم نگاه اون و

 خواهش با... عقب آورد سرشو و خورد تکون یه... صندلیش به زدم لگد یه
 جا جابه کم یه و داد تکون سرشو... داد تذکرمی داشت استاد... کردم نگاش

 بی.. .نوشتم نصفه هم رو دومی کامل رو اولی سوال... ببینم برگشتو تا شتد
 اینکه بدون... کردم نگاه صتتدف به... داد رو برگش رفت شتتد بلند شتتعور
 بيلم از داشت... بود دراومده حرصم... شد بلند صندلیش رو از کنه نگاهم

 رگهب رو مربعی کوچولو برگه یه شتتد رد تا... بده برگشتتو بره که شتتد می رد
 وتاش هرسه... نوشتن کردم شروع و بازکردم تاشتو خوشتحال... بود امتحانم

 ستادا کردم تموم تا... رفتم دوتاشون صدقه قربون دلم تو... بود داده برام هم
 ...«تمامه وقت باال ها برگه:_»گفت
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 آبدار ماچ تا وچند کنم پیداشتتون که زدم دید رو محوطه تو و بیرون رفتم
 ذیتما آفتاب تا کردم صتتورتم بون ستتایه رو دستتتم... لپاشتتون رو بچستتبونم

 ...نکنه

 ...«سالم_»

... تادماف راه آدمه که انگار نه انگار دیدم رو علیرضا تا... سرم پشت برگشتم
 ...«کن صبر یگانه... یگانه:_»گفت می و اومد می دنبالم

 حیاط این تو بود قرار حاال رفتم می فقط... دادم نمی هم رو جوابش حتی
 ...بود عالم خدا برسم کجا به دانشگاه

 توهین قصتتد دیشتتب من... خوام می معذرت... کن صتتبر دقیقه یه بابا_»
 ...«کرده قهر من با تو خاطر به ارغوان یگانه... نداشتم

 همب تا ایستادم!!! حاال تا دیشب از شده اذیت چقدر بیچاره... خنده زیر زدم
 بین هک بدبيت من وضع.... بيند بتتتتتله:_»گفت جلوم ایستاد تا... برسه
 «داره هم خنده کردم گیر دوتا شما

 ...«داره عرضه خوب ارغوانم اومد خوشم نه_»

 !«دیگه؟ منه بودن ذلیل زن منظورت_»

 ...«عشقه رو کیوت آی_»

 !«ما؟ خونه بریم ناهار بیا:_»گفت زود بعدش... خندید

 !«جتتتتتتتتتتتتان؟_» 

 هبچ جون به... کنه می آشتی منم با تازه شه می خوشحال ارغوان... بریم_»
 ...«بزن رو گردنم داشتم کارت به کاری دیگه اگه راهیم تو
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 ..«.لنگه می بدجور پام بیمارستان برم کالس بعد خوام می من شه نمی_»

... ودب شکاک نگاهش شایدم... نتونست نندازه رو بدش نگاه تا کرد هرکاری
 !«چی؟ دیگه برمت می خودم:_»گفت ولی... دونم نمی

 ...«بکنه رو آستینمون یکی بودیم معطل_»

 ...آرزو و صدف پیش خونه نماز رفتم منم و کالسش سر رفت علیرضا

******* 

 بیرون رفتم و کردم خداحافظی صدف و آرزو از یک، ستاعت کالس از بعد
 ونا خاطر به... کردن آشتی آرزو و صدف این خوبه بازم... ایستادم دانشگاه

 ومدا بعد دقیقه چند علیرضا!!! افتادم درمی دوستام همه با باید مزخرفم کار
 !«بریم؟:_»طرفم اومد و زد لبيند دید منو تا... بیرون

 !«ندم؟ زحمت_»

 !«کنم؟ اصرار من بود معطل بود کی... کردیا شروع باز_»

 بود شتتده پارک دانشتتگاهمون خیابون اونور که ماشتتینش طرف به هم با
 رفح زندگی و زن و بچه و کار و دانشگاه از علیرضا انقدر هم راه تو... رفتیم

 و موند قولشتم ستر و بود داده قول اصتال... کنه نگاهم بد نشتد وقت که زد
 وضعش اون با. بود کشیده زحمت خیلی ارغوان هم توخونه... گیرنداد دیگه

 خورش... رفت ضعف دلم غذا میز دیدن با... بود کرده درست غذا نوع دو
 دساال... بود ریيته گرد خوشکل ظرف یه توی که هم فسنجون... بادمجون
 ادمد نمی قورتش تا که میز یه خالصه... نوشابه و ماست و سبزی و شیرازی

... دهنم گذاشتم رو اول قاشق تا و میز سر نشستیم هم با... شدم نمی ستیر
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 شتتهاب به خب! کی؟... بهش اومد یادم... موند گلوم تو ستترب مثل یهو
 تو یگانه خوره؟؟ می چی امروز یعنی!!!! نکردم درستتت غذا که من... دیگه

 تدرس غذا براش الاقل... دی نمی که ترکش.... کنی نمی رو پرستاریش که
 آب لیوان یه و دادم قورت زور به رو غذا بکنم؟ غلطی چه بودم مونده... کن

 ارغوان! چه؟ من به... کنه کوفت خواد می هرچی جهنم به... خوردم پشتش
 همه که منم چمه؟؟ که داد اشاره بهش علیرضا... کرد نگام بهم چشمی زیر
 چه دونم نمی... بکنن رو مراودشون خوب که زیر انداختم سرمو فهمیدم رو

 می که بودم همونی من... رفت نمی پایین گلوم از غذا که بود شتتده مرگم
 تشکر دوتاشتون از خوردم که کم یه!!!! بدما قورت درستته رو میز خواستتم

! نيوردی؟ چرا و خوردی کم گفتن هم هرچی.... نشتتستتتم کنار و کردم
 می ظهر از بعد باید... دادم ستترباال جواب... چیزا این و نداشتتتی دوستتت

 تی ایپ نشستم... کنم یادآوری علیرضا به شد نمی روم اما بیمارستتان رفتم
 عاشق" تلیسچی ازعلیرضا حلقه... "دادم گوش رو عالقم مورد آهنگ و وی
یر... بودم آهنگش این  وشمگ تو صدا یه فقط ولی دیدم می رو تلوزیون تصو
یر یه و بود یر... تصو ... معتاد گفت شه می... ساله سه و بیست پسر یه تصو

یر اما... چرا دونم نمی  ...رفت نمی کنار... بود خودش تصو

 من چشم توی حلقه یه"

 تو دست توی حلقه یه

 نرو فقط شم می همون بيوای هرچی

 نفس از بیفتم نزار نبر ازم نفس نفس
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 "خاطرس یه فقط عشقمون که نگو

 فتیمر ارغوان با... برداشتن کردن پر شکم از دست علیرضا و ارغوان باالخره
 رو نشتتوندمش زوری... بزنه چیزی به دستتت نگذاشتتتم... آشتتپزخونه تو

 دونه... ظرفا رو کردم باز رو گرم آب... شدم کار به دستت خودم و صتندلی
 ظرف تو انداختم می و کردم می خالی سطل تو رو ها بشتقاب آشتيال دونه

یی ... کرد می بازی رومیزی با و بود انداخته زیر رو ستترش ارغوان... شتتو
 !«ساکتی؟! چیه؟:_»گفتم مالیدم می رو ظرفا طورکه همین

 !«بگم؟ چی_»

 !«خوفه؟ خوستلت نی نی_»

 ...«خدمتتون داره سالم_»

 نای... اومد می شستم می من که ظرفایی صدای فقط... شدیم ساکت بازم
 از رو ارغوان صتتدای رفته؟ کجا نبود معلوم و بود زده غیبش هم علیرضتتا

 !«یگانه؟:_»شنیدم سرم پشت

 !«هان؟_»

 !«آره؟ کردیم ناراحتت خیلی دیشب_»

 ...«خیال بی! شکافی؟ می کهنه قبرستون بابا ای_»

 حسودیم بهت لحظه یه که داشت سردرد انقدر خونه اومد وقتی علیرضا_»
 ...«شد

 !!!«غوانار:_»گفتم و طرفش وبرگشتم سینک تو انداختم دستمو تو قاشق

 «داره هواتو خیلی گم نمی که دروغ خب_»
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 ...«بچته بابای اون... بشی خفه شه می_»

 «داره؟ ربطی چه... باشه_»

 تو، مال جمعه یه من، مال جمعه یته ؟!شتتم؟ هووت داری دوستتت_»
 حال جتتتتتتتتونم ای... بزرگ خانم تو کوچیک، خانوم من تازه!!! هوووم؟

 ...«ددری ریم می تایی سه ده می

 غش نیومده بچم... صتتاحابو بی اون ببند:_»گفت و حرفم وستتط پرید
 ...«کرد

 شکاک ها حامله زن گن می... دیگه توئه یاليوز فکرای از همش... خفه_»
 وای ...گیری می دماغتو هی زنی می پسش شبا نکنه... گفتن خوب شن می

 !!!«دی می چس بو علیرضا

 !!!«یگانه_»

 ..«گی می دروغ بگو گم می دروغ نه_»

 «کشوندی؟؟ کجا به رو بحث ببین_»

! قاپم؟ می شتتوورتو دارم کردی فک شتتعور بی... دیگه توئه فکرای از_»
 ...«خیلی ارغوان... خیلی

 !«چی؟ خیلی_»

 فکرکنم... کردم نیش نی منهای روانش و روح نثار آبدار فحش یه لب زیر
 !!«تربیت بی:_»داد تکون سرشو خیال بی.... شنید

 مفهمید می... بود ساکت هنوزم... شدم ظرفا کار به دست باز... شدم بلند
 وستد ولی بود طبیعی اون درمورد... کنه شک بهم که این نه ولی مرگیشه یه
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 که این با... کنه اذیت رو من و علیرضا یا بزنه جوش وضعش اون با نداشتم
 می آب ظرفارو داشتتتم... شتتدم خیال بی ولی نداشتتتم رو فکر این انتظار

 هک نره بیرون صدام که جوری... زدن حرف به کردم شروع مصمم که کشیدم
 !!!غیرتی و بود مرد باالخره... بفهمه علیرضا

 زندگیم که همونه مامانش... کنم کارمی پستتر یه خونه تو پیش ماه دو از_»
 و داد راهم توخونش... کرد محبت بهم خب... کرد رو اون به رو این از رو

 هیچی چرا کردم فکرمی همیشه... داد خرجمو بود الزم که اونجایی تا بعدم
 هم اون هم کنم کار بتذارین گم می هرچی چرا خواد؟ نمی قبتالش در

 ولی ام اضافه کردم می احساس همش... بود ستيتم ذارن؟ نمی شتوهرش
 ای داره بچه دونستتتم نمی هم وقت هیچ... گفتن نمی بهم باالتر گل از اونا

 باعث منم... تنهتا و پولتدار انقتدر کنن؟ می زنتدگی تنهتا چرا نتداره؟
 که ادد پیشنهاد یه بهم خانم لیال بعد ماه چند که این تا... بودم دلگرمیشتون

 می فقط گفت نمی هیچی اون اولش ارغوان چیه؟ دونی می... لرزید تنم
 نمی... زد می حرف تلفن با همش... شد می بد حالش... اس آشفته دیدم
 که منم... کرد می تمنا خواهش اون و این از همش اما گفت می چی دونم

 رو اصرار که اینه... دربیارم ازکاراش سر داشتم دوست و فوضول خدا همیشه
 ههم اون اصرار با... اومد کیانی آقای که بعدم!!! بگو بهم شده چی که اصرار

... کشتتید می ستتوت ميزم حرفاشتتون شتتنیدن با خدا به... فهمیدم رو چیز
 هی کنی فک حتی که بود غیرممکن... بود محال... داری آبرو این به خانواده

 ...«دارن معتاد پسر یه... پسر
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 به ور برگشتم و کردم کش آب رو بشقاب آخرین رسیدم که حرفم اینجای به
 ...شد درشت ارغوان چشمای... کردم می باز رو بندم پیش داشتم... ارغوان

 .بود افتاده دوزاریش تازه انگار

 !!!«یگانه... یگان... ِی !!! چتتتتتتتتتتتتتتتتتی؟_»

 فنجون تا ستته بعدم... بشتته خشتتک تا کردم آویز رو بندم پیش خیال بی
 داد پیشتتنهاد بهم مامانه:_»دادم ادامه طور همون... بریزم چای تا برداشتتتم

 اعتیاد وت که ساله چهار وسه، بیست پسر یه... بکنم رو پسرش پرستاری برم
 پستترش گفت می... کنه نمی کمکش کس هیچ گفت می... شتتده غرق
 از داره جوونم پستتر... کن درکم و من جای بذار خودتو گفت می... حیفه

 خونه یه بعدم... بود کرده لج موضوع یه سر باهاشون پستره... ره می دستت
 گفت می... ره نمی هم بابائه ننه طرف دیگه... ستتالمت به و گیره می جدا

 ترکش گذاره می نه ده می گوش رو حرفمون نه هم حاال... کرده لج پستترم
 ور پرستاریت بگو برو گفت می... بشه وارد من راه از خواستت می... بدیم

 توتو.. .نامته به که اموالی مال همه نکنی قبولم اگه ولی گیرم می پول کنم می
 زدم حرف خودم با ماه یه یادمه ولی شدم راضی جوری چه بماند... شه می

 ...خونشم تو االنم... بدم نجاتش کردم نیت آخرم... رفتم کلنجار و

 منم... شه می ترم آشيال روز به روز اوضاش هیچ، نشتده که بهتر حتی هه
 ...هیچی... نیست حالیم هیچی من ارغوان... کنم می نگاه ایستادم فقط

****** 
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 روش زیاد گفت می دکتر ولی بود بهتر پام... بودم اومده ازبیمارستتتان تازه
 بند ونستمت نمی دیگه بدبيتی!!! گنده بودم کرده پیچیش باند... نیارم فشتار

 هفت تساع!!! بودا اوضاعی... بسته یکی باز، یکی بند... ببندم رو کفشتام
 هک شدم این خیال بی... آوردم خونه در دم تا علیرضا... خونه رسیدم که بود

 بود زن بیل اگه اون... شه می شتروع هاش دادن گیر باز و بینتم می شتهاب
 اتنج همیشش کردنای فین فین این دست از که زد می بیل خودشو باغچه

 چقدر آدم!!! ه ه ه ه اه... باال کشتید می دماغشتو داشتت همش... کنیم پیدا
 تو عاواق... کنه مصرف رو آشياال این فقط که بذاره پا زیر خودشو ارزش باید
 چه به چی؟ به رو خودشتتون ارزش شتتهاب مثل جوونایی بودم مونده این

 بودن حال تو دوستتاعت یکی فوقش فوق فروشتتن؟ می موادا این از نفعی
 فقط نوردی فضتتا راه مگه... نو از روزی و نو از روز ؟؟!چی؟ بعتدش
 باز اباب بسه... کنیم سوا درست هامونو خوشی راه باید وقتا گاهی ؟؟!ایناس؟

 !!!شد فعال رادارش یگانه این

 ینم نحسش قیافه به چشمم بازم که شکر خدارو... خونه تو رفتم خالصته
 ولباستتام... اتاقم تو رفتم و کردم طی رو ها پله راه لنگون لنگون... افتاد

 یه.. .ثانیه یه... تيت رو پریدم و پوشیدم راحتی شتلوار و بلوز یه و درآوردم
 انقدر... داد انعکاس گوشتتم تو گرومپ صتتدای که نکشتتید طول هم ثانیه

 تیری یه بدبيتم پای... بیرون پریدم میگ میگ مثل که بود واضح صتداش
 نگاه ور ها پله پایین تا باال از... کردم حس دردشو استيونم ميز تا که کشید
 خونمون دیوار رو از گربه یه که شنیدم می وقتی رو صدا این معموال... کردم



 من پرستار

 

010 

 و ورک معتاد آدم یه ستتالن وستتط های پله از دفعه این منتها... توحیاط بیفته
 ینوا فقط... بود عالم خدا پله کدوم از حاال... پایین بود افتاده خمار احتماال

 شقیاف از ولی زد می لنگ که پاشم!!!! ایستاد پاشد ستگا جون عین دیدم می
 عین بودیم شتتده تازه... فهمید نمی اصتتال که زد می خمار انقدر بود معلوم

 خواستتتم می... بود گرفته خندمم قیافش این از حاال... فلج آدم دوتا!!! هم
 ژکوند دلبين کردم ستتعی... رفته آبروش ببینه که پایین رفتم بدم حرصتتش

 ...پایین رفتم رو ها پله و نزنم اصال لنگم... بزنم

 !!!«بودن کور ها پله... اوخی_»

 بدجور... نداد رو جوابم ولی بهم دوخت چشتتم خشتتم با... کرد نگاهم
 خدا که فینشم فین... خون پر گردی دوتا چشتماش... زد می خمار حالش
 ببرمت امبی بزن صدام دیگه دفعه:_»گفتم... بود شده بیشتتر بهم بده صتبر
 «هوووم؟؟؟؟ وظیفمه دیگه، پرستارتم باالخره... پایین

 می خطی خط و ميش جون به بودم افتاده تیغ با منم... نداشتتت اعصتاب
 شخرا یکی... اذیتاش تموم تالفی... بود باحال دادنش حرص ولی... کردم

 دوبتتاره... کنم تزریق مواد بهش کرد مجبورم ام یکی رگتم، بترداشتتتتن
 .«..باز بیام خوای می دیگه بکش برو زنی؟؟؟ می خمار چرا حاال:_»گفتم

 رم نای باز ابولفضل یا... آورد یورش طرفم به که بود نشده تمام حرفم هنوز
 بعدش و خودش طرف به کشتتیدم بچه یه مثل که فرارکنم اومتدم!!! کرد

 رعط بوی اوه خودش ولی داد می سیگار بوی نفساش... دیوار به چستبوندم
 چشماش!!! وضعی چه حاال بود وضعی چه صبح... داد نمی هم رو صتبح
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 رفک ترس از... کرد می نگاه بهم عصبانیت با بس از... اومد می در داشتت
 ...بده فشارِِ  د و بود چسبیده یقمو... کنم می خیس خودمو االن کردم

 ...«کردم غلط بگو_»

 ...«شدم... خفه... خفه بکش... تو... دست... دستتو_»

 ...«کردم غلط بگو گم می:_»گفت و کرد بیشتر دستاشو فشار

 ...«گم... نمی... ن_»

 ...نبود بردار دست... گرفت می داشت نفسم

 االح تا... عمت ارواح پیش بفرستتتمت تونم می راحت خیلی بچه ببین_»
 ...«بزنی لیس پامو جا شب تا صبح کردم می کاری وگرنه کردم تحملت هم

 سرمو و کردم بسته و باز رو چشمام فقط... کنم باز زبون تونستتم نمی دیگه
 ..."کردم غلط باشه" اینکه معنی به... دادم تکون

 می بد نکن بازی من با شتتی، می گذشتتته تکرار باعث خودت فقط_»
 ...«بینی

..._ 

 ...«کردم غلط بگو_»

 ...«ط... غل... غ... غ_»

 سرفه تند تند... رفت سالن در ستمت به و اونور داد هلم... کرد ول رو یقم
 خودش اون... بود داده فشارش بس از کرد می خس خس گلوم... کردم می

 حال این کردم فکر... شد نمی کم وقت هیچ زورش ولی نبود خوب حالش
 رفت می داشت... لرزید تنم!!!! بود؟ حال سر اگه کرد جوری این بود بدش
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.. .پشتش نشتست حاالم... کرد باز رو ماشتین در... حالش اون با... بیرون
 وضعش این با... کن بيیر خودت خدایا!!! کنه رانندگی خواد می وااااااااااای

 اتاقم تو رفتم جت مثل... کردم فراموش دردامو همه! بره؟ خواد می کجا
 از ور ماشین داشت... کردم سرم چی نمیاد یادم حتی... برم کشیدم مانتومو

 ...بیرون برد می حیاط

 اکسیت یه... بود یار باهام شانس... دویدم ماشین دنبال کوچه سر تا عجله با
 روب... آقا:_»گفتم عجله با... شدم سوار و کردم بلند دست سریع... شد رد

یی ماشین این دنبال  ...«کنم می خواهش... جلو

 ملتمسم نگاه وقتی... کرد نگاه بهم عجله با... بود ساله چهل حدود مرد یه
 ساعت یه... کرد دنبال رو شهاب ماشین و گذاشتت گاز روی پاشتو دید رو

 از تنگذش از بعد... بود شده خارج تقریبا شهر از... رفتم می دنبالش که بود
 الشح قدر این... خرابه خونه یه مثل جایی یه... ایستاد جا یه خیابون تا چند

 رفتم... شتتد پیاده ماشتتین از... دنبالشتته ماشتتین یه نفهمید که بود خراب
 انیتعصب با بعد و کرد نگاهم لحظه یه بهت با... ایستادم جلوش و دنبالش

! !اومده چرا و کجاست اینجا که بودم فهمیده... افتادم زمین روی... زد کنارم
 ...«داخل نرو کنم می خواهش... شهاب نرو:_»گفتم و ایستادم جلوش

 شواسم بار اولین برای و کنم می التماسش دارم نفهمید که بود منگ اونقدر
 سرم هب دست... خورد سنگی به سرم اینبار که کرد پرتم دوباره... کردم صدا

 بشها جلوی نفر چند... شدم بلند... بود شده خونی پیشتونیم... کشتیدم
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 تننگذاش... افتادم راه دنبالش... زدن می حرف هم با داشتن... بودن ایستاده
 ...داخل برم

 «نتتتتتتروووو... شهاب:_»زدم داد

 این شتمگذا می دیگه نباید... بود گرفته گریم... کنه نگاهم برنگشتت حتی
 ...کنه کارو

 ...«خدا رو تو... داخل برم بزار آقا:_»گفتم گریه با

 مخان:_»گفت و اومد تاکسی راننده... عقب دادن هولم عصبانیت با اونا اما
 «شد؟ چی ما کرایه شده؟ چیزی خبره؟ چه اینجا

 ...«میره می االن... پلیس بزن زنگ یه آقا:_»گفتم عجز با

 رو گوشتتیش لحظه چند از بعد... بمونه یا بره که بود مونده مردد یارو اون
 هی تا دویدم می رو خونه دور تند تند و عجله با... گرفت شتماره و برداشتت

... داشت نزمی با فاصله متر نیم که بود پنجره یه... تو برم و کنم پیدا دیگه در
ش یه روی رو، پام  هم هشیش حتی... تو رفتم پنجره داخل از و گذاشتم گوش 

. ..گند بوی... تو در تو اتاق تا چند... بود خرابه... که گفتم... نداشتتت
.. .گشتم می شهاب دنبال گریه با... خورد می هم به داشت حالم... کثافت

 اشتد... ایستاده جلوش نفر یه و نشسته زمین روی که دیدمش اتاق یه توی
 ...داخل رفتم... زد می رگش توی سرنگ یه

 ...«خدا و تور... نکن... بریم شهاب_»

 ور ضعیفه این کی:_»زد داد بعد و انداخت بهم وحشتناک نگاه یه مرده اون
 ...«لشا تِن  باشین زود... بیرون بندازیدش بیاین تو؟ داده راه



 من پرستار
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.. .بیرون بیاد خواستم می شتهاب از گریه با... اومدن سترعت با نفر دو اون
 ینا توی شهاب که گذاشتم می نباید اما... دونستتم نمی رو کارام این دلیل
 ...بمونه خونه

****** 

 یم ماشینش سمت به داره... بیرون زده خونه از شهاب... گذشته ساعت نیم
 ماشینش به زور به خودمو... ندارم رمقی هیچ... کرده فرار هم راننده اون...ره

. ..بود شده شارژ تقریبا شهاب... نشتستم عقب صتندلی روی... رستوندم
 پلیس کنم فکر... شنید رو آژیر صتدای... انداخت بهم نگاهی... عوضتی

 پشت از... گذاشت گاز روی پاشو و کرد روشن رو ماشین عجله با... اومده
 نصتتف... افتادم صتتندلی روی از... رفت می تند خیلی... رفت خرابه اون

... داد دست بهم تهوع حالت... شد خاموش هقم هق... بود خون صتورتم
 شهاب ی شونه روی دست با... شد نمی اما بگیرم رو خودم جلوی خواستم

 نارک ماشینو... کرد وحشت دیدم اونطوری وقتی... برگشت سمتم به... زدم
 «دنبالم؟ اومدی چرا شده؟ چی:_»گفت و زد

 «بده جوابمو:_»زد داد عصبی بعد

یات تمام جاده کنار و بیرون پریدم ماشتتین از ... آوردم باال معدمو محتو
 «خوبه؟ حالت:_»گفت و ایستاد کنارم شهاب

 «چرا؟:_»گفتم لب زیر

 ..«بشه بيیه پیشونیت باید:_»گفت و گرفت رو بازوم زیر

 ...بیرون کشیدم دستش از خشم با رو بازوم
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 ...«کن ولم_»

 ...کرد فرو موهاش توی رو دستش حرص با... ایستاد

.. .نیست بازی بچه دیگه جاها این... اومدی می نباید... خودته تقصتیر_»
 ...«ای دنده یه بس از... بس از

 ور کردم پرت رو خودم و کردم باز رو در. ماشین سمت رفتم بهش توجه بی
 بسته چشمام... اومد عقب صندق در خوردن بهم صدای... عقب صتندلی

 ...«بشور رو صورتت پاشو:_»شنیدم صداشو ولی بود

 دلم... نداشتم رو یکی این حوصله... دادم فشار هم روی زور به چشتمامو
 ...زمبری اشک فقط... گریه فقط... تنها فقط... خونه برم فقط خواست می

 ...«توام با_»

 هرچی خواستتت می دلم... هیچی که ناراحت دستتتش از... ندادم جواب
 !!! شم راحت بیاد در جونش بيوره بدم کنه دود اینکه جای به مواده

 گند بو صتتورتت ستترو به بزن آب یه پاشتتو... بچه نکن لجبازی انقدر_»
 «نگیری

یی این بگم خواست می دلم  مه ثانیه یه هنوز!!! دی می گند بو همیشه که تو
 اگهانین حرکت یه با بعدم و شد کشیده دستتم که بود نگذشتته فکرم این از

 جلوم و بیرون کرد پرتم ماشین از خودش... گرفتم توهوا... پایین شدم پرت
 سهکا از داشت کنم می فکر که بود زده زل بهش بد انقدر چشمام... ایستاد
 ...«بگیر:_»گفت خیال بی!!!! خدا به ترسید می کاش هه... اومد درمی
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 حرصتتشتتو و کنم لجبازی خواستتتم می... طرفم بود گرفته رو آب بطری
 هک بودم رمق بی انقد ولی هام شتتدن اذیت تموم تالفی... تالفی... دربیارم

 دهنمو تو کردم آب بارم چند... شستم رو صورتم و گرفتم رو بطری حرف بی
 به رمس تا... ماشتین تو رفتم و همونجا کردم پرت رو بطری... بیرون ریيتم

 داشت سرعت... کرد حرکت ماشین بستم رو چشتمام تا... رستید صتندلی
 بد... ودنب مهم... بود گوشم تو تکنو... سیستم بلند صدای... نبود مهم برام
 فقط.. .نبود مهم بازم شنیدم می الستیکاشو جیغ صدای گاهی... پیچید می

 دستم زمان... کمتر لشایدم... قب ساعت یه های صحنه... دیدم می چیز یه
 یوقت... کرد می فرو شهاب رگ تو رو سرنگ داشت پستره اون وقتی... نبود

... کرد می غش داشت وقتی... بود معلوم چشتماش ستفیدی فقط شتهاب
 تو دیدم وقتی... شتنیدم می شتهاب ستر باال رو اونا زدن نعره صتدای وقتی

... زدن جیبش از پوالشو دیدم وقتی... گذاشتن رنگ سفید بستته یه جیبش
... بود بد حالم... کریه های خنده... هاشون خنده!!! صدتومنی دوتا... تراول
 اشتتک خواستتت می دلم چرا؟ دونم نمی... گرفت ام گریه... بود بد خیلی
 لمث جوونایی برای... مادرش دل برای... شهاب برای... بشم خالی... بریزم

 ...نکن می فدا رو زندگیشون همه حالشون اون تو که بدبيتایی برای... اون

 قطف شاید کرد؟ انتياب پرستاری برای منو خانم لیال چرا فهمیدم می حاال
 ازش ترسید می که بود شهاب زندگی تموم نه... واموال مال تموم دلیلش یه

 چقدر وقت چند این تو نبود معلوم... زدم پوزخند هام گریه میون... بزنن
 تازه!!!! هروئین... بود چیز یه فقط راهش... راحت خیلی بودن؟ خورده ازش
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 تلفظ... استتمش... هروئین... کشتته می هروئین فهمیدم... بودم فهمیده
 نه... سرنگ تا چند روز هر شهاب... شهاب اونوقت... سيته برام کردنشم

 تو رن می بعدم... خونش تيذیه فرستاد می کوچولو بستته تا چند اضتافه به
 و گیرن می رو گلبوال همه جای... شتتون تک تک تو... بدنش ستتلوالی

 یا... اعتیاد مواد سطله تحت شه می بدن تموم که اونوقته... کنن می فعالیت
 فعالیت بشتته ترزیق خونش به دیر ستتاعت یه اگه حاال!!!!! گردان روان مواد

 مواده ناو و داره نگه پا سر بدنو که نیست گلبولی دیگه... مونه می جا بدنش
 یم جایگزین بازم که برسه بهش وقتی... ده می بدن به رو موقتی انرژی که

 تموم... شهاب امروز مثل!!! نرسه اگه اما... اما... شته می شتارژ بدن و شته
 وانینات این که این تا... شتته می کمتر و کمتر فعالیت... شتته می ناتوان بدن
 بعدش... گیره می درد بدنش های ماهیچه کم کم... کنه می قرارش بی

 حالی بی اون دنبال به... آویزون صورتش اجزای و شه می حال بی چشماش
 زخندپو یه بازم!!!! باشه داشته درپی رو مرگ یا... یا... یا هوشی بی تونه می

 !!!!بود همین کردم جمع اطالعات ی همه... لبم رو اومد

 هی رفتم اول... بودم کرده ضعف... شدم پیاده ماشین از... رستیدیم خونه به
 غذا ات آشپزخونه رفتم بعدش و زدم زخم چستب پیشتونیم به و گرفتم دوش

 تدرس سوسیس و زمینی سیب... بود شب نه ساعت طرفای... کنم درست
 .زدم صدا رو شهاب... کشید طول دقیقه پنج و چهل حدود... کردم

 «غذاتون بیاین... شهاب آقا_»
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 عوض کانال حال در من کال... جمع شتتيص دوم تیریپ بودم زدم دوباره
 اینقدر طفلی... زد برق چشتتماش غذا دیدن از و پایین اومد... هی کردنم
 خودم برای... گرفت خندم فکر این از... شده ای عقده نکردم درست براش
 «ری؟ می کجا:_»گفت که برم تا برداشتم کمی

 ...«اتاقم تو_»

 ...«داره فرقی چه بيور بشین جا همین خب_»

 این مال این آخه اما بيورم غذا تونم نمی تنها من گه می حاال کردم فکر
 بهم غذا از بعد... بود گرم سترمون و شتدیم خوردن غذا مشتيول حرفاس؟

 «کردی؟ دم چای:_»گفت

 ...«کنم می آماده االن_»

 ...«منتظرم هال تو_»

 ...«باشه_»

 باریک کمر لیوان توی بعد... کردم دم هم چای و شتتستتتم ستتریع رو ظرفا
 «دیگه؟ ندارین کاری:_»گفتم بعدش... بردم براش و ریيتم

 ...«بری تونی می نه_»

 اذیتش هی منم داغونه خودش این... برم راه اعصابش رو دیگه خواستم نمی
 بآ برم خواستم و شدم بلند جا از که بود سه ساعت طرفای شب... کنم می

 عجبت با... بازه آشپزخونه های چراغ دیدم که پایین رفتم ها پله از... بيورم
 ...بود بطری یه دستش... دیدم شهابو که اونجا رفتم

 «بیدارید؟ شب موقع این:_»گفتم
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 نزدیکش... کردم وحشتت دیدنش از... کرد نگاه بهم سترخش چشتمای با
 «خوبه؟ حالتون:_»گفتم و رفتم

 و شد نزدیک بهم... شد بلند جاش از و داد تکون" نه" ی نشتونه به سترشتو
 «شدی؟ بیدار موقع این چرا:_»گفت

 «بيورم آب اومدم:_»گفتم گیج

 «آره؟ بشی بیدار ای بهونه یه به باید شب هر تو_»

 «داری؟ ای دیگه قصد شایدم یا:_»داد ادامه دوباره... زد داد آخرشو ی آره

 «دوباره؟ شده چت:_»گفتم تند... کرد نگاه بهم مشکوک بعد

 ...نداد جوابمو

 «کردی؟ مصرف چی_»

 ...«بتمرگ برو... چه تو به:_»زد داد

 نشون هک کشداری لحن با... کشیدش که بگیرم دستش از رو بطری خواستم
 ...«وگرنه... یگانه گمشو برو:_»گفت نیست خوب حالش داد می

.. .بکنی رو کارا این دیگه ذارم نمی... پرستتتارتم من چی؟ وگرنه:_»زدم داد
 ...«تا کنم می بشه که کاری هر

 که خوردی گهی چه حاال تا هان؟ چی؟ تا:_»گفت و کرد قطع حرفمو داد با
 ...«بیرون نکردمت تا اتاقت تو برو کنی؟ تکرارش بيوای

 امروز که هایی مواد اون تا... رم نمی ندی رو بطری اون تا... رم نمی_»
 خودتو چرا... کنم کمکت اومدم من احمق... رم نمی ندی رو خریتدی

 «چراااا؟ کنی؟ می اینطور
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 برین... عوضتتی تا دو اون به نه... تو به نه... نداره ربطی تو به:_»زد داد
 ی؟فهم می... خوام می نفسمو فقط... ببینم کسو هیچ خوام نمی... گمشین

 «چیه؟ نفس کیه؟ گفت که این بودم مونده

... اینجا فرستتتادت چرا زن اون دونم می:_»گفت و شتتد نزدیک بهم آروم
.. .بندازه گذشتم های غم یاد منو تا... کنه بدتر منو حال تا بود نقشته همش

 مادر... شتتعوره بی یه اون... بیفتم اون یاد تو دیدن با خواستتته می... آره
 ...«ظالمه اون... خواد نمی منو خوبیه اون... نیست

 می ادامه و بودم شتتده مات من... زد می زجه و بود زده زانو زمین روی
 نمی بود مادر اگه... نیست مادر اون... بشتم اذیت من خواد می اون:_»داد

 می... ذاشت نمی... بشم داغون... بشم معتاد... بشته این وضتعم ذاشتت
 ثباع اون... بره نفسم شد باعث اون... بمیره شتد باعث اون لعنتی؟ فهمی

 این باعث اون... بشتته زندگیم ی همه لعنتی هرویین این نفستتم جای شتتد
 باعث همونا... مامان و بابا گن می بهشتون که همونا... دوتا اون... بدبيتیه

 ...«شدن

 عذاب این خواستتم نمی من و زد می موج گوشتم توی هاش زجه صتدای
 شتمدا ستعی... گرفتم بازوهاشتو و نشتستتم کنارش... ببینم رو کشتیدنش

 ...گذاشت لبام روی رو، لباش و جلو آورد صورتشو که کنم آرومش

 دقیقه ود بعد... گذاشت سرم پشت دستشو که برم عقب به خواستم زده بهت
 ...بود زده بهت اونم... عقب برد صتورتشو بود، هنگیده کامال ميم من که
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 هچ این... اومدم خودم به دفعه یه... کنم فکر بود پریده سرش از هم مستی
 ...من خدای وای بود؟ کاری

 نمی من... من... نبود خودم دستتت... خوام می معذرت:_»گفت زیرلب
 «بگم؟ چی دونم نمی... دونم

 وای... باال رفت تند ها پله از من ی زده بهت چشتتمای مقابل در هم بعد
 ته احساسی یه... ولی... ولی... هنگیده ميم اصال بگم؟ چی... من خدای

... کنم نمی فکر شادی؟ بابا نه... شادی... استرس... ترس... غم... بود دلم
 من؟ یعنی... من یعنی

 جانهی چه ب*و*س یه با بابا ای... نیستی طور این تو... اشتتباهه یگانه نه
 مهم برات یدنب*و*ستت که اروپاستتت مگه گی؟؟؟ می چی... شتتدیا زده

 ...اما دیوونه نباشه؟؟؟

 .اومد اتاقش توی از شهاب زدن حرف صدای که اتاقم توی برم خواستم می

 زما چرا... لعنتی داشتتم دوستتت من گذاشتتی؟ تنهام و رفتی چرا چرا؟_»
 می باهاش رو روزم و شتتب چرا گرفته؟ رو تو جای هرویین چرا گرفتنت؟
 میام فهمی؟ می... کنارت... تو پیش... اونجا بیام خوام می من گذرونم؟

 به خودمو داغ و میام... باشی تنها ذارم نمی و میام... میام زودی به... عزیزم
 ...«ذارم می ظالم دوتا اون دل

 قانهاحم کار به دست بيواد نکنه... کرد بیشتتر رو ترستم و تعجب حرفاش
 داره؟ دوستتش اینقدر که کیه زنه؟ می حرف باهاش که کیه اون بزنه؟ ای
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 چیه؟ موضوع بوده؟ عاشتق شتهاب یعنی بوده؟ نفس استمش یعنی نفس؟
 ...ده می دستم کار روز یه آخر شبانه خوردنای آب همین

 چهار ساعت... کنه نمی عیب کاری محکم از کار... کردم قفل رو اتاق در
 شهاب وای... شهاب... دارم کالس دوازده ساعت فردا... کشیدم دراز... بود

 ...دیوونه بگیر گاز زبونتو... کنه لعنتت خدا

 مقلب ترس از... زدم جا در تيتم رو فنر مثل گوشتتیم میگ میگ صتتدای با
 آرزو نثار بود مادری خواهر فحش هرچی لب زیر... کرد می توپ توپ
 نستدو می... بود کرده عوض رو گوشیم زنگ بود برداشته شعور بی... کردم

 یه!!!  براش دارم... بکنه جا از قلبمو خواستتته سترمی بر خاک خوابم خوش
 نزدیک ساعت! خوابو؟ همه این ره می کی... اوه اوه... کردم ساعت رو نگاه

 می بش نصفه وقتی دیگه بتتتتتله... نشسته رو و دست بنده و بود نیم و ده
... شد مور مور تنم دفعه یه.. یگانه شو خفه... کردن حال شتهاب آقا با ری
 زود چرا پس ولی نبود خودش حال تو... افتادم هاش هب*و*ستت یاد بازم

... نفس... خدا بود چش... پره نمی زود انقد که مستتتی کرد؟ عذرخواهی
 ورتمص و دست شدم بلند... یگانه پرستاریت این با گورت تو خاک... نفس

 یسسوس جز به دیروز شکر رو خدا... پوشیدم رو بیرونم لباس... شستم رو
یه ستاالد... ها نه کوفته... بودم کرده درستت هم دیگه کوفت یه  درست الو

 ازمب داشتم تصتمیم... بيورم وول آشتپزخونه تو باز نبود الزم که بودم کرده
 سرمو... شدیم می چشم تو چشتم باید که آخرش! آخه؟ ازچی... کنم فرار

 و گشت آرزو و صدف با رفتم می فوقش... شدم آرایش مشيول و دادم تکون
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 هی... دیشبمون کاری گند با اونم... نداشتت فایده موندن خونه تو... حال
 کاریش که من... بود خودش تقصیر خب... لرزید می تنم و اومد می یادم

 تو ولی بيلش تو کشید منو اون... داشت مورد هم تو حرفای نيیر... نداشتم
 ته دونم می... بزن دلتو حرف یگتتتتتتتتتانه... تتب*و*سن نشدی مانع هم

 ...شیرینیه یه دلت

 پچ رو چشمام و کردم نگاه آینه تو خودم شتکل به بودم، ایستتاده آینه به رو
... شعتتتتتتتتتتتتتتتور بی... گوشم زیر زدم محکم سیلی یه خودم و کردم
 ...نزن زر دیگه

 معلوم ...نبود دستیم کیف گشتم می هرچی ولی بود کنستول رو پولم کیف
 یرگ اگه بود یازده ساعت... بودمش انداخته ای ستمبه ستوراخ کدوم تو نبود
 و مگرفت دست پولم کیف خیال بی... رسیدم نمی کالستم به دیگه دادم می

 باید هم تبرگش برای وگرنه بود پولم کیف تو خونه کلید خوبه... بیرون رفتم
 به کرد شتتروع اختیار بی قلبم... بود حیاط تو شتتهاب.... زدم می لنگ

 قلبم به رو... زدم غر خودم با و گذاشتم سینم روی رو، دستتم... رقصتیدن
 !«بود؟ دادن قر وقت حاال:_»گفتم

 امون به بود کرده ول رو شترکت این بازم... شتدم می روبرو شتهاب با نباید
... چرخه می ول داره همش... دیگه هستن خانومشتون نیلوفر حتما... خدا

 وگرنه ای عرضتته بی تو یگانه... هوا کنه می دود مفت پول و چرخه می ول
 تو فتمر بیرون بره شهاب کنم صبر اینکه برای... کنه می خودشتو کار اینکه

 و نلیوا تو ریيتم می آب بسته چشم و کردم باز رو یيچال در... آشپزخونه



 من پرستار

 

055 

 که قبل شتتب مزخرف های صتتحنه یاد خواستتتم نمی... کشتیدم ستر بعدم
 می بآ قلوپ قلوپ و بود بسته چشتمام... بیفتم بود افتاده اتفاق جا همون

 سرد آب ولی بود نشتده خوب خوِب  دردش هنوز گلوم بود، سترد... خوردم
 بود مونده آخر قلوپ هنوز کنم می فکر. خودش برای بود حالی یه خوردنم

 مپرید بيوام خودم اینکه بدون... شنیدم سالن از رو شهاب قهقهه صدای که
 کرد؟ می چیکار اون دستتت پولم کیف... ریيت دلم دیدنش با... بیرون

 ولممپ کیف از دست که اس قلمبه فوضتولیش چه ببین... فوضتول بدبيت
 کرش و هر و بهش بود زده زل که دید می تو اون چی دونم نمی... کشه نمی
 مخواست می یعنی... کردم نگاش بد... بده حرصم بود بلد همش بود؟ باال

 ودب پایی سنگ یه... نبود خیالشتم عین که اون!!! نیفته چشتمش تو چشتمم
 دندون با... دیشب که انگار نه انگار.... هوا این داشت رو خودش، ی واسه

 !«کنی هرهرمی چقد دیگه بسه اهتتتتتتتتتتتته:_»گفتم قروچه

 !«رفتی؟ کش کجا از اینو گم می_»

 کیفم به ابرو و چشم با داشت بود؟؟ چی منظورش... شد تا چهار چشتمام
 کارای:_»گفتم جوابی حاضتتر با و زدم کمرم به دستتتمو.... کرد می نگاه

 ...«نیستم نيش تو رو یکی این!!! خواهشا نده نسبت من به خودتو

 ...«مبود تو کپی کوچیکیام منم! آره؟ خودتی این حتما اونوقت! بابا؟ نه_»

 و چشمام تو بود زده زل... داد تکون سر و خندید ریز ریز حرف این دنبال به
 کشیدم دستش از رو پول کیف... ها چیزیه خوب خجالتم... کرد می نگاهم

 یگانه... وای وای وای! بوده؟ خودش عکس پس!!!! پیيمبر یا... کردم نگاه و
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 که عزیزه برام چقدر کنه می فکر حاال... دیوانه زدی گند... زدی گند باز
! ؟ نبود یکی این بته یتادم چرا... کیفم تو ذارم می رو بچگیش عتکتس

 لیال تکابین تو کیه؟ دونم نمی:_»گفتم خیال بی کردمو حفظ رو خونسردیم
 منم خوره، نمی دردشون به اونجا انداختنش دیدم... کردم پیداش اینا خانم

 ...«برداشتمش

 .کرد می خودنمایی لبش گوشه پوزخند یه

 !!!«خور مفت هم... رویی پر هم چیه؟ دونی می_»

 ردنک اذیت دنبال فقط... داشت فرق دیشب با چقدر ببین.... زدم می سرخ
 تزر بزنم حرف خواستم می تا... کنم باز دهنمو نتونستتم حتی... بود من
 تو کنن می فک که دوتا اون بدبيت:_»داد ادامه اونم... گریه زیر زدم می

 ...«برای جا این میاد خانوم دونن نمی... دی می ترک منو داری

 لو رو اکیپ اون... کردی آجر نونمو:_»گفت و گذاشتتت ناتموم رو حرفش
 زیادی داری... گم نمی بهت هیچی نکن نگاه... گرفتتشتتون پلیس دادی

... بود چشتمش یه فقط باشته یادت رو دیشتب... وستط ندازی می خودتو
 ...«دارم هم دیگه هنرای

 می روم به داشتتت... کثافت... آشتتيال... شتتعور بی... لعنتی... لرزید تنم
 پسرا... چشماش تو زدم زل خونسرد بازم... کرد می تهدیدم داشتت... آورد
 چه نداشتن هم هنرو همین اگه... داریم... یه هم ما که کنن تهدید بلدن فقط

 عکستتشتتو راحت خیلی... آد می قپی داره دونستتتم می کردن؟ می غلطی
 ریز جلوش و درآوردم پولم کیف از داشتم دوسش ختتتتتتتتتتتیلی هرچند



 من پرستار

 

057 

 که ناو... پوشیدم رو کفشام و در طرف رفتم... کشیدم آه دلم تو... کردم ریز
 دلم من ولی کرد می دود ستتیگار و داد می تکون ستتر کارام به خیال بی

 !!!!!پدرسوخته بود تپلی ناناس ی بچه چه... سوخت

 وردمآ در رو موبایلم... اومد در موبایلم پیامک صدای بیرون رفتم خونه از تا
... خیابون ستتمت به افتادم راه خوندم می رو اس ام اس که طور وهمین
" تهگرف دوستش شوهر از رو اعتیاد ترک موستسته یه آدرس" بود گفته ارغوان
 تبرداش تا... برداشت بوق تا شتش پنج، بعد... گرفتم رو شتمارش ستریع
 ...کردم خالی رو خودم خوشحالی با و کردن جیغ جیغ به کردم شروع

 ...«کرشد گوشام!!! رو متریت سه نیش اون ببند!!! مرض ای_»

 « جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوووون ارغی_»

 «ه؟گ می بهم چی داره ببین!!!!!! علیرضا:_»پیچید گوشم تو جیيش صدای

 مه یگانه چاکر:_»گفت که شنیدم می رو علیرضا صدا... خندیدم می ریز
 ...«کن خبرم آورد کم... هستم

 نداری چشم:_»گفتم... شتد همراه ارغوان داد و جیغ با من قهقهه صتدای
 !«کنه؟ می حمایتم شوهرت ببینی

 ...«افته می بچم دهنتو ببند_»

 استتت ام اس این ببینم.......بذار مایه بیچاره اون از همش که هم تو_»
 «بود؟ راست

 ...«بشیم سرگرم دادم اس الکی شارژ قحطی این تو پس نه_»

 !«نگفتی؟ چیزی که علیرضا به_»
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 ...«اتفاقا چرا_»

 !«تی؟ چتتتتتتتتتتتتتتتتت:_»کشیدم جیغ

 «کردم شوخی... زشته خیابون وسط نکن جیش بابا خب_»

 ...«تربیت بی_»

 !«بری؟ خوای می_»

 «برام کن اس رو آدرس آره_»

 !«بیام؟ همرات خوای می! کی؟ با_»

یی تا اتاق از وضعت اون با تو بابا نه_»  !«کنی می طی زور رو دستشو

 «نیست حالیت محبتم... لیاقت بی_»

 موسسه نای پرسیدی تو ببینم... بده آدرسو تو دیگه، میرم ای مرده ننه یه با_»
 !«بکشنش نبرم رو مردم جوون!! بده؟ خوبه؟؟! جوریه؟ چه

.. .پرسیدم بابا آره... کرد نمی مصرف رو آشياال اون بود جوون اگه جوون_»
یا دوستتم این  هی سر گفت می اونجا، بردنش بوده عملی پدرشتوهرشتم گو

 ...«شد رو اون به رو این از ماهه

 «جدی؟؟؟_»

 رانندش به نگاهی... ایستتتاد جلوم پراید یه و کردم بلند دستتت موقع همون
 بچت عروسی ایشالله مرستی:_»دادم ادامه و شتدم ستوار... بود پیر کردم،
 ...«کنم جبران

 ...«الهی:_»گفت ذوق با شد بلند خندش صدای

 !«نداری؟ کاری... بنفسیا اعتماد... دیگه گمشو_»



 من پرستار

 

059 

 ...«خداحافظ نه_»

 هموندانشگا نزدیک... بفرسته آدرسو ارغوان تا داشتم نگه دستم رو گوشی
 زوم پسر تا سه دو، رو آرزو، و صتدف... حیاط ستمت دویدم و شتدم پیاده
 هم ارغوان اس ام اس موقع همون... بود باال کرشتتون و هر و بودن کرده
 به رو... کیفم تو کردم پرت رو گوشتتیم و نکردم پاک رو اس ام اس... اومد
ه... دیگه شین خفه:_»گفتم صدف و آرزو  فتینر اینا صدقه قربون که بس... ا 
 ...«شدم حال به حال

 ...«خونمون تو نداریم شهاب آقا که ما:_»وگفت زد بهم چشمک یه صدف

 ردخونس... خنده زیر زدن زرتی و کردن بدل و رد نگاه یه هم بین دوتایی بعدم
 ...«رسن نمی شهاب جذابیت به کدومشون هیچ اینا آره خب:_»گفتم

 آرزو... کرد نمی چیکه خونشون زدی می کارد... نگو دیگه که هم دوتا اون
 نکنه... آره! شدی؟ عاشقش شعتتتتتتتتتتتتتتتتتور بی:_»کرد شورش یهو

 ...«اگه کنم می خفت یگانه! هان؟ شدی وابستش

 واسه عاشقی... ایتتتتتتتتتتتتی... زدیم زری یه ما حاال... بابا کن جمع_»
 اداست بریم شین پا. زنیم می لنگ جوریشم همین... شه نمی آب و نون ما ی

 ...«سالن تو رفت

 نگذریم حق از ولی... والله!!! بشتتم عملی یه عاشتتق بود مونده کم همینم
 شد می کمتر کرد می مصرف موقع به ستهمشتو همیشته و بود پولدار چون

... شتتد می وحشتتتناک قیافش شتتد می خمار وقتی بیشتتر... عملیه بفهمی
 بعدم... کردم عملی رو فکرم و درآوردم رو گوشتتیم... کالس ستتر رفتیم
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 هی صالحی استاد... نوشتن جزوه به کردم شتروع و ستایلنت رو گذاشتتمش
 بود ایهپ... استاد بهترین... دیگه بود نرمال... کرد تعطیل کالس آخر به ربع

 گوشتتش در چی دونم نمی... بود گرفته گرم ستامان با باز... المپیک حد در
ه بود؟؟؟ شتده مرگ ذوق ستامان که گفت می  نقاشی یه حاال خودخواه... ا 
 به گاهن یه و کنه می من به نگاه یه صالحی دیدم!!! دادماسته کرده فکر بود بلد

... کنه می نگاه بازم داره ِاوا! چی؟ یعنی! زنه می حرف باهاش و ستتامان
 اب دستشو موقع همون!! داره سن ستال پنجاه بدبيت، نبود هیز که صتالحی

 پوزخند یه و کرد نگاهم سامان... طرفم اومد و سامان ی شونه رو زد لبيند
 رسید که استاد! آخه؟ چشونه! کنما؟ می ناکار رو اینا زنم می... زد مستيره

 دیگه و نشتتستتتن ستتیخ دیگه های بچه از تا چند و آرزو و صتتدف من، به
 در 61 پرتره اون فالحی خانم:_»گفت و زد لبيند استاد... بستتن فکشتونو

 !«دیگه؟ بود شما ماِل  81

یل ازهمه دورتر استاد، بله... بله_»  لیو کنین کم نمره شد قرار... دادم تحو
 ...«بشم قبول

یی جیب تو گذاشتتت رو خودکارش و خندید  کارتون:_»گفت و کتش جلو
 ...«خانم بود العاده فوق

 !«استاد؟ جدی:_»کردم ذوق

 رو تمگف ها بچه به من... محشتره تيیلتون قوه واقعا... بود طبیعی خیلی_»
 الیع دیزانتون نقاشتتیتون بودن تيیلی وجود با شتتما ولی کنن کار آدما خود

 ...«بود



 من پرستار

 

060 

 کشیده ميچم اعصاب تا دردش... پهلوم تو زد سقلمه با مرگی ذوق از آرزو
 نبود استاد اگه وحشی... گفت می داشتت من به استتاد خوبه حاال... شتد

 واقعی شيصیت یه رو از من کارِ  ولی:_»گفتم استتاد به رو! کردم می لهش
 ...«بود

 تعجب با!!! شتتد متر ستته ولی بود ستتانت یه چشتتماش... نگو که استتتاد
 !«واقعا؟:_»گفت

 «بله_»

 صورتی ...وضع این با بود کی یعنی ببینه کنه فوضولی داشت دوستت دیدم
 اما... درشت و جذاب چشمای ولی پریشتون موهای و ستیگار و دود میون

 رو همون... بردم نمی نفعی بگم خواستتتم می دروغم اگه خب!!! خمار
یل رو کارم" که گفت صالحی استاد... بود بهتر چی همه از راستتی  هی تحو

یا" داده نمایشتتگاه  و بوده نمایشتتگاه اون توی ها گرافیکی تمام کارهای گو
 بهم سامان چرا فهمیدم می حاال... شده می انتياب کار بهترین روز آخرین

 همم برام..." کنم می کم رو یکی تو روی" بگه خواست می حتما زد، پوزخند
... کرد نمی فرقی نشدنم و شتدن انتياب ولی داشتتم قبول رو کارم... نبود
 من روی که بود مشت و افتادن کلم و سر رو کلی آرزو و صتدف کالس بعد

 همون من ولی ببینن رو کارم خواستت می دلشتون خیلی... شتد می خالی
یل روز یل زودم و روش بودم کشتتیده روزنامه یه تحو  با... دادم استتتاد تحو

... دمایستا دانشگاه در دم... کردم فرار دیوونه تا دو اون دست از بدبيتی هزار



wWw.Roman4u.iR  061 

 

 شش و دویست... کردم نگاه روبروم به... خورد تک یه که بود دستم گوشیم
 .شدم سوار دروایسی رو بدون و رفتم طرفش به... بود دیدم تو سهند

 راحت انقدر من افتاد می داشت فکش بدبيت... بهم بود مونده مات سهند
 ...بیرون بپره خنگی از که زدم ژکوند لبيند یه... جلو نشستم

 ...«سالم_»

... داشتتتا کم کال بشتترم این... گرفت ازم رو نگاهش و چرخوند ستترشتتو
 «پیدایین؟ کم! شما؟ خوبین... سالم:_»گفت و کرد حرکت خونسرد

 ...«کنیم می نگاه شما به_»

 !«خبر؟ چه شهاب از... درگیریم که ما_»

 !«دیگه؟ نداشتین خبر ازش گین می یعنی_»

 ...«خودم جون به نه_»

 به کردن نگاه منم کار.. هوا کنه می دود فقط... خوبی اون به نه... خوبه_»
 ...«دادنشه جون

 !«شه می درست نيورین غصه_»

 شه نمی گفت می ذاشت می باال تاقچه که این!!!!! جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان؟
 ...«ودب دیگه چیز یه نظرتون قبال! مطمئنین؟:_»گفتم!!! داد ترک رو شهاب

 بود قبال قبال:_»گفت و شتتد خیره روبروش به بازم و کرد بهم گذرا نگاه یه
 ...«االن االنم

 ...بافه می فلسفه واسم چه! بابا کن جمع



 من پرستار

 

061 

 اولین_»:گفتم... نظرمون مورد مکان به رسیدیم که این تا نگفتم چیزی دیگه
 «رنگه سفید طبقه چند ساختمون یه... جاده چپ سمت فرعی

 دنبال خودمم... چرخوند رو چشماش فرعی اولین دنبال و داد تکون سرشو
یی  اشتمد هنوز... کردن نصب فرعی روبروی بود گفته ارغوان که بودم تابلو

 تابلو نم ولی:_»گفتم تعجب با... پیچید ستتهند که گشتتتم می تابلو دنبال
 ...«ندیدما روبروش

 ..«دیدم من_»

 رفک و نگفتم چیزی باحرص!!! کوری چون... خفه تو که بود این منظورش
 یم دنیا از ناکام وگرنه کنن کش زجر رو دخترا خوِنشتتونه تو پستترا این کردم
 !!!خدا به رفتن

 یلهم بزرگ در یه به رستیدیم کردیم طی رو طوالنی خیلی نه راه یه که کم یه
 به خوش... سبز سر و درخت از پر... زدم دید هم رو داخلش فضای... ای

 ِاوا... و کرد باز رو کمربندش ستهند... اینجا بیاد خواد می که شتهاب حال
 و کرد خاموش رو ماشتتین بعدم!!! گفتما شتتو ایمنی کمربند ستترم بر خاک
 ...«شین پیاده:_»گفت

 با که رید... افتادم راه اون دنبال از و پایین رفتم... پایین پرید زودتر خودشم
 بار ندچ... نگهبانی اتاق طرف رفت سهند... بود شده بسته کلفت زنجیر یه
ییچش با  و بیرون آورد دریچه یه از کلشتتو پیرمرد یه تا شتتیشتته به زد ستتو

 !!«بله؟؟:_»گفت

 ...«داخل بیاییم ما کن باز درو بکش زحمت پدرجون_»
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 ...«ظهره از بعد شش از مالقات وقت_»

 ...«نیومدیم مالقات برای ما_»

 !«بدی؟ ترک آوردی! پس؟ چیه کارت_»

 بی... کردم جور و جمع خودمو یهو... دوخت من بته نگتاهشتتو بعتدم
 من به نگاهی کالفه سهند!!!! معتادم؟ من کرد می فکر... شعوووووووررررر

... اومدیم محیط دیدن واستته ما آقا نه:_»گفت پیرمرد به رو بعتد و کرد
 ...«میاریم بعد رو مریضمون

 خودش پیش حتمتا کردم فکر... بتیترون واومتد زد پتوزختنتد پتیترمترد
 !!!«دیگه ببر حالشو عملی بگو راحت چند؟؟؟ تنی مریض:_»گفت

 هوی دلم... ساختمون سمت به افتادیم راه ما و کرد باز رو کوچیک درِ  باالخره
 می چرا دونم نمی... زدن شتتور همون یعنی نه... زدن نمک به کرد شتتروع
ه... شهاب ترسیدم  ...یگانه خیال بی ا 

 و آب خیلی... کردم نگاه رو برش و دور و ساختمون و چرخوندم رو چشمم
 عین هم قستمتایی یه... درخت از پر و بود تهران بیرون... بود خوب هواش

 می ها مالقاتی که هایی موقع برای حتما... بودن گذاشتتته صتتندلی پارک
 می شتتهاب یعنی! زنه؟ می تنبک چرا من قلب این واااااای... دیگه اومدن
... زد نمی حرف من مثل هم ستتهند ؟!دیدنش بیاییم ماهم اینجا بیاد خواد
 ستتاختمون به هنوز... کرد می فکر چیزایی همچین به داشتتت اونم انگار

 بازم.. .رفتیم می راه کلی باید که بود بزرگی محوطه انقدر... بودیم نرستیده



 من پرستار

 

065 

 هک جوری... ساختمونو دور بودن کرده پیچ سیم کلی... هوووووو... زدم دید
 !!!!!هاپو هاپولی بازم بره و کنه فرار نزنه کلش به عملی هیچ

 هب رسیدیم باالاخره تا رفتیم می راه چمنا وسط سیمانی های فرش سنگ رو
 مونستتاخت وارد بعدم و باال رفتیم پله تا چند از... پیکر غول ستاختمون اون

 رسیدنپ با باالخره که گشتیم می نظرمون مورد اتاق دنبال سهند با... شدیم
 یهو یمرفت می باال که ها پله از... باال طبقه به افتادیم راه خانم پرستتار یه از

.. .سینم رو گذاشتم دست... ایستادم... ریيت دلم... بلند نعره یه صتدای
 ادتع باید:_»وگفت من به رو برگشت بود من از تر باال پله چند که ستهند

 ...«اینجا بیای همش مدت یه بيوای ممکنه... کنی

 اینجا بیای مدت یه باید گه می همچین... میارما پایین رو دکورش زنم می
 می داد وحشتتتناک انقد چرا:_»گفتم... کنم ترک خوام می خودم انگار که

 !«زنن؟

 خوشتتی هر:_»گفت همونطور و باال رفت بازم و گرفت رو راهش ستتهند
 ...«نمونی جا بیا! سرشه پشت بزرگم تاوان یه کاذبی

 راه دنبالش به!!! داره دادن ترک تيصص انگار... خدا به اینو بگیرین... اوهو
 توی پیچید بد بوی یه دفعه یه که بودم نرفته پله تا ستته دو هنوز... افتادم

 گورت تو خاک!!! اونه طرف از فکرکردم کردم، ستتهند به نگاهی... دماغم
... هخون دیوونه دیگه؟؟؟ بود کجا جا این... لعنتی... ایستتتادم بازم!!! یگانه
 !!!«شد؟ چی باز:_»گفت من ایستادن دیدن با بازم سهند

 !«کنین؟ می حس رو بو این هم شما_»
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 اینجور دونی نمی تو مگه:_»گفتت... داد قورت رو خنتدش کردم حس
 «رفتی؟؟؟ سالمندان خانه ببین.... جاها

 می نه بکنم؟؟ گورمو برم ستتالمندان خانه... نه معنی به دادم تکون ستترمو
 هان؟؟؟ کنم معرفی خودمو برم خوای

 رو شتترایط این معموال جاها جور این طبیعیه، تو درمورد... خب:_»گفت
 خودشون بهداشت به تونن می کمتر که دار مشکل آدمای از پره چون... داره

 که اونو داره رو شتترایط این ها موقع بعضتتی هم بیمارستتتان حتی... برستن
 !«دیگه؟ دیدی

 يضب با و دادم تکون سرمو!!! غبيبش تو انداخته بادی چه واسم... بابا خب
 عمرم تو هک بود مکانی ترین آشيال... رفتم بازم دنبالش گلوم به یافته راه تازه

 همین تو! بشتته؟ خوب که بیارم شتتهابو خوام می چرا بده اگه ولی دیدم
 مشت رو دستتام... نعره یه صتدای دوباره... خونه دیوونه همین تو... مکان
 هود ابینر فیلم یاد... بود وحشتناک خیلی... بیرون نکنم فرار فقط که کردم

!!!! دبو زشت آدمای و صداها همین پراز که چال سیاه تو رفت می وقتی افتادم
.. .من بعدشم تو رفت خودش اول و کرد بازش و ایستاد در یه مقابل ستهند
 اب رفتیم؟؟؟ کجا بفهمم و بيونم رو درش باال تابلوی نبود حواستتم اصتتال

 هک افتاد دوزاریم میز پشت ساله چهل سی، حدودا پوش سفید مرد یه دیدن
 فتعار و شد بلند جاش از کم یه اون و کردیم ستالم ستهند با!!! مکتره دکتر
 خنگا عین منم و زدن حرف به کرد شتتروع ستتهند که بعدم... بشتتینیم کرد

 می چی فهمیدم نمی... دادم می حرکت سهند دهن به دکتره دهن از نگاهمو



 من پرستار

 

067 

 بیارمش جوری چه... نیاره دووم ممکنه شتتهاب دونستتتم می فقط گفتم
 ترک و درمان ی نحوه... داد می توضتتیح رو اونجا شتترایط دکتره... خدا

 اشتتک ناخوداگاه کشتید، می ستتوت ميزم دادم می گوش وقتی...دادنشتون
 اون کنن؟؟؟ وصل برق شهاب به خوان می جوری چه... کرد پر رو چشمام

 بیام طوری چه... که کنن وصل برق بهش اگه میره، می داره جوریشم همین
... کن کمک خودت خدایا... خدایا بندن؟ می تيت به پاشو و دست ببینم

 زدناشتتو نعره بیام جوری چه! ببینم؟ زدنشتتو وپا دستتت بیام جوری چه من
 ود یکی، نیستم، که ستنگ خدا به بابا دارم؟ روحیه چقدر من مگه بشتنوم؟

 خیلی... کشتتیده زجر... براش ستتوزه می دلم... کردم زندگی باهاش ماهه
... دارهن گفت می دکتره این که ای فشرده های برنامه این برا رمقی دیگه زیاد

 ...نداره... نداره خدا به

 و نکرد قطع رو صتتحبتشتتون یهو دکتره و ستتهند... گریه زیر زدم اختیار بی
 شد چی:_»گفت بود معلوم صداش تو که ناراحتی با سهند... طرفم برگشتن

 «خوبه؟؟؟ حالتون! خانوم؟ یگانه

 ..«.منتظرم بیرون من:_»گفتم بهش و شدم بلند جام از و دادم تکون رو سرم

 وشگ بیشتر هرچی... نداشتم رو دکتر حرفای شتنیدن و موندن طاقت دیگه
... شد می ساخته چشتمم جلو شتهاب های کشتیدن زجر بیشتتر دادم می

 می اشکام و دویدم می فقط... بیرون پریدم من و داد تکون رو سرش ستهند
 ميز ابارب چند بود نزدیک که پایین رفتم سرعت با انقدر ها پله از... ریيت
 و کردم پرت حیاط تو رو خودم... داشتتتم نیاز آزاد هوای به... زمین بيورم
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 هابش بیچاره گفتم می حاال... کردم آزاد رو نفسم و نشستم صندلی یه روی
 ...اینجا بیاد خواد می که

 نمی چیزا این دیدن با شتتد؟؟ می مگه اما... کنم آروم خودمو کردم ستتعی
 دور از رو ستتهند... جاهایی همچین یه بیاد شتتهاب بشتتم راضتتی تونستتتم

 ...اومد می سمتم به داشت... دیدم

 «خانوم؟ یگانه خوبه حالتون_»

 ...«اینجا اما... خوبم آره:_»گفتم و دادم تکون مثبت ی نشونه یه سرمو

 دوستتت منم... بیاد جایی همچین یه شتتهاب ندارید دوستتت دونم می_»
 خوب تا اینجا بیاریمش باید و کرده خودش که کاریه این امتا... نتدارم

 ...«بشه

 «بدیم؟ ترکش خونه توی نمیشه یعنی... اما دونم می_»

 هم اینجا به اومدن برای البته... شه نمی راضتی خونه توی شتهاب... نه_»
 ...«که لجبازه اینقدر اون وگرنه... کنیم زورش باید

... دیگه برم من:_»گفتم... نگفت چیزی دیگه اونم... رستتیدیم ماشتتین به
 ...«ممنون

 ...«رسونمتون می کجا؟_»

 ...«خوره نمی مسیرتون نه_»

 ...«نکنید تعارف... دیگه شید سوار_»

 "نکن تعارف" گفت خودش باشید شاهد



 من پرستار

 

069 

 کردم عوض رو تصمیمم زود قدر این که این از متعجب اونم و شدم ستوار
 «دیگه؟ رید می خونه:_»گفت

 ...«آره_»

 ...افتاد راه و کرد روشن رو ماشین ضبط

 ...دارم من که حالی این به... نیست حواست"

 ..."دارم دوست چقدر من که... نیست حواست

... دارم دوست اشوانو این چقدر من آخ... هستتا حواستم تو جون به بابا نه
 ...«رسوندینم که ممنون:_»گفتم و شدم پیاده رسیدیم خونه به وقتی

 ...«کن متقاعدش تونستی اگه هم شما... زنم می حرف شهاب با_»

 ...«کنم می سعی... باشه_»

 ...«دار خدانگه_»

 ...«خداحافظ_»

 یبرا تا آشپرخونه توی رفتم... کردم عوض رو لباسم زود و شتدم خونه وارد
 ه*و*س خودمم... خوبه آره... هوم... ستتبزی قرمه... کنم فکری یه شتتام
... داخل اومد شهاب کی نفهمیدم و شدم کردن درست غذا سترگرم... کردم

 .پریدم جا از صداش با

 «اس؟ آماده غذا_»

 ...«کشم می االن آره_»

 ...«باش زود:_»گفت اخم با
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 خواستم... کشیدم خودم برای هم بعدش و چیدم میز روی و کشیدم رو غذا
 ...«نیاوردی رو آب پارچ:_»گفت که صندلی روی بشینم

 ...«نیست خوب معدت برای... بيوری نوشیدنی نباید غذا موقع_»

 ...«نداره ربطی تو به_»

 ...«روش هم معده... هستم داغون کال که من:_»داد ادامه لب زیر بعد

 ...سوخت می خیلی براش دلم... گذاشتم جلوش و برداشتم رو آب پارچ

 ...«اومده پیش برام سوال یه... شهاب آقا_»

 ...بزنی حرف باهاش خوب و آروم باید... خوبه یگانه آره

 ...«بگو_»

 «کنی؟ ترک خوای نمی_»

 ...«نداره ربطی هیچ تو امثال و تو به:_»گفت عصبانیت با

 ...«پرستارتم من اما:_»گفتم حال همون در... برم تا شدم بلند جام سر از

 ومدیا... نباش من پای و دست توی ببین:_»گفت داد با و شد بلند جاش از
 ...«کنی فوضولی نه کنی درست غذا اینجا

 هم خوای نمی فهمیدی؟... کنی زر زر نبینم:_»گفت و شتتد نزدیک بهم
 ...«بودی که همونجا برو... هری

 .اومدم می کوتاه نباید اما ترسیدم... بود سرخ چشماش

 «نرسیده؟ مواد بهت دوباره_»

 ...«برو... چشمم جلوی از گمشو برو... کن بس_»



 من پرستار

 

070 

 رفتم سمتش به ترس با... گرفت دستاش توی سرشو و نشست صندلی روی
 «خوبه؟ حالت:_»گفتم و

.. .بردن رو داشتم چی هر... نیستم خوب... نه:_»گفت و کرد بلند سترشتو
 «فهمی؟ می... میرم می نرسه بهم امشب اگه... ندارم هیچی

 ...بود گرفته گریم

 «کنی؟ چکار خوای می حاال_»

 ...«میاره برام داره یکی_»

.. .شه نمی هیچیت... نکن استفاده... شو خیال بی امشتبو... خدا رو تو_»
 ...«خدا رو تو... نکن

 نمی... میرم می دارم... بفهم... شتته نمی... تونم نمی:_»زد داد دوباره
 ...«شه

 همه با داشت نداشتم طاقت دیگه... زدم می جیغ دلم ته از... زدم جیغ یهو
 ...کرد می روانیم کاراش

 بستته... بدنت تو رو آشتتياال اون نکن... نکن دود... نکش... نه... نه_»
 سنتو چرا! نیستی؟ خودت فکر به چرا... شهاب... شتهاب... بسته... دیگه

 ختتتتتتتتدا ای چرا؟؟؟ نکنی؟ زندگی بقیه مثل تو چرا! گیری؟ نمی درنظر
 «چرا؟؟؟

 تو ودستش شهاب... کردم می بهارگریه ابر مثل... بود شده عصتبانی بدجور
 جیغ جیغ از... کشتتید می مشتتتش تو رو موهاش شتتدت با و کرده موهاش

 هق! نداشت تمومی اشکام ولی شد تموم که زدنم داد... گرفت صدام کردنم
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 ازجاش... گوشه یه شهاب و گوشته یه من و آروم صتدای با... کردم می هق
 می اشکام اعتنا بی... طرفم اومد می داشت... نکردم نگاهشم... شتد بلند

 رفک... باال کشتتیدم می تند تند دماغمو... ایستتتاد نزدیکم اومد... ریيتم
 که کردم یم فکر این به داشتم!" کرد سرایت ما به کردنشم فین فین بیا" کردم

 که قد المصتتب ای... باال کردم ستترمو... شتتنیدم ستترم باال از رو صتداش
 که داشت کم عصا یه و مشتکی کاله یه!!! افتادم دراز لنگ بابا یاد... نیستت

 و گفت چی نفهمیدم حتی که بودم فکر تو انقدر!!! خرم می تولدش برای
 ودب خوبی حل راه... کردم می فکر سهند پیشتنهاد به داشتتم... بیرون رفت

 می تحمل همشو... بود خوب خونه دیوونه اون به شهاب بردن برای حداقل
 سرخ سرخ خونش... چیز یه ازای به کرد می تحمل همشو باید شهاب کردم
 !!! روانگردانی هیچ بدون پاک پاک... شه زالل

 ممه بود رفته کجا دونم نمی... نبودش... بیرون رفتم و شتتدم بلند جام از
 نتدیدی... نتداره مواد گفتت... نکنته مصتترف کته بود این مهم... نبود

 داشتم... نبود خوب حالش دیدم خودم... بود خمار بازم خدا به... چشماشو
 چهل و ُنه کردم نگاه ستتاعت رو... اومد زنگ صتتدای که رفتم می ها پله از

 .بود دقیقه

 قرقی مثل... شد فعال ميم دفعه یه! مردم؟ خونه دم ره می کی آخه موقع این
 شهاب گذاشتم نمی... گذاشتم نمی من... برداشتتمش و اف اف دم پریدم

 بدو:_»گفت که شنیدم خشنی صدای بزنم حرف خواستم تا... کنه مصرف
 ...«دارم هم دیگه جا چند... نکن معطل بیا



 من پرستار

 

071 

. ..داد می دانس داشت باز... قلبم رو گذاشتم دستمو و گذاشتم رو اف اف
 کجاست! شده؟ بیهوش بده حالش بس از شهاب نکنه! کنم؟ چیکار خدایا

 یم انجام راحت کارمو من بهتر گفتم خودم پیش نشنید؟ رو زنگ صتدا که
 سرم که شالمم... جین شلوار و زانوم تا تونیک یه کردم نگاه لباستام به... دم

 رد به رستتیدم وقتی... کردم طی دو با رو حیاط طول... بیرون دویدم... بود
 یه!!!! ننم جد یتتتتتتتتتتتتتتتتا... بازکردم رو در و زدم صدا رو خدا لب زیر

 یه ایج که خشن العاده فوق قیافه... فشن العاده فوق تیپ متوسط قد پستر
 التای اون از... چاقوئه خط بود معلوم... شتتد می دیده ابروش باالی زخم

 زیهی به جاشو زود ولی شد گرد لحظه یه چشماش من دیدن با... بود کثیف
 داشت قلبم... شدم عرق خیس که انداخت سرتاپام به نگاهی آنچنان... داد
 و بیرون بردم ستترمو و کردم قایم در پشتتت کم یه خودمو... ایستتتاد می

 !«دارین؟ کاری:_»گفتم

 «بیاد بزرگترت بگو... خوشگلم نداره ربطی تو به_»

 !«بزرگترم من فعال خونه این تو_»

 ...هوا رفت کریهش قهقهه صدای

 چند حاضرم فروشتت؟؟؟ نمی ببینم!!! ها کرده پهن توری خوب شهاب_»
 !!!«هاش ریه تو بریزم قبالت در کیلو

 فکر تکثاف!!!! سوخت بنیادیم سلوالی تا و تهش ته اون تا و استيونم ميز تا
 بردم درو و کردم ای قروچه دندون!!! ام؟ فاحشتته من! من؟ من؟؟؟ کرد می

 ستتوراِخ  رو گوشتتش صتتماخ پرده صتتداش که بهم بکوبمش محکم تا جلو
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 گذاشت وحشی مثل پاشتو یهو دادم حرکت جلو به درو تا ولی کنه ستوراخ
 انقدر... شتکمم تو خورد در... عقب داد هل درو ها وحشتتی مثل درو الی

 خونه در و شد خونه وارد راحت حاال... زمین رو شتدم پرت که بود محکم
 دمق یه... داد می نشون هم دندوناشو زشتش لبيندای با کم کم... بست رو

ید دنبالم موقع همون...فرار دِ  و باال پریدم توپ مثل... جلو اومتد ... دو
 داشت...دوید می زودتر بود ورزشی کفشاش اون ولی بود پام دمپایی لعنتی

 تو که مکن زیادتر رو سرعتم خواستم و کشیدم بنفشی جیغ... رسید می بهم
 بود زشت صداش... زمین رو کرد پرتم حیوون مثل و کشید بازومو ثانیه یک

 ...بود شده ترم زشت دادش با و

 مبد شهاب و تو دست کاری! بزنی؟ دور منو خواستتی می بچه ذره یه تو_»
 ...«بشین سفر هم عزرائیلو که

 دهنم آب...داد می قورتم داشت هیزش چشمای با و طرفم اومد می داشت
 نزدیک اون... عقب کشیدم خودمو زمین رو جوری همون و دادم قورت رو

 اون انگار ولی بترسم نباید کردم می فکر... رفتم می تر عقب من و شتد می
 شهابت... آخی:_»گفت پیروزی با چون...بود خونده چشتمام تو رو ترس

 عزیزم نداره عیب بده؟؟؟ نجاتت من دست از که خونه نیست نیستت؟؟؟
 .«..دم می حال بهت خودم بیا...نترس...خوشکلم بیا... شهابم از بهتر من

 کردم می گریه داشتتتم قبل دقیقه ده همین... ریيت می داشتت اشتکام باز
 دلم تو و کردم می گریه من...گفت می پرت و چرت و خندید می اون...باز

 شنید؟؟ نمی صدارو همه این که بود کجا شهاب آخه...کردم می خدا خدا



 من پرستار

 

075 

 که نبود ای اندازه به بود بد هم هرچی حالش ولی هوشته؟؟؟ بی واقعا نکنه
... ممکنه غیر... زد می داد و رفت می راه راحت اون... کنه تحمل نتونه

 دح آخرین تا اتاق ی پنجره به رو و کردم باز رو دهنم... گرفتم رو تصمیمم
... بیا خدا رو تو... کشتته می منو داره... شتتهاب... شتتهاب:_»زدم داد

 ...«شهاب

 لحظه یه... صورتم زد محکم و آورد باال پاشو و کرد نگاهم چپ چپ پسره
 تو رو خون داِغ  و شور طعم... شد کنده فکم کردم حس

 زا بیشتر... بارید می چشام فقط... نشد بلند صتدامم ولی کردم حس دهنم
 فرار اومدم و کشیدم جیغ و طرفم اومد خندید پسره... مروارید ی دونه دونه
 نفس سنف... دیوار تو کرد پرتش و گرفت یقشو پشت از شهاب دیدم که کنم
... بودن شتده درگیر هم با... شتدن بیشتتتر اشتکام خوشتتحالی از و زدم می

 یم رو پسره داره حاال... مرد می داشت این رسوندی شهابو که نوکرتم خدایا
 جون... خورد می و زد می... نیستتت خوب حالش فهمیدم می... زنته

 می فقط وحشتتییییی؟؟؟؟ چیه:_»رفت نمی رو از بازم پستتره... نداشتتت
 شهشی حلقتو همه من به بدی اینو... بدبيت دربیای خماری این از خواستم

 ...«ریزم می

 نعره صدای... شد دوال درد از پسره... شتکمش تو کوبید مشتت با شتهاب
 خماری از اگه من... ستتگ مادر شتتو خفه:_»شتتنیدم می رو شتتهاب مانند

 ...«برسه بهش تو زاده حروم توِ  مثل یکی دست ذارم نمی بمیرمم
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 فتمر وحشت با... شد خون پر دهنش پسره... پسره فک تو زد مشت یه بازم
 مکشید بازوشو... فهمید نمی واصال کشت می رو پسره داشت شهاب طرف

 ...کنار دادم هلش و

 ...«میره می داره دیگه بسه_»

... بود قرمز گلبوالی پر بگم بهتره نه... قرمز چشتتماش... زد داد شتتهاب
 ی سینه و بود شده کنده بلوزش های دکمه... بود زده عرق بلندش پیشتونی

 از رت بلند... بود بلند خیلی دادش صتتدای... بود پیدا برجستتتش و مردونه
 ..«تو برو گفتم... یگانه تو برو:_»خمار آدم یه جون

 چیزی یه جیبشو تو کرد دست پسره موقع همون... برد یورش طرفش به بازم
 حیاط روشنی و تاریکی اون تو... شنیدم ضتامنشو صتدای وقتی... درآورد

 شتتهاب طرف به و زد برق پستتره چشتمای... لرزوند دلمو چاقو لبه تیز برق
 ....«ب شهتتتتتتتتتتتتتتتتتا:_»زدم جیغ... آورد هجوم

 پشتتت از و گرفت رو پستتره دستتت و داد خالی جا لحظه یه تو شتتهاب
 یومد می اشکام... بود کرده هنگ ميم... شد بلند پسره ی ناله... چرخوند

 خودش اون... بيوره چاقو ترسیدم می... برداره دست شهاب زدم می جیغ و
 خوب رو برم و دور... شتتدم بلند... خورد می هم چاقو اگه نداشتتت جون
 سنگ رفتم... کردم می غلطی یه باید... بود بزرگ سنگ یه باغچه تو... دیدم

 نگس خواستم می... برگشتم وحشت با... لرزید می دستام... برداشتتم رو
 دستم زا سنگه برگشتم تا... بمیره که جوری اون نه اما... پسره سر تو بزنم رو

.. .جیغ بازم... نه... لعنتی نه... دوم ضربه... زدم جیغ... اول ضربه... افتاد



 من پرستار

 

077 

 نداشتم سرغ خودمم که زوری با... پریدم طرفش به که بزنه رو سومی اومد
 ام و رفت عقب عقب کم یه... جلو نیومد دیگه... کنار شهاب رو از کشیدم

 خودم... چکید می خون ازش... بود قرمز دستش تو چاقوی... کرد نگاه رو
... شتتنیدم رو حیاط درِ  صتتدای... کرد فرار!!! زمین رو ریيت می که دیدم

 به تکیه زمین روی و شتتکمش رو بود گذاشتته رو دستتش جون بی شتهاب
 یه ور بود بسته که رو چشماش... سرش باال زدم می زجه... بود نشسته دیوار

 ...بود باز نیمه... کرد باز کم

... نيواب شتهاب! کنم؟ چیکار من شتدی؟؟؟ چی شتتهاب... شتهاب_»
... شتتهاب... چشتتماتو نبند... نيواب شتتهاب... یگانه جون... توروخدا

 ...«ختتتتتتتتتتتتتتتدااااا

 برستته شتتهاب تا بکنم غلطی چه بتایتد دونستتتم نمی حتی موقع اون
. ..نمیره شتتهاب که بود این اون و دونستتتم می چیز یه فقط بیمارستتتان؟؟

 کشیدم... جلو آورد رو دستتش... کردم می التماستش... نبنده چشتماشتو
 اون... کنار کشتتیدم خودمو یهو... بيلش تو افتادم جونی بی بتا... جلو

 ...بيلش تو کشیدم دوباره شهاب اما! بود زخم شکمش

... برم... برم بذار... شتدیده ت خم... ز... زخمت نکن... شتهاب نکن_»
 ...«برم

 یرز زدم بدتر یهو! دونستتتم؟ نمی که کردم می چیکار! رفتم؟ می باید کجا
 دست شهاب!!! سالم نوزده عمر های لحظه بدترین... بلند صدای با... گریه

... بازش نیمه چشتتمای اون با... جونی بی اون با... آورد باال رو خونیش
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 یه ...زد لبيند... کرد می پاک اشکامو داشت... اشکام رو کشید رو دستش
... کردم حفظت که خوب چه:_»شنیدم رو ضعیفش صتدای... آروم لبيند
 «نداره ارزش من جون

 داشت... رفت می خواب داشت... دیوار به چسبوند سرشو... کردم نگاهش
... کردم التماسش من لعنتی... آرومش لبيند همون با... شد می هوش بی
 نمی.. .بیرون کشتیدم بيلش تو از خودمو... چشتماتو نبند... نبند گفتم من

 ...منم بره اون بدم؟؟؟ ترک کیو من بره اون... ذارم نمی... بره ذارم

 ...«چشماتو نبند شهاب... نبند چشماتو... لعنتی نرو... نه:_»زدم داد

 ...سهند به زدم زنگ... گشتم می تلفن دنبال گریه با... خونه توی دویدم

 «بله؟_»

 دست از... میره می داره شتهاب... شتهاب... بیا ستهند:_»زدم داد گریه با
 ...«بیا رفت

.. .بودن باز نیمه چشماش... سرش باالی نشستم... حیاط ستمت به دویدم
 زنگ االن بیار طاقت:_»گفتم بازه چشتماش هنوز که این از خوشتحالی با

 ...«اورژانس زنم می

 میومد چاه ته از انگار که صتتدایی با شتتهاب... دادم آدرس و زدم زنگ فورا
... ندا... و... زشش... ار... تاد... معتتت یه... کن... ن  ... یه... گر:_»گفت

 ...«ره



 من پرستار

 

079 

 دویدم... خواستم می کمک و زدم می داد داشتم... بست چشماشو هم بعد
 تو ...کنید کمکم:_»زدم داد... نبود خیابون توی کس هیچ... خیابون توی

 ...«خدا رو

 ستتوار رو شتتهاب و داخل رفتن سترعت به... رستتید آمبوالنس موقع همون
 می گریه هنوز من... اومد هم ستتهند که برن خواستتتن... کردن آمبوالنس

 "چطوره؟ حالش" پرسیدم می ازشون التماس با و کردم

 هک گفت بودن شتتده کالفه حستتابی دیگه که اونا به و گرفت بازومو ستتهند
 ...برن

 آروم ستتهنتد... زدم زانو زمین روی خرابم حتال اون بتا ختیتابون تتوی
 ...«دنبالشون بریم باید... دختر پاشو... یگانه پاشو:_»گفت

... مشدی ماشین سوار... کرد بلندم جا از و گرفت دستمو حرف این دنبال به
 هم بهش کردن فکر خدا ای... بشه چیزیش شهاب اگه... بستتم چشتمامو

 ...«آوره عذاب

 ..«.بیان باید هم اونا... بزن زنگ مادرش و پدر به:_»گفتم سهند به رو آروم

 «بود؟ خون غرق چرا شده؟ چی بگو خوبه؟ حالت تو حاال... باشه_»

 روی ریيتن می چشتتمام از که بودن اشتتک های قطره... نگفتم هیچی
 ...گونم

 ...«دیگه بگو یگانه:_»پرسید دوباره

 خودم حال به بزار... بگم چیزی تونم نمی بده؟ حالم فهمی نمی:_»زدم داد
 ...«باشم
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 ...«زنم می زنگ االن باش آروم چته؟.....باش آروم باشه... باشه_»

 تلفنش وقتی... شتتده چی داد توضتتیح براش آروم و کیانی آقای به زد زنگ
 اما ودب بد حالم که این وجود با... بودیم رسیده بیمارستان به بود شتده تمام

 االن همین:_»گفتم و رفتم پذیرش سمت به... داخل رستوندم خودمو دو با
 «کجاست؟... بود شده زخمی چاقو با که آوردن رو نفر یه

 ...«فقط... عمل اتاق بردنش_»گفت و کرد نگاهم پرستار

 مخواست... عمل اتاق ستمت رفتم فورا و کنم گوش رو حرفاش تا نایستتادم
 ایبی نباید... بیرون برو:_»گفت و جلوم اومد پرستتتاری که کنم باز درو

 ...«داخل

 وردخ می بهش تقریبا که آقایی یه... داد هشدار بهم دوباره که کردم باز درو
... ردکت آقای:_»گفتم عجز با بهش رو بود شهاب سر باالی باشه ساله چهل

 ...«ببینمش بزارید لحظه یه فقط... خدا رو تو

 برو:_»گفت آرومی لحن با کرد می کارشتو داشتت که حال همون در دکتره
 ...«برو... کنیم شروع رو عمل خوایم می... شه نمی... دخترم بیرون

 گریه آروم آروم و گذاشتم زانوم روی سرمو... نشتستتم عمل اتاق در و رفتم
 لیال که کردم بلند ستترمو... کردم حس شتتونم روی نفرو یه دستتت... کردم
... يشبب منو... جون لیال:_»گفتم و بيلش تو پریدم گریه با... دیدم جونو

 ...«بشه چیزیش شهاب اگه... شهاب جون لیال



 من پرستار

 

080 

 بهار ابر مثل هم جون لیال... کرد جدا هم از رو ما و جلو اومد کیانی آقای
 که وت باش آروم... نیست چیزی دخترم:_»گفت کیانی آقای... کرد می گریه

 ...«بدتری لیال از

... منه تقصتتیر:_»گفتم حین همون در و کنم پاک اشتتکامو کردم ستتعی
 کردم نمی باز درو من اگه... من اگه... شد طور این کنم فوضولی خواستتم

 ...«شد نمی طور این

 هیچی... باش آروم:_»گفت و گذاشتتت شتتونم روی دستتتشتتو کیانی آقای
 !«د؟ش می چی شهاب حاال تا نبود معلوم نبودی تو اگه... نیست تو تقصیر

 هب همه از تر تند عجله با... بیرون اومد دکتر که گذشتت ستاعت نیم حدود
 «چطوره؟ حالش شده؟؟ چی... دکتر آقای:_»گفتم و رفتم سمتش

 «دارید؟ باهاش نسبتی چه شما:_»گفت و کرد مکثی دکتر

 من:_»گفت و اومد کیانی آقای موقع همون که کردم بهش نگاهی عجز با
 «چطوره؟ حالش بگید... پدرشم

 ...«راستش:_»گفت دکتر

 ونبچرخ المصبتو زبون اون... دِ ... دکتره دهن یه بودم دوخته چشم ترس با
 ینم که کردم می نگاهش وحشت با انقدر! ؟ شده سترم تو خاکی چه ببینم
 می پس داری! خوبه؟ حالت تو دخترم:_»گفت دید نگاهم تو چی دونم
 !«افتی
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 با دارم بگم؟ چی من آخه... آخه... نکنه لعنتت خدا... کردم فوت نفستتمو
.. .این اونوقت... زندس فقط... فقط... شهاب بگه کنم می نگاش التماس
 .طرفش کرد پرش گوشام شنیدم که صداشو

 فهمیدیم که ميصوصا... نداشت رو درد تحمل بودنش ضعیف خاطر به_»
 ...«داره هم اعتیاد

 نداشت؟؟؟؟؟؟؟ رو درد تحمل

 کنارم سهند مرده؟؟؟ مگه... مگه گه؟ می گذشتته فعالشتو این... این چرا
 لیال... کردم می غش داشتتتم... افتادم می زمین رو داشتتتم... بود ایستتتاده

... گرفت بازومو زیر یکی... ریيت می اشتتک ستتهند... زد می زجه خانم
 هندس دست از رو دستم و زدم جیغ... بود گرفته درد دستم... کنار کشتیدنم

 رکت هنوز... حیفه اون... بره نباید... بره شهاب ذارم نمی من... کنار کشیدم
 چهار و بیست تازه اون... بود نکرده آشتی باباش مامان با هنوز... بود نکرده
 می اشتتک همراش و بود گرفته رو خانم لیال کیانی آقای... داشتتت ستتال

 می رو بیمارستتتان هاش زجه اما کنه آرومش داشتتت ستتعی... ریيت
 خونی هنوز دستام... بیرون بود زده شالم زیر از کرده عرق موهام... لرزوند

 نفستتاش... کردم می گریه هنوز... بود دماغم تو شتتهاب بوی هنوز... بود
 شمایچ دیگه... کشه نمی نفس یعنی... نداشت تحمل گفت دکتره... بریده

 کی رایب دیگه... بذاره سرم به سر تونه نمی دیگه کنه، باز تونه نمی خمارشو
 شتتبش اون هب*و*ستت یاد کنم؟ تمیز رو خونه کی برای کنم؟ درستتت غذا

 می ولع با وقتی... داغش داغ آغوش یتاد و لرزونش لبتای یتاد افتتادم؟



 من پرستار
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 اب وقتی... کرد پر چشماشو اشک پشیمونی شتدت از وقتی... یدمب*و*ست
 ...کردم فراموش... کنم فراموش... ببيشتم کرد التماستم لرزونش صتدای
 داد... بيشیدمت خدا به بيشیدمت،... نرو... نرو... کردم فراموش شهاب

 می اشک... رفت شهاب... رفته فهمیدم می تازه... شدم منفجر یهو... زدم
 ...بود خون پر هنوز دهنم... ریيتم

 خدا رو تو نرو،... شهتتتتتتتتتتتتتتاب... نرو... شهتتتتتتتتتتتتتتتتاب_»
 یم تزریق برات خودم برگرد... دم می مواد بهت خودم برگرد... برگرد... نرو
... شهاب بیا... باشی خمار ذارم نمی... بکشتی درد ذارم نمی دیگه... کنم

 ...«ختتتتتتتتتتتتتتتتدا ای... شهتتتتتتتتتتتتتتاب

 می انیکی آقای و سهند به صدا و سر با که داشت شنیدم رو پرستار یه صدای
 نمی... کشتتیدم جیغ... طرفم اومد بازم ستتهند"... بیرون ببرن منو" گفت

 یمارستانب حراست که کرد می تهدید عصبانی پرستاره... بیرون برم خواستم
 دونستم می که دری سمت به دویدم... دیدم نمی هیچی... کنه می خبر رو

 و نبیرو پرید شتاب با پرستارا از یکی موقع همون... اونجا بردن رو شتهاب
... رفتن یم اتاق سمت به تند تند دکتر با... رفت پرستاری جایگاه سمت به

 ...فهمیدم می رو زدناشون حرف

.. .بودم سرش باال خودم... داد نشتون حیاتی عالیم بار چند... دکتر بله_»
 ...«گرده برمی داره نبضش

 تلو لوت... تو رفتم ستتر با... کردم پرش... تو رفت و داد تکون ستترشتتو دکتر
 غرغر با داشتت پرستتتار یه... رفت دکتره که اتاقی همون طرف رفتم خوران
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 اتاق نبیرو فقط... بمونم بذار:_»گفتم التماس و جیغ با... کرد می بیرونم
 ...«کنم می نگاهش

... شتتد می کور داشتتت چشتتمام... نکنم صتتدا ستترو که کردم می التماس
 داخ:_»گفت لب وزیر داد تکون سرشو دید رو وضعم و ستر وقتی پرستتاره

 ...«بده صبرت

 شپشت از که ای شتیشته طرف رفتم... بمونم گذاشتت یعنی... بیرون رفت
 و ربیشت... ریيت اشکام... شیشه به چسبوندم سرمو... دیدم می رو شهاب
... دمکر نگاهش... شیشه رو گذاشتم رو کردم وعرق خونی دستای... بیشتر
 و مردونه ی سینه... بودن درآورده رو خونیش بلوز... بود خوابیده آروم چقدر

... بود کبود سوزنیش سوزن ساعدِ ... رفت نمی پایین و باال دیگه برجستش
 و ادکتر... پیشتتونیش رو بود ریيته بلندش موهای... تزریقاش تموم جای

.. .کردن تنظیم رو شتوک دستتگاه... دادن می شتوک بهش داشتتن پرستتارا
 بدین بهش شتوک اگه... اس پاره شتتکمش اون... کرده عمل تازه اون لعنتی

 !!!!نمتتتتترده... نمرده... مرده شهاب... میره می

... زد می حرف پرستاراش با دکتره... سینش رو گذاشتن سفید دستگاه دوتا
... زد رو اول شوک داشت صتاف های خط که جلوش دستتگاه به نگاه یه با

 پرید شهاب سینه... گوشم تو پیچید... بیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب صدای
... دوم شوک و کرد هماهنگ پرستارا با... کرد دستگاه نگاه بازم دکتره... باال

 به نگاه... باال کردن پرت رو شهاب سینه ازمب... بیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب
... توروخدا صافه؟ همش چرا... کردم قرمز و سفید خطهای از پر دستتگاه



 من پرستار
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 ندهز شهابمو... المصبا شین خم... باشین داشتته انحنا کم یه... کم یه فقط
... اون پریدن و شتتهاب ستتینه... ستتوم شتتوک... شتتوک بازم... کنین

 بیتتتتتتتتتتتتتتتتب

... شو زنده... نه... نه... صاف... کش خط مثل خطها هنوز صافن؟ چرا پس
 ...نرو شهاب... شو زنده... بیا... بمون... اشکامو ببین... شو زنده

 اومد تارپرس یه... کردن جدا رو ودستگاه داد تکون پرستارا به رو سرشو دکتر
 محو همیشه برای... شد محو دیدم از شهاب... کشید رو شتیشته جلو پرده
 ؟رفت کجا تنهایی... بود تنها خیلی اون! رفت؟ کجا! کجا؟... رفت... شد
 من... کردم می راضتتیش داشتتتم من... کردم می پر تنهاییشتتو داشتتتم من

 من... شتتد برنده ها پرتره همه تو خوشتتکلش صتتورت... کشتتیدم پرترشتتو
 ...خواست اون... اون... خواستم نمی من... ره نمی دادم نجات جونشو

 داد اجازه که همون... بیرون پرید پرستار یه... بود گرفته صتدام... زدم جیغ
 ...گرفت دهنمو دم... گرفت بازومو زیر... بمونم

 ...«خوب دختر بودی داده قول تو_»

 ...برداشت دستشو... زد زانو روبروم پرستار... زمین رو رفتم وا

 !«خب؟ داریم مریض اینجا ما نزن داد دیگه فقط_»

 «!نامزدته؟:_»گفت پرستار... بدبيتم اشکای بازم... نگفتم هیچی

 نگینس سرب مثل و شد نمی پایین و باال زبونم... بزنم حرف تونستتم نمی
 رنذ هم چیزی یه بيون شتکر نماز برو... عزیزم:_»گفت و زد لبيند... بود
 ...«پیشت برگشت اون... کن



wWw.Roman4u.iR  086 

 

 چی این توروخدا نه! گفت؟ چی... پرستاره به رو چرخوندم سرمو شدت با
 نمم... لبيندش دیدن با اما شتنیده اشتتتباهی گوشتام کردم فکرمی... گفت

 ...و خندیدم

... شنید می گوشام هم... دید می چشمام هم دیگه حاال... شدم بلند جا از
.. .نبودن صاف دیگه... کردم نگاه دستگاه اون های خط به... شد نمی باورم

 ...رفت می پایین و باال... کردم نگاه شهاب ی سینه به

 اشتد هاش شونه که کیانی آقای پیش رفتم و دویدم بیرون به خوشتحالی با
 ...«برگشت شهاب... برگشت:_»زد داد حالی خوش با... خورد می تکون

 انگار... بود من مثل اونم... کرد حمله اتاق سمت به حرف این با جون لیال
 ارپرستتت یه... رفتیم می حال از داشتتتیم پیش دقیقه چند همین تا انگار نه

 ریمب شیم می مجبور کنیم صدا و سر اگه داد تذکر بهمون و گرفت جلوشتو
 ...بیرون

... کرد می تشتتکر ازم... کرد بارونم ب*و*س اونم... کردم بيل جونو لیال
 ..."منه مدیون شهابو جون" گفت می

 این به تونستتتم نمی وقت هیچ مدت این توی... طور همین هم کیانی آقای
 راشب شتهاب اینقدر... پستترش اما... ببینم رو مرد این ی گریه که کنم فکر

 لیال به رو... داشتتت هم زجه ارزش... هیچ که گریه ارزش... که بود عزیز
 ...«نمازخونه رم می من:_»گفتم جون

 خدا از. ..بود پوشونده رو صورتم لبيندی... کرد تایید کارمو لبيند با اونم
 از... گردوند برش که این از... کردم می شکر ی سجده... کردم می تشتکر



 من پرستار
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 جونم لیال ستتاعت نیم از بعد... نگذاشتتت جواب بی هامو زجه که این
 هم بعتتد... کرد تشتتکر ختدا از و خونتد شتتکتر نتمتاز اونتم... اومتد
 ...«بيش میارنش فردا گفته شهاب دکتر... عزیزم»:_گفت

 «خوبه؟ خوِب  دیگه یعنی:_»گفتم خوشحالی با

 ...«عزیزم آره_»

 نم نگذاشت که بود مهربون اونقدر خدا:_»گفت و باال گرفت سترشو بعد
 ...«ممنونتم خدایا... ببینم بچمو تک داغ مادر

 که کردم نذر همونجا هم بعد... کردم شتتکر رو خدا دیگه بار یه دلم ته منم
 که دمکر هم دیگه نذر یه... بود عروسی دلم ته... کنم قربونی گوسفند تا دو

 اضیر نکنم فکر البته... مشهد ببرمش کنه ترک شتهاب اگه که بود این اون
 ذرن این چرا دونم نمی... شد می اجابت باید و بود نذر اما... بیاد باهام بشه

 گرفتم تصمیم... شدم خارج خونه نماز از... کردم می اداش باید اما کردم رو
 دیدم محوطه توی رو سهند... بيورم هوایی و بیرون برم کمی

 ...«بودی شده بدتر شهاب از که تو خوبه؟ حالت_»

 ...«خوبم:_»گفتم و زدم لبيندی

 «داری؟ دوسش:_»گفت رودروایسی بی

 می فکری همچین چرا:_»گفتم مکثی هیچ بدون... شدم شوکه ستوالش از
 همین برای... بودم اتفاق این باعث من هم بعد... پرستتتارشتتم من کنی؟
 ...«بودم نگران
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 دبو شده باعث سهند ناگهانی سوال... شدم بیمارستتان وارد ستریع هم بعد
 ...داشتم دوسش واقعا آیا که کنم فکر موضوع این به هم خودم

 ...«نتتته:_»داد پاسخ سریع ميزم

 فتمر وقتی... شد شروع ميزم و قلب بین بازی گربه و موش دوباره... بابا ای
 ونیت می االن یگانه:_»گفت بود نشسته جا همون هنوز که کیانی آقای پیش

 «خورده؟ چاقو شهاب چرا شده؟ چی بدی توضیح

 شتتهاب اصتترار از... آخر تا اول از... کردم تعریف رو چیز همه براش آروم
 از بعد... کرد فرار یارو اون و خورد چاقو که زمانی تا مواد از استتتفاده برای

 آقای... کردم پاک اشتتکامو... کشتتیدم صتتورتم به دستتتی چیز همه تعریف
 ...«خوبه االن خدا شکر... نکن گریه اینقدر:_»گفت آرومی به کیانی

 ...«بشه هم بهتر کاش... آره:_»گفتم لبيند با گریه میون

 اون یزیبای به دنیا توی لبيندی هیچ... قشتتنگن گریه میون لبيندای چقدر
 ...بشینه من صورت روی لبيند این تا شد باعث شهاب و نیست لبيندا

 ...گفت نمی نه قاطعی اون به و بود ميزم از تر منصف قلبم

 ...فهمیدین منظورمو خودتون حتما

******* 

 رمس باال بیدار اما اومد اونم... بيوابم خونه نماز رفتم خانم لیال اصترار به
 لیال پاهای رو گذاشتم سرمو خودمو روی انداختم نماز چادر یه... نشست

 قرآن آروم صدای که طور همون!!! عشتق بوی... داد می مادر بوی... خانوم
 ...برد خوابم شنیدم می رو خوندش



 من پرستار
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 ...«خوشگلیه درخته چه ببین رو اونجا... شهاب... اِ _»

 دنبال کشتون کشتون منو و گرفت رو دستتتم... کرد نگاهم لبيند با شتهاب
 درشت و سترخ های ستیب دیدن از چشتمام... درخت نزدیک برد خودش

 می نگاه بهشون حسرت با و دادم قورت رو دهنم آب... زد برق درخت توی
ه... بچینم دونشو یه شد می کاش... کردم  اخهش به دستم باالن؟؟ انقد چرا ا 

 تنه هب که گرفت حرصم بیيیالیش از... کردم نگاه شهاب به... رسید نمی ها
 داره؟ خنده هان؟:_»گفتم... کرد می نگام خنده با و بود داده تکیه درخت

 ...«دیگه بچین برام دونه یه بیا

 اقعاو دیگه... انداخت باال ابرو لبيندش همون با و کرد جیبش تو دستتاشو
 اشتتکمو!!! کنم لهش تونم می تا و ببرم یورش طرفش به خواستتت می دلم

 بیيیال خیلی اون اما خواستتتم می رو خوشتتکال ستتیب اون... بود درآورده
 ... کردم غنچه لبامو... بود

 ...«شهاب_»

 ردمک رومو و برگشتم... جهنم... نکرد اعتنا که بازم... کرد می نگاهم داشت
... لگ و درخت و چمن پر. بود خوشگلی باغ... افتادم راه تند تند و پشتتش

 عصبانی شهاب دستت از هنوزم کنم؟ می چیکار اونجا دونستتم نمی فقط
 ...بعدش دفعه برای دارم... کردم می تالفی باید... بودم

 ...«یگانه_»
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 وت سیب یه شهاب... سرم پشت برگشتتم! صتدائه این خوشتگله چه... وای
 یم نگاهم و خندید می ریز داشت... بود گرفته باال دستتشتو و بود دستتش

 ...دم می نشون واکنشی چه که ببینه کرد

 رفط به... دویدم کردمو اش اضافه به هم دیگه تا پنج چهار داشتم، پا دوتا
 تا. زنمب کلش داشتم دوست فقط که رسید می نظر به خوشمزه انقده... سیبه

 کشید ودستش شهاب بالفاصله... بگیرمش که باال بردم دستمو بهش رسیدم
 «بده سیبمو... نامرد:_»کردم نگاهش اخم با... عقب

 «داره شرط_»

 ستتمنف... برم کرد اشتتاره و کرد باز دستتتاشتو بزنم حرف بيوام که ازاین قبل
 ...نگاه با اما کرد می التماس داشت... کردم می نگاه بهش اخم با... گرفت

 ...«دیگه بیا خوای نمی سیب مگه_»

... داد می عطر بو... کشتتید آغوشتتم تو و گرفتم هوا رو... دویدم طرفش به
 یبوس... گرفت باال چونمو و آورد جلو دستشو ستیب... کشتیدم عمیق نفس

 ...«بگیرش:_»طرفم گرفت

 صورتامون... تر نزدیک... کرد نزدیک سرشو شهاب... خندیدم می داشتتم
 ...و داد فشار خودش به بیشتر منو... نداشت فاصله باهم

 ....«میگ میگ_»

 ماس این زنگ ببین... آرزو بشی جزغاله الهی ای... باال پریدم وحشتت با
 تهگرف درد سرم... کنم عوضش بود رفته یادم هنوزم! گذاشته؟ چی ماستکمو

... ودنب کیانی خانم... بود دقیقه بیست و هفت. کردم نگاه رو ساعت... بود



 من پرستار
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 تقلمن بيش به شهاب امروز... بود رفته و بود گذاشته چادر تا دو سرمو زیر
... شهاب برگشت اما بود نحس دیشب... برگشت که خوب چه... شتد می

 چی خوابه این... پریدم جا از متر سه یهو شهاب؟؟؟... بود خوب ام خیلی
 باغ.. .باغ تو! بودیم؟ کجا... دیگه داشتم کم همینو الله بسم! دیدم؟ من بود

 تنش سفید بلوز تازه! خندید؟ می خوشتگل انقدر شتهاب چرا! چی؟ برای
 رتعبی من نه... لرزید تنم... داد بهم و چید درخت از سرخ سیب تازه... بود

 شد ارقر یگانه بسه... گفت می همیشه... افتادم بزرگم مامان یاد... کنم نمی
 ...الطف خفه!!! دخترم من ولی... چپه زن خواب اصال... نکنی تعبیر خوابتو

. ..چینه می درخت از سرخ سیب یه جوون پستر یه وقتی گفت می همیشته
 ...کنه می عشق ابراز داره یعنی بده دختر یه به رو سیب وقتی... عاشقه یعنی

ه... نکن تعبیر... برم قربونت نکن تعبیر!!! بزرگ مامان  ...ا 

یی تو رو صورتم و دست رفتم و شدم بلند. داشتتم کالس ... ورمبش دستشو
... نمبيو نماز برم که گرفتم وضو اول... بيونم شکر نماز نشد وقت دیشب

یی تو... برسم کالسم به تا کنم عوض لباستامو خونه برم بعدم  های دستشو
 یهک دخترشتتليتهه این....خدا یا... ایستتتادم آینه روبرو... بودم بیمارستتتان

 باورم... بود خشکه خون پر صورتم! ریيتی چه ایتتتتتتتتتتتتتتتتی! اینجا؟
... شتتهاب خونای... دیدم نزدیک از رو صتتورتم و جلوتر رفتم... شتد نمی

 صورتم رو دستاش جای هنوز... کرد پام اشکامو دستتاش با که موقع همون
 سب... زد پرپر براش دلم... جوشید اشکام... صورتم رو کشیدم دستت! بود
 فتهنگ بهم کسی چرا... کردی می زر زر داشتی حاال تا دیشب از!!! یگانه کن
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 هک دیدن داغون منو انقدر و بودن داغون همه انقدر! بشورم؟ صورتمو برم بود
 ...دستاشو جای وقت هیچ شتد می کاش... ندیدن صتورتم تو رو یکی این
 رو آب شیر... کاش... نشتورم صتورتم رو از رو هروئینش از پر خونای اون
 ...کرد آرومم سرد آب خنکای که صورتم به پاشیدم مشت یه و کردم باز

 هایی بچه از تا چند به... نداشت حد که بودم کالفه قدر اون دانشتگاه توی
 اداست هنوز... کالسم سمت رفتم می تند تند و کردم سالم شتناختم می که

... باشمن دسترسش در تا نشستم کالس ی نقطه دورترین رفتم... بود نیومده
 من و بيش برن می رو شتتهاب االن وای... نداشتتتم رو کالس حوصتتله

 هم اداست و شتد پر کالس دقیقه پنج بعد دارین؟ شتانستو بابا ای... نیستتم
 خودکار یه فقط... نفهمیدم هیچی من که زدن حرف به کرد شروع... رستید
 صدف و آرزو... کردم می خطی خط میز روی کاغذ روی و دستم بودم گرفته
یلشون زیاد که این از هم اونا... بودن نشسته جفتم  کرده بتعج نگرفتم تحو
 ...بودن

 اشتتونبر بعدا... بیيیال فعال... چیه ماجرا که کنم می تعریف براشتون بعدا
 درش ستتریع... لرزوند مانتومو جیب گوشتتیم ی ویبره... دم می توضتتیح

 ...آوردم

 االن اما... خوبه حالش... بيش آوردن شهابو:_»بود نوشتته که بود ستهند
 درت نگرانی از خواستتتم... خوابیده... زدن مستتکن بهش درداش بياطر

 ...«بیارم
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 عصتتبانی ممکنه... ببیننش کیانی آقای و خانم نذاری:_»دادم جواب تند
 ...«رسونم می خودمو زود من... نیست خوب براش چیزا این... بشه

 ونهم برای هم ها نگرانی این:_»بود نوشته که رستید جوابش بعد دقیقه دو
 «دیگه؟ مسئولیته احساس

 فوضول؟ ی پسره چه تو به آخه زدم غر دلم توی

 ...«همونه خاطر به آره:_»دادم جوابشو

 رو ای سایه که جیبم توی بذارم ذو گوشتی اومدم... فرستتاد برام لبيند آرم
 ...کردم حس سرم باالی

 بگم؟ چی یکی این به... من وای هی

 ...بود ایستاده سرم باال طلبکارا مثل استاده

 «خوبید؟ سالم... ست:_»گفتم پته تته با

 اخم با استتتاده... گرفت خندم هم خودم... ترکیتد حرفم این از کالس
 ...«برسید بازیتون اس ام اس به:_»گفت

 ...«کوتاه پیام نه اس ام اس استاد:_»گفتم پررویی با

 جدی لحن با اما دیدم هم خودش صتتورت توی رو خنتده رد بتار این
 ...«باشید زود... بیرون:_»گفت

 یفموک ویری؟ هیری این تو بود چی استاد با کردن شوخی... بمیری یگانه ای
 موندم می اگه نبود موردی هم زیاد حاال... بیرون زدم کالس از و برداشتتتم

 رو قدم کالس درِ  دِم  رو ربع یه این... شد می تموم کالس دیگه ربع یه چون
 ...بیرون اومدن ها بچه و شد باز در که این تا رفتم
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 «شم؟ می حذف االن من ببيشید:_»گفتم و رفتم استاد سمت به

 «دارید؟ ای دیگه انتظار:_»گفت و کرد بهم نگاهی

 اس ما اس بستگانم از یکی... دارم مریض بیمارستان من راستش استتاد_»
 ...«بیاره در نگرانی از منو تا بيش آوردنش که داد

 گذشتتت؟ می کردنم حذف خیر از تا گفتم می چی... من جای شتتما خب
 ...امتحانات دِم  همین

 ...شه می شروع امتحانا دیگه هفته از... وای

 ...«پیامک نه اس ام اس_»

 ...«خوام می معذرت:_»گفتم و خندیدم

 ...«بکنم حالت به فکری یه بعد تا... برو_»

 «بیام؟ بعدی جلسه_»

 ...«فعال برو_»

 ستتمت به و گرفتم دربستتت... بیرون اومدم خدافظی از بعد و خندیدم
 ...رفتم بیمارستان

 .ودب ایستاده در دِم  سهند... گرفتم رو شهاب اتاق شماره پرستارا از یکی از

 «خوبی؟ سالم_»

 «کجان؟ کیانی آقای و جون لیال شد؟ بیدار چطوره؟ شهاب... سالم_»

 نبر فرستادم هم رو اونا... هنوز خوابیده شهاب... خوب دختر یکی یکی_»
 ...«زور به البته... بکنن استراحتی یه

 ...«داخل برم شه می من_»
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 ...«خوابه فایده؟ چه اما آره_»

 ...«نداره عیب_»

 ...«محوطه توی رم می من پس باشه_»

 کناریش صندلی روی... بود خوابیده آروم آروم شتهاب... اتاق داخل رفتم
 با:_»تمگف لب زیر و آروم... گرفتم دستام توی دستشو ناخودآگاه... نشستم
 «شهاب؟ کردی کار چه خودت

 «بيشی؟ می منو شهاب... یگانه بود تو تقصیر:_»دادم جواب خودم به

رم... کردم دستش به نگاهی... خورد سر گونم روی اشکم  دستش کنار رو س 
 سالمتِی  خواستم خدا از دل ته از و بستم رو چشمام... گذاشتم تيت روی

 ...بشه پاک پاک... سالم سالم... بیاره دست به رو کاملش

 روی رو دستتتی نوازش حس... بود گرفته درد گردنم... کردم باز چشتتمامو
 بهم غمگین لبيندی با شتتهاب... کردم بلند سترمو... کردم می حس سترم
 وای... کرد می نوازش منو ستتر داشتتت... اومدم خودم به... کرد می نگاه

 ویت از رو دستم اومدم شرمنده حالتی با کنه؟ می کار چه دستم توی دستش
 ..«.باشه بذار:_»گفت لب زیر آروم و داد فشار دستمو که بیارم در دستش

 من به االن اون... مواده محتاِج  که زد می زار صورتش... کردم بهش نگاهی
 هب لبيندی... بزنم پس رو کرده دراز ستتمتم به که دستتتی نباید... داره نیاز

 حالت تو:_»گفت آروم... دادم فشار دستشو و زدم اش پریده رنگ ی چهره
 «بیمارستان؟ آورد منو کی خوبه؟

 ...«اومدی آمبوالنس با هم تو... خوبم من_»
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 «اومدی؟ آمبوالنس با هم تو اومدی؟ کی با تو_»

 ...«اومدم سهند با... نه_»

 «اینجاست؟ اونم مگه_»

 ...«اینجاست حاال تا دیشب از بیچاره... محوطه توی رفته آره_»

 «یگانه؟:_»گفت بعد بود آروم دقیقه چند

... بگیر خودتو جلو دخی... شد خوشی غرق دلم کرد صدام که این از وای
 ...میفتیا پس جلوش حاال

 «بله؟_»

 ...«دارم احتیاج مواد به... ضعیفه بدنم... میرم می دارم من_»

 ازمب تيت؟ این روی افتادی مواد خاطر به بینی نمی:_»گفتم و کردم اخم
 «خوای؟ می

 ...«معتاد فهمی؟ می... معتادم کنم؟ کار چی:_»گفت و کرد ای سرفه

 جون زدناش داد برای هنوزم المصتتب... گفت بلند تقریبا رو آخر معتاد
 دادم فشار دستشو... بود خراب حالش... دادم می حق بهش البته... داشت

 «کنن؟ تزریق مواد بهت بیمارستان توی که نداری انتظار:_»گفتم و

 توی هنوز دستش اما... من ميالف ستمت به کرد روشتو... نگفت هیچی
 ...بود دستم

 ارنبی چیزی زهرماری، مستکنی، یه الاقل بگم پرستتار به برم خواستتم می
 تهگرف محکم رو دستم شتهاب اما... بشته آروم کم یه که بیچاره این به بزنن
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 یلتعط کال... نيیتتتتتتتتتتتررررر. کنم نمی فرار کن، ولم بابا باشه... بود
 ...بود

 ...«شهاب_»

 «جان؟؟؟؟؟:_»گه می االن گفتم دلم تو

 بی.. .سرت تو خاک... کرد نگاهم منتظر و بهم رو برگردوند سرشو فقط ولی
 ونتخ تو هرویینای بگی جانم یه! زدم صدات احساسی چه با ببین... لیاقت

 شه؟؟؟؟ می کم

 «نداری؟ درد:_»گفتم

 !!!«نه_»

 ...«نگو دروغ من به_»

 !«گفتم؟ دروغ بهت خیلی حاال تا نظرت به_»

 ...«شهاب نکن عوض حرفو_»

 نای یهو این چرا بابا ای... بهم زد زل... داد فشار رو دستم بازم... زد لبيند
 درد بودم مطمئن... داره درد دونستم می!!! داشتا اثر چاقوئه شتد؟؟؟ جوری

 و چاقو ی ضربه اون با آدمی همچین یه شه می مگه... کنه می تحمل و داره
 آهم یه ولی... بود ممکن غیر!!! نباشه هیچیش عمل بعد حاال خماری اون با

 می نتیجه این به داشتتتم... اینم داره تحملی چه وااااااااای... کشتتید نمی
 اتاق در کیی... بیرون بکشم دستش از دستمو بتونم تا کنم چیکار که رسیدم

 از ونودستام تند... پریدیم جا از دوتایی... تو پرید شدن منتظر بدون و زد رو
 می نگاهمون حالتی یه با داشت سهند... نشستم صاف من و کردیم جدا هم
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 داغ و انداخته زیر سرمو که منم... رفت می غره چشم بهش شتهاب... کرد
 سواالی اون سهند که هام گریه و دیشب از اون!!! ریزی آبرو چه... بودم کرده

یری از اینم و کرد می رو مستتيره  وارد خوبه حاال... دید امروز که تصتتو
 انیر و کمپوت و میوه نایلون تا چند با سهند!!! بودیم نشده بدتر های مرحله

 شاز رو نایلونا!!! خوردنی همه این بود خبر چه... تو اومد شیرینی جعبه یه و
 رو زد و نشتتستتت تيت رو شتتهاب کنار ستتهند... کردم تشتتکر و گرفتم

 !«رفیق؟ چطوری:_»شونش

 !«بهتری شما که این مثل_»

... کردیا می خورمون حلوا داشتتتی دیشتتب جدی جدی... بعله که اون_»
 !«آره؟ دیگه شدی خیال بی منتظرته خیلی یکی دیدی راه، نصفه

 رد شهاب... کرد می نگاه من به داری معنا لبيند با اما زد می حرف ستهند
 بود چشم اون المصب... شدیم چشم تو چشم... کرد دنبال رو ستهند نگاه

 نایلونها گذاشتن سترگرم خودمو زود... زد می برق اما خمار... پروژکتور یا
 ...شنیدم رو شهاب صدای... کردم کمد کشوی توی

 ...«مگرد برنمی دیگه کنی تیکه تیکه خودتو حاال... دربیاد چشمت تا_»

 ...«پ   همچین یه منم... بتتتتله که شما دیگه... بتتتتله_»

 رو برگشتم و بستم رو کشو! نزد؟ حرفشتو بقیه چرا! وا؟... شتد ستاکت یهو
 یه سهند... برداشت سهند دهن رو از دستشو بالفاصتله شتهاب... بهشتون

 تیداشتت... نیاد گیرت هفته یه که الهی:_»گفت اخم با و کشتید عمیق نفس
 ...«شعور بی کردی می خفم
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 ...«خب زنی می مفت زر_»

 و افتاد من رو دوتاشون نگاه... بشته من جمع حواستشتون تا کردم اهمی یه
 ...«گردم برمی زود بیرون برم من... اِ :_»گفتم منم

 شهاب اما کرد می پچ پچ شهاب گوش تو داشت ستهند... دادن تکون ستر
 شتتهاب رفتم می داشتتم که آخرم... کرد نمی جدا من از لبيند با نگاهشتو

 !«حیا بی... شو خفه:_»گفت و سهند بازوی رو زد بامشت و خندید

!!!! حیا بی هگ می کی به شهاب ببین. بود گرفته ام خنده... بیرون رفتم اتاق از
 خدا ...حیا بی گه می سهند به وقتی! بودیم شناخته رو شهاب حیای ما والله
 وت گفتن می چی بدونم خواست می دلم خیلی!!! چیه دیگه سهند کنه رحم
 حرف درگوشتتی جمعیم کردن نمی فکر هم ذره یه ستترا بر خاک هم؟ گوش
... کنه کامل حرفشو سهند نگذاشتت... بگو رو زرنگ شتهاب اون... نزنن

 تا ود... پرستاری ایستگاه تو رفتم... گرفت حرصم چقدر ایتتتتتتتتتتتتتی
... هایالیت موها... کوتاه روپوش... دم بدون ابرو و کرده آرایش خوشتتگل

 یا پرستاری اومدی اوفتتتتتتتتتتف!!! سرخ الک از پر... مانیکور ناخونا اوه
 ! خودشو کرده چه ببین!!! طنازی؟

 «عزیزم؟ خوای می چیزی جونم_»

 بيش آوردنش تازه... بود خورده چاقو دیشب که مریضتی اون ببيشتید_»
 !«بزنین؟ بهش مسکن شه می داره درد کنم فکر

 !«چیه؟ اسمش_»

 «کیانی شهاب_»
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 !«دکترش؟_»

 «دونم نمی_»

 ...«سرش باال میام دکترش با بگو رو اتاق ی شماره خب خیلی_»

 ...«هست هم دیگه مشکل یه! چیه؟ دونین می... آخه_»

 !«چی؟_»

 می که باالخره کردم فکر نه؟ یا بگم که کردم می پا اون و پا این داشتتتم
 و دریا به زدم رو دلم... وضعیه چه شهاب فهمیدن دیشب اینا اصال... فهمن
 نمی کنم می فکر هم و داره درد هم همین برای... داره اعتیاد اون:_»گفتم
 ...«کنه تحمل تونه

 می چیز یه یا کنه می نگاه بد پرستاره االن کردم می فکر که تصورم برخالف
.. .خانومی باشه:_»وگفت داد تکون سترشتو خیال بی بشتم ناراحت که گه

 باید بتهال... زنم می بهش مسکن یه میام دیگه ساعت نیم تا بگو اتاقتو شماره
 ...«کنم هماهنگ دکترش با

 "« 106"  اتاق مرسی_»

 کج وراهم من بعدم... گذاشت نمایش به صورتیشو لبای و زد گنده لبيند یه
 هرچی... دوتا اون پیش برم نداشتتتم دوستتت... محوطه تو رفتم و کردم

... هندس زشت کاریای شیرین اون با ميصوصا... بهتره نباشم تنها باهاشون
ه  ! فهمیدم می کاش گفت؟ گوشش در سرم پشت حرفایی چه نبود معلوم ا 

 .آورد خودم به منو گوشیم ی ویبره
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 شتماره... آوردم درش جیبم توی از... دارم برش ویبره روی از بود رفته یادم
 .بود کیانی آقای ی

 ...«سالم_»

 «خوبه؟ حالت دخترم سالم_»

 «خوبه؟ جون لیال خوبید؟ شما... ممنون_»

 «کجایی؟... نیستیم بد هم ما_»

 ...«بیمارستانم من_»

 «نداشتی؟ کالس مگه_»

 ...«اومدم و رفتم آره_»

 ..«بشه عصبانی شهاب و بیایم ترسم می بیایم؟ ما عزیزم... آهان_»

 ...بود پیدا کالمش توی ناراحتیش عمق

 بهش آروم کنم می ستتعی و رم می االن من... نباشتتید نگران کیانی آقای_»
 کنم می ستتعی... دم می خبر بهتون... ببینیدش و بیاید خواید می که بگم

 ...«کنم راضیش

 جوونی اوج تو... کنیم تشکر ازت طور چه دونیم نمی ما... دخترم مرسی_»
... بگم چی دونم نمی... ذاری می کتار این اختیتار در داری زنتدگتیتتو

 ...«متاسفم

 ماشتت اگه... طوری این نگید:_»گفتم و پوشتتوند صتتورتمو غمناکی لبيند
 ...«کردم نمی زندگی راحت قدر این االن من نبودید

 ...«نگو رو چیزا این هم دیگه... دخترم برو_»
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 ...«کنم می راضیش... مرسی_»

 اقات ستتمت به بعد... برستتونه ستتالم جونم لیال به گفتم و کردم خدافظی
 گل فوضولیم... اومد می سهند و خودش صحبتای صدای... رفتم شتهاب

 «دم می گوش جمله تا سه دو حد در فقط:_»گفتم خودم به... کرد

 بود عجیب خیلی... کنی تصتتور تونی نمی اصتتال شتتهاب:_»گفت ستهند
 ...«برام

 هم غلظت این به دونم می که من کنی؟ خر منو خوای می... بابا برو_»
 ...«نبود

 با باقیش... بود گفتن من از... بکشتتم زحمت چرا من خری خودت تو_»
 ...«خودته

 دایص که زدم در به تقه تا دو... بابا کن ولش... نفهمیدم چیزی حرفاشون از
 ...«بفرمایید:_»گفت که اومد سهند

 نم دیدن با... بود نشسته شهاب کنار ستهند... داخل رفتم و کردم باز رو در
 «شده؟ چیزی:_»گفت و شد بلند جا از

 ...«بگم شهاب به رو موضوعی یه خواستم می راستش... راستش نه_»

 این توی پوستتیدم.. رم می من:_»گفت... چیه جریان فهمیتد کنم فکر
 ...«اتاق

 خوب طور این... بزن سر یه خونه برو... داداش برو:_»گفت بهش شتهاب
 ...«بیا بعد و کن استراحتی یه... نیست
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 سهند... داداش بگن هم به که باشن صتمیمی هم با قدر اون کردم نمی فکر
 ساعت دو یکی تا... باشه:_»گفت و یدب*و*س رو شتهاب ستر مهربونی با

 ...«فعال... میام دیگه

 ..«.دارم کارت... باشه گوشیت به حواست:_»گفت آروم شد رد که کنارم از

 شتتهاب کنار!! نگفت؟؟ جا همین که داشتتت چیکارم یعنی. کردم تعجب
 یه از بعد کنم؟ چینی مقدمه جوری چه دونستم نمی... نشستم صندلی روی
 «شده؟ چی:_»گفت شهاب دقیقه

 خدا دست به خودمو... کردم شروع و شتدم بیيیال رو استترس و ترس منم
 ...نشه عصبانی کردم دعا فقط... سپردم

 «بگم؟ چیزی یه... شهاب_»

 ..«.بگو خب کنی؟ می سوال چرا دیگه... بزنی حرف تا اومدی کنم فکر_»

 «چیه؟ دونی می... نه خب_»

 ..بیرون پرید حرفم دفعه یه... نداشتم چینی مقدمه ی حوصله

 «بیان؟ بگم... ببیننت بیان خوان می بابات و مامان_»

 ..«.ببینمشون خوام نمی... نه بود؟ این مهمت کار:_»گفت و شد عصبانی

 «کردن؟ کار چه اونا مگه چرا؟ آخه:_»گفتم و نیومدم کوتاه

 خصتتوصتتی مستتائل تو چرا داره؟ ربطی چه تو به:_»گفت بلند صتتدای با
 «کنی؟ می دخالت زندگیم

!! هبزن حرفو این شد نمی باورم... کردم نگاه بهش زده بهت حرف این از بعد
.. .شکست دلم چیه؟؟ جریان بدونم که بودم نرسیده حدی اون به من یعنی
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 و کرد اونور روشتتو... اون اما... هاش راز محرم... بودم پرستتتارش من
 ...«بیرون برو... ببینم رو کس هیچ خوام نمی:_»گفت

 ...«کنم کمک خواستم فقط من:_»گفتم بيض با

 ...«ندارم احتیاجی کمکت به:_»گفت و کرد قطع حرفمو

 اون... دادم نجات جونتو من... پررو شی؟ آدم تا فکت زیر بزنم واقعا؟ ِا؟؟
یلم ها ور و شتر این از چرا موقع  بیيیال... گه می شیطونه دادی؟ نمی تحو
 زیاد نباید ها بچه حرف به گفتم بار صد... زنه می زیاد حرف شیطونه یگانه
 چه وای... شتتهاب نه ها بود شتتیطون ها بچه از منظور البته... کنی توجه

 به... بیرون رفتم اتاقش از... میان بهم چه... شهاب و شتیطون... هماهنگ
 برای بود رارق ببيشید:_»گفتم پرستار به رو و رفتم پرستاری ایستگاه سمت

 «شد؟ چی... بزنید مسکن"  106"  اتاق

 ...«رم می االن_»

 کممش... بودم گرسنه خیلی ولی کشیدم دراز گوشته یه و رفتم خونه نماز به
 ی بوفه ستتمت به و شتتدم بلند جا از ناچار به... باال بود رفته صتتداش

 بستتته هی با... خریدم هلو رانی یه و فرنگی توت ویفر یه... رفتم بیمارستتان
 یخیل حوصلم... خوردم ویفرمو و نشستم محوطه توی... آبی اربیت آدامس

 فهمه می کجا از شهاب... گرفتم شیطانی تصمیم یه ناگهان... بود رفته سر
 نهیگا بله:_»داد جواب بوق تا چند از بعد... زدم زنگ کیانی آقای به... اگه

 «دخترم؟ شده چیزی جان؟
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... انداخت راه داد بی و داد شهاب متاستفانه که بگم خواستتم می... نه_»
 ...«اما... متاسفم من... من

 تو... مدختر نداره عیب:_»گفت و کشتتید بود آه مثل تقریبا که عمیقی نفس
 «چی؟ اما... باشی شرمنده چرا

 که بعد... بزنه مستتکن بهش دردش خاطر به تا رفت پرستتتار االن اما_»
 .«..طوری این شه نمی متوجه... ببینیدش بیاید تونید می برد خوابش

 یگهد ساعت نیم تا ما... گم می لیال به االن... باشه:_»گفت حالی خوش با
 ...«جاییم اون

 بچه عاشتتق... طورن همین همه البته... بودن مادری و پدر چه... آخی
 به و کشیدم آهی نبود؟ طور این من پدر چرا... سوال یه راستتی... هاشتون

 پدر توی طور همین... هستتت چیزی هر توی استتثنا:_»دادم جواب خودم
 ...«بد پدر و خوب

 ایه؟ صیيه چه دیگه بد پدر... نه

 در پدرم که هایی بدی تمام با... کرد انتياب پدر برای بد پستتوند شتته نمی
 قدر اون کلمه ای... کرد دار لکه رو پدر ی کلمه شتته نمی هم باز کرد حقم

 آروم رو اتاقش در... نگیره بد پسوند من بابای های اذیت با که هست مقدس
 به. ..بود برده خوابش و بود کرده اثر مسکن... بود خواب خواب... کردم باز

 ویر از بود رفته یادم دوباره اه... داشتم اس ام اس یه که کردم نگاه گوشتیم
 از... خوندم رو اس و گذاشتتتمش معمولی حالت روی... دارم برش ویبره
 ...بود سهند
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 نم... نکن کارو این بیان؟ بگی باباش و مامان به خوای می چیه؟ جریان_»
 مین راضی وجه هیچ به... کرد دعوام کردم باز رو مسئله براش ذره یه قبلش

 ...«شه

 بهش و خوندم می موقع همون کاش... بود پیش ساعت نیم ماِل  اس ام اس
 تکپ مثل زد بهم که حرفی دوباره... نزنه بهم رو حرفا اون اونم تا گفتم نمی

 .شد کوبیده سرم به

 ؟کنی می دخالت زندگیم خصوصی مسائل تو چرا داره؟ ربطی چه تو به_»
 ..«.بیرون برو... ببینم رو کس هیچ خوام نمی... ندارم احتیاجی کمکت به

 از بعد یعنی شتنیدنه؟ رو ها جمله همین فقط دنیا این از من ستهم خدا ای
 ...کنم نمی فکر طور این که خودم بود؟ حقم این مدت همه این

 .دادم اسشو ام اس جواب

 قراره... خوابه االن... زد بهم حرف هم کلی گفتم بهش... دیگه شد دیر_»
 ...«برن نشده بیدار تا و مالقات بیان

 ...بیان تا شدم منتظر و نشستم اتاق در کنار صندلی روی

. ادد قلقلک رو دلم ته چیزی یه. بودم دیده که خوابی سمت رفت فکرم بازم
 سمت چرخوندم سترمو... فکرات نه آدمی، خودت نه... یگانه تو به لعنتت

 رفتم و شتتدم پا جام از زود. شتتکفت گلم از گل... بیمارستتتان ورودی در
 .گرفت آتیش دلم. بود تونگاهاشون شتوقی چه دونه می خدا... ستمتشتون

 .کرد نمی ميفی چشماشم تو اشک که کیانی خانم

 ...«سالم_»
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 !«خوبه؟ شهاب! خوبی؟... دخترم سالم:_»گفت کیانی آقای

 مرز تا دیشب که انگار نه انگار... خوبه خوبه حالش اونم بله... مرستی_»
 ...«رفت کما

 آمیزتشکر نگاه یه کیانی خانم لبيند اما زدن لبيند خوشحالی از تاشون دو
. واستتم بود چیز بهترین این. کرد می قدردانی ازم نگاهش با. داشتتت هم

 !دادم می پس محبتاشو تموم جواب داشتم

 هی بازم بشیم وارد اینکه از قبل اول. شهاب اتاق ستمت کردم راهنماییشتون
 رو تاشوندو بعد و نشده بیدار شهاب ببینم که اتاق تو انداختم یواشکی نگاه

 آروم انقدر... سرش باال رفتیم. رفتم سرشون پشت خودمم و داخل فرستادم
 کایاش!!! بود مادرش که کیانی خانم... استيفرالله... منم که میکشید نفس
 ...صورتش رو ریيت می آروم آروم اونم

 و دبو برف مثل پوستتتش بود ما ی خونه تو تا... شتتده الغر چقدر ببین_»
 «آورده؟ سرخودش بالیی چه... حاال

.. .داشت حق خدا به. شد ریش ریش دلم. کرد گریه بیشتتری شتدت با باز
 چشماش اما کرد نمی گریه کیانی آقای... بودش ندیده ماهه چند نبود معلوم

 یم بیدار بگیرم دستتتشتتو:_»گفت من به رو خانم لیال... مطمئنم. شتتد تر
 !«شه؟

 ای ستتنگینه خوابش بچت بدونی باید تو مادری، تو" بگم خواستتت می دلم
 !!!!"نه
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 مبمب گوشش بيل دیدم من که جا اون تا ولی... والله دونم نمی:_»گفتم اما
 ...«شه نمی بیدار کنن در

 دست تو داد سر نرمی به رو خودش دست و زد محزون لبيند یه خانم لیال
 بمول. شه بیدار شهاب ترسیدم می... کرد شروع باز قلبم ترس از... شتهاب

 هاگ... بگذرون خیر به خدایا... بشتته کم اضتتطرابم شتتدت تا گرفتم دندون
 زدیکن برد سرشو خانم لیال! کنه می خراب سرمون رو بیمارستانو بشه بیدار

 این... خدا یا... کرد نازمی رو شهاب پرپشت موهای دستتش یکی اون با و
 ب*و*س بچتو بگم بهش که تونم نمی! بشتته بیدار اگه... نه دیگه یکی
 صلوات لب زیر... شتهاب ریشتی ته صتورت رو گذاشتت لباشتو... نکن

 ازش تونست نمی... خندید می هم ریيت می اشک هم بیچاره... فرستادم
 نارک یواش اونو و گرفت دستتشو... رو کیانی آقای بده خیر خدا... بکنه دل

 این با نیستتت خوب براش... بشتته بیدار ممکنه خانوم:_»گفت و کشتتید
 ...«ببینه رو ما وضعش

 حرف اینکه برای منم و کرد نگاه من به. کرد پاک اشتتکاشتتو کیانی خانم
 و ودب ایستاده. نشد نزدیک شهاب به دیگه. زدم لبيند کنم تایید شتوهرشتو

 زیچی مالقات وقت. کردم ساعتم به نگاه... کرد می نگاه صتورتش به فقط
... داد تکون پاهاشو از یکی شهاب موقع همون... بشته تموم که بود نمونده

 گاران... کردم نگاه باباش مامان به اضتتطراب با... گرفت باال قلبم تپش
 کشون واون و گرفت زنشو بازوی زیر کیانی آقای... برن باید دیگه که فهمیدن
 هب هی و گشت برمی هی آخر ی لحظه تا که خانم لیال... بیرون برد کشتون
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 مواظبش خیلی:_»گفت زود آرومی صدای با آخرم... کرد می نگاه پسرش
 «باش

... تشکر خدایا... کردم فوت نفسمو... شد بسته اتاق در و دادم تکون سرمو
 ولی باز؟؟؟؟؟ نکنه... خورد می غلت هی ولی نکرد باز چشماشو شتهاب
یه خیلی مسکنه گفت پرستاره  !نکرده؟ اثر اونم یعنی... قو

 خدا_»:گفتم... بودن ایستاده در دم هنوز. بیرون رفتم و انداختم باال ای شونه
 !!«شد می بیدار داشت... کرد خیر به

 !«بیداره؟:_»گفت کیانی خانم

 ...«بشه بیدار بود ممکن موندین می اونجا ولی... دونم نمی_»

... خونه برن که کردم راهیشتتون و دادم دلداریشتتون منم... نگفتن چیزی
 که کردم مطمئنشون نفسم به اعتماد تمام با و شد می مرخص فردا تا شهاب

 اتاق تو پریدم زود منم و رفتن اونا... کنم می ویژه مراقبتت شتتهتاب از
 ...شهاب

 زنون لبيند اما تعجب با شتتهاب... کردم باال ستترمو و بهم زدم رو اتاق در
 !باشه شده بیدار کردم نمی فکرشم اصال... رفتم وا یهو... کرد می نگام

 !«کرد؟ می دنبالت کسی:_»گفت

 !«هان؟_»

 !«تو؟ اومدی اینجوری چرا_»

 «تو؟؟؟ اومدم جوری چه_»

 ...«شو خیال بی بابا هیچی:_»گفت و داد تکون سرشو
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. ..شد می ساکت جو داشت باز وای... نشتستم صتندلی رو و کنارش رفتم
 تا زانوی رو آرنجشتتو و بود کرده تا پاشتتو یه که کردم نگاهش چشتتمی زیر

 ور خورد سر نگام... بود زده چنگ موهاش تو بادستش بود گذاشته شتدش
 از این... بهم بود زده زل... ریيت قلبم... پریدم جا از متر یه... چشتماش

 داشتتتم راحت چه منم... رفت آبروم! کرد؟ می نگام جوری این داشتت کی
 یخیل:_»گفت و زد لبيند شتتدم دستتتپاچه دید وقتی! کردم می بررستتیش

 !«نه؟... زشتم

 !«هان؟_»

 !«درسته؟ بودی ندیده عملی حاال تا... گم می ریيتمو_»

 ریيت همین دونست می کاش... کردم نگاهش سکوت تو... ندادم جواب
 ! شد تک ها صورت ی همه تو زشتش

 «یگانه_»

 "یگانه" گه می خوشگل چه خدایا... ریيت دلم

 تخواس می دلم... بيلش بپرم خواست می دلم شوق از... گرفتم گاز لبمو
 رو بودنش عملی من! عملی یه آغوش... کنم تجربه رو آرومش آغوش بازم

 الکی خواب یه ببین ؟!کردی بازشتتروع یگانه!!! دادم نمی ستتالم تا صتتد به
 رموس شنیدم که صداشو! کنی؟ می چرتی فکرای چه حاال تا صبح از دیدی

 ...کردم نگاهش و کردم باال

 !«دليوری؟ من از_»
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 ولی... نه بگم رو راستش... آره خب... که دليور... کردم نگاهش فقط بازم
 !نه؟ یا داره خریدار ببینم خواستم می... بود بهتر کردم می ناز

 ...«کن استراحت خونه برو پاشو. کردم اذیتت خیلی_»

..._ 

 ...نکردم نگاهشم ولی ندادم جواب

 !«دیگه؟ ناراحتی بگی خوای می_»

..._ 

 میقع نفس یه... کردم می بازی مانتوم های ریشه با و انداختم پایین رو سرم
 ...«کردن اذیتم خیلی اونا:_»گفت و کشید

 من! باهاشتتون؟ داشتتت دشتتمنی چه آخه... اونا گفت باباش مامان به بازم
 قتو هیچ دیگه که گرفتن ازم رو نفر یه اونا:_»داد ادامه اون و نگفتم چیزی
 ینم یگانه کن درکم... بیشتتر اونا اما دارم تقصتتیر من... شته نمی پر جاش

 ونمت نمی باشتتم نداشتتته زندگیم تو رو نفس که وقتی تا... ببيشتتم تونم
 ...«ببيشمشون

 می اشتکی داشتت خوشتگلش چشتمای... من خدای... کردم باال سترمو
 از پر و درشت و خمار... جتتتتتتتتتتتتتتتتونم ای... بود تر کمی یه... شد

 میون!!!! ها خوشگلتره وضتعش معتاد این! کنم می غش االن وای... اشتک
 گفت زد زنگ سهند:_»گفت چشتماش تو اشتکای با... زد لبيند اخماش

 ...«شدی خسته دیگه تو... پیشمه فردا تا میاد
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 زا پرستاری برای نه اما بودم خستته... کرد می بیرونم داشتت... نزدم حرف
 کولم رو و برداشتم رو کیفم و شتدم بلند خواستت می خودش چون... اون

 اما دمبو کرده باز رو درش قبال. برداشتم یيچال تو از کمپوت یه... انداختم
 دستتت دادم و توش گذاشتتتم چنگال یه همین برای... بود نيورده شتتهاب
 دستگیره... در سمت رفتم خدافظی بدون حتی و زدن حرف بدون... شهاب

 مبردار قدم یه خواستم و جلو کشیدم رو در و چرخوندمش و گرفتم دست رو
 .کرد میيکوبم صداش که

 «یگانه_»

 کنم اورب... کنم باور نيواستم... بود چیز یه نگاهش تو... سمتش برگشتتم
 یه... زد می موج نگاهش تو حرفی چهار یه... حرفیه چهار کلمه یه که

 ...تمنا

 «ازم نباش دليور:_»گفت

 ها اهنگ وقتا گاهی... گفتم نمی چیزی بود بهتر... چشماش تو زدم زل فقط
 صتتدام بازم برم که برگشتتتم... رستتوندن می بهم رو آدما حرفتای بهتر

 «یگانه:_»زد

 آروم و بیرون اومدم بیمارستتتان از... زدم بهم رو در توجه بی و بیرون اومدم
 نبارین... دادم فشتتار هم رو محکم چشتتمامو... افتادم راه رو پیاده تو آروم

 می نپایی براش انقدر چی واسه... کردین دیوونم حاال تا دیشب از... لعنتیا
 واسه! بودنش؟ تنها واسه! بودنش؟ عملی واسه! چی؟ واسه! هان؟ ریزین؟؟

! خمارش؟ چشمای واسه! نگاهش؟ واسه! تمناش؟ واسته! زجرکشتیدناش؟
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 آرامش دستای واسه! پرحرارتش؟ های هب*و*س واسه! داغش؟ آغوش واسه
 خاطر به چشمام ذارم نمی دیگه... ذارم نمی! چی؟ واسه... واسه! بيشش؟

 دیگه... داد ترجیح من به رو ستتهند اون. کرد بیرونم اون... بشتته خیس اون
 ...بذارم تنهاش سهند همون با بهتره... بیمارستان رم نمی

 تسم به... شد عوض نظرم بعدش اما جون لیال پیش خونه برم خواستم اول
 رفع گرستتنگیم که وجبی نیم کیک اون خوردن با... رفتم شتتهاب ی خونه
 تنم از انبیمارست بوی تا گرفتم دوش یه اول رسیدم خونه به وقتی... بود نشده

 بعدش... خورد می بهم خودم از حالم داشتتت دیگه خودم... بشتته خارج
 .بیارن غذا برام بزنم زنگ تا برداشتم رو گوشی

 «بفرمایید؟ سالم_»

 ...«سیاه ی نوشابه یه با خوام می ميصوص یه ببيشید سالم_»

 «اشترکتون؟_»

 «بدم؟ آدرس... نداریم اشتراک_»

 ...«بفرمایید بله_»

 ...«فرستم می هم اشتراک براتون:_»گفت دادم که رو آدرس

 ...«ممنون_»

یزیون پای و کردم خشک موهامو  زمی روی آوردن رو غذا وقتی... نشستم تلو
 مغذا... کرد اذیتم شهاب خالی جای حس شدت به که بيورم تا گذاشتمش

 برم االب ها پله از اینکه از قبل... بيوابم کمی برم گرفتم تصمیم و خوردم رو
 .خورد زنگ تلفن
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 «بله؟_»

 «دی؟ نمی جواب موبایلتو چرا... یگانه سالم_»

 «شده؟ چی... بود اتاق توی:_»گفتم و کردم فکر کمی... بود سهند

 ...«شه می اگه برسون رو خودت یگانه_»

 «شده؟ چیزی:_»گفتم ترس با

 ...«فهمی می بیا_»

 ودمخ تا پوشیدم لباس بعدش... آژانس زدم زنگ سریع و گذاشتتم رو تلفن
 کرده وذنف سلوالم تک تک توی ترس... برسونم بیمارستان به سرعت به رو

 ...باشه نشده چیزیش خدایا... بود

****** 

 قتیو... بود ایستاده در پشت سهند... رسوندم شهاب اتاق به رو خودم سریع
 ...«داغونه... شده بد خیلی حالش شهاب:_»گفت رسیدم بهش

 «شده؟ چش:_»زدم داد وحشت با

 همب صریح اینطوری که شد پشیمون انگار... کنه آرومم لحنش با کرد سعی
 ...گفت

 آرومش هم ها مستتکن... داره احتیاج مواد به اون که دونی می خودت_»
 خون و بوده عمیق زخمش... بیاره دووم اینطوری تونته نمی... کنن نمی

 ...«کنه می وخیم رو اوضاعش بدتر هم اعتیادش... داده دست از زیادی
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 کنار صندلی روی... اومد نمی در اشکم اصتال... نکردم هم گریه دفعه این
 نگرانی با ستتهند... گرفتم دستتتام توی ستترمو و نشتتستتتم اتتاقش در

 «یگانه؟ خوبه حالت:_»پرسید

 ...«آره:_»گفتم لب زیر و کردم بلند سرمو

 شتتد باعث دختر یه صتتدای که... کردم می فکر و بودم ستتاکت لحظه چند
 ...کنم نگاه بهش و کنم بلند رو سرم

 ...«سهند_»

 تمگف که من خوبی؟... سالم:_»گفت دختره به رو و شد بلند جاش از سهند
 ...«بیای خواد نمی

 باید هک گفتم:_»گفت و داد سهند دست به رو بود دستش توی که گلی دسته
 ...«مالقاتش بیام

... خانم یگانه:_»گفت و کرد سالم... شتد من حضتور متوجه موقع همون
 «گم؟ می درست

 ...«بله:_»گفتم شناسمش نمی من اما شناسه می منو اینکه از تعجب با

 مین یگانه راستی آهان:_»گفت که کردم نگاه سهند به سوالی حالت با بعد
 ...«منه نامزد شیوا... جان شیوا شناست

 ویت دستتشو غمگینی لبيند با منم که کرد دراز ستمتم به رو دستتش شتیوا
 االح تا یعنی... باشه داشته نامزد سهند کردم نمی فکر... دادم فشتار دستتم
 بفرما:_»گفت و گرفت سهند از رو گل دسته شیوا... بود نگفته ازش هیچی
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... شتتهاب پای به گذاشتتتی زندگیتو وقت چند این تو شتتنیدم... جون یگانه
 ...«ممنونم

 کنه؟؟ تشکر من از باید چرا این

 بهش خیلی ما... داره حق خیلی ستتهند و من گردن به شتتهاب:_»داد ادامه
 ...«بشه خالص منجالب این از زودتر امیدوارم... مدیونیم

 ستتهند... کردم تشتتکر گل بابت و دادم تکون مثبت ی نشتتونه به ستترمو
 ...«نداره اثر روش مسکنی هیچ... کنن می معاینش دارن دکترا:_»گفت

 «شه؟ می چی االن یعنی_»

 ...«دونم نمی... دونم نمی:_»گفت و داد تکون سرشو کالفه

 «ببینیمش؟ شه می کی:_»گفت شیوا که بودیم ساکت همه دقیقه چند

 ...«بیرون اومد دکتر وقت هر:_»گفت بهش رو سهند

 اون باشتته؟... نگو چیزی باباش و مامان به یگانه:_»گفت من به رو بعد
 ...«نکن نگران رو ها بیچاره

 ...«باشه_»

 دمبع و زد حرف باهاش و کنار کشید رو ستهند بیرون، اومد اتاق از که دکتر
 نمی... موندم جا همون من اما... اتاقش داخل رفتن شیوا و ستهند... رفت

 می درد که زمانی و وضتتع این توی که این تحمل... ببینمش برم خواستتتم
 شه می»:_گفتم سهند به اومدن بیرون که اتاق از... نداشتم رو ببینمش کشه
 «گفت؟ چی دکتره بگی
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... بد هن خوبه نه بگم خوام می که چیزی ببین:_»گفت و کرد فوت نفستشو
 ...«کنی کنترل رو خودت باید اما

 «شده؟ چی بگو... باشه:_»گفتم عصبی و تند

 یاب گفته مامان برم من سهند:_»گفت و حرفمون وسط پرید شیوا موقع همون
 «نداری؟ کاری فعال... داره کارم که این مثل... دفترم

 ...«باش خودت مراقب... عزیزم برو نه:_»گفت بهش لبيند با سهند

 هب رفت وقتی... اومد که این از کردم تشکر منم و کرد خداحافظی هم من با
 «بگی؟ خوای نمی:_»گفتم سهند

 ...«شهاب_»

 به نجو... بزن حرف خدا رو تو:_»گفتم کالفه... دیگه بود شده تموم طاقتم
 ...«کردی لبم

ییچ با... زیر انداخت سرشو سهند  یرز شنیدم... کرد می بازی ماشینش سو
 «HIV:_»گفت لب

 دستام تو سرمو... زمین رو شتدم می پرت داشتتم... کشتید ستوت گوشتام
 رزو به خودمو! داشت برنمی سرم از دست مزخرف ی سرگیجه یه... گرفتم
 .بارید می صورتش و سر از نگرانی... جلو اومد سهند... کردم کنترل

 !«تو؟ شدی طاقت کم انقدر چرا بابا ای! باز؟ شد چی_»

... دادم فشار هم رو محکم چشامو... جوشید می اشکام داشت باز دفعه این
 هک داشتم طاقت چقدر مگه... گریه زیر زدم... واقعا اگه... باشه راستت اگه

 همش باشتتم؟ داشتتته خوش روز یه ذاشتتتن نمی چرا کردن؟ می اذیتم انقد
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 تازه:_»شتتنیدم ستترم باالی از رو ستتهند صتتدای... گریه همش... عذاب
 ...«میاد فردا جوابش... نیست معلوم هنوز گرفتن آزمایش

 می بهش نیومده جوابش هنوز:_»گفتم و سترش زدم داد و کردم باال سترمو
 «دوست؟ گن می توهم به آره؟ ایدزی؟ گی

 ازش" HIV" آزمایش بگم خواستم می من... ایدزی گفتم بهش کی من_»
... ردک می مصرف خونه تو بیشتر اون. باشه آلوده شهاب ممکنه غیر. گرفتن
 !«نباش نگران بود خودش از پرتاش و خرت و سرنگ

 همه ات بمیره تا بکشه انقدر... داره ایدز که جهنم به! نگرانم؟ من گفته کی_»
 ...«بگیره رو مرضا

 خواستم می که من ستر تو خاک:_»گفتم لب زیر... ریيت اشتکام دوباره
 !«بدم ترکش

 ...«خوای نمی دیگه مگه_»

 مین دیگه نه:_»گفتم و صورتش تو زدم زل خشم با... حرفش وستط پریدم
 ...«باشه هم ایدزی بذار هست هرویینی... بشه آدم خوام

 ...«یگانه_»

 االن همین تو:_»داد ادامه ستتهند... زیر انداختم ستترمو رمق بی و ستاکت
 ...«نگیم بهش نیومده جوابش تا گفتی می داشتی

 چیزیش اون... دارم اطمینان خودم دوستتت از من:_»گفت و کرد مکث یه
 لیو نداره فرقی حالش به اون نباشم من... داره احتیاج خیلی بهت... نیست
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 اصال نم خونه برو پاشو... پروندی چیزی یه ناراحتی االن ببین... نباشی تو
 ...«مراقبشم هستم نوکرشم خودم... زدم زنگ تو به کردم غلط

 خدا به دیگه پاشتتو:_»گفت و زد لبيند یه... کردم نگاه بهش مطمئن نا
 ...«مراقبشم

 «دی؟ می خبر بهم آزمایشو جواب_»

 ...«زنم می اس بهت خودم حتما_»

 «ممنون_»

 خودم اب... بود سست قدمام... در سمت به افتادم راه و شدم بلند حالی بی با
 رفتم و برگشتتتم رفتم که قدم چند ولی دیدنش نیام دیگه بودم گذاشتتته قرار

 حرفا این از زورتر پر من اما بگیره جلومو خواست می ستهند... در ستمت
 ها نگاه همه... بهش دوختم چشم و کردم باز شتدت با رو دراتاقش... بودم
 ...من به شد خیره

 «بیرون بفرمایین خانم_»

 اونم.. .بودم زده زل شهاب به توجه بی... بود دکتر دست کنار پرستار صدای
 که ردمک می پیدا لبيندشو داشتم... دیدم می لبشو شدن باز داشتم... من به

 حرف سهند... رفت دیدم از بازم شهاب و بستت روم به محکم رو در یکی
... خروجی در ستتمت به افتادم راه... گه می چی فهمیدم نمی ولی زد می

 و نم... بود کرده گیر دیوونه تا دو بین بیچاره... نبود دنبالم دیگه ستتهند
 تا!!! مطمئنم من شه می دیوونه سهند این نشه آدم شهاب آخرش... شتهاب
یی در تا دو بیمارستان سالن در به رسیدم  کنار ومجل از سینما پرده مثل کشو
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 پاک یهمنف فکر هرچی از رو ميزم کردم سعی و بیرون رفتم بالفاصله... رفتن
 ایدزی شتتهاب که این از... باشتته مثبت" HIV" جواب که این از... کنم

 مین... بگیره زن تونه نمی که ازاین... نداره زندگی حق که این از... نیستت
 سرنگ یه با مرد اون دیدم خودم که این از... کنه حس رو بودن پدر طعم تونه

 آلوده ستترنگ اون ممکنه که این از... کردن تزریق شتتهاب به خودشتتون از
 خانم بیچاره... زدم پس ذهنمو منفیای ی همه... کردم پاک رو همه... باشه

 !!! کیانی

 یه باید بگم؟؟؟ کی به رو درد این دونستتم نمی برم؟؟؟ کجا دونستتتم نمی
 بدبيتی همه این... شدم می خفه وگرنه... کردم می پیدا خودم برای راز هم

 ...تونم نمی... کم مدت این توی

 ...«دربست_»

 «رید؟ می کجا_»

 ...«اکباتان_»

 ...«تومن هفت_»

 ...«جهنم به:_»گفتم لب زیر

 هیچی به کردم سعی و گذاشتم هم روی رو، چشمام... شدم ماشین سوار و
 ره از خالی... بود خالی ذهنم چون... نبود نیازی ستتعی البته... نکنم فکر

 خودم و خودم بین حتی... کرد نمی نصتتیحتم ميزم حتی دیگه... چیزی
 نای بین چرا که کردم می فکر این به فقط... هیچی... نداشت وجود جدالی

 یه پرستتتار... مرد یه پرستتتار من؟؟؟ چرا... شتتدم پرستتتارش من آدم همه
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 هک یکی... پاکه دلش اما باشه ستنگ از خواد می که یکی... معتاد شتيص
 زشتتته بگه خواد می دیگه یکی... تونه نمی و کنه آلوده رو خودش خواد می
.. .جوون پسر یه پرستار... زد رو اول حرف نقاشی همه اون بین صورتش اما

... شدم پیاده ماشین از و دادم رو اش کرایه... کیانی شهاب... شهاب پرستار
 ادبيو ترستتیدم می... بزنم حرف که داشتتتم شتتک... کردم نگاه آپارتمان به

 ...شرایط این توی ميصوصا... بودم بیزار کلمه این از... کنه نصیحتم

***** 

یر به  ردهک پف چشمای این... کردم نگاه ارغوان اتاق ی آینه توی خودم تصو
 ناراحت قدر این هم کرد فرار پدریش ی خونه از وقتی که بود ای یگانه مال
 رفح علیرضا با تونستم می شاید... نچشید رو غم تلخ طعم قدر این و نبود
.. .بزاره روم پیش راهی یه تونست می... بود برادرم مثل اون حداقل... بزنم
 ی همه... کنه نصیحت خواستت می زدم می حرف ارغوان با اگه دونم می

 تنها بود ماجراها این روی مستاله وقت هر... بودن طور این اطرافم دخترای
 دونم نمی... علیرضا اما... بود نصیحت و زبون زخم کارشون

یزیون  لحظه چند... بود افشتتین از بعدی آهنگ... بود ستتی ام پی روی تلو
 و آورد شربت برام بزنم حرف علیرضا با خوام می فهمید ارغوان... گذشت

 ...کرد سرگرم خودشو آشپرخونه توی رفت

 .پیچید فضا توی افشین صدای

 کن خالصم گردم خسته خدایا"

 کن رهایم دردم و غم و رنج از پر
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 خداوندا بیزارم نشعه این از من

 کن آنم از را پاکت آغوش بیا

 کن خالصم کن خالصم

 کن خالصم کن خالصم

 دیوار و تنهایی این از و درد این از

 بیمار تن و روح و نامی بد این از

 الکردار درمون بی افیون این از

 آوار این از کن خالصم خداوندا

 کن خالصم کن خالصم

 کن خالصم کن خالصم

 مهتاب شب یک در ای سایه چون منم

 مرداب یک به نیزاری ز افتاده که

 فریاد از پر ناله از پر نی چون منم

 بیداد این از کن خالصم خداوندا

 کن خالصم کن خالصم

 کن خالصم کن خالصم

 کن خالصم گردم خسته خدایا

 کن رهایم دردم و غم و رنج از پر

 خداوندا بیزارم نشعه این از من

 کن آنم از را پاکت آغوش بیا
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 کن خالصم کن خالصم

 "کن خالصم کن خالصم

 می رو شهاب دل حرف افشین... شهاب خدایا... بود شتده خیس صتورتم
 این از داشت دوست شهابم یعنی کنه؟؟ ترک خواست می اونم یعنی... زد

 بشه؟؟؟؟ خالص بند

 «نه؟؟ یا شده چی بگی خوای می_»

 ...«علی_»

 ...«عزیزم بگو کرده؟؟ دار غصه کوچیکتو دل چی خواهری؟ جانم_»

 ...«باشه داشته ایدز ممکنه شهاب... شهاب... گرفته دلم علی_»

 «گی؟؟ می داری چی:_»گفت و کرد نگام گنگ حالت با

 ...«HIV... شهاب_»

 ...«ببینم بزن حرف درست یگانه_»

 چت... دختر باش آروم:_»گفت و نشتتستتت کنارم علی... گرفت نفستتم
 ...«بچه میری می االن باش آروم شده؟؟؟

 حالت بيور... بيور این از ذره یه:_»گفت و برداشت میز روی از رو شربت
 ...«میاد جا

 ...زدم پس رو لیوان و خوردم یکم زور به

 ...«شده چی بگو بهم آرومی اگه حاال_»

 یفتعر به کردم شتروع... کشتتیدم عمیقی نفس و دادم تکیه مبل به رو سترم
 ایدب... نداشتم داری راز طاقت... بیرون ریيتم رو دلم حرفای تمام... کردن
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 ازب چشمامو شد تموم که حرفام... شتدم می خفه وگرنه... گفتم می یکی به
 قطف... خواستم می که چیزی همون... نکرد نصیحتم اصال علیرضا... کردم

 رازد یکم اتاق توی برو پاشتتو... دیگه بستته گریه:_»گفت ميموم حال یه با
 ...«عزیزم پاشو... بکش

 تمودستت زیر علی... بیفتم بود نزدیک و رفت گیج سترم که شتتدم بلند جا از
 ..«.اشه نتیجه همین کنی می زاری و گریه همه این وقتی:_»گفت و گرفت

 به_»:گفت که کشیدم دراز تيت روی... بردم اتاق به و گرفت رو بيلم زیر
 «باشه؟... بيواب فقط... نکن فکر هیچی

 ...«ممنون... باشه:_»گفتم لب زیر

... کرد شد می استراحت شاید... وجه هیچ به... خواب اما بستم چشتمامو
 که شهابی... شهاب... ایدز... برگشت ذهنم دوباره و دوباره... نه خواب اما

 نای خواست خودش که شهابی... که شهابی... داره سال چهار و بیست فقط
س خاطر به... بشتته طور ف   که کستتی عشتتقش؟ بود؟؟؟ کی نفس بود؟؟ ن 

 طوری این تونه می کسی چه برای وگرنه بود همین حتما داشتت؟ دوستتش
 ی تیکه.. .باشه قوی اینقدر تونه می عشق فقط بکشه؟؟؟ گند به رو زندگیش

 .چرخید ذهنم توی افشین شعر

 کن خالصم گردم خسته خدایا"

 کن رهایم دردم و غم و رنج از پر

 خداوندا بیزارم نشعه این از من

 کن آنم از را پاکت آغوش بیا
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 ."کن خالصم... کن خالصم

 هب نه... خدا رو تو... نبر شهابو خدایا بشی؟؟ خالص خوای می توام شهاب
 مونده هنوز که این برای... پدرش دل برای... مادرش خاطر به... من خاطر

 هشب کسی که بشنوه و بمونه اینکه تا... داره جا هنوز شهاب... کنه زندگی تا
 گ*ن*ا*ه... زوده هنوز شهاب... کنه ذوق و بشنوه رو حرف این تا... بابا بگه
یی رفتم و شدم بلند جام از... داره ... تمشس سرد آب با رو صورتم... دستشو
 دی ماه توی که این یادآوری با... دیگه هواستتت ماِل ... بود سترد خیلی آب

. ..نیستم بلد هیچی من و شن می شروع دارن امتحانا که اومد یادم هستتیم
 ...بزنم گند خواستم نمی هم طرفی از

 یشپ برگرده و بشه خوب که این برای... کردم دعا شهاب برای و رفتم سجده
.. .نبود مهم باشم نداشته نقش آیندش توی هم من اگه حتی... مادرش و پدر
 رو ارغوان که کردم جمع رو نمار چادر... باشتته خوب اون که بود این مهم
 «بریزم؟ خوری می چای عزیزم:_»دیدم درگاه توی

 لیخی ببيشتتید... شتتم می ممنون خیلی که بریزی:_»گفتم و زدم لبيندی
 ...«دادم زحمتت

 زود... بیرون اندازمت می خونه از وگرنه... باش ساکت:_»گفت و کرد اخم
 ...«بیا باش

 مدار غم وقتی که بود جایی حداقل خوبه... گفتم ای باشتته و زدم لبيندی
 ...بشم آروم کمی

 «داری؟ سونوگرافی نوبت کی:_»گفت علی که خوردیم می چای داشتیم
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 ...«عصر فردا:_»گفت ارغوان

 «پسمل؟؟؟ یا دخمله نیم نی نظرتون به:_»داد ادامه لبيند با بعد

 ...«دوقلوئه من نظر به:_»گفت و دادم تیکه مبل به

 هدیگ بچه تا دو که کمید تو و ارغوان... نده نظرا این از لطفا:_»گفت علی
 ...«اونوقت بزنم مهدکودک باید من بیاره؟ هم

 خنده با علیرضتتا که کرد پرت ستتمتش به و برداشتتت قنتد یته ارغوان
 ...«دیگه شدم بازیات خر همین عاشق:_»گفت

 بچم کار چه... کشمت می علتتتتتتتتتتتی:_»کشید جیغ ارغوان دفعه این
 «داری؟

 حرف خواهرم های بچه به نداری حق... علیرضا گه می راست:_»گفتم منم
 ...«بزنی

 نه یبچم ی عمه جنابعالی خیرم نه اینطوریه؟ اِ :_»گفت اعتراض با علیرضا
 ...«باشم گفته... خالش

 ...«خالشه... نيیر:_»گفت ارغوان

... غمی هیچ بی... بودن خوش چه... دادم گوش اونا کل کل به و خندیدم
 کیفم سمت به و شتدم بلند جا از گوشتیم زنگ صتدای با... دردی هیچ بی

 «شده؟ چی:_»گفتم و دادم جواب ترس با... بود سهند ی شماره... رفتم

 هابش حال پرستار از بیمارستتان زده زنگ کیانی خانم... باش آروم یگانه-
 حالش ماون... جوابن منتظر گرفتن ایدز آزمایش ازش گفته اونم که بپرسه رو

 ...«خورده بهم
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 «کجاست؟ حاال... بود کم یکی همین... نه:_»گفتم ناله با

 ...«زدن سرم بهش... سرشه باالی کیانی آقای االن... بیمارستان آوردنش_»

 «بیام؟ من_»

 استتتراحت رفتی که گفتم بهشتتون... خونه بمون... بیای خواد نمی نه_»
 سرمش وقتی هم کیانی خانم... شتهابم پیش من... اینجا نیا دوباره... کنی
 ...«شه می مرخص شد تموم

 ...«گوب بهم شد چیزی... میام صبح فردا... باشه:_»گفتم و کشیدم پوفی

 «نداری؟ کاری باشه_»

 ...«نه_»

 «شده؟ چیزی:_»پرسید علیرضا... کردم قطع و کردیم خداحافظی

 هم حاال... خوره بهم حالش گرفتن آزمایش ازش فهمیده خانم لیال... نه_»
 ...«سرمه زیر

 ...«کرده چه اطرافیانش و خودش با پسر این_»

 سنگین خورد خودش که ای ضربه آیا اما... کرده داغون رو همه... واقعا آره
 هم زندگی این و کرد خراب رو خودش زندگی اون نبود؟؟؟ چیزا این از تر

 ...زدم صدا رو خدا دلم ته از دوباره... شده بسته آزمایش یه جواب به فقط
 ...بده نجات شهابو خواستم ازش... بار صدمین برای

 «برسونمت بیام کن صبر الاقل_»

 نهخو من بیرون بزنی ماشین شی آماده تو بیای تا رم، می خودم خواد نمی_»
 ...«ام
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 !«کردن؟ مرخصش مطمئنی حاال_»

 ...«بشه مرخص ظهر بعداز امروز بود قرار بابا آره_»

 ...«یگانه_»

 ...«نکن شروع باز علیرضا واااااای_»

 !«نگفتم هیچی هنوز که من:_»گفت تعجب با

 ...«حرفا این و خوره نمی دردت به شيل این نرو بگی خوای می دونم می_»

 مواظب بگم خواستتتم می نيیر:_»گفت و داد تکون ستترشتتو و زد لبيند
 !!!«باش خودت

 نگارا بود گرفته خندم... درآورد صورتش با مسيره شکلک یه فوری بعدشم
 نگاهش چپ چپ ارغوان... بود بچه هنوز... شتتد می بابا داشتتت انگار نه

 «رفتیم ما دیگه خب... ارغوان بده صبرت خدا:_»گفتم... کرد می

 بدم فحش شتهاب به خواستتم می... خیابون ستر رفتم و کردم خداحافظی
 بدبيتی همه این که گرفت نمی ازم رو ماشین اگه آخه... نشد باز دهنم ولی
 ونا برسونتت؟؟؟ علیرضتا نذاشتتی چرا بگه نیستت یکی... کشتیدم نمی

 شکر خدارو!!! کنه ور اون و ور این منو هی نیست سرویس راننده که بیچاره
 و بود خلوت ب*و*ساتو تازه و بود نزدیک ب*و*ساتو ایستتتگاه دفعه این

 ور ميزم فکر جور هزار برسه بیاد تا. شدم سوار بالفاصتله... نشتد بد حالم
 هک حاال. کردم می راضتتیش باید دیگه... بود موقعش دیگه... کرد متالشتی

 و کنه می تحمل بعدم به حاال از شده آروم آمپول و مسکن با و خوبه حالش
 یلجباز باز اگه! نيوادچی؟ اگه... زورگوئه خیلی اون ولی... دیم می ترکش
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... رونبگذ خیر به خدایا!!! نداره ربطی تو به بگه بزنه داد ستترم باز اگه! کنه؟
 می تاب و پیچ دلم تو بزرگتر کم یه نه، که کوچولو دلهره یه. ترستتیدم می

... کردن ترک اگه... بدم خانمو لیال محبتای جواب نتونم ترسیدم می... خورد
 رو چشتتمام! چی؟ آورد خودش ستتر بالیی یه کرد لج اگه... نيواستتت اگه

 ...زدم می صدا رو خدا لب زیر... دادم تکیه صندلی به رو سرم و بستم

 باز رو چشمام ب*و*ساتو تاشوی درِ  پتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتِس  صدای با
 ندت. پایین رفتم و بیرون کشتیدم زنا میون از رو خودم همه از تر زود... کردم

. اشهب آورده رو شهاب رسیدم وقتی کاش. باشن خونه کاش. رفتم می راه تند
 شکا... باشه اومده آزمایشش جواب کاش. باشه گفته راست سهند کنه خدا

HIV باشه منفی! 

 طوری همون... خونه در به رسوندم رو خودم دو با خونه نزدیک رسیدم وقتی
 یب... نداد جواب کسی... اف اف رو گذاشتم دستمو زدم می نفس نفس که

 تعطیل... زدم طوالنی زنگ یه و اف اف رو گذاشتتتم دستتتمو بازم حوصتتله
 به رود داشتم دوست اما داشتم کلید... در به کوبیدم مشتمو حرص با... بود
 چی... هباش افتاده اتفاقی ترسیدم می... بودن نیومده هنوز یعنی! کنن باز روم
 و بیرون دادم شتتدت با رو نفستتم! کردم؟ نمی فکر منفی انقدر من شتتد می

 دفعه... زدم رو کال دکمه سهند استم رو... آوردم بیرون کیفم از رو گوشتیم
 و ردمک قطع... رسید می انفجار به عصبانیتم داشت دیگه... برنداشتت اول

 نیز صدای مدتی یه بعد اما برداره گوشی تا کردم صتبر انقدر... زدم دوباره
 تپر گوشتتیمو تا!!!! طرفو کردی چل بردار دستتت بابا گه می که شتتنیدم رو
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 وابج عجله با... شد بلند زنگش صتدای بیمارستتان برم که کیفم تو کردم
 .دادم

 «کجایی؟؟؟ تو معلومه_»

 ...«بدم جواب نتونستم_»

 صدات چرا ستهند... ستهند:_»گفتم پته تته با... شتدم شتوکه صتداش از
 «کردی؟؟؟ گریه گرفته؟؟؟

 ...«نه_»

 !«شده؟ چی توروخدا... نگو دروغ_»

 ...«فقط... نیست چیزی_»

 «آره؟؟؟ اومده آزمایش جواب چی؟؟؟ فقط_»

 آره! مثبته؟:_»زدم داد... شنیدم می نفستاشو صتدای... نداد جواب ستهند
 !«داره؟ ایدز... بده منو جواب سهند

 «نه... خدا به نه... نه_»

 !«شده؟ چی! تو؟ چته پس_»

 !«یگانه؟ کجایی_»

 ...«شهاب خونه دم_»

 ...«دنبالت میام االن باش_»

 !«چی؟ برای_»

 دادم تکیه دیواری به... بود شب نه کردم نگاه ساعتم به... ممتد بوق صدای
 از پر و مشکی مشکِی ... کردم نگاه رو آستمون... پایین کشتیدم رو خودم و
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... ثابت و زن چشتمک... نور کم و درخشتان... درشتت و ریز های ستتاره
 رنگ پر... بزنم چشتتمک خوشتتحالی از روز یه ها ستتتاره مثل منم کاش
 مخود فقط... باشه درخشتیدن فکرم تو فقط که انقدر... درخشتان... بشتم

... کارام... رو هیچی کردم نمی درک! شتتهاب نه... دیگه کستتی نه... نه
 اونی کاش... فهمیدم نمی رو دلیلشتتون... هام گریه... هام گفته... رفتارام

 اشینم یه نور! کاش باشه دلسوزی اینا همه دلیل کاش... فکرمه تو که نباشه
 بلند... سهنده فهمیدم تازه ماشین بوق صدای با... زد رومی چشمام داشت

 کهاین بدون و شدم سوار... ماشینش سمت به افتادم راه سالنه سالنه و شدم
 !«کو؟ شهاب پس:_»گفتم کنم سالم

 ...«بهت گم می:_» گفت و گرفت رو ماشین گاز سهند

 !«شد؟ چی آزمایش جواب! پس؟ نکردن مرخص چرا_»

..._ 

 .«کن راحتم شده چی بگو... میرم می سردرد از دارم... توئما با_»

..._ 

 «کری؟؟؟؟؟_»

 «فهمی می... بذار جیگر رو دندون کم یه:_»زد داد... آورد جوش سهند یهو

... داد می داری دل منو و کرد می شوخی... خندید می همیشه که ستهندی
 دزدکی... شتتدم ستتاکت ترس از منم که داشتتت داغون اعصتتاب یه حاال

 می گاز لبشتتو هی... بود شتتده جمع چشتتماش تو اشتتک... کردم نگاهش
 نهمو!!! وشصته صد رو سرعتش فهمید نمی که بود غرق انقدر ولی گرفت
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 و هوا رفت متر ده تا ماشین. شدیم رد گیر سترعت یه رو از سترعت با موقع
... یدمکش بلند جیغ یه ترس از... کنیم چپ بود نزدیک... زمین رو برگشت

 ...داد می گاز بازم خیال بی سهند

 ...«دیمون می کشتن به االن دیوانه_»

 تربیش ام دلهره رفتاراش از کم کم منم... بود کالفه خیلی... داد نمی جواب
 بیمارستان اگه! بود؟ کجا شهاب... شده چیزی یه شدم مطمئن دیگه... شد
 نگفت مگه! کرد؟ می گریه ستتهند چرا اصتتال! برد؟ می کجا منو ستتهند بود

 مثبت آزمایشتته جواب حتما دیگه نداشتتته حتما خب! نداره؟ ایدز شتتهاب
 تشتتد با وحشتتتناکش ترمز با... ترکه می ناراحتی از داره چرا پس... بوده
 از قبل .گرفتم خودمو ولی داشبورد به بيوره سرم بود نزدیک! جلو شدم پرت
 راه شدنبال و شدم پیاده سریع... بود شده پیاده کنم دعوا باهاش بيوام اینکه
 ...ریيت دلم... رم روبه رنگ سبز بزرگ در بادیدن... افتادم

 "بزرگ تهران 001 کالنتری"

 نسرمو دیگه بدبيتی چه قراره خدایا... جوشتید می سترکه و ستیر مثل دلم
 داخ رو تو... رفت می بودم سرش پشت که من به توجه بی ستهند بیاد؟؟؟

 !؟!خبره؟ چه اینجا بگه من به یکی

 ...«سهند_»

 یچ بگو روخدا تو:_»گفتم زود... کرد نگام برگشت سهند من داد صدای از
 «شده؟

 ...«بیا... گم می بهت بیا_»
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 به! ی؟ک به... به لعنت... زمین رو کوبیدم محکم پام یه با... افتاد راه دوباره
 !!! خودم به همه، به سهند، به شهاب،

 لعادها فوق سالن یه وارد بعدش و رفتم باال ساختمون های پله از سهند دنبال
 یاون و کرد می گریه یکی... بود کی هر کی، هر که سالن یه... شدیم شلوغ

 در پشت دست به دستبند یکی... کرد می نفرین بود گرفته زیر پسترشتو که
 که دکر می دعوا دیگری با یکی... سرش باالی مامورم یه و بود نشسته اتاق
 رایب بود اومده داغون و درب صورت با یکی گرفته؟ کتک به خواهرشو چرا

 !!!!بود عالی جای روحیه تيریب برای کال... بود اوضاعی... شکایت

 فتر سهند... ایستادیم بود ایستتاده ستبز روپوش با مامور یه که اتاق یه دم
 باز درو و داد تکون ستترشتتو مامور بعدش... زد حرف مامور با کم یه و جلو
 با ...شد وارد سهند بعدش و رفتم زودتر من... تو برم کرد اشاره ستهند. کرد
 که ميصوص سبز روپوش با ستاله پنجاه حدودا مرد یه... کردیم ستالم هم
 یه داشت میزش پشت که حالی در بود وصل طالیی ستاره تا چند شونش رو

 که دمدی اسم یه روپوششم راست سمت روی. بود نشسته نوشت می چیزایی
 .بود نوشته سفید خط با

 "احمدی مهدی محمد سرگرد"

 «بفرمایید:_»گفت بعد و کرد ما به نگاهی نیم یه و کرد باال سرشو

 ...«شده پیدا امون گمشده گفتن ما به ببيشید:_»گفت زود سهند

 رو نگاهش کردم نگاه سهند به ترس از!!!! گمشتده؟؟ کی گمشتده؟؟؟؟؟؟
 !!! شهاب نکنه نکنه... دزدید می
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 .کرد جلب رو توجهم سرگرد صدای

 !«بوده؟ چی اسمش شما؟؟؟ ی گمشده_»

 «کیانی شهاب:_»گفت ميموم مکث، یه از بعد و کرد من نگاه سهند

 و زدم پس دستتشو... طرفم اومدم ستهند! شتکستتم بازم... شتد تا زانوهام
 ...«رحیمی:_»زد داد سرگرد... دیوار کنار صندلی رو کشیدم خودمو

 محکم پاشتتو یه احترام ادای با... تو اومد در دم ستترباز همون و شتتد باز در
 «قربان؟؟ بله:_»گرفت باال سرشو و زمین رو کوبید

 ...«بیار آب لیوان یه خانم برای_»

 ...«چشم_»

 ولی زد می حرف گوشتتم در ستهند... بیرون رفت و کرد احترام ادای دوباره
... شنیدم رو سرگرد صدای... کرد می ونگ ونگ گوشام... شتنیدم نمی من

 دهگمش ما:_»کردم نگاش آویزون صورتی با ناامیدی با و کردم باال رو سترم
 چند تو شهر بیرون جسد تا دو قبل ساعت دو همین ولی نکردیم پیدا رو شما

 اییه نشونی با... داشتتن اعتیاد هم اونا معلوم قرار از... کردن پیدا خرابه تا
 ور جسدا برین تونین می... باشه شما گمشده که زدیم حدس دادین شما که

 !«کنین؟ شناسایی

 نداشتم اشک من... جوشید می چشماش تو اشتک... کردم نگاه ستهند یه
 هندس... کردم می نفس تنگی احساس... داد می فشار گلمو بدی بيض ولی

 «رم می من بله:_»گفت ضعیفی صدای با

 «میام منم_»
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 جوری همین نیست الزم:_»گفت ستهند... کردن می نگام تعجب با دو هر
 ...«افتی می پس داری هم

 ...«میام من ولی:_»زدم داد بلند یهو

 ازهاج نفر یه فقط... خانم باشین آروم:_»گفت و حرفم وستط پرید سترگرد
 یزاچ جور این تحمل خانوما چون برن ایشون بهتره... بره شناسایی برای داره

 !«رسیدن قتل به وحشتناک خیلی جسدا که خصوص به... ندارن رو

 !!!قتل!!! قتل!!! قتل

 اون! رسوندن؟ قتل به شهابو... شهاب... قتل! شنوم؟ می چی... من خدای
 ازهت... شد می مرخص ازبیمارستان داشت تازه! بکشتنش؟ که کرده چیکار
 برام رمقی دیگه یعنی! بود اومده جا وروش رنگ تازه... بود کرده اثر دعاهام

 یا مداشت! داشتم؟ هم اینو طاقت یعنی! ببینم؟ خونیشو جستد که بود مونده
... داره جون چقدر مگه آدم یه! بدبيتی؟ چقدر! امتحان؟ چقدر خدایا! نه؟

... بسه خدایا... شد خم کمرم امتحانت زیر... شتکستتم من... قبول خدایا
 ...دیدم هرچی و کشیدم هرچی بسه کن تمومش

 محکم کلمو خواستتت می دلم فقط خبره؟؟ چه برم و دور فهمیدم نمی
... خالص و میرم می دارم که بفهمونه بهم خون رنگ انقدر... دیوار تو بکوبم

 بگیره بازومو زیر خواستتت می هرچی ستتهند... بیرون رفتیم ستتهند با
 از اجد تقریبا... خونه سترد ستمت رفتیم ستترباز یه راهنمایی با... نذاشتتم

 شتتد می کامال... بود تو در تو ستتاختمون تا چند... بود اصتتلی ستتاختمون
... داخل برم من نذاشتن... سفید سفیدِ  و بود سرد!!! ارواحه سرزمین فهمید
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... منتظرشدم اضطراب پراز و گریون و لرزون در دم من و بردن رو سهند اما
 بازم... بهم خورد می ستترما از دندونام... فرستتتادم می صتتلوات لب زیر

 تیکه خودتو اگه" نگفت سهند به دفعه اون مگه... بره خواستت می شتهاب
 "گردم برنمی دیگه کنیا تیکه

 دونب کیانی خانم دفعه این واقعا اگه! باشه؟ اونا از یکی اگه! پس؟ شتد چی
.. .شهاب! شه؟ تموم همیشه برای امشب من بودن پرستتار اگه! بشته؟ پستر

 می وت... بشی خوب خواستی می تو... رم نمی دیگه گفتی تو بدقول شهاب
 چقدر دونم نمی... نباشم دلگیر ازت گفتی می تو... کنم می حفظت گفتی

 ودشوخ سرعت با... بیرون پرید شدت با سهند و شد باز در که بود گذشتته
 در پشتتت... دویدم دنبالش... رستتوند ستتاختمون بهداشتتتی ستترویس به

 ...ایستادم

 !«خوبه؟ حالت! سهند؟ شد چی_»

 داپی حالو این بود مرد که این بیچاره... شتنیدم می زدنشتو عق صتدای فقط
 ندسه بعد دقیقه ده!!! خالص و کردم می سکته رفتم می من اگه... بود کرده

.. .کردم نگاهش نگرانی با... بیرون اومد زده آب صورت و قرمز چشمایی با
 .دیدم می چیز یه فقط نگاهش تو

 !سرگردونی

 ...«سهند بگو... نبود که بگو... بگو! نه؟ نبود اون:_»گفتم من من با

 هب جون:_»زدم جیغ... داد تکون سرشو... خیسش صورت رو کشید دستشو
 «کردی لبم
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 درانق... آروم... کرد نگاهم زار حالتی و افتاده چشمایی با و کرد باال سرشو
 ...«نبود... نه:_»گفت کردم خونی لب که آروم

 برام رو بهشت حکم تهران آلوده هوای حاال... کشیدم نفس راحت خیال با
 نبود معلوم هنوز... نبود دوتا ازاون کدوم هیچ شهاب که خوب چه... داشت

 متس به سهند... باشه نمرده که کردم می فکر این به فقط... ولی کجاستت
 افتن می راه مامانشون دنبال که هایی جوجه عین بازم و افتاد راه خروجی در

 !!!بود شده بدترم نبود خوب حالش... رفتم سهند دنبال

 می ندت بازم توجه بی اون ولی کنه رانندگی ترسیدم می. شدیم ماشین سوار
 نمک رانندگی من... کنار بزن:_»گفتم و دادم جرئت خودم به کم یه... رفت

 .«نیست خوب حالت تو

 «خوبم:_»گفت داری خش صدای با

 با دفعه هر فقط. شدم خیره جلوم به و نشستم ستاکت که گفت جدی انقدر
 !جسد تا دو اون پیش ریم می هم ما االن کردم فکرمی سرعت اون

 .«بریم درنمی به سالم جون تو دست از آخرش... بابا برو آروم_»

 .«بود من تقصیر همش_»

 !«بود؟ تو تقصیر چی:_»گفتم... کردم نگاه قیافش به تعجب با

 گولم... نامرد زد گولم... کرد نمی فرار اون گذاشتتم نمی تنهاش من اگه_»
 ...«زد

 ستترمون تو خاکی چه اومد یادم دوباره... شتتهابه منظورش فهمیدم می تازه
 !بود؟ کجا ولی بود نمرده... شده
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 !«گذاشتی؟ تنهاش چرا:_»گفتم لرزونی صدای با

 مثل... نبود خوب حالش... ماشتتین تو آوردمش کردن که مرخصتتش_»
 درد" گفتم می چی هر... زد نمی حرف کام تا الم ولی... خمار همیشتته

 "خوبه؟ حالت داری؟

 "خونه برو" گفت می فقط

 عصر ولی به نرستیده هنوز... باشته اون حرِف  حرف، که آوردمش زود منم
 "بيرم سیگار براش برم دارم نگه" گفت

 "کردی عمل تازه نیست خوب برات" گفتم

 "خرابه حالم" که زد داد

 هکن می غش داره دیدم وقتی... اون تا دو گفتم می من یکی و شتتد بحثمون
 ونيشتت یه خودم ولی گرفتم ستتیگار براش ستتوپری یه تو رفتم و کنار زدم

 ...«ماشین پای اومدم وقتی... بدم بهش رو همون فقط که برداشتم

 یعنی !بود؟ رفته:_»گفتم حرص با... کرد سکوت رستید که اینجا به ستهند
 «کرد؟ بازی نقش برات که آشياله انقدر یعنی نبود؟ بد حالش

 می جون داشتتت دیدم خودم... نه:_»وگفت حرفم وستتط پرید زود ستتهند
 ...«زهرماری دنبال رفت بازم ولی بود بد حالش... داد

 ...«دیگه دفعه این ترسم می:_»داد ادامه ادامه آروم و کرد مکث

 .کردم کامل جملشو خودم ذهنم تو... زدم نشنیدن به رو گوشام

. ..کنه می فرق ها دفعه همه با دفعه این... شه نمی چیزی دیگه دفعه این_»
 ...«کنه می فرق مطمئنم من
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 شناآ... کردم می نگاه کنجکاوی با... ایستاد طبقه دو خونه یه در جلو سهند
 «پایین بیا:_»گفت شد می پیاده که حالی در سهند! نبود

 !«خونته؟ اینجا:_»گفتم تعجب با و شدم پیاده

 ...«ایناست شیوا ی خونه... نه_»

 ادی بالفاصله اما داد ای ثانیه یه ارور ميزم! بود؟ کی دیگه این شیوا؟؟؟؟؟؟
 .زدم لبيند... افتادم بیمارستان تو بامزه دختر

 !«خب؟! نامزدت؟ آها_»

 ...«مهمونشی تو امشب... خب که خب_»

 ردک اشاره و گذاشت اف اف روی رو، دستش سهند کنم اعتراض خواستم تا
 "نکنم بیداد و داد"

 واشی بعد دقیقه دو... کردم می نگاه بهش اخم با اما شدم ساکت زورکی زور
 نم که داشت خبر قبال انگار... کرد استتقبال من از باز روی با و در دم اومد

 اب اگه سهند قول به چون برم بودم مجبور اما بودم معذب... خونشون رم می
 مرخص تازه اون... کرد می شک حتما کیانی خانم پیش رفتم می حالم این

 تیمرف شیوا و من! بود شده شیری تو شیر چه اوضاعمون که واقعا... بود شده
 آخرِ  گفتن می... داخل آوردن زور به هم رو ستتهند شتتیوا ومادر پدر ولی تو

 از هیچی... نشته پیرش بابای و مامان مزاحم و بيوابه همونجا دیگه و شتبه
 به چی فهمیدم می گاهی حرفاشتتون از فقط. دونستتتم نمی ستتهند خانواده

 موقع اون تا... بودن مهربون و برخورد خوش خیلی خانوادش و شیوا... چیه
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 مونده بیدار ما خاطر به بود گذشتتته هم دوازده از ستتاعت کنم می فکر که
 ! بودن

 دونست می چون کردیم صتحبت که کم یه و خودش اتاق تو برد منو شتیوا
 و بلوز با منم... کرد خاموش رو اتاق چراغ و بیرون رفت نیست خوب حالم

 ...دمش هوش بی که نکشید ثانیه به... پتو زیر رفتم شیوا قرضی شلوار

***** 

 اول... کردم باز رو چشمام صتداهایی یه با اما بود؟ چند ستاعت دونم نمی
 رپ گوشمو بیرون پچ پچ صدای وقتی اما دادم نمی تشيیص رو مکان و زمان

 .کردم نگاه ساعتم به... کجام اومد یادم تازه کرد

 ...شب نیمه دقیقه ده و دو

 اینکه برای... سراغم بود اومده همیشتگی ی دلشتوره... شتدم بلند جام از
 رو نگپارکی در داشت سهند... کنار زدم رو اتاق پرده چیه بیرون صدای ببینم

.. .کرد می نگاهش ناراحتی با و کنار بود ایستتتاده هم شتتیوا... کرد می باز
 لباس جوری چه نفهمیدم... انداختم رو پرده... شتد ماشتتین ستتوار ستهند
 جا رو من ستتهند کردم می خدا خدا فقط... پایین پریدم و کردم عوض

 شدت با... شده خبری یه بودم مطمئن... رفتم می همراش باید من... نذاره
 می رو پارکینگ در داشتتت ستتهند... بیرون رفتم و کردم باز رو ستتالن در

 بیدار رو تو کی:_»گفت سهند... خوردن جا من دیدن از تاشون دو... بست
 !«کرد؟
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 به»:_گفت ِمن ِمن با شیوا... کرد نگاه چپ چپ شیوا به حرف این دنبال به
 ...«نکردم بیدارش من... من خدا

 !«شده؟ خبری... شدم بیدار خودم من:_»گفتم و شیوا حرف وسط پریدم

 ...«دونم نمی:_»گفت و زد جا محکم رو در لوالی سهند

 !«دونی؟ نمی چی یعنی_»

 از:_»گفت گوشتتم در شتتیوا... ماشتتین ستتمت رفت و نداد جواب ستتهند
 .«..شده پیدا شهاب های نشونی با شيصی یه گفتن زدن زنگ کالنتری

 !«مرده؟_»

 ...«نیست چیزی که ایشالله... بریم بیا حاال... نکنه خدا_»

 بارهدو و دادم جون بار صد برسیم بودن، داده سهند به که آدرسی به اومدیم تا
 اون با تاریک جاده اون تو... شهر بیرون... شتب نصتفه آخه... شتدم زنده

 غلطی چه اینجاها اون آخه! باشه؟ شتهاب اگه... ناک وحشتت های بیابون
... ادد می فحش رو شهاب بلند بلند که بود عصبانی انقدر سهند کرده؟ می
 می داد فقط ستهند اما داد می دلداریش هی شتیوا... عصتبانیه فهمیدم می
 آخرش کشید، زجر خیلی. شد اذیت خیلی شهاب... سوخت می دلم... زد

 دونستتم می کاش... خورد چوبشتو خودش های کاری ندونم خاطر به هم
 اگه... بود کاش... بود خودش پیش ذهنم چراهای ی همه دلیل چرا؟؟؟؟؟

 ازش چشمام زا بیشتر.. پرستتار یه از بیشتتر... بیشتتر خیلی... بیشتتر بود
 !بود کاش فقط... کردم می مراقبت
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 ایه تاریکی اون تو... شتهر بیرون رفتیم تا کشتید طول ستاعت نیم حدودا
 !وحشتناکه؟ شب این کجای شهاب خدایا... شب سیاهی اون تو... مطلق

 ماشین شدیم که نزدیکش... زد می ستو ستو جاده کنار چراغ تا چند دور از
 کرد گوشتتمو جاده کنار آمبوالس یه آژیر... دادم تشتتيیص رو پلیس های
 فقط رستتوندم خودمو جوری چه دونم نمی... دویدم... پایین پریدم... کرد

 جرئت کس هیچ که زدم می کنار رو اونجا آدمای ستترعت با انقدر یادمه
 ...نداشت اعتراض

 باال یدسف روپوش یه با دکتر یه که قسمتی اون به رستیدم... رستیدم باالخره
 از رپ والکل پنبه فقط کرد می چیکار داشت دونم نمی... بود نشسته سترش

 بیارن منو که دادن می اخطار داشتتتن پلیستتا... دیدم می دستتتشتتو تو خون
 هک بازم... کردم نگاه زمین رو آدم به... بودم حرفا این از زورتر من اما... کنار

 کشتتیده درد خیلی انگار... بود نيوابیده راحت دفعه این... بود خوابیده
 ایدشتت نه... گرگ شتتاید حیوون یه کردم فکر... بود پاره پاره لباستتاش... بود

 مو بدون ی ستتینه... بود زخمی تنش... بودن کرده حمله بهش... ستتگ
 از چقدر مگه!!!! خشتتک خون... خشتتک خون از پر و بود ليت مردونش

... بود خون از پر و زخم کبود، صتتورتش! گذشتتت؟ می شتتدنش زخمی
 درست آدرسو... شتناختمش خوب... شتناختمش... بود بستته چشتماش

 با... بودم خونش ماه چند خواست نمی شتناسایی دیگه این... بودیم اومده
 !!!بود شهاب... بود آشنا... کشیدم نفس دودش پر نفسای
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.. .نزدم داد... نکشیدم جیغ دفعه این... کشتید بازومو زیر یکی موقع همون
 ازمب... مظلومیش برا دفعه این... ریيت اشکام فقط دفعه این... نکردم هوار

 یم حرف پلیسا با سهند... نشوند کناری یه منو شیوا... ریيت می اشتکام
 دوید ستهند... برانکارد رو ذاشتتنش می داشتتن... کردم نگاهش بازم... زد

.. .بزنه فریاد سهند سر شد باعث اما گه می چی فهمیدم نمی... دکتر طرف
 انیعصب سهندم... کرد نمی قبول دکتر و گفت می و گفت می کالفه ستهند

 رستتوا و داد تکون ستری دکتره بعد دقیقه چند... پلیستا ستمت رفت و شتد
 شخود خونه تو کرد راضیشون باالخره:_»گفت آروم شیوا... شد آمبوالنس

 ...«کنن مداواش

 کاراش دلیل و کنه می چیکار ستهند دونستتم نمی... کردم نگاهش نامفهوم
 آمبوالنس تو فرد اون... دادن می جواب کاش... داشتم سوال یه فقط چیه؟
... ستتوخت می چشتمام... مالید می هامو شتونه شتیوا داره؟؟؟ جون هنوز

 یم دلم... شم سوار منم که پریدم... بستن می رو آمبوالنس عقب در داشتن
 کردم می تقال هرچی... گرفت جلومو شتتیوا... ببینم رو شتتهاب خواستتت

... ردمک نگاه شیوا به التماس با... بزنم جیغ نتونستم... اومد نمی باال صدام
 ..«.بینیش می خونه ریم می االن ماشین تو بریم بیا:_»گفت و زد لبيند

 مدونست نمی رو سهند کار این دلیل... بیمارستان بردنش نمی که خوب چه
 ...زنده چه و مرده چه... بودم خونش و خودش دلتنگ خیلی ولی

... بود زشتتت اما بشتتینم کنارش کردم ه*و*س... کردم مرتب رو تيتی رو
 خاموش رو چراغ... پیشتشون رفتم می باید... بودن جا این شتیوا و ستهند
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 یواشتت که کنم دم چای تا آشتتپرخونه توی رفتم... بیرون رفتم اتاق از و کردم
 «کنی؟ می کار چه:_»گفت و پیشم اومد

 ...«بذارم چای خوام می_»

 بیا... کن ولش... صبحه چهار ساعت موقع؟ چه چای... بابا خواد نمی_»
 ...«خوب دختر دیگه ری می حال از داری... بشین بریم

 گه می راستتت... هال توی رفتم باهاش تعارف بدون و زدم محزونی لبيند
... شه می تر سيت هم تو کار فردا از:_»گفت ستهند چیه؟؟؟ براس چای

 تاقشوا میام فردا... مشکوک تلفن... بیرون نره خونه از... بهش باشه حواست
 ...«بیرون ریزم می داره مواد چی هر کنم می مرتب

 نمی چاقو داشتتت اگه... هیچی... نداره مواد:_»گفتم و کردم قطع حرفشتو
 ...«شد نمی ایدز به محکوم داشت اگه... خورد

 رایب گریه؟ باز:_»گفت و گرفت دستمو شیوا که خورد سر گونم روی اشکم
 همین... اس خونه... خوابیده اتاق توی شهاب االن عزیزم یگانه دیگه؟ چی

 و کنه یم هم ترک کنی حفظ رو ات روحیه بتونی تو اگه ایشاال نیست؟ کافی
 ...«نکن گریه اینقدر دیگه... داشت نيواهد مشکلی هیچ دیگه

 هیچ من شاید... شدم خوشتحال بود محبت با قدر این دختر این که این از
 ستتهند... خوردم می قبطه بهش... باشتتم خوبی این به تونستتتم نمی وقت
 نمی... باشتته رفته یادش خودش که باشتته گذاشتتته جایی ممکنه:_»گفت
 «میشه؟ شروع کی از امتحانات... راستی... حال هر به... دونم

 ...امتحانا... وای
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 ...«اولیشه شنبه یک... آینده ی هفته از_»

 عقب درستتت از باشتته حواستتت... بيونی درستتتم بشتتینی باید خب_»
 «باشه؟... بزن زنگ شیوا یا من به داشتی کاری هم وقت هر... نمونی

 ..ندارم رو شیوا ی شماره اما..باشه-

 بعد... یيچال به زد و کرد یادداشتتت کاغذی روی رو اش شتتماره شتتیوا
 ...«داره رو بازدید بیشترین که جایی گذاشتمش:_»گفت

 «داری؟ کالس فردا:_»گفت سهند

 هفرج بعد ی شتتنبه یک تا دوشتتنبه از... برم باید... آخریشتته فردا... آره_»
 ...«داریم

 «شه؟ می شروع کالست چند ساعت_»

 «مگه؟ چطور... شه می شروع ده_»

 ...«دنبالت میام باش آماده پس_»

 ...«مونه می تنها شهاب طوری این... خواد نمی_»

 با وت پس... باشه... گی می راستت:_»گفت و کشتید پیشتونیش به دستتی
 «باشه؟... برو شهاب ماشین

 تاکسی منتظر ساعت سه نبود الزم حداقل... شدم خوشحال پیشتنهادش از
 ...میام و رم می زود... باشم

 ...«باشه_»

 «باشه؟... اینجام ُنه ساعت فردا من_»

 ...«باشه_»
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 ...«فعال_»

 و خوردم آب لیوان یه ها در کردن قفل از بعد و کردم خداحافظی هم شیوا با
 ونچ بود گفته سهند... بود خوابیده توش شتهاب که مهمان اتاق توی رفتم
 ...بيوابه اینجا کنه مرتب اتاقشو خواد می فردا

 دونست نمی کسی اگه... شتدم خیره صتورتش به و نشتستتم سترش باالی
 "مظلومه چه" گفت می خودش به مطمئنا دیدش می خواب توی و معتاده

 رسیدمت که خورد کوچیک تکون یه دستتش... کشتیدم پیشتونیش به دستتی
 داده اجازه بهش ممکنه چطور که کردم فکر این به لحظه یه... بشتته بیدار

 زا باشه یادم... دونم نمی شته؟ می مگه... بدیم ترکش خونه توی که باشتن
 نپشیمو که برم خودم اتاق به خواستتم و شتدم بلند جا از... بپرستم ستهند

 دادم کیهت کاناپه پشتی به سرمو... نشستم کاناپه روی کنارش همونجا و شدم
 مخواب دقیقه چند گذشت از بعد... بودم خسته خیلی... بستتم چشتمامو و

 ...برد

****** 

 هب دستمو... کشید می تیر گردنم... شتدم بلند جام از خونه زنگ صتدای با
 با منو وقتی و داخل اومد ستتهند... زدم رو آیفون ی دکمه و گرفتم گردنم
 دیشب شتدی؟؟؟ شتکلی این چرا تو:_»گفت دید دیشتبی لباستای همون
 «افتاده؟ اتفاقی

 ...«دبر خوابم شهاب سر باالی... تو بیا... نه:_»گفتم و کشیدم ای خمیازه
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 اینجوری که اینقدری نه باشه حواستت گفتم:_»گفت و داد تکون سترشتو
 ...«بزن صورتت به آبی یه برو... دختر بدی عذاب خودتو

 شاز اگه زشته دیدم... انداخت می علیرضا یاد منو محبتاش... زدم لبيندی
 که اییلطف بابت خواستم می... راستش:_»گفتم همین برای... نکنم تشکر
 ...«ممنونم... کنم تشکر کردی

 هآماد برو... کنم نمی کردن تشتکر برای رو کارا این من:_»گفت و کرد اخم
 ...«مراقبشم من نباش هم شهاب نگران... نشه دیر کالست شو

 از و دمز هم مسواک... بیام سرحال تا شستم یخ آب با رو صورتم و باال رفتم
 ور ام مشکی ی مقنعه و پوشیدم مدادی نوک پالتوی یه... بیرون اومدم حمام

... کردم نگاهی خودم به... کردم سرم بستم اسبی دم موهامو اینکه از بعد هم
 هم یا گلبه ی گونه رژ ذره یه و لب برق یه... بود پریده رنگ خیلی صورتم

 تمرف و برداشتم رو وستایلم و کیف... بیام در حالت این از که این برای زدم
 از داشص که شهاب اتاق توی رفته کردم فکر... نیست سهند دیدم... پایین

 «اینجام بیا یگانه:_»گفت که اومد آشپرخونه

 ادمی اونجا از داره دستتت به ستتینی که دیدم و آشتتپرخونه تو رفتم تعجب با
 ...بیرون

 «چیه؟ این_»

.. .نکنی ضعف کالس سر بيور چیزی یه هم تو... شهاب برای صبحانه_»
ییچ ییه روی ماشینشم سو  ...«لباسشو
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 این جواب در بگم چی دونستتتم نمی... نگفتم چیزی و زدم لتبينتدی
 داشتتت رو دوستتت این شتتهاب که این از... بود باباها مثل... محبتاش

 می راه باهاش سهند حداقل نداشتت کستو هیچ که اون... بودم خوشتحال
 تونمب شاید که رسید فکرم به راه توی... افتادم راه و شدم ماشین سوار... اومد

 امروز هک گرفتم تصمیم بعدش و بپرسم نفس به راجع چیزهایی یه شتیوا از
 هابشتت به بتونم کیه نفس که این فهمیدن با شتتاید... بگیرم تماس باهاش
 اونقدری رو نفس شهاب یعنی بود؟ شهاب عشتق نفس یعنی... کنم کمک

 حال به خوش آورد؟ در وضع این به خاطرش به زندگیشو که داشت دوست
 ...حالش به خوش... نفس

 ...دیدم رو صدف و آرزو رفتم می کالس سمت به داشتتم وقتی راهرو توی
 :گفت آرزو که کردم سالم بهشون

 ...«سری یه نه... زنگی یه نه هستی؟ گوری کدوم هست معلوم_»

 یه نیستی بلد... گه می راست آره:_»گفت اون حرف ی ادامه در هم صدف
 «بدی؟ اس ام اس

 ...«گه می راست آره:_»گفت آرزو

 می راست گه می راستت هی... گه می راستت و کوفت... اِ :_»گفتم کالفه
 «میرین؟؟ می بزنید زنگ یه شما خب... گه

 چه آدم دوستای اوقات بعضی... کالس سمت رفتم و کشتیدم رامو هم بعد
 ستتراغی یه تونید می که شتما نزدم زنگ من عاقل آدم خب... دارن توقعاتی
 ...که میرید نمی... بگیرید
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 آرزو... نشتتستتتن کنارم و کالس تو اومدن بعد دقیقه چند هم دوتا اون
 ...«شدیا جنبه بی... شی می ناراحتم زود چه:_»گفت

 می هک شما... بزنم زنگ نتونستم شایدم خب اما... نیستم جنبه بی من نه_»
 «تونستید؟؟

 «؟اینه از غیر... بدی تونی نمی جوابم بزنی زنگ تونی نمی وقتی خب_»

... بشم ناراحت دیوونه تا دو این دست از تونستم نمی من... گرفت ام خنده
... نیستم ناراحت که شتد راحت خیالشتون دیدن رو ام خنده وقتی هم اونا

 ...شدن ساکت همه اومدنش با و اومد استاد بعد دقیقه چند

 شتتکر خدارو. بیرون زدم کنم معطل که این بدون کالس، شتتدن تعطیل بعد
 مهمی روزای روزا این... خونه رفتم می حتما باید. نداشتم کالس دیگه که

 با برگشتم. زدن می داد سرم پشتت و کردن می غر غر آرزو و صتدف... بود
 ...بیرون رفتم و دادم تکون دست براشون خنده

 ارک سهند ترسیدم می. رسوندم خودمو گاز شوت شهاب، خوشگِل  ماشین با
 همین تا دنبو که بیچاره اون وظیفه. بودم پرستار من. بشه واذیت باشه داشته

 می آدمی همچین به دوست واقعا بود کشیده زحمت خیتتتتتتتتتلی جاشم
 !!!گن

 دمرسون خودمو زود. دیدم خونه در پشت رو یکی. شدم پیاده ماشین از وقتی
 و تیپ خوش ولی مستتن مرد یه... شتتناختمش قیافش دیدن با تازه... بهش
 !!!ها کیانی خانوادگی دکتر... برخورد خوش العاده فوق

 !«ببینمتون که کردم نمی فکرشم اصال! شمایین؟ دکتر... سالم_»
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 !«نیستیم؟ آدم ما مگه چرا... دخترم سالم_»

 !«بشها ی خونه دم... اینجا حاال... باشین استرالیا بود قرار... نه بابا ای_»

 !«بپرسی؟ سواالتو اینجا شب تا خوای می ببینم_»

 ...«بفرمایین... نه نه_»

 اخلد فرستادم اونو و کردم تعارف اول و ایستادم کنار و کردم باز رو خونه درِ 
 ...خودم بعدم و

 ...«دکتر گفتین می داشتین خب_»

 پنج زا کمتر کارم برگشتم و رفتم دیگه هیچی آها! بگم؟ خواستم می چی_»
 ...«شهابه شانس شایدم... کشید طول ماه

 ...«هستین شرایطش این تو شما که شانسه خوش واقعا بله_»

... گفت رو چیز همه بهم زد زنگ دوستتش این دیشتتب... خوبه حالش_»
 ...«بوده دنبالش عجل اینکه مثل

 اون. نگ... پیرمرده توئه دنبال عجل ووووویتتتتتتتتتتتتتتی:_»گفتم تودلم
 !!!«داره آرزو خدا به.. جوونو

 تصمیم.. نیست بد حاالم... شتد رد گوشتش بیخ از خطر شتکر رو خدا_»
 ...«بدیم ترکش داریم

 !!«!بودیم کالنتری تو تموم ساعت سه شهابمون آقا این خاطر به صبح_»

 !بود؟ شده چی باز... ریيت دلم

 !«دکتر؟ چرا_»
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... نخواست می تعهد شهاب موندن خونه تو برای پلیسا گفت می دوستش_»
... مخانوادگیش دکتر بشن مطمئن که بدم نشتون مدرکمو و بدم تعهد برد منو

 یلهپ خیلی جماعت این... کردیم پیدا نجات دستتتشتتون از بدبيتی هزار با
 ...«ان

 ...خندیدم

 پلیس و بیمارستان همش مدته این بس از... نشده هیچی شتکر رو خدا_»
 ...«شه می سیخ تنم به مو میاد که اسمشون دیدم

 ...«شه می درست دخترم نيور غصه_»

 ترف دکتر. شدیم سالن وارد هم با و دادم تکون موافقت ی نشتونه به سترمو
 فنجون ات دو با بعد دقیقه بیست. کردم عوض لباسامو رفتم من و شهاب اتاق

 و ردارمب رو سینی خواستم... بود نیومده هنوز دکتر... حال تو رفتم نستکافه
 و اومد اه پله از... بیرون اومد خودش بدبيتانه یا خوشبيتانه که اتاق تو برم

 هدوخت چشم دهنش به انتظار چشم... نشست من روبروی مبل روی و پایین
 !«منه؟ برای:_»گفت و زد ژکوندی لبيند... بودم

 ...«جون نوش:_»گفتم و زدم لبيند متقابال... کرد اشاره فنجونا به

 داشتیم ما هرچی حاال... خورد نسکافش از آروم آروم و برداشت رو یکیشون
 یم طمانینه با همچین... نبود خیالشم عین اون... شدیم می چل ناراحتی از

 ! کنم نصف دو ميش تو رو سینی خواست می دلم که نوشید
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 داد نمی دست از خوردن موقع که رو زبونش خب... نیاوردم طاقت آخرش
 چه وضعش دکتر:_»گفتم... بده توضیح تونست می هم کرد می کوفت هم

 !«جوریه؟

 یا دقیقه سه دو یه... خدا ای... نوشید نستکافش از بازم و کرد بهم نگاه یه
 یستن تعریفی وضعش:_»گفت و نعلبکی تو گذاشتت فنجونو گذشتت که

 ...«هست امید ولی

 !«کنم؟ چیکار دقیقا باید من! چی؟ یعنی_»

 !«بکشدش ممکنه دادن ترک خونه تو_»

 !«چی؟_»

 زد می فحر من با دوستش وقتی دیشب. طبیعیه چیزا این ببین... نترس_»
 رو دلیلش. ميالفم شدت به من ولی بده ترکش خونه تو داره تصتمیم گفت

 مطمئن اعتیاد ترک کمپای از گه می اون ميالفم گم می بازم ولی دونم می
 شماهم گم می منم اما. دادن کشتتن به رو خیلیا که شتنیده یعنی... نیستت

 بریمشب بهتره... کنین محافظت جونش از بتونین که ندارین اطالعات انقدر
 پاک شهاب آینده ماهِ  یک تا که ایشالله کنم می کمک منم... مطمئن جای یه

 ...«پاکه

 شتتده برام نیافتنی دستت آرزوی یه شتتهاب دادن ترک... شتد جوری یه دلم
 !!!!بود
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 می لجبازه اون... ترستتم می! چی؟ نيواد خودش اگه:_»گفتم نگرانی با
 میناناط بهش اتفاق همه این از بعد دیگه... بیاره خودش سر بالیی یه ترسم
 !«ترسه نمی جونش از خدا به دکتر ندارم

 با خودش کنم می کاری اصتتال یارمش می من نيواد؟ تونه می مگه_»
 تو ممکنه نباشه راضی اگه... باشه هم راضتی راضتی... بیاد خودش پاهای
 واقع در ادامعت ترك بحث تو ببین... براش چیزه بدترین این و کنه فرار کمپ

 عتیادا یا و برگشت به میل دلیالی مهمترین از روانی و جستمانی وابستتگی
 رو یه و ترك به قوی تمایل رو یه دارن، رو دو ستتکه مثل معتادا تمام. مجدده

 ستتکه ناپذیر تفکیك روی تا دو حالت دو این که اعتیاده ادامه به تمایل
 از ونچ گیرن، می ترك به تصمیم واقعا   دارن ترك به عالقه که گروهی. هستن
 نمیار وجود به اطرافیان برای که مشکالتی و خودشون جسمانی وضع دیدن

 سالم حتما و است دسته همین جز شهابم کنم می فکر من. کشن می عذاب
 !«نه؟ کرده اذیت رو شما خیلی اون... ده می ترجیح رو بودنش

 واقعا یعنی! چی؟ اعتیاد ترک های کمپ گذشتتته، خودش از حاال دکتر_»
 می مردمو جوونای و هستتن جو ستود بعضتیاشتون که گفته راستت ستهند
 !«کشن؟

 همچنین و منفی جنبه به ای زمینه هر تو بعضتتی که اونجایی از خب_»
یی  می استفاده سوء هم معتادا دادن ترك از دن می اهمیت خودشون سودجو

 هچا تو و میارن در چاله از رو افراد این غیرمجاز داروهای از استفاده با و کنن
 شکل به که" نورفین بوپره" خانواده خطرناك داروهای از بعضی. اندازن می
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 از معتادها شدن کشته همه ممکنه. هستت هم زیرزبونی قرصتهای و آمپول
 ...«بشه گرفته دارو این

 حالی در و برداشت رو سامسونتش کیف... بودم دوخته چشم دکتر به نگران
 اشوپ حاالم... مطمئنم من. برمیایین پسش از شما:_»گفت شد می بلند که
 قول بهش ...بیچاره بود ریيته بهم خیلی. بيوره دوستش این بده ببر چیز یه

 حالش یمباش منتظر باید فقط مطمئن جای یه ببرمش بیام آینده روزای تا دادم
 ...«بشه بهتر

 ناو و کردم تشکر خیلی خیلی ازش... کردم همراهیش در دم تا و شدم بلند
 می باید... بود اومده یادم رو بیچاره ستتهند تازه... رفت و کرد خداحافظی

 .کردم می عذرخواهی رفتم

 بهم... بیرون میاد اتاق از داره سهند دیدم موقع همون... رفتم مهمان اتاق به
 «داری؟ کاری:_»گفت

 «ندارید؟ نیاز چیزی ببینم خواستم... هیچی نه_»

 یحت... بگیره جون ذره یه بيوره شهاب کن درست چیزی سوپی یه برو_»
 ...«اتاقش دور برم منم... نداره زدنم حرف حال

 ...«کمکت بیام کنم درست غذا من کن صبر_»

 ...«میام بر پسش از تنهایی خودم... خواد نمی نه_»

 و کار از که این بابت معذرت و ممنون... باشتته:_»گفتم و کردم تبستتمی
 ...«افتادی زندگی

 ...«ببینم برو چیه؟ حرفا این_»
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 رو خدا... کردم چک رو خواستم می غذا تهیه برای که موادی و پایین رفتم
 چون و کردم درست سوپ شهاب برای... خونه تو داشتتیم چیز همه شتکر

 توی از... زمینی ستتیب با کردم ستترخ مرغ هم خودمون برای بود شتتده دیر
یج و خیار... کردم حلقه رو ها گوجه... شتستم و آوردم در کاهو یيچال  هو

 برای گذاشتتتم کنار رو کاهوها و ها گوجه از مقدار یه... کردم رنده هم رو
 می هم هنوز... کردم درست ساالد شهاب برای هم رو بقیه... مرغ ساندویچ

 سوپ و مرغ ساندویچ و ساالد ظرف... خوره نمی غذا ساالد بدون دونستم
 قبل از.. .باال بردمشون آب پارچ یه و سبزی کمی با و گذاشتم سینی توی رو

یی... بودم چیده ستهند برای رو میز هم .. .نداشتم خبر خودم و بودم کدبانو
 غذا من ستتهند:_»گفتم و رفتم شتتهاب اتاق به ستتر یه ستتینی همون با اول

 ...«بدم شهاب به اینو من تا بيور برو... میز روی گذاشتم

 یم چیزی یه کشیدی؟ زحمت چرا:_»گفت و کشید کار از دست لبيند با
 ...«نکنه درد دستت... من خوردم

 هم خودم... که نکردم درستتت تو برای:_»گفتم بگیرم حالشتتو که این برای
 ...«بودم

 که مبود خوشحال... پایین رفت و کرد ترک رو اتاق حرفی هیچ بی و خندید
 تمگذاش تيتش کنار میز روی رو، سینی... بدم غذا شهاب به تونم می خودم

 به و بود کشتتیده دراز تيت روی احستتاستتی هیچ بی... کردم نگاه بهش و
 «خوری؟ می چی اول شهاب:_»گفتم... بود شده خیره جلوش

 ...«خورم نمی چیزی:_»گفت و کرد بهم نگاهی
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... کردم درست غذا برات همه این من... شته می مگه:_»گفتم و کردم اخم
 ...«بيوری باید... کردم درست برات هم ساالد ببین

 ...بردم سمتش به و کردم پر رو قاشق و برداشتم رو سوپ ظرف

 «شدی؟ بچه... دیگه کن باز دهنتو_»

 ...«بودم بچه کاش:_»گفت و زد دله ته از بود معلوم که محزونی لبيند

 ...«بيور اینو حاال_»

... بعدیش و بعدی طور همین... خورد رو اول قاشتتق و کرد باز دهنشتتو
 حرفی هیچ بی اونم... گذاشتتتم می غذا دهنش توی من شتته؟ می باورتون

... بودم ندیده مظلومی اون به رو شتتهاب وقت هیچ... خورد می آروم آروم
... بود رویایی شهاب همون... شتهاب این... بود لجباز و غرور پر همیشته
 اون به شتتد قرار... یگانه کن بس... دیدم خواب توی شتتب اون که همونی
 ...نکنی فکر خواب

 ...«دیگه شد تموم کجایی؟ یگانه_»

 ...«شد پرت حواسم ببيشید:_»گفتم و اومدم خودم به شهاب صدای با

 غذای نوبت حاال ختب:_»گفتم شتتادی بتا و کردم عوض لحنمو بعتد
 ...«اصلیه

 «ام؟ بچه من شده باورت جدی_»

 «خورن؟ می غذا ها بچه فقط مگه:_»گفتم و کردم ظریفی اخم
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 حرفی هیچ بی هم همین برای دارم جواب براش بگه چی هر دونستتت می
 ورمبا:_»گفتم شد تموم وقتی... خورد رو ساالدش اون از پس و ساندویچش

 «خوردی؟ رو همه جدی جدی... شه نمی

 «نيورم؟ بود قرار مگه_»

 لندب جا از و برداشتم رو سینی... بود گونه بیمار و ضعیف هم هنوز صداش
 ...شدم

 ...«کنی گوش حرفم به کردم نمی فکر اما نه_»

 دسر دستتش... کردن وصتل برق بهم انگار... گرفت دستتش توی دستتمو
 «خوای؟ می چیزی بله؟:_»گفتم و سمتش به برگشتم... بود

 ...«اینجا بذار رو آب پارچ_»

 «تشنته؟_»

 ...«کم یه_»

 مصتتدا خواستتتی چیزی:_»گفتم بعد... دستتتش دادم و ریيتم آب لیوان یه
 ...«بزن

 غذا ویر:_»گفتم که بکشه دراز خواست و داد تکون باشه ی نشونه به سرشو
 ...«کن صبر یکم... نيواب

 «اتاق؟ این آوردین منو چرا... رفته سر حوصلم... بابا ای_»

 «بیارم؟ کتاب برات خوای می:_»گفتم و رسید ذهنم به فکری

 ...«نیست خوب حالم... نه_»

 «چته؟:_»گفتم نگرانی با
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 ...«چمه دونی می خودت:_»گفت و انداخت بهم نگاهی

 تو.. .شهاب ببین:_»گفتم... داشت نیاز مواد به بدنش هنوز... کشیدم آهی
 ...«باید

 دکتر و ستهند مثل هم تو خواد نمی... دونم می:_»گفت و کرد قطع حرفمو
 ...«بیرون برو... کنی دیکته برام رو حرفا

 یه بتا من یتاس قول بته... کم تحملش و بود مریض... کردم می درکش
 داغونه؟ عمره یه که بگه چی بیچاره این ریزم می بهم رو دنیا سرماخوردگی

 حرصم... شتست می دستتاشتو داشتت ستهند آشتپرخونه توی رفتم وقتی
یی دستت جا این مگه... گرفت یی ظرف اینجا بود؟ شتو  چیزی... بود شو
 هب خوش... استتت خوشتمزه خیلی پيتت دستتت یگانه»:_گفت که نگفتم

 ...«شهاب حال

... رونبی رفت و کرد تشکر اونم که زدم لبيندی... شدید بود پهلو دو حرفش
 ...«واال... کنه جمع اینو های تیکه بیاد یکی... آخیش

 کردم خشتتک موهامو و گرفتم دوش یه و شتتستتتم رو ظرفا و خوردم غذا تا
 رو اتاقم در سهند که زدم می شونه موهامو داشتتم... پنج بود شتده ستاعت

 ...«اومدم:_»گفتم و انداختم سرم روی رو، روسریم... زد

 ...«شد تموم شهاب اتاق کار بیا:_»گفت سهند که کردم باز درو

 وستتایل تمام... کردم تعجب اتاق دیدن با... رفتیم شتتهاب اتاق به هم با
 شتتده مالیم زرد هم ها مالفه و ها پرده رنگ و بود شتتده عوض جاشتتون

 «آوردی؟ کجا از رو ها پرده و ها مالفه این:_»گفتم تعجب با... بودن
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 شهاب.. .نکردم تعجبم البته... بودن نو... کردم پیداشون گشتن ذره یه با_»
 چیزهایی ی همه از دست اعتیادش، با اما داشت دوست خیلی رو رنگ این
 به دیگه حتی... مادرش و پدر... نقاشی... کشتید بودن اش عالقه مورد که

 ...«نزد سر هم نفس

 کنم بیدار رو شهاب برم... گم می دارم چی من:_»گفت زده شتک دفعه یه
 ...«اینجا بیارمش

 نتتاگهتتان... نفس... نفس... نفس... بودم حرفش بتهتت تتوی متن امتا
 «اینجایی؟ کی تا تو سهند:_»گفتم

 «بری؟ خوای می جایی تو... مونم می ندارم کاری من چی؟ برای_»

 «بمونی؟ شه می... جایی برم باید... آره_»

 ...«برس کارت به برو آره_»

 لیيچا در روی از رو شیوا ی شماره و پایین رفتم سترعت به حرفش این با
 ...گرفتم شمارشو و اتاقم توی رفتم... برداشتم

 «بله؟_»

 ...«ام یگانه من... جان شیوا سالم_»

 «گلم؟ خوبی... جون یگانه سالم_»

 «شه؟ می... ببینمت خواستم می... ممنون_»

 «شده؟ چیزی:_»پرسید مشکوکی لحن با

 ینهم برای... بدونی رو جوابشون تو کنم می فکر... دارم سوال تا چند نه_»
 ...«شدم مزاحمت
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 «کجا؟... باشه... عزیزم چیه مزاحم_»

 ...«بگی تو جا هر_»

 دونستتت می کاش... کردم قطع رو تلفن و دادم شتاپ کافی یه آدرس بهش
 ...کاش... گفت می بهم و دونست می کاش... چیه نفس جریان

 و زدم ریمل ذره یه... مشکی کاله و شتال و یيی جین یه و کردم تنم پالتومو
 شتتهابم خب... نبود ای دیگه چیز... بود همین خدا به... همین... لب برق

 وت نشتته خراب وقت یه ببرمش من بذار کنه نمی استتتفاده ماشتتینش از که
... مبش سوارش خوام می نشه خراب اینکه برای فقط خدا به آره... پارکینگ

 ستتهند... جونشتتون از دور نیستتتن تو مثل که ملت... کن خر خودتو یگانه
 ...بود هم در شهاب اخمای... زد می حرف شهاب با اتاق توی داشت

 ...«راهه تنها این حال هر به_»

 و جلو رفتم فوری و نکردم فضتتولی دفعته این... بود ستتهنتد صتتتدای
 «خوای؟ نمی چیزی شهاب... رم می دارم من سهند:_»گفتم

 «کجا؟:_»گفت اخمش همون با شهاب

 ...«میام زود و دارم خرید جایی یه برم_»

 مبگ شد نمی... نداشتم بهتری ی بهونه موقع اون اما... نیستم گو دروغ من
 ...که بپرسم نفس ی درباره شیوا از رم می دارم

 ...«برو من ماشین با_»

... پایین رفتم و گفتم ای باشه... شتد صتادر هم خودش ی اجازه... آخیش
 خودت برای خانم یگانه... رفتیم که برو و آوردم بیرون پارکنیگ از رو ماشین
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 ردمک پارک رو ماشین رسیدم نظر مورد شاپ کافی به وقتی... شدیا ای راننده
 و رفتم بود نشتتستتته شتتیوا که میزی ستتمت به... شتتدم پیاده ماشتتین از و

 «خوبی؟... سالم:_»گفتم

 «خوبه؟ من وفای بی نامزد اون شهاب؟ چطوری؟ تو... گلم ممنون_»

 خاطر هب... جان شیوا ببيشید:_»گفتم شرمندگی با و صندلی روی نشستم
 ...افتادید کارتون از هم سهند و شما من،

 اعثب اون... مدیونیم شهاب به ما... که گفتم گی؟؟؟ می چیه اینا بابا نه_»
 ...«بوده ما وصال

 با یروزای چه... بيیر یادش:_»گفت رفت فرو خاطراتش توی انگار که بعد
 ...«داشتیم نفس و شهاب و سهند

 که ودمب مطمئن حرفا این با دیگه... شد حبس نفسم دوباره اسمش شنیدن با
 یه... عشق یه... قوی و محکم چیز یه... بوده نفس و شتهاب بین چیزی یه

 ...بزرگ عشق

 تا اما ...فضولم کنی فکر شاید... بدونم همینو خوام می دقیقا من راستش_»
 رابطه قطع خانوادش با نفس خاطر به شتتهاب دونم می من که جایی اون

 موضوع ینا فهمیدم با بتونم شاید گفتم... گفتم... رفته مواد سمت به... کرده
 ...«کنم کمک بهش بهتر

 «کجاش؟ از بگم؟ چی از:_»گفت و زد تليی لبيند
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 رابطشون توی خوام نمی من... مربوطه بهم کنی می فکر که جایی هر از_»
 هب حاضر خاطرش به شهاب که بوده کی بدونم خوام می فقط... بشم دقیق

 ...«شده خانوادش ترک و زندگیش نابودِی 

 مه با نفس و شهاب و من یادمه که وقتی از:_»گفت محزونی لحن با شتیوا
 بزرگ هم با سالگی سه از... جونی جون و صمیمی دوست تا سته... بودیم

 شهاب زندگی... بود شتهاب نفس... بود شتهاب چیز همه نفس... شتدیم
 ...«بود شده بسته نفس به شهاب جون هم بچگی همون از... بود

 ...عشق... داشتم رو انتظارش که بود چیزی همون... دادم قورت دهنمو آب

 شتتهاب موقع اون... اومد محلمون به جدید ی خانواده یه و زد که این تا_»
 پسر تا دو خانواده اون... بودیم ساله شونزده نفس و من و بود ستالش هجده

 سعید... هم سعید و بینی می که سهندی همین... سعید و سهند... داشتت
 و بود شهاب همسن سهند... داشت فرق ستهند با خیلی... بود هوا به ستر

 ی دیوونه... نه که عاشق... شد سعید عاشق نفس... بود ستاله هفده ستعید
 رمجبو خانوادشو سعید که بودن عاشق اونقدر... طور همین سعیدم... سعید

 یچه به... نکردن قبول نفس مادر و پدر... نفس خواستتتگاری بیان کنه می
 کاراش بياطر که پستتری به بدن رو دخترشتتون شتته می چطور... وجه

 مثل ای خانواده هم اون... نداشت امکان کردن؟ فرار محلشون از خانوادش
 ...«زد می رو اول حرف چیزی هر توی که اونا

 بشها... بود کی نفس... درنیاوردم سر حرفاش از... بودم گیج چی؟ یعنی
 بود؟ داستان این کجای
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 مردم من اگه... شیوا" گفت بهم نفس... نمیره یادم وقت هیچ رو روز اون_»
 "کنی؟ می کار چی تو

 می ارث تقستتیم شتتوخی به... زدیم می هم با زیاد حرفا این از نفس و من
 مثل هم روز اون... حرفتا این و گفتیم می بهم پوالمونو جتای... کردیم

 ریهگ ذره یه شاید... شاید... بعدش... دارم می بر پوالتو اول" گفتم همیشته
 "همین... کردم

 جنازه و تلخ لبيند یه بود؟ چی دونی می داد بهم نفس روز اون که جوابی
 ردهک خودکشی نفس... نفس... کردن پیدا حمامشون وان توی شبش که ای
 سک هیچ و بود واقعی عشقش که سعیدی خاطر به... سعید خاطر به... بود

 مهمون بعد به روز اون از... شدیم داغون همه... بگذریم... نداشت باورش
 از بعد سعید... بود من به ترین نزدیک نفس... چشمامه اشک من شتب هر

 همه... شده فوت که رسید خبر هم سال یه از بعد... شد گور و گم مراسمش
... بودن نوجوون تا دو این عشتق از متعجب و شتتدن خورد... شتدن داغون

 ...«من خود حتی

 شهاب... یگانه بود این ما ی قصه:_»گفت و کرد پاک رو گونش روی اشک
 خودش برای رو وضتتع این و کرد قهر خانوادش از ماجرا این از بعد هم

 توی... یگانه سوخت خواهرش تنها داغ توی... سوخت شهاب... ستاخت
 خواهر شهاب برای نفس... یگانه ستوخت داشتت خواهرش به که عشتقی

 ئولمس رو کیانی آقای و خانم شهاب،... بود زندگیش... بود نفسش... نبود
 ...«کرده ترکشون همین برای... دونه می نفس مرگ
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 .اومدم خودم به شیوا صدای با بوده؟ این داستان یعنی... نداره امکان... نه

 زمانی تا موقع اون از دیگه ما... عزیزم گه می بهت شتتهاب رو چیزا بقیه_»
 ههمیش سهند اما... نداشتیم باهاش ارتباطی هیچ اومدی سهند سراغ تو که

 ...«بود مراقبش دورادور

 می این از... شدن اشک از پر چشمام بازم باشته خودم دستت که این بدون
... خواهرش خاطر به... شد خراب زندگیش و بود مظلوم شهاب که سوختم

 ...باشه اینطور اومد نمی بهش

... راهه اول شتتهاب... جلو برو احتیاط با:_»گفت و شتتد بلند جا از شتتیوا
 ...کن ثابت خودت به رو احستاست... مونده راه خیلی ستالمتیش تا هنوز

 اون داری، دوسش که کنی قانع رو خودت و بیای کنار خودت با تونستی اگه
 دمق افته می اتفاق این که زمانی تا... شه می عشقت پذیرای هم عقلت موقع
 ...«بشی پشیمون بعدا نذار... بردار طمانینه با و آروم رو هات

... ذارم می تنهات:_»گفت غمگینی لبيند با که کردم نگاه بهش بهت با
 ...«رتدا خدانگه... بایستی پاش و بگیری تصمیم تونی می تر راحت حاال

 کافی از و کرد حساب رو میز پول من، متعجب چشتمای مقابل در هم بعد
 مونده باقی نيورده دست که شدم خیره روبروم ی قهوه به... شد خارج شاپ

 ...بود

***** 

 می فکر کلمه یک به فقط... رم می کجا به دونستم نمی اما روندم می داشتم
 رادرب که عشقی به... برادری عشق یه به... شيص یه به... واژه یه به... کردم
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 بعدش... شده نفر یه نابودِی  باعث... که عشتقی به... داشتت خواهرش به
 به... خودم هب... نفس به... کردم فکر شهاب به... شد بیشتر و بیشتر افکارم

 لدلی به... ستتهند به... شتتیوا به... ستتعید به... کیانی آقای به... جون لیال
 هب... نفس مرگ به... بود کننده قانع ظاهر به که نفس ی خانواده ميالفت

 وادم اون به... مواد به... هرویین به... اعتیاد به... زندگی به... شهاب نابودی
 ایبر که کسی اون به... بیاد و بره مرگ دِم  تا شتهاب شتد باعث که فروشتی

 به... مظلومیتش به... کشتتیتدنتاش درد بته... داد مواد بهش بتار اولین
 رو هفرشت حکم من برای شهاب... بود پاک شهاب... پاکیش به... سادگیش

 رونبی برو بکشه داد سرم هم دیگه بار صد اگه و بود مهربون شهاب... داشت
 ایدب که... متعهد پرستتار یه... پرستتارشتتم من هم باز ببینمت خوام نمی یا

 پرستار یه از بیشتر باید که... گردونه برش زندگی به که... کنه مداوا شتهابو
 اشقع االن که کردم فکر خودم به... بزاره مایه عشقش از باید که... بزاره مایه
 شهاب به و کردم فکر عاشق ی یگانه به... ستالگی نوزده ستن توی... بودم
 ...ساده و پاک

***** 

 «بودی؟ گوری کدوم_»

 ...«که بود اومده پیش کاری خدا به_»گفتم بيض با

 چه:_»گفت بود شتتده بدتر ظهر از که ضتتعیفش صتتدای همون با شتتهاب
 ...«کن نگاه ساعتو کاری؟
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 کجا یگانه... باش آروم تو شهاب_»گفت... کنه مداخله کرد ستعی ستهند
 «بودی؟

 کجا؟ رفتم گفتم می گفتم؟ می چی

 ...«من... من_»

.. .شبه دوازده ساعت بودی؟ کجا هان؟ چی؟ تو:_»گفت کالفگی با شهاب
 «فهمی؟ می... دوازده

 رمقی هیچ دیگه بیچاره... زد داد رو آخر ی کلمه و زد رو خودش زور تمام
 هب دویدم و کردم استفاده سو موقعیت از منم و بست چشتماشو... نداشتت

 «...نکنید بد فکر... داشتم کار خدا به:_»زدم داد جا همون از... اتاقم سمت

 دهچن ساعت نفهمیدم که این از... بود پر دلم هم هنوز... بود گرفته ام گریه
 حرص شتتهاب اینکه از... زدم دور خیابون و کوچه توی شتتب دوازده تا و

 لشحا و بشه عصبی دوباره نداشتم دوست... بشه خورد اعصابش و بيوره
 اه... سوخت الکی شهاب که گرفت می حرصتم زمونه بازی از... بشته بد

 ...تو کن عوض کانال هی یگانه

 رو چیز تا چند حرص دونم نمی... لعنتی:_»گفت که اومد شهاب صتدای
 ...«کشم نمی سهند... بيورم

 هب... بود سيت برام خیلی چند هر... کردم می تحمل باید... نبود ای چاره
 برقی بياری.. گم می رو چیز همه... دیدم مناسب رو شرایط که این محض

 اندکی از بعد... بودم خستتته خیلی... خزیدم تيتم توی و کردم روشتتن رو
 ...رفتم خواب به فورا
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. شتدم پا جا از خواب گرم هنوزم و حالی بی با من که بود صتبح نه ستاعت
 رفتم .ترکید می داشت ميم بودم کرده فکر بس از بود سنگین خورده یه سرم

 ات سرم رو انداختم صورتی خوشرنگ شال یه و زدم صتورتم و ستر به آب یه
 ستتهند زدم می حدس. بیرون اتاق از رفتم و کنه پنهان صتتورتمو رنگی بی

 زا بود خونه سهند وقتی معموال و بود کور و سوت خیلی خونه چون نباشته
 ! ریيت می پایین دیوارا شهاب، با صداشون و سر

 ظرف تو و کردم درستتت ای خوشتمزه ستتوپ ستاعت یه بعد آشتپزخونه تو
 ولق خودم به! بيوره سوپ باید روز و شب دیگه حاال شهاب بیچاره. ریيتم

 غذای از ستینی یه با و آب لیوان یه... بپزم واستش خوب ناهار یه ظهر دادم
. مافتاد راه اتاقش سمت به و برداشتم و خورد می باید که داروهایی و شهاب

 گمب بهش تونستم می کاش... باشه کرده فراموش رو دیشتب ناراحتی کاش
 وارد و کردم باز رو دراتاق بزنم در اینکه بدون. دیرکردم خودش خاطر واسته
 نزدیک، رفتم... بود نشسته تيتش رو بیدار تازه هیچی، نبود که خواب. شدم

 ...کردم ستتالم زیر به ستتر و گذاشتتتم تيتش کنار عستتلی روی رو، ستتینی
 ! ناراحته هنوزم پس... نداد جواب... نبود خوب اصال. نبود خوب حالش

 تيتش لب بدم رو داروهاش بتونم و باشتتم تر نزدیک بهش که این برای
 آب لیوان با و درآوردم همشتتو. خورد می باید قرص نوع چند... نشتتستتتم

 وت بشر این خدایا... وایتتتتتتتتتتتتتی... کرد نگاهم... گرفتم دهنش نزدیک
 تو خیره چشتتمای. بود کباب واستتش دلم... جذابه هم حالت ترین زشتتت
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 بيواد خودش که این واسه نه اشتک... بود قرمز و اشتکی بدجور چشتمام
 !سوخت می هرویینی بی درد تو داشت که این واسه اشک... کنه گریه

 اون و کردم می عمل دکترش دستورای به فقط و کنم کاری تونستتم نمی من
 ادمد می داشتم بس یه کاش شتد می اذیت نباید و بود ضتعیف بدنش هنوز

 !!! کشید می

یی رو طرف که شتته نمی بابا... یگانه شتتو خفه  می درد داره... بکشتتم یهو
 اون کو... شده مظلوم چقدر بمیره واستت یگانه!!! ببین چشتماشتو... کشته

 !آورد؟ نمی کم من با کردن کل کل و لجبازی تو که سرکش و ميرور شتهاب
 !!!بود تلخ اش مزه چقدر... دادم قورت بيضمو

 از وقت هیچ... بود ماهر بهم شدن خیره تو و کرد می نگاهم هنوزم شتهاب
 می آب هم رو آذرین ستتنگ دل که کرد می هایی نگاه یه و رفت نمی رو

 ! بودم یگانه که من حاال... کرد

 .«افتاد دستم بگیر! ؟ خوری نمی چرا پس:_»گفتم

 !«یگانه؟ بودی کجا دیشب_»

 یرونب آه مثل رو نفسم... سینی تو گذاشتم رو آب لیوان و انداختم رو دستم
 لخیا بی رو فراموشتتی... دارن اعتیاد مرض فقط ایشتتون نيیر... فرستتتادم

 ...«تیمداش قرار هم با... شیوا پیش بودم رفته:_»گفتم مکث کم یه با! شدن

 !!!!!!«شیوا؟_»

 نواو که چقدره دونی می... یگانه مصرفت بی مخ تو خاک... گزیدم لب یهو
 داره احتم فکره تو بینم می دارم... شده شوکه بود معلوم قیافش از ؟!ندیده؟
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 من نم با زود. بیاد یادش نباید بده خیلی که خاطراتش نه وای... خاطراتشو
 چهب با و بود تولدش شب امشب. دانشگاهیمه دوست شتیوا:_»گفتم کردن

 ناراحت رفتم نمی اگه. کردن دعوت هم منو و داشتن قرار شتاپ کافی تو ها
 .«برم شدم مجبور. شد می

 غدرو انقدر که ببيش مرتبه هزار صد رو من خدایا... کرد می نگام مشکوک
 ! بدم حسینی و راست توضیح شه نمی فعال. گوئم

 ...«ربيو غذاتو! کنی می بازرسی انقد نیست که کالنتری بابا:_»گفتم

... رو صتتبحانش بعدم و خورد و گرفت ازم داروهاشتتو حرفی هیچ بدون
 یهو چرا دونم نمی! من دستای به بود دوخته چشم. شته می باورتون! نيورد

 ادای داشت انگار... زدیم می حرف هم با چشتم با... رفت ویلی قیلی دلم
... بيوره غذا خودش دیگه تونه می بودم مطمئن و آورد می در رو فلج آدمای

 می دهنش تو بردن برای نه اما نزدیکش آوردم سوپ قاشتق یه و بردم دستت
 مردمک. بودم داشته نگه جلوش رو قاشتق منتظر... بگیره خودش خواستتم
... برد دهنش رو قاشق و آورد جلو سرشو موقع همون... لرزید می چشماش

 تو عنیی این! بگیره قاشق به دست اینکه بدون... خورد رو قاشق توی سوپای
... نوکریا ازاین باشتته تا... شتتدما نوکرشتتم... پررووووووووو! بده غذا بهم

 زیر. لرزید می دستام کم یه. دادم غذا بهش خودم کم کم! هستتم نوکرشتم
 خواست می نیست خوش حالم فهمید انگار. شدم می ذوب داشتم نگاهاش

 ...«ببرشون دیگه خوام نمی:_»گفت بده نجاتم خودش دست از
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 تمدونس نمی هنوزم. بیرون رفتم و برداشتتم رو ستینی و دادم تکون رو سترم
 !!!!!!نه یا کرده باور دروغمو

***** 

 اعتیاد ما نظر از. کنیم مي نگاه بیماري یك عنوان به اعتیاد به ما امروزه"
... دارد آن هاي ریشتته دقیق شتتناخت به نیاز که استتت درماني قابل بیماري

 اردد وجود معتاد فرد باورهاي و افکار شيصیت، در که است بیماري اعتیاد
 .دهد مي انتقال خود وابستگان و اطرافیان به را آن زمان گذشت با و

 کنار در زندگي مدتي از پس معتادین های خانواده یا و همستتران مثال براي
 مي... و استرس تفاوتي، بي افستردگي، نظیر مشتکالتي به مبتال معتاد فرد

 قرار درمان تحت باید نیز خانواده معتاد، فرد درمان شتتروع با طبعا. شتتوند
 ها دهخانوا مشکالت هم و گردد فراهم بهتر معتاد بهبودي بستر هم تا گیرند
 ردف فیزیکي ترك معتاد فرد ی خانواده درمان براي گام اولین. شتتود مرتفع
 ینب از خانواده فکري هاي درگیري از بسیاري امر این با زیرا باشد مي معتاد

 شده مشاهده اکثر... گردد مي فرما حکم محیط در نسبي آرامش و رود مي
 اتدفع به ولي اند کرده معتاد فرد دادن ترك به اقدام بارها معتاد ی خانواده که

 دهش معتاد بهبودي به نسبت تردید و شك نوعي دچار و اند خورده شکست
 پیچیدگي تمام با گردد استتتفاده مناستتبي و صتحیح درمان روش از اگر. اند

 روش که کنند قبول باید ها خانواده پس... استت درمان قابل اعتیاد مشتکل
 همفرا را درمان مناسب بستر خانواده یا و نبوده صحیح گذشته درماني هاي

 یمتعل قابل مسائل از سري یك که بایست مي ها خانواده پس... است نکرده
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 که استتت الزم بعدي گام در... کنند رعایت ستتکونت محل محیط در را
 درمان و روانکاوي جهت کند مي زندگي او با که که فردي یا و معتاد خانواده

 هک را مشکالتي تا گیرد قرار درمان تحت و کرده مراجعه مجرب مشاورین به
 عتیادا کارشناسان، برخی عقیده به... نماید رفع را داده انتقال او به معتاد فرد
( ادمعت) بیمار فرد جسمانی و روحی شدید وابستگی از و است بیماری یك

 ار اعتیاد علل مهمترین از یکی پژوهشگران،. کند می حکایت ميدر مواد به
 اناطرافی فشتتار دچار باشتتد، بیکار فرد اگر چنانچه اند، کرده عنوان بیکاری

 کند می تصور. زند می ميدر مواد مصرف به دست آرامش برای که شود می
 داروهایی به ميدر مواد... هستند او روانی و روحی آرامش منشأ ميدر مواد

 می پدید را دو هر یا و روانی و جسمی اعتیاد انستان در که شتود می اطالق
 که دارد وجود جهان در ميدر متاده نوع یکصتتد از بیش امروزه... آورد

 رطو به... اند کرده بندی طبقه را آنها خود دیدگاههای اساس بر پژوهشگران
 آغاز در و دهند می قرار تأثیر تحت را عصتتبی دستتتگاه که ميدرهایی مثال

 ی؛حال بی و سستی بعد اما کنند، می ایجاد سبکی و شادی و نشاط احساس
 درمان و مقابله زمینه در. اکستازی قرصتهای و الکل هروئین، تریاك، مانند

 دو ولی است گرفته انجام زیادی پژوهشهای ميدر مواد نوع این به معتادان
 جنبه به معطوف روش یك... استتت نظر اتفاق مورد درمتان برای روش

 در... شود داده ترك روانی لحاظ از معتاد باید دوم روش در و است جسمانی
 بدن فعالیت و است کار و ستر انستان ستلولی ستاختار با جستمانی درمان
 رماند قبیل از راهبردهایی جسمانی، درمان برای... گیرد می قرار تأثیر تحت
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. دارد وجود دیگر طرف از درمانی ورزش و طرف یك از دارویی و پزشتکی
یایی فرآیند درمانی روان مرحله  تاریکژرف تعدیل به وسیله بدان که است پو

 .است فرد کارآمدی افزایش برای و کند می اقدام وغیره اختالالت درمان یا
 وابستگی رفع استت، مؤثر معتاد درمانی روان در که مهمی عوامل جمله از

 ..."است روانی

 ات صتتبح از... دادم تکون یه گردنم و ستتر به و تيت رو انداختم رو ها برگه
 از اطالعات این اما نبودم، درسام فکر به. خوندن رو اینا نشتستم می شتب

 شروع ترمم های امتحان دیگه هفته یه من حاال... بود شتده تر مهم درستام
 هم موقع همون اتفاقا. زد سر بهش اومد باز قبل شب شهاب دکتر! شتد می

 قوی خیلی مسکن یه. زد مسکن بهش... زد می نعره درد از داشتت شتهاب
 شتهاب ظهر از بعد تا قراره. بود خواب هنوز ظهر امروز تا و برد خوابش که
 اون مورد در لحاظ ازهمه گفت می دکتر. نظر مورد کمپ توی ببریم رو

 شتتهاب کمپ اون بود مطمئن. کرده تحیقیق هاش فعالیت ی نحوه و کمپ
 خوب برای شهاب ترک برای نه. داشتم تردید هنوزم من... کنه می خوب رو

 !اعتیاد ترک سازمان بودن

 کشیدناش زجر گاهی دادم می شهاب بابای و مامان برای رو خبرها ی همه
 ! بشن خوشحال دادنش ترک از بیشتر تا کردم می سانسور رو

 زدم اتاق از ستتریع... بیرون بپرم فکره هرچی از شتتد باعث اف اف صتدای
 و ستتیر مثل دلم... کردم باز درو بدم جواب رو اف اف که این بدون و بیرون

 که کردم می خدا خدا... زد می تند تند که نفستتامم... جوشتتید می ستترکه
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 ترس با...تو اومد سهند و شد باز سالن ورودی در. خوام می که باشه همونی
 ای گرفت می جونمو یا که بود همونی دستاش تو...بهش بودم دوخته چشتم
 ...بده جون بهم دیگه ثانیه چند تا بود ممکن

 ...«سالم_»

 ...«یا مثبت:_»گفتم... دادم جواب سر با و دادم قورت و دهنم آب

 رو آزمایش جواب کشتتید عمیقی نفس... بدم ادامه رو حرفم نذاشتتت
 پاِک  شکر خدارو:_»گفت محزونی لبيند با و در دم توالت میز رو انداخت

 ...«پاکه

 ...«بریزه بار صدمین برای اشکام گذاشتم و رفتم وا مبل رو

 ! نذرم کردن ادا دنبال رفتم می باید حاال

***** 

 «اومدی؟ یگانه:_»گفت که اومد سهند صدای

 .«اومدم:_»گفتم و کردم نگاه آینه توی خودم ی چهره به مضطرب

 شاید که جایی به رفت می داشتت شتهاب... بود تر پریده همیشته از رنگم
 شهاب... میاد شتهاب حرفیه؟؟ چه این یگانه... یعنی... نداشتت برگشتت

 ...گرده می بر االن از تر داشتنی دوست شهاب... گرده می بر پاک

 دبو شده باز زور به چشماش و بود سهند دستت توی بازوش که شتهابی به
 ام نشئه شهاب این... داشتنیه دوست هم شهاب این... شهاب... کردم نگاه

 خوام نمی... دارم دوست بیشتر هم خودم از رو شهاب این... من و... خوبه
... داشتم دوستت شتهابو من... بگم دروغ خودم به خوام نمی... کنم انکار
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 دوست اول از شاید نه... بود ساده دلسوزی حس یه اوایل... طوری این حتی
 می داشت که حاال که بود این مهم... دونم نمی رو چیزا این... بود داشتتن

 همین... دارم دوستتت شتتهابو من... که حاالیی... داشتتتم دوستتتش رفت
... بود ناراحت شهاب... کردیم ماشین سوار رو شهاب هم کمک با... مهمه
 «بشینی؟ من پیش عقب شه می... یگانه:_»گفت آروم

 ردک اشاره بهم که کردم نگاه سهند به... کردم تعجب حسابی حرفش این از
 جواب خودم به بده؟ اجازه باید که کیه ستتهنتد مگته آخته... کنم قبول
 هکسی ترین عاقل فعال که اینه مهم... اس چیکاره و کیه نیستت مهم:_»دادم

 ...«شهاب به هم... من به هم... کنه کمک بهمون تونه می که

 داده کیهت صندلی پشتی به سرشو شهاب... نشستم شهاب کنار و عقب رفتم
 خانوادش به زمانی هر از بیش االن کردم حس... بود بسته چشتماشو و بود
 ...«شهاب:_»گفتم آروم... گذاشتم کنار رو ترس... داره نیاز

 «چیه؟:_»گفت زیرلب و کرد باز آروم چشماشو

 بگم بهشتتون... بابات و مامان به... بته:_»گفتم دادمو قورت دهنمو آب
 «بیان؟

.. .گفتم همیشتته برای بار یک... کن بس:_»گفت و کرد نگاهم عصتتبانی
 ...«نه

 حرفش اونقدر اما بود مشتتيص هم کالمش در که حالیش بی وجود با
 دو ی خونه همون در رفت ستتهند... نگفتم چیزی دیگه که داشتتت تحکم

 شب چه... شتب اون... بود جا این که شتبی اون... شتیوا ی خونه... طبقه
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... دش ماشین سوار و اومد شیوا ایستادن دقیقه دو یکی از بعد... بود سيتی
 و عصبانیت کمی بعد... تعجب کمی اول... شدم دقیق شتهاب ی چهره به

 ...چشمات اشک برق اون فدای الهی... بمیرم الهی... بعد

... پایین ریيت هری دلم که بود نشتتستتته چشتتمش توی اشتتکی چنان آن
 حالت:_»کردم زمزمه لب زیر و دستتتم توی گرفتم دستتتشتتو ناخودآگاه

 «خوبه؟

 یواش... برگردوند پنجره به رو رو، سرش و بست چشتماشتو... کرد نگاه بهم
 ...«سالم:_»گفت

 دستاش توی هنوز دستم... کرد حرکت سهند و دادیم جوابشتو ستهند و من
 چند من که دستتتی همون توی... من خدای وای... که دستتتایی توی... بود

 ...نشست چشمم به اشک دوباره حرف این با... زدم سرنگ بهش پیش وقت

 ...غم دوباره

 ...دوباره و

 ...داد فشار تر محکم رو دستم که شهابی

 ...دوباره و

 ...زد پر پر خوشحالی از غم اوج توی و شد فشرده که قلبی

***** 

 ...«جاست همین... رسیدیم:_»گفت که سهند صدای با

 به نهمچنا که شهابی به نگاه یه بعد و کردم روبروم ساختمون به نگاه یه اول
 ...بود دستم توی دستش همچنان و بود شده خیره دودی ی پنجره
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 «بشین؟ پیاده خواین نمی:_»گفت که اومد شیوا صدای

 بیرون شهاب دست از رو دستم و زدم لبيندی روش به خرابم حال وجود با
 اب دوباره و انداخت بهم رو دارش تب نگاه شتهاب حرکتم این با... کشتیدم

 یاب:_»گفت و کرد باز شهابو سمت در سهند... کرد بازی مرده صاب دل این
 «شدی؟ پشیمون نکنه... دیگه بیرون

 بکنم رو کاری بيوام من داداش؟ هنوز نشناختی منو... نه:_»گفت شهاب
 ...«دم می انجامش

 زندگیت کردن نابود... استادی توش دونم می که اینو... آره:_»گفت ستهند
 ...«کاراست همون از یکی

 که داشت باور خودشم انگار... نگفت هیچی و شد پیاده ماشین از شتهاب
. ..فقط... بستتازه نو از اونو قراره... جا این... حاال و کرده نابود رو زندگیش

 که خلدا رفتیم می داشتیم... کاش... بشه ستاخته دوباره کاش فقط... فقط
 باهاش و ایستادیم... شد شنیده سرمون پشتت از دکتر صتدای موقع همون
 دیش عاقل که بینم می:_»گفت شهاب به رو که کردیم پرسی احوال سالم
 ...«کوچک کیانی

 شتته می بزرگ داره کوچک کیانی دکتر، آقای:_»گفت و زد لبيند ستتهند
 ...«دیگه

 خلدا... رفتیم دنبالش هم ما که رفت راهشو بده جوابی که این بدون شهاب
 ی پرده رنف یه فریاد صدای که رفتیم می پزشک اتاق سمت به داشتیم کمپ
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 نای هم جا این:_»گفتم ترس با... زد سیلی بهش... نه که نوازش رو گوشم
 «طوره؟

 یه و نباشه اینطوری میاریم رو شهاب که جایی داشتم انتظار چرا دونم نمی
 مثل»:_گفت تعجب با دکتر... باشه ها کمپ ی بقیه از متفاوت و آروم جای

 «کجا؟

 رکزم یه بودیم رفته هم با یگانه و من قبال راستش... هیچی:_»گفت ستهند
 ...حاال همین برای... بود ترسیده دیدیم که رو جا اون... ترک

 «بردی؟ خودت با رو یگانه چرا:_»گفت عصبانیت با شهاب لحظه همون

 که جا این... ها بچه بستته:_»گفت بده خاتمه بحث به خواستتت که دکتر
 ...«منتظره دکتر... بریم... نیست بحث جای

 هک اتاقی همون... ره می اتاق یه سمت به داره عجله با که دیدم رو پرستاری
 و من و اتاق داخل رفتن سهند و شتهاب و دکتر... اومد فریاد صتدای ازش
 نبی سرشو و نشتستت صتندلی روی شتیوا... بودیم منتظر در پشتت شتیوا

 ...تاقا همون سمت به رفتم بود کرده گل فوضولیم که منم... گرفت دستاش

... کنن آرومش داشتتتن ستتعی و بودن بستتته تيت به رو یارو پای و دستتت
 شده مرده خون دستش انگار... بودن شتده بستته محکم خیلی رو دستتاش

 رو سترنگ یه پرستتار... زد داد دوباره... بود کرده تار رو دیدم اشتک... بود
 شتتهاب... شتتهاب... من خدای... داد دوباره... کرد فرو رگش توی محکم

 تهبس چشماش.. شد آروم دقیقه چند از بعد پسره.. نه.. شه می اینجوری منم
 وزان.. بود افتاده تيت روی حال بی.. نبود حس دستتتاش توی انگار و شتد
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 و بیرون زد اتاق از پرستار موقع همون.. افتادم.. شدن سست دیوار کنار هام
 «خوبه؟ حالتون خانم.. خانم:_»گفت

 سیاهی چشمام.. چرخید نمی دهنم توی زبونم.. نداشتم دادن جواب حس
 می فریاد اینطوری هم شهاب کردن؟ می اینطوری هم رو شهابم.. رفت می

 ...من شهاب... شهاب... من خدای کشید؟

 ...«نتتتتتتتتتتتتته_»

 تامودس شیوا و پرستار... شد اذیت هم خودم گوش کشتیدم که جیيی اثر بر
 می تار رو همه من اما... بودن ایستاده روبروم شهاب و سهند... بودن گرفته
 شتتده خیره بهم نگرانی با که خمار چشتتم جفت یه جز به... جز به... دیدم
 ...شد می کشیده صورتم روی که دست یه و... بودن

 وصورتم داشت بيشی آرامش لبيند با... بهش زدم زل و کردم باال رو سرم
 چرا... خدااااااااااااااااا ای... کنم می غش االن بگیره منو یکی... کرد می ناز

 لیخی یگانه... من سر باالی بودن ایستاده همه بذاره؟ تنهامون ره نمی کسی
 رو از ...کرد بلندم و گرفت بازومو... شهاب به زدم زل بيض با... حیایی بی

 دوست. نیستن که شکر رو خدا و شدن غیب شیوا و سهند... شتدم پا زمین
 فهمیدن بودم مطمئن دیگه حاال... بدونن شهاب برابر در ضتعفمو نداشتتم

 جا حالت بیرون بریم:_»گفت گوشم نزدیک شتهاب... خوامش می خیلی
 !«بیاد؟

.. .بیرون زدیم ساختمون از شهاب با... دادم تکون موافقت نشونه به سترمو
 یمبرداشت قدم آروم آروم... کردم نمی اعتراض ولی بود دستش تو بازوم هنوزم
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 ستتمت به کشتتیدم خودمو من... رستتیدیم محوطه وستتط صتتندلی یه به تا
 و مه کنار هم با و نگفت چیزی بشینم خوام می دید وقتی شهابم و صندلی

 نای فضای... نشستیم هم دست تو دستت و هم به چستبیده گفت شته می
 اییج یه به رو شهاب دکتر،!!! کجا رفتیم ستهند با که یکی اون و کجا کمپ

 کرف که اونی از بزرگتر فضتتاش... بود مرفه نظر همه از که بود کرده معرفی
 مریضتتا هب بهتر پرستتتارا دکتر و بود تمیزتر ستتاختمونش تو و بود کردم می

 و داد صدای هنوزم که بود این اصلیش مشتکل فقط... کردن می رستیدگی
 سمت از که رو شتهاب صتدای!!! زد می زنگ آدم گوش توی مریضتا فریاد
 .سمتش چرخوندم سرمو شنیدم چپم

 «یهو؟؟؟ شد چت تو_»

 «هیچی:_»گفتم لب زیر و زیر انداختم سرمو

 !«سرت؟ رو بودی گذاشته رو اینجا هیچی برای_»

 !«کنی؟ ترک شدی راضی واقعا تو_»

 !«هان؟ زنیم می هم با گردیم برمی نداری دوست اگه_»

... خندید می آروم اون و خوردم می حرص من... کردم نگاهش اخم بتا
 منزدیک سرشو... کردم اخم بدجور دید وقتی... بود تيسا بچه اون از هنوزم

 «کنم؟؟؟ نازکشی باید االن:_»گفت و کرد

 حرفشم از ولی بکشه نازمو واقعا داشتتم دوستت شتایدم... نکردم نگاهش
 ...«یگانه:_»گفت اون بازم و نزدم حرف من... خوردم می حرص
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 استم به اومد می پیش کم... زد صتدا استم به منو این باز... رفت غش دلم
 ...بردم می اوج تا زد می صدام هم وقتی ولی بزنه صدام

 !«تمومه؟ من ی خونه تو کارت تو کردم ترک من اگه_»

 گفت می راست... شه می سرم تو خاکی چه داره فهمیدم تازه... ریيت دلم
 فشميال طرف به سرمو بازم! بکنم؟ غلطی چه دوریش با من کرد ترک وقتی
 ...بزنه حرف اون بود بهتر... کردم نمی نگاهش و بودم گرفته

 ...«اه اه... نازنازی انقدر پرستارم! دیگه؟ قهری یعنی حاال_»

 کنم نگاهش که این بدون... مالجش تو بکوبم مشتتت با خواستتت می دلم
 تا... بودن بشو آدم بشر این... ساختمون تو برم که شدم بلند و کشیدم دستمو

 کردم غلط اصتتال... بابا خب خیلی:_»گفت و کشتتید دستتتمو شتتدم بلند
 «خوبه؟

 ونا تو... گرفتم گر... بيلش تو افتادم و خودش ستتمت به کشتتیدم بعدم
 ناو ولی نبود چیزا این جای بود، ناجور آدمای از پر که فضا اون تو و محوطه

 یصدای با... بود کرده حلقه کمرم دور محکم دستاشو... نبود خیالشتم عین
 ...«کن ولم شهاب زشته... شهاب:_»گفتم دراومد گلوم از زور به که

 !«کنیم؟ می خداحافظی داریم که این! زشته؟ چی_»

 ...«توروخدا_»

 و ردک نزدیکم سرشو ترس بدون اون ولی کردم می نگاهش التماس با داشتم
 ...«نیست ما به حواسش کسی نترس:_»گفت
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 گلوم یرز... گرفتم آتیش... کرد ولم و یدب*و*س گلومو زیر ثانیه یه تو بعدم
 می نگاهم خاصتتی لبيند با شتتهاب... بود ستتوخته انگار... ستتوخت می
 و بذارم خواستم می بذارم محلش اینکه بدون و زیر انداختم سترمو... کرد
 !«؟دليوری ازم:_»گفت که سمتش برگشتم... کشید دستمو بازم که برم

 ...«شهاب خواهی خود تو_»

 ...«نکردم ه*و*س رو از کارو این من_»

! ؟عشق هه! یدم؟ب*و*س چی واسه پس... کشید تیر استتيونم ميز تا قلبم
 !«ممکنه؟ هم ای دیگه چیز ه*و*س جز مگه:_»وگفتم زدم پوزخند! شهاب؟

 !«بگم؟... آره_»

... لعنتی بزن حرف... کرد باز دهنشتتو... دهنش به دوختم چشتتم منتظر
 رو کستتی شتته می هم تشتتکر برای:_»گفت که شتتنیدم ضتتعیف صتتداشتتو

 !«شه؟ نمی یدب*و*س

 دلم وت ناراحتی یه ناخوداگاه! دستم داده جوری چه ببین شعور بی... رفتم وا
 نه... نداشتم دوست نه... بگه دیگه چیز یه داشتتم دوستت من... نشتستت

 ...که بگه... بگه... بگه داشتی دوست یگانه... داشتم

 ...«بردی تو یگانه_»

... تمبرگش که برگشتم ستالم اگه:_»گفت و کرد ول دستتمو... کردم نگاهش
 ...«ببيش منو برنگشتم اگه

 دمآ اگه... کشیدی زحمت بیشتر برام مادر یه از:_»داد ادامه بعد و کرد مکث
 ...«کنم می جبران قسم خودم مرگ به شدم
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 ...«شهاب_»

 می صدا همو جوری این امروز ما چرا... شتد جوری یه خودمم دل... وای
 ولی چیه؟ دونستم نمی... بود شده پنهان توش چیزی یه صتداهامون زنیم؟
 !«دیگه؟ بيشیدی:_»گفت و زد لبيند شهاب... فهمیدم می کاش

 «نبودم دليور_»

 !!!!«ها نداره دوست خدا رو گو دروغ! توروخدا؟_»

 چقدر... خندید می چشتتماشتتم... بود شتتیطون... چشتتماش تو زدم زل
 شده مهربون چقدر... بشه خوب که مصتممه و راضتی که بودم خوشتحال

 ...باشه اینجوری همیشه کاش... بود

 کنی می تو که دعاهایی ولی خداست با اومدنم بیرون... داخل رم می من_»
 اذیتام همه با منو قبلش ولی کن دعا خواستتتی هرچی... برآوردستتت حتما

 ...«ببيش

 ...«همرات میام منم... شهاب کن بس_»

 !«آره؟ توهم نکنه! داخل؟! کجا؟_»

 خودت... نمیام... جهنم:_»گفتم حرص با... بود دیوونه کل به بشتتر این
 ...«برو تنهایی

 بدتر حالت که بیرون آوردمت:_»گفت آروم و کرد گوشتتم نزدیک ستترشتتو
 اگه... اومدی پام به پا هم جاش همین تا. نیست خوب برات جا اون... نشه
 ...«پاتو تا سر تشکر واسه ذاشتی می
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... ها شتتده حیا بی چه بچمون... خندید می ریز... کردم نگاهش ستتریع
 ...«برو نگو چرت انقدر دیگه بسه:_»گفتم

 ...«خداحافظ:_»گفت و زد کوچولو چشمک یه

 می گاهن رفتنشو داشتم... رفت و صورتم رو کشید آروم دست پشت با بعدم
 امید به:_»کردم زمزمه لب زیر... نداشتتتم قبول رو خداحافظی... کردم
 «دیدار

 بتمث از یکی... کردم دستتتیم بيل به نگاهی... بودم غیبی امداد یه منتظر
 انداختم ستترمو... داد می تقلب عمرا... دانش لیال... کالس دخترای ترین
.. .نیستم بلد اینو من... مامتتتتتتتان... افتاد روبروم سوال به نگاهم و پایین

 من... بود نشتتستته اول هم آرزو... نداشتت باهامون رو کالس این صتدف
 ستتوال ی نمره به... نداشتتتم هم رو کس هیچ و کالس ته بودم افتاده بیچاره

 ...نمره سه... کردم نگاه

 ...«باد بادا چه هر:_»گفتم لب زیر... بود شده خالی تقریبا کالس

 ...«یدنباش خسته:_»گفتم و دادم استاد به رو برگه و شدم بلند جام از هم بعد

 تا تادماف راه سلف سمت به... کشیدم عمیقی نفس بیرون رفتم که کالس از
 شدیدی برف با ميصوصا... بود شده سرد خیلی هوا... بيورم داغ چای یه
 می زهم مزه چاییمون داشتیم و بودم نشسته سلف توی... بود زده دیشب که

 .شد پیدا آرزو ی کله و سر که کردم

 «دادی؟ چطور_»
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... دبو خوب بودم نيونده زیاد که منی برای... نبود بدک ای:_»گفتم بهش
 «چی؟ تو

 ...«نبود همیشه مثل... نیستم راضی زیاد نه:_»گفت و کرد اخم

 «ای؟ چکاره امروز:_»گفت و شد عوض لحنش بعد

 لدب هیچی... بيونم فردا پس امتحان برای بشتتینم خونه برم باید... هیچ_»
 ...«ازش نیستم

 «داری؟ رو ها جزوه_»

 ...«دادشون زور به... گرفتم لیال از رو همه آره_»

 ونهخ تو بس از نشدی خسته امشتب؟ بیرون بریم نمیای:_»گفت و خندید
 «موندی؟

... تمنیس بلد هیچی... که گفتم... متاستفانه نه:_»گفتم و شتدم بلند جا از
 من... میام در خودم خجالت از امتحانات بعد ایشتتاالله... بيونم برم باید
 ...«فعال... دیگه برم باید

 ...«خداحافظ_»

 شهاب ادی ماشین داخل نشستن با... برداشتم رو ماشین و پارکینگ توی رفتم
 موقع غمنتاکش لحن یتاد... دیتدمش کته بتاری آخترین یتاد... افتتتادم

 یاد به با هم هنوز و نشتست گلوم زیر که ای هب*و*ست یاد... خداحافظیش
 چرا که کنم می تعجب و کشم می خجالت خودم از و گیرم می گر آوردنش

 یاد... خمارش چشمای یاد... نگاهش یاد ندادم؟ نشون العملی عکس هیچ
 موقع اون من و زد قدم حیاط توی تا من با بدش حال با آخر روز که شتهابی
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 و کشتتیدناش درد یاد... داره می نگه خودشتتو داره و بده حالش نفهمیدم
 گفتن دیدار امید به یاد آخر در... کردناش صتتبر یاد... نگفتناش هیچی
. ..نشدم موفق که نه یعنی... نشدم دیدنش به موفق هنوز... االن اما... خودم

 نذاره هک بود داده قسم رو سهند... ببینمش نذاشت یعنی... ببینمش نذاشتن
 نگمر دیگه... بود شتتده بهتر حالم هفته دو این گذشتتت با... ببینمش و برم

... کردم می گریه کمتر شب هر دیگه... نبود پایین فشارم... نبود پریده دائم
 می بیشتتر و بیشتتر... روز هر و روز هر... عشتقم... قلبم اما... کمتر و کم
 هفته، ود این توی... تر تلخ و تلخ... تر بزرگ و بزرگ... تر زیاد و زیاد... شه

 وقت چند تا که غروری چرا... چرا که کنم می فکر این به اوقات بعضتتی
 ره کردم؟ خورد شهاب برای ساده قدر این رو بشکنمش نبودم حاضتر پیش

 می هم در عشتتق توی غرور یگانه:_»گفتم خودم به فکر این از بعد بار
 به تا... ره می بین از کم کم... شته می رنگ کم عشتق توی غرور... شتکنه

 ...«برسه هیچ

 هیچ به براش غرورم... گذره می شدنم عاشق از که مدتی این از بعد االن و
 رفت بین از براش غرورم و شدم شهاب عاشق من... آره... هیچ به... رسیده

 شهاب عاشق که خوشحالم... خوشحال خیلی... خوشحالم اتفاق این از و
 ذهنم دوباره... معتاد یه عاشق... شدم معتاد یه عاشق که خوشحالم... شدم

 داغ یادش به دوباره... شد داغ تنم و خمارش چشتمای ستمت به کشتید پر
 ...شدم
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 از کیی ی خونه بود رفته جون لیال... خونه توی رفتم و کردم پارک رو ماشین
 اومد، در گوشتیم زنگ صتدای... بود کار ستر هم کیانی آقای... دوستتاش

 «خوبی؟... سالم:_»بود سهند

 ...«ممنونم آره... سالم_»

 «کجایی؟_»

 ...«بودم دانشگاه... رسیدم تازه... خونه_»

 «دادی؟ خوب رو امتحانت_»

 «چطوره؟ شهاب... نبود بد آره_»

 ...«نیست بد... خوبه_»

 «کشه؟ می درد خیلی:_»گفتم آروم

 ...«نکشه درد که شه نمی... یگانه همینه قانونش:_»گفت و کشید آهی

 «زنه؟ می هم فریاد و داد_»

 «کنی؟ ناراحت خودتو حرفا این با خوای می چرا یگانه_»

 تعریف و نگفتن با... جا اون از من کردن دور با خوای می تو ستتهند_»
 نمی اما... کنی دور خیال و فکر از منو چیزا این با خوای می تو... نکردن

 مین بینمش نمی که زمانی یا گیرم نمی ازش سراغی وقتی نکن فکر... شته
 ...«شه می اذیت چقدر دونم

 تنگ دلم... بود پر دلم دونم؟ نمی زدم؟ سهند به رو حرفا اون چرا دونم نمی
 ...ذاشتن نمی اما... ببینمش خواستم می... بود

 ...«فهمه می عشقشو درد هم عاشق آدم... عاشقی تو... خب آره_»
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 «زده؟ حرفی همچین کی:_»گفتم و نبازم خودمو کردم سعی

 پنهون داری یقین و ایمان عشتتقت به اگه... نکن پنهونش:_»گفت ستتهند
 ...«داری دوسش وقتی ایه؟ صیيه چه کاری

 خوب حالم کنم؟ قطع شتته می ستتهند:_»گفتم کالفگی و عصتتبانیت با
 ...«بزنم حرف تونم نمی... نیست

 دوسش من بودن فهمیده بیش و کم همه... اومد گوشی زنگ ممتد صتدای
 درق این! باشه؟ نگران اینقدر تونه می مگه پرستار یه... معلومه خب... دارم
 !کنه؟ تابی بی قدر این! کنه؟ گریه

 ...بودن فهمیده همه... دارم مشکلی یه بودن فهمیده هم آرزو و صدف

***** 

 رو و کردم سرم رو نمازم چادر خونه نزدیک مسجد از اذان صدای شنیدن با
 ..کردم نیت... ایستادم قبله به

 ...اکبر الله

 ...رحیم الرحمن الله بسم

 که جور همون... برداشتم رو قرآن و نشستم طوری همون شد تموم که نمازم
 به دمکر شتتروع و گفتم الله بستتم... کردم باز رو قرآن گفتم می ذکر لب زیر

 ...بيش آرامش آیات اون خوندن

 آرامش؟

 ...گرفتم که قشنگی حس اون پیش نداره معنا آرامش

 ...داشتم لحظه اون که زیبایی و روحانی حس پیش
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 نزدیک بهت هم شاهرگت از خدا که این حس... خدا به نزدیکی حس پیش
 که این پیش... فهمه می رو غمت و کنارته... پیشتتته که این حس... تره

 دایاخ:_»گفتم لب زیر... ببینن غم هاش بنده نذاره که هست بزرگ اونقدر
 ازمب... اومدم بازم خدا... خیلی... خدا کوچیکم خیلی پیشت... کوچیکتم

 همیشتته... دامنتم به دستتت بازم خدا... دارم نذر بازم... شتتدم قبله به رو
 تو خدا... بودم محتاجت همیشتته ستتال نوزده این توی... همیشتته... بودم

 داد زجر اما رفت، که پدری و رفت که مادری جای به نه؟ مگه داری هوامو
 «هوامو؟ داری خدا داری؟ هوامو رفت و

 خدا.. .کنی رها دستمو که برسه روزی نشه خدا:_»گفتم تری بلند صدای با
 هبرس روزی نشه خدا... دخترو این نذاری تنهاش خدا... اتو یگانه نکنی ول

 پیشتتم خدا... بگیری دلم از هواتو برستته روزی نشتته خدا... ببری شتتهابو
 ...«باشیا پیشم خدا باشه؟... باش

 روزی نشه خدا:_»گفتم لب زیر بشتم پا جام از خواستتم که آخر ی لحظه
 ...«ندارم طاقتشو من... خودت پیش ببری شهابمو برسه

 دلت قدر اون:_»گفت صتتدایی که کنم جمع رو چادرم تا شتتدم بلند جا از
 ...«نشه مستجاب دعات ممکنه غیر که پاکه

 عنیی... بود چشماش توی اشک برق... کردم نگاه بهش... برگشتتم بهت با
 دهشرمن چرا:_»گفت که پایین انداختم سرمو شرمنده بود؟ شتنیده حرفامو

 «دلم؟ عزیز ای
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 تممدیون:_»کشید آغوش تو سرمو و شد تر نزدیک بهم... نکردم بلند سترمو
 ...«کشیدی زجر اینقدر که برات بمیرم... خیلی... یگانه

 ...«من... من:_»گفتم لب زیر و بيض با

 ...«نیست بدی چیز که این... شدی عاشق تو... خانومی دونم می_»

 باعث من... من و کردی اعتماد بهم که این از... متاستتفم جون لیال_»
 ...«متاسفم شدم ناامیدیت

 نم... حرفارو این کن بس:_»گفت و داد فشار شتونش روی بیشتتر سترمو
 این چرا... دادم زجرت قدر این و جا اون فرستادمت سن این تو که متاسفم

 وزندگیت تونستم چطور... ندارم براش جوابی هم خودم خدا به کردم؟؟ کارو
 ...«چطور کنم؟ نابود

 دیدمت که اولی ی لحظه همون از:_»گفت که نشتتستتتیم تيت روی هم با
 مظلومیت جز صورتت توی بیامرز خدا اون مثل... نشتستت دلم به مهرت
... بودی معصتتوم... بودی اون مثل... نبود هیچی پاکی جز... نبود هیچی

 مثل... پاک پاِک ... بود پاک ات چهره... بود ناپاکی هر از عاری نگاهت
 تو آخر شتتب که بود غمی همون مثل بود چشتتمات تو که غمی اون... برف

 ترف که نفس... شدم تنها رفت که نفسم... بود همون... دیدم نفسم چشم
 خودمون اشتباه خاطر به... ندیدیم دیگه رو شهاب... برد خودش با شتهابم

 نابود هم کیانی و من بعد به روز اون از... دادیم دستتت از رو بچمون تا دو
 یگهد بار یه که این عشق به االن تا... متحرک ی مرده دو بودیم شده... شدیم
 دپیشنها اون وقتی... موندم زنده بزنم هب*و*س پسرم گِل  مثل صورت روی
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 همین برای کنه می فکر حاال گفت... کرد دعوام کلی کیانی دادم بهت رو
 خورد ی هزینه خوایم می کنه می فکر گفت... دادیم امکانات بهش قدر این

 ودیب پاک اونقدر... تو اما... کنه می بد فکر گفت... بیاره در رو خوراکش و
 قبول تواضتتع با... اومد نمی ستتراغت به بد فکر که داشتتتی پاکی ذهن و

 نمی فکر چون... داشتی اعتماد کیانی آقای و خانوم به چون چرا؟... کردی
 وت کردی نمی فکر چون... شتته می تيریب روحت اونجا به رفتن با کردی
 تو کردی نمی فکر... همه از بدتر و... ببینی رو چیزا این سالگی نوزده ستن

 ...«شهاب عاشق... بشی عاشق... کم سن این

 بوی... دیدمتون که روزی همون از:_»گفتم و گذاشتتتم زانوش روی سترمو
 همون از... گرفتش ازم نامردی با پدرم که مادری بوی... کردم حس مادرمو

 هیچ دیدم وقتی... دارید زیادم... دارید غصه فهمیدم کمم سن وجود با روز
 ال از ماه چند از بعد وقتی... چیزی نه و ای بچه نه... دیدنتون به نمیاد کس

 غم جز هیچی غم اون فهمیدم... دارید پستر یه که شتنیدم حرفاتون الی به
 هک جوونی پستتر یه ی خونه رفتم... کردم اعتماد بهش من... نیستتت فرزند
 مبتون تا... بگیرم چشتتماتون از غمو اون تا... نداشتتتم ازش شتتناختی هیچ

 همون ات... بکنم رو بشم آواره نذاشتتید که این جبران بتونم تا... کنم جبران
 .«..کنم شادتون تا... کنم فرزندی حقتون در کردید مادری حقم در که طور

 نفس؟ یا شهابه برای اشکا این:_»گفتم و کشیدم صورتش روی دست

 ...«تو مگه:_»گفت تعجب با
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... کردم فوضولی ببيشید... دونم می... آره:_»گفتم و انداختم زیر سترمو
 ...«کنم کمک شهاب به که بود این قصدم من اما

 نفِس  اتاق... بود نفس اتاق جا این:_»گفت و انداخت اتاق دور به نگاهی
 ...«برد هممون زندگی از رو روح و رفت که خونه روح اتاق... خونه

 «بدم؟ نشون بهت عکساشو خوای می:_»گفت و شد بلند جا از بعد

 خیلی آره:_»گفتم لبيند با... داشتم آرزوشتو ها مدت که بود چیزی همون
 ...«ببینمش دارم دوست

 و اومد قدیمی چندان نه آلبوم یه با دقیقه چند از بعد و شتتد خارج اتاق از
 ستتاله پنج چهار دختر یه عکس... کرد باز رو آلبوم... تيت روی نشتستتت

 ...بود

 ...«سالشه چهار اینجا_»

 .پسر یه و دختر یه... بعد ی صفحه رفت

 ...«ساله یازده شهاب و بود ساله نه نفس اینجا... شهاب و نفس_»

 باورم... بود شهاب از عکس یه آخر ی صتفحه... کردیم نگاه رو آلبوم تمام
 ذهنی کامال و سبیل و ریش بدون که عکسی همون... شتهابه این شتد نمی
 یالبال از رو نقاشی رفتم و شدم بلند جام از آگاه ناخود... بود کشیدم ازش
 بعد م،داد نشون جون لیال به حرفی هیچ بی و کردم پیدا کشو توی های برگه

 «کشیدی؟ اینو تو:_»گفت تعجب با دقیقه چند از

 «چطوری؟:_»گفت که دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو

 ...«ذهنی کامال_»
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 ...«هنرمندیا:_»گفت لبيند با

 رساتد به کنی فکر هی بشینی وقت یه نکنه:_»گفت خانم لیال... خندیدم
 رنذا! بیفتی عقب درسات از شهاب خاطر به تو اگه مدیونم من... ها نرسی
 .«باشه سرم پشت مادرت نفرین

 خیالم دیگه تازه نباشین من نگران. کنم می پاس خوب درسامو من... نه_»
 پاکیشو خدا از و کردم دعا انقدر... شته می خوب شتهاب که شتده راحت

 ...«کنه نمی رد دستمو مطمئنم که خواستم

 ...«پاکه دل انقدر که برم خوشگلم عروس قربون_»

 ما حاال این؟؟؟ گفت چی... کردم داغ یهو جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان؟؟؟
 یه لمد تهِ  تهِ  تهِ !!! تمام و کنه عروستمون دیگه که این نه داریم دوستش گفتیم

 و شتتد بلند خانم لیال... کردن می آب شتتکر و قند... ها ذره یه فقط... ذره
 این من... عزیزم نکش خجالت:_»گفت آروم و یدب*و*ستت گونمو اومد

 هرکی ایشالله... داری انتياب اختیار تو... زدم شوخی به ولی زدم رو حرف
 می ناخلفش کارای همه با باشتته من شتهاِب  اگه... بشتته نصتتیبت قستمتته
 ولی مونه می ها بچه مثل شقه، کله ميروره، اون... کردم بزرگش... شنامش

 آرزوی... کرده پنهان هاش صفت این ی همه پشتت که داره مهربون دل یه
. ..بود عشقش از اما مواد تو کرد غرق خودشو اون... یگانه داشتم دومادیشو

 ونج واسش خط آخر تا بيواد رو کسی وقتی اون... نفس به وابستتگیش از
 نمی کنار باهات حاال تا خواستت نمی اگه... خوادت می مطمئنم... ده می

... کنم تحمیل بهت رو چیزی یه باز خوام نمی وجه هیچ به... تو اما... اومد
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 خودم و بدی جواب حاال همین تونی می و داری هم بهتری خواستگارای تو
 شهابمو تو... کنم می هرکاری بيتیت خوش واسه خدا به... دم می جهازتو

 ...«برگردوندی

... دیگه داشتیم کم همینو... کشتید می ستوت گوشتام حرفاش به توجه بی
 و زدم زورکی لبيند! مادر پتدرو بی من اونم!!! بیتاد برامون خواستتتگتار

 وقتهر!! لجبازیه چه بدونین اگه تازه... برنگشتته شتهاب که هنوز:_»گفتم
 رست از خدا به کنه می نگام همچین بیان بگم بابات و مامان به گم می بهش

 !«کنم نمی باز زبون هفته یه تا

 وت عین نفستتم... بریا می حستتاب ازش معلومه:_»گفت و زد تليی لبيند
 حرفش رو ولی باشه داشته وحشت که این نه... ترستید می شتهاب از. بود

 تو رفت قهرمی با نپوش لباستتو این گفت می شتتهاب اگه. زد نمی حرف
 و کشید می نازشتو رفت می شتهابم... انداخت می راه زاری گریه و اتاقش
 می اتاقش از اونو داد و جیغ با نفس آخر که ذاشت می سرش به ستر انقدر

 صمیمی هم با انقدر که اینه زد نمی حرف حرفشتم رو ولی بیرون انداخت
 ...«شدن

 بيض بتا و گرفتت چشتتمشتتو اشتتتک و کرد مکتث حترفتاش متیتون
 شدن می داخل خونه یه در از وقت هر... خدا به زدن چشتمشتون:_»گفت
 و بر خوش و بلند قد شتمشاد دوتا مثل... موند می دوتا اون رو چشتما همه

 ...«بودن رو
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 فراموش ناراحتیاتونو باید شتتما:_»گفتم و گذاشتتتم شتتونش روی دستتتمو
 ونآرزوت به هم شما و کنه می آشتی گرده برمی سالم شهاب ایشالله... کنین

 ...«رسین می

 یزندگ که داره نگه برامون رو تو خدا:_»گفت خنده با و کرد پاک اشتکاشتو
 ...«کردی شیرین برامون رو

 ...«وظیفمه... دیگه ندین خجالتم_»

 ...«چسبه می هوا این تو... بيوریم بیارم چای یه برم من_»

 نگاهمو... خورد زنگ موبایلم... بیرون رفت اون و زدم لبيند یه جوابش در
 !«بنال؟:_»دادم جواب... بود ارغوان... انداختم شماره به

 !«منه؟ خانوِم  با زدن حرف طرز چه این... به به_»

یی؟ علیرضا؟؟؟ ِاوا_»  !«چلته و خل زِن  اون کردم فکر تو

 ...«نکنه درد دستت_»

 اچر حاال؟ کجاست... بشی دليور خواد نمی بابا خب:_»گفتم و خندیدم
 !«زنگیدی؟ اون گوشی با

 ...«خوب خبر یه یگانه... نداشت شارژ خودم مال_»

 ...«خوبم خبر عاشق جونم ای چتتتتتتتتتتتتتتتی؟؟؟_»

 !!!«اومد دنیا به نیم نی_»

 الهی! گی؟ می راست علیرضا جون! خدا؟ رو تو هتتتتتتتتتتتتتتان؟؟؟_»
 فکر بذار اوووم... ذارم می من من گذاشتین؟ چی اسمشو... بشه فداش عمه
 ...«کنم
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 ولی:_»گفتم... شنیدم می خنده صتدای یه... اومد نمی علیرضتا صتدای
 !«هوله خودت مثل اتم بچه این... که نبود اش موقع هنوز

... گرفت حرصم... زدنا می قهقهه... شنیدم رو نفر دو بلند ی خنده صدای
 ...بدبيتو من بودن انداخته دسیت جوری چه ببین

 ...«نیشتو ببند... زا سر بمیری... اونجایی ارغوان... ارغوان_»

 ...«سالم:_»شنیدم تلفن پشت از ارغوانو صدای

 انتياب اسم دارم بگو بدبيتو منه... کارم سر ساعته دو... سالم و مرض_»
 ...«کنم می

 ...«داره بابا و ننه... نکش زحمت_»

 ...«نداری لیاقت_»

 !«نشدی؟ دیدار به موفق هنوز! خوبه؟ شهاب! تو؟ خوبی_»

 که همین... دیگه نکرده الزم:_»گفت که شتتنیدم رو علیرضتتا صتتدای
 !«چی؟ که ببینتش بره!!! بسه اونجا کشوندتش

 خب... شد قلمبه غیرتش باز... اوه اوه:_»گفت ارغوان... خندیدم می ریز
 الو... خدا امون به کنه ول مردمو بچه تونه نمی پرستتتارشتته هنوزم... بابا

 ...«یگانه

 ...«بله_»

 !«گه؟ می چی شنوی می_»

 ...«بده گیر ما به باید ذاتا این خیال بی... نیستم که کر_»

 ...«خبر یه:_»گفت ارغوان... خندیدیم تایی دو
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 ...«بود بس یکی همون... نکنه درد دست_»

 !!!«راسته راسِت  این علیرضا جون به نه_»

 !«چی؟_»

 گرفت زور به رو ها کیانی خونه شتتماره... علیرضتتا به داد گیر باز مهدی_»
 ...«باشم گفته که گفتم... ازش

 !«کیه؟ دیگه مهدی_»

 شدنش آویز! دانشگاه؟! سمجت؟ خواستگار همون! یگتتتتتتتتتتتتتانه؟_»
 !«نیست؟ یادت

 و دادم تکون سر حرص با... گه می رو کی اومد یادم تازه... کردم فکر کم یه
 «موقعیت؟ این تو چنده کیلو خواستگار... خدا رو تو کن ولمون:_»گفتم

 وراجی چقدر... شتتد زیاد خرجم نداری کاری... جنبه بی بابا گمشتتو_»
 !!!«تو

 .«بمیر برو... بيوره سرت تو هم خبرات... لطفا شو خفه_»

 «گه؟ می چی ببین علیرضتتتتتتتتتتا_»

یی!!! باحال چه کردم فکر... کردم قطع خداحافظی بدون و خنتدیدم  یهو
 خانم لیال از باشتته یادم!!! تا چند تا چند اونم شتتده پیدا برام خواستتتگار

 ...بپرسم

****** 

 آخرین تا دانشتتگاه برم باید امتحان، برای زدن خر روز دو از بعد امروز
. ..برم نذرم کردن ادا برای باید هم بعدش... بشم خالص و بدم رو امتحانم
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 می ادا نذرمو یکی اون جا همون... رضتتا امام... مشتتهد... من خدای وای
 ...کنم

 ازش خبری یه خودم امروز باید... بود نزده زنگ ستتهند روز دو این توی
 ...بگیرم

 ...کنم خدافظی جون لیال از تا آشپرخونه توی رفتم و پوشیدم لباسامو

 «کجایی؟ جون؟ لیال_»

 ...«اومدم:_»گفت که اومد هال توی از صداش

 «دیگه؟ ری می دانشگاه:_»گفت دید منو و اومد وقتی

 ...«اجازه با... فعال... اوهوم_»

 ...«دختر کنی می ضعف بيور چیزی یه اول بیا کجا؟_»

 ...«خورم می چیزی یه دانشگاه توی همون... شده دیرم... نه وای_»

 «خوری؟ می حتما:_»گفت و کرد نگاهم مردد حالت با

 ...«خورم می... عزیزم آره:_»گفتم و خندیدم

 «دیگه؟ ری می شهاب ماشین با_»

 هک نداره اشکالی... داده اجازه خودش... آره:_»گفتم و پایین انداختم سرمو
 ...«شما نظر از

 می مگه حرفیه؟ چه این:_»گفت اخم با و گذاشتتت کمرم روی دستتتشتتو
 «زنی؟ می حرفو این که کنی کار چه خوای

 «آره؟ ای خونه که ناهار برای:_»گفت که نگفتم چیزی

 ...«میام... آره_»
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 ...«باش خودت مراقب... همراهت به خدا عزیزم برو_»

 ...«خداحافظ:_»گفتم و زدم لبيندی

 به زیادی سرعت با بار اولین برای و آوردم در پارکینگ از رو ماشین عجله با
 ...بود شده دیرم مقدار یه آخه... رفتم دانشگاه سمت

***** 

 غیر به هم خری هر دیگه معلومه... دادم عالی رو امتحانم این خوشتبيتانه
 و مگرفت گاز لبمو فکر ازاین بعد... داد می خوب خوندن همه این با بود تو از

 ...«خر بالنسبت... یگانه بزن حرف درست:_»گفتم

 تیراس:_»گفت که کردم سالم بهش ایستادم و دیدم رو استادمون راهرو توی
 «افتاده؟ عقب نمایشگاه دونی می

 «نمایشگاه؟ کدوم:_»گفتم تعجب با

 قراره... گم می رو کشتتیدی که هنری اثر دختر؟ کجاستتت حواستتت_»
 ...«بشه برگزار نوروز تعطیالت از بعد نمایشگاه

 «دیر؟ اینقدر چرا آخه... حیف:_»گفتم و کشیدم آهی

 ...«گفتن طور این... نداریم خبر هم ما واال_»

 ...«اطالعتون از ممنون... باشه_»

 ی محوطه توی... بیرون زدم دانشتتگاه از و گفتم نباشتتیدی خستتته هم بعد
 .دیدم رو صدف بیرون

 «چطوری؟ سالم_»

 «کجایی؟ هست معلوم هیچ... کاری کوفت و سالم_»
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 ...« و زندگی مشکالت... بيدا درسام درگیر:_»گفتم و خندیدم

 فتنگر آروغ و بچه ی کهنه شتستن... برات بمیرم:_»گفت و کرد قطع حرفم
 ذاغ دادن یاد و بزرگه بچه های مشق به رستیدگی و آقاتون برای پيتن غذا و

 ...«و ها بچه واسه پلیور بافتن و خانوم صيری ی کوچیکه دختر به پيتن

 «گی؟ می بهم خودتو کارای آمار داری... مار زهر:_»گفتم خنده با

 دعوتن ها بچه ی همه جمعه... بگم االن از:_»گفت و سرم توی زد کیفش با
 ...«امتحانات شدن تموم مناسبت به... همیشگی شاپ کافی

 «کیا؟ یعنی همه_»

 «خبرت؟ که میای... همه یعنی_»

 ...«خودم ولی... نه که خبرم_»

 هوای و حال یه... میام آره:_»گفتم و انداختم بهش سفیهی اندر عاقل نگاه
 ...«نیست بد کنیم عوض

 ...«فعال... دارم امتحان که برم من... بینمت می پس_»

 ...شدم شهاب خوشگل ماشین سوار رفتم منم و کردیم خداحافظی

 شکردن عملی برای و گرفتم ای دیگه تصتتمیم فوری اما خونه برم خواستتتم
 که افتادم روزی اون یاد... کردم نگاهی اونجا در سر به... کردم عوض راهمو

 با شتهاب وقتی... بود هم دستت توی دستتمون وقتی... آوردیم رو شتهاب
 دب حال همون با اما بود بد حالش وقتی... هاش گذشته به رفت شتیوا دیدن

... که وقتی و کشتید دستتت صتورتم روی وقتی... کرد آرومم و شتد نگرانم
 ی حظهل... کنیم خداحافظی خواستیم که وقتی... کرد قفل ميزم... که وقتی
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 خودم از قبل های دفعه مثل دوباره... شتتهاب عمل اون... ختداحافظی
 وارد... ندادم نشون العملی عکس هیچ که کردم تعجب و کشتیدم خجالت

.. .پرسیدم رو شهاب اتاق ی شماره ها پرستار از یکی از شدم که ساختمون
 کستتی... کردم نگاه رو راهرو توی و کردم قایم راهرو دیوار پشتتت خودمو

 ...رفتم اتاقش سمت به راحت خیال با... نبود

 "057" اتاق

 ونهم... کشید تیر سترم دفعه یه... کردم نگاه اتاق داخل به شتیشته توی از
 ات دو و دکتر یه پرستتتار، یه جای به دفعه این... دیدم روز اون که ای صتحنه
 بود ادهایست پنجره کنار اونورتر کمی سهند... بودن شهاب سر باالی پرستار

 تارپرس و دکتر... شد بلند شهاب ی نعره صتدای... کرد می نگاه بیرون به و
 تشونشس که کردم نثارشون فحشی لب زیر... بودن گرفته رو دیدم جلوی ها

 دستاش... بودن بسته پاشو و دستت... کنار اومدن جلوش از و شتد خبردار
... دش کباب براش دلم... بود دیوار گچ مثل صورتش رنگ... بود شده کبود

 این که ودب شهاب این... کشید تیر بیشتر سرم و شد بیشتر ضعفم احستاس
 از چشماش که بود شتهاب این... زد می نعره و بود دکتر دستت زیر جوری

 تموم:_»گفت پرستتتار به رو که اومد دکتر صتتدای... شتتد نمی باز درد زور
 ...«شد

 دبفرمایی شتته می اگه... کنیم خالی رو اتاق باید:_»گفت ستتهند به رو بعد
 ...«بیرون
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 دکتر به نیغمگی ی قیافه با... ببینم صورتشو تونستتم تازه و برگشتت ستهند
 ...«باشه:_»گفت

 ومدا سهند... نشتستم صتندلی روی اختیار بی و اونورتر رفتم در پشتت از
 ارک چه جا این:_»گفت عصبانی بعد و کرد تعجب اول من دیدن با و بیرون

 «کنی؟ می

 «نیست؟ واضح:_»گفتم آرومی به

 «اومدی؟ چرا هان؟ نیا؟ نگفتم مگه... نیست نيیر_»

 ها نهصح اون ی همه:_»گفت بیشتر عصبانیت با بار این و کرد مکث کمی
 «شدی؟ راحت حاال رو؟ کشیدنش درد دیدی آره؟ دیدی رو

" دیش راحت حاال" گفت که این از عصبانیت و صدام توی سنگین بيض با
 یم راحت من کشیدنش زجر با کردی فکر چرا:_»گفتم و شدم بلند جام از

 «شم؟

 «نده؟ جواب سوال با منو سوال_»

 ...«بگم ِکی و بگم چی که دم می تشيیص خودم من_»

 بيض... بیرون اومدم آور خفقان فضتتای اون از و کشتتیدم راهمو هم بعد
 ...دریغ... قطره یه از دریغ... اشک اما... داشتم

... داشتمن این از بیشتر تحمل... خیابون تو زدم کنم صتبر دیگه اینکه بدون
 یم نبینم شهابو من... میام بازم دونم می خب... ولی دلتنگشم دونستم می

 لیال اگه! بکشه؟ زجر چقدر! داره؟ تحمل چقدر مگه آخه... گرفت دلم! میرم
 ازغصه... شتوهرش به نه و اون به نه... گم نمی بهش هیچی! بفهمه؟ خانم
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 رو شتتهاب ببرمشتتون شتتد خوب خوب که موقعی باید فقط... کنن می دق
 ...بود کار بهترین این... شه راحت خیالشون که ببینن خودش دزدکی

***** 

 میوه رپ ظرف یه با خانم لیال... شستم وصورتمو دست و رفتم بیرون اتاق از
 من خیس صتتورت بادیدن... شتتد ستتالن وارد خوشتتگل خوشتتگل های

 !«ری؟ می جایی بازم:_»گفت

 !«م؟بر کجا... ازخستگی میرم می دارم بابا نه:_»گفتم... شد گشاد چشمام

 برداشت کاردی جا تو از خوری میوه کارد یه و میز رو گذاشت رو میوه ظرف
 «.نکنی ضعف بيور چیز یه بیا:_»گفت و گذاشت میز رو بشقاب تو و

 داج تامسونش خوشگل پرتقال دونه یه و گشتم میوها تو از... مبل رو پریدم
 ...«جون لیال:_»گفتم کندم می پوست که جور همون... کردم

 ...«جونم_»

 ...«گفتین که چیزایی اون... اون گم می... چیزه_»

 باید حاال گفت می خودش پیش حتما... کرد می نگام نامفهوم خانم لیال
 !خونه دیوونه ببره رو دختره این بیاد یکی

 «یگانه_»

 «بله_»

 !«گی می چی بفهمم بزن حرف درست_»

 !«؟ چیه دونین می خب... چشم_»

 !«چیه؟_»
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 نییع... قبال:_»گفتم پس... بکشتتم زبونش زیر از مهدی راه از دیدم بهتر
 ...«رفتم می دانشگاه که اوایل همون

 «خب_»

 ...«بود پسره یه... یه_»

 لیخی:_»گفتم و انداختم پایین حد آخرین تا رو سرم و دادم قورت دهنمو آب
 ...«شد می آویزم

 ...«ِاوا_»

 خواست می دلیل بی و داد می گیر بهم هی که اینه منظورم یعنی نه... نه_»
 ...«بزنه حرف باهام

 ..«خب... آها_»

 !«کرد خواستگاری ازم... دانشگاه رفتم که ماه چند دیگه هیچی_»

 !«گی؟ می راست... یگانه_»

 !«چیه؟ دروغم_»

 !«گی؟ می حاال چرا_»

 شتتما به هم جوری همین من کردم فکر چیه؟ دونین می آخه... آخه_»
 ...«دیگه بیاد خونتون در از اینام و خواستگار اگه. دادم زحمت

 می تو چیه فکرا این! چی؟ یعنی:_»گفت و حرفم وستتط پرید خانم لیال
 وقتی مگه! کنی؟ می ام فرقی من نفس با جونت از دور االن تو مگه! کنی؟

 «؟!زحمته براش وای گفتم شهاب پیش فرستادم رو تو

 ...«بودین مجبور شما.. کنه می فرق این خب... خب_»
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 ...«بگو رو اش بقیه_»

 بهم داده گیر باز االن ولی کرد ول مدت یه دیگه هیچی... هان! اش؟ بقیه_»
 !«نیست بردار دست اون ولی ندادما من البته خواد می آدرس ازم

 ی قیافه با خانم لیال! آوردم درمی شاخ تا سه تا سه داشتم دروغام از خودمم
 یانیک منتها... بده بهش رو اینجا آدرس برو... خب خیلی:_»گفت متفکری

 مه با همشونو... داری هم بهتری خواستگارای تو... تحقیق فرستتم می رو
 ...«شی بيت خوش که ایشالله سنجیم می

 هواس بابا نه ایتتتتتتتتتتتتتتتتتی. خواستگار برا نه البته... کردم ذوق دلم تو
 مکرد نگاش منتظر من... گفت می داشتتت و بود خورده هدف به تیرم اینکه

 ادامه اونم... بشتتنوم حرفشتتو بقیه دارم دوستتت بدم نشتتون که جوری
 تهدس مثل داره پسر یه دیوارمون، به دیوار همسایه عباسی، خانم همین:_»داد
 و سنگین پسر... است وکارکشته خونده درس هم خوبه کارش هم... گل ی

 همین تا بودت دیده کردی می زندگی اینجا که اوال اون مامانش... عاقلیه
 فتمگ... بذارم میون در خودش با باید گفتم منم و زد می زنگ پیش دوهفته

 ...«گم می خودشو جواب بزنین زنگ بازم دیگه ماه یه

 تورمی پستترش واستته منو از بهتر یه رن می دیگه ماه یه تا خب... وای_»
 !«کنن

 تو رچقد کنه می فکر مامانه االن... یگانه توسرت خاک:_»گفتم خودم پیش
 !!!«هولی
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 چرا و چون بی... توئه رو بدجور مادره چشم انگار بابا نه:_»گفت خانم لیال
 ونهخ اون از تو خواستتتم منم... کنین خبرم منتظرم گفت تازه و کرد قبول

 ...«بگم بهت رو چی همه بعد بشی خالص لعنتی

 !«کنم نمی عوض دنیا دنیا با رو لعنتی خونه اون:_»گفت یکی دلم تو

 !«چیه؟ نظرت_»

 !«نظرم؟:_»کردم باال سرمو

 از ربهت این شاید... ببینی بیاره پسترشتو بگم داری دوستت اگه... اوهوم_»
 دشای... دارن خانواده شناسیم می ساله خیلی اینارو ما... باشه همکالسیت

 «هوم؟ اومد خوشت

 هک نبود این مگه... بکوبم سیر دل یه رو خانوم لیال و خودم خواست می دلم
 !«کنه؟ می خوشبيتت شهابم:_»گفت می

 ردیمک غلطی یه ما!!! ها شنیده حرفامو خوبه! آلزایمرگرفت نگذشت دودقیقه
 شب رداف تا شرطی به! رفت؟ و ته تا گرفت چرا این داریم خواستگار گفتیم

 !!!هوتوتو مهابم شهاب... بيت خونه بفرستتم

 !«گم؟ می چی من هست حواست یگانه_»

 «هست بله بله! بله؟_»

 !«گفتم؟ می چی داشتم گی می راست اگه_»

 تکون سر خنده با کردم نگاهش درمونده! کن بار نيود و بیارعدس خر حاال
 نمی:_»گفت آشتتپزخونه ستتمت رفت می که طور همون... شتتد بلند و داد

 جاش چیه؟ جوابت فهمیدم پیش ستتاعت یه همون... بدی جواب خواد



wWw.Roman4u.iR  116 

 

 یم چیکار نظرت به خواستگارته همستایمون پستر فهمید می اگه... خالیه
 !«کرد؟

 !«کیه؟ منظورتون:_»گفتم! گفت؟ می کیو فهمیدم نمی منظورشو

 انداخت می راه صدا صرو ظرفا با داشت... اومد آشتپزخونه تو از صتداش
 یدفهم می شهاب اگه... دیگه گم می دونمو یه یکی اون:_»گفت شنیدم ولی

 ...«داد می باد به رو پسره دودمان

 خوشی خیال چه... بود اینجوری کاش... رفت غنج دلم... گرفتم گاز لبمو
 ! هم کیانی خانم این داشت

****** 

 «سالم... جان شیوا الو_»

 !«خوبی؟ عزیزم سالم یگانه؟ جونم_»

 !«چطورن؟ سهند آقا... توخوبی مرسی_»

 ...«آخ آخ... ممنون... خوبیم هم ما_»

 !«شد؟ چی_»

 دیگه دقیقه ده کنم می درستتت ستتاالد دارم کن قطع... جون یگانه ببین_»
 !«ُاکی؟ زنگم می بهت

 ...«منتظرتم پس... جون شیوا باشه_»

 ...«خدا رو تو شرمنده مرسی_»

 ...«فعال... شرمنده دشمنت_»

 «عزیزم بای_»
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 ودز شیوا که زدم می له له داشتم... کردم فوت نفسمو و کردم قطع رو تماس
... تاک تیک... کردم نگاه ساعت رو... بگذره زود دقیقه ده کاش... بزنه زنگ
 ...تاک تیک

 ...نيیتتتتتتتتتتتتتتتتر... ولی زنه می زنگ بگذره دقیقه پنج کردم می فکر
 خیلی دیگه که خودمم... زد نمی زنگ این داشتیم عجله ما که ایندفعه حاال

 نگز گوشیم بعد ساعت ربع تا نشستم انقدر! زنگیدم می اگه شد می زشت
 ...دارما کارش گفتم من خوبه... زد

 «شیوا... الو_»

 مین ول کار به بودم گرفته مامانم یگانه جون به! عصبانی؟ انقد چرا وای_»
 ...«کرد

 ...«گذشت دیگه... کاشتیمون نداره عیب:_»وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 ...«شرمنده_»

 ...«دارم باهات کاری یه من ببین... هم تو بسه اِ _»

 !«مهمه؟_»

 «جورم چه_»

 «شنوم می_»

 «عملیه_»

 !«کنی؟ عملی منو خوای می تو کنه می ترک داره شهاب وای_»

 ...«کنه دود اسفند برات بگو سهند به... خوشمزه_»

 !«گم؟ نمی درست... شهابه مورد در کارت شوخی از جدا... چاکریم_»



wWw.Roman4u.iR  118 

 

 ...«کمپ نره دیگه بزنی حرف سهند با خوام می... اوهوم_»

 بپوسه بیچارت عشق اون پس! کمپ؟ نره چیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی؟؟؟_»
 !«اونجا؟

 خبر تهران ی همه... شتدم سترخ گوش بنا تا... گفت که" عشتق" ی ازکلمه
 ..«رم می خودم:_»گفتم زور به!!! خوام می شهابو من دارن

 لباساشو خودت برسی؟ بهش روز هر و روز هر خوای می خودت یعنی_»
 داد خودت بیرون؟ بری می گیری می بيلشتتو زیر خودت کنی؟ می عوض
 !«دی؟ می غذا بهش خودت بینی؟ می زدناشو

 ردیک تیلیت ميمو جان شیوا... وایتتتتتتتی:_»گفتم و حرفش وسط پریدم
 ...«لحظه یه بگیر دهن به زبون... عزیزم

 «ببيشید.. بده مرگم خدا_»

 دشبع برم سهند جای به من روز دو یکی فقط:_»گفتم... شد ساکت شتیوا
 مه سرم پشت و رفتم کنه فکر شهاب خوام نمی... بره خودش سهند دوباره

 ...«نکردم نگاه

 ...«یشببین بیایی تو نذاره اومدی تو اگه گفته سهند به خودش شهاب ولی_»

.. .اون اونوقت زدم می پرپر دیدنش برای من... نامرد... گلوم تو دوید بيض
 تقریبا االن زده رو حرفا این نبوده خوب حالش اون... دونم می:_»گفتم
یت بدنشو دارن فقط شده خارج بدنش از مواد دیگه  ...«کنن می تقو

 !«دونی؟ می کجا از رو اینا تو_»

 ...«شماست ی دردونه عزیز نامزد اطالعات_»
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 خیتتتتتتتتتتتتتتتلی یگانه... بشه فداش شیوا ووووووویتتتتتتتتتتتتتتی_»
 !«چرا؟ دونی می شهاب پیش ری می روز چند تو خوشحالم

 به وبر!!! برین می شما ام حالی یه دیگه شما پیش میاد آقاتون... بتتتتتتله_»
 ...«کن دعا من جون

 ود تا که کنه راضی رو سهند شد قرار... خندیدم می منم... زد می جیغ شیوا
 وناا ولی بریم همه تونستتتیم می البته... مالقات برم جاش به من دیگه روز
 رخب من بدبيت دل از انگار... باشیم تنها ما خواستتن و کردن می درک منو

 زجر نداشتتت دوستتت که بود شتتيصتتیتا اون از شتتهاب عالوه به! داشتتتن
 هوقت چند این تو خوب که من اليصتتوص علی... ببینه کستتی کشتتیدنشتتو

 شجا بی ازغرور اینم... کرده پنهان ازم خیلی کشیدناشو زجر بودم فهمیده
 !جاش بی ازمهربونی شایدم... شایدم... بود

***** 

 زده رس بهم بار چند خانم لیال... زدم قدم اتاقم تو ریز یه بشه پنج ساعت تا
 درد ستترت کنی می تلق تلق چقدر... دختر بستته:_»گفت می هی... بود

 ...«بشین دقیقه دو نگرفت؟

! داری؟ اضتتطراب انقدر جمهور رییس دیدن بری خوای می مگه یگانه_»
 ...«باشه حالیش هیچی اون اگه والله

 حتما بچم... ها بيوره بدی دادمش بهت میوه هرچی اونجا رفتی خدا به_»
 ...«شده ضعیف

 ...«رسونتت می گفت... توئه منتظر بیرون کیانی برو بیا_»
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 هی شتتیش تا هنوز... زدم دید ستتاعتمو ستتاعت یه اون تو بار بیستتتمین برای
 هب بده خیر خدا... رسیدیم می بود مالقات که هفت تا... بود مونده ساعت

 از مترکیلو شش پنج،! بود؟ کرده پیدا بود کمپ اینم آخه... شهاب دکتر این
 !بود تر بیرون تهران

... کولم رو انداختم رو کولم و کردم خداحافظی ستترستتری خانم لیال از
 تا! کولم رو انداختم رو رضازاده های وزنه انگار! سنگینه چقدر اوووووووف

 درو زوری زور آخرشم... کرد توصیه و زد حرف گوشتم در خانم لیال در دم
 یا آقا عباس با... بيوره ميمو بیشتتتر دیگه نذاشتتتم بیرون پریدم و کردم باز

 شاسی ماشین سوار و کردم پرستی احوال ستالم خودمون کیانِی  آقای همون
... بودم شتتده خیره جاده به ستتکوت تو من، و کرد حرکت... شتتدم بلندش
 ...«جون یگانه:_»گفت که کردیم می رد رو عصر ولی خیابون داشتیم

 انگار!!! باباشه شبیه شهاب چقدر خدایا... ریيت دلم یهو... کردم نگاهش
 و یدهکش ابروهای درشتشون، چشمای! بودنش گرفته زیراکس باباش روی از

 مه عین بود کرده خوش جا صورتاشون تو که فرمی خوش لبهای... مشکی
 کوچولوش دماغ اونم بود برده ارث به ازمادرش رو چیز یه شهاب منتها... بود
 ماغشد کیانی آقای ولی... نبود کوچیک هم خیلی... بهتره متوسط نه... بود

 زد یم سبزه سیاه کم یه هرویین خاطر به که شتهابم پوستت... بود گوشتتی
 بیشتتتر پستترا معموال! بود ستتفید برف عین نبود عملی اگه مطمئنم ولی

 می ارث به مادرشون از صفات و قیافه از چه بیماری از چه حاال ژنهاشونو
 که یبگ استثنا شد می موارد بعضی تو ولی شتن می ماماناشتون کپی و برن
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... گیرن می پدر از رو ژن که دختران بیشتر و کنن می دریافت پدر از رو ژن
 !بود استثنا جا همه شهاب اصال... بود استثناها همون از شهابم

 نمی گم می:_»کنم فکر شناسی زیست به بیشتر نذاشت کیانی آقای صدای
 نمی که اون... ببینمش بیام پا توِک  یه... میام همراهت من که االن شتته
 ...«فهمه

 ندیدتو اگه وقت یه... نیست خوب وضعیتش االن اون... بگم چی والله_»
 اون... هک شناسیدش می... بیاره پشیمونی عمر یه بازم که بشه چیزی ممکنه

 ...«گذره می جونشم از کنه لج

 به نفهمه اصال میام جوری یه... ولی دونم می:_»گفت و داد تکون سترشو
 ...«نگرانی از میاد در داره قلبم خودش جون

 اشک... واست بمیرم من الهتتتتتتتتتتتتتی... دوختم چشماش به نگاهمو
 یه با خانمو لیال اون... ستتوخت تهش ته تا دلم... کرد پنهون چشتتماشتتو

 اینا.. .طرف یه از اینم... نیست دیدنش موقع حاال بودم کرده راضی بدبيتی
 که بود کار تقصتتیر وستتط این کی! نفس؟! شتتهاب؟! کاربودن؟ گ*ن*ا*ه

 وضع اون از که جوری داری شوق صتدای با! شتد بدبيتی همه این باعث
 وشهگ از شما کنم سرگرمش برم من چطوره اصتال:_»گفتم بیرون بکشتمش

 «هان؟؟؟ بزنین دیدش کنار

 قورت بيضمو... وای... بود داغ... زد بيشی آرامش لبيند و گرفت دستمو
 یوقت... داد می فشتتارم بيلش تو وقتی افتادم شتتهاب داغ دستتتای یاد دادم،
 خجالت... یگانه کن بس... وقتی... داد می فشتتار لبام رو داغشتتو لبای
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 یب نکن یادآوری خودت برای رو صحنه این انقدر... بترس خدا از... بکش
 خیره روبروم به و گرفتم دندون لبمو... ازقهرش... بترس ازخدا... شتتعور

 !کنه خیر به رو خاطرخواهی این عاقبت و آخر خدا... شدم

 ...«دیگه بیاین_»

 ...«دخترم بشه بد حالش ترسم می:_»گفت کیانی آقای

ِتتون که هست حواسم من... بیاین شما:_»گفتم و زدم لبيندی بین   ..«.ن 

 دلم.. .بشه بد شهاب حال دیدنش با ترستید می بیچاره... بیاد که بود دودل
 باهم... بودن محروم فرزندشون دیدن از طوری این که سوخت می براشتون

 در الی همین از من داخل برو تو:_»گفت که بودیم اتاق در دِم ... باال رفتیم
 ...«منتظرت حیاط توی رم می بعد... کنم می نگاهش

 ...«اما_»

 رهدا حق شهاب... مقصریم خودمون... نیستی مقصر که تو... عزیزم برو_»
 ...«ببینه رو ما نيواد

 بدون رد صدای شنیدن با بود، من به پشتش شهاب... داخل رفتم ناراحتی با
 ...«ام گرسنه سهند:_»گفت برگرده که این

 پوتکم یه و رفتم اتاق توی کوچولوئه یيچال سمت به حرفی هیچ بی منم
 اون با زده بهت که نشتتستتم صتتندلی روی جلوش رفتم... آوردم در آناناس

.. .بهت با ثانبه چند... کرد نگاه بهم بودن مونده باز زور به که چشتتمایی
 ...عصبانیت با بعدش

 «کنی؟ می غلطی چه جا این تو_»
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 باش آروم:_»گفتم آروم... زد داد حالش اون با چطور که بودم کرده تعجب
 ...«پرست هنوز من... مالقاتت اومدم... شهاب

 دسهن اون به مگه نیا؟ نگفتم مگه... بشتنوم چیزی خوام نمی... ستاکت_»
 اینو که ببینمت خوام نمی شتتاید المصتتب دِ  بیای؟ نذاره نگفتم عوضتتی

 ...«گفتم

 ...«من شهاب:_»گفتم بيض با

 ...«برو... المصب برو... دیگه برو... بیرون برو گم می دِ  چی؟ تو_»

 ...«شهاب_»

 ...«برو... نده عذابم برو... یگانه برو_»

 ...بود شده تبدیل ملتمس به عصبانی حالت از لحنش

 ...«بيور اینو بیا شهاب:_»گفتم آروم لحن با

 .شد کمتر صداش

 ...«نده عذابم اینقدر... یگانه برو_»

 «بودنم؟ جا این با دم؟ می عذابت چرا من آخه_»

 ...«برو... لعنتی برو... باشی جا این خوام نمی... آره_»

 ...داشت حدی هم شدن تحقیر... کنم تحمل این از بیشتر نتونستم

 ...«رم می... رم می... باشه_»

 که رم می... خداحافظ:_»گفتم و گذاشتتتم میزش روی رو، کمپوت قوطی
 ...«نکشی زجر

 «یگانه؟:_»گفت که شنیدم رو ضعیف صدای رفتم که در سمت به
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 خواد می دوباره حتما:_»گفتم خودم به... برگشتم سمتش به ناامیدی تموم با
 ...«کنه بارم چیزی یه

 بهم رو کمپوت این اومدی جا این تا که حاال شه می یگانه:_»گفت شهاب
 ...«ام گرسنه خیلی بيورم؟ بدی

 هترجم من برای بیاد یکی گه؟؟؟؟ می چی این... کردم نگاه بهش بهت با
 چیه؟؟؟ این بابا چله؟؟؟ خله؟ مریضه؟ آیا؟ داره گیری در خود... کنه

 خل... حادش نوع از اونم... مریضه که معلومه خب:_»دادم جواب تند تند
 ...«باشه آدم دم می احتمال آخرم سوال با رابطه در... باشه کنم فکر که

 ...«تحقیر همه این از بعد:_»گفتم بهش رو بعد

 ...«وبر... باشه:_»گفت کالفگی با و کشید صورتش و موهاش به دستی

 دترینب توی حتی که این با. بود کرده تحقیرم که این با... سوخت براش دلم
 دلم چیزا این ی همه با... چیز همه وجود با... بود پابرجا غرورش شتترایط

 خودش مگه:_»گفت می خبیثم روح هم طرفی از... بمونه گرستتنه نیومد
 «بدی؟ کمپوت بهش تو که نداره دست

 تا کردم سعی ...نشستم صندلی روی رفتم و گفتم خبیثم روح به" بابایی برو"
 دیده که اولی روز از قیافش شد؟ می مگه اما... نکنم نگاه بهش امکان حد

 و بلند موهای و بلند ریش... بدتر همیشتته از... بود تر وحشتتتناک بودمش
 ميصتتوص که هایی لباس و بودن باز ستتيتی به که چشتتمایی... پریشتتون

 ودکب لباش... بود شده گود چشماش زیر... کبودش دستای... بود جا همین
 ناو اما گرفتم ازش چشمامو... زد می زردی به صورتش رنگ... بودن تیره و
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 رزننل کردم می ستتعی توانم تمام با که دستتتایی با... بود خیره بهم همچنان
 هک تفاوت این با بود دادم غذا بهش که باری همون مثل... دادم کمپوت بهش

... طرفه یه عشق... هه... داشتم شک طرفه یه عشتق این به هنوز موقع اون
 ردِ س دستش... گرفت دستش توی دستمو... گم می چیزایی چه خودم برای
 ...بود سرد

 ...«تونم نمی... دیگه بسه:_»گفت که کردم نگاهش کنجکاوی با

 رهدوبا که یيچال توی بزارمش تا شتتدم بلند و بستتتم رو کنستترو قوطی در
 «باشه؟... برو حاال:_»گفت و گرفت دستمو

.. .بمونم خواستی خودت... رم می باشه:_»گفتم و کردم نگاه بهش اخم با
 ...«برم خواستم من وگرنه

... یدکش صورتش روی هم پتو... کشید دراز و کرد ول حرفی هیچ بی دستمو
 برام چقدر این و ببینه منو خواست نمی شتهاب... گرفت قبل از بیشتتر دلم

 به... بیرون زدم جا اون از و گذاشتم یيچال توی رو کمپوت... بود ستيت
 «بود؟ خوب حالش:_»گفت کیانی آقای که رفتم ماشین سمت

. ..بپرسم حالشتو نداد امون حتی... دونم نمی:_»گفتم و دادم تکون ستری
 ...«برو گفت همش

 «دیدینش؟ شما:_»پرسیدم و شدیم ماشین سوار

 «یگانه؟... بیرون اومدم بعد و دیدمش لحظه چند... در الی از... آره_»

 «بله؟_»
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 هالبت و ميروره... ببینیم رو کشتتیدنش درد ما خواد نمی اون... کن درکش_»
 ...«لجباز

 ...«نیست مهم:_»گفتم و زدم لبيندی زور به

 ...بود مهم خیلی... بود مهم اما

 می کرف چیز یه به دوتایی انگار... بودیم ساکت تامون دو هر خونه برسیم تا
 .کردیم

 !شهاب

 زدکید رو شهاب بیاد بعد ی دفعه اونم که بگم خانم لیال به داشتم تصتمیم
 اب مادرش و پدر که بهتر چه فهمه نمی و شه نمی چیزی دیدم که حاال. ببینه

 زنگ رو از دستتتمو هنوز خونه دم رستتیدیم وقتی. بیاد جا حالشتتون دیدنش
 ما یدند با... کرد باز برامون درو عجله با خودش خانم لیال که بودم برنداشته

 !«بود؟ خوب حالش:_»گفت فوری

 خانم لیال... خندیدیم می بعدم... کردیم بهم نگاهی یه کیانی آقای و من
 ...«شدم لب به جون... بزنین حرف دِ :_»گفت حرصی

 شتتما... من خانوم:_»گفت بود لبش رو هنوز که لبيندی با کیانی آقای
 ...«کن پیچمون سوال بعد... تو بذاریم در این از پامونو ما بده مهلت

 هب لب گرفته رو ما ورود جلوی بود شتتده متوجه تازه انگار که کیانی خانم
 پریدم من آقا عباس بعد... رفت کنار در جلوی از نارحت و گرفت دندون
 قربون من الهی:_»گفتم و کردم حلقه خانم لیال گردن دور دستتتامو و داخل
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 خودم... نباشیا نگرون دل... غوغاییه دلت تو االن دونم می... مهربونت دل
 !«؟ خوبه... ببینش برمت می فردا

 .جوشید اشکاش... کرد نگام تعجب با خانم لیال

 !«بریم؟ می! یگانه؟ گی می راست خدا رو تو_»

 هم رو من... دزدکی فقط... باباش هم... شتتما هم... برمت می که آره_»
 ...«که شما نکرد قبول امروز

 نموگو لبيند با و زد پس اشکاشو خانم لیال... ندادم ندامه ادامه حرفمو دیگه
 .یدب*و*س

 ...«نگیره ما از رو تو خدا_»

 .خندیدم

 «چاکریم_»

... دش تنگ براش دلم وایتتتتتتتتی!!! پسرتونم چاکر نه:_»گفتم دلم تو ولی
 یه من ولی زد پستم امروز... خدایا! من؟ دل این با کردی چیکار تو شتهاب
 !«زنه می پر براش دلم نگذشته ساعت

... اومد گوشیم پیامک صتدای... گرفتم پیش اتاقمو راه و دادم تکون سترمو
 هیچ که چليوزت گوشی اون و خودت مردشور ای:_»بود نوشته بود صدف

 اغد خودم نیومدی خدا به یگانه... نره یادت شاپو کافی... داری برنمی وقت
 خالی هوا آمپول دونه یه برم ندیدی اگه... ذارم می دلت به رو جونت شهاب

 !«کن صبر... رگش تو کنم
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 سالمت! زدنه؟ حرف طرز چه این شعور بی... شو خفه:_»نوشتم جوابشتو
 ...«نمیام نکشیدم... میام کشید عشقم! تربیت؟ بی کو

 منتها... جورم بد... کشه می که شما عشتق بله:_»داد جواب بعد دقیقه دو
 ...«نشی تلف اون عشق از باش مواظب خودت

 لقی دهن چه آرزو این ببین... بکوبم رو آرزو و صدف این خواست می دلم
 و کم خودم خوبه حاال... صدف دست کف بود گذاشته رو چی همه... بودا

 ابجو دیگه!! کردن می بارم ستترم پشتتت چی وگرنه گفتم می بهشتتون بیش
 خستتته... تيت رو کردم پرت خودمو و کندم لباستتامو... ندادم رو صتتدف

 ..رفت نمی کنار جلوم از شهاب رفتارای و دادم فشار هم رو چشامو... بودم

***** 

 نمخا لیال شهاب، مالقات ساعت نزدیک و بشه عصر بیاد تا روز اون فردای
 همش... بود دهنش تو صدقش قربون و شهاب استم ریز یه... نگرفت آروم

. شد می کباب دلم که ریيت می اشک انقدر نمازاش سر و کرد می دعاش
 من کردم می درکش. نداشت وقرار آروم اون ولی داد می دلداریش آقا عباس

 خود جای دیگه که اون دادم می جون پستترش واستته بودم دخترغریبه یه که
 حق... جوون پستتر یه اونم... فرزندش تنها... بچه یه با مادر یه... داشتتت
 !واسش کنه خودکشی که داشت حق واقعا... داشت

 وت دل... رفتیم می کمپ سمت به و بودیم ماشین سوار سه هر پنج، ساعت
 فعهد این... کرد برابر ده اضطرابمو حالش اون با که هم خانم لیال... نبود دلم
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 مطمئنم و زنه می داد دونم می! چی؟ کنه فریاد و داد ستترم بازم شتتهاب اگه
 ...«برو:_»گه می بازم

 ...«برو... برو یگانه:_»کنه می التماس بازم

 چرخوندم سرمو... بجوشن مزاحم اشکای نذارم تا دادم فشار هم روی لبامو
 نماشی توی شجریان صدای... شتدم خیره بیرون های منظره به برستیم تا و

 شدل آدم... ها کیانی دوتا این داشتن دلی چه... گرفت ام غصه... بود پيش
 !!!بمیره بره باید کنه گوش رو اینا دیگه... هست غم پر

 خیلی بود مالقات وقت چون. نبود ماشتتین پارک واستته جا کمپ در جلوی
 انممخ لیال و من. کنه پارک جا یه ماشینو رفت کیانی آقای. بود شده شتلوغ

یری از... در به رسیدیم تا... در ستمت به افتادیم راه و شتدیم پیاده  هک تصو
 فسن نفس و دیوار پشت کشیدم رو کیانی خانم... کشتیدم کنار فوری دیدم
 ...زدم دید رو حیاط تو بازم زنون

 !«یگانه؟ شد چی_»

 «بیرونه شهاب_»

 !«چی؟_»

 می خراب چیز همه... بینتتون می بریم اگه... داخل بریم االن نبتاید_»
 ...«شه

 !«باشه بیرون مالقات ساعت آخر تا اگه! کنم؟ چیکار من پس_»

 بدم شونن بهت تا نزدیک بیا... بیا... برم قربونت ببینش جا همین از خب_»
 ...«داخل نبر خیلی سرتو فقط
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 ...ببینه رو داخل و کنه ها میله نزدیک سرشو یواشکی گذاشتم

 چهارمی نفر... کنه می ورزش داره نفره چند جمع اون تو... اوناهاش ببین_»
 ...«بشمار راست از رو

 ازب اش چهره ثانیه چند بعد... کرد می نگاه کنجکاوی و شتتوق با خانم لیال
 .زد لبيند و شد

 چقدر... ام بچه برا بمیرم الهی... دیدمش... خودشه یگانه آره وای... آره_»
 «!رسن؟ نمی بهش مگه! کرده؟ پیدا ریيتیه چه این یگانه... شده ضعیف

 ...رسید هم کیانی آقای موقع همون... کردن گریه به کرد شروع بازم

 ...«خدا رو تو کن بس گرفتی؟ آبيوره باز خانم لیال! شده؟ چی_»

 آقای به رو و زدم لبيند صبوری با من.... ریيت می اشتک فقط خانم لیال
 می ورزش داره بیرون شتتهاب... کنه خالی خودشتتو بذارین:_»گفتم کیانی

 خاطر به اون جون لیال... دیدش جا همین از... داخل بریم شته نمی... کنه
 نااو به بدنش چون... شده ضعیف بدنش تو آور اعتیاد موادای دادن دست از

 هک کم کم اما شده توان کم کم، یه رسه نمی بهش حاال و داشتته وابستتگی
یت مقوی وغذاهای ورزش با بدنش  جای دیگه و میاد جا حالش بشتته، تقو

 .«نیست نگرانی

 ...«مالقاته که االن بود؟؟؟ قحط وقت کنن؟ می ورزش االن چرا_»

.. .تمومه دیگه دقه ده تا... مونده ساعت ربع شیش تا هنوز... خانم لیال نه_»
 یعنی... کنن ورزش مجبورن خنکه هوا که عصتتر هم و صتتبح هم اینا
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 نبلت و توان کم خیلی بدنشون صورت این درغیر چون کنن می مجبورشون
 ...«شه می

 ونا برو:_»گفت کیانی آقای به رو و کرد شتتهاب به نگاه یه بازم خانم لیال
 ...«یگانه بده بیار رو کمپوتا و میوه

 جون بيوره بهش بده داخل برو:_»گفت و دوخت من به نگاهشتتو بعدم
 ...«بيره براش کیانی دادم تونستم هرچی... بگیره

 خریده که ای دیگه های پرت و خرت و ها میوه و دادم تکون سرمو لبيند با
 بمواظ:_»گفتم داخل برم اینکه از قبل... گرفتم کیانی آقای از رو بودن

 الح واسه اینجوری... حیاط تو نیایین ستاختمون داخل نرفت تا... باشتینا
 ...«بهتره خودشم

 یم چی دفعه این... شدم داخل الله بسم یه با من و کردن قبول تاشون دو هر
 !بود عالم خدا شد

 دمبع... شهاب به نگاه یه و کردم می تا دو اون به نگاه یه و گشتتم برمی هی
 رو چیز همه و داخل بیان وقت یه ترسیدم می... دوباره و رفتم می قدم چند

 هب نسبت و بودن مادر و پدر هرحال به... نبود اعتمادی اونا به... کنن خراب
 داخل و نبینتم که رفتم جوری شهاب به توجه بی! احساساتی جوونشون پسر

 کمپ ونا خوبی. بودن کرده بستریش که اتاقی تو رفتم بعدش و شدم سالن
 می تریبس اتاق یه تو تنهایی و بود خصوصی بیماراش اتاقای همه که بود این

 دل چه خانمم لیال این. یيچال تو گذاشتم دستمو های بستته تموم. شتدن
 خریده چیزایی یه! خورد می رو اینا همه شهاب انگار حاال... داشت خوشی
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 گذاشتم و کردم باز رو پنجره. رفت می آب دلم دیدنشتون از خودمم که بود
 رو اتاق تمام نور و عقب کشتتیدم آخر تا رو پرده... بشتته عوض اتاق هوای

 و برداشتتتم رو قرمز رز مصتتنوعی گالی و کردم باز کیفمو در. کرد روشتتن
 شوتيت روی... شهاب تيت کنار میز روی بلند، لیوان یه تو گذاشتم همشو
 چندتا .نریزه بهمش برگشتتت باز اگه تا زدم تا مالفشتتو فقط... نکردم مرتب

 هم وچاق یه. گذاشتم بشتقاب تو و کردم انتياب تمیز و تر و خوشتکل میوه
یی دستت یه و آب شتیر یه چون و اتاق آخر رفتم... و کنارش  بود اونجا شو

 در صدای که گرفتم می رو ها میوه آب داشتم... شتستم رو ها میوه همونجا
 ترف می داشت... بود برگشته شهاب... سترم پشتت برگشتتم... اومد اتاق

 انقدر یعنی... بود مونده باز دهنم... بود ندیده هم منو اصال. تيتش طرف
 نکرد کج هم سرشو حتی شد اتاق وارد وقتی داشتت حق ولی! بده؟ حالش

 !تيتش طرف رفت راست یه ببینه منو که

 ...«سالم_»

 ...نیست شهاب که این من خدای... سرش پشت برگشتت آروم... ایستتاد
 تو باز:_»گفت حتالی بی همون بتا... بره می خوابش حتالی بی از داره

 !«برگشتی؟

 می موهاشو و فروکرد موهاش تو محکم دستشو... تيت رو نشتست کالفه
 !من؟ دیدن با چرا دونم نمی ولی کشه می عذاب داره کردم می فکر... کشید

 تو از کشیدم و گرفتم دستتشتو... طرفش رفتم زود! بودم پرستتارش که منی
 .تيت رو کنارش نشستم و گرفتم محکم دستاشو... کنار موهاش
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 می کچلم خوشتتکله ریيتت خیلی اِ ... موهاتو کندی... دیگه بستته_»
 ...«شی

 عین... کردم نگاهش... بیرون کشید دستم از دستاشو کنه نگاهم اینکه بدون
 دادا:_»گفتم خنده همون با... بود گرفته ام خنده. کنن می قهر که ها بچه
 !«خوری؟ نمی میوه

 «بیرون برو:_»گفت لب زیر... بود حوصله بی اما کرد نمی نگاهم

 ینا با داره فهمید نمی این... برو گفت باز!!! گفت باز... کردم نگاهش مات
 سعی! زد؟ می خریت به خودشو یا فهمید نمی... سوزونه می دلمو حرفاش

 .نبازم خودمو کردم

 ...«میرم بيور اتو میوه باشه_»

 ...«برو پاشو... خوام نمی_»

 ندهک پوست همشو رو ها میوه... کردن ناز فاز تو بود زده کال بشتر این نيیر
 به که ستیب یه و چیدم توبشتقاب گل شتتکل به که بود پرتقال دونه یه. بودم

 ور بشتتقاب. بریدم ای حلقه حلقه که کیوی یه و بودم کرده قاچ گل شتتکل
 .ببینه تا جلوش گرفتم

 رد دستمو... دیگه بيور... چیدم خوشکل چه ببین... شهابتتتتتتتتتتتی_»
 !«کنی؟ می

 هک کسی نبینه خیر الهی... چشماشو وای... کرد نگاهم و برگردوند سترشتو
 چی خوشتتگلش چشتتمای از ببین... کرد پیشتتنهاد مواد تو به دفعه اولین

 جوری یه داشت... میاد خوابش کردم می فکر که بود خستته انقدر! مونده؟
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 زده زل و گرفتم نمی ازش چشتتمامو... پررو پررو، منم... کرد می نگاهم
 پرتقال قل یه چشتتمک یه با و زدم آرومی لبيند موقع همون... بهم بودیم

... جلوتر بردم دستتتمو... کرد می نگاهم تردید با... دهنش روبروی بردم
 اخدای وای... کرد نگاهم بازم... دهنش تو گذاشتم و کرد نزدیک آروم سرشو

 های حلقه از دونه یه و انداختم زیر سرمو... کنم نگاهش ندارم رو دیگه من
 خوام نمی:_»گفت... دهنش نزدیک بردم چاقو با و کندم پوستتت رو کیوی
 ...«دیگه

 ...«شهتتتتتتتتتاب_»

 هیچی ورزش بعد... خوردم که بود تو دستتت از اونم:_»گفت و کرد نگام
 ...«بيورم تونم نمی

... کردی ورزش تازه... کندم پوستتت تو ی واستته رو همه این من ولی_»
 ...«داره نیاز جایگزین مواد به بدنت االن... دادی هدر انرژی

 ...«خوره می بهم حالم که نزن حرف دکترا این مثل دیگه تو خدا رو تو_»

... کردم می فکر حرفش به تعجتب بتا... تيتت رو کشتتیتد دراز بعتدم
 !«شهاب؟ شدی اذیت خیلی! گن؟ می بهت چی دکترا مگه:_»گفتم

 باشه !گی؟ نمی:_»گفتم... بود دوخته چشم سقف به فقط... نگفت چیزی
 می دلت بعد مونه می جوری همین این رفتم من... کن تموم اتو میوه الاقل
 ...«نيوردی من دست از سوزه
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 چشتتماشتتو... دهنش جلو بردم خنده با ستتیب تیکه یه حرف این دنبال به
 دلم که کرد نگاهم جدی همچین و نکرد باز دهنشتتو ولی... روم انداخت

 ...«دیگه کن کوفت! تو؟ داری ناز چقده ایتتتتتتتتتتتی:_»گفتم... ریيت

 من آرومشتتو لبيند ولی نينده کرد می کنترل خودشتتو شتتاید... زد لبيند
 وابیدهخ... پاشو پاشو... نيیر:_»گفتم... کشید دستم از رو بشقاب... دیدم
 آپتانتیس بریم موقعیتت این تو مونتده کم همین... خورد چیز شتته نمی

 ...«برداریم

 پیچ نای باز:_»کرد می غرغر لب زیر... بشینه کردم زورش و کشیدم دستشو
 ...«شد اضافه هم اینجا بود، کم خونه تو... ما به کرد

 ...«هست که همینه_»

... تمنشس کنارش خودم بعدم... بشینه راحت تا کردم صاف پشتتشتو بالش
 کشب:_»گفتم و دستش از کشیدم رو بشقاب... بيوره میوه خودش خواست

 ...«میاره کلیه سنگ خوردن میوه انگلی دستای این با... دستتو

 .داد تکون سرشو و کرد فوت نفسشو... کرد می نگاهم باز دهن با

 !«دستم؟ دادی_»

 فکر داری دوستتت جور هر:_»وگفتم دهنش گذاشتتتم رو میوه آرامش با
 ...«کن

 !«لجبازی؟ خیلی داری توجه_»

 آدم عین خب. کنه می ناز ام واسته ها بچه عین! عاقلی؟ شتما خیلی نه اِ _»
یله این از و بگیری جون تا بيور دم می هرچی  ...«بیرون بیای طو
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 ...زد پوزخند

یله_»  .«اینجا به داره شرف طو

 !«شهاب؟ آره! کشیدی؟ زجر انقدر یعنی... خدا رو تو نگو وای_»

 !«رفت؟ کرد ول کجا نامرد سهندِ  اون ببینم_»

 ...«بار صد این شهاب نکن عوض رو حرف_»

 !«شد؟ عوض حرفم مگه_»

.. .بابا کنار برو:_»گفت توجه بی. خندید... دوختم چشتتم بهش حرص با
 ..«.بيوابم خوام می کنار بزن... گرفتی تيتمو همه... یگانه ایتتتتتتتتتتی

 نم چی هر... دستتش بيل میز رو کوفتم رو بشتقاب و شتدم بلند حرص با
 کیفمو دارم دید وقتی... کرد می لوس خودشتتو اون اومدم می راه باهاش

 .«..ببند سرت پشت درم اون دستت، قربون:_»گفت برم که دارم برمی

 ییعن:_»گفتم! نبودم اتاقش تو هم ساعت نیم هنوز. کردم ای قروچه دندون
 !«دیگه؟ نیام

 !«دم می ترجیح رو سهند_»

 حکمم رو اتاقش در و بیرون رفتم ای دیگه حرف هیچ بدون و نایستادم دیگه
 ...اومد یادم چیزی یه دفعه یه که رفتم می راهرو تو داشتتتم. بهم کوبیدم

 آخر تا واتاقش در بدم حرصش که این برای و اتاقش سمت برگشتم بالفاصله
 هرکی:_»گفتم و زدم پوزخند... کرد می نگام تعجب با داشت... گذاشتم باز

 ...«بنده می درو میاد خودش داشت دوست
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 آقای و خانم و بیرون حیاط از برم تا. بیرون زدم ساختمون از و نایستادم بعدم
 اشرفتار دونستتتم می باید... زدم می غر خودم با ریز یه کنم پیدا رو کیانی
 می حرص دارم چرا دونستتتم می که من خب... استتت نشتتده بینی پیش

 رام کم یه امروز خوبه باز! کرد؟ چیکار ندیدی اول روز مگه اصال... خورم
 !خرم می... کنه ناز من برای کرده غلط... شد

 اگه... میام هم فردا... دیگه خرم می خب ؟؟ یگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانه؟
 ! شناسه نمی رو یگانه هنوز... کنم خشکش و تر خودم ندیدی

 دیدنم ات... کردم پیدا رو کیانی آقای مشکِی  ماشتین مکافات کلی با باالخره
 مالقات وقت! مادر؟ اومدی:_»گفت زودتر خانم لیال... کشیدن پر طرفم به

 !«دن؟ می وقت ساعت یه تا نگفتی مگه! شد؟ تموم

 ...«کرد شروع باز این:_»گفت من به رو و داد تکون سر آقا عباس

 .دستم تو گرفتم رو خانم لیال دست و خندیدم

 می خودت... دیگه شتتمائه پستترِ ... من بشتتم نگرونیتات دل قربون_»
 بمونم گتذاشتتتت هم رو ستتتاعتت نیم این کته همین... شتتنتاستتیش

 ...«خیتتتتتتتتتتلیه

 !«کرد؟ اذیتت_»

 و لجبازی همیشه... کنه می اذیت همیشه شهاب... کردم نگاه کیانی آقای به
 اگه یعنی... خرم می جون به همشو رو اینا اما... همیشه... کل کل همیشته

 هبچ این! شده مریض کنم می فکر نیاره در رو حرصم و باشم باهاش روز یه
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.. .خیلی نه:_»گفتم... اذیتاشم همین عاشتق! کنه اذیت که خونشته تو کال
 ...«آییم می بازم فردا میاد کنار من موندن با داره... شده بهتر رفتارش

 شکرت خدایا... زد می لبيند هم کیانی آقای... بود کرده ذوق که خانم لیال
! 

***** 

 قرار ها بچه با قبلش... کمپ برم داشتتتم تصتتمیم بازم هم روز اون فردای
 دنجی جای هم... باشیم" ویونا" شاپ کافی تو هشت ستاعت که گذاشتتیم

 می باید قبلش اما... بود خوب ما صتتمیمی جمع برای! کوچولو هم و بود
 و ردمک می تحمل داشتم ظرفیت که اونجایی تا یعنی... شهاب مالقات رفتم
 نم اما بیرون کنه شتوتم خودش بود ممکن دفعه این. برم خواستتتم می بازم

 کیانی آقای از کمپ بریم اینکه از قبل و خریدم جون بته رو خطرا همته
 ایلوس خریدن از بعد و شدم پیاده. داره نگه تحریری لوازم یه جلوی خواستم

 و خریدم رو وسایل اون چرا نپرسیدن کدوم هیچ. شتدم ماشتین ستوار الزم
 می منم به اینجوری... کردم ذوق دلم تو کارشون این از خوام؟ می چی برای

 نمی ورزش دفعه این شتتدم کمپ وارد وقتی. دارن اعتماد بهم که فهموندن
.. .نبود شهاب گشتم چشم با هرچی اما... بودن حیاط تو ها خیلی اما کردن
... نداشتتت دوستتت رو جمع یعنی. اومد نمی جاها جور تواین وقت هیچ

 !!!زد می قرمز چراغ همچنان واویال که غرورشم
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 یچه... دادم گوش و کردم صبر کم یه اول اتاقش در پشت بعدم و داخل رفتم
 خواب خواب... کشتتیدم ستترک و کردم باز آروم درو... اومد نمی صتتدایی

 ...بود

 ...باشه دیدش تو که جوری تيتش کنار گذاشتتم رو وستایل و شتدم داخل
 رو جرهپن. گذاشتم دیگه نوع ویه کردم عوض رو لیوان تو مصنوعی گالی بعد
 آروم... کرد عوض رو هوا اتاق تو اومد می خنک باد یه... کردم بتاز هم

 به رو اشکبودی... کردم نگاه صورتش به... نشه بیدار تا تيتش لب نشتستم
 ...بود بهبودی

 صورتش هنوزم یعنی... چشماش هم گرفت می رو و رنگ داشت لباش هم
 سه دو، بعد... شد می دیده کمتر چشتماش دور های کبودی ولی بود افتاده
 داشت. شد می واقعی شهاب داشت ها زهرماری اون نکردن مصترف هفته
 دق حسرت کیانی خانم که همون... بود نفس با که شد می شتهابی اون بازم

! بگم؟! یگانه؟ چی تو... من... من شتتاید... خورد می رو هیکلش و باال و
 سمنف جای... خندید بهم دل تو یکی... پرکردم نفسشو جای من شتاید بگم

 رو تو اون اما بودن ضتتعیف همه اون با... نداره قبولت شتتهاب! زیاده برات
 وردخ می نفساش... کردم صورتش نزدیک سرمو و گرفت دلم... نداره قبول

.. .زدنات نفس این فدای یگانه... بستم چشتمامو... بود داغ... صتورتم تو
 !مظلوما نی نی عین... قیافش از کنم می عشق خوابه وقتی
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 جلوم رو درشت چشم تا دو یهو وایتتتتتتتتتتتتتتتتتی... کردم باز چشمامو
 رشوس اخم با اون... پریدم جا از متر سه ترس از که کشیدم جیيی یه... دیدم

 ...نشست شد بلند و داد تکون

 !«کنم؟ چیکار تو ازدست من! اومدی؟ تو باز_»

 ...کشیدم راحت نفس یه و برداشتم قلبم رو از دستمو

 «!نشم؟ ترک زهرِ  انقدر من بزنی بوق یه تونی نمی تو... اومدم که اومدم_»

 جوری چه من کنه می بیدارت ناز خواب از یکی تازه که موقع اون تو بعد_»
 !«بزنم؟ بوق

 فهمیدیم تازه... هم تو افتاد چشتتمامون لحظه یه... شتتدیم خیره بهم دو هر
 رفت من خنده صدای کوتاه سکوت اون بعد دفعه یه... داد سوتی چه شهاب

 کرد می کنترل خودشتتو زور اونم که خندیدم می دل ته از همچین... هوا
 .نينده

 !«ما رو شه می ظاهر جن عین دیگه توئه تقصیر همش... کوفت_»

 !«عمته جن:_»گفتم اخم با و خوردم رو خندم

 می میاد امشتب کرمت دس برای... بیامرزتش خدا:_»گرفت دندون لبشتو
 ...«بردت

 .گرفتم دندون باالشو و پایین و آوردم باال رو راستم دست

 ...«بهتره که ببره رو تو... دور به بال_»

 «!اینجا؟ کرده شوت تورو گرفته بازیش نامزد باز سهند این ببینم_»
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 که شو حرفا این و مهند ستهند خیال بی حاال خب... چیزی همچین یه_»
 ..«امروزمون نقاشی سر بریم

 .شد گرد شهاب چشمای

 «جتتتتتتتتتتتتتان؟_»

 ...«آوردم چیا ببین... بيلتو بنداز نگاه یه_»

 و برزک روغن و پالت و رنگا و بوم دیدن با و چرخوند ستترشتتو تعجب با
 .سمتم برگشت عصبانیت با... نفت

 «رو بازیا مسيره این کن جمع_»

 «بابا برو_»

! من؟ اتاق تو کردی جمع رو پرتا و خرت این که کودکه مهد اینجا مگه_»
 برستته بهش دستتتم فقط... کنم می آدم رو ستتهند این من... ببرشتتون بردار

 ...«کنم می آدمش

 تو بدجور که کن کار خودت رو اول... بدی زحمت خودتو خواد نمی_»
کم  رو طرحش... خودته ی روحیه واسه اینا همه بعدم... غیر یا آدمی که ش َّ

 !«هوم؟... تو رو رنگش زنم می من

 وت از رفتم توجه بی... بود دوخته چشتتم بهم عصتتبانی نگاه همون با فقط
 توبشتتقاب و کردم باز درشتتو و آوردم بیرون آناناس کمپوت یه یيچتال
 ور بوم که شهاب ستمت اون رفتم و توش گذاشتتم چنگالم دوتا. گذاشتتم

 .دوتامون جلو گذاشتم رو بشقاب. بودم گذاشته
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 ببین... بيور هم تو پاکه دلت اگه... خورم می منم... دارم دوست آناناس_»
 ...«آوردم برات چنگال

 وچوبیش ته و برداشتم رو قلمو... کرد می نگاهم حرص حالت همون با فقط
 .گرفتم خودم به کردن فکر حالت و کردم دهنم تو

 کالسیک! چهره؟ یا باشه منظره نظرت به شهاب! بکشم؟ چی... اوووووم_»
 !«بازاری؟ یا

 ...«یگانه_»

 !«هان؟_»

 ...«خدا رو تو کن بس_»

 هب اصال و زنم می طرح من... بيور کمپوتتو تو خب! کردم؟ چیکار مگه_»
 کاملش باید برگشتم وقت هر ولی رم می ذارمش می! خب؟ ندارم کار هم تو

 !«بودی ها ای حرفه اون از دونم می... منگولم نکن فکر... باشیا کرده

 مذهن به هرچی و شدم مشيول. داد تکون!" هستم فکرت به" معنی به سرشو
 مدادم... بوم رو کردم طراحی خیالی دختر یه چهره از... کشیدم رستید می
B6 یرتص به... نداشت سر دیگه بودم کشیده بوم رو بس از آخر این و بود  و

 شد می سایه و رنگ با و بود نشده معلوم اش چهره خیلی... شدم خیره جلوم
 مال باقیش... زدم رو دختر یه ی اولیه طرح فقط من. ستتاخت اشتتو چهره

 که همون... کنه طراحی خوام می که رو همونی داشتتم دوستتت... شتهاب
 کاش... کشوند اینجا به رو عاقبتش و آخر که همونی... کرد مشيول ذهنشو
 ! بکشه واسم رو نفسش
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 ی توهمه شتتهاب... زدم کنار رو بوم و گذاشتتتم کیفم تو رو کن پاک و مداد
 دستتتم حرکات ی همه... بود نظرگرفته زیر حرکاتمو خیره خیره مدت این
 مداد ی طریقه از... رو دقتم ی همه... رو راست و کج خطوط ی همه... رو

 با لیو بودم معذب نگاهش زیر اینکه با منم... بقیه و قلمو تا گرفتنم دستت
 تکوف آناناس حلقه دونه یه تا ستتمتش برگشتتتم بعدم و کردم کارمو آرامش

 هموند دیگه حلقه تا دو فقط... موند باز دهنم کمپوت ظرف دیدن با... کنم
 !«؟داری دعوا... بيور گفتی خودت:_»گفت... کردم نگاه بهش بهت با! بود

 !«شدم خوشحال... خوری نمی کردم فکر... بودا دهنی_»

 ...«بيور خونه ببر بردار دیگه دونه یه برو... دهنیه االنم_»

 ...«دیگه همینه به اش مزه! زرنگی؟ کردی فکر اِ _»

 وصتتدای ستتر از... خوردم مولوچ ملچ با و چنگال ستتر زدم دونه یه بعدم
 جوابش در منم و کردم نگاهش... کرد می نگاهم خنده با شهاب من خوردن

 ...خندیدم و زدم چشمک

 رد کنار صتتندلی روی کیانی خانوم و آقا دیدم بیرون اومدم اتاقش از وقتی
 ...نشستن اتاق

 «خوبه؟ حالش یگانه؟ شد چی_»

 به چیزی دیگه... خوبه آره:_»گفتم و زدم لبيند کیانی خانوم جواب در
 ...«نمونده کاملش بهبودی

 ...«خیلی... ممنونتم یگانه:_»گفت و کشیدم آغوش تو جا همون
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 خانم ی شتتونه دور دستتتمو... کرد می نگاه بهمون لبيند با هم آقا عباس
 ...«دیگه بریم:_»گفتم و گذاشتم کیانی

 و دکترش پیش برم ستتر یه من برید شتتما جان یگانه:_»گفت کیانی آقای
 ...«بیام

 «بیام؟ باهاتون منم خواید می_»

 ...«بیام منم تا ماشین تو برید شما... عزیزم نه_»

ییچ  یقهدق چند... رفتیم ماشین سمت به هم ما و داد دستم به رو ماشین ستو
 دهخن با شدن سوار محض به... اومد آقا عباس تا نشتستیم ماشتین توی ای

 ...«شه می مرخص دیگه روز چهار تا گه می دکترش:_»گفت

 خدای... زودی این به اونم... کامل بهبودی... کردم نگاه بهش باز دهانی با
 ...خیلی... ممنونم خیلی... ازت ممنونم من

 خوب داره شهاب... طور همین منم... بود گرفته اش گریه ذوق از جون لیال
 ...شه می

 از رو مادر لفظ دوباره که این اونم... خوام می چیزی یه خدا از فقط االن_»
 راضتتِی ... راضتتیم هم بگیره جونمو خدا اگه حتی بعدش... بشتتنوم زبونش
 ...«راضی

 مرخص از بعد باشید مطمئن حرفیه؟؟ چه این:_»گفتم جون لیال جواب در
 ...«شماست ی خونه میاد که جایی اولین شدن

 هی البته... بودم گفته دیگه اما نداشتتتم اطمینان زدم که حرفی به هم خودم
 ...شه می چی ببینیم تا... داشتم شهاب برای هم هایی نقشه
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***** 

 ومد،ا در زنگ صدای که بودم نشسته اتاقم توی آماده و بودم پوشتیده لباس
 می ستتالم کیانی آقای و خانوم لیال به که اومد می صتتداش... بود ارغوان

 «اومدی؟ سالم،:_»گفتم و پایین رفتم... کرد

 ...«بریم... دیگه آره:_»گفت و زد لبيند

 .بیرون رفتیم خونه از و کردیم خدافظی اونا از بعد

 ...«خوان می خاطرتو چقدر... خودمونیما یگانه_»

 ...«دیگه کنیم چه:_»گفتم غرور با و دادم باال ابرویی

 ..«.کنم تعریف ازت نباید اصال... کوفت:_»گفت خنده با و سرم توی زد

 روشن ماشینو اونم و کردم پرسی احوال و سالم علی با و شدم ماشین ستوار
 ...رفتیم شاپ کافی سمت به و کرد

***** 

 ارغوان به تعجب با پرستتی احوال و ستتالم از بعتد شتتاپ کتافی توی
 ...«هستن ها بچه ی همه بود گفته صدف:_»گفتم

 ...«همیناییم... بابا نه_»

 و آرزو شد، می محسوب نامزدش دیگه تقریبا که حستام و بود صتدف فقط
 دو حدود بود؟ چکاره جا این مهدی این... مهدی و من و علیرضا و ارغوان
 بعدش.. .کردیم مسيره بیش و کم را استادا تمام و خندیدیم و گفتیم ساعتی

 ایطرف دیگه... گفتیم بگیریم کردیم می فکر که هایی نمره بته راجع هم
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 میای نم با:_»گفت علیرضتا که گرفتیم رفتن به تصتمیم که بود ده ستاعت
 «دیگه؟

 ...«رم می خودم نه_»

 ...«دیگه پاشو... نکن شروع یگانه وای:_»گفت کالفگی با

 ومخان با عرضی یه من... علی ببيشید:_»گفت مهدی که شدم بلند جام از
 ...«دارم عظیمی

 کنار گهدی دقیقه دو یگانه... باشه:_»گفت علی که کردم نگاه بهش تعجب با
 ...«باش ماشین

 رفته همه هم ها بچه... کرد ترک رو اونجا ای دیگه حرف هیچ بی هم بعد
 می... دارم رو اتون خونه ی شتتماره من راستتتش:_»گفت مهدی... بودن

 رایب که بگیرن تماس اتون خانواده با مادرم که ازتون بگیرم اجازه خواستتتم
 ...«بشیم مزاحم خیر امر

 ...«بدم اجازه تونم نمی من اما متاسفم:_»گفتم آرامش با

 «هست؟ من جانب از مشکلی چرا؟ آخه_»

 ...«منفیه جوابم متاسفانه اما خیر،_»

 ...«باشید داشته دلیل باید اما_»

 ردد به بار یه علی خوشتتبيتانه بود؟ کجام دلیل... بگم چی دونستتتم نمی
 کتته اومتد صتتتداش نتدارم دلیلی بگم اومتدم کته موقع همون... خورد
 ...«شن می نگرانت شده، دیر یگانه:_»گفت

 ...«اجازه با... برم باید خوام، می معذرت:_»گفتم مهدی به رو
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 جواب اما:_»گفت که شتتنیدم رو آرومش صتتدای که برم اونور کردم رومو
 ...«نگرفتم

 ارغوان با ماشین تو طرف یه از کردم، پیدا نجات مهدی دست از طرف یه از
 مکن نمی قبول رو مهدی چرا که کرد نمی ميالفت علیرضا. داشتتیم بحث

 فقط... گذاشته خودم به رو چی همه که فهموند می بهم هم ستکوتش ولی
 داد یه نداشتم حوصله که منم... رفت می راه ميم رو زیادی که بود ارغوان

 ات و جاش سر نشست ناراحت بیچاره. بستم دهنشو و سترش زدم خوشتگل
 ی خونه دم. خندید می بهمون علیرضتتا بود جالب. نگفت هیچی خونه دم

 چپش سمت زدم محکم ماچ یه ارغوان سمت رفتم و شدم پیاده کیانی آقای
 فرن یه فقط شدم تنها که روز ازهمون چیه؟ دونی می:_»گفتم گوشش زیر و

 مطمئن... هستتت هم باقیش و بوده همراهم اینجا تا... خواستتته منو خوبی
 ...«دارم خودمو خدای منم... رسونتم نمی بد جاهای به باش

 و مانداخت رو کلید باشتتم جوابش منتظر اینکه بدون منم و زد لبيند ارغوان
 ...تو رفتم

***** 

... دلهره از شتتد می مرخص شتتهاب که فرداش تا من و بود یکشتتنبه روز
 کیانی خانم! شدم زنده و مردم شوق و خوشحالی اما... اظطراب... دلتنگی

 ی صدقه قربون و ریيت می اشک فقط... بود شکر نماز خوندن کارش که
 ی نوبه به هم کیانی آقای... شدم پسرش شتدن پاک باعث که رفت می من

 از فقط و داد نمی بروز وقت هیچ بود مرد یه چون اما داشت شتوق خودش
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 می نشون احستاستشو و شتوق همه لبش رو لبيند ولی کرد تشتکرمی من
 داشتتت شتتهاب... کنم ادا رو مهمم نذر باید کردم می حس کم کم... داد

 اش ونهخ برم پرستارش عنوان به باید بازم آیا دونستم نمی من و گشت برمی
 ...و کنم جمع وسایلمو همیشه برای یا

 ولی بودم پرستارش همیشته کاش... شتد می ستیخ تنم به مو هم فکرش از
 می من های تنگی دل و نبود به بودنش پاک... داشت اعتیاد همیشه اونوقت

 برم روز چند تا هم شدنش ازمرخص بعد الاقل خواستت می دلم ولی ارزه
 اونوقت! همیشه برای... گردم برمی خواستت خودش اگه و باشتم مواظبش

 اونوقت... رم نمی هم کیانی خانم خونه دیگه برم اش خونه از خواست اگه
 ...نذار تنها اتو یگانه خدایا... ندارم پناه و جا دیگه

 ونبیر بلند سر امتحانت زیر بذار... کنم می گیر دارم... خدا میارم کم دارم
 اب... بمون فقط... نیستتتم آدمش من... خدا نکن... نکن امتحان منو... بیام
 !بمون... خدا بمون من

 !«کجایی؟... مادر یگانه... یگانه_»

 ...پایین سمت به کردم دوال خودمو ها پله باالی از و بیرون دویدم اتاقم از

 !«داشتی؟ کاری جون لیال بله_»

 این ها نرده این رو بگم بار چند! افتی؟ می االن... بده مرگم خدا وای_»
 !«پایین ننداز خودتو جوری

 ممحک صورتشو و ستمتش رفتم و پایین اومدم ها پله از دوون دوون خنده با
 بزرگارو مامان بوی... مشهدیش عطر بوی از رفت غش دلم... یدمب*و*س
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 مب بادمجون... بشتتم نگرانیت قربون من الهی:_»گفتم خنده با... داد می
 ...«نداره آفت

 نریز زبون:_»گفت جلوم ذاشتتت می آلبالو شتتربت لیوان یه که حالی در
 ...«شی خنک بيور... بچه

 کنون چه چه و به به و دوختم چشتتم خوشتتگل بلند لیوان به شتتوق با
 وت چقدر... عشقه خوردن شربت فصل این تو... جتتتتتتتتتتتتتونم:_»گفتم

 ...«جون لیال خوبی

 حرفشتتو نذاشتت تلفن گوشتی زنگ که بده جوابمو خواستت می و خندید
 خوشتتمزه خیلی... گاد مای او... خودم رو شتتربت از قلوپ یه من... بزنه
 !ن؟بفرمایی:_»شنیدم می خانمم لیال صدای... باال رفتم هم بقیشو... بود

 !شما؟... جاست همین بله... بله

 !شما؟ هستین خوب بله... آهان

 وبیخ... کنیم مالقاتتون نداشتیم سعادت... خوبه اونم شما لطف به ممنون
 ...بودم جریان در... بله... بله... ممنون خودتونه از

 ...رهگذر مردم و پله دختر خب!!! باشه چی نظرش خودش تا بگم چی والله

 ...کنم نمی دخالت من والله

 ..«.گفتن زیاد شما پسر آقا ازخوبی یگانه کنم نمی جسارت من بله بله

 تشرب فیتتتتتتتتتتتشتتتتتتتش که طور همون و گرد گیر گلوم تو شربت یهو
 چشتتم خانم لیال به زده حدقه چشتتمای با و بیرون دهنم از پاشتتیدم می رو
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 خودم که بودم گفته جون لیال به خری چه های ازخوبی من... بودم دوخته
 نداشتم؟؟؟؟ خبر

 من به کرد وپشتش. بود گرفته اش خنده تلفن پشت دید منو قیافه که جون لیال
 ...مردم فضولی از کنه قطع اومد تا... زد حرف باز و نبینه قیافمو تا

 یلیخ... ازماست خدمت... بیارین تشریف شنبه پنج شما... شما قربان_»
 ...«خداحافظ... خانواده خدمت برسونین سالم... کردین لطف... ممنون

 ...«جتتتتتتتتتتتتتتتتتتون لیال_»

 چه این... دختر نکنه خفت خدا:_»گفت خنده وبا گذاشتتت رو گوشتتی
 ...«مردم جلو رفت آبروم کاریه؟

... گذاشتین دهنم تو حرف زدین حرف من جای به! خط؟ پشت بود کی_»
 !«دادین؟ هم وعده تازه

 .«نیست غریبه_»

 !«کیه؟_»

 ...«مهدی مامان_»

 «مهدیتتتتتتتتتتتتی؟؟؟_»

 !«دی؟ می بهش شمارتو نگفتی مگه دیگه آره_»

 ...«من ولی_»

 !«چی؟ ولی_»

 ...«هیچی... هیچی_»
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 ناهارتو بیا! پس؟ ری می کجا:_»زد داد خانم لیال... اتاقم ستتمت به دویدم
 ...«بيور

.. .گرفتم رو ارغوان شماره و برداشتم تيت رو از گوشیمو دادن جواب بدون
 !!!براش دارم

 «باز؟ چته_»

 حقی چه هب تو... شعور بی نرسه بهت دستم اینکه مگر:_»گفتم عصبانیت با
 «اینجا؟ بزنه زنگ گفتی مهدی به

 ...«عرضه با چه اونجا؟ زده زنگ مهدی مگه:_»گفت تعجب با

 برای زده زنتگ متامتانش چرا گم می... بمیر خفته ارغوان، کتوفتت_»
 «خواستگاری؟

 ...«زنگیده مهدی گفتی اول تو_»

 «...بده رو جوابم... ندارم شوخی ی حوصله ارغوان:_»گفتم عصبانیت با

 یمنف جواب اینقدر چه؟ من به اصال... نگفتم چیزی بهش من... بابا ای_»
 اصال... اه کیانی همون پیش بمون... بشی ترشیده تا بمونی شوهر بی تا بده
... داری یاجاحت بیشتر تیمارستتان به تو البته... کمپ توی شتهاب پیش برو

 ...«راستی

 بیيودی... کردم قطع رو گوشتتی و ندادم گوش مزخرفش حرفای به دیگه
 جواب فوقش... دیگه ره می و میاد خواستگار خب... بودم شتده عصتبانی

 ...منفیه
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 بود هاومد سرکار از تازه که آقا عباس به رفتم و شتدم بلند جام از فکر این با
 کنم سالم

**** 

 «بشی؟ پیاده خوای نمی:_»گفت که جون لیال صدای با

... رفتم ستهند ماشتین ستمت به و شتدم پیاده ماشتین از... اومدم خودم به
 ...بود اومده تنها خودش

 «خوبی؟ سالم_»

 «دادی؟ انجام رو ترخیصش کارای... ممنون_»

 ...«شد تموم دیگه آره:_»گفت سهند

 المس بلندی صدای با شدم که اتاق وارد... رفتیم شهاب اتاق سمت به هم با
 ...«گم می تبریک:_»گفتم و کردم

 «شد؟ تموم:_»گفت سهند به رو و نگفت هیچی جوابم در

 ...«دیگه بریم آره_»

 شده خوب شهاب... شدم خیالش بی اما شدم کنف نداد جوابمو که این از
 ...بود مهم این و بود

 همین خوام می:_»گفت نشنوه شتهاب که جوری آروم و کنارم اومد ستهند
 ...«بدم شون آشتی جا

 «جا؟ این:_»گفتم تعجب با
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 اب که کنیم مجاب رو شتتهاب نشتته دیگه شتتاید... موقعیته بهترین... آره_»
 برای اعتیاد و قهر ی پرونده این باید دیگه امروز... کنه آشتتتی اش خانواده
 ...«بشه بسته همیشه

 «بشه؟ عصبانی اگه:_»گفتم استرس با

 ...«نباش نگران... شناسم می شهابو من:_»گفت آرامش با من عکس بر

 «ساعته؟ سه شما گید می دارید چی:_»گفت شهاب

 ...«دیگه بریم... هیچی ها؟:_»گفت و سمتش به برگشت سهند

 :یعنی زد چشمکی شهاب چشم از دور برام سهند و افتادن راه من از جلوتر

 "باشه امون نقشه به حواست"

 این تصور... هیجان هم داشتم استرس هم... افتادم راه سرشون پشتت منم
 خفه داشت شد می روبرو مادرش و پدر با شهاب دیگه ی لحظه چند تا که
 اب شتهاب... بودن ایستتتاده ماشتین کنار آقا عباس و جون لیال... کرد می ام

 «خبره؟ چه جا این:_»گفت و برگشت سمتم به عصبانی دیدنشون

 آش از تر داغ ی کاستته دوباره:_»گفت تر بلند صتتدای با که نگفتم چیزی
 «شدی؟

 چه کردم کارو این من... شهاب کن بس:_»داد جواب عصتبانیت با ستهند
 ...«گیریا می پاچه داری دوباره داری؟ یگانه به کار

 ...«کنی دخالت نباید هم تو_»

 ارهاش بهش... نزدیک بیاد داد نمی اجازه اضطراب که کردم نگاه جون لیال به
 "بیا" که کردم
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 سمت تا شد دور سهند از شهاب... جلو اومد و داد تکون سری ترس با اونم
.. .دیگه کن صبر شهاب:_»گفت و گرفت رو دستش ستهند که بره ميالف

 ...«دوباره نشو بچه

 ...«سهند کن ولم_»

 صدای با... بود شتده نزدیکش جون لیال دیگه حاال... نداد محلش ستهند
 ...«کن ولم گم می:_»گفت مانندی فریاد

 سهمم بود این:_»گفت حال همون با و شد بلند جون لیال ی گریه صتدای
 رو عصا بشی دستم عصای که این جای به رفت نفس مامان؟ آره شتهاب؟
 زده لک برای دلم... پستترم ببینمت بزار برگرد شتتهاب ستترم؟ تو کوبوندی

 ..«.دادم پس تقاص کافی قدر به من... مادر ببینمت بزار برگرد... عزیزم

 اللی حال که این ترس از آقا عباس... بود جون لیال و من به پشتتش شتهاب
 بگو بهم دیگه بار یه:_»داد ادامه خانم لیال... جلوتر اومد بشتته بد جون
 چقدر من مگه عزیزم آخه... کنم می دق دارم شهاب... عزیزم بگو... مادر
 ...«ببینمت برگرد پسرم گل... پسرم دارم؟؟ توان

 و گرفت چروکش و ظریف دستتتای توی رو شتتهاب بتازوی جون لیال
 هر بعدش مادر بگو بار یه... من با کارو این نکن... پسرم... شهابم:_»گفت
... نکن... پسرم نکن... برنگردون من از روتو شهاب... بکن خواستی کاری

 هشکنج هم خدا... کردی ام شکنجه کافی قدر به خدا به... دیگه بسه شهاب
 ...«شهاب کن رحم... دلم به کن رحم شهاب... کرد ام
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 بهش ترس با زمین، روی بیفته بود نزدیک و شد حال بی حرفش این از بعد
 تایدس و برگشتت سترعت با شتهاب که بگیرمش که جلو رفتم و کردم نگاه

 این با... کشتتیدش آغوش به شتتدت با و گرفت دستتتاش توی رو لیالجون
 ...کردم پاک رو ام گونه روی اشکای و زدم لبيندی حرکتش

 قلب قربون... مامانم... لیال مامان... مادرم... متادر:_»گفتت شتتهتاب
 «شدی؟ چی... برم کوچیکت

 ...«سرم تاج... پسرم... من برم گفتنت لیال مامان اون قربون_»

 تداش طوالنی مدت یه از بعد حاال و بودن بسته رو جون لیال نفس راه انگار
 نبهشو خنده با... کرد هب*و*س غرق شهابو صورت تمام... کشید می نفس
 بيض یه آقا عباس... طور همین هم ستتهند و آقا عباس... کردم می نگاه

 و کرد خم رو سرش شهاب... کردم می حس خوبی به اینو... داشت مردونه
 منو نيواستم... اتم شرمنده:_»گفت و زد هب*و*س رو مادرش دست روی
 مه دیگه فرزند یه درد خواستتتم نمی... شتم می نابود ذره ذره دارم که ببینی

 ...«مامانم خواستم نمی... بچشی

 عدب باالخره... داد فشار آغوشش تو رو شتهاب بازم و زد لبيند کیانی خانم
 یه اول آرامش با شهاب و کشیدن هم از دست و ایستادن پا سر ستاعت ربع

... زیر انداخت ستترشتتو بعد کرد نگتاه پتدرش چشتتمتای توی خورده
 پدرش سمت به... خوندم می چشماش تو رو خجالت... عزیتتتتتتتتتتتزم

... داد جا بيلش تو اونو آقا عباس بهش نرسیده هنوز و برداشت قدم... رفت
 اشکاش آقا عباس ولی کرد نمی گریه شهاب... هیچی... گفتن نمی هیچی
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... زد می لبيند اشک میون. کردم نگاه ستهند به! شتد کباب دلم... ریيت
 خوش همه این منو! کردم می دق داشتم و نداشتم اون از کمی دسِت  خودمم

 ! محتتتتتتتتتتتتتتاله بيتی

 اهر کیانی آقای ی خونه سمت به و شدیم ماشین سوار همه ساعت نیم از بعد
 ماشین با هم سهند... عقب خانم لیال و من و نشست جلو شهاب... افتادیم

 به رو همه شب داشت قصد کیانی آقای... اومد می سرمون پشتت خودش
 هنوزم خانم لیال... شهاب سالمتی و کنون آشتتی ستور... کنه دعوت شتام

 شهاب به... بود سيت باورش واقعا... بهش دادم حق... ریيت می اشک
 مشکیش موهای و پایین بود داده رو ماشین ی شیشه جونم ای... کردم نگاه

 هنوز.. .زدم دید صورتشو ماشین کنار آینه تو از... رقصیدن می باد مسیر تو
 یانیک آقای خونه برسیم تا... بود شده بهتر خیلی روش و رنگ ولی بود الغر
 می شتتهاب صتتدقه قربون دقیقه به دم هم خانم لیال... زد می حرف زیاد

 همه این یعنی... زمین تو رفت می شد می آب داشت شهاب بیچاره... رفت
 آقا باسع شهر، تو رفتیم وقتی! بود پسرش که اون نداشتم باور من رو محبت

 که هم مدتی اون تو... گرفت رو چیزا این و شیرینی و میوه و ایستاد جا چند
 مارشوآ حسابی... کرد پیچ سوال رو شهاب ریز یه خانم لیال بودیم ماشین تو
 !آورد در ساعت یه اون تو

 ور استتفندی جا کابینتا تو از رفتم دوون دوون من تو رفتیم که خونه در از
 توش و بود دست سر شکر رو خدا... کردم روشنش کبریت یه با و برداشتتم

 بیرون رفتم کردم می تماشا رو اسفند ویلیز جیلیز که حالی در... بود اسفند
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... گردوندم ستترش دور رو دودش بشتته وارد بيواد شتتهاب اینکه از قبل و
... ریيت دلم... زد آرومی لبيند... کرد نگاهم و کرد باال ستترشتو شتهاب

... مبش خیال بی لبيندشو و زیر بندازم سرمو کردم سعی... شدم دستتپاچه
 می صلوات و شدن خونه وارد همه! بود گرفته ازم رو دین و دل ستوخته پدر

 یزر یه... شناخت نمی پا از سر خانم لیال... شهاب سالمتی برای فرستادن
 وان... حموم تو برد لباس دست یه اتاقش از رفت... چرخید می شهاب دور
 یول نبود چیزیم که من... کنم استتتراحت برم گفت من به و کرد آب پر رو

 آقا عباس... کنم درستتت خودم رو شتتب غذای خوام نمی بودم خوشتتحال
 کرشون و هر شهاب با هم سهند... داد می غذا سفارش تلفن پشت داشتت

 هم گوش در چی بهم رستتن می وقتی تا دو این فهمیدم نمی من... بود باال
 هم آخرش! باشه هوا شون قهقهه صتدا باید همش که کنن می جیک جیک

 !مونه می دلم رو فهمم نمی

 شلوار با عرب سه آستین صورتی توسی، تونیک یه و کردم عوض لباسامو رفتم
 ذشتهگ ساعت نیم حدودا بیرون اومدم وقتی... پوشیدم سفید شال و ستفید

 آب شیر صدای چون. بود حموم شهاب... بود خوابیده صداها و ستر و بود
 قاآ عباس و بود آشپزخونه تو که هم خانم لیال... نبود هم سهند و شتنیدم رو

 یه... نپایی رفتم ها پله از آرامش با... شب کارای دنبال بود رفته حتما که هم
 اون از بعد... بود شتتده تزریق خونم های گلبول تک تک تو... تازه آرامش

.. .گرفتیم نتیجه باالخره... گرفتیم نتیجه... شهاب هم من، هم... زجر همه
 حسیه؟ چه درونم دونست می خدا فقط... بود گذشتته آدرنالین از آرامشتم
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 تدس خانم لیال... آشپزخونه سمت رفتم و کردم شکر رو خدا بازم لب زیر
 .بود تنها

 !«خوای؟ نمی کمک جون لیال_»

 ..«.کن استراحت برو تو مادر نه:_»گفت و کرد نگاهم داری جون لبيند با

 ینا بده... من بده... کن استراحت برو گی می هی کندم کوه مگه بابا ای_»
 ...«برس کارا بقیه به برو شما کنم درست ساالد من تا رو چاقو

 باید رو ها میوه فقط ندارم که کار... کنم می درستتت خودم... مادر نه_»
 ...«کنم دم حاال زوده هم چای... بچینم رو وشیرینی بشورم

 ...«نگیر دست شما دم می انجام رو اینا همه من خب خیلی_»

 !«کردی سفیدم رو... دختر کنه بيتت سفید خدا_»

 کاری قطره تا چند... کردم خالی ستینک تو رو میوه های کیسته و زدم لبيند
 هم ستتبد یه... کردن کش آب و شتتستتتن به کردم شتتروع و روشتتون ریيتم

 خیار که طور همین خانم لیال... توش بریزم رو ها میوه تا دستم بيل گذاشتم
 «یگانه؟؟؟:_»گفت کرد می خرد اریبی رو سبزها

 !«بله؟_»

 !«هستی؟ حرفت سر هنوز_»

 !«حرف؟ کدوم_»

 !«قلبت حرف_»

 آب یتو شتاالپ افتاد و خورد قل دستتم تو پرتقال" قلبت حرف" شتنیدن با
 !حاال؟ بکنم غلطی چه خدایا... سمتش برگردم نداشتتم رو... ستینک های
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 شهاب اگه! چی؟ کنه جبران کارمو که شهاب به بده منو زوری زور بيواد اگه
 بازم! گندشو اخالق ندیدی... نیست که معلومه خب! چی؟ نباشته راضتی

 ده:_»گفت اون... بیرون اومدم مزخرفم فکرای از... کیانی خانم صتتدای
 گفت... بشها گفتم... بودیم تنها تایی دو... اتاقش تو رفتم که پیش دقیقه
.. .بيوای تو وقت هر تا گفت! مونی؟ می اینجا کی تا گفتم مامان؟ جونم
 حرفاییه؟ چه این... مهمه برام سالمتیت مادر نه گفتم... عزیزم بيواه جون
 شمچ گفت... خندید... باشی اینجا حتما رو هفته این آخر تا خواستم فقط

 ایبر ستتالمتیت دیگه گفتم! چی؟ دیگه دلتم ور هفته آخر تا... چشتتمم رو
... دهخن زیر زد بلند... شدنت دار بچه گرفتنت، زن و خوشبيتیت همیشه،

 ادنی قد... لرزونه می دلمو هاش خنده... گرفت ام گریه بازم یگانه کن باور
 می داشتم بگذریم... ستال همه این که بودم احمق چقدر... پرستتمش می

 آخر گفت !مادر؟ چیه گفتم طرفش برگشتم زد صدام که بیرون اتاقش از رفتم
 یگانه! کی؟ برای! خیر؟ گفت... خیر خبرای گفتم... خندیدم خبریه؟؟ هفته
 ولی کی برای دونست نمی هنوز... کرد تيییر رنگش بيورم قسم برات بذار

 براش خواستتتگار قراره یگانه برای گفتم منم... شتتد قرمز زد که حدستتشتتو
 بگم یا بگم دروغ خوام نمی یگانه... رفت وا پستترم چجوری دیدم... بیاد

 به دل هم تو فهمیدم روز یه چون فقط... عنوان هیچ به... ریشته بیخ پسترم
... خواد می رو خاطرت انگار... شتناسمش می... گم می دارم دادی دلش

 کونت عصبی سرشو فقط... نگه هیچی من جلوی کرد کنترل خودشو خیلی
 !«حموم تو کرد پرت خودشو و داد
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 هر اما... کشیدم می آب رو ها میوه آروم آروم منم... شد ستاکت خانم لیال
! ودب افتاده دستم پاچه کله انگار... دادم می ماستاژ آب زیر دقیقه پنج کدوم
 .بود ميزم تو چیز یه فقط

 !"نکنم خوش دل خانم لیال حرفای به"

.. .سرابه همش... سرابه... حرفاش به... نکن خوش دل... نکن... یگانه نکن
... کاش... نباشته ستراب کاش... بیان کاش! میان؟ بهم... یگانه... شتهاب

 .بيواد واقعا... بيواد خاطرمو اونم آره... اونم کاش

 تو از ور شیرینی جعبه... نکردم فس فس دیگه... شتستم تند تند رو ها میوه
 خوشگل تا گذاشتم میز رو آوردم باال کابینت از رو دیس و درآوردم یيچال

 هک بودم فکر غرق انقدر... بیرون بود رفته هم خانم لیال... بچینمشتتون
 در صتدای که ظرف تو چیدم می رو شتیرینی داشتتم! نکردم حس رفتنشتو
 هک صورتی حمومی حوله یه با شهاب و کردم باال سرمو. شتنیدم رو یيچال

 رو بآ شیشه پیشونیش توی خیس موهای با اومد می خیتتتتلی پوستش به
 ...خورد می قلوپ قلوپ و باال بود داده

 !!!!«شهتتتتتتتتتتتتتتاب_»

! بابا؟ چیته:_»گفتت کنون ستترفته و کرد گیر گلوش تو آب من جیغ بتا
 ...«ترسیدم

 !«بطری؟ با_»

 !«چشه؟ مگه خب_»
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 هرچی نیست خودت خونه اینجا! داری؟ برنمی دستت مامانتم ی خونه_»
 !«بپاشی و بریزی بيوای

 .برد باال تسلیم عالمت به دستاشو

 ...«آخره دفعه... ُاکی_»

 ...«بشورمش سینک تو بذارش_»

 با... زد ستتاالد به ناخونک یه... طرفم اومد و ستتینک تو انداخت رو بطری
 .دستش رو کوبیدم محکم موقع همون دستم

 ...«نزن ناخونک_»

 !«ر؟ساتو یا دسته این ایتتتتتتتتتتی:_»گفت اوخ و آخ با و داد تکون دستشو

 می پا اون و پا این داشتتت... نگفتم هیچی ولی... کردم نگاش چپ فقط
 خودش تا نزدم حرفی منم ولی نه یا بزنه حرف خواست می دونم نمی... کرد

 ! بکنه جون

 متس به بردم یورش و بشقاب تو انداختم رو شیرینی... خورد زنگ گوشیم
یی  تا... نشست صندلی رو همونجا شتهاب... شتستتم دستتامو و ظرفشتو

 .ندادم زدن حرف مهلت برداشتم رو گوشی

 ...«الو_»

 اون جیغ صتتدای جاش به... کردم نازک صتتدامو اطوار و ناز همه این با من
 داره شتتهابم کردم فکر که کرد می بیداد و داد همچین... گوشتتم تو پیچید

 ! شنوه می جیياشو
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 از دخترم که من... کنم گورت تو خاک... گفتنت الو اون مردشتتور ای_»
 ...«شدم تحریک تلفن پشت

 ردک می نگاه لبهام به خیره خیره داشت که کردم نگاه شهاب به چشتمی زیر
 ناز همون با... کردنه اذیت وقت حاال جتتتتتتتتوونم ای... گم می چی که

 برمی کی پس! شتتد؟ تموم کارات! چطوری؟ تو... عزیزم مرستتی:_»گفتم
 !«تهران؟ گردی

 بزن حرف آدم مثل! عق ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتی... زدنه حرف طرز چه این_»
 ..«بفهمم

 «! شده تنگ برات دلم تهران؟ گردی برمی کی گم می_»

 ...«سگ روح تو ای! مرگته چه معلمومه... بابا فکتو ببند_»

 ودب گرفته ام خنده که منم و داد می فحش و کرد می غرغر تلفن پشت صدف
 دستشو دیدم... زد می سرخ شهاب... خندیدم می غش غش بلند صدای با
 ندت پاهاشو از یکی و گذاشته کردش تا زانوی رو آرنجشو و کرده موهاش تو

 زمین به و بود پایین ستترش و کرد نمی نگاهم هم اصتتال. ده می تکون تند
 می ولی نفهمه شتتهاب خوام می یعنی که جوری آروم... بود شتتده خیره

 !«دیگه؟ میایین شنبه پنج! خوبه؟ مهدی:_»گفتم شنوه می داره دونستم

 ...شد بلند صدف جیغ صدای

 فتیر نکنه دوگانه... بده حالت راستی راستی اینکه مثل... بده مرگم خدا_»
 !«رگ؟ تو زدی شهابو مرصای قرص
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 نکن اذیت مریم:_»گفتم آروم و ایستادم دورتر شهاب از رفتم بازم و خندیدم
 !«خریدین؟ برام چی... دیگه

 هنن دار آب فهش یه با بود شده خسته من پرتای و چرت از دیگه که صتدف
 زمبا همین برای... پکیدم می خنده از داشتتتم... کرد قطع رو تماس بابایی

 ...هوا دادم رو ام قهه قه بلند

 آره آره:_»گفتم... بود دستتتم گوشتتی هنوز من ولی بود کرده قطع صتتدف
 ...« دارم دوست

... سبر کارت به برو عزیزم باشتته:_»گفتم و کردم صتتبر لحظه چند یه بعد
 ...«باش خودت مواظب منتظرتونم

...._ 

 ...«خداحافظ قربونت_»

!! !الحوائج باب یا... شهاب سمت برگشتتم خنده با و کردم قطع رو گوشتی
 شتتهاب:_»گفتم و کردم حفظ لبيندمو... کرد می نگاهم زخمی ببر عین
 !«بکنم؟ پوست برات میوه

 یم سعی که صدایی با... لرزید استيونم ميز تا که انداخت بهم نگاهی یه
 !«چیه؟:_»گفتم نلرزه کردم

 !«خط؟ پشت بود کی_»

 !«مهمه؟_»

 ...«نه_»

 !«پرسی؟ می چرا پس_»
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 هم رو اش قروچه دندون صدای فکرکنم... داد فشتار هم رو محکم لباشتو
 ...«من بده گوشیتو:_»زد داد و شد منفجر یهو!!! شنیدم

 «خوای؟ می چی برای_»

 ...«من بده گفتم_»

 هنگا دستتتام به... دستتتش دادم و آوردم بیرون شتتلوارم جیب تو از گوشتتیمو
 قیافمم ناخواداگاه که بودم کرده یخ همچین... لرزیدن می ترس از... کردم
... بردم می حساب شهاب از انقدر چرا دونم نمی... داد می نشون رو ترس
 می گوشتتیم تو داشتتت شتتهاب! همونه بگه اون هرچی دونستتتم می فقط

 !«داری؟ چیکار گوشیم به:_»کردم باز دهن زور به... گشت

 !«چنده؟ رمزش واسش، گذاشتی رمز_»

 ...«من بده... خصوصیه هرکس گوشی... شهاب من بده_»

 !«چنده؟ رمزش گم می_»

 !«چه؟ تو به_»

... دیوار تو کرد پرت رو گوشتتی شتتتدت بتا و کرد گترد چشتتمتاشتتو
 هب وحشت با... شد تیکه تیکه و زمین رو خورد گوشی... ِشتتتتتتتتتتتتتترق

 که صدایی با و دادم قورت دهنمو آب... کرد می نگاه داغونم و درب گوشی
 !!!«گوشیم:_»گفتم اومد درمی گلوم از زور

 ...«بیرون برو حاال_»

 !«زنی؟ می داد سرم بعد کردی داغون گوشیمو... وحشی:_»زدم داد منم

 .بود تر بلند اون فریاد صدای
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 ...«بیرون گمشو گفتم_»

 مایچش همون با بعدم... ها کابینت رو کوبیدم و برداشتتم رو ستبد گریه با
 آشپزخونه از و کردم بهش پشتمو... ریيت اشتکام... کردم نگاهش اشتکی

 نه... خواهش نه.. التماس نه... کرد نگاهم فقط هم شتتهاب... بیرون زدم
 ...هیچی... تمنا

 نداشتم جرات هم طرفی از... سوخت می خیلی نانازم گوشی اون برای دلم
 هابش این... خدا ای... شده چش ببینم تا دارم برش و برگردم آشپزخونه به

 ی درجه هنوز اما... شده خوب حالش گفتم باش منو کرد؟ جوری این چرا
 و رفتم اتاقم به... ره نمی بین از هم وقت هیچ... باقیه خونش اخالقِی  سگ
 به و بودن خانواده حال هر به... نمونم هال توی دادم ترجیح... بستتتم درو

... دونستم می نباید من که بود بینشون چیزا خیلی شاید... داشتن نیاز تنهایی
 هر هم هنوز شهاب که این از بودم عصبانی هم... کشتیدم دراز تيتم روی

 شده خوب که حاال... بودم ناراحت هم و داد می انجام داشت دوست کاری
 حرفای به دلمو طور چه من حال این با... شکوند رو دلم طوری این هم بود
 ذوق با شتتهابه که فکر این با... خورد در به ای تقه کنم؟ خوش خانم لیال

 ...«بفرمایید:_»گفتم

 ...شد کور شدت به ذوقم جون لیال شدن وارد با اما

 «نشدم؟ که مزاحمت عزیزم یگانه،_»

 «حرفیه؟ چه این نه_»
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 شتتده؟ چی یگانه:_»گفت و نشتتستتت کنارم تيت روی اومد و بستتت درو
 افتاده شده خورد گوشیت دیدم اومدم هم بعد و شنیدم رو شهاب داد صدای

 «شده؟ خبر چه... زمین رو

 قتیو... بود اونجا اونم که زدم می حرف دوستم با داشتتم:_»گفتم بيض با
 ...«آورد سرش رو بال این و گرفت ازم رو گوشی کردم قطع

 داشتتتم که تیکه اون جز به البته... گفتم بهش چیزو همه چرا دونم نمی
 از امان»:_گفت و گرفت دستش توی دستمو لبيند با... کردم می تحریکش

 ...«خواستگارته کرده فکر حتما... حسادت این دست

 ...«کنه می اذیتم همش... طوریه همین شهاب... نه_»

 چه دبینی می:_»گفتم و زدم پسش دست با سریع ریيت، گونم روی اشکم
 ...«کردین لوسم خیلی شدم؟ نارنجی نازک

 یم باعث که عشقه این حرفیه؟ چه این:_»گفت و کشید آغوشش تو سرمو
 باهات باید کنی می حس داری دوستتت اونو چون... بشتتی ناراحت شتته

.. .دليوری دستش از شکونده گوشیتو و زده داد که هم حاال و باشه مهربون
 «چیه؟ نارنجی نازک

 هام گونه و شد شرمم کشتید رخم به احستاستمو پروا بی قدر این که این از
 ...کردم حسش اما ندیدم که خودم یعنی... شدن سرخ

 مشبفرست دم می قول... نباش نگران... کنم می تنبیه شهابو من:_»داد ادامه
 «هال؟ توی بریم حاال... کنه خواهی معذرت

 ...«میام بعدا من... برید شما... جون لیال نه_»
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 تمخجال بیا خواستی وقت هر... که نداریم تعارف:_»گفت و شد بلند جا از
 «باشه؟ نکش

 ...«چشم:_»گفتم و زدم لبيندی

 لحظه هب داشتم بودم نشتسته که حالتی همون توی دقیقه چند رفت که وقتی
 فشتتار که بودم شتتده ذوق خر و کردم می فکر شتتهاب خواهی معذرت ی

ییدستش برم تا شدم بلند و بمونم حالت اون تو بیشتتر نذاشتت زندگی ... و
 از وقتی... گیره می آدم از رو کردن فکر لذت که فشتتارهتا این از امتان

یی  بوم یه تيتش روی... بازه نیمه شهاب اتاق در دیدم بیرون اومدم دستشو
یر... رسید ذهنم به فکری... بود  قتیو سهند که افتاد یادم... دختر اون تصو

 ویت رفتم سریع... بود باهاش هم پیچ روزنامه چیز یه باال آورد رو وسایلش
 رهخی بهش زده شگفت چهره اون دیدن با و شدم خیره روبروم بوم به... اتاق
 ...شدم

 دزو دزدکی... کنار کشیدم روش از کامل رو روزنامه... تر نزدیک بردم سرمو
 به وختمد نگاهمو بازم... نبینتم کسی که کردم نگاه سرمو پشتت و برگشتتم

 ها رنگ از قشتنگ انقدر... بود بیستت رنگش ترکیب المصتب ای... تابلو
 تر اشرنگ هنوزم... بود بازمونده متر پنج بیست دهنم که بود کرده استتفاده

 چه ناکس... کرد گوش حرفم به پس... بود کشتیده تازگیا همین معلومه بود
 ! کرده چه ببین حاال برام اومد نازی

 بور... نبود مشکی موهاش رنگ... خوشتگل العاده فوق موهای با دختر یه
 و بود شتتده گرفته باد دستتت به موهاش! خرمایی گفت شتته می... نبود هم
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 وستتتپ که بود تنش قرمز بندی تاپ یه... بود صتتورتش و ستتر تو پریشتتون
 قرمز و فیدس هم پوستش رنگ ترکیب برای. بود گذاشته نمایش به سفیدشو

 رو بندی ترکیب نبود آسون... بود کرده استفاده ُاکر کم یه کم، یه فقط شاید و
 دنب حالت از! باشه تونست می ای حرفه یه کار فقط... بزنی قشتنگ انقدر
 تو موهاشتتو باد و شتتده مچاله خودش به ستترما توی بفهمی شتتد می دختر

 که بود زده ترکیب قرمز و مشتتکی با رو ُاکر رنگ جوری. زنه می صتتورتش
 شهاب این نبود معلوم... زد می طبیعی خودم موهای مثل موهاش خرمایی

 ور کید توماس دست هیچی که منو دست... داشته روغن رنگ سابقه چقدر
. ..نفهمیدم هیچی... کردم نگاه اش چهره به! خدا به بود بسته پشتت از هم

 هزد صورت رو فرضتی ابروی چشتم یه صتفر قلموی و ستفید رنگ با فقط
 می جوری چه رو نفس عکس شهاب بفهمم زودتر خواست می دلم... بود

 فقط... خدا امون به بود کرده ول رو اصتلی جای ناکس... دریغ ولی کشته
 و بدن و بود زده رنگ بودم زده خودم من که رو دختر سر پشتت منظره طرح
 ...بود کشیده هم رو باقیش کاش! همین... دختر لباس

 «نه؟ داری دوس فوضولی کال تو_»

 ته یه.. .مچش به بست می ساعتشو داشت... سرم پشت برگشتم وحشت با
 خب:_»گفتم نیارم کم که این برای... بود لبش رو هم کوچولو ی خنده
 و یبع بندازم بهش نگاه یه گفتم شده استقبال خیلی ازطرحم دیدم... دیگه

 ...«بگم ایراداشو
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 گفت می داشت حق خانم لیال... لرزید قلبم... شد بلند اش خنده صدای
گیش تو این خدایا... بود شتتده عوض کال پستتر این... گرفته جون عشتتِ  ن 

! کشیدی زحمت:_»گفت! کن خیر به خودت... پاکه که حاال کرد منوعاشق
 طرحه... درخت برگ و شتتاخ تا چند و صتتورت بیضتتی یه و گوش تا دو

 !«دیگه؟

 ...«نبود اینجا تابلو این االن بودم نزده طرح من! چی؟ پس... آره_»

 رصتف این تو منتها... بکشم نفستمو که بودم فکر این تو خودم قبال من_»
 !«آوردی جور زودتر رو

 می زندگیشتتو همه من دونه می یعنی... خوردم جا نفس استتم شتتنیدن با
 و نیاوردم خودم روی به هیچی من ولی! گفته کیانی خانم شتتاید! دونم؟

 ..«باشی من ممنون باید پس خب... آهان:_»گفتم

 یه تو که داشتتتم فاصتتله در با قدم یه شتتاید... بیرون برم اتاق از تا افتادم راه
. ..داغ داغ... بود آتیش هاش دست اوف... گرفت بازومو و برگشت حرکت
 ...شد گرم بازوهام

 ...«یگانه_»

 حرفشتتو تا کردم نگاهش منتظر... نزدم حرف. ستتمتش چرخوندم ستترمو
 ندارم رو من دونه می کرد، شروع این باز خدا ای... چشمام تو زد زل.... بگه
 انداختم سرمو! کنه می رو و زیر بدبيتمو دل این درشتتش چشتمای با هی
 .داد تکون بازومو... زیر

 ...«کن نگاه منو_»
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 ...کشید بازومو بازم که برم خواستم... نکردم باال سرمو

 !«ناراحتی؟ دستم از_»

 ...«نه_»

 تو اون اما... بدم نجات دستتتش از خودمو خواستتتم بازم... نکردم نگاهش
 محکم بازومو... بود کرده ترک که حاال بود، غول اندازه زورش معتادیش
 املک و کن نگاه چشمام تو پرسم می ستوال یه وقتی:_»گفت بود چستبیده

 ...«بده جوابمو

 مبود ایستاده اون به پشت درست... نکردم نگاهشم هیچی که ندادم جواب
 ...خب خیلی:_»گفت دم نمی جواب دید وقتی... بود دستتتش تو بازوم و

 ...«خواستی خودت

 تو فتادما بيوام اینکه بدون... بيلش تو کشیدم حرکت یه تو و کشتید بازومو
 جام انقدر... کرد قفلشون و داد حرکت کمرم دور دستتاشو... داغش آغوش

 صدامو لب زیر اما... بمونم همونجا ابد تا خواست می دلم که بود نرم و گرم
 ...«شهاب:_»شنیدم

 اج همین فعال... نباشه حرف:_»گفت زود و بدم ادامه حرفمو بقیه نذاشت
 ...«مونی می

 همون از خندید، می ریز... بهش دوختم چشم حرص با و برگردوندم سرمو
 مامانت وقت یه:_»گفتم کرد، می آب رو مامانش و من دل که هایی خنده

 ...«زشته بینتمون می میاد

 ...«من اتاق تو بیاد تونه نمی اجازه بدون کسی تو جز_»
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 می من به رو اجازه این فقط یعنی! چی؟ یعنی این... بود پهلو دو حرفش
 اش ستتینه رو کوبیدم مشتتت با فوضتتولم؟؟؟ من گفت می شتتایدم یا داد؟
 ...«میام بيوام هم هروقت... هست که همینه:_»گفتم

 ...«ها بشه تموم ضررت به ممکنه منتها... چشم رو قدمت_»

 کلشتتو خواستتت می دلم هیچی که حرص... زد چشتتمک خنده با بعدم
... بیرون بکشم بيلش از خودمو که اومدم! بود شده ادب بی دوباره... بکنم

 .فشرد خودش به منو بازم... شد نمی ولی زدم می زور عصبانیت با

 ذارم نمی نزن زور... نزن زور... گم نمی هیچی دیگه... بابا خب خیلی_»
 ...«بری در

 !«بری می آبرومو آخر! چیکارکنم؟ تو دست از من... کن ولم_»

 قااتفا این بيشتتیدم گفتی می کلمه یه اگه... عزیزم خودته از کرم خب_»
 ...«افتاد نمی

 نهدو یه خوای می! بيشیدم؟ بگم بیام تازه... کردی داغون گوشیمو زدی_»
 ...«بشکن بزن هم بهت بدم دیگه

 : گفت... باال رفت اش خنده ی قهقهه

 !«خوبه؟ خرم می برات اپل یه جاش_»

 ...«نکرده الزم_»

 !!!!«گالکسی؟_»

 ...«پیشکش خریدنش... کن داغون نزن تو_»
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. ..اِ :_»گفت خنده با... عقب کشیدم سرمو... کرد صورتم نزدیک سترشتو
یی چقدر ببین  !«کنم؟ چیکار خوام می کردی فکر... ترسو

 ...«شهاب_»

 !«هان؟_»

 ...«شو خفه... کوفت و هان_»

 ...«خانوم عروس ادبی بی خیلی_»

 بهش فهش تا صتتد که کنم باز دهنمو خواستتتم... کردم نگاه بهش بهت با
 ...پروند جا از رو تامون دو در صدای ولی... بدم

 یوهم بابات با پایین بیا بیداری اگه! مامان؟ خوابی جون شهاب... شهاب_»
 ...«بيور

 ...«میام االن جون مامان چشم... چشم:_»زد داد شهاب

 و ردمک استفاده فرصت از... بود رفته انگار... نیومد خانم لیال صدای دیگه
 با داشت... شتد بلند شتهاب داد... بیرون کشتیدم بيلش از محکم خودمو

 پریدم زود... در ستتمت به دویدم... کرد می مستيره رو بودنم ترستو خنده
 کوبیدم شواتاق در سرم پشت و آوردم بیرون زبونمو براش برگشتم فقط بیرون،

 !حیا بی... بهم

 و اومد جون لیال موقع همون که ببنتدم درو خواستتتم و رفتم اتتاقم بته
 «کنی؟ استراحت خوای می عزیزم:_»گفت

 «مگه؟ چطور... نه_»

 ...«پایین بریم بیا_»
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 ...«شم نمی مزاحمتون نه:_»گفتم و زدم لبيندی

 .«..باش زود... ها رو حرفا این نشنوم:_»گفت و گرفت دستمو و کرد اخمی

 وریچط:_»گفت که نشتستتم آقا عباس کنار مبل روی و پایین رفتم باهاش
 «خوشگله؟ خانم

 ...«خوبید خیلی مشيصه که هم شما... خوبم مرسی_»

 "شهاب با آشتی خاطر به" یعنی که کردم ای اشاره شهاب به چشم با بعد و

 واستگارخ شنبه پنج شنیدم راستی... دیگه آره:_»گفت و خندید کیانی آقای
 «برات؟ میاد

 ...«بله:_»گفتم و پایین انداختم سرمو شرم با

 «زدی؟ حرف پسره با چیه؟؟ خودت نظر_»

 ...«راستش_»

 هر نباید که شما بابا:_»گفت عصبانی لحن با شتهاب که بزنم حرف اومدم
 آدمای خواستتتگارا این دونید می کجا از... خونه تو بدید راه رو کستتی

 «کردین؟ تحقیق درستین؟

 و داد یکی هرکدوممون دست به و آورد شده دون انار ظرف تا سته جون لیال
 اجازه یگانه وقتی:_»گفت کیانی آقای... شهاب کنار نشتستت هم خودش

 یگانه... شتتهاب دارم اعتماد یگانه به من... خوبین آدمای حتما بیان داده
 «هستی؟ راضی تو گفت لیال آخه دیگه؟ مطمئنی خانواده این به شما جان

 و گزیدم لبمو... شده سرخ خشم از دیدم که کردم نگاه شهاب به ناخودآگاه
 ...«اما ندیدم ازشون بدی چیز که من:_»گفتم
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 موحرف جون لیال که کنم راحت رو خودم و نیستم راضی زیاد بگم خواستم
 ...«شکر رو خدا خب:_»گفت و کرد قطع

 وسایل ستری یه... خونه برم باید من:_»گفت و شتد بلند جاش از شتهاب
 ...«بیارم

 ...«بیا زود فقط... باشه:_»گفت خانم لیال

 ...«باشه_»

 «نداری؟ جا اون چیزی تو:_»داد ادامه من به رو بعد

 ...«اونجاست نقاشیم وسایل سری یه آره_»

 ...«شو آماده پس_»

 آماده و اتاقم برم تا شتتدم بلند... کرد تایید ستتر با که کردم نگاه جون لیال به
 ...بشم

 به اشتمند که گوشی... پوشیدم کاله و شال و یيی جین با ستفید پالتوی یه
 به ور و آشتتپرخونه توی رفتم... بیرون زدم اتاقم از و برداشتتتم کیفمو جاش

 «بیرون؟ از خوای نمی چیزی... رفتم من جون لیال:_»گفتم جون لیال

 ...«عزیزم برو خانومی نه:_»گفت و یدب*و*س رو صورتم و جلو اومد

 تاذی اینقدر هم منو پسر این:_»گفت و کرد نزدیک گوشتم به سترشتو بعد
 ...«نکن

 «کردم؟ اذیتش کی من... وا_»

 ...«کنی می اش دیوونه داری خوشگلی همه این با:_»گفت و زد لبيندی
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 ...دیگه برم من چیه؟ حرفا این:_»گفتم خجالت با و زیر انداختم ستترمو
 ...«خداحافظ فعال

 کنار شتتهاب... بیرون رفتم و کردم خداحافظی هم آقا عباس با هال توی
 یم دیگه ذره یه:_»گفت دید منو که این محض به. بود ایستتتاده ماشتتینش

 ...«سرده هوا که نکن فکر این به هم اصال... موندی

 «مگه؟ کردن مجبورت... ماشین تو رفتی می خب_»

 وارس و کردم باز رو کنارش در رفتم منم... شد ماشین سوار و داد تکون سری
 یه. ..کرد می رانندگی سکوت توی اونم و بودیم ساکت تاییمون دو... شتدم
 «چیه؟ اسمش خواستگارت یارو این یگانه:_»گفت ای دفعه

 یم چی برای:_»گفتم و کردم تعجب پرستتید ستتوالو این دفعه یه که این از
 «پرسی؟

 ...«بگو اسمشو گم می:_»زد داد عصبانیت با

 باشه یادت... بزنی داد سرم دم نمی اجازه بهت:_»زدم داد خودش مثل منم
 ...«نیستم زیردستت و پرستار دیگه من

... هآر:_»گفت آروم دقیقه دو از بعد... نگفت هیچی و کرد نگاه بهم زده بهت
 ...«نیستی پرستارم دیگه تو

 ینبش ور این بیا... روشنه ماشتین:_»گفت و کرد پارک گوشته یه رو ماشتین
 ...«گردم برمی زود و دارم کاری یه من نکنه جریمه افسر

 پنج.. .پاساژ یه توی رفت اونم و نشستم راننده ستمت رفتم حرفی هیچ بی
 ضبط کنون غر غر و حوصله بی... بود نیومده و بودم نشسته که بود ای دقیقه
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 یه روی کردن جلو و عقب کمی از بعد... داره چی ببینم تا کردم روشتتن رو
 .ایستادم آهنگ

 کردم اذیت رو تو ازت خوام می معذرت"

 برگردم خوام می من بگذر مگ*ن*ا*ه از

 رنجوندم رو تو که ازت خوام می معذرت

 فهموندم اشتباه فهموندم، اشتباه باز احساسمو اگه

 تو هام خاطره تو هام نفس تو تو آرزوهام تو دنیام همه

 تو حرفام همه تو تنهام وقتی تو شبام و روز

 تو خوام می که اون تو خوام می که اون

 هست هستی که جا هر پیشت قلبم هنوز

 بست هستی روی چشامو چشمات تب

 دارم دوست بگم و برگردم خوام می

 ذارم نمی تنهات دیگه دارم برنمی چشم ازت

 تو هام خاطره تو هام نفس تو تو آرزوهام تو دنیام همه

 تو حرفام همه تو تنهام وقتی تو شبام و روز

 "تو خوام می که اون تو خوام می که اون

 ...رفتم فرو قشنگی ی خلسه به دادن گوش با

 "تو هام خاطره تو هام نفس تو تو آرزوهام تو دنیام همه"

 اعتیادش دوران تو چه... خوامش می چقدر... بود من حال وصف واقعا این
 هزن می داد وقتی چه... عصبانیتش چه و مهربونیش وقتای چه... حاال چه و
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... قبل ی دفعه از بیشتتر هم بار هر و بار هر و بار هر... بيلشتم تو وقتی چه
 بود ابشه... اومدم خودم به خورد شیشه به که ای تقه با... بیشتتر و بیشتتر

 ...شد سوار اونم و طرف اون پریدم فوری... لرزید می خودش به که

 ...«سرده چقدر... اوف_»

 اون جبران اینم... بیا:_»گفت که کردم نگتاه دستتتش توی ی جعبته بته
 ...«میاد خوشت ببین... خسارت

 ...کردم نگاه گذاشت دستم توی که ای جعبه به بهت با

 ...«دیگه کن بازش_»

 اهنگ بود جعبه توی که" تو اس گالکستتی" گوشتتی به و کردم باز رو جعبه
 ...کردم

 «داری؟ دوسش_»

 ...«بود این از تر ساده خیلی من گوشی خریدی؟ اینو... چرا_»

 که این هم و کشتتیدی برام که هایی زحمت برای:_»گفت و زد لبيندی
 ...«زدم داد سرت خیلی

 ...«داخلشه هم کارتت سیم:_»گفت و کرد روشن رو ماشین

 «آوردی؟ کجا از رو کارتم سیم_»

 ...«گوشیت ی الشه البالی از_»

 ارک کردی فکر... نيند:_»گفتم تشتتر با که کرد بلندی ی خنده هم بعد
 «کردی؟ خوبی
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 که وت برای:_»گفت رفت می ضعف براش دلم که قشنگش ی خنده همون با
 «نیست؟ بهتر این... نارنجی کربی اون بود چی... نشد بد

 ...«اما هست که بهتر:_»گفتم

. ..عشقه رو" تو اس گالکسی... "نبود امایی هیچ... گرفت ام خنده هم خودم
 ...جونم ای

 ...«آوردی کم دیدی خب_»

 ...«آوردی کم خودت.. نيیرم:_»گفتم و کردم اخم

 ...«نیایا کوتاه وقت یه:_»گفت و زد لبيند

 دعوامون زود چه... کردم پنهون ازش لبيندمو و کردم پنجره سمت به رو روم
 ...شیرینی روزای چه... کردیم می آشتی زودتر چه و شد می

 اونم انگار. بودیم ستاکت تامون دو هر شتهاب هم و من هم خونه، در دم تا
 یه! خواستگارمن... چیز یه به منم چیز یه به اون... بود درگیر فکرش من مثل

 و تو به وقت هیچ شتتهاب... یگانه کن بس... لبم رو اومد مستتيره پوزخند
 کم یه و ماشتتین ترمز صتتدای با! کنه فکرنمی اون کردن رد و خواستتتگارت

... چرخوندم شهاب سمت به شدت با سرمو... جلو طرف به من شدن پرت
 رصح بلده فقط... خوشگلت نیشای این با بمیری... خندید می داشت باز
 رمزت طرز اینم! نکردی؟ رانندگی ساله چند:_»گفتم قروچه دندون با... بده

 !«خدا به شد جا به جا ميم! زدنه؟

 ...«بشه گیری حال بدم شوک یه گفتم فکری تو دیدم... بابا خب_»
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 مکوبید محکم رو در حرص با بعدم. پایین پریدم و کردم باز رو ماشتتین در
 ستتر میاره کم زبونت... اوهو:_»گفت خنده با... شتتد پیاده شتتهاب... بهم

 ...«نکنا خالی من ماشین

 انداختم و آوردم بیرون کیفم از رو کلید اون به توجه بدون و ایستادم در پشت
 کردم باز که درو... کرد می نگاهم ماشتتین به زده تکیه شتتهاب... در تو

 .شنیدم سرم پشت از صداشو

 لیدک دسته یه ما... بیار در بازی خونه صاحب بعد برسیم ما بذار... ِدکی_»
 ...«دخترا این دست دادیم

 داوم اونم که کردم بازمی کفشامو بند... بهم زد درو و داخل اومد سرم پشت
 یعنی:_»گفت مرموزی لبحند با و آورد در ستتریع کفشتتاشتتو... بهم رستتید
 !«دیگه؟ قهری

 ...«نيیرم_»

 مال مثل تو برم خواستم می حاال... کنار انداختم و درآوردم پام از کفشتامو
 ...جلوم بود ایستاده

ه... کناربابا بکش_»  ...«ا 

 !«گی؟ راستشومی بپرسم چیز یه گم می_»

 ...«کن پیچم سوال بعد تو بذارم پامو بذار_»

 ...«بده منو جواب_»

 ...«زد حرف آدم مثل شه نمی تو با چیه؟ دونی می اصال_»
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... افتادم راه و پوشیدم ببندم بندشو که این بدون کفشتامو تند تند و برگشتتم
 ایه نگاه زیر که منم... کرد می تماشام و بود ایستاده سینه به دست شهاب

 محکم تو حرصمو کردم سعی و گرفتم باال سترمو... زدم می خر همش اون
 ...یهو که کنم خالی رفتنم راه

 داره کلم و آسمون تو پاهام دیدم! معلقم؟ هوا تو چرا... وایتتتتتتتتتتتتتی ای
 ...زمین رو اومدم کمر با محکم ثانیه چند از بعد... شه می نزدیک زمین به

 ...«خ خ خ خ آخ.... آی_»

 شهاب... بشتم بلند تونستتم نمی حتی... ستمتم اومد دوون دوون شتهاب
 !«یگانه؟ شد چی:_»گفت نگران

 ...«دیگه توئه تقصیر همش... شدم خورد! شد؟ چی_»

 ...«هوایی به سر خودت آخه؟ چه من به_»

 ...«شد نمی جوری این تو بیام ذاشتی می تو اگه_»

 مکتک بذار... زمین رو نیای ُاردنگی که ببند درست کفشتتو بند...نيیر_»
 ...«کنم

... ارکن بزن:_»گفتم و زدم پسش فوری... کنه کمکم که جلو آورد دستتشتو
 !«زمین بزنیم تو دفعه این مونده کم همین

 ری می راه ميم رو داری... نکن لجبازی انقدر:_»گفت عصبانی شتهاب
 ...«یگانه

... مشد بلند زمین رو از خودم و بزنه دست بهم نذاشتم حرفش به توجه بی
 رو المش افتادن و مانتوم دکمه شدن باز و کمرم کشیدن تیر و بدبيتی هزار با
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 چی همه که اینجا... خدا یا... ایستتتادم خودم کمک با خالصتته و شتتونم
 از ور شهاب صدای که گرفتم هامو شقیقه کنار و کشید تیر سترم... ستفیده

 نکنم درستتتت... حریفم خودم رو ستترکشتتیات این:_»شتتنیدم گوشتتم بيل
 ...«نیستم شهاب

 !جتتتتتتتان؟! کولش رو انداختم و کرد بلندم زمین رو از حرکت یه تو بعدم
 موبزن باید که جیيی ولی زدم می گیج هنوز...کرد بلندم دستتت رو یعنی نه

 ...زدم

 ...«زمین بذار منو_»

 رت سبک کردم می بلند رو زاده رضا وزنه... یگانه کردم قولنج... اوخ اوخ_»
 ...«بود تو از

 می سینش رو و کردم خالی مشتام تو رو داشتم زور هرچی و خشم و حرص
 و خندید می من های جیغ میون اون و کردم می هوار و جیغ من... کوبیدم

 ...باال رفت می ها پله از

 و کرد باز پاش یه با رو در که بعد کرد تحمل رو دادام و جیغ اتاقم توی تا
 لحظه یه... تيت رو کرد ولم باال همون از و تيتم نزدیک رفت شدیم داخل
 رس حرصشو ببین! شتدن خورد تیریک تیریک کمرم استتيونای کردم حس
 !شهتتتتتتتتتاب کنم کفنت ای کرد؟؟؟ خالی چی

 . ..«آیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی_»

 و رفتی در دستتتم از کنی می اذیت بس از دیدی آخ آخ:_»گفت و خندید
 ...«خودته تقصیر... افتادی
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 از من برگرده خونت هرویینای الهی... شد خورد کمرم بمیری ای... خفه_»
 ...«بشم خالص دستت

... نو از روزی و نو از روز تازه شتتی، نمی خالص که برگرده هرویینا اگه_»
 ! من پرستار دوباره

 چند این ،بکنم پرستاریتو بيندم بابام گور به! بکنم غلط دیگه من... عمرا_»
 ...«شدم پیر سال ده اندازه به ماه

 کرد ناقصم زد مرتیکه... دادم می فهشتش لبی زیر من و خندید می شتهاب
 یه... تيت رو کنارم نشتتستتت اون مالیدم می کمرمو که جور همین! رفت
 .پرید جا از متر سه ننشسته هنوز بدبيت... کشیدم بنفش جیغ

 «چته؟؟؟ اهتتتتتتتتتتتته_»

 ...«کن جمع وسایلتو برو! نداشتی؟ کار تو مگه_»

 وورجه ورجه چقدر. بيورم تکون دیگه نذاشتتت و گرفت محکم بازوهامو
 من بار یه بده... زیاده وقت اون واسته... باش آروم دقیقه دو! بچه؟ کنی می
 !«کنم؟ پرستاریتو خوام می

... دماغم زیر زد کوچولو ضربه یه و صتورتم نزدیک آورد دستتشتو خنده با
 لباستتموعوض خوام می برو پاشتتو... نکن اِ :_»گفتم و زدم پس دستتتشتتو

 ...«کنم

 ...«بابا ی خونه گردیم برمی داریم دیگه؟؟؟ چی واسه لباس_»

 ...«رهپس جلو برم شلوارم مانتو این با شه نمی که شنبه پنج برای نيیر_»
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 کمرم به دستتتمو غرغر با و شتتدم نگاهش خیال بی... کرد نگاهم ستتاکت
 هنوز هابش... تيت پشتی به دادم امو تکیه... نشستم و شدم بلند و گرفتم
 .دادم تکون جلوش دستمو... کرد می نگاهم خیره

 ...«هووویتتتتتتتتتتی_»

 مه نفس:_»گفت آروم صدای با... کرد می نگام باز ولی داد تکون سترشتو
 ...«بود شاد خواستگاریش موقع تو مثل

! نم روی بود کرده زوم جوری این و بود افتاده خواهرش یاد پس! گرفت قلبم
 کنی می ستتکته آخرش یگانه هی... من خاطر واستته کردم فکر باش منو

 !«کنه؟ ازدواج پسره با نذاشتن بابات و مامان چرا:_»گفتم! شی می راحت

 هزمزم که طور همین و شد خیره زمین به... دستاش تو گرفت سرشو شهاب
 سرپ این گفتن می... بودن زده حرف سرش پشت:_»شنیدم صداشو کرد می

 مین خواستگاری قبل روز یه... ده نمی بروز ولی خالفه... نابابه همسایتون
 وایخ می تو که پسری این که بود خونده بابام گوش دم شترفی بی چه دونم

 ...«کرده آبرو بی مردمو ناموس تا صد حاال تا دستش بدی دخترتو

 بازم داشتم دوست... شد ساکت اونم که دادم می گوش حرفاش به ستاکت
 !«بود؟ درست حرفاش:_»گفتم... کنم سوال بازم... بشنوم

 می... کرد می ستتیر خاطراتش تو بدجوری انگار... نداد جواب شتتهاب
 گوشش نزدیک... نشستم تيت لب نزدیکش رفتم... بشه بد حالش ترسیدم
 .لرزیدم خودمم خودم، صدای از... زدم صداش

 ...«شهاب_»
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 قذو ولی ترستیدم خورده یه که این با... کرد نگاهم و کرد بلند یهو سترشتتو
 حالت یه با و بودم کرده صتتداش ناز با... تاثیرگذاشتتته روش صتتدام کردم

 نای دیگه وقت هیچ یگانه:_»گفت... فهمیده بودم مطمئن! عشتتق با خاص
 !«خب؟ نزن صدام جوری

 !«چرا؟_»

 !«خب؟ نزن گفتم_»

 ...«باشه:_»گفتم اخم با

 سه دو بعد... شتد خیره زمین به بازم... ستاکت اون باز و شتدم ستاکت من
 جلوی از اشتتو چهره تونم نمی افتم می نفس یاد وقتی:_»گفت ای دقیقه

یر همش... ببرم چشتمم .. .کنه می دیوونم و ذهنم تو میاد خودکشیش تصو
 باهاش... بود نفس واستتم. گذروندم اون یاد به زندگیمو همه اون بعد من

... تر مهربون خواهر یه از... بود تر نزدیک بهم مادر یه از... کشیدم می نفس
 رو و زیر زندگیمو نبودش دونم می فقط کرد؟ چیکار حقم در دونم نمی
 و پدر هم و عشقش هم و بود خودش هم وستط این اصتلی مقصتر... کرد

 قربونی خودمو من یعنی! خوردم چوبشتتو من یگانه دونی می اما... مادرم
 خودم به هم وقتی... کردم کثیف خونمو همه نفس ی مرده واستته... کردم

 خانومی لیال همین... کنه نمی حسابم آدم کسی و اعتیادم غرق دیدم اومدم
 به فقط چون... کرد طردم اش خونه از زنه می ستتینه به منو ستتنگ انقدر که

... اککنی پیک یه و بودم زده سیگار پک یه نفس خودکشتی و تنهایی خاطر
 کم ستتنم... زد کتکم بابام...کرد دعوام ولی... خودم نه... دوستتتام از اونم
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 راهنمایی جای به اونا ولی... حاال از کمتر ام تجربه و عقل الاقل... بود
 ریجو این نظرت به... برگرد شتتو درستتت برو گفتن... کردن بیرونم کردن

 داشت شرکت سهم و پول هرچی آخرشم هه! تر؟ خراب یا شدم می درست
 بدترم حتی... نشتتدم! باپول! چی؟ با... بشتتم آدم یعنی که جلوم ریيت
 اب دادم جولون کثیف جای جور صد تو و کردم تجربه رو چی همه و کشیدم

 تا... زدم پا و دست... شدم تر خراب روز به روز... گشتم اهل نا آدم تا هزار
 ...«که این

 !«چی؟ که این تا:_»گفتم... دوخت چشم من به و شد ساکت شهاب

یلم آرومی ی خنده  بد مردم همه این میون که این تا:_»گفت و داد تحو
 نم خونه از اشتباهی کوچولو فرشته یه... بذات بد همه این میون... صفت

 ...«درآورد سر

 مداشت کنم فکر... فهمیدم منظورشو... دوخت چشم بهم و شد ساکت بازم
 و چونم زیر آورد دستتشو... زیر انداختم سترمو همین برای زدم، می سترخ
 .کرد باال سرمو

 اومتتدم مگتته... کن نگتاه منو فقط زنم می حرف بتاهتات دارم وقتی_»
 !«گیری؟ می رو خواستگاری

 کردی می خالصم و اومدی می کاش... اومدی می کاش... ریيت دلم یهو
 ...«دونم می خودم بقیشو:_»گفتم! لعنتی

 نیم که همونی تو ببینم!!! امون بچه شتتده خجالتی چه:_»گفت و خندید
 !«دیگه؟ درآوردی جا از منو ی سینه پیش ساعت
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... بودم شتتده آروم حرفاش با چقدر گفت می راستتت... بود گرفته ام خنده
 بودم کنارش وقتی اما چرا؟؟؟ دونم نمی... داشت آرامشی یه شهاب اصتال

 کانال زدی تو دیدم:_»گفتم! شتتدم می آروم هامون کل کل و دعوا خالف بر
 ...«همون زدم منم احساسی

 وامخ می... کردی زندگیموعوض... یگانه عزیزی برام نفس ی اندازه به تو_»
 ...«کن فرو گوشت تو بگم بهت چیز یه

 رهدا دوست نفس مثل منو یعنی شتعور بی... دوختم چشتم بهش تعجب با
 خواستتتگارت این با که این فکر:_»گفت دونه؟؟ می خواهرش منو یعنی

 ...«کن بیرون سرت از رو کنی ازدواج

 ...شد گرد چشمام

 «چتتتتتتتتتتتتتتتتی؟؟؟_»

 زنش هاگ! بشی رد من نعش رو از باید مثبته جوابت اگه... گفتم که همین_»
 ...«اونو یا کشم می خودمو یا بشی

 ...«شهتتتتتتتتتتتتاب_»

 جواب بدون و گذاشت بهت تو منو خوشگلش های خنده و چشتمک یه با
 ...بیرون اتاق از رفت دادن

 و گذاشتتتم داشتتبرد روی رو کلیدا بشتتم پیاده ماشتتین از خواستتتم وقتی
 «تو؟ یای نمی تو مگه:_»گفتم

 ...«میام زود جایی، برم نه_»



 من پرستار

 

177 

 شستهن سهند دیدم که خونه توی رفتم... شدم پیاده ماشین از و گفتم ای باشه
 جون لیال که باال برم خواستتتم و کردم ستتالمی... زنن می حرف دارن و

 «کجاست؟ شهاب:_»گفت

 ...«دارم کار گفت جایی رفت_»

 ..«پیشمون بیا عزیزم؟ چی برای باال ری می تو خب_»

 گها گفته... آره:_»گفت ستتهند که جفتش نشتتستتم رفتم رودروایستی توی
 ...«دارم سراغ خوب روانپزشک اومد پیش هم مشکلی

 بهترین گه می:_»داد ادامه اونم که ندم نشتتون کنجکاویمو کردم ستتعی
 ...«زنم می حرف هم خودش با حاال... است زمینه این توی روانپزشک

 گها... بشه عصبانی نگی بهش چیزی خدا رو تو مادر نه:_»گفت جون لیال
 ...«زنیم می حرف باهاش بعدا بود مشکلی

 برای چیه؟؟؟ جریان که بفهمم خواستم می... شتدم می خفه داشتتم دیگه
 «شده؟ چیزی:_»پرسیدم همین

 فحر شهاب دکترِ  با:_»گفت سهند اما فوضتوله چه این گن می حاال گفتم
 هک داره وجود ترک از بعد کالفگی یا افستتردگی ی دوره یه که گفته... زدم

 پیش و باشیم مراقبش خیلی باید گفته... بیاد وجود به هم شهاب در ممکنه
 ور اعتیاد به روحی مشکل خاطر به شهاب چون... بفرستیمش پزشک روان
 ...«کنه می داغ بگیم بهش رو چیزا این اگه خب اما... زیاده احتمالش آورده

 «ه؟افت می براش اتفاق این صورتی چه در:_»گفتم و کردم فکر لحظه چند
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 امانج به تحریک که این یا باشتته میلش خالف بر چیزی که صتتورتی در_»
 زمانی و هبش عصبانیتش باعث که چیزی... اینا امثال یا بشه غیرممکن کاری

 یحت... داشته تری راحت و بهتر زندگِی  االن از اعتیاد زمان در کنه حس که
 حاظل این از باید... برگرده اعتیاد ستتمت به دوباره عالئم این از بعد ممکنه

 ...«باشیم مراقبش شدت به ها

 «خوبه؟ براش سفر:_»گفت کیانی آقای که دادم تکون سری

 مونهب مدت یه بذارید گفته دکترش اما... خیلی آره که خوب:_»گفت سهند
 یسالمت از که ماه یه یا هفته سه دو از بعد... کنن حلش بود مشتکلی اگه تا

 بدیم امانج کاری یا سفر بفرستیمش تونیم می شدیم مطمئن کامال روحیش
 ...«برگردونه کامله رو روحیش که

 ...«بگذرونه خوشی و خوبی به مراحلم این کنه خدا:_»گفت جون لیال

 و یبود همیشگیش یار کمک که تو کمک با البته:_»داد ادامه من به رو بعد
 «نه؟ مگه... هستی

 هر به. کنم خراب رو خوشش حال نداشتم دوست اما... بگم که بود وقتش
 ...گفتم می باید حال

 ...«من جون لیال_»

 «عزیزم؟ چی تو:_»گفت که کردم مکثی

 هیچ ماا برم جا این از خوام می که بگم نتونستم... بگم رو واقعیت نتونستم
 شتتهاب بفهمم و باشتتم جا این اگه که بگم نتونستتتم... ندارم هم رو جایی

 ..«.سفر برم مدت یه خوام می:_»گفتم همین برای کنم می دق نداره دوستم
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 «ِکی؟ کی؟ با کجا؟:_»گفت تعجب با جون لیال

 ده که رم می دیگه ی هفته دو احتماال اما... نیستتت مشتتيص زمانش_»
یل سال خوام می... بمونم رو روزی یل سال از بعد و بمونم مشهد تحو  تحو

 ..«تنها خودم... بیام

 «دخترم؟ شه می مگه غریب؟ شهر توی... تنها آخه:_»گفت آقا عباس

 ...«آخه دارم نذر:_»گفتم و پایین انداختم سرمو

 ناراضتتی و ناراحت حدودی تا که فهمیدم من و نکرد نظر اظهار کستتی
 داده قول آقا به من... نکنم ادا رو نذرم این خاطر به شتتد نمی اما... هستتتن

یل ستتال بودم  این... کنم عمل قولم به باید... باشتتم حرمش توی رو تحو
 ...بدم انجام تونم می که کاریه کمترین

 .بود علیرضا ی شماره... خورد زنگ گوشیم رفتم اتاقم توی وقتی

 «خوبی؟ سالم_»

 گی نمی دختر؟ هستتتی گوری کدوم هستتت معلوم:_»گفت عصتتبانیت با
 «شم؟ می نگرانت

 «شدی؟ سگ علی چته:_»گفتم و خندیدم

 ..«چیزی نه... خبری یه نه.. کن بس_»

.. .بده برات نگرانی همه این.. نگرانمه که برم کوچولو داداش این قربون_»
 می بابا بی داداشتتم بچه وقت یه نده خودت دستتت کار شتتی می بابا داری

 ...«شه
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 یگانه گه می هی ارغوان این دیگه؟ بشتتی عمه پس:_»گفت خوشتتحالی با
 ...«اش عمه نه شه می خالش

 ...«الهی برم قربونش آی... هستم دوتاش هر من_»

 «خواهری؟ کجایی_»

 «مگه؟ چطور... خونه_»

 «ما؟ ی خونه نمیای... شده تنگ برات دلم... هیچی_»

 ...«راستش... زدم سری یه اومدم شاید... دونم نمی اوووم_»

 «شده؟ چیزی_»

 می... تنها خب اما... کنم اداش مشهد برم باید... دارم نذری یه من علی_»
 ...«ان ناراضی کیانی آقای و خانم... که دونی

 «بری؟ تنها ذارم می من کردی فکر_»

 «بریم؟ هم با نمیاید ارغوان و تو... دیگه گم می همین برای_»

 «بری؟ خوای می کی_»

 ...«بیام بعد و باشم اونجا رو عید اول روز دو که... دیگه روز ده حدود_»

 باهات مسافرت نداشت مشکلی اگه... کنم می صتحبت ارغوان دکتر با_»
 ...«اما... میایم

 «چی؟ اما_»

 «مادربزرگم؟ پیش اونجا بری خوای می... بشه نکنم فکر اما_»

 «تهران؟ نیومده بزرگت مادر مگه:_»گفتم خوشحالی با

 ...«اردیبهشت تا مشهد ره می ماه دی همیشه نه_»
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 «شم؟ نمی مزاحمش_»

 یم بلیط برات بیاد نيواستتت اگه... کنم می صتتحبت باهاش... بابا نه_»
 جا راحته خیالم اما بری تنها شه نمی راضتی دلم بازم چند هر خوبه؟ گیرم

 ...«نیست خبرا این از بعد ی دفعه... بری ذارم می داری نذر چون... داری

 هب... ات خونه افتادم امشب من پس... داداش قربون آی:_»گفتم و خندیدم
 ...«برسم تا ب*و*سب لپشو من طرف از برسون سالم جونم ارغی

 «خداحافظ... شیطون:_»گفت و خندید

 می:_»گفتم خانم لیال به رو خوشحال ها پله باالی از و بیرون اومدم اتاق از
 ...«کرده دعوتم شام دوستم؟ خونه برم امشب من شه

 هم تو رفت حسابی اش چهره دیگه... بود ناراحت کم خانم لیال

 !«بدیم مهمونی شام بود قرار امشب مثال! یگانه ِاوا_»

! من دارم ميی عجب... پیشتتونیم تو کوبیدم محکم دستتتم پشتتت بتا
 ...«کنم می درستش االن. نبود یادم اصال:_»گفتم

 خوش این شه نمی باورم خودمم... خوشتکله چه وای... درآوردم موبایلمو
 !نه؟ ام جنبه بی خیلی! منه برای دست

 «الو_»

 ...«ارغوان:_»گفتم و شدم اتاقم وارد

 ...«کرد قطع علیرضا االن همین! تو؟ نداری درد و عار... مرض_»

 !«خونتون؟ افتادم شام امشب کردی جوش چیه_»

 !«رقصم می کردی دارم غولم وزن این با پ نه پ_»
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 برو... ذارم نمی خونتون پامو ماه به ماه خوبه... کنن گدات ستر تو خاک_»
 ...«خونتون نمیام گمشو

 ...«کردما شوخی من! شدی؟ ناراحت چرااااااا؟؟؟_»

 دادن ترک ستتور. مهمونیه امشتتب بشتم؟ ناراحت من آدمی هم تو بابا نه_»
 .«بیاین پاشین شمام گم می... شهاب

 ...«جدیدا برنداشته تاب ميت جتتتتتتتتتتتتتتان؟_»

 راه دستتتگاهی و دم چه ببین بیا... کردم دعوت دوستتتامم گم می بابا_»
 زنی می هم مفتی شام یه هم بینی می رو شهاب هم. پسرش واسته انداخته

 ...«رگ تو

 ...«کنه می کلتو بفهمه علیرضا... خفه_»

 می راضتتیش زنم می زنگ خودم... زد حرف شتته نمی تو با... بابا برو_»
 .«کنم

 یه. کردم راضیشون ولی کشیدم می شتوهرشتو اون ناز باز هم ستاعت یه تا
 بعد. نکن قبول زودتر تا بیایین گفته خودش کیانی خانم که گفتم دروغم
 شتتدن عرق آب هزار و حیا و شتترم کمال با و پایین رفتم هم زدن حرف
 .«کردم دعوت دوستامو:_»گفتم

 ازم بار چند کارم این خاطر به کیانی خانم تازه هیچی شتتدن که خوشتتحال
 !کرد تشکر

***** 

 ...زد می اتاقمو در کسی
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 !«بیداری؟ یگانه... یگانه_»

 بازش و در طرف به کردم جهش تيت رو از ستتریع... بود شتهاب صتدای
 فدات یگانه ای... همانا من دهن موندن باز و همانا در کردن باز... کردم
.. .موند می کاج درخت عین که باالش و قد! پسره؟ این بود کرده چه... بشه

 سفید بلوز...بود کش دختر المصتب نبود تیپ که تیپشتم... سترو یعنی نه
 وزبل تو بندازه بازوهاشو جوری این بودم ندیده حاال تا اووویتتتتی... اندامی

 که هم ستتینش موهای... کم یه...همشتتا نه... بود باز که هم یقش! تنگ
... باال بود زده ساعدش تا بلوزشو آستین. برجسته و برنز سینه... نبود... یوخ

 عطر بو... تافت و ژل و واکس پر موهاشم... بود چپش دست تو که ساعتشم
 پوشتتیده هم تنگ ای ستورمه جین شتلوار یه... کرد می غوغا که مردونشتم

... گرفت ام خنده یومتد می نيیش ستتفیتد جورابتای رو انقتدر... بود
 یهو هچت... بده بروز جا همه نگفتم داری درگیری خود گفتم گم می:_»گفت

 «خندی؟ می

 !«داره درگیری خود زنت:_»گفتم اخم با

 من زن دونی می:_»گفت مرموزی نگاه با و شد بلند اونم ی خنده صتدای
 !«کیه؟

 ...«بدبيته خیلی هست هرکی_»

 !«بيته؟ خوش مهدی اون حتما آهان:_»گفت... کرد اخم

 ...«البته صد که اون_»

 ...«ذارم می دلت رو داغشو_»
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 که فکری از... پایین رفت ها پله از تند تند و بهم زد زل جدی نگاه با بعدم
 حرفاش همه ممکنه یعنی... شد می آب قند دلم تو کیلو کیلو ذهنم تو اومد

 یغیرت حتما... عزیزی برام نفس اندازه گفت ندیدی مگه یگانه اه... روی از
 بالها اون و کنی ازدواج بيوای نفس عین هم تو ترستته می... دیگه شتتده
 ادهایست هنوز. بیرون ریيت بود فکر چی هر... دادم تکون سرمو! بیاد سرت

 مهمونا حتما... اومد می صدا و سر پایین از. بود باز در و اتاق در دم و بودم
.. .کردم باز کمدمو در رفتم و بستم درو... دنبالم اومد شهاب که بودن اومده

 !!!ببره کفش که بپوشم لباس دست یه باید

 سوت یه... ایستادم آینه روبروی شده آماده و کرده آرایش ساعت نیم از بعد
 رتیصو بلوز با سفید ستارافون یه!!! جون دوگانه شتدی چی... کشتیدم بلند

 با هک کردم سرم هم صورتی ساتن روسری یه... مشکی کتون شلوار با زیرش
 چه:_»تمگف آینه به رو و کندم کوچولو یه لپمو... بشه ست صورتیم رژ و بلوز

یی  !«مرگت پیش شهاب... شدی هلو

 خانومش و علیرضا هم. بودن اومده مهمونا. بیرون رفتم و نکردم معطل بعدم
 و گرم ولی بود کم جمعمون... مادرش و پدر و نامزدش و ستتهند هم و

.. .بود باال کرش و هر و بود گرفته گرم شتتیوا با اول همون ارغوان. صتمیمی
 هابش و سهند با علیرضا. آقا عباس با سهند بابای خانم، لیال با سهند مامان
 که کردم نگاه شتتهاب به... وستتط اون چيندر منم... من و زدن می حرف
 بد انقدر علیرضا... بود علیرضا دست بيل ولی زد می حرف سهند با داشت

 یم بررسی داشت پاشتو تا ستر از... بود گرفته ام خنده که کرد می نگاهش
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 ازش بفهمه اگه... داری سوءظن بهش بفهمه شهاب اگه علیرضتا هی!! کرد
... ازهت... تازگیا آوردم در گوشیمو! نشونه می عذات به بچتو... نمیاد خوشت

 رس ام حوصله من شهاب:_»نوشتم براش!!! بود داده بهم اشو شماره... تازگیا
 !«رفته

 لیو فهمید پیامکشو صدای شهاب... گذاشتم گریه شتکلک یه هم کنارش
... خندید می ریز و گفت می ستتهند گوش تو داشتتت بازم و نکرد توجه

 تک بهش بار چند دراومد، حرصم... کرد می هرهر همراهشون هم علیرضا
 ساعت یه تا رو شتام... حیاط تو رفتم و شتدم بلند... انگار نه انگار اما زدم

 جمعشتتون از من نفهمید هیچکس... کردم فوت نفستمو... آوردن می دیگه
 زنون قدم! کنم؟ چیکار دیگه ساعت یه تا من! نامرد شهاب ای... شتدم دور

... ردنک می شکوفه داشتن درختا و بود پاشی آب حیاط... رفتم راه حیاط تو
 هواشو بود دلباز ولی نبود بزرگ شهاب خونه حیاط اندازه به حیاطشون البته
 ! خنک شب اون

 تو تمرف بود، دستم گوشیم... نبود اش باغچه تو بیشتر هم درخت تا سته دو
 .گذاشتم فالحی مازیار از غمگین آهنگ یه و موزیک لیست

 گرفته دلم مهربون خدای ای"

 گرفته دلم آسمون و زمین از

 "گرفته دلم ببین تو اشکامو آخه

 خب:_»بود شهاب کردم بازش... شد قطع آهنگ و شد بلند پیامکم صدای
 .«نیست مربوط من به دیگه اون
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 یب... ازعصبانیت شدم سترخ... کنارش بود گذاشتته خنده آرم تا سته بعدم
 !احساسه بی چقدر ببین شعور

 ميفی چون ولی بود تاریک... مجنون بید درخت زیر رفتم. جوابشتوندادم
 ارب چند شهاب... بود خوبی جای سرکاربذارم رو شهاب تونستتم ومی بود
 هثانی به... ندادم جواب هیچی من اما... جوابمه منتظر دونستم می... زد تک

 «کجایی؟:_»داد اس که نکشید

... دش بلند گوشیم صدای گذشت که دقیقه دو! ندادم جواب باز ولی خندیدم
 شهاب... ستایلنت رو گذاشتتمش بعدم! نره آبروم که کردم ریجکتش زودی

 دل ته از... ریجکت... زنگ... ریجکت... زنگ... ریجکت... زد زنگ باز
 تا بچرخ حاال... گرفتم حالشتتو خوب... صتتدا بی البته... خندیدم می

 !!! کوچیک کیانی آقای بچرخیم

 تیح برداشت دست دیگه شهاب، از شده رد کال میس تا پنج و بیستت بعد
 یه لیو بیفته التماس به که االنه فکرکردم. بود شده خنک دلم... نداد هم اس

 ازب ولی ندارم میس و پیام دونستم می... نشد ازش خبری گذشت که مدت
 نیم حدودا... دیگه شتتد می گرفته حالم داشتتت... کردم می چک گوشتیمو

 خفه دارم کردم حس لحظه یه که بودم نشسته درخت اون زیر الکی ساعت
 تدس داشتم... بود گرفته دهنم رو محکم دستاشو پشت از یکی... شم می

 صدای که بگیرم دندون دستشو خواستم می... برداره دستشو که زدم می پا و
 .شنیدم گوشم نزدیک رو شهاب

 ...«آوردم گیرت باالخره دیدی_»
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 و خندید آروم... برداره دستشو کردم اشاره غره چشتم با و عقب دادم سترمو
 «داره شرط:_»گفت

 و یغج برداشتم دستمو اگه:_»گفت چی؟ یعنی که کردم بسته و باز چشمامو
 !«ُاکی؟... اینجاییم ما بفهمه کسی خوام نمی... نندازی راه داد

 تدستتتشتوبرداشتت تا... کردم قبول یعنی که کردم بستته و باز چشتمامو بازم
 محکم رو دهنم دم باز ولی کنم بارش فهشتته هرچی که کردم باز دهنمو
 .گرفت

 امک تا الم نذارم و اینجا وایسم آخرشب تا نکن کاری... دیگه نداشتتیم ِااِ _»
 ...«بزنیا حرف

 شغ خنده از... کردم بستتته و باز پلکامو تند تند و کردم نگاهش خواهش با
 یغج برداشت که دفعه این دستتشو... کرد نمی بلند صتداشتو ولی بود کرده
 از... زانوش پشت کوبیدم محکم لگد با کشیدم که راحت نفس یه ولی نزدم
 .شد خم درد

 !«کردی علیلم که بده بهت عملی شوهر یه خدا ای... اووووووخ آی_»

 رکت عملی یه منتها... بشنوه زبونت از خدا... بود گرفته ام خنده حرفش از
 !کرده

 «کنی؟ می اذیتم چرا حقته_»

 ای:_»گفت و گذاشت دهنم جلوی دستشو دوباره که گفتم جیغ با حرفو این
 ...«بردی آبرومو... زنی می داد چقدر بابا
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 می ارک چه جا این تو اصال:_»گفتم طلبکارانه لحنی با و زدم کنار دستتشو
 «کنی؟

.. .بابامه ماله خونه این یادمه که جایی اون تا:_»گفت و شتتد تر نزدیک بهم
 «نیست؟ طور این

 چیزی صتدای با... جلو اومد طور همین اونم... رفتم تر عقب و کردم اخم
 نفر یه پای زیر انگار که بود چوب یه صتتدای صتتدا،... پریدیم تامون دو

 داد صتتدای دفعه یه و شتتدن تر نزدیک نفر اون های قدم... شتتد شتتکستتته
 .کرد پر رو جا اون علیرضا

 «کنی؟ می غلطی چه_»

 شتتهاب که کردم نگاه بود شتتده تر نزدیک حاال که علیرضتتا به ترس با
 «کردم پیدا رو یگانه:_»گفت

 «بودم؟ شده گم مگه:_»گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با

 مین رفتی؟ در گوری کدوم:_»گفت و انداخت بهم خطرناکی نگاه علیرضا
 «شیم؟ می نگران گی

 در نه یول بزرگه خونه این بابا شدم؟ گم کردید فکر:_»گفتم و خنده زیر زدم
 ...«حد این

 جای من که انداخت شهاب به نگاهی... کشتید و گرفت دستتمو علیرضتا
 راهشتتو اخمش همون با بعدشتتم... کنم خیس خودمو بود نزدیک شتتهاب
 و آوردم در دستتتش از دستتتمو... کشتتید می خودش بتا منو و گرفتت

 «علی؟ شده چت:_»گفتم
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 «کرد؟ می کار چه داشت یارو این:_»گفت سمتمو به برگشت

 «کنه؟ کار چه باید مگه.. هیچی:_»بود شده غیرتی دوباره... زدم لبيندی

 «بودید؟ ایستاده تاریکی اون توی چرا_»

 «مشد گم کردید فکر شما که بیرون اومدم و بود رفته سر ام حوصله من_» 

... کرد پیدام اومد شتتهابم:_»دادم ادامه بعد و خندیدم حرف این دنبتال
 ...«همین

 ...«نیک بيند بگو قرتی بچه این با دیگه نبینم... ببینم نيند... هه هه_»

 «امشب؟ شده چت علیرضا_»

 دستتتت به ستتادگی این به ذارم نمی اما... هیچی:_»گفت و گرفت دستتتمو
 ...«بیفته دنبالت باید ها حاال حاال... بیاره

 نوهش می یکی وقت یه... هیتتتتتتتس:_»گفتم و زدم حالتش این به لبيندی
 «ببری؟ رو آبروم خوای می... ها

 و پیوستم ارغوان و شیوا جمع به منم شام از بعد... نگفت چیزی دیگه اونم
 یگانه:_»گفت جون لیال که زدیم می حرف ميتلف مسائل به راجع هممون

 ...«اومده جوش کتری بریزی؟ چای بری شه می عزیزم

 ...«چشم:_»گفتم و شدم بلند جا از

 ...«عزیزم کردم بلندت ببيشید_»

 «چیه؟ حرفا این:_»گفتم و کردم ظریفی اخم

 رداشتمب رو کتری بعد... چیدم سینی توی رو ها لیوان و آشپزخونه توی رفتم
 ...که ها لیوان از یکی توی بریزم جوش آب تا
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 .بود شهاب آشپزخونه توی پرید که کسی اولین آخم صدای با

 «شدی؟ چی_»

 ...«سوختم... سوختم_»

 «دختر؟ کجاست حواست:_»گفت و گرفت دستش توی دستمو

 شتتده چی بده مرگم خدا:_»گفت جون لیال و اومدن هم بقیه و جون لیال
 «عزیزم؟

 پالستیک یه... سوزونده جوش آب با رو دستش:_»گفت من جای به شهاب
 ...«بیارید سوختگی ضد پماد و یخ

 وز وز گوشم زیر ارغوان حال همون در و کنه آماده رو یخ تا رفت جون لیال
 جرشز قدر این... پریده رنگش بیچاره ببین... دردیه بد عاشقی:_»کرد می
 ...«نده

 توی پریدگی رنگ از اثری هیچ چون حرفاش از بود گرفته ام خنده هم منم
 رتچ داره موقعیت این توی که بودم عصبانی اینکه هم نبود شهاب صورت

 مهه جلوی شهاب و بودیم نشتسته آشتپرخونه توی... کنه می بليور پرت و
 ودب شده نگرانم اینکه از دلم ته راستش... مالید می پماد دستم روی داشت
 ...ساخت می" کت کیت" داشت

 مبزن رو پماد... نباشید نگران... نیستت چیزی:_»گفت جمع به رو شتهاب
 ...«شه می خوب

 رو وت هال تو بریم... ایستتتادین پا ستتر زشتتته... بریم آره:_»گفت جون لیال
 ...«خدا
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 هم علیرضا های نگاه... کردن ترک رو آشپرخونه همه جون لیال حرف این با
... بزنه حرفی تونست نمی جمع جلوی خب اما بودن شده خطرناک دوباره

 هابش... شد بلند جیيم که گرفت ام شونه از نشگونی رفتن موقع هم ارغوان
 «شد؟ چیزی:_»گفت تعجب با

 ...«سوزه می دستم... نه:_»گفتم و شهاب به بستمش منم

 تعجب وستتط این من اما... رفتن هم و شتتد تموم هم حوادث این باالخره
 همین با زنه؟ می رو پماد آرامش با اینقدر شتتهاب چرا که این از بودم کرده
 «نشد؟ تموم:_»گفتم کالفگی با فکر

 داغون دستتتو زدی... که بینی می... نه:_»گفت اخم با و باال آورد سترشتو
 ...«بزنم پماد جاشو همه باید... کردی

 تهسوخ بد خیلی هم واقعا... بود سوخته دستم روی تمام... گفت می راست
 ...بود

 مهدی اون به داشتی حتما:_»گفت که شنیدم رو شتهاب ی زمزمه صتدای
 ...«شده پرت حواست طور این کردی می فکر جونت

 ...«شنیدم خوبم... شهاب آقا نشنیدم صداتو نکن فکر_»

 «زنی؟ می حرف کی با ها؟:_»گفت و زد راه اون به خودشو

 خودت گوشتتای:_»گفتم نشتته دار رو اینکه برای امتا گرفتت ام خنتده
 ...«ميملیه

 تمومش جا همون رو بحث دادم ترجیح منم... نگفت هیچی و خنتدید
 ...کنم
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 شهاب... فردا خواستگاری والی و هول توی جون لیال و بود شب چهارشنبه
.. .کنم صتداشتون شتام برای رفتم که بودن نشتستته هال توی کیانی آقای و

 زودتر جون لیال که بدم جواب خواستتتم... خورد زنگ تلفن موقع همون
 «بله؟:_»داد جوب و رسید بهش

..._ 

 «خوبه؟ حالتون... سالم بله_»

..._ 

 ...«خوبه هم یگانه بله... دارین لطف_»

 .دادم گوش بیشتری دقت با پس چیه؟ جریان... شدم کنجکاو

 «خوبه؟ حالشون حاال... وای ای_»

..._ 

 ...«بشن خوب زودتر که ایشاال_»

 کیانی آقای... گذاشتتت رو تلفن بعد و کرد صتتحبتت ای دقیقته چنتد
 «بود؟ کی شده؟ چیزی:_»گفت

... هشد بد حالش دیشب پسره پدر اینکه مثل... یگانه خواستتگار مامان_»
 وقت یه باشتته بیایم تونیم نمی گفت کرد خواهی معتذرت کلی بیچتاره

 ...«دیگه

 ینهم برای... دیدم مناسب رو فرصت... بيوریم شام تا میز سر رفتیم همه
 ...«نیستم موافق وصلت این با زیاد من راستش جون لیال:_»گفتم
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 زودتر چرا عزیزم؟ گی می راستتت... وا:_»گفت تعجب بتا ختانم لیال
 «نگفتی؟

 ...«نشد روم:_»گفتم و دادم تکون دستم توی رو چنگال

 باید... بود زندگیت مستتئله... عزیزم که خواد نمی شتتدن رو چیزا این_»
 ...«گفتی می زودتر

 براش حتما... نکن اذیتش اینقدر خانم:_»گفت و کرد مداخله آقا عباس
 ...«نگفته چیزی که بوده سيت

 با خودم... باشتتی ناراحت خواد نمی تو عزیزم باشتته:_»گفت جون لیال
 ...«کنم می صحبت مادرش

 ...«هست هم دیگه چیز یه اما... ممنون:_»گفتم و شدم خوشحال

 «عزیزم؟ شده چی دیگه_»

 ...«سفرمه به راجع_»

 «سفر؟ کدوم:_»گفت کنجکاوی با شهاب

 گفت بهم دیشب علیرضا:_»دادم ادامه جون لیال به رو و کردم نگاهی بهش
 زمال دیگه طوری این... پیشتتش برم قراره و کرده صتتحبت مادربزگش با که

 ...«باشید نگرانم نیست

 دتم این... بگیریم رو جلوت تونیم نمی که ما عزیزم:_»گفت کیانی آقای
 «شه؟ می چی دانشگاه فقط... شدی اذیت خیلی

. مونم مین عقب زیاد... بگیره بلیط برام اسفند ی نیمه برای علیرضا قراره_»
 ...«لقن و تق موقع اون کالسا
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 شیب مستقر کجا قراره که بودم نگران من... عزیزم باشته:_»گفت جون لیال
 ...«شد جمع خاطرم حاال که

 می ردیف رو کارام ی همه داشتتت خدا... نگفتم هیچی و زدم لبيندی
 ...سفر شدن ردیف هم و خواستگاری ليو هم... کرد

 به شام از بعد از شهاب... گرفتم عهده به رو ها ظرف شتستتن شتام از بعد
... هبيواب که اتاقش توی باال رفت مثال و شتتد گور و گم خستتتگی ی بهونه

 توی االب رفتم بعدش و نشستم کیانی آقای و خانوم پیش رو ساعتی نیم منم
 ...اتاقم

***** 

 تساع... پریدم جام از برق مثل روبرو ساعت دیدن با کردم باز که چشمامو
 و پایین رفتم زدن مسواک و روم و دست شتستتن از بعد... بود نیم و دوازده

 «کجایی؟؟ جون لیال:_»گفتم

..._ 

 «جون؟ لیال_»

 ...کرد جلب رو ام توجه یيچال روی یادداشتی که آشپزخونه توی رفتم

 شد بد حالش... دوستام از یکی ی خونه رم می رو ناهار من عزیزم، یگانه"
 یه تیتونس اگه ناهار برای... شد ای دفعه یه ببيشید... باشم مراقبش رم می

 "لیال... قربانت... کن درست چیزی

 تدرستت خوب چیز یه تا کردم بررستتی رو ها کابینت توی و کشتتیدم پوفی
... خوشگل کشتف این به هورا... املت... غذا ترین ستاده... اوووم... کنم



 من پرستار

 

195 

 ابشه صدای که کردم می تحسین قشنگم کشف این برای رو خودم داشتم
 .اومد

 «کو؟ مامان_»

 ..«.فهمی می ببینی رو یيچال رو..ثانیا..سالم اوال:_»گفتم و برگشتم

 حاال:_»گفت و خاروند سرشو... خوند رو یيچال روی یادداشتت و رفت
 ...«گرسنمه من باشه زیاد هست چی هر کنی؟ می درست داری چی

 ...«املت_»

 «چی؟:_»زد داد

 ندارم شتتنوایی مشتتکل... شتتنوم می هم رو پایین ولم:_»گفتم و برگشتتتم
 ...«املت... که گفتم... بيدا

 !«ها ناهاره شامه؟ مگه_»

 ...«کن درست بیا خودت گی می راست داره؟ فرقی چه_» 

 و گرفت مو بازوها که شدم ها گوجه کردن خورد مشتيول و برگردوندم رومو
 ...کرد رم دوباره ام بچه... افتاد دستم از چاقو

 «کنی؟ می کار چه_»

 «تی؟گف چی بگو دیگه بار یه:_»گفت و داد پیچ هم به سرم پشت دستامو

 درست بیا خودت گفتم... کندیش... کن ول دستمو آیتتتتتتتتتتتتتتتتی_»
 ...«کن

 داد و جیغ و بتاعصتتبتانیتت... خنتده زیر زد بلنتد و کرد ول دستتتتامو
 ...«کردی داغون دستامو داری؟ مرض مگه... کاری کوفت:_»گفتم
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 ..«.ترسی نمی فهمیدم که نه؟؟ یا ترسی می ازم هم هنوز ببینم خواستم_»

 «ترسیدم؟ تو از کی من_»

 ...«دونی می بهتر خودت:_»گفت و داد باال ابرویی

 ...بودا دیوونه اینم

 ...«باشه مونده تها ته اون مواد یکم هنوز کنم فکر_»

 ...«نیست اون ماِل  این نه_»

 «وقت؟ اون چیه مال_»

 ...«عاشقی:_»گفت مرموزی لبيند با

 بعدیش ی جمله که دارم دوستت بگه خواد می کردم فکر... شتدم زده ذوق
 .کرد کور رو ذوقم تمام

 شتناسی؟ می که رو نیلو... خواستتگاری برام بره بگم مامان به خوام می_»
 «نه؟ مگه... بود خوبی دختر... اون برای

 خیلی آره:_»گفتم ای خفه صتتدای با... خانوم یگانه بفرما... کردم بيض
 ...«دارم کار کلی که دوماد آقا کنار برو حاال. بود خوب

 تهشتکس بدجور دلم... بیرون رفت آشتپزخونه از و نگفت چیزی دیگه اونم
... عشتتق توی باخت... بود کرده پر رو وجودم تمام باخت احستتاس... بود

 ...طرفه یه عشق یه توی باخت

 مکن درست خوشمزه درآوردی من غذای یه گرفتم تصمیم بدم حس تمام با
 شبعد و کردم آبپز رو ها زمینی سیب اول... دربیارم شهابو این چشتمای تا

 ندچ توش و کردم ميلوطشون هم با بعد... بپزن یکم تا گذاشتم رو ها گوجه
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 هک وقتی... کرد تکمیل غذامو دلمه فلفل و قارچ... شتتکوندم مرغ تيم تا
 چند این عادت طبق و کردم خاموش رو گاز زیر پيتن خوب هم با همگی

 رشدو و کشیدم پیرکس توی رو غذا... کردم درست خوشگلم ساالد یه دقت
 دهش خوشمزه داشتم شک... بودم کرده تزیین فرنگی گوجه های حلقه با رو

 ...نشستم خودم و زدم صدا رو شهاب... بود شده جالب ظاهرش اما باشه

 «دیگه؟ چیه این_»

 ...«نيور خوای نمی... غذاست:_»گفتم و انداختم بهش نگاهی

 عادت پيتت دستتت به خیلی وقته چند این راستتتش:_»گفت و نشتتستتت
 !«چطوره؟ ببینم خورم می... کردم

 یعنی... شدم قبل از تر ناراحت هم شتد آب دلم هم که زد لبيندی هم بعد
 بشه؟ من ماِل  لبيندا این نبود قرار

 ...هی

 «تو؟ کجایی_»

 «گفتی؟ چی:_»گفتم و اومدم خودم به حرفش این با

 ...«شده خوشمزه گم می... عاشقیا_»

 که این وجود با... اومد خوشتتم واقعا هم خودم خوردم که رو اول ی لقمه
 ...بود کرده پیدا خوبی طعم واقعا اما بشه خوب داشتم شک

 «کردی؟ فکر چی_»

 بره خواست و کرد تشکری و خورد هم ساالدش غذا از بعد... نگفت چیزی
 «ندارم؟ دوست گفتی که نبودی همونی تو:_»گفتم که
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 دستتت ازش شتتد نمی... بود خوب خیلی... خودمونیما:_»گفت و خندید
 ...«کشید

 استتتراحت اتاقم توی رم می من:_»گفت که زدم لبيندی تعریفش این به
 ...«کنم

 اتاق در ...کنم سرگرم رو خودم کمی تا برم اتاقم به خواستم و شستم رو ظرفا
 این_»:گفتم جیغ با... نشسته ام مطالعه میز روی که دیدمش کردم باز که رو
 ...«بیرون برو کنی؟ می کار چه جا

 ...«خاطرات مرور یکم اومدم... خواهرمه اتاق_»

 که نشتتستتتم تيتم روی... بود نفس اتاق جا این کته افتتاد یتادم تتازه
یستنده یه داشتت دوستت خیلی نفس:_»گفت  ی همه... بشته بزرگ ی نو

 می داستان بود سالش چهارده سیزده وقتی از... خوندم کوتاهاشتو داستتان
 ...بفهمه کسی خوام نمی گفت می... دونستتم می من فقط ولی... نوشتت

 هک فهمیدم مرد که وقتی... نفهمیدم رو کاری پنهون این دلیل هم وقت هیچ
 رو راز این که داشت دوسش اونقدر نفس... خونده داستتاناشتو هم ستعید
 ...«کرد برمال براش

 ...سوخت می براش دلم

 ینطورا شاید کنم متقاعد رو بابا و مامان تونستم می اگه... بود من تقصیر_»
 ...«نبود حقش... نبود حقش... بود بچه خیلی نفسم. شد نمی

 یبرا رو گذشته غم نباید:_»گفتم... دیدم چشماش توی رو اشتک ی حلقه
 ...«ترن بدبيت تو از که هستن ها خیلی... کنی تکرار خودت
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 «کی؟ مثال_»

 دستتت از خواهرتو تو... خودم:_»گفتم بود گرفته دلم و درد انگار که منم
 دیگه رفت مادرم که بچگی از... دادم دست از رو پدرم و مادر من اما دادی
 ...«شهاب خیلی... بود تو از بیشتر خیلی من درد... نداشتم کسو هیچ

 ...«کنه می آزمایش جور یه رو کس هر خدا_»

 تا ومدها نفر یه که خوشحالم:_»گفت که دادم تکون تایید ی نشونه به سری
 ...بابا و مامان برای هم... من برای هم... کنه پر رو نفس خالی جای بتونه

 ...«داره دوست خیلی گفت که شنیدم ازش... مامان ميصوصا

 ...گفت دوباره

 !!کنم می اش خفه" خواهرمی مثل" بگه دیگه بار یه خدا به

 کار یرونب برو پاشو حاال باشه:_»گفتم کنم پنهانش کردم سعی که حرصی با
 .«دارم

 دم می قول خودم جون به... اینجا شینم می ساکت... ندارم کارت که من_»
 !!!«بیاد من از ولی نیاد در دیوار از صدا

یی که کردم می فکر حرفش به داشتتم ستاکت... کردم نگاهش  صدای یهو
 اب بزنی حرف خواستی بعد به این از:_»گفتم... هوا رفت دوتامون ی خنده

 ...«کن هماهنگ من

 ...«بیرون برو پاشو... مرض:_»گفتم... خندید می ریز

 ...«بده انجام کارتو داری من به چیکار تو بابا ای_»

 !«بکنم؟ غلطی چه باید کنم عوض لباس بيوام اگه من اونوقت_»
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 .«ذارم می چشم من. داره حل راه اونم_»

 یم تاشون که جور همین و لباسام سراغ رفتم... بودم شده کالفه دستتش از
 یادب مهدی این دیگه بار یه کاش:_»گفتم بشنوه اون که طوری لب زیر کردم

 ...«بده نجات تو دست از منو خواستگاری

... ریدمپ جا از سقف تا ترس از... شنیدم اتاقمو در صدای که نکشید ثانیه به
 برابر صد حرصش بفهمی شد می در خوردن بهم صدای از... نبود شتهاب

 به هاگ منتها باحاله خیلی مردا غیرت با کردن بازی... زدم لبيند... بوده من
 ! باشه اندازه

***** 

 مشتتهد مقصتد به" 010" شتتماره پرواز... فرمایید توجه محترم مستافرین_»
 ...«مقدس

 هدیگ خب:_»گفت زود خانم لیال. بود نزده کامل حرفشو هنوز بدبيت زن
 ...«گلم بدو... شن می سوار مسافرا االن که برو جون یگانه

 وای_»:گفتم... ریيت پایین چشماش اشک و گرفت بيلم تو صدم بار برای
 ...«شدما پشیمون ریيتی اشک بس از... خدا رو تو بسه جون لیال

 دیرت برم قربونت برو... کنم نمی گریه دیگه نه:_»گفت و زد پس اشتکاشو
 ...«شه می

 قاآ عباس سمت رفتم. زدم ماچ محکم اشو گونه لبيند با و دادم تکون سرمو
... دمیب*و*س تند و گرفتم دستشو بزنه حرف بدم اجازه بهش که این بدون
 و محبت با. کردم بلند سرمو... کرد نوازش سترمو و کشتید دستتشتو فوری
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 به تو... دیگه نکن ام شتترمنده:_»گفت و کرد نگاهم اشتتک از پر چشتتمای
 سر تا باشه کافی عمرم انقدر خوام می خدا از... داری حق خیلی من گردن

 ...«ببینم رو گرفتنت سامون و

 حاللم فقط زحمتام تمام خاطر به:_»گفتم... زیر انداخت ناراحت سترشو
 ...«کنین

 برم خوام نمی که من کنین؟ می گریه چرا بابا ای:_»گفتم خنده با بعتد
 نهاتو خنده بذارین خدا رو تو... دلتونم ور دیگه روز بیستتت ده... برنگردم

 ...«بمونه ذهنم تو

 ناراحتی و نریزه دیگه اشتکاشون کردن می ستعی... خندیدن تاشتون دو هر
یلت ساکمو کیانی آقای! کردن می سعی... بو سعی فقط اما باشن نداشته  حو

.. .شم ستوار برم تا رفتم می ها برقی پله ستمت به داشتتم خودم و بود داده
 گاهن سالن ورودی در به حسرت با... دادم تکون براشون دستمو آخر بار برای
 من رفتن موقع که این واستته فقط. آورد بهونه آخرش... نیومد آخرم... کردم
 همم براش! کنه؟ بدرقم نیومد چرا پس. نکردم! درحقش؟ کردم بدی... نباشه
 مچش بود پام زیر که هایی پله به و چرخوندم سرمو... نبودم اصتال... نبودم

 ...دوختم

 یک تموم گذشت زود چه... شدم مشهد راهی من و گذشت ماه یک زود چه
 ها قعمو بیشتر... گفتاری البته... زدیم هم کله و ستر تو شتهاب با که ماهی

 تموم شیرینی تهش ته ولی خوردم می حرص من خندید می اون... کل کل
 فهمیدم که موقعی حتی... کردم می حس رو بودم باهاش که هایی لحظه
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 کنون گریه و زدم جیغ ستترش! بود کرده ناکار رو بدبيت مهدی بود زده اون
 یرونب اون و بودم نشسته در پشتت اتاقم تو من یادمه خوب... اتاقم تو رفتم
 عذرخواهی خنده و شتتوخی با اون و کردم می گریه من... در پشتتت اتاق

 می برات تر خوشگل شوهر یه گفت می هی... بود انداخته راه کردم وغلط
 دو تا ولی بود عذرخواهیش طریقه اینم! ترشتتی نمی بدبيت نترس خرم

 کردم باز روش درو تا نشست انقدر اتاقم در پشت جوری همون بعد ساعت
 می اتاقم در پشتتت بیرون اومدم نمی هم صتتبح تا اگه... بيشتتیدمش و

.. .کردن نمی دخالتی هیچ بحثامون تو کیانی آقای و خانم لیال... نشتتستتت
! بودم احترامشون این ی مرده کشته... آوردن نمی خودشتونم روی به اصتال

 ستتپرده خودمون به رو چی همه داریم مشتتکل خودمون با ما دونستتتن می
 هردفعه اونم که خودش خونه رفت بار چند فقط ماه یک اون تو شهاب! بودن

 و درگیری... کاستته همون و آش همون بازم و برد می خودش همراه هم منو
 !داشتیم حتما رو نازکشی و ناز

یل ستاکمو  تهگذشتت ها گذشتتته. آوردم بیرون گذشتتته از فکرمو و گرفتم تحو
 مهم این فقط... رضا امام... نذزم... مشتهد... بود مهم آینده و االن... بود
.. .بینم نمی رو شهاب فروردین تا اسفنده ده که امروز از که نبود مهم... بود

 همم اصال نه... اینا نیلوفر خونه زد زنگ آشکار غم با خانم لیال که نبود مهم
 هک بود این مهم باشه؟ مهم چی برای! بشن آشنا هم با خواستتن می که نبود

 می اون که بود این مهم... زد می صتتدا رو نیلوفر استتم عشتتق با شتتهاب
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 دل مهم... درک به من دل... بود اون مهم... بشه خوشبيت اون... خواست
 !بود اون

 مهم هیچی:_»کردم می زمزمه خودم با و رفتم می باال هواپیما های پله از
 ...«هیچی... نیست

***** 

 «اونجا؟ خبره چه... علیرضا الو_»

 ...«یگانه جونم الو... الو_»

 !«میاد؟ صدا و سر انقدر چرا شنوی؟ می صدامو_»

 ...«دانشگاه های بچه از یکی تولد جشن اومدیم... بگو شنوم می آره_»

 تو االن من دادی خبر بزرگت مامان به گم می... بگذره خوش آهتان_»
 ...«کوچشونم

 «رسیدی؟_»

 ...«پ نه پ_»

... رفلکستته هاش شتتیشته. اییه قهوه کوچولوی در یه کوچه، ته برو خب_»
 ...«کردم عوضش خودم

 !«خانم؟ کی سالم بگم... کشیدی زحمت:_»گفتم... خندید بعدم

 ...«خانم نازی خواهرعلیرضام همون من سالم بگو_»

 ...«برم من دیگه خب... اومد خوشم... خانم نازی... اکی اوووووووووه_»

 ...«بگذرون خوش زنم و بچه و من جای به... دعا التماس_»

 ...«خداحافظ برو خب خیلی پس؟ مونه می خودم برای چی_»
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 ...«خداحافظ_»

 از بود معلوم بیرونش از. افتادم راه گفت علیرضتا که ای خونه در ستمت به
 ودستم... گذاشتتم کنارم ستاکمو و ایستتادم... قدیمیه نقلی های خونه این

 چقدر... بود گرفته ام خنده... بلبلیه زنگشتتم اوووووه... زنگ ستتمت بردم
 !خانمه نازی این بود باحال اش خونه

 میبفه صداش از شد می ولی پیر خیلی نه... شنیدم رو پیر خانم یه صدای
 ! بزرگه مامان که

 !«کیه؟_»

 ...«جون خانوم کنین باز_»

 جوری همین داری کار اگه... در دم راه همه اون بیام ندارم پا من ننه_»
 ...«بگو

 تمبزرگا مامان... علیرضا نکشدت خدا... در پشت بودم رفته ریسه خنده از
 «کنین؟ باز روم درو خواین نمی... مهمونم من:_»گفتم! خودتن عین

 «من؟ برای! ننه؟ مهمون! مهمون؟_»

 حیاطشون ته فرش سنگ روی که هایی دمپایی صدای چون... ندادم جواب
 یقهدق چند بعد... کنه باز رو در میاد داره که بود این از نشون شد می کشیده

 فیدس تقریبا موهای و گرد صورت با بزرگ مامان یه و شد باز در هم فس فس
 هیگان من... سالم:_»گفتم خنده با... شد ظاهر جلوم بامزه لباسهای و شده

 !«خواین؟ نمی مهمون... ام
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 ذهنش تو داشت انگار... صورتم تو زد زل تعجب با و نامفهوم خورده یه اول
 ردک نگاه که خورده یه بعد... بود رفته یادش شاید... گشت می اسمم دنبال

 همون.. .یگانه... آره... آره:_»گفت خنده با و زد تر باال استکانیشو ته عینک
 !«خودتی؟! خواهرمه گفت می زور و زور علی که

 گونه رو زدم هم کوچولو ب*و*س یه و گرفتمش توآغوشتتم و نزدیک رفتم
 «خودمم:_»گفتم... بود نرم انقدر... چروکش و سفید

... خداستتت حبیب مهمون:_»گفت ذوق و شتتوق با و کنار رفت در جلو از
 ...«بیا... تو بیا... اومدی خوش... ننه اومدی خوش

 و بود گود که حیاط یه... بستتتم رو در ستترم پشتتت و داخل گذاشتتتم پامو
... داشت وجود هم آب از پر رنگ آبی ای دایره حوض یه وسطش... کوچولو

 یه هم کنارش و بود گذاشته سترخ شتمعدونی گلدون تا چهار دورش تا دور
 نبالد و اومدم پایین بودم ایستاده روش که ای پله تا سه دو از... بود آب شیر

 و ردک باز حیاطشو دور تا دور اتاق تا پنج از یکی در... افتادم راه خانم نازی
 ...«توئه اتاق جا این... ننه تو برو:_»گفت

 ...«ممنون وای:_»گفتم ذوق با

 و تمیز! بود باصتتفا های خونه اون از... زدم دید رو اتاق ی همه و تو پریدم
 درد دستتتون:_»گفتم خانم نازی به رو و کنار گذاشتتتم ستتاکمو... قدیمی

 اذیت اینجام که مدت این زحمتام با کنه ختدا... خوبیته اتتاق... نکنته
 ...«نشین
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... نداری فرقی هام بچه بقیه با من برای تو... نزن رو حرفا این مادر نه_»
 ینا خدامه از و تنهام منم... نداری حرف یعنی کرده تضمینت علیرضا وقتی

 ...«باشی جا

... بيوری بهت بدم چیز یه بیا کن عوض لباساتو:_»داد ادامه... زدم لبيند
 در تنت از ستتفر خستتتگی که حموم برو بعدم... ای خستتته اومدی راه از

 ...«بیاد

 ...«پیشتون میام من... برین شما چشم:_»گفتم و دادم تکون سرمو

 می بیای در اون از اگه:_»گفت و داد نشتتون رو اتاقم روبروی در دستتت با
 ...«اونجام من... سالن به خوری

 ...«چشم_»

 یکی لباستتامو و کردم باز رو قدیمی کمد در... بستتتم رو در من و رفت اون
 سیعک... چیدم اتاقم کنار گوشه و آوردم بیرون هم وسایلمو. کردم آویز یکی

 تاقچه رو گذاشتتتم و آوردم بیرون ستتاک تو از رو بودم دزدیده شتتهاب از که
! نامزدته؟ گت می فوقش داشتتت عیب چه! من و بود خانوم نازی... روبروم

 نمی دروغ... گفتم نمی هیچی ولی زدم می لبيند و زیر انداختم می سرمو
 ! نامزدمه آره کنه فکر اون ولی گم

 ستمدون می چون و پوشیدم جین شلوار با شرت تی یه و کردم عوض لباسامو
 سالن به بود داده نشتونم که دری همون از روستری بدون تنهاستت خودش

 به هببین منو که این از قبل... شدم مواجه جوون پسر یه با جا اون اما... رفتم
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 کی این که بودم تعجب در ولی کردم سرم روسریمو و برگشتتم اتاقم ستمت
 کرد؟ می کار چه جا این و بود

 رپ رو فضا خانوم نازی صتدای که ستالن ستمت به رفتم پاورچین پاورچین
 .کرد

 ...«جا این بیا... نکن غریبی دخترم بیا_»

 دبو انداخته رو ستترش و شتتناختمش نمی که پستتری اون به لب زیر و رفتم
 .داد جوابمو زیر سربه طور همون اونم که کردم سالم پایین

 یسراغ که علی... علیرضاست ی خاله پسر... منه ی نوه بهترین این مادر_»
 ...«پیشم میاد همیشه بابک اما گیره نمی ازم

 راتب چیزی یه برم:_»گفت که نشستم جون نازی دست کنار و زدم لبيندی
 ...«تازه رسیدی راه از... بيوری بیارم

 ...«ریزم می چایی یه رم می خودم من... پاشین شما خواد نمی مادر نه_»

 ...«بيوریم هم بابک و من که بریز تا سه... مادر دستت قربون_»

 همین ته آشتپزخونه:_»گفت جون نازی... شتتدم پا جام از و گفتم چشتمی
 ...«راهروست

 جا یتو از استکان تا سه... افتادم راه آشپرخونه سمت به و دادم تکون سری
 هم رو قند ظرف میز روی از... ریيتم چای سماور توی از و برداشتم ظرفی

 ...«اییدبفرم:_»گفتم و رفتم هال به... گذاشتم سینی توی رو همه و برداشتم
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 مال... برداشتم رو خانم نازی و خودم چای و گذاشتم میز روی رو، سینی و
 حرم بری خوای می امروز:_»گفت که گذاشتتتم کنارش رو خانم نتازی

 «دخترم؟

 ...«دارم شوق خیلی آره:_»گفتم و دادم تکون سری

 «نرفتی؟ که ساله چند_»

 ...«بود سالم هفت وقتی از... وقته خیلی_»

 و بود زنده مامانم که موقع اون... رفتم هام گذشتتته به حرف این گفتن با
 تا ردک التماس بابام به چقدر که افتاد یادم... رفتیم هم با که ستتفری آخرین

 ی بهونه به چای خوردن از بعد... داشت نذر من مثل اونم... مشهد بیارمون
 روبروم فضای به پنجره از و نشستم صندلی روی... رفتم اتاقم به استراحت

 رو جوری این های خونه همیشتته... آب از پر حوض همون... شتتدم خیره
 به ات برداشتم رو گوشیم... داشتن قشنگی خیلی معماری... داشتم دوستت

 «خوبی؟ جان یگانه سالم:_»داد جواب سوم بوق با... بزنم زنگ جون لیال

 راحت خیالتون رستتیدم من بگم خواستتتم... ممنون... جون لیال ستتالم_»
 ...«باشه

 ...«ببر فیض و کن زیارت هم ما جای... گلم برم قربونت_»

 ...«برسونید سالم همه به... چشم_»

 ...«رسونه می سالم هم آقا عباس_»
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 هم شهاب من منظور... دیگه نفر یه و بود آقا عباس همه از من منظور... هه
 خب:_»دادم جواب خودم فکر این به... نرسوند سالم بهم شهاب اما... بود

 «نباشه خونه شاید

 «ندارید؟ کاری فعال... جون لیال باشه_»

 «فعال... خانومی بگذره خوش... عزیزم نه_»

 «خداحافظ_»

 و داد پول بهم کیانی آقای که کردم فکر این بته تلفن کردن قطع از بعتد
 ...«باشه خالی دستش و غریب شهر بره دخترم ندارم دوست:_»گفت

 یه فقط جوابش... نشد که نشد دارم پول که کنم راضیش کردم سعی چی هر
 وت بذارم که مستتافرت بره اینطوری نفستتم ذاشتتتم می من مگه:_»بود چیز

 «داری؟ نفس با فرقی تو مگه بری؟؟

 رو من خونه اون توی همه... نفس... زدم تليی لبيند حرف این یادآوری با
 برای حداقل... باشتتم نفس خواستتتم نمی من اما... دونستتتن می نفس

 رو نیلوفر استم بازی مستيره برای فقط شتهاب کردم فکر اولش... شتهاب
 دلم خواستتتگاری برن که گفت باباش و مامان به وقتی اما... آورد جلوم

 به همیشه دنیا فهمیدم که بود موقع اون... سوخت بد هم خیلی... ستوخت
 هی عشق این که... ممنوعه عشق این فهمیدم که بود موقع اون... نیست کامم
 امج از ناگهانی تصمیم یه توی و زدم کنار رو گونم روی اشک... است طرفه
.. .نداشتتتم رو کردن فکر و موندن جا این طاقت... برم حرم به تا شتتدم بلند
 !بشم خدا دامن به دست دیگه بار یه تا رم می



wWw.Roman4u.iR  101 

 

 از که بود اشتتک... کردم ستتالم و زدم زانو زمین روی حرم شتتلوغی توی
 اشک سیل میون تليی لبيند... خورد ضریح به دستم... اومد می چشمام
 خوب شهاب که حاال... بود خوب چیز همه که حاال... پوشوند رو صورتم

 قطف و فقط قلبم حاال... بود کرده آشتی اش خانواده با که حاال... بود شده
 همگ اما... برسه خوب سرانجام به عشق این اینکه... خواست می رو چیز یه

 شد؟ می

***** 

 شده تر خلوت یکم... بودم جا اون هنوز من و بود شده شب نیمه سه ساعت
 می کی آخه... بود پر دلم... ریيتم می اشک و بودم نشسته ای گوشه... بود

 آدم یه قلب شتتد می مگه آخه نریزه؟ اشتتک و رضتتا امام پیش بیاد تونستت
 و جا این بیاد کسی شد می مگه آخه نزنه؟ همیشه از تر محکم اینجا عاشق،

 از و باشتتم جا اون من شتتد می مگه آخه برگرده؟ نکرده خالی رو پرش دل
 ربهت اونجا از جایی هیچ... بود پر دلم... شد نمی نکنم؟ گریه شهاب عشق

 ...نبود

 لمث اونم که دیدم رو زنی... کردم نگاه روبروم به و کشیدم جلوتر رو چادرم
 روی رو چادرش چون نبود مشيص صتورتش... کرد می گریه داشتت من

 مثل... داشتتت غم بودن جا این که بقیه مثل اونم... بود کشتتیده صتتورتش
 بازم خدا... اومدم بازم ببین خدا:_»کردم زمزمه لب زیر... بقیه مثل... من

... اتم شرمنده... خدا به ام شرمنده... جونم خدا... شتدم دامنت به دستت
 ی بنده چه بینی می خدا... نکن گم می کنی می امتحانم طوری هر خدایا
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 این فقط بگم؟ چی دونم نمی... ام شتترمنده من... جونم خدا داری؟ بدی
 خودم یعنی... کردی ستتردرگمم خدایا خدا، کن عفو منو... ببيشتتیم که

 فومع خدایا... نیست معلوم احساس این با تکلیفم یعنی... شتدم ستردرگم
 تونم نمی خدا ببيشتتی؟ کارو خطا ی بنده این تا بگم چی خدایا... کن

 وقتی رو حستتم کنی می حس... گم می رو چی دونی می خودت... ببینم
 تونم نمی خدایا... تونم نمی خدایا... نوشت شه نمی... هی... که بینم می

 دایاخ... نکنم باز لب و داره دوسش که کسی پیش ره می داره عشتقم ببینم
 این از قلبم دارم دوست... خدا شته می شترمم... بگم عشتقم از تونم نمی

 خواهش خدایا... کنم می تمنا خدایا... باشه خالی فکر این از ذهنم و حس
 دستش بازم... کنه می خواهش داره بازم کارت خطا ی بنده این... کنم می
... باش کنارش بازم... کن آرومش بازم... بده نجاتش بازم... بگیر محکم رو

 اشتتتباهی حس یه درگیر و نليزه پاش وقت یه که باشتته بهش حواستت بازم
 می هم خودم و نیست من ماِل  که نشم چیزی یه درگیر کن کاری یه... نشته
 می ...بشه بیشتر حس این نإار کنم می تمنا ازت خدایا... ممنوعه برام دونم
 ...کل به...بشه کن ریشه کل به خوام

 حس نذار... بشم خیاالتی نذار... نیست که دارم رو چیزی کنم حس نذار
 بهم هست اگه... دونم می خودم اینو و نیست من ماِل  چون... منه ماِل  کنم

 ونمممن همیشه مثل دارم عمر تا که وقته اون... کنم می تمنا ازت... کن ثابت
 می رو تو به نزدیکی حس این قدر دارم عمر تا که وقته اون... متدیون و
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 ربراب در چند هر... کنم جبران کنم می سعی دارم عمر تا که وقته اون... دونم
 ...چیزه ترین اندک من جبران... تو زحمات

 ودستتتم... کن کمکم خدایا... پیشتتت کوچیکم خیلی... کوچیکتم خدایا
 مادرش یوقت که کسی بندتو؟؟؟ این بینی می خدایا... بگیر قبل از تر محکم

 قدر این هم کرد فرار خونه از وقتی که کستتی... نکرد گریه اینقدر هم مرد
 توی رفت فکری هیچ بی که خطاکاری ی بنده همین خدایا... نکرد گریه
 و کشتید رگش روی رو تیغ که ای بنده همین خدایا... غریبه مرد یه ی خونه

 برم و بودی متواضتتع تو اما بده پس رو دادی بهش که روحی خواستتت
 دلم شتته نمی... شتتم می خفه دارم خدا چیه؟ حس این خدایا... گردوندی

 داشته دوستم عشقم شه نمی بشم؟ عاشق بقیه مثل منم شه نمی بشه؟ سبک
یز چی شکسته دل برای... شکسته دلم خدایا باشه؟  کنی؟؟؟ می تجو

***** 

 .اومدم خودم به خانومی صدای با

 «خوبه؟ حالت خانم_»

..._ 

 «دخترم؟ خوبه حالت_»

 ور آبی لیوان... اومد اشک چشمم از دوباره که دادم تکون سری حالی بی با
 حتما... پریده رنگت... بيور این از یکم:_»گفت و کرد نزدیک لبم بته

 ...«دخترم بيور... افتاده فشارت
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 مدهن... شدم خیره روبروم چادری خانم به و کردم باز بیشتر کمی چشمامو
 ...خوردم رو شیرین مایع اون از کمی و کردم باز رو

 دنبال و بیرون اومدم جا اون از... شدم بلند جام از و کردم تشتکری لب زیر
یی . ..کردم پیداش خوردن تاب و گشتتتن کلی از بعد... گشتتتم دستتتشتتو

 هم هوا... بلرزم خودم به شد باعث هم همین که شستم یخ آب با صتورتمو
 زیر... کردم نگاه آینه توی چشتتمام به... بود ستترد قستتمتی تا کمی هنوز

 می حس هم خودم حتی رو بود توش که غمی... بود کرده پف چشتتمام
 دمخون رو نمازم گفت صبح اذان که وقتی... زد می فریاد توشون غم... کردم

 بستدر بایستم پا روی تونستتم نمی اصتال دیگه که این برای نماز از بعد و
 که ونهخ به... برگردم دوباره بعد و کنم استتتراحت کمی و خونه برم تا گرفتم

 وت زودی این به صبح گن نمی آخه... بزنم رو زنگ کشیدم خجالت رسیدم
 رو بشت که بودم گفته خانم نازی به قبلش شتتب البته شتتد؟ پیدات کجا از

 مجلو پسره همون و شد باز در که بودم فکرا همین توی... مونم می حرم توی
 و داد جواب اونم که کردم سالمی... بابک ها بود؟ چی اسمش... شد ستبز

 ...«بگیرم صبحانه برای نون رم می دارم:_»گفت زیر به سر

 .زدم تشر خودم به که چه من به بگم خواستم و دادم تکون سری

 "خوبی و زیری به سر این به پسر... بچه کردنه فکر طرز چه این" 

 آروم که بذارم هم روی درو خواستم... رفتم داخل به منم و شتد رد کنارم از
 ...«دارم کلید ببندید درو:_»گفت
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 باشه قبول:_»گفت که اومد خانم نازی صتدای... داخل رفتم و بستتم درو
 ...«مادر

 هی مثل چادر این با... ماشتتاالله:_»گفت که کردم ستالم و ستالن توی رفتم
 هر... رهب در تنت از خستگی بریزم برات چای یه بیا... عزیزم شدی ماه تیکه
 و دوا تا هزار از... کنه می آروم آدمو زیارت... نداره خستگی که زیارت چند

 ...«شه می سبک دلش آدم... بهتره قرص

 حال که بودم خسته اینقدر منم... آشپرخونه توی رفت حرفا این گفتن از بعد
 بیا_»:گفت و اومد چای استکان یه با دقیقه دو از بعد... نداشتم کردن تعارف
 ...«پیشم جا این بیا... عزیزم

 از ؟غمگینی اینقدر چرا:_»داد ادامه که نشستم پیشش رفتم و زدم لبيندی
.. .شادیه بمب پسر این ماشاالله... باشته ناراحت که بعیده علیرضتا خواهر

 طوری همین ستتال صتتد ایشتتاالله... تيته به بزنم... نداره غم وقت هیچ
 ...«بمونه

 کستتی ذاره نمی... خوبه خیلی علیرضتتا آره:_»گفتم و زدم تليی لبيند
 ...«باشه ناراحت

 پف چشتتمای از اینو... داری غم خیلی دخترم؟ ناراحتی چرا تو پس_»
 ...«فهمم می کردت

.. .عزیزم کن گریه:_»گفت که پایین اومد چشمم از ناخودآگاه اشکی قطره
 ...«رمدخت کن گریه... نیست گریه از بهتر هیچی... بشی خالی تا کن گریه
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 به تیدستت که گریه زیر زدم بلند باشتته کرده تحریکم که انگار حرفش این با
 گریه میون... داد می گالب بوی... گذاشت پاش روی سرمو و کشتید سترم

 یادم بوش که متادری بوی... داد می رو جون لیال بوی... زدم لبينتدی
 ...«نیست

 «مادر؟ شدی آروم:_»گفت جون نازی... پریدم جام از در صدای با

 «کنم؟ استراحت برم شه می... مرسی... بهترم آره_»

 ...برو... دخترم برو_»

 ویت تليم چای خوردن از بعد... رفتم اتاقم به و برداشتم رو چایم استکان
 ...برد خوابم سرعت به و کشیدم دراز جام

 نهمی دقیقه چند... باال پریدم شهاب خواب با که خوابیدم چقدر دونم نمی
 نمی بر ستترم از دستتت هم خواب تو لعنتی... بودم زده زل دیوار به طوری

 گرن همون شال با و مشکی تونیک یه شدم بلند و دادم تکون سرمو! داشتت
 و ودب نشتستته تلوزیون روبروی خانم نازی. بیرون رفتم و سترم رو انداختم
 بعجی چیز یه انگار. تلوزیون به بود زده زل دقت با بود برده جلو ستترشتتو

 ...بود گرفته ام خنده حالتش از بینه، می قریب

 ...«سالم_»

 ماهت روی به ستتالم:_»گفت لبيند با و برداشتتت تلوزیون از نگاهشتتو
 !«بیدارشدی؟... مادر

 با... کردم می پف و خر ستتاعت دو اوه اوه... انداختم ستتاعت به نگاهی
 !«خوابیدم؟ زیاد:_»گفتم خجالت
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 بیارم یزچ یه بشین بیا... داشتی حق موندی، بیدار صبح تا دیشب مادر نه_»
 ...«بيوری

 ...«میارم رم می خودم بگین... نشین بلند شما نه_»

 پستترخاله زود چه اینم کردیم بهش خنده یه ما گه می االن:_»گفتم تودلم
 !«شد

 ...«کنه نمی پذیرایی که مهمون... مهممونی تو... بده مرگم خدا:_»گفت

 راحت باهاتون دارم دوستتت من بوده؟؟ کجا مهمون... خانم نازی نه_»
 ...«دخترتونم کنین فکر... باشم

 نمم دختر یعنی علیرضایی خواهر وقتی:_»وگفت گرفت دستتمو... خندید
 ...«خودت بعد های دفعه... میارم برات من رو دفعه این... هستی

.. .رفت و شتتد بلند علی یا با و گرفت زانوش به دستتتشتتو اون و زدم لبيند
 باعث انگار خونه توی بودنش... کرد می خوشتتحال منو این و نبود بابک

 .کنم اصالح امو جملمه بهتره نه... بود خودش و من ناراحتی

 ..."دوتامونه ناراحتی باعث خونه اون توی من، بودن"

 و لباس مادر یگانه:_»زد داد آشپزخونه تو از که شنیدم رو خانم نازی صدای
 ...«ردهگ برنمی شب تا سرکار رفته بابک... باش راحت و دربیار رو روسریت

 ...«ممنون... چشم_»

 اب هم خانم نازی...کنار کردم پرت شالمو و تونیک... آزادی عشقه... آخیش
 ... نشست کنارم اومد میوه ظرف یه

 ...«نکنه درد دستون_»
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 نکردم کاری:_»گفت و جلوم گذاشتتت رو بشتتقاب و خوری میوه کارد
 ...«بيور... عزیزم

 ...«ممنون چشم_»

 اونم.. .کندن پوست به کردم شروع و برداشتم سیب دونه یه... کنارم نشست
 دید عشتقشو حاال انگار... کرد می نگاهم لبيند با و من روی بود کرده زوم
 بهتر... نبود خوب حالت صتتبح:_»گفت... گرفت ام خنده... زنته می

 !«شدی؟

 دشخو آقا... خوبم... بله:_»گفتم بعد و کردم نگاهش سکوت با کم یه اول
 ...«نداره معنا ناراحتی اینجا... داره زائراشو هوای

 و حرکات همه از... کنی می تفستتیر خوب رو چیز همه میاد خوشتتم_»
 ...«شی می زندگی زن بفهمی شه می رفتارت

 که اون اگه ولی... مادر کنم فوضتتولی خوام نمی:_»گفت بازم... خندیدم
 به.. .الیقیه جوون معلومه اش قیافه از باشه زندگیت مرد... اتاقه تو عکسش

 ...«میاین هم

... فتمنگ چیزی و انداختم زیر سرمو فقط... بودم کرده بینی پیش که همونی
 برای_»:گفت و برداشت تکه یه... گرفتم جلوش و کردم تکه تکه رو ستیب

 ...«برداشتم راحتم باهات بگم که این

... کرد می درک اخالقمو ی همه و موند می یادش چیز همه که خوب چه
 دیگه... خودمم مامان... خانم نازی و خانم لیال... داشتم مامان تا دو حاال

... گرفت می باز داشت دلم... پرستمش می همیشته ولی نیستت من مامان
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 می دیگه ستتاعت یه تا:_»گفتم و خانم نازی ستتمت چرخوندم ستترمو زود
 !«میایین؟ شمام حرم برم ظهر نماز برای خوام

 جمعه هر فقط دوره راهمون... بیام رو راه همه این ندارم پا من... مادر برو_»
 ...«برتم می میاد ماشینش با بابک

 بعد پزم می غذا ظهر برای من پس... راحتین جور هر باشه خب... آهان_»
 !«خب؟ رم می

 ...«تو بعد روزای... من عهده به چیز همه اول دفعه گفتم بهت_»

 «طال دستتون... چشم_»

 و کردم خدافظی خانم نازی با و شدم آماده رفتم شتدم بلند ستاعت نیم بعد
 ...بیرون اومدم

***** 

 داشت صحن در و بود اذان نزدیک... دادم سالم و ایستتادم... رستیدم وقتی
 صحن چوبی کوچیک در ستمت به داشتتن بدو بدو مردم... شتد می بستته
 پالتوهای اون با ها خادم از یکی... نماز برای برن تا بردن می هجوم آزادی

 صاع شتکل به بزرگ و خوشتگل خیلی کن دود استفند یه با و مشتکی بلند
 نداسف دود روی گرفت می دستشو شد می رد که هرکی... در دم بود ایستاده

 زود... افتادم راه منم... داخل رفت می هم بعد و کشتتید می صتتورتش به و
 هب کشیدم بعدم و گرفتم اسفند دود روی دستتمو و رستوندم خادم به خودمو

 یه اما بود استتفند بوی... داد می عشتتق بوی... جونم خدا وای... صتتورتم
یی چین هم حاال تا... بود گرفته بهشت بوی دستتم... خاص استفند  ور بو
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 ستتالم... بود تر خوشتتبو هم گالب از حتی... بودم نکرده حس وقت هیچ
 ...دادم طال ایوون به رو رو دومم

 جماعت نماز از بعد معموال... بشتته خلوت تا نشتتستتم خورده یه نماز بعد
 فرشهای بود ظهر چون... شد می شتلوغ ها صتحن همیشته حرم توی های
 اون از نامه زیارت یه... کنی تحمل شتد نمی بود شتده داغ آقتاب زیر قرمز
 سایه زیر صحن گوشته یه رفتم و برداشتتم بود همه دستت که ستبزها جلد

 تو و داخل رفتم کردم تموم رو نامه زیارت وقتی ساعت نیم بعد... نشتستتم
 دوباره... خوندم زیارت نماز. کشوندم کناری یه خودمو زور به شلوغی اون

 اشتتکامو شتتد نمی دفعه این... رضتتا امام دوباره... خدا دوباره... مناجات
 می خود به خود... شد نمی اونجا کنی پنهون اشکاتو بيوای هرجا... نریزم
 و کردم زیارتمو... شه می دگرگون حالت خود به خود... هات گونه رو ریزن
 هک گالبی بوی و خنک وحرم ضتریح اون از کندن دل هرچند... بیرون رفتم

 صحن از و گرفتم دستت تو کفشتامو... بود ستيت خورد می صتورتت تو
 ها صتتحن همه از بیشتتتر رو آزادی صتتحن همیشتته... بیرون اومدم آزادی

 برای دلم دیدم می رو آزادی صتحن تلوزیون توی از وقتی. داشتتم دوستت
 خودم چشمای با و بودم اومده خودم که حاال. رفت می غش طالش ایوون

 ینم آرامش بهت که بشی این منکر شته نمی. خوابم کردم فکرمی دیدم می
 !بود آرامش برای مکان بهترین... ده

 ومدا بزرگش و طالیی گنبد... حرم سمت برگشتتم و رفتم خروجی در دم تا
 خیس چشمام هنوزم... دادم سالم و گذاشتم ام سینه رو دستمو... چشمم تو
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 ساعت .بیرون رفتم و برداشتم چشم گنبدش از غمگین نگاهی با. بود اشک
 و تنها چون... نیاوردم در سرم از چادرمو. بود نشده دیرم هنوز. کردم نگاه رو
 یم بهم مشکی چادر... بود من مثل دختر یه محافظ بهترین غریب شهر تو

... دیگه بودم من خب ولی... اومد می بهم ستتفید که طور همین... اومد
 نظرم به. گذاشتتتم می احترام بهش ولی... پوشتتیدم نمی اومد نمی خوشتتم
 یادآوردی با دیگه... بود گرفته دلم... افتادم شتتهاب یاد یهو... بود مقدس

 می... دیدم می نماز چادر با وقتی یادمه... شدم می منفجر داشتم مجددش
 طبق منم... کرد می نگاهم لبيند با کرد می یاری چشتتماش تا و ایستتتاد
 !فرار دِ  همیشه

 چشم... بود برق و زرق پر ها ميازه... زدم قدم مردم و شلوغی تو و افتادم راه
 می مامانم به همش مشتتهد اومدم مامان با وقتی یادمه. گرفت می آدمو
 اینم... خوام می اونم از... اون از... اینا از... اینا از مامان مامان:_»گفتم

 ...«مامان بير... بير برام

 و ستوزوند نمی دلمو رستید می مالیش وستع که اونجایی تا مهربونم مامان
 و زدم می چرخ اختیار بی! روزایی چه االن و داشتم روزایی چه... خرید می

 یه .بود گرفته چشممو چیز یه ولی نداشتتم خریدن حوصتله. کردم می نگاه
 اسهو! نیلوفر؟ شوهر واسه! هان؟ یگانه کی واسته... پسترونه استتیل گردنبد

 !نیلوفر؟ صاحب واسه! نیلوفر؟ عشق

 براش خوام می من... شهاب واسه... هرکی واسه:_»زدم داد خودم سر خودم
 و خوشگل گردن آویز خودم ندیدی اگه... گردنش اندازم می خودم... بيرم



 من پرستار

 

110 

 که پشتیی... ده می برق برنزش گردن تو استتتیل گردنبند این!!! کنم برنزش
 مدل تصورش از... بندازه هم رو گردنبندش اگه... کرد می دیوونه منو جدیدا
 .کرد می تیکه تیکه خودشو داشت

 !«چنده؟ گردنبد این آقا_»

 !«این؟! کدوم؟_»

 «خودشه آها... ترش ور اون تا سه... نه نه_»

 ...«است ترکیه کار این_»

 و مدست تو گرفتم... جلوم پیشيون رو گذاشتت... آورد رو گردنبد فرشتنده
 .شنیدم رو فروشنده صدای... بود چقدرخوشگل... کردم نگاهش

 ...«داره تيفیفم باشی خریدار شما... تومنه 056... هم قیمتش_»

 یا تومن هزار شش و پنچاه و صتد چند؟؟؟؟؟؟؟... کشتید ستوت گوشتام
 اجزای گه؟؟؟ می قیمت تو واسه ریال با میاد فروشنده اونوقت آهان! ریال؟

 اونم! هتومن پونصد پولم کل من.... گرونه خیلی لعنتی... شد آویزون صورتم
 می کفاف باشم جا این روز بیست ده، بيوام اگه... کیانی آقای سر صدقه از

 رایهک خانم نازی با خواستم شاید اصال! نمیارم؟ کم پول بيرم اینو اگه! ده؟
 رو گردنبد! برم تونم نمی تهرانم جوری این نه وای!!! کنم حستتاب خونه

 «ممنون:_»گفتم و پیشيون رو گذاشتم

 می دلم. شتتنیدم می رو مرد لب زیر کردن غرغر صتتدای... بیرون اومدم و
. منداشت گشتن حوصله دیگه... خیال بی... شد می کاش بيرمش، خواست

 و مرغ هی ویترینشون تو که خیابون کنار های رستوران دیدن با و بود ام گشتنه
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 حال مداشت گشنگیم اون با... بودن کشیده سیخ به رو قرمز گوشت عالمه یه
 می ستترخ و خوردن می چرخ ستتیخ با ها گوشتتت و مرغ. شتتدم می حال به

 رفتن می مردمم! چندش اه... چکید می ازشون روغن عالمه یه البته و شدن
! خرن می غذا جاها جور این از کنن می دل جوری چه اوه... خوردن می
 ستتوار باید تازه. ایستتتادم خیابون خیابون کنار رفتم! ام پاستتتوریزه چه منم

 تا و گرفتم می ماشین اونجا از دوباره بعد راه پنج رفتم می و شدم می ماشین
 دیگه رو ها توکوچه و شتتدم می پیاده اونجا. رفتم می دارها گاراج خیابون

 نزدیک شتتد نمی... بودا فیلم خانمم نازی این خونه! کردم می طی خودم
 نگاه سرکوچه شده نصب تابلو به!!! نشیم کش زجر انقد ما بگیری خونه حرم
 های ازعکس بود بزرگ عکس قاب یه زیرش... پنج صتتفوی نواب... کردم
 اسیعک یه عکس قاب روبروی... کوچیکش تا بزرگ از پسر و کوچولو دختر

 ابق یه با یکی و بود داخل یکی کردن کارمی توش جوون پستتر دوتا و بود
.. .براتون بگیرم عکس... عکس:_»زد می داد ریز یه دستتتش تر کوچیک
 نمی عکس اتون بچته برای آقتا... فوری عکس... بگیرم عتکس ختانتم

 ...«یادگاری عکس... عکس بیا بدو خوایین؟؟؟

 مشهد کال! داشت ای خجسته حال چه اینم... چرخوندم سرمو حوصله بی
 یه! زدن می جوول عکاستتیا و ها ميازه این از پاش تا ستتر از گرفتی می رو

 !«خانوم؟ ری می کجا:_»گفت اش راننده و ایستاد جلوم تاکسی

 مین بهش زد، می پیر سنش. کردم نگاه راننده به... بودم تنها من... ترسیدم
 هب... اومدیا زیارت از یگانه شتتو خفه! چی؟ کنه بلندم اگه... باشتته بد اومد
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 ونا تو... من... تنهایی! کنه حفظم خواستم ازش و کردم نگاه رضا امام گمبد
 اهر پنج تا:_»گفتم راننده به رو! بود خطرناک واقعا عید نزدیک و شتتلوغی
 !«ببریم؟ گیری چقدرمی

 هکوچ تو از باید... اس بسته ور این از... شلوغه ها راه آبجی راه؟؟؟ پنج_»
 رستتی می ماشتتینم از زودتر... بری پیاده رضتا بازار پشتتت های کوچه پس

 ...«والله

 ...«آوردم راه پنج از... اومدم دیگه راننده یه با صبح من ولی_»

 رو طبرستتی راه پیش ستتاعت دو همین... نبود بستتته هنوز صتتبح خب_»
 ...«بستن

 ای:_»گفتم... نیستتتم بلد رو جایی بگم ترستتیدم می... ما شتتانس از اینم
 «نیست؟ راهی هیچ یعنی... بابا

 ...«شه می زیاد ات کرایه ولی هست که راه چرا_»

 ...«دم می باشه هرچی... باشه_»

 !«خوبه؟ تومن پنج... بزنم دور باید... رفت شه می حرم گذر زیر از_»

 !ودنب بدتر که تهران دربستی های کرایه از باز... شدم سوار و کردم قبول

 می تند حرم گذر زیر از چین هم ستتفید داغون و درب پیکان اون با راننده
 خدا وای... دوختم چشم بیرون به... کردم می سکته داشتم ترس از که رفت

 و بود چراغ از پر... نورانی نورانی... قشنکه حرمشم گذر زیر حتی... جونم
 آبشار یه زیرگذرهم از قسمت یه کنار... کرد می عبور کم ماشتین... خلوت

... ینپای دادم رو شیشه... پایینش ای دایره حوض یه با... بود خوشگل بزرگ



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 جالبی جای یه... کنم توصتیفش تونم نمی... اومد می خاصتی صتدای یه
 می منتقل بهت رو تازه حس یه اونجا سکوت و آب شترشتر صتدای... بود
 یفح! تونل یه عین بود باحال چقدر... صورتم تو خورد خنکی نسیم... کرد
 و یابوناخ تو تقریبا دقیقه بیست تا... شتدیم خیابون وارد و شتد تموم زود که

 رو یهکرا... کرد ام پیاده راه سرپنج باالخره تا گردوند منو ها کوچه پس کوچه
 خدا... ب*و*ساتو ایستگاه سمت دویدم زود دیگه اونجا از و کردم حساب

 گرم هوای و شلوغی خیال بی... بود ب*و*ساتو شلوغی خاطر به شکر رو
 رمبپ ترمز محض به تا ایستادم در دم همیشه مثل اما. شدم سوار و شدم ظهر
 از هم و گشتتنگی از هم... بودم هالک خانم نازی خونه برستتم تا. پایین

 ! تشنگی

 یه کرد می فکر... بود کرده هول بیچاره خانم نازی که زدم جوری رو زنگ
 و لیمو آب خنک شتتربت یه اول ام واستته... افتاده ام واستته چیزی اتفاقی

.. .دلتنگشونم زود چه هی... بیاد یادم خانم لیال شد باعث که آورد بیدمشک
یی رو شربت ی همه و کردم تشکر خانم نازی از  خانم نازی... باال دادم یهو

 از مانتومو... اتاق تو رفتم و درآوردم چادرمو و مقنعه. بکشه ناهار رفت هم
 ردمب دستمو! گرم انقدر هوا و بهار نزدیک... اه... بیرون کشیدم حرص با تنم
 باید... بشتتن خنک که دادم تکونشتتون بار چند و ام کرده عرق موهای زیر

 !جون از دور البته... بودم گرفته سگ بوی... حموم رفتم می حتما عصر

 و وتاهک آستین بلوز یه با راحت دیگه نمیاد بابک دونستتم می دفعه این چون
 ...خانم نازی کمک رفتم روسری بدون مشکیم راحتی شلوار
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یی چه نکنه درد اتون پنجه و دست... وایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی_»  راه بو
 ...«انداختین

 ...«نکردم کاری... دخترم وظیفمه_»

 ...«بندازم رو سفره... ممنون_»

 ...«بنداز عزیزم آره_»

 نازی. گذاشتم هم رو ماست و دوغ و سبزی. انداختم سالن وسط رو ستفره
.. .برداشتم رو خوری خورشت بشقاب منم. کشید می رو برنج داشت خانم

 اشقق و نشستم. سرسفره اومدیم... کشیدم رو قابلمه تو بادمجونای خورش
 هک بردم دهنم نزدیک رو قاشتق... گفتم الله بستتم یه و کردم پر شتوق با اول

 ستتر! زدن می زنگ آدم به موقع چه ببین... شتتد بلند موبایلم زنگ صتتدای
 و آرزو باید حتما زدم حدس! ذارن نمی بيوره کوفتی یه خواد می ظهرآدم
 بلند دببيشی یه با... بریزه کرما این از نبود بلد کسی اونا جز. باشن صتدف

 "ناشناش" بود نوشته... کردم نگاه گوشیمو روی... اتاق تو رفتم و شدم

 ! ميابرات یا بود کارت دیبیت از یا بود کی هر

 .برداشتم زد زنگ دوباره و کرد قطع دیدم بعدش ولی ندارم بر خواستم اول

 !«بله؟_»

..._ 

 !«بله؟_»

..._ 

 !«الو؟_»
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..._ 

 دمکر قطع... زد می حرف نه و بود شده قطع نه... کردم نگاه گوشیمو صفحه
 زنگ بازم که بیرون برم اومدم... شتتهاب عکس کنار گذاشتتتم رو گوشتتی و

 ! وقته بی مزاحم هرچی پدرِ  بر ای... خورد

 !«بله؟_»

...._ 

 !«شی؟ می مزاحم داری مرض_»

..._ 

 ...«نمونی ننت دست سر بده شفات عیدی دم ایشالله خدا_»

 اونم.. .بود ثانیه یه تو فقط البته... شنیدم خنده صتدای کردم حس لحظه یه
... الله هنوز دیدم... باشتتم شتتده ممکنه هم خیاالتی ولی آروم و ریز خنده
 یم وقتشونو جوری چه بعضتیا ببین... کردم خاموش گوشتیمو و کردم قطع

 !گذرونن

 پنجره روی به رو... بودم خونه توی هنوز من و بود هفت ستتاعت طرفای
 به... هخون به... قدیمی چیزای به بازم... کردم می فکر داشتم و بودم نشسته
 هدیگ نفر یه عشق به داشتم که بود مسيره... شتهاب... شتهاب به... تهران

 دایخ از و کردم می فکر نیلوفر مرد به... نیلوفر عشتتق به... کردم می فکر
. ..نبود بيضتی دیگه که این از کردم تعجب... کشتتیدم نمی خجالت خودم
 .بست نقش ذهنم توی جمله یه دوباره و دوباره... نبود هیچی دیگه

 "کنن نمی یاری اشکات که داری غم اونقدر گاهی" 
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 ...کردم می حس بدنم سلوالی تک تک با رو جمله این

 مثل تو که بود گفته شتتهاب که این... خوردم می حرص چیز یه از ولی
 ته... بپرستته رو خواهرش حال بزنه زنگ یه بود نشتتده حاضتتر و خواهرمی

 ...کردم کمکش اونقدر که منی برای حداقل... بود نامردی

 اش خانواده که این خاطر به تو... کن بس یگانه:_»دادم جواب خودم به
 دیش راضتی بمونی خیابونا توی نذاشتتن و کردن بهت بزرگی اون به لطف
.. .ندارین هم با حسابی هیچ... شدید یر به یر اون و تو... کنی کمک بهش

 .«شد تموم... اونا به تو و کردن کمک تو به اونا

 ...اومدم در هوا و حال اون از گوشیم زنگ صدای با

 .بود آرزو ی شماره

 !«کردی ما از یادی عجب چه_»

 «کردی؟ دعا ما جای به خبرا؟ چه... کوفت_»

 ...«کنم می دعا براتون آخر روزای... خودمه نوبت هنوز نه_»

 «میاری؟ برامون چی سوغاتی... خسیسی خیلی_»

 «خوای؟ می چی_»

 ...«دیگه بیار چیزی یه... اوووم_»

 «تهران؟ خبر چه... میارم چیزی یه بابا باشه... پرویی خیلی_»

 ینا تو بود کجا خبر... هیچی... آفریقا رفتی انگار گی می جور یه اوووو_»
 «ها؟ تحریم

 «گی؟ می پرت و چرت چرا:_»گفتم و خندیدم
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 «راحتی؟ جا اون... نداره ربطی تو به_»

 «داشتنیه دوست خیلی... خوبیه خانوم خیلی علی بزرگ مامان... آره_»

 «کنی؟ تورش نیست جا اون مسر پسر ببینم_»

 ...«روش آبم یه خوردی رو حیا:_»گفتم و خندیدم

 ...«هست یکی اتفاقا چرا:_»دادم ادامه خنده با بعدش

 «خوشگله؟ سالشه؟ چند واقعا؟_»

 ...«بابا دونم می چه_»

 یکرد کورت و عاشق زده که شهابم اون... ای عرضه بی تو دونم می البته_»
 «نداری؟ کاری... بینی نمی رو کسی هیچ

 ...«بای بای... ها بچه به برسون سالم... نه... ادب بی_»

 «خداحافظ_»

 وغاتیس به راجع زدن حرف با... افتادم فکر به دوباره کردم قطع که رو گوشی
.. .شتتهاب برای بيرمش داشتتم دوستت خیلی... افتادم گردنبند اون یاد به

 خودم هب... رفت می ویلی قیلی دلم کردم می تصورش گردنبند با اونو وقتی
 ...«بود گرون خیلی:_»زدم تشر

 ...داشت رو لیاقتتش شهاب مسلما خب اما

 «مناسبت؟ چه به بدم؟ بهش رو گردنبند چطوری آخه_» 

 «نیلو با عروسیش برای... خب... خب_»

 یه یرونب برم و بشم آماده تا شدم بلند جا از و زدم غمگینی لبيند فکر این با
 ...کنم عوض حالی
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 دلیل دو... پوشتتیدم رو چادرم و زدم رنگ توستتی شتتال با مشتتکی مانتوی
 رامب مشکلی ندارم دوست... تنها و غریبم جا این که این برای یکی... داشت

... هباش همراهم چادر حرم رفتم اگه که این برای هم دیگه یکی..... بیاد پیش
 نه. ..شدم پسرخاله زود چه) بابک و خانم نازی دیدم که بیرون رفتم اتاق از
 چای اینا چقدر... خوردن می چای و بودن نشسته هال توی( خاله دختر نه

 نازی:_»گفتم و اومدم حرف به مزخرف فکرای این از بعد! خورن؟ می
 ...«بزنم شهر توی دوری یه برم من نداره ایرادی اگه خانم

 «عزیزم؟ بری خوای می کجا_»

 ...«بیام و حرم برم هم بعدش... بزنم سر بازارها از تا چند به شاید_»

 ...«برسونش برو پاشو پسرم:_»گفت بابک به رو

 ...«چشم:_»گفت و کرد نگاه بهم بار اولین برای بابک

 هی نیستی بلد جا هیچ تو عزیزم:_»گفت خانم نازی که کنم اعتراض اومدم
 تاکسی پول چقدر بعدشم بدم؟ چی رو علیرضتا جواب من بشتی گم وقت
 ...«رسونتت می بابک رو طرفش یه حداقل... بدی

 ...بپوشه لباس بره تا شد بلند اونم... نداشتم ای چاره

 ...«شم می شرمنده من که طوری این آخه:_»گفتم

 ...«کن دعا هم ما برای حرم رفتی اگه... دخترم شرمنده دشمنت_»

 فعال پس... حتما... چشم:_»گفتم و یدمب*و*ست رو اش گونه و رفتم جلو
 «خداحافظ

 ...«بیای و بری سالمت به... دخترم همراهت و یار خدا_»
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 امپ مشکیمو آدیداس اسپرت های کفش در دِم ... بیرون رفتم و زدم لبيندی
 که جوری همون و اومد دقیقه دو یکی از بعد... بیاد تا شتتدم منتظر و کردم

 ...«بفرمایید:_»گفت بود پایین سرش

 راه سرش پشتت منم... رفت مدادیش نوک پراید ستمت به و کرد باز درو و
 رو طشضب گذروندیم رو کوچه اینکه از بعد... نشستیم ماشین توی... افتادم

... کرد زیاد کمی رو رادیو صدای... ام اف موج روی گذاشت و کرد روشتن
 صتدای با... ده می گوش رادیو اون ستن به جوونی که بود شتده جالب برام

 رد اول بار... ناشتناس بود زده دوباره... شتدم خالص افکار اون از گوشتیم
 ...خورد زنگ دوباره که بذارم کیف توی رو گوشی خواستم و دادم

 «بله؟:_»گفتم و زدم رو پاسخ ی دکمه و شدم کالفه

..._ 

 «بفرمایید؟_»

..._ 

 شلوغ جای یه از... بود آمد و رفت و ماشین صدای اومد می که صدایی تنها
 ...بود گرفته تماس

 «هستید؟ کی شما_»

..._ 

 بابک کردم قطع که رو گوشی... بزنه حرف خواستت نمی که این مثل... نه
 «مزاحمه؟:_»گفت

 ...نداشتم دادن جواب جز ای چاره
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 خطا و ده نمی آنتن شتتاید... زنه می زنگ صتتبح از... دونم نمی:_»گفتم
 ...«شدن خراب

 شتتاید... دم می جواب من بدین زد زنگ اگه بار این نداره اشتتکالی اگه_»
 ...«داره مزاحمت قصد

... بشم خالص مزاحم این شر از بود ممکن که این از شدم خوشحال ذره یه
 ...«چشم... اشکالی چه نه:_»گفتم همین برای

 ...بود غیرتی خیلی اش پسرخاله مثل هم خان بابک پس

 ...خورد زنگ گوشیم دوباره دقیقه دو یکی از بعد

 «کنید؟ لطف رو گوشی شه می:_»گفت بابک

 ...«بفرمایید... ممنون... بله_»

 قوانین به چه اوه... داشت نگه گوشته یه رو ماشتین و گرفت ازم رو گوشتی
 لاتصا ی دکمه... کنه نمی صتحبت تلفن با رانندگی موقع و ده می اهمیت

 «بله؟:_»گفت و زد رو

..._ 

 «گرفتید؟ تماس شما_»

..._ 

 «شید؟ می مزاحم چرا ام؟؟ کی من شه نمی مربوط شما به_»

..._ 

 می وارد دیگه راه یه از وگرنه... محترم آقای نزنید زنگ دوبتاره لطفتا_»
 ...«شم



wWw.Roman4u.iR  111 

 

..._ 

 ...«بگید رو اسمتون شما_»

..._ 

 ...«شما و دونم می من بگیرید تماس دیگه بار یک... متاسفم پس_»

 ..«.بگید بهم زد زنگ دوباره اگه:_»گفت و داد دستم و کرد قطع رو گوشی

... دادم زحمت بهتون:_»گفتم و پایین انداختم شتترمگینی حالت با ستترمو
 ...«خوام می معذرت

 ...«ممنونم واقعا:_»دادم ادامه بارید می ازش تشکر که لحنی با بعد و

 افتتاد می راه داشتتتت کته حتالی همون در و کرد روشتتن رو متاشتتین
 می منم ی دخترخاله جورایی یه علی خواهر... نیستتت زحمتی:_»گفت

 ...«شه

 که برگردوندم پنجره ستتمت به رومو و زدم حرفش این به آرومی لبينتد
 «برین؟ خواین می پاساژ کدوم:_»گفت

 مياره همون آدرس و کرد غلبه بهم بيرم رو گردنبند اون گفت می که حسی
 ارتونک تا مونم می منتظرتون:_»گفت و زد کنار رسیدیم که جا اون به... دادم
 ...«بشه تموم

 ...«گردم برمی خودم... دادم زحمت خیلی... ممنون نه_»

 ماش... ندارم کاری منم... خوره می شب به برگشتتون حرفیه؟؟؟ چه این_»
 حرم دبری خواستید اگه هم بعد... بدید انجام رو کارتون برید راحت خیال با

 ...«یکیه که هم مسیرمون... آخه برم خوام می هم خودم... برمتون می
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 ...«آخه_»

 ...«دیگه برید_»

 ...«گردم برمی زود... ممنونم:_»گفتم و زدم لبيندی

 من... نکنید عجله:_»گفت و کرد قفل رو ماشین در و شتد پیاده ماشتین از
 هک باشید داشته رو ام شماره فقط... بیاید تا زنم می دوری یه ور و دور همین

 ...«نکنید گمم وقت یه

 اون سمت به هم بعدش... زدم گوشیش به تک یه من و گفت رو اش شماره
 اومده وجود به ستتلوالم تک تک توی بدی حس یه اما... افتادم راه ميازه

 خیانت شهاب عشق به دارم کردم می حس... بودم گرفته درد وجدان...بود
 ماِل  شهاب چون... چون... بزنم کنار رو حس این کردم سعی اما... کنم می
 یه مرد رسما که زمانی تا و بودم عاشقش من باالخره... خب اما... نبود من
 به ور حق این قلبم و عشق... داشتتم رو بهش کردن فکر حق نبود دیگه نفر

 .داد می خودم

 «ببینم؟ رو استیل گردنبند اون شه می ببيشید آقا_»

 بدی لحن با بودم اومده هم دیگه بار یه که اومد یادش کنم فکر که مرده
 ...«بیارمش برات خوایش می اگه:_»گفت

... برش می اومد خوشش اگه ببینه باید آقا:_»گفت سرم پشتت از صتدا یه
 «نیست که زوری

 ...بود بابک... برگشتم صدا سمت به

 «اومدم دنبالتون ببيشید:_»گفت



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 ...«کنم می خواهش:_»گفتم و پایین انداختم سرمو

 فروخت رو چیزی شه نمی زوری که شد قانع بابک حرف این با که یارو اون
 ...کردم لمسش و گرفتم دستام توی رو گردنبند... آورد رو گردنبند

 اگه:_»زدم فریاد خودم سر... دارم دوسش چقدر دونست می اگه... شهاب
 کردی فکر رفت؟ می بین از غرورت که این جز شد؟ می چی دونستت می

 ...«خانوم خوندی کور عاشقتم؟ منم داری دوسم تو چون گه می میاد

 ...«آقا برم می همینو_»

 «دارید؟ خوان کارت:_»گفتم و آوردم در کارتمو

 ...«بله:_»گفت بود شده خوشحال که مرده

 «رمزتون؟:_»گفت که دادم بهش رو کارت

_1811 

 دنبندگر... داد دستم به رو کارتم و فیش یه شد انجام برداشتت اینکه از بعد
 چند هر... گرانبها شی یه مثل... دادش بهم و گذاشت جعبه یه توی هم رو

 ...بیرون اومدم ميازه از و گذاشتتتمش کیفم توی... بود گرانبها هم خیلی
 ...«ندارم کاری جا این دیگه من:_»گفتم که اومد دنبالم هم بابک

 ...«بریم پس_»

 ...«دادم زحمت بهتون قدر این امروز من... ببيشید_»

 ...«بفرمایید... نکنید تعارف اینقدر:_»گفت و انداخت بهم نگاهی

 فعهد مثل که بود اینجا جالب... شدیم سوار و ماشین ستمت به رفتیم هم با
 .شد ماشین مهمون نشین دل آهنگ یه و نگذاشت رادیو قبل ی
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 نگیر بونه دیگه بسته دل دیوونه ای توام با"

 پیر قلب ای شدی ببین آینه به کن نگاهی

 کسی بی اینکه از نترس نيواه چیزی هیچکسی از

 نفسی مونده که همین بدون سعادتم غرق

 زندگیه عادت این گذره می و گذشته

 چیه؟ باشی مگه تازه منی با نیستی که تنها

 داری جا صبورم من تا من ی سینه توی بدون

 داری ما و غمات با که عالمی، به خوشیم هم ما

 بذار آزاده رو قلبا و کن کم رو توقعا

 بسپار خاطر به اینو خودشه مال هرکسی

 بگیر خاموشی ی روزه عشق تو عاشقی که اگه

 بمیر عاشقی زخم با بکن کم هاتو گالیه

 زندگیه عادت این گذره می و گذشته

 چیه؟ باشی مگه تازه منی با نیستی که تنها

 داری جا صبورم من تا من ی سینه توی بدون

 "داری ما و غمات با که عالمی، به خوشیم هم ما

***** 

 بذار آزاده رو قلبا و کن کم رو توقعا"

 بسپار خاطر به اینو خودشه مال هرکسی

 بگیر خاموشی ی روزه عشق تو عاشقی که اگه
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 "بمیر عاشقی زخم با بکن کم هاتو گالیه

 خود تمذاشتت می باید منم یعنی. رفتم فرو فکر به تیکه این به دادن گوش با
 هک بودم مطمئن صورت این در البته... مسلمه خب کنه؟؟؟ انتياب شهاب

 کنار رو ام گونه روی اشتتک... اومدم خودم به... شتتم نمی انتياب هرگز
 همون زد و کرد خاموش رو آهنگ... نیست خوب حالم فهمید بابک... زدم
 ...ام اف

 !«خوبه؟ حالتون_»

 و دادم تکون ستترمو... کرد می نگاهم آینه تو از داشتتت... کردم بلند سترمو
 ...«خوبم:_»گفتم آروم

 !«صورتتون؟ به بزنین آب یه وایسم خواین می_»

 ...«خوبم من... حرم بریم فقط... ممنون نه نه_»

 که نمببی جوری این خودمو مثل کسی یه وقت یه اگه من. نگفت چیزی دیگه
 تماح ناناسی آخی:_»گم می بالفاصله بریزه اشکاش فرت فرت آهنگ یه با

 !«دونه خدامی گفت چی خودش پیش من مورد در بابک این حاال!!! عاشقه

 و کردم تشتتکر من و کرد پارک کوچه یه توی رو ماشتتین حرم های نزدیکی
 اون و فشطر برگشتم... شنیدم رو بابک صدای برم که افتادم راه... شدم پیاده

 یستتتن خوب... گردیم برمی هم با... ماشتین پای بیایین برگشتتن:_»گفت
 ...«باشین تنها شب

 ...«ممنون_»
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 ناو تو... گرفته حالم و بود غروب نزدیک... حرم ستتمت به افتادم راه بعدم
 کشتتیده صتف تقریبا خانوما جمعیت و بود شتده شتتلوغ ورودی هم وضتع

 هب شدن وارد برای. گرفتم دستت و درآوردم گوشتیمو و نزدیک رفتم... بودن
 نشون رو بودنش روشن و بیاری بیرون گوشیتو کردن می مجبورت حتما حرم
 یم هالک خستگی از داشتتم. ببری رو گوشتی بذارن بود محال وگرنه بدی

 ورود برای هم ساعت دو... بودیم پا رو بازار تو بابک با ستاعت دو... شتدم
 کم کم... بشته باز زودتر راه که فرستتتادن می صتتلوات هی خانوما.... حرم

 زن و بود نشسته صندلی رو خادم خانوم... رفتم جلو من و شد کم جمعیت
 زیر تا سرم پشت از و آورد جلو دستتشو... کرد می بررستی تا ستر از رو ها

 ...گشت پاهام و کمر و کلیپس و مقنعمه

 !«داری؟ کیف_»

 «بله_»

 اش چهره دیدم... کرد رو و زیر کم یه و کرد باز درشو... دستش دادم کیفمو
 و آورد نبیرو رو بودم گرفته تازه که رو ام اسپری کمی حرص با... کرد تيییر

 حرم داخل بهداشتتتی و آرایشتتی لوازم بردن... محترم ختانوم:_»گفتت
 ...«ممنوعه

 ...«دونستم نمی من ببيشید:_»گفتم... شد آویزون صورتم

 ...«امانات دفتر بده ببر... خوندی می باید رو در دم تابلو_»

 !«کجاست؟! امانات؟ دفتر_»

 «آقایونه ورودی بيل... بیرون برو ور این از بیا_»
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 می شروع نماز االن... داخل اومدم بدبيتی هزار با شلوغه خیلی... وای_»
 ...«شه

 رو زوارا بقیه وقت برو... بشی داخل استپری این با نداری اجازه خانومم_»
 ...«نگیر هم

 انومخ صف برای که ای میله تا دو میون از و کردم بهش نگاهی استیصال با
 پاک رشی و دستمال با و بود ایستاده آینه جلوی دختر یه. بیرون اومدم بود ها

 خادم یه هم سترش باالی... بود افتاده آرایشتش از پر چشتمای جون به کن
... گلم تو بزن هم موهاتو:_»گفت می بهش هی خادم خانوم... بود دیگه
... زدی الک که هم ناخوناتو... نداری که هم جوراب... نازکه چادرتم ببین

 !«اومدنه؟ زیارت وضِع  چه این دخترم

 توی از و کشید صتورتیش های لب رو محکم رو دستتمال حرص با دختره
 یب... دادم دختره به فحش تا صد دلم تو... رفت خادم به ای غره چشم آینه

 هم غره چشم ده می تذکر بهش مهربونی با داره خادم دید می داشت شعور
 یه و زور با و کشون کشون ها زن میون از و برگرفتم نگاهمو! ره می خادم به

 می. مکشتتید آه... گفتن رو اذون اکبر الله.... بیرون رفتم گفتن ببيشتتید
 کنار دیدم رو امانات تابلو... مردها ورودی طرف رفتم. رستم نمی دونستتم

 هک مردمی وسایل پنجره از و بود ایستاده اتاقک یه توی آقا یه. مردها ورودی
 خواست می دلم. داد می قبض بهشتون و گرفت می رو کشتیدن می صتف

 رمح وارد هم صبح نماز من اینجاست که صفی با... دیوار تو بکوبم رو کلم
 ودب دستم که نایلون تو اسپری به!!! عشا و ميرب نماز به برسته چه شتم نمی
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 ندوو و تو اون کردم پرتش. زباله ستتطل طرف رفتم خیال بی و کردم نگاه
 خدارو. شدم داخل رستید می نظر به خلوت که ورودی در یه از رفتم دوون
 که ور آزادی صحن در بدبيتانه. برم فرستادنم و زدن گشتتم راه به راه شتکر
 ستتاخته تازه. کوثر صتتحن برم و کنم کج راهمو شتتدم مجبور. بودن بستتته

 حرم تو باصتتفایی صتتحن همچین بودم ندیده بودم اومده که قبال. بودنش
 برم حتما بعد روزای دادم قول خودم به. بود نمایشتتگاه یه هم اولش. باشتته

 ورگ... بستم قامت و نماز صف به رسوندم خودمو زود. ببینم رو نمایشتگاه
 ...رسیدم که بود نماز مهم. اسپریه هرچی پدر

 مها ریه تا رو حرم خنکی و نشتستتم قبل های دفعه طبق خورده یه نماز بعد
 یدکش طول ساعت یه حدود. زیارت برای رفتم و شدم بلند بعدش. کشتیدم
 نماز من کار اونجا کال. نمازحاجت و خوندم رو نامه زیارت و کردم زیارت

 سرش... بود ایستاده ماشین پای بابک بیرون رفتم وقتی! بود خوندن حاجت
 می جا جابه رو زمین روی های ریزه ستتنگ کفشتتش با داشتتت و بود زیر
 ...کرد

 ...«سالم_»

 سالم_»:گفت لبيند با... انگار بود فکر تو بدجور بیچاره. پرید ازجا کم یه
 «باشه قبول

 !«شدین؟ معطل... هم شما از_»

 ...«شین سوار. اومدم است دقیقه ده منم نه_»
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 غمگین آهنگ نه و کرد تنظیم رو رادیو نه دفعه این اون و شتتدیم ستتوار
 یصدا... داشتیم زیادی راه خونه تا هنوز. کرد می رانندگی ساکت. گذاشت
 هب بدین استتت مزاحمه اگه:_»گفت بالفاصتتله بابک... شتتد بلند گوشتتیم

 ...«من

 امپی که این نه بده جواب گفتم بهت بار یه من حاال! راضیه خود از چه اینم
 آرزو سما دیدن با... آوردم بیرون کیفم از گوشیمو زود! دیگه شی گوشیم گیر

 ...برداشتمش و کشیدم راحتی نفس

 «بله؟؟_»

 نم دوستای کال. پیچید گوشم تو آرزو های فحش و کردن جیغ جیغ صدای
 ...بزنن حرف تلفن پشت آدم مثل نبودن بلد

 !«زنی؟ می داد مرگته چه_»

 ...«کردم می گوش پیشوازتو داشتم گیری؟ می داری مرض_»

 می کنی؟ واحوال حال و قبول زیارت یه شه می چی.... نسناس... گمشو_»
 «میری؟

 ...«ایب... شد تموم شارژم کن دعام... گفتم بار بیست قبال که اونو خفه_»

 هم ایرانستتل این! بدم خدافظیشتتو جواب الاقل نذاشتتت... کرد قطع بعدم
 ...سرکار ذاره می رو مردم خوب

 آهنگ خواست می دفعه این... آرزوئه دونستم می... خورد زنگ بازم گوشیم
 يندملب" ناشتتناس" دیدن با... کردم گوشتتیم به نگاهی لبيند با... کنه گوش

 که این با... شتترف بی بود هم پیچی ستته چه... زد زنگ این باز... ماستتید
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 وریج همین گوشتتیم دید وقتی بابک! زد زنگ بازم بود داده جوابشتتو بابک
 خودشو کشتت دوستتتون! دارین؟ برنمی چرا:_»گفت خوره می زنگ داره

 ...«خط پشت

 ...«است مزاحمه:_»گفتم آویزون لبهایی با

 همون و عقب گرفت دستشو... شتد خشتمگین آینه توی از بابک چشتمای
 ...«من به بدین:_»گفت بود رانندگی به حواسش که طور

 بانیعص انقدر دفعه این دیگه... دستش تو گذاشتم رو گوشی لرز و ترس با
 !«بله؟:_»داد جواب رو تماس! وایسه رفت یادش حتی بود

..._ 

 !«شی؟ می مردم ناموس مزاحم راه به راه داری چیکار خودت تو_»

..._ 

 ...«شدی نمی مزاحمش که بود ناموست اگه! تو؟ ناموس_»

..._ 

 تو انگار ولی نزن زنگ گفتم خوش زبون با اول دفعه محترم آقای ببین_»
 !«نه؟ نیست حالیت خوش زبون

..._ 

 !«کیشم؟ من داره ربطی توچه به_»

..._ 

 !«اندازی؟ می راه هم هوار و داد بعد شی می مردم دختر مزاحم... نزن داد_»

..._ 
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 «.نشو مزاحم... کالنتری کشمت می باشه کار تو بعدی دفعه ببین_»

 یم لبمو پوستت حرص با... کرد فوت نفستشتتو و کرد قطع رو تماس بابک
 «شما واسه شد زحمت یه اینم ببيشید:_»گفتم... کندم

 کوتاه ستتکوت یه بعد... زیر انداختم ستترمو... کرد نگتاهم آینته تو از
 ...«است وظیفه:_»گفت

... زد می غر لب زیر بابک... شتتد بلند بازم گوشتتی صتتدای لحظه همون
 بد گواهی دلم... زنه می قلبم انقدر چرا دونستم نمی... داد جواب رو تماس

 ...داد می

 !«نه؟ خاره می تنت تو که این مثل_»

..._ 

 بونتز به استتمشتتو انقدر! ام؟ کی من نداره ربطی تو به گفتم بار یه ببین_»
 ...«آشيال نیار

 کی اسم پس نگه منو اسم اگه خب بلده؟؟؟ منو اسم که کیه... ریيت دلم
 شد؟؟ جوشی بابک که گه می رو

 ...«بیا مردی نه... بیا مردی_»

..._ 

 ..«.پلیس دست دمت می بعدش بدم مالیت گوش یه من پلیس از قبل هه_»

..._ 

 «ترسم؟؟ می کنی می فکر بده نه... بده آدرس_»
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 گیره می آدرس داره بابک؟؟؟ این کنه چیکار خواد می... هاشم بنی قمر یا
 بار چند و اومدم خودم به... بگذرون خیر به خدایا کنته؟؟؟ غلطی چته

 ...گرفت می آدرس داشت و نبود ها عالم این تو اما... زدم صداش

 سسرخ سرجاده... ها بینی می بد بذاری سرکارم ببین! مشهدی؟ خود تو_»
 ...«اومدم وایسا

 يزم با و پرتپش قلب با و دراومده حدقه از چشمای با... کرد قطع رو گوشی
 ...«کنین دعوا خوایین نمی که شما:_»گفتم... کرده هنگ

 دبای رو آدما جور این... کوچولوئه مالِی  گوش یه فقط:_»گفت زنون نفس
 ...«شن آدم تا بدی مالی گوش

 می شتتکنم می کارتمو ستتیم االن من... خونه بریم برگردین خدا رو تو_»
 هب زیادن آدما ازاین رفتین پیش زیادی شما... کنم می خواهش... دور اندازم

 ...«خدا

 می وشمار اسم حیایی بی با داشت اون خانوم؟ یگانه نیستین متوجه چرا_»
 بذارم گین می بعد... داد می فحش من به و گفت می شتتما از هی! آورد

 !«بره؟ در ِقسر راحت

 فکر ابکب نکنه... گرفت شدت ضربانم... شد بسته زبونم بابک حرف این با
 با مولب پوست! داشتم چیزی دوستی ای رابطه مزاحم این با من وقت یه کنه

 تربیش و بیشتر... جهنم... کردم حس رو خون طعم... کندم بیشتری شتدت
یدم رو لبم  خودت رضا امام یا شتد؟؟؟ نصتیبم بود بدبيتی چه این... جو

 ...نشه شر کن کمک
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 و سیر مثل دلم... کرد حرکت زیاد سرعت با و کرد روشتن رو ماشتین بابک
 نمی سپ دستش بود گرفته هم گوشیمو... کرد می قل قل و جوشید می سرکه

 و پلیس به کارشون اگه حاال!!! داره مزاحم گفتم بهش کردم غلطی چه... داد
 یارنب بالیی یه بابک ستتر اگه! کنم ستترم تو خاکی چه من کشتتید کالنتری

 خدایی و باشتتن نفر چند اونطرف اگه بدم؟؟؟ چی رو خانم نازی جواب
 وچاق ی صحنه... لرزید تنم خوردن چاقو فکر با! چی؟ بزنن چاقوش نکرده

 کشتتید می رو چاقو اون و زدم می جیغ من... ذهنم تو اومد شتهاب خوردن
 ابکب به رو... ریيت اشکام... بستم چشمامو... کرد می فرو دوباره و بیرون
 وقت هیچ من بشتته چیزی یه اگه... نرید خدا رو تو... خدا رو تو:_»گفتم

 ...«بابک آقا... منتظرمونه خانوم نازی... بيشم نمی خودمو

 ....«بشین پیاده:_»گفت من به رو برگشت... ترمز رو زد یهو بابک

 پیاده:_»زد داد... بود خشمگین العاده فوق صتورتش... کردم نگاهش مات
 ...«شو

 شو پیاده خب ترسی می گی نمی مگه:_»گفت... نيوردم هم تکون جام از
 ...«دیگه

 ...«بیفته بدی اتفاق... اتقاق خوام نمی من... م... ترسم نمی... ن_»

 تا ینماش تو بشین ترستی نمی اگه پس خب:_»گفت... گرفت ماشتینو گاز
یه یارو با حسابمو من  ...«کنم تصو

... فهمید نمی هیچی گفتم می هرچی... بکشم داد سرش خواست می دلم
 شتتن می غیرتی وقتی مردا که حقا... بود گرفته چشتتماشتتو جلو خون انگار
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 نیم بود شتهر بیرون که ستترخس جاده تا! شتته نمی حریفشتتون هم شتیطون
 می سرعت با همچنان بابک ولی بودم شتده آروم کم کم... بود راه ستاعت

 !«چیه؟:_»داد جواب بابک... زد زنگ باز مزاحمه... رفت

..._ 

 !«مرتیکه؟ دی می فهش چرا_»

..._ 

 دستم زیر از سالم کن دعا فقط... سترخستم جاده نزدیک من شتو خفه_»
 ...«بیرون بیای

 یه.. .کنارش صندلی رو کرد پرت بدبيتمو گالکستی و کرد قطع رو گوشتی
 یابونخ یه کنار زد دور رو فلکه وقتی و رسید فلکه یه به و کرد رد رو خیابون
 رو. مبودی خیابون اول. ایستتتاد تابلو کنار رفت و شتتد پیاده جلدی. ایستتتاد

 "سرخس" بود زده رنگ سفید تابلو یه وسطش بلوار

 نگاه رو خیابون تو داشتم کنجکاوی با... بود کشیده سبز فلش یه هم کنارش
. ودب خیابون اونطرف ستتوپری یه فقط. بود خلوت نستتبت به که کردم می

 هن... نبود ازش خبری هیچ چون بود گذاشته سترکار رو بابک مزاحمه انگار
 و ودب برداشته منو بدبيت گوشی هم بابک... هیچی... ماشتینی نه... آدمی

... اس مزاحمه اون با فهمیدم می دادش صدای از. زد می حرف باهاش هی
 مشدی می معطل داشتیم کم کم... شد آروم چیز همه بعدش دقیقه دو تا ولی

 برمی و افته می بابک ستتر از چی همه بگذره دیگه کم یه دونستتتم می و
 رموس. گذشت می خیر به داشتت انگار... ذکرگفتم تا چند لب زیر... گرده
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 یم کم داشت ام دلشوره... بستتم چشتمامو و دادم تکیه صتندلی پشتتی به
 تپش برگشتم... پروندم جا از ماشین یه های الستیک جیغ صتدای... شتد

 راهنما و روشن جوری همین راه وسط سفید زانتیای یه... کردم نگاه سترمو
 اب بابک... بود شده پارک بود باز هم اش راننده ستمت در که حالی در زنون

 چون خورد می بیشتر ولی خورد می هم و زد می هم... بود شده درگیر طرف
 زور خیلی بود هرکی... دیدم می رو طرف ستتر پشتتت از... بود مظلوم
 هر. شدم پیاده وحشت با... بود چسبیده رو بابک ی یقه غول عین... داشت

 بابک ینمبب تونستم نمی ولی نيورم تکون جام از کرد تاکید بار ده بابک چند
 حداقل داد نمی جواب کمم البته. خوره می کتک داره من خاطر به بیچاره

 رفتم دراز و بلند چادر اون با دوون دوون... طرف فک تو زد می رو مشتتت
 .بود گرفته سیلی ضرب به رو بابک طرف... طرفشون

 یداشت چیکار اون با تو... ریزم می خونتو... شترف بی... کردی غلط تو_»
 !«داشتی؟ چیکار گم می... هان

... داشتم دوس صداشو... کشید می سوهان ميم روی داشت پسره صدای
 ...ولی

 ...«شی می مردم دختر مزاحم که کنی می تو غلطو:_»گفت بابک

 طرفش به و نیاورد کم اونم... طرف صتتورت تو خوابوند مشتتت یه بابک
 سنف گی می که مردمی دختر این:_»گفت و گرفت رو اش یقه... برد یورش

 ...«فهمی می منه
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... طرفشتتون رفتم جیغ با... الحوائج بتاب یتا... نفس... نفس... نفس
 ...کنار کشیدمش بابک روی از و گرفتم بازوهاشو

 ...«کن ولش_»

 یمبود زده زل... بود اشکی چشمام... طرفم برگشت شده گرد چشتمهایی با
 می دید منو بد نگاه با میون این بابک... ستتاکت من... ستتاکت اون... بهم

! کنم؟ چیکار تو ازدست من:_»گفتم شهاب به رو... رفتم وا زمین رو... زد
 !«کشتی می رو مردم پسر داشتی

 وسط... زمین رو نشست همونجا شهاب... بود شده گشاد چشتماش بابک
 به و زد پوزخند و خونش پر لب روی کشتتید دستتتشتتو حرص با... خیابون

 .بود من با حرفش ولی... شد خیره بابک

 !«خوای؟ می خاطرشو هم تو پس_»

 وت به... خوام می که خوام می:_»گفتم گریه با... خیابون وسط... زدم جیغ
 جواب من... آوردی ستترش بالیی چه ببین... بردی آبرومو لعنتی... چه

 !«بدم؟ چی مادرشو

... خدا یا... چشمم تو انداخت چشماشو... کرد نگاهم و برگشتت شتهاب
 دلم... لطفا خفه یگانه... کرده خورد پیاز شتتاید! توچشتتماش؟ اشتتکه اینا

 نگاه بود؟؟؟ خیس چشتتماش چرا کرد؟؟ نگاهم جوری این چرا... ریيت
 .شد بلند و گرفت ازم طوالنیشو

 شاکی که زدمش می جوری یه وگرنه... خوای می خاطرشو دونستم نمی_»
 ...«نشی
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 چه ااینج:_»گفت بود اومده خودش به تازه انگار بابک... بود مرگش چه این
 !«خبره؟

 !«خوبین؟ شما هیچی... هیچی:_»گفتم زود بهش رو

 !«چیه؟ قضیه خانوم یگانه_»

.. .خونه برید شما:_»گفتم بابک به رو زود... ماشینش سمت رفت شتهاب
 ...«دم می توضیح میام ببيشین منو

 دمشنی سر پشت از رو بابک صدای... کردم پرواز شهاب ماشین سمت به و
 ...«گوشیتون خانوم یگانه:_»گفت که

 پریدم و گرفتمش زود... بود درازکرده سمتم به رو گوشی... سمتش برگشتم
 عین ماشتینش که بودم نبستته رو در هنوز... شتتهاب ماشتتین جلو صتندلی

 ...شد کنده جا از هواپیما

 کم کم که رو بابک... سرم پشت برگشتم... رفت می سترعت با طور همین
 نگاه رو ما رفتن و بود ایستتاده مات هنوز... دیدم می شتتد می محو دیدم از

 فاتحمون که االنه کردم می حس... نشستم سترجام آدم بچه مثل... کرد می
 ارهد شد گشاد چشمام... انداختم شمار کیلمومتر به نگاهمو... و بشه خونده

 رد هم رو بیست صد داشت خودش، عزیز جون به بیست، و صد رو ره می
! کرده کوتاه موهاشتتو نفهمیدم چرا خدا وای... کردم نگاهش... کرد می

 چونه پایین هم کوچولو ریش ته یه... بود کرده کوتاه پسرونه بلندشو موهای
 یکی... کردم می غش داشتتتم... نگووووو که هم تیپش... بود گذاشتتته اش
 و ودمب کرده قاطی عشق و مرگ بین وضعیت اون تو... بيلش نپرم بگیره منو
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 اومد می در چاه ته از که صتتدایی با کنم؟؟ انتياب کدومو بودم مونده
 ...«برو تر آروم کم یه:_»گفتم

 زیادش خواست می دونستم می... دنده رو برد دستشو... نکرد نگامم حتی
... ودب سرد دستش... بود دنده رو که دستش رو گذاشتم دستمو فوری... کنه

 و خندیدم... کرد نگاهم برگشتتت... دادم فشتتار دستتتشتتو... گرم من ولی
 ...«پا به جلوتو:_»گفتم

 االح:_»گفتم... دوخت چشمم جلو به و گرفت ازم دیگه کم یه بعد نگاهشو
 ...«نشدیم واصل درک به دوتامون تا کن کم سرعتتو

 خواست می... شد می نرمال داشت سرعت کم کم... کمترکرد ماشینو گاز
 ستمود نکشید ثانیه به... برداشتم دستش رو از دستمو... کنه کم هم رو دنده

 خودشو دست بعدم... گذاشتت دنده رو و گرفت محکم بازم و قاپید هوا تو
... بود شده آروم... کردم نگاهش برگشتم بازم... کرد کم رو دنده و دستم رو
... بود ونیخ بینیش و لب ولی... بود بهتر حالش قبل ی دقیقه چند نسبت به

 از چارهبی اون خوبه حاال... بود کرده داغون صورتشو... بابک بشکنه دستت
 داتف... کردم نگاه شهاب تیپ به!!! نشناسم نمک خیلی... کرد می دفاع من

 اندامی وزبل... بود پوشیده لباس دخترکش... بود نزده که تیپ... یگانه بشه
 يملم شلوار یه... دورگردنش رنگی سفید تزیینی و نيی شال با ای سورمه
... باال بود زده بلوزشتتم های آستتتین... استتتیلش ستتاعت و تنگ کبریتی

 دچن فقط. باال به رو بود کرده شونه رو همه زنه می برق دیدم می که موهاشم
 مه روغن... بود موهاش ليتی از اونم... بود افتاده پیشتتونیش رو تارش تا
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 دلبری... هتنگ بلوز این تو افتاده ببین بازوهاشو اوف! چکید می پایین فراوون
 ستیلیا گردنبد اونم... داشت کم تیپش تو چیز یه فقط نظرم به... ها کنه می
 بشه حرومت! شته می جیگری چه... جوووونم ای... بودم خریده براش که

 !بشه تو مال شهابم اگه بشه حرومت... نیلوفر

 !«من؟ روی کردی زوم چیه_»

 تو خاک... نشتستم ریس و راستت و برگردوندم سترمو... خوردم جا کم یه
 چیهی:_»گفتم!!! ها ندیده خوشگل عین نه! ها ندیده پسر عین... یگانه کلت

 یر می جوری چه پس... دعوا ری می تیپ این با که تو کردم فکرمی داشتم
 !«عروسی؟

 رسیده ازهت:_»گفت و زد پوزخند... ببینم واکنششو که کردم نگاهش برگشتم
 چی برا تیپ هستم که هم دوماد تازه... هست که هم عروسی... مشهد بودم

 ...«حالم تو زد شما جون شازده این منتها! نزنم؟

 باالش و قد صتتدقه قربون انقدر که کردم خودم نثار فهش تا صتتد تودلم
... ودب تقصیرخودت:_»گفتم... زنه می نیش داره نرسیده هنوز ببین... رفتم
 !«بزنی؟ زنگ آدم مثل شد نمی

 ...«بود گوشم بزرگم تیکه فهمید می نیلوفر اونجوری_»

 ...«زلیل زن:_»گفتم بهش رو اخم با و کردم جمع لبامو

 ...«ارزه می شما شازده بودن چلفتی پا و دست به_»

 یفهمید... بابک اونم داره اسم اون... نگو بد بیچاره اون سر پشت انقدر_»
 !«بابک؟



 من پرستار

 

150 

 رو شتتهاب هنوز! یادته؟ که رو مهدی... مونه می دلت رو همشتتون داغ_»
 ...«شناسی نمی

 با.. .طرفش به برگشتم. بودم شده سرخ... آورد می باال حرصمو داشت دیگه
 کی! چه؟ تو به! هان؟ چه تو به اصال... کنی می جا بی خیلی تو:_»گفتم داد

 زندگی حق من... نیستی کسم هیچ نه! داداشتمی؟! ننمی؟ بابامی؟؟! منی؟
 جونت نیلو با تو! داری؟ دل خودت فقط کردی فکر تو فهمی؟؟ می... دارم

 راچ... شتتهاب دارم دل منم! ببینم؟ ترکوندنتونو الو بشتتینم من کنی ازدواج
 چرا... کنم زندگی دخترعادی یه... آدم یه مثل خوام می منم فهمی؟؟ نمی
 نفستتم؟ مثل واستت گی نمی مگه! بکشتتم؟ راحت نفس روز یه ذاری نمی
 اذیتم چرا! شتتم؟ بيت خوش خوای نمی چرا پس! خواهرتم؟ نگفتی مگه
 تونم نمی... کنم تحمل تونم نمی... تونم نمی دیگه ختدا بته کنی؟ می

 ...تونم نمی... شهاب

 چی... گریه همش... متنفرم اشکه هرچی از... لعنتیا... ه ه ه اه... گریه بازم
 سعی... کردم می هق هق! بيندم؟ شهاب پیش گریه جای به بار یه شد می

 ینماش... نگفت هیچی شتهاب... کنم گریه آروم و ببرم پایین صتدامو کردم
 نگه پارک یه کنار. زدم دید رو بیرون... شتتد پیاده و داشتتت نگه کناری رو

.. .بود آب حوض یه وستتطش و بود نورانی. بود بزرگی پارک... بود داشتتته
 برسم تا اما... شدم پیاده زود... آب حوض طرف رفت می داشتت شتهاب

 انیهث چند بعد و برد فرو حوض داخل ته تا سرشو... بود شده دیر دیگه بهش
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 و سمتش دویدم... چکید می روش و ستر از آب... بیرون کشتید شتدت با
 .سرش زدم جیغ... سرش رو انداختم... درآوردم چادرمو

 ...«دیوانه خوری می سرما_»

 !«مهمه؟:_»گفت و زد پس چادرمو

 رایب:_»گفتم زیرلب و انداختم دست رو چادرمو... افتاد راه باز و شد بلند
 ...«نیست تو

 درخت یه زیر های چمن روی رفت و کرد نگاهم خورده یه... سمتم برگشت
... بود خوابیده خیس موهای با... نشتتستتتم کنارش رفتم... کشتتید دراز

 !«اینجا؟ اومدی چی برای:_»گفتم... بود بسته چشماشم

 ...«داشتم کار_»

 !«چیکار؟_»

 ...«بگیرم اجازه ازدواجم برای اومدم_»

 !«کی؟ از_»

 کنجکاوی زیاد دادم ترجیح. بود بسته چشماش هنوز... نداد جواب شهاب
 عوض شتتدم متوجه حاال... ماشتتینت مبارکه راستتتی:_»گفتم... نکنم

 ...«کردی

 !«بمونی؟ رو روز بیست خوای می:_»گفت حرفم به توجه بی

 ...«اوهوم_»

 !«داری؟ قبولش باشه پیشت هم معرفتت بی داداش اگه_»

 .کردم می نگاش باز دهن با
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 ...«شهااااااب_»

 ...«برات بگذره خوش دم می قول_»

 !«نیلو؟ پس... پس_»

 !«وسطه عشق پای فعال... نیلو پدر گور:_»گفت و خندید

 و زد لبيند... احیانا نشنید اشتباه گوشام... روش انداختم شدت با چشمامو
 ...«نفسم عشق:_»گفت

... کردی کنم جون که ایشتتاالله بشتتی کن جون... کردم فوت نفستتمو
 !«رفتی؟ حرم:_»گفتم

 ...«هنوز نه_»

 ...«بریم پاشو پس_»

 ...«ریم می بعد صبح اذون تا بشین... نه_»

 !«اینجتتتتتتتتتتتتتتا؟ صبح اذون تا:_»زدم داد تقریبا

 ...«بيوری سرما ذارم نمی... دارم هواتو گوگولی نترس! داره؟ عیبی_»

 سرخ منم... خندید می شتیطنت با... زد چشتمک و کرد اشتاره خودش به
 نمخا نازی به که برداشتم گوشیمو و رفتم بهش ای غره چشتم... بودم شتده

 !چیکارکنم؟ رو یکی این خدایا... بدم اطالع

 یم زدنش نفس صدای از. برداشت رو گوشی فوری خانم نازی بوق تا دو با
 ...نگرانه خیلی فهمیدم

 ...«الو_»

 ...«سالم... خانوم نازی_»
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یی؟ مادر یگانه... یگانه_»  !«تو

 ...«بله_»

 یگانه! ندارن؟ باهات کاری! نیستتت؟ چیزیت! خوبه؟ حالت! خوبی؟_»
... ادرم برگرد یگانه! رفتی؟ پستره با چی برای! وقت؟ یه نیارن ستترت بالیی

 ...«برگرد کن فرار

... خندیدم آروم و کردم شهاب به نگاهی... شدم می منفجر داشتم خنده از
 !«گه؟ می چی:_»کرد اشاره شهاب

 نگران خوبم من خانوم نازی نه:_»گفتم و گذاشتتتم گو بلند رو گوشتتیمو
 ...«نباشین

 و برداشتتتش پستتره یه گفت می بابک خوبی؟ مادر؟ گی می راستتت_»
 گمب کجایی کجایی؟... ایستاد می داشتت قلبم علیرضتا جون به... بردش
 !«دنبالت؟ بیاد بابک

 ...«دنبالم بیاد بابک آقا نیست الزم خانم نازی_»

 .اومد در خانم نازی داد حرفم این با

 نمیای چرا! هستتتی؟ باکی تو اصتتال ببینم نیستتت؟؟؟ الزم چی یعنی_»
 !«بدم؟ چی علیرضا جواب شد چیزیت اگه... مادر شبه آخرِ  خونه؟؟

 غره چشتم با. قاپید ازدستتم رو گوشتی فوری شتهاب که بدم جواب اومدم
 .شد مانع دستش با ولی بگیرم ازش خواستم

 ...«خانوم حاج... الو_»

 !«شمتتتتتتتتتا؟_»
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 ...«امنه جاشم... منه پیش نباشین یگانه نگران خانوم حاج_»

 بلند مردمو دخترای... باشه خوشم... باشه خوشتم! امنه؟ جاش تو پیش_»
 یسپل به زنم می زنگ بیادا نذاری خدا به! امنه؟ جاشون گی می بعد کنی می

 ...«دربیارن پدرتو

 پا و دست هی اونور منم... داد می تکون سر و بود گرفته اش خنده شتهاب
 شتتهاب... رستتید نمی بهش زورم ولی من بده رو گوشتتی شتتهاب زدم می

 ..«.بیاد من با خواست خودش یگانه! خانوم؟ حاج چی برای پلیس:_»گفت

 یب انقدر چی برای تو... باشه نداشتته عقل شتاید اون... کرد غلط یگانه_»
 !«مادری؟ پدرو

 این هب چی نبود معلوم شعور بی بابک اون... رفتم می ریسه خنده از داشتم
 معلوم رارق از تازه... بود کرده برداشتتت بد انقدر که بود گفته بدبيت پیرزن
 پیش دادن فهش تو انقدر خانم نازی نذاره الاقل که نبود هم خونه بابک

 شتتما چیه مگ*ن*ا*ه... دنبالش اومدم... زنمه بابا:_»گفت شتهاب... بره
 !«کنین؟ می بارم بیراه و بد انقدر

 شگوننی یه رو شهاب بازوی و برگشتم! این؟ گفت می چی... شد کنده قلبم
... داد فشار هم روی چشتماشو و گرفت گاز محکم لبشتو... گرفتم محکم
 به هی خط پشتت خانوم نازی و پیچید می خودش به داشتت درد از بیچاره

 نازی الو:_»گفتم و گرفتم شهاب از رو گوشی... گفت می بیراه و بد خودش
 ...«خانوم

 !«شوهرته؟... گه می راست مادر... یگانه_»
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 ...«گه می راست... بله... اِ :_»وگفتم رفتم شهاب به ای غره چشم

 قدران بده مرگم خدا... رفت راه هزار دلم! برم؟ قربونت نگفتی زودتر چرا_»
 ازش بيوره بدم شتتام یه تا بیارش... خونه بیارش... زدم حرف بد باهاش

 ...«کنم عذرخواهی

 . صبح نماز تا حرم بریم قراره. دیگه شیم نمی شما مزاحم ممنون نه_»

 ببرم رو شتتهاب که اصتترار رو اصتترار خانم نازی گفتم می من هرچی حاال
 یمخوا می دیگه و خوردیم شام که کردم راضیش بدبيتی به ولی. اش خونه
 زد بلوزشتو آستتتین شتتهاب... کردم قطع رو گوشتی و حرفا این و حرم بریم
 می ویلی قیلی دلم... بود شتتده قرمز نيود یه اندازه به بازوش رو... باال

 !کردم اوف جوری چه امو بچه دست ببین... بمیره ات یگانه الهی... رفت

 ...«کاشتی دستمون رو هم یادگاری یه... طال دستت_»

 .خندیدم

 همش... شتتده انگارچیزی نه انگار دیگه دوستتاعت تا... نیا ناز خود بی_»
 ...«ره می

 دو ات بازوم تو فروکردی ته تا که متریت شصت ناخونای اون با حتما آهان_»
 !«ره؟ می همش دیگه ساعت

 همش امشتتب... کنی می تحریکم حرفات با همش... خودته تقصتتیر_»
 ...«گی می پرت و چرت

 !«شه؟ تموم بذاره روت رو فاحشه انگ پیرزنه صبح تا ذاشتم می خوبه_»

 ...«شهاااب_»
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 ...«گی می دروغ بگو... گم می دروغ نه_»

 ازیب نقش جلوش باید دیگه روز بیستتت تا... کردی خودتو کار که حاال_»
 .«کنیم

 !«مونیم؟ می اونجا دیگه روز بیست تا گفته کی_»

 خونه ریم می:_»گفت خیال بی... کردم نگاه بهش گشتتاد چشتتمای با
 !«فراوونه که هم هتل... گیرم می شيصی

 نزدیک که االن اونم! شتته؟ می چقدر ات کرایه روز بیستتت دونی می_»
 ...«عیده

 !«بگم؟ چیز یه:_»گفت کنه توجه سوالم به اینکه بدون

 خاص لبيند یه با... بگه بودم منتظر... دوختم چشتتم بهش حرص بتا
 ...«شی می خانوم خیلی چادر با:_»گفت

 رموس... اضافه به قندم... شتکر کیلو کیلو... کردن می آب چیزی یه دلم تو
 ییمانتو وقت هیچ ذاشتم نمی بودی من مال اگه:_»گفت که انداختم پایین
 ...«باشی

 نگاهم جوری یه داشت... کردم نگاهش خشم با و کردم باال شدت با سرمو
... افتادم راه و شتتدم پا جام از و آخر ستتیم به زدم بهش توجه بی... کرد می

 .اومد می دنبالم داشت. شنیدم سر پشت از صداشو

 «فتم؟گ چی مگه... ببینم کن صبر یگانه... وایسا! کردی؟ رو کجا بابا ای_»
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 یخس مثل... دیگه داشت زور... کشید بازومو حرکت یه تو... ندادم جوابشو
 حرص برابر در همیشه مثل... دوختم چشتم بهش جوری همون و ایستتادم
 !«دونستی؟ می داری ناز خیلی:_»گفت... خندید خوردنم

 دستم تو انگشتاشو و آورد پایین دستتشو که برم خواستتم... ندادم جوابشتو
 زور با که جوری... گرفت محکم دستتتمو... مورشتتد مور تنم... کرد حلقه
... گهدی بگیر آروم جنبه بی اه:_»گفت آروم... کنم فرار ازش نتونستتم زدنم
 !«پان می چشمی چهار رو ما دارن همه ببین

 نماشی سمت به همراهش و شدم دستم خیال بی و کردم برم و دور به نگاه یه
 رو.. .بود گشنم بدجور من ولی بره خواست می کجا دونستم نمی. افتادم راه

 ...«شهاب:_»گفتم بهش

 !«آشتی؟:_»گفت و سمتم به چرخوند سرشو لبيند با

 ...«گشنمه من_»

 ...«شو سوار:_»گفت و داد فشار دستش تو دستمو لبيند همون با

 ...رفتیم شیک رستوران یه به

 «بود؟ کی پسره این:_»گفت که بیارن غذا برامون تا بودیم نشسته

 ییک اوه اوه... کنه می نگاه بهم عمیقی اخم با داره دیدم که کردم نگاه بهش
 !!!شکل بد شده غیرتی ام بچه... کنه جمع اینو بیاد

 ...«علیرضا ی خاله پسر... خانم نازی ی نوه_»

 «بیرون؟ بری باهاش باید علیرضاست ی پسرخاله چون_»

 ...«کرد شروع دوباره... شدم عصبانی
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 خانم نازی بودم تنها و بود شده شتب چون... نزن تهمت من به... نيیر_»
 ...«حرم تا برسونم گفت

 شموها به دستتتی کالفه و نتونستتت که کنه قانع منو و بگه چیزی خواستت
... ببینمت یارو این و مهدی امثال با دیگه خوام نمی:_»گفت و کشتتید
 «اوکی؟

 «چرا؟:_»گفتم لبيندی با. کنم اذیتش خواستم

 «شد؟ شیرفهم... گم می من چون_»

 یه زندگیم برای باید منم حال هر به... نه:_»گفتم و دادم بتاال ابروهتامو
 ...«بگیرم تصمیماتی

... بگیری هایی تصمیم همچین نیست قرار شما:_»گفت و جلو آورد سرشو
 می رو تصتتمیما این گفتم من که وقت هر بعدش و خونی می درستتتو فعال

 ...«گیری

 «باشین؟ کی شما وقت اون_»

 احتماال... کردم کار چه امروز دیتدی... ام کی من دونی می خودت_»
 ...«کردم کار چه مهدی با که هست هم یادت و فهمیدی

 ...«نشه بازی نشه سه تا:_»گفتم و خندیدم

 ...شد می تر کالفه لحظه به لحظه داشت

 ...«نبینمت یارو این با گفتم اوکی؟... نکن اذیت منو یگانه_»
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 می... کنم می اذیت خودمو چرا من اصتتال:_»گفت که دادم باال ابروهامو
 حواسم هم طوری این... مونیم می جا اون و کنیم می اجاره رو جایی یه ریم

 ...«شه نمی مزاحمت یارو اون هم و هست بهت

 ...«شدی می من مزاحم داشتی تو... نیست مزاحم اون اما_»

 «آره؟ شدم مزاحمت من حاال_»

 هک بزنه حرفی خواستتت... خندیدم و دادم تکون مثبت ی نشتتونه به ستترمو
 لذت هم دادم می حرصش طوری این که این از... آورد رو غذامون گارسن

 وقت یه نداشتتم دوستت... ستوخت می براش دلم جورایی یه هم بردم می
 هب لبيندی... رفت دستتت از یگانمون وای... بگیره دل به و بشتته ناراحت

 ...شدم خوردن غذا مشيول و نشوندم لبم ی گوشه پیروزی ی نشونه

 هک بشیم شده ماشین ستوار رفتیم و شتدیم بلند جا از شتد تموم که غذامون
 «ریم؟ می کجا االن:_»گفتم

 ...«فهمی می کن صبر_»

 نگز گوشیش که کنه روشن رو ماشین خواست شهاب... نگفتم چیزی دیگه
 جواب زد لبيندی گوشیش ی صفحه دیدن با... کردم نگاهی بهش... خورد

 ...«سالم:_»داد

..._ 

 «چی؟ برای... آره_»

..._ 

 ...«بیام من تا بير خوای می چی هر بده انجام رو کارا برو تو... دیگه نه_»
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 یمرموز لبيندی دم می گوش دارم کنجکاوی با دید وقتی و کرد نگاهی بهم
 :داد ادامه و زد

 !«عزیزم_»

 ی ادامه اما... نکنم گوش حرفاش به دیگه کردم سعی و کردم وری اون رومو
 :شد می کوبیده ميم روی سمباده مثه حرفاش

 «چیه؟ نظرش بابات_»

..._ 

 می ریم می برگشتتتم وقتی... دارم کار جا این روزی چند من خانومی_»
 «باشه؟... خریم

..._ 

 ...«شده تنگ برات دلم منم... نگو جوری این... برم قربونت_»

..._ 

 ...«کنم می جبران برات میام... بدم انجام جا این کارامو بزار_»

..._ 

 ...«کنی قهر نشد قرار_»

..._ 

 ...«عشقم باشه_»

 ...کرد می ام خفه داشت بيض

 ...عشقم... عشقم... عشقم
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. ..نشه باز بيضم تا دادم قورت رو دهنم آب... شد می اکو سرم توی صداش
 هشب ترسیدم می... داشتم نمی بر پنجره از رومو... بودن شده مشت دستام

 ...گریه زیر بزنم و کنم نگاه

 ...«نیلوفرم خداحافظ... زنم می زنگ بهت_»

 ...نیلوفرم

 ...کن بس یگانه

 ...زنه می حرف عشقش با داره این... نیست تو مال مرد این

 تچشم نیست قرار یگانه... کنی خراب رو شتون زندگی نیستت قرار یگانه
 یه تو انهیگ... نیست تو مال مرد این... کن باز چشماتو یگانه... باشه دنبالش
 یگانه... ینکن فکر این از بیشتر وقت یه... شده تموم کارت که بودی پرستار

 عوض صاحبش نیست قرار... داره صاحب قلبش... داره صتاحب شتهاب
 عنتیل این به قدر این... نکن فکر یگانه... کن بس یگانه... شه نمی... بشته

 یگانه.. .نکن فکر زنه می آتیش رو تو و کنه می صحبت عشقش با کنارت که
 هابش بلند صدای با... نکن فکر بهش... یگانه نیست... نیست تو مال اون

 .اومدم خودم به

 «خوبی؟_»

 ...کردم نگاه بهش

 «دختر؟ شده چت ها؟ پریده؟ رنگت قدر این چرا_»

... شتتهاب... دادم تکیه صتتندلی به رو ستترم و گذاشتتتم هم روی چشتمامو
 ...ودب شده نگران من برای االن و بود نیلوفر به متعلق که شهابی... شهاب
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 ...«شو پیاده:_»گفت شهاب

 ارکپ یه... شدم خیره روبروم به... شدم پیاده ماشتین از حرفش از تبعیت به
 کیی سمت به شهاب به توجه بدون... داشتم نیاز تازه هوای به خیلی... بود
 ودمب نشسته تاب روی ای دقیقه پنج چهار... نشستم روش و رفتم ها تاب از
 سنگ پام با... بودم بازی تاب عاشق بچگی از... دادم می تکون رو خودم و

 ...کردم احساس ام شونه روی رو دستی که زدم می کنار رو زمین روی های

 ...«بيور بیا_»

 سردی... بود سترد سترد... گرفتم ازش رو رانی قوطی و کردم نگاهی بهش
 هک داشتم نگهش دستم توی ای دقیقه چند... داد بهم رو خوبی حس قوطی

 .شد بلند شهاب صدای

 ...«بود پریده رنگت... دیگه بيورش_»

... شتتدم رانی خوردن مشتتيول و کردم باز رو قوطی در حرفی هیچ بدون
 ...تاب پشت رفت و شد بلند جاش از شهاب

 «بدم؟ تکون رو تاب خوای می_»

 ...«اوهوم_»

 .کرد شروع سکوت اون از بعد خودش که نگفتیم هیچی دقیقه سه دو

 «یگانه؟_»

 «بله؟_»

 «بگیری؟ تصمیما اون از زندگیت برای خوای می جدا_»

 «تصمیما؟ کدوم:_»گفتم و خندیدم
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 ...«نیلوفر و من مثل... دیگه تصمیما همون_»

 رو خودم کردم سعی... بشم آتیشی که االناستت... آورد رو استمش دوباره
 کسی بارسر بيوام که اینه از بهتر باالخره... دونم نمی:_»گفتم... کنم کنترل
 ...«باشم

 «کی؟ سربار:_»گفت و داشت نگه رو تاب

 .کردم زدن قدم به شروع و شدم بلند تاب روی از و انداختم باال ای شونه

 من به دارن وقته خیلی هم اونا باالخره... بابات و مامان... دونم نمی_»
 ...«کنن می لطف

 دوستتت رو تو خیلی اونا نزن، رو حرفا این:_»گفت و شتتد قدم هم باهام
 ...«براشون نفسی مثل... دارن

 :گفتم و رفتم در کوره از

 همه دبای کی تا... باشم نفس مثل کسی برای خوام نمی من... دیگه بسه_»
... ام یگانه من... نفس مثل نگو قدر این... شتتدم خستته نفستی؟ مثل بگن
... نکنید اذیتم قدر این... خوام نمی... خوام نمی... باشتتم نفس خوام نمی
 هکن فکر کستی که این یا... بگیرم رو نفس جای همه دل توی خوام نمی من
 قرار و دارم فرق نفس با... ام یگانه من... باشتتم نفس جای تونم می من

 ور یگانه باید بيواد منو کستتی قراره اگه... کنم پر رو نفس جای نیستتت
 داشتتته دوستتت منو نمونه خالی نفس جای که این برای صتترفا نه... بيواد
 ...«باشید
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 ور سرم... زدم می نفس نفس... نشستم کنارش و درختی سمت به و دویدم
 شتتده خالی حاال... کشتتیدم عمیقی نفس... دادم تکیه درخت ی تنه به

 ...بودم

 هک حاال و ها نگفته از بودم خسته... بود شده ستبک دلم... بودم شتده آروم
 ...بودم آروم آروم دیگه... بودم شده راحت دیگه بودمشون گفته

 صدا کم کم... بستم رو چشتمام و دادم تکیه درخت به طور همون رو سترم
 ...دادن قشنگی آرامش به رو خودشون جای و رفتند ها

***** 

 .کردم جمع رو حواسم زنه می حرف گوشم کنار داره نفر یه که این حس با

. ..منی مال تو... ای یگانه تو... من ی یگانه نکن... من با کارو این نکن_»
 ایدب تو... بشی من خانوم باید تو... منی جون تو... دختر نده عذابم قدر این

 رو یبشین باید... بشی ام خونه خانوم باید... بشتی زندگیم و قلب صتاحب
 هات نفس هرم... کنم حست تا باشی باهام لحظه لحظه باید... چشام تيم
 باید خودت... بشه من مال باید چیزت همه... قشنگت چشمای... منه ماِل 
 اب بار یه شه می یعنی بيواد؟ منو هم تو قلب شه می یعنی... بشتی من مال

 «بزنی؟ صدام عشق

 امکان بود؟ شتتهاب صتتدای صتتدا این... کردم باز رو چشتتمام بهت با
 تو:_»گفتم لرزون صتتدای با... دیدم می خواب داشتتتم من... نداشتتت

 «بودی؟
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 دستتت توی دستتتم تا دو دیدم که کردم نگاه بهشتتون... شتتدن داغ دستتتام
 «من؟ ی یگانه حرفامو شنیدی شنیدی؟:_»گفت لب زیر... شهابه

 اهنگ بهش تعجب با... هوا رفت آخم لحظه یه که کردم باز و بستم چشمامو
 ..«.بیداری بیدار... دیوونه نیستی خواب:_»گفت و خندید بلند که کردم

 اهنگ شهاب خندون ی چهره به و دادم ماساژ بود گرفته نیشگون که رو بازوم
 ...شنیدم که بودم حرفهایی بهت تو هنوز... کردم

 که شتتدم بلند جام از نتاخودآگتاه... بودم شتتده ختارج بهتت از کمی
 «ری؟ می کجا:_»گفت

 رو چادرم... شدم خارج پارک از سرعت با و افتادم راه شهاب به توجه بدون
 گفت.. .گفت چی شهاب خدایا... نکنه گیر پام زیر تا بودم گرفته باال کمی

 تا شهاب... بودن اشتباه ها حرف این... شنیدم اشتباه مطمئنم دارم؟ دوست
 گفت می بهش داشتتت... زد می حرف نیلو به راجع داشتتت پیش دقیقه دو

 بگه بهم تونه می طور چه... پیچید ستترم توی صتتداش دوباره... عشتتقم
 شهاب من عشقم؟ گفته نفر یه به خودم جلوی که زمانی اونم دارم دوستت

... نبود این بودم عاشتتقش من که شتتهابی... بودم نشتتناخته جوری این رو
 .اومدم خودم به ماشین بوق صدای با... نبود

 «برسونمت؟ ری می کجا_»

 از اصتتال... بود ستتاله چهل حدود مرد یه... کردم نگاه راننده به ترس با
 از و کنار زد پام کنار رو ماشتتین اون که افتادم راه... نیومد خوشتتم نگاهش

 .گرفت بازومو که کنم کج راهمو خواستم... شد پیاده سرعت به ماشین
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 ...«رسونمت می ری؟ می کجا_»

 ...اومد بدم خیلی لحنش از

 ...«کن ولم_»

 به داشت... کردم نگاه بهش و برگشتم... پرید جا از شهاب فریاد صتدای با
 ...سمتش به دویدم... رفت می مردِ  سمت

 ...«ماشین تو برو:_»زد داد

 ...«بریم... کن ول شهاب:_»گفتم عجز با

 «برو... ساکت_»

 ...«خدا رو تو... شهاب_» 

 ...کرد صورتش ی حواله رو مشت اولین... بود رفته یارو ستمت به شتهاب
 رو تو... شتتهاب بریم:_»گرفتم رو شتتهاب دستتت و ستتمتشتتون به دویدم

 ...«خدا

 ...«بریم... بسه یگانه جون:_»گفتم که کرد نگاه بهم عصبانیت با

 که کردم می نگاه شهاب به عجز با... اومد می خون دهنش از داشتت یارو
... ردک ماشینم سوار برد و کشید دستتمو... زمین روی افتاد اونم و کرد ولش

 نخیابو... بود گرفته فرا رو ماشین سکوت... فرمون روی گذاشتت سترشتو
 ...«شهاب:_»کردم صداش آروم... بود تاریک تاریک

 داغ.. .گرفت دستمو... پایین انداختم سرمو و کرد نگاهم و کرد بلند سترشو
 ...«کن بس:_»گفتم و کشیدم رو دستم سریع اما... شدم

 ...«یگانه_»
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 جوابمو خوام می... دارم ستتوال تا چند:_»گفتم و حرفش وستتط پریدم
 ...«بدی

 ...«نکن اذیتم اینقدر فقط... فقط... بيواه جون تو_»

 ...کردم شروع طوری این رو حرفم و دادم قورت رو دهنم آب

 و شقمع بگی نیلوفر به من جلوی که این... نداشتم دوست رو تيییر این_»
 «کنی؟ می کار چه داری دونی می خودت... بزنی بهم رو حرفا اون بعد

 که ناو... دیوونه:_»گفت بریده بریده... خنده زیر زد بلند حرفم این از بعد
 !«بود سهند

 «چی؟:_»گفتم فریاد با تقریبا

 با و اومدی که روزی اون:_»داد ادامه کرد دگرگون رو حالم که لبيندی با
 یرهگ می رو اموالت ی همه بابات کنم کار جا این من نذاری اگه گفتی تهدید

 کم جلوم و بودی دراز زبون اول روز همون از... طرفم کستتی بد با فهمیدم
 ودب کجا ویری هیری این تو دختره این گفتم می خودم به همش... نیاوردی

 چشتتیدم غذاتو طعم که اول بار چی؟ برای جا این اومده دختره این دیگه؟
 شدی ...نیستت طور این که فهمیدم بعد اما... گرفتی بیرون از شتاید گفتم
 تدستتت از اوقات بعضتتی که این با... زندگی توی جالب چیز یه برام بودی

 کارات و حرفا به ها ساعت تا خلوتم توی اوقات گاهی اما شدم می عصبی
 ...«خوردم می حرص دونستم نمی ازت هیچی که این از... خندیدم می

 یم نگاه داری هندی فیلم:_»گفت و خندید... کرد نگاه مشتاقم ی چهره به
 «مگه؟ کنی
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 اون نه... نفسم شدی یگانه:_»داد ادامه که دادم تکون آره ی نشونه به سرمو
 تمام شتتدی... نه نه... وجودم از نیمه یه شتتدی... شتتدی نفستتم... نفس

 توی دنیا ی همه که دادی نشتتون بهم... کردی دگرگون رو حستتم... وجودم
 ادامه برای شه می هم هنوز که فهمیدم... شه نمی خالصه خواهر به عشتق

 هدیوون معصومیتت اون با... چشتمات اون با تو... گشتت بهونه دنبال دادن
 لکهم یگانه یگانه،... ای یگانه... ای دونه یه... تکی تو یگانه... دختر کردی

 «زندگیم؟ ی بهونه شی می خانومم؟ شی می شی؟ می قلبم ی

 «اس؟ چکاره وسط این نیلو وقت اون_»

 خوری می حرص ببینم کنم امتحانت خواستم می... خانومی بود سهند_»
 راونقد... نیست که نیستت خیالت عین دیدم اما نه؟؟؟ یا گی می چیزی یا

 دمدی که بگم بهت چیزی یه خواستم... نداره حد که بود شده خورد اعصابم
 ...«نداری صورت به رنگ

 «داری؟ دوستم یگانه:_»گفت و گرفت دستاش توی دستمو

 ی خواستته به قلبم، به تونی می من، ی یگانه:_»داد ادامه که نگفتم هیچی
 «بدی؟ جواب دلم

 اما... ردمک پیدا قشنگی حس و شد فشرده قلبم" من ی یگانه" لفظ شنیدن با
 یم:_»گفتم و آوردم در دستش از رو دستتم... کردم می ناز براش یکم باید

 «برم؟ خودم یا حرم رسونیم

 ...«دیگه بگو... کردی ام خفه یگانه:_»گفت کالفگی با

 !«رما می خودم نبریم اگه... حرم بریم شهاب_»



wWw.Roman4u.iR  171 

 

 دوستتتم بگو... یگانه دادی دق منو:_»گفت و کرد نزدیک کمی صتتورتشتتو
 !«کن راحتم و داری

 هک بودم شده ترغیب خیلی... کردم می حس پوستم روی رو نفساش داغی
. ..افکار این بابت بکش خجالت خودت خدای از کن بس یگانه... لبامو

 رو ستترم... کرد می نگاه بهم خیره طوری همون... یگانه زشتتته... زشتتته
 ...«دیگه بریم:_»گفتم و پایین انداختم

 ینماش و عقب رفت سریع... کردم حس پیشونیم روی لباشتو لحظه یه توی
 ...«بدجنسی خیلی:_»گفت آروم لب زیر... کرد روشن رو

 خوبی حس بهم یدب*و*ستت رو پیشتتونیم که این از... بود گرفته ام خنده
 ی نشتتونه پیشتتونی ی هب*و*ستت که بودم خونده جا یه... بود داده دستتت
.. .بودن داده گیر بیچاره بيش جهان بابک به همه چرا دونم نمی... حمایته

 دوستتت خیلی آهنگاشتتو و صتتداش... ذاشتتتن می اونو آهنگای جا همه
 حس گذاشت، برام شهاب بار این که رو آهنگی این ميصتوصتا... داشتتم

 .فهمونه می بهم رو احساسش آهنگ این با داره کردم

 کرد تيییر زندگی این به من دید و دیدم رو تو"

 کرد درگیر عشق با و من شیرینت لبيند همین

 افتاده نفس از من واسه ایه تازه شروع

 داده بهم هام نداشته همه جای رو تو خدا

 ده می بهم تو تماشای دلچسبی آرامش چه

 دیده من بیداری که خوابی ترین آل ایده تو
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 شه خالی تو از لحظه یه فردا که ذارم نمی نه

 شه می عوض واسم بدی معنای بشی هم بد تو

 ره می تو پی حواسم شی دور اگه هم لحظه یه

 گیره نفس من برای تو عطر بدون هوا

 کرد دنیا عفو دلمو دریایی عشق این ببین

 "کرد جا دل توی دریا یه شه می که کردی ثابت تو

... مزد لبيندی ناخودآگاه و کردم نگاهی بهش منم... کرد نگاه بهم لبيند با
 یداپ اعتقاد معجزه به کم کم داشتم... دنده روی گذاشت و گرفت رو دستم

 ...کردم می

 لبيند چرا. نزدم حرف منم. رستتیدیم زود بود خلوت خیابونا چون حرم تا
 حسم شتد چی یهو دونم نمی بمونه؟ دستتش تو دستتم گذاشتتم چرا زدم؟
 ریيتم اشک خیلی عشقش برای من... کشتیدم زجر من... برگشتت کامال
 زد می صدام ای دفعه هر شتهاب... میاره بدستت منو داره راحت اون حاال

 هک این از قبل حرم نزدیک. بودم دلگیر دستتتش از هنوز. دادم نمی جوابشتو
 پریدم و ندادم زدن حرف فرصتتت بهش منم. ایستتتاد کنه پارک رو ماشتتین

 وشمگ به ماشتینش ممتد بوق صتدای که رفتم می راه تند تند داشتتم. پایین
 موبازو که بودم نشتتده دور بیشتتتر قدم ستته دو... رفتم بازم توجه بی. خورد
 هم اب شد قرار! یگانه؟ کنی می لجبازی چرا:_»گفت گوشم نزدیک و کشید
 ...«داخل بریم

 ...«خیابون وسط زشته کن ولم... کن ولم_»
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 دقیقه دو تا! تو؟ شتتد چت:_«گفت و بهم دوخت چشتتم و کرد ول بازومو
 ...«که پیش

 !«حرفیه؟... برم تنها خودم خوام می:_»گفتم و حرفش وسط پریدم

 !«بریم؟ باهم شه می چی خب_»

 خوام نمی فعال برو. کنم خلوت خوام می. بریم هم با ندارم دوستتت_»
 ...«برو... ببینمت

 ازهت من یگانه برم؟؟؟:_»گفت... بهم بود دوخته چشم غمگین چشمهایی با
 !«برم؟... رسیدم بهت امشب

 ...«برو آره... نرسیدی من به هنوز تو باشه یادت_»

 ودب مثبت... جوابت اگه خواستم می... خواستم می من... من! تو؟ بدون_»
 ...«بیان بگم بابا مامان به خواستم... کنیم عقد جا همین

 .زدم پوزخند

 مثل منم کردی فکر... نفسی به اعتماد خیتتتتتتتتتتتتتتتتتلی تو شهاب_»
 !«کنی؟ عقدم زرتی که ام شیفته و عاشق خودت

 با من:_»دادم ادامه... کرد می نگاه بهم غم از پر چشتتمای البته و تعجب با
 اب من... کنم نمی ازدواج دادم ترکش خودم و داشته اعتیاد ستابقه که کستی
 کسی با من... کنم نمی ازدواج دید می خواهرش جای همیشه منو که کسی

 خوام نمی من... کنم نمی ازدواج گرفتن حمایتشون زیر منو اش خانواده که
 بهش یه که جوری این عشقای... ندارم نیاز ترحم من... باشم کسی دین زیر

 قول... برس زندگیت به برو... شتهاب خوام نمی... خوام نمی بیاد وجود به
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 تو با بودن خونه هم از... نشنوی هم اسممو هیچی، که ریيتمو دیگه دم می
 ...«برسون خانواده به سالم... شدم خوشحال

... ددا فشار دستش تو بازومو بازم... شد می عصبانی داشت کم کم شهاب
 اشکاش داشت... بود اشکی بازم خوشگلش چشمای... نزدیک آورد سرشو

 ام دیوونه اومدی لعنتی:_»گفت و بهم زد زل... شد می بیشتر و جوشید می
 کشتتیدی بذارم پات جونمو خواستتتم که حاال و کردی ام وابستتته... کردی
 !«کنار؟

 خیلی اونم و بود گرفته دردم... داد می فشتتار دستتتش تو محکم بازومو
 !«دستم آییییی:_»اومد در صدام... بود عصبانی

 اشتگذ ماشینش کاپوت رو دستاشو و دورتر رفت قدم چند و کرد ول دستمو
 هر... کنه می پنهون چشمامو اشک دونستم می... پایین انداخت سترشو و

 جلوی جا همون از. افتادم راه نیست حواستش دیدم وقتی... دیدم من چند
 داد سرم کرد می آروم خودشتو داشتت هنوز و بود من به پشتتش هنوز. حرم
... شمب دور ازش باید که دونستم می اینو فقط بود مرگم چه دونم نمی... نزنه
 نم... بکشتتم دنبالم اونو باید... ندم جوابشتتو و برم االن همین... برم باید

 ی همه... کردم نگاهش برگشتتتم!!! اونه نوبت حاال... کشتتیدم قبال نازشتتو
 یافشوق براش شد تنگ دلم اگه. بمونه یادم باید... سپردم ذهنم تو صتورتشو

 !«من عشق خداحافظ:_»گفتم بشنوم خودم که جوری لب زیر... بمونه یادم

 کردن پیدا دونستم می دیگه... شتدم زنان ورودی داخل و رفتم زود... رفتم
 خانم نازی خونه آدرس بودم خوشحال... بود محال عید شلوغی اون تو من



wWw.Roman4u.iR  171 

 

 آدرس کردم می سفارش علیرضتا و بابک به زدم می زنگ باید. نداشتت رو
 هم اگه... کنه می پیدام و میاد دنبالم داره دوستتتم واقعا اگه... ندن بهش
 ...نداره

 ...«دیگه جلو برو برده؟؟؟ ماتت چرا خانوم_»

 تمرف و کردم نگاهش کم یه برگشتم. پریدم جا از سترم پشتت زن صتدای با
 رو صتتف نفهمیدم که بودم مزخرفم کار به کردن فکر غرق انقدر... جلو

 امام. ریيت می اشکام الکی... دادم سالم و شتدم وارد. کردم خودم معطل
 مشتاق چشتمای یاد... خواستتم می کمک ازش و کردم می صتدا رو رضتا

 گوشیم صدای دلش؟؟ با کردی چیکار یگانه؟؟ کردی چه... افتادم شتهاب
 رونبی کیفم از رو گوشی... نبود یادم رو یکی این. کرد هنگ ميزم... اومد در

 می صتتداشتتو باید... نیومد دلم کنم خاموش خواستتتم. بود خودش. آوردم
 اکتس ولی برداشتم رو گوشی... حرفاش ی تشنه... بودم تشتنه... شتنیدم

 .دادم گوش فقط

 از عدب بزنه آفتاب ذاشتی می الاقل... بودیم دیده همدیگرو تازه امشب ما_»
 ...«رفتی می پیشم

.. .بود کرده کنترل عصبانیتشو که خوب چه. ....بود دار غم و آروم صتداش
 من اطرخ به... بود کرده کنترل عصبانیتشو من برای... عشق همون یعنی این

 یه... نزدم حرف اما باال کشیدم دماغمو و کردم پاک اشکامو... نزد داد دیگه
 .زد می حرف اون و بودم داده تکیه حرم دیوار به گوشه

 !«آره؟! ریزی؟ می اشک داری یگانه! کنی؟ می گریه داری_»
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 می آروممو صتدای بودم مطمئن و گرفت شتدت ام گریه ولی نگفتم هیچی
... انهیگ... یگانه نریز... شم فدات نریز... اشکاتو اون نریز:_»گفت... شنوه

 ...«من... من

... بودم مطمئن ریيت می اشتتک داشتتت اونم. گذاشتتت ناتموم حرفشتتو
 باهاش همیشه مثل تونستتم می کاش. شتنیدم می تندشتو نفستای صتدای

... کرد می آروم خودمو یکی باید حاال امتا... کنم آرومش و بزنم حرف
 .شنیدم رو شهاب صدای

 اب اینکارارو نکن... خوامت می پیيمبر به... پیر به... خوامت می خدا به_»
 دبرگر... چشمام روی ذارمت می برگرد... کنم می خوشتبيتت برگرد... من

 ...«یگانه

 دلم اما کنم قطع خواست می دلم... شدم می خفه اشک و بيض از داشتتم
 بهش... نیازمو از پر روح... کرد می آروم روحمو صتتداش... اومد نمی

 ...بودم اون فقط... اون محبت محتاج... داشتم احتیاج

 جون داری که تو... صداتو بشتنوم بزن حرفی یه د! زنی؟ نمی حرف چرا_»
 جون... بيواییش که بيورم قستتم رو کی جون... یگانه... کنی می لبم به

 ...«یگانه بزن حرف... بزن حرف هان؟ بابک؟ علیرضا؟ مهدی؟

 ستما. بود گرفته باال هقم هق... کردم می دق داشتم. نداشتتم طاقت دیگه
 به زیچی که دادم خبر بابک و علیرضا به اس ام اس با قبلش... کردم قطع رو

 همونجا و دادم تکیه دیوار به سرمو... کردم خاموش رو گوشی و نگن شهاب
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 شمچ روبروم طالیی گمبد به. نشستم صحن کنار سنگی های صندلی روی
 ...کردم گریه بلند صدای با و دوختم

 ...«عزیزم پاشو... نيواب جا این پاشو خانومم... خانوم_»

 دیدن با. دوختم چشم روبرم خادم خانوم به و زدم کنار صتورتمو روی چادر
 !«خوبه؟ حالت:_»گفت که بودم شکلی چه دونم نمی... خورد جا قیافم

 هسپید... بودم مونده جا صبح نماز از... شدم بلند جام از و دادم تکون سرمو
 عشقی چه حرم توی خواب که حقا... بودم مونده خواب من و بود زده آفتاب

 ایه فرش روی زنا میون و کردم پیدا زور به رو گوشه یه و داخل رفتم... بود
 ی کتابيونه پشتتم. بودم ضتریح روبروی... کردم کز حرم خوشتگل و قرمز

یی  ریحض به و دادم اون به امو تکیه... سبز های زیارتنامه از پر و بود کوچولو
 اشک چون تار... شد می صاف دوباره و شد می تار جلوم... دوختم چشتم

 من رضا امام... رضا امام... ریيت می اشکام چون صاف و شتد می جمع
 دل کردم؟؟؟ ناز یا شکوندم دل... درستت یا اشتتباه شتهاب؟؟ با کردم چه

 می گفتم می که نبودم من مگه کردم؟ خنک خودمو دل یتا ستتوزونتدم
 نبودم من مگه بدی؟ بهم رو شهاب خواستتم ازت نبودم من مگه خوامش؟

 حسودی نیلوفر به که نبودم من مگه بشته؟؟ من مال خواستتم اولی روز که
 خودمو چرا شدم؟ دور ازش چرا نازکردم؟ چرا زدم؟ پستش چرا! کردم؟ می
 نموندم؟ پیشتتش دلتنگیمون اون بعد و دوریمون بعد چرا کردم؟ گور و گم
 اعترافشو که من... بودم کرده ذوق عشقش از که من!!! بودم کرده باور که من

 شنگه... رضا امام اشتباه؟ یا بود درست! من؟ چیکارکردم... داشتم دوست
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 چیکار دونم نمی چیکارکردم؟ دونم نمی... کن کمکم... کن کمکش... دار
 زمزمه زیرلب... کردم... نکردم... کردم غلط چیه؟؟ صالح دونم نمی کنم؟

 ...«رضا امام یا:_»گفتم وار

 مدل. رفتم می راه هدف بی. بیرون رفتم حرم از که بود صتبح هفت ستاعت
... نداشتتت خونه که اون! بود؟ کجا االن... بود کباب شتتهتاب واستته

 می شيصی خونه برات گفت می دیشب... بمیره یگانت الهتتتتتتتتتتتتی
 ؟؟معرفتت بی داداش گفت دیدی بگذره؟؟ خوش بهم داد قول دیدی... گیرم

 نه خودم نفس اما نفستتی تو گفت و افتاد کردن غلط به بعتدش دیتدی
 ...خواهرم

.. .ریزم نمی... گفت می شهاب... گفت می اون... نریز یگانه... اشک نریز
 خوب دیشب چقدر... زد می پر داشت دلم... ریزم نمی اشک اون خاطر به

 می زمزمه گوشتتم کنار وقتی... کناراون... بود خوب صتتبح تا چقدر... بود
 !کردی؟ چه یگانه کردی چه... کرد

 غلط... بزنم... نزنم... بزنم... کردم ایست اسمش رو... درآوردم گوشتیمو
 تیخواس یگانه؟؟؟ چی خواستی... خواستم... برو گفتم کردم غلط... کردم
... دهب پس تاوانشو هم حاال... کردی اشتباه ولی! نیستم؟ عاشقت من بگی

 این هب فقط رفتم؟؟ و گرفتم دربست جوری چه خانم نازی خونه تا نفهمیدم
 نه... رفت خوبه نه... گشتتت برمی دوباره دیشتتب کاش که کردم می فکر

 فتس خودمو اما... بازم... گریه زیر بزنم خواستم... یگانه شو خفه... برگرده
 بکشتته داد ستترم نيواستتت اونم... شتتهاب مثل... کردم کنترل ستتيت و
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 به.. .کنه ثابت عشتقشتتو باید... نریزم اشتتک دیگه تونم می منم... نکشتید
 ...عمله به... نیست که حرف

 «بفرمایین... آقا ممنون_»

 صدا داشت راننده که این به توجه بی... پایین رفتم زود و کردم پرت رو پول
 بازم... زدم رو خانم نازی خونه زنگ بگیرم پس رو پول بقیته برم زد می

... دش باز در هم ثانیه چند بعد... موزاییک روی دمپایی شدن کشیده صدای
 ...بود برده ماتش من ی قیافه دیدن با خانم نازی

 !«مادر؟ اومدی... یگانه_»

 فقط. کردم می گریه نباید. نکردم گریه... انداختم بيلش تو خودمو بيض با
 آره ...یگانه بگو... گرده برمی شهاب... کردم رفع اون مادری عطر با بيضمو

 کشید بيلش تو از منو آروم خانم نازی... گرده برمی بده دلداری خودت به
 .بیرون

 !«کو؟ شوهرت پس_»

... مجبورم حاالم و گفتم دروغ ببيش... ببيش منو خدایا... ریيت دلم
 ...«دوستش خونه رفت:_»گفتم

 !«هنوز؟ بود دليور من از نکنه! چرا؟ دوستش خونه... بده مرگم خدا_»

 ...«بود تر راحت جوری این خودش... خانوم نازی نه... نه_»

 دلش از من... نیست خوب... باشیم باهم ناهارو بیاد بهش بزن زنگ برو_»
 ...نیاوردم در
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 و دادم تکون ستتری... نداشتتتم رو خانم نازی با کردن کل کل حوصتتله
 ...«بیاد نکنم فکر. شه می چی ببینم حاال:_»گفتم

... در دم... خونه تو برم که افتادم راه بزنه ای دیگه حرف بذارم اینکه بدون
 لهبالفاص ولی موند مات من دیدن با... شتدم روبرو بابک با ستینه به ستینه

 .زیر انداخت سرشو و جورکرد و جمع خودشو

 «سالم_»

 ...«سالم_»

 ...«بابک آقا:_»زدم صداش که بره بشه رد کنارم از خواست

 .طرفم برگشت

 ...«بله_»

 اشهب خورده اینکه از بیشتر شهاب... سوخت دلم... کردم نگاه صتورتش به
 شما لمث آدمایی ولی تنهام خیلی من:_»گفتم... بود کبود بیچاره... بود زده

 ...«کنم حس کسیمو بی نذاشتن وقت هیچ علیرضا و

 ارک اون وقت هیچ شوهرتونه دونستم می اگه:_»گفت... بود زیر سرش بازم
 ...«کردم نمی رو

 یرتقص:_»گفتم... بودم متنفر دروغ از... دادم فهش تا صتد خودم به دلم تو
 .«ببيشیدش هرحال به... کنه کشی منت نیست بلد وقت هیچ که بود اون

 رد... اتاقم سمت به افتادم راه... رفت و کرد خداحافظی و داد تکون سرشو
 و جوون پسر عکس قاب یه اومد چشتمم تو که چیزی اولین کردم باز که رو

 ...بود درشت چشم
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 ابروهاش... بهتره بگم گندمی نه... سبزه پوستتش و بود مشتکی چشتماش
 به. ..ای قلوه لبهاشم و متوستط دماغش... بود دار حالت و پشتت پر تقریبا
 دخندی می وقتی... بود خواستتتنی خیلی بودن ميرور موقع صتتورتش نظرم

 می آب رو بود ميتر دختر هرچی دل غرورش و اخم ولی... شدا می جیگر
 !کرد

 هدیگ که تاقچه رو خوابوندم قابشتتو و عکستتش ستتمت پریدم جوگیرا عین
 مکشتتید خودمو دیوار به تکیه و بیرون دادم نفستتمو... نیفته بهش چشتتمم

 ایدب... زدم پسش و شدم عاشقش جونم؟ به افتاد بود دردی چه این... پایین
 سرم زا مقنعمو... میاد... میاد! نیاد؟ اگه... بیاد باید منتظرشم من. کنه ثابت
 رو زمین روی از شدن بلند حال هنوز... آوردم در جا همون مانتومو و کندم

 تا.. .ببینم داشتتتم کال میس و پیام اگه تا کردم روشتتن گوشتتیمو. نداشتتتم
 از تماس تا سه و پنجاه وایتتتتتتتتی... بلندشد پیامکم صدای کردم روشنش

.. .بودن زده زنگ علیرضا و کیانی خانم هم بار سه دو!!! شهاب از رفته دست
 نام به بدبيتی دوست یه روز یه انگار نه انگار که هم ارغوان و صتدف آرزو

 ! هیچی... اس ام اس نه میس نه. داشتن یگانه

 رو گوشی دقیقه دو یکی بعد... شتدم منتظر و گرفتم رو کیانی خانم شتماره
 ...برداشت خودش

 !«بله؟_»

 ...«سالم_»

یی؟... یگانه وای_»  !«تو
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 !«خوبن؟ کیانی آقای! جون؟ لیال خوبین... بله_»

 چیز همته گتذره؟ می خوش! چطوری؟ تو... خوبیم... متادر خوبیم_»
 !«خوبه؟

 «خالی جاتون... خوبه اینجا چیزم همه... خوبم منم ممنون_»

 ...«بگم رفت یادم ام زده ذوق انقدر اصال... مادر قبول زیارت_»

یی ی خنده  خیلی... خالی جاتون... نداره عیب:_»گفتم و کردم کوچولو
 ...«کردم دعا براتون

 .شد غمگین خانم لیال صدای

 ...«شهاب برای... مادر نه ما برای_»

 شبدی از! تهران؟ برگشته نکنه! شده؟ چی شهاب خدا یا... گرفت قلبم یهو
 لرزونی صتتدای بتا! رستتیتده؟ زودی این بته یعنی... نتدیتدمش دیگته
 !«شده؟ چیزی:_»گفتم

 لیحا چه دونی نمی... زد می بال بال سترکنده مرغ مثل رفتی تو وقتی از_»
... کنه می درد سرم گفت می! چته؟ خب گفتم می بهش هرچی... داشتت
 می همش... رفت نمی هم شرکت... چیزا این دونم می چه و ندارم حوصله

 خونه بیا کردم می اصرار چی هر... کرد می کز خودش ی خونه تنهایی رفت
 چند...نباشه پنهون تو از نیست پنهون خدا از راستش...اومد نمی خودمون

 ونا...یگانه بود تو اتاق تو همش کنم درستتت غذا براش اش خونه رفتم بار
 دیگه. شده عاشتق ام بچه خدا به...گذروند می تو اتاق تو فقط رو روز چند
 نگاهم فقط ولی خورد جا...کردم گریه جلوش و آخر سیم به زدم آخری روز
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 فقط! گی؟ نمی بهش چرا خواییش می اگه ختب گفتم بهش... کرد می
 می نگاهم فقط بود بد حالش انقدر زدم می هم داد... یگانه کرد می نگاهم

 اون جلوی من... بودم ای نعشه من... مامان ندارم لیاقشتو من گفت... کرد
 تو مطمئنم... دادم زجرش... کردم اذیتش من... کردم می مصتترف مواد

یرایی بدترین زندگیش  زنم گمب برم بعد. بوده زندگیم و من از دیده که تصتتو
 خودش عین که یکی... منه از بهتر یکی لیاقتش اون مامان گفت می! شتو؟

 شوحرف بعدم... من ولی... نیاره پایین رو یگانه ارزش که یکی... باشته پاک
... خوندم گوشش تو در دم تا... بیرون رفت شتد بلند و کرد ول نیمه نصتفه

 قبل دگیزن باشه داشته دوست اونم اگه... بگو بهش برو... دنبالش برو گفتم
 فتگ یدب*و*س دستمو فقط آخرش که گفتم انقدر... نیست مهم براش تو،

 ...«خوامش می خیلی... مامان کن دعام

 واردی به رو ام شده خشک نگاه من و تلفن پشتت کرد می گریه کیانی خانم
 ریستتک من... کردم می فکر این به فقط... کردم می گوش و بودم دوخته

 هم شهاب... کرده ترک که هرویینی یه عاشق... شدم معتاد یه عاشتق کردم
 یدبا... آوردنم دست به و من دادن دست از بار یه ریسک... کنه ریسک باید

 ! همین فقط. کنه ثابت

***** 

 !«برین؟ می خاور زیست آقا_»

 سر برو... نیست راست سر مستیرش... خانوم بره نمی کستی جا این از_»
 ...«برن می اونطرف ها تاکسی راه چهار
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 زا کنون وغرغر کردم تشتتکر... برم باید که ستتمتی به کرد اشتتاره دستتت با
 تو و من سر تو خاور زیست آخه... آرزو کنه لعنتت خدا... شدم رد خیابون
 ناال نبودم مجبور بود نداده واستتم باال بلند لیستتت انقدر اون اگه... بيوره

 !آباد تقی ببرتم که باشم دربستی دنبال ترسون و لرزون و تنها

 مبر و دور به نگاه یه... ایستتتادم بود گفته راننده که ستتمتی همون رفتم
 تهران از! باشه؟ داشته جا تونه می چقدر مگه مشتهد این خدایا... انداختم

 انقدر بود عید چون شاید! صدا و سر و آدم و ماشتین پر... تربود شتلوغ هم
 هی دنبال دلش تو فقط شتتلوغی اون تو من مثل آدمی واقعا ولی بود شتتلوغ
 دلش تو ترس دیگه و باشتته مواظبش که یکی... گشتتت می امن پناهگاه

 !باد خودم بر لعنت که کردم خودم! من پناهگاه بهترین! شهاب... نباشه

 دونستم مین که آبادی تقی البته! آباد تقی برد منو و شد پیدا ماشین یه باالخره
 تصور مشهد از بیرون شتهرک یه رو جا اون اولش! جوریه چه و شتکلیه چه

 مشهدم خود تو هنوز فهمیدم و شدم پیاده ماشین از که این از بعد ولی کردم
 اهر و کردم حساب رو کرایه... شد کاسته ترسم از کم یه... شد راحت خیالم
 مجلستتی های صتتندل و کفش از پر که دراز العاده فوق خیابون یه... افتادم

 االیب همه... بود محشر قیمتاشم البته. بود محشر کفشاش خداییش... بود
 اینم... بود تومن پنجاه ارزونشتتون ارزون کفش... هزارتومن هشتتتاد هفتاد
 هرانت های حراجی رم می... بابا برو:_»گفتم دلم تو! بودن کرده حراج یعنی
 !«خبره چه... این نصف خرم می کفش
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 تا.. .کردم پیدا توپ خیلی مجلسی صتندل جفت یه گشتتم آرزو برای ولی
 و نازک میخ عین هاش پاشنه... بود جیغ قرمز رنگش و خورد می بند سرزانو
 روشندهف... قرمز اکلیل از بود پر روشم... بود ستانتی شتونزده پونزده تقریبا

 یه المصب... ميازش پروژکتور زیر گرفتش بيرمش خواستم می که موقعی
 خودمم برای خواست می دلم. بود خوشگل خیلی... شد آب دلم داد برقی
 اندازه به خودش آرزو بودم آورده شتانس تازه... نداشتتم پولشتو منتها بيرم
 خرج لناقاب تومن پنچ و بیست و صد. بود داده بهم خریداش برای پول کافی
 اشک...گرفت دلم... بود محشر کفشش بشته کوفتش... ستفارشتش اولین

 از و کشتیدم آه یه!!! خرید می برام چرا و چون بدون موقع اون...بود شتهاب
 می خاور زیستتت وارد باید حاال...ور اون رفتم ها فروش کفش خیابون

 شاللهای سرش تو بيوره مجلسی لباس... کردم آرزو نثار فهش یه بازم...شدم
! 

***** 

 البته و آرزو از پرت و خرت و لباس کلی با عصر هفته ساعت کوفته و خسته
 تقی راه چهار ستتر ایستتتادم خودم واستته آرایشتتی وستتایل و تاپ تا چند
 امام... خطر پدر گور... کردم می بلند دست شتد، می رد هرماشتینی...آباد

 الاقل خوبه. بودم هالک... خونه برسم باید من... بشه چیزی ذاره نمی رضا
 نازی خونه دم رستتید می ام جنازه حاال تا وگرنه بودم خورده ستتاندویچ یه

 ! خانم
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 آوردم رموس... زد ترمز جلوم پراید یه که بودم نکرده صتبر بیشتتر دقیقه پنچ
 !«برین؟ می آب فلکه آقا:_»گفتم زود و پایین

 می نگاهم اخمو کم یه البته و بر و بر داشتتت... خوردم جا بابک دیدن با
 !«کنین؟ می چیکار اینجا! شمایین؟... اِ :_»گفتم من من با... کرد

 ...«سالم:_»گفت اخم همون با

 ...«سالم_»

 ...«شین سوار... براست و دور همین کارم محل من_»

 گذاشتم خریدامم... شدم سوار وعقب کردم شتکر رو خدا دلم تو شتوق با
 هم حرف ولی بود شده بزرگ خیلی اخمش... افتاد راه بابک... خودم کنار
 یکی با حتما... داشتتت اخم که چه من به بودم توجه بی من... زد نمی

ا  ... همکاراش مثال... شتتده دعواش ا  ییدی توجه یگانه... ا   دونی نمی نمو
 یهرچ حاال کن ولش نه! بودم؟ نپرسیده ازش حاال تا چرا! چیکارس؟ بابک

 فضولی... شوهردارم زن یه پیشش االن من... شه نمی مربوط من به هست
 !موقوف جوون پسر یه مورد در

 !«کجاست؟ شوهرتون_»

 هک کردم کنترل خودمو... باال پریدم موقعش بی ستتوال البته و صتتداش از
 نداشت کار دوستش با اون... او... اِ _»گفت... نشه بازی ضایع نلرزه صتدام

 ...«شهر بیرون رفتن

 هب کنه ول تنهایی غریب شتتهر تو خانومشتتو که بود این از تر مهم کارش_»
 !«خدا؟ امون



wWw.Roman4u.iR  186 

 

 می حرف سرش پشتت چه تو به اصتال... مرض... فشتاردادم هم رو لبامو
 تو برم کله با! کنی؟ نظرمی اظهار که چیه به چی دونی می چه تو! زنی؟
 رمفک از خودم!!! نیستتتتتتتتتتتا خوب مردمم زن واسه شدن غیرتی... فکشا
 یگانه... شتهابی... آخی!! شتتهاب زن شتتدم زرتی چه... بود گرفته ام خنده
 کاش.. .کنی ثابت زود کاش... کنی پیدام کاش! کجایی؟ باالت و قد قربون
 !بيواییم واقعا کاش... کنی ثابت

 کرد ام پیاده کوچه سر... نزد حرفی دیگه اونم دم نمی جواب دید وقتی بابک
 ...زدم رو زنگ و خونه دم بردم کشون کشون خریدامو... رفت خودش و

***** 

 ازش خبری و دورم شتتهاب از اس هفته یه... عید تا مونده روز پنج فقط
 و کنه می گریه داره همش زنم می حرف که هم خانم لیال با... نیستتت
 اگه .مشهده که نگفتم چیزی منم رفته؟؟؟ کجا شهاب نداره خبر... نگرانشه

 شهاب... افتاد می راه و کرد می جمع پالسشو و جل شد می بلند فهمید می
 بهتر ...بود سالش پنج و بیستت نزدیک... کنن جمعش بيوان که نبود بچه
! وعشقم دمخو با منم البته و بیاد کنار خودش با تا باشن نداشته خبر ازش بود

 پاش خودمم و آوردم وجود به رو فرصت این خودم... خواستم می فرصتت
 می هاگ بود زود هنوزم ولی بودم افتاده کردن غلط به هفته یه بعد... سوزم می

 ها وقت بعضی... بهش بزنم زنگ من جلو بیاد شهاب که این بدون خواستم
... کنه پیدام جوری چه نذاشتم واستش نشتونه یه که من آخه کردم می فکر
 هر با اون... چرته همش اینا... دادم می خودمو جواب خودم بعدش ولی
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 یم خواست می اگه... کنه پیدا رو خانم نازی آدرس تونه می بشه که ترفندی
 می دامن دوری این به داشت خودشم انگار... نيواست انگار اما... تونست

 و عشتتقم هم... کردم می امتحان هردومونو باید. کردم می تحمل باید... زد
 برای رو شهاب و نیست ه*و*س بفهمم که این برای عشقم... رو شهاب هم
 ...مونه می پام به همیشه بشه ثابت بهم که این

 می... بودم شده خستته خانم نازی به زیادیم های گفتن دروغ از وستط این
 نم اونوقت... بده ستوتی و کنه صتتحبت باهاش علیرضتا موقع یه ترستیدم

 زیادی بابک! رفت می شتتدم می آبرو بی شتتکستتته نمکدون و خورده نمک
 نه که ميصوصا... بهم داره شتک خوندم می نگاهاش از یعنی... بود اخمو
 یم پیداش اونجاها شهاب که این نه بودم برداشته ابرو نه و بود دستتم حلقه
 هب بفهمه هم بابک که جوری قبلش بیرون رفتم می وقت هر فقط... شتتد
 عتسا سه تا تازه... بیرون زدم می و دنبالم میاد شهاب گفتم می خانم نازی

 نیومده دنبالم بابک وقت یه که چرخوندم می ور اون و ور این هی سرمو هم
 لمدنبا بیاد اخالقش خاطر به ممکنه کردم فکرمی دیگه، بودم خل... باشتته

 ازب... بپاد رو مردم ناموس که بود حرفا این تراز مرد... نیومد وقت هیچ ولی
. ..بشم کاش! نیستتم؟ مگه... کردم شتهاب مال خودمو باز... ناموس گفتم
 من، دوری از یعنی... کشتتیدم دوری چی هر بستته دیگه... بیاد دیگه کاش
 بيلش گیره می عکسمو من، مثل اونم! کنه؟ می گریه هرشب من، مثل اونم

 رو شتتهاب اشتتکهای من ولی... کنه نمی گریه که مرد! ریزه؟ می اشتتک و
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... بود من واستته... بار چند اونم... دیدم خودم چشتتمهای با خودم... دیدم
 جوری؟؟؟ چه ولی... برگرده مونده فقط... داره دوستم پس

 ...«برو پاشو... مادر نشه دیرت یگانه_»

... کردم خدافظی و شدم بلند زود... بود ظهر از بعد دو. کردم نگاه ساعتم به
 که دبو این راستش ولی دعوتم شهاب دوست خونه بودم گفته خانم نازی به

 یه و بهم زدم رو خونه در... باشتتم حرم تو دو یک، ستتاعت تا خواستتتم می
 غلط خدایا:_»گفتم آسمون به رو و باال گرفتم سرمو... کشتیدم عمیق نفس
! گم؟ می چی واسه دروغ همه این... خوامش نمی گفتم کردم غلط... کردم

 تبرگشتت کردم زیارت هرچی که... اتو یگانه ببيش فقط... ببيش خدایا
 !سرم تو خورد

 دهخری عربی چادر تازگیا... ام شتتونه رو انداختم دستتتیمو کیف. افتادم راه
... دز می چشمو آقتاب نور توی که بود براق انقدر... براق و بود لیز... بودم

 دقص... داشت مشکی گیپور هم سرآستیناش... بودم چادرا جور این عاشق
 مداشت. اومد می بهم خیلی... بپوشم رو همون فقط مشهدم وقتی تا داشتتم

 و ودب بست بن کوچه چون. رفتم می کنون فس فس و زدم می قدم کوچه تو
 جز سیک کردم می فکر همش. ترسید نمی خیلی آدم نبود توش کسی تقریبا
 کتو و تک هاش همسایه وقتی ولی کنه نمی زندگی کوچه اون تو خانم نازی

 رو ستترم فکرها همین تو... خندیدم می اشتتتباهم به خونه دم اومدن می
 دقیقا... ماشین یه ترمز صتدای... رفتم می و بود زمین روی های آستفالت

 ادامه اهمر به چیه؟؟ ماشینش ببینم نکردم کج حتی سرمو... بود دستم بيل
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 هدراومد حدقه از چشمهایی با و برگشتتم... گرفت بازومو یکی که دادم می
 ارب هزارمین برای... ریيت دلم صورتش دیدن با که... بزنم جیغ خواستتم

 ریش هت... مشکی شیشه و فرام بدون آفتابی عینک... ریيت دلم برابرش در
 سینه... کوتاهش و پرپشتت خورده واکس موهای... چونش زیر کوچولوی

 چشتتمای و ستتردش عطر بوی... اندامیش و تنگ و بلوز... مردونش و برنز
 یه قطف... بگیره منو بازوی جوری این تونست می نفر یه فقط... من مشتاق

 تتونس می فقط حرکاتش این همه اما... بکنه جا از بازومو بود عادتش نفر
 !بود برگشته اون... باشه چیز یه از

 ...«بری در ذارم نمی دفعه این_»

 شمچ بهش ساکت و کردم گوش صداشو... بیرون نکشیدم دستش از بازومو
 اب آستتمون تا زمین اش قیافه... اومد می بهش آفتابی عینک چقدر. دوختم

 جون و اومد می پوستتش زیر آب داشتت... بود کرده فرق اول روز شتهاب
 ودب مشتاق چشمام من... شد می تر خوشگل روز به روز داشت... بود گرفته

 !چی؟ اون ولی

 و وچشتماشت اون وقتی پدرستوخته... بود کرده قایمشتون آفتابی عینک زیر
... زیر انداختم سرمو! بگم؟ احساسمو من کنه می پنهون ازم احستاستشتو

 می خوش:_»گفت... کرد ول دستتتمو آرومم و زنم نمی حرف دید وقتی
 می خوش... خوشی بعدشم و ری می و ذاری می و شتکنی می دل! گذره؟
 !«گذره؟
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 کردن سر و گریه روز و شب! خوشی چه... کشیدم چی من دونی می چه تو
 ...«خداحافظ... حرم برم خوام می من:_»گفتم! عکست با

 ینا... دنبالم اون و افتادم راه... بکشتته نازمو داشتتتم احتیاج... جوگیرا عین
 .شد راهم سد و جلوم ایستاد... نکشید بازومو دفعه

 ...«یگانه فقط... فقط... رسونمت می... نوکرتم خودم... خب خیلی_»

... بود ميرور هنوزم... کرد می نگاهم التماس با داشت... کردم باال سترمو
 گامون سردی با... نذار تنهام... نرو دفعه این یگانه" بگه تونست نمی هنوزم

 !«برم؟ یا رسونیم می:_»وگفتم بهش دوختم

 ...«بيواه جون تو:گفت و زد تليی لبيند... شد عوض چشماش حالت

 یم نگاهم عشق با و بود ایستاده... ماشینش ستمت رفتم و برگردوندم رومو
 .کردم اخم... کرد

 ...«گرمه کن باز درو_»

ییچ... خندید  یه با... ماشین ستمت اومد و داد تکون یه دستتش تو رو ستو
 عقب دنده و کرد روشنش. ستوارشتدیم و شتد باز ماشتین در تیک صتدای

 می بر دفعه هر شهاب... بودم شده خیره روبرم به مدت ی همه من... گرفت
 من برای دوریت:_»گفت نیاورد طاقت هم آخرش... کرد می نگاهم گشت
 ...«آوردم می پناه قبلیم همدم به کم کم داشتم... یگانه نیست خوب

 می رو نیلو یعنی! قبلی همدم... کردم فکرمی حرفش به داشتم جلوم به خیره
 گه؟؟ می مامانشتتو شتتاید خب!!! بود افش جی نبود همدمش که نیلو گه؟؟
 تونه می چیز یه فقط شتتهاب برای همدم... همدم... یگانه خنگی خیلی
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 هخند که کردم نگاهش بد انقدر... سمتش چرخوندم سرمو شدت با... باشه
 .بود گرفته اش

... نشتتدم خطری که هنوز ولی آوردم می رو داشتتتم گفتم... بابا خب_»
 ...«نکن اذیتم انقدر دیگه خودته تقصیر

 یگذاشت چرا:_»گفت بازم... ساکت منم... زد حرفاشومی داشت التماس با
 !«رفتی؟

 !«کردی؟ پیدام جوری چه_»

 ...«بده منو جواب_»

 ...«بده منو جواب تو_»

 .شد خیره روبرو به و کرد بهم نگاه یه

 ...«ای دنده یه و لجباز هنوزم_»

 ...«بشم عوض نبود قرار_»

 جا یه... خورد می حرص که کردم می عشتتق دلم تو... بود گرفته حرصتش
 می وناذیتش بیشتر دارن دوست همه از بیشتر رو یکی که آدمایی بودم خونده

 تو من خورد می حرص شهاب... بودم آدما از دسته همون منم االن... کنن
 ترمز و جاده کنار زد رو ماشتتینو! بودم اش دیوونه... ولی خندیدم می دلم

 جا زا خوبه... بود گوشم تو دستی ترمز صدای اوه... کشید محکم رو دستی
 !«ایستادی؟ چرا:_»گفتم حرصش به توجه بی! نشد کنده

 ...«خواد می دلم چون_»

 ...«بگذرون خوش دلت با بمون پس آهان... اِ _»
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 قفل با... کتی بازم... بیرون برم که دادم تکونش و گرفتم دستگیره به دستمو
 با و نیاوردم کم منم... کرد می نگاهم جدیت با... کرد قفل رو همه مرکزی
 .سمتش برگشتم خشم

 ...«اینو کن باز_»

 !«منی مال تو... کنی فرار ازم ذارم نمی دیگه_»

 من ولی داشت تمنا وجودش تمام با... خوندم می رو عشق... کردم نگاهش
 قطف تو گه می که خودخواهیه این... گرفت دلم بشم خوشحال اینکه جای به

 خوشبيت یگانه دارم دوستت گفته شتهاب نگفت خانم لیال مگه! منی مال
... دوختم چشم شهاب به اشکی چشمای با! بوده؟ الکی حرفاش همه! شه

 فقط وت:_»گفتم... بود انداخته گیرم... برم در تونستم نمی نداشتم ای چاره
 ...«خوای می خودت برای رو چی همه

 می نشتتونش اشتتکامو نباید. دوختم چشتتم بیرون به و ور اون کردم ستترمو
... خودش طرف برگردوند ستترمو و ام چونه زیر گرفت دستتتشتتو... دادم

 ...«کن منونگاه:_»گفت... نکردم نگاهش

..._ 

 ...«توام با_»

 چشماش... ریيت اشکام موقع همون... کردم نگاهش و باال آوردم سرموو
 اون و عقب کشیدم می خودمو من... بيلش تو کشیدم حرکت یه تو و زد برق
 ...«کنار برو:_»گفتم ناز با اشکام همون با... تر جلو اومد می
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 کردم می حس... داد باال ابرو و خندید ریز... بود شده خم روم کامال حاال
 مدید صندلیم کنار رو شتهاب دستت حرکت وقتی تازه... پایین رم می دارم

... نداشت ای فاصله هیچ صورتم با صورتش... خوابونده صندلیمو فهمیدم
 من:_»گفت آرومی صدای با... هم به بودیم زده زل و بود اشتکی چشتمام

 کیی مال تو که کنم می فکر وقتی... یگانه بیارم دووم تو بدون تونم نمی
 کیی بيل تو... کنه نوازشت دیگه مرد یه من جز که این فکر از و بشتی دیگه
 می مبهم هفته یه فکرشم حتی من... شم می دیوونه من یگانه... باشی دیگه
 می مندار لیاقتتو من... من از بهتر خیلی... منه از بهتر لیاقتت تو... ریزه
 مال فقط... واست ذارم نمی کم خدا به... کنم می خوشبيتت ولی... دونم

 ...«بازم من... من بشی دیگه یکی زن اگه... یگانه باش من

 مداشت. کرد حلقه کمرم دور دستشو... بهم زدیم زل بازم و نداد ادامه حرفشو
 رندهپ حتی... نبود خیابون توی ماشینی هیچ و بود ظهر سر... شدم می گرم
 .بودم شده آغوشش مسخ... بودم آورده شانش بابت این از... زد نمی پر هم

 انعشم نتونستم... بزنم داد سرش نتونستم... عقب بکشم خودمو نتونستتم
 اشدست از یکی با... ریيت آخرمم اشک قطره... بستم چشامو فقط... بشم

 ...«ریزم می پات به رو دنیا:_»گفت گوشم کنار... ام گونه روی کشید

********** 

 زنان ورودی سمت به من و شدیم پیاده ماشتین از... حرم روبروی رستیدیم
 .سرم پشت برگردم شد باعث شهاب صدای. رفتم

 ...«باشه کارت تو مرار فرار... بلدم جاتو دفعه این_»
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 از هرچند... کردم خداحافظی و دادم تکون ستترمو... نداد ادامه حرفشتتو
 می فکر داشتتتم مدت تموم تو... اومد نمی خوشتتم وقت هیچ خداحافظی

 !نکرده ثابت شهاب هنوز کردم

 منتظر نم از زودتر انگار ولی بیرون بیاد تا ایستادم منتظرش شدم وارد وقتی
 و نزدیکش رفتم و افتادم راه... پیشتتش برم داد اشتتاره بهم نگاهش با... بود

 رفتم می شهاب با که باری اولین... صحن توی رفتیم هم شونه به شونه بعدم
 که بود خوب چقدر... بودم کرده پیدا پناهگاهمو که بود خوب چقدر حرم
 از داشتتم ذوق چقدر... کردن نمی نگاه رو ما برادر و خواهر چشتتم به همه

 حرم توی شهاب با غروب تا... شدم نمی حساب شهاب خواهر دیگه اینکه
 یوقت ولی بودیم مردونه و زنونه قسمت توی هم از جدا که عصر تا... بودیم

 فرشهای روی کنارش اذون موقع تا. بیرون برم که بهم داد اس شد خنک هوا
 الحا... کردم تشکر رضا امام از دلم توی چقدر... بودم نشسته صحن وسط

 خونه نقاره شتتش ستتاعت! خوندم می شتتکر نماز جاجت نماز جای به باید
 دادم قول رضتتا امام به دلم توی دوباره من و کرد زدن به شتتروع رضتتا امام

 دوسش بگم بهش بتونم کنه کمک خواستتم ازش... نکنم اذیت رو شتهاب
 قستتم گوشتتم نزدیک حرم توی و اذون نزدیک موقع همون شتتهاب اما! دارم

 دمفهمی می کم کم داشتم! کنه می خوشبيتم و مونه می پام به همیشه خورد
 هک این از بهتر چی دیگه! کنه التماس دارم توقع ازش هنوز من و کرده ثابت

 شهاب! خورد قسم مقدسی جای همچینن تو برام و باشه رضا امام شاهدمون
 باهاش و باال بیارم ستترمو تونستتتم نمی من و زد می حرف گوشتتم نزدیک
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 نمی باز دهنم اما... بيورم قسم براش تونستتم می منم کاش... بزنم حرف
 تهنشس هم کنار بودیم اونجا که آخری ی لحظه تا... بودم شنونده فقط و شد

 همچنان اما... خونه اومدیم و خوندیم نماز هم بعد... زد حرف اون و بودیم
 بیشتر و بیشتر داشتم دوست که بودم زده ذوق انقدر شاید... بودم ساکت من

 از سرمو و شدم پیاده خونه در جلوی... رو شتهاب حرفهای فقط... بشتنوم
 که کردم می پا اون و پا این داشتتتم... کردم نگاهش و بردم داخل پنجره

 ببرمش داشت دوست شاید... بسوزونم دلشو اومد نمی دلم اما بزنم حرفمو
 ده تا خودم جون به:_»گفت خودش بزنم حرف من که ازاین قبل... داخل
 «زدم رو سکته کنی نگاهم اینجوری دیگه دقیقه

 نمی روت دونم می تو برو... خوشتتگلم برو:_»گفت دوباره اون و خندیدم
 ...«کنی مهمون خودت همراه هم منو شه

 من_»:گفت... بود گرفته اش خنده ام قیافه از... بودم زده زل بهش باز دهن با
 ...«چالوس برم روز سه دو، تا باید

 !«چالتتتتتتتتتتتوس؟:_»گفتم داد با یهو

 ...«بیرون ریزن می مردم االن زشته! یگانه؟ زنی می جیغ چرا_»

 !«کردی؟ عوض رو حرف باز_»

 ...«رم نمی منم نری تا... ایستم می صبح تا خدا به دیگه تو برو_»

 ...«شهتتتتتتتتتتتاب_»

 !«جونم؟_»

 ...«میام منم:_»گفتم و صندلی رو نشستم و کردم باز رو ماشین در
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 راه نمیام و خوام نمی... کردی می ناز برام که قبل ساعت چهار سه تا... اِ _»
 !«کردم؟ پیدا طرفدار شمال برم خوام می که حاال شد چی! بودی؟ انداخته

 ...«شمالم عاشق من... آره که اون خب_»

 خودش... بيوره سرم تو شتمال... بودم خودش عاشتق... گفتم دروغ ولی
 !«انداختی؟ راه بیداد و داد شمال خاطر به فقط یعنی:_»گفت... بود مهم

 نزدیک صداشو موقع همون... اون خالف به رو کردم سرمو... ندادم جوابشو
 .شنیدم گوشم

 ...«کن ناز فقط تو خرم می... عشقه کردنتم ناز_»

 ای خستتته حالت با... کنم گریه خوام می دید وقتی... ستتمتش برگشتتتم
 ...«کنم می قاطی که نگیر رو ها آبيوره اون دیگه قرآن به:_»گفت

 .کردم غنچه لبامو

 ...«شهاب_»

 تا سه دو، خدا به... ببرمت تونم نمی خب! چیه؟... بشته فدات شتهاب_»
 ...«هستن همراهم مرد

 !«گردی؟ برمی کی_»

 عاشتتق یا شتتمالی عاشتتق وقت اون آهان:_»گفت... بود گرفته اش خنده
 !«شهاب؟

 ...«کوفت_»

 !«کدوم؟ من جون نه_»

 !«چالوس؟ بری خوای می چی برای تو اصال_»
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 ...«بیارمشون برم اونجا رفتن داد قرار برای شرکت مهندسای تا چند_»

 ...«بیان خودشون... نیامده قحط که ماشین علیلن؟ خودشون مگه_»

 رو بره رییستته ی وظیفه نزدیکشتتونه رییستتشتتون وقتی... دیگه شتته نمی_»
 ...«کنه نظارت کارشون

 !«کنه می ام رییسی رییس چه:_»گفتم و آوردم در شکلک یه

 يتبدب من انقدر... کن روشن گوشیتو:_»گفت لبش رو لبيند ته همون با
یل سال برای... گردم برمی روزه سه دو، رم می... نچزون رو  می خودمو تحو

 ...«رسونم

 ادهپی خواستم. دادم تکون" باشته" معنی به سترمو و کردم نگاش بهش غم با
 ...«یگانه:_»گفت که بشم

 لبام کردم حس لحظه یه تو که بدم جوابشتتو که ستتمتش چرخوندم ستترمو
 ام فهقیا کنم فکر... کرد خشکم ولی... سریع و کوتاه هب*و*س یه... سوخت

 خداحافظی لب زیر فقط... بزنه ای دیگه حرفی که نموندم... بود شتتده لبو
 در خانم نازی صتتدای که زدم طوالنی رو در زنگ... پایین پریدم و گفتم
 ...«دیگه میام دارم! سرآوردی؟ مگه... خبره چه:_»اومد

 دارم ددی وقتی... بود کوچه ته ماشینش هنوز... شهاب ماشین سمت برگشتم
 نازی... کرد روشن و خاموش برام بار چند ماشتینشو چراغ کنم می نگاهش

 تمبرگشتت بازم ببندم رو در اینکه از قبل ولی داخل رفتم و بازکرد درو خانم
 ماشینشو... دیدم رو شهاب
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 دلم وت... نمیره اون نبندم رو در تا دونستم می... بود نرفته هنوز... کرد روشن
 لدب سوره و آیه هرچی لب زیر... بستم درو و رفتم اش صدقه قربون تا صتد
 هم کنار نداشتیم شانس ما انگار... برگرده و بره ستالم خدایا... خوندم بودم

 ! بمونیم

 شد راحت خیالم شنیدم، رو شهاب ماشین عقب دنده صدای که این از بعد
 خندیدم دکر می نگام عصبانی تقریبا که خانم نازی به رو برگشتتم. رفته که

 !«چیه؟:_»گفتم

 اج تشتتنشته گشتتنشتته گی نمی! رفت؟ فرستتتادی رو بستتته زبون اون باز_»
 !«بمونه مکان و جا بی نباید غریب شهر تو... نداره

 ولی همونجا ره می بعدم به این از بوده جا هر حاال تا نباشین نگران شما_»
 ...«چالوس رفت کارش برای... تو بیاد تونست نمی واقعا دیگه االن

 ور بودی گذاشته دستتتو چرا حاال:_»گفت و داد تکون سترشتو خانم نازی
 ...«مادر رفت ام کله! داشتی؟ برنمی زنگ

... اِ ... ببيشید... ب:_»گفتم! کردم زن این بار دروغ انقد ببيشته منو خدا
 بابک آقا بگین شتتده کهنه زنگتون دیگه... کرد گیر زنگ شتتد چیز خب

 اونا از... دینگ دینگ دینگ، دینگ گه می که افا اف اون از... کنن عوضش
 ...«بینین می توش رو همه باکالسه انقدر... بيرین

 بيوره دینگ دینگ... مادر کن ولم:_»گفت و داد تکون سترشو خانم نازی
 ....«گذشته ما از دیگه اینا... من سرِ  تو



 من پرستار

 

199 

 تموم کم کم که خوردم می حسرت داشتتم... سترش پشتت منم و افتاد راه
 نمی دیگه رو خانم نازی من و شتتن می تموم دارن ستتفرم خوب روزهای

 ! شه می تنگ براش دلم چقدر... بینم

*********** 

 «گذاشتینش؟ کجا! نیس؟ یيچال تو که سمنو... خانم نازی_»

 .شنیدم سالن ازتوی صداشو

 ...«کنی می پیدا بگرد... مادر پایینی قسمت تو_»

 .زدم می غر خودم با لب زیر

 گیر چرا... دیگه نیستتت کردم رو و زیر رو یيچال این بار بیستتت من_»
 ...«داده

 مشکی ی کیسه تا چند و میوه کیسه جز اما گشتم فکسنیشوهم یيچال پایین
 نبیایی... نیست خدا به:_»زدم داد... نبود چیزی بود داروهاش حتما اونم که

 ...«بدین بهم بیاین خودتون اصال... ببینین

 وقت خانمم نازی ویری حیری اون تو... بیرون رفتم و بستتتم رو یيچال در
یل سال دیگه ساعت چند... بود آورده گیر  داشت اون وقت اون شد می تحو

 وامخ می من:_»گفتم آویزون لبهایی با... داد می دونه قفسش تو طوطی به
 نمک کامل رو ستتفره کنین پیدا رو ستتمنو این بیایین خدا رو تو... حرم برم
 ...«برم
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 من به رو قفس به زد می آروم هی دستتشو که حالی در توجه بی خانم نازی
 جا ینهم هم با بیا ورگل ترگل... بپوش درست چیز یه شو آماده برو:_»گفت
یل رو سال  ...«سرسفره ذارم می میام خودم هم رو سمنو... کنیم می تحو

 .شد گرد چشمام

 ...«حرم برم خوام می من_»

 بستن شلوغی خاطر به االن رو حرم های ورودی... تازه شلوغه االن حرم_»
 ...«تنهام منم جا همین بشین! شلوغی؟ این تو بری خوای می کجا

 سال موقع اونم... خواست می حرمو دلم من... کنم گریه خواست می دلم
یل  بودنم ناراضتتی و اخم به اعتنا بی خانم نازی... نیومد شتتهاب که تحو
 رو حرم انقالب صحن داشتت تلوزیون... زد می حرف طوطیش با داشتت

 الس لحظات اولین داشتم دوست من ولی بود شلوغ درسته... داد می نشون
 در و اتاق تو رفتم... بود گرفته حرصم خانم نازی دست از! باشتم اونجا رو
 خودم ی قیافه به... ایستادم کمد قدیمی آینه روبروی... بستم محکم روم رو
! نکرد؟ عمل ولی داد قول شهاب چرا... ستوخت خودم برای دلم... زدم زل

 گزن بهم بار بیست روز هر که اون! خاموشه؟ گوشیش حاال تا دیشب از چرا
 حرم برم من ذاره نمی خانم نازی چرا! شتتده؟ چی یعنی خدایا... زد می

 !کنم؟ خالی خودمو

 می مزاحممو همیشتته اشتتکای بازم اگه... کنم گریه ستتال اول نبود خوب
... ردنام... بيندم تا بود شهاب کاش... داشتم بدبيتی ستال آخر تا ریيتم

یل سال دادی قول تو... شهاب دادی قول  شستمن اتاق گوشه! باشی پیشم تحو
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 برای همیشه مثل چشمامو... روشتون گذاشتتم سترمو و کردم تا زانوهامو و
 دتش به اتاقم در که نکشید ثانیه به... فشاردادم هم رو اشتک از جلوگیری

 بیداد و داد... حالت اون تو من دیدن با... داخل اومد خانم نازی و شتتد باز
 «نشدی؟؟؟؟؟ آماده هنوز توکه:_»گفت کنون

 جلو اومد... پوشتتیدن لباس به برستته چه نداشتتتم خودموهم حوصتتله من
 .بشم بلند شدم مجبور... کشید زور به و گرفت دستمو

 ...«کنین ولم خدا رو تو خانم نازی وای_

 ...«ببین قیافتو... رسن می االن... کنم ولت رو چی چی_»

 !«رسن؟ می کیا:_»گفتم حوصله بی

 ...«اینجا میان االن همشون... هام نوه و هام بچه... دیگه مهمونام_»

 نازی دستتتم آیییی... جلوشتتون بیام شتته نمی روم من... بیرون نمیام من_»
 ...«شد کنده... خانم

 ...«بتهمناس کدوم بذارببینم! بپوشی؟ خوای می رو کدوم... نیا ناز جلو بیا_»

 می لباستتام میون و زد می دید رو کمد تو داشتتت و بود گرفته منو دستتت یه
 می ارچیک ببینم بودم ایستاده عصتبانی کم یه و حوصتله بی منم... گشتت

... نهای... آهان:_»گفت لبيند با و بیرون آورد لباس دست یه باالخره... کنه
 ...«عالیه بپوشش

 خریده تازه که جیيی رنگ و ستترخ لباس... افتاد فکم لبتاس دیتدن بتا
 اش نوه و عروس و بچه جلو اینو من... زانو باالی تا و بود دکلته... بودمش

 چادر مگه! موردم؟ در بود کرده فکر چی! صتتاحابم؟ بی من مگه! بپوشتتم؟
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 نباشتته حرصتتی کردم می ستتعی که لحنی با! دیتد؟ نمی پوشتتیتدنمو
 جلو من... پایین از نه داره چیزی باال از نه لباس این خانم نازی:_»گفتم

 «بپوشم؟؟؟؟؟ اینو مهموناتون

 و من جلوی... نه من مهمونتای جلو:_»گفتت و کرد لبتاس بته نگتاهی
 کمم یه... باشی تمیز و تر و خوشکل سالی اول خوام می... فعال... خودت

 موقع یدبا آدم... بیار بیرون روحی بی این از صورتتو و کن سفیداب سرخاب
یل سال  ...«باشه شاد جوره هم تحو

 ساعت نیم تا:_»گفت بیرون رفت می که طور همون و دستتم داد رو لباس
 ...«طرفی من با باشی نشده آماده... گردم برمی دیگه

 مد چرا! من افتادم بشتتری چه گیر خدایا... بهم زد رو در و بیرون رفت بعدم
 یهتتتتتتتو؟؟؟ شد کج اخالقش عیدی

 اب لباسامو و دادم تکون سرمو... رو بیچاره کردن خورش چیز نیستت معلوم
 وموهام و ایستادم آینه جلوی... پوشیدم قرمزمو لباس و کندم تنم از حرص

 تضاد قرمز لباس با و بود سفید پوستم... بستم ساده قرمز کش یه با اسبی دم
... ودب باربی و باریک اندامم و ترکیب خوش پاهام... بود کرده ایجاد جالبی
 دیدن با ...ایستاد می پق زانوم روی تا بعد به کمر از و بود تنم چسبون لباس
... گرفت حرصم خانم نازی کار از هم اومد خوشم لباس از هم آینه تو خودم
 !!!گذشت می چی پیرزن این ی کله تو نبود معلوم

 سرخاب خودش قول به کردم شروع آینه جلوی و آرایشم کیف ستمت رفتم
 اج صورتم رو زدم دستت با کم یه زدم که اتودمو پنکیک... کردن ستفیداب
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 شمچ خط... نداشتم حوصله من مثال... چشم خط سراغ رفتم بعد... بیفته
 وقت هیچ هم پایین خط از... کشتتیدم دنباله کوچولو یه با پلکمو پشتتت
 هب کردم استفاده کم یه هم صتورتیمو رژگونه... نکشتیدم اومد نمی خوشتم

 و*سه* داد می فرنگی توت بو رژم اوف... صورتیم رژ و اکلیلی ریمل اضافه
 هنداشتتت ایرادی و عیب ببینم زدم می دید آینه جلوی خودمو داشتتم... کردم

 و شدم خم آینه به رو بچرخونم سترمو که این بدون... شتد باز در که باشتم
 حال همون در... کردم پاک بود شتتده ریملی کم یه کته پلکمو پشتتت

 من اندازه به جوونیات هم تو... شتتدم ملوس چه ببین خانم نازی:_»گفتم
 «بودی؟؟؟ خوشگل

 هی بازم آینه تو... توش کشتتیدم دستتت یه موهامم و کردم پاک پلکمو پشتت
 نمی جواب چرا خانم نازی... بودم خوب خوب انداختم خودم به نگتاه

 !بود شده من مسخ بودم خوشگل انقدر حتما... خندیدم... داد

 ...«ج چرا خانم نازی:_»گفتم زود فکر این با

 وندهم باز دهنم... سرم پشت فرد دیدن با که گشتم برمی داشتم موقع همون
 رمبیدا بزن... بزن نه... گوشتتم در بزن خدایا! بیدار؟ یا خوابم خدایا... بود
! شهابه؟ خوره می منو چشتماش با داره که این! بینم؟ می خواب من... کن
 مجسمه عین دوتامون شهابه؟ بسته شل کراوات و پوشیده سفید بلوز که این
 تپشتت فقط... جلو بیاد قدم یه کرد نمی حرکت حتی... هم به بودیم زده زل
 ازهت... اومدم خودم به تازه... زد می دید پامو تا ستر و بود ایستتاده بستته در

 رلبزی تونستتتم فقط... قوله خوش کردم می عشتتق تازه... برگشتتته فهمیدم
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 با رو اتاق طول و دویدم طرفش به... کرد باز دستاشو... بزنم صدا استمشتو
 واه تو و گرفت کمرمو... کرد بلندم هوا رو بهش نرسیده هنوز و کردم طی دو

 غش زیادی هیجان از و گذاشتتم هاش شتونه رو دستتامو... داد می چرخم
 ...رفت می ام صدقه قربون اون و خندیدم می غش

 ...«دیوونه زمین بذارم_»

 ...بره گیج سرم ترسیدم می... بستم چشمامو

 ...«ترسم می من شهاب وایتتتتتتتتتتتتی_»

 ازب چشتتمامو وقتی... کنم نمی حرکت دیگه کردم حس کلمه این گفتن با
 ازم چشتم... پاهاش رو من و بود نشتتته زمین رو اون... بودم بيلش تو کردم

... حیا یب:_»گفتم... بودم بيلش تو تیپم این با بودم معذب... داشت برنمی
 ...«نبودا بد زدی می چیزی... بوقی... شوتی... الله یا

 !«شد می بد من برای اونموقع_»

 گوشش زیر زدم آروم سیلی یه و کردم بلند دستمو

 !«وقت یه نگیری رو_»

 ...«خوبه شدم بزرگ وقتی واسه نه_»

 خانم نازی:_»گفتم... خنده زیر زدیم بعدم و زدیم زل بهم ساکت تامون دو
 !«تو؟ بیای گذاشت جوری چه

 ...«بود بدهکار... داده فحشم کلی رفته یادت_»

 ...«رفته آبروم بفهمه... گفتم بهش دروغ انقدر_»

 ...«شستم توگ*ن*ا*ه من جاش به نداره عیب_»
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 .کردم نگاش دراومده حدقه از چشمای با

 !«هتتتتتتتتتتتتتان؟_»

 ...«بيونه واسمون محرمیت صیيه بیاد عاقد دیگه ساعت نیم قراره_»

 ...«شهاب:_»زدم جیغ تقریبا

 ...«جونم_»

 !«کنی؟ می شوخی_»

 ...«کرده جور برامون خانم نازی خوشگلم؟؟؟ چیه شوخی_»

 ادامه شهاب... بود شده گشاد تعجب از چشتمامم دهنم بر عالوه دفعه این
 منو تو که روز همون از رو چیز همه بینی می که خانومی نازی این:_»داد

 وجات منم... نشی ناراحت نیاورد روت به فقط... دونه می رفتی و گذاشتتی
 ...«بگیری تصمیمتو که نیومدم جلو فقط... دونستم می

 نگاه این فدای:_»گفت و خندید... کردم می نگاهش تعجتب بتا هنوزم
 !«کردم درست رو چی همه شد؟ بد تو برای مگه خب چیه... کردنت

 !!!«رفت پیرزنه جلو آبروم کردی؟؟؟ درست_»

 چی همه من چون شد حفظ آبروت... نرفت آبروت گلم کنی می اشتتباه_»
 ذاره نمی که االنم... داد تو به رو حق تازه و گفتم براش آخر تا اول از رو

 نیمک صیيه... عیدی دم کرده جور عاقد برامون... باشیم نامحرم این از بیشتر
 ..«.بمونن کفش تو گیرم می عروسی یه برات خودم... تهران بریم بعدش

 یه و خندیدم شتتوق با... اومدم می بیرون بهت حالت از کم کم داشتتتم
 .زدم بهش کوچولو چشمک
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 ...«چاکریم خیلی_»

 محکم لباشتو... ستوختم بازم کردم حس که بودم نکرده کامل حرفمو هنوز
 توی خودمو عشتتق با من و یدمب*و*ستت می عشتتق با... داد فشتتار لبام رو

 بيل منو محکم و بود کرده حلقه کمرم دور دستتتاشتتو... کردم گم آغوشتتش
 می ليتم ی سرشونه و موهام روی آروم آروم دستاش از یکی با... بود کرده

 به افتاد یادم... بودمش گرفته محکم و گردنش به بودم زده چنگ... کشتتید
 هب*و*س اون از بعد... نشته بازی نشته سته تا گن می... قبل ی هفته ظهر

 تازه... کردم می همراهی رو شهاب بیشتری عشق با دفعه این ماشتین داخل
 حس عشتتق فهمیدم می تازه... نیستتت کردنی ثابت عشتتق کردم می حس

 وجود و نگاه عمق تو عشق... نیست قول و قسم و حرف تو عشتق... کردنیه
... کمتر یکی و بیشتره یکی... نیستن مساوی هم با همه ها عشتق... آدماس

 ستتنجیدنی عشتتق... کنه مقابلش طرف تقدیم بیشتتتر کی که اونه مهم اما
 اندازه وقت هیچ و نهایته بی عشتتق... نداره گرفتن اندازه عشتتق... نیستتت

 ...نداره

***** 

 شهاب آقای موقت عقد به رو شما وکیلم آیا کنم می عرض سوم بار برای_»
 «درآورم؟ کیانی

 ودستش وقتی... دستم تو گذاشت دستتشو شتهاب که بدم جواب خواستتم
 سعی و کردم جلوگیری اشکام ریيتن از تومنی صد تراول دیدن با برداشتت

 لفظی زیر دونسته می بچمون... کنم دور یادم از خانوادمو خاطره و یاد کردم
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 هاجاز با:_»گفتم رسایی صدای با... خندیدم ریز... دم نمی جواب ندن بهم
 ...«بله رضا امام آقا و خانم نازی و بزرگترا

 پر خونشو فضتای خودش و خانم نازی های بچه زدن دستت و کل صتدای
 ...کرد

 هب کردن شروع دوباره خانوما همه عاقد رفتن بیرون و امضا خورده یه از بعد
 خانوم نازی های بچه تقریبا... زدم دید رو همه و آوردم باال سرمو... زدن کل

 منو که اینا بودم مونده... شتدن می نفری بیستت ده هاشتون خانواده با همه
 همه جلو شهاب... زنن می کل و دست برام انقدر جوری چه شتناسن نمی

 هک حلقه دیدن از... دستتم کرد ستتفید طال حلقه یه کریستتال جعبه توی از
 از داشت، نقش روش اریب صورت به کوچولو نگین تا سه فقط و بود ساده

 لمث که ستتلیقت به ایول اینکه معنی به زدم لبيند شتتهاب خوب انتياب
... گردنش بندازم حتما رو گردنبند اون دادم قول خودم به! پسندی ساده خودم

 لیو بهش میدم شتتهاب و نیلو عروستتی برای رو گردنبند کردم می فکر قبال
 ...شکرت خدایا... حاال

 نداشتم رو منم... کرد می تشکر و زد می حرف خانم نازی با داشت شهاب
 شهاب شدم، بلند جام از فوری طرفم، اومد... کنم نگاه خانم نازی به دیگه

 و شتتدم دوال زود کنه بيلم خواستتت می خانم نازی... من از تبعیت به هم
 زیر.. .یدب*و*س پیشونیمو و کرد بلند سرمو زور به... یدمب*و*س دستتشو
 نگهدارتون رضتتا امام... عزیزم بشتتی بيت ستتبز الهی:_»گفت گوشتتم

 ...«باشه
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 ...دستم کف گذاشت جعبه یه و آورد جلو دستمو

 خواد می دلم... گردنت بندازه شتتوهرت دادم ترجیح... ناقابله هدیه یه_»
 ...«پیشم بیای بازم و کنی یادم تا باشه گردنت به همیشه

 سرمو! کرد چه اون و کردم چه من... ترکید می داشت دلم محبتاش تموم از
 می معذرت من... من:_»گفتم خجالت و شتترم تمام با... انداختم پایین
 ...«خاطر به... خوام

 پیشه شاز تو زندگی، تو کن سعی همیشه:_»وگفت گرفت دستش تو دستمو
 ونیازهاش و کن درست براش خودتو جوری... اندازه به ولی کن ناز... بگیری

 هیچ ...نکنه کمبود احساس دیگه دخترای دیدن با وقت هیچ که کن برطرف
 غیرتشتتو هم بيوادت اگه باش مطمئن... نکن بازی غیرتش و غرور با وقت

 ...«ذاره می پات به غرورشو هم

 دروغش چرا که نیاورد رومم به حتی... نشتتستتت دلم به چقدر حرفاش
.. .داشتتتم احتیاج من که چیزی... مادرانه اونم کرد نصتتیحت فقط... گفتم

 من ازم، شدن جدا از بعد... کشیدم هام ریه تو عطرشو و کردم بيلش محکم
 نیم تا باشتتین ستتاکت همه:_»گفت و تلوزیون طرف رفت اون و نشتتستتتم

یل سال دیگه ساعت  ...«شه می تحو

 خترد یه عقد سفره بودم ندیده جا هیچ حاال تا... شدم خیره روبروم سفره به
 نزدیک شهاب... چیده خودش که ای سفره اونم و باشته ستین هفت ستفره
یل سال ای پایه:_»گفت گوشم  !«بیرون؟ بریم رو تحو

 .سمتش چرخوندم سرمو
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 مادرشتتون خونه تو گذاشتتتن احترام با که آدم همه این جلوی زشتتته_»
 تا ام دیگه ستتاعت نیم تا تازه... بیرون بریم پاشتتیم بشتته خونده صتتیيمون

 ...«بریم تونیم نمی هم سرکوچه

 .زد چشمک شهاب

 !«چی؟ بعدش_»

 خبردار. مامانت باالخره.. بعدش تا حاال:_»گفتم... بود گرفته ام خنتده
 !«کرد می سکته نگرانی از داشت! نه؟ یا کردی

 پشتتت جیيی یه ذوق از بشتیم محرم اینجا خوایم می فهمید وقتی... آره_»
 ...«زد می کر ساعت هشت و چهل تا گوشام خودش جون به... کشید خط

 کنارمون اونم کاش... شده تنگ شوهرم مادر برای دلم چقدر... خندیدم ریز
 حرف هم با همه چون... گذشت جوری چه نفهمیدم رو ساعت نیم... بود
... ودب زیر سرش همیشه مثل و بود نشسته ميموم کناری یه بابک... زدن می

 کاری کتک حسابی که شهاب هم و من هم. شدم ضتایع اون جلوی چقدر
یل ستتال بعد:_»گفتم شتتهاب گوش نزدیک... کرد  بریکت بابک به برو تحو
 !«نکردن بیرونمون که داره آبرو خیلی... کن عذرخواهی و بگو

 کنی می فک... شد می صاحب رو تو داشت اون! کنم؟ عذرخواهی من_»
 !«بود؟ دنبالت چشمش دونم نمی

... غروره خدای بشر این برسه دادم به خدا... بهش دوختم چشتم حرص با
 ...تلوزیون به رو چرخوندم قهر با سرمو

 االبصار و القلوب مقلب یا"
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 النهار و مدبرالیل یا

 االحوال و لحول محول یا

 ..."الحال احسن اال حالنا حول

 ...و سیصد و هزار یک سال آغاز... بتتتتتتتتتتتتتتوم

 هم با که شدن بلند همه... بود شده قاطی همهمه و صلوات و دست صدای
 می دنبالش داشتتتم نگاهم با... شتتد بلند هم شتهاب... کنن یب*و*سترو

 یب*و*ستترو باهاش رویی خوش با هم بعد و بابک طرف رفت... کردم
 رایب دلم تو... کرد بيل رو شتتهاب برادرانه و شتتد باز اش قیافه بابک... کرد

 ! مرده که پسرو این کن خوشبيتش خدایا... کردم دعا بابک

 هدار دونستم می... زد می حرف بابک با داشت که دوختم شهاب به نگاهمو
 من خاطر به شهاب... بود مهم چیز یه ولی کنه می عذرخواهی بدبيتی به
 ! عشق یعنی بازم این و... گذاشت همیشگیش غرور رو پا

 و اومد ستتمتم به خانم نازی شتتد تموم شتتیرینی خوردن و تبریکا وقتی
 استراحت یکم اتاقت ببرش... رستیده راه از تازه شتوهرت عزیزم:_»گفت

 ...«کنه

 ...«بگید شما چی هر... چشم:_»گفتم و زدم لبيندی

 ...«خانومم مبارک عیدت:_»گفت و اومد سمتم به شهاب موقع همون

 هم تو عید:_»گفتم و پایین انداختم ستترمو و گرفتم گر ختانمم لفظ از
 ...«مبارک

 .«همه جلو زشته حاال... بعدا ذارم می رو ب*و*س_»
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 «؟؟ شهتتتتتتتتتتتتتاب؟؟:_»گفتم کالفگی با

 «خانم؟ نازی گفت می بهت چی:_»گفت و خندید

 ...«کنی استراحت اتاقم توی ببرمت گفت_»

 ...«بریم... ام خسته خیلی... گه می راست:_»گفت و زد مرموزی لبيند

 !«کردیا رانندگی ساعت دو:_»گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 ...«دیگه بریم_»

 ...من اتاق سمت افتادیم راه و گفتیم ببيشیدی جمع به رو

 ...«خودت با ببر چای تا دو بیا دخترم:_»گفت خانم نازی

 ...«االن میام من برو تو:_»گفتم شهاب به

 سینی منم... اتاق توی رفت و گذاشت هم روی باشه عالمت به چشتماشو
 باز رو اتاق در وقتی... رفتم اتاقم سمت به و گرفتم خانم نازی دست از رو

... کنه می نگام خنده با و ایستتتاده دستتت به قاب که دیدم رو شتتهاب کردم
 شتشپ که بگیرم دستش از قابو دویدم و گذاشتم میز روی رو ستینی ستریع
 ماعصاب روی و دادش نمی که بگیرم قابو زور به خواستم می... کرد قایمش

 ..«.ببینم من بدش:_»گفتم آرومی نسبتا جیغ با... کرد می روی پیاده

 ویر نشتتوندم و گرفت دستتتام دستتتش یه با و گرفت رو قاب دستتتش یه با
 ...«خودم به ایول:_»گفت بعدش... تيت

 «چرا؟_»

 ...«است پیشه عاشق خودم مثل خانمم فهمیدم چون_»

 ...«نيیرم:_»گفتم کنم دفاع خودم از که این برای
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 جلوی میز روی که چیه عکس این معنی پس:_»گفت و داد باال ابرویی
 «تيتته؟

 ...«گذاشتمش طوری همین خب... خب:_»گفتم و انداختم باال ای شونه

 عکس طوری همین که آدم... د نه د:_»گفت گوشم زیر آروم و شتد نزدیکم
 «ذاره؟ می... میزش روی ذاره نمی رو غریبه پسر یه

 ...«اما... نه خب_»

 «چی؟ اما_»

 طوری نای... کنم گرم دلشو تونستم می طوری این... گفتم می که بود وقتش
 آروم و انداختم زیر سرمو پس... باهاشم دنیا ته تا که بفهمونم بهش شد می

 ...«من... من... نبودی غریبه پسر یه من برای تو اما:_»گفتم

 «چی؟ تو:_»گفت کنجکاوی با

 ...«قبل خیلی... قبل از... دارم دوستت من_»

 ...کردم راحت رو خودم و گفتم... گفتم باالخره... آخیش

 «یگانه؟ گفتی چی... چی_»

 ...«کنن می اعالم بار یه اخبارو_»

 ...باال آورد سرمو و گذاشت چونم زیر دستشو

 «داشتی؟ دوستم قبل خیلی از گفتی... کن نگاه من به_»

 خجالتات این قربون الهی:_»گفت و بيلش توی کشتتیدم که زدم لبيندی
 نگاه همب بگی خواستی چیزی هر باشه؟ دیگه نگیر ازم روتو یگانه... من برم
 «من؟ عشق باشه گلم؟ باشه... بگو و کن
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 ...«باشه:_»گفتم آروم لب زیر... بودم شده داغ حرفاش شنیدن با

 ...«آفرین_»

 بيواب بگیر نیستتتی؟ خستتته مگه:_»گفتم و بیرون اومدم آغوشتتش از
 ...«دیگه

 «بيوابم؟ من و باشی جا این تو شه می مگه بيواب؟ چیو چی_»

 تو باشتتم من وقت هر یعنی... زنیا می حرفا چه شتتهاب:_»گفتم تعجب با
 «خوابی؟ نمی

 ولی... خوابم می باشتتی باهام هم تو که زمتانایی:_»گفتت و خنتدیتد
 ...«تنهایی

 !«عمرا:_»گفت و برد باال سمت به سرشو

 ...«پرویی خیلی:_»گفتم و شدم سرخ

 ...کردم درازش تيت روی زور به و گرفتم دستم توی هاشو شونه بعد

یی که وقتی ندارم حوصله من... بيواب_»  ...«بیرون برم باهات خوابالو

 ...«پیشم بیا هم تو خب:_»گفت و کرد حلقه کمرم دور دستاشو

 ...«نيیرم:_»گفتم و رفتم غره چشم بهش

 ...«دیگه نکن اذیتم:_»گفت اخم با ها بچه مثل

 ...«ره می آبروم ببینه کنه باز درو یکی... شهاب نه_»

 ...«کنن باز رو اتاق در نباید و کردیم عقد تازه دونن می همه_»

 کارش همین... داد فشتتارم خودش به و کرد تر تنگ دستتتشتتو ی حلقه بعد
 ...«تيت روی بشم پرت شد باعث
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 «تونستم؟؟؟ دیدی_»

 !!!«شهتتتتتتتتتتاب_»

 حرف بيواب:_»گفت و چستتبوند خودش به منو و کشتتید دراز پهلو روی
 ...«نباشه

 !!«آقتتتتتا درمیارم سرت تالفیشو:_»گفتم و زدم کمرش به مشت با

 !!!«من شدم هات تالفی همین عاشق... هات تالفی اون و تو قربون_»

 کنار ...دادم گوش قلبش ضربان به و بستم چشمامو نشدنی وصتف ذوقی با
 !«عاشقتم:_»گفت گوشم

 دمیب*و*س نرم چونشو زیر و کردم خم باال به کمی سرمو حرفش این از بعد
 ...«تو فدای:_»گفت و داد فشارم خودش به بیشتر که

 ...«بهتر این از چی... بود عشق از لبریز دلم

***** 

 ...«دیگه باشه زود یگانه_»

 ...«اومدم:_»گفتم و انداختم آینه توی خودم به نگاهی

 کفشتتامو سترعت با خانم نازی با خداحافظی از بعد و بیرون اومدم اتاق از
 باال ییابرو دیدنم با... بود داده تکیه ماشتتین در به... بیرون رفتم و پوشتیدم

 ...«آوردن تشریف مادمازل... به:_»گفت و داد

 !«موندیا منتظر دقیقه دو:_»گفتم و خندیدم

.. .ستتاعت نیم گن نمی دقیقه دو به ما دهات تو:_»گفت و کرد باز برام درو
 «طوره؟ این شما مال
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... دوید راننده سمت به و بست درو که ماشین توی نشتستم و ندادم جوابی
 ...«مکان انتياب به رسیم می... خب:_»گفت و شد سوار

 «خانوممو؟ ببرم کجا:_»داد ادامه و زد استارت بعد

 ...«شنیدم زیاد رو الملل بین تعریف... اووووووم_»

 «خوبه؟... جا همون ریم می خب_»

 ...«اوهوم_»

 همراه هم خودش... گذاشتتتش تراک دومین روی و کرد روشتتن رو ضتتبط
 .کرد خوندن به شروع خواننده

 منی دنیای تموم گه می دلم دیگه که آخ"

 زمین میارم تو واسه آسمونو های ستاره

 تارمی و تیر شبای ی ستاره تک تو که آخ

 ...منی با گی می تو وقتی مشتمه تو آرزوهام

 ...وای ای

 دارم رو تو که کنم نمی باور

 ...وای ای

 ...ام چاره چیه نباشی دونم نمی

 ...بدونن دنیا همه اینو خوام می

 ..."ان دیوونه نیستن عاشق که اونایی

 دادن فشتار با رو عشتتقم تمام منم... خوند می و کرد می نگاه بهم عشتتق با
 عاشق وجودم تموم با من... دادم می نشتون بهش بود دنده روی که دستتش
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 نمی نیاد تا صد به موشو تار یه بود معتاد قبال که این وجود با... بودم مرد این
 !!!!دم

 ...«عسلم شو پیاده_»

 دستتتم توی دستتتشتتو و اومد کنارم... شتتدم پیاده ماشتتین از و زدم لبيندی
 ...«بریم:_»گفت و گذاشت

 مکردی می بحث ميتلف مسائل ی درباره و چرخیدیم می پاساژ توی هم با
 !«ببین اینو یگانه:_»گفت و ایستاد دفعه یه که

 ارهاشتت بهش که مشتتکی شتب لباس دیدن با و کردم نگاهی ميازه ویترین به
 ودب رنگ مشکی لباس... واقعا... بود خوشگل خیلی... شدم محو بود کرده

 تر دبلن جلوش از مقدار یه پشتش و بود شده کار کمی دامنش روی... بلند و
 ...بندی و بود باز کمی اش یقه... بود

 ...«داخل بریم بیا_»

 ...«دنباشی خسته:_»گفت فروشنده به رو... بردم داخل به و کشید دستمو

 «بکنم؟ بهتون تونم می کمکی چه... باشید سالمت_»

 «ببینیم؟ شه می رو ویترین پشت مشکی لباس این_»

 ...«رگاله این توی:_»گفت و کرد اشاره روبرو رگال به فروشنده

 می تر راحت نزدیک از حاال... آوردیم در رو لباس و رفتیم رگال ستتمت به
... شد مین بودن پوشیده شامل زیبایی اگه البته... کرد اقرار زیباییش به شد

 برو:_»گفت شتتهاب... بود باز کامال جلوش مثل هم لباس پشتتت چون
 !«ببینم تنت توی خوام می بپوشش
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 !«بازه خیلی این... پوشم نمی لباسا این از که من! شهاب_»

 !«باش نداشته کاری چیزاش این به تو! دیگه برو:_»گفت و کرد اخمی

 کلیمش ها لباس این پوشیدن با شتهاب یعنی... کردم تعجب حرفش این با
 باسل زیپ... کردم تنم بدبيتی با رو لباس و رفتم پرو اتاق به نداشتتت؟

 و ردمک باز کمی درو ناچار... ببندم مقداریشو یه تونستتم فقط و بود پشتت
 «پوشیدی؟ جانم؟:_»گفت و اومد که زدم صدا رو شهاب

 ...«ببند کامل رو زیپش بیا شهاب_»

 :گفت و کشید باال نرمی به رو زیپ... جلوتر اومد و زد لبيندی

 ...«ببینم بچرخ_»

 پیدا جلو و پشت تمام تقریبا و بود باز خیلی... شدم لباس باالی متوجه تازه
 ...بود

 !«یگهد دیدیش... دیگه برو:_»گفتم و گذاشتم سینم روی دستمو خجالت با

 دمب پول اینقدر خوام می که حاال... تنت توی ببینمش بذار... بابا ای_»
 !«ازش باشم داشته رضایت حداقل

 «بيریمش؟ قراره مگه_»

 چرخی ناچار منم و داد چرخم دستتتش با... گرفت دستتتمو و کرد اوهومی
 و آورد نزدیک ستترشتتو... کشتتیدم می خجالت ازش کمی هم هنوز... زدم

 درخشان هم خورشید از لباس این توی... نه هم ماه... نه که فرشته:_»گفت
 !«من خوشگل شدی تر

 ...«مکن عوض لباسمو خوام می... دیگه برو:_»گفتم و انداختم پایین سرمو
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 ...«منتظرتم... خانومم چشم:_»گفت و گرفت فاصله کمی ازم

 یشترب لحظه به لحظه رفتاراش دیدن با کال کاراش، دیدن حرفاش، شنیدن با
 زهمعج یه ما عشق واقعا... بودم خدا ممنون قبل از بیشتر و شدم می عاشقش

 پرو اتاق از خودم های لباس پوشتتیدم از بعد و آوردم در رو لباس... بود
 ...«آقا بریم می همینو:_»گفت شهاب... شدم خارج

 ...«بزارم جعبه توی براتون تا بدید... اومده خوشتون که خوشحالم_»

 جور این من شهاب:_»گفتم آروم شهاب به و فروشنده دست دادم رو لباس
 !«پوشم نمی رو لباسا

 ...«کنیم می صحبت بعدا شششش:_»گفت و کرد اخمی

 ...«بفرمایید:_»گفت و آورد در جیبش از کارتشو

 ...یرونب رفتیم هم با و گرفت فروشنده از رو لباس ی جعبه کرد حساب وقتی

 «گرفتی؟ رو لباس این چرا_»

 مگه ش؟پوشی می کسی جلوی گفته کی:_»گفت و برگشت سمتم به اخم با
 «بپوشی؟ خوشگل لباس من برای شه نمی نداره؟ دل شوهرت

 و کردم حلقه بازوش دور دستتتمو... اونور کرد روشتتو قهر بتا هم بعتد
 ...«قهرو قهر:_»گفتم

 کستتی جلوی لباستتو این بذارم که غیرتم بی اینقدر کنی می فکر تو_»
 «بپوشی؟

 به بکنم غلط من:_»گفتم بیارم در دلش از که این برای و دادم باال ابرویی
 ...«غیرت بی بگم آقامون
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 «گرفتی؟ سوغاتی داری؟ احتیاج چی عزیزم:_»گفت و خندید

 ...«گرفتم چیز همه تقریبا آره_»

 از بعد... رفتیم رستتتوران به بعد و زدیم گشتتت پاستتاژ توی هم دیگه کمی
 هتل ری می تو:_»گفتم شتتهاب به در دم که خونه رفتیم غذامون خوردن
 «دیگه؟

 ...«فعال تو بریم حاال_»

 ای باشتته بنابراین... کشتتم می خجالت من چون" داخل نیا" بگم نشتتد روم
 خانم نازی داخل، رفتیم کرد باز درو خانم نازی که این از بعتد و گفتم
 «پسرم؟ خوردید شام:_»گفت

 شتتهاب و نگفتم چیزی من همین برای بود شتتهاب با صتتحبتش روی
 رفع دیگه که کنیم جمع رو یگانه وستتایل اومدیم... جون مادر بله:_»گفت

 ...«کنیم زحمت

 بریم؟ کجا قراره چی؟ یعنی... کردم نگاه شهاب به تعجب با

 «برید؟ خواید می کجا... دیگه مونید می جا همین خب مادر؟ چرا_»

 زحمت وقته چند این خیلی دیگه نه:_»داد ادامه شتتهاب و داخل رفتیم
 کرد اصرار خیلی چون دوستام از یکی ی خونه ریم می رو امشتب... دادیم

 ...«تهرانیم عازم هم صبح فردا

 هگرفت حرصم ریيت می برنامه خودش برای من با مشورت بدون که این از
 خبر هیچی از من بگم خانم نازی جلوی شتتد نمی ختب البتته... بود

 ...کردم قایم دستم کردن مشت با رو حرصم همین برای... نداشتم
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 ...«مادر سالمتی به_»

 ...«اجازه با پس:_»گفت شهاب

 ...«کن جمع رو وسایلت اتاقت برو:_»داد ادامه من به رو بعد

 هب تا شتتدم بلند و خانم نازی چشتتم از دور البته کردم بهش خطرناکی نگاه
 منم... کرد ستتالمی و شتتد خارج اتاقش از بابک موقع همون که برم اتاقم

 .نشست شهاب پیش رفت که دادم جوابشو

 «خوبی؟... شهاب آقا سالم_»

 ...«شما لطف به بله... سالم_»

 کردم ارجخ کمد از لباسامو تند تند... نیومد صداشون دیگه اتاقم در بستن با
 و برداشتم میز روی از هم آرایشیم لوازک و مسواک... چمدون توی ریيتم و

 ور غریبه ی خونه برم که این ی حوصله اصتال... کیفم توی ریيتم رو همه
 !نداشتم

 خانم نازی برای که ای شتتده کادوپیچ ی جعبه وستتایلم کردن جمع از بعد
 اب شهاب... شدم خارج اتاق از کیفم و ستاک با و برداشتتم رو بودم خریده
 رفت و گفت ای اجازه با... برداشت زمین از رو چمدون و شتد بلند دیدنم
 منم... رفت همراهش هم بابک که بذاره ماشتتین توی رو چمدون تا بیرون
 مدت این... خانوم نازی ببيشتتید:_»گفتم و خانم نازی ستتمت به رفتم

 ...«نیاوردید روم به شما و گفتم دروغ... کردم اذیتتون خیلی طوالنی

.. .خداست حبیب مهمون حرفیه؟ چه این:_»گفت و کشید سرم روی دستی
... نشتتستتت دلم به مهرت اول همون از که بود این خاطر به کردم کاری هر
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 غافل مردت از وقت هیچ... بدی ادامه زندیگت به عشتتق با عمر یه ایشتاال
 ...شده نواخت یک زندگیش کنه حس نذار... بشه سرد دل ازت نذار... نشو
... دار نگه آباد رو ات خونه همیشه... شته می واویال بیاد سترت بال این اگه

 پشتتت بهش وقت هیچ و باش یارش ها ستيتی تو... باش مراقبش همیشته
 و وایبي خودت اگه البته باهاته همیشه که شوهرته که باشه حواست... نکن

 دورت هم چقدر هر... تنهایی داری عمر تا وگرنه... بمونه که کنی کاری
 ...«تنهایی باشی نداشته همدم و باشه شلوغ

 گذشته:_»گفت و گرفت بيلش توی سرمو که مب*و*سب دستشو تا شدم خم
 بی لیع مثل... نکنی نگاه پشتتتتو دیگه نری... پیشتتم بیا بازم حرفا، این از

 !«نباش معرفت

 هم بابک با... داخل اومدن بابک و شتتهاب موقع همون که گفتم چشتتمی
 کرد تشکر خانم نازی از هم شهاب... خواستم معذرت و کردم خداحافظی

 ایمبی که گرفت قول و کرد می نصیحتمون داشتت که ربع یه حدود از بعد و
 عصتتبانیت با ماشتتین توی... افتادیم راه و شتتدیم ماشتتین ستتوار پیشتتش

 «ریيتی؟ برنامه خودت برای چرا:_»گفتم

 «یگانه؟ گی می چی:_»گفت تعجب با و سمتم به برگشت

 !«کن نگاه روبروتو_»

 و کرد نگاه روبروشتتو... بودم عصتتبانی اینقدر کته این از کرد تعجتب
 «کرده؟ ناراحتت چی گی می حاال:_»گفت



wWw.Roman4u.iR  511 

 

 ایدش گی نمی... شناسم نمی کسو هیچ که جایی ببری منو خوای می چرا_»
 «نباشم؟ راحت دوستات با من

 بانیعص چه! دیوونه_»گفت بلندی ی خنده با بعد و کرد مکث ثانیه سه دو،
 ...«شه می

 !«شهتتتتتتتتتتتتتاب:_»گفتم و شدم تر عصبانی اش خنده دیدن با

... من تحمل کم... خانومم... من گل:_»گفت و برگشتتت ستتمتم به دوباره
 تناراح وقت یه که گفتم اینو من ی یگانه... زندگیم... من عمر... خوشگلم

 !«هتل ریم می داریم نشه

 ایمخو می مگه:_»گفتم بود شده رفع ناراحتیم کمی که حالی در تعجب با
 «هتل؟ بریم

یی! آره:_»گفت و زد بینیم به انگشت نوک با  نمی و یطاقت کم قدر این که تو
 !«کوشولو بدم توضیح برات ذاری

 «شده؟ چی دیگه:_»گفت که کردم پنجره سمت به رومو

 همین برای کنم لوس خودمو کمی خواستتتم می اما نداشتتتم ای بهونه
 ...«گی می دروغ همش که بده خیلی:_»گفتم

 !!!«بگیر ایراد بیچاره عاشق این از هی تو:_»گفت و خندید

***** 

 اب کردن فکر کمی از بعد... کجام نفهمیدم لحظه یه کردم باز که چشتتمامو
 یه ...نبودش شهاب... هتل بودیم اومده دیشب که افتادم این یاد اتاق دیدن

 ترکم امهن یه با و باشته رفته فیلما این مثل شتاید کردم فکر و ترستتیدم لحظه
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 راحت خیالم بیرون بود اومده حمام از که شتهاب دیدن با اما... باشته کرده
 ...خنده زیر زدم بلند صدای با و شدم

 ...«ندارم پول من آخی:_»گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

 «چی؟ برای:_»گفتم تعجب با و کردم جمع امو خنده

 عاشتتقت که کن ذوق گفتیم بابا... رفت شتتدی دیوونه!! تو درمان برای_»
 !«بکشه خونه دیوونه به کارت که اینقدر نه ولی... شدم

... یددو ستتمتم به و گرفتش که کردم پرت ستتمتش به و برداشتتتم رو بالش
 غلط بگو:_»گفت و گذاشتتت شتتکمم روی رو بالش که کنم فرار خواستتم

 ...«کنم ولت تا کردم

 «ختتتتتتتتتدا رو تو کن ولم_»

 !«کردم غلط بگو نه_»

 ...«گم نمی:_»گفتم لجاجت با

 ادد و جیغ با که دادنم قلقلک به کرد شتتروع و تيت کنار انداخت رو بالش
 ...«ااااااااب ا شهتتت... کتتتتتتتتتن م... ولتتت:_»شد مواجه من

 حدود از بعد. کنم فرار دستش از تا زدم می پا و دست من و خندید می اون
 خیسش ی حوله همون با و کرد ولم شد خستته خودش که انگار دقیقه پنج

 پاشو:_»گفتم و شتدم بلند تيت روی از.... تيت روی کرد پرت خودشتو
 !«دم می جوابتو بعدا.... کنی می خیس رو تيت االن

 صتتبحانه بریم که بشتتور صتتورتتو برو فعال.... عمرا:_»گفت و خندید
 ....«برسیم زود که کنیم حرکت زود باید.... بيوریم
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یل رو اتاق و کردیم جمع رو وسایلمون صبحانه خوردن از بعد . ..دادیم تحو
. ..بود سيت خیلی برام مشتهد و رضتا امام با خداحافظی... رفتیم حرم به

 تا... خوب عشق یه... ناب عشتق یه... بود داده هدیه بهم عشتق رضتا امام
 قستتمت به شتتهاب.... کنم جبران باید دارم عمر تا... مدیونشتتم دارم عمر

 شتتکر نماز رکعت دو و گرفتم وضتتو... زنونه قستتمت به من و رفت مردونه
 زندگیمون که خواستم آقا از.... نیاز و راز به کردم شتروع هم بعد.... خوندم
 از پر... ترستی هیچ بی... دغدغه بی و آروم... بمونه هستت که طور همین
 شلوغ ها جاده و عیده اول چون گفت و زد زنگ گوشیم به شهاب... عشتق

 بین از و کردم خداحافظی ناچار هم همین برای بریم زود باید شتته می
 دتمعا حسب بر نشستم که ماشین توی... بیرون کشتیدم رو خودم جمعیت

 شحالخو... کردم فکر دیشب به راجع و بستم چشتمامو... رفتم فرو فکر به
 چون... باهام رابطه نه خواستتت خودم خاطر به منو شتتهاب که این از بودم

 و فتهبی اتفاقی نیست قرار ازدواجمون شب تا گفت صتریح و واضتح خیلی
 بهم و کنم عادت بهش گذاشتتت چون... بودم ممنونش بابت این از من

 روی دستتشو شتهاب... داره دوستتم واقعا که داد نشتون و گذاشتت احترام
 هم دیشب... طوالنیه راه... عزیزم بيواب:_»گفت آروم و گذاشت دستتام

 ...«خوابیدیم وقت دیر

 «کجاییم؟:_»گفتم و کردم باز چشمامو
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 نمی... نمونیم گرستتنه راه توی که خریدم خوراکی مقدار یه شتتدم پیاده_»
 !«بشه مسموم خانومم نکرده خدایی وقت یه کنم خرید راه سر خوام

 ...«بيوابم من پس:_»گفتم و بستم چشمامو دوباره و زدم لبيندی

... برم عمیقی خواب به کم کم که شدن باعث گهواره مثل ماشین های تکون
 .پریدم جا از شهاب داد و ترمز وحشتناک صدای با

 ...«یگانتتتتتتتتتتته_»

 لویج درخت یه بود دیدن قابل که چیزی تنها... کردم نگاه اطرافم به بهت با
.. .کنارش دستاش و بود فرمون روی سرش... کردم نگاه شهاب به... بود روم
 خداااااا شده چی... اومدم خودم به تازه

 ...«شهاب:_»زدم جیغ

 شتوح با... بودم کرده گم پامو و دست. باشیم کرده تصادف شد نمی باورم
 جوابمو چرا... بودم زده زل بود بیهوش فرمون روی افتاده که شتتهاب به

... بکنم غلطی چه باید من خدایا! درخت؟ به خوردیم که شتتد چی... نداد
 یه حتی... کردم نگاه برمو و دور و شدم پیاده ماشین از... زدم می نفس نفس

 یعنی... بود گرفته ام گریه... اومد نمی راست از نه... چپ از نه هم ماشین
 باز رو شهاب سمت در... دویدم ماشتین طرف به... کنه کمکم نبود کستی

 هق... خدا اومده سرش بالیی چه... شد سرازیر اشتکام دیدنش با... کردم
 ینهس رو گذاشتم دستمو... خوابوندم رو صتندلی... بردم فرو گلوم تو هقمو

 رفتم زود... صتتندلی رو خوابوندمش آروم و عقب به دادم هلش و شتتهاب
 برداشتم رو آب بطری... کردم باز زور تا صد با درشو عقب صندوق ستمت
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 هامپا رو و برداشتتتم دستتتمال تا چند کیفم تو از... پاشتتین جلوی پریدم و
 و يضب با... صورتش رو پاشیدم دستم با قطره تا چند آب با اول... گذاشتم
 باز چشتتماتو خدا رو تو شتتهاب... شتتهاب:_»زدم صتتداش گرفته صتتدای

 ...«کن

 هنکن... کردم یخ ترس از... داد نشون العمل عکس حتی نه و خورد تکون نه
 .دادم تکونش و بازوش سمت بردم دستمو! باشه شده چیزیش

 ...«دیگه شو بیدار... شهاب... شهاب_»

... ددا نمی تکون هم پلکاشو حتی... بود آروم آروم... شدم خیره صورتش به
 رموس! کنم؟ سرم تو خاکی چه بیابون بر این تو من خدایا... جوشید اشتکام

 هیچی که پرنده... زدم دید رو جاده ماشین عقب ی شتیشته از و چرخوندم
 اثر اما صتتورتش رو پاشتتیدم آب قطره تا چند بازم... زد نمی پر هم مگس

 .ریيتم اشک آروم آروم و اش سینه رو گذاشتم سرمو... نداشت

 !تنهایی؟ کنم چیکار من حاال! کنی؟ می اذیتم چرا... شهاب بدی خیلی_»
 ...«شد جوری این چرا خدایا! سرت؟ باال بیارم کیو بیابون این تو

 اطرخ به فکرکردم اولش... ره می پایین و باال شهاب ی سینه کردم می حس
 کوچیکی تکون یه بازم شتتدم آروم که بعدش اما خودمته تکونتای تکون
... کردم نگاهش تعجب با و کردم باال اش ستتینه روی از ستترمو... خورد

 تکون یه پلکش... کردم نگاهش دقت با و زدم کنار صتتورتم رو از اشتتکامو
 رو آب بطری... اومد می هوش به داشتتت یعنی این... خورد کوچیتک

 کردم الیخ پایین تا باال از و صورتش روی گرفتم... بازکردم درشو و برداشتم
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 داد با... بود خیس خیس موهاش... باال پرید وحشتتت با... اش کله رو
یتتتتتتتتتتی:_»گفت  !«دیگه؟ کردی خیسمون چرا... بابا ا 

 یقه و داد می تکون خیستشو ستر هی... بودم دوخته چشتم بهش تعجب با
 از این... دادم فشار هم رو دندونامو حرص با... چکوند می آب از لباستشو

 زاری گریه براش ساعت دو بگو خرو مِن !! ذاشتت می سترکارم داشتت اول
... یدمد توجهیشو بی وقتی... صورتش تو برم کله با خواست می دلم... کردم
 اج شتتهاب... گریه زیر زدم بلند و نیوردم طاقت دیگه بود کرده اذیتمم تازه

 همون زیر رفتم کنون گریه و شتتدم پیاده ماشتتین از... کرد نگاهم و خورد
 ادهپی ماشین از شهاب بالفاصله... نشتستتم بهش بودیم خورده که درختی

 بی کار از خیلی... اومد نمی بند ام گریه... سمتم اومد می داشتت... شتد
 هوش بی اولش درسته... بود کرده تصتادف درستته... بودم دليور اش مزه
 زمر تا منو که بزنه مردن به خودشتتو اومد می هوش به وقتی نباید ولی بود

 .شنیدم گوشم نزدیک صداشو... ببره سکته

 !«یهو؟ شد چت یگانه... یگانه_»

 دوست... بریزن اشکام آروم گذاشتتم و صتورتش خالف چرخوندم سترمو
 وسترم و ام چونه زیر گذاشتت دستتشتو... کنم می گریه دارم ببینه نداشتتم
 .برگردوند

 ...«کن نگاه منو یگانه... ببینمت_»
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 می خودشتتو کار هام گریه دونستتتم می... چشتتماش تو انداختم چشتتمامو
 بعد میای هوش به! مهمه؟ برات من دادن زجر انقدر یعنی:_»گفتم... کنه

 !«کنی؟ می لوس ام واسه خودتو

 می... بشم اشکات قربون من الهی:_»گفت لبيند با... بود گرفته اش خنده
 !«کنی می عزاداری جوری چه مردم اگه ببینم خواستم

 خوشگلش های خنده دیدن با... صتدا بی اما... خنده زیر زد خودش بعدم
 به و شدم بلند... کردم اخم و کردم کنترل خودمو ولی بود گرفته ام خنده منم

 مگرفت... کشید بازومو و رسوند بهم خودشو زود... افتادم راه ماشین ستمت
 !«خوبه؟ کردم غلط بگم:_»گفت و بيلش تو

 درد بتازوهتام... خودش بته داد فشتتتارم تر محکم... نتدادم جتوابشتتو
 ...«شهاب... آیتتتتتتتتتی:_»گرفت

. ..نفسم... عشقم... کردم غلط:_»گفت... نکرد ولم اما کرد شل دستتاشتو
 کنن قهر ولی گوشم زیر بکش بیا اصال... خدا رو تو نکن اخم... کردم غلط

 !«خب؟

 چهب این مجبوری:_»گفتم... کرد می نگاهم التماس با... کردم باال ستترمو
 !«کنی؟ کشی منت بيوای آخرش که دربیاری رو بازیا

 ...«خرم می قیامت تا من کن ناز تو... دیگه همینه به عشقش_»

 ...«است عشق هاتو خنده:_»گفت... خندیدم

 !«ها؟ شده زخم! کنه؟ نمی درد پیشونیت! خوبه؟ حالت_»

 ...«سرت فدای_»
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 بزن تهس بتادین و دستمال ماشین تو بریم بیا! سرت؟ فدای چی یعنی اِ _»
 ...«روش

 ...ماشین سمت بردمش زور به و کشیدم دستشو

 این شتتکر رو خدا باز:_»گفتم کردم ضتتدعفونی رو زخمش که این از بعد
 ...«خورد درد به بار یه اولیه کمک ی جعبه

 ...یدب*و*س رو م گونه بده رو جوابم که این بدون

 و یدب*و*س هم دستمو روی آروم... برد باال و گرفت دستتش توی دستتمو
 !«ببيشید:_»گفت

 «کجاست؟ جا این شهاب؟:_»گفتم جدیت با و گذاشتم کنار و شوخی منم

... خاکی تو زدم نيورم بهش که این ترس از... جلوم اومد کامیون یه_»
 ...«که

 !«نکشیم تهران تا ترسم می... بشین اینور بیا پاشو_»

 اینقدر من یگانه:_»گفت و شد ميموم نگاهش اون اما بود شتوخ لحنم من
 «چرا؟ آخه خوبی؟ اینقدر تو... کردم اذیتت

 وارس شد جابجا که وقتی... اونور بره کردم اشاره بهش و شدم پیاده ماشین از
 ...«کمر و کوه به بزنم خوام می که ببند کمربندتو:_»گفتم و شدم

 !«مسيره:_»گفت و خندید

 ...«و خودتی:_»گفتم تيسی با

 «کی؟:_»گفت و داد باال ابروهاشو

 !«خودت و خودتی_»
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 بی چقدر که کردم فکر این به به راه توی... افتادم راه و کردم روشن ماشتینو
 و خواب همش اما... بودم می مراقبش و موندم می بیدار باید... حواستتم

 بیدار ستتاعت دو نتونستتتی که یگانه ستترت تو خاک... خواب و خواب
 تهدرس خب... کرد نگاه بهم که بس کرد ام کالفه شتهاب تهران تا... بمونی

 موقع اما کردم می ذوق و شتتد می گرم دلم که بود هاش نگاه این با که
 الب یه دوباره ترسیدم می... بشه پرت حواسم همش شد می باعث رانندگی

 هس دو... رسیدیم که بود شتب ده ستاعت تقریبا! بیارم خودمون ستر مالیی
 عوض رو جامون شتتهاب با و نداشتتتم روندن نای دیگه رو راه آخر ستاعت

ه... کردیم  خب... اومدیم ماشین با ها دیوونه این عین راهو ساعت چهارده ا 
 ورط این گه می آقامون... شتتنوا گوش کو البته! راحت رفتیم می هواپیما با

 صادف؟ت یا صفاست خستگی صفا؟ کدوم آخه بگو خب... بیشتره صفاش

 !«رسیدیم باالخره آخیش_»

 خوش شتتوهرت مادر و پدر ی خونه به:_»گفت قشتتنگی لحن با شتتهاب
 !«ها کیانی خاندان عروس تک اومدی،

 شهاب وقتی... داخل رفتیم و کردیم باز کلید با درو بزنیم زنگ که این بدون
 و نذاشتتتم که بگیره دستتتمو خواستتت و کنارم اومد کرد پارک رو ماشتتین

 محرم اجازه بدون که خانوادتم ی شتترمنده هم طوری همین من:_»گفتم
 «بگیرم؟ دستتم... شدیم

 ...«پسرشون کرده تور فرشته باشه خداشونم از:_»گفت و خندید
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 تو نوم و کشید پر سمتم به... بیرون پرید خانم لیال و شد باز در موقع همون
 «اومدین؟ خبر بی چرا... من بشم عروسم قربون الهی:_»گرفت آغوشش

 بودیم خونده صیيه ای اجازه هیچ بدون... ازش کشیدم می خجالت خیلی
 ستتوپرایزتون خواستتتیم:_»گفتم آرومی لحن با... بود بيشتتنده چه اون و

 ...«کنیم

 مپیشونی و اومد سمتم به پرسی احوال و سالم از بعد و اومد هم کیانی آقای
 ماشتتین صتتدای با:_»گفت که کردم نگاه بهش شتترمزده... یدب*و*ستت رو

 ..«.شدید خسته خیلی حتما... داخل بریم... اومدید که شد دار خبر شصتم

... خندید می داشتتت و بود مامانش آغوش توی که افتاد شتتهاب به نگاهم
 وقتی»:_گفت خوشحالی با کیانی آقای... هال توی نشستیم و داخل رفتیم

 ینم کنه خواستگاری ازت تا جا اون اومده شتهاب که کرد تعریف برام لیال
 و تو خوشبيتی لیال و من آرزوی تمام... دخترم شدم خوشحال چقدر دونی

 هب االن از بودی دخترم االن تا... شد برآورده هم با دوتاشون که بود شتهاب
 ...«عروسم هم و دخترمی هم بعد

 براتون ماه این آخر برای:_»گفت که پایین انداختم ستترمو و زدم لبيندی
 «بگیرم؟ عقد وقت

... منداری چیزی فامیلی که ما... هفته آخر... بابا دیره:_»گفت سریع شهاب
 منو ی خونه ریم می بعدشم... گیریم می جشن و کنیم می عقد هفته همین

 ...«گیریم می دیگه ی خونه یه و فروشیم می
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 اشهب... پسر هولی قدر چه:_»گفت و کرد قطع حرفشتو خنده با کیانی آقای
 ..«.نباش هول اینقدر... بعد کنید ریست و راست رو کاراتون باید... باشه

 چه هر باید... گه می راست پسترم:_»گفت و اومد میوه ظرف با خانم لیال
 اون نه ولی... خودشتتون خونه بفرستتتیمشتتون و بکنیم رو کاراشتتون زودتر
... بشن مرور دوباره گلم عروس برای قدیم، بد خاطرات خوام نمی... خونه

 ...«خریم می خونه براش تهران جای بهترین

 و نشتتستتت کنارم اومد جون لیال... بود پایین ستترم و گفتم نمی هیچی من
 التیخج اینقدر بره که این از قبل تا دختر این... آقا شتتهاب ببین:_»گفت

 «تواِ  تقصیر همش... که نبود

. ..دیگه بله:_»گفت شتتهاب که باال گرفتم ستترمو و خندیدم منم باالخره
 هیتتتتتتتتتتتتتتتتتی... بگیریم رو بابا و مامان سوگولی قراره بود رفته یادمون

 ...«خدا

 خورده شام که بود یازده حدودای ساعت... خندیدیم هممون حرفش این با
 یزیچ یه یاد که اتاقم توی برم خواستتتم... بيوابیم بریم شتتد قرار و بودیم
 ...افتادم

 «بیای؟ لحظه یه شه می... شهاب:_»گفتم شهاب به رو

 ...«نه که چرا بله_»

 :گفت که اتاقم توی رفتیم

 «داری؟ احتیاج چیزی جانم؟_»
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 شتتهاب جلوی رفتم و برداشتتتم رو شتتده پیچ کادو ی جعبه کیفم توی از
 «یگانه؟ چیه این:_»گفت ذوق با... ایستادم

 پشتتتتو:_»گفتم بهش آروم... آوردم در رو گردنبد و کردم باز رو جعبه در
 ...«کن

 ورط همون... بستم رو گردنبد برای من و برگشت بود متعجب هنوز که اونم
 ...«خوشحالی با... عشق با... خواستم می که

 این:_»مگفت که شد خیره چشمام توی... کشید گردنبد روی دستی و برگشت
 دهخور قسم... نیلوفر خواستگاری بری خوای می فهمیدم که بود زمانی مال

 رایب برم و گردنت بذارم اینو... واقعیه عشتتقم کنم ثابت که این برای بودم
 ...«حاال اما... همیشه

 و دادم قورت رو بود نشتتستتته گلوم توی خوشتتحالی اثر بر که بيضتتی
 ...«شهاب کردم نمی فکرشم حتی:_»گفتم

.. .شد حرفم شدن قطع باعث لبام با لبهاش تماس و تر نزدیک اومد شهاب
 ...کردم می فکر چیز یه به فقط و فقط و بودم بسته چشمامو

 ..."خوشبيتم چه من"

 زجرت قدر این که بمیرم الهی:_»گفت و کرد ولم دقیقه دو یکی از بعد
... کردم ماجرا این وارد نیلوفرو تو کردن اذیت برای فقط احمق من... دادم
 برام لعنتی مواد اون که هایی موقع همون... بدم حرصتتت که این برای فقط
 فکر هک بودم بدبيت چقدر... بود گرفته فرمان تحت ميزم و زندگی بود شده
 اب کردم می فکر و داشتتتم دوستتتت... درستتتیه کار کردنت اذیت کردم می
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 رو وت فقط... کردم می اشتباه اما... بیارم دستتت به تونم می دادنت حرص
 منفهمید که این تا... بگم به چیو همه خواستم ترکم از بعد... دادم می زجر
 دونی نمی... نیلو خواستتتگاری برم خوام می پرید دهنم از روز اون چرا

 تو غم دیدم وقتی دونی نمی... دادم فحش خودم به رفتی که بعدش چقدر
 چه با فرداش دونی نمی... فرستادم لعنت خودم به چقدر رو مامانم چشمای
 ونید نمی... شده تموم چی همه گفتم و خواستم معذرت نیلوفر از بدبيتی

 ویت یگانه... کردی بازیچه رو مردم دختر که کرد دعوا چقدر فهمید که بابا
. ..دادم زجرت که شرمنده... ام شرمنده یگانه... رو حرفم بگم باید کالم یه

 ...«کنم می جبران برات وجودم تمام با یگانه... خوردی غصه که شرمنده

 :_»گفتم و زدم کنار گونشو روی اشک

 تو... بریزی اشتک من جز کستی جلوی وقت هیچ... وقت هیچ خوام نمی
... بقیه جلوی حداقل... بمون ميرور همیشه... دارم دوستت غرورت با رو

 ...«ضعیفی تو کنه فکر لحظه یه حتی کسی خوام نمی

 اون نتونستت حتی هم شتم می له دارم که این حس... کشتیدم آغوش توی
 ...کنه نابود رو داشتم که شیرینی لذت

***** 

 !«منتظرته در دم ساعته سه بدبيت دیگه، بیا... بگیری مرض_»

.. .بود تنم عروستتی ستتفید لباس... کردم نگاه آینه تو خودمو دهم بار برای
! منم؟ این... شتتد نمی باورم... بود تاج و تور ستترم رو و بود شتینیون موهام

 اشباب که اون... بود ولو خیابونا تو روز یه که اون! تنها؟ ی یگانه! یگانه؟
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 با !کی؟ با! رستیدم؟ جا این به که بودم کجا! رستتیدم؟ کجا به! نيواستتش؟
 منو دستتت اون جز کس هیچ... کردم شتتکر رو خدا زیرلب! کی؟ کمک

 در دم اش گنده شتتکم اون با... بود شتتده بلند ارغوان داد... بود نگرفته
 بود ممنتظر بیرون بود ساعت ربع شهاب... زد می غر و بود ایستاده آرایشگاه

 بهش یحساب آرایشگرو سر برم که گشتم می وایراد عیب دنبال آینه تو من اما
 خاطر به بس از کنه درستتت موهامو اومد تا... شتتعور بی... بزنم نیش

 بگه صتتورتش رو بذارم اتومو بتا خواستتت می دلم زد غر بلنتدیشتتون
 !!!جلیتتتتتتتتتتتتتتتز

 من ستر نه زنن می غر کچل سترعروس معموال بگه بهشتون نیس یکی آخه
... آورد در توپ شینیون یه توش از شد می و داشتتم مو عالمه یه که بدبيت

 کار و ام کله بذاره پوستتتیژ یه خواستتت می زور به نبود، بلد یارو این منتها
 که زدم کنایه بهش انقدر. ننشستم ستاکت منم خب... کنه راحت خودشتو

 رنگ یه... کرد رنگ خودمو موهای اومتد غره چشتتم کلی بتا کتار آخر
 می العاده فوق سفیدم صورت به که تیره عسلی... توپ خیتتتتتتتتتتتتتلی

 خوشکلی و درشت های حلقه حلقه و کرد گودی بی موهامو بعدش... اومد
 مات صتتورتی رنگ رژم و بود ای نقره دودی آرایشتتمم... درآورد توش از

 ابروهام... فرانستتوی و کوتاه تورم و بود ستتلطنتی و ظریف تاجم... مات
 انقدر... ردهب پیشونیم نزدیکای تا دنبالشو کردم می فک که کوتاه دم شیطونی

! رهبیچا شهاب به برسته چه شتناختم نمی خودمو خودم که بودم کرده تيییر
 و کرد فرنچ اومد آرایشتتگره شتتاگرد بعدش که بود مانیکورکرده ناخونامو
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 ...کردم نگاه لباسمو... بود سرجاش چی همه... کرد خوشکلشون حستابی
 زیر.. .بود شتده کاری نگین پاش تا ستر از... نگین از پر و دار دنباله دکلته،

 نمت کیپ العاده فوق بود ستفارشی لباس چون!!! شتدم می لوستتر عین نور
 ...بود

 بيندل بدجنستتی با... کردم نگاه بیشتتتری دقت با و آینه نزدیک بردم ستترمو
 گرهآرایش این پدر تا من ولی نبود ضایع... بود صاف موهام تار از یکی... زدم
 ! نیستم یگانه نیارم در رو

 یشگونن محکم دستمو یکی که اتاقکش سمت برم خواستم ذوق با و برگشتم
 ...گرفت

 ....«اوووووووف_»

 کنم کفنت ای:_»گفت اش شتتده کلید دندونای بین از حرص بتا آرزو
 !!!«برد خوابش شوورت بریم بیا... یگانه

 ازوموب ببین:_»گفتم کشیدم می راستم بازوی روی چپمو دست که درحالی
 ...«ره می آبروم شه می کبود جاش االن! کردی؟ چیکار

 مشومقد تازه من!!! چی یعنی گه می بهتون آقاتون شب آخر که شدنو کبود_»
 ...«رفتم

 پر مهایچش با که ببرم یورش طرفش به خواستم می و کشیدم بنفش جیغ یه
 حاال. شدم خیط کم یه... شتدم روبرو دیگه خانومای سترزنش و تعجب از

 ! ای جنبه بی عروس چه گن می خودشون پیش
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 ولی تنرف آرایشگره اتاقک به صدام خیلی و بود بزرگ آرایشگاه شکر رو خدا
 به شنل و انگشتم تو بندازم لباسمو ی دنباله حلقه آدم ی بچه مثل شد باعث

 گوشم تو آرزو و صدف ضایع های کشیدن کل صتدای... بیرون برم دستت
 و زوآر... بود منتظرم در پشت شهاب... بود آپارتمانی آرایشگاه چون... بود

 در از رفتم تنهایی برداری فیلم خاطر به من و موندن داخل ارغوان و صدف
 ...بیرون

 ! کردی خلق چی... براوو... نوکرتم خدایا... گاااااد مای... واوووو

 نخریدمو تو خودم اعتیاد، از شدنش پاک خاطر به که سفیدی شلوار و کت
 وارشس هم موهاشو... سفید کراوات و ای فیروزه بلوز با کردم انتياب براش
 هریيت کج تار تا چند اندازه به جلوشتتو تافت و واکس و ژل با و بود کرده

 لعادها فوق بود زده که مدلی ولی نبود فشن... باال بود زده هم رو بقیه... بود
 دستتت ی اشتاره... اون به من و بود شتتده خیره من به اون... اومد می بهش
 کتحر ستتمتش به و زدم لبيند... جلو برم گفت می که دیدم رو بردار فیلم
 قدم ميرورانه و لبيند بدون و اومد خودش به انگار هم شتتهاب... کردم

 توی دستش یه... رفت می غش داشتت حرکتاش دیدن از دلم... برداشتت
 من... بهم رستیدیم... قرمز رز گل دستته دستتش یه و بود شتلوارش جیب
 دهش خیره بهم محسوس لبيند یه و کنجکاوی با اون و کردم نگاهش منتظر

 ونج شهاب:_»گفتم آروم... بده رو گل دسته بهم نداشت قصد انگار... بود
 !!!«خودت مال گل دسته خوای می
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 تو افته می خوردنات حرص این ببین:_»گفت... خندید صتتدا بی و آروم
 ...«شه می خاطره فیلممون

 در کنارش از و گرفتم رو شهاب از ناز با و رفتم بهش کوچیکی ی غره چشم
 ورد دستشو و رسوند بهم سر پشت از خودشو قدم یه با بالفاصتله... شتدم
 لگ دسته... بودم جلوش من و بود ایستاده سرم پشت اون... کرد حلقه کمرم

 ردارب فیلم... لبيند بدون ولی سمتش چرخوندم سرمو من و گرفت جلوم رو
 رو گل دستتته یعنی که زد چشتتمک خنده با شتتهاب... چرخید می دورمون

 عدمب... بیرون کشتتیدم رز شتتاخه یه توش از و گرفتم رو گل دستتته... بگیرم
 !!!کتش جیب تو گذاشتم و برگشتم بودم بيلش تو که طور همون

 عالی... عالیتتتتتتتتتتتتتی:_»گفت ذوق با که شنیدم رو بردار فیلم صدای
 ...«بود

 رفتیم می ساختمون های پله از آروم آروم و کردم شهاب بازوی حلقه دستمو
 از بلق... گرفت می فیلم و رفت می عقب عقب جلومون بردار فیلم و پایین
. انداخت روسرم و گرفت ازم رو شنل شهاب بیرون بریم ساختمون از اینکه

 مهعال یه یگانه:_»گفت گوشم زیر بست می رو شنل های بند که طور همون
 ...«شو رد زود پایین بگیر سرتو... دره دم پسر

 هک نبود همونی این مگه! بود؟ شهاب این... کردم نگاهش و آوردم باال سرمو
 نای از کامال... کردم دلم تو ذوقی چه! بود غیرتش و ناموس اعتیادش روز یه
 این:_»گفتم! بود غیرتش و ناموس زنش حاال... بود شتتده رو اون به رو

 !«درخت تو کوبیم می بری می باز که جوری
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 نوبت... کن اذیت تو حاال:_»داد فشار بازومو و داد قورت زور به اشو خنده
 !«رسه می منم

 نمی.. .بیرون رفتیم دستش به حلقه و زیر به سر و دادم تکون سترمو اخم با
 کف یه با دادم می تکون ستترمو ذره یه اگه چون کنم نگاه رو همه تونستتتم

. اومد برمی چی همه دیوونه شتتهاب این از!! زمین رو خوابوندم می گرگی
.. .شنیدم می رو پسرا زدن سوت و کردنشون هوهو و دخترا جیغ صدای فقط

 گفته نا! بودن کجا آدم همه این پس... کمن اقوامشتون گفت می که شتهاب
 یدعوت با دیگه. بودن گله یه خودشون شهاب و من دانشگاهی دوستای نمونه

. شدیم رد ساختمون جلوی پل روی از! شدن می نفر چند بود عالم خدا ها،
 شونوئ ماشین شهاب تصتادف اون از بعد... کردم نگاه جلوم ستفید پرادو به

 ردهک قصد کال... خرید خوشکل بلند شاسی یه عروسیمون برای و فروخت
 البته! کنه عوض ماشتینشو چه و وستایلش چه و خونه چه رو، چی همه بود

 اب که من کامل جهاز اضتتافه به و فرمانیه تو ویالیی خونه یه... شتتد موفقم
 و عروس لباس و ماشین خرید با و بود شتده خریده خانم لیال های زحمت

 رو ماشین در شهاب! عمرم خرید بهترین... شد همراه عروسیمون کل خرید
 کرد جمع خودش لباسمم ی دنباله... شدم ستوار اون کمک با من و کرد باز

 ییال ماشینا بین ریز یه شتهاب کیانی آقای خونه برستیم تا... زد بهم درو و
... عقب انداخت می دوستاشو ماشین هی و گرفت می سبقت هی... رفت

 طفق شهاب... جلو برن بذاره که زد می داد شهاب به رو ماشینش تو از سهند
 همه از جلوتر شتتهاب خونه دم تا... داد نمی اجازه و خندید می بهشتتون
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 خبر چه اوووو... کرد پارک شتتهاب خونه در جلو... رفت می ها ماشتتین
 هک صبح... صندلی و میز پر و بودن کرده بارون چراغ رو خونه حیاط... بود
 خیلی ی چهره... داخل رفتیم هم با وقتی! نبود خبرا این از آرایشگاه رفتم می
 بیشتتترشتتون... کردن می استتتقبال ازم گرم روی با اما شتتناختم نمی رو هاا

 ! بودن شهاب و من دوستای ی خانواده

 یه... بودن گذاشتتته آقایون واستته رو حیاط توی و بودن خانوما ستتالن توی
 هوار و داد با رو ما ورود داشت حیاط های پله باالی هم زن ارگ و خواننده

 یرو... زنونه داخل رفتیم و کرد ردم آقایون بین از باالخره.... کرد می اعالم
 ویت شهاب و خودم قیافه به من و نشتستیم عقدمون ستفره جلوی مبل تا دو

 وهمه خوندن می شعر بلند بلند داشتن آرزو و صدف... زدم زل روبروم آینه
 ...زدن می دست

 .میاریم عروس میاریم، عروس بپاشید، آب بپاشید، آب رو کوچه"

 باد مبارکش عروسی جشن ملوس و خوشکل... عروس

 ...باد مبارکش عروسی جشن شمشاد شاخه یه... دوماد

 ..."هو... هوهو... هو

 شتتنلمو و آورد جلو دستتشتو شتهاب. بودن شتتده جمع دورمون تقریبا همه
 باورم... شد جوری یه دلم... شدیم چشم تو چشم... باال زد تورمو و درآورد

 خدا عقد، موقع و عروسی شب گن می! شهابه و من عروسی شب شد نمی
 وجودم تمام با لحظه اون من... کنه می برابر صتتد رو پستتر و دختر بین مهر
 چشتتم برم و دور خانومای به و چرخوندم ستترمو... کردم حس رو مهر اون



 من پرستار

 

510 

 وسط ریيتن تتلو آهنگ شروع با همه زدن کل و خوندن که کم یه... دوختم
... طرفش به برگردوندم سرمو و شتنیدم رو شتهاب صتدای... دادن می قر و

 گفتی چیزی! جانم؟:_»گفتم نفهمیدم حرفشتتو بود زیاد ارگ صتتدای چون
 !«شهاب؟

 !«چیه؟ بدم بهت تونم می امشب که ای هدیه بهترین نظرت به گم می_»

 مخودت همونا! مارک روغن رنگ جعبه یه اوووم:_»گفتم و کردم سریع فکر یه
 !«بود شده خشک داشتی

 چیز یه... خرم می برات رو اش جعبه تا ده... نیستتت مهم که اونا بابا_»
 !«دونی؟ می مهم همه از بیشتر چیو زندگیت تو... مهم

 !«سواالییه چه اینا_»

 ...«فهمی می بده جواب_»

 ...«ندارم رو کسی شما جز که من... بابات و مامان و تو خب_»

 .کرد نگاهم لبيند با و مرموز شهاب

 !!!«نداری؟ رو کسی ما جز مطمئنی_»

 بود؟؟؟ چی منظورش... زدم زل بهش مفهوم نا

 حرصم دیگه عروسیمون شب شهاب! چیه؟ منظورت... م:_»گفتم من من با
 ...«بزن درست حرفتو... خدا رو تو نده

 .کرد حلقه شونم دور دستشو
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 می... بدم حرص رو تو بکنم غلط دیگه من... خوردنت حرص فدای من_»
 تونستتتم تا کردم دوندگی ماه دو نزدیک... عزیزم کنم خوشتتحالت خوام

 !«کنم جور رو هدیه بهترین برات امشب

 تمودس... بزنه حرفشو بودم منتظر هنوزم... مشکیش چشمای تو بودم زده زل
 یم چیز یه هی چیه! نکردیا کردی گریه شهاب جون به... اِ :_»گفت و گرفت

 «گریه؟ زیر زنی می زرتی گم

 !«نکردم گریه که من_»

 ...«شده جمع چشمات تو اشک_»

 خراب آرایشمو زنی می... گیرآوردی موقعیت هم تو... اه! گی؟ می جدی_»
 ...«بزن حرفتو! کنی می

 موقع برای باشه حرفم:_»گفت و شد بلند جاش از خندید می که حالی در
 ...«مردونه تو برم من... الزمته دار نگه اشکاتم... عقد

 ...«شهاب_»

 ... «فدات_»

 !«برقصیم هم با بریم بیا نه... جا همین بشین... نرو شهاب_»

 ونبیر نرم االن من ببین:_»گفت و نزدیک آورد سرشو... خندید ریز شهاب
 ...«بیرون کنن می پرتم اردنگی با خلت دوستای دوتا اون

 ...«بریم بیا رقصن می راحت چه ببین... نیست مهم که اونا برای_»

 گوشم دم داشت پیش دقیقه دو همین آرزو خود منتها... نیستت مهم بله_»
 ...«نکردم پرتت لگد با تا بیرون بفرما محترمانه شادوماد گفت می
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 خانم و بیرون رفت شهاب... آرزو کنم کفنت ای... دادم فشار هم روی لبامو
 الهی... شتوهرم مادر شتده ملوس چه... اوالال... طرفم اومد دور از کیانی
 نجاقس و بود پوشیده ببری دامن و کت یه!! من بشم پسرش باالی و قد فدای
 و لندب پاشنه کفشای... اش سینه روی بود زده نگینی از پر و بزرگ ی ستینه

 ولی... بود کرده ملیح آرایشم... شتده شتستوار و کوتاه ای نستکافه موهای
 نفس صدای... کرد بيلم اون و شدم بلند پاش جلوی... بود شده ناز خیلی

 تو:_»گفتم گوشش زیر... ریيت می اشک داشت آروم... شنیدم می زدناشو
 خوب... شتته می کامل داره شتتادیام تازه من... نکنین گریه امشتتب خدا رو

 !«باشه همراهش شما اشک نیست

 یگانه:_»گفت... کرد پاک اشتتکاشتتو و کرد جدا من از خودشتتو خانم لیال
... ونتممدی رو بيشیدی پسرم به که خوشبيتی این عمرم تمام تو... مدیونتم

 کشتتیدی تو که هایی زحمت و زجرا تموم... کنم جبران تونم نمی دونم می
 بامش تو تا کرد تالششو همه شتهاب ولی کنه جبرانش تونه نمی هیچی رو

 خدا هایشالل هستیم، راضی تو از که ما... کنی پیدا آرامشتو سال چند از بعد
 ...«حاللت شیرمادر... دختر باشه راضی ازت هم

 هتاز مهمونای طرف رفت بعدش... یدمب*و*س دستشو و کردم تشکر ازش
 جور همین... خودم طرف کشوندم رو صدف ابرو و چشم با من و شده وارد

 !«هان؟:_»گفت زد می نفس نفس که

 !«بزنی حرف نتونی بدی قر انقدر مجبوری... مرض و هان_»

 ...«المصب بود شده خشک آخه_»
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 ...«وسط بیام خوام می خودم کنار بزنه بگو آرزو به گمشو برو_»

... وسط رفتم و گرفت منو دست زدن سوت با و کشتید بلند جیغ یه صتدف
 می دست برام بودن ایستاده هم خانوم تا چند... بودن دورم دوستتام ی همه
 باشه یادم. شناختمشون نمی. باشن هاشتون همستایه دادم می احتمال. زدن

 نیلو دنبال چشمم با رقص موقع... کنه معرفی برام رو همه بيوام شتهاب از
... داشت تعجب جای اومد می اگه اصال... نبود نيیتتتتتتتتتتتر... گشتم
 چم رقصتیدم که ستاعت نیم تقریبا... بود راحت خیالم بود نیومده که حاال
 یموگوش کاش... بود نیومده هنوز هم شهاب. نشستم رفتم و شد خسته پاهام
 شیدمک آه یه... پیشم بیاد زدم می زنگ بهش االن وگرنه... دستش بودم نداده

 ...شدم خیره روبروم به و

***** 

 می قند داشت شهاب و من سر باال کنم می فکر... شد بلند صدف صتدای
 .سایید

 ...«بچینه گل رفته عروس_»

 می رو خطبه... شد نمی باورم... خوند ستوم و دوم بار برای رو خطبه عاقد
 و کرد نگام... شتتهاب روبه بودم چرخونده ستترمو بهت با من اما خوند

 رفک ام مهریه به و گرفتم قرآن رو ستترمو... کرد بستتته و باز آروم چشتماشتتو
 سکه یکی و هفتاد و سیصد و وهزار حج سفر یه و خونه دنگ شتش... کردم

 رگهب یه... بودم خواسته مهریه یه فقط شهاب از قبال من! بود خیتتتتتتتتتتلی
 توق هیچ وقت هیچ اینکه فقط اونم... قول یه... امضا یه... تعهد یه... کاغذ
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... داد امضا بهم شهاب... نکنه فکرشتم حتی وقت هیچ... نیاره رو مواد به
. هام مهریه کریم قرآن جلد یه اضافه به تعهد اون گفت و خورد قسم. داد قول
 حسابی بعدا! جدیدم مهریه شنیدن با حاال ولی... بودم راضتی همون به من

 چرا دونم نمی... بود شهاب دست توی راستم دست... کنم می دعوا باهاش
 می قلب قوت بهم دستتتاش فشتتار و گرما با شتتهاب و بودم کرده یخ الکی

 دلم تو... خوندم می رو الرحمن ستوره داشتتم و بود پاهام روی قرآن... داد
 دوستای تموم خصوص به بود چشمم جلو که هرکسی... کردم دعا همه برای

 عاقد... زدن پا و دستتت اعتیاد تو شتتهاب مثل که جوونایی تموم و بيتم دم
 ...«بدن اجازه بیان عروس پدر:_»وگفت خوند سوم بار رو خطبه

 عروس؟؟؟؟؟ پدر... ریيت دلم

 یشتتترب برام بابا تا صتتد از... کیانیه آقای منظورش شتتاید! دارم؟ بابا من مگه
 شتته می ستالن وارد که رو کیانی آقای تا کردم باال سترمو... کشتید زحمت

 ...«هباش رفتارت به حواست خانومم:_»گفت گوشم نزدیک شهاب... ببینم

 اهنگ ورودی در به... فهمیدم نمی حرفاشو... کردم نگاه شهاب به تعجب با
 نگاه اون ستتر پشتتت نفر به و زدم لبيند... داخل اومد کیانی آقای... کردم
 کت با ساله پنجاه مرد یه... تتتتتتتتتتتتا ختتتتتتتتتتتتتتتتدایتتتتت... کردم

 دلبين و اشک با داشت افتاده صورت و گندمی جو موهای و مشکی شلوار و
 یگانه... نبود... بود آشنا... بودم شده صتورتش مستخ... اومد می طرفم به

 فراموش اونو من... شناختم نمی رو مرد این من... شتناختمش نمی... نبود
 گانهی نیست... منه عین فامیلش فقط این... نیست بابا استمش این... کردم
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 منو اون... کرد بیرون منو... داد زجرش اون... کشت مامانمو اون... نیستت
 مادر و پدر با داشتتتم تازه من... بودم کرده فراموشتتش تازه من... کرد طرد

 به!!!! تو؟ کردی چیکار! کردی؟ چیکار شتتهاب... گرفتم می انس خودم
 به هک کشید هم منو دست... شد بلند و داد فشار دستمو... کردم نگاه شهاب

 بهغری مرد اون... ایستادم سستم پاهای با... بشم بلند صتندلی روی از زور
 ساکت همه... بهم رسید... زیر انداختم سرمو... شد می نزدیک بهم داشت

 جان یگانه:_»گفت شهاب... بودن دوخته چشتم اون و من به همه... بودن
 !«کنی؟ تشکر ازش خوای نمی...اومده تبریک برای پدرت

 اشتکاش... کردم نگاه افتادش فرو و غمگین چشتمای به و کردم باال سترمو
 ...«اتم شرمنده خدا به... بابا اتم شرمنده:_»گفت... اش گونه رو ریيت

 من و کردن طردش مادرش و پدر که نبود شهاب اون مگه... گرفت درد قلبم
 می جبران کارامو دونه دونه داشت هم شهاب حاال... دادم آشتیشون زور به

 ندچ از بعد... پیر مرد یه... شد کباب صورتش رو اشتکای برای دلم... کرد
 هم... سوخت دلم... خدا امون به کرده ول دخترشو بود فهمیده حاال... سال
 !!!!اون تنهایی برای هم و تنهاییم برای هم... اون برای هم و خودم برای

 با و شیدمک پر طرفش به... بذارم منتظر نگاهشو توی التماس نتونستم دیگه
. ..بود شتده بلند تامون دو هر گریه صتدای... رفتم فرو آغوشتتش تو قدم یه

 خوش همیشتته خوام می خدا از:_»گفت و کشتتید موهام رو دستتتشتتو بابام
 دریپ برات من... ای دیگه چیز هیچ نه برات، بودم بابا نه من... بشی بيت
 برای خودت تو اما... کشتتم می دوش به رو پدر استتم فقط من... نکردم
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... دخترم کن حاللم... یگانه کن حاللم... مادر هم و بودی پدر هم خودت
 اما مب*و*سب دستشو خواستم... کردم گریه و گرفتم آغوشتش تو تر محکم

 زود انقدر... بيشیدمش زود خیلی... بيشیدمش... نذاشتت وجه هیچ به
 لبمق تو وقت هیچ که پدری عشق... کرد تبدیل عشق به تنفرمو همه خدا که

 شب بهترین توی اونم... شتد می ستبز و کرد می رشتد داشتت تازه... نبود
 !!!زندگیم

 ...«بله... خودم عزیز پدر خوبم، مادر و پدر ها، کیانی ی اجازه با_»

 همه... دراومدم شتتوهرم دائم عقد به و گفتم شتتهاب به رو بله دوم بار برای
 ...هوا کردن پرت سرمو باال تور گیرا جو عین آرزو و صدف و زدن دست

 همه و آوردم در شنلمو بیرون، رفت که ازدواجمون،عاقد سند امضای از بعد
 ...جلو اومدن هاشون هدیه با یکی یکی

 انداخت لرزونش دستتتهای با طال ظریف گردنبند یه و جلو اومد بابام اول
 بهم بابام و من رسوندن خاطر به ازش و کرد یب*و*سرو شتهاب با. گردنم

 و نیکیا خانم بابام، از بعد... گرفت دلم مامانم یاد با موقع اون. کرد تشتتکر
 العاده فوق ستتفید طال ستترویس یه کیانی خانم... جلو اومدن آقا عباس

ییچ یه کیانی آقای... گردنم انداخت خوشتگل  هدیه شهاب به ماشتین ستو
 ! منه مال هم ماشینه خوندی کور شهاب آقا... کردم ذوق دلم تو... کرد

 جلوم انگشتتتر جعبه یه که شتتد ارغوان و علیرضتتا نوبت هم اونا از بعد
 تمچاکر:_»گفت بهم آروم علیرضتا و کردم تشتکر ازشتون ذوق با... گرفتن
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 سینه رو ارمذ می سرشو... کنی خبرم کافیه کرد اذیتت ببین... کوچیکه آبجی
 !«اش

 ..«.نیست کاره این اون:_»گفتم و کردم اخم... بود بدبین شهاب به هنوزم

 ...«عزیزم بشی خوشبيت... بشنوه دهنت از خدا_»

 عدشونب و گفتن تبریک شهاب به تاشون دو هر... دادم تکون سرمو لبيند با
 قر شهاب منو جلوی خورده یه اومدن کل و ستوت و جیغ با صتدف و آرزو
 ...دادن هدیه بهمون طال سکه یه دوتایی بعد دادن

 شونوهدی هم با... داشتم دوسش برادر یه مثل... رسید شیوا و سهند به نوبت
 هم دبع و دادن رو بود شهاب برای گردنبند یه و من برای طال دستتبند یه که

 یه شهاب و سهند... هم شیوا و من. کردن بيل همو محکم سهند و شتهاب
 هم گوش در چی نبود معلوم!!! باال رفت همیشه طبق شتون هر هر ای دفعه
 ...بود شده قرمز خنده از شهاب که گفتن

 یگانه:_»گفت و اومد جلو هم ستتهند و کرد بيتی خوش آرزوی برام شتتیوا
 بيتت خوش شهاب دونم نمی... بودم ندیده شما مثل دختری توعمرم خانم

 زحمتات از کدوم هیچ... کنی می بيتش خوش شما مطمئنم ولی نه یا کنه
 ...ره نمی یادم رو

... سرجاشون رفتن بعد و ایستتادن ای دقیقه ده... کردم تشتکر و زدم لبيند
 داد می حتوضی داشت بردار فیلم... نشستیم و شد تموم گرفتنا هدیه باالخره
 و گرفت چشتتمش جلوی دوربینشتتو بعدم... همدیگه دهن بذاریم عستتل

 ...«کنین شروع شما خانوم عروس:_»گفت
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 و دمکر داخلش امو کوچیکه انگشت... گرفتم جلوم و برداشتم رو عسل جام
 نکرده باز دهنشتتو هنوز... شتتهاب دهن نزدیک بردم و دادم کوچولو تاب یه

 با تداش نبود خر اونم... کردم می نگاش داشتم بدبجنستی لبيند با... بود
 .دهنش نزدیک گرفتم انگشتمو... کرد می نگاهم شک

 ...«عزیزم کن باز دهنتو_»

 !!!«کنما می تالفی باشه کارت تو ملک کلک یگانه_»

 می نگامون دارن همه... ریزه می االن ببین... دهنتو کن باز شتتهاب اِ _»
 !«کنن

 وت باالفاصله و بردم دهنش تا انگشتمو من و کرد باز دهنشو مجبوری شهاب
 دهن تو گذاشتم انگشتمو شتد می آب دلش داشتت که موقعی نبرده دهنش
 شهاب... بود شده بلند خانوما ی خنده اضافه به دخترا جیغ صدای!!! خودم

 : گفتم و زدم بهش کوچیکی چشمک... کرد می نگام حرصی ی خنده با

 ...«چاکریم خیلی_»

 انوماخ... کردم پاک انگشتمو و برداشتم کاغذی دستمال جا تو از دستمال یه
 بذاره رو عسل هم شهاب کرد اشاره بردار فیلم... زدن می دستت بهم هنوز
 گوشتتش نزدیک... برداشتت رو جام لبيند با و کرد نگاهم شتهاب... دهنم
 ...«نکردیا کردی خطا پا از دست:_»گفتم

 !«دهنم؟ دادی عسل زیر به سر خیلی تو که نه ِا؟؟؟؟_»

 به منتظر... کردم حال خیلی ولی نداشتتت جواب حق حرف... خندیدم
 خیلی اونم دهنم؟؟ ذاره می عستتل جوری چه ببینم تا کردم نگاه شتتهاب
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 گشتان اندازه که اش کوچیکه انگشت با و گرفت دستش تو رو جام ریلکس
 خواد می اینو! هاشم بنی قمر یا... برداشت عسل من سته بود من شتصتت

 من؟؟؟ دهن بذاره

 آورد من جلو نه راحت دستشو... بهش رو چرخیدم منتظر... افتاد آب دهنم
 ...خورد رو وعسل خودش دهن تو برد راست یه هیچی، نه

 همه جلو چه ناکس ای... بود شده برابر ده جیغ و ستوت صتدای دفعه این
یقش و خوندن می بلند بلند داشتتتن دخترا... کرد خیطم .. .کردن می تشتتو
 ...«یمميلص خیلی:_»گفت گوشم زیر و کرد پاک دستمال با دستشو شهاب

 و شد بلند ارگ صدای... ندادم هم جوابشو ولی کنم قهر همه جلو نتونستم
... النس وسط رفتم و برداشتم قدم ناز با... وسط بردم و گرفت دستمو شهاب

 شعورا بی! شدن جمع شهاب دور ایکبیریه و ليت دختره هرچی...  ه ه ه ه اه
یی انگار عروسی شب  بود جوری آهنگ! شه می شون همه برادر دوماد یهو

 و تانگو... رقصتیدیم می جدا باید یعنی... شتتهاب بيل تو برم شتد نمی که
 باهاش داشتم دوست چند هر... رفت شد نمی رو چیزا این و تروت فاکس

 دوتایی و بود مهتاب عروس آهنگ... نشتد ولی کنم تجربه نفره دو رقص یه
 وت چشتم فلش و دود و نور رقص و ستالن تاریکی توی دختر، عالمه یه بین

 ...رقصیدیم می چشم

 صدا یک خونن می ما با عاشقا تموم امشب"

یی گن می  دنیا عروس ترین عاشق تو

 شهر به شهر کوچه به کوچه... ببر و بردار و دلم
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 دلبر عروس ای چشماته نذر که بگو

 طالیی ی حلقه یه و سیاه چشم جفت یه

 فدایی شد که دلی و الماس و یاس فرش یه

 بستم که عهدی این با مستم مست من آره

 ! هستم کی من از نپرس وای چشمات ی آینه اون پیش

 ناب مِی  مستی ای مهتاب عروس ای

 دریاب دومادو ه،ب*و*س تا صد با امشب

 پرستم می رو دنیا هستم تو با که حاال

 هستم عاشقت نگفتم وقت یه که نگی

 ...هستم زنده تا کی؟ تا

 نداره سحر ما، شب امشب

 نداره دست رو هنوز این راستی و مستی

 نداره خبر دیگه کی ستاره همه این با

 میاره کم تو پیش امشب چارده شب ماه

 ما با کرده چه ببین زیبا سرنوشت این

 ! ایشالله مبارکه ماشالله بگید همگی

 ناب مِی  مستی ای مهتاب عروس ای

 دریارب دومادو ه،ب*و*س تا صد با امشب

 پرستم می رو دنیا هستم تو با که حاال

 هستم عاشقت نگفتم وقت یه که نگی
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 ..."هستم زنده تا کی؟ تا

 گلخوش تو چقدر... بشه فدات یگانه... بودم شده خیره شهاب رقصیدن به
... دونستتتم نمی من و بودی ماه تو چقدر آخه... رقصتتی می مردونه و

... اش مردونه رقص از رفت می غش دلم... کنه می دلبری هم رقصتیدنش
 !نداشت خبر و بود کرده خودش ی دیوونه رو ما پسر آقا این کال

 بعضیا... زدن می بوق و خوندن می... بود کننده کر ها ماشین بوق صتدای
 شتتهاب... کردن می هوار و داد داشتتتن و بیرون بودن اومده ها شتتیشتته از

 ابد ات حاال از یگانه... شد تموم عروسیمونم... شه نمی باورم یگانه:_»گفت
 ...«شدی خودم ماِل  تو

 باشه تحواس... کنی خر تونی نمی منو حرفا این با ببین:_»گفتم تيسی با
 !«منه ماِل  داد بابات که ماشینه اون که

 !ببر و بردار بیا... تو ماِل  قلبم ی همه... تو ماِل  جونمم:_»گفت و خندید
 ردی،ک خرابم خونه که تو... کردی عاشق رو ما که تو... نکن گه می کی ببین

 فدای الهی... من برم زدنت حرف اون قربون الهی... دم می بهت ماشتتینم
 !«چشمات اون

 خودم که باشه همونی ام مهریه که نبود قرار مگه... دیگه چیز یه بعدشتم_»
 «کردی؟ عوضش رفتی ای اجازه چه به خوام؟ می

 «دیگه؟ کنی کوفتم امشبو دادی گیر شما خانوم... بابا ای_»

 !«دقیقا:_»گفتم بدجنسی لبيند با و دادم باال ابرویی

 !«ناقال ای:_»گفت و پیشونیم به زد انگشتش نوک با
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 عروس خوام می که صتتندلی به بچستتب ستتفت:_»گفت و گرفت دستتتمو
 !«برم و بردارم رو خانومم

 !«ها بیچاره اومدن رو راه همه این... دارن گ*ن*ا*ه شهاب اِ _»

 ...«نیان خواستن می... عشقه خودمونو_»

 هب... فرعی یه توی پیچید و گرفت ستتبقت ها ماشتتین بین از ستترعت با
 که ردمک صبر... شد پیاده و کرد پارک باغ توی رو ماشین... رسیدیم خونمون

 وکمرشتت و کرد باز درو اومد... نکشتتید طول زیاد انتظارم... کنه باز درو بیاد
 «بانو؟ دین می افتيار:_»گفت و کرد خم

 !«هالبت:_»گفتم و کردم ها ملکه مثل رو لحنم و گرفتم سمتش به دستمو

 خم ای دفعه یه که بشم پیاده ماشین از اومدم... گرفت دستمو و زد لبيندی
 جیغ. ..بيلش توی کشیدم حرکت یه توی و پاهام زیر گرفت دستشو و شتد
 «...بابا کن ولمون... نیستم بلد کارا این از من:_»گفت و خندید که زدم

 !«میفتما... پایین بذار منو شهاب_»

 بار نای که افتادی کی... کردم بيلت بار چهل حاال تا:_»گفت بدجنستی با
 «آخه؟ بیفتی

 همون... موندم بيلش توی و نگفتم چیزی همین برای راستتته حرفش دیدم
 یحال بی با... نشتتوندم چرک صتتورتی ی کاناپه روی و بردم اتاقم به طوری

 !«بیاره در سیاه گیره داره حال کی وای:_»گفتم

 ها اهسی گیره و تو نوکر خودم:_»گفت و سرم پشت رفت و شتد بلند شتهاب
 !«میارم در رو اش دونه دونه... هستم
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 ...«کشمت می گرفت درد ذره یه اگه شهاب_»

 !!«توام بابا باشه_»

 «شهاب؟:_»گفتم و رسید ذهنم به چیزی ناگهان

 «جونم؟_»

 «کردی؟ پیدا بابامو کجا از:_»گفتم و شد عشق از لبریز دلم

 عقدمون کادوی برای هم دنیا تمام بودم حاضتتر... هیچی که بتابات_»
 ...«بدم

 «دیگه؟ بگو خب_»

 رن می اه سیاه گیره این کنی پرت حواستمو ببین... دیگه خیال بی یگانه_»
 !«ميزتا تو

 !!!!!«شعور بی:_»گفتم و کشیدم بنفشی جیغ

 لباس دست یه شد تموم ها سیاه گیره آوردن در مزخرف عمل که این از بعد
 جاک خانوم آی:_»گفت شهاب که کنم عوض تا حمام توی رفتم و برداشتم

 «کجا؟

 ...بود خجالت وقت دیگه حاال... کردم نگاه بهش شرمگین

 ...«کنم عوض لباسمو برم_»

 «ُمردم؟ من مگه:_»گفت و شد نزدیک بهم

 !«ام خسته نکن اذیت شهاب:_»گفتم و کنم عوض و بحث که کردم اخمی

 ..«.دیگه نکن غر غر یگانه:_»گفت و کرد بيلم پشت از که برم خواستم
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 بودم بيلش توی که طوری همون... یدب*و*س رو گردنم ی گوشه آروم بعد
 و بردم رشس پشت دستامو... گذاشت لبام روی لباشو که سمتش به برگشتم
 رطو همین... یدمب*و*س می نشدنی وصف ذوقی با اونم...گرفتم گردنشو

 ابشه...افتادیم تيت روی که رفتیم می عقب عقب و یدیمب*و*س می همو
 ...«دیگه کنم عوض لباستو بذار:_»گفت و شد بلند روم از خنده با

 نه زدنام غر اون به نه...بود گرفته خندم هم خودم...زدم لبيندی جوابش در
 بگم خودم به هی نداشتتتم اجازه و بود شتتوهرم دیگه چند هر...کارام این به

 !!!!کن حیا بکش، خجالت

***** 

 ...«بردار گوشیو شهاب_»

 ...«بردار خودت...یگانه گیره دستم_»

 ناسناش شماره...کردم نگاه صفحه به و آوردم در گوشیمو کیفم توی از رفتم
 .بود

 «بفرمایید؟_»

 «شما؟ هستید عظیمی خانم ببيشید...سالم_»

 «شما؟. هستم خودم...بله:_»گفتم نگرانی با

 زا یکی عنوان به نقاشتتیتون...گیرم می تماس نقاشتتی نمایشتتگاه از من_»
 ممنون...جوایزه اهدای مراسم عصر فردا...شده انتياب ها نقاشتی برترین

 ...«بیارید تشریف شم می
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 خیلی...اطالعتون از ممنون...چشتتم واقعتا؟:_»گفتم خوشتتحتالی بتا
 ...«ممنونم

 !«فردا تا دار نگه خدا...باشه مبارکتون_»

 ور ها میوه داشت شهاب...آشپرخونه توی دویدم و کردم قطع گوشیو ذوق با
... هورااااااااا:_»گفتم و کولش روی پریتد پشتتتت از...شتتستتتت متی

 ...«هوراااااااااااااا

 تچ...رفت دست از زنم زمون امام یا:_»گفت بهت با و برگشت ستمتم به
 «بچه؟ شد

 مدار سوپرایز شهاب:_»گفتم و اپن روی نشتستتم خندیدم می که حالی در
 !!«براااااااات

 «شده؟ چی_»

 و پایین پریدم اپن روی از... شتتدم عصتتبانی بود ذوق بی قدر این که این از
 ...«نشده هیچی کنم؟؟؟ می ذوق کی برای دارم باش منو:_»گفتم

 ...همسر ببيشتید... شتهاب جون دیگه بگو:_»گفت و ایستتاد جلوم اومد
 ...«دیگه بگو

 هی این توی... نپرس و نگو که کردم می ذوق اینقدر گفتناش همستتر این از
 گفت می کردم می قهر باهاش وقت هر بود گذشتته ازدواجمون از که ماهی
 ...«کنم آشتی تا گفت می اونقدر... همسر... همسر

 !!!«ای دفعه یه اونم بفهمی فردا ذارم می اما بگم بهت خواستم... کنار برو_»
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 غر غر به هم اصتتال... کردم پرواز اتاقمون ستتمت به و دادم باال ابرویی بعد
 !!نکردم توجهی شهاب های

***** 

 تو دل... کنن اعالم رو اسما و بیان تا بودیم منتظر و بودیم نشسته سالن توی
 وردهآ مقام نقاشیم که بود فهمیده هم شهاب... شدم چندم ببینم که نبود دلم
یرِ  همون نقاشتی این دونستت نمی اما  تصور از... خودشته صتورت تصتو

 ...شد می آب دلم توی قند متعجبش صورت

 آقایون و خانوما تمام خدمت ستتالم با... الرحیم الرحمن الله بستتم_»
 ...«آوردن تشریف که محترمی

 و خودم بابای و آقا عبتاس و جون لیال... کردم نگتاه خودمون ردیف بته
 کردم ستتعی... بودیم زده زل یارو دهن به و بودیم نشتتستتته همه... شتتهاب
 نتایج اعالم زمان که این تا... شد نمی ولی حرفاش به کنم جمع رو حواسم

 .شد

... ستترلکی عماد آقای... ستتوم نفر... نتایج اعالم به رستتیم می خب_»
 ...«بیارید تشریف

... من خدای وای. باشم شتده اول کاش... نشتدم ستوم شتکر خدارو خب
 که زمانی تا... دهنم توی بود اومده قلبم... نداشتتتم توجه جا اون به اصتتال
 .شد دوم نفر گفتن نوبت

 ...«دوم نفر_»
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... عظیمی یگانه خانم:_»داد ادامه... دادم قورت رو دهنم آب... کرد مکثی
 !«بیارید تشریف

 گوشتتم توی شتتهاب... بشتتم اول نفر کردم می فکر... شتتد کور ذوقم تمام
 !«نفسم برو... هنرمندم خانوم قربون:_»گفت

 جعبه ...ایستتادم بود ایستتاده باال اون که خانومی کنار و باال رفتم ها پله از
 ارک از اینم:_»گفت میکروفون توی آقاهه اون و کردم تشکر که دادن بهم ای

 ...«عظیمی خانم ی العاده فوق

... زدم لز شهاب به و برگشتم... آورد پایه سه روی رو نقاشیم بوم نفر یه بعد
یر دیدن با  لیناو... شد خیره من به بعد و نقاشی به باز دهن با خودش تصتو

 ...زدن دست به کردن شروع همه بعد و بود بابام زد دست که کسی

 بگم تونم می جرات به... نداشتتت نظیر کارشتتون که اول نفر... حاال و_» 
یر بهترین  ...«آقای... بود چهره تصو

 کی بدونم داشتم دوست خیلی... شتد بلند جمعیت صتدای که کرد مکث
 ...شد اول نفر

 ...«کیانی شهاب آقای... اول نفر_»

 درست... داد ارور ميزم... بود شده قاطی هم توی سوت و دستت صتدای
 خانوم اون دست از رو جعبه... باال اومد ها پله از اقتدار با شهاب... شنیدم

 توی هم شتتهاب مگه... بود کرده کف دهنم... ایستتتاد کنارم و گرفتت
 بود؟؟؟ کرده شرکت نمایشگاه
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 ام خفه داشتتت کنجکاوی... بود روش پارچه یه آوردن رو شتتهاب بوم وقتی
 رجهد باالترین به خوشتحالیم و تعجب دیگه دیدم رو تابلو وقتی... کرد می

 ...بود رسیده

 ختتتتتتتتتتتتتدا... من عکس

یر  هک بود کشیده قشنگ رو صورتم اجزای اینقدر... بود من صتورت تصتو
 هآقاه که کردن نگاه بهم تعجب با همه... دنیام دختر زیباترین کردم حس
یر ایشون:_»داد ادامه میکروفون توی  مه اون... کشیدن رو خانومشون تصو

 ...«عظیمی خانوم جز نیست کسی

یر به... زدن می دستت همه  تار چند... من صورت... بودم شده خیره تصو
 خمار کمی چشمام... زیرشون باشه زده باد که انگار... بود چشمام توی مو

 پریدم می جا همون شد می اگه... بود معرکه شهاب... من خدای... زد می
... گذشتتت چطور برنامه باقی نفهمیدم... شتتدم می آویزون گردنش به و

 داره و منه از جلوتر شهاب برم قدم چند هر من که بودم این فکر توی همش
 سک هیچ ذهن توی که کارایی... کنه می جبران رو کردم که کارایی تک تک
یرمت کشیدن و نمایشگاه توی شرکت... بابام کردن پیدا... گنجید نمی ... صو

 یه ونبرات باید:_»گفت و کرد بيلم کیانی خانوم بیرون اومدیم که جا اون از
 ...«زبونا روی افتادین خیلی... بکشم چیزی گوسفندی

 به... گفتن تبریک بهم و جلو اومدن هم آقا عباس و بابا و زدم لبينتدی
 ما خونه برید شما:_»گفت اینا بابا به رو شتهاب... طور همین هم شتهاب

 ...«میایم سرتون پشت هم
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 پته تته با... رفتیم خودمون ماشتتین ستتمت به ما و کردن موافقت همته
 ...«کردم نمی فکرشم شهاب:_»گفتم

 بهت حواسم جا همه که باشه حواست:_»گفت و گرفت دستتشمو شتهاب
 بآ کی تو دونم می من... من ی یگانه کنی غافلگیر منو تونی نمی... هست

 شرکت نقاشی نمایشتگاه توی بدونم بيوام که این برسته چه... خوری می
 ...«منی عشق تو... کنی

 «من؟ عشق اومد خوشت:_»داد ادامه که زدم لبيندی

 کنار خوشتتحالیمو اشتتک و دادم تکون مثبت ی نشتتونه به رو ستترم خنده با
 ات کن گریه دیگه بار یه فقط... دیگه بار یه:_»گفتت و کرد اخمی... زدم

 ...«الله اله الله ال... بزنم

 ...«خوندی کور:_»گفتم و خندیدم

 ی شماره... خورد زنگ گوشیم موقع همون که افتاد راه و کرد روشن ماشینو
 راچ... شتتعوری بی خیلی:_»گفتم و برداشتتتم عصتتبانیت با... بود علی

 «نیومدی؟

 ابی... شتتدی عمه یگانه... شتتدم بابا یگانه:_»گفت ای مستتتانه ی خنده با
 ...«یگانه بدو... بیمارستان

 «گی؟ می راست:_»گفتم خنده با

 ونمت نمی که ظریفه اونقدر... آوردنش تازه... یگانه بیا آره:_»گفت ذوق با
 ...کنم بيلش

 «بیمارستان؟ کدوم... اومدم اومدم_»
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 برو:_»گفتم شتتهاب به و کردم قطع گفت رو بیمتارستتتتان استتم وقتی
 ....«بیمارستان

 «شد؟ چی_»

 ...«شدمتتتتتتتتتتتم عمه هورا... شدم عمه_»

 «ارغوان؟ و علیرضا ی بچه:_»گفت خوشحالی با

 ...«آره_»

 ...رفت بیمارستان به و کرد کج راهو

***** 

 ...بندم می را هایم چشم

 فکر ها این به... روزگار تليی هر به رو... سيتی هر به رو... بدی هر به رو
 ...همین فقط... کنم می فکر ها بودن او با به... کنم نمی

 ...کنم می باز خوب خوب رو هایم گوش

 ...شنوم می و

 ...را هایش دارم دوستت صدای

 ...کنم می باز را هایم لب و

 ...دوباره و دوباره تا

 ...کنم همراهیش

 ...لبيند با

***** 

 ...من پرستار
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 گیسو و دنیا

 شمسی یک و نود و سیصد و هزار یک سال ماه مرداد هفدهم

 ...باقیست همچنان حکایت... دفتر این آمد پایان به

 

 

یز دنیا و گیسو ازبا تشکر  یبا رمانبابت نوشتن این  عز  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


