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نمیدانم چقدراینجانشستم وبه بازي بچه ها چشم دوختم وبه گذشته سفرکردم 
 که باصداي محیا به خودامدم

فرامو   تونو  گوشممما  که  بازم  نا  گرا یم ازن مرد ما  یدشممم جا ک مان  ما
اصممفنفهمیدم کا هوا کردید....،اه.ببخشممیددخترم متو ه گذرزمان نشممدم 

ندشمممد...، انم  یا بل یک شمممده...،دراین بین صمممداي گوشمما مح تار
 مهف...،اره...،پارک سرچهارا...،داریم میایم...،فعف....،بلندشیدمامان

یدپی   یه سممرنمیر یدچرا یادتوخودتون مان این روزهاز ما تادیم ... باهم براه اف
شید ....،وقتا رسیدیم دوست امیرمهدر...،خوبم مامان ،نمیخوادنگران من با

یادم رفت درباز شمممد...،وقتا  محیا ایفون روزد...،انقدرباعجله امدم کلیدو 
داخل شدیم صداي  و و که عزیز ون عزیز ون میگفت امد...،سفم عزیز 
یدنگرانتون  جابود مان ک ما خوبا ...،سممفم گلم چروري  و و...،سممفم 

م گل رابل لل کرده بودموبسمم مه  که  حالا  نه میرفتم شمممدیم...،در خا ت 
سنگینه  شدم...مامان بذارید  زمین  صفمتو ه گذرزمان ن سفم ا .گفتم:متا

 اذیت میشید...،دخترگل عزیزاینجامیشینه تابرم لباسموعوض کنم بیا 
 بررف اتاق رفتم بعدازتعویض لباس رفتم پی  دخترا 
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 روي صندلا ناهارخوري نشستم مهف استکانا چاي  لو گذاشت...
یداگربراي مشممماوره مامان ا یادخوب نیسمممت چرالي میکن ین روزها حالتون ز

یه  به ببین  حالم خو هدي چا میشمممه...، من  یدپی  دوسمممت امیرم بر
جا ..رهردومتو ه  ته ک دیرکردنموچروربزرگ  کردین....،اصممفاین  و ورف
گاه کردن دیگرچیزي نگفتن....،مهف  کدیگرن به ی حث شمممدن  عوض کردن ب

با کارکردي ظهردو میکنا خودت چی بازي  لج مدچرا میو تون  ره صمممدا
نمیري....شمممادیگه چرامامان من دوسممت ندارم برم  ربت زندگا کنم بعدم 
براي مه گل خوب نیست تا بیاد به زبان انجامسلط بشه وخودشوبازندگا انجا 
وقف بده باید برگردیم اصف برا  خوب نیست اینهاروگفت اشکا روي گون  

ناراحت نشممودرسممت میشممه توکل کن چکید...،اشممکشمموپاک کردم وگفتم:
بازکنم  هدي برم درو ما امیرم مد...مهف:حت به صمممدا درا خدا...،ایفون  ب
...،مهگل:عزیز ون بریم بازیدستمو گرفت باهم وارد نشیمن شدیم....، سفم 
مامان  ون .،سفم خسته نباشا پسرم .،سفمت باشا مادر...،سفم بابا ونم 

سفم گل بابا خوبا .،مرسا باب سفم محیا خانم .، سفم دادا  خوبا .، اي.،
ممنون شممما خوبا.،شممکرخوبم ...،محیا سممینا چاي وارد شممدبعدازخوردن 

 چاي وکما خوشو ب  دخترا رفتن میز رابچینند
ست دارم وبا بچم هیچ فرقا  شتم دو سرندا سرم میدونا که اندازه پ امیر ان پ

حقیقت...،  نداري .،مرسمما مامان شمممابه لرف دارید.،لرف نیسممت عزیزم
ازت یه خواهشا دارم همف سررفتنتون به المان شوکه شده وحسابا نگران مه 
گل و اما ماهسممت خود  نمیگه اما من میدونم اذت میخوام به  فرصممت 
بدي خیلا تحت فشاراین به این معنا نیست حق روبه اون میدم به توام نمیدم 
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به زمان احتیاج  ومرمنم مثل دیگرمشممکفتتون باهم حل  میکنیدولا مهف
عث میشمممه توزندگا  با نه چون  تا بپزیره...،منم به  گفتم را ب  فکرک داره 
خیلا  لوبیفتم ،بازم چشممم بیشممترمرات میکنم ...،امیر ان عزیزم بیا شممام 

 اماده ...،مامان شما بیاید...،مرسا پسرم .،خواه  میکنم
 اوه ببین دخترا چه کردن دستتون درد نکنه .،نو   ان 

ا براي خودم کشیدم وبه این فکرکردم چقدرخوب شدکه براي ازدواج شون کم
 شرط گذاشتم باید نزدیک خودم زندگه کنند

با که تقری قه  ما سمممه طب نه  ندگا 150خا که من ز قه همکف  متر زطب
مایا 100میکنم ما که  قه دومم مهف  یادم هسمممت ..،طب ها ز نه تن متروبراي م

سال  5ه همراه ورو ک که خوندهوشوهر  امیرمهدي که متخصص قلب ب
حاضممردانشممجوي  که درحال  یا  به مح قه اخرمتعلق  ما طب ندوا زندگا میکن
معماریا انشممااب بعداز ازدواج زندگا کنند.،انقدربه این چیزا فکرکردم تاشممام 
خورده شممد بهمراه امیربه نشممیمن رفتیم ،امیرتلویزیون تماشمما کرد منم کما با 

نا چاي امدن بعدازخوردن چاي مهفاینا مهگل بازي کردم کما بعددختراباسی
ستگا امیررفتن منم خستگا روبهانه کردم وبه اتاقم رفتم روي تخت  بخاطرخ
درازکشممیدم به سممقف زل زدم وفکرم وبه گذشممته پرواز دادم درسممت زمانا که 

 سالم بود5
شودچون  شامل خانم بزرگ که مادرپدربودمی شی  نفرما که  ان زمان خانواده 

فرزندبودوپدر  هم فوت شممده بود بامازندگا میکرداما برادربزرگه به پدرتک 
سال  سال ازمن بزرگتربودوبرادرگوچکه به نام مهدي که دو سم مهران که چهار ا
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ازمن بزرگتر بودوخانه که شممامل دواتاق دوازده متري که گاز،یخچال و....انجا 
شد سوب می شه گفت اتاق خواب مح شت واتاق نه متري که می شک قراردا یل ت

 شده بود
زندگا مازیادارام نبودروزها مادروخانم بزرگ سممرخر ا وتربیت بچه هابحث 
میکردن شممبم مادربه  ان پدربه خاطر کوچک بودن خانه وکم بودن خر ا 

  رمیزد 
متري حومه تهران 40تا پدرتصمممیم گرفت بااندک پا اندازي که داریم خانه 

باارز   هاي  که چیز ند این بود یداري ک ته خر خاطرکم بودپول فروخ به 
صاحب کارباباهنگام تولدم  شواره طفي من که هدیه  شداز مله تلویزیون گو

 بود،قلک برادرانم و.....خانه خریداري شدوما نقل مکان کردیم
سنگین  شت وچون ازنو وانا بار  شکا بوددا شموابروم پدرم مردي قدبلند وچ

م فت  ذاب بوددرمغازه لوازبلندکرده بودبازوان عضفنا داشت درکل میتوان گ
شین یا  ستا بار،را تادم ما سا خریدمیکرداوباچرخ د خانگا کارگربود)وقتا ک

 حتا منزلشان میبرد
مادرهم زنا روسممتایا بود که بعدازازدواج به تهران امده بودزنا قدبلندوالبته 
سفیددرکل بانمک بوداما زیباودلربا  ستا  سلا وپو شماي ع کما چاق بودباچ

ش شه نبود.،بی صداي پدر،راهمی شو،گردگیري و.... که  ستو ش صرف  تروقت  را
فت توقع  یه میگ باگر مانم  ما یا زن....، کارگرفتم  خدمت فت  که میگ یاورد درم
نداري  لومادرت سممرخ اب،سممفیداب بمالم...،بابا:دقیقاهمین توقع دارم من 
کارداره  ی چ من  مادر خه  یادا م ن خوشمممم  بده  یازدا   پ بوي  که  نا  ازز
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با پوف بلندبابي بتو...،مامان:خو بام  با ب روم نمیشمممه میگا چیکارکنم....،
 سروته قضیه رومیاوردهم

بزرگ  نم  خا بورشمممد ج م با با تا  نداشمممت  ما  ما ت ثا  ح ب ین  ماا ا
رابفرستدروستانزدخواهر  که شوهراوهم چندسالا بودفوت شده بود،باباهم 
قول دادزودبه زودبه اوسممربزندوهرماه مبلغا رابراي خر ا اوبفرسممتدخانم 

 رگ رفت وخانه کما ارام شددراین میان مانیزبزرگ شدیم وبه مدرسه رفتیمبز
چندسممالا خوب بودتا خانم بزرگ فوت کردبابا مامانوعامل مرگ خانم بزرگ  

میدانست ومیگفت:اگربهانه هاي الکا نما گرفتا نما فرستادم  تاازتنهایا 
حت تراز،ز تارا نه بزرگتربخري  مان:میخواسممتا خو ما نه ...، نت پی  دق ک

هاهم دارن بزرگ میشممن  چه  پدرم(ازابن گفتم ب مد) لذت ببري ،مح مادرت 
 بایدفکري به حال خونه هم بکنا وگرنه کفمون میره توهم

مامان انقدر گفت وگفت گفت تاپدرخانه را فروخت درمحله دیگرخانه دوطبقه 
قه 70 ماطب تا بزرگا داشمممت  پذیرایا نسممب به بودو که دوخوا ید متري خر

شدکه پایین هم بابملسلت صمیم براین  قرشدیم چون به قول مامان دلبازبود وت
 ا اره داده شودکمک خر ا شود برایمان 

شغل  شتن وازهمدان به خاطر ساله دا شوهري که کودکا دو سط زن و پایین تو
 مردخانه امده بودن ا اره داده شد

عث  با بان وخون گرم بودهمین  نام داشمممت زنا مهر ته  ون  که فرشمم زن 
 اورابره صمیما برقرارکنم ودوستان صمیصما شویمشدبا
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روزهادرپا دیگري میگذشممت مشممکفت پدرومادرکمترنشممدکه بابزرگترشممدن 
نه وخیلا  خا مد یا ها نم پدربعضمما شممب تااین اواخر مابیشممترهم شمممد
سممردبرخوردمیکردچندماه بعدیکا ازهمسممایگانمان نزدمادرامدوگفت:فاطمه 

مان:وا،اعظم خانم چه حرفهامیزنا خانم)مادر(خبرداري شوهرت زن گرفته ما
نه  یدونم وابامروزخو خانم:نم نه...،اعظم  کاري بک یدهمچنین  با مدچرا مح
خواهرم بودم داشممتم میومدم که محمداقادسمممت تودسمممت یه خانما دیدم 
شوهرت با   شب اونجا مراقب  شوهرا انگارازدی سیدم گفت  زنو ازخواهرم پر

 ...،خدانگهدار ازماگفتن به خاطرثواب  امدم گفتم باا ازه
بعدرفتن اعظم خانم مامان بسمممت تلفون پروازکردشممماره صممماحب مغازه 

 باباروبرا  گرفتم که
گفت:محمدازدیروزعصرمرخصا گرفته تا فرداتلفن ازدست مامان افتاد تلفونو 
سممر ا  گذاشممتم رفتم اشممپزخانه اب براي مامان بیارم که باصممداي فریاد  

ددویدم سمممت پذیرایا مامان مثل دیوانه ها لیوان ازدسممتم افتادهزازتیکه شمم
شت منم میزدبه خونه  سعا کردم اروم  کنم که نمیزا شومیزدوفریادمیزد خود
دوسممت مهدي زنز زدم حال مامانو براي مهدي گفتم قرارشممدخودشمموزود 
شک ریختم مامانم  شدم مامانودیدموا شه تلفن توخودم  مع  سونه منم گو بر

شیدتابیحال شوزدوفریادک شدم  انقدرخود روي زمین افتاد وقتا مهدي امدبلند
مهدي بسمتم امدگفت:چیکار  کردي چرا اینروري شده ودوتاسیلا مهمونم 
کرد...،نزن دادا  بخدامن کاري نکردم پا بنال ...ما راروتعریف کردم که 
با خفصمممه  با کار حب  ماره صممما خاطر گرفتن شمم گدهم خوردم ب دوسمممه ل

 ستان...،باهزاربدبختا مامان رو رسوندیم بیمار
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غازه  به م ید ما را روفهم یدو به مهران خبردادمهران وقتا رسممم هدیم  م
سا  رض  سفم عمواکبر...،اره خوبن مر ست بابام(زنز زدوگفت: اکبراقا)دو
ستان...... باباروپیدانمیکنیم  ازمزاحمت حال مامان خوب نبوداوردیم  بیمار

اباروپیدا فته بخبربدیم میخواستم بدونم شما میدونیدکجاست مثل اینکه عموگ
 میکنن باهم میان

بابا امدن وقتا روي نیمکت بیمارسممتان نشممسممتیم  نیم سممماعت بعدعموو
 ....،مهران ازبابا پرسیدراست که دوباره ازدواج کردین 

مادرت نتونسمممت  که نکردم  فت:خفف  عد گ گاه کرد ب باورمهرانون نا بااول  با
شه اونیکه میخوام اکبرشیرین  شوتغییربده وب م زن رو.معرفا کردمنم دیدازخود

خوبا باها  ازدواج کردم یکباره مهران یور  بردسمممت باباویقه اشممو گرفت 
فه شمممدم  هدي خوردم خ که ازم باتودهنا  که  یدم  ندوابي کشمم  یغ بل
به سممرویا رفتم  باخود  بردمنم  بارو با بارو دا کردو با بازورمهرانو عمو

ه لها همیشممدسممتوصممورتموشممسممتم گوشممه لبم پاره شممده بودبشممکنه دسممتت ا
سرمن خالا میکردوقتا رفتم بیرون مامان  شد صبانا می همینروربوده وقتا ع

 روداشتن مرخص میکردن
کاراي  مانو حاضممرکن منم  مهران روکردسمممت من کدوم گوري بودي بروما

 ترخیص روانجام بدم بریم
نه حرفت میزدفقط  نه رامیرفت  یه مرده محرک شمممده بود  بعدترخیص مامان 

 یه میکردبعضا وقتها گر
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سه میرفتم هم کاراي خانه انجام  کارهاي خانه افتاده بودرودو  من هم به مدر
 میدادم 

 خدایا شکرمامانم باکمک روانپزشک روزبه روزبهترمیشد
هفت ماه بعدکامف خوب شممده بودوهوي خودراپذیرفته بودباباهم بین زنها  

 فرقا نمیگذاشت یه شب اینجا یه شب اونجا بود
ما ما ما گاه ا توارایشممم قت شمممو ترو بیشممم بود ن بق  مان سممما ما گه  ی ن، د

 واستخر،مرکزخریدمیگذارونداصف به کارخانه کاري نداشت
سته  شده بودم رو به مامان گفتم:مامان من دیگه خ سته  سا با خ شب که ح یه 
شممدم هم کارخانه بوکنم هم برم مدرسممه سممخته دیگه کارخانه خودتون انجام 

 بدیدخداروشکرخوب شدیید
:با خودیه عمرمن براي شممما کارکردم چندصممبایا هم تو تا نرفتا خونه مامان

شوهرت بکنا به هیچ  ابرنمیخوره اگرسختته نرو مدرسه به اندازه کافا سواد 
داري اخرسممربایدبري شمموهرداري کنا بچه داري کنا کهنه بچه بشمموري چه 

 فرقا میکنه چقدرسوادداشته باشا
مان زل زده بودم ما ماي  به چشمم باور هدي  نا که م خت  هام فرومیری واشممک

به مهران نگاه کردم  به نمیخوادابغوره بگیري مگه درو  میگه  به،خو گفت:خو
که سر  پایین بودکفازوقتا مامان حال  بدشده بودخیلا هواشوداشتن نما 

 زاشتن اب تودل  تکون بخوره روحرفشم حرف نمیزدن
 درسموول نمیکنم تااوضاع رواینروري دیدم دویدم تواتاق وگفتم بمیرمم م

 انقدرگریه کردم که نفهمیدم کا خوابم برد
 زمان حال
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صبحانه  شدبعدازخواندن نماز میز شا ازخواب بیدار صداي ابرام گو صبح با
 روچیدم که صداي محیا امد

سممفم صممبح بخیر .....بسمممت  چرخیدم وگفتم:،سممفم صممبح توم بخیربیا 
 صبحانه توبخوردانشگاهت دیرنشه 

سکوت صبحانمونو خوردیم ومحیابعداماده شدن خداحافظا کردو رفت توي 
منم کارهاي خانه روانجام دادم ناهارم درسممت کردم درحال چیدن میز بودم که 
سمت  پا  شق چنگابرو رها کردم به  شدقا صورتا گریون وارد خونه  محیا با 

 تندکردم درا وشم گرفتم  که صداي هق هق  بلندشد
و نواز  میکردم گفتم:اروم با  دخترم اروم گلم کا درحالا که سممروکمرشمم

چشمماي قشممنگت روبارونا کرده اروم با  نفا مادر دراین حال بسمممت مبل 
یدم  ندم وسمممرشمممودرا و  کشممم نارم نشمممو بردم  نشممسمممتم اونوهم ک
....مدتا.گذشممت که کما سممبک شممداز خودم  دا  کردم لیوان ابا برا  

ست  ب ورهاي خورد دوباره ک سکه بردم دادم د سک ستم گری  به  ش نار  ن
شات بارونا  شو گرفتم...،نمیخواي به مامان بگا چرا چ ست شده بود د تبدیل 
خوشممگلم ...م،مامان،خودشمموانداخت توبل للم واینرورتعریف کردارمان 
دیشب دوباره با پدرمادر  صحبت کرده بابا  گفته ي ییایامن یااو اونا ارمانم 

  گفته میتونا همین فرداباها  ازدواج گفته من بدونه محیا میمیرم که پدر
کنا اماازارث محرومت میکنم کاریم. میکنم نه تونه اون  اي نتونین کارکنییین 
شاي ارمان  شده بودچ شک  شا  پرا مامان ارمان خیلا ناراحت بودمامان چ
من...عشممقم از صممه پراشممک شممده بودمیفهما یعنا چا....مامان چرانما 
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وام نه ثروتشممو....اگه ازم بگیرن  چا.....مامان خوان باورکنن من ارمانو میخ
سیژن برام....اگه بره اگه اذم بگیرن  بخدا میمیرم ....مامان من  سم اک ارمان نف

 بدونه اون میمیرم نمتونم ....نزارازم بگیرن  توروخدا کمکم کن مامان....
باگریه میگفت.....اروم با  عزیزم خدا بزرگ توکل کن بخود   همه اینهارو
همه چیزدرسممت میشممه حابم پاشممو بریم دسممت وروتوبشممور کمک  کردم 
شوکمک کردم تا عوض کنه بعدازدادن یه  سها صورت  لبا ست  ستن د ش بعداز
تب کردپیشممونیشممو  ندم  پتورو  مر با خت خوا ارامبخ  به  روي ت

 بلولسیدم زمزمه کردم همه چیزدرست میشه قول میدم
سمت اتاقم  ازاتاق امدم بیرون زیر ذارو خامو  کردم شتم ب شتها ندا خودمم ا

رفتم تااسممتراحت کنم اما خوابم نبرد کففه بلندشممدم تصمممیم گرفتم برم پارک 
سرچهاراه اماده شدم براي محیا یاداشت گذاشتم ورفتم بعدحدود یه ربع پیاده 
شاي بازي بچه ها پرداختم وذهنمم  ستم وبه تما ش سیدم روي نیمکتا ن روي ر

 ..!پروازدادم به گذشته...
 درگذشته

روزها ازپا هم میگذشممتندمنم هم درس میخواندم هم کارهاي خانه انجام 
تک  باک هام  یت میکردان کا مادرنزدبرادرانم شمم تاها بود میکردم اگرهم کو
مدرسمممه منم  یذارن برم  گه نم یدم میکردن دی حد یت میکردن وت ما مراح

سممخت  عذرخواها ،التماس میکردم براینکه ا ازه ادامه تحصممیل دهم خیلا
 میگذشت

یه روزبه خانه فرشممته  ون رفتم وگفتم:سممفم خوبا امروزازصممبح ندیدمت 
خه فردامهمون  نه روکما  مع  ورمیکردم ا ته:داشممتم خو جاي....،فرشمم ک
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دارم....خودم:ا بسفمتا کا هست ...فرشته:سفمت باشا گلم داداشم کاري 
به کم نه....،خو یه سممرم بهم بز یادتهران  مده قرارب یتبرا  پیشممو  ا دل تنگ

برطرف میشه چشمت روشن...،فرشته:مرسا...،خودم:خواه  ،من دیگه برم 
شته:با  برو به  شامواماده کنم....،فر شه باید شون می ابن مهدي ومهران پیدا

 سفمت
وقتا امدم خونه سممفره رواماده کردم بعدامدن برادرهایم شمممام خوردیم وقتا 

 رختخوابم رفتم وخوابیدم کارظرفهاو.... تموتم شب نیمه شب شده بودبه
شه  شدم ...،واي خدا ون دیرم می ساعت زنگا ازخواب بیدار صداي  صبح با
شدم ازپله ها  سه  صبحانه لقمه اي خوردم اماده رفتن مدر ابن بعداماده کردن 
بادوپایین رفتم وقتا درحیاط روبازکردم دلم هري ریخت قلبم محکم به قفسممه 

 سینه میکوبید 
ه کا چقدر خوشکله چشماي مشکا نافذ که درون ادم وبه خداي من این دیگ

تفتم میانداخت ابروهاي کشممیده مشممکا پوسممتا برنزه بالب وبینا مناسممب 
 قدبلندوهیکل چهارشانه اي داشت

 نمیدونم چقدرگذشته بودکه درچشما   رق بودم که باصدا  به خودم امدم 
نز ید.....مواي صمممدا  ش قشممم ید فت  خانم کوچولوا ازه ورودم کل

ومردانه....مهول کردم نگاه از  گرفتم ،البته ب بخشیدهواسم نبود کنارکشیدم 
سه  شدم اماان روزازدرس ومدر شت....،منم فورا خارج  بایه پوزخندازکنارم گذ
نز میزدومنوازخودبا  نز صمممدا  درگو  ز کل روزاه یدم  چیزي نفهم
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 دیکاخودمیکرد.،شبم موقع خواب چشما   لو چشام  ون میگرفت وتا نز
 صبح نتونستم بخوابم

شدم وقتا ازاتاق بیرون رفتم  صداي بهم خوردن ظرفهاازخواب بیدار صبح با 
چشمام ازتعجب گرد شد..،باتعجب تردیدبه مامان درون اشپزخونه ....،سفم 
شدي....خودم:خوب بیدارم  سفم چه عجب بیدار  صبح بخیرگفتم....،مامان:

شب درست خوابم نبرد  ....،مامان:هزاربا بیدارت کردیم گویاخانم میکردید دی
خواب اصمحاب کهف میکردن بیدارنشمدن....،درحالا که بسممت درخر ا 
میرفتم ببخشممید.،اماباصممداي مادرمتوقف شممدم...،مامان میري دسممتشممویا 
خودت روبپوشممون مثل اینکه برادرفرشممته امده....،اخه )دسممتشمموي روي 

حدودده پله دیگه به حیاط میرسممیدي پاگردبودوچهارپله روبه پایین میخورد،با
که با چه اي داشممت که درخت شمماه توت وانگوربه همراه گلهاي بله ویاس 
انوزینت داده بود واز حیاط به راه پله دیدداشممت(بعدازبرداشممتن چادربه بیرون 
رفتم باصممداي که ازپایین میومدسممرک کشممیدم که نگاهم قفل ان نگاه  ادوي 

شمان  ن صداي شدواي خدایا چقدرچ شنگه ادم رادرخودگم میکند...، افذوق
 فرشته  ون باعث شدبه خودبیایم وسربدوزدم که مبادا مراببینه

ست اوراببینم انگاردلم  شتم فقط دلم میخوا صفحال خوبا ندا شب ا ان روزو
 برای  تنز شده بوددیوانه شدم دلم براي پسرمردم تنز شده

 ه امیددیداردوباره فردادررختخواب هم به یاد  ماننددیشب خوابیدم وب
 زمان حال....

 باصداي زنز گوشا به خودم امدم هوا تاریک شده بود 
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 انم....،محیا:سممفم مامان پا کجایدچرانمیاید....،خودم:سممفم عزیزم 
 توراهم دارم میام....،محیا:باشه پا فعفخداحافظ.....،خدانگهدار

 راباکلید بازکردمبسمت خونه حرکت کردم حدودیک ربع بعدرسیدم در
سفم دخترخونه خوبا....،محیا ازاشپزخانه امدوگفت:سفم مرسا شماخوبا 
مامان....،خودم:شممکرخوبم چه خبرمهفاینها نیسممتند....،محیا:نه مثل اینکه 
به میرم  حث دیروزشمممام اشممتا کنون داده....،خودم:خو خاطرب به  دادا  

چاي میریزم.... با  منم  یا: باسممماموعوض کنم...،مح تاق رفتم ل مت ا ،بسمم
وبعدازتعویض لباس برگشممتم که محیاهم با سممینا چاي واردنشممیمن شممد 
لت خوب  حا مان ظهراصممف ما یا کردم.،بهتري  به مح عدازنشممسممتن رو ب
نه  بارازدواج ک به ا  مان  ماخیلا میترسممم اگرار یا:اره بهترم ا نبود....،مح

اري چا......رخودم:گلم اگرارمان واقعادوسممت داشممته باشممه هرگزهمچین ک
یابهم برسممن که اگه این  نمیکنه درضمممن قرارنیسمممت تمام عاشممق هاي دن
طوربوددنیا گلستان میشد....،محیا:این همه عاشق بهم رسیدن چرامانبایدبهم 
عاشممق  ما تو ونا  یدونم شمم مان میمیرم،م نه ار بدو عا  عدم من واق برسممیم ب
شدیدوبه  نرسیدید)درست شما هیچ وقت از  حرفا نزدیداماهنوزحرفاي 
باباتوگوشممم ک بهتون میگفت خاین شممماهم باگریه میگفتا خاین نیسممتم 
عمماشممممقممم(اممما مممامممان مممن نممه مممثممل شممممممماصممممبممورم نممه قممویممم 
شابتوهم به   ساس بودان شکنم....،خودم:پدرخدابیامرزت زیادي ح زودمی
سختا میخوادبایدقوي بودهمه  سر صبروتحمل زیادو شق  سا دخترم اماع میر

ودیگرمریضممیاي سممخته.من میگم بدترین  فکرمیکنن بدترین درددنیا سممرطان
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شوق رااز  شق بدترین  مال وقتیه که مع شیرین ترین  ع شقه ودراین حال  درع
شوق  شه مگرباخودمع ست بدي چون قلب زخم خورده هیچ وقت ترمیم نمی د
شممیرین ترین  برمیگرده به لحظه وصممال وقتا میبینی  درا وشمم  فرومیري 

رویایا که هیي زمان  زدرا وش  به زمان متوقف میشه تویا ومعشوق وحال 
 اون نمیرسا بگذریم

باره بامادر،پدر  را بت صممحبت  چا شممده این ارمان خان بعدپني ماه دو
کرده....رمحیا:هیچا فقط قرارشرکتشون بایه شرکت تودبا قراردادببنده ارمانم 
صیغه هم  شه  سما ب حدوددوماها بایدبره دبا میگفت،.قبل رفتن این رابره ر

منم بتونم باها  برم....، خودم:عالیه محیا واقعاازتوتوقع نداشممتم به  شممیم تا
نظرت من ا ازه میدم بامردکه صیغه اشا اونم درحالا که خانواد  توروقبول 
ندارن بمدت دوماه بري مسممافرت خار ه من انقدرروشممن فکرم نمیدونا من 

 ازه مارگزیده ام ،میخواسممتا توعمل انجام شمممده قرارم بدي بعدازصممیغه ا
که اگربکنم با احتراما وبا  فت کنم  خال یدکه منم نتونم م مسمممافرت بگیر
اعتمادي به خانواده ارمان وخود  به حسمماب واقعا اذت توقع نداشممتم....،نه 
به خدایعنا ارمان گفت این کاربه صممف....،خودم: توم قبول کردي.  مامان 

 بهترمیزو بچینا من گرسنه ام....، محیا:چشم
سکوت م ستم وبه شام در ش شام به کمک محیاظرفهارو شدبعداز رلق خورده 

شدم خوابم نبرد اخرکففه از ا  اتاقم امدم انقدر روي تخت این پهلو اون پهلو 
باز  کردم نسممیما ببه بي موهایم  برخاسممتم پشمممت پنجره وایسممتادم و

 پیچیدچشم بستم نفا عمیقا کشیدم ذهنم راپروازدادم به گذشته
 زمان گذشته
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صممبح بعدازبیدارشممدن ازخواب نمازموخوندم صممبحانه رواماده کر دم امروز
خودمم اماده شممدم براي اینکه دیرم شممده بولقمه اي نان پنیردرسممت کردداخل 
کولم گذاشتم تا اگرضعف کردم بخورم.،به سوي راپله ها رفتم درحال پوشیدن 
صرفا  ان  صدای  امد....،م شدو شته  ون باز شهام بودم که درخانه فر کف

مشممب رو کما زودتربیا تادرسممت ببینمت این دوروزخانه نبودي که چشممم ا
ابجا سمعا میکنم ومشمغول پوشمیدن کتانی  شمد...،دراین بین مجبورشمدم 
صممحبت کنم درسممت روبروانها بودم اگر سممرشممان وبلندمیکردن منومیدیدن 
باهمان سممرپاییین کفتم:سممفم صممبح بخیر.میترسممیدم سممرم رابلندکنم دوباره 

چشمان   رق شوم ....،هردوهمزمان سفم....،فرشته  ون :صبح درسیاها 
سعا میکردم نلرزد،آ آره باا ازه  صداي که  سه...،خودم:با توم بخیرمیري مدر
پشت به انهادرراباز کردم وراه افتادم ..،پا اسم  مصرفا است چقدر به  

 میاددراین فکرها بودم که اهنز صدا  ازگوشم پیچید و
 در ودم رخنه کرد

خانم کوچولو ...نیسممتادم من میترسممم .... نداخانم ..درسمممت قلبم راهدف 
 گرفت...ناخداگاه ایستادم

هان کردم  مانتویم پن یب  تاي لرزانم را در  له داري....،دسمم گارخیلا عج ان
چه  نه فقط نخواسمممتم مزاحم بشمممم....،مصمممرفا:این  و واب دادم ن 

حالا  قدم شمممددر هام هم  با ندما....،خودم: که قلبم ارام حرفا،کفس چ
وقرارنداشممت  واب اورادادم ...،دوم راهنمایا....،مصممرفا:حتما حسممابا 
م   هم ارا ب عه  ل را م کف ندن  خو خودم:اره درس  یا ....، ن خو درس 
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میده....،مصممرفا:چه عالا موفق باشمما....،خودم:درحالا که ما ایسممتادم 
 گفتم:ممنون من بایدمنتظردوسممتم بمانم...نگاه خیره ا  روروي خودم حا
نااروم ترکردخیره  ناارامم و ماه و ود باره ان چشمم بابگرفتم دو کردم سممرم را 
به چشممماي کسمما نگاه نکن  درچشمممام نگاه کردو گفت:هیچ وقت خیره 
نارتیربرق  فت....،ک فت ور نداي داري اینو گ باووسمموسمممه کن ماي زی چشمم
برزمین  نه ام.سمممرخوردو مانم برروي.گو هایم ازچشممم تادم اشمممک دوزانواف

ست که و ودم راه به ات   افتاد....مراچه سا  شده چراگریه میکنم این چه ح
کشیده اگربرادرانم بفهمندبا شک زنده نمیگذارنم....،نمیدانم چقدردران حال 

 بودم که باصداي سمانه به خودامدم
یه  گر ندم کرد...،چرا  ل ب فت  بازوم راگر یر تادي زمین...،ز ف ندا چراا واي 

حال نه  ان من  ما یام میکنا....،خودم:ببخ  سمم م خوب نیسمممت نمیتونم ب
برمیگردم خانه....،سمممانه:با  بزارکمکت کنم تا لودر...،خودم:نه نه خودم 
میرم توبرودیرت نشه...،سمانه:باشه پا مواظب خودت با ....،خودم:باشه 

 فعفخداحافظ....،خداحافظ
وقتا واردحیاط شدم فرشته انجابودبادیدنم گفت:خدامرگم بده چت شده رنز 

مانده ...من وبه خانه خودبردبازورصبحانه به خوردم داد..بعدصبحانه به روت ن
خواستم برم که نگذاشت ...،فرشته:وایستابابامامانت حابحابهاخوابه مهدي 
مت دلم برات تنز  ندید نه بخورن میرن دوروزیا درسمممت  حا ومهرانم صممب
شمممده....،خودم:اخه مهمون داشممتا نمیشمممدبیام....،فرشممته:اره مصممرفا 

ش شون ازدان شون یه پروژه توتهران گرفتن ماها یه باربایدبیادالبته خونه برا گاه
باشمممه هم منو  ها ن تاهم خود  تن یادپی  من  ما مصمممرفا م گرفتن ا
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شته ا  چا چندنفرن که  سر (روببینه....،خودم:چه خوب مگرر ضا)پ مرت
خونه هم گرفتن.....،فرشته:ترم اخربرق انشابامسال لیسانسشو میگیره راحت 

 باخود  ده نفرمیشن که امدا....،میشه،
شته:نه بابامیگه دختري که دلموببره پیدانکردم  خودم:اهان،ازدواج نکرده....،فر
قام  قا ونم گفته امسمممال وقت داره دخترمدنظرشمموبگه کا وگرنه خودا ما ا ا

 دختري انتخاب میکنه وبرا  میگیره.....،
 ه بدنم شممروع کردبهدیگرهیچ نمیشممنیدم اگرازدواج کندمن چه کنم به یکبار

لرزیدن نمیدانم کا فرشممته  ون اب قندبه خوردم داد کا به خانه رفتم کا ان 
 روزشب شد 

 بیاددارم ان شب تاصبح هق هق گریه سردادم وازخدادرخواست کمک کردم
صممبح روزبعدمصممرفا به شممهرخودرفت ...من ماندم ودلا که ازرفتن  ات  

 گرفتوبه خاکسترتبدیل شد
 گذشته

 زها ازپا یک دیگرگذشت تااین یک ماه سپري شد رو
 امشب قراراست مصرفا بیایدقلبم حسابا بیقراردیدن  است

امروزمامان بایکا ازدوسممتا  ازاسممتخرامدن خانه مان بعدازپذیرایا ازانها به 
اتاق امدم ودرس خواندم ....;مامان زیاددوسممتان  رابه خانه نمیاوردبه قول 

ند خانم خود  نمیخواسمممت بفهم ما مریم  شمموهر  سممر  هواورده ا
ازهمسممایگان بودوکم بی  ازاوضمماع باخبربود....،بعدازرفتن  مامان صممدایم 
کار   یر گ ب بات رو با ماره  یاشممم ب مان....، ما له  ب ندا....، ندا.. زد....
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دارم....،چشممم....،شممماره راگرفتم مامان ازباباخواسمممت امشمممب به خانه 
 ونه زن بابا...،بیادکارمهما داره چون امشب بایدمیرفت خ

 تاشب درس خواندم شب بعدازامدن پدروبرادرهایم شام اوردم 
سرشام پدرگفت:حاباین کارمهم چا هست....،مامان:مریم خانوم نداروبراي 
پسر  رضا خواستکاري کرده میگفت ماشااب خوشکله  ذاب ازخانما هم 

.،سممرم راتا یقه کم نداره مثل اینکه رضمماهم چندباري ندارودیده بد  نمیاد....
شوبروتواتاق دخترهاي  صداي مهدي امد....،پا سم پایین گرفته بودم....،که  لبا
مردم تااسم خواستگارمیاد هزارتاسوراخ خودشونوقایم میکنندخواهرما نشسته 
گوشمماشممم تیز کرده ببین چه خبرپاشمموبروببینم .....منم رفتم تواتاق دروبسممتم 

یگا محمد...،بابا:ازابن شمموهرکنه گوشممموچسممبوندم به در.....،مامان:چا م
چا بشه ،نداهنوزاب دما شوبا زورمیکشه بابشوهرمیخوادچیکار....،دیگه به 
شون گو  ندادم....حرف مامان به یادم امد ذابه....خودموبه ایینه قدي  حرفا
شت  که روي درکمدمامان بودرسماندم...بادقت خودرابراندازکردم چشمماي در

شک سلا باموژه هاي بلندم ستا ع شکیم فرخورده بودوپو ا که تازیرابروهاي م
باریکا  سممفیدبینا کوچک ولبهایا به رنز اناري...قدبلندي واندام ظریف و
دارم که موهایا بلندخرمایم تا کودي کمرموپوشممانده بود... یعنا خوشممکلم 

 شاید،میشه مصرفا هم خوش  بیاد....
 مصرفا روببینم به خودم امدم زیرپتوخزیدم به این فکرکردم شایدفردا

صبح باصداي زنز خونه ازخواب بیدارشدم به سمت راپله ها رفتم که صداي 
مامان ومریم خانم متوقف شدم سرک که کشیدم واي نه خدایا این امکان نداره 

 مصرفا توحیاط بودابن میشنوه
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دوباره برگشتم خانه مامان ده مین بعدامدمنم به سمت پله ها رفتم دیدم کفش  
 مگه نمیخواست بره...ر  لودره

 صبح روبا دلهره بعدازظهرکردم دلهرم وقتا بیشترشدکه فرشته  ون صدام کرد
شته  شته:اره بیابریم توبهت میگم....،فر شتید....،فر شته  ون کارم دا  انم فر
ته  یدونم چرا ولا اسمممترس گرف چاي برگشمممت نم کان  بادواسمممت  ون 

اینکه برات خاسممتگارامده بودم....،نمیخواي بگا چا شممده...،فرشممته:مثل 
باصمممداي اروما گفتم:اره ولا  پایین و نداختم  حدا تااخرین  بود....،سممرمو
بااسممترس درهم گره  تاشممو ته  ون دسمم خه هنوززوده....،فرشمم باردکردا با
نه خواه   که میزنیم پی  خودمون بمو فاي  فت:میخوام این حر کردوگ
مممیممکممنممم....، درحممالمما کممه سممممرممموتممکممون مممیممدادم ...اره مممرمممممن 

...،فرشممته:مصممرفا صممبح وقتا فهمیددا ون شممدچروربگم اون گفت با .
درمورد  یعنا نظرت را به مصرفا چا حا به  داري....،مثفچه حسا 
نمیفهمم....،فرشته:یعنا دلت برا  تنز میشه وقتا ببینی  هولا شا یادلت 
به  یدم   که د باخودم گفتم من اززوزاولا  بازم ببینیشمموازاین چیزا....، بخواد

ی یدد م گاه ا ن تا  ق بارک..و م پا  ته: فرشممم یکشمممم...م، م فا  ن ن   د
جب داشممتم شممماخ  عاشممق داداشممما...ازتع که توم  فت:این یدگ گنگمود
درمیوردم....،خندیدو خودت ابن گفتا تازه فهمیدم چه سوتا دادم مثل اینکه 

 بلند گفتموشنیده
 به مصرفا میگم.....،کما دیگه حرف زدیم من امدم خانه 
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تم...تورختخواب فکرکردم یعنا چا میشممه مصممرفا تاشممب اروموقرارنداشمم
 بفهمه چیکارمیکنه نفهمیدم کا خوابم برد

 گذشته
ازصبح تاحاباروموقرارندارم نمیتونم درسم بخونم خداروشکرچهارروزمدرسه 

 تعریل وگرنه درس خوندنم محال بود فرشته هم خبري از  نیست
ت رم پیش  باشم تنهاسنزدیک به ظهربودکه فرشته  ون صدام کردوگفت ناها

 وقتا مامان ا ازه دادبه پاییین پروازکردم
وقتا وارده خونه شممدم شمموکه شممدم مصممرفا نشممسممته بودبامرتضمما بازي 

 میکردفرشته هم تواشپزخانه بود
ستمو گرفت تا  صحبت کنه...د صرفا میخوادباهات  شین م شته :امدي بیاب فر

دکردم دیدم مصرفا داره بشینم که نگاه خیره اي رو روخودم حا کردسرموبلن
نگام میکنه....به خودم نگاه کردم واي خداابروم رفت اخه بابلوزسممفیدي که 
سبا  سفیدي که تازیرزانوم بودموهامم دم ا شلوارک  عکا یه قلب رو  بودو

 بسته بودم
پاتندکردبه سمت درکه مصرفا بایه  ه   لوم سبزشد...،میدونم بري دیگه 

ن حدا تااخرین  یاي....،سممرمو به نم چادر یه  پایین....،ابجا میشمممه  داختم 
یداینروري  چه خوب فهم ما لت میمردم ا جا بدي....،واي داشممتم ازخ ندا
ست  ش ستم ن صرفا هم بل لل د ستم م ش سرکردن چادرن معذبم....،بعداز

که تو نان ارامشممما گرفتم  سمممال عمرم 14شمممروع کرداروم حرف زدن چ
میرم سممراصممل هرگزنداشممتم....،مصممرفا:ببین ندامن ادم رک یم پا صمماف 

مرلب ...ندامن روزاولا که دیدمت به چشمم خیلا زیبا امداما کوچیک.،ولا 
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وقتا باهات حرف زدم دیدم شممایدسممن کما داشممته باشمما اما ازنظرعقلا 
رشممدکاملا داشممتا نمیدونم ازکا شممروع شممدولا وقتا چشممامومیبندم چهره 

دونا دامیتو لو ون میگیره وقتا بهت فکرمیکنم اهنز صدات ارومم میکنه ن
کا به عمق  پا بردم دیروزوقتا فهمیدم برات خواستگارامدترسیدم به خدا... 
شتنت انقدرزیادبودکه به فرشته گفتم باهات  به قران محمدترسیدم....ترسه ندا

 صحبت کنه وقتا فهمیدم توام به من با میل نیستا فکرکن دنیاروبهم دادن
ست  شیم ابن موقعیت ازدواج براهردومون درست نی میخوام یه مدت وباهم با

من بهت زنز میزنم وقتیم امدم میبینمت هم باهم بیشممتراشممنامیشممیم هم من 
ستگاریت خانم کوچولومنم  شه وبیام خوا سم تموم  شه تا در خیالم راحت می
گاه کردمو گفتم  ما  ن به چشمم تااون موقع بزرگ میشمممه نظرت چا....ر

س سوزونه....،د ستا نگاهت تا عمق و ودمومی تموگرفت...انگار ریان میدون
به  باهم  هاربخوریم ....، نا خانومم بریم  پاشممو برق بهم وصمممل کردن پا 
اشممپزخانه رفتیم فرشممته  ون انجانشممسممته بودماروکه دسممت تودسممت دید 
گفت:مبارک حابناهاروبکشممم....،اره بک  ابجا خانم که این ناهارخوردن 

هر ون کندن بودکما داره....،ناهارخوردن زیرنگاه خیره ا  سمخت بوداما به 
شاره کردکنار   صرفا ا ستن ظرفها به پذیرایا امدیم که م خوردم....،بعدازش
سم بعدازظهرمیتونا بیاي  صبح میرم به کارام میر صرفا:من فردا شینم .....م ب
باهم بریم بیرون.... کما فکرکردم گفتم:اره امااگه کسمما ماروببینه....،نگران 

تمومیگیرم سممر کوچه منتظرت میمونم نبا  این اطراف نمیریم ماشممین دوسمم
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...،باشممه...،باشممه پا من میرم ابن مامان صممدام میزنه خداحافظ....،برو به 
 سفمت گلم مواظب خودت با ....خداحافظ فرشته  ون

ندگیم بود درو  نگفتم ...،شمممبم ازاسمممترس  اگربگم انروزبهترین روز ر
 وخوشحالا خوابم نمیبرد نمیدونم چرور خوابم برد

 زمان حال
باصممداي اذان به خودامدم هواگرگ و می  شممده بودنگاه خسممته ام راازپنجره 
گرفتم بسمت دستشوي رفتم بعدازگرفتن وضونمازخواندم ،میزصبحانه رااماده 

 کردم یاداشتا براي محیاگذاشتم
دیشممب نتونسممتم خوب بخوابم میزاماده اب پرتقالم ازیخچال بردار صممبحانت 

 بودلرفابیدارم نکن موفق باشا روبخورحتمااگرخواب
دراتاقم چسممباندم ..،تن خسممتم راب تخت رسمماندم چشممم برهم نهادم قرره 

 اشکا ازچشمانم روي بینیم چکید
ماي عشمممق درو ودم اتشممما  گر چه دردي اسمممت...، گر ی ین د یاا خدا
یل  بد خاکسممترت به  فت و و ودم را  نه گر با مان ات  ز گذشمممت ز با پاکرد، ب

خاکسممترهادوباره زبانه میگیردومرادرحسممرت  کردبعدازگذرسممالهابانسممیما
ند ...،خدایاچرا انم رانمیگیري راحت شمموم....خسممته  معشمموق میسمموزا

 ام.....خسته
 سعا کردم ذهنم را ارام کنم وچشمان خسته ام رابرهم بنهم

شتم اه.پا  سلا دنبال  گ سته روع شم ب شدم چ شا بیدار صداي زنز گو با
بازنکرداتصممم مامو ها  چشمم نا باصمممداي گواي....ای ماسممولما کردم  ال ت

صداي  ریبه  شنیدن  ضایا ....با سفم...خانم ر خوابالو واب دادم....،الو...،
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ستیدمن ارمانم  شما....،خوب ه ستم  سفم بله خودم ه ستم... ش روي تحت ن
یه نفردوسمممت  نداریم  ز .ارمان محبا....،فکرکردم ارمان تواشممناها ارمان 

شوقعه محیا...بله بله بجا سریاهمون مع سا  پ شماخوبید...،مر اوردم ممنونم 
ببخشممیدمزاحم شممدم خواسممتم اگربراتون مقدورببینمتون ورا ب موضمموعا 
کافا  باشمممه  کان   گه ام چه سممماعتا....،ا جاو ته ک بت کنم...،الب صممح

عت که قبول 6شممما.......سممما باشمممه پا میبینمتون....، ممنون  ،.....
 کردیدخدانگهدار....،خواه  میکنم خداحافظ

ونگاه کردم اوه اوه دوازده درحالا که بسمممت دسممتشممویا  بلندشممدم سمماعت
ست وروم بیرون  ستن د ش شه بداز شته با میرفتم به این فکرکردم چیکارمیتونه دا
امدم چاي دم کردم بعداز خوردن چاي وکما  ذاتصمممیم گرفتم خورشمممت 
شمماموزودتراماده کنم که اگردیرامدم  ا بیافته بعدازاماده کردن وسممایل شممروع 

شدن کارم زیر ذارا کم کردم به کردم به  سبزي بعدازتمام  ست کردن قورمه  در
خودمواماده 4:30حمام رفتم بعدازبیرون امدن کما اسممتراحت کردم سمماعت 

شتم با سویچ بردا سا عت بعد سمت محل قراررفتم 206کردم یک  البالویم به 
دررابه محیا زنز زدم تاساعت شی  کفس داشت روپیغام گیربود سفم مامان 

با   ا ظب  ذا یام زیرگازروشممن موا کارداشممتم  ایا میرم.زودي م ي 
  وشیدخامو  کن فعف

صب  شدم )بابدراویزي ن سیدم داخل  شا. موردنظرر ساعت به کافا  دوربع 
بود که با،بازوبسته شدن دربه صدادرمیومد(همه نگاها چرخیدسمت من تو ه 

باب برده  به  وانا که ازروصممندلا بلندشمممدوکما دسممت  را بود لب هم 
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شمهاي دریاي که کما  سمت میزرفتم  وانا باقدبلندوچ شه...، به  شدخود
ست درست روبروهم  ش ستم انم ن ش صندلا ن هم بور بودان طرف میزبودروي 
بمممودیمممم.....،سممممفم خممموبمممیمممدخمممو  اممممدیمممد....،ممممن:سممممفم 
هوه  ق من: ید...، یل دار م چا  مرسممما... مان: ید...،ار ب خو ما کرشممم شممم

یقه اي درسممکوت گذشممت وقتا ارمان نگاه لرفا...بعدازاوردن قهوها...چنددق
جاشممروع کنم  یدونم ازک مان:نم یداین طورشممروع کرد.....،ار منتظره منود
له کم وبی   یددرسمممت میگم....،من: ب یااطفع دار ره منومح ماازراب حت
در ریانم....،ارمان:نمیدونم اطفع داریدیانه متاسممفانه من براي سممفرکاري 

 بایدبرم دوبا باخانواده صحبت کردم که حدود دوماه یاحتا بیشترطول میکشه
قبل رفتن رابره منومحیارسممما بشممه ولا متاسممفانه خانواده ام مخالف این 
صیغه  شمامیخوام ا ازه بدیدبین ما شون زمان میبره....از ضا کردن ازدوا اورا
دوماهه اي خوندبشممه ومن بتونم بامحیا برم ب این سممفر......من :اگربگویم 

صبانیت درحال ان سعا کردم ازاع شیدم  فجاربودم ا راق نکردم نفا عمیقا ک
اروم باشممم وبا منرق قانع  کنم...چا باعث شممده فکرکنیدهمچین ا ازه اي 
میدم اونم درصمورتا که خانوادتون مخالف که اگرموافقم بود احتمال  خیلا 
کم بودبرفرض مثال،اگرا ازه بدم به دوستواشنا چا بگم.،بگم دخترم باهمسره 

ست کسا صیغه ای   صفقرارنی شور....،ارمان:ا سافرت اونم خارج ازک رفته م
به یکا  گاه رفتن واسمممه تحقیق  یدازطرف دانشمم یدبگ متو ه بشمممه میتون
که کما  باتن صمممدایا  یه.... گه ک خدا این دی ها.....،من:واي  ازشممهر
ماه  عددو ب یدو ت ف ثال ر م فرض  به  تم  ف گ بود  مول  ع م حد تراز ند ل ب

ضا  ستیدخانوادتونورا شمانتون به ازدواج کنیدانوقت تکلیف محیا چا امدیدو
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بامحیاشممروع  میشمممه میتونا ازاون ثروت کفن بگذري وزندگا تواز صممفر 
کنا....،ارمان بعدازکما مکث  واب دادنمیدونم واقعا نمیدونم ....،اگرتاابن 
باازدواج شممما موافق بودم ابن بتومیگم رفتم خونه به محیا میگم منم مخالفم 

له فاصمم باهم خیلا  ما مه  شمم ماعا،اقتصمممادي وازه چه ازنظرا ت ید  دار
مام  ت تر چه زود هر ره  ب ین را ترا ه ب گه ....، ی نا د ی قادي ود ت ع ترا م ه م

 بشه....کیفموبرداشتم...خدانگهدار
 درراه حرصموسرپدال گازخالا کردم انقدرتندامدم نفهمیدم کا رسیدم

ته بودوتلویزیون  بل نشممسمم یاروي م خل شمممدم....مح بازکردم دا درخونه رو
میکرد....،محیا:سفم خوبا کجا بودي....،من:یعنا نمیدونا روي مبل تماشا

شمام نگاه  شا توچ ستم...،محیا:نه ازکجا بایدبدونم....،من:خجالت نمیک ش ن
میکنا ودرو  میگا همین طورکه صممدام باب میرفت ادامه دادم میخواي بگا 

ستاخ پی  خود  چا فکرکرده همچ سره گ شته پ ن یارمان نگفته بامن قرارگذا
سمالیت  سکا که یه مدت د سرعرو ستا ازم میکنه هان مگرتوخاک بر درخوا
شت ارومم  سعا دا شک میریخت  کنه بعدم بگه نمیخوام....محیادرحالا که ا
کنه نه مامان  لط کرده همچین پیشممنهادي داده توروخدااروم با ...،اما من 

ه دي کطغیان کرده بودم ارامشممم بااین حرفامحال بود....، لط وتوبیشممورکر
ا ازه میدي همچین پیشممنهادي بده تو لط کردي که نزدي تودهن ....،دراین 
بممیممن همممممفسمممراسمممیمممممه واردخممانممه شمممودچمما شمممده مممامممان چممرا 
انقدراعصممبانا....،ازخواهرت بپرس پسممرپروپرومیگه کسمما متو ه نشمممه 
.....،مهفبه طرفم امدباشممه مامان اروم با ....،روکردطرف محیا برویه لیوان 
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وبیار...،چنددقیقه بعدمحیاامد...،مهفلیوان ابوگرفت به طرف اب وقرصمماشمم
دهانم بردب وره اي خوردم زیرزبانا روداخل دهانم گذاشتم به کمک مهفب 
اتاقم رفتم ولباسممهاموعوض کردم مهفارام بخشمما بهم داد باکمک  روتخت 
درازکشممیدم پتوروم کشممیدبلولسممه اي برپیشممانیم گذاشممت وباگفتن خوب 

ن اتاق روترک کرد صداي بحث شون میامدامامغزم کش  فهمیدن استراحت ک
 ان نداشت چشام روبه اراما بستم 

باره رو تخت  صممبح باصمممداابرم گوشمما بیدارشمممدم بعدازخواندن نمازدو
 درازکشیدم به دیوارزل زدم ذهنم به گذشته سفرکرد

 گذشته
شتم که مامانم پا به حالتهام برده  سترس دا صبح انقدرا ساز یدچم بودوقتا پر

 شده با حوصلگا وخستگا روبهانه کردم
تا براي  حت بره ا ازه خواسممتم  مادربراي اسممترا که  بل ازاین عدازظهرم ق ب
خریدبیرون برم که خداروشممکرا ازه داد تحول مادرتنهاخوبا که داشممت این 
شتم  ست دا سم هر وردو سخت نما گرفت ولبا بودکه براي بیرون رفتن زیاد

ادلم میخواسممت میتونسممتم بکنم کفبا خیال دختر  شممده میپوشممیدم خریدت
 بودوسخت نمیگرفت

 بعدازگرفتن دو .بسمت کمدم رفتم تااماده بشم
مانتوصورتا باشلوارسفیدوشال سفیدپوشیدم.... لومیزکشویا)دراور(ایستاده 
ولوازم ارای  مامانو نگاه کردم حیف که بلدنیسممتم چشمممم خوردبه مدادي که 

ن داخل چشم  کشیدمدادوبرداشتم منم داخل چشمم کشیدم یکباردیدم ماما
 زیبایا خاستا به چشماي عسلیم بخشید 
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به سمممت حیاط رفتم وخارج شممدم نمیدونم باچه دل و رات وعقلا میرفتم 
سممرقراراگربابا یا داداشممام میدیدن حکم قتلم صممادربوداماعشممق  سممورم کرده 

 بود،در دارعقلودل با شک پیروزي نصیب دل بود
شین دیگه پارک نبوددرحالا که به دقت  سیدم  زپرایدي ما سرخیابون ر وقتا 
ندلا داده  یه صمم یک شمممدم مصممرفا سممر  تک گاه میکردم نزد اطراف ران
بودچشممماشممم بسممته بود....درماشممین نشممسممتم چشممماي خیره کنندقشممنز 

 شوبازکردونگام کرد
من:سممفم خوبا مصممرفا :درحالا که شممماخیه گله روزسممرخ راروبرویم 

شق ....،من:بالبخندنگاه  م شما خوبا تقدیم خانم کلم باع سفم  یگرفت 
 کردم....مرسا چرازحمت کشیدي....،مصرفا:قابل خانم خوشکلمو نداره 
 ماشین روشن کردوصداي ظبط کما بلندترصداي سعیدتو هم و لب کرد

 منوتنهانزارروقلبم پانزاربه دیداردلم فقط بیا یبار
 فقط بیایبار

 ونیتم یار ون  ونیتمخودم قرب
 میان عاشقامنونزاربرو 

 منونزاربرو
 من اولین واخرین خریدارچشاتم 

 هنوزعاشق لحظه دیدارنگاتم 
 راضا نشوبه مردن  رورم

 به یادتم اگرچه ازتودورم 
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 به یادتم اگرچه ازتودورم
لنگورزدم خودتبه طرف مرکزشهرمیرفتیم لحظه ترسیدم باپسر وانا تنها اما به 

شق  شه عا شق وتلجلالولزمی شه مگرع شق وخیانت می شدي مگرع دیونه 
نداره  نه این امکان  نه  نه  پاي معشمموق بره انوقت ....  به  نداره خار دوسمممت 
.....اماازکجابفهمم واقعاعاشممقم باشممه....،به صممورت  نگاه کردم ...،اره من 

 ق کردم عشقوتوچشا  دیدمو مله  ملشوبانگام خوندم به  انم تزری
 گذشته

 لوکافه بسممتنا نگه داشممت پیاده شممدیم منتظرم شممدوقتا کنار  وایسممتادم 
باا ازه اي گفت ودسممتموگرفت دا  شممدم قلبم رابه ات  گرفت نفسممم اهسممته 
میاد....چه مرگت شممده نداادم با  خانمانه رفتارکن .....باهم به داخل رفتیم 

سفار  د صرفا هم بعداز ستیم.....م ش ستنا زعفرانا که  اي دنجا ن ادن ب
سیدم به  سرم پایین بودبه میزنگاه میکردم میتر ست.... ش شق  بودم امدون عا

 چشما  نگاه کنم و ادوي ان  ادوگرهاي زیبا شوم
مصرفا:چراسرت پایین ندادلم واسه چشماي عسلیت تنز شده نگام کن با 

دم روشممنیانصمماف...چندروزدیگه برم تا یماه نمتونم ببینمت ها.....من:تااینها
قلبم اتی  گرفت اشک توچشام  مع شدسرموکه بابگرفتم اشکم روي گونم 
چکید....،مصممرفا:چراگریه میکنا گلم نگفتم گریه کنا کفتم تاچشمماتوازم 
دریغ نکنا.....من :من میمیرم بدونه تودوام نمیارم شب به امیددیدن فرداچشم 

کارکردي  هام چی با یارم  ماه چروردوام ب تایک ندم....، یه میب باگر هارو این
شید....گریه  شکی  ک ست توموهاي خو  حالت م صرفا:د میگفتم.....،م
لت  یام بل ل پا روي خط قرمزامون بزارمو ب کاري نکن  ندا دیونم نکن  نکن 
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کنم.....،من:درحالا که اشممکاموپاک میکردم....به خدادسممت خودم نیسممت 
یدونم چرااینروري شمممدم به نبودت فکرمیکنم قلبم میسممموزه نم  وقتا 

تمماحممابازنممبممودکسمممما انممقممدرحممالممم خممراب نشممممده بممودحممتمما 
ازنبودخانوادم....م،مصرفا:لبخندقشنگا زد.....این معجزه عشقه.....بستنا 

 هارواوردن 
ان روزمصممرفا حرف زدازاینده ازارزوها  گفت انقدرروحم اروم بودکه به 

 زنده بودنمم شک کرده بودم....انگارارام  ابدي گرفتم....،
یک  روب  یاده نزد پ بون  یا باره سمممرخ یم من دو نه رفت خا مت  به سممم

 شدم....،وباانرژي فوق العاده به سمت خانه رفتم
امروزباحسمما وصممف نشممدنا بیدارشممدم انقدرانرژي داشممتم که نمیدونسممتم 
چرورخالی  کنم نزدیک ظهربودکه فرشممته  ون صممدام کرد وخواسممت بازم 

 تاپموبابلوزکه کما بلندبودورنزبراي ناهاربرم انجا بعدازاینکه مامان ا ازه داد
ابا داشت عوض کردم روسري به همان رنز سرم کردم )چون احتمال میدادم 
مثل ان سري مصرفا هم باشه،( شلوارمم خب بوداول میخواستم چادرسرکنم 
نه  خا تافتم....،وقتا وارد هاشمم له  ند بسمموي پ مان شمممک ک ما یدم  ما ترسمم ا

 فرشته صحبت میکرد شده،حدسم درست بود....مصرفا نشسته بودبا
سممفم....،فرشممته:سممفم بیا بشممین برم چاي بیارم....وبه سمممت اشممپزخانه 
یا  نار  رانشمممان دادب فت....مصممرفا:سممفم عشممقم خوبا عزیزم ....ک ر
بشمین.....من:درحالا که ازحرفهای   رق لذت وخجالت بودم سمرم راپایین 
ما کردم   گاه  ن ما   توچشممم تا  ق تم......و نار  نشممسممم تم وک خ ندا  ا
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صرفا:لبخندزیبایا  شده انگارناراحتا.... م سفم..چیزي  شکاررادیدم..... ا
چه  خداروشممکر...خوبا  خانم کوچولو....،من:خوب  حت  نارا جام  زدک
سینا چاي امد...خوب  شته  ون با سفمتا خانمم ....،فر صرفا  خبر....،م
دل اقا دادا  مارو بردیها....من:سرموپایین انداختم وباصداي اروما که حتم 
شنیدگفتم:من دل انوبردم اون چا که و ودموباگرما  به  صرفا  دارم فقط م

 اتی  کشیده....مصرفا نگام کردولبخندمحوي زد...
 بعدازخوردن ناهار

مصممرفا:نمیخوادظرف بشمموري بیاکارت دارم.... باتردیدکنار  نشممسممتم 
بل رفتنم  یدبرم خواسمممتم ق با گه  عت دی تانیم سممما ....ببین گلم من 

شک ببینمت.... شمام لبریزا .،من:دلم هري ریخت بدنم رالرزخفیفا گرفت چ
تاه  قدرکو ن ی یم ا خوشممم مر ع نا  ع ی بره  خواد ی م مام شمممد ت گه  ی شمممدد
بود.....،مصرفا:بازگریه کردي که....،من:من میمیرم نرو....،مصرفا:نمیشه 
خانمم درسممودانشممگاه دارم ولا قول میدم بهت زنز بزنم دراولین فرصممتم 

اممموشممممم نممکممنمما مممن بمما تممودوام بممیممام....،مممن:تمموروخممدافممر
شکلت  شاي خو شدي دختراین نگاه رواین چ صرفا:مگردیوانه  نمیارم....،م

 رواگربمیرمم نمیتونم فرامو  کنم......،
باصممداي مامان چشممم ازمصممرفا گرفتم....باعجله بلندشممودم مصممرفا 
بلندشددستمو گرفت فشارخفیفا داد....خودت روناراحت نکن باهات تلفنا 

یذنم د باشمممه حرف م یام  نت م ید به د مد که گیرم ا راولین فرصممتا هم 
گلم....،من:باشه به امیددیدار...،مصرفا:بسفمت گلم.....نمیدونم چروربه 
خونه رسممیدم.... مامان:واخدامرگم بده چرارنگت این میت.....،به اشممپزخانه 
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باره  هاي مصممرفا دو رفتم لیوان ابا براي خودم ریختم کما خوردم...حرف
د....بایدبرم....دوزانووسممط اشممپزخانه افتادم.....،مامان:واچه درگوشممم پیچی

مرگت شممده پاشممویه چاي دم کن دهنمون خشممک شممده.....،باحرفهاي مامان 
ات  و ودم زبانه کشممید....،من:لیوان اب روروي اپن کوبیدم....مگه نمیبینا 
حالم خوب نیست اگرخودت دم کنا هیچا ازت کم نمیشه.....،مامان:خوبه 

شب که میبین شده نگران نبا   م دوباره هارشدي مثل اینکه ازچربا بدنت کم 
مممهممدي امممدمممیممگممم بممدنممت روخمموب چممرب کممنممه )مممنممظممورکممتممک 
خوردنه(.....من:ظرفهاي روي اپن که شممامل لیوان ابا که خوردم،گلدان پایه 
کوتاه زیبایا که گلهاي رزمصنویا داخل  بودویه شکفت خوري پرشکفت 

ش ستا که رواپن ک شددراین بودباد یدم یک به یک روي زمین میفتادهزارتیکه می
حال فریادمیکشممیدم.....خوب ب درک بگو....خسممتم کردید....خسممته.... 
سرم بردارید......،به طرف اتاق خواب دویدم  ست از خدالعنت تون کنه..... د
صداي  شید... شک میریختم کناردیواردراز ک صورت ا صورتا که به پهناي  در

،دعاکن امروزشممب نشممه چون قول نمیدم اززیردسممت مهرانو مامان میام ......
مهدي زنده بیرون بیاي.....من:درسمممت میگفت میدانسممتم با امدن برادرانم 

 طوفان عظیما درراه....،
 زمان حال

تق هاي که به دراتاق میخوردمنوازخلسه شیرین گذشته بیرون کشیدنگاهم و به 
ید.....،در یاازبي درسمممرک کشممم ح م تم.... خ تاق دردو که واردا لا  حا

میشد.....بیداري مامان  ونیم ازصبح چراچیزي نخوردي....من:فقط نگاه  
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میکردم....،محیا:درحالا که اشک توچشما   مع شده بودگفت: لط کردم 
توروخداباخودت اینروري نکن اصفهرکاري بگا میکنم توروخدامامان باهام 

 .....،هق هق گری  حرف بزن... ان محیا ببخ  نه نه اصف ان مهف ببخ
را ازسرگرفت.....،من:درحالا که اشکم ازچشمانم روي بالشت.میچکیدگفتم 
:میدونا که باچنز ودندان بزرگتون کردم یه زن تنهاوبا کا توي این شممهري 
که پراز گرگه کارکردم  ون کندم شممب سممرگرسممنه روي بالشممت گذاشممتم که 

شین کوچک شین بخاطرکمبودتون تحقیرن شت با شین دردب کمبودندا ا پولا ن
گه ترمیم ا   نه دی لب بشممک که اگرق نه... لب تون نشممک نکشممین  روروق
باره  و   ها  رو  ترمیم نمیشمممه دو بازم ترک کاري کنا  له...هر حا م
ناراحتیتوببینم  مان  رورتوبشممکنن نمیخوام  خانواده ار نمیخوره....نمیخوام 

رز  ترین نمیخوام ونمیذارم ارمان قلبتو بشممکنه....شمممااز ونم واسممم باا
شوتو بل للم  شم....میتونا درکم کنا.....،محیاخود سهاتون نفا میک بانف
نداخت وگریه کردببخشممیدمعذرت میخوام .....کما که ارم شمممدیم محیا  ا
گفت:مامان پاشوبریم  ذا گرفتم باهم بخوریم ازدیروز چیزي نخوردي ضعف 

عد باشمممه.....ب یام....، باس عوض کنم م ازرفتن میکنا .....من:توبرومنم ل
ستم راها  ش ست ورومو شویا رفتم د ست سمت د ساموعوض کردم به  محیالبا
ست  شت د شدم....محیا میزوچیده بودبعدازخوردن ناهارمحیانگذا شپزخانه  ا
به چیزي بزنم منم ازخدا خواسممته اخه کما دسممت چپم لمسممه ودردمیکنه 

شدم اخ ستاده راحت می صبانیت دیروزکا  به یکباره وایمی  همیدونم به خاطرع
این قلبه شکسته به چه کارم میاد....، روبم مهف امدحالموپرسیداماازدرددستم 
خت شمممده  ندا به  انم می هدي رو چیزي نکفتم هم نگران میشمممدهم امیرم



wWw.Roman4u.iR  36 

 

بودبازوربه خاطراکوقلب به بیمارسممتان میبردم وتاازسممفمت کامل قلبم مرمن 
سر  نما ارزید....محیاهم دیگر صفبه درد شت ا ست برنمیدا شدد  حرفانم

ازارمان به میان نیاورد....شممبم بعدازخوردن شمممام براي خواب به اتاقم رفتم 
کفامروزارام وبا دردسممرگذشممته بود.....وقتا روي تخت دراز کشممیدم چشممم 

 بستم وچشمان یار لوي چشمم  ان گرفت ......
 گذشته ندا

ستم دررفته بود..... شدبودم زمان ازد صانقدرگریه کرده بودم که با حال  داي ،
ساحا  شک تم شت ما رایا بعدازظهرراتعریف میکردمیامدالبته ا مامان که دا
هم چاشممنی  کرده بودکه انها رو ریع ترکنه مهران سممعا دراروم کردن مامان 
داشممت که باصممداي پایا که میامدوحشممت کردم اخه خبرازامدن مهدي میداد 

سبکترازمهدي بابازش شم  ست دراتاق  دنکا  مهران میامدکمترکتک میخوردم د
 رشته افکارم ازهم گسیخت

یه سممختا  فل کرد....این یعنا تنب تاق شمممددرروپسممت  ق هدي واردا م
کردي  پاره  یدم افسمممار ن نم شممم خا ندا به  به  هدي: م مه.... ظار ت ن درا
حالم خوب  خدادادا  تقصممیرمن نبودف فق ط فقط  هارشممودي.....من:ب

بازمیکردگفت:که حالت خوب   نبود...اولیننبود....درحالا که کمربندشممو
نت داد بزنا  ما ما یدسممر با باشمممه  لت خوب ن حا به.....،اخ..... ضممر
تا  که  ید وري  بدنم میکوب ندروروي  نه کمرب هارومیگفت وبیرحما اره.....،این
صورتم  ستام رو لوي  ستخوانم دردمیگرفت تنهاکاري که کردم این بودد مغزا

خم زبگیرم تاکمربندبه صممورتم نخوره وصممورت یکدسممتم رودچارکبودي یا 
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نکنه....،مهدي:حالت خو  نباشمممه بایدظرف بشممکنا میشممکنم دسمممت 
نزن  ید...اي...دادا  درداره  بخشممم ب خدا دادا   تورو یدي....، م ه ف تو
تمموروخممدا....،مممهممدي:کممه درد داره دل مممامممانممت روبشممممکممنمما 
دردنداره...هان...اصممفواسمممه چا حالت خو  نبودکم میخوري ومیخوابا 

خ هار.....،دادا   لط کردم تورو گه سمممز  باردی یه  تاببینم  دانزن....میزنم 
مان نزن  لط کردم  ما خدا...دادا   ون  هابکنا.....واي  میتونا ازاین  لط 
ثانوي از ذاخبري  تااطفع  تاسممیرشمما چون  گ.ه خوردم....،افرین بخر

 نیست.....،ازاتاق رفت بیرون درم ازپشت قفل کرد
بود....روي ز تر بیشممم لا  لبم خی مادرق ین تموم  ونم دردمیکردا مین  ن

واردرازکشممیدم درحالا که به پهناي صممورت اشممک میریختم باخدادردودل 
 کردم.....

خدایااین چه سرنوشتا....چرامامانم اینروري شده یعنا التماسامونشنیدیعنا 
یاچرا  خدا بده.... جاتم  مدازدسمممت پسممر  ن یا یدپا چران هامونشممن ز ه 

دکه بادیدن مصممرفا ،ها،چرامن مگرچیکاکردم ....اینهایررف این دردچا بو
انداختا توقلبم ....بدونه اون حتا نفا کشممیدنم سممخت برام.....این چا 
ضافه کردي اخه  شیده.....دردام کم بوداینم ا دردیه که دوری  قلبموبه اتی  ک
شدنفا  شه توهواي که اون نفا میک چرا ....حداقل کاري میکردي نزدیکم با

شم.....،نه اینکه ازدرددوری  این چوري ن سمه خدا....با بک شم .....ب ابود
شنوم خواه  میکنم  صداموب شم ....خدااا... سمه ...هع هعه....دیگه نمیک ب

..... 
 نمیدانم کا خوابم برد
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صبح باصداي چرخاندن کلیدتوقفل ازترس بلندشدم نشستم که همزمان کمرم 
ستمو لودهانم گرفتم مهدي که  شودم د شتاب بلند شدبا شیددرباز ومعدم تیرک

شنیدم چته  لودرب صداي مهدي رو شویا .... ست سمت د ودکنارزدم دویدم 
 وحشا.....

تممودسممممتشممممویمما انممقممدرزردابممه بمماباوردم کممه بمما حممال شممممدم 
کناردیوارسرخوردرویدوپانشستم.....حتا نمییان ببینن مردم یازنده ام اشکهایم 
ست  شدم د شت بلند  روي گونه هایم فروریخت.... کما که رمق به پاهام برگ

شستم رفتم بیرون نبایدبهانه دستشان میدادم...راه اتاقودرپی  گرفتم وصورتمو
داخل شممدم.....،مهدي:پوزخندي زد....کارت انقدروا ب بود...که ایروري 
یام چیزي نیسمممت بخوري تلف  که م تاشمممب  یدي ....بگیراینوبخر یدوی م
نشا....اگرمیخواستا بري دستشویا درمیزنا مامان بازمیکنه....میري کارت 

مام روان به ا پاتوکي پزاري  لت اگر حا قت واي ب تا یاي توا باره م یدي دو جام م
صداي اروما گفتم :اره....رفت درم  شمت....فهمیدي....با شب بیام میک رضا
قفل کردسینا صبحانه روکشیدم  لونگاها انداختم یه لیوان چاي باکما کره 

ونه محکم دپنیرومرباهویچ یه تکه نان یه مسکنم کنارسینا گذاشته بود نامردمی
 زده درد دارم مسکنم گذاشته

ست چیکارمیکنه  صرفا فکردم اینکه ابن کجا شیدم به م صبحانه درازک بعد
شماره مارونداره بعدم  صرفا  یعنا بهم تلفون میکنه ....یهوچیزي یادم افتادم
تلفن خونه رو همیشممه من  واب نمیدم تازه اگرمنم  واب بدم مامان هسممت 
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....یع یعنا تاماه دیگه حتا ازشممنیدن صممداشممم  نمیتونم باها  حرف بزنم
 محرومم بااین فکراشکهام  اریشد.....

 ))دوستاي گلم:ماه مبارک رمضون ماه مهمانا خداروبه همتون تبریک میگم((
 )التماس دعا(

 نظرفرامو  نشه مرسیییا 
 گذشته ندا

 سه روزبعد...
زکرد...وادرسممت میبینم باحا نواز  دسممتانا بب بي موهام چشممماموبا

کارکردي  باخودت چی فت  ندمحزونا زدگ ته لبخ ته  ون....فرشمم فرشمم
که ارام شمممدم  یه کردم کما  نداختموگر گلم....،من:خودمودرا وشمم  ا
صبح که  سفم  سیدم،چرورامدي تواتاق درقفل بودکه....،خندیدوگفت:اول  پر

ش سرا ت روگرفتم...گفت  تواتاق خوابا این  که امدم دمامانت میرفت بیرون 
این چندروز  ون به لب شدم هروقت سرا ت روگرفتم مامانت میگفت:مهدي 
تنبیه  کرده که درس بخونه واي نمیدونا مصممرفا، دیونم کرده هرروز،زنز 
میزنه سرا ت رو میگیره پاشوبریم خونه مامیخوام سوپرایزت کنم دستموگرفت 
وکشممممیممدوقممتمما بممه خممونمم  رسممممیممدیممم تمملممفممن داشممممت زنممز 

ناها ....گوشا برداشت .....سفم اره گوشا....به من اشاره میخوردگفت:ای
کرد...باتردیدگوشمما گرفتم ....،الو...ندا ان....خدایاچه میشممنیدم صممداي 
خود  بوداین اهنز صداراخوب میشناسم....بغض گلوم ا ازه صحبت بهم 
رانمیداد....،الوخانوما پشت خرا یه چیزي بگوتوکه من کشتا ازنگرانا .... 

ي بغض داري که بشممدت میلرزید واب دادم خوبم همینم باهزار ان باصممدا
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یل نبودي  ندا چا شمممده چراچیزي بمن نمیگین مگرتوتعر ندن بود....، ک
شد....نداچراحرف  شک  اري  ست ا شک شمانم  سدچ چراتنبیهت کردن....
نمیزنا.....چه میگفتم:میگفتم به خاطردم نکردن چاي ازبرادرم کتک خوردم 

تاق حبا شمممدم ندا ان من پا فردا  وتوا قدیریسمممت....، اه این دیگرچه ت
به روزت  یدبگا چه  با بعدازظهرمیام  معه شمممب برمیگردم خوب ان موقع 
که  گت بودم دوسمممه روزي  نه خوبم فقط دل تن گاه کفتم: خدا نا مده..... ا
جابودي شممیرونا کردم درسمممونخوندم داداشممم عصممبا شمممدوتنبیهم  این

نه ما یم وگر بگو بودم درو   یم  کردمجبور برو یدا مدواگرچیزي میفهم ا
میرفت....،مرمنا: خوبا مشممکلا نیسممت.... اره بابانمیخوادنگران باشمما 
خوبم....،هرروز،زنز میزنم بیا خونه فرشممته تا صمممداتوبشممنوم باشمممه گلم 
حافظ ....توهم  خدا با   ظب خودت  یام...،موا باشمممه سممعا میکنم ب ،....

شتم  شا روگذا ست وهق هق همینروربه امیددیدار....،وقتا گو شک ضم  بغ
 گریه سردادم.... فرشته اب قندي بخوردم دادوبراي ناهارنگهم داشت

سب ریخته اند گویا بهم  سفره  ذاازگلویم پایین نمیرفت انگاردرگلویم چ سر
چسممبیده بودوبا فرودادن  ذابشممدت میسمموخت ....خدارو شممکرفرشممته  ون 

یزي را چ که  ن ی طره.ا خا ب بودم  نون   م م قدر چ کردو یاداصمممرارن یم  ز برو
 نمیاوردوتوقع توضیع ازمنونداشت

شتن....تالحظه  ساعتهادرپا دقیقه هاودرپا ثاثیه گذ ساعت هاو روزها درپا 
 وصال رافراهم کردن.....
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دیروزکه بامصرفا حرف زدم قراربود امروزبیاد....ازصبح هزاربارسرک کشیدم 
یا فت چا میخواي ازاون ح مان دعوام کردوگ ما مده اخر ما هنوزنیو ط با ا

ساعت با  شه ابنم دو صاحاب چا گم کردي انجابگوماهم کمکت کنیم پیدا
 خبرم و اینجانشستم

ست بره  سرکارمامانم میخوا ظهرم باامدن برادرام ناهارخودیم انهادومرتبه رفتن 
استخر کما خوشحال شدم شایدبتونم ببینم ....بعدازرفتن مامان....،فرشته 

ه.....بسمت کمدم رفتم به لباسانگاها  ون صدام کردواین یعنا مصرفا امد
تارونم بودو ذب تنم  ندی   که بل به رنز طوسمما  یک  یه تون ندختم اخرم  ا
بودوگودي کمرموبه نمای  میذاشت پوشیدم بهمراه  ین یخا موهاي بلندمم 
صا  سري بیرون بودوبه گودي کمرم زیبایا خا سته بودم اززیررو سبا ب که دم ا

 ازعررمامانم زدم....پی  به سوي پایین.... میدادمدادچشمم توچشمام کشیدم
شته  ون کجا میري....،بروخونه  شم یکا امدبیرون ....وافر تاامدم واردخانه ب
میرم بقالا سممرگوچه ابن میام....کما ترسممیدم برم تووقتا تنهایم امادیگه 

 نمیشه نرفتم...زشت میشد
شدوایستادوچندقدما به صرفا هم بلند اشت سمتم برد وقتا رفتم خونه....م

شمان هم بودیم من دوباره  ادوي  درست روبروي هم قرارگرفته بودیم خیره چ
ان  ادوگرها شممدم.....نمیدانم چه شممدکه خودرادرا وشممشمما نداختم گریه 
شانه هام قفل  ستان  رودور شدولا چندثانیه بعدیکا ازد شوکه  کردم....اول 

که کمرم را هایم  به خودفشممردودیگري راروي مو ندبودحرکت گردومرا  پوشممما
میداد...هیچ کدام حرفا نمیذدیم شممایدفکرمیکردیم رویاي شممیرین اسممت که 
که  قدرگذشمممت  یدانم چ یت پرت میشممویم ....نم به واقیع باحرف زدن ازان 
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مصرفا سکوت راشکست.....بینی  راروي سرم گذاشته بودازروي روسري 
یهای  مام دارایدرحالیکه بومکشیدگفت :دوستت دارم......،به خدااگردنیارابا ت

بهم میدادند انقدرخوشممحال نمیشممدم....که باشممنیدن این کلمه انهم اززبان 
مصممرفا خوشممحال شممدم وشمموروشمموق وصممف ناشممدنا درو ودم تزریق 
کرد....،مصرفا کما مراازخودفاصله دادپیشونیموبلولسید...پییشونیشوبه 

 بپیشممونیم چسممباندو نگاه  بین لب هاوچشمممام درگرد  بودکه یکباره ل
 های  روي لبهایم قرارگرفت وو ودم راپرازحسهاي متغیرکرد

کاربودن انقدرقوي بودکه  لذت،ترس،احسممماس گلنلاله....حا گلنلاله
سینه ا  قرارداده بودم کما به عقب هل  دادم بعداز مکث  ستا که روي  باد
بل  فت....ق قاب گر ها  صممورتم رو بادسممت های  را  داکردو طوبنا لب
ین  فا:ا ر یم.....مصممم م حر م نا هم  ب نیسمممت  مادرسمممت  کار تم: ف ازاوگ
 بلولسه،بلولسه عشق نه هلولس...توحسرت داشتنت دارم مثل شمع اب

ها   بالب خالفتا بکنم  که م بل ازاین میشمممم....،اینوازم دریغ نکن.....،ق
ست براي  سیدم که انگارمیخوا سکوت برلبم نهاد....چنان باولع میبلول مهر
حا گلنلاله درو ودم  لا ان  ببلولسمممد...و مرا با ر ین  خر ین وا ل او
ناب  مواز ان بلولسمممه  بروم و ود ی   پ پا   به  پا گذاشمممت  ی م ن

برای  لبریزازعشمممقودوسمممت داشمممت یدي  تای ن کنم واین بلولسمممه را
ما  تر م بم ارا ل ق بودم و کم اورده  فا  ن که  بود ته  گذشممم قدر ن نم....ا بدا
شد...نگاه  رابه چشمانم دوختوکففه دست  تپیدانگارخود  فهمیدازم  دا



 43 عاشقانهنسل 

شتم  شیدم گفت:معذرت میخوام باورکن احتیاج دا شکا زیبای  ک درموهاي م
 ازعشقت لبریزبشم .....

به  ان خودت که عزیزترینما هلولس توبلولسمممه هام به خداوندي خد ا 
عدازخوردن لیوان ابا  فت ب نه ر خا به اشممپز فت  نداشمممت..... اینوگ  ایا 
ستم وحرف زدیم اون روزم به  ش شین کنار  ن ستادي بیا ب شت.... چراوای برگ

 لرف حضورمصرفا درذهنم به عنوان بهترین روزم ثبت شد
 زمان حال

باارمان میگذشممت خداروشممکرکه محیاهم با خیال  نزدیک به دوهفته ازقرارم
 شده بود،دوباره ارام  به زندگیم برگشته بودخداروشکر

 تصمیم گرفتم شام موردعفقه محیا رودرست کنم زرشز پلو مر ...
ست کردن  شغول در ستم م ش صندلا ناهارخوري ن ست کردن  ذا رو بعدازدر

 ...، گذشته ندا......سابدشدم ناخواسته دوباره به گذشته فکرکردم...
روزهاي که مصرفا اینجابود زبهترین روزهاي زندگیم بودبا شک اما حیف 
سابا  صرفا بیرون رفتم وح سه روزبود....،این دوروزبام شیام دو  که عمرخو
ندایا  پا ید مصممرفا برام خرس  ته بودیم خر گذروندیم....دیروزکه رف خو  

کار  کنم ا یدي چی ید وقتا به  گفتم اینوخر گاه شممیرونا بهم خر ونم ن
شده بودمحکم  شد....قلبمم با  نبه  سرشو خم کردنزدیک گوشم  انداخت و
مدن ازسممینم  گارلقلصمممدبیرون ا یدان به قفسمممه سممینم میکوب خودشممو
راداشت...صداي ارام  درون گوشم پیچیدهرم نفسهاي ازروي شال به گوشم 

یدم خانم گلم خر حالم ودگرگون میکرد....مصممرفا:اینوواسمممه  که  میخورد
که  باشمممه  تاعادت کنه کسمما بل لل   ازامشمممب بل لل  کنه بخواب 
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قراربزودي  ا پانداوبنده عوض بشه منم خانوممو بل للا میخوام اینوخریدم 
سم میگیره و.......درحالا که  شم بخوابه نف سا پی که بعدانگا عادت ندارم ک
نه  چه فکرامیک یایا  لت قرمزشمممده بودمگفتم....خیلا با ح جا ازخ

....مصرفا:خبرنداري هرشب به این فکرمیکنم چروربل للت کنم ازحاب.
شب اول که بایدرعایت کنم، اخه انقدرکوچیک  صا  صووو شا مخ که اذیت ن
یدشمممدم  ناي کل ندو باحرا ازبین د لت کنم .....، وب ري میترسممم بل ل
شیرت  صرفا:حرا نخورخانمم  صرفا......،م ص ص صدازدم،م شو  سم ا

...،مصصصصط.....باشه بابا باشه هیچا خشک میشه دخترم گرسنه میمانه..
صرفا  ست میگفت م شوارام رودهان  کوبید.....البته را ست نمیگم اه،کف د

شدبااینکه  سه 175راحت دوبرابرمن می شون  میرسیدم وا قدم بودبهنزدیکیاي 
خود   ولا بودهاخودمونیم....خفصممه امروزخوشمممم گذشممت ومصممرفا 

 صبح فردا میرفت......
مصممرفا رفت منم چون امتحانات پایان ترم بودحسممابا درس این یکماه که 

خواندم وکما حواسممموازدوری  پرت کردطوري که متو ه گذرزمان نشممدم 
 یکماه به سرعت برق وباد گذشت هفته پی  امتحانات تمام شد...

امروزصبح هم مصرفا امده اما مامان امروزقرارنیست بیرون بره وامکان نداره 
پای بده برم  ین چون میدونه مصممرفا صممبح رسممیده داره اسممتراحت ا ازه 

 میکنه.....یک دفعه فکري بذهنم رسیدرو به طرف مامان کردم.....
واي دوسه روزپی  فرشته  ون اسم محلولا که واسه  و  میزنم به صورتم 
شوبدم بره بگیره دیدي تازگا ها  و  میزنه میگفت  سم صفیادم نبودا پرسیدا
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وهرفرشته(اسمشومینویسم میدم مرتضا بده به  حسین اقااز و  متنفر)ش
فوري یاداشممتا به این مضممون نوشممتم)فرشممته  ون مامان امروز ایا نمیره 
ازمصممرفا بپرس ببین اگر خسممته نیسممت بیادپارک....ببینم  به یه بهانه زنز 
صلم  ضا تا به اعظم بدت ......مامان حو سا(دادم به مرت شوبده مر بزن خبر

ه سمانه اینا....مامان:برو ولا زودبیا شام درست کن من سررفته یه سرمیرم خون
سفم  شته بود... شتم فر شه گفتم که تلفن زنز خورد بردا صله ندارم.... با حو
شب  صبح و شته  ون  سفم اره فر صرفا چنددقیقه پی  رفت توام برو.... م
فت اي  یدوگ ند ته:خ نه....فرشمم عت بمو ید نیم سممما با فاده میکنا  اسممت

 شیرون....،خداحافظ
تاق رفتم  مت ا ته بخره....بسمم که داداشمم  رف ثل این مان گفتم م ما به  رو
درکمدوبازکردم شلوارمشکا بهمراه مانتو کرم که بلندی  تابابزانوم بودپوشیدم 
کردم  ظا  ف حا خدا مان زدم و ما رر ع مرنگشمممم سمممرکردم، از ه شمممال 
ورفتم.....سرخیابان تاکسا گرفتم چون میترسیدم کسا ماروببینه پارک دوري 

 خاب کردمانت
 زمان حال

به خودم امدم محیاروکنارم دیدم.....،محیا:مامان حالت  باتکونهاي شممونم 
یدهواسممم نبودگلم  به چراصمممدات میکنم  واب نمیدي.....،من:ببخشمم خو
ستتت  ست کردم....،محیا:وایا د ساتروعوض کن بیا  ذا موردعفقتودر برولبا

مان  ون....،من:بروخودت رولوس نکن دختر ما که مرسمما  حالا  یا:در مح
سا  شوکي کرده بودحالت مظلوم به خود  گرفته بود...دلت میاد کجام لو سر
به این نازیم....،من:باشممه نازي حاب میري یانه....،محیا:میرم...میرم درحالا 



wWw.Roman4u.iR  46 

 

نداره  که زدن  چه  مان گلم ب ما فت  رمیزدچرامیزنا  تاق  میر مت ا که بسمم
صیت  الب شخ شه همینروربوده  ا داره درکنار مهربون خخخخخخ......،همی

ودلسوزبودن بسیارشوخه تاحاب ندیدم به بزرگتر  با احتراما کنه اماشوخا 
مدم  یاازفکربیرون ا مدن مح باا نه..... باشمممه میک حت  که را باکسمممایا 
 ذاروکشممیدم...مشممغول خوردن شممدیم......،من چا شممده سممرحالا کپکت 
تا گم.....راسممم ی م تون  ه ب عدشمممام  ب حاب  یا: ح م نه....، خو  خروس 
چراانقدردیرکردي....،رفتم انقفب دوسه تا کتاب بزم داشتم خریدم....،راستا 
یه رمان باحالم براتون گرفتم....مامان حرفهاي دکترتون روکه فرامو  نکردین 
یدبه خدامنومهفتحمل دیدنتون  ته  رق شممی نه توروخداکمتر توگذشمم مگه 

بخون حابکه  روتواون حال نداریم هروقت مکرتون میخواسممت برگرده کتاب
براي مشمماوره نمیریدبیشممترمراقب خودتون باشممید....،من:نگران نبا  مراقب 

 خودم هستم.....
شیدم  شتم ....وقتا دم ک ست منم چایا گذا ش شام محیا:ظرفارو بعدازخوردن 
ظرفهاهم تموم شممده بود....چاي ریختم وباهم به نشممیمن امدیم.....من:خب 

اورده......به چشمممام نگاه کردوگفت:قول بده که نگفتا چا انقدرسممرحالت 
عصممبانا نشمما....،من باایین که حدس میزدم موضمموع چا گفتم:باشممه قول 

 میدم......
عذرت میخوام ب  مان بهتون زد م که ار هایا  بت اون حرف با مان من  ما ببین 
خدامن نمیدونسممتم میخوادچا بگه فقط بهم گفت میخوام مامانت روراضمما 

طفع خانوادم ازدواج کنم شمارشو بهم بداصفدرموردصیغه چیزي کنم بدون ا
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عذرخواها  یادواسمممه  یدب بد نه میخواداگرا ازه  حابم پشممیمو فت  نگ
خه  یا:چرا ها  کم کن....،مح با یا  ان مگرنگفتم رابط تو  یاد.....،من:مح ب
بخاطره چهارکلمه حرف که خودشممم تقصممیریا نداره توخانواده ا  این یه 

من:افرین من بخاط حرفا  نمیگم فاصممله تووارمان به اندازه امرطبیعه.....،
مادي،دینوي،فرهنگا وخیلا  قادي،اعت حاظ اعت ما ازل تااسمممون شمم زمین 
خت  ب خوشممم هم  نار ک ین  ن تو ی م رور چ ین  ت فاو ت م گه  ی هاي د یز چ
شه  سر  می شا...،محیا:درحالا که گریه میکرد میگفت مگرقلبم این چبزا  ب

میگیا چروربه  بفهمونم......رمن:میدونم تکلیف اون چیه .....راینهایا که 
سممخت امادردي که ابن بکشمما خیلا کمترازبعدزندگا باها ....اگرقلب 
توناخواسته بشکنه دیگه درست بشونیست ولا ابن قلبت زخم ،مرحم میتونه 
شم مگرادم  شق  میمیرم نمیتونم از   دا خوب  کنه.....،محیا:من بدونه ع

چقدرهوا الوده باشممه بازم نفا میکشمما زندگا میتونه با نفا زندگا کنه هر
باارمانم هرچقدربدوعذاب اورباشمممه میخوام بودن کنارشمموتجربه کنم...این 
هاروباگریه میگفت....،من:اینهاروکه شممنیدم دوباره  و  اوردم درحالا که 
به  اشممک منم درامده بودگفتم:ازمن چه توقعا داري هان ...که  یگرگوشمممو

 هنم هان ....چرا بل شمممدي هان...میدونا اسممم بهشمممت بفرسممتم  ته 
اگرخودت یا قلبت بشممکنه چه بروزمن میادمگرهزاربانگفتم شممما دلیل زندگا 
زنده بودنمید....مگرازاین زندگا کوفتا خوشیا دیدم  یرداشتن شما ها....چه 
شق  بمیره،پا من آل ل لالل  ستا ....اگرقراربود،ادم بدون ع رابفکرمن نی

ا میگشممم هان...چرابعدازبیسممتو خرده اي سممال نمیمیرم چرازنده ام چرانف
شد  سیمه وارد سرا شم.....،دراین بین مهف ست این زندگا کوفتا خفا  ازد
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بممدون تممو ممه بممهمم  رو بممه مممحممیممابممافممریممادادامممه دادم....چممراهمممممتممون 
حت شممم  یا کا این نفا کوفتا رومیگیري ازم را خدا ید... بفکرخودتون

نکشیدم....قلبم تیربدي کشیددستمو رو  ها.....،دیگه چا بایدمیکشیدم که 
ستادن  ستموبه عفمت وای شدکه د شتم واخا گفتم مهف باگریه نزدیکم می گذا
باباوردم وزیرلب زمزمه کردم خدایا راحتم کن خسممتم....خسممته....باصممداي 
صورت من بااین ازدواج مخالفم  شا ازدردبودگفتم درهر ضعیفا که نا سبتا  ن

شتم م شم ....به طرف اتاق دا شد:کجامیري قربونت  صداي مهفبلند یرفتم که 
سمت اتاق میرفتم درهمان  صدابزنم.....با تو ه به  ب مامان دردداري امیرو
قرا  قل  حدا هف: م باشمممم.... ها  ن ت خوام  ی م بم .... خو تم  ف گ حال 
شماره  سم ب تونوبخورید....من:لرفادراتاقونزنیدخوبم ....درحالا که ازدرد نف

تم  نداشممم بود دوسمممت  تاده  ف م  ا ما ارا ک لم  هم د نم  ک گرانشمممون  ن
شه اول  سر  کم  صداي انهامیامد...مهف:اگریه تارمواز ست.....هنوز میخوا

 اون ارمان با لیاقتومیکشم بعدم روزگارتوسیاه میکنم......... 
 دوست نداشتم بشموم......

روي تخت درازکشیدم چشماموروهم فشردم وبه گذشته سفرکردم انجاارامشا 
 ستاز نا نداه

 گذشته ندا
وقتا به پارک رسیدم چشم چرخوندم مصرفا روپیداکردم روبرو  وایستادم 
گفتم سممفم خوبا عشممقم......ردرحالا که برندازم میکردبلندشممدودسممت 
شم  شه ک سفم خانم نق شم بردوگفت: شونزدیک گو سر شونه هام انداخت  دور
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باپسممرمردم میاي عشممق وحال.....،من:اگرن مامانتومیپیچونا  اراحتا خوب 
نداري  باشممم خبر حت  نارا نده  لط بکنم  میتونم برگردم.....،مصممرفا:ب
روابرام.....درحالا دستموم میگرفت راه افتادیم.....،،مصرفا:حابخودمونیم 
خوب نقشه اي کشیدیها......،باحرا گفتم:مصرفا....،باشه باباباشه چیزي 

کم حله تا من برم ی نمیگم چرا میزنا حاب....نیمکتا رونشون دادبیااینجابشین
بالحن لوسمما گفتم :میشمممه  هوله بخرم....درحالا که سممرموکي کرده بودم 
فدات  تا قم  خواه عشممم ب تو ون  فا: ر خري....مصممم ب کم  لواشممم چه، لو ا
یا بخورتاروشممن شمما خانمم  بادوتاپفسممتیک پربرگشمممت...ب کنم....،رفتو
....ممن:وااین چه مدل حرف زدنه بعدم چه خبراین همه خریدي....مصممرفا 
درحالا که میخندیدگفت:بخوریکم چاق شمما خانمم تاشممب عروسمما    
بازو  میزدم  به  که مشممتا  حالا  یاددارم....،در هات ز با کار که  نکنا 
گفتم:مصصصصرفا.....، مصرفا:خیلا خوب حرا نخورشیر....،نزاشتم 
صرفا خندیدگفت  شه باحرا گفتم به خدامیزارم میرما......م  مل  تمام ب

.کما به سممکوت گذشمممت تامصممرفا گفت:میخوام یه مگه میزارم گلم ...
صرفا:اینکه اینباریک هفته  شحال کننده بهت بدم.....چا مثف .....م خبرخو
یدم کفتم راسمممت میگا  فه اي کشممم که  یغ خ حالا  مانم....در قرارب
یدوارم قبول  هادم دارم برات ام یه پیشمممن تازه  خدا....،مصمممرفا:اره  تورو

ا:ببین ندامن اینروري راحت نیسممتم کنا.....چیه هسممت حاب......،مصممرف
که  لت کنم وارومشممم شممم نمتونم ازت اون ارامشمما  ببین نمتونم بل ل
فقط  بدم  هت  ب هادو ن پیشممم ین  خوام ا ی م ین  م ه براي  یرم.... گ ب مو خوا ی م
یت نکن فقط میخوام این  یال الگا اذ بافکروخ بدنکن وخودتو خدافکر تورو
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شمواذت ارام  بگی ست چندروز که اینجام باهات راحت با رم که اگرخداخوا
رفتم همدان بابابااینا صممحبت کنم براي خواسممتگاري بیایم....ندادیگه نمیتونم 
بیشممترازاین صممبرکنم نبودت دیونم میکنه....ترس ازدسممت دادنت انقدرزیادکه 
مانت  ما یادبرات  یه خواسممتگارب ته ....میترسممم  شممبهاخوابوازچشمممام گرف

لا چراو نم  یدو م ن نن  ک به ازدوا ت  بور ج م ها ن ی کابلولس  ا ین  ا
شبو توبل للت اروم  شیا و شا خانم خونم ب شبم....میخوام مال خودم ب هر
صممبح کنم....واما پیشممنهادم میخوام یه صممیغه یه هفتهاي بخونیم تامن دسممتم 
پا ازحدم  به شممرافتم قسممم  به ارام  برسممونم  بازباشمممه بتونم روحمو کما 

شدت فراترنمیزارم به خداخواه  میکنم بهم اعتمادکن......،م ن:درحالا که ب
اسممترس گرفته بودمومیترسممیدم ولا بخاطراین که ازم خواه  کرده بودقبول 
کردم مگرمیتونستم قبول نکنم اخه اون عشقم بود ونم بودمگرمیشودچیزیوازم 
باشمممه  باشمممه.... نم  یز و چ گراون  تا ا ح نم  ک یغ  خوادواز  در ب

ا ت که عزیزمقبوله......،مصممرفا:ممنونم به خدااذیتت نمیکنم به  ونه خود
لت کنم وازو ودت سممیراب  قسممم، نمیخوادبترسمما فقط میخوام بل ل

 شم......، 
 کما دیگه حرف زدیم دم  روب من دوباره با تاکسا برگشتم خونه 

 یه حا خاا داشتم هم ناراحت بودم هم میترسیدم همم خوشحال بودم
 شبم به امیدفرداخوابیدم

 گذشته ندا
 دچارحالت تهوع شدم  امروزانقدراسترس داشتم
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 بعدازظهربودکه فرشته  ون صدام زد...به مامان گفتم ورفتم پایین
سممفم خوبید....فرشممته:سممفم بیا گلم خوبا بیا بشممین.....نزدیک مصممرفا 
نشمسمتم.......،مصمرفا:سمفم چروري گلم امادها راسمتا،راسمتا خانمم 

 صحبت کما گذاشتبشا....،اره....،باشه وشروع کردشماره گرفتن....،بعداز
شتم خیللللا  صا دا شروع کردخوندن یه حا خوا شت ومردي  روبلندگوگذا
خوشحال بودم کیه ازرسیدن به معشوق ناراحت باشه....بعدازخوندن مصرفا 
تشکروخداحافظا کرد....روکردسمت منوگفت :باا ازت دوماه خوند میخوام 

مون ه  ونم براتاوقتا عقدمیکنیم راحت باشممیم....سممري تکون دادم....فرشممت
سیدوتبریک  ست میزدخندم گرفته بودانگارعقدکردیم بعدم هردومونو بلول د
یکا  پدر ند....مصمممرفا: غه روخو فت....،من.:مصمممرفا کا صمممی ک
شکفتا  شه گفتم: ایا میخوام برم یه  شته داره اماده می ستام.....دیدم فر ازدو

ت خدا....فرشمم کاممونوشممیرین کنیم....من:نمیخوادتورو ه شممیرینا بخرم 
  ون:زحمتا نیست.....رفت

مصممرفا:منوکشممیدبل للشمموباا ازه اي گفتوروسممریموبازکردک  مومم 
بازکرددسممتشمموببه بي موهام فروکردروي موهام بلولسممه طوبنا زد ونفا 
مودگرگون  ل حا ید چ پ ی م هام  مو نفسممما  بب بي  هرم  ید یق کشممم م ع

کنم میکرد....دسممتشمموزیرچونم گذاشممتو سممرموباباورد،وادارم کردنگاه  
بازم اون حا خواسمممت امدسممرا م حا  ....وقتا توچشممما  نگاه کردم 
خواسممتن  دیوانم میکرد....درصممدم ثانیه لبهاشمموروي لبام گذاشممت باولع 
میبلولسممیدم اول شممکه شممدم....وقتا به خودم امدم دسممت پشممت سممر  
گذاشتم وهمراهی  کردم انگار ریع ترشدباشدت بیشتري میبلولسیدانقدر 
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به  بامو قدردرد  شممیرین بودکه محکم ل ما ان ته بودکه دردمیکرد ا بازي گرف
دوسممت داسممتم.تااخرعمرم این دردوبکشممم....وقتا نفا کم اوردم بادسممتام 
کما فشاربه سین  اوردم ازم  داشدوبا چشماي خمارکه خیلا قشنگترشده 
بدون  بار تت داسممتم وقتا براي اولین  مت دوسمم که دید فت:ازروزاولا  بودگ

شلوا سریو، بلوز ستن بل لل کردنت دیونم کردهروقت رو ردیدمت حا خوا
میدیدمت دوست داشتم....بل للت کنم وقتا نمیتونستم به  ونون میرسیدم 
لذت بخشممما  ماي  ته بودم گر هام کردي....گرگرف با کار میفهما....چی
و ودمودربرگرفته بود....حالم وصممف نشممدنا بود......،زیرگلومو گازکوچکا 

ص ستت میدم دوباره گرفت اخ اروما گفتم....م رفا گفت دیونم نکن ندا کارد
لباموبه بازي گرفت ....نمیدونم چقدر گذشته بودکه باصداي هین فرشته ازهم 
نه  بازک هن  ین د م تم ز خواسممم ی م بود ته  ف گر یم  گر یم.....  داشمممد
صرفا:بیاراون  سم نبود دربزنم.....،م شید هوا شته:واي ببخ منوببلعه......فر

....،من:ببخشممیدمن بایدبرم ابن مامان صمممدام شممیرینوکه واقعا به موقع بود
شیرینا با یه چاي بخوربعدمیري.....،من:درحالا که  صرفا:بیا  میکنه....،م
گارمصممرفا  کاردارم ان باب نه  ته بودم گفتم: پایین گرف سممرمو بشمممدت 
یا  یا ب نا  تو ی م فردا  برو  باشمممه  فت: گ که  نم  فرارک خوام  ی م بود ید م ه ف

عت مان فرداسممما ما مت....،من:اره  گاه داره میخواد 4ببین قت ارایشممم و
برموهاشممورنز بزارمیام.....،باشممه منتظرم....خداحافظ....وقتا امدم بیرون 

 انگارازقفا ازادشده بودنفا هاي عمیق گشیدموبررف خونه راه افتادم.......
 گذشته ندا
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 امروز صبح انقدراسترس داشتم که دچارحالت تهوع شدم
 زد....به مامان گفتم ورفتم پایین...بعدازظهربودکه فرشته  ون صدام 

سممفم خوبید...فرشممته:سممفم گلم بیا بشممین.....رفتم ونزدیک مصممرفا 
خانمم  مادها راسمممتا،راسمممتا  نشممسمممتم.....،مصمممرفا:سمممفم گلم ا
بشا....،اره....باشه ي گفت وشروع کردشماره گرفتن.....بعدازکما صحبت 

واسممتا داشممتم گذاشمممت روبلندگوومردي شممروع کردبه خوندن یه حا خ
حت  نارا معشممموق   به  یدن  یه ازرسممم ک بودم  حال  خوشممم لا  ل ل ل ی خ
باشه.....بعدازخوندن مصرفا تشکروخداحافظا کرد.....مصرفا :باا ازت 
به معنا  باشممیم.....سممري  حت  قدمیکنیم را تاوقتا ع ماه خوندم میخوام  دو
ته  ندم گرف ته  ون برامون دسمممت میزدخ یدن تکون دادم.....فرشممم فهم

صرفا بودانگارعقدک سیدوتبریک گفت.....من:م ردیم....بعدهردومونوبلول
ستام......دیدم فرشته  ون داره  صرفا:پدریکا ازدو صیغه روخوند....،م کا 
اماده میشممه گفتم: ایا میخواي برم....اره میخوام برم یه شممکفتا شممیرینا 
مت  ح خداز تورو خواد ی م ن من: یم...... ن ک ین  یر نوشممم مو م کا تا  خرم  ب

 نیست گفت ورفت..... بکشا.....فرشته:زحمتا
باا ازه اي  ل   یدبل ل نوکشممم م فا  ر ن ....مصممم ت ف حض ر م به 
بازکردک  مومم بازکرددسممتشمموبب بي موهام فروکردروي  گفتوروسممریمو
سا  بب بي موهام  شیدهرم نف سه طوبنا زدونفا عمیقا ک موهام بلول

 میپیچیدحالمودگرگون میکرد.....
ادارم کردنگاه  کنم.....وقتا دسممتشمموزیرچونم گذاشممتوسممرموباباوردو.و

صدم ثانیه  ستنن  دیونم میکرد.....در شا  نگاه کردم بازم اون حا خوا توچ
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لبهاشوروي لبام گذاشت باولع میبلولسیدم اول شکه شدم....وقتا به خودم 
شدت  شتم وهمراهی  کردم انگار ریع ترشدبا سر  گذا شت  ستمو پ امدم د

با به  مو با ل کم  ح م قدر ن یدا یبلولسممم م تري  که بیشممم بود ته  ف گر زي 
تااخرعمرم این  که دوسمممت داشممتم  قدردرد  شممیرین بود  ماان دردمیکردا
دردوبکشممم.....وقتا نفا کم اوردم بادسممتام کما فشمماربه سممین  اوردم ازم 
شده بود گفت: ازروزاولا که  شنز  شماي خمار  که خیلا ق شدوباچ  دا

واردیدمت لدیدمت دوستت داشتم وقتا براي اولین بار بدونه..روسري بابلوزش
حا خواسممتنت، بل لل کردنت دیونم کرد....هروقت میدیدمت دوسممت 
داشممتم بل للت کنم ببلولسمممت بوت کنم ازبوت ملسلت بشممم وقتا 
ستم به مرز ونون میرسیدم میفهما...... چیکارکردي باهام.....گرگرفته  نمیتون
بودم گرماي لذت بخشمما و ودمودربرگرفته بود.....حالم وصممف نشمممدنا 

 ...بود..
نکن  گفتم.....مصمممرفا:دیونم  فت اخ اروما  گر گازکوچکا  یرگلومو ز
نداکاردسممتت میدم...دوباره لباموبه بازي گرفت.......نمیدونم چقدر گذشممته 
بودکه باصمداهین فرشمته  ون ازهم  دا شمدیم.....گریه گرفته بودمیخواسمتم 
هواسمممم  ید بخشممم ب ی ته:وا فرشممم عه..... ل ب ب نو م نه  بازک هن  ین د م ز

 .....،مصرفا:بیاراون شیرینا روواقعا بموقع بود.....نبوددربزنم
من:ببخشیدمن بایدبرم ابن مامان صدام میکنه....مصرفا:بیا شیرینا وچاي 
بخوربعدمیري....،من:درحالا که سممرموبشمممدت پایین گرفته بودم گفتم:نه 

 بابکاردارم....انگارفهمیده بودمعذبم میخوام فرارکنم
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باشمممه بروفقط فردامی فت: مانم فردا گ ما مت......من:اره  یاي ببین تونا ب
شه پا 4ساعت شورنز بزاررفت میام.....با شگاه داره میخوادموها وقت ارای

منتظرم.....خداحافظ...وقتا امدم.بیرون انگارازقفا ازادشمممده بودمدرحالا 
 که نفسهاي عمیق میکشیدم

 بررف خونه راه افتادم
 گذشته ندا

وابم م یااصفبهتربگم دیشب اصف نتونستم بخامروزصبح خییییلا زودبیدارشد
 استرس زیادي داشتم براي دیدن دوباره مصرفا اونم وقتا زنشم

ازصممبح خودم با کاراي خونه مشممغول کردم یه ناهارحسممابا هم درسممت کردم 
طبق معمول برادرام بعدازخوردن ناهاررفتن سممرکارمنم بعدازشممسممتن ظرف ها 

 ن امده شده بود.....رفتم حمام وقتا بیرون امدم ماما
ته  ون  نه اگرفرشمم مان:اره توکه  ایا نمیري....،من: ما من :داري میري.....
شام  شایدکما دیربیام  سربرم انجا.....،مامان:خیلا خوب من  شایدیه  تنهابود
یممادت نممره درسممممت کممنمما همما.....،مممن:بمماشممممه.....،مممامممان:پمما مممن 

 رفتم....،من:خداحافظ
رفتم تواتاق تا حاضممرشممم....یه بلوزشممیري به محض خارج شممدن مامان منم 

به همراه  کارشمممده بود جاق  تاره ومن با کلا سمم که رو   اسممتین سمممه ربع 
 شلوارسفید ذب که پاهاي کشیده وخو  

شیدم  شوارک س شیدم موهاي بلندخرمایمم  شت پو شز به نمای  میذا فرمموق
حالت دارشدوباکلپا بابي سرم  مع  کردم مدادمشکا هم داخل چشمام 
کشممیدم ....خیلا چشممماموقشممنز میکرد....رژیکه از مامان طرزاسممتفادشممو 
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یادگرفته بودم رولبم کشممیدم ...رنز صممورتی  خیلا به صممورت سممفیدم 
میومد....بایه روسري کرم تیپم تکمیل شدم واماده رفتن ....درست بودمصرفا 

 محرمم بوداما روم نمشدفعف  لو  با حجاب بگردم
دم مصممرفا خود  دروبرام بازکردواز لودرکناررفت وقتا پایین رسممیدم درز

چاي  یه  یا بشممین برم برات  تابرم تو.....،مصممرفا:سممفم عشممقم خوبا ب
بیارم.....من:سفم ممنونم توخوبا....نمیخوادزحمت بکشا مگرفرشته  ون 
شد گفت:نه  ستکان چاي وارد بذیرایا می صرفا درحالا که بادوا ست....،م نی

ضا روبرده  ست مرت ست....یه لحظه گلم نی ش ستم ن پارک .....امدبل لل د
سر ون تویه خونه تنها درحالا که بهم محرمیم وهیچ  شت کردم من بایه پ وح
فت:وقتا  تادم میگ مان اف ما یادحرف  ظه  یه لح مانعیم بینمون نیسمممت....
دختروپسممرتنها یه  اباشممن نفرسمموم بینشممون شممیرونه...نکنه شممیرون بره 

بیار...تواین فکرا بودم که باصممداي قه قهه تو لدمصممرفا یه بفي بخوادسممرم 
مصممرفا به خودم امدم باگیجا نگا  کردم مابین خند  گفت:چراقیافت 
رواینجوري کردي دخترنگاه کن توروخدا چقدرترسیده انگارمیخوام بخورم  
شیرونا  شیرونا نکنا قول میدم نخورمت امااگر شا و البته اگردخترخوبا با

نم..... ک ی م پت  چ مه  ق ل یه  نا  حال ک مون  کردم دره گا   ن حرا  با ،
بازوشونیشگون گرفتم اما انقدرسفت بودبي انگشتم نمیرفت....مصرفا هم 
با لبخندي که بیشترحرصم میدادنگام میکرد.....یک باره تویه حرکت  یرارادي 
ین  م نوروي ز م کرد مع  ندشمممو  خ فا  ر تم ....مصممم ف گازگر بازوشمممو 

گذاشت خودشم روم  خوابندارنجشوروي زمین گذاشت وساعددستشوزیرسرم
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خیمه زد.....چون حرکت  یهوي بود یغ خفه اي کشیدم.....مصرفا درحالا 
که روسمریموبعدکلیپا موم وبازکرد،درگوشمم گفت:مگرنگفتم شمیرونا نکن 
ها.....حاببخورمت....ازبله گوشممم گازکوچکا گرفت که باعث شممده  یغ 

گف نکن  بکشمممم ....مصمممرفا :نکن دختردیونم  گه اي  یک دی تو کوچ
....لبهاشمموروي لبهام گذاشممت وباولع شممروع کردبلولسممیدنم انگارباراولا 
بودکه میبلولسممیدم وقتا همراهی  میکردم انگاردیونه ترمیشمممدوشمممدت 
فشارروي لبموبیشترمیکردگه گاها هم گازي ازلبم میگرفت وقتا که نفا کم 
شدوگفت:موهاتوخیلا  اوردم کما به عقب هول  دادم انگارفهمیدکه ازم  دا

دوست دارم بوشون دیونم میکنه دیگه هیچ وقت  لوم روسري نپو .....دوباره 
شروع کردبلولسیدنم اماانبارباشدت بیشترمیبلولسیدانگارحریص ترشده 
بود.....وقتا خسممته شممد شممروع کردبه بلولسممیدن گلوم....همه بدنمو  رق 
تاعمق  که  ند نه اي توگوشممم خو قا عاشمم هاي  مه  بلولسمممه کردوزمز

ق  لبریزکردخبرنداشمممت داره با قلب بیچاره من چیکارمیکنه و ودموازعشمم
به بازي گرفت  باره سممرا  لبهام امدولبهامو خوب که  رق بلولسممم کرد دو
دستشوزیر بلیزم بردوروي شکمم گذاشت موش دستشو گرفتم ازخودم  دا  
کردم گفتم :نه دیگه بسممه.....دسممتشمموبیرون اوردو گفت:حق باتوگلم ببخ  

شدي... شد...منم باخود  اگراذیت  شتوازروم بلند سه اي رولبم گذا .بلول
شد ...رفت  سرد شتوبردگفت:اینهارونخوردیم  سینا چایا روبردا بلندکرد...
بادوتالیوامن شممربت برگشممت.....مصممرفا:بیاگلم بخور ون  اشممپزخانه و
که چیزي نگفتم خودت  بازشممروع کردي.....،مصممرفا:من  بگیري....،من:

حال چه.....در به من  بازو  میزدم گفتم خیلا منحرفا  به  که مشممتا  ا 
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ست دارم  سیدوگفت خیلا خیلا دو ستمو گرفت وبلول صرفا د بدي......م
اینوبراهمیشممه یادت باشممه......کما دیگه هم باهم حرف زدیم نزدیک  روب 
ید شمممام بپزم  با عدم  یادب مانم م ما یدبرم ابن  با به مصممرفا گفتم:من  بودکه 

شه گلم بروفقط من فردا  ستا باهم بریم بیرون .......با بعدازظهرخونه ام اگرتون
نه  مانم ا ازه بگیرم زنز درخو ما باشمممه اگرتونسممتم از نظرت چا.....،من:

بارپشممت سممرهم میزنم میرم دوتا خیابون بابترسممرچهاراه..... منتظرت 4رو
وایمیستم زودي بیاي..... باشه عزیزم بل للم کردوبلولسه کوتاه ازم گرفت 

رون فرشممته  ونم امد داخل حیاط.....سممفم فرشممته  ون ....ازدرکه امدم بی
خوبا.....فرشممته :سممفم زندادا  مثل اینکه شمممابهتري خو  گذشمممت 
اقاداداشممم که اذیتت نکرداگه کرده بگوتا گو  شمموطبق قرارمون که موقع رفتن 
گذاشممتم ببرم.....درحالا که ازخجالت کبودشممده بودم گفتم این چه حرفا 

به خونه  .....،خداحافظ .... به خنده افتادن منم خودمو  ازحرکتم دوتاشممون 
 رسوندم شام درست کردم مامانم کما دیگرامد

صرفا وکارا  فکرکردم تموم  ونم  رق لذت  شب موقع خواب به حرفاي م
شدواقعا هیچ لذتا تودنیابیشترازشنیدن زمزمه هاي عاشقانه معشوقت نیست 

 توهیچ تودنیا  زمعشوقت به ارام  نما رسون
 دوستاي گلم نظروبیک فرامو  نشه ممنون ازهمتون

 زمان حال
امروزصممبح کما زودازخواب بیدارشممدم بعدازرفتن محیا کاراي خانه روانجام 

 دادم امروزدرست یکماه ازروزي که بامحیابحثمون شده گذشته ...
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کردم کسممما  گاه  ن هرچا  مد..... فون ا ی که صمممداي ا بود هر ظ یک  نزد
یدم.....ایفونو ند ظه رو ندلح یدمیشمممه چ یه....رببخشممم برداشمممتم ...ک

بیاید لودر.....من:شممما......اگربیایدمیفهمید.....من:باتردیدودودلا  واب 
دادم باشه ابن میام.....چادرموبرداشتم ورفتم  لودرازچیزي که دیدم چشمام 
ازتعجب اندازه تو. تنیا شده بود.....ارمان:سفم خوب هستیدببخشیدمیتونم 

شه چندلحظه وقت سفم ......فکرنکنم حرف باقا مانده با تونو بگیرم......،من:
یدپا من  یدورفت فاتونوزد ما حر نده شمم ما باقا  مان:چرا براي زدن......ار
چا....،من:ناخواسممته از لودرکناررفتم.....ارمان واردخونه شممدچون نزدیک 
امدن محیابودچاي دم کرده اماده بود.....چاي رواوردم.....روبرو  روي مبل 
شنوم....ارمان:ببنیدخانم رضایا من بابت حرفهاي  ستم....من:می ش تک نفره ن
ندارم  ناراحتتون کنم فقط دوسمممت  تاسممفم....نمیخواسممتم  عام اون روزم واق
محیاروازدسممت بدم....به خدامن دیوانه واردوسمم  دارم ....چیکارکنم، اخه 

م چا به خانوادم رضممایت نمیدن به ازدواج باها  تقسممیرمنه چیه .....نمیدون
نه  یده....دارم دیوا نه..... وابموسممرسممنگین م ماه ازم فرارمیک یدیک یاگفت مح

 میشم....بگیدچیکارکنم ببخشیدم....
ید  فابگ حابلر له  مان:ب مام شمممد.....،ار فاتون ت گام کرد....من:حر منتظرن
لب عف  که ط ید کاري نکرد ما  ید.....من:شمم که منوببخشمم کارکنم  چی

مادرموردازدواج ت ید.....ا خانواده براي میکن با ما که شمم ون من درصممورتا 
ضایت به این  شا کنیدر شم پو سه چ ستگاري بیایدوازاموالا که بهتون میر خوا
پدریموقبول  یدارث  یدیا یعنا توقع دار مان:چا میگ یدم.....ار ازدواج م
یارم  کارکنم چرورپول درب جا مان:یعنا چا، انوقت ک قاار له دقی نکنم....من:ب
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که بهم می مه مهمترارثا  گه ازه ماي دی مام اد ثل ت کارکنم....من:م رسمممه چی
میریدسممرکاروپول درمیاریدفقط ازرییا یه شممرکت بزرگ به کارمندمعمولا 
تبدیل میشیدواماارث تون میتونیدوقف کنیدبراي ساخت ...مدرسه،بیمارستان 

 و.......
 ارمان:مگه دیونه شدم اگراینروربودزودترازاینهابامحیاازدواج میکردم

که شممرط میذاره اگربادخترموردعفقم ازدواج کنم ازارث محرومم اون ازپدرم 
 میکنه اینم ازشما،از دایا ماچا نصیبتون میشه....واقعا متاسفم.....رفت

کا  عشممق هیچ وقت به و ود،نمیومدونسممل به نسممل به مانمیرسممید تا این 
 دردشیرین ودراین حال تلخ روهیچ وقت نمیکشیدیم

 واردخونه شد کما بعدمحیاباچشماي گریون
من:چا شممدگلم....محیا:چا شممده تازه میگیدچا شممده....چییییا به ارمان 
گفتید.....منوبگشیدتیکه تیکم کنیدامانخوایداز   داشم....حتا اگربدترین 
شق  شماکه دردع شم میفهمید..... ش ش ش شق شه .......مامان من عا ادم دنیا با

ید.....چییا از ونم نداز پامون می نز  لو یدي چراسمم ید کشمم ون میخوا
 اخه....خسته شدم....خسته....

فریادمیزدوگریه میکرد.... لورفتم بل لل  کردم وگفتم:باشمممه اروم باشمممه 
با   بردارم.....اروم. گارو یدم سمممن .....اروم شمممدي حرف میزنیم قول م
عزیزم.....بسمممت اتاق  بردم  بعدازعوض کردن لباسمم  یه مسممکن به  

 دادم وخوابید



 61 عاشقانهنسل 

سابا بهم ریخته خودمم رفتم تواتاق شه ح ستراحت کنم فکرم اروم ب م تاکما ا
 بودم بادیدن حال امروزمحیاانگارگذشته ام دوباره برام زنده شده......

 گذشته ندا
یارم برم  نه اي گیرب ها چه ب یدونسممتم  خه نم امروزازصممبح توفکربودم ا

 بیرون........انقدرفکرکردم تا......
باسمممانه برم خریداخه هفته دیگه 4اعتروکردم سمممت مامانوگفتم:من بایدسمم

 عقدخواهرشه ازم خواسته باها  برم تالباس بخر......
مامان:چه خبراین روزاتوخونه بندنمیشا هواست باشه اگرمهرانو مهدي بفهمن 
سممرخودمیري بیرون واي بحالت.......من:کجاسممرخودرفتم هر امیخوام برم 

 ریدبرم قول دادم نرم زشته.......بهتون میگم که.... خواه  میکنم اینباروبزا
مامان:باشه امروزومیتونا بري فقط زودبرگردکه شام درست کنا......من:باشه 

 زودي میاما گفتم ...بسمت اتاق رفتم اماده شدم ....
شمملوار ین یخا بهمراه مانتوابا روشممنا که بلندی  تاروي زانوم بود پوشممیدم 

 دم........روسري ابا که راه راه سفیدداشت سرکر
خداحافظ ي گفتموبسمممت حیاط راه افتادم....طبق قراردیروززنز فرشممته 

بمارپشمممت همم زدم والمفمراررررر....اگمرمماممان بمه همردلمیملما 4 مونمو
 میومدبیرونومنومیدیدزنز فرشته  ونومیزنم مرمعناشب زنده نمیموندم.......

نداخت ماشممینا برام بوق میزدسممرموا که  یده بودم  چه رسمم م تازه سممرکو
گاه  خدا نا جب ادم.بیشمموري بود گه ول کن بود......ع مام ندکردا پات پایینو
صاحب دار......ا.ا.این  ستادم روبه  گفتم: مگرنمیبینا  صداموباببردمووای

 که مصرفا ویییا فوش  دادم......سوارشدم
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من:سفم خوبا کا حاضرشدي.......مصرفا درحالا که لبخندي روي لب 
سفم خانم گلم م شت گفت: شماچروري بعدم بنده خیلا ووقت دا ن خوبم 

 اماده ام منتظرشمابودم بعدم گلم مردم بایدازکجا بدونن گلم صاحب داره......
نداره  کالا  یدونسممتم تویا......مصممرفا اشمم مدسممرزبونم نم یدا ببخشمم
خانمم......روبروي پارکا نگه داشممت پیاده شممدیم درکنارهم قدم میزدیم که 

صرفا گفت:ندابنظرت خونه ست.....من:نه چه فرقا داره  م هموببینیم بهترنی
ست بنده  صرفا:اخه توخونه د شه چه خونه......م صل دیدنه حابچه پارک با ا

زد......اینوگفت پا تندگردوازم 18بازه.....توفضمماي عموما نمیشممه حرکت باب
صرفا......دیدم مردم  ص ص ص شمت م دورشد.....منم افتادم دنبال .....میک

نن.....پا چندتا سممرفه مصمملحتا کردمو مثل خانماي بد ورنگامون میک
تاد منم  یداینروره وایسمم مه دادم.....مصممرفا د به راهم ادا یت  باشممخصمم
باهزاربدبختا نیشممگونا ازبازو  گرفتم که خند  گرفت.....کما دیگه قدم 
زدیم بعدبه کافه بسممتنا رفتیم بعدازخوردن بسممتنا زعفرانا که عاشممق  بودم 

توراه روکردم سمممت مصممرفا وگفتم فکرنکنم فردابتونم راها خونه شممدیم ....
بیام ببینمت اخه امروزم بازورازمامان ا ازموگرفتم......مصممرفا کما دمق 
یه کوچه  شممداما گفت اشممکالا نداره گلم خودت رواذیت نکن......پیچیدتو
خلوت روکردسمممت من صممورتموبادسممتا  قاب گرفت ولبهاشمموروي لبم 

دهمراهی  کردم وقتا نفا کم اوردم طبق گذاشممت اول شمموکه شممدم امابع
یک  که ازم  داشمممد سممرشممواوردنزد به سممین  فشممماري اوردم  معمول 
گوشموگفت:فکراینکه فردانمیتونم ببینمت به قلبم چنز انداخته چیکارم کردي 
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نداانگار ادوت شمممدم گازي ازگوشممم گرفت لبموزیردندون گرفتم تاصمممدام 
فا  ریع ترمیشممود...ومن اصممف درنیادچون باهرکلمه یاچیزه دیگه اي مصممر

 دوست نداشتم توماشین ببلولسم ....میترسیدم یکا ببینه....
ماشممینوروشممن کردسممرخیابون پیاده شمممدم بسمممت خونه رفتم فکرندیدن 
فردامصممرفا و ودموبه اتی  گشممیده بودواشممک هام روي گونه هام  اري 

 شدن....خیلا به  عادت کردم این چندروز 
 صبربده رفت همدان بتونم  دایشوتاب بیارمخدایا بهم 
 گذشته ندا

باشمممه ومن  قدمیم  ند که مصممرفا توچ امروزحالم اصممف خوب نبودفکراین
ازدیدن  ازبوکشممیدن عرر  محروم باشممم.....دیوانم میکر دفکردوری  به 

 قلبم چنز مینداخت ......خفصه باهزاربدبختا روز
   به صبح رسوندموبه شب رسوندم وشب وبه امیددیدارفردا

امروزبعدازظهروقتا مامان رفت اسممتخربسمممت پایین پروازکردم خدا میدونه 
سرخو  بودم وقتا به پایین رسیدم  صرفا چقدرخوشحال و ازدیدنه دوباره م
درزدم فرشته  ون دروبرام بازکرد......سفم فرشته  ون خوبا مصرفا هست 

دم.....فرشممته  ون:اره دیگه........فرسممته  ون از لودرکناررفت داخل شممو
هسممت امروزنرفته......مصممرفا بسمممتم امدفرشممته  ونم بسمممت اشممپزخونه 
بار  پرازاشمممک شمممده  یدن دوو مام ازد که چشمم حالا  فت.......من:در ر
بام  ها  روي ل گذاشممتن لب با بودگفتم:سممفم خوبا.....دلم خیلا برات.... 

هاشمموازلبهام  ملم ناتمام موند......بعدازبلولسممه طوبنا که ازم گرفت لب
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 داکرد ومنودرا و  گرفت سممرموروسممینه ا  گذاشممتم بلولسممه اي روي 
 موهام کاشتو گفت:منم دلم برات تنز شده بودگلم،خانمم،عشششقم

تااینهاروشممنیدم دوباره اشممک به چشمممام هجوم ارود وري گونه هام روان شممد 
تیشمممرت مصمممرفا رو تودسمممتم فشمممردم وگفتم......مصمممرفا اگربري 

...مممن بممدونممه تممودوام نمممممیممارم مممیمممممیممرم.....مممن بممودن چممیممکممارکممنممم..
توچیکارکنم.....تونباشما کا قلب نااروممواروم کنه.....کا باعشمق  زره زره 
بالشمممت  کا سمممررو یدن  یدد م به ا نه.... ک یق  تزر به و ودم  ارامشمممو

 بزارم.....اینهارودرحالا که بشدت اشک میریختم میگفتم.....
حالا کمرمونواز  میکرد گ گه میخوام برم مصمممرفا در خانمم م فت:

ست  ستگاریت......من:توروخدا را سري دیگه بیام خوا کجاقراربرم همدان و 
میگا......مصممرفا درحالا که منوازخود   دامیکردگفت:اره که راسممت 
خودم  با هم  تورو یم  ن ک قد ع بره و ی   پ خوب  کارا گر تازه ا گم  ی م
نا ع ی تم واي  ف گ بودم  مرگ شمممده  که ذوق  لا  حا من:در برم......، ی  م
میشه.....مصرفا:چرانشه درضمن دیگه دوست ندارم چشات روبارونا ببینم 
حیف این چشممماي خوشممکل نیسممت که بارونیشممون میکنا......درحالا که 
ازتعریف  کیلوکیلوقندتودلم درحال اب کردن بودن....محواون چشممماي مثل 
شممب  شممدم......که باصممداي سممرفه یه نفراز اپریدم......مثل برق گرفته ها 

شته ا سه رفته بود.....فر صرفا ازحرکتم ازخندری شدم.....م صرفا  دا  زم
باب  نه  فت اون ازاول  واون صمممح نده.....گ عدازکما خ ب ده 18 ونم 

ست دلم میخواد.....ازحرف  شوهرم نی شیدنمیگید سال.....اخه خجالت نمیک
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ندیعنا این  ما مصممرفا    کرده بودازخ مدا ندرولبم ا ته  ون لبخ فرشمم
میشه ........فرشته ادامه داداینم از ابن که فیلم هندي راه بشرخجالت سر  ن

انداختیدواشممکمونو دراوردید.....مصممرفا:چیکارکنم ابجا خانمم دل نازک 
 طاقت دوري مونداره.....دست اندخت دورشونم گفت:بیاخانمم بریم بشینیم

فرشته  ونم بایه سینا شربت واردشدوگفت: میگم ندااین دادا  مارویه کاري 
شوکنترل کنه.....اخه اگراینروري بریدهمدان  لومامان  سات سا بکن تابتونه اح
واقا ون ازاین حرکتا بزنه اقا ون فکرمیکنه پسممرافتاب مهتاب ندیدشمموکه به 
برسمممري......از،راه  خاک  کاراي  به این  برسمممه  چه  نمیکرد گاه  ن دخترا
جالتم  نده ریسمممه رفتن منم ازخ فت وهردوشممون ازخ بدرکردي.....اینوگ

فا ل ر کم فشممماردادم.....صمممداي مصممم ح م تم و ف گر نم  ندو یرد موز ب
شیدتااز،زیردندونم ازادکنم.....نبینم  ست  ک درامدا....ا....ا....خانمم لبمو باد
یاد......واي  هاي ترک خورده زخما هیچ خوشممم نم کارابکنا من ازلب ازاین 
خدااین بشممرکمرهمت بسممته منوازخجالت بکشممه...خدایا صممدتانه دویسممتا 

زرمیکنم بفرسممتم اگه منوابن  یب کنا........ خواه .....وقتا صمملوات ن
دیدم از یب شممدن خبري نیسممت....مشممت محکما به بازوي مصممرفا زدم 
جالتا  خانم خ گه چیزي نمیگیم  باشمممه دی ما...... خدا میزارم ،میر وگفتم ب

 من......مصصصرفا توروخدا....
 مصرفا دیگه چیزي که باعث خجالتم بشه نگفت...

کما دیگه بامصممرفا وفرشممته  ون حرف زدم بعدعزم رفتن کردم ...بایدقبل 
ازرسممیدن مامان میرفتم خونه......موقع رفتینم مصممرفا گفت:ببین ندا من 

 بایدفردابرم اماقول میدم زودي باخانوادم براي خواستگاري بیام.....



wWw.Roman4u.iR  66 

 

خت  هاي سممردم فرومیری نه  هاي گرمم روي گو که اشممک حالا  من در
 نگفتا یه هفته میمونا این بارهنوزدوروز  مونده که.....گفتم:مگر

ستهاي گرم مردون  گرفت وگفت:چیکارکنم  سردم میونه د ستهاي  صرفا د م
 کارازودپی  رفت.....گریه نکن گلم مگه قرارنبود دیگه چشاتوبارونا نکنا

به اروم  یدي.....قلبمو  عادت م نت  به دید یاي منو کارکنم م من:توبري من چی
کنارت عادت میدي.......عادتم میدي شممبوبه امیددیدنه فردات صممبح بودن 

کنم......بعدم.میزاریو میري.....فکرمنونمیکنا که تونبودت دیونه میشممم...... 
 این قلب لعنتیم اروم نمیگیره تانیاي

مصممرفا: باشممه قول میدم زودبیام قبل یکماه حاب اروم باشممه...... کما فقط 
گرفت بل للم کردوبلولسممیدم ......خداحافظا کما باحرفا  دلم اروم 

کردیم منم امدم خونه حالم اصممف خوب نبود......درحال درسممت کردن شممام 
باصمممدا  از ا  مده..... کا ا مان  ما یدم  م ه ف ن که  کردم  یه  قدرگر ن ا

 پریدمودستموروقلبم گذاشتم.......
نه..داشمم نه... یه میکنا......هول کردم گفتم:ن... تم مامان:چا شمممده چراگر

 پیازپوست میکندم......مامان سري تکون دادوبسمت حمام رفت ......
صلگا روبهانه  شماي قرمزهمه فهمیدن گریه کردم......منم با حو شب ازچ

 کردم
شممب تورختخواب انقدراین پهلوان پهلوشممدم فکرکردم باصممداي اذان صممبح 

صرفا ببینم  میدو سیدکه تاقبل رفتن م ستم نبخودم امدم....فکري بذهنم ر
 صبح زودبعدازاذان میره......
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شن  شیرابوبازکردم برقم رو شویا.... ست سمت د شدم رفتم  ازرختخواب بلند
سمت پایین راه افتادم  ستم....پاورچین پاورچین ب شویا روب ست شتم درد گذا
سورم کرده بودکه  شق انقدر  نمیدونم باچه  راتا همچین کاري کردم ولا ع

پایین رسممیدم یوا  درزدم خدا..خدا به عواقب کارام فکرنمیکردم.... .وقتا 
میکردم....که فرشممته  ون یا مصممرفا دروبازکنه اگرحسممین اقابازمیکردواي 

 ابروم میرفت یه لحظه پشیمون شدم ازامدنم اما براي رفتن خیلا دیربود......
گام  جب ن باتع بازکرد...... ته  ون درو یدفرشمم خداصمممداموشممن که  ثل این م

تم:.سممفم مصممرفا هسممت میخواسممتم قبل رفتن  کرد...باصممداي اروما گف
 ببینم .....فرشته  ون:اره عزیزم ابن میگم بیادرفت

چندلحظه بعدمصرفا امددروبست .....سفم اینجاچیکارمیکنا اگرمامانت 
اینها بفهمن چا منوبسمت با چه کشوندبردزیردرخت شاه توت که دید کما 

مده گف به چشممممم نیو بل رفتن داشمممت.....من:ازدیشمممب خواب  تم ق
بازببینمت......مصممرفا:اخ من قربونت برم خانما گفتم خودتوناراحت نکن 
سیدم گه  شت باولع میبلول شو روي لبهام گذا زودبرمیگردم که.....اینوگفتولب
که ازم  گذشمممت  قدر یدونم چ فت.....نم گازي ازلبم میگر گاها هم 

ه  داشممدسممرشممونزدیک گوشممم برد  وري که لبها  موقع حرف زدن به بل
به هردلیلا...  گوشممم میخوردوازخودبا خودم میکرد.....اگربرکردموبشممنوم 
میفهما هردلیلا... گریه کردي واي بحالت ندا......ازاین به بعدحق نداري یه 
دونه اشممک ازاون چشمماي خوشممکلت بریزي فهمیدي اینوگفتو پیشممونیشممو به 

م دپیشممونیم چسممبانددسمممت دورگردن  انداختم اینبارمن شممروع کننده بو
لبهاموروي لبا  گذاشتم درحالا که گریه میکردم میبلولسیدم  ......اول 
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شمموکه شممده بودخوب حق داشممت ازندا خجالتا اینکارابعیدبود.....کما که 
 گذشت اونم همراهیم کرد........

 وقتا ازم  داشدکفت:مگرنمیگم گریه نکن هاچراگو  نمیکنا.....
شکهاموپاک میکردم گفتم: شا درحالا که ا ست فکرنبودت اتی ست خودم نی د

به قلبم انداخته که فقط باحضممورت ......باارامشمما که بهم میدي خامو  
خدا  یدم.....ب کا  میتونسمممتم نرم.... ولا قول م میشمممه....مصمممرفا:
زودبرگردم....من:باشممه سممعا میکنم اروم باشممم من بایدبرم اگرپاشممن شممک 

 میکنن به نبودم......پیشونیموبلولسیدوگفت 
مراقب خودت با  گریه هم نکن......،من:باشمممه قول میدم توم رسممیدي به 

 فرشته  ون خبربده تا منم بیخبرنمونم.....خداحافظ......
خداحافظ امدم باب رفتم دسممتشممویا بعدازگرفتن وضممونمازخوندمو ازخدا 

 خواستم صبرم بده تادوري مصرفا 
 روتحمل کنم.....

 زمان حال
 بیدارشدم نزدیک  روب بود....محیا هنوزخواب بودوقتا ازخواب 

گرسممنه بودم براي خوردن ناهاردیروبراي خوردن شممام زودبود بنابراین تصمممیم 
گرفتم چیپا پنیردرست کنم محیا خیلا دوست داشت بعدازگذاشتن  داخل 
فربه اتاق محیا رفتم روي تخت نشممسممتم دسممتموبب بي موها  کشممیدم 

...محیا ان گلم باشممو....محیایا بیدارشمموعزیزم درهمون حال صممدا  زدم .
ضممعف میکنا..... لتا زدچشممماشمموبازکردچندثانیه نگام کردانگارداشممت 
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ما  پراشمممک  یه چشمم ثان یل میکرد....درصمممدم  یه وتحل یت وتجز موقع
شد......من:واي...چت شددخترم  ایت دردمیکنه چراگریه میکنا..محیا:اره 

 .....مامان دردمیکنه قلبم خیلا دردمیکنه
 من:خدامرگم بدچرا اخه بذارزنز بزنم امیربیادمعاینه ات کنه...

مان درد  نه ...ازدوري ار نه دردشمممواروم ک مان دادا  نمیتو ما نه  یا: مح
مانشممو  ان  مانع ازدواج  خدا مان تورو ما نه.... نه......و ود  اروم میک میک
هرکا دوسمممت داري خواه  میکنم اذت التماسمممت میکنم من ارمانوخیلا 
خت دردعشممق  فت دلم برا  سممو یه میگ باگر هارو دوسمممت دارم.....این
چقدردنامرده ببین بادخترشممیرونم چیکارکرده......من:پاشممودخترم دسمممت 
ثل  بت کنیم خبراي خوبا برات دارم......م یاصممح تت روبشممورب وصممور
ماده بودازفربیرون اوردم  نه رفتم چیپا پنیرا به اشممپزخو ید منم  فنراز اپر

یا  یدم...مح به نشممیمن میزوچ عدازخوردن  مدپشمممت میزنشممسمممت ب هم ا
یه......من:میگم دخترم  بت چ مان نمیخواي بگا خبرخو ما یا: رفتیم.....مح
ببین گلم من بااین ازدواج مخالفم میدونم اگرباارمان ازدواج کنا دلت میشکنه 
شتتم  شه پ شه میخوام بدونا هراتفاقا بیفته هراتفاقا من همی  رورت خوردمی

میشه بروت بازه.....محیا:مامان....دستموبه عفمت سکوت دراین خونه هم ه
باره  بف اوردم گفتم بزارحرفام تموم شمممه.....محیاهم سممرتکون داد....منم دو

 شروع کردم....
بااینکه دلم رضممانیسممت ولا باشممه فقط بخاطرتو قبول میکنم نمتونم زره زره 

بول انتظارت قسمموختنو اب شممدنت روببینم..بااینکه میدونم سممختا زیادي در
خودت  براي  گاه  یه  ک ت یه  نو م باشممما و کم  ح م خوام  ی م نم وازت  ک ی م
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بایدموقع ازدواج ....چندتا  بدونا....واماارمان ....چندتا شممرط برا  دارم و
حقو،بتوبده از مله حق طفق.....پا به  بگوفرداعصممربیادتاباها  اتمام 

که درکم کردي و مان ممنونم ازاین ما یا:مرسمما  جت کنم.....مح بهم ا ازه ح
تجربه زندگا درکنارکسمما که دوسممت  دارم و دادي کما دیگه بامحیا حرف 
شب بخیري گفتوبه اتاق  رفت ......منم به اتاقم رفتم  شام  زدیم بعدازخوردن 
روي تخت درازکشممیدم اما انقدرفکرم مشممغول بودوظهرم زیادخوابیده بودم 

ان به ماه که میان اسممم خوابم نمیبرد.....بلندشممودم رفتم کنارپنجره وایسممتادم
 خودنمایا میکردنگاه کردمو فکرم پروازکردبه گذشته درست زمانیکه.........

 گذشته ندا
امروز معه اسممت وازرفتن مصممرفا حدوددوهفته میگذره روزي یه بارباهم 
شلو ه ومهمون دارن یا میرن  تلفونا حرف میزنیم  ز  معه هاچون خونشون 

 مهمونا........
ته دل تنگیم شمممدت کف رو  یک  روب این هف مانزد عه دلم میگیره.....ا ز م

گرفته بود.....دوري مصممرفا هم ازیه طرف بد وربه قلبم چنز مینداخت 
 باعث میشداشکم دربیاد....

تصمممیم گرفتم برم خونه فرشممته  ون تابراي مصممرفا زنز بزنم ....اینروري 
مامان بسمممت پایین رفتم شمممایدقلبم اروم میگرفت......بعدازا ازه کرفتن از

میدونسممتم حسممین اقانیسممت اخه یه هفته خونه بودیه هفته دیگه ت  میرفت 
 اضافه کاري این هفته هم اضافه کاري بود
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درروزدم....فمرشمممتمه  مون دروبمازکمرد.......فمرشمممتمه:ا....وا.......وایمما 
 بیاتو.....،درحالا که واردخونه میشودم گفتم:سفم فرشته  ون خوبا میشه به

شه  سفم گلم چران شته: شوبه......فر صرفا زنز بزنیدنما دونم چرادلم ا م
بممیممازنممز بممزنممم خممدا کممنممه دوروبممر  خمملمموت بمماشمممه بممتممونممه حممرف 
بزنه.......اینوگفتوشممروع کردبه گرفتن شممماره......کما صممحبت کردازروي 

 حرفاشون فهمیدم داره بامامانشه 
 دهبعد  گفت مامان گوشیومیدي مصرفا دلم برا  تنز ش

وقتا مصرفا امداون ورخط فرشته  ون گفت :مصرفا  ان ندا دل  واست 
تنز شممده بیقراري میکنه اگرسممرت خلوت شممدیه زنز بزن باها  حرف بزن 

 بلکه اروم بگیره......هان باشه باشه گفت وقرع کرد.....من:چیشد
فرشممته:گفت میره بیرون ده دقیقه زنز میزنه.....من:باشممه نشممسممتم اسممترس 

به  انم افتاده بود،ده دقیقه شمممدیه ربع که تلفن زنز خوردبسمممت  بد ور
پروازکردم.....من:الو.....مصرفا:سفم خانمم چروري عشقم......من:همین 
صرفا  ستمو لودهنم گرفتم تام شکم دربیار....د شددوباره ا چندکلمه باعث 
صرفا:چرا  صرفا زرنز ترازاین حرفابود.....م شنوه ولا م صداي گریه مون

میکنا خانمم چا شممده اتفاقا اتفاده چیزي شممده......من:باهزار ون  گریه
کندن وهق هق گفتم:سممفم نه هیچا نشممده فقط قلب بیچارم ازدوریت اروم 
بدي  ندار ......مصممرفا:قربون دلت بشممم منم دل تنگم ولا اگرقول  وقرار 
دخترخوبا با  وگریه نکنا قول میدم فردا کاراموراسممت وریسممت کنم پا 

ح راه بیوفتم......من:راست میگا توروخدا......مصرفا :اره که راست فرداصب
من  تا کن  ن یه  با  وگر با  خو تر خ هم د حاب لوم  چو کو نم  خا گم  ی م
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صرفا فکرمیکنم  شم..........فقط خودت خوبا م ش ش شه چ بیا......من:با
 زیادسرحال نیستا

 مصرفا:نه عشقم خیلیم خوبم وقتا توگریه کردي حالم گرفته شد
صرفا: اره خانم  ان من  ست وخوبا.......م صرفا مرمنا چیزت نی من:م
بایدقرع کنم ازکیوسمممک تلفن زنز میزنم انجام شمملو ه  خوبم نگران نبا  
..من:باشه مواظب خودت با  من منتظرتم خداحافظ.....مصرفا:خداحافظ 

 قرع کرد
 خیرکنهخدا بامادلم اروم نگرفت انگارقراریه اتفاق بعدبیفته .....دلم اشوب بود

 گذشته ندا
 این دوروزمثل برق وبادگذشت 

دیروز روب مصممرفا رسممیده بود.....ولا من نتونسممتم ببینم  چون نزدیک 
 امدن مهران ومهدي رسیده بودمحال بود بتونم ببینم 

مدم  مام وقتا بیرون ا ته  ون دعوتم.....رفتم ح نه فرشمم هارخو نا ولا امروز
فتم تااماده بشممم......یه شمملوارکوتاه مشممکا که نزدیک ظهربودبسمممت اتاق ر

هامم  یدم مو ندي مشممکا پوشمم تا. ب یه  تازیرزانوم بودبهمراه  ندی   بل
شت زدم  شکا رو  دا شوارحالت دارکردم ویه تل نقرهاي که گفي ریزم س با
پایین......درزدم خودمصممرفا دروبرام  کل شمممدم رفتم  حسمممابا خوشمم

فت وکشممیدبردخونه درم پسمممت بازکردتعجب کردم اما اون فوري دسممتموگر
 حسابا شوکه شدم
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یافت  فت: خانمم ق یدبل لل .....گ نده کوتاها کردمنوکشمم مصممرفا:خ
واینجوري نکن میخورمت تا.......سممرموگذاشممتم روي سممین  ،،نفا هاي 

 عمیق میکشیدم وعررتنشوباولع به بندبندو ودم تزریق میکردم....
نز شمممده بود......مصممرفا خانمم.... من:دلم خیلا برات ت :منم همینرور

 بهترنیست بریم بشینیم ابنکه صداي فرشته دراد
تااینوگفت موقعیت ودرک کردم فوري از   داشمممدم فرشممته  ون ازحرکتم 
ید هواسممم  ندا ان.....من:سممفم ببخشمم مدي  فت:خو  ا یدوگ ند خ
نبود.......فرشته:سفم بیابشین چراسرپا وایستادي درحالا که میشستیم فرشته 

ت:چاي ریختم بخوریدمن برم مغازه زودي میام.....میدونسممتم هدف  ون گف
فرشممته  ون تنهاگذاشممتن ماسممت......مصممرفا روکردسمممت فرشممته  ون 

یاي میدونا که سممماعت باکا قرارداري 3وگفت:فقط زودب قراردارم.....من:وا 
ته  ون  عدازرفتن فرشمم یام.......ب یدمنم م فاتونوبزن ماحر تاشمم ته: فرشمم

ب هاشممموازهم  ت یدسممم یدم مصمممرف خز کرد به بل لل  اشممماره  ازکردو
ندسممماي پروژ قراردارم.....من:  بایکا ازمه فت: توبل لل ....مصممرفا گ
مصرفا یه چیزي بگم ناراحت نمیشا.....مصرفا:درحالا که موهامونواز  
شقم ناراحت  شه من ازع شوندگفت:نه گلم مگرمی سه اي رو  ن میکردبلول

می ه فا  ر تومصممم چت شمممده  گو ب ندا پا  ان  من: گا بشمممم..... شممم
نیستا......مصرفا منوازخود   داکرد....درحالا که انگشت اشارشوتکون 
به خدا احدو  باردیگه  ونتوقسممم بخوري  یه  باردیگه فقط  میدادگفت:اگریه 
واحدکاري میکنم توتمام عمرت  رات اوردن اسمت و نداشته باشا چه برسه 

وبه سرمقسم خوردن به  ونت....قیاف  انقدر وحشت ناک شده بودکه چندبار
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معنا فهمیدن تکون دادم......باصممداي اروما گفتم خوب نگرانت شممدم توکه 
نمیگا چته....مصممرفا:اگرنمیگم بخاطراینکه نمیخوام ناراحت بشمما...ولا 
حممابکممه قسممممم دادي مممیممگممم......اقمما ممونممم بمماازدواج مممامممخممالممفممت 
کمممرده.....ممممن:بممماتمممعمممجمممب گمممفمممتمممم اخمممه چمممراانمممهممماکمممه 

ا بتونداره اقام اعتقادداره ازهمدان زن هنوزمنوندیدن.....مصممرفا:اصممفربر
شون میکنیم بیان ببیننت مرمنم  ضی شته را ست منوفر بگیرم بهتره امااینامهم نی
سا برامون  شون افرین میگنو،میگن به به چه عرو سر سلیقه پ وقتا دیدنت به 
پیداکردي مثل پنجه افتاب میمونه......دراین بین فرشممته  ون امد.....بااینکه 

یه چیزي روازم پنهون میکنه ولا چیزدیگا نگفتم......بعدازخودن مرمن بودم 
ته  ون  مک فرشممم به ک فت منم  حافظا کردور خدا هارمصمممرفا  نا
ظرفهاروشممسممتم......بعد چاي ریختم بردم....تونشممیمن نشممسممته بودیم چاي 
میخوردیم........روکردم طرف فرشممته  ون وگفتم:مصممرفا خیلا ناراحت 

 وبهم ریخته این روزا
حت نشمممه وقتا فرشمم نارا هت زده  قا ونم ب که ا هایا  باحرف ته:توقع داري 

بهم  مه چیزو ته........شممصمممتم خبردارشمممدمصمممرفا ه عاشمممق قدر ان
نگفته.....گفتم:اره، اماحال مصممرفا زیادخوب نبود نخواسممتم همه چیزوبرام 
بگه دوباره ناراحت شه گذاشتم  براي بعد.....میشه خواه  کنم کاملشوبرام 

شته  ون بگا اخه نمیخو شه.....فر صرفا باتعریف دوباره ا  ناراحت ب ام م
 مشکوک نگام کردو گفت خیلا خوب.....

 بابام مخالفت کرده چون اعتقادداره........ 
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 زمان حال
باها   تا یاد یادب گه ب عت دی مان نیم سممما یاتنظیم کردم ار بامح که  طبق قراري 

 صحبت کنم......
که  نه.....رفتم ازایفون نگاه داشممتم چایا دم میکردم  ما ارما ایفون روزدن حت

بازکردم  لودر ورودي  کردم بله خود  بودایفون روبرداشممتم بیایدداخل درو
 منتظرارمان شدم چنددقیقه بعدامد

باره میبینمتون.......من:سممفم منم  حالم دو خانم رضمممایا خوشمم سممفم 
ه .. رفتم اشپزخانهمینروربفرمایید....امدداخل روي مبل دونفره اي نشست....

تک نفري نشممسممتم هردوسممر اي  بل  بت اوردم.....روبرو  روي م شممر
چندروزپیشمون نشستیه بودیم......اون منتظرمنونگاه میکرد من خیره اون بودم 
لا  یده ا همسمممرا بزرگ شمممده  قو پر تو که  من  تر خ براي د نم  ی ب ب تا

ي رهسممت.........ازنظرتیو وقیافه چیزي کم نداشممت ازنظراخفقم این چندبا
 که باهم برخورد داشتیم بیحرمتا ندیدم

تنهامیموندازنظراعتقادي وفکري که باهم خیلا فاصله داشتیم .....باصدا  به 
 خودم امدم

 ارمان:خانم رضایا نمیخوایدبگید دیدارامروزمون به خاطرچیه
من:ارمان خان خودتون میدونیدکه مخالف این ازدوا م اما بخاطراینکه دخترم 

شرط دارم براتون که به ارام   سه وقلب  اروم بگیره موافقم اما قبل  چندتا  بر
اگرقبول کنیدراحلا هم  لوپاتون میزارم که بتونیدپدرومادرتونم راضمما به این 

 ازدواج بکنید........
 ارمان:بفرماییدبندسراپاگوشم
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من:اول اینکه من دختراموتوپرقوبزرگ کردم ازگل پایین تربهشممون نگفتم نتیجه 
شون ......خیلا زوودناراحت ا شده به قول خیلا ها لوس ونازنازي بارامدن   

میشممن اشممک میریزن.....واي به حالت ارمان خان اگراشممکشمموببینم بیچارت 
میکنم شمممایدپی  خودت بگا این زن تنهاامدمنوکه پولم ازپاروکه چه عرض 

بترس  زنکنم ازسقف بابمیره تحدیدمیکنه شایدخنده داربه نظربرسه اماازاین 
که گرگه بارون دیده تواوج  وانا بیوه شممدوتو امعه پرازگرگ که به چشممم طمه 
نگام میکردن کارکرد ون کندوخودمم یپاگرگ شدم واسه خودم خفصه  دي 

 بگیرکه ندا سختا گشیده گرگ شده، داره تحدیدت میکنه
 دوست ندارم اب تودل  تکون بخوره.....خانوادت حق توهین به محیاروندارن

جا......مهریمه  یادنبری  اون یادبهتر ز تت برنم کاري دراین موردازدسمم اگر
پاي دخترم میریزي......حق  قت روب و.....اذت نمیخوام عوض عشممق وعف

 طفق.........وحق حضانتم میدي به محیا
 نظرت چیه

ارمان کما نگاهم کردوگفت قبول میکنم.......راه حلتون براي راضمما کردن 
:مشممکل پدرتون ثروتیه که به شممماوبعدم به محیامیرسممه پدرم چیه......من

درسممت میگم........ارمان:یه  ورایا .......من:پا یه قراردادازدواج امضمما 
میکنیم......ارمان چشممما  برقا زدواز ا  بلندشممودوگفت: قبول قول میدم 
چه  وري  نم  یدو م ن نم  نو م م عاازتون  ق نم وا ک خت  ب خوشممم یا رو ح م

برام  تشمممکرکنم.....من:تشمممکربزم خت کنا  یا روخوشمممب نیسمممت مح
نده مرخص  یدب بد گه اگرا ازه  یدم.....خوب دی مان:قول م یه......ار کاف
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بشممم.....من:البته اختیاردارید.....ارمان درحالا که بررف درخرو ا میرفت 
گاري  ماس بگیرندوقرارخواسممت هاتون ت با بت میکنم  خانواده صممح با فت: گ

 روبزارن.....
بارسمممر ند یدن چ به به معنا فهم حافظ  خدا مان: م روتکون دادم.....ار

 امیددیدار....من:خدانگهدار
سوندم کا   شتم میر شقوبهم دا شحال بودم که دوتا عا امدم خونه ته دلم خو
همه دردعشممق میکشممیدن تا هیچ وقت عشممق وبا هلولس مقایسممه نمیکردن و 

 درکنارهم قرارشون نمیدادن
 که فاصله عشق ازهلولس قدیه دنیاست 

 گذشته ندا
فرشممته  ون گفت:میدونا من کما اززندگا تونوبراي خونوادم گفتم تا کما 
اشممنایا داشممته باشممن اما اقا ونم وقتا داسممتان زندگیتونو فهمیدمخالف کردو 

عدازداشممتن  پدر  ب که  هاي  خانواد فت: نه 3گ باره ازدواج ک چه بره ودو تاب
یا اورد به دن عداز جامعلوم دختر  ب مانمیخوران ازک تا بدرد ندد یا حتا چ یه  ن 

بچه هلولس طفق و دایا مثل بابا  نزنه به سممر  .....این خانواده قابل 
اعتمادنیستن.......چه میشنیدم گلنلاله بابامو پاي من مینوشتن اخه چرا این 

 کارومیکردن درصورتا که هنوزمنوندیدن..اخه چرا
 دیگه هیچا نمشنیددلم لرزید،زانوهام شروع کرد لرزیدن  

هیچ کنترولا روي لرز  بدنم نداشممتم فرشممته  ون لیوان اب قند داد،دسممتم 
سمت خونه  شدم ب شت بلند صف لیوانوخودم....وقتا کما حا به پاهام برگ ن
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مان داده  ما به  که دکتر  هایا  تا قرا ازاون تاق خواب رفتم.دو به ا تادم و را ه اف
 تاموقع با خوابا نصفشو بخوره 

شیدم شم  با اب قورت دادم درازک شته با ستم یه خواب طوبنا دا انگارمیخوا
وموقعیا که بیداربشممم بگن اینها هم  خواب بوده ........اولین قرره اشممک 
صفچرا  شتن......ا شتباه پدرموتوکارنامه من نو شمام چکید...خدایا چراا ازچ
شکرت کنم یا  شقا  شنز عا شقم کردي نمیدونم بخاطرحا ق خدا....چراعا

شقم بخاطراین تلخیا  کفرب سختا داره چراعا ستا  گم.....چراخدااگرمیدون
کردي مگر کم عذاب کشممیدم ازوقتا ادم بودنم روشممناختم عذاب کشممیدم 
یدم کا  قدرازاین فکرهاکردم نفهم ندارم ان گه توان  مه دی بخودت قسممم بسمم

 چشمام گرم شد.......
 اززبان فرشته......

 .....واي خدا این دختره چ  شدحاب واب مصرفا روچا بدم
بعدازظهر وقتا مصممرفا امدیه چرت زد تا روب وقتا بیدارشممدگفت:ابجا، 
ندا نیومده.....من)همون فرشمته(:نه نیومده......مصمرفا: مگرمیشمه خود  
شامومیارم  صرفا:گف ستخرمیام......من:نمیدونم واب.....م گفت مامانم بره ا

 ه باب رومیگرفتمخونه یه زنز بزن ببین چرانیومده......من:درحالا که شمممار
خانم گوشمما  مه  فاط باشمممه... حال  خوب شمممده  عامیکردم  تودلم د
روبرداشممت.....من:سممفم فاطمه خانم خوب هسممتیدندا ون خونه ظهرکه 
پایین  خانم:اره از مه  فاط یادخوب نبودنگران  شمممدم...... حال  ز جابود این
 حال  زیادخوب نبودامدرفت اتاق خوابیدهرچا بیدار  کردم بیدارنشدشامم
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سیدم حاب  ستخرنر سانا قبفا ست کنم به  شام در شدم  بزاره خودم مجبور
میخوام برم اماهنوزبیدارنشممده.....من:باشممه شمممابیایدبریدمن میام بیدار  
میکنم.......فاطمه خانم:باشممه پا دروبازمیزارم من ابن میرم شممماهم زودبیا 
دربمممممممممازه.....ممممممممممن:بممممممممماشمممممممممممه اممممممممممدم 

.....تاتلفنوقرع کردم مصرفا روبروم شمابروخداحافظ....فاطمه:خداحافظ..
قرارگرفت نداچ  شده بودمن رفتم که خوب بود.....من:هااره اخه میدونا من 
سته بگه من دیدم ناراحت  صرفا میخوا ستم بگم بخدا خود  گفت م نمیخوا
صرفا:ابجا لقمه  شه.....م ستم اخه اینروري می شتم بگه چما دون شه نزا می

گممفممتمما چمما  رودور سممممرت نممپممیممچممون بممگمموبممبممیممنممم چمما
قا ون زده  که ا یا  فا حر ر ق ف فق... چا.... ی ه ها.... من: شمممده.......
بودگفتم......مصممرفا:نه ي...یع....یعنا همشمموگفتا یاخدااگرچیزی  بشممه 
چا  یاره  ب بفیا سمممرخود   جا اگر ب تا ا کف چرا  خه  نم......ا کارک ی چ
مگرنمیدونا نداچقدرحسمماسممه واي خدایا.....من:دراین بین صممداي فاطمه 

شتم زودي برو.......من:باشمه خانم امد شته  ون دروبازگذا شته....فر .....فر
 ابن میرم خیالت راحت

 فاطمه خانم:باشه خداحافظ......من:خداحافظ......
روکردم سمت مصرفا گفتم من برم ببینم چ  شده......مصرفا:بزم نکرده 
خممممودم مممممیممممرم......مممممن:اگممممریممممکمممما بممممیممممادهممممردوتمممما 
سا داره میاد به تلفن باب  ستااگردیدي ک صرفا: لودروای شه.......م تونومیک
فت منم  لودرهرچا  ها ر له  مت پ یام......اینوگفتو بسمم نز بزن زودي م ز
دعابلدبودم میخوندم که کسمما نیادمیدونسممتم اگربرادرا  بیان دوتاشممونوزنده 
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یاد.....وقتا  تا مصممرفا ب تاوزندشمممدم له نمیزاري......ازاسممترس مردم  ازپ
هاامددا ون بود.....به معنا واقعا کلمه پشممت  خم شمممده بود.....بررف  

 رفتموگفتم چا شده........
دوستاي گلم اگربه عشق تونگاه اول اعتقاد داریدو دنبال یه رمان عاشقانه ایدکه 
سل  سم رمان )ن شقانه ( حتما بخونیدا سل عا شه رمان) ن ستان  خاا با دا

صلها عاشقانه( بخ )عاشقانه(تع تانوشتم ازکل کل همخونه شدن  30دادف
ازدواج ا باري خبري نیسممت ندا داسممتان یه عشممق ناب تجربه میکنه که براي 

 رسیدن به  سختا هاي زیادي میکشه اما.........
شقا یه  شه وزمان حال که عا شق پاک ستان ع شته ندا که دا ستان دوبخ  گذ دا

 دختر  دردسرسازشده
فصلشه 30دداستان نوشته شده اسم  )نسل عاشقانه(دوستاي عزیزم تو ه کنی

یدخوشمممتون  مانمو بخون یدوارم ر یدام یک نکن به تبلیغا داره ب این  ن
 بیادنظروبیک فرامو  نشه فداي همتون زهرا

 گذشته ندا
 اززبان فرشته 

چا شده مصرفا نداچ  شده......مصرفا:زنز بزن اژانا فوري یه ماشین 
ب یم   بر یدب با نه  ت براي چا بفرسممم تان  مارسممم ی ب تان.....من: مارسممم ی

اخه.......مصرفا:بجاي این حرفهابروزودترزنز بزن......درحالا که بسمت 
خانواد   به  ید با که  نه میرفتم گفتم بگوببینم چا شمممده نمیشمممه  خو
نه  بابسممر  ببی ته  یه سممرنرف مادر   خانواده  کدوم  بگیم.......مصممرفا:
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یامرده،داره توتب میسمموز باه نکنم ،دوراز ون  زنده  ه، دختره احمق اگراشممت
شته  صرفا:فر شه.....من:یاامام زمان قرا چا........م صم بایدخورده با قر
محض رضمماخدابروزنز بزن اگرچیزی  بشممه من میمیرم......من:با ...... 
باشممه بسمممت تلفن دویدم.......بعدازقرع کردن مصممرفا گفت چا شممدکا 

گه میرسمممه.... قه دی تاپني دقی فت  یاد....من:گ باب م مت  باهم بسممم .
رفتیم.....مصرفا:توازدفترتلفن شماره بابا  یایکا ازداداشا  پیدا کن، زنز 
ماره  خل دفترتلفن گشممتم شمم باشمممه......دا ماد  میکنم.....من: بزنن منم ا
مهرانوپیداکردم و........زنز زدم......من:سممفم ببخشممیدبامهران عباسمما 

یکنم........چندلحظه بعدمهران کارداشتم.......مرد:بله...بله ابن صداشون م
تا راتونم  ته ملسل قا مهران من فرشمم مد.....مهران:الو.....من:الوسممفم ا ا
مادرتون رفتن اسممتخرمنم قرارشممدبیام نداروازخواب بیدارکنم ......متاسممفانه 
نداتوتب میسمموزه هرچا صممدا  میکنم بیدارنمیشممه فکرکنم قرا خورده من 

امممده مممیممبممریممممم  اژانمما خممبممرکممردم خممداروشممممکممرداداشمممممممم 
بیمارسممتان.......مهران:دختره دیوانه چراهمچین کاري کرده.....من:نمیدونم 
نم  م ید   بر ی م تان  مارسممم ی ب کدوم  باشمممه  هران: م هران...... م قا ا
من  تون  باا ازه  پا  تان...... مارسممم ی ب من: نم..... یرسمممو م مو خود
برم  من  فا  ر من:مصممم فظ.... حا خدا هران: م فظ..... حا خدا برم.....

صرفا شم.....م شدم حاظر شتم حاظرمی صدام کن.....دا شه برواژانا امد :با
که ایفونو زدن ....بله:سممفم خانم اژانا خواسممته بودید......بله ...بله ابن 
یه  که  حالا  یایم.....رفتم بیرون مصممرفا روصمممدازدم......مصممرفا در م
سین   شم روي  سر شته بود شوزیرزانو  گذا ست دیگه  سرنداود شوزیر ست د
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پا ها له  ته بودازپ یه کرده گذاشمم ما  قرمزبودفکرکنم گر مد چشمم یین میو
 بود......وقتا به ماشین رسیدیم گفت:ابجا تو لوبشین

ستان  سیدن به بیمار شت تا ر سرنداروروي پا  گذا ست و ش شم عقب ن خود
 سرشونواز  میکردوقربون صدق  میرفت

تاق بیرون امدگفت  نداروبردن ......دکتروقتیازا به بیمارسممتان رسممیدم  وقتا 
پایین چه  ورقرصمما خورده .....چندسممماعت قبل خورده  عفعم حیاتی  

.......مصرفا :نمیدونم فقط این قرصورومیزبابسر  دربازپیدا کردم فکرکنم 
عده  یدم با به دکترنشممون داد........دکتر: عدقوطا قرا  ازهمین خورده....ب
صرفا روي  شوبدیما گفت و.....بعدم رفت.......بعدازرفتن دکترم ست ش شو

کت  نداروبرام نیم مت  به کر یت تورو به بزرگ یا تورو خدا فت: نشممسممتو گ
یه  فت و هاروگ فه کن.....این ندام اضممما به عمرم  هدار......ازعمرمن بگیرو نگ

 قرراشک ازچشما  چکید
 عشق چه هاکه نمیکنه ببین چرور رورمردهاروبه زانودرمیاره

 زمان حال)اززبان ندا(
ه ولا هنوزخبري ازخانواد  نشده امروزدقیقا پني روزازصحبتم باارمان میگذر

محیاتواین پني روزدا ون شده ب رترشده رنگ  به سفیدي میزنه زیرچشما  
 گودافتاده خیلا نگرانشم ولا چه میشه کردفعفمجبورم صبرکنم.......

امروز روب محیاباارمان قرارداشممت رفت .......منم داشممتم شممام درسممت  
 ناشناس  واب دادممیکردم که ایفون زده شد.....دیدم 
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ممن:بملمه........نماشمممنماس:بمبمخشمممیمدممنمزل رضمممایما......ممن:بملمه 
له  له....ب پدرارمان......من:ب امرتون.......ناشممناس:من حمیدمحبا هسممتم 
یدداخل......حمید)ناشممناس(:ممنون مزاحم نمیشممم  یدبفرمای خوب هسممت
اگرزحمتا نیسمممت چندلحظه تشممریف میاردبیرون.....من:اخه اینروري که 

ه شمممابیایدتوبهتره.....حمید:باشممه .........دروبازکردم و لودرورودي نمیشمم
به  میخورد...موهاي 49،50منتظر  ماندم.....مردمیانسمممالا که حدودا 

 وگندما داشت کت وشلوارمشکا وپیراهن ابا کم رنگا پوشیده بوددریک 
 کفم میتونم بگم  ذاب وشیک پو  بود....داخل شد

خوب هسممتیدخو  امدید.......حمید)محبا(:سممفم من:سممفم اقاي محبا 
ممنونم......رفت داخل روي مبل دونفري نشست.....منم به اشپزخونه رفتم با 
دوتا اسممتکان چاي برگشممم روبرو  نشممسممتم.....من:بنددرخدمت.امري 
داشممتید......،حمید:ببینیدخانم رضممایا من ادم رکا هسممتم پا بدون مقدمه 

ن:بفرمایید بندسراپاگوشم......حمید:من شنیدم میرم سرموضوع اصلا......م
سرم ودخترتون مخالف بودید......من:بله بودم امااین دوتا  شما هم باازدواج پ
عاشممق هم هسممتن وعشممق منرقا که مابراي مخالف کردن میپزیریم روقبول 
ست من عشق  صله ه سربنده ودخترشما یه دنیافا نمیکنه.....حمید:خانم بین پ

ل ندارم دختراي زیادي بودن که براي سممرکیسممه کردن پسممرم واین چیزهاروقبو
اداي عاشممقاي دل خسممته رودراوردن ولا وقتا خوب پولا به  یب زدن رفتن 
سرم بیرون  شد.....حابزودتربگیدچقدرمیگیریدتا پاتونواززندگا پ شون ن وپیدا

 بکشیدواین بازي مسخره عشق وعاشقا روتموم  کنید......
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به مر یت  بان هاي عمیق من:ازاعصمم که نفا  حالا  یده بودم در جاررسمم زانف
با  به مهمون خونم با احتراما نکنم گفتم:شممما باشممم و تا اروم  میکشممیدم 
ندازه  به ا ما  ید قاي محبا شممما یدا هاببین ید چه فکري کرد ما خودتون را ع 
شیم که همه  شما نبا شیم اما انقدري داریم که محتاج پول امسال  شماپولدارنبا

صه می شون خف شن اما خودم چیزتوپول شته با شایدبچه هاي من پدرندا شه 
شون  شه انقدربه شمانبا سر سال پ شون به  یب ام شم کارکردم  ون کندم تاچ
شماگدایا نکنه  سر سال پ شق وازام شق ورزیدم تامحبت وع محبت کردم وع
شرف داریم که به اندازه پول  سانیت و شیم اما  روران شته با شایدپول زیادي ندا

شترارز   شایدهم بی سردخترم شما  ست از شماکه د سر ضمن این پ داره در
که  تاسممفم  مده براتون م تا خونم هم ا خاطرسممردبودن دخترم  که ب یداره  برنم
ید:من این  ید.......حم مت میزار جاوروي احسممماس پسممرتون  ی یداین مد ا
حرفهاحالیم نمیشممه یابه دخترتون میگید پاشممواززندگا پسممرم بکشممه بیرون 

نم  تو خود تا  ح گه  ی نم د ک ی م کاري  گاه یا ن تون  تر خ به د ید ن تو ن
کنیدفهمیدید.....من:شممماداریدمنوتحدیدمیکنیداونم توخونه خودم درسممت 
میگم.......حمید:تحدیدنمیکنم هشممدارمیدم حابکه باپول راضمما نمشممیدکه 
سونم  شیدمجبورم خودم این بازي روبه پایان بر سخره بک ست ازاین بازي م د

شه.... خوب گوشا شما م انگیزبا گم تونوبازکنیدببینیدچا میولا ممکن براي 
اقاي محبا من به دخترم چیزي نمیگم وبراي رسممیدن این دوتا ون هرکاري 
میکنم هرکاري واگریه خرا  روبدن دخترم بیفته ازچشممم شمممامیبینم ان موقع 
که بایدازمن بترسممیدبه پسممرتونم گفتم من اندازه شممما پولو پارتا ندارم امااهل 
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به خاک سممیاه میشممونم تون پا ازندا رضمممایا  تففیم اگربخوام تففا کنم 
 بترسید......همین ابنم ازخونه من بریدبیرون دیگه هم نمیخوام ببینمتون.......
وقتا رفت حسممابا میلرزیدم رفتم اشممپزخانه زیرگازوخامو  کردم لیوانا اب 

 پرکردبه اتاقم رفتم بعدازخوردن قرصهام روي تخت درازکشیدم چشماموبستم
 کرکردم تاکما ارام  ازگذشته خو  یاشایدتلخم بگیرم.......به گذشته ف

 گذشته ندا)اززبان ندا(
بابسمممرم  بازکردم......مصمممرفا رو مامو باحا سممموزشممما توگلوچشممم
صرفا هم نمیتونه  ست...ماکه توخونه تخت نداریم م دیدم....واخدااینجاکجا

ه نبیادخونمون....پا حتمامردم چه خوب که مصمرفا پیشممه.....مصمرفا:
نمردي بیمارسممتانا البته خدارحم کرداگرکما دیرترمیرسممیدیم.....اصممفول  
کن  اییت دردنمیکنه چیزي نمیخواي.....من:بیمارسممتانم تا ایا که یادمه 
تان دراوردم......مصممرفا:یعنا  مارسمم نه خواب بودم چرورسممرازبی خو
 نمیدونا....من:نه بخداازکجابایدبدونم.....مصممرفا:پا عمه من بوده قرا
خورده خودکوشا کنه.....من:خودکشا دیگه چا من وقتا اون حرفاروشنیدم 
یه  تابخوابم خودکشمما چ مانموخوردم  ما هاي  تاازقرا  دا ون شمممدم دو
پایین  قدر یت ان یات که عفعم ح تاقرا خوردي  گه.....مصممرفا:دو دی
بدي  تان....من:اره دوتا خوردم میشمممه بهم اب  بازوررسممیدي بیمارسمم بودو

قه صممبرکن برم ازدکترت.....دراین حین دراتاق بازشممدویه تشممنمه......چنددی
سته  صرفا:خ شد......م شیده بودهمراه خانما وارد سفیدپو مردکه روپو  
ید  ید یدري خوب خواب خانم ح قاي دکتر.....دکتر:ممنون خوبا  یدا باشمم ن
چممیممکممارکممردي بمماایممن بممنممده خممدایممه پمما  تممواتمماق مممن بممودیممه پمما  
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کممه کممففمممممون  ایممنممجمماانممقممدرازممماپممرسممممیممدچممرابممهممو  نممیممومممده
کردقدرشمموبدون....من:لبخندي زدموگفتم کاري نکردم فقط دوتاازقرا هاي 
شته  صرفا:میبینید اقادکترتاپاي مرگ رفته وبرگ مامانموخوردم تابخوابم......م
انوقت میگه دوتاقرا خوردم....دکتر:امکان  هسممت  ون بدنشممون ضممعیفه 
وقممرصمممماهممم قمموي بمموده احممتممممماببممااب کممم خممورده شممممدکممه 

خررسممازشممده.......دکتربعدازمعایینه چشمممام وپرسممیدن چندتاسمموال انقدر
رفت......بارفتن دکترمصممرفا کمکم کردبشممینم لیوان ابا هم بهم دادخوردم 
ضررداره......وقتا دوباره روي تخت  شودادچون دکترگفت اب زیاد صف البته ن
یم  چرااورد تمي  ف گ یه  گر با فا و ر مت مصممم یدم روکردم سممم درازکشممم

تان.....چر مارسمم ها......مصممرفا:تومیفهما چا میگا بی جاتم دادي  ان
کارکنم......اگرکما  کارکردي...نگفتا من با توچی بامن چی یدونا  نداتوم
دیرتراورده بودمت ازدسممت داده بودمت میفهما.......من:خوب بدرک میمردم 
وقتا قرارنداشممته باشمممت.....مصممرفا بسمممتم امدوبل للم کردگفت:اروم 

صبانیت برات خو ست معدت دوباره خون ریزي میکنه درهمان با  نداع ب نی
حال زنز کمک پرستاروفشرد.......امامن دیوانه شده بودم درحالا که بامشت 
به سممینه میکوبیدم گفتم اونم بدرک وقتا قرارنیسممت داشممته باشمممت بهترکه 
بمیرم.... دسمتم سموزبدي میزدوگرما خونورودسمتم احسماس میکردم امابرام 

رراگذاشممتا زنده بمونم کم عذاب کشممیدم که میخواي مهم نبود......چررر
عممذابممم بممدي......مصممممرممفمما:کمما گممفممتممه قممرارپممیشممممت نممبمماشممممم 
بات نمیزاره بزاربمیرم......درهمون  با تااخرعمرمپیشممتم.....من:دروووو نگو
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حال دوتا پرسممتارامدن یکا ازاونهابه کمک مصممرفا نگهم داشممت یکا هم 
 دموفریادزده بودم که با حال رويامپوري بهم تزریق کردانقدرمشت کوبیده بو

تخت افتادم اشممک ازگوشممه چشمممم لغزید......نمیدونم کا اشممکم خشممک 
 شدوچشمام روي هم افتاد

 اززبان مصرفا
بعدازان همه دادوبیدادبفخره خوابید.....وقتا مشممتهاي کوچک شمموبه سممینم 

 میکوبیدونمیتونستم اروم  کنم قلبم اتی  گرفت
ز روب که به خانواد  خبردادیم تا ابن که سمماعت این دخترچقدرتنهاسممت ا

 نزدیک ده خبري ازخانواد  نشده چقدرتنهاست
رفتم نزدیک تختشوبلولسه اي روي پیشونی  گذاشتم اشکم روي صورت  
شد مادرپدرندابایکا  شیدم کناردراتاق باز  شودن  فوري گ چکیدازترس بیدار

ردسمت من وگفت:دستت ازبرادرا  امدداخل بعدازاحوال پرسا برادر  روک
درنکنه دادا  به من مرخصمما ندادن به مامانم نگفتم تانگران نشممه موقع امدن 

 باخودم بیارم .....فکرنمیکردم مانده باشیدممنون درحق  برادري کردي
مصرفا:این چا میگفت من درحق عشقم،زنم،محرمم برادري کردم شیرونه 

 میگه بزنم دکورصورتشوبیارم پایین
نداره ازاین کاراکنه قرا وخودکوشمما  نداعادت  مادرندا:پسممرم چا شمممده 

 ازکجاپیدا  شد
من:قصممد  خودکشمما نبوده فقط دوتاازقرصممهاي شممماروخورده تا بخوابه 

 متاسفانه بدن  ضعیف بوده به این روزافتاده
 کما دیگه ماندم بااینکه دلم نمیخواست برم امابف باررفتم 
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 (گذشته ندا) اززبان ندا
صبح باتکون هاي دستم ازخواب بیدارشدم مامانوبابسرم دیدم وقتا دیددارم 
باگیجا نگاه  میکنم گفت:پاشوصبحانتوبخورابناست مهران پیداشه کاراي 
ترخیص روبکنه بریم.....بیحرف بلندشممدم بعدازشممسممتن دسممت وصممورتم 

 صبحانم روخوردم کما بعدمهران امد
خوبا.....مهران:مرسمما مامان یه چیزایا برات سممفم.....مامان:سممفم پسممرم 

بل رفتن  هاي ترخیص.....ق کار بال  اوردم بخورضممعف نکنا منم برم دن
روکردسمممت منوگفت:خوبا ندا......من:چه فرقا میکنه خوب باشممم یانه.. 
.......مهران:چا میگا دختردیروز تاپاي مرگ رفتا وامدي میدونا اگرفرشممته 

عت دیر تان ابن  اي خانم وبرادر  نیم سممما مارسمم نت بی نده بود تررسممو
درازکشیدن روي این تخت توقبرستون درازبودي........من:به درک ازاین زندگا 
کوفتا خفا میشممدم......مهران:مثل اینکه قرا خوردي زبونت درازشممده 
ضا وگرنههمین ابن قیچی  میکردم.....اینوگفت ورفت ....نیم  حیف که مری

 .....ماهم اماده شدیمو به طرف خونه رفتیمسا ت بعدبابرگه ترخیص امد
سیدم رفتم حمام بوي کندخون والکل گرفته بودم بعدازبیرون امدنم با  وقتا ر
صرفا  شتم فکرمیکردم اگرپدرم شیدم ......دا هیچ حرفا رفتم تواتاق ودرازک
راضما به این ازدواج نشمه تکلیف من چیه یعنا میتونم بدونه اون مثل گذشمته 

 این فکراشکهام روي گونه هام  اري شد.....زندگا کنم با
 نما دونم کا در خلسه شیرین خواب فرورفتم
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سرم  شکا باب  شماي ا شته  ون باچ شماموبازکردم فر که بانواز  موهام چ
نشسته بود......بعدازاحوال پرسا و.....گفت:ندا  ان مصرفا خیلا نگرانت 

تا  پایین  یا  نه اي بگیرب ها یه ب یداروم اگرتونسمممتا  روب  نت شممما ببی
ست وقتا  ست نی صرفا دیگه در شته  ون بنظرم رابره منوم بگیره......من:فر
شته:اماندا  شه......فر ست باهم ازدواج کنیم بهتراین رابط همین  اتموم  قرارنی
شم  صرفا عذاب نک شترازم شوقرع کردمو گفتم من اگه بی صرفا......حرف م

تموم  بهم وابسممته شممیممرمن با  کمترنمیکشممم ولا بهترقبل اینکه بیشممتر
شممه......فرشممته  ون دیگه حرف نزدوچنددقیقه بعدرفت بارفتن  بغض گلوم 
له وربود  که درونم شممع یه کردم ولا مگراتیشمما  تامیتونسممتم گر روازادکردم 

 خامو  میشد
صممبح روزبعدبامهران براي گرفتن  واب یه سممري ازمای  ها به بیمارسممتان 

 رفتیم 
مدیم مهران منو قب وقتا ا کار  ع تااز فت  یاده کردوخود  ر  لودرپ

نیافته......کلیدانداختم داخل قفل ودروبازکردم واردحیاط که شممدم مصممرفا 
شد روموکردم انررف  شیده  شت ک ستم ازپ سمت راپله که د رودیدم پاتندکردم 
که مصممرفا گفت راه بیفت کارت دارم دسممتموکشممیدوبردخونه فرشممته  ون 

 ....بابسته شدن دردادزدم وگفتم:.
 گذشته ندا) اززبان ندا(

 وقتا دروبست باصداي  یغ  یغم گفتم:چرامنواوردي اینجاها...
مصمرفا:این بچه بازیهاچیه دراوردي دیروزچرانیامدي .....مگرفرشمته نگفت 

 نگرانتم میدونا ازدیروزچا به من گذشته ازدیروزتاحاب
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 من:چرا...چرا....بایدنگران یه دخترهلرلز.....
مده بودکه دسمممت مصممرفا روصممورتم  مل بیرون نیو کا هنوزحرف ازدهنم 

 فرودامددستموروصورتم گذاشتم به مصرفا خیره شدم
 به من سیلا زد .....اره...... به من سیلا زدمصرفا به من.......

بسمممت مصممرفا یور  بوردم درحالا بامشممت به سممین  میکوبیدم وگریه 
صممفنباید دسممتت بهم بخوربابام هلرلزه میکردم گفتم:توحق نداري منوبزنا ا

 ممکن منم مثل بابام هلرلز........
اینبارقبل ازاینکه حرفم تکمیل بشمممه لبهاي دا شمموروي لبهام گذاشمممت اول 
ندو ودم تزریق شمممد....دسمممت  ندب به ب تقفکردم .......ولا کم کم ارام  

ي ازتقفکشممیدم همراهی  کردم .......گریه میکردمومیبلولسممیدم  شممور
شروع  شت وباولع  شم که نزا ستم از   داب شک وتودهنم حا کردم خوا ا
قدرگذشمممت وقتا نفا کم اوردم  یدونم چ یدنم........ نم ببلولسمم کرد
عدازم  داشمممد.......منوبل لل  فت ب گازاروما ازلبم گر ید اول  گارفهم ان
کردسرمو روي سین  گذاشتم نفا عمیق کشیدم عررتنشوبه ریه هام کشیدم 

نز این ا و   .......ارام  قدردل ت یدم چ تازه فهم خت...... به و ودم ری و
امنم.......چقدردل تنز این ارام  دسممت نیافتنیم....من عاشممق وشممیداي 
ندگا  بدون اون ز ندبود چرورمیتونسممتم  به نفا ب مصممرفا بودم نفسممم 

 کنم........مصرفا سکوت بینمونو شکست 
ی کارونکن خودتم م باخودت ومن این  ندا ان  نه من با مصممرفا: دونا 

شنگوازم نگیر........خودتوازم  شواین حا ق تومیتونم نه توبا من پا این ارام
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دریغ نکن.......قول میدم به مردنگیم به شممرافتم قسممم به خداقسممم من باهات 
 ازدواج میکنم هرطورشده اقاموراضا میکنم.....بهم وقت بده خواه  میکنم

ما ما که بقول  یدم مصمممرفا مغرور ن  رورازسمممرورو  من:چا میشمممن
بارداره خواه   یده ازمن براي دومین  بازور واب سممفم ادم وم باره....... می
میکنه.......کما ازبل لل  بیرون امدم به چشممما  نگاه کردم ......خداي 
من چا میدیدم چشممما  پراشممک بودچشممماي عشممقم،شمموهرم،اسممروره 

 ا عاشممقزندگیم،تکیه گام بخاطرمن بارونا شمممده بود....به اینکه مصممرف
 ومجنونه ایمان اوردم

سرموروي سین  گذاشتم نمیخواستم اشک مردموببینم اونم اشکا که خودم 
باعث وبانیشم.......باصدایا ضعیفا گفتم:خدالعنتم کنه که باعث ناراحتیت 

 شدم.......نگفتم باعث اشک چشمت شدم نخواستم  رورخوردبشه
هام  مو ها  روي  ک گذاشمممت اشممم چونشممموروي سمممرم  فا  ر مصممم
ظه ازم  یه لح نداري  گه حق  نه  ونم،عمرم،نفسممم دی خدانک فت: یدوگ چک
دوربشمما  زمواقع ضممروري درضمممن دیگه نمیخوام اون چرت وپرتهایا که 

 دیروزبه فرشته گفتا روبشنوم
 سرموازروسین  برداشتم وگفتم:معذرت میخوام

صحنه با شتا کردیدو شته  ون امداگرا شپزخونه 18صداي فر درنمیاریدمن ازا
 بیام بیرون

 مصرفا:خندیدوگفت قول نمیدم
 بعدازاحوال پرسا بافرشته  ون گفتم

 من بایدبرم بعدازظهرمامان رفت ارایشگاه میام
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 مصرفا:بروگلم مواظب خودت با  منتظرتم
 من:فعفخداحافظ

 مصرفا باا ازه اي گفت بلولسه اي روگونم کاشت وگفت خداحافظ
 زمان حال

 بیدارشدباصداي محیاازخواب 
 محیا:مامان.....مامان.....پاشیددیگه

 من:چشماموبازکردم........بیدارشدم گلم
خامو   نه......چرازیر ذارو ید قت خواب چه و ید.......ابن  ب یا:خو مح

 کردید......نکنه بازم قلبتون
من:کافا شمملو   نکن من خوبم  ایمم دردنمیکنه فقرخسممته شممدم امدم 

 م برده.....توکا امدي خو  گذشتدرازکشیدم نفهمیدم که خواب
محیا:خیلا وقت امدم.....اره خیلا خو  گذشممت مگرمیشممه باارمان بیرون 
بدبگذره..........چاي دم کردم  ذاروهم کامل درسممت کردم بیابخوریم  برمو

 ضعف میکنیدها.......
 من:باشه توبرویه ابا به دستوصوورتم بزنم میام

 یزم سردنشهمحیا:باشه فقط زودبیایدچاي میر
من:باشه.....بعدازرفتن محیابه دستشویا رفتم بعدازشستن دست وصورتم به 
مک کردم  یا ک به مح چاي وشمممام....... عدازخوردن  نه رفتم.......ب اشممپزخا

 ظرفهاروشستیم برگشتیم نشیمن.......
 من:محیاارمان را ع به خواستگاري حرفا نزد
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 محیا:نه مامان من پرسیدم چیزي نگفت
 من:شماره ارمان وبده......ببینم باپدر  صحبت کرده یانه

بعدازگرفتن شماره ازمحیاکما دیگه نشستم .........بعدخستگا روبهانه کردم 
مان  به این عنوان براي ار یاما  تاقم......گوشممیم روبرداشممتمم پ مدم ا وا
نوشتم)سفم...من نداهستم.....مادر:محیا رضایا اگربراتون مقدورفرداساعت 

ه کافا شمما. ......ببینمتون....کارمهما پی  امد....لرفاازقرارمقابت مون د
خت  مدروي ت یام ا یدیه پ تای ندا(.......وقتا  ید.....ممنونم  یاچیزي نگ به مح

 درازکشیدم ونفهمیدم کا خوابم برد
صممبح باصممداي ابرم گوشمما ازخواب بیدارشممدم بعدازخوندن نمازصممبحانه 

دارشدن محیا وخوردن صبحانه اماده شدبه دانشگاه رواماده کردم.......بعدازبی
 رفت .......منم بعداز مع کردن میزاماده شدم وبه کافا شا. رفتم

 وقتا رسیدم ارمان امده بودو اي دنجا نشسته بود.......رفتم نزدیک 
 من:سفم خوب هستید اقاارمان دراین بین روي صندلا نشستم....

 ......شماخوبید.....محیاخوبهارمان:سفم ممنون بنده خوبم
من:شمکرهردومون خوبیم.....گارسمون امدسمفارشمات روگرفت که هردوقهوه 

 سفار  دادیم .....بعدازرفتن گارسون ارمان گفت
 ارمان:چیزي شده نگرانم کردید

من:بله متاسممفانه پدرتون دیروزامدن خونه ماومنو........... همه حرفایا که 
م به ار بدل شمممد ته بینمون ردو ته رف ان گفتم.....اخم رو پیشمممونی  رف

بیشممترمیشممدوقتا حرفام تموم شممد......کففه دسممتا پشممت سممروگردن  
 کشیدوگفت:فکراینجاشونکرده بودم
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 من:حابمیخواي چیکارکنا
ارمان:هیچا محیاروازخودم برونم چون هیچا اندازه  ون محیاواسممم ارز  

 نداره.....حتا عشقم
شایداینروري ازلحاظ  شه ولا من: سالم با شیدو  شمحافظ کرده با سما از  

 ازلحاظ روحا بایه مرده فرقا نداره
 ارمان:میگیدچیکارکنم به رابرم ادامه بدم تابابام تحدیدشوعملا کنه

 من:نه راه بهتري هم هست
 ارمان:مثفچا

 من:اینکه پدرتو،توعمل انجام شده قراربدي
 ارمان:میشه واضح تربگید

ماه  تااخر کارت پخ  من:مثف ید تابربگیر ید بد جام  قدتونوان هاي ع کار
کنیددوسممه روزمانده به مراسممم به پدرت بگا اون موقع بخاطرحفظ ابرو  
پی  دوسممت واشممنا،فامیل مجبوربپزیر  میشممه.......بعدازعقدم مسمملما به 

 عروس  اسیب  سما واردنمیکنه
 ارمان:فکربدي نیست

 من:پا موافقا
روزبامحیا صممحبت میکنم ازفردامیفتیم دنبال کاري ارمان:البته........ من ام

 عقد
من:عالیه پا من دیگه میرم دیرم شمممده اگرکمکا چیزي خواسممتا روي من 

 حساب کن
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تاعمردارم این لرفتونوفرامو   ید  مام کرد مادري روت مان:ممنونم درحقم  ار
 نمیکنم 

 من:خواه  میکنم تومثل پسرنداشتما......خداحافظ
 ون ......خدانگهدارارمان:بازم ممن

 بعدازخارج شدن ازکافا شا. بسمت خونه حرکت کردم
به  کارهاي مربوط  مام  مان ت یاوار گذشمممت....مح باد ثل برقو  ماه م این یک
عقدوانجام دادن ......دوروزدیگه قرارتویکا ازتابرهاي لوکا مراسممم شممون 

بري خ برگزاربشممه.....ارمانم قراربوددیشممب باپدر  صممحبت کنه.....هنوزکه
یداخه من هنوز  که محیاازدانشممگاه میادبریم بریم خر نشمممده.... قرار روب 
هیچا نخریدم........تواین فکرابودم که یه نفردستشوگذاشته بودروزنز ایفون 
وبرنما داشت......هول شدم بدون برداشتن ایفون یادیدن کسا که پشت دره 

که درورودي  ته بود گذشمم بازوفشممماردادم.......چیزي ن ید هم محکم زده کل
 شد......انجاروهم بازکردم

پدرارمان)حمید(واردخونه شدازچشما  اتی  میبارید.....از  ترسیدم روبه 
 عقب قدم برمیداشتم .........باهرقدمم اونم یه قدم رو به  لوبرمیداشت.......

 حمید:بفخره کارخودتوکردي اره
 من:ش.....چا....ما....میگیدازچه کاري حرف میزنید

 حمید:میخواي باورکنم مراسم گرفتن بدون اطفع من دخلا به شمانداره
تابهم دریغ  یدن این دو کاري براي رسمم که ازهیچ  ته بودم بهتون  من:گف
شتم محکم به دیواربرخوردکرد.....حمیدروبروم  سیدم پ نمیکنم......به دیوارر

شت طوریکه درا و  حمیدقرارگر شو ازدوطرف رودیوار گذا ست ته فقرارگرفتود
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بدمیکردومن هیچ راه  به صممورتم میخوردحالمو  بودم وقتا نفا هاي دا   
 فراري نداشتم

 حمید:منم بهتون گفته بودم این اصفبراي شماودخترتون خوب نیست
کاري کنم حرفا بزنم  واب عکا  یدم  گا  میکردم میترسمم فقط خیره ن

 بده........حمیدسرشو لواورد درست توچندسانتا صورتم بود
د:میدونستا چشمایا زیباوافسونگري داري اینوگفت ولبهاشو روي لبهام حمی

گذاشتوشروع کردبه بلولسیدنم.........هرچا تقف کردم مشت به سینه ا  
کوبیدم ولم نمیکرد........وقتا خسته شدولم کرد به محض اینکه سرشوعقب 
صورت   شتام روي  صورت  زدم طوري که  اي انگ سیلا محکما به  شید ک

 وکف دست خودمم میسوخت.....ماند
نا.......چرور رات کردي  که با  یدي مردی چه حقا من بلولسمم به  من:
همچین کاري روبکنا.......بااخرت باشه بهم نزدیک شدي .......یه باره دیگه 
اگربهم نزدیک بشمما دمارازروزگارت درمیارم......حابهم گمشممووووازخونم 

 ردیکه هلولس.......بیرون دیگه هم نمیخوام ببینمت......م
حمیدبا هیچ حرفا رفت منم همون  اکناردیوارسممرخوردم اشممکهاي دا م 
یدنم فکرکردم  ظه بلولسمم به لح هاي سممردمونواز  کرد.......وقتا  نه  گو
چندشممم شممدیکباره تمام محتوات معدم به دهنم هجوم اوردسممریع بلندشممدم 

ه حسمما خودموبه دسممتشممویا رسمموندم.....وقتا معدم کامل خالا شممددیگ
توو ودم نبودهمون  اروپانشممسممتمو گریه کردم نمیدونم چقدرگذشممته بودکه 
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باحا برگشت دوباره رمغ به پاهام بلندشدم بعدازشستن دستوصورتم .......به 
 اتاقم رفتم روي تخت درازکشیدم چشمام وبستم........

  
 زمان حال 

 )دوروزبعدروز شن(
بعدازناهارمحیاهمراه مهف به ارایشگاه رفتن قرارشدمنم بعدازانجام کارابامه گل 
سلا  شتم،.اونم ع شتم دیروزموهام روزنز گذا شگاه بریم کارزیادي ندا به ارای
با  مام همخوانا خو باچشممم یادو یدم م به پوسمممت سمممف که  روشمممن 
 داره........بعدازشممسممتن ظرفهاو مع کردن خونه بامه گل به ارایشممگاها که
ته بودپیشمم  شمملو   یارف که مح همیشمممه میرم رفتیم چون سممرارایشممگري 
عت زیردسمممت  یک سممما حدود جانزدیکتربودهمین  ارفتیم ......... بودواین
ارایشگرنشسته بودم که کار  تمام شدبعدارای ..... کمکم کردلباسموبپوشم 
وقتا رفتم  لوایینه ازدیدن خودم لذت بردم موهاي بلندعسلیمو نصف شنیون 

ته  کرده گه روفردرشمممت داده بودازیکررف روي شممونم ریخ بودونصممف دی
شب به رنز نباتا  سم که لباس  بودارای  بیت دودي طفیا هم کرده بودبالبا
که  نا از کیپوره  باسممم اسممتین  سمممه ربع  بودهمخونا داشمممت.......ل
...... نا خودلباسممم سممماتن امریکاییه تاپایین بلالسلن تنز وازانجابه 

یشممه ودنباله کما هم داره) بااینکه دوتابچه بدنیااوردم ولا به بعدکما گشممادم
خاطرکارزیادونخوردن  ذا اندام خوبا دارم طوري که اندازه یه کف دسمممت 
ست(  شخص نی صفم شکمم ا شکم دارم وقدبلندم به کمکم امده  بچه فقط 
........خفصه بعدازاماده شدن من موهاي مه گلم درست کردن نزدیک  روب 
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سه بود..... سمت تابرحرکت کردم  شدم وب شینم  سوارما ساب کردن  بعدازح
ربع بعدرسممیدیم ماشممین روتوپارکینز پارک کردم بسمممت ورودي تابررفتم 
بعدازتحویل دادن لباسممهام رفتم داخل وبه چندنفري که امدن سممفم وخو  
پدري محیاکسمما روبراي  یادنبودن یعنا  زفامیل  ماز فامیل هاي  مدگفتم  ا

ند اشممتیم.......بیشممترشمموندفامیل هاي ارمان بودن ولا چون دعوت کردن 
پدرومادرارمان هنوزنیومده بودن به رسم ادب من سرمیزهاشون میرفتم وخو  
وب  کوتاها باهاشممون میکردم.......حدودنیم سمماعت بعدمهفوامیرمهدي 
امدن بسمممت شممون رفتم........مهف:اوه.....سممفم مامان میبینم که دسممت 

یت میشمممه دختراتوازپشمممت  نه حسممود ندي زدم وگفتم نک بسممتا......لبخ
ازشممماخوشممکل ترم.....امیر:نه دیگه نشمممدمامان ....خوشممکل تراززن من 
تودنیانیسممت.......من:اوه...اوه...کا میره این همه راهو امیر ان....بسمممت 
مان  ما یه.......مهف:اره  هارفتن اتل یا این عدازنشممسممتن گفتم:مح میزي رفتیم ب

قدرنازشممده بوداین فرشممته هاشممده بود.......امیرمیان حرف نمیدونا محیاچ
سمت ورودي چرخوندم  سرموب ست... مهفامدوگفت:مامان اون پدرارمان نی
پدرارمان و بهمراه خانما دیدم که خانومه چون طرف چو پدرارمان بود بما 
زیاد دیدنداشمممت به ا باربلندشمممدم وبررفشممون رفتم .......سممفم خو  

قاي محبا . یدا مد که کما ا ثل این مان(:سممفم ممنونم م پدرار ید) ....حم
ید ان معرفا  فت:حم نان گ مه هن هن ک خانو دیرکردیم.....دراین بین 
نمیکنا......حمید:چراعزیزم خانم رضممایا هسممتن مادرمحیا...روکردسمممت 
شدمردبه این خو   ستن .....باورم نمی سربنده ه سرین خانم هم شونم ن من وای
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.....زن فوق العاده چاق وقدکوتاه که بادیدن  ادم تیپا چنین زنا داشممته باشممه
یادژله میافته حاضممرم قسممم بخورم بازور،روپا  وایسممتاده بوداینوازنفا نفا 
تم  ف کردم وگ طرف  دارز  به  مو ت ید.....دسممم م ه ف میشمممود حت  ن  را زد
فت  فت وگ چاق گوشمممتی  گر هاي  خوشمممبختم......دسمممتموتودسمممت

مادکه برایشمممدرنظرگرفته بودم همچنین.....میزخالا نزدیک  ایگاه عروس دا
نشممونشممون دادم.......بعدازتشممکررفتن ونشممسممتن منم به سمممت میزخودمون 

 رفتم......وقتا به مهفگفتم اون خانم مادرارمان ازتعجب چشما  گردشده
بازي  عدازاتی   تابررفتیم ب به بیرون  مدن  مادا عدخبردادن عروس دا کما ب

ع تاق  تن ا ف مدن ور مادا عروس ودا لن و....... قدواردسممما ع عداز ب تا قد 
 بشن.........کما بعدبامهف بسمت عروس دامادرفتیم 

محیا روتوبل للم گرفتم پیشونیشوبلولسیدم وبرا  ارزوخو  بختا کردم 
باارمانم دسممت دادم واز  قول گرفتم دخترم وخو  بخت کنه هنوزمشممغول 

 صحبت بودیم که حاج اقا براي خواندن خربه عقدامد
بابسرشونودخترعمومحیا طرف دیگه روهم یکا ازفامیل هاي  یه طرف پارچه

 ارمان گرفت مهفهم شروع کردبه سابیدن قند
شون ارزو  شمم چکیدوبرا شک ازچ بعدازسه باربفخره محیا بله رودادیه قرره ا

 خو  بختا کردم
سفیدبه  سرویا طف  خفصه بعدازدادن کادوکه من کلیدواحدبابرو،بهمراه یه 

 ه ارمانم یه ساعت طفدادممحیادادم وب
عروس ودامادبه  ایگاه اصمملا شممون بین مهماناامدن .......بعدازرلقلا 

 وخوردن میوه و........................
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قه اول وعروس  نده گفت پني دقی تانگوپخ  شمممدخوان نزدیک شمممام اهنز 
 دامادتنها برلقلصن بعدزوج هابهشون اضافه بشن 

مین بعداولین زوج مهفوامیربهشون اضافه شدن  محیاوارمان رلقلصیدن پني
منم همراه مه گل رفتم پی  خانواده امیر تا ازشممون تشممکرو.....کنم درحال 

 صحبت بودم باصدایا که بگوشم رسیدخشم تمام و ودمو دربرگرفت
 حمید)پدرارمان(:خانم رضایا به بنده افتخارهمراها میدید......

گاه  به دسمممت درازشمممد  ن جب  لدنیسممتم باتع تاسممفم من ب کردم وگفتم م
 بهترهمسرتون همراها تون کنن

 حمید:توقع نداریدهمسرم بااین وضع باهام برلقلا ه
 من:این مشکل خودتونه

باهمراها شممماحل میشمممه هم شممما دخترتونوتنهانزاشممتیدهم  حمید:ولا 
 بندپسرموخواه  میکنم

خانواده ام بازم ردمیکردم ممکن بود نداشممتم اگر گه اي چاره اي  یرفکردی
ست گرم   ست باد شتم ازبرخوردد ست  گذا ستمو تود بکنن......به ا بارد

 حسابا چندشم شدولا چاره اي  زتحمل نداشتم
وقتا رسممیدیم یکا ازدسممتاموگرفت ودسممت دیگه شمموروي کمرم گذاشممت 
ازبرخورددسممت  باکمربدنم لرز  خفیفا گرفت منم به ا باردسممتموروي 

 ه رلقلصیدنشون  گذاشتم وشروع کردیم ب
لدبودم برلقلصممم   یاوهمفخوب ب به لرف مح تانگو ته بودم  درو  گف

 انقدرباهام تمرین کردن تایادگرفتم
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سممعا میکردم بافاصممله از  برلقلصممم امااون فاصممله روپرمیکردطوري که 
فاصممله بینمون به پني انگشممتم نمیرسممیدازبرخوردنفا هاي گرم  باپوسممت 

اع وقتا بدترشممدکه شممروع کردحرف صممورتم حالم.داشممت بهم میخورداوضمم
ستا .....بخاطرموقعیتم زنهاي  وان  ستا زن زیبایا ه زدن.......حمید:میدون
صف زیبایا  شون ن سن ستن ولا اعتراف میکنم اونهابااون  زیادي دوروبرمن ه
تممورونممدارن .....وادارم کممردبممه چممرخممیممدن......چشمممممممات ملسلتممم 

ل مو ررت و ود ع بوي  یدم  خ چر باره  نه......دو ک ی تن م خواسممم یزاز بر
میکنه......دوباره چرخیدم موهات دیونم میکنه......من:میشممه لرفاخفه شمما 
نداري دخترت تونازونعمت  ید:توکه دوسمممت  حالم اذت بهم میخوره....حم
ید:خودت  بااسمممای  زندگا نکنه. هان......من:چا ازم میخواي ........حم

تادم  یه رومیخوام.........میخوام صممیغم بشمما .........وایسمم حرفشمموتجز
تحریرکردم وگفتم:خیلا پستا ازت متنفرم میفهما متنفر.....بسمت سرویا 
بهداشممتا دویدم شممیرابوبازکردم دسممتموزیرشممیرگرفتم وبه گردنمو کشممیدم 
هارو،روخودم  گاه خیره خیلا  هاب درونیم کم شمممه وقتا رفتم بیرون ن تاازالت

ز شممن چیزي حا کردم........ولا  رات سممربلندکردن هم نداشممتم دیگه ا
نفهمیدم وقتا به خودم امدم که خونه بودیم ارمانم شمممب اینجامانداما قبل  
یه دو   تاقم رفتم  به ا ها چه  عدازرفتن ب هایا روبه  گو  زدکردب امیرچیز

 گرفتم وباحوله روي تخت دراز کشیدم ........
 گذشته ندا

سمت ازادشده ببعدازظهروقتا مامان به ارایشگاه رفت مثل پرنده اي که ازقفا 
 پایین پروازکردم.......
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 وقتا مصرفا دروبازکردباتمام سرعت خودموتوا وش  پرت کردم
مصرفا دستهاشودورکمرم حلقه کردمنوبه خود  فشردانقدرمحکم که دردم 

 گرفت امادرد  شیرین بود
سرموروي سین  گذاشته بودم واهسته نفا میکشیدم میترسیدم......میترسیدم 

 .......میترسیدم نزارن بیادپیشم.......ازم بگیرن 
 ریتم قلب  شده بودبهترین ملودي دنیابرام وعررتن  بهترین ارامبخ 

 نمیدونم چقدرتواون حالت بودیم که گره دست مصرفا دورم شل شد........
 نگاهم کردوبعدازچنددقیقه سروصورتمو رق بلولسه کرد

صرفا منوببخ  من خیلا  شت من:م شه انگ شت حرفم تمام ب بچگا......نزا
اشارشوروي لبم گذاشت گفت:هیا هیچا نگوفقط بزارنگاهت کنم دلم براي 
چشماي عسلیت تنز شده....چا میگفتم وقتا خودم دلتنز تربودم براي اون 

 چشمهاي رنز شب ...........
شید درحالا که کمرم ونواز   شم ک صرفا درا و تونگاه هم  رق بودیم که م
میکردگفت:نمیدونا توبیمارسممتان چا کشممیدم تا بهو  بیایا.....نمیدونا 
چقدردعاکردم تاچشممماي خوشممکل عسمملیت روبازکنا.......دا ون شممدم 

 تاچشماتوبازکردي........
مه  بانا بودم ....نتونسممتم ه حت وعصمم نارا یدگلم من  مصممرفا:ببخشمم
طرم  خا ب که  مم  ن خا خ   ب ب نم...... ک بت  مو ا بدم و یح  توضممم یزو چ

دکشممیدي......ولا اینویادت باشممه هراتفاقا بیافته .......هراتفاقا ....حتا در
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اگراسمممون به زمین بیادتومال من میشمما به هرقیمتا که شممده تورومال خودم 
 میکنم.......

اشک هام دونه دونه ازچشمام روي تیشرت مصرفا چکید.....انگارازخیسا 
 تیشرت  فهمیددارم گریه میکنم که گفت:

 این مرواریدهارو که دا ونم میکنهنریز
ست  ش ستموگرفت بردنزدیک مبل خود  ن صرفا د شدت گرفت.....م گریم 

 منم روپا  نشوند......سرموتوگودي گردن  فروکردم....
سم بري ودیگه  صرفا......میتر سم م صرفا:گریه چراخانمم......من:میتر م

دبا دسممتا  نیاي....میترسممم ولم کنا ......مصممرفا سممرموازسممین   داکر
صممورتموقاب گرفت باشممصممت  اشممکهاموپاک کرد بلولسممه کوتاها رولبم 
ستا  سما اگرتوتون شوندوگفت:خانمم بهتراز دایا تنهایا حرفا نزنیم تونف ن
تت  پاشمموبرودسمممت وصممور حابهم  نفا نکشمما منم با تومیتونم.....

 روبشورتامن یه فیلم بزارم ببینیم
ستن  ش شویا رفتم بعداز ست سمت د شدم ب صورتم رفتم بیربلند ست و ون د

شو ازهم  ستها ست د ش شپزخانه امد روي مبل ن صرفا هم باظرف میوه ازا م
 بازکرد.......خوموانداختم توا وش  سرموروي سین  گذاشتم ......

صدقم میرفت  شتم اونم کلا قربان  صرفا میزا ست میکندم تودهان م میوه پو
 منم ذوق مرگ میشودم

 م کا یکساعت گذشت .......انقدرخو  گذشته بودکه نفهمید
وقتا میخواستم برم مصرفا دستموتودستهاي گرم مردون  گرفت وگفت:فردا 
بیاپارک...... ببینمت میخوام زودتربرم تااقا ون وبراي خواسممتگاري راضمما 
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کنم....به معنا فهمیدن سممرموتکون دادم بغض بدي گلومومیفشممرد....سممعا 
 ....میکردم کمترحرف بزنم تابغضم نترکه...

 بف بارخداحافظا کردم وبازانوهاي لرزان بسمت بابرفتم 
 فکردوري ازمصرفا به قلبم چنز میانداخت ودیوانم میکرد

این روزهاوقتا حرف ازدواج وخواسممتگاري مصممرفا ازمن میشممد دلشمموره 
میگرفتم ویه حا بدي داشممتم که نگرانم میکرداما فرشممته  ون میگفت این 

 نباشم امیدوارم همین طورباشهچیزا طبییعیه نگران 
 زمان حال

یک هفته ازعقدارمان ومحیامیگذره همه چیزخوب پی  میره ارمان پسممرفوق 
 العاده باشعوروفهمیه خیلا هم محیارودوست داره

ماده کردن  ذابودم ک گوشممیم  ناهارارمان ودعوت کردم درحال ا امروزبراي 
 زنز خورد........

له.........سممفم  ید.......صمممدا  خیلا من:ب به  ااورد خانم رضمممایا 
 اشنابوداماحافظه من یاري نمیکردبراي همین گفتم:نه متاسفانه

نا  ع ی خت  ی هري ر لم  فت د گ ین و تاا با....... ح م یدم  م ح نده  ب
 چیکارداشت......من:بله امرتون......حمید:را به پیشنهادم فکرکردید

 رو  فکرکنم....من:فکرنمیکنم پیشنهادي داده باشین ک قرارباشه 
 حمید:پا فرامو  کردیدایرادي نداره دومرتبه یاداوري میکنم 

 شماقراربوددراضاي خوشبختا دخترتون بابنده ازدواج کنید
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من:این یه پیشممنهادنیسممت حرف مفته ک نیازب فکرکردن نداره مسمملما  واب 
گه براي گرفتن  وا ته دی یدمن هف ید:بهترخوب فکراتونوبکن  بمنفا.......حم

صر   تماس میگیرم اگرمثبت بودکه چه بهتراما اگرمنفا بودهراتفاقا بیافته مق
فت وقرع  پایین بره......اینوگ یدنمیزارم اب خو  ازگلوي دخترت  مای شمم
کرد....به گوشمما تودسممتم خیره شممدم .....این مردک دیگه چا میخواسممت 
مدم  به خودم ا نز ایفون  باصمممدایا ز یداره........ چرادسمممت ازسممرم برنم
بازکردم ارمان ومحیا بودن بعدازسممفم واحوال پرسمما محیارفت لباس  درو
نه  خا فت دسمممت وروشمموبشمموره منم رفتم اشممپز مانم ر نه ار عوض ک
ستراحت ب اتاقم رفتم....... ولا  میزوچیدم...........بعدازخوردن ناهاربراي ا
حرفهاي پدرارمان یک لحظه ازذهنم بیرون نمیرفت مخصمموصمماتهدیدشممودلم 

 یدادگواه بدم
ده روزي ازاون روزي ک پدرارمان زنز زده میگدره دیگه خبري از  نشده منم 

 فکرکردم بیخیال شده امابعدازظهربادیدن شمار  بنددلم پاره شد
 حمید:بعدازاحوال پرسا گفت:خوب خانم  واب بنده چیشد

من:معلومه منفا من بمیرمم ازدواج نمیکنم........حمید:باشمممه پا خودتون 
 اینرورخواستید.....

 دوروزبعد
کفس داشت ولا ابن ساعت نزدیک به هشته که نیماده 6امروزمحیاتاساعت 

خیلا نگرانشم......دوباره شمارشوگرفتم ک یه خانما  واب داداول فکرکردم 
یه عذرخواها کنم بعد......که  باه گرفتم میخواسممتم قرع کنم اماگفتم  اشممت
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شنیدن حرفها  خون تورگهام شیدن  با شروع کردم ب فریادک ست........ یخ ب
 ........مهف سراسیمه خودشوبهم رسوند

یا  چت شمممده.......من فقط اسممم مح با   مان اروم  ما مهف:چا شمممده 
مدپایین  یاد منومهفا یه میکردم.........امیرم ازصمممداي فر روصمممدامیزدم وگر

یدوقتا امدقرصمما زیرزبان م بادیدن من تواون وضممع خراب بسمممت بابدو
گذاشممت نمیدونم چقدرگذشممت تاکما اروم شممدم مهف زیربل للموگرفت 

 ورومبل نشونددستموبین دستها  گرفت وگفت
چمما شممممده مممامممان اتممفمماقمما افممتمماده.......مممن:مممحممیممابمموردن 

 با.....با...بیمارستان....ت....تص....تصادف کرده
مهف: یغ خفه اي کشممیدگفت:خدامرگم بده سممالم چیزی  ک نشممده کدام 

 رستان......من:بیمارستان..........بیما
امیر:مهفتومواظب مامان با  من برم ببینم چا شممده.......تااینوشممنیدم مثل 

 فنرتو ام نشستم منم میام امیر ان
یدمن خبرشمموبهتون  حت کن حالتون خوب نیسمممت بهتراسممترا ما امیر:شمم

بارقبول کر نه میشممم........امیرب ا  یام دیوا یدم........من:امیراگرن باهم م دو
 رفتیم بیمارستان........

پارت دیگه که  یه  باشمممه  یادتون نره اگربیک هاخوب  )دوسممتاي گلم بیک 
 خیییلا باحاله میزارم ،مممنونم که حمایتم میکنید فداي همتون زهرا(

 گذشته ندا
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سررفته  صلم  ستان بیرون نرفتم حو صا ازبیمار امروزبه مامان گفتم بعدازمرخ
 خرید مامانم قبول کردبعدازظهرمیرم 

باسممشمموارخشمممک  هامو مام مو عدازح یه دو  گرفتم ......ب هار نا عداز ب
مانتوسممرخ ابا بهمراه  یه  باس  خاب ل مدبراي انت کردم......رفتم سممرا  ک
شمملوارسممفیدوشمممال سممفیدپوشممیدم بعدازخداحافظا ازمامان بسمممت 

 پارک......حرکت کردم
صرفا هنوزنیومده بودیه نیمکت  سیدم م نزدیک ورودي انتخاب کردم وقتا ر

ونشممسممتم حدودنیم مین بعدمصممرفا امدباهم راه افتادیم سمممت بازاربراي 
 خرید) تو ه داشته باشیداون موقع مرکزخریدنبوده(

صرفا بودخریدم البته همه  سلیقه م سري ک  ست کیف وکف  بهمراه رو یه 
خانمم نخرم براکا  فت براي  فت کردم گ خال روخود  حسممماب کردوقتا م

مک بخر به پشمم که چشمممم خورد بازار راه میرفتیم وحرف میزدیم  م .......تو
گاه کن  باذوق بهم زدم وگفتم:واي مصمممرفا ن تامو تادم دسممم ....وایسممم
پشمممک......مصممرفا:میخواي برات بخرم.......لبخندپتوپهنا زدم سممرمم 
تکون دادم.......مصرفا هم به سمت مغازه پشمک فروشا رفت........وقتا 

مک ر یه پشمم مد وگرفت سمممتم......ازدسممت  گرفتم وگفتم:وا....چرایکا ا
یاددوسمممت  نه گلم من ز یدي مگرخودت نمیخوري.......مصممرفا: خر
ندارم.....شممونه اي باب انداختم اولین تکه روازچوب   داکردم وداخل دهانم 
شمام  شدوقورت  دادم چ ستم بالذت خوردم  وقتا اب  شمام وب شتم چ گذا

ند ک که دوم و ت بازکردم..... فا و ر نم مصممم ها بزارم د که  ن ی بل ازا ق م 
شتموگذاشت داخل دهان ......باتعجب  سه تاانگ شمک وبا  سرشواورد لوپ
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نگا  کردم.....گفت:خوب اون طوري خوردي دلم خواسممت.......نگاه از  
صبانیت نگاه  کردم  صرفا خورد......باع گرفتم یه تکه دیگه کندم دوباره م

باملچ ملوش میخوردولا ازموضع خودم ......خندمم گرفته بودمثل پسربچه ها
کوتاه نیومدم وقتا نگاه عصممبیم مو دیدگفت:قبلیه خیلا چسممبیدوسمموسممه 
شممدم.....یه تکه دیگه کندم که تقریبابه ته  رسممیده بوداما قبل ازاینکه بزارم 
دهانم مصرفا روهوا قاپید.....عصبانا شدم........بامشت به بازوي مصرفا 

سبتاب صداي ن سه زدم وباحرا و س شتا چرررراوا ست دا لندگفت:وقتا دو
خودت نخریدي پشمکم تموم شدگنده بک......مصرفا پوست لبشومیجوید 
یه  خاطر ندا ان ب فت: لت گ حا ته تواون  نده ا  وگرف بازور لوخ معلوم بود
پشمممک ابرومونوبردي مردم دارن نگاه مون میکنن.......بااین حرف مصممرفا 

لت باچشماي گردشوده دارن نگاهمون سرموبه اطراف چرخوندم که دیدم بله م
میکنن......واي خداابروم رفت....امدم درسممت  کنم..... دسممتمو دوربازوي 
ندي گفتم:عزیزم بهتربریم  تابل باصمممداي نسممب باره  نداختم ودو مصممرفا ا
به این عزیزم  نه  به زدنم  نه  نده  یدن ازخ بااین حرفم مردم ترک گه..... دی

بازوي مصرفا روکشیدم وازانجادورشدیم  گفتنم......تااوضاع روانجوري دیدم
بازوي مصممرفا رو ول کردم باحالت  به محض فاصممله گرفتن ازاون مکان 

 قهراز  فاصله گرفتم
 طفلک مصرفا کلا منت موکشیدتاباها  اشتا کردم

 اون روزهم به لرف حضورمصرفا به بهترین نهوگذشت
 شبم بعدازخوردن شام به رختخواب نرسیده بیهو  شدم



 109 عاشقانهنسل 

 زمان حال
شنیدن همین کلمه  سوال کردم گفتن اتاق عمل با سیدیم و ستان ر وقتا به بیمار
زانوهام لرزیدامیرزیربازوم وگرفت کمکم کردروي نیمکت بشینم خودشم رفت 
کما بعدبا یک پفستیک که حاوي کیک وابمیوه وتعدادي شکفت بودبرگشت 

اباشممون این چیزاروبراشممون یه لحظه یادبچه هاافتادم که براي امپورزدن مامان ب
 میخر

چه ام رفتا تنقفت  هاروبخور......من:ول کن امیرمگرمن ب مان این ما یا  امیر:ب
 واسم خریدي.......امیر:چه ربرا داره فشارتون افتاده

 من:من خوبم توروخداپاشوبریم ببینم چه بفیا سربچم امده...
با به ا  ید..... بخور قل این ابمیوه رو حدا باشمممه  رنصمممف ابمیوه امیر:

روخوردم.......باهمراه افتادیم سمممت اتاق عمل ارمان توسمممالن داشمممت راه 
 میرفت ماروک دیدبسمتمون امد وگفت:سفم کا ب شما خبرداد......

ست  ستارا واب دادوگفت حال  خوب نی شی  یکا ازپر من:زنز زدم به گو
صادف کرده.......ارمان:منم نمی شده کجات صادف کرده....... چی دونم مثل وت

شمابه  زنز زدم که گفتن چه خاکا بسرم شده......امیرشونه ارمان روگرفت 
 فشارخفیفا دادگفت:ارم با  انشالله حال  خوب میشه 

مل  تاق ع فت درا تااینوگ یدبریم بشممینین....... یا ماهم ب مان شمم ما امیر:
مدن......بسمممتشممون هجوم بوردم  تاربیرون ا ندپرسمم بازشمممدودکترهمراه چ

خانم وگفتم:تور هاي  حال دخترم چروره چ  شمممده.......دکتر:ازهمرا خدا و
له  ب گفتم  کردم  گاه   ن ناک  م ن ماي  باچشممم ید...... ت رضمممایا هسممم

 مادرشم......دکتر:تشریف بیاریداتاقم 
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تاق  رفتیم وقتا واردشمممدیم دکترپشمممت میز   بال دکترتاا مان وامیردن باار
ن سممتو نشممسممت......کما مکث کردوبعدگفت:متاسممفانه ضممرب شممدیدي به

فقرات ونخاع واردشده مامهرهاي که  ابه  اشده بودوشکسته بودترمیم کردیم 
خداروشمکرعمل موفقعیت امیزبودواما نخاع خداروشمکربااون شمدت ضمربه 
شن  شی  مانمیتونن بلند سیب دیده که تاحدود پني یا شده فقط ا نخاع قرع ن

 ....انشالله با  لسات فیزیوتراپا مشکلشون حل میشه سوالا هست....
 همه ساکت بودیم که امیرگفت:اقاي دکترمیشه ببینیم 

خ   ب مد که ا گه  ی یژه دوروزد هاي و بت  ق مرا خ   ب تو تر:ابن  ک د
میتونیدببینید .......بله میدونم.........اگرامکان  باشممه ولرف کنید مادر  
بمبمیمنمد.......دکمتمر:اممروزبمیمهمو  وتمازه ازاتماق عمممل اممده امما فمردا 
حتما......بعدازتشممکرامدیم بیرون.......بسمممت بخ  مراقبت هاي ویژه راه 
سیدم پاتندکردم  سیدیم ازچیزي که دیدم به مرزانفجار ر افتادیم......... وقتا ر
صبا  شودیدم ع سکوت ستادم وگفتم کارتوبود اره....وقتا  سمت  روبرو  وای ب
تممرشممممدم بممامشممممت بممه سممممیممنمم  مممیممکمموبممیممدممموگممریممه مممیممکممردم 

کارت یدتوعملا کردي ومگفتم: حد یک هیز...ت وبودآل ل لالل......اره مرد
سر   شین کردي حیون هلولس.....اگریه مواز حرم......کثافت دخترموخونه ن
کممم شممممه اتممیشممممت مممیممزنممم مممنممتممظممر ممواب کممارت بمما  مممردک 
صیت  داکردن دراین  آل ل لالل......امیروارمان بازورمنوازاون مردک بیخا

ان( زرفتن پرستارا دوباره بسمت حمید)باباارمبین دوپرستاربراي تذکرامدن بعدا
سیاها رفت قبل ازاینکه  شمام  شمتمردددددک....... چ ش ش ش یور  بردم میک
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نف  برزمین بشممم دسممتاي دورکمرم حلقه شممدومنوبه ا و  کشممیدوسممیاها 
 مرلق

بابوي الکلا که به مشممامم میخوردچشممم بازکردم اولین چیزي که دیدم سممرم 
دکردم مهفکما دورتررومبل دونفره اي نشممسممته تودسممتم بودکما سممرموبلن

بود.....باصممدایا ضممعیفا ک بزورشممنیده میشممد صممدا  کردم.....بررفم 
 امدخوبا مامان توک مارونصف عمرکردي 

هام  اري شمممد....روب مهف  فت واشممک قات  لوچشمممم  ون گر فا ات
به منتقل  کردن بخ ....خیلا هم  یاچروره.......مهف:خو کردموگفتم:مح

 ت رومیگیره......من:راست میگا توروخدا سالمه.......مهف:معلومه ک سرا
راسممت میگم........ سممرمتون تمام شممدباهم میریم خودتون ببینید.......من: 
مگرکجا.......مهف: توبخ  بسممتریه....من ولا دکترگفت دوروزدیگه منتقل 

 میشه بخ ....
 وروزه بیهوشینمهف بله متاسفانه شماانقدرفشارروتون بوده ک د

تون  خود کر ف ب نم  ک ی م ه   خوا مان  ما هف  م خدا ون ..... من واي 
باشممید....اینوگفت سمموزن سممرم وازدسممتم بیرون کشممیدکمکم کردبلندشممم 

 .......باهم بسمت بخ  حرکت کردیم
یدم  یادو مت مح تاق بسمم به شمملو ا ا تاق شمممدم با تو ه  وقتا واردا

میکردم و یه  گر حالا ک  تم در گرف یدم  سمممرشممموتوبل للم  ی بو ما 
یت  خداروشمممکرک چیز خداروشمممکر...... یدم  گفتم: یبلولسممم وم
به  یدمن  م ماا مردم.......شممم مدمن ما  میو بفي سمممرت  نشمممد.....اگر
ستید من  ستید........چرامواظب خودتون نی شا من ه شمادلخو زندگیت.....
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ما  بدون شممم ید...... م مه کسممم ه ما ندارم.....شممم ماکسممما رو  زشممم
ددرحالا ک اشک میریخت لیوان ابا  لوم میمیرم......مهف:منوازمحیا داکر

گرفت وگفت:خودتونوناراحت نکن تازه اززیرسممرم بیرون امدیددوباره حالتون 
بدمیشممه هاآآآ.....لیوان اب وحرفهاي همفکما ارومم کردبعدازاحوال پرسمما 

 باخانواده امیروعمومحیاک براي مفقات امده بودن گوشه تخت نشستم
پی  محیاراضا نشدم خودم پیش  وایستادم نه  شبم مهفهرکاري کردوایسته

 تنهااون شب بلکه کل هفته اي ک محیا بستري بودم خودپش  وایستادم
بعدازیه هفته محیامرخص شدتونشیمن روبروتلوزیون تخت یک نفره اي برا  

 اماده کردم.....
 گذشته ندا

فت  مان ر ما ندشمممد........ نز  لودر،ورودي بل یک ظهربودصمممداي ز نزد
دروبازکردفرشممته  ون بودبعدازاحول پرسمما کاسممه اشمما روداددسممت مامان 
وگفت:فاطمه خانم اگرا ازه بدي ندابیادپایین ا  سممماق درسممت کردم نداهم 
خیلا دوست داره،باهم بخوریم اخه تنهانمیچسبه .......مامان:اگردوست داره 

ستم اینوخالا کن برو.....ذو سه ا  ودادد سه ق زدمیتونه بیاد.اینوگفت وکا ه کا
روازدسممت مامان قاپیدم به اشممپزخانه بردم.....امدم برم نگاهم توایینه به خودم 
افتاد...واي خاک برسممرم چروربااین لباسممابرم پایین عوضممم کنم مامان شممک 
شیدي  سیه خونه پو ست بگه دختره ابله این چه لبا میکنه......واي اخه یکا نی

بابي ي صورتا داشت بلندیشم تا)یه تا. بندي صورتا بایه دامن سفیدکه گف
زانوم بود(درسممت مصممرفا شمموهرم بود......ولا تاحابانقدرلباس باز لو  
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صداي مامان دل ازایینه کندم ورفتم  شیدم با شیده بودم خووووخجالت میک نپو
ته  ون وقتا  هارفتیم ........ فرشمم له  مت راپ ته بسمم بافرشمم مت در.... سمم

ا وایسممتاده بودتا منودیدچایا دروبازکردمصممرفا چاي بدسممت وسممط پذیرای
شتم  سرا  دا سرعتا که ازخودم  شوبازکردبانهایت  ستها شت رواپن ود روگذا
خممودم وپممرت کممردم تمموا مموشمممم  دسممممتممهمماشممممو دورکمممممرم حمملممقممه 
کردومنوبلندکردچنددوري چرخوندصداي  یغم باقه قههه مصرفا قاتا شده 
ماي  عث شمممدچشممم با فا  ر تن مصممم ف گ که صمممداي اخ  بود......

ستموبازکنم... ست ب ست در شته  ون که  اروبد شده به فر شماي گرد ...باچ
 پشت مصرفا وایستاده بودنگاه کردم

شته:که کمرت  ست.....فر شک شت زمین وگفت:اخ کمرم  صرفا من گذا م
شممکسممت معشمموقت روتوهوابچرخونا کمرت دردنمیگیره بایه  اروناقابل که 

ش صرفا:خب چرامیزنا خواهرگلم......فر ست......م شک ته من زدم کمرت 
میزنین من ب 18باصممداي  یغ مانندي گفت:خجالت نمیکشممین حرکت باب

 درک  لوبچه رعایت کنین بدنیست
مصممرفا:اون چه میفهمه خواهرمن......فرشممته:که نمیفهمه .....مصممرفا به 
معنا اره چندبارسممرشمموتکون داد...........فرشممته  ون باهمون صممداي  یغ 

گ ین  به حسممم یه روز ی   پ قت  ندو چ فت: گ ی   غ ی ین   بابشممم با فت 
بازکن.....حسممین بدبخت فکرکردمیخوادچیکارکنه به گفته ا  عمل  دسممتتو
کرد........ورپریده رفت سمممت درازانجادوییده بل لل حسممینو میگه خوبا 

 عشقم دلم برات تنز شده بود
 / -:-/ :-/ :-حابمارومیگا:
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ون   لب مومحکم زیردندون گرفته بودم تا لوخندموبگیره .......حابفرشممته
باقیافه میر ضممب باب سممرما وایسممتاده.....مصممرفا طفلک هم کبودشممده 

باب گه حرکت  باردی یه  ته  ون:اگر بااین ب 18بود.....فرشمم یدحسمممابتونو بزن
 اروتودسممت  اشمماره کردمیرسممم......مصممرفا:باشممه ابجا  ون حاباین 

 بارماروعف کن
فت خیلا خوب بهتربریم  ذ یدادگ که سممرشمموتکون م حالا  ته در ا فرشمم

 مونوبخوریم سردشد..........ناهارباشوخا وخنده خورده شد
ستخرتوهم  صدام زد.....وقتا رفتم باب گفت:من دارم میرم ا بعدازناهارمامان 

 شام بزارتابیام......من:باشه خیالت راحت
بارفتن مامان باتمام سمرعت بسممت پایین دویدم امدم دربزنم که فرشمته  ون 

افرشته  ون......فرشته:میدونستم ابن مامانت میره دروبازکرد.......من:واکج
کت  حر حت  تا را پارک  برم  ب مرتضممما رو یع دادم  تر  ین  ی پا یاي  م
شده بودم رفتم  سرخ  باب......بزنید.خو  بگذره.......درحالا که ازخجالت 
تودرپشممت سممرم بسممتم ب درتکیه دادم و چشمممام وبسممتم........با دسممتا که 

شماموبازکرد شیدچ شم ک م ک دیدم بین زمین وهوا معلقم  یغ خفه اي درا و
 کشیدم ....دستم دورگردن مصرفا حلقه کردم 

مه زد  ندوخی بل خوابو بل سمممه نفرمنوروي م مت م مصممرفا منوبردسمم
 روم..........درحالا که موهامو نواز  میکردگفت:...............

 گذشته ندا
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شم خیمه زدروم درحا صرفا منوروي مبل خوابوندخود لا که موهامونواز  م
 میکردگفت:ندامیدونستا من اهل تففا هستم .

 من:نه.......مصرفا:ازحاببدون گلم......میدونا ابن یادچا افتادم
من:ازکجابایدبدونم.......مصرفا لبخندشیرانا زدوگفت:گو  کن من بهت 
بل چرورمن بیچاره  قا نا یه پشمممک  تادم ک بخاطر یاددیروزاف میگم.......یهو

خانم قهرکرده ومن روگ که من قهرکنم  به  اي این تازه  تک  بادک به  ته بودي  رف
 بدبخت نصف راهوفقط منت کشا کردم

 میگم ابن بهترین فرصت واسه تففا کاردیروزت نظرتوچیه......
سمت  ست  فرارکردم درحالا ک ب اب دهانم وقورت دادم تویه حرکت از زیرد

رم خونمون وب کارام برسم......دست درورودي میدویدم گفتم:بنظرم بهترمن ب
خت  ندا منوا برني  گونا  ثل  م بازکنم ک مصمممرفا  یره رو بردم دسمممتگ
یده  فا کردم  یغ  یغ   قدر  چ هر برد...... بل  م مت  روشمممونشممموبسممم
نداشممت.......اینباراول خود  خوابیدبعدمنوبل لل دسممت  گذاشممت باب 

صورتامون  صله بین  ستبر  انداخت طوري که فا سینه  ندازه اتنموانداخت رو
 دوانگشت فاصله بود 

 یه دستشم دورکمرانداخت وسفت به خود  فشرد 
شومهرلبام کردبه  شواورد لولبهاي دا  سر صرفا  تونگاه هم  رق بودیم که م
به این  قه کردم وهمراه  شمممدم........ مدم دسممتمو دورگردن  حل خودم ا

شیر سه هاي  شنه این ا و  گرم وبلول شتم....من ت سه احتیاج دا ینم بلول
 ک لبریزازعشقه......
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قب  فت ع که ازلبم گر گازاروما  با که مصممرفا  قدرگذشمممت  یدونم چ نم
 کشید......نفا عمیق کشیدم واکسیزن به ریه هامکشیدم

 مصرفا:سرشواوردنزدیک گوشموگفت:هروقت باتوام گذرزمان 
قت  تامن و ودموازعشمم مان متوقف میشمممه  گارز کان وفرامو  میکنم ان وم
لبریزکنم.........دوسممت دارم تمام چیزهاي باارزشممم روبدم تااین نگاه وتااین 

 چشماي زیباروتاابدمال خودم کنم......
مت  نه وارمیپرسممت نه من دیوا به  نون میرسممو که عشممق ادم و ته  من:راسمم
سه من  شروع کننده بلول ستت دارم خییییلا زیاد....این بار صرفا......دو م

بازوي مصممرفا گرفتم بودم.....وقتا نفا کم ا وردم نیشممگون اروما از
 انگارفهمیدولم کرد.....

مامون  باچشمم عادت کرده بودیم  گار  هاي هم خیره بودیم ان به چشممم باره  دو
گاه هم  چه خوب ن مامون عشممق موج میزدو بت کنیم.......توچشمم صممح

 رومیخوندیم
تت  یدونا من دوسمم ندام فت: بازمصممرفا سممکوت بینمونوشممکسمممت وگ

شقا ندارم......یعن شتن فراتره حتا میتونم بگم عا ست دا ا این حا من ازدو
هم درمقابل حسممم کمه......اینوگفتومنو رق بلولسمممه هاي دا   کردکه 

 گرما  مغزاستخوانم رامیسوزاندوات  عشق  درقلبم.زبانه میکشید
مدم.....من:اخ  که ازگلوم گرفت ازخلسمممه شممیرین دلداگیم بیرون ا گازي  با

کارمیکنا مصمممرفا... لذت چی .....مصمممرفا:دارم اززنم حقم،محرمم 
میبرم.....مشتا حواله سین  کردموگفتم:دیوانه چراگازمیگیري اگر ا  بمونه 
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تم  گف حرا  با میشمممه...... چه  گر م نه  مو ب رفا:خوب  چا.......مصممم
گم  ب قت  نو یه ا چ ین  اي  گه ا ی م ن نم  ما ما فا  ر :مصممصممصممم

 چا........مصرفا:بگو اي دندونهاي خوشکل شوهرمه
 ررفییییا........باشه بابا ا  نما مونه نگران نبا من:مصصصصر

که زیرگوشممم  هایا  نه  قا عاشمم هاي  ثل ارامبخ  وحرف ا و  مصممرفا م
 میخوندمثل ببیا عمل کردکم کم چشمام گرم شدوروي هم افتاد

باصممداي مصممرفا ازخواب بیدارشممدم ولا چشمممام بازنکردم مصممرفا 
قدرمیخو پاشممو چ خانم ..... عریزم  ندا بازکن اون ندا.... ندا ان  ابا......

چشممماي عسمملیتو........چشمممام وبلولسممید دوبارصممدام زدچشمممامواروم 
 بازکردم

 مصرفا:سفم خانمم خوب خوابیدي.....من:اوه من کا خوابم برد
یدارت کنم  مدب یده ک دلم نیو قدرنازخواب یدارم نکردي......مصممرفا:ان چراب

 ابنم چون نزدیک امدن مامانت بیدارت کردم
 تااینوشنیدمثل فنرپاشدموگفتم:من بایدبرم کاردارم

 مصرفا:باشه فقط فردا صبح سعا کن بیاي ببینمت شایدعصربرم
گام نکن  گاه  کردم.....مصممرفا:بل للم کردوگفت:انجوري ن بابغض ن

 قول میدم سریه دیگه باخانوادم براي خواستگاري بیام
باب مشممغول درسممت باهر ون کندن بودازمصممرفا خداحافظا کردم وامدم 

 کردن  ذا شدم.......
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ستم زودتربزارم ولا به  شرمندنتون شتم  شیداین پارت دیرگذا ستاي گلم ببخ )دو
 بران  مال گذشممته نداروگذاشممتم که بیشممتردوسممت داریدامیدوارم بابیک 

 ونظراتتون همایتم کنید
 ( -( :-( :-( :-قربون همتون زهرا(:

 زمان حال
گذره توي این بیسمممت بیسمممت روزازمرخص  تان می مارسمم یاازبی شمممدن مح

 روزحسابا کففه وبا حوصله شده به طبع ازاون منم کففه شدم
نه بره  نامردطوري ب بچم زده وفرارکرده ک حتا نمیتو یدم  ته به  حق م الب

 دستشویا مهفروزي دوبارسون شوعوض میکنه 
یدن یادد یدم باکلا خر باخسممتگا ازشممرکت  لک هم هرشمممب  مان طف  ار
محیاخفصممه روزهاي سممختیه ولا میدونم مثل تمام روزهاي سممخت زندگیم 

 میگذره.........
براي عوض شممدن حال وهواي محیا تصمممیم گرفتم  معه یه مهمونا کوچک 

 بگیرم
 روز معه

 نزدیک ظهربودمحیا بخاطرقرصهاي مسکنا ک میخورخواب بود
 بلندشد منم مشغول درست کردن سابدبودم که صداي زنز ایفون 

بادیدن فردناشممناس گوشمما روبرداشممتم.......من:بله......ناشممناس:منزل 
شریف  ست امدم یه بسته دارید ت شناس:ازپ رضایا......من:بله امرتون...... نا
بیاریدتحویل بگیرید........من:بسممته چا هسممت ازطرف کیه.......ناشممناس 
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برداشمممت چادرم و یام... . م باشمممه ابن  یدونم .......من: مت :نم م بسممم
دررفتم.....بعدازدادن امضممابسممته روتحویل گرفتم درحالا ک بسمممت خونه 
بازکردم ازدیدن سمما دي تو  تعجب کردم .....براي اینکه  میرفتم بسممته رو
تا.  لب  خل  یارفتم سمما دي رودا تاق مح به ا جادنشمممه  سممروصمممدایا ای
شتم درو  نگفتم  سکته رفتم وبرگ شتم.....ازچیزي ک دیدم اگربگم تامرز گذا
شکهام روي گونه هام  شتم ا ستم و لودهانم گذا شیدم.د ........هین بلندي ک
ستم وبراي باردوم فیلم ودیدم......پا  ش صندلا ن شدزانوهام لرزیدرو  اري 
صادف عمدي بود.....کدوم با و دانا همچین کاري  ست بوده ت سم در حد

ده کرده......به چه  رما پني ماه محیاروخونه نشممین کرده.....مگرچیکارکر
 بود.......

تواین فکرهابودم باصداي مهفک صدام میکرداز اپریدم ......سا دي روفورا 
ست روبروي اتاق محیابودرفتم  سمت اتاقم ک در شیدم وب ازلب تاب بیرون ک
سا دي روداخل کشوگذاشتم درحالا ک ازاتاق خارج میشدم گفتم:چه خبرته 

بودهااااا.....مهف:سممفم دیدم خونه روگذاشممتا روسممرت مثفمحیاخواب 
نیستیدنگران شدم درضمن محیاخانمم بایدبیدارمیشودک سون وبرا  عوض 
کنم تارفتن مهمون اذیت نشه.......محیا:ازعوض کردن این کیسه بوگندومتنفرم 
شالله زودخوب  شه عزیزم ان شه........من:تمام می شدم پا کا تمام می سته  خ

 م وبه اشپزخانه پناه اورطاقت دردکشیدن بچهمیشا توکل کن بخدا.....اینوگفت
هممامممونممدارم.......دوبمماره مشممممغممول درسممممت کممردن سممممابدشممممدم 
......مممهممفواردشممممدوگممفممت:وا...مممامممان چممراحمماضممممرنشممممدي ابن 
ماده شمموبقیشمممه رومن  فت بروا چاقوروازدسممتم گر نامیرسممن...... مهمو
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ردم کخوردمیکنم.......با هیچ حرفا رفتم اتاقم روتخت نشممسممتم به این فکر
کارکا میتونه باشممه.....چرور رات کرده ازتصممادف فیلم بگیره وبرام بفرسممته 
.......هرچا فکرکردم کسما  زحمیدبه ذهنم نمیرسمید......بلندشمدم سمعا 

 کردم این افکارودروبریزم 
هاب  مدن ازالت یا بدنم فرودم نک اب روي  هاي خ مام رفتم قرره  مت ح بسمم

زحمام بیرون رفتم خودمواماده کردم درونیم کم میکردن حالم کما بهترشمممدا
 وبه اشپزخانه رفتم بامهفکارهاي عقب افتاده روانجام دادیم

 وقتا مهموناامدن بعدازپذیرایا به کمک مهفسفره روچیدم 
بعدازخوردن ناهارمهفبه کمک خواهرامیرظرفهاروشممسممتن منم اشممپزخانه 

 تمیزکردم چایم دم کردم.....
هراشممون......خودمم مشممغول ریختن چاي شممدم اونهاروفرسممتادم پی  شممو

سرم میومدهول کردم.......حمید:ندا خانم میشه یه  شت  صداي حمیدکه ازپ با
لیوان اب بدیدبه من......نمیدونم چراباشنیدن صدا  هول کردم استکان چاي 
با   ظب  فت:موا یک وگ مدنزد یدا خل سممینا.....حم تاددا ازدسممتم اف

صمیما ا   اخور سوزي.....ازلحن  شوگفتم:ن....ن..نه ن سمت  شتم  دم برگ
 خوبم

 به چشمام خیره شدوگفت:یه بسته برات فرستادم رسیدبدستت
هنز کردم توان هیچ حرکتا رونداشممتم بازم حدسممم درسممت بود تصممادف 
کارخود  بود......به خودم امدم باعصممبانیت گفتم:خیلا پسممتا چروردلت 

 امد چا از ون بچم میخواي



 121 عاشقانهنسل 

میخوام تورومیخوام.....من:چرامن.... به قول خودت حمید:ازبچهات چیزي ن
 انقدردختر وان خواهانتن چرامن........حمید:چشمات......

ما رورت براي من تحسممین  نه وا نه خودشممون میک مات ادمودیوا چشمم
شا  برانگیزه.......اگر ون دخترات ونوه ات برات مهمه بهترازخرشیرون پیاده 

 ...اینوگفتورفتبیایا کافا شا......6وفردا ساعت
 بابهت به  اي خالی  نگاه کردم 

 دیگه ازمهمونا چیزي نفهمیدم حرفهاي حمیدفکرموبهم ریخت بود
به اتاقم رفتم باهمون لباسممماروي  بعدازرفتن مهموناخسممتگا روبهانه کردم و

 تخت درازکشیدم اشکهام ازچشمام روي بالشت فرود میامد
گه یدونا خسممتم دی یاکمکم کن خودت م ندارم خودت  خدا یدن  توان  نگ

 کمکم کن خدا
  

 زمان حال
ازصبح ک بیدارشدم استرس تمام و ودموفراگرفته بودازیه طرف میترسیدم برم 
فکرکنه ترسممیدم ازطرف دیگه هم واقعاترسممیده بودم من که تمام عمرتباه شممده 

 این چندصباهم بزارب دست این گاو تباه شه
به سمممت کافا شممما.......وقتا رسممیدم اماده شمممدم راه افتادم 5سممماعت 

حمید اي دنجا نشسته بودبسمت میزرفتم ازدوربراندازم میکرد وقتا رسیدم 
با هیچ حرف پشت میزنشستم به میزچشم دوختم نگاه خیره حمیدوروخودم 

 حا میکردم واین منومعذب میکرد
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گارسممون که امدحمیدبدونه اینکه ازمن بپرسممه کیک شممکفتا وقهوه سممفار  
همین طورنشممسممته بودم خیره نگاهم میکردازنگاه  معذب بودم طاقت داد

ید:من  هات روبزنا.......حم گاهم نکنا وحرف قدرن یاوردم گفتم:میشمممه ان ن
 حرفهاموزدم اینجایم ک توحرفهاتوبزنا

 من:فکرکردم  واب منفا موچندباربهتون گوشزدکردم
 حمید:یعنا میخواي بگا  ون بچه هات برات اهمیتا نداره

هل ازدواج نیسممتم اگرمیخواسممتم ازدواج کنم م ته ک داره ولا من ا ن:الب
 سال پی  که  ون بودم ازدواج میکردم تااینهمه سختا نکشم 10همون

حمید:هنوزم  ونا چندوقت دیگه محیاهم میره سممرخونه زندگا خود  اون 
 وقت میخواي تنها زندگا کنا

 م که دوست  نداشتممن:تر یح میدم تنهازندگا کنم تادرکنارکسا باش
 حمید:عشق کم کم بو ودمیاد

یه عشممق قدیما تسممخیرکرده موقعا ک تمام  من:نمیادموقعا که تمام قلبم و
شه اون هنوزم  شه قلبم مال هیچ کا نمی سوختم نمی ستن   عمرموتواتی  خوا

 توي قلبمه یه حصاردورقلبم کشیدم که  زبدست اون بازنمیشه
 حمید:ابن کجاست

شه میخوام قبل ازمرگم براي یکبارم من:نمیدونم. ..واقعانمیدونم تنهاارزوم دیدن
 شده ببینم 
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یه  ندااذت خواه  میکنم  که اینرورپا زخم خورده اي.....ببین  ید: حم
به  باشمما همین خواه  میکنم  نارم  بدي......میخوام فقط ک فرصمممت بهم 

 خاطربچه ها
 من:بایدفکرکنم

گه همین  اهمین موقع  ته دی ید:هف بت حم بت مث یدوارم  وا منتظر وابتم ام
 باشه وگرنه کفمون میره توهم

 من:باشه فکرمیکنم ....کیفموبرداشتم فعفخداحافظ
 حمید:بزاربرسونمت

 من:نه ممنون میخوام تنهاباشم قدم بزنم
 حمید:بسیارخوب

ستم فکرموپرواز  ش سوندم روي نیمکتا ن ازانجابیرون امدم خودموبه یه پارک ر
 گذشته........دادم به 

 گذشته ندا
امروزصممبح زودبیدارشممدم بعدازسممرکاررفتن برادرام بانهایت توانم کاراي خونه 
روانجام دادم نزدیک سمماعت ده صممبح بودک مامان بیدارشممد....از  ا ازه 

 گرفتم تابرم خونه فرشته  ون اونم وقتا دیدکارا انجام شده قبول کرد
عد بازکردب ته  ون درو نه طبق معمول فرشممم خل خو ازاحوال پرسممما دا

بازي  ته بودبامرتضمما  بل دونفره اي نشممسمم شمممدم........مصممرفا روي م
سنگینیه نگاهم وحا  میکرد......بادیدن  بغض بدي راه گلوم وگرفت.........
شاره کردبیحرف  شت زمین وبه کنار  ا ضا روگذا شوبابگرفت مرت سر کرد

کمرحلقه کنار  نشممسممتم یه دسممتشممودورشممونم انداخت دسممت دیگشممم دور
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شتم عررتنشوباولع به ریه هام  سین  گذا سرمورو شیدبل لل ..... کردمنوک
هاي گرم  ب گوشممم  یک گوشممم نفسمم هاشممواوردنزد تادم........لب فرسمم
میخوردحا شیرین خواستن  تاعمق و ودم کشیده میشد.....مصرفا:نبینم 

 خانمم بغض کرده..... مگرمیخوام برم کجا
شم با شقان  کنارگو شه تا ایا ک زمزمه هاي عا شدبغض گلوم بزرگترب عث 

دیگرنتونستم نگه  دارم.... شکست باچشماي پرازاشک به  چشم دوختم 
 وگفتم دوستت دارم اشکهام روي گونه هام چکید

فرشممته  ون بیحرف ازخونه خارج شممدبا رفتن فرشممته با طاقت سممربلندکردم 
ه ....گریدسممتمودروگردن  حلقه کردم ولبهام مهرلبهاي گرم مصممرفا کردم .

میکردم ومیبلولسممیدم .....دلم گواه  دایا طوبنا میدادهمین با طاقتم 
هاي  مه  یدم  دک یبلولسمم حالا ک م پاازحریمم فراتربزارم در میکردک 
نه  داشمممدن ازمن  بدو ته  خداخواسمم بازکردم مصممرفا هم از پیراهنشممو
پیراهنشودراوردمنوبه ا وش  کشیدومحکم به خود  فشرددستشوروي کمرم 

 ونه بابوپایین میدادنمیدونم چقدرگذشت ک ازهم  داشدیمنواز  گ
سممرموروي سممینه ا  گذاشممتم با طاقت بلولسممه اي روسممین  کاشممتم 
وگفتم:نرومصممرفا دلم گواه بدمیده انگاه این اخرین بارباهم بودن مونه دلم 
بام  به ل ها  مهرسممکوت  بالب بل ازتموم شمممدن حرفم  از دایا ما.......ق

سیدم  ست تففا حرفمودربیاره ......وقتا ازم زدباحرا میبلول انگارمیخوا
نه  نه منوازتو داک قت از دایا حرف نزن مرگ میتو فت:هیچ و  داشمممدگ

 فهمیده......
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 مصرفا سعا میکردباحرفها  زمزمه هاي عاشقان  ارومم کنه 
اماترس ازدسممت دادن مصممرفا چنان و ودمواحاطه کرده بودک حرفها  نه 

بلکه نمکشم شده بود میترسیده اخرین باري باشه ک  تنها مرحم زخمم نمیشد
درا و  گرفتم  .......اخرین باري باشمممه که زمزمه عاشممقانه کنارگوشممم 
سرمیده که مثل خون به رگهام پمپاژ میشه.......... میترسیدم اخرین باري باشه 

 که عررتن  مثل اکسیژن ریه هامو پرازحا زندگا میکنه
فا نتونسممت ارومم کنه...... باصممداي دربه نمیدونم چقدرگذشممت که مصممر

 خودمون امدیم به ا بارازمصرفا  داشدم پیراهنشوپوشیدو
دروبازکردفرشممته  ون واردخونه شممدوگفت:چا شممدمراسممم خداحافظا تون 
به من  تاچشمممم   هاااا.... لط داري  ی ب گه  عت دی یه سممما تموم شمممد

س شوکا شما سرخودت اوردي نگاه چ  ه خونهخوردگفت:خدامرگم بده ش بفیا 
مان  ما با ماه شمممده  هار.....چشممم بهم بزنا یک ند مگرمیخوادبره سممفرق

 اینهامیادعروسشوببره 
ست  سپرم  د شدابجا ما  ساک  ازاتاق خارج  ضرواماده با صرفا حا م
ی  زده  گر نه  یوا مروزرگ د بازا با   ب   ظ موا ندا تو ون  خودت  ون 

شم..... شمام مراقب شته  ون:بروخیالت راحت مثل چ صرفابیرون.....فر  .م
منوبه ا و  کشممیدوگفت:دیگه سممفار  نکنم ندادیوانه بازي درنیاري هامن 
به محض اینکه موقعیت  که عزیزترینما قول میدم  به  ان خودت  میرم ولا 

 خوب گیرم بیادبیام درضمن نریزاین اشکهاي مثل مرواریدتوک دا ونم میکنه 
فا:قربان تم......مصراشکهامو پاگ کردمو گفتم باشه فقط زودبیا نرفته دل تنگ

 دل کوچولوت برم من
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کردم  ق   بدر یاط  ح تادر یرون  ب فت  قران ردشمممدر یر که ازز ن ی عدازا ب
سه اب  سر  کا شت  ست  رفت منم پ شین دو صرفا باما بعدازخداحافظا م
روریختم.....باریخته شممدن اب انگارقلبم از اگنده شممد قلبموچنز زدم روي 

ن پایینموزیرد لب  یه کردم  تادم گر تاصمممداي هق هقم دوزانواف ته بودم  دون گرف
 توحیاط نپیچه

مدبیرون ومنوتواون حال  ته  ون نگران شمممده بود.....وقتا ا ازدیرکردنم فرشمم
 دیدبررفم دویدزیربل للموگرفتوبلندم گرد......

باراولشمممه.داره میره  یامگر ندابخودت ب کارمیکنا  باخودت چی ته:داري  فرشمم
لیوان اب ویه قرا برگشممت قرا منوروي مبل نشمموندبه اشممپزخانه رفت بایه 

خت روم  ندا توي ا پ یدم  بل درازکشممم م کردروي  کم  م ک خوردم  هم داد ب
 وگفت:استراحت کن من ازمادرت ا ازت رومیگیرم

 انقدرگریه کردم که خسته شده بودمو حسا برام نمانده بود 
 نمیدونم کا چشمام گرم شدوروي هم افتاد

 زمان حال
 اي فکرکردن بهم داده بودتمام شده امروزیک هفته زمانا ک حمیدبر

منم فکراموکردم بااینکه اصفدوست ندارم ولا بخاطرگرفتن انتقام دردهایا ک 
 محیاکشیده وبراي  لوگیري ازاتفاقهاي دیگه مجبورشدم قبول کنم

ستم  ش سرهمون میزن سیده بودم  شا. اینبارمن زودترر صررفتم همون کافا  ع
 دم امدمتوفکربودم ک باصدایا حمیدبه خو
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حمید:سممفم مادمازل خوبا........من:سممفم اقاحمید ممنون.....نشممسممت 
سفار  دادم حمیدم  شکفت تلخ  ستا کردم و سون امداینبارپی  د .......گار

 قهوه سفار  دادبعدازرفتن گارسون 
 گفت:خوب فکراتوکردي خانم خانما.......من:اره........حمید:خوب نتیجه

من: وابم مثبت امااینوبدونیدبخاطرتحدیدهاي شمانبودکه قبول کردم.... فقط 
یدحرفا  تاشممرط دارم اگربپزیر ند عدهم من چ ندارم......ب یدن  من توان  نگ
چه شممرطا......من:ازدواج قبلا من موفق نبوده یعنا  ید: نیسمممت......حم

به من تلجلالولزمیکرده ومن ازرا به دبیلا  نا  بطچروربگم شمموهرقبلیم ب
شمانبایدتوقع هیچ رابط  شدیدابیزارم بایدبرم پی  روان پزشک وتادرمان قریم 
شه  ضمن ازخیانت بیزارم اگرقرارتعهدي با شید.....در شته با رواز انب من دا

 میخوام به  عمل کنید
حمید:بودن باتوارز  صممبرکردنو داره......درحالا که ازخجالت سممرخ شممده 

 ...حمید:بنده سراپاگوشمبودم گفتم عجله نکنیدهنوزمانده..
صورت بگیره تر یح میدم  شم اگرقرارازدوا ا  سا نمی صیغه اي ک سر من هم
 زن عقدیت باشم.......... واما اخرین شرطم رفاه کامل وبراي بچه هابرقرارکنید

 حمید:روچشمم خانم همه شرطاتونوبه دیده منت قبول میکنم 
صحب شه پا یه هفته مهلت میخوام تابابچه ها سوال تکلیبا ف ت کنم فقط یه 

 زنتون چا میشه
 حمید:هیچا مثل قبل به زندگی  ادامه میده 

شه.....حمیدگفت ما ابنم داریم  صحبتم کامل ب من:محل زندگا قبل ازاینکه 
  دازندگا میکنیم بعدازازدواج شما میایدخانه بنده البته اگرقابل بدونا
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 من برم باا ازه من:باشه را ع به اینهابعداصحبت میکنیم فعف
 حمید:صبرکن برسونمت .....من:نه به هواتازه نیازدارم خودم میرم

شدبراي باردوم دارم  شک  شمام پرازا شیدم چ وقتا بیرون امدم نفا عمیقا ک
 ازدواج میکنم اونم بدونه عشق خدایا خودت کمکم کن 

 گذشته ندا
نز  گذره من هرروزدلت ماه ازرفتن مصممرفا می به سمممه  یک  ازروزقبلم نزد

......حا میکنم مصرفا عوض شده ....دیگه باهام تماس نمیگیرموقعا هم 
 که زنز میزنه کاروبهانه میکنه و زودقرع مکنه.......

شده نتونستم طاقت بیارم رفتم خونه فرشته  ون اونم  امروزدلتنگا برمن چیره 
برداشمممت  خداروشمممکرخودمصمممرفا  فت  برام.گر ماره خونشمممونو شممم
........بعدازاینکه فرشممته  ون بامصممرفا احوال پرسمما کردگوشمما روگرفت 

 سمت من......
ست  صدا  کنترلم.وازد شنیدن  سفم خوبا ندا.......با صرفا: من:الو.....م
سته بودوقدرت  شکهام گونه هاموخیا کردبعض بزرگا راحت گلوم وب دادم وا

 صحبتو ازم میگرفت
ستم شت خرا.....من:اره ه صرفا:نداپ صدات داره و ودمو رق ارام   م

به  سممم یخ کرده ام  مت ازراه دورم  هاي گر نه برام حرف بزن بزارنفسممت میک
 گرماببخشه......اینهاروباگریه میکفتم راستا خودت خوبا.....ررر

مصممرفا:بازداري مرواریدهاتوکه میریزي.........من:وقتا نیسممتا کنترل  
 تم.....ازعهده من خار ه......چرانمیاي پا دل تنگ
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 سکوت مصرفا کما عصبانیم کردمصرفا اتفاقا افتاده 
نه چا  تت نگرانم میک ته.....من:سممکو یاف فاقا ب نه مگرقرا ات مصممرفا:
شممده.....مصممرفا:چیزنگران کنند...باصممذاي یه نفرمصممرفا سمماکت شممده 

 سکوت مصرفا باعث شدصداواضح به گوشم برسه 
 یرسه توهنوزاماده نشديمصرفا مامان بیا دیگه.... ابن نامزدت م

 قلبم تیرکشیددستموروي قلبم گذاشتم وبه  لوخم شدم
مصممرفا:ندااونجایا ببین اونجوري که فکرمیکنا نیسممت بزاربرات توضممیح 
بدم.....من:سمماکت شمموفقط سمماکت شممو.....من دارم ازدلتنگا دیوانه میشممم 

 بعدتورفتا نامزدکردي مبارک.باشه به پاي هم پیرشدید
حیفم گفتم دیگه نمیخوام ببینمت بروبانامزدت خو  بگذرون  باصممداي  یغ

 اصفمن میخوام بااولین خواستگارم ازدواج میکنم
با ر  مصممرفا خودبه خودخفه شممدم.....مصممرفا:خفههه شممو....خفه 
شوتو لط میکنا....باشنیدن این حرفهابه اوج اعصبانیت رسیدم باصداي بلند 

برواززندگیم بیرون گمشممواززندگیم بیرون دیگه گفتم:بتوچهههه....بتوچهههت 
بالگدبه میزتلفن زدم میزتلفن پرت  نابودم کردي لعنتا ...... نمیخوام ببینمت 
شممدن انررف..... ومیز  بخاطرشممیشممه اي بودن هزارتکه شممده....... کنترل 
یادمیزدم ومیگفتم......اذت  هافر نه  ثل دیوا خودموازدسمممت دادم بودم م

فرم.....اذذذذت ن ت بودم  م نا کردي..... بودم  نا عوضممما... فر........ ن ت م
کممممردي......لممممعممممنممممتمممما........لممممعممممنممممتمممما نممممابممممودم 

 کردي....رودوزانوافتادم.....خداااااااچررررامممن.......چراااامن...
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ستا  ش  کنم........چراوقتا میدون شدم باقلبم چیکارکنم چرورفرامو سته  خ
که ازم بگیری .. عاشممقم کردي  ته چرررررا ....کم سممختا عاشممقا سممخ

 کشیدم.....اول باباموگرفتا ازم.....بعدمادرمو
 بعدبرادرامو......کم بودکه عشقمم گرفتا اینوچروري تاب بیارم.....

 بک  خفصم کن خسته شدم....خست..ه.......به هق هق افتادم
فرشممته  ون امدسمممتموگفت:ببین باخودت چیکارکردي ابن شممیشمممه مره 
توپات......دستموگرفتوبلندم کرد.....ضعیف ترازاون چیزي بودم که مخالفت 
یه مسمممکنواب  با فت  نه ر خا به اشمممپز ند بل نشمممو کنم......منوروي م
برگشت.....قرصوخوردم.....فرشته  ون بعدازپانسمان دستم که نمیدونم کا 
زخم شمممده بود منورومبل خوابوندخودشممم مشممغول  مع اوري شممیشمممه 

 رخسته بودم که نفهمیدم کا خوابم بردهاشد......انقد
 زمان حال

 تصمیم گرفتم امروزبادخترا صحبت کنم 
 روب بعدازدم کردن چاي مهفروصمممدازدم .....مهف: انم مامان....من:بیا 
باشمممه  هاتون حرف بزنم.....مهف: با به موضمموع مهما  پایین میخوام را ع 

وقتا برگشممتم نشممیمن  امدم....به اشممپزخانه رفتم سممه اسممتکان چاي ریختم
ما چرامن  فت:اي...واي شمم فت وگ مده بود.....سممینا روازدسممتم گر مهفا

 میریختم.....من:فرقا نداره دخترم
 استکانا برداشتوگفت:خوب این موضوع مهم چیه کنجکاومون کردي......

 من:خوب چروربگم...... فقط امیدوارم زودقضاوت نکنید
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 یدمحیا:چا شده مامان نگرانمون کرد
گاري  مان ازم خواسممت پدرار نده اي نیسمممت فقط من یعنا  من:چیزنگران کن

 کرده......هردوهم زمان....چیییییییییا
 مهف:انوقت  واب شماچیه.....من:مثبت........اینبار بلندتر..چچچچیییییییا
یه اگرارمان  کار مان این ش  ما خه  مد........یعنا چا ا به خود  ا یازودتر مح

 کنهبفهمه نگامم نمی
عه  کدف هل ازدواج نبودیدچا شمممده ی که ا ما مان شمم ما گه  مهف:راسمممت می

 میخوایدازدواج کنیداونم با حمیدمحبا بزرگ
محیا:چرا واب نمیدیا مامان باقل به فکرابروي خودت نیسممتا به فکرابروي 

 ما با  
مهف:راسمممت میگه مامان چرور ون بودیدازدواج نکردید حاب.....مردم چا 

ستون کرده.....واقعاکه خجالت داره میگن ..... شده فیلتون یادهندو .حابچا 
ماعا  یت ا ت عاردادنتون من پولکا نیسمممت هرکا موقع چا شمممداون شمم
یدوثروت   قا حم ماعا ا یت ا ت نه چا شمممدموقع شمموخود  رقم میز

 چشماتونوگورکرده که دخترونوه بزرگ تونونما بینیدومیخوایدازدواج کنید
بلندگفتم:بسممه دیگه با کنیدچروربه خودتون ازرومبل بلندشممدموباصممداي 

ته من  یادتون رف که  ن ی ثل ا یدم بزن نروري حرف  ی بامن ا ید ید م ا ازه 
شم  ضمن دارم ازدواج میکنم خفف نمیکنم که خجالت بک مادرتونم.......در
ست ناپدري بزرگ  ستم زیرد میدونا چراتو ونا ازدواج نکردم .....چون نخوا

شید.....کارکردمو ون کندم تا ضمن محیاخانم ب سوندمتون.......در به اینجار
 اقاارمان بایدبره پدرشومواخذه کنه که دست ازسرمن برنداشت 
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 مهف  ان من اگردنبال پول بودم خیلا وقت پی  ازدواج کرده بودم 
شگلیم خواهانم  اون موقع که پدرتون مردومردهاي زیادي وپولداري بخاطرخو

چندسممالمه که ازدواج برام زشممت باشممه زنهاي هم بودن........بعدم مگرمن 
شون یعنا من بایدتااخرعمرم  سن دخترتومهفنه نو شوهم  سال من دخترا سنو
سه روزیه بارمیبینمت  ضا وقتهادو شینا بع شم.....خودت بااینکه بابمی تنهابا
محیاهم تاچندوقت دیگه میره سممرخونه زندگا خود  انوقت تکلیف من چیه 

نباشممید.....کا  میفهمیدیدتمام زندگیمووقف شممماکردم .....انقدرخودخواه 
شدم حرفا بزنن به  شمام چکید دیگه منتظرن شک ازچ حتا ابنو......یه قررا

 سمت اتاق رفتم 
ستم  ستهام گرفتم وبه این فکرکردم کا  میتون سرموبین د ستم  ش روي تخت ن

 همه چیزوبهشون بگم.......
 یک هفته بعد......

مثل همیشممه لباس پوشممیدم اصممفمگرفرقا هم میکنه وقتا امروزروزعقدمه 
باکسا میخوام ازدواج کنم که از  متنفرم وبخاطر گرفتن انتقام باها  ازدواج 

 میکنم 
ته دلم  قام.....ازطرفا  خاطرگرفتن انت ازطرفا از این ازدواج راضمما بودم ب

 ناراضا بودوحا خیانت به عشقموداشتم
مان میتونسمممت  لواین ا به پني روز پی  کا  ار زدواج وبگیره هنوزوقتا 

فکرمیکنم تنم میلرزوقتا حمیدبه ارمان گفت دیوانه شمممدشممروع کردبه نعره 
مانم  بازور داشمممون کردار لک  یزشمممدن امیرطف یدگفو باحم زدن......
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چه  ب کوت شمممد...... به سممم بور ج م یا ح م ندادن  طرازدسمممت  خا ب
سرارامیربا سنگینن امروزم فقط مهفبه ا سر   ما میادارمانم پیهاکفبامنوحمید

 محیامیمونه......تواین فکرهابودم که صداي دررشته افکاموازهم گسیخت
من:بیاتو......دربازشممدچهره حمیدتوچاچوب درنمایان شممد......حمید:به به 
خممانممم گمملممم چممه خمموشممممگممل شممممده......لممبممخممنممدظمماهممري 
تري هم  کاردف که  گلم  له کن  ید:سمممفم عج زدموگفتم:سمممفم.....حم

برداشمممتمو داریم......برا ماده ام بریم.....کیفمو پرایزدارم.....من:ا ت سمممو
یدفقط حرف میزدوازعفق   ماشممین حم خارج شمممدیم تو نه  یدازخو باحم
میگفتم......حا عذاب و دان من لحظه به لحظه بیشترمیشدچقدربده حا 
کنا داري به قلبت به عشممقت خیانت میکنا......بااین فکرکه قرارنیسممت بین 

 فته کما خودمواروم میکردم....مون هیچ اتفاقا بیا
سنادکه  سمت دفترثبت ا ستموگرفتوبه  رسیدیم بعدازخواندن خربه عقدحمیدد

 درست بل لل دست دفترازدواج بودبرد
 حمید:کادو زیرلفظا خانمم وکادوازدوا موشوابن به  میدم 

دربازشممدنگاه هردومون کشممیده شممدسمممت در........قلبم تیرکشممیدم دلم 
ودشمممه خدایاچراانقدردیردیدم  درسمممت بعدازازدوا م کما لرزیدیعنا خ

شکسته شده بوداماچشما  هنوزتاعمق و ودموبه اتی  میکشیدوقتا اهنز 
صدا  توگوشم پیچیدنتونستم طاقت بیارم چشمام سیاها رفت وقبل ازافتادنم 

 روي زمین توا وشا فرورفتم ....تاریکا متعلق ......... ....................
 ته نداگذش
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یک هفته ازاون روز کذایا میگذره....... توي این یه هفته روزي دو بارم شممده 
صحبت باها   ضربه  صرارکردحا صرفا زنز بزنه فرشته  ونم هرچا ا که م
نشممدم یه بارم به خونه زنز زدمنم باگفتن اشممتباه گرفتا قرع کردم دیگه اون 

مثل  نم کامل با حسمنداقبل نیستم ازسنز شدم نه میخندم نه حتا گریه میک
یه ربات فقط دسممتورات دیگرانو ا رامیکنم.......امروزبعدازیک هفته میخوام 

صممبح رفتم 10برم بیرون قراربا سمممانه بریم مدرسممه براي نام نویسمما سمماعت 
یاط  به ح گاه کردن  نه ن بدو یاط شمممدم  یک ظهربود ک برگشممتم واردح نزد

شدامدمراهمودرپی  گرفتم هنوزپام نرسیده به پله اول د شیده  شت ک  ستم ازپ
 یغ بکشم  لودهنموهم گرفت داشتم وحشت میکردم که باصدا  مثل اب 
ته  ون  نه فرشمم مت خو که منوبسمم حالا  روي اتی  اروم شمممدم.....در

 میکشیدگفت:خفه شوفقط خفه شو
بابسممته شممدن دردسممتشمموازروي دهانم برداشممت باصممداي  یغ گفتم:روانا 

 چا کارمیکنا چیکارمیکنا سکته کردم اصف اینجا
درحالا که دسممت میزدم گفتم:شمماه دامادمبارک باشممه ضممعیفه روبا خودتون 
نیاوردین اخه..... گلنلاله نداشت اول نامزدي تنها  گذاشتا مصرفا:خفه 

 شوچرازنز میزدم نمیومدي حرف بزنا 
 من:توخفه شودستموبه نشونه تحدید لورو  تکون دادم وگفتم 

نداري اسمممم وبیاري ومهمترازاون بهم دسمممت بزنا همه چیزبین  دیگه حق 
ماتموم شممد.....مصممرفا:افرین چقدرعاشممق بودي وماخبرنداشممتیم عشممقت 
همین بوداره .....معلوم شدحق بااقا ونمه به شمااعتمادي نیست........چنان 
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سوخت بابهت بهم خیرشده درحالا که  ستم  صورت  زدم که کف د سیلا به 
که بهت اعتمادي نیسمممت صممورت م خیا اشمممک شمممده بود گفتم:این توي 

نت  مد ظارا بودي وقتا من انت خالا کردي.....تو که پشمممتمو بودي  ....تو
نت کردي تو  یا که خ نامزدکردي این توبودي  یدم با خبررفتا و رومیکشمم
سم  سوندم رفتم تواتاق بعدازتعویض لبا سمت دررفتم بادوخودموبه خونه ر وب

یدم واشمممک ریخت یه میکنا درازکشمم نداچرا گر مدتو...... مان ا ما م .......
یا ذاروامده کن ابن داداشمممات میرسممن........من:مامان توروخدا  پاشمموب
تورو ون هرکسمما دوسمممت داري دسمممت ازسممرم بردارحالم اصممفخوب 

 تورووخددددا خووواهشش  میکنممم ......مامان:خیلا خوب 
 م بردانقدرگریه گردمواشک ریختم که نفهمیدم کا خواب

 زمان حال
چشمممهاي سممنگینم روبه سممختا بازکردم کما به اطراف نگاه کردم فهمیدم 
بیمارسممتانم هنوزموقعیتم روکامل انالیزنکرده بودم که دربازشمممدحمیدامدتو 
ونزدیک تخت وایسممتاد،دسممتم روگرفت وگفت:خوبا عزیزم توکه مارونصممف 

.حمید:خوب عمرکردي چت شممدیهو......من:نمیدونم سممرم یکم سممنگین....
شدکه    کردي  ستم کادوتو بدم نمیدونم چا  شارته میخوا شه بخاطرافته ف می
قت  یه و باشمممه  نداره  کالا  حاباشمم جا  ندیم ان قاي نیکزادوکشممو فقط ا
دیگه.......باشنیدن فامیلی  قلبم لرزیدتمام اتفاقات یادم امدپا خود  بوده 

سال دوباره بب شنیدن توهم من نبوده چرورممکن بعدازحدودیازده  ینم .....با
 صداي مهفازفکربیرون امدم

 مهف:خوبا مامان چت شداخه مردم ازنگرانا 
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 من:خوبم گلم کا مرخص میشم حالم ازبوي الکل داره بهم میخوره 
 مهف:سرم تون کم مونده تمام شه بعدازتمام شدن  مرخصید

ین وارماشبعدازتمام شدن سرم ازبیمارستان خارج شدیم مهفباامیررفت من س
 حمیدشدم

سونا خونه.....حمید:بااین حالت بري خونه که  شه خواه  کنم منوبر من:می
ضمن من  ست در شب ومیریم خونه من.....من:نه محیاخونه تنها شه ام چا ب
فردا روب  مون  قرار بق  ط نم  ک مع  یارو  ح م مو خود یل  یدوسممما با

لت خوب نیسمممت من نگرانتم.....من:نگرا حا ید:ولا  یام......حم یام ن بامح
نبا  یه افت فشارساده بودک خداروشکرخوب شدم.......حمید:اخه محیاکه 
شه......من:توقع نداري که محیاروبااین حال  به ارمان  ش ست ارمان پی تنهانی
بسممپرم........حمید:باشممه ولا اگرمشممکلا پی  امدهروقت شممب بودخبرم 

یدیم سکن.....من:خیلا خوب......تارسیدن به خونه دیگرحرفا نزدیم وقتا ر
ازحمیدتشکرکردمورفتم خونه بدونه تو ه به ارمانو محیاراه اتاقمودرپی  گرفتم 
وقتا به اتاق رسممیدم  لومیزارای  وایسممتادم به خودم نگاه کردم یعنا هنوزم 
میدرخشممیدم نه دیگه من اون ندا ونوخوشممکل نیسممتم.......یعنا بادیدنم 

یاد  امده........یکباره ت یه فیلم چیکارکرده.....اصممفمنو مام اتفاقات مثل 
از لوچشمممام گذشممت بافکربه اینکه دوباره ازدواج کردم دیوانه شممدم وسممایل 
سپره که کناره اینه  امانده بودپرت کردم  شه ا شی روي میزوروي زمین ریختم با
یدم  یکشممم م یاد فر ها  نه  یوا ثل د م حال  ین  تم درا نه روشمممکسممم ی وا

مانا که ازدواج کردم.......ده ........نه......نه.....چراحاب......چرادرسممت ز
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سال توحسرت دیدن  سوختم چرادرست زمانا که ازدواج کردم......لعنت به 
مممن.....چممررررادوبمماره ازدواج کممردم اگممرایممنممبممارازدسممممتمم  بممدم 
مممیمممممیممرم.........خممددددایممیممیمماکممجممایممیممیمما پمما کمما مممیممخممواي 
که  یا  ح م باصمممداي  یادم  فر یا.......صمممداي  ی ی ی ی ی ک نا....... ی ب ب نو م

دامیزدقاتا شمده بود......مثل دیوانه ها بسممت اینه قدي اتاقم رفتم مهفروصم
وبالگدمحکم اونم شممکسممتم........درحالا که اشممکهام با وقفع میریخت 

 فریادمیزدم به راستا دردعشق انقدرسنگین بودکه مرابه  نون رسانده
هنوزفریادمیزدم که مهفوامیرسمراسمیمه وارداتاق شمدن مهفامدنزدیکم سمعا 

ارومم کنه اما و ودم سرشارازدردوحسرت بودکه یکباره مثل اتشفشان فورا کرد
به این سممادگا اروم نمیگرفت باکمک امیر امپولا بهم تزریق کردن  کرده بودو
کما اروم شممدم مهفمنوبردتواتاق محیاکمکم کردروي تخت درازبکشممم قبل 

ی مان مح یدال باامیربر جابرو هم اروازرفتن  دسممتشمموگرفتم.....من:مهفازاین
میفرسممتم پیشممتون ازاینجابریدنمونیدنمیدونم چقدرمیتونم طاقت بیارم ولا 
نه  ک ی م مون  بود نا ید م ح لا  یکشمممم و م ن باراز  دسمممت  ن ی نم ا یدو م

 ازاینجابریدخواه  میکنم
 مهف:چا شده مامان چا میگیدچا باعث شدشما اینرورفروبریزي

 من:هیچا نپرس اگربرات مهمم فقط ازایران برو
 مهف:فعفاستراحت کنیدبعداحرف میزنیم اینوگفتوازاتاق خارج شد

انقدربه لحظه دیدن  فکرکردم که نمیدونم کا چشمممام گرم شممدو روي هم 
 افتاد......

 گذشته ندا
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شهایا  صرفا خودموتوخونه حبا کردم ازکف شدن بام سه روزه ازترس روبرو
ته ......صممبح  یدم هنوزنرف نه فهم ته  و فت که  لودرفرشمم غازه نر بادرم با

ها   نداره زن با دوسمممت  با خه  یدکنن ا نه خر مان برن براي خو ما با قراربود
 هرروزچادرسرکنن برن بقالا براي همین کلا خریدمیکرد 

 بابابهمراه مامان رفتن وقراربراین شدتاامدنشون ناهارواماده کنم
سمممت ب بعدازرفتن انها به حموم رفتم وقتا بیرون امدم نزدیک ظهربودباعجله

شکا بود....  شلوارک م شیدم که تا. و ستموپو کمدم رفتم اولین لباس  لود
باپوست سفیدم تضادخوبا داشت به خاطرکم بودوقت موهامم خشک نکردم 
شپزخانه  سرعت برق رفتم ا شن به  شک ب شون خ شتم تاخود همین توبازگذا

 سرموداخل یخچال فروبردم تاببینم مواد ذایا چا داریم 
اپریدم......واي خاک بسممرم مامان امدابن  رزدنا  شممروع باصممداي دراز 

میشممه.....من:سممفم ش زودبرگشممتین من رفتم حمام تازه امدم چا درسممت 
کنم........حا میکردم کسا داره بهم نزدیک میشه سربرگرداندنم همانا روي 
شدم که  شماي ازحلقه بیرون زده به  خیره  شدنم همانا.........باچ هوامعلق 

وبه سمممت پذیرایا میبرد.......به خودم امدم بامشممت به سممین  داشممت من
مدي  کارمیکنا روانا....اصممفچراا میزدم....ولم کن....بزارم زمین....چی
بممماب.....بممماا مممازه کممما اممممدي......همممیمممعمممعمممع اگمممریمممکممما 
بیادچیییا.....برووووبیرووون....منو روي زمین خوابوند)ان زمان کمترکسمما 

م گذاشتومنودرا و  کشیدطوریکه نمیتونستم مبل داشت(بازوي پهنشوزیرسر
صحراي و ودم  شتم  شتم.....گذا ست ازتقفبردا کوچک ترین حرکتا بکنم د
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ازعشممق  سممیراب بشممه وقلبم اروم بگیرقلبا که تونبود  شممکسممت هزارتکه 
ته روبهم  هاي شممکسمم که  حابخود ، ا وشمم  ،ارامشمم ، تی شمممدو

صله گرفت تاامدم حرف ست   لودهانم  بندمیکنه........ازم کما فا بزنم باد
وگرفت سرشونزدیک گوشم برد.....ودوباره این اهنز صدا  بودک توو ودم 

 رخنه کردوارامشوبه بندبندو ودم تزریق کرد.......
فاع  جازات  ا ازه د بل م به مجرمم ق ندا مصممرفا:خیلا با انصمممافا 

سوزوندی شقت   ممیدن....ولا توبا دفاع منومجازات کردي......... تواتی  ع
تواین باببودي ومنوتوحسرت دیدنت گذاشتا حابک عشقت مثل خون تورگم 
سته.....خودتوازم دریغ میکنا......... نکن ندا  ش شده وتو پا و ودم ن  اري 
هام  نه  فه روي گو هام با وق نابودم نکن......اشممک خودتوازم دریغ نکن ....

 ده بوازانجاروي دست مصرفا فرودمیامدطوري که دستشوکامف خیا کرد
مصممرفا:نریز....نریزاین اشممکهاروکه تاعمردارم خودمونمیبخشممم که باعث 
شترازاین  شدم.......خوب گو  کن وگریه هم نکن تابی شمت  شک چ وبانا ا
مادرمیخواسمممت  نامزدنکردم  ناسمما  حدو باهیچ ا دا ونم نکردي.......من 

امیل که فدخترداییم موببنده به ری  بنده منم قبول نکردم اوناهم چوانداختن تو
منومریم نامزدیم منودیدم اینروري ازخونه زدم بیرون ....شرط گذاشتم اگرنیان 
خواسممتگاریت دیگه پاموتواون خونه نمیزارم بلولسممه اي به پیشممونیم زدک 
گرما  تاعمق و ودم نفوزکرد......دسممتشمموازروي دهانم برداشممت........به 

درعاشممقم که چشممماي رنز شممب  خیره شممدم........عاشممقتم مصممرفا انق
شا اگرباکا دیگه اي ازدواج  ست دادنت برام مثل کابلولس اگرتونبا فکرازد
شه ولا  سمم زنده با شاید  سات عالم میمیرم  کنا میمیرم به خدا به تمام مقد
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قلبم وایمیسته....نفسم میره.....رو. ازبدنم  دا میشه فقط  سمم میمونه که 
ش شوروقلبم گذا ست بین تم ببین چقدرخوب میزنه بعذاي نبودنتوبگیره........د

شوق  شورو شقا که قلبمولبریزاز شقه....ع شم همه ازع چقدرخوب نفا میک
 زندگا میکنه وحا حیاط تومن زنده میکنه من باتوزنده ام......

بام گرفتو  که مصممرفا بلولسمممه کوتاها ازل ماي هم خیره بودیم  به چشمم
پایین.....من:اره برواگریکا  یا سممربرسمممه خونمون گفت:من میرم بعدازظهرب

 حفله.....چشماموبلولسیدوگفت نریزاین مرواریدهارو.....رفت
بارفتن مصممرفا بسمممت اشممپزخانه رفتم ومشممغول درسممت کردن  ذاشممدم 

 انقدرانژي داشتم که دونوع  ذادرست کردم
 به راستا این عشق چیست که اینگونه و ود ادم رابه تفطم ما اندازد

 زمان حال
دارشممدم دارم وسممایل هارو مع میکنم ......اشممک چشممم امروزازصممبح که بی

محیاخشممک نمیشممه باهرتیکه اي که من  مع میکنم محیااشممک میریزه به  
حق میدم زندگا توخونه اي پدرشوهرت اونم حمیدسخته کا  میتونستم بگم 
همه ي این کارهابخاطرخودته....وقتا کارام تموم شممدکنار  نشممسممتم وگفتم 

شه من نیام نمیخواي تموم  کنا با شه......محیا: می گریه توچیزي عوض نمی
یه پرسممتارتمام وقت برام بگیرین....قول میدم مراقب خودم باشممم مهفهم بهم 
شم  سرخونه زندگا خودت پی سرمیزنه.....من:نه تاوقتا من زنده امو تونرفتا 
ممممیمممممممونممما.....درایمممن بمممیمممن صمممممداي زنمممز ایمممفمممون 

رم دروبازکنم که محیادستموگرفت بلندشد.....من:حتماحمیده....میخواستم ب
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یا این بچه  کافا مح خدا خواه  میکنم بزاربمونم....من: مان تورو ما فت: وگ
 بازیات روتموم کن

شه مهمون  شدم هرچه نبا سمت ایفون رفتم دروبازکردم  لوورودي منتظر   ب
یادطول نکشممیدحمیدوارمان واردخونه شمممدن  بحسممماب میاد.....انتظارم ز
بعدازاحوال پرسمما اماده رفتن شممدیم ارمان محیارو بل لل کردوتوماشممین  
گممذاشممممت روکممردم سمممممممت حمممممیممدوگممفممتممم:بممبممیممن چممه بممه روز  

با یدعصمم ید:ببخشمم هاگفتم بترسممونن  اوردي.....حم چه  به ب نا بودم....
اما.......متاسممفم.....بانفرت به  چشممم دوختم وگفتم:از ادماي پسممتا مثل 
تومتنفرم...اینوگفتموبسمممت ماشممین رفتم سمموارشممدم چنددقیقه بعدحمیدم 

 سوارشدوراه افتاد.....تارسیدن به خونه حمیدهیچ کدوم مون حرفا نزدیم.....
م روي تختا که درسممت روبروي ال اي دي توي واردخونه شممدم محیارودید

 نشیمن هست درازکشیده وباارمان صحبت میکنه 
شه چندلحظه بیاي اتاقم کارت دارم با حرف  شینم که حمیدگفت:ندامی امدم ب
دنبال حمیدراه افتادم وقتا به اتاق رسیدیم دروبست وبسمتم امددستموگرفت 

رسیدن به توبوده....ومیخوام  وگفت:ندامن دوست دارم هرکاري هم کردم براي
یدوا ازه ورود بهم  یه دیواردورخودت کشمم ماتو عاشممق خودم کنم ا توروهم 
نمیدي تا نزدیکت بشم......من:اون روزتوکافا شا. یادته بهت چا گفتم:من 
نمیتونم دوست داشته باشم حتا اگرخودم بخوام قلبم نمیزاره قلبم لبریزازعشق 

 ونم داددرعین حال گفتاونه.....حمیدبازوم وگرفت وتک
کوپا کجاست ها....این همه سال چراسرا ا اذت نگرفته.....اون فراموشت 
کرده ابله ولا تودسمممت ازسممر  برنمیداري......من:اگریه روزببینم  حتا 
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سرا   حتا  شه  رورم،اذتم،بچه هام روکنارمیزام ومیرم  شم کرده با اگرفرامو
 ..نمیخوام براي باردوم ازدست  بدماگر بقیمت ازدست دادن همه چیزم باشه...

باسممیلا که به صممورتم خوردپرت شممدم روي زمین بانفرت به چشممما  خیره 
 شدموگفتم:اذت متنفرم حالم اذت بهم میخوره 

سوندم....خدمتکاروکه موقع امدن  سرعت اتاقوترک کردم خودموبه راپله هار با
 فهمیدم اسم  کبري ست صدازدم

.کبري هن هن کنان امداول باتعجب به صممورتم خیره کبري خانم.....کبري....
ستراحت  شونم بدي میخوام ا شه اتاقم رون شدبعدگفت: انم خانم.....من:می
تاق  به ا تادم وقتا  ید...پشمممت سممرکبري راه اف له خانم بفرمای کنم.....کبري:ب
رسیدم دروبازکردم داخل شدم خودم وبه تخت رسوندم درازکشیدم ذهنم روبه 

 دم تاارام  ازدست رفتم روبهم برگردونهدست گذشته سپر
 گذشته ندا

ظهربعدازخوردن ناهار بانهایت سرعتا که ازخودم سرا  داشتم ظرفهاروشستم 
 واشپزخانه رومرتب کردم......

قبل ازاینکه مامان بره بخوابه ا ازه رفتن به خونه فرشممته  ونواز  گرفتم وقتا  
.لباسممام روهم باشمملواري برنز کارهاتموم شممددسممتا به سممر روم کشممیدم...

 سبزفسفري وتا. ست  عوض کردم وبسمت پایین رفتم......
 درزدم طبق معمول فرشته  ون بازکرد.......

 من:سفم فرشته  ون خوبا....
 فرشته:سفم خانم چه عجب یادي ازماکردي
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بودم  واب دادم  ته  خ ندا ین ا ی پا مو لت سمممر جا خ که از لا  حا در
 بودم ک کنترلا روي رفتارم نداشتم معذرت میخوام ببخشیدانقدرعصبانا

فرشته:خواه  میکنم عزیزم شوخا کردم بیاتوکه بایدمشتلق )مژده گونا(بدي 
 خبرخوبا برات دارم

 درحالا که واردخونه میشدم گفتم :ش خبري خیرباشه 
 فرشته:خیرگلم قراراقا ونم اخرهفته براي خواستگاري بیادتهران 

فرشممته  ون چشممم دوختم که باصممداي مصممرفا به خودم امدم بابهت به 
تازه ازخواب  تاده بودمعلومه بود بالووایسمم باچشممماي خوا تاق خواب   لودرا

 بیدارشده دلم برا  قني رفت.......
 مصرفا:ابجا نتونستا  لوزبونت رونگه داري خودم بگم

ن یمن:نگوکه فرشممته  ون راسممت میگه مصممرفا به معنا اره سممرشمموباب پای
کرد.....بسمت  دویدموخودموپرت کردم توا وش  صورتشو رق بلولسه 

 کردم هم دلم برا  تنز شده بودهم ذوق زده شده بودم
شماحرکت باب شته:باز سیاه 18فر ضا خوابه وگرنه  شانا اوردن که مرت زدین 

 وکبودتون کرده بودم
 هردوخندیدم مصرفا:بروبشین منم یه ابا به دست وصورتم بزنم میام

من:باشممه.... روي نزدیک ترین مبل نشممسممتم مصممرفا بررف دررفت درز 
دروبازکردمثل دزدهاسرک کشیدوقتا دیدکسا نیست بادوبه بیرون رفت) چون 
شویا توحیاط بود(خندم گرفت ببین بخاطراینکه مامان اینهانفهمن چه  ست  د
دزدوپلیا بازي راه انداختیم یعنا میشممه مصممرفا مال من شممه وراحت شممم 

 اخودت کمکمون کنخدای
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سینه ا   مصرفا امدبل لل دستم نشست ومنوکشیدتوا وش  سرم روي 
گذاشممتم چشمممام روبسممتم نفا عمیقا کشممیدم چقدردلم براي ا وشمم  

 حمایت  عررتن  تنز شده بود
 مصرفا:خانمم داره بچا فکرمیکنه......

 من:مصمرفا من میترسمم اگربابام راضما نشمه چا اگرمثل بقیه خواسمتگارام
 ردت کنه چا

خانواده خودموراضمما کردم خونواده  خانما همون طورکه  مصممرفا:هی  
توروهم راضمما میکنم نگران نبا  فقط ممکن  امون عوض شممه.......گیي 
نگاه  کردم که گفت:ابن توپاشممنه درخونه مارودراوردي انوقت مجبورم من 

شتا شا خانمم......باحرا نگاه  کردم وم شه ب سه همی ه حوال دربیارم تاوا
 سین  کردم وگفتم:میتونم دیگه نیام تاپاشنه درخونتون کنده نشه

نده نشمممه  نه ک یاد یادن فت اوبياز ادرم تاها کردوگ نده کو مصممرفا خ
دومايبندشممکربخورم همچین حرفا بزنم سممومايبه چشمممام خیره شممدبالحن 
یارمن اگرتورونبینم  بازي درن نه  قت دیوا گه هیچ و ندادی فت: فاوتا گ مت

..دلمممم بمممراي حمممرا خممموردنمممات.....صمممممداي ممممیمممممممیمممرم....
زیبات.....موهاموبوکشممیدو.....عررموهات....براي نفسممات....تنز شممده 
شت......بامن چیکارکردي که بانبودت به  سه اي روي موهام کا بود.....بلول

 مرز نون میرسم......بخدا این عشق نیست چیزي فراترازعشق
وگفتم:من عاشممقترازهمه به  نگاه کردم بلولسمممه اي رولبا  گذاشممتم 

شقته که بهم امید داده......بهم  شقاي دنیام ودیونترازهمه دیونه هام....این ع عا
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له ورمیشمممه  نت چروراتی  قلبم شممع بارفت بدونا  ندگا داده اگر حا ز
 وو ودمومیسوزونه دیگه هیچ وقت نمیریا

فزشممته  ون باسممینا چاي امدوگفت:ببینم این دل وقلوه گرفتن شممما تموم 
 اصفتموما داره......نشد

سین هم دل وقلوه میدادي وپا  شماوح سخت نگیرابجا یه زمان  صرفا: م
 میگرفتا ابن یادت نیست ازلحن مصرفا هرسه خندیدیم 

عاده اي  تا روب پی  مصمممرفا بودم.....میتونم بگم روزفوق ال اون روز
 بودمخصوصاباخبري که بهم دادن

 به رفتارم مشکوک شده بود..........واقعاخوشحال بودم انقدري که مامان 
 زمان حال

باحا نواز  صممورتم ازخواب بیدارشممدم چشمممام روک بازکردم کم مانده 
 بودازتعجب شاخ دربیارم....سر ام نشستم وگفتم

 تواتاق من چیکارمیکنا
 حمید:ببخشیدمتاسفم .....واقعا معذرت میخوام..الها دستم بشکنه

 من:میشه بري بیرون
 حمید:اینجوري نکن ندامن دوست دارم

 باصدانسبتًابلندگفتم:اگردوستم داري دست ازسرم بردار 
 بزارباهات کناربیام وخودم نزدیکت بشم

 حمید:باشه هرچا توبخواي....امدم بیدارت کنم بریم شام بخوریم
 من:باشه بروبیرون تالباس عوض کنم بعدمیام

 حمید:باشه عزیزم منتظرتم
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بعدازرفتن حمیداز ام بلندشممدم به سممرویا بهداشممتا داخل اتاق رفتم...... 
چشمم به صورتم افتاد دیدم بله ......  اي چهارانگشت اقاروي صورتم مونده 
پاشمممده امده  لبمم کما ورم کرده بودمردک آل ل لالل نمیدونم باش رویا 
عذرخواها....... بعدشممسممتن دسممت وصممورتم لباسممهام وباشمملوارمشممکا 

سرم و شت عوض کردم موهامم باکلیپا باب شکا دا سا که راه راه م بلوزطو
محکم بسممتم هنوزم چیززیادي ازموهام کوتاه نکرده بودم شمممایدده سمممانت 
بابترازگودي کمرم میرسممیدکما کرم پودرم به صممورتم مالیدم تاکما کبودي 

ست کتک خوردم رفتم بیرون تازه  شدم تابلونی شونه.......وقتا مرمن  ه بروبپو
لت  حا باببودکه  مه  هاه یددوبلکا بودخواب  نه حم قت کردم خو اطراف د
ها   له  ته بودوپ به خودگرف با لوه خوبا  هاي زی تابلو با راهرویا داشمممت و
شپزخانه  شیمن وا سیدم تازه دقت کردم ن شت وقتا به پایین ر حالت مارپیچ دا
یا  یرا پذ که  خورد ی م ین  ی پا به  له رو پ تا هار چ بود و مت  یه قسممم توي 

داشت....... ازانجاهم به اشپزخانه راه داشت کفخونه بزرگ وامروزي انجاقرار
بودکه باوسممایل هاي تزیینا به خوبیا دکورشممده بود باصممداي حمیددسممت 

 ازوارسا خونه برداشتم وبه اشپزخانه رفتم
 حمید:کجایا پا عزیزم

 من:ببخشیدمنتظرگذاشتم تون
 حمید:مهم نیست گلم..... کبري  ذاروبک 

 سمت ارمان وگفتم:محیاچروره از روب ک امدیم ندیدم روکردم 
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ارمان:خوابه امروزتوماشممین اذیت شممده کما درد داشممت مسممکن دادم به  
 خوابید

 من:خدامرگم بده چرادکترخبرنکردي
 ارمان:نترس مامان  ون بیدارشه اگر بازم دردداشت زنز میزنم دکتربیاد

بروزنمیده.....دیگرحرفا زده  من:اره حتمازنز بزن محیااگردردِا  کم باشممه
شیمن رفتم روي  سمت ن شکرکردموب شدبعدازتمام کردن  ذام رفتم ازکبري ت ن
شونواز  کردم.....خداي من چقدرمظلوم  ستم اروم موها ش تخت کنارمحیان
خوابیده مژه هاي بلند  سایه انداخته بود زیرچشما  دلم برا  ضعف رفت 

ق ن چم داره ا ب طرتو خا ب ید  م ح گذره  ن یکشمممه.....اروم خدااذت  م دردرد
چشماشوبازکردکما نگام کردوگفت:سفم......من:سفم عزیزم خوبا ارمان 

 گفت درد داشتا
به  محیا:اره.....ولا ابن خوبم .......من : ذاخوردي ........محیا:اره ارمان 

 کبري خانم گفت قبل ازخوردن قرا یه چیزایا برام اماده کردخوردم
 شدهمحیا:مامان گوشه لبت چا 

 من:هان،چیزه.....یعنا چیزي نیست افتادم خوردبه لب تخت
محیا:دعواتون شممده.............. اخم کردم وگفتم :مگردیوانه شممدیم روزاولا 

 ......سر  روبلولسیدم مراقب خودت با  ....
شب  ضمن ام ساس کردي  اییت دردمیکنه زنز بزن در شبم بود اح هروقت 

 زیادشیرونا نکنید
محیادرحالا که ازخجالت سممرخ شممده بودگفت:مگربااین حال من میتونیم 

 شیرونا کنیم
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سالهابعدتوي ذهنتون خاطر   سیدم وگفتم:همه اینهامیگذره و شوبلول سر
 باقا میمونه شب خو  محیا:شب شماهم رویایا

 بسمت اتاقم رفتم وارداتاق که شدم دروهم پشت سرم قفل کرد 
ازتعویض لباس روي تخت درازکشممیدم .......به به حمیداعتمادي نیسممت بعد

 این فکرکردم چرورمیتونم مصرفا روببینم 
 فکري درذهنم  رقه زده اره خودشه بالبخندچشمام روبستم و............

 زمان گذشته
 روزهابه سرعت گذشتن واخرهفته رسید

دیروزصممبح پدرمادرمصممرفا رسممیدن تاحابهیچ خبري نشممده کم کم دارم 
اامیدمیشم ازخواستگاري کردنشون ....دوباره ازلحاظ روحا وروانا بشدت ن

بهم ریخته بودم این با حالا وبا حوصلگیم انقدرشدیدکه کم کم مامان اینها 
 شک کردن

 یک روزبعد.....
سرشب بودهمه نشسته بودن وچاي میخوردن منم طبق معمول همیشه درحال 

نز درو زدن  که ز مده کردن شمممام بودم  قه ا نددقی بازکرد.....چ هدي درو م
 بعدامدتوگفت:بابا،پدرفرشته خانم کارتون داره پایین منتظره 

همین  مله کافا بودتادسممت وپام بلرزه قلبم محکم خودشمموبه قفسممه سممینه 
شتم  ستموروي قلبم گذا سینم بیرون بزنه د سه  ست ازقف میکوبیدانگارمیخوا

ت اماقلبم اروم نمیگرفنفا عمیق کشممیدم شممایداین لرز  وکوب  کمتربشممه 
 دلم گواه بدمیدادوحا ترس برمن چیره شده بود
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 از زبان راوي
محمدپایین امدوبامسمملم )پدرمصممرفا(صمممیمانه دسممت دادواحوال پرسمما 
مد.،این  قامح که ا مت این فت:قرض ازمزاح عدازخو  وب  مسمملم گ کردب
اقاپسممرماازدخترشممماخوشمم  امده مثل اینکه دخترشممماهم با میل نیسممت 

ست انقدرزمین خدار سرم چیزي کم نداره پول وثروت تادلت بخواده شکرپ و
وبا  ازپدرخدابیامرزم بهم ارث رسیده که تااخرعمرشون با نیازبا  خودشم 
شه  شه یه یپامهندس براي خود شه می س  تمام  سال در شاله ام درس خونده ان
شب باخانواده  سیدم که اگرا ازه بدیدیه  صه کفم اینکه بود ک خدمت ر خف

 دمت برسیم........خ
محمد:اختیارداریدقدمتون روي چشم هروقت دوست داشتید تشریف بیارداما 

 نه براي خواستگاري اقامسلم پسرشماچندسالشه
سممالشممه هنوزخوب وبدوازهم تشممخیص 15......محمد:دخترمن26مسمملم:

نمیده براي ازدواج خیلا بچه اسممت بایددرس بخونه تجربه کسممب کنه بااین 
نه میتونه زنه خوبا براي پسممر شممماباشممه نه میتونه عروس خوبا حال دخترم 

 براي شماباشه انشاله اقاپسربادخترخوبا ازدواج کنن وخوشبخت بشن......
به هرحال  ماروزدیم ولا کوگو  شممنوا ماهم همین حرف شمم ته  مسمملم:الب

 ببخشیدمزاحمتون شدم
 محمد:خواه  میکنم بفرماییدداخل

 مسلم:ممنون شمابفرمابید
 محمد:مرسا بچه هاباب منتظرن باا ازه

 مسلم:یاعلا خدانگهدار
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 اززبان ندا
صبانیت قرمزشده بودواردخونه  صورتا که ازع شت که بابا با نمیدونم چقدرگذ
ستا  شده محمدچرا بازقرمزکردي را سمت باباوگفت:وا چا  شدمامان روکرد

 چیکارت داشت
م دورشمموگمشمموبروتواتاق بابایه نگاه به من انداخت وگفت:پاشممواز لوچشممما

ستم  سوندم دروب سرعت خودموبه اتاق ر سم با تاوقتا هم نگفتم بیرون نیاازتر
 وگوشموروي درگذاشتم

 مامان:چا شدمحمدچرابه نداگیردادي
 بابا:مردک بیشورمعلوم نیست ازکجاپاشده امدازنداخواستگاري میکنه 

 مامان:کا امده خواستگاري درست بگوببینم چا شده
ستگاري کرده ببینم فاطمه این  سر  خوا سه پ بابا:بابا،ملسلتا رامده ندارووا
دخترچیکارمیکنه که انقدرخواسممتگارداره واي بحال هردوتون بفهمم دسممت 

 ازپاخرامیکنه
شون  سربچه هاتوتربیت  ستاباب مامان:من چه میدونم چیکارمیکنه خودت وای

 کن بمن چه......حابتو واب شونوچا دادي
علومه گفتم نیان مگردیوانه ام بفرسممتم  شممهرسممتان ندا اعصمماي روزاي بابا:م

 پیري منه بایدتوهمین شهرازدواج کنه
دیگه چیزي نشنیدم سرخوردم روي زمین دیگه امکان نداره بابااز حرف  برگرده 

 خوب میشناسم 
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خودموبه کناردیواررسموندم درازکشمیدم اشمکهام دوباره راه خودشموروي گونم 
 بازکرد

ضرم هرچا عذاب خد صرفا نرسم  ونموهمین ابن بگیرحا ایا اگرقراره به م
 دنیاواخرت بکشم فقط به مصرفا برسم 

باها  زیریک سقف برم،شب وتوا وش  صبح کنم،بانوازشا  حا زندگا 
شم بمیرم بهتره خودت کمکم کن انقدرباخدا  پیداکنم.......اگرقراربدون اون با

 دم کا خوابم برد........دردودل کردم واشک ریختم نفهمی
 گذشته ندا

صحبت کرده میگذره ومن طا این دو روز  صرفا  شبا که بابا باپدرم دوروزاز
شته  صوا خونه فر شته  ون روبابام رفتن پایین ومخ صرفا رودیدم فر نه م
پدرمادر  رفتن اماخود    ون روبرام ممنوع کرده تنهاخبري که دارم این.. 

 که مامان داشت براي باباتعریف میکرد شنیدمهنوزاینجاست اینم دیشب 
شنیدن  شب انقدرفکرکردم وحرا خوردم خوابم ن بردبا شبم مثل این چند دی
صممداي اذان از ام بلندشممدم به سمممت پله ها رفتم تاوضمموبگیرم هنوزپله اول 
ونکرده بودم دوم باصممداي پیا پیسمما سممرخم کردم مصممرفا روپایین دیدم 

سري قبل بفکرم رسیدرفتم سمت دستشویا اب  ........چشمام برقا زدکلک
شتم وقتا  سمت پایین قدم بردا ستم پاورچین پاورچین ب وبازکردم ویوا  دروب
به ا و  مصممرفا انداختم دسممتشممودورم حلقه کردسممرم  رسممیدم خودمو

 وروسین  گذاشتم به مولودي ارام  بخشم گو  سپردم
 مصرفا روي سرم بلولسه اي کاشت 

 مصرفا دیدي بابام مخالفت کردمیگا حابچیکارکنیم.........من:چیکارکنیم 
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سري  شین  سرکوچه باهمون ما صحبت کنیم بعدازظهر شه  صرفا:اینجانمی م
 قبل منتظرتم دیرنکنا زودبیا..........

من:باشه.........بادستشصورتموقاب گرفت پیشونیم وبلولسیدوگفت: افرین 
ي چشمام بلولسید.............من دخترخوب حابهم بروبابتابیدارنشدن رو

جام دادم  ن هاروا کار هارفتن منم  نه مرد حا عدازخودن صمممب بابب مدم  ا
تاظهر.............بعدازخوردن ناهارقبل اینکه مامان بره بخوابه گفتم حوصمملم 

 سررفته میخوام باسمانه برم بیرون ا ازه میدید.......
ادچنان ذوقا کردم که خودشممم مامان:باشممه.برو..........وقتا مامان ا ازه د

 مشکوک شدولا چیزي نگفت وبراي استراحت به اتاق خودشون رفت......
مین بعدبرگشممتم همونرورک باحوله به  ون موهام افتادم 20منم به حمام رفتم 

یه  ناسمممب زیروروکردم اخرم  باس م مدوهم براي ل تاابشمموبگیرم......ک بودم 
سممري یاسمما انتخاب کردم موهامو مانتویاسمما باشمملوار ین ابا کمرنز ورو

صورتا که زدم  شیدم بارژ شمم ک ستم مدادم داخل چ سبا ب شونه کردم ودم ا
 خیلا نازشده بودم بعدازپوشیدن لباسهام اماده رفتن شدم........

سربلندکردم  ستادوبوق زد شینا کنارم وای سیده بودم ک ما سرکوچه نر هنوزب 
 ت ورفت.......بادیدن مصرفا فوراسوارشدم اونم گازشوگرف

 گذشته ندا
 سوارماشین که شدم مصرفا پاشوگذاشت روي گازورفت

وقتا ازتوي کوچه بیرون امدیم نفسمما عمیقا ازرواسممودگا کشممیدم روکردم 
 سمت مصرفا وگفتم:سفم عشقم خوبا



 153 عاشقانهنسل 

مصممرفا:سممفم خانم چه عجب مارودیدي حابزودبودمیزاشممتا یکم دیگه 
 میگذشت بعد سفم میکردي

مشممتا به بازو  زدم وگفتم:وایا نمیدونا چقدراسممترس داشممتم نمیتونسممتم 
 حرف بزنم....

 مصرفا:قربون خانمم برم که بااسترس زبونشم قورت میده......
 من:ببین بازشروع کردي به حرا دادنم

مصممرفا:من  لط بکنم خانم گلم وحرا بدم اصممفتابرسممیم دیگه حرف 
شوبا لبخندي  شن کرد.... واب شین ورو نمیزنم خوبه.....اینوگفت وپخ  ما
دادم وسمرم وبه پشمتا صمندلا تکیه کردم.... صمداي امیدتوي ماشمین پخ  
سربازکرد.....اخه  شنیدن اهنز ا  بغض چندروزه ام  شد.....نمیدونم چرابا

ف حال این روزهاي من بود....سممرموبسمممت مخالف چرخوندم اهنز وصمم
تامصمرفا اشمکهامونبینه چشمماموبسمتم اولین قرره اشمک ازگوشمه چشممم 
هاي  بازشمممد وقرر عدي  هاي ب گارراه براي قرره  نه ام ان سممرخوردروي گو

 بعدباسرعت بیشتري خودشونوروي گونه هام میرسوندن) بلولسه ازامید(
 ت بگیرهسرتوبزارروشونه هام خواب

 بذارتااروم دل بیتابت بگیره
 بهم نگوازماگذشته دیگه دیره

 حتا من ازشنیدن  گریم میگیره....گریم میگیره
 بزارروشونم سرتو

 چشماي خیا وترتو
 بزارتاسیرنگات کنم
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 بوبکشم پیرهنتو
 بل لل کن وبچسب بهم
 بک  دوباره د...س....بهم

  زتوکسا روندارم
 بهمنزدیک تراز نفا 

یدنتونسممتم خودموکنترل کنم.....صمممداي هق هق گریم  که رسمم جا به این
شدندا...اتفاقا افتاده..نکنه  ایت  ست پاچه گفت:چا  صرفا د شد...م بلند

 دردمیکنه...ِدحرف بزن بمصب 
بازکرده  ندروزسممر  فه کنم بغض این چ قادرنبودم هق هق گریم روخ ولا من 

 رل  کنمبودومن عا زترازاین بودم که بتونم کنت
مصممرفا راهنمازدماشممین روکنارکشممیدوگوشممه خیابون پارک کردمنوبسمممت 
قت  طا نداتوکه خوب بودي.......با  چت شمممد فت:ببینم  یدوگ خود  کشمم
خودموانداختم توا وشمم  دسممتمودورگردن  حلقه کردم سممرموتوگودي گردن 
به  فروکردم بوي عررتن  توکل و ودم پیچیدبرام مهم نبودمردم ما بینن ابن 

 وش ،به عررتن ،احتیاج داشتما 
دسممت مصممرفا روي کمر باحالت نواز  بابوپایین میشممد.......گریه نکن 

 خانمم...اروم با  گلم....هی  هنوزکه اتفاقا نیفتاده
خود   نواز م فا  ر ما اروم شمممدم مصممم ک گذشمممت  قدر چ نم  یدو م ن
پاک  باشممصممت   هام و فت اشممک قاب گر ها   بادسممت  داکردصممورتمو

ه ک ین اشممم یزا نر فت: گ نزن کردو تیشمممم  مت ا بااشمممک چشممم تو.... ا
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ندا.....پیشممونیموبلولسممیدوگفت:هیچ چیزارز  اشممکهاي تورونداره حتا 
 من...

اروم بممماصمممممداي کمممه بمممخممماطمممرگمممریمممه زیمممادگمممرفمممتمممه 
 بودگفتم:ارومم....هیع...هیع....خودتوناراحت....هیع...نکن

یاده شمممدازپشمممت  ماشممین پ یام....اینوگفت واز یه نکن ابن م مصممرفا:گر
 ردم.....چقدرقدبلندوخو  استیل بودسرنگاه  ک

ستهاي  شو.....یعنا د ش ش  پرازارام ست  میدم.......یعنا ا و یعنا دارم ازد
میشمممه ازدسمممت  ه براي  ررتنشمممو....دارم  ع نا  ع ی گرشمممو.... یت  ما ح
میدم......دسممتموروي دهانم گذاشممتم تاهق هق گریم وخفه کنم.......یعنا 

گه ازا و  مصممرفا ارام   یه زن دی عدازمن  گه ب میگیره...یعنا یکا دی
به ملودي قلب  گو   گه  نه پهن  میزاره یعنا یکا دی سمممرروي سمممی
میده.......این انصمماف نیسممت مصممرفا حق منه شمموهرمه چرورتقدیم کا 
دیگه ا  کنم......چروروقتا یه شممب وتوبل لل  صممبح نکردم ازدسممت  

 بدم.......خداااااایییییا چیکارکنم.......خودت کمکم کن 
ست .....چرورتاب بیارم وقتا چرور س  بسته ا سم به نف طاقت بیارم وقتا نف

 عشق  نیما ازو ودمودربرگرفته
 خدایا  ونموبگیرولا دوري ازمصرفا رونصیبم نکن.. ....

دیگه هق هقم به سممکسممکه تبدیل شمممده بودواین بغض راه نفسممم وبسممته 
 بوداحساس خفگا میکردم که
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یادم  بازکردپ عدنا مصممرفا درطرف منو کردبردم کما  لودربرري اب م
ک  پاشممیدروي صممورتم خنکا اب بهم شممم  بازکردو دوسمممه مشمممت اب  رو

 واردکردوباعث شدگریم بندبیاد....خود  صورتموشصت
ته  نداخ یاده کردن من ا که موقع پ ماشممین بشممم ازنایلونا  کمکم کردسمموار

شت وادارم شید....بازکردروي لبهام گذا شین ابمیوه اي بیرون ک ردبه ک بودتوما
خممموردن .......بمممازورهمممممممه ابمممممممیممموه روبمممه خممموردم 
مه بریم  هادسممت چه  نه ا اره اي ب یدخو فت:کل یدوگ ماموبلولسمم دادچشمم
انجاهردومون بهم احتیاج داریم تااروم شممیم.....توي این چندماه مصممرفا 
شه به   ستم تامن نخوام بهم نزدیک هم نمی شو بهم ثابت کرده بودمیدون خود

 شونه مثبت تکون دادم اطمینان داشتم سرموبه ن
 مصرفا هم ماشین روروشن کردوباسرعت حرکت کرد

 حدودنیم مین بعد لوخونه اي که بافت قدیما داشت نگه داشت 
 مصرفا:پیاده شوخانمم

 بیحرف پیاده شدم وپشت مصرفا راه افتادم
وقتا به خونه رسممیدیم ازچیزي که میدیدم تعجب کردم خونه نقلا یک خوابه 

یزانقدرتمیزبودکه شک کردم مجرداینجازندگا کرده باشه .....باصداي بسیارتم
مصرفا ازفکربیرون امدموبه  چشم دوختم .....مصرفا:بروبشین خانمم 
شوگرفتم  ست ست بره د تامن یه چیزایا براي خوردن بیارم......همین که میخوا

شم بمون....بل للم کن بزارقلب ستادومنتظرنگاهم کردهیچا نمیخوام پی  موای
 اروم بگیره
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تااینوگفتم مصرفا منوروي دست  بلندکردوبه سمت تنهارختخوابا که گوشه 
شمهاي هم خیره  شم روم خیمه زدبه چ اتاق پهن بودبردوروي اون خوابوندخود

 بودي 
 ک..........
 گذشته ندا

مصممرفا منوخوابوندخودشممم خیمه زدروم دسممت بردروسممریمودراورد ک  
که گونم رونواز  میکردگفت:ندامن خیلا دوست دارم موهاموبازکرددرحالا 

ستگاریت  شده تمام عمرم بیام خوا شم حتا اگر ست نمیک به هیچ و ه اذت د
میام تابابات راضمما بشممه توهم انقدربا تابا نکن قول میدم همه چیزدرسممت 
بشممه......سممرشممواورد نزدیک ونزدیکترانقدرکه فاصمملمون به یک انگشممتم 

 ه به صورتم میخوردحالم ودگرگون میکرد.........نمیرسیدنفا هاي دا   ک
به چشمممام نگاه کردوگفت:عاشممقتم ندا...عاشممق این چشممماي عسمملا که 
معصمومیت توشمون بیدادمیکنه........سمرشمواوردنزدیک ولبهاي دا شموروي 
لبهام گذاشت باولع منومیبلولسیدانگاراولین باره میبلولسم شایدم اخرین 

شه بااین فکربغض ک شه.... باربا شدم اگرقراراخرین باربا ردم....منم همراه  
دوست دارم انقدرببلولسم  تاعمردارم طعم لب شوفرامو  نکنم.....بدونه 
اینکه ازم  دابشممه دسممت بردودکمه هاي مانتوموبازکرد........وقتا نفا کم 
گام  مارن ماي خ باچشمم به سممین  واردکردم ازم  داشمممد  اوردم فشممماري 

مانتوموازتنم بیرو یده بودم وهم کردو پوشممم مانتو که زیر تاپا  ید ن کشممم
صرفا هم بایک حرکت  شوبازکردم م ست بردم دکمه هاي پیرهن دراورد......د
ازتن  بیرون کشممیدسممرموروسممین  گذاشممتموگفتم:مصممرفا بهم قول بده 
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شا انقدري که بمن محبت  شق هیچ زن دیگه اي ن اگرباهم ازدواج نکردیم عا
به اون نکنا.......نتونسممتم خ یه گفتم:هیچ زنا کردي  باگر گه دارم  ودمون

 رواندازه من دوست نداشته با  توروخدا
پاک کردوگفت:شممنیدي میگن ادم یه  به چشمممام نگاه کرداشمممک صممورتمو
بارعاشق میشه اگربه عشق  نرسه میگه بازم عاشق شدم ولا اشتباه میکنه اون 

ساس ناب ک شق یه اح شه ع شتباه گرفته می شق ا ست هلولس که باع شق نی  هع
یدامیکنه......توهمون عشممق منا که توي این چندماه  بار راه پ یه  توقلب ادم 
شقم تحمل کردم ولا دیگه  شدم وبخاطرع شمع اب  ستنت مثل  تواتی  خوا
تحمل ندارم بندبندو ودم توروحضممورت روطلب میکنه بیقرارتراز سممریه قبل 
بلولسممیدم منم همراهی  کردم خودموسممپردم به دسممت مصممرفا گذاشمتم 

زشممم کنه تاگرماي دسممت  مرحم زخمام بشممه گذاشممتم زمزمه عاشممقانه نوا
 کنارگوشم سربده ومنوبه اوج خوشبختا برسونه

 بل لل مصرفا انقدرارام  داشت که نفهمیدکا خوابم برد
بابلولسیده شدن گوشم ازخواب بیدارشدم وقتا چشماموبازکردم مصرفا 

 درست روبروي صورتم بود 
صرفا:خانمه گلم  شه م شب می شا بایدبري خونه کم کم داره  نمیخواي بیدار

ستم........ بادیدن بدن برهنم ازخجالت لبموبه دندون  ش سیخ ن شنیدم  تااینو
شا  سفیدن سرخ و ساعت توبل للما  صرفا لبخندي زدوگفت:دو گرفتم م

 حابکه بلندشدي داري رنز عوض میکنا
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موهم تنم کرد مانتوکم مونده بودگریم بگیره که مصممرفا بلندشممدتاپم واوردو
سهاموتنم کردمنم فقط  شت خود  تک تک لبا ستم از  بگیرم که نزا اوردخوا
به سینه عضفنا برنز  چشم دوخته بودم وقتا لباسهاموتنم کردمنوبه ا و  
شتا  ست دا شوهرته هروقت دو سرت نگاه میکنا مال  شیدوگفت:چراباح ک

شتموگفتم:خیلا خی سین  گذا سه اي روي  ست ددراختیارته بلول ارم لا دو
نه  تااخرعمرنه تورو قت میمونم  عاشمم ته من  یاف که ب فاقا هم  مصممرفا هرات
به امیدروزي که برگردي ومال من بشمما  ا وشممتونه عررتنتوفرامو  نمیکنم 
شممبهاي بدونه توروصممبح میکنم بهت قول میدم حتا یک لحظه ازفکرم بیرون 

 نري
 اینومرمن با مصرفا:این حرف واسه چیه ندامن باهات ازدواج میکنم 

سا امکان نداره ازحرف  برگرده اون اعتقاد داره مردکه یک  شنا من:توبابامونمی
 حرفا رومیزنه تااخر  بایدپا  وایسته

 مصرفا:من راضی  میکنم توخودتوناراحت کن قول بده
فا  ر گه......مصممم ی یم د بر ماده شمممو نم......ا ک ی م عا  باشمممه سممم من:

 دربلندشدلباسهاشوپوشیدوراه افتادیم سمت 
توراه هیچ کدوم حرفا نزدیم فکرهردومون درگیربود......تاوسممط هاي کوچه 
رفت بعدنگهداشت گونه مصرفا روبلولسیدموگفتم:بابت مراعات امروزت 

 ممنون 
 مصرفا:خواه  خانما من اذت ممنونم به خاطراعتمادت 

 من:دلم برات تنز میشه....خیلا زیاد...... خداحافظ
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یاده شدم حتا نزاشتم مصرفا  وابم روبده اگریک دقیقه درماشینوبازکردموپ
 دیگه میموندم با شک دوباره اشکهام  اري میشد

 وقتا به خونه رسیدم ازدیدن مهران تعجب کردم 
خانم خو   ندا مدسمممفم  ندشمممدوبسممممتم ا من:سمممفم.......مهران بل

ستگیره دربه کمرم ایستادم  شت.....ترسیدموعقب گردرفتم بافرورفتن د به وگذ
 مهران که درست روبروم وایستاده بودنگاه کردم

مهران:سوال من  واب نداشت........بادادي که زداز اپریدم.....کدوم گوري 
 بودي دختره.ه.ر.ز...ه......هان

اب دهنموباصداقورت دادموگفتم باسمانه هنوز ملم کامل نشده بودکه سیلا 
بودي.....اره.....اخه من یک ساعت پی  باسمانه به صورتم زد.....که باسمانه 

حرف زدم گفت چندروزه توروندیده.....ندابا زبون خو  بگوکجابودي وگرنه 
 خودم اززیرزبونت میکشم بیرون

به مامان نگاه کردم که با خیال داشممت تلویزیون نگاه میکردخدایا چیکارکنم 
به صممورتم خوردازفک که  عدي  باسممیلا ب مدم چا بگم ابن..... ربیرون ا

بازکرد.....ازترس روي زمین  ندشممو که نمیخواي بگا.....کمرب .....مهران:
ستا امدمیتواندتاچه  شتن به را شدم امامگراینهادل دا ستم وتوخودم مچاله  ش ن

 حدبا رحم باشد......
ماس  یه والت مدومن  زگر یا بدن نحیف من فرودم ندروي  هاي کمرب ضممرب 

 اسموبین نعره هایا که میزدمیشنیدکاري نمتونستم بکنم کا  صداي التم
 انقدرزدتا لوچشمام سیاها رفت ودیگه هیچ.............
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 زمان حال
دوماه ازازدوا م باحمیدمیگذره خیلا کم حمیدرو میبینم بیشترشبهادیرمیادمنم 
عدمیرم  تابره ب رل میکنم  تاق مع قدرتوا مدن  میخوابم صممبحم هم ان بل ازا ق

 بیرون
سممابا حوصمملم سممررفته براي محیاحمیدپرسممتارگرفته کاراي توي این دوماه ح

صمیم گرفتم  شب ت سابا بیکارم ام خونه روهم کبري خانم انجام میده منم ح
 باحمیدصحبت کنم

 به اشپزخانه رفتم وکبري خانم صدازدم
 کبري: انم خانم چیزي میخواین....

 من:نه فقط واسه شام  ذاي موردعفقه حمیدودرست کن
 خانم کبري:چشم

ازاشممپزخانه بیرون امدم وبررف اتاقم رفتم گوشممیم وبرداشممتم باحمیدتماس 
 گرفتم بعدازچهاربوق گوشا روبرداشت 

 حمید: انم
من:سممفم خسممته نباشمما.......حمید:سممفم خانم ش عجب شمممابه مازنز 
زدي.......من:ِا....حمیداینروري نگومیخواسممتم بگم اگرمیشممه شممب کما 

 باهات حرف بزنمزودبیامیخوام 
 حمید:ش حرفا بانونگرانم کردي

 من:نگران نبا  چیزي نشده قرار را ب یه موضوعا صحبت کنیم
 حمید:چشم زودمیام امردیگه

 من:ممنون عرضا نیست اقاحمید 
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 حمید:پا فعفخداحافظ
من:خدانگهدار......دلم برا  میسمموخت مردبدي نبودولا من دلم گروکسمما 

 ونم به  دل ببازمدیگه اي هست نمیت
یک  روب  مدم نزد مام رفتم وقتا بیرون ا به ح عد حت کردم وب کما اسممترا

 بودسریع اماده شدم ورفتم پایین
 کنارمحیاروي تخت نشستم چروري دخترم

 محیا:عالیم مامان حا میکنم روزبه روزبهترمیشم
لا  تونسمممتا وایسمممتا خی که  گلم همین  میشممما  له خوب  من:انشممما

 خوبه.........محیا:اره اویل فکرنمیکردم دیگه بتونم راه برم
 زنز دروزدن محیا:وا کیه یعنا باشنیدن صداي حمیدوارمان 

گفت:واش زودامدن امشب......وقتا امدن به احترامشون بلندشدم بعدازسفم 
به  باس عوض کنن منم  تال تاقشممون رفتن  به ا ید مان وحم واحوال پرسمما ار

 اشپزخانه رفتم
 کبري خانم لرفامیزوبچین اقاابن میاد

 کبري:چشم خانم
صورت  زدوگفت:خدامرگم بده نه  ست به  من:کمک نمیخواي...... کبري باد

 خانم شمابفرمایید
شپزخانه امدم بیرون.....حمیدوارمانم امده بودن  شربت ریختم وازا چهارلیوان 

 شربت هاروتعارف کردم وروي مبل کنارحمیدنشستم
 خانم میشه بگا کارت چا بودحمید:خوب 
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من:چیزه....ببین حمیدمن اینجاحوصمملم سممرمیره تمام عمرم کارکردم حابیه 
شرکت کارکنم هم نزدیک  ستم اگرا ازه بدي توي  سخته میخوا ستن برام  ش  ان

 توام هم حوصلم سرنمیره
لدي  کارشممرکتا ب باشمممه ولا تومگر فت: کث طوبنا گ عدازم یدب حم

 اصفچقدرسواد داري
دي زدموگفتم:خونه پدرم تاسممیکل خوندم وقتا ازدواج کردم ا ازه درس لبخن

لم  پ ی تاد تم  تونسممم کرد فوت  یا ح م پدر تا  ق ندادن و هم  ب ندن  خو
 بخونم.....تاحابمنشا شرکت شدم،بخ  بایگانا کارکردم...

 اخرین بارم دستیار حساب دارشرکت اینده سازان بودم
ست زدوگفت:واقعاپ شدحمیدد سین میکنم وقتا حرفهام تموم  شت کارتوتح

 افرین
 بالبخندگفتم توشرکت شماپستا هست که ب بنده بدي

 حمید:البته فرداباهام بیاشرکت تابهت بگم چیکارکنا
 ذوق زده گفتم:راست میگا 

 حمید:اره عزیزم چراکه نه
 من:وایا ممنونم حمید

 حمید:خواه  میکنم شما ون بخواي هم تقدیمت میکنم
 میزامادهکبري:خانم 

 من:ارمان  ان میشه محیاروهم بیاري
 ارمان:روچشمم
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شکرکردم وبه اتاقم رفتم براي خوابیدن روي  شام دوباره ازحمیدت بعدازخوردن 
تخت درازکشیدم یعنا ازفردامیتونم برم شرکت واي خدا ون یعنا میتونم بازم 

 مصرفا روببینم چقدردل تنگشم 
 باهمین فکرهاخوابم برد.......

 گذشته ندا
که  باهرتکونا  بدنم دردمیکردو مام  تاق بودم ت بازکردم توي ا وقتا چشممم 
میخوردم این در تشممدیدپیدامیکردیعنا ش اتفاقا افتاده بلندشممدم دسممتگیره 

 روپایین دادم امادرقفل بودپا دوباره تنبیه شدم 
دوباره رفتم درازکشیدم چشمام روبستم چهره مصرفا  لوچشمم  ون گرفت 

حظه لحظه باهم بودنمونوازنظرگذروندم ...... رق لذت شمممدم نمیدونم ش ول
مدت توفکرمصرفا بودم که صدایا درامدچشمام روم هم فشردم تاقیافه هیچ 
ضعف کردم  شکنجه گرام رونبینم......بالگدي که ب پهلوم خودازدرد کدوم از

 از زور دراشک به چشمم نشست
...... بسممممه بممابمما مممهممدي:پمماشمممموبممبممیممنممم ش وقممت ابممغمموره گممرفممتممنممه.

پاشممو ذاتوبخور.....حوصممله نع  کشمما روندارم داروهات روهم گذاشممتم 
هام اینروري  با مدچرا باره شممکم درا تاق زدبیرون ا.....دو بخور.....همین ازا

 رفتارمیکنن مگرمن چیکارکردم خوب بزارید بمیرم راحت شم
 بازوردوسه لقمه خوردم که ضعف نکنم وبتونم داروهاموبخورم

شمام  وقتا صرفا فکرکردم کم کم چ ستم وبه م شماموب شیدم چ خوردم درازک
 سنگین شدو روي هم افتاد
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بیسممت روزدقیق منوتوي اتاق حبا کرده ابن که بیرون امدم توخونه حبسممم 
 شدم......... ا ازه رفتن تا لودروهم ازم گرفتن.....

 یک ماه بعد
باره  لب کرده توي این یکماه ازخونه بیرون نرفتم  .....اعتمادافرادخونه رودو

هاتنهاتوخونه میمونم وحق رفتن توحیاط روهم  که بعضمما وقت ام......طوري 
 دارم

مامان امروزقراربره استخرهیچ کا هم خونه نیست پیشم تا بمونه تااینوشنیدم 
خیلا خوشحال شدم....چون میتونستم برم خونه فرشته  ون وازحال مصرفا 

 طبیعا نشون دادم تامامان شک نکنهباخبربشم اما
صرفا  شتم که برم رخ به رخ م ستم برگ بامامان تاپایین پله هارفتم درحیاط روب
شولما  صورت ستموبردم  شیدوبردنزدیک با چه تعجب کردم د ستموک شدم د
شه وقتا ازواقعا  شه میترسیدم  زءتوهمات من با کردم...میترسیدم واقعا نبا

تم وخیا کردن با طاقت روي پنجه بودن  مرمئن شمممدم اشممکهام صممور
 پابلندشدم ولبهاموروي لبهاي دا   گذاشتم 

ندازه تمام دلتنگیهام  دلم براي بلولسمممه هاي شممیرین  تنز شمممده بودبه ا
 بلولسیدم ....

ته  به مرز سممک یدن  ازترس  باد گه  داشمممدیم..... مدی باصمممداي درازه
 رسیدن.........

 زمان حال
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تم م انقدراسترس داشتم که بیشترازچندساعت نتونسدیشب اصفنتونستم بخواب
بخوابم اذان صممبح بیدارشممدم بعدازگرفتن وضممونمازخواندم وبه حمام رفتم یه 

 دو  حسابا گرفتم میخواستم امروزبهترین باشم...
شال  سورمه اي بامانتوابا و شلوار ین  صرکردم..... سالهایه ارای  مخت بعداز

 باکیف وکف  مشکا  ابا که روشن ترازمانتوبودپوشیدم
 رفتم اشپزخانه.....همه پشت میزنشسته بودن صبحانه میخوردن

 من:سفم صبح بخیر
 حمید:او.....سفم خانم چه کردي خیلا قشنز شدي

من:ممنونم......شممروع کردم به خوردن بعدازصممبحانه حمیدگفت:اماده اي 
 خانمم

 ودیم من:اره بریم......حمید:بریم.....توراه هردوساکت ب
وقتا رسممیدیم باحمیدبه اتاق  رفتم وقتا نشممسممتیم حمیدسممفار  قهوه 

 داد....روکردسمت منوگفت:دوست داري توکدوم بخ  مشغول کاربشا..
 من:نمیدونم هر اکه صف. بدونا

حمید:من برات بخ  حسمماب داري که قبفکارکردي درنظرگرفتم یکم که راه 
 افتادي میزارمت  اي بهتر

به اقاي به اسممم من:نه  بزم نیسمممت همون  اعالیه ممنون....حمیدزنز زدو
 همتا گفت بیاد

با که تقری قایا  ید.....ا مای ید:بفر عددرزدن......حم کت 30کما ب با میخورد 
 وشلوارنوک مدادي داخل شد.....



 167 عاشقانهنسل 

عدازسمممفم  ب تا نشممسمممت  م ه قاي  تا....ا م ه قاي  یدا ی ما فر ب ید: م ح
ن اقاي همتا حسمماب دارماهسممت و.........حمیدروبه من گفت:عزیزم ایشممو
 گفتم یه اتاق نزدیک اتاق  برات اماده کنن 

 من:واقعاممنونم نمیدونم چروراذت تشکرکنم
ست.....روبه اقاي همتا هم گفت:اقاي  شکربزم نی حمیدلبخندي زدوگفت ت
همتا ایشون همسربنده هست ازامروزکنارشمامشغول میشه قبفدستیارحساب 

 ایا داره امیدوارم همکاري خوبا باهم داشته باشیدداربوده پا باکار اشن
فامیلا  به  که منو خانم محبا....ازاین فت:خوشممبختم  به من کردوگ همتا رو
که  گم  ب مو خود لا  ی م فا تم  خواسممم فت  گر حرصمممم  کرد یدصمممدا م ح
سري  شین بعدمیري  حمیدگفت:میتونیدبریداقاي همتا....عزیزم توهم کما ب

 فتتکون دادم همتا بعدازتشکروخداحافظا ر
 حمید:امیدوارم ازکارکردن اینجاراضا باشا

لبخندزدموگفت:اذت ممنونم حمیدخیلا وقت بودبیرون مشممغول کارنشمممده 
 بودم 

شتن ازچنداتاق اتاق  شونت بدم باحمیدرفتیم بعدازگذ حمید:بیابریم اتاقت رون
 کوچکا باست کرم مشکا نشونم دادوگفت:

 این طبقه اتاق دارن بقیه طبقه امیدوارم خوشت بیادپست هاي مهم شرکت توي
به من  ماده کنن هم  تاق وبرات ا باشمما گفتم این ا حت  که را پایینن براي این

 نزدیک هم به اتاق اقاي همتا
من:مرسمما......حمید:خواه  میکنم اگرکاري نداري من برم سممرکارم توهم 

 بروپی  اقاي همتا... کاري داشتا ،چیزي خواستا بیااتاقم
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 من:باشه حتما
هاي واردات  نده  قاي همتا پرو قاي همتا رفتم....ا تاق ا به ا یدرفت منم  حم
ستم به این فکرکردم  ش صندلا ن شودربیارم.....روي  ساب کل داروهارودادتاح
چرورمصممرفا روببینم اصممفتواین طبقه...... یعنا چیکارمیکنه......رشممته 
بت  مده بودث قدمون ا ها روزع ند تحصممیلی  برق بودچروربراي تنظیم سمم

نادیعنا میشممه اشممتباه کرده باشممم امانه خود  بود.......زنز صممدا  اسمم
هنوزتوگوشمممه اسممم وفامیل  هم مال مصممرفا واي خدایادارم دیونه میشممم 

 .....سعا کردم باکارکردن سرموگرم کنم......
بودکه بسمممت 6تاظهرکارکردم ناهاروتواتاق حمیدباهم خوردیم نزدیک سمماعت

 بفرماییدگفتن حمیددروبازکردم اتاق حمیدرفتم درزدم.....با
 بادیدن مصرفا زانوهام لرزیدمرمئنم رنگمم پریدبود

حمیدبادوخودشوبمن رسوندزیربازوموگرفت وبسمت مبفداخل اتاق بردروي 
مبل نشممسممتم ولا چشممم ازمصممرفا برنداشممتم کا  رمان ومکان متوقف 
 میشممود.....چقدردلتنز این چشممماي رنز شممب  بودم خدایاداري باهام

 چیکارمیکنا 
شتم ابدارچا بالیوانا داخل  صرفا بردا شم ازم صداي دربه خودم امدم وچ با
شیدم حمیدگفت:خوبا  سرک ستم ب وریه  شدحمیدلیوانوگرفت وهم زدداد د

 عزیزم چت شده حالت خوبه میخواي ببرمت دکتر
 من:نه شلو   نکن خوبم روزاول کارکما خسته شدم

 ریم اینجا بشین تمام شدم باهم میریمحمید:منواقاي نیکزادکما کاردا
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صرفا تغییردادم وقتا انگارسنگینا  سمت م شه اروما گفتم و نگاموبه  من:با
 نگاهم وحا کردسرشوبابگرفت وبسمت ماقدم برداشت.........

 گذشته ندا
 باصذاي درازمصرفا  داشدم بادیدن مهدي ازترس تامرزسکته رفتم

ینجاچکارمیکنا......بسمت یور  اوردم قبل مهدي:ت....تو....تو....اي....ا
مد  یاد  خون تورگم منج بافر ناه گرفتم  که بگیرتم پشمممت مصممرفا پ این
شممدم........دخترهلرلزه داشممتا چیکارمیکردي........ بخدازنده ات نمیزارم 

 ندا..........
 دست دراز کردتابگیرم  یغ کشیدموکما ازدست  فاصله گرفتم

 ینووگرنه هرچا دیدي ازچشم خودت دیدمهدي:بازبون خو  بیاا
اب دهنموباصممداقورت دادم وازپشممت مصممرفا امدم بیرون مهدي امد لوم 
به معلومه تازه شممروع کرده  وایسممتاد چونم روگرفت توي دسممتشمموگفت:خو
بودید.....دسممتشمموبردبابقبل اینکه روي صممورتم فردبیادمصممرفا مچ دسممت 

 بخوره بامن طرفامهدي روگرفت وگفت:اگرانگشت کوچیکت به  
 مهدي: ناب عالا سز کا باشه خواهرمه دوست دارم بکشم 

 مصرفا یقه مهدي روگرفت تو لط میکنا 
بامشتا که مهدي به صورت مصرفا زدبه عقب پرت شد.........مهدي: لط  

 اضافه رو توکردي....حرو..... 
همسممایه  باهم گفویزشممده مثل دیوانه هاهمدیگرومیزدن باصممداي فریادشممون

مدن وسمممعا کردن ازهم  داشمممون  ها لوا بیرون بعضممما  هاریختن 
 کنن.......بععضا هاهم براي تماشاامده بودن
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تماس گرفت تابقول خود  مصرفا روبندازه 110بعداز داکردنشون مهدي با
شدن اینبارماموران  شیدکه دوباره باهم گفویز زندان اب خنک بخوره طولا نک

ها  معیت اگاها ازهم  داشممون کردن و بارفتن ان به کفنتري بردن  هردورو
ستم وبراي بخت بدم  ش شدمنم همون  ا روي پله ن شاچا کم کم پراکنده  تما

 زارزدم که دربازشدمهران بررفم امدوگفت:چیکارکردي کثافت 
 از ام بلندشدموگفتم:به خدامن کاري بدي نکردم

 باتودهنا که مهران زدساکت شدم
دبریم کفنتري گندکاري خانم رو مع  کنیم مهران:پاشمموبروحاضممرشمموبای

بیحرف بلندشمممدم بسمممت خونه رفتم بعدازپوشممیدن لباس همراه مهران به 
یداکردیم  هدي روبردبودن پ که مصممرفا وم تاقا  باپرسممو وا کفنتري رفتم 

 بعداززدن درواردشدیم
 مهدي. بفرما  ناب سرگردخودخواهرم امد

این اقابه م  ناب سرگردروبه من گفت:سرگرد:بفرماییدبشینید......وقتا نشستی
 مصرفا اشاره کرد......چه نسبتا باشما داره

 سرموپایین انداختم وباانگشت هاي دستم بازي کردم
  ناب سرگرد:اگرنگا مجبورمیشیم بندازیم  بازداشگاه

صیغه  شوهرمه.......نه یعنا  سرموبابگرفتم وگفتم:چیزه .....یعنا  شت  باوح
ي خیزبرداشت سمت منوگفت:تو لط میکنا بدونه ا ازه ما کردیم........مهد

 میري صیغه میکنا
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قه  ناه امنم اونم دسممتشممودورکمرم حل هاپ یدموتن مت مصممرفا دو به سمم .
 کردوگفت:به  دست بزنا بامن طرفا

 مهدي:وایا ترسیدم
 ناب سممرگرد:با کنیددیگه....اقاي نیکزادشممماهم بهترباخانواده صممحبت 

 کنیدوازراه  واردشید
اقایون شممماهاهم میتونیدبرید......بعدازتشممکربامهدي ومهران بسمممت خونه 
سکوت ارام  قبل  ستم این  شتم میدون سترس دا حرکت کردیم.......خیلا ا

 طوفانه
سمتم امدوگفت: به به نداخانم  سیدیم باباهم امده بودتامنودیدب وقتا به خونه ر

سیلا...اینوزدم تا یا صیغه کردي......اولین  شه بدونه ا ازه من شنیدم  دت با
هیچ کاري رونکنا......دومین سیلا اینوهم زدم تابدونا با صاحاب نیستا.. 

 . باسومین سیلا پرت شدم روي زمین اینوهم زدم تادرست عبرت بشه برات 
با صداداشتم اشک میزیختم مهدي که اشکهامو دیدامدسمتم ازموهام گرفت 

....اي ......ولممم کممن وبمملممنممدم کممرد....کممه شمممموهممرتممه اره.....اي
ممموهمماممموکممنممدي......سممممفممت تممرکشممممیممد.....تمماکممجمماپممیمم  رفممتمما 

 هااااااانننن.....موهاموکندي ولم کن توروخدامن کاربدي نکردم 
 باتودهنا که مهران زدخفه شدم شوري خون وتودهنم حا کردم 

بالگدبه  ون  بازوم گرفتوپرتم کردروي زمین  بدي نکردي.....از مهران که کار
افتاد.......درحین زدن میگفت:کاربدي نکردي اره.... پا فرداشیکمت شکمم 

 زدبابچا داري بگا.....هاااااا.....ازابن اون حرم.....
 رومیکشم فهمیدییییا بافریاداینهارومیگفت
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 که صداي درباعث شددست اززدن بکشه 
 وقتا دروبازکردن مصرفا وحسین اقاواردخونه شدن .........

 داگذشته ن
باصداي درمهران دست ازکتک زدن برداشت وقتا دربازشدمصرفا وحسین 

 اقاداخل شدن.....سعا کردم خودمو مع و ورکنم 
خودم روروي زمین کشیدم به دیواررساندم به کمک دیوارنشستم همه سوالا به 
صرفا به حرف امدوگفت:باها   شده بودن که م سین اقاخیره  صرفا وح م

 ..کما صداشوباببردچیکارکردین نامردا...
مشکل شمامنم چرا اونو)به من اشاره کرد(میزنین ببین اقامحمدب خدابه وبي 
علا من دست به ندانزدم اصفببرید  دکتربراي معاینه اگرم صیغه اي ببینمون 
که  نده شمممدبراي این بودکه نخواسممتم گلنلاله کنم نخواسممتم موقعا  خوا

به که بل لل  میکنم  عذاب  دسممتشممومیگیرم موقعا  خاطرگلنلاله  
و دان داشممته باشممم توروخدانزنین  حسممین اقا:اقامحمدکوتاه بیا مصممرفا 
همچین ادما نیسممت حاب بچگا کردن بدونه ا ازه بزرگتراشممون صممیغه هم 

 شدن سیداوبدپیغمبروقتا میگه پاازحدم فراترنذاشتم حتمانذاشته
  مصرفا:اصفهرکاري بگیدمیکنم اگربگیدباها  ازدواج میکنم

وروتخم چشمام  ا  میدم اگرم بگید نه میرم میرموپشت سرمم نگاه نمیکنم 
 امابایدقول شرف بدین کاري به  نداشته باشین

 همه ساکت بودن منم فقط اشک میریختم مصرفا میخوادچیکار
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نده  نه اون ز بدو بده مگرمن  جات  که چا بشمممه منون نه میخوادبره  ک
رفا.....این  مله چندبارتوگوشممم میمونم....بدونه مصممرفا....بدونه مصمم

اکوشممد..... نمیدونم چا شممداز ام بلندشممدم به سمممت مصممرفا پاتندکردم 
 بامشت به  ون  افتادم.....توچا گفتا....

هااااان.....چرورولم میکنا ومیري  هاااااان.....میخواي بري پا من چا....
قدردوسمممت  چ نا  یدو م ن گر م یرم...... م ی م تو نه  بدو نا  یدو م ن گر م

......چممرمموربممدونممه تمموزنممدگمما کممنممم.......بممه امممیممدن دیممدن کمما دارم.
روزهاروبگذرونم........ واب قلب عاشقموچا بدم......نه توحق نداري بري 
حتا اگرشممده من بمیرم نمیذارم......حاضممرم همین  ابکشممنم ولا توروازم 
یدم  یدبزن یا هاپا منتظرچا هسممتا ب بااین با مت   دانکنن.....روکردم سمم

مصرفا روازم  دانکنید........مصرفا منوکشیدتوا وش   اصفبکشیدم ولا
بلولسه اي روي موهام کاشت حا کردم موهام خیا شدباصداي ضعیفا 
گفت:شمماید قسمممت ما دایا باشممه.....میخواسممتم ازا وشمم  بیرون بیام که 
سممفت نگم داشممت واین ا ازه روبهم نداد......فشممارعصممبا که ازصممبح بهم 

 مثل دیوانه ها رفتارکنم ............واردشده بود باعث شده بود
نداري ازم  دابشممما  حق  نه...... نه.... تم....... ف گ ند ل ب باصمممداي 
فهمیدي......مصرفا:باشه اروم با .....همین یه کلمه کافا بودتاارام  کل 

 و ودموپرکنه سرم وروي سین  گذاشتم 
 بادرفت........ اماارامشم دوام زیادي نداشت......باصداي باباتمام ارزوهام به

بابا:همین فرداازاینجامیري ودیگه هم پیدات نمیشممه.....حسممین اقا شممماهم 
ندادسمممت  به  گه  یدم دی یه میکنا منم قول م نه روتخل گه خو ته دی تادوهف
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نزنن.....بااین حرف انگارتیرخفا قلبم ونشونه گرفت دردبدي توقفسه سینم 
نداد نه ابن ازدسمممت  مامگرمهم بود  ن مصممرفا ازهرچیزي حا کردم....ا

 بااهمیت تره حتا ازخودم
کارمیکنین زنده زنده  هام چی با هه.....دارین  هه......ننن هه......نننه من:ننننننه
نوکري  نم..... ک ی م ماسمممت  ت ل باا با خدا تورو نم.....زارزدم..... ی یکشممم م
بادسممتا  قاب گرفت لبهاي  تومیکنم....این کارونکن.....مصممرفا سممرمو

ولسمممه طوبنا ازم گرفت وگفت:خیلییییا دا شمموروي لبهام گذاشمممت بل
 دوست دارممممم....خیلللللیییا خیلللیییا زیاد

به خاطرتمام حسممهاي قشممنگا که بهم دادي ممنونتم هیچ وقت فراموشممت 
 نمیکنم 

اینوگفت واشممکها  روي گونه ا   اري شممدبلولسممه اي کوتاه به گونم 
 زدورفت

روخدا.... ان نداکه انقدردوسمم  بارفتن  روي زمین افتادم.....نه....نروتو
قدروضممعیتم  کارکنم......ان نه توچی بدو داري نرو.....ز ه زدم.....نرومن 
اسممفباربودکه مامان درحالا که اشممک میریخت امدوزیربازوموگرفت ومنوبه 

 اتاق برد روي رختخواب پهن شدخوابوند
نه تکون یاد....بگوهرکاري بگا میکنم...اصممففرداخو مان بگوکه م ما  امن:

 میکنم....فقط بگوبیاد
مامان اشک هاشوپاک کردوگفت:استراحت کن.....مهران بالیوان اب وقرصا 
وارداتاق شممدمامان کمکم کردبشممینم بعدازخوردن قرا درازکشممیدم مامان 
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تاق  پیشممونیم روبلولسممیدوگفت:میگذره....همه چیزمیگذره اینوگفت وازا
 رفت.....انقدربا صدااشک ریختم ک

 چشمام گرم شدوروي هم افتادنفهمیدم کا 
 زمان حال

بعدازخوردن اب قندحمیدگفت:منواقاي نیکزادکما کارداریم تمام شمممدباهم 
ثل مسممخ  به مصممرفا م گاهم دوختم  باشمممه اروما گفتم ون میریم.....
شدهانگاه  میکردم انگارسنگینیه نگاهم وحا کردسرشوبابگرفت وچشم 

ي رنز شب  بودم کا  زمان توچشمم شد.....خدایاچقدردل تنز این چشما
ومکان همین  امتوقف میشممد....مصممرفا بسمممت ماقدم برداشممت وقتا به 

 حمیدرسیدگفت:
 حمیدخان معرفا نمیکنید

 حمید:واي شرمندمصرفا  ان اصفهواسم نبود
مصممرفا:مهم نیسممت روکردسمممت منوگفت:بنده مصممرفا نیکزادوکیل اقاي 

 محبا هستم 
ستم یه  ست را ساب حمید:وکیل ود شرکت ح  ورایا بعدازمنوارمان همه کار

 میشه هرکاري هم میکنم پست معاونا روقبول نمیکنه
به زورلبخندي زدم.......باصدایا که سعا میکردم نلرزه گفتم:منم نداحیدري 
نده.........  گل ب خانم  ته  فت:والب مدوگ یدمیون کفمم ا هسممتم.....حم

 ازامروزبخ  حسابداري مشغول شده
 رعالا ازاشنایتون خوشوقتممصرفا:بسیا

 من:همچنین.......دیگه ازصحبت هاي اونهاچیزي نفهمیدم
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شناخت ....من که  صرفا چرا اینروري کردیعنا منون به این فکرمیکردم.....م
تغییري نکردم.....نکنه عمدا اینروري رفتارکرد.....به  که مشغول کاربودنگاه 

نه اون عشممق اتشممین فرامو   کردم....یعنا فراموشممم کرده .....چرورممک
بشمممه.......خدایا خودت کمکم کن اینباربه دسممت  بیارم به هرسممختا که 

 شده....... 
بعدازکارهمراه حمیدبه خانه رفتیم وقتا رسممیدیم خسممتگا روبهانه کردم وبه 
به  یدم...... خت درازکشمم هام روي ت باسمم عدازتعویض ل تاقم رفتم......ب ا

 ر ورشده باها  تنها حرف بزنمرفتارمصرفا فکرکردم.......بایده
 صبح روزبعددوباره باحمیدبه شرکت رفتیم اینباربه اتاق حمیدنرفتم 

ملسلتقیم به اتاق خودم رفتم پشممت میزم نشممسممتم سممیسممتم روروشممن کردم 
به  تاق  که درا گذشمممت  قدرازکارکردنم می یدونم چ کارشمممدم نم ومشممغول 

 صدادرامدبابفرماییدمن دربازشدحمیدداخل اتاق شد
 حمید:خسته نباشا خانمم پاشوکافا دیگه ظهرشد

 به کیف توي دست  نگاه کردم وگفتم: ایا میخواي بري
حمید:اره بایکا ازشممرکت هاي طرف قرارداد.....قرارناهارگذاشممتم متاسممفم 

 امروزوبدومه من بایدناهاروبخور
من:مهم نیست من بااقاي همتا یانیکزادمیرم براي ناهار عمدامصرفا روگفتم 

 شایدبهترین فرصت واسه حرف زدن بامصرفا باشه
صرفا  ستقبال کردوگفت:اره...اره...برواتاق م شکرحمیدازاین حرفم ا خدارو

 باهم بریدسلف که تنهانباشا اتاق  انتهاي سالن 
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 من:باشه ممنون توبرودیرت نشه
 حمید:باشه من رفتم خداحافظ

رومرتب کردم وبسمت من:خدنگهدارت.......بعدازرفتن حمیدسریع پروندها
 اتاق مصرفا رفتم......در زدم بابفرمایید  داخل شدم........

 گذشته ندا
یدارشمممدم  لرا زدم که  بادردشمممدیدکه توي شممکمم حا کردم ازخواب ب
دردتوکل بدنم پیچیداززوردرچشمممام روهم فشمماردادم.........سممعا کردم به 

ه شیدکه همه اتفاقات مثل ییادبیارم چروربه این وعض افتادم......زیادطول نک
فیلم بادورتنداز لوچشمممام گذشممت........بایادرفتن مصممرفا اشممک ریختم 
یام  هاي سمممال الت تاسمممال که مرمنم  ته  گذاشمم نان دا ا روي قلبم  رفتن  چ
پایین.....کا  هیچ وقت  پیدانمیکنه........کا  اون روز هیچ وقت نمیرفتم 

حسممرتشممون داشممتم نما بلولسممیدم ....وخیلا کا  هاي دیگرکه تو
 میسوختم

یه  ته بودومن داشممتم گر قدرگذشمم یدونم چ ته بودنم مان ازدسممتم دررف ز
 قمیکردم........

سرفه هاي ریزي که میکردم مانع ازنفا کشیدنم میشوداحساس میکردم نفا 
شیدم درکمال  ستگیره روک سمت دررفتم د شدم ب کم اوردم بابدبختا از ام بلند

نکردن بااحسممماس خفگا که بهم دسمممت داده تعجب دربازشمممدیعنا تنبیهم 
 بوداتاق روترک کردم
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وقتا بیرون امدم همه خونه بودن بادیدنم توي اون وضممعیت مامان بسمممتم 
شدي توي این یک هفته کم خون دل  امدوگفت: خدامرگم بده چرااز ات بلند

 خوردیم منوبه گوشه اي بردکمکم کرددرازبکشم 
 اکسیژن کبودشدبچهمامان:مهران پا چا شددستگاه 

مهران بادستگاه کپسولا شکل ازاتاق مامان اینهابیرون امدبسمت مادویدوقتا 
گذاشممتن مهرانم در ه ا  روتنظیم  هانم  ماسممکا روروي د مان  ما ید رسمم

 کرد......
 مامان:خدا ازفامیلهاي فوزول نگذره.....ک براي حرف درنیاوردنشون

 ع اوردن  بچم اینرورکبودبشهبایددستگاه وتوهزارسواخ قایم کنم تاموق
مهران:به اونه ش ربرا داره .....خداروشممکرکه نداهم بیدارشممد.....وقتا بیان 

 ببینن بیداره خیالشون راحت میشه وشایعه هاروقرع میکنن وکمترمیان
مامان:اره دیگه حابک ندابیدارشممده چیزي براي فوزولا اینجاو ودنداره پا 

 رفت وامدشون کم میشه
 روکردسمت منوگفت:بهترشدي در ه اشوکمترکنممهران 

 چشمام روبه معنا اره روي هم گذاشتم مهران در ه روکم کردو
 روبه باباگفت:زنز بزنیددکتربیادبراي معاینه

 بابا:تایک ساعت دیگه خود  میاد
انقدرفکرم خسممته بودکه نفهمیدم کا خوابم برد.....باصممداي مامان که صممدام 

 میزدچشماموبازکردم
 مامان:پاشودکترامده براي معاینه
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سماله 50سمري تکون دادموبه کمک مامان نشمسمتم.....کما بعدمردي حدود
 کنارم نشست وگفت:خوبا دخترم

 لبخندتلخا زدموگفتم:نمیدونم
دکترم لبخندي زدو شممروع کردبه معاینه ام داروهایا روتوي دفترچه نوشمممت 

ضیح هایا به باباداد......براي من مهم  صفبه وتو سرم امده پا ا نبودش بفیا 
حرفا  گو  نکردم ولا موقع رفتن روبه من گفت:دخترم قلبت اسممیب دیده 
اگررعایت کنا باداروحل میشممه وگرنه بایدعمل بشمما هروقت احسمماس نفا 

 تنگا کردي زودازاکسیژن استفاده کن انشاله تاچندماه اینده خوب میشا 
پای تا بادکترو با کدوازدکترتشممکرکردم...... مدهیچ  بابا عه کردوقتا  بدرق م ین 

 حرفا ازاتفاقاي گذشته نزدن انکارهیچ اتفاقا ن افتاده بود..
 دوهفته بعد

 روزبهترشدم وازرختخواب بلندشدم 10بعداز
مامان کما رفتار  باهام خوب شممده کار زیادبهم نمیده مهدي ومهرانم کاري 

 به کارم ندارن
نظرروحا افتضمماحم احسمماس پوچا ازنظر سممما شممایدخوب باشممم ولا از

 میکنم حتا براي زنده بودنمم تف  نمیکنم 
بدشممون  قدرتف  میکنن مگرازمن  خانوادم براي زنده بودنم ان یدونم چرا نم
ست اونهام  صاي د نمیادپا چراراحتم نمیذارن حتمابخاطرپیرشونه اخه من ع

 وقت پیري اززن بودنم ازضعیف بودنم نفرت داشتم
 م باباصدام زدرفتم پیش  نشستمامشب بعدازشا
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بابا:ببین ندامیخوام باهات  دید حرف بزنم اصممفنم خوشممم نمیاداشممک واه 
 وگریه وزاري راه بندازي فهمیدي

 من:اره فهمیدم
شما بدردهم نمیخوردین.....اولین  شدرفت  ضیه تمام  بابا:خوبه ببین ندا اون ق

.....دومياینکه من موضمموعيدیگه دوسمممت ندارم اینروري افسممرده ببینمت .
اعتمادم به توروازدسممت دادم بخاطرهمین بااولین خواسممتگارخوبا که برات 
مدرسمممه خبري  که ازدرس و یدابشمممه ازدواج میکنا .......سممموممياین پ
شا بعدم امیدخداازدواج  ست....داروهات روبه موقع میخوري تازودخوب  نی

 میکنا ومیري سرخونه زندگیت......
م که چشمه اشکم خشک شده بود اصفبابا راست میگه انقدراشک ریخته بود

 اول واخربایدازدواج کنم دیگه
خدایاچروراتی  قلبم رو خامو  کنم چرورعشممق مصممرفا روکه ذره ذره به 

 بندبندو ودم تزریق شده بیرون کنم 
خداچراپدرم انقدربا رحمه مگردخترابابایا نیسممتن مگرپدرشممون ازهرچیزي 
ست چراخانوادم  ست نداره پا مهروعاطفه پدرم کجا شودو شتردختر تودنیابی
عذاب  قدر کا   ونمومیگرفتا وراحتم میکردي ان خدا...... ازم بیزارن چرا 

 بسم نبود..........
 )))))عکا کاور وانا ندا کاورقبلا هم مال میان سالا ندا((((

 مو  نشه امیدوارم خوشتون بیاددوستاي گلم نظروبیک فرا
 فداتون زهرا
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 زمان حال
ستاده  شت به من وای شدم پ صرفا روزدم بابفرماییدي که گفت وارد دراتاق م
بوددروکه بسممتم باصممداي دربرگشممت بادیدن من تعجب کردوگفت:بله چیزي 

 میخواستین
 فقط به  خیره شده بود مصرفا دوباره پرسید:خانم حیدري چیزي میخواین

شین  من:اره دنبال یه ادم  شق ات شق قدیما که با ع با معرفت میگردم دنبال ع
 منوفرامو  کرده

 مصرفا:پا ادرس واشتباه امدید
رفتم  لو  وایسممتادم وگفت:اتفاقادرسممت امدم......باانگشممت اشمماره ام به 
سممین  زدم وگفتم:چون اون توي هرش قدرم انگارکنا منوفرامو  کردي ولا 

 من توي چشمات عشقومیبینم
 نم حیدري به خودتون بیایداینها چا که میگیدمصرفا:خا

من:اونا که بایدبه خود  بیادتویا نه من بخودت بیاومنوببین منم نداهمونا 
 که به هردري زدتابدستت بیاره

که  چه اي  فت ب نابودکردزنم وازم گر ندگیمو نات ز به درزد مصممرفا:همین 
روزلعنتا توشممکم  بودانداخت خانوادم طردم کردن همه چیزموبعداز اون 

 ازدست دادم
من:فکرمیکنا اوضاع من خوب بودتوچمدونا من چا کشیدم ولا چیکارکنم 
شبهاروبافکرکردن به  شاره کردم(هنوزم به امیددیدنت میزنه هنوزم  این)به قلبم ا

 توصبح میکنم.....هنوزم ا وشت برام امن ترین  اي دنیاست
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ست ر شیدطوري که در سمت خود  ک صرفا بازوموگرفت وب وبروي هم م
قرارگرفته بودیم.....توبل لل شمموهرت شممبهابه من فکرمیکنا یاوقتا باهمین 

 یادا و  من میافتا
باها  شمممدم من  تاقم مجبوربه ازدواج  یادتوا ندادم حتا ب من:به حمیدا ازه 

 هنوزعاشقتم دیوانه وارمیپرستمت 
صورتم پوف کرد.....بوي عرر .. ..نفا هاي دا    شوتوي  س صرفا نف م

هاي همیشمممه دا   با  هامو روي لب ندشمممدم ولب پا بل جه  طاقتم کرد روي پن
گذاشتم اول توي شک بودولا بعددستشودورکمرحلقه کردوهمراهم شد دوباره 
گرماي عشقشوتوي و ودسردم ریخت.......نمیدونم چقدرگذشت وقتا نفا 

 کم اوردیم ازهم  داشدیم 
باببردو رو مام خیره شمممد........دسممتشممو ي صممورتم مصممرفا توچشمم

فرواورد......بابهت به  نگاه کردم که گفت:دسمممت ازسممرم برداراززندگیم 
بروبیرون توهمسممردوسممتما نمیخوام به حمیدخیانت کنم......پوزخندي زدم 
وگفتم:خیلا عوض شممدي مصممرفا ولا من همون ندام همون نداي بیسممت 

الا حسال قبل.....ازم بترس مصرفا.....به خداوندي خدانابودت میکنم....در
 که اشکم  اري شده بودگفتم:کاري میکنم به پام بیافتا منتظربا 

سمت  مصمرفا:ندابب.......نزاشمتم حرفشموادامه بده ازاتاق  بیرون امدم وب
یدم واردکه شمممدم دروبسممتم به درتکیه کردمونفا عمیقا کشممیدم  اتاقم دو

بسمت .انگاراکسیژن هوابرام کم بود لرز  خفیفا و ودم ودربرگرفته بود......
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میزم رفتم با به یاداوردن حرفهاي مصممرفا عصممبا تمام وسممایل روي زمین 
 ریختم وباصداي بلندي گفتم اذت متنفرم عوضا.....اذت متنفره

خداروشممکروقت ناهاربودوکسمما تواتاق  نبود.....کما طول کشممیدتااروم 
بشممم......وقتا ارمترشممدم بسمممت کیفم رفتم گوشممیموبیرون اوردم شممماره 

 حمیدوگرفتم....... بعدازخوردن سه بوق  واب داد
 حمید: انم

 من:سفم خوبا 
 حمید:سفم مرسا اتفاقا افتاده

من:نه فقط تونیستا حوصلم سررفته کما هم خسته ام میخوام برم خونه گفتم 
 بهت خبربدم

 حمید:بزارابن میام میرسونمت
 من:نه بزم نیست میخوام کما پیاده روي کنم

 حمید:باشه پا مواظب خودت با  رسیدي خونه بهم خبربده
 من:باشه خداحافظ
 حمید:خدانگهدار

 بانهایت سرعت ازشرکت خارج شدم.....هواکم کم روبه پاییزمیرفت 
بادکما ازالتهاب درونیم روکم  بادخنک میوزدید.....خنکا  وقتا بیرون امدم 

سید سیدم بعدازپر ن حال محیاخودم وبه اتاقم کرد....نمیدونم چروربه خونه ر
رسمموندم یه دو  اب گرم گرفتم .....وقتا بیرون امدکما عصممابم اروم شممده 

 بود.......روي تخت دارزکشیدم 
 بافکرانتقام ازمصرفا خوابم برد.....
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 گذشته ندا
 دوماه بعد........

این روزهابرام مثل کابلولس میمونه کابلولس ازدست دادن مصرفاي یک 
ها وقتا میخوابم ارزوي مرگ روز   گذره .......شمممب یه سمممال می ثل  م

صبح میکردم اماابن  شبهامو میکنم.......... یه زمانا به امیددیدن عزیزترینم 
صبح میکنم......خالا  شبهارو شه  شمهام براي همی شدن چ ست  به امیدن ب

 ازحا زندگیم پوش پوش......
هم پچ پچ میکنن مرمئنم  یک هفته اي میشممه که خانوادم گوشممه وکناردرگو 

موضمموع مربوط به من میشممه ولا برام اهمیتا نداره یعنا بعدازمصممرفا دیگه 
 هیچ چیزبرام مهم نیست 

 شب بعدازخوردن شام باباصدام کرد
 بابا:ندابابابیااینجاکارت دارم

 رفتم روبروي بابانشستم وگفتم:بله بابا....چا شده چیکارم داشتید
ندا ان  با: ثل با بام با له  یداشمممد....این  م گارخوب برات پ یه خواسممت با با

خنجرتوي قلب زخمیم فرورفت...... چنان دردي توي قفسه سینم پیچیدکه نم 
ست ........بابا با تو ه به حال بدم ادامه داد.....من  ش شمم ن شک توي چ ا
ست  هم به دهن  میرسه من  سرخوب وعاقلیه د تحقیق هم کردم الحمدالله پ

شا باخانواد شتم اذت میخوام عاقل با صحبت کردم براي اخرهفته قرارگذا   
 واخرهفته درست رفتارکنا
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به  خه وقتا نبض و ودم  تاکنم....ا که درسمممت رف ازمن چا میخواسمممت این
 امیددیدن کا دیگه اي میزنه چرورباخواستگارم خوب رفتارکنم .......

فا تقدیم چروربه عشممقم خیانت کنم......چرورقلبم وباو ودعشممق مصممر
 کا دیگه کنم ..........

 اشکهام روي گونم  اري شدبه بابانگاه کردم وگفتم:کا هست
ته  هدي گف تت وقتا م ید بارد یه  که  ثل این هدي....... م کارم حب  با:صممما با

 خواستگارداري اونم ازترس ازدوا ت پاپی  گذاشته
 من:بابا..... بامن اینکارونکنیدخواه  میکنم من.....

 اباحرف توي دهنم ماندبافریادب
بابا:خفه شمموندا خفه شممواخرهفته میان خواسممتگاري وتو واب مثبت میدي 

 فهمیدي......
تاقو روي زمین  خل ا نداختم دا یدم خودموا تاق خواب دو مت ا یه بسمم باگر

 درازکشیدم
تاوان کدوم گلنلاله نکردم روپا  باهام چیکارمیکنا......دارم  خدایاداري 

 میدم.....
ع نم داري  کارک ی چ بخشممما....... ی م هم  ب مو  کرد ن کدوم گلنلاله  ذاب 

یرون  ب بم  ل فا روازق ر رورعشمممق مصممم چ کن..... کم  م ک خودت  یا خدا
کنم.....چروري وقتا هنوزدیوانه وارمصممرفا رودوسممت دارم باکا دیگه اي 

 ازدواج کنم
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باا و  کا دیگه اي عوض کنم .....چروراین  م  چرورگرماي ا وشممشممو
شایدخدا دل  بحالم بزرگ واز روي دلم بردا رم........اینهاروباگریه میگفتم تا

 بسوزه وبهم رحم کنه تااین ازدواج سرنگیره
یعنا چا باباموانقدربا رحم کرده مگر م توچشمممام رو نمیبینه مگراشمممک 
چشمممم برا  مهم نیسممت چراراضمما به عذاب دادنمه ادام تاچه حدمیتونه با 

 رحم باشه
یت قسممم  به بزرگ یاتورو به صممبح نرسممونم .........صممبح خدا امشمممب 

 چشماموبازنکنم......... خدایا ازاین عذاب راحتم کن ..........
 / -/ :-/ :-/ :-))عکا کاورشخصیت  وانا مصرفا((:

گاه حق  هاتونم قبول در ماز روزه  تاي گلم ن بارک دوسممم یدتون م )))))ع
 (( -(( :-(( :-(( :-تعالا(((((:

 زمان حال
هفته ازروزي که بامصممرفا بحث کردم میگذره توي این هفته مصممرفا یک 

براي صممحبت کردن بامن خیلا تف  کرده اما تفشمم  بیهوده بود.....من به 
 هیچ عنوان حاضربه حرف زدن باها  نبودم

........ ......... ..... ............. .......... ................ ............ 
.توي این هفته.......محیابه لرف فیزیوتراپا و......تونسمممت خداروشممکر...

چندقدما راه بره ازشممنیدن این خبرانقدرخوشممحال شممدم که براي اخرهفته که 
امروز باشممه یه مهمونا ترتیب دادم.......به پیشممنهادمن حمیدمصممرفا روهم 

 دعوت کرد
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 ازصبح دارم به کبري خانم توکارهاکمک میکنم حسابا خسته شدم
ربعدازخوردن ناهاربراي اسممتراحت به اتاقم رفتم روي تخت درازکشممیدم ظه

 ازخستگا زیادنمیدونم کا چشمام گرم شدوروي هم افتاد
 باصداي ابرم گوشا ازخواب بیدارشدم....یه دو  حسابا گرفتم 

هاي اون  به خودم برسممم ......میخوام تففا حرف تامیتونم  قصمممدداشممتم 
یارم  بدتربشمممه ......کاري روزمصممرفا رودرب .......کاري میکنم ازمجنونم 

 میکنم براي دیدنم روزشماري کنه ....
بااین فکرمشغول ارای  کردن شدم........ ارای  دودي نقره اي کردم....لباسم  

روهم که کت وشلوارطوسا خو  دوختا بودپوشیدم موهاموسشوارکشیدمودم 
یممنممه بمماکمملممیممپمما بممابسممممرم  مممممع شممممون کممردم....تمموي ایمم

خوره  ی م ن هم  ب یم  ی با ی بم وز ناسممم م ندام  طرا خا ب ندازکردم..... برا مو خود
مادردختراباشممم بیشممتربه خوهراشممون شممباهت دارم تامادرشممون اینم ازمزایایه 

 ازدواج زوده
 وقتا رفتم پایین مهف اینهاامده بودن بعدازسفم واحوال پرسا

 ت مشغول صحبت بودیم که زنز به صدادرامد....قلبم ضربان گرف
ضربان  شت در صرفا پ صوربودن م شم میرسیدبات صداي زنز به گو هربارکه 

 قلبم به اوج خود  میرسیدبراي دیدن  با تاب بودم
همه مهمونهاامده بود یرمصممرفا ......مصممرفا اخرین نفربودکه امدوقتا 
دیدم  نفا توسممینم حبا شممد.....یه تک کت سممورمه اي باتیشممرت ابا 

 بودواقعانفا گیرشده بود.......وشلوارهم رنگ  پوشیده 
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بعدازپذیرایا شممام خوردیم......بعدازشممام کیکا که براي محیاتهیه کرده بودم 
یک  چاي وک با خانم  یک .......کبري  یدن ک عدازبر یا ببره ب تا مح اوردم 
ازمهموناپذیرایا کرد مشممغول صممحبت بادخترخاله حمیدبودم که صمممداي 

 مصرفا به گوشم رسید
 میشه دستشویا رونشونم بدي تادستهاموبشورم مصرفا:حمید ان

 حمید:البته ابن کبري روصدامیزنم راهنمایت کنه
مایا شممون  کارداره من راهن خانم  من:بزم نیسمممت صمممدا  بزنا کبري 

 میکنم.....روبه مصرفا گفتم:بفرماییدلرفا....خودمم  لوترازاون راه افتادم
یرایا که من بودودیگري توي پذ))طبقه پایین دوتادستشویا داشت یکا تونشی

پذیرایا  مامم درسمممت روبروي دسممتشمموي  توي راهرویا قرارداشمممت ح
 قرارداشت((

به راهروکه رسممیدیم روبه مصممرفا گفتم بفرماییداینم دسممتشممویا درسمممت 
 راست.....امدم ازکنار  ردبشم که بازوم روگرفت ونگهم داشت

ا نگاهم رودید گفت:من مصممرفا:این چه بازیه راه انداختا......وقتا گنگ
 اینجابین شوهرت وبچه هات چیکارمیکنم

خانوادگا  یه مهمونا  یدنیسممتا اینم  من:وا.....مگردوسمممت صمممیما حم
 ودوستانه هست اشکالا داره دعوتت کردیم

 مصرفا:با کن ندا نزاردوباره اتی  عشقمومون اطرافیانمونو بسوزونه.......
 کردي من شوهردارممن:کدوم عشق مثل اینکه فرامو  
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شوهري  شوهري که تواتاق خوابت راه نمیدي...... شوهر..... صرفا:کدوم  م
 که هنوزباها  نبودي......

من:ازکجامیدونا یکا نشممده اتفاقادیشممب با....قبل ازاینکه  ملم کامل بشممه 
ثل  باولع درسمممت م فت  هام قرارگر هاي مصممرفا روي لب بل 25لب سمممال ق

ولم نکرد....وقتا نفا کم اوردباگازي که ازلبم میبلولسیدم هرچه تقفکردم 
 گرفت وازم  داشد

 دستموباببردم به تففا سیلا اون روز  به  سیلا بزنم 
که مچ دستموگرفت وکنارگوشم گفت:شیرین بود.....شیرین ترازقبل......طعم 
لبات عالیهه عشممقم....گازي اروما ازگوشممم گرفت واز لوچشممماي مبهوتم 

 شویا رفت گذشت وبه دست
شک  سا  شپزخانه به پذیرایا برگردم تاک شیمن رفتم که ازا منم ازپذیرایا به ن

 نکنه)چون اشپزخانه هم به نشیمن وهم به پذیرایا ره داشت(
ستگا روبهانه  شون خ شب عزم رفتن کردن.....بعدازرفتن ساعت یک  مهمونا

 کردم وفورابه اتاقم رفتم 
عوض کردم داشتم موهام روشونه میکردم لباسم روبالباس خواب یاسا رنگا 

 ک درزدن فکرکردم کبري خانم پشت دره گفتم: بیاتوکبري خانم
وقتا دربازشمممدوحمیدوارداتاق شمممدتعجب کردم وقتا یادلباس خواب نازک 

 وکوتاها که پوشیدم افتادم سرخ شدم
حمیدامد لودرست روبروم وایستادوگفت:ندا هرچه زودتربایدبري پی  روان 

نه پزشمممک  یت داره اراده ام روضممعیف میک بای یافتا.....زی نت ب ما بال در ودن
نمیخوام تاخوب نشمممدي بهت نزدیک بشممم پا زودتردنبال درمانت بیافت 
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.....گونه ام روبلولسممیدوگفت:امشممب خیلا زیباشممده بودي منتظرروزي 
 میمونم که خوب بشا شب خو 

مت یزکردمو بسوقتا ازاتاق بیرون رفت  اي بلولسشوبادستمال مرطوب تم
 تختم رفتم روي تخت درازکشیدم 

 فکرکردم چقدربین بلولسه مصرفا وحمیدتفاوت هست
سم میخوام زمان  شم......وقتا میبلول صرفا  رق لذت می سه م ازبلول

 ومکان متوقف بشه 
شد......خدایاوقتا تااین حداز  بدم  شم  سه حمیدچند شب ازبلول اماام

 میادچرورباها  کناربیام.....
 خدایا خودت ازدست حمیدنجاتم بده.......

 گذشته ندا
اخرهفته توي یه چشممم برهم زدن فرارسممید.....فرداقراربرام خواسممتگاربیاد این 

 روزهافقط گریه تسکین دهنده دردام ه 
ازصممبح که بیدارشممدم توي اتاق دارم گریه میکنم حتا کتک هاي مهدي هم 

 .........کارسازنبودومن ازگریه دست نکشیدم
باصممداي درچشمممام روبازکردم مهران امدبابسممرم نشممسممت وگفت: نمیخواي 
بیدارشمما ابجا گلم......هه....شممدم ابجا گل  یه پوزخندتحویل  دادم و 

 روي رختخواب نشستم
مه  نه ه که درخو یه  هان....این شممتر باخودت اینروري میکنا... مهران:چرا

 میخوابه......گریه وزاري نداره



 191 عاشقانهنسل 

 من این شترونمیخوام من:ولا
 مهران:اخه چرا توکه هنوزندیدی 

 من:قلب من معلق به کا.....باتودهنا مهران خفه شدم
 مهران:نکنه متعلق به اون حر.....،کثافته

من:به  فو  نده دادا  من دوس ......باتودهنا بعدشوري خون وتودهنم 
 حا کردم

 نامهران:باببري پایین بیاي بایدباعلا ازدواج ک
 من:به خداخودم ومیکشم.....باتودهنا بعدي سرم گیي رفت و......

وقتا چشممم بازکردم سممرم بدسممت روي تخت خوابیده بودم کما بعدمامان 
 ومهران وارداتاق شدن 

 مامان:خوبا ندا سرگیجه حالت تهوع نداري
شم ............چرا  ستتون راحت می من:مگه مهمه کا میمیرم پا...... کا ازد
راحممتممم نمممممیممزاریممد.....چممرا اوردیممنممم بممیمممممارسممممتممان مممگممرازدسممممتممم 

 سیرنیستید......چرانمیزاریدبمیرم.....
 مهران:کاري نکن خودم بکشمت ها.....خفه خون بگیرتامرخص بشا

 دیگه چیزي نگفتم وقتا سرمم تمام شدمرخص شدم
 توخونه هم به لرف داروهاي ضداسترس وخواب اورخوابید......

صدا سرم صبح با ي  یغ وداد مامان بیدارشدم..... وقتا یادبفیا که قرارشب 
یه  مدت توي رختخواب گر یدونم ش  تادم اشممکم  اري شمممدنم یاداف ب

 میکردم......باصداي بازشدن دربه خودم امدم 
 فورًا اشکهام روپاک کردم......
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مهدي درسممت بابسممروایسممتادوگفت:ابغوره گرفتنت تمام نشممدبه  اي این 
 شویکم به خودت برس که علا اقاوقتا دیدت رم نکنهکاراپا

حظ  که  بزارم  ل   به د نان دا م رو چ نه...... ک ی م بزاررم  به درک  من:
 کنا........ لوي چشمتون خودم واتی  میزنم

 مهدي موهاموکشیدو.يوادارم کردوایستام 
لت  پول   ماهم تو هان......احمق اگرزن  بشمما  چه زري زدي  فت: گ

 میزنیم.....
پول  به  هرت رو خوا که  تت  یر به   تف  تم: ف توصمممورتشممموگ کردم  تف 
بالگدافتادبه  میفروشمما.....تااینوگفتم مهدي  و  اورد پرتم کردروي زمین 
 ونم انقدرضممعیف شمممده بودم که نفهمیدم چرور سممیاها  لوچشمممامم 

 روگرفت
 باصداي باباچشم بازکردم.....دوباره همون اتاق دیروزي بودم

 بابابابا:بیدارشدي 
  واب  روندادم ترسیدم باحرف زدن بغضم سربازکنه....

دوباره به  رم عاشق شدن به  رم ازدواج نکردنم وبه  رم گریه کردن مجازاتم 
 کنن......پا سکوتم بهتربود 

بازورفرسممتادم حمام وقتا بیرون امدم مامان امادم  وقتا امدیم خونه مامان 
کسمما هرطرفا دوسممت داشممت هولم کردمثل یه مرده متحرک شممده بودم هر

 میداد.......
 خیلا زودهواتاریک شدوخواستگارا امدن.......
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 گذشته ندا
صممداي زنز خبرازامدن خواسممتگارمیداد مهران رفت پایین اسممتقبال مهمونا 
که  ناروبکشممم علا  ظارمهمو باروادارم کرد لودر ورودي انت به ا  مان  ما

راه پدرومادرنسممبتا پیر  واردخونه سممال داشممت باقیافه معمولا هم30حدوداً 
 شدن بعدازاحوال پرسا و........من رفتم اشپزخانه 

 اوضاع خارج ازاستانه تحملم بودمیترسیدم  لواینها   کنم 
صحبت هاي  صل مرلب وقتا  سرا صحبت هاي متفرقه پدرعلا رفت  بعداز
خاطراسممترس ولرز   که ش عرض کنم ب چایا  یه روکردن .....چاي بردم  اول

 دستهام همه استکانهاتانصفه چاي داشت 
سینا چاي پدرعلا ازباباا ازه گرفت تامنوعلا باهم تنهاحرف  بعدازگردوندن 

 بزنیم واگرشرط وشروطا هست بگیم
 به گفته بابا باعلا به اتاق خواب رفتم درم بازگذاشتیم 

 علا روبروم نشست وگفت:خوب نداخانم شما شروع میکنیدیامن
 حرفا وهیچ شرطا ندارم.....شمابفرماییدمن:من هیچ 

 علا اول تعجب کردوقتا چهره مسمم منودیدخود  شروع کرد
علا:اول شرطم اینکه ازدرس ومدرسه خبري نیست.....دوم يمن دوست دارم 
زنم چادربپوشممه وسممومینياینکه تنهابیرون رفتن ممنوعه هر اخواسممتا بري 

 خودم میبرمت
 انگارامده برده ببره واي خدا این دیگه کیه 

 توي این فکرهابودم که باصداي علا ب خودم امدم
 علا:شماچا....ر
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من:من حرفا ندارم بلندشممدموقبل ازعلا ازاتاق خارج شممدم ملسلتقیم به 
اشممپزخانه رفتم لیوان ابا سممرکشممیدم باصممداي مبارک باشممه فهمیدم کاري که 

 نبایدشده دیگه هیچ کاري ازدستم برنمیاد
اکما دیگه نشستن ورفتن.....قرارشدفرداصبح علا بیادبریم ازمای  یه مهمون

 عقدمحضري بکنیم عروسا روهم دوماه بعدبگیریم
 بعدازرفتن مهمونابه اتاق رفتم انقدرگریه کردم که نفهمیدم کا خوابم برد

 صبح باصداي مامان ازخواب بیدارشدم بعدازشستن دست وصورتم
یا مشکا پوشیدم وقتا مامان وبالباس راحتا مانتوشلوارمشکا باروسري طف

 دیدم گفتم:مگه نمیاي باما
 مامان:ن من بیام چیکارشمابایدازمای  بدیدنه من

 من:به خدااگرنیاي یه قدم برنمیدارم
شدي میخواي  مامان:اول واخرچا امروزاز  فرارمیکنا فرداپا فرداکه زن  

 چیکارکنا
 هامودربیارممن:نمک روزخمم نپا  میاي یامنم لباس

 مامان باشه میاما گفت وبسمت اتاق خود  رفت 
پایین رفتیم  مامان  تاق بیرون امدهمزمان صمممداي زنز بلندشمممدبا  وقتا ازا
شین  شدیم.......یعنا منوبه این ما سمند   شین  سوارما سفم و....... بعداز

 واون کاخونه فروختن........
جام  هامون روان ید مای  کما ازخر عدازاز مان وعلا ب ما دادیم.....یعنا 

 خریدمیکردن من نگاهم نمیکردم چه برسه نظربدم 
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هاردعوت  نا ماروبراي  نز زدو بایل  ز به گوشمما مو مادرعلا  ید عدازخر ب
کرد........... مامان اول راضمما نبودولا اصممرارهاي علا اون روهم مجاب 

 کرد.......
 زمان حال

.....تواین دوماه دسممتم حسممابا دوماها ازکارکردنم توي شممرکت حمیدمیگذره
 روان شده طوري که کارهاروبااقاي همتا تقسیم میکنیم

مصممرفا روهم روزي چندبارمیبینم.....باهرباردیدن  دلم هري میریزه قلبم 
بت کردم  رورم رونما  ها  صممح با باراولا ک  کا   به.... نه وارمیکو دیوا

بازخ واسمممت شممکسمممت........کا  منوبراي ازدسمممت دادن زن وبچه ا  
 نمیکرد........قصددارم همون طورکه دلم وسوزونددلشوبسوزونم.......

 صداي دررشته افکارم روازهم گسیخت
 بابفرماییدگفتن من دربازشدوحمیدوارداتاق شد

 حمید:خسته نباشا خانم گلم
 من:مرسا، همچنین 

 حمید:میشه کاروبزاري کنارمیخوام باهات حرف برنم
 وگفتم:بفرمایید من سروپاگوشم پروند لوروم روبستم

هفته براي بستن قراردادبایکا ازشرکت هاي فرانسوي 4حمید:من فردابه مدت 
 عاذم فرانسه هستم

ازخوشحالا ذوق مرگ شدم..... امادرظاهرخودم روکما ناراحت نشون دادم  
 وگفتم:چهارهفته کما زیادنیست
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خوشممکله...حابهم پاشمموبراي حمید:دیگه بایدتحمل کنا تابرگردم خانم 
 ناهاربریم که روده بزرگه افتاده به  ون روده کوچیکه

ست دوره  شاره کردناچار د ست  ا شدم حمیدمثل روزهاي قبل به د از ام بلند
 بازو  انداختم وبه سمت سلف رفتیم 

 پشت میزهمیشگا که مخصوا حمیدبودوازبقیه میزهادوربود
اشپزمیزوبرامون چید.....براي خودم کما چلومر  کما بعدیکا ازدستیارهاي 

 کشیدم که صداي مصرفا ازپشت سرم به گوشم خورد
شاره کردو گفت:ا ازه  صندلا ا سفم برخانم واقا حالواحوال .....به  صرفا: م

 هست
 حمید:سفم مصرفا  ان البته اختیارداري

که براي خود   حالا  یدونشممسمممت در ناري منوبیرون کشمم ندلا ک صمم
 شیدگفت:چا شده حمیدپکري ذامیک

حمید:چیزمهما نیسمممت فقط فرداعاذم فرانسممم براي بسممتن قرارداراز طرفا 
شممرکت........بهم فشمماراورده که براي کارهاي پایانا و......برم انجااگرارمانو 

 بفرستم نداومحیاتنهامیمونن خودمم که نمیتونم برم
صه نداره  صرفا گفت:اینکه   هم بده یه وکالت تام بقبل ازاینکه حرفا بزنم م

من کاراي شرکت شیرازوراست وریست میکنم تازه اگرنداخانمم باهام بفرستا 
 بهترهم نبودت روکمترحا میکنه هم انجا کمک حال منه

به من  عدرو یه ممنون مصمممرفا  ان.....ب عال ید:وایا....اینروري  حم
 گفت:نظرت چیه عزیزم
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 ابزارملبهامو مع کردموگفتم:اخه نمیخوام محیاروتنه
حمید:محیا که تنهانیست ارمان پیششه تازه خداروشکرمیتونه راه بره پا  اي 

 نگرانا نیست
 من:چا بگم

حمید:میگم بچه ها واسه فردا روب بلیط تهیه کنن....مصرفا مراقب نداپا  
 اگرخاربه پا  بره ازچشم تومیبینم....... بعدم روزگارتوسیاه میکنم

 مثل چشمام مراقبشم مصرفا:نگران نبا  حمید ان
وقتا  ذامون تمام شممدهرکا رفت سممرکارخود ....ازخوشممحالا توپوسممت 

 خودم نمیگنجیدم
بفخره  روب شدبه خانه رفتیم قضیه مسافرت روبه محیاگفتم:اونم خوشحال 
ست  سافرت واقعابجا شاري که این مدت روم بوده..... این م شدوگفت:بعدازف

 تو...... واسه روحیمم عالیه
وقم اخرشب موقع خواب چمدونم رواماده کردم زیرپتوخزیدم وبه مسافرت ازذ

 دونفرم بامصرفا فکرکردم......
  

 گذشته ندا
 کارهازودترازاون چیزي که تصورمیکردم انجام شد

بعدازظهرقرارزن علا بشممم دلم اروم 4امروزروزاخرمجردي منه فرداسمماعت 
ورده کا  میتونسممتم براي یکبارم وقرارنداره......دل تنگا بد ورروم فشمممارا

شممدمصممرفا روببینم.....اماامکان نداشممت اینهافقط اي کا  دل خسممته من 
 بودهمین.......
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  ########################### 
شگاه نرم.....ته دلم امیدبه ازدواج  ضا کردم که ارای بازورمامان ومادرعلا رورا

یه خیال واها امادلم به همین بامصرفا داشتم.....خودمم میدونستم این فقط 
 خیال خو  بود.....میخواستم اولین نفربعدازارایشگاه رفتن مصرفا منوببینه

بامصممرفا  بال بودن  هام دن یا مه ومن هنوزتورو قد نده داره اره فردا روزع خ
 میگردم.....این عشق چرورشروع شدکه نفهمیدم 

 داره اتیشم میزنه که نمیتونم خاموش  کنم .....
شک ریختم  شتم ا صرفا دا شتم به یادروزهایا که بام شم روي هم نزا شب چ

 واشک ریختم.....
صبح وقتا مامان چشماي پف کرده ازگریه ام رودیدحسابا شاکا شدودعوام 
بازمیکردکه این  به روم  به  اي دعواونصممیحت ا وشمم  رو کرد......کا  

 رم.....روزهابه شونه هاي محکما واسه اروم کردن دلم احتیاج دا
بعدازخوردن صممبحانه مامان باچندتکه یخ که توي پفسممتیک فریرز گذاشممته 
بودامدپیشم وگفت:بگیراینهارو روي چشمات بزارتواستخرشنیدم یخ واسه پف 

 چشم معجزه میکنه
لب  گذاشممتم........برام  ا مام  یک روگرفتم وروي چشمم با حرف پفسممت

یاره نه هوبرا  یخ م مادرپف چشمممم رومیبی که  بود نه  ولا زخم دلم رونمیبی
 برا  مرحم بزاره 

ته موفق هم  تاپف چشمممم روبپوشممونه.....الب تاظهرهزارترفندریخت  مامان 
 بودچون دیگه اثري ازاون چشماي پف کرده قرمزنبود
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ظهربعدازخوردن ناهاربه حمام رفتم.....وقتا بیرون امدم مامان کما ارایشممم 
که چند یده بودیم بپوشممم کرد.....کمکم کردکت ودامنا  باعلا خر روزپی  

مانم  ما یه  به گر تازه شمممدو شممروع کردم  یدن درددلم  باس پوشمم ......موقع ل
که مهران برام اوردوخوردم کما اروم  بالیوان ابا  فت  هاشمموازسممرگر قرقر

 شدم....مامانم ارایشم روتجدیدکرد
 یدمنیم مین به چهارمانده بودعلا امددنبالم به ا بارمامان مانتو وشممال سممف

 روپوشیدم ورفتم پایین دروکه بازکردم علا  لوامدوگفت:
 سفم نداخانم گل احوال شما

من:سفم ممنون ......علا درماشین وبرام بازکرد نشستم خودشم ماشین ودور 
زدونشست......تقریبانصف راه رورفته بودیم که علا گفت:میشه یه سوال اذت 

 بپرسم
 من:اره چرانشه بپرس

 انقدرکم حرفا حا میکنم ازچیزي ناراحتاعلا:توچرا
 من:نه ازچیزي ناراحت نیستم ازبچگا زیادحرف نمیزدم

 علا:اخه اینروري فکرمیکنم باهام  ریبه اي
 من:کم کم هردومون به این وضیعت عادت میکنیم

 علا:منظورت چیه قراربه کدوم وضع عادت کنا
ین  م ه چا  ی ه تم: ف گ ین  م ه براي  ندزدم  گ یدم  م ه ین ف ازدواج وا

 ورچیزاررومیگم.....بارسیدنمون علا بف باربحث روخاتمه داد باهم داخل 
محضممرشممدیم پدرمادرعلا رسممیده بودن ولا خانواده من هنوزنیومده بودن 
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مادرعلا بعدازچلوندنم ا ازه نشستن بهم دادبه  حق میدادم انقدرخوشحال 
 باشه اخه علا تک فرزندبود

ابچه ا  خوشممحال بودولا کا  زن مناسممبا براي مادرعلا هم ازازدواج تنه
 پسر  پیدامیکردنه منا که قلبم گرو کا دیگه ایه

یان  هام مان این ما تا فت خواسمممت  یادرواذم گر قدا ازه فکرکردن ز عا
 امضاءهاروبکنیم 

 بلندشدم زانوهامیلرزیدبه کمک دیوارخودم وبه میزرسوندم
رفشمماري واردمیکردم تمام موقع امضمماءچنان دسممتم میلرزیدکه اگربه خودکا

دفترخط خرا میشممدعلا که دیددارم میلرزم  لوامدوکمکم کردروي نزدیک 
ترین صندلا بشینم عاقدم به ابدارچی  گفت:لیوانا اب قندبرام بیاره مادرعلا 
کا  یکا شممون  مه فکرمیکردن ازازدواج میترسممم  بادم میزده لک هم  طف

 میتونست ذهنم وبخونه تاازدرددلم خبرداربشه
ضاءالکا زدم وقتا مامان اینهاامدن  اب قندوکه خوردم کم حالم  اامدبازورام

 به اتاق عقدرفتیم سفره عقدکوچکا اونجاپهن 
دوتاصممندلا کنارهم بابسممفره گذاشممته بودن منوعلا روي صممندلا کنارهم 
نشستیم علا قرانوبازکردعاقدم شروع به خوندن خربه عقدکردشنیده بودم موقع 

شکهام خوندن خربه ه صرفا ا ستجابت پیداما کنه.....بایادم ردعایا بکنا ا
روي گونه هاوازانجاروي قراِن دستم میچکیدبا صدااشک میریختم.......تودلم 
بامم راضمما بشمممه من  با بده..... یادوطفقم  بد  ب عامیکردم علا ازمن  د
بامصممرفا ازدواج کنم......دعام بچه گانه اي بودولا عشممق بزرگ وکوچیک 
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سه.. شنا سه اینم نم شوق  بر سمانا چنز میزنه تابه مع شق به هرری ...ادم عا
 اخرین ریسمان من بود......

صفحه  شروع به ریختن کردطوري که دو شتري  شدت بی شکهام با با بله دادنم ا
 قران خیا خیا شده بود

علا هم باراول بله رادادباتموم شدن خربه علا قران وبست وسر ا  گذاشت 
 کردممنم زوداشکهاموپاک 

علا:پاک شممون نکن دیره همه فهمیدن داري گریه میکنا چته ندا چا اذیتت 
 میکنه من انقدرترسناکم ک براي ازدواج بامن اینروري گریه میکنا
 مادرعلا امدومنواز واب دادن راحت کردحلقه منوداددست علا 

شمام  شتم لرزید......چ ست علا پ ست  گرفت ازگرمایا د ستموتود علا د
شدحلقه رودستم کردفشاراروما به دستم اوردوگفت:گریه نکن دیگه  پرازاشک

بسه......چا ازمن میخواست چروروقتا دستمومیگیره اشکم درنیاد....دستا 
که مصممرفا یه روز باعشممق گرفته.....دسممتا که ازگرماي دسممت مصممرفا 
شتم لرزید....چروراین  م  ست علا پ شده امروزازگرمایا د ستن  لبریزازخوا

 رم وگریه نکنم.......وتاب بیا
 بعدازتبریک و......... بسمت خانه علا اینهاراه افتادیم.....

 یه  شن کوچیک گرفته بودیم وفامیلهاي در ه یک رودعوت کرده بودیم
تاق علا ارایشممم  مان بردم ا ما یدیم  هارسمم نه علا این خا به  خفصمممه وقتا 

 روتجدیدکرد.....کمکم کردمانتومودراوردم
خوردم وبراندازکردم کت دامن خو  دوخت نباتا رنگا پوشممیده بود  لواینه 

 که اندام زیباموبه نمای  گذاشته بود
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نه روي شممونم  هامم ازادا مان برام کرده بود....مو ما که  باتا  به همراه ارای  ن
 رهاکرده بودم............

 به  رأت میگم بدترین  شن عمرم بود
 که علا زدخون تورگهام یخ بست اخرشب بعدازرفتن مهموناباحرفا

 علا روبه باباگفت:اقا ون اگرا ازه بدیدامشب ندااینجابمونه......
 گذشته ندا

 وقتا مهمونارفتن کردن ماهم عزم رفتن کردیم .........
 که باحرف علا خون توي رگهام یخ بست...........

 علا روبه باباگفت:بابا ون میشه نداشب اینجابمونه
باتعجب به علا خیره شدن که باباگفت:البته اگردوست داشته باشه میتونه  همه

بمونه....یعنا کم مونده بود هق هق گریه سممربردم چرااینقدربراي خانوادم با 
 اهمیتم ......

 علا روبمن گفت:دوست داري اینجابمونیم یابریم خونه شما
قدربا پروا  یدان لت نمیکشمم جا به به علا خیره شمممدم....یعنا خ حرف میزد

 ا بارگفتم:تر یح میدم خونه خودمون باشم
 علا:باشه پا من میرم اماده شم

پدرعلا  عدازتشممکروخداحافظا ازمادر تادیم سمممت درب باامدن علا راه اف
سترس تمام بدنم میلرزیدحالت تهوع امانم  شدیم.....توي راه ازا شین  سوارما

دیم میشممدوقتا رسممیروبریدبودبانزدیک شممدنمون به خونه حالت تهوم بیشممتر
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بازورخودم روبه دستشویا رسوندم انقدرعق زدم که سرم گیي رفت روي دوپا 
 افتادم....اصفبرام مهم نبودکه لباسم کثیف میشه فقط میخواستم فرارکنم

 دوست داشتم ازاین باتفق که گرفتار  شدم نجات پیداکنم
 اما دست وپازدنم مساوي میشدبا بیشترفرورفتنم 

یدونم به  نم که  هایا  تق  با که  بودم  نده  مو یا  قدرتوي دسمممتشمممو چ
 درمیخورداز ابلندشدم.....بله

 مهدي:کدوم گوري موندي بیابیرون دیگه.......
بدونه  واب دادن به  مشغول شستن صورتم شدم میخواستم زودترازدست 
این ارای  مزاحم راحت بشممم .....وقتا مرمئن شممدم چیزي ازارایشممم باقا 

ن رفتم......بدونه تو ه به علا به اتاق رفتم مشممغول عوض کردن نمانده بیرو
 لباسم شدم که مامان وارداتاق شد

مامان:دختره ورپریده این چه رفتاریه که میکنا اون ازگریه تمام شبت اینم ازبا 
سرت بیرون  سررواز شوهرته پا فکراون پ محلا ابنت....ببین نداعلا دیگه 

 کن وباعلا مهربون با 
سا ولم کنه به زودي پوزخن شیدکاري نمیکنم قبل عرو دي زدموگفتم:نگران نبا

ازدسممتم خفا میشممیدولا نما بخشمممتون باید واب دل شممکسممتم روپا 
 بدید.........

باتشمممک دونفره اي  تاق روترک کرد.....کما بعدمهران  مامان باعصممبانیت ا
 وارداتاق شد

 ونمهران:مامان گفت اینوپهن کن اون تشک کوچیک برات
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به مهران خیره شدموگفتم:حاشابه  یرتت براي خواهرت تازه عقدکردات حجله 
ستم  صورتم زدوگفت:اگرمیتون سیلا به  اماده میکنا....انگاربه  یرت  برخورد

 قلم پاشومیشکستم
تاق شمممدن مهران  مه واردا باصمممدا  ه که  گارسممیلا محکما زده بود ان

به  نارشممون زدورفت منم با تو ه  یه رختخواب روپهن از لودرک حضمموربق
کردمودرازکشممیدم.....بابااینها با حرف ازاتاق خارج شممدن علا دروبسممت به 

 سمت رختخواب میامدکه گفتم:میشه بمو روخامو  کنا
 علا:خیلا تاریک نمیشه

من:خواه  میکنم......با حرف بمو روخامو  کرد کنارم با فاصممله کم 
 روي رختخواب درازکشید

 وگفت:مهران چرا زدتروشوکردطرف من
 من:مهم نیست

 علا:ندا اون چیه که همه از  خبردارن  یره من
 من:چیزخوبا نیست ازبا خبریت نهایت استفاده روبکن

 دستشودورکمرم حلقه کردوگفت:پا به فکرمنا
اشممکهام مثل ابربهارشممروع به باریدن کردن علا منومیبلولسممیدواز عشممق 

تم... حرفهاي علا بلولسممیدن  مثل زیاد  بهم میگفت منم اشممک میریخ
 بنزین روي اتی  اتی  قلبم روشعله ورمیکرد
 اون داشت ازبودن بامن نهایت لذت رومیبرد
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شودوقلبم روپاره  سوختم......هرحرف  خنجرمی شق قدیمیم می منم تواتی  ع
 پاره میکرد......چرورمیتونستم اروم باشم

سیدبو شق بلول صرفا باع شت لبهایا که م سید....علا اون دا درومیبلول
شیده  شق و نون ک صرفا تامرزع شقانه م شت توگوشا که اززمزمه هاي عا دا

 بودم حرف میزد
 چرورتاب بیارو......خدایابهم رحم کن .....به قلب خسته ام رحم کن

تانزدیکا هاي صممبح علا حرف زدومن اشممک ریختم.....خداروشممکر بمو 
شک خامو  بودوعلا هم توحال خود  بودانقدرس رملسلت بودکه متو ه ا

 چشمام ودل پرخونم نشد
وقتا علا خوابیدازاتاق زدم بیرون خودم روبه خونه فرشممته  ون که حابخالا 
بودرسوندم تمام خاطرات باهم بودنمون از لوچشمام گذشت همون  ایا که 
ستم گریه کردم ز ه زدم تادلم اروم  ش سیده بودم ن صرفا براي باراول بلول م

 بگیره.....
.بیانامرد...بیاببین ندات عشممقت به ش روزي افتاده......بیاببین چروربدبختم 
باره ارام   تاتوا وشمممت دو یا  خامو  کن......ب یاواتی  قلبم رو کردن.....ب
بگیرم.....این رسممم  نبوداین رسممم دوسمممت داشممتن نبودچرا ولم کردي 

 ورفتا......خدایاکمکم کن ......من تحمل ندارم......
 فففا کجججججایییا نامممممردکجاییامصرفف

 بیاوارومم کن.....بیاو رق لذتم کن.....
 پسسسا کیییا تممممموم میییییشه.....

 این کابلولس نبودت داره دیونم میکنه
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 بیاوازخواب بیدارم کن
 انقدرگریه کردم وباخودم حرف زدم که نفهمیدم کا خوابم برد......

 گذشته ندا
یکماه ازعقدمنوعلا میگذره تواین یکماه علا حداقل هفته اي سممه نزدیک به 

شممب رواینجامیگذرونه انقدر رفت وامد  زیاد شممده که باباهم دیگه نگران 
شممده بودبراي همین دیروزرفت تا باپدرعلا صممحبت کنه.....وقتا امدمامان 

 از  پرسید:چا شدمحمد
 اکنیمبابا:هیچا قرارشددوهفته دیگه بساط عروسا شون روبپ

مامان صورت  روچنز زدوگفتيواي.....چا داري میگا محمدمگرمیشه به 
 این زودي ماهنوزهیچا اماده نکردیم

محمد:فکرمیکنا نگفتم امااقاي رضممایا گفت:تمام کارها به عهده خودمون  
 منم ناچارقبول کردم

خدایا چا میشممنیدم قبول کرده هنوزازشممک عقدبیرون نیومدم چرورعروسمما 
 ..خدایا برس به دادمکنم...

 للللللللللللللللللللللللل
ازامروزافتادیم دنبال خریدعروسا......علا باذوق وشوق خریدمیکرد من فقط 
همراه  میرفتم هیچ نظري نمیدادم.......حتا براي انتخاب لباس عروس هم 

 نظرندادم .....همه خریدهابه سلیقه علا ومامانامون صورت گرفت.....
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 خیلا زوددوهفته سررسید
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ازصممبح امدم ارایشممگاه وقتا صممورتم روبنداندرختن به بهانه دردازته دل گریه 
 کردم همه فکرمیکردن بخاطردردصورتمه

 خبرنداشتن این طورباسوزگریه کردن فقط ازیه قلب سوخته برمیادوبا.....
م تموم شممدبه کمک شمماگردارایشممگرلباسممم نزدیک  روب بودکه کارارایشمم

 روپوشیدم....روي صندلا منتظره علا نشستم
ستم  سرخ رودادد ست گل رز  شونیم د سیدن پی کما بعدعلا امدوبعدازبلول
شم  شم خود شین ب سوارما شگابیرون امدم علا کمکم کرد باکمک علا ازارای

 ماشین رو دورزدوسوارشد
 ن رودرپی  گرفت بعدازکما گشتن توخیابوناعلا راه خونشو

یاده شمممدم میونه دسمممت وهلهله  ماشممین پ مک علا از به ک یدن  عدازرسمم ب
دوداسپند.......واردخونه شدیم روي مبل دونفره اي که براي مااماده کرده بودن 

 نشستیم 
باانرژي  نان  حالشممون چ گاه کردم خوشممب یدن ن هایا ک میرلقلصمم به اون

 میرلقلصن که ادام حسودی  میشه
قدر دلم براي خ مه چراان یا عزام اگرعروسممی مه  خت این عروسممی ودم سممو

 ناراحتم......چرادوست دارم گریه کنم.....خدایااین دیگه ش تقدیریه
ست زمانا ک باعلا  ست در ازمهمونا چیزي نفهمیدم فکردرگیربعدازاین  ا
شکنجه گاهم فرقا  شودبرم خونمون......خونه اي که با شم.....کا  می تنهامی

لا مسممخره اسمممت ازدسمممت علا میخوام به شممکنجه گام پناه نداره......خی
 ببرم....کا  امشب هیچ وقت تموم نشه......
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بعدازخوردن شممام مهموناکم کم رفتن علا هم چادرم روسممرم کردوبسمممت 
ماشمین بردم....وقتا خود  سموارشمدبه سممت قتلگاهم حرکت کرد......اره 

شب من توي اون خونه سفخا قتلگاه امشب اون خونه میشه قتلگاه من......ام
 میشم........

به مرد  یل میشممم  بد جامیکشمممه......امشمممب ت امشمممب علا روحم روان
 متحرک......خدایا میشه تصادف کنیم من بمیرموبه اون خونه نرسم
 بارسیدنمون به خونه فهمیدم اینم  زءارزهاي محالم به حساب میاد

مان  پارت با70علا  لودرا با گه داشمممت  حافظا کردوبرام  متریمون ن خدا ازم 
باشممم  خت  مه من خو  ب گاربراشممون مه ارزوي خو  بختا کرد......ان
گه خو  بخت  یه نون خورکم بشمممه اونم شمممددی خت مهم این بودکه  بدب یا

 یابدبخت شدنم مهم نبود
همه به ترتیب امدن وخداحافظا کردن اخرین نفرمامان بودموقع خداحافظا 

بدت  قدرازمن  به درگوشممم  گفتم:چراان مدخواه  میکنم بگو..... میو
 تبعیدازمن درگوشم گفت:اززنهاي خوشکل که مرداروازراه بدرمیکنن متنفرم

اینوگفت وازم  داشممد.....یعنا چا یعنا من به  رم خوشممکل بودن ازطرف 
 مادرم مجازات میشدم.........این انصاف نیست به خداانصاف نیست....

......درخونه روبازکردواردخونه علا دسممتم روگرفت وبه سمممت خونه کشممید
شممدیم.....علا رفت اشممپزخانه منم راه اتاق خواب رودرپی  گرفتم داشممتم 
ندي  بازشمممد...... یغ بل که درتوسممط علا  هام روعوض میکردم  باسمم ل
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خت  مت ت خل ازپشمممت بل للم کردومنوبسمم مددا یدم......علا ا کشمم
 اوردکشید.....روي تخت درازکشیدم علا هم لباسم روازتنم بیرون 

 اشکهام شروع به باریدن کردن ازعلا خواه  کردم 
التماس کردم کاري بهم نداشته باشه ولا هلولس چشماشو گورکرده بودطوري 

 که اشک چشمم روندیدخواه  والتماسم رونشنید.....
من مردم اره مردم روحم مردازفردا این حسمممم که حرکت میکنه درسممت عین 

 مرده متحرک..........
 زمان حال

امروزمصممرفا امددنبالمون قرارشمممداول حمیدروبزاریم فرودگاه ازانجا بریم 
صوا کبري خانم  سفار  هاي زیادبه ارمان ومحیا وعلل خ شیراز.....بعداز
راها شممدیم توي راه تافرودگاه مصممرفا وحمیدگرم صممحبت درموردمسمما ل 

 کاري بودن منم فقط به این سفرو
 بودن با مصرفا فکرمیکردم

انقدر رق فکربودم که متو ه گذرزمان نشدم وقتا به خودم امدم رسیده بودیم 
فرودگاه .....موقع خداحافظا حمیدگونم روبلولسممیدازاین حرکت  شمموکه 

 شدم اونم پی  مصرفا
شالم روي  سمت درب خروج راه افتادیم انقدرباگوشه  وقتا حمیدرفت ماهم ب

 گونم کشیدم که حتم دارم قرمزشده
 ماشین نشستیم اخماي مصرفا حسابا توي هم فرو رفته بود وقتا توي

کما ازمسممیروکه طا کردیم مصممرفا گفت:نداگفتا بف بارباحمیدازدواج 
 کردي میشه بدونم چه ا باري درکاربوده
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 من:مگراهمیتا داره 
 مصرفا:اگراهمیت نداشت نما پرسیدم

سرت بودن با سال ح ستم  واب  روندم امافکرکردم چند صرفا روبمیخوا ه م
 دو  میکشم چراحابکه پیشمه باها  لي کنم

 براي همین گفتم:محیا رودیدي
 مصرفا:دخترت رومیگا

 من:اره ابن نزدیک به پني ماه خونه نشین تازه تونست چندقدم راه بره
 مصرفا:خوب.... این ش ربرا به ازدوا ت باحمیدداره

 نفا دادممن:تصادف کرد درست زمانا که من به حمید واب م
سرا  فیلما  صادف  روبرام فرستادن توي مهمونا حمید بعدازچندهفته فیلم ت
سربچه هام  ستاده بودگرفت گفت:اگرباها  ازدواج نکنم ازاین بدتر که برام فر
خاع  یاقرع ن که مح خدابهم رحم کرد یاره میتونا درک کنا چا میکم  ونوم م

 نشد
 ادما باشهمصرفا:واقعامتاسفم فکرنمیکردم حمیدهمچین 

 من:تاسف تودردي رودعوانمیکنه......دعاکن زودترازدست حمیدخفا شم
 مصرفا:دوست  نداري

 به  خیره شدم وگفتم:یکباربیشترشیرینا عشق روحا نکردم
 ولا معشوقم با وفاترازاون چیزي بودکه فکر  رومیکردم
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شدیم بعدازخوردن  ذا  شت پیاده  سنتا نگه دا صرفا کناره رستوران  وباره دم
صرفا به و ودم تزریق  شا که کنارم شین وارام راه افتادي حرکت گهواري ما

 میشود....... باعث شدچشمم سنگین بشه وروي هم بیافته
 باصداي مصرفا ازخواب بیدارشدم 
 مصرفا:ندا....نداخانم پاشو.....ندا

 اروم چشمممام روبازکردم اگربگم بهترین وزیباترین صممحنه عمرم رودیدم درو 
 نگفتم 

چه چیزي زبیاترازدیدن معشوق موقع بازکردن چشمات میتونه باشه......دوست 
 داشتم نصف بیشترعمرم روبدم ولا هربارموقع خواب مصرفا بیدارم کنه

 باصداي مصرفا به خودم امدم
 مصرفا:چیزي شده ندا  اییت دردمیکنه چراگریه میکنا

یت میبینم.... هام روتوي واقع یا یدن تو من:دارم رو .هنوزم فکرمیکنم د
 رویاست......میترسم ازاین خواب رویایا بیداربشم.....اینهاروبا گریه میگفتم

 مصرفا ا وش  روبرم بازکرد..........
 ))عکا کاورشخصیت ندا ((

 گذشته ندا
شم بازکردم.....علا درست بابسرم بودباازکردن  صورتم چ سا  ساس خی بااح

 نداتوکه منونصف عمرکرديچشمام گفت:خوبا 
اینوگفتو دستشوپشتم گذاشت وادارم کردبه نشستن وقتا نشستم بدن برهنه ام 
رودیدم یادم افتادش بفیا سممرم امده مففه رومحکم دورخودم پیچیدم که علا 
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گفت:ببخشممیدندا معذرت میخوام دسممت خودم نبودببخ  اگراذیت شممدي 
 بیااین اب قندوبخورتاحالت  ابیاد

انوپا زدم وگفتم:باهام چیکارکردي..... تنها هدیه باارزشمما که میتونسممتم لیو
چا  ب  رو یاد وا ب یه رور گر کردي ا بودم  نا تا  ف گر بدم روازم  ه   ب

 بدم......بامشت به سینه علا زدم وگفتم:عوضا،نامرد،پست
شک  شوندارم...مگه ا ستا این کاروباهام بکنا....مگه نگفتم امادگی چرورتون

 ..مگه خواه  و التماس کردنم رونشنیدي...........چشمم روندیدي.
 چرررررا....هاااان.....چرررررا.....اذت بدم میاد....اذت متنفرم میفهما

یدن زیردلم  ناتیرکشمم ما ندشمممدنم ه ندشمممدم....بل خت بل اینوگفتم وازروي ت
همانا........ازدردزیاداخ بلندي گفتم وکمرم خم شمممد علا امدکنارم تاکمکم 

 ي بلندکه با شباهت به فریادنبودکنه باصدا
مت رگم  لوچشممم ین ابن   م ه خوره  ب هم  ب تت  گردسممم نه.......ا تم: ف گ

 رومیزنم......ازم فاصله گرفت منم باحال زاري واردحمام شدم
زیردو  اشک ریختم وبدنم روبالیف محکم کشیدم تاازو ودعلا اثري روي 

 بدنم باقا نمونه.....
کما بهتربود......ازنبودعلا توي اتاق نهایت  وقتا ازحمام امدم بیرون حالم

 استفاده روبردم ومشغول پوشیدن لباسهام شدم 
 تازه روي تخت درازکشیده بودم...... که درزدن 

 نگاه کن تازه داره درمیزنه بدونه گفتن چیزي به سقف خیره شدم
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که  مان  ما به  جب  باتع به گوشممم خورد...... مان  ما بازشمممدصمممداي  تاق  درا
 وارداتاق شده بودنگاه کردم....مامان بسمت تخت امدوگتحاب

 مبارک باشه.....خوبا مامان.
 من:خوب بودن من مگرمهمه.....امدي که ببینا دامادت چیکارکرده

نترس باارز  ترین چیز زندگیم روازم گرفت ازحابراحت سممرروي بالشممت 
 بزارید

سممماعت بیهو  بودي مامان:این چرت وپرت هاي چیه میگا.....حدودنیم 
علا ازترسمم  نبوردت دکتروقتا دیده بهو  نمیاي به مامان  زنز زده اون 
یایم ببینم حالت چرورانوقت  تاب بال من  مده دن نده خداهم نصممف شممبا ا ب

 توچرت وپرت بهم میبافا
 من:میمردم که راحت میشودید....اصفچرا امدي.....کا تورو راه دادِ 

هم این طرفهاپیداتون نشممه فکرکنیدندا مرده البته  ازخونه من بروبیرون....دیگه
 فکرنکنیدچون من مردم.....من دیشب روي همین تخت مردم.....

بادادوبیدادمن علا مادر  وارداتاق شممدن اینباربلندترگفتم:بریدبیرون ازاتاقم 
 میخوام تنهاباشم راحتم بزاریییید

تاق بیرون رفتم..... که ازا یدن  بدم ترسمم حال  کاراز توخودم  مع شمممدم ان
 وگفتم:مصرفا منوببخ  خواه  میکنم منوببخ ....

 من زن خوبا نبودم حتا نتونستم از باارز  ترین گوهرو ودم 
 نگهداري کنم واوناباعشق به دستهاي پرمحبتت بسپرم

 متاسفم......کا  میمردم وهمچین روزي رونمیدیدم....
 کاششش .......
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 دوستاي گلم ))بیک ونظرفرامو  نشه 
 ( -پارت بعدي انشاله  روب میزارم به امیدهمراها شما عزیزانم((:

 گذشته ندا
یکماه ازازدوا م باعلا میگذره توي این یکماه حسابا افسرده وکم حرف شدم 
صرارکرده بریم دکترکه قبول  شه چندبارا سته می ستم خ علا هم کم کم داره ازد

نه نه خو نه هیچ کسممم نرفتم  با  نکردم خو با مادرعلا  نه  نه خو ها مان این ما
دوبارامدتامثفنصیحتم کنه ولا من رفتم تواتاق ودروقفل کردم حوصله شنیدن 

 حرفهاي با منرق  رونداشتم.......
############################################### 

یده هرچا  لت تهوع امونم روبر حا حالا  ندروزعفوه برخسممتگا وبا  چ
ده به معدم برمیگردونم صممبح علا خیلا اصممرارکردتادکترببرتم میخورم نرسممی

امامن راضمما نشممدم حا میکردم میخوام بمیرم خیلا خوشممحال بودم ها 
  ذامیخوردم تاباببیارم بلکه زودتر بمیرم.......

ازصممبح انقدرباباورده بودم که دیگه حسمما برام باقا نمونده بود روي مبل 
م رو روي هم فشممردم تاکما اسممتراحت درازکشممیده بودم پلک هاي خسممت

شدیه  شته بودکه علا یابگویا واردخونه  شترنگذ کنم..........هنوزچنددقیقه بی
نگاه بهم انداخت بعدگفت:بفرماییداقا دکترباشممنیدن دکتراززبان علا چشمممام 
روبازکردم سیخ سر ام نشستم علا بهمراه مردي که کیف چرما توي دست  

 بودبه سمت من امدن
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ا به من رسیدن علا گفت:ببینیداقاي دکتررنز به رونداره هم  هم حالت وقت
 تهوع داره چیزي نمیتونه بخوره

 دکتر:تب چا تبم دارید
بارم  له هر حا لت تهوع داره وبی حا نه....فقط  نه.... بل من علا  واب داد: ق

 حال  بهم میخوره رنگ  مثل گچ سفید میشه
 روبزنا بابدکترروبه من گفت:میشه استین تون 

 انقدرشکه شده بودم که توان هیچ کاري رونداشتم 
ستم  سني روروي د شار ستگاه ف ستین بلوزم رودادبابدکترد سمتم امدا علا ب

 گذاشت.......بعدازگرفتن فشارم روبه علا گفت:خیلا پایین روشی  ه
 علا دست پاچه گفت:بایدچیکارکنم 

 دکتر:قبل ازهرچیزي بایدببرید  ازمای 
 علا باتعجب گفت:ازمای ....ازمای  براي چا

 دکتر:احتمابخانمتون بارداره
 همین یه کلمه کافا بودتابااون فشارکم ازحال برم

 وقتا چشمام روبازکردم توي اتاق بیمارستان سرم بدست خوابیده بودم
کما فکرکردم اولین چیزي که بخاطراوردم صممداي دکتربود:احتماب خانمتون 

 بارداره
ین  هام ا با نم  ک ی م ه   خوا نم  ک مل  ح ت تونم  ی م ن کا رو ی ین  خدا ا نه 
شق  سرملسلتم چروربه بچه علا ع صرفا  شق م کارونکن......من هنوزازع
به زندگا نکبتا من بازنکن خواه   بورزم.......پاي یه بچه با گلنلاله رو

 میکنم
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 باصداي درنگاهم روبه اون طرف کشوندم 
 ريمامان امدنزدیک تختم وگفت:بهت

من:دروِ  مگرنه......اره بابادکترِه هیچا بلدنبود....فقط مسممموم شمممدم مگه 
 نه.......چراساکتا حرفا بزن بگوبیچاره ترازاینا که هستم نشدم

 صداي درمانع ازادامه صحبتم شد
شونیم  شد پی شد امدنزدیک تختم.....خم  شیرینا داخل  مادرعلا با عبه اي 

 مامان کوچولوروبلولسیدوگفت:مبارک باشه....
مان  ما فت  گ من  به  لو.....اره  کوچو مان  ما فت  گ فت..... گ چا  ین  ا

 کوچولو.......یعنا بچه علا........باصداي بلند فریادزدم...ننننننه......
شکمم  شت به  نننننننه......این امکان نداره.....مثل دیوانه هاگریه میکردموبا م

نه.....من این بچه رونمی بایدبمیره.........من میزدمومیگفتم:نننن خوام......این 
بکشممشممم .......نمه  خداااااا  باشمممم......... لا  ع چه  ب مادر خوام  ی م ن

 اصفمنوبکشششش  بکشوووووو راحتم کن
 بسمهههههه

مامان سممعا دراروم کردنم داشممت امامن مثل دیوانه ها افسممارپاره کرده بودم 
پی  نمیبرن سراسیمه خودمومیزدم وگریه میکردم......مادرعلا که دیدکاري از

تارمنوروي تخت  تار واردشمممدپرسمم عدبادوتاپرسمم یدکما ب تاق دو به بیرون ا
خوابوندبهم امپولا تزریق کردن تااروم بگیرم.....خبرنداشممتن دیگه رمقا برام 

 نمونده تاگریه وزاري کنم......
 بابستن چشمام قرره اشکا ازگوشه چشمم سرخوردوروي گونه ام افتاد........
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ستراحت کنم...... تابراي دان بعدي زندگیم  ستراحت میکردم.....اره بایدا بایدا
 قوي باشم.......

 ))پارت بعدي رواگردوست داشته باشیدشب میزارم
 لرفابانظرات وبیک هاتون همراهیم کنید(((

 دوستدارتون زهرا
 زمان حال

ن  ک ی م کر ف نوزم  ه نم....... ی ب ی م یت  ع ق تووا هام رو یا یدن دارم رو م د
باگریه  یایا بیداربشممم.....اینهارو یاسمممت.....میترسممم ازاین خواب رو تورو

 میگفتم....
مصرفا ا و  امن  روبروم بازکرد.....ا وشا که برام پرازامنیت بود......بوي 
شامم روپرکرد...به پیرهن  چنز زدم گریه کردم اندازه تمام  خو  عررتن  م

م اشممک ریختم.....وقتا احسمماس کردم دل تنگیهام به اندازه تمام حسممرت ها
شدم به  شب  خیره  شماي رنز  صله گرفتم.....به چ شدم کما از  فا ارومتر

 چشمایا که دنیام توي اونهاخفصه میشد.....
من:کا  این ا وشمم  امنوهیچ وقت ازم دریغ نمیکردي اگربدونا چقدربه 

 بدون کنارت احتیاج دارم......
 ....هیچ وقت ازم دوري نما کنا.

 مصرفا:یعنا باورکنم هنوزمثل بیست سال قبل دوستم داري
 من:باورکن عشقم بهت کمترنشده که بیشترهم شده
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شت طوري دیگه اي برامون رقم میزد کا  قبل اینکه زن  سرنو صرفا:کا   م
حمیدبشا میدیدمت.......ولا ازت میخوام این یه هفته روفارق ازحمیدوبچه 

 ذرونیم هاو.......کنارهم خو  بگ
 فقط خودم باشم وخودت......نظرت چیه

لبخنددندون نمایا زدم وگفتم :عالیه میخوام بعدازبیسممت سممال کنارت ارام  
 ازدست رفتم روبدست بیارم.....

 مصرفا دست  روبسمتم درازکردوگفت:پا بزن بریم
 دستموتودست  گذاشتموباها  همراه شدم......

 ))عکا کاورشخصیت مصرفا((
 گذشته ندا

 روزها درپا یکدیگرمیگذشتن......
ومن به واسممره بارداري شممکمم روزبه روزبزرگترمیشممه.....اوایل قبول کردن  
برام سممخت بود........حتا براي ازدسممت دادن  خیلا تف  کردم اما بیهوده 
سرسختانه بامن میجنگید اخرهم  شتن به این دنیا  بود.....چون بچه براي پاگذا

 مقلوبم کنه..... تونست
ابن توماه چهارم بارداریمم......هروقت بچه ام تکون میخوره شمموروشمموق 
باسمممت  مادرشمممدن زی وصممف نشمممدنا و ودم رودربرمیگیره.....حا 
خیلا.....خیلا زیبا......دوست داشتم وقتا بدنیامیادتمام کمبودهاي زندگیم 

 روبرا   بران کنم
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......این مدت به لرف بچه ازدست علا هم ازپدرشودن خوشحال بنظرمیرسه
علا راحت شدم......اوایل بارداریم تاعلا نزدیکم میشودحالت تهوع میگرفتم 

 انگارنوزاد داخل برنم هم فهمیده بود 
باعلا ازارم میده......درسمممت ه ابن دیگه اون حالت هاروندارم ولا   بودن 

 دمیشه هنوزهم بانزدیک شدن علا به خودم وانمودمیکنم حالم ب
به همین خاطرشممبهاقبل ازامدن علا شمممام میخورم.....براي خوابم به اتاقم 
سرکارمیاد ذا  روگرم میکنه وروي رختخواب توي  میرم.....علا هم وقتا از

 حال میخوابه.......
 لللللللللللللللللللللللللللللللللل

یه حا ترس و یادخوب نبود حالم ز یدارشمممده بودم  که ب  امروزازصممبح 
 ....توو ودم افتاده بود

به خاطراسترسم زودترازشبهاي قبل شام خوردم تا زودتربخوابم بلکه این حا 
 لعنتا دست ازسرم برداره

 داشتم شام میخوردم که درتوسط علا بازشد
 علا باچشماي به خون نشسته بهم چشم دوخت

 ازنگاه  ترسیدم وگفتم:خ.....خو......خوبا......چرا
  ملم کامل بشه گفت:میشه امشب پیشت بخوابم قبل ازاینکه

چشمممام ازتعجب اندازه نلبکعا شممد.....ولا ازموضممع ام کوتاه نیومدوبااخم 
 گفتم:معلومه که نمیشه مگه نمیدونا وقتا میاي طرفم حالم بدمیشه.....

 علا:میدونم خیلا وقت اون حالت تهوع هات خوب شده
 خواه  میکنم میخوام باهات حرف بزنم
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لحن  انقدرمظلوم بودکه با اراده سممرموتکون دادم وبسمممت اتاقم رفتم روي 
 تخت روبه دیواروپشت به علا دراز کشیدم.......

شکمم حلقه  شو دور شها ست شید...د چنددقیقه بعدعلا امدروي تخت درازک
 کردبل للم کردوکنارگوشم گفت:ندا امروزنابودشدم....

  رورم شکست........ 
لعنت فرسممتادم......حالم خیلا بده ندا.....ازیه طرف دلم میخوام ان به  یرتم 

نابودت  چه ات  باازدسمممت دادن ب ثل من  رورت خوردشمممه  تام مت  قدربزن
ست  س ست روت بلندکنم وقتا میبینمت ارادم  کنم....... ازطرفا دلم نمیاد د

 میشه نمیخوام خاربه پات بره
.قبل ازاینکه بیام خونه نفرت  روبا توي قلبم عشممق ونفرت باهم تو دال....

 پیروزبود........ولا بادیدن دوباره ات عشق به قلبم سرازیرشد
 چیکارکنم ندا.....

مات روبهم  یل  م توچشمم هات روبهم نگفتا.....چرادل یه  یل گر .چرا دل
 نگفتا......چراگذاشتا خودم بفهمم وخوردبشم 

 انقد ازم متنفري که  رورم روهدف گرفتا.......
 برگشتم باوحشت به  خیره شدم........ 

 زمان حال
 دست تودست مصرفا واردهتل شدیم

 مصرفا دوتا اتاق کنارهم گرفت......باهم سواراسانسورشدیم
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طبقه سمموم پیاده شممدیم  لودرمصممرفا شمممارم روگرفت تابراي شممام خبرم  
 .....کنه.....وارداتاق که شدم لباسهام روعوض کردم روي تخت ولوشدم..

سممال دوباره 20حال خوشمما داشممتم....خیلا خوشممحال بودم.....امرزبعداز
 ارام  به زندگیم برگشته بود........بالبخندچشمام روي هم گذاشتم .....

 باصداي زنز گوشیم ازخواب بیدارشدم باهمون صداي خوابالو واب دادم
 من:بله

 وابیديفتا تواتاق بازخمصرفا:به به خانم خوابالوتوماشین کم خوابیدي که ر
من:باورکن تونبودت انقدربا خوابا کشممیدم.....حابک پیشممما میخوام تمام 

 بیخوابا هاموتففا کنم..... 
 مصرفا:فعفتففا کافیه..... اماده شوبراي شام بریم بیرون

 من:باشه تابیست مین دیگه حاضرم 
 مصرفا:باشه منتظرم

 بعدازشستن دست وصورتم بعدازقرع کردن بسمت سرویا رفتم
 لباسهام روباشلوار ین سورمه اي ومانتوابا کاربنا عوض کردم

شال ابا هم روي سرم گذاشتم......بایه ارای  ملیح .....وقتا ازخودم راضا 
 شدم به طرف دررفتم.....دراتاق مصرفا روزدم 

 دروبازکردبادیدنم کفت:اماده اي 
 من:اره بریم

وبرداشمممت ودسممتمو گرفت شممونه به شممونه هم راه مصممرفا کارت اتاق ر
افتادیم......بعدازتحویل دادن کارت هاي اتاق ها.....بامصممرفا ازهتل زدیم 
شت داخل  شیکا نگه دا سا گرفت....... لورستوران  صرفا تاک بیرون ....م
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شممدیم.....روبروي هم گوشممه دني رسممتوران نشممسممتیم خیره نگاه  میکردم 
 مد.....نمیتونستم از  چشم بردار

 مصرفا:چیزي میخواي نداچرا اینجوري نگام میکنا
من:اره...........میخوام.......میخوام به اندازه تمام دلتنگا این سممالهانگاهت 

 کنم......
مصممرفا دسممتموکه روي میزبودروتوي دسممت  گرفت وگفت:انقدر با قراري 

 نکن ندا سعا میکنم همه چیزودرست کنم......
 دوباره داشته باشمتمن:کا  میشود

 مصرفا:براي دوباره باهم بودنمون هرکاري میکنم قول میدم
 قرره اشکا ازگوشه چشمم سرخورد

گه  ذارواوردن.....موقع خوردن  ذا  تامیخواسمممت چیزي ب مصممرفا 
 هردوساکت بودیم

 بعدازخوردن  ذاوحساب کردن....با مصرفا ازرستوران بیرون امدیم......
 گفت:باکما پیاده روي موافقا مصرفا روبهم 

ازخداخواسته قبول کردم.....چون اینروري مدت زمان بیشتري پی  مصرفا 
 بودم 

باهم قدم برمیداشتیم که مصرفا گفت:یه سوال اذت دارم ولا قبل  قول بده 
 ناراحت نشا

 من:بپرس قول میدم
 مصرفا:شوهرسابقت کجاست
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 من:فوت کرد
 کردوگفت:شوخا میکنامصرفا حیرت زده نگام 

قات  فا عدازاون ات یدم......علا هم ب ما را خیلا سممختا کشمم عدازاون  من:ب
 زیادعمرنکردهمیشه خودمومقصرمرگ  میدونم 

 مصرفا:چرا.......اصفچا شدکه مرد
 بارسیدنمون به هتل گفتم:باشه سرفرصت همه چیزوبرات تعریف میکنم

فتیم طبقه سمموم پیاده شممدیم بعدازگرفتن کارت اتاقامون بسمممت اسممانسممورر
 وبعدازگفتن شب بخیرهرکدوم به اتاق خود  رفت 

بعدازتعویض لباسممم خزیدم زیرپتو ولا مگرخوابم برد....فکرمصممرفا یک 
 لحظه هم ازذهنم بیرون نمیرفت......

شدم رفتم طرف دیواري که ان  شدم که کفف از ام بلند انقدراین پهلو ان پهلو
کناردیوارنشممسممتم به این فکرکردم کا  میتونسممتم  طرف  اتاق مصممرفا بود

ازدیوارعبورکنم وشممب وپی  مصممرفا صممبح کنم.....کا  مصممرفا هم 
 خواب  نبره وبیادپیشم باصداي پیام گوشیم به سمت تختم رفتم 

 ازدیدن اسم مصرفا تعجب کردم پیام روبازکردم نوشته بود....
 میکنم خوابم نما بره بیداري ندا......فوراتایو کردم اره هرکاري

بازکن امدم  یام داد، درو باره مصممرفا پ ارسمممال روزدم......چنددقیقه بعددو
 انجا......چندبارپیام روخوندم باورم نمیشدانقدرزود ارزوم براوره شده

بمماتممقممه اي کممه بممدرخمموردبسمممممممت درپممروازکممردم.....مصممممرممفمما 
 امدتوگفت:چرانخوابیدي

 من:به همون دلیلا که تونخوابیدي
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صممرفا دسممتموگرفت وبسمممت تخت برددرهمون حالم گفت:میدونم کارم م
شوهرداري ولا اروم وقرارندارم بااینکه تمام راه رورانندگا  ست وتو ست نی در

 کردم وخسته ام نمیتونم بخوابم
 فکرت یه لحظه ازسرم بیرون نمیره

یدمنووادارکردکنار  درازبکشممم ا و  پرمهرشمموبروم  روي تخت درازکشمم
.سممرروي سممینه سممتبر  گذاشممتم وارامشمموبه بندبندو ودم تزریق بازکرد....

 کردم.......... 
 ))ببخشیددیرگذاشتم نت نداشتم

 بیک هاروببریدباببریم براي پارت بعد((
 گذشته ندا

مات روبهم  یل  م چشمم هات روبهم نگفتا........چرادل یه  یل گر چرادل
....انقدرازم متنفري که نگفتا......چرا گذاشممتا خودم بفهمم وخوردبشممم.

  رورم روهدف گرفتا......
ست  رو لواوردگونم  صبا کردود شدم....علا خنده ع شت به  خیره  باوح
رونواز  کردوگفت:نترس عزیزم تاقبل ازاینکه بیام اینجاخیلا نقشممه هابرات 
شد.....کا  همون اویل بهم میگفتا  شتم ولا بادیدنت هم  نق  براب  دا

 رودوست داري تا اینقدربهت وابسته نشم......کا دیگه اي 
 حاببگوببینم کجاست چیکارمیکنه

 من:نمیدونم ازوقتا خانوادم فهمیدگذاشت ورفت
 علا:که اینرورپا از  خبرنداري
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 من:نه خبرندارم خیالت راحت
 علا:چراعصبا میشا گلم من که منظوري نداشتم .....ببینم خوشکل بود

گاه کردم ما  ن عاهم علا  به چشمم نداري واق وگفتم:توچیزي از  کم 
توخوشممگلا وخو  تیپا چیزي ازمصممرفا کم نداشممت....فقط مشممکل من 
سیرکا دیگه اي بود.....منا که بابودن  حا زندگا  بودم......منا که قلبم ا
ست  صرفا نبودمن علا رودو شایداگر م شکل علا نبود شتم......وگرنه م دا

 رو ازم گرفته بودداشتم ولا عشق مصرفا این ا ازه 
صداي علا منوبه خودم اورد.....چرا هاااان.....چرالعنتا چراپا هنوزدوس  

 داري......چرامنونبایددوست داشته باشا
شق هم فقط یکباربه قلب ادم راه  شق  بودم.....ع شتم عا س  ندا من:من دو

 مدپیدامیکنه......باو ودعشق اون عشق هیچ کا دیگه روبه قلبم نمیتونم راه ب
 بااین حرفم علا پاشدورفت.....

 یعنا ازکجافهمیده کا به  گفته.....خدایاازاین به بعدروختم به خیرکن.....
############################ 

 سه ماه بعد
 بعدازاون شب علا دیگه علا سابق نبود......انگارسردشده بود

شود.....ازاین  شحال بودم دیگه بهم اهمیت نمیدادپاپیچم نمی ضوع هم خو مو
هم ناراحت.....خوشممحال به خاطراینکه عذاب و دان خیانت به مصممرفا 
حاما توي این روزهاي  یه  نداشممتن  خاطر به  ناراحتیمم  نداشممتم....... رو

 سخته.....
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بدون حاما وپشممتیبان زندگا کردم  تاابن  ولا من عادت داشممتم ازبچکا 
 مسلماازاین به بعدهم میتونم......

 ن یکماه واندي هم زودترازاون چیزي که فکرشومیکردم گذشتای
ازصممبح که بیدارشممدم زیرشممکمم دردمیکنه زیاداهمیت ندادم اخه ماه اخراین 
دردهاطبیعیه.......ولا ابن که نزدیک  روب دردم شممدیدترشممده طوري که 
نمیتونم بشممینم......به گوشمما علا زنز زدم ولا خامو  بودبه کارخانه زنز 

ه گفتن علا نیسممت تصمممیم گرفتم به مامان زنز بزنم شممماره خونمون زدم ک
 روگرفتم بعدازپني بوق مامان گوشا روبرداشت

 من:الوسفم مامان خوبید
 مامان:سفم مرسا تو

 باتیري که زیردلم کشید یغ خفه اي کشیدم
 مامان:چا شدي نداخوبا

 من:نه مامان دارم میمیرم
 مامان:دردت گرفته 

 ه من:ار
 مامان:خوب به علا زنز بزن

 من:زنز زدم پیدا  نمیکنم مامان میایا دنبالم ببریم بیمارستان
مان دارم  ما باشمممه من چرورتوروببرممن: یدیه مرد با ندا هامیزي  مان:واحرف ما

 میمیرم توروخدا
 مامان:به بابات یا مهران زنز بزن کاري ازدست من ساخته نیست
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 مغازه بابازنز زدم اماکسا  واب ندادبعدازخداحافظا......به 
 کنارتلفن نشستم اشکم  اري شددلم براي با کسا خودم سوخت 

شقان   ش  با زمزمه هاي عا شده بودم ابن بانواز صرفا  اگر اي علا زن م
ید ا ازه بیشممتر فکرکردن روازم  که زیردلم کشمم بدي  باتیر ارومم میکرد......

سوندم  سا که گرفت.......خودمو به اتاقم ر ساک لبا شیدم ازکمد سهام وپو لبا
ازقبل براي بچم اماده کرده بودم روبهمراه مقداري پول برداشممتم.....بسمممت 

 درحرکت کردم
 بااولین تاکسا که دیدم خودموبه نزدیک ترین بیمارستان رسوندم
 وقتا رسیدیم کرایه روحساب کردموبسمت بیمارستان راه افتادم 

 راي زیمان تنها به بیمارستان رفتهشایداولین زنا بودم که ب
سیم براي  شتم براي با ک شک میریختم نه براي دردي که دا صورتم ا به پهناي 

 تنهایم 
وقتا پرستاردیدتنهام دل  به حالم سوخت وکارهاي پذیر  روبه عهده گرفت 

 ومنوفرستاداتاق زایمان بااینکه ازترحم متنفربودم 
ی بدن براي  پذیرفتم...... بار مل کردم بف  یادب روتح چه دردز ب ااوردن 

 انقدرزیادکه  لوچشمام سیاها رفت و........
یده  تان دراز کشمم مارسمم خت بی بدسمممت روي ت مدم سممرم  به هو  ا وقتا 
نم  بد کل  خوردم درد ی م که  کونا  هرت با بود ته  کوف نم  بد مام  ت بودم.....

 روفرامیگرفت....
ستاري بچ شته بودکه پر ه بل لل وارداتاق مدت زیادي ازبه هو  امدنم نگذ

 شد
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پرستار:بیدارشدي خسته نباشا عزیزم بیا به این خانم کوچولوت روشیربده که 
گذاشمممت کمکم کردبه   نه اسمممت.......بچه روبل للم  حسمممابا گرسمم
شممیربدم......موقع شممیردادن زیباترین حا دنیا روداشممتم داشممتن فرزندي که 

ن نعمت خدایا ازگوشممت وخون خودت باشممه وازشممیرت تغذیه کنه بزرگتری
 محسوب میشود

توطول شممیردادن به دخترم هزاران بارخداروشممکرکردم هم به خاطردادن این 
شممب 9کوچولوبهم هم بخاطرسممالم بودن هردومون.....به سمماعت نگاه کردم 

رونشممون میدادبایدبه علا خبرمیدادم گرچه زیادمهم نبودم ولا بایدخبرمیدادم 
 تابازخواست نشم

ماس وقتا دخترکوچولوم  خانوادم ت با تارگفتم:میشمممه  به پرسمم یدرو خواب
خاطر  نه ولا ب قانو که خفف  بااین فت: تارکما فکرکردوگ بگیرم.......پرسمم
به کمک  به  تنهاییت واینکه شممب بایداینجابمونا ا اره میدم تشممکرکردم و
شماره خونه روگرفتم.....بعدازخوردن  ستاري راه افتادم...... ستگاه پر سمت ای

 وبرداشتدوبوق علا گوشا ر
 علا:الو....بفرمایید

به خاطرهمین بدونه کلمه اي حرف  از  دلخوربودم ازهمشممون دلخوربودم 
 اضافه گفتم:منم علا نداخواستم خبربدم بیمارستان........

حافظ گوشممما روقرع کردم  خدا جامیمونم  مده شمممبم این یاا بدن چه  ب
قب بچم که مرابعدازتشکرمجدد به اتاقم رفتم روي تخت درازکشیدم پرستاري 

یره  بودخ خواب  که  ترم  به دخ فت..... نارم درازکردور ترم روک بود.....دخ
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فا  ر یادمصممم به  کرکردم و ف ما  ک بزارم  چا  مت رو شمممدم.....اسممم
گذاشممتم......مهف....میم  اول اسممم مصممرفا والف اخرشممم اخراسممم 

 منه.....اره مهفخودشه
چشممماي خودم  کلا بامهفحرف زدم ودردودل کردم انقدري که نفهمیدم کا

 خسته شدو روي هم افتاد......
 زمان حال

 صبح باصداي عزیزترین کسم چشمام روبازکردم
مصرفا باقیافه ي کامفطلبکارگفت:خوب شدبیدارشدي......واي ....اینهمه 

 خواب روازکجامیاري ازدیروزتاحاب هم  خوابیدي
 من:خوب معلومه ازارام  کنارتومیارم

 فت:پاشوگلم که دیرمون میشهمصرفا لبخندي زدوگ
 من:باشه 

 مصرفا:پا من میرم حاضرشم 
من:باشممه برو.....بعدازرفتن مصممرفا ازبلندشممدم......یه دو  ربع سمماعتا 
گرفتم وبیرون امدم.....بعدازسممالهاسممرشممارازانرژي بودم شمملوار ین دودي 

اه رموبامانتومشکا وشال مشکا پوشیدم یه ارای  مفیمم کردم.....بسمت در
افتادم هم زمان باخارج شدن من مصرفا هم بیرون امدمصرفا:سفم صبح 

 بخیرنداخانم.....
بایدتوتخت قبل ازبرزخا  من:تازه یادت افتاده سممفم صممبح بخیرندادي اینو

 شدنت میگفتا نه ابن 
 مصرفا:من گفتم گو  بصیرت میخواست بشنوه که شما نداشتا
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شم  مشمتا به بازو  زدموگفتم:اون چشمم بصمیرته نه گو  درضممن شمماچ
 بصیرت نداري که ازخوشکلا من تعریف نمیکنا 

مصممرفا نگاها خواسممتا بهم انداخت وگفت:توانقدرخوشممکلا که زبونم 
 عا زازگفتنشه .....

مت شممرکت راه  قدم شمممدم......بسمم ها  هم  با مایا زدم و ندون ن ندد لبخ
شدیم......به افتادیم....بعدازانجام دادن کارهابعدازظهربودکه از شرکت خارج 

ستراحت کوتاه وتعویض لباس نزدیک  صرفا به هتل برگشتیم بعدازا پیشنهادم
ستوران  صرفا  لور شاه چرا  رفتیم بعداززیارت.....م صرفا به   روب بام
شت  صرفا براي هردومون ابگو شدیم....... م شت باهم پیاده  سنتا نگه دا

 سفار  داد
 ري ازدستت رفته......مصرفا:ابگوشت هاي اینجامعرکه نخو

بااینکه زیاددوسممت نداشممتم مخالفتا نکردم .....بعدازخوردن شممام که واقعا 
 خوشمزه بوددوباره بسمت هتل برگشتیم

شم.....ولا  صرفا براي خوابیدن بیادپی شب م شبم مثل دی ست ام دلم میخوا
شدم......  شیدم همچین چیزي رواز  بخوام......وقتا وارداتاقم  خجالت ک

با عدرفتم ل نازک بودعوض کردم ب که خیلا  یاسمما  باس خواب  بال هامو سمم
دسممتشممویا بعدازمسممواک زدن شممسممتن ارای  امدم بیرون تازه روي تخت 
درازکشیده بودم که تقه اي ب درخوردبدونه فکرکردن به اینکه ممکن کا پشت 
درباشممه مانتوموپوشممیدم ودرزدروبازکردم سممرک کشممیدم.....بادیدن مصممرفا 

 م........کما تعجب کرد
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 مصرفا:نمیخواي دروبازکنا بیام تو
 باعجله دروبازکردم وگفتم:چرا....بیاتو....خو  امدي

 مصرفا یه تاي ابرو  وبابانداخت وگفت:فکرنمیکردم منتظرم باشا
 من:نه....منتظرت نبودم....یعنا میخواستم بخوابم توامدي

 مصرفا:یعنا مزاحمت شدم
بدون  من:اه....مصممرفا اذیتم نکن جاییم  تا این که  یدونا هم من  هم توم

 حضورهم نمیتونیم بخوابیم
تل چا  ما فت:پا  خت اشممماره کردوگ به ت مصممرفا:اره....همین طوره....

 هستا.....بریم بخوابیم که خیلا خسته ام
شیده بودم افتادم....واي حابچیکارکنم  تازه یادلباس خواب کوتاه ونازکا که پو

باس عوض  یا ممکن نمیتونم  لو  ل که........ اگرم برم توسمممرو کنم 
بدبرداشممت کنه....به خاطرهمین بامانتوروي تخت نشممسممتم تامیخواسممتم 
مانتوتنم اشممماره  به  که) بااین بخوابا  فت:نمیخواي  درازبکشممم مصممرفا گ
کرد(......دوباره هول شممدم وگفتم:نه.....چیزه...یعنا من عادت دارم بعضمما 

 وقتهابامانتومیخوابم....
 ا باحالت خاصا نگاهم کردولبشوبه دندون گرفتمصرف

ناراحتا عوضمم    حاباگرتو که دادم بپوشممونم.گفتم: مدم روي سمموتا  ا
 میکنم........

 مصرفا نتونست خودشو کنترل کنه قه قهه خنده سرداد
 باحرا مشتا به سینه ا  کوبیدم وگفتم:به چا میخندیییییا
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تخت درازم کرد....مانتوم ازتنم اصممفپاشمموبرووووو......دسممتموکشممیدوروي 
سممال برات انقدر ریبه شممدم که ازمن خجالت 20دراوردوگفت:باگذشممت 

 میکشا
به دندون گرفتم.....مصممرفا لبمو اززیردندونم  پایین انداختم ولبم و سممرم و

 بیرون کشید.....نگاه کلا بهم انداخت ولبهاي دا شومهرلبهام کرد......
...دوباره تمناو ود  به مرز نون کشوندم....این دوباره ازعشق  لبریزم کرد..

 عشق چه دردیه که فقط معشوق میتونه درمان  باشه وبا........
 گذشته ندا

 صداي پچ پچ که به گوشم خوردچشمام روبازکرد
باره روکردسمممت  علا تاچشممماي بازم رودیدگفت:مامان بیدارشمممد......دو

 ا......منوگفت:خانم گلم خوبا...... ببخ  توروخد
نه طرف  یدازکارخو بازد بابراي  با با  باشممم..... نارت  که نتونسممتم ک ببخ  
شرمندتم عزیزم  شارژ تمام کرده بود...... قراردادمون رفته بودیم ......گوشیمم 

 نبایدتنهامیومدي بیمارستان........
 من:مهم نیست

شه عزیزم  ست  گرفت وگفت:مبارک با ستموتوي د ه یمامان امدنزدیک تختم د
 دخترکوچولو نازوخوشگل درست مثل خودت به دنیااوردي

تودلم گفتم:چقدرهم توازدختراي خوشممگل خوشممت میادولا در واب  فقط 
سممرم وتکون دادم......درسممته با احتراما محسمموب میشممودولا دلگیربودم 
به این با تو ها  یام بیمارسممتان  ازهمشممون حقم نبودبراي زایمان اولم تنهاب



 233 عاشقانهنسل 

که نه  هافکرمیکردم  مادرا نارزدخم شمممدپیشممونیم رو مادرعلا......علا روک
 بلولسیدوگفت:مبارکه دخترم.....قدم  براتون پرازخیروبرکت باشه......

شنه محبت  ست....من ت ش شک ن شمام به ا ازاین همه محبتا که خر م کردچ
 بودم کا  مادرم میتونست سیرابم کنه

 مادرعلا:گریه نکن عزیزم زن زا ویا شگوم نداره
 اشکهاموپاک کردم.....باباوپدرعلا هم  لوامدن وتبریک گفتن.....

باره  یددو قه نکشمم به دی بازکرد....... ماشممو مهفتکونا خورد اروم چشمم
شروع کردبه گریه کردن اولین باربودگریه میکردبراي همین  ست و شوب شما چ
هممول کممردم وگممفممتممم:خمماک بممرسممممرم چممت شممممدعممزیممزم چممراگممریممه 

 لا بروپرستاروخبرکنمیکنا....حابچیکارکنم....ع
نه  چه ات گرسمم فت:هول نکن دخترم ب مدوگ مادر   لوا بل ازرفتن علا  ق
پایین.......  نداختم  گاه کردم وسممرم ا با ن با پدر ون  به  بده  یاشممیر   ب
پدر ون  گار ن یدم ا یکشممم م لت  جا خ لا( ع با با پدر ون) باو با از
یه کم خرت وپرت براي عروس گلم بخریم  یابریم  مدب قامح فت:ا یدوگ فهم

 ه  ون بگیره خیلا ضعیف شدهتابخور
باسممم  گذاشمممت ل چه روتوبل للم  مادر ون ب پدر ون  باو با عدازرفتن  ب

 روبابدادموشروع کردم به سیرکردن این دخترعزیزم......... 
 درحال شیردادن بودم که مادر ون گفت:اسمشوچا میخواي بزاري مادر

 من:گذاشتم مادر ون
 ا حاب......مادر ون:مبارک عزیزم.......چا گذاشت

 من:مهف
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 مادر ون:قشنز عزیزم به سفمتا
 من:سفمت باشید

شم بمونن ولا  صرارکردن پی سیرشددوباره خوابیدمادر ون ومامان ا مهفوقتا 
 من قبول نکردم وبازورفرستادمشون خونه.........

 وقتا تنهاشدیم علا گفت:دلخوري ازم......
 من:نبایدباشم

 من که خبرنداشتم وقت زایمانت رسیدهعلا:خوب چیکارکنم 
که تففا  نه این مایتم میکردي  ید پیشممم میموندي وح با هاي اخر ما من:این 

 حرفهاموسرم دربیاري........
ندم تو رورم  هایا ک زدي پیشمممت میمو یدن اون حرف عدازشممن علا:چرورب

 رونابودکردي ندا
ین ازدواج بهم من:گلنلاله من چیه .....عاشممقا..... اره چون عاشممق بودموا

هاي دوسمممت داشممتن  مه طرف طردبشممم......مگرب یدازه با یل شمممده  تحم
 چقدره.....

 علا باگذاشتن لبها  روي لبم واداربه سکوتم کرد.....
 وفتا از   داشدم........

))دوسممتاي گلم بخاطرنداشممتن حمایتتون پارت  روب رونمیزارم فقط صممبح 
صفن  شب میزارم پارت هاي  روب ا شگیتون و ستدارهمی شن دو حمایت نمی

 زهرا((
 زمان حال
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 کنارمصرفا درازکشیده بودم نفا هاي دا   صورتم رونواز  میکرد......
باصداي اروما گفتم:لما نفا هات ضربان قلبم روبه شماره میندازه.....اروم 

 نفا بک  من لحظه لحظه لملسلت کنم
 کنارت چشممم میبسممتم مصممرفا عمیق نگاهم کردوگفت:شممبهابا تصمموربودن

 صبح هم باارزوي بودن کنارت چشمام روبازمیکردم
 من:مصرفا چرا اینجوري شدچراعشقمون به اینجاکشید

مصممرفا: نمیدونم ندا فقط اینومیدونم که براي بدسممت اوردنت دوبارت تمام 
 تفشم رومیکنم

 من:یه سوال اذت بپرسم
 مصرفا:بپرس گلم

 من:باکا ازدواج کردي
صرفا: صوراینکه تویا باها  م شب ملسلت کردم به ت بادخترداییم.....یه 

 خوابیدم....بااولین واخرین رابرمون باردارشد...
ماره  یدونم مهران شمم بات.....نم با عدارفوت  یدن.....ب باهم د وقتا منوتورو
به اقا ونم موضمموع رومیگه.....وقتا  خونمون روازکجاگیرمیاره وزنز میزنه 

پاشممودکه نگولیفهم وقتا موضمموع روفهمید شمموک به  رفتم همدان قیامتا ب
 واردشد بنابراین بچه سقط میشه

 منم ازطرف خانواده طردمیشم
 وقتا امدم تهران چون رشتم برق بودکاري پیدانمیکردم

 به ا باردوباره شروع کردم به درس خوندن واینباروکیل شدم
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سربیافتا....ولا دلتنگا ب ستم تودرد سفم نمیخوا شاراورده د وربهم فمن:متا
 بود....

 بااینکه بعدازاون اتفاق خیلا سختا کشیدم اما اصفپشیمون نیستم .........
 کا  میشودزمان روبه عقب برگردوند

مصممرفا:درسممته نمیشممه گذشممته روبرگردوندولا میشممه براي چیزهایا که 
 توگذشته ازدست دادیم تف  کنیم

تهران بادخترا صممحبت میکنم تاازکشممورخارج من:اره حق باتو.....وقتا بریم 
 بشن....من ازحمیدمیترسم

مصرفا:بزم نیست بترسا گلم انقدراز  اتو دارم که بدون دردسراززندگیمون 
عدببین  تا کپا بگیرم ب بده  جام  له اخرشمموان عام تا م نار......صممبرکن  میره ک

 چروربا سروصدابزاره بره
 من:پول شویا مگرحمیدچیکارمیکنه

 ا:به اسم اون شرکت کوفتی  انواع قاچاق روانجام میدهمصرف
 هین بلندي کشیدم وگفتم خداي من.....خودت بهمون رحم کن....

مصممرفا تامن هسممتم ازچیزي نترس.....بخواب گلم که خسممته ام فرداهم 
 حسابا کاردارم

به  اي   فت ولا  که دردم گر به خود  فشممردطوري  اینوگفتو: منومحکم 
حل شمممدن توا و  ناراحتا واخ به شممیرینا  ندي  ندزدم لبخ م ازدردلبخ

 پرازارامش 
 کما خودم روبابکشیدموگون  روبلولسیدم:شب خو 
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 مصرفا:مگرمیشه توپیشم باشا وشبم به خوشا نگذره
 بالبخندنفا عمیقا کشیدم....عررتن  روبه بندبندو ودم هدیه کردم......

  
 گذشته ندا

 لبم واداربه سکوتم کرد...... علا باگذاشتن لبها  روي
وقتا ازم  داشممدتوچشممما  نگاه کردم وگفتم:برات متاسممفم که واژه مقدس 

 عشق وباواژه کثیف هلولس اشتباه گرفتا......
 توعاشقم نیستا بخاطرهوا وهلولس منومیخواي

باصمممدا   ید....مهفهم  به صممورتم زدگوشممم سمموت کشمم که  باسممیلا 
 کردنبلندشودوشروع کردبه گریه 

به علا  مهفروبل لل گرفتموسممعا کردم اروم  کنم کما که اروم شممدرو
 گفتم:گمشووووازاتاقم بیرووون

 علا:خیلا پستا ندا...... چا باعث شده هپچین فکري بکنا
من:تو.....کارهات اینرورنشممون میده وگرنه توي این ماهاي اخربارداریم که 

 ..کاري ازدستت برنمیومدکجابودي...هااااان...
 ابن که زایمان کردم بازپیدات شدوشدي فرشته مهربون....اررررره..

 این اون عشقا بودکه از  حرف میزدي
 علا:خیلییا بچه اییا

من:اگربچه ام چراباهام ازدواج کردي.......اگربچه ام این بچه چیه گذاشممتا 
 توبل للم......

 ره شروع کردبه گریه......علا بیحرف ازاتاق زدبیرون.....باصداي درمهفدوبا
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هام صممورتم روخیا کرده بودمشممغول شممیردادم ب  که اشممک حالا  در
 مهفشدم......

 من:گریه نکن دخترم.... گریه نکن عزیزکم......
 میبینا دردعاشقا چقدربده

 گل دخترم وقتا بزرگ شدي هیچ وقت عاشق نشو
 که عاشقا پرازاشک و.....اه و......حسرت ه

بااینکه علا پدرته.......موقع شیردادن بهت به  اي فکرکردن به بابات  منوببین
به مصرفا فکرمیکنم......میدونم خیانت به بابات محسوب میشه....میدونم 
نامردیه......ولا دست خودم نیست کاردل......هرچا سعا میکنم کمتربه  

 فکرکنم بیشتربه یادم میاد
راه رونشونم بده ازاین وضعیت خسته  چیکارکنم........چا کارکنم خداخودت

یانم روداره  بده خدا......ازاین گرداب که هم منوهم اطراف شمممدم.......نجاتم 
 نابودمیکنه نجاتم بده......

نار   ک مم  خود کردم...... خت داز   ت یداروم روي  ب خوا هف م تا  ق و
 درازکشیدم.......ارزوکردم کا  میشودیه باردیگه مصرفا روببینم

 مصرفا وخاطراتمون فکرکردم تاخوابم بردانقدربه 
صممبح باصممداي گریه مهفبیدارشممدم تاچشممم بازکردم باعلا که روي صممندلا 
ته بودچشممم توچشممم  گذاشمم نارمن  خت ک ته بودوسممرشمموروي ت نشممسمم

 شدم.....فکرکنم ازدیشب همین  ا خوابیده بود
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شت  سیلا روباپ شدم که علا  اي  شیردادن به مهف  شغول  با تو ه به  م
 ت  نواز  کردوگفت:دستم بشکنهدس

حث  هام ب با یه نکن..... نداخواه  میکنم اخم وتخم نکن......گر علا:
 نکن.......عصبانیم نکن.....

قول میدم وقتا مهف ازاب وگل درامدیه تصمییم درست واسه زندگیمون بگیریم 
اصممفهرچا توبگا.....هرکاري که بخواي همون کاروانجام میدیم فقط کما 

 ت کن تامهف بزرگ بشه خوبه.....مراعا
ناباوربه چشممما  خیره شمممدم که امد لومهفروکه خوابیده بودروي تخت 

 درازکرد....دستشودورکمرم حلقه کردوسرمو روي سین  گذاشت
شم علا.....ببخ  که  زتوبه مرددیگه اي  سربازکردباگریه گفتم:ببخ ضم  بغ

سردم......ب سته ناراحتتفکرمیکنم.....ببخ  که انقدرباهات   بخ  اگرناخوا
گه  نارتو...ولا قلبم واسمممه کا دی که  سممممم ک کردم......حفلم کن 

 میتپه......هق هقه گریم مانع ادامه حرفم شد
علا هم بیحرف پشممتم رونواز  میکرد......بابازشممدن درفورا ازبل لل علا 

 امدم بیرون
 مادر ون:اي واي ببخشیداصفهواسم نبود دربزنم 

به من  که با شممک ازخجالت سممرخ شممده بودم گفت:خوبا مادر....نوه رو
خوشکلم که دیشب اذیتت .......ادامه حرفشوخورد بادست صورتم روبسمت 

 خود  برگردوندبه  اي سیلا خیره شد
 روبه علا گفت:ذلیل مرده کارتوه

 علا سرشوپایین انداخت و وابا نداد
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بلندکردي.....نترسممیدي مادر ون ادامه دادازخدانترسممیدي روزن زا ودسممت 
 دل  بشکنه واه بکشه که اگربکشه بخداروزخو  نمیبینا

 من:علا تقصیري نداره مادر ون مقصرخودمم دیشب زیادتندرفتم 
 مادر ون نچ نچا کردوگونه مهفروبلولسید

یک ظهربودکه  تاد نزد کارهاي ترخیص اف بال  نه علا دن حا عدازخوردن صممب ب
 مرخصم کردن

 بل لل کردمنم به کمک علا سوارماشین شدممادر ون مهفرو
وقتا رسیدیم پدر ون به قصاب اشاره کرداونم گوسفندرو لومون قربونا کرد 

 مادر ونم اسپندبه دست  لودرمنتظرمون بود
جا  مادر ون ازذوق نوداري داره رسمموم عروسمما روب ته بود..... ندم گرف خ

 میاره.......
 زمان حال

شرکت انجام  صرفا یه لحظه هم دیروزکارهاي  شد.....ازدیروزفکر دایا ازم
به زمزمه هاي شممبان   به بودن   یه هفته حسمممابا  راحتم نمیذاره توي این 
 کنارگوشم عادت کردم....صبح مصرفا گفت:تابعدازظهراماده باشم که بریم 

به  قه اي  که ت بت میکردم  یا تلفنا صممح بامح یده بودم  خت درازکشمم روي ت
 کردم وبراي بازکردن دررفتم.....درخوردازمحیاخداحافظا 

 با بازشدن درمصرفا امدداخل وگفت:سفم خوبا گلم
 درحالا که بسمت تخت میرفتم با حال  واب دادم:سفم مرسا

 مصرفا امدطرفم وگفت:چا شده عزیزم چراناراحتا
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 همین کلمه کافا بودتابغضم بشکنه واشکهام فروبریزه
 بازکردوگفت:چته گلم.....چیزي شدهمصرفا ا وش  روبروم 

با طاقت خودموتوا وشمم   ادادم وگفتم:مصممرفا......من طاقت دوریت 
قدربمن  یارم.....چروروقتا ان تاب ب نت رو باره نبود ندارم......چروردو رو

 نزدیک شدي دوریت روتحمل کنم.......ازاین  دایا هاخسته شدم.....
 هی ....اروم با  گلممصرفا بلولسه اي روي موهام نشوندوگفت:

 کا گفته قرارازقراربریم....
تابعدازظهرخودم  کما از  فاصممله گرفتم وگفتم:مگرصممبح خودت نگفتا 

 رواماده کنم
صرفا:گفتم خودت رواماده کن ولا نگفتم براي تهران رفتن خودت رواماده  م

 کن
 من:یعنا چا نمیخوایم بریم تهران 
...حمیدکه قراردوهفته دیگه بیاد ماهم براي مصرفا:نه عزیزم قراربریم شمال..

 یه هفته میریم شمال.
  یغ خفه اي کشیدم ودستمو دورگردن حلقه کردم.....

مصرفا به چشمام خیره شدوگفت:فکرکردن به نبودت ازهمین ابن داره نابودم 
مان دل زخم خورده  که شمممددر هاي دا   بود باره این لب نه.....ودو میک

مین  ازمان متوقف میشممود.....کا  همین  ا  ون میدادم ام.........کا  ه
 تاتوحسرت بلولسه ا  نسوزم

باشمموري دهنم ازمصممرفا  داشممودم وگفتم:اگربدونا توحسممرت بلولسممه 
 هات چرورسوختم واب شودم هرگزازم  دانمیشودي
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شته  سرت ندا ست وگفتم:نمیزارم دیگه ح ش شک ن صرفا هم به ا شماي م چ
اینقدربا تابا نکن ندانزاراز به خاطرحماقت بیسممت سممال هامون روبخوریم 

شه.......انقدرنمک نپا  به  شکهات نمک زخم می شم .....ا شم عذاب بک پی
 قلب زخمیم

بارت راحتم  نارتم ترس ازدسمممت دادن دو کا  دسمممت خودم بودوقتا ک
 نمیزاره......وقتا ازت دورم حسرت نداشتنت نابودم میکنه

 ...من باعشقت چیکارکنم....
ستت بدم به هرقیمتا  شکهام روپاک کردوگفت:نامردم اگردوباره ازد صرفا ا م

 شده بدستت میارم........دیگه گریه نکن اماده شوزودتر اره بیافتیم
سري تکون دادم وبسمت سرویا بهداشتا رفتم بعدازشستن دست وصورتم 

 بیرون امد..... 
 مصرفا:بهتري
 من:اره....خوبم

 میرم وسایلم رو مع میکنم توهم حاضرشوکه بریم مصرفا:پا تامن
باشممه اي گفتم ومصممرفا رفتم......بعداز مع کردن وسممایلا که هنوز مونده 

 بودخودم رواماده کردم.....چمدون بدست رفتم بیرون
 دراتاق مصرفا روزدم......دروبازکردوگفت:اماده شدي

 من:اره
قه  نددقی فت وچ یام .....ر مدون  مصمممرفا صمممبرکن ابن م باچ عد ب

 برگشت.....باهم راه خروج روپی  گرفتیم
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 تادوباره هفته اي پرازعشق وارامشوبهم هدیه بدیم
 گذشته ندا

 هفت ماه بعد.....
 بابودن مهفروزهابه سرعت نورگذشته....مهفهم بزرگترشده بود....

شممب نزدیک به عیدبود......پدر ون به مناسممبت سممال اول نوه داری  براي 
 بعدازسال تحویل مهمونا بزرگا گرفته.......

 امروزقراربودبریم خریداخه هنوز لباس مناسبا براي مهفتهیه نکردم....... 
شدخودم به بازاربرم وقتا خریدم  ست بیاد.....قرار شت که نتون علا انقدرکاردا

سمما کتمام شممودبه علا زنز بزنم بیاد دنبالم......مهفرواماده کردم باگرفتن تا
 خودمون روبه بازاررسوندیم......

 داشتم میچرخیدم تاپیرهن زیبایا که اندازه مهفباشه پیداکنم....
که مهفحواسممم روپرت کردمحکم خوردم به یه خانم....خریدا  ازدسممت  

 افتاد....خم شدم به کمک  وسایل رو مع کردیم
سرم روبابگرفتم ازدیدن  تعجب کردم........وق تا به خودم امدم همیمن که 

 گونه هام ازاشک خیا شده بود.....
فرشته  ون امدنزدیکم وگفت خودتا ندا.....دیگه نتونستم خودم روکنترل کنم 

 وگریم شدت گرفت.........درهمون حال سري به معنا اره تکون دادم 
 درکسري ازثانیه توا وش   اگرفتم..... 

شه.....باور شته:واي......باورم نمی شه بازم دیدمت نمیدونا چقدردل فر م نمی
 تنز.بودیم......
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صله  شته  ون کما ازمن فا شروع به گریه کرده بود.....فر باگریه من مهفهم 
گرفت وگفت:گریه نکن عزیزم.....نگاه بچه بل للتم داره گریه میکنه...اي 

  ونم ش قدم نازه.....بچه کا هست حاب
 گفتم:بچه خودمهچشمام پرازاشک شدباصداي لرزونا 

 فرشته  ون باتعجب نگاهم کردوگفت:ت....تو..م...مگه ازدواج کردي
 من:متاسفانه اره

فرشته  ون:چرورتونستا.....پا مصرفا چا......چرورتونستا فراموش  
 کنا

 من:کا  میشودفرامو  کرد....
 فرشته  ون:نگوتوهم به ا بارازدواج کردي

ه....این امکان نداره مصرفا  یرازمن باکا من:منم...نکنه مصرفا...ن....ن
 دیگه اي

تابرات تعریف کنم چا  یابریم خونه ام اینجانزدیک  فرشممته  ون:اروم با  ب
 شده.....

 بافرشته  ون همقدم شدم تابه خون  رسیدیم
 ))عکا کاورکوچکا مهف((امیدوارم بانظروبیکهاتون همراهیم کنید

 گذشته ندا
به خونه فر ته  ون روبروم نشممسمممت وقتا  یدیم......فرشمم ته  ون رسمم شمم

 وگفت:تعریف کن ببینم چا شده
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صاحب کارمهدي  شما ست بعدازرفتن  سه تعریف کردن نی من:چیز زیادي وا
شدباتمام  ضع مالا وموقیعت ا تماعا خوب  باعث  ستگاریم .....و امدخوا

 مخالف هاي من بابام وادار به ازدواج کنه
 نخورعزیزم حتماقسمت تون این بوده فرشته  ون:الها.... صه

سمت  من:کا  درک  هم به راحتا گفتن  بود......چروربه قلبمم بفهمونم ق
 مصرفا نبوده......اونم وقتا هنوزشبهاروبه یاد  صبح میکنه.......

 فرشته  ون:کاریه که شده نمیتونا تقدیرت روعوض کنا
 استا چیکارمیکنهمن:اره....بایدبه یادمصرفا بسوزم وبسازم.....ر

 فرشته  ون:هیچا عزیزم رفته همدان ازاون موقع پاشوتهران نزاشته
 باتردیدپرسیدم ازدواج چا....ازدواج کرده

 فرشته  ون:هان....ازدواج....نه عزیزم هنوز راضا نشده باکسا ازدواج کنه
مو   فرا ندسمممال ازترس  چ ین  تم:ا ف یدم وگ فا اسممموده اي کشممم ن من:

عاشق شدن  اروم وقرار نداشتم........صداي زنز درمانع کردنم......ازترس 
سرکردوگفت:دروبازکنم ابن  شد........فرشته  ون چادرشو  صحبتمون  ادامه 

 میام
به  عداز هدیه علا ب که  بایلا  تادم گوشمما مو یادعلا اف ته  ون  بارفتن فرشمم

 دنیاامدن مهفبودازکیفم بیرون اوردم......
سمت سیدبه  شته  ون دویدم دفترتلفن کنارتلف بافکري که بذهنم ر ن تلفن فر

صرفا کنار   سم م شماره که ا شه دوتا شیدم میم روبازکردم خود روبیرون ک
نوشته شده بود هردوروتوگوشیم ذخیره کردم دفتروسر ا  گذاشتم وبه سمت 
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مبلا که نشسته بودم رفتم .....هنوزنشسته بودم که گوشیم زنز خوردن بادیدن 
 ا کشیدم و واب دادم.....شماره علا نفا عمیق

 من:الو
 علا:سفم خوبا....کجایا ندا

 من:سفم توبازاریکا ازدوستامودیدم خون  نزدیک بودامدم اینجا
 علا:ِا....من بازارم ادرس بده بیام دنبالتون

 باعجله گفتم:ن....نه بزم نیست خودم داشتم میومدم 
 علا:باشه....فقط عجله کن

 من:باشه امدم
 روبه فرشته  ون که چنددقیقه اي بودامده بودگفتم:من بایدبرم

 فرشته  ون:نشسته بودي حاب
 من:نه....علا منتظرمه بایدبریم خونه

 فرشته  ون:باشه فقط یه چیزي
مه چیزوفرامو   که رفتا ه جا ندا ان ازاین فت: که گ گاه  کردم  منتظرن

حت نشممم نارا مو..... ن خو به  مدن  نو.....ا م یدن  به کن.....د لم  گ ا 
 خدابخاطرخودت میگم نمیخوام گذشته تکراربشه 

 من:باشه خیالت راحت خداحافظ......بانهایت سرعت ازخونه زدم بیرون.....
 با تو ه به نگاهاي متعجب اطرافیانم راه میرفتم واشک میریختم
 حتا صداي متعددزنز گوشیم هم مجاب به وایستادنم نکرد....

 که پاهام دردمیکردولا قلبم هنوزاروم نگرفته بودانقدرراه رفته بودم 
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صبانا دیدم  سربلندکردم علا رو ع شینا به خودم امدم وقتا  صداي بوق ما با
 که ازماشین پیاده میشود

 علا:معلوم هست کدوم گوریه چراگوشیت رو واب نمیدي 
 نالیدم علا

 علا نگاه دقیقا بهم انداخت وگفت:چراگریه کردي چیزي شد
 من:اره حالم خوب نیست......

 علا:چته.....توکه خوب بودي.......
 من:قلبم.....قلبم دردمیکنه ببرم خونه

 علا مهفروازم گرفت وگفت:سوارشوبریم دکتر
ست میخوام  صفخوب نی سون خونه....حالم ا من:خواه  میکنم.......منوبر

 بخوابم
 علا:باشه گریه نکن ابن میریم

مه چیزوفرامو  توي  له توگوشممم تکرارشمممد.....ه با این  م مسممیرهزار
 کن....دیدن منو....امدن به خونمو.....پی  خود  چا فکرکرده

 فکرکرده هرروزمیرم به دیدن 
 باصداي علا چشمام روباز کردم.....

 علا:پاشورسیدیم.....
 با حرف پیاده شدم.....راه خونه رودرپی  گرفتم......

کردن لباسهام روي تخت درازکشیدم انقدرازلحاظ روحا و سما  بعدازعوض
 خسته بودم که توکسري ازثانیه خوابم برد......

 زمان حال
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 باصداي لبریزازعشق مصرفا اروم چشمام روبازکردم
مصممرفا:ندا ان......عزیزدلم....... چنان باعشممق صممدام میزدکه ناخواسممته 

 وازهم بازکردملبخند روي لبم نشست وپلک هام بستم ر
 مصرفا:پاشوگلم رسیدیم......

به اطرافم نگاه کردم وگفتم:معذرت میخوام.....دیشمممب ازترس  باتعجب  من:
یدم..ببخشممیدکه  به چشمممم نیومداین بودکه کل راهو خواب  داییت خواب 

 خوابیدم
شیدن توهوایا که  شقم مهم بودن کنارِت.....نفا ک ست ع صرفا:مهم نی م

 نفا میکشا
دازماشممین پیاده شممدم بادقت به اطراف نگاه کردم یه ویفدوبلکا که بالبخن

 حیاط  با شباهت به با  نبود....با ذوق گفتم:واي مصرفا اینجاش خوشکله
مصممرفا:خوشممحالم که خوشممت امده ویفي یکا ازدوسممتامه ولا قول میدم 

 بعدازازدوا مون همین روبرات بخرم
 من:ممنون عزیزم

صرفا ظرفهاي یکبارم ستوران  ذاگرفتم م سرراه ازر صرفا روبهم داد وگفت:
 میشه میزوبچینا وگرم  کنا تامن چمدونهارومیارم

من:اره حتما.....ظرفهاروگرفتم.....بسمممت اشممپزخونه که درسممت روبروي 
تاگرم بشمممه خودمم  گذاشممتم  ماکرو  هاروتو نشممیمن قرارداشمممت رفتم  ذا

دم وددسممتشممویا روپیداکربعدازبازکردن سممه تادرکه یکا حمام ودیگري اتاق ب
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بعدازشممسممتن دسممت وروم بیرون امدبه اشممپزخانه رفتم میزروچیدم وراه افتادم 
 سمت پله ها....وقتا رسیدم بابدومین اتاق در  بازبودوارداتاق شدم ....

که  مدون خودم  به چ مدون  بود..... حال زیرو روکردن چ مصممرفا در
 ونزاشته تواتاقم کنارچمدون  بودنگاه کردم.....واچرا چمدونم ر

 من:کدوم اتاق ومیتونم بردارم......
 مصرفا یه تاابرو  رو دادبابوگفت:مگراین اتاق چشه

 من:اخه فکرکردم اتاق توه
 مصرفا:پوفا کشیدوگفت:ندا این مسخره بازیاچیه داري درمیاري

 من:یعنا چا......کدوم مسخره بازي
تل  ماتوه تاق ومیگم.....مگر یدیم مصممرفا:همین ا تاق نمیخواب یه ا باهم تو

 حابچا شده میخواي اتاق  دا داشته باشا
 من:بخدامنظورم  داخوابیدن یابا اعتمادي بتونیست اخه تویه اتاق که نمیشه

 مصرفا:چرانمیشه
 من:مامحرم نیستیم.......خوب من بخوام لباس عوض کنم و....که

ري ب هروقت کامصممرفا من به ا و  کشممیدوگفت:قربونت برم زودتربگوخ
 داشتا که من مزاحمت بودم بگوتابیام بیرون باشه

ازاتاق  داهم خبري نیسممت ندامیخوام توي این هفته کنارت باشممم ازو ودت 
ارام  بگیرم....توهوایا که تونفا میکشمما نفا بکشممم تادوباره سممرپابشممم 

 براي چنگیدن....
 لبخندي زدم وگفتم توبا ارز  ترینا توزندگیم
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که دارم    میکنم  پیشممونیم باس عوض کن  فت:برول یدوگ روبلولسمم
 ازگشنگا.....خودشم بالباسهاي تودست  به اتاق روبرویا رفت

 یه بلوزابا بهمراه  ین ابا پوشیدم موهامم شونه کردم ودم اسبا بستم.....
ملسلتقیم به اشممپزخانه رفتم  ذاروکشممیدم که مصممرفا امد..... ذا باخنده 

 ...واقعابه دلم نشستوشوخا خورده شود..
قبل ازمصرفا به اتاقمون رفتم لباسموبالباس خواب بلندقرمز رنگا که پارچه 
ساتن براق داشت عوض کردم کما نرم کنند به دست وصورتم زدم که مصرفا 
وارداتاق شدبسمت تخت رفت رو  نشست وتیشرت  رودراورد......روبه من 

ذوق کردم........... بسمممت تخت گفت:ارامبخشممم بیا دیگه.....بامیم اخر  
شید  شودورکمرم حلقه کردومنوبه ا و  ک ست صرفا د شیدم م رفتم رو  دازک
سرروي سینه برهن  گذاشتم......خدامیدونه چه ارامشا گرفتم...بیحرفت به 
صمممداي قلب  گو  میدادم کما که گذشمممت ازنفا هاي منظم  فهمیدم 

 خوابیده
نا نکرده هنوزم زیباسمممت هنوزم بادقت به صممورت  خیره شمممدم تغییرچندا

 بادیدن  مثل باراولا که دیدم  ضربان قلبم میره باب
گون  روبلولسیدم وگفتم:کا  تاهمیشه کنارم باشا.....کنارم باشا واخم 

 کنا.......که اخم کردنت روبه خندیدن باکسا دیگه اي عوض نمیکنم
اي باتوبودن کا  کنارم باشمما وروزهاسممخت بگذره......که من سممختا روزه

 رو......به روزهاي خوبه کنارکا دیگه اي عوض نمیکنم
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یا عوض  بادن تارموت روکه هیچ حتا خندهات ررو باشمما ........  حتا اگرن
سون فقط با  کنارم تاباتوبه اوج  سخت اگرا شم اگر نمیکنم......پا بمون پی

 خوشبختا برسم
شم گفت:ندا انقدربیقر ش  روتنگترکردو کنارگو صرفا ا و من دیگه  ارنبا م

شده از ونم بگذرم میگذرم  ست میارم حتا  سم بد شرفم ق تنهات نمیزارم به 
 تایه روزفقط یه روز زنم باشا 

هاي  تانفا  به هیچا فکرنکن بگیربخواب اروم  ونم.....بخواب  حابهم 
گرمت نواز  کنه قلب سممردمو......چشمممام روبلولسممید وگفت:بخواب 

 عزیزمکم 
 موبه ارام  ا و  مصرفا سپردمچشماموبستم وخود

 گذشته ندا
تان معشمموق گرم  یدکه همچون نواز  دسمم تان  نورطفیا رنز خورشمم با

 ولبریزازحا زندگا بودچشم گشودم.........
 بعدازشستن دست وصورتم به حال رفتم 

 علا:سفم ......بهتري....
 من:سفم صبح بخیر خوبم

وگرنه صبحانه حاضریه چیزي بخورببرمت علا:اگرخوبا که من برم کارخونه 
 دکتر

 من:نه نیازي نیست خوبم....بروخیالت راحت
علا از ا  بلندشممودوگفت:مهفروتواتاق خوابوندم بیدارشممدشممیر به  بده 

 بچه ازدیشب هم  سو. خورده
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 من:باشه تو بروخیالت راحت
شتا یاخدایا سیدوگفت:مراقب خودتومهفبا  کاري دا  علا گونم روبلول

 نکرده حالت بدشودبهم زنز بزن
 من:باشه مرسا

 علا:خداحافظ......من:بروبه سفمت
ستن ظرفهابه حال  ش صبحانه و شپزخانه رفتم بعدازخوردن  بعدازرفتن علا به ا
برگشتم که یادگوشیم افتادم......بسمت اتاق رفتم ازکیفم بیرون اوردم  دوباره 

 به حال برگشتم روي مبل نشستم و
صرفا یکی  موبایل بود واون یکا رفتم توم شماره م سیدم به  خاطب ها  ر

 فکرکنم مال خونه بود
صمممدباربیشممتردسممتموگذاشممتم روي دکمه تماس ولا قبل فشممردن  پا 

 کشیدم........انقدرشماره شوخوندم که حفظ شدم
اخرهم بااین فکرکه حرف نمیزنم فقط صممداشممومیشممنوم خودم روقانع کردم 

ماس روفشمممردم.. ت مه  هام ودک ت بود.....دسممم ته  گرف بان  بم ضمممر ل ق ....
میلرزید.......اسممترس کل و ودم رودربرگرفته بود.......باسممومین بوق  واب 

 داد
شک  شمام  رق درا شان قلبم فوران کرد.....چ صدا  ات  ف شنیدن  الوو....با
صرفا که  ست  لودهنم روگرفتم تاهق هقه گریم روخفه کنم....م شد.....باد

 کرد دید واب نمیدم قرع
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ماره ا  روگرفتم  باره شمم گارحریص ترشمممدم دو یدن صمممدا  ان باشممن
 اینبارباعصبانیت  واب داد.....الوووو.

 نالیدم مصرفا......چندلحظه به سکوت گذشت.........
 گذشته ندا

 مصرفا اینبارباصداي بلند واب داد....الووووو
تامصممرفا گفت: به سممکوت گذشمممت  یدم مصممرفا......چندلحظه   نال

 ن....ندا.....گریم شدت گرفت.....دوباره سکوت....
 مصرفا:نداخودتا گریه نکن......نداتوروخدایه چیزي بگو

سربازکرده بودوا ازه حرف زدن بهم  ساله ام  ستم حرف بزنم بغض چند نمیتون
 نمیداد....

 مصرفا:ندا...توروخدا ان مصرفا یه چیزي بگو
 گلوروپایین بفرستماب دهنم وباصداقورت دادم بلکه سیب 

بمماصممممدایمما کممه انممگممارازتممه چمماه بممیممرون مممیممومممدگممفممتممم: 
 مصرفا....دل.....دلم...ب.برات تنز شده

 مصرفا:برم یه لیوان اب بخورحالت  ابیادبعدحرف میزنیم
به حرف  گو  دادم رفتم اشممپزخانه بعدازخورداب روصممندلا ناهارخوري 

 نشستم....
ش به روزم میاري.....توکه میخواستا بري من:خیلا نامردي......رفتا نگوفتا 

 چرابدترازمجنونم کردي.......میدونا ش به روزقلبم اوردي نامرد.....
مصممرفا:مجبورشممدم......توقع نداشممتا که شممب تاصممبح صممداي عربده 

 برادراتوصداي گریه تورومیشنیدم وکاري نمیکردم....
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 یادي گریه بچه مباصداي گریه مهفبسمت اتاق رفتم که مصرفا گفت:صدا
به گو   هول کردم براي اروم.کردن مهفبل لل  کردم ......صمممداواضممح 
مصرفا رسید،گفت:اره صداي گریه بچه.......... ولا شما که بچه توخونتون 

 نداشتین
 شوک شده بودم.....نمیخواستم مصرفا فعفازعلا بدونه

 ولا مصرفا زرنز ترازاین حرفهابود
 مصرفا:تو....توازدواج کردي بچه دارم شدي

 به خداا باري..
 مصرفا نزاشت حرف کامل بشه .....خفه شو...فقط خفه

باراخرت باشممه که بمن زنز میزنا....نه میخوام صممدات روبشممنوم نه خودت 
 روببینم....بروبه زندگا وشوهرت برس 

 اینوگفت وقرع کرد
حال رفت به  به مهف عصممبا گوشمما روپرت کردم و م.....اشمممک ریختم و

 شیردادم......
 تاشب روي مبل دراز کشیدمواشک ریختم

 علا وقتا امدخونه صدام زد واب ندادم....برق وزد امد لو روبروم زانوزد
 چا شده نداحالت......با حرف بسمت اتاق رفتم دروقفل کردم 
مادلم  یه کردم.....ز ه زدم.....ا یدم.....گر یارکرده روي تخت درازکشمم هواي 

 بودو ......ارام  بدون اون محال بود......
 گذشته ندا
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 باروشن شدن هواازتخت بلندشدم بسمت سرویا بهداشتا رفتم
وقتا توي ایینه خودم ودیدم واقعاوحشممت کردم چشمممام حسممابا پف کرده 
شمام کم  شیدم بلکه ازپف چ صورتم پا سردبه  شت اب  وقرمزبود.....چندم

 شه......
 ازاتاق که بیرون رفتم علا مشغول صبحانه دادن به مهفبود

چاي براي خودم  کان  یه اسممت نه شمممدم  خا سممفما دادم وراها اشممپز
 ریختمورومیزناهارخوري گذاشتم

 علا امداشپزخانه وگفت:نداچته....چا شده مریض شدي
 من:نه خوبم فقط حوصله ندارم توروخداپاپیچم نشو

 ذامیخوري نه حرف میزنا شب تاصبحم گریه  علا:یعنا چا پاپیچم نشونه
 میکنا........میخواي یه چندروزي بري مسافرت

 کففه گفتم:نه علا فقط سخته ام 
 علا:خیلا خوب.....نگومنکه بفخره میفهمم چته

 بلندشدم به سمت حال رفتم
شتا حتمابهم  سرامدوگفت:من کارخونه یه قرارمهم دارم کاري دا شت  علا پ

 منم سعا میکنم زودبیامزنز بزن 
 سري به معنا فهمیدن تکون دادم

بازي بود چشممم  که درحال  به مهف یدم و عدازرفتن علا روي مبل درازکشمم ب
 دوختم......کا  میشودتوي همون کودکا پاکمون بمونیم 

 اماافسوس زودتراز انچه که فکرکنیم بزرگ میشیم
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کا روي هف م یدم  م ه ف ن که  بودم  کارم  ف قدر رق درا ن ب   ا خوا ین  م ز
 برده....مهفروبل لل کردم به اتاق  بردم روي تخت گذاشتم 

موقع بیرون امدن ازاتاق صداي زنز گوشیم روشنیدم چشم چرخوندم بادیدن 
ت   لا درسممم ع کار ما ت ح کردم  جب  ع ت تا  خ ت پا نار ک یم  گوشممم
کرده....خداروشممکرباخارج شممدن باطری  تماسممهاحذف میشممه.....بسمممت 

شمماره مصمرفا تعجب کردم باتردیدگوشما روبرداشمتم گوشما رفتم بادیدن 
 بسمت حال رفتم روي مبل نشستم

 بادستهاي لرزون دکمه وصل تماس روفشردم
 زمان حال

 صبح باصداي خر  دریاچشم بازکردم
مصممرفا تواتاق نبودبلندشممدم بسمممت پنجره رفتم بادیدن دریاذوق کردم اخه 

صا روبا ......بازو صو شق دریابودم مخ رازپنجره ودیدن دریادل کندموبه عا
 دستشویا رفتم بعدازشستن دست وصورتم 

رفتم پایین......صداي بهم خوردن ظرف ازاشپزخانه میومدبه طرف اشپزخونه  
صرفا امدم هم  دارم  شیدم ازوقتا با م صبحانه خجالت ک رفتم بادیدن میز

 میخوابم.......به مصرفا که پشت  به من بود سفم دادم
 فم حاج اقاصبحتون بخیرمن:س

 مصرفا:سفم حاج خانم..صبح شماهم بخیر
 من:به به حا ا واسه خودت یه پاکدبانویا هاااا

 مصرفا:موقعیکه حاج خانم خوبالوباشه....من مجبورم کدبانوبشم
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 لب گزیدم وگفتم:ببخشیدنمیدونم چمه ازوقتا دیدمت انقدرمیخوابم
ت نکن....بشین صبحانمونوبخوریم مصرفا:شوخا کردم عزیزم خودتوناراح

 بایدبریم خرید
 نشستم ومشغول خوردن شدم

 بعدازخوردن صبحانه همراه مصرفا به مرکزخریدرفتیم 
 بعدازخریدبراي ناهاربه رستوران رفتیم.....

وقتا به خونه امدیم هردوخسممته بودیم.........به اتاق رفتیم سممرروي سممینه 
 بودم درعرض چندثانیه خوابم بردمحبوبم گذاشتم انقدرخسته 

 باصداي مصرفا ازخواب بیدارشدم
 مصرفا:ندا.....نداخانم

 چشمام روبازکردم
 مصرفا:سفم خانم عصربخیر.......پاشوبریم ساحل حوصلم سررفت

 از ام بلندشدم وگفتم:باشه ابن اماده میشم میام
 مصرفا:باشه زودي بیا

سرعت خودمواماده کردمو رفتم پایین چشم بارفتن مصرفا از ام بلندشدم وبا
گردوندم مصممرفا نبودبسمممت اشممپزخانه رفتم......مصممرفا روصممندلا 

 ناهارخوري نشسته بودبادیدنم گفت:
صرفا یه فنجون قهوه بایک تیکه کیک  لوم  ستم م ش شین گلم.....وقتا ن بیاب

 ...گذاشت......دیگه داشتم اب میشودم راستا...راستا شده بودخانم خونه.
مصرفا:دا ون کردي لبتومن نمیدونم چراخجالت میکشا ناراحت میشا... 

 استرس میگیري میوفتا به  ون لبت 
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ساحل  شدم وگفتم:میخوام تا روب  شغول خوردن  براي عوض کردن بحث م
 باشم.....واي من عاشق  روب افتاب توي ساحلم

 بعدازخوردن دست تودست مصرفا به ساحل رفتم
 ساحل نشستم که مصرفا گفت:واچرانشستا بیا قدم بزنیمروي شن هاي 

 من:ول کن بابا حابمیریم
 اینوگفتموروي هوامعلق شدم

به  یغ  یغ  بدون تو ه  فت  که ر یامیبوردکما  به طرف در مصممرفا منو
ندشمممدم ازسممروهیکلم اب  خل اب....وقتا بل من.....شممف. پرتم کرددا

ل  درفتم بادودستم هومیچکیدحرصم گرفت بسمت مصرفا که داشت میخن
نداشمممت پرت شمممدوتوي  دادم چون میخندیدوتوقع همچین حرکتا روازمن 

 اب)وگرنه زورم به  نمیرسید(
 واین شدشروع اب بازي.....مثل بچه هااب میپاشیدیم بهم 

 میخندیدیم.....دل میدادیم......عاشقا میکردیم.....
 ن تاته دنیابپیچه.......کا  دقیقه هاهمین  اثابت میموندتاصداي خندهامو

 زمان گذشته
 راوي

توي  لسممه علا اروم وقرارنداشممت دل  شممورمهفوندارومیزدبعدازبسممتن 
 قراردادروبه بابا  گفت:بابا ندامریض من میرم خونه با زحمت هواست باشه

 اقاي رضایا:خدابدنده چ  شده بردی  دکتر
 علا:نه برم خونه اگربهترنشده باشه میبرم  دکتر
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 اقارضایا:بروپسرم من هستم
 علا:مرسا بابا من رفتم خداحافظ

 اقارضایا:خدابهمرات
علا سوارماشین  شودوبانهایت سرعت روندسمت خونه وقتا رسیدباخود  
 گفت:شایدخواب باشن درو اروم باز کردکه باصداي خنده ندا در اخشک شد

با  پا من پا فردا فت: نده گ عدازخ ندیدب ندمیخ باصمممداي بل  صممبح ندا
منتظرتم......نه نگران نبا  من علا ازصممبح که میره تاشممب نمیاد......باشممه 
یا منتظرتم  باراخرباشمممه......دلم برات تنز شمممده فقط زودب با  قول میدم این 

 عشقم.....
سنز  لوپا   شت بیرون باحرا لگدي به  شقم دوباره برگ شنیدن کلمه ع با

اي اون زدوگممفممت:لممعممنممتمما پمما حممال خممرابممت بممخمماطممردلممتممنممگمما بممر
 حروم.....بود.....میدونم باهاتون چیکارکنم

 دوباره برگشت خونه ندا تلفن قرع کرده بود.......
 گذشته ندا 

بل  مدم ....روي م تاق بیرون ا جب کردم ازا ماره مصممرفا تع یدن شمم باد
 نشستم.....باتردیددکمه برقراي تماس وفشردم

 الو.....صداي گرم مصرفا توگوشم پیچید
 لو ندا خودتا خوبامصرفا:ا

 من:اره خودمم مرسا
 مصرفا:میتونا راحت حرف بزنا

 من:اره تنهام
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ندا  ندارم  نز زدي اروم وقرار که ز مصمممرفا:چیزه....یعنا...اه...ازدیروز
لم اروم  یدم د ن ما صمممدات روشممم گر که  یروز کردي.....ازد عاازدواج  ق وا

 نمیگیره....میخوام ببینمت اگرشدبراي اخرین با
اشممک میریختم گفتم:فکرمیکنا واسممه چا بهت زنز زدم نکنه  درحالا که

فکرکردي دوسممت دارم به شمموهرم خیانت کنم.....ولا ش کنم که قلبم با تاب 
 دیدنته.....

شقتم فکرت یه لحظه  سا دیگه اي هنوزدیوانه وارعا سهم ک صرفا:با اینکه  م
 راحتم نمیزاره

 هردوتلخ خندیدیم من:پا دردمون مشترک دکترخوب سرا  نداري 
 مصرفا:من بلیط دارم امشب راه میوفتم فرداصبح میرسم

 من:باشه پا من فرداصبح منتظرتم
شکلا  شوهرت...یعنا بهترخونه همدیگروببینیم تابرات م صرفا:چیزه.... م

 پی  نیادالبته اگرشوهرت نیست
 من:نه نگران نبا  علا ازصبح میره تاشب نمیاد

اراخره دیگه نه بهم زنز بزن نه سممرا م روبگیر منم مصممرفا:ببین ندا این ب
 همین کارومیکنم

 من:باشه قول میدم این باراخرباشه
 مصرفا:ابنم که دارم میام فقط بخاطردلتنگیم ه

 من:دلم منم برات تنز شده فقط زودبیا...منتظرتم عشقم
 مصرفا:وقتا تنها شدي بهم زنز بزن ادرس بده
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 من:باشه ...فعفخداحافظ
 مصرفا:به امیددیدار

 بعدازقرع کردن بففاصله علا امدهول کردم بسمت  رفتم
 من:سفم خسته نبا 

 علا:بابا حالا گفت:سفم مرسا....من خسته ام میرم بخوابم
 من:شام نمیخوري

 علا پوزخندي زدوگفت:چا شده امشب به فکرشام خوردن من افتادي
فت منم  تاق ر مت ا به حرفا نزدم ...علا بسمم به مهف رفتم  عداز ذادادن  ب

 امیدفردا خوابیدم..... 
 زمان حال

صرفا کنارم نفا  شدم بادیدن م صورتم ازخواب بیدار شیدبه  باتاب  نورخور
شیدم تاا و  گرم  مرحم  شیدم چندلحظه همون طورکنار  درازک عمیقا ک

 زخم کهنه قلبم بشه........
شدم.. شتم وبلند سه اي روي گونه ا  گذا ستم بلول شدن د شیده  . که باک

 دومرتبه پرت شدم روي تخت.....
مردم  موس  نا میشممما  یدار ب نم ازخواب  خا حاج  رور ن ی که ا رفا: مصممم

 ودیدمیزنا.....بعدم میبلولسیییییا و.......الفررراررررر.....ارررره
درحالا که میخندیدم گفتم:وا...حاج اقانشممناختا چندباربگم تابلندمیشمما 

کت روبزن......دره حال لیوان روي میزوبرداشممتموگذاشممتم روي عین مون 
 چشماي مصرفا.....حابچا حاج اقاشناختا

راِج تویا عزیزم  مصرفا:اره.....اره....شناختمت ت 
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به قلقلک  من:ها...بمن میگا تراج....ببینم تراج چیه دیگه....شممروع کردم 
 دادن .....انقدرقلقلک  دادم که اشک ازچشما  سرازیرشودوتوهمون حال

 گفت:ا....اصف.....تر....تر...تراج....منم...
 با......باو....ر...کن

دسممت ازقلقلک کردن برداشممتم وگفتم:نه تراج خوب نیسممت...به نظرم تربچه 
 بهتره....اینو گفتموازخنده ولوشدم روي تخت 

 مصرفا هم باحرا حولشوبرداشتورفت حموم
چاي دم کردم و براي صبحانه منم بعدازشستن دست وصورتم رفتم اشپزخانه 

املت درست کردم باامدن مصرفا شروع کردیم به خوردن.......بعدازصبحانه 
شب  شا براي خریدماها.... تابراي  صرفا رفتیم بازارماها فرو شنهادم به پی

 کنارساحل ماها کباب کنیم 
ماي درون   یاواد فارق ازدن قه کردم  بازوي مصمممرفا حل دسمممتمو دور 

 میخندیدیمو.......خریدمیکردیممیگفتیمو...... 
 زندگا با باهم بودن میتونه چقدرزیباباشه زیباهمچون عشق

 میتونه گرم باشه همچون خورشید
 میتونه تابان باشه همچون ماه

 خدایا این زندگا راازم نگیر ونم روهدیه زندگیم کن
عصممربودبرگشممتیم ویفانقدخسممته بودم که مانتو شممالم رودراوردم روي پشممتا 
کناپه انداختم خودمم رو  ولوشممدم چنددقیقه بعدمصممرفا بالباس راحتا 
امدکنارم نشست سرم وروي پا  گذاشتو گفت:اگرخسته نیستا ازگذشته برام 
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مه چیزوگفتم.......موقع تعریف  به تعریف کردن ه میگا.....شممروع کردم 
ندید....وقتا هم براي م هام میخ نده  باخ بابغضممم بغض میکرد.... صممرفا 

 دردهایا که کشیده بودم اشک میریختم بادستهاي  ادوی  نوازشم میکرد
انقدرتن خسممتم رونواز  کردوباصممداي مهربون عشممق روتودفترقلبم ازنوع  

 نوشت تاارام  گرفتم وچشمام روي هم افتاد
 گذشته ندا

خوابم برد....وقتا بیدارشممدم علا رفته بودبعدازخوردن  دم دماي صممبح بودکه
 صبحانه به مصرفا زنز زدموادرس دادم 

یه دو  ربع سممماعتا گرفتم  کما خونه رو مع و ورکردم مهفروخوابوندم 
شلوارهم رنگ   سفري با  سبزف صري کردم بلوز وامدم بیرون ......ارای  مخت

ري که داشممتم انجام میدادم پوشممیدم .....روي مبل نشممسممته بودم عمیق به کا
صداي  صرفا زنز بزنم که  شتم تابه م شا روبردا شدم گو شیمون  فکرکردم پ

 زنز بلندشداینجابودمعنا کلمه پشیمانا فایده اي نداردفهمیدم 
بلندشممدم دروبازکردم مصممرفا واردخونه شممدبادیدن  چشمممام  رق اشممک 

شممماي شمممددلم میخواسمممت محبوبم روتادنیا دنیاسمممت تماشممماکنم اما چ
 لبریزازاشکم دیدم روتارکرده بودمصرفا تااشکهامودید

  لوامدوبل للم کرد
شده  شقم دیوانه دلم برات تنز  صدا  میلرزیدگفت:گریه نکن ع درحالا که 

 بود
گریم شدت گرفت.....تیشرت مصرفا روچنز زده بودموزارمیزدم طوري که 

 انگارعزیزم روازدست دادم
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صرفا که دیدبادلداري دادن  کاري ازپی  نمیبردلبهاي دا   رو روي لبهام م
 گذاشت.....گرگرفتم خاکسترهاي قلبم دوباره زبانه کشید

شمم به درافتاد زانوهام  صله گرفتم ....تاچ صرفا فا شدن درازم صداي باز با
 لرزیدوروي زمین افتادم........

 گذشته ندا
 اززبان علا

کا داشممت حرف میزددیوانم  تاصممبح چشممم روهم نزاشممتم.....فکراینکه ندابا
 کرده یعنا همون عشق قدیما شه......

 تصمیم گرفتم برم دنبال بابا  تااگراون مردک کثیف بودبشناسه....
بااین فکراز ابلندشممدم یه نگاه به ندا انداختم کا  میفهمیدچقدردوسممت  

 دارم.......
باس پوشممیدم از ابلندشمممدم یه دو  اب گرم گرفتم......بعدازبیرون امدن ل

 رفتم....
 بانهایت سرعت بسمت فروشگاه پدرندا روندم......

وقتا رسممیدم بعدازسممفم واحوال پرسمما.....گفتم:بابا ون ندا باهاتون یه 
 کارمهم داره که تلفنا نمیشه گفت اگرلرف کنیدبامن بیایدممنون میشم....

باشمممه اگرندااینرورمیخو فت: عدگ گاهم کردب با پدر ون اول مردد ن اد بریم 
 پدر ون بسمت خونه راه افتادیم.....

 نزدیک خونه پارک کردم.........
 پدر ون:چرااینجا پارک کردي پسرم......
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 من:پدر ون ندانیست کما صبرکن تابیاد
 پدر ون باشه اي تحویلم داد.......

ساعت ساعت مونده به8مرمئن بودم هنوزنیومده.....ندا شه ابنم ربع   بیدارمی
 امکان نداره به این زودي بتونه بیاد9

نزدیک نیم مین منتظرموندیم تایه اقایا هم سن وسال خودم زنز دروزد خوب 
 برنداز  کردم نداحق داشت ازخوشکلا خو  تیپا چیزي کم نداشت

که  باس اي....این....این یاحضممرت ع فت: تامتو ه مردشمممدگ پدر ون 
ن گفتم:پیاده شممو پیاده مصممرفِا.......پا حدسممم درسممت بودروبه پدر و

 شوودست گل دخترت روببین..
پیاده شدیم بسمت خونه رفتیم درواروم بازگردم ازدیدنشون خون توي رگهام یخ 

 بست شقیقه هام نبض گرفت
تادروبه  گفتم:داري ش  لرا میکنا  ها  خم شممودواف مازانو با دیدن  ندا

الت بک  زنیکه.ه.ر.ز.ه هان ازمن خجالت نمیکشمما ازبچه کوچیکت خج
توخونه منا اسمممت توشممناسممنامه من یکا دیگه رودعوت میکنا خونه....... 

 روبه پدر ون گفتم:حاببزنم بکشمشون
چشمممم به اون آل ل لالل خوردبسمممت  رفتم یقه ا  روگرفتم ویه مشممت 

 توصورت  خوابوندم واین شدا ازگفویزشدنمون
 برگشتیم طرف همدیگروبه بادمشت گرفته بودیم..... که با یغ ندا 

چشمم به پدر ون که روي زمین افتاده بودودست روي قلب  گذاشته بودخورد 
 بسمت  رفتم صدا  زدم  واب نداد.......

 گذشته ندا
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 اززبان ندا
 بادیدن مصرفا وبابام زانوهام لرزیدوروي زمین افتادم

 علا امدنزدیک وگفت:داري ش  لرا میکنا زنیکه ه.ر.ز.ه هااااان
نه منا  ازمن لت بک ....توخو جا کت خ چه کوچی لت نمیکشمما ازب جا خ

 اسمت توشناسنامه منه یکا دیگه رودعوت میکنا خونه
باصمممداي  نه هلولس..... یداین دعوت کردن ازروعشممق  کا  علا میفهم
زدوخوردازفکربیرون امدم....به علا ومصرفا نگاه کردم که به  ون هم افتاده 

 بودن...
 ا بودکه به قصدکشت همدیگرومیزدن یه چشمم به مصرفا وعل

سفیدي میزدتوي یک  شت عرق میریختورنگ  به  شمم به بابام بودکه دا یه چ
 چشم بهم زدن باباپخ  زمین شد....ازترس  یغ خفه اي کشیدم....

با  با مت  باصمممداي  یغ من علا ومصممرفا ازهم  داشمممدن علا بسمم
 امدچندبارصداشزد......... 

پدر ون.. خدا  یا  به مصممرفا علا: یدشمممدرو ناام با با پدر ون....وقتا از ..
یاد در  گاه ب یه داد تا احضمممار جاش گها میخوري گمشممووبیرون  فت:این گ

 خونت....
که توخودم  مع شمممده بودم واشمممک میریختم  به من  گاها  مصممرفا ن

 انداختوگفت:به خدااگریه تارموازسر  کم شه خونت حفله 
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یدن این حرف کفري شمممد باشممن گار  که ان مت مصممرفا هجوم علا  :بسمم
شو  سم شتمت.....به قران اگریه باردیگه حتا ا ضا تانک شوعو بوردوگفت:گم

 بیاري میکشم حرم.....
 مصرفا دست علا روپا زدو راه افتادطرف در.....

بارفتن مصممرفا علا زیربازوي باباموگرفتوبسممختا بلند  کردرفت بیرون 
د  وکشممیدوگوبونوچنددقیقه بعدبرگشممت...... بسمممت تلفن رفت سممیم  ر

 زمین امدطرف من ازترس بلندشدم
 علا:کلیدخونه وگوشیتوبیارتابیام تکلیفت روروشن کنم

 بازانوهاي لرزان بسمت اتاق رفتم کلیدوگوشا رودادم دست  
 علا:بابات رومیبرم بیمارستان واي بحالت ازخونه  م بخوري تابیام

مت  یدبسمم یدن صمممداي چرخ  کل باشممن فت  دررفتم دسممتگیره اینوگفتور
 روچندباربابپایین کردم امافایده نداشت.....

اه....لعنتا دروقفل کرده.......خدالعنت تون کنه......خدایا چرانما کشممیم 
 راحتم کنا

 روي زانوافتادم.....خدایاخسته ام....خسته.....بسممممممههههههه
ممم دیگهههههه بسمممهههههه بکشممووووراحتمممم کن......خسممتههههه ام

 تمومشش  کن.........
صداي  یغ ودادم مهفروازخواب بیدارکردباعجله بسمت اتاق رفتم مهفروکه 

 داشت گریه میکردبل لل کردم رفتم توي حال.......
اشک ریختم وبه مهفشیردادم .....اشک ریختم ومهفروخوابوندم......تاشب  

شده بود.....دیگه ت ضعیف  شک ریختم انقدرکه بدنم  شتا ستادن ندا م وان وای
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چشمممام بشممدت میسمموخت روي مبل دازکشممیدم چشممماي خسممتم روي هم 
 گذاشتم.........

 زمان حال
 باصداي زنز گوشا چشمام روبازکردم.....

 مصرفا:خانم گل ا ازه میدي پاشم گوشیم رو واب بدم
 سرم روي سین   ابه  اکردم وگفتم:نه هنوزخوابم میاد

 شردوگفت:بخواب گلم...... گورباباهرکا پشت خطمصرفا منوبه خود  ف
 دوباره چشمام روبستم اماصداي زنز گوشی  تماما نداشت

باحرا از ام بلندشمممدم وگفتم:اه....مگه این صمممداي کوفتا میزاره ارام  
 بگیرم

فت:ابن خف  میکنم عزیزه دلم توحرا  یدوگ ما موکشممم مصمممرفا د
میزارای  که گوشمما رو  بود نخور....بااین حرف از ا  بلندشممدوبسمممت 

 رفت صفحه گوشا روکه دیدگفت:حمیدداره زنز میزنه
بده ببین چا  ندشمممدم ورفتم سمممت ....خوب  واب  له از ام بل باعج

 میگه.....مصرفا گوشا رو واب دادمنوسرموبردم نزدیک گوشا
 مصرفا:الو

 حمید:به سفم اقامصرفا حال واحوالتون چروره
مید ان......خودت خوبا ش خبرکارا خوب پی  مصرفا:سفم....ممنون ح

 میره
 حمید:مرسا....کاراهم خوب پی  رفت...کجایدمگرقراردادونبستید
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 مصرفا:چرابستیم چرورمگه
 حمید:چراهنوز نیومدین

 مصرفا:یه کوچولومشکل پیشومدخداروشکرحل شدامروز یافردامیایم
 حمید:خانم خوشکلم چروره....مواظب  هستا دیگه

ا دسممتهاشممومشممت کردوگفت:اره هواسممم بهشممون هسممت....خودت مصممرف
 کجایا چیکارکردي

 حمیدقهه قهه اي زدوگفت:من بااینکه تنهارفتم زرنز ترازشمابودم
 قرارداروبستم صبح زودم رسیدم تهران

 باشنیدن این حرف زانوهام سست شدوروي زمین افتادم
 دیگه نفهمیدم چا گفتن.....مصرفا کا قرع کرد.....

 باکشیده شدن توا و  گرم مصرفا به خودم امدم......
 مصرفا:گریه نکن گلم.....گریه نکن عزیزم دلم......

 باشنیدن صدا  بافکر دایا ازمصرفا هق هقه گریه سردادم
مصممرفا:نداخواه  میکنم اینروري نکن....قول میدم زودترازاونچه فکرکنا 

 انا براي همیشه پی  خودمادوباره بدستت بیارم اینباربدون هیچ نگر
 من:م....م....ها...من...نن..نمیخوام برم.....دوست ندارمم

مصممرفا هوهامونواز  کردو گفت:باشممه نمیریم اصممفهرچا توبخواي فقط 
 توروخدا اینروري گریه نکن که قلبم اتی  میگیره

نمیدونم چقدرتوبل لل مصممرفا بودم تا اروم شممدم....وقتا سممرازسممین  
شتم. سیدوگفت:واي بحالت اگریه باردیگه بردا شمام روبلول صرفا چ ....م

 این مرواریدهاروبریزي
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 من:میشه امروزنریم
 مصرفا:کا  میشود....ولا توراه اگرنخوابا قول میدم بهت خو  بگذره

 لبخندتلخا زدم وگفتم:باشه سعا میکنم نخوابم.....
رتت مصممرفا بلولسممه اي به سممرم زدوگفت:حابهم پاشممو دسممت وصممو

 روبشورتاصبحانه بخوریم
صورتم بیرون  ست و ستن د ش شتا رفتم بعداز سرویا بهدا سمت  شدم ب بلند

 امدم......مصرفا داشت چمدون  روما بست
ماده کردم مصممرفا  ماده کنم......وقتا میزوا نه روا حا تاصممب پایین  رفتم 

 روصدازدم
 من:مصممرفا.....مصممرفا.....مصممرفا ازپله هاپایین امدوگفت:امدم گلم

 .....به من که رسیدگفت:چرابغض کردي باز
 من:کا  یکم درکم میکردي.......اینوگفتم وبسمت اشپزخانه رفتم

که توبیشممتر  ندا.....این یددرک کنم  با فت:چا رو مدوگ بالم ا مصممرفا دن
عاشممقا.......نه عزیزم منم به اندازه توازرفتنمون ناراحتم ولا چاره اي نیسممت 

 میفهما
که یدبفهما  با که  من:تو یدي  ید.....حم نه حم که برم میرم خو جا من ازاین

 بیشترشباملسلته اگریه شب توملسلتا بیادسرا م چیییییا
 مصرفا بامشت روي میزکوبیدوگفت:خفه شو ندا حتا نمیخوام به  فکرکنم

 من:واقعیت عزیزم بایدبپذیري
 مصرفا میون حرفم پریدوگفت:میگم خفه ششوووو
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سوت  شم  سمت بادادي که زدگو شپزخانه امدم بیرون ب شید....پاتندکردم ازا ک
پله هادویدم خودموانداختم توي اتاق بعدازقفل کردن در باحرا رفتم سممرا  

 لباسهام.....بدونه تازدن پرتشون میکردم داخل چمدون.....
به صممداي مصممرفا که ازپشممت دردصممدام میکردو ازم میخواسممت دربازکنم 

 تو ها نمیکردم
 باسهامو مع میکردم......باتقه اي که به درخورداز  اپریدماشک میریختم ول

مصرفا:ببین ندایاهمین ابن دروبازمیکنا.....یادرومیشکنم به خدا میشکنم 
 شوخا ندارم 

سمت تخت  شدن درب سمت دررفتم کلیدوتوي قفل چرخوندم قبل ازباز اروم ب
 رفتم

شیدعز سمتم امدوبل للم کرد......ببخ صرفا امدتو.....ب یزم....معذرت م
 میخوام......

ید......خودم توبل لل   نارم درازکشمم ندخودشممم ک خت خوابو منوروي ت
 ادادم..... ایا که سممالهاحسممرت داشممتن  روخوردم..... ایا که امنترین 

  اتودنیاست برام.........
 گذشته ندا 

 باصداي علا چشم بازکردم......
 اینجاخوابیديعلا:ندا....ندا.....پاشودیگه چرا 

 به زورچشمام روبازکردم انگارتوي چشمام چسب ریخته بودن
 تاچشم بازکردم علا گفت:نچ....نچ..نچ....باخودت چیکارکردي

 بادیدن نورخورشیدداخل خونه فهمیدم روزشده.....
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 من:تازه امدي....کجابودي
 علا:اره......مهم نیسممت......ندابلندشممویه چیزي بخورلباس مشممکا هات

 روبپو  یکا فوت کرده بایدبریم 
 من:ک..کا...مرده...ن...نکنه باباِم....اررررره

 علا:سرشوتکون دادوگفت:متاسفانه
 من:نههههه درو غغغغ میگا....... واي خداي من بابام.........

 من مقصرم.....من کشتم ......اره تقصیره منه.......
 نتا....هااااناصفتقصیره توچرررررا بابامواوردي لع

علا بسمتم امدسیلا محکما به گوشم زدوگفت:بجاي اینکه من طلبکارباشم 
کم  برات  چا  کردي آل ل لالل..... گا  تو ه.ر.ز.ه  کاره.... ب ل ط نم  خا
که هرچا خواسممتا برات فراهم  گذاشممتم....لعنتا....اخ چررررا....من 

 ت با .....کردم.......اما ِمن بعدحالیت میکنم.... منتظره یه زندگا سخ
 من:حالم اذت بهم میخوره....اصفطفقموبده راحتم کن

علا سممیلا بعدروبه گوشممم زدوگفت:طفقت بدم که بري پی  اون حرم..... 
 بعدم به ری  نداشته من بخندین......نه نداخانم ازاین خبرانیست

 من:به  هنم که قراربهم سخت بگیري تمام عمرم سختا کشیدم اینم رو ....
علا:مرمئن با  اونجاخانموما میگردحالیت میکنم سممختا کشممیدن یعنا 

 چا حابهم برواماده شوخبرت دیرمون میشه
شیدم مهفروهم اماده کردم.....ازاتاق  شکا هام وپو سمت اتاق رفتم لباس م ب

 زدم بیرون
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 علا بسمتم امدمهفروبل لل گرفتوقربون صدق  رفت
 روبمن گفت:گمشوودیگه...

 مت پایین رفتیم علا ملسلتقیم بسمت بهشت زهراروند باهم بس
 وقتا رسیدیم به مهران زنز زد تاببینه کجان

 قرع که کردبسمت قبرستون رفت منم دنبال  راه افتادم  
سمت قبر  دویدم که مهدي  لوم  سیدیم باباروخاک میکردن باگریه ب وقتا ر

قاتل ا به گوشممم زدوگفت: ینجا چه  لرا گرفت....سممیلا سمموم رومهدي 
مانت  ما ثل  حت شمممدي ......توهم م باموکشممتا را با فت  میکنا.....کصممما
ه.ر.ز.ها.....دیگه نمیخوام دوروبرخودمون ببینمت فهمیدي......براي همیشه 

 اززندگیمون گمشوبیرون.....
 مهران:علا اینوازاینجاببر.....

سمت سمتم امدزیربازوم گرفتوبلندم کرد.....راه افتادیم  مامن مخالف ا علا ب
 چشم ازبرادرام برنمیداشتم

 مهدي به مامان گفت:ه.ر.ز.ه....نه....نه گفت:مامان من ه.ر.ز.ه
 یعنا چا.....

عدازعوض کردن  یدیم.....ب نه فکرکردم واشمممک ریختم وقتا رسمم تاخودخو
لباسممهام رفتم توي حال که علا گفت:یه چیزي درسمممت کن بخورم میخوام 

 بخوابم
 نیست  ذادیروز تویخچاِل گرم کن بخورمن:حالم خوب 
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علا:یه نگاه بمن انداخت وگفت:من برم گرم کنم....مثل اینکه متو ه زندگا 
شت مردخانم تاده دیقه  شدي......اون علا که لیلا به ببت میگذا  دیدت ن

 دیگه میزاماده بودکه هیچ اگرم نبود
 هرچا دیدي ازچشم خودت دیدي.......

 م بردارمگرنمیبینا خسته ام مگرنمیبینا فکرم مشغوله...من:علا دست ازسر
 علا بسمتم خیزرداشت موهاموکشیدوگفت:چرورواسه اون حرم...

مشغله فکري نداشتا.....وقت داشتا به خودت برسا به ماکه میرسه نداخانم 
 کارداره بچه کوچیک داره وقت نداره....

ه به التماس هاموگریه هام منوبسمت اتاق کشوندروي تخت انداخت وبا تو 
 تک تک لباسهاموازتنم بیرون کشیدمثل یه وحشا به  ونم افتاد.....

 گذشته ندا
 یک هفته بعد

 توي این یک هفته بدترین عذاب روکشیدم......
ازسممپیدي صممبح تاسممیاها شمممب کارمیکنم.....شممبم که علا میادازهمه 

بودن  یف  ث ک تا ته  ف گر عم  ذا ط یره از گ ی م یراد یزا بودن چ ن تو نه وا خو
 لباسها .....باورم نمیشه علا انقدرتغییرکرده باشه

 سرکوچکترین مسئله دست روم بلندمیکنه اگر واب  روبدم 
کارم به اتاق خوابوهمخوابا ا باري میکشمممه.....علا که مثل برگ گل باهام 

 رفتارمیکردحابازحیونم بدترشده
############################## 
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 تمیزکردن اشپزخانه بودم ک باصداي دراز اپریدم سرک کشیدم بیرون مشغول 
 علا بود،باعصبانیت سویچ  روپرت کردروي  اکفشا تاسربرگردوندمنودید

 چا.....چرازل زدي به من
 من:ه....هیچا دیدم زودامدي تعجب کردم

 علا:زیادتعجب نکن ازاین به بعدهمیشه خونه ام
 انهمن:ش....چرامگه نمیري کارخ

ستم  علا:نه....بخاطرتوآل ل لالل بابام ازکارخونه بیرونم کرد....کا  میتون
طبق خواسممت  طفقت بدم....توکجابودي چرورواردزندگیم شممدي....کا  

 قبل ازازدواج ازه.ر.ز.گیت خبرداشتم
نابودم  هت  نت ب فت:لع یادگ بافر گدپرت کردو بال بل رو میزعسمملا  لوم

 کردي.....لعنتییییا
ا مهفازخواب بیدارشدبسمت اتاق دیدم مهفروتو ا و  کشیدم باصداي عل

 درحالیکه قربون صدق  میرفتم به  شیردادم
تابتونم  بازگذاشممتم  تاق رو بعدازسممیرشمممدن  گذاشممتم  توي رهروک درا

 ببینم ....
وقتا برگشممتم علا توي حال نبودیه نگاه به  اکفشمما انداختم نبود سممویچ  

 خبرازرفتن  میداد.....
سمممت شممیشممه هارفتم تکه هاي بزرگشممو بادسممت مابقا روبا ارو مع ب

 کرد.....وقتا کارم تمام شدبامهفناهارخوردیم بعدازناهارمهفروخوابوند.....
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شیدن بیرون  سهاي علا هرچا لباس داخل کمدبودروبراي اتوک سرا  لبا رفتم 
ل بودوازنظرعلا قاباوردم چه انهایا که اتونشممده بودوش اونهایا که اتوکشممیده 

 پوشیدن نبود....
 اتوکشا لباسهاتاشب طول کشید....بعدازاویزون کردن لباسها.....

 برنجم رودم کردم  ذاي مهفروهم اماده کردم وبه  دادم
کما هم بادخترکوچولوم بازي کردم انقدنازبودکه هرچندثانیه یک باربلولسه  

 اي به صورت  میزدم..... 
بازي کردم ک خسته شدوشروع کردبه گریه........ به  شیردادم انقدرباها  

 انقدور ه ور ه کردبودکه توبل للم خواب  برد
بااحتیاط بلندشدم مهفروبردم اتاق  روي تخت خوابوندم  بلولسه اي به 
دسممتهاي کوچک  زدم وگفتم:کا  میدونسممتا دنیاچقدرنامرده انوقت بودکه 

 ...هرگزپابه این دنیا نمیزاشتا...
 امیدوارم سرنوشتت مثل مِن مادرت نباشه

حال  خل  بل دا خامو  کردم ........روي م تاق زدم بیرون زیر  ذارو ازا
 درازکشیدم انقدرخسته بودم که درکسري ازثانیه خوابم برد.....

 زمان گذشته
که تلوتلو  حالا  بازکردم....علا در فل چشممم  یدتوي ق باصمممداي چرخ کل

 من که رسیدگفت:سفمممم.....خانمممم میخوردواردخونه شدبه
روي مبل نشممسممتم به چشممماي قرمز  خیره شمممدم وگفتم:سممفم حالت 

 خوب....کنارم نشست بوي سیکاربه مشامم خورد
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کل  ید....خییلیا خوشمم مت قلبم لرز ید که د باري  یدونسممتا اولین  علا:م
بادسمممت گونم رونواز  کردوگفت:هنوزم  بودییا......قهه قهه خنده سممردادو

 خوشگلا
 از ام بلندشدم وگفتم:خواه  میکنم علا توحالت خوب نیست

تامیخواسممتم برم علا بلندشممودوبازوم گرفت....کا گفته حالم خوب نیسممت 
 خیلا هم خوبم

نده  لت بوي گ مام هیک به وقتا نمیتونا درسمممت راه بري وت جات خو من:ک
 سیکارمیده

 خواب بردعلا سیلا به صورتم زد.......دستموکشیدبسمت اتاق 
خدا خواه   که براي ازادکردن دسممتم تقفمیکردم گفتم:علا تورو حالا  در

 میکنم.....
 به اتاق که رسیدیم علا پرتم کردروي تخت وبا تو ه به التماسم

 به  ونم افتادانقدروحشا شده بود که لباسهام روپاره کردتقفکردم
شدم وگفتم:خواه  میکنم علا اگر شما  خیره  سم داري این باگریه توچ دو

به صممورتم  گه اي  یه سممیلا دی ثان ند عداز چ گام کرد....ب کارونکن....کما ن
 زد.......

یه ه.ر.ز.ه.ي همین مگه کا که  خفه شمموکصممافت کا گفته دوسممت دارم تو
 دوست داشته باشم اینبارعفوه بروحشا بودن  کتکمم میزد

 هیچ چیزتودنیابدترازهمخوابا ا باري نیست......
 ار  تموم شدمثل  نازه روي تخت افتادوقتا ک
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به حمام رسمموندم  تمام تنم دردمیکرد،درحالا که اشمممک میریختم خودم رو
شکایت کردم زار زدم.......وقتا  زیردو  گریه کردم به خدابراي بخت واقبالم 

 بیرون امدم دیگه نایا نداشتم خودم به اشپزخانه
 مبل درازکشیدم رسوندم بعدازخوردن مسکن....به حال رفتم وروي

کا  برادرام طردم نمیکردن....یعنا تاکا بایدهم خواب علا باشممم....کا  
 مهفنبودوخودموازاین زندگا کوفتا خفا میکردم

 پا کا راحت میشم خدا.......این دیگه ش تقدیریه 
 زمان حال

نزدیک عصممربودکه عزم رفتن کردیم ازصممبح انقدربا تابا کردم که مصممرفا 
 گرفت بعدازخوردن ناهارراه بیافتیمتصمیم 

صرفا چمدونهاروبرد......اتاق روازنظرگذروندم  سهام م بعداز مع کردن لبا
تاچیزي  انمونده باشممه بعدبااطمینان رفتم پایین ازویفزدم بیرون بدون نگاه 
کردن به  سموارماشمین شمدم دورشمدن ازویفواسمم سمخت بود.....زندگا 

 کردم........بامصرفا روتواین ویفتجربه 
 مصرفا هم بعدازقفل کردن درویفسوارشد....استارت زدوراه افتاد.....

 سرموبه پشتا صندلا تکیه دادمو به.بیرون چشم دوختم 
 که مصرفا صدام زد

 مصرفا:ندا ان عزیزم چراساکتا مگه قرارنشدبغض وگریه نکنا
 من:گریه نمیکنم عشقم......

 بهتِرتااینروري بغض کنامصرفا:گریه کنا 
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من:چیکارکنم دست خودم نیست دلم گرفته....بعدازبیست وش  سال زندگا 
کردن کنارت روتجربه کردم به عشممقت به محبتت به گرماي ا وشممت عادت 
کردم وقتا نباشا سرروسینه کا بزارم و بخوابم...صبح بازمزمه دوستت دارم 

 کا کنارگوشم بیدارشم
 شم.....  دایا اذت اخرمنومیکشه....مصرفا دارم خفه می

مصممرفا راهنما زدماشممین روکنارکشممیدونگه داشممت دسممتشمموپشممت سممرم 
گذاشممت......منوبه ا وشمم  پرمهر  دعوت کردسممرروسممین  گذاشممتم 
وگفتم:کا  زمان همین  ا همین لحظه متوقف میشممودومن باضممربان قلبت 
من یه  ندگ که ز ماافسممموس  تم..... ا گرف ی م بدسمممت  ندگا رو بض ز  ن

 پرازایکاشه....افسوس که بودن کنارت همیشگا نیست.........
تیشمممم  یا و ودت ا ما نوزگر ه میشمممه  ن چراسمممرد بم  ل ق توِي  قت  عشممم

 میزنه.......هنوزنگاه  ادویت تاعمق و ودم نفوذمیکنه
 من باعشقت چیکارکنم.....

مصممرفا درحالا که پشممتم ونواز  میکردگفت:کا  درمانا واسممه دردمون 
شیم درمان  صبور با  تاب شوق درمان میکنه گلم.... شق وفقط مع بود....دردع

 دردهم
شدم.....خواه  میکنم یه راها  سته  شیدن خ صبرکنم ازانتظارک من:چقدرباید

 براي باهم بودنمون پیداکن
مصممرفا:چشممم عزیزم...چشممم شممیشممه عمرم....گریه نکن که اگربشممکنا 

 مصرفا ات نفا نمیکشه
 صرفامن:خدانکنه....م
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 مصرفا: انم
 من:همین کلمه کافِا تاقلبم لبریزازعشقت بشه 

 مصرفا:دوستت دارم خیلا بیشترازاونچه فکرشوبکنا عشقم
 سرمو محکم به سینه ا  چسبوندم ...

 کما بعدمصرفا گفت:بایکم قدم زدن موافقا
 من:دیوانه شدي.....اینجاوقدم زدن

عشممقت دیونه شممدم مجنون نشممم مصممرفا لبخندي زدوگفت:دیونه که بله از
 صلوات

 من:نیشگونا ازبازو  گرفتم وگفتم:حابنمیخواي ازعشقم مجنون بشا
 مصرفا خندیدوگفت:من ازروزي که دیدمت مجنون شدم لیلیم......

 تمام عشقموتوچشمام ریختم وبه  خیره شدم
 مصرفا:اینروري نگام نکن مکان عمومیه کاردستت میدمااااا...

وپیاده شممد منم به تبعیداز  پیاده شممدم با دیدن پارک کوچک پشممت  اینوگفت
 سرمون تعجب کردم

 من:پارک اینجا
مصممرفا:به  اي تعجب اطرافت روخوب نگاه کن.....ناسممفمتا نزدیک 

 شهریم
 چشم چرخوندم حق بامصرفا بوداطرافمون پربوداز رستوران و

 بقالا.....
 یده شددرحال انالیزاطراف بودم که دستم کش
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 مصرفا:بیادیگه شب شدبانو
 دست دوربازوي مصرفا انداختم وباها  هم قدم شدم 

مصممرفا به روبرواشمماره کردوگفت:باخوردن یه پشمممک ،بیاداول پشمممکا که 
 باهم خوردیم موافقا

به مصممرفا گفتم قبول فقط  ندروي لبم نشممسمممت رو یاداون روزلبخ به 
 بایددوتابخري

 مصرفا:اي به چشم بانو
 عدازخریدپشمک روي نیمکتا نشستیم مشغول خوردن شدیمب

صف  مصمرفا پشممک وتودومرحله بلیعد.....حیرت زدنگاه  میکردم که ن
 پشمک منوخوردوالفففففررررار

 منم پشمک دوست دنبال  کردم.....مثل بچه هامیدویدمو میخندیدم......
 خدایاخو  بختا چقدردور دراین حال نزدیکه......

وقتا داشممت به من که دنبال  میدویدم نگاه میکردپا  به شمماخه مصممرفا 
 درخت خشک شداي گیرکردوافتادروچمنا

 تابه  رسیدم بامشت به  ون بازوها  افتادم انقدرزدم تاخسته شدم
 من:همین ابن میري یه پشمک دیگه برام میخري

 مصرفا:ببخشیددست مزدکتک زدنتونه
 خ وام من:مصرففففیییا م ن .   م ک م ي

 مصرفا بلولسه اي به سرم زدوگفت:پاشوبریم برات بخرم عشقم
 بامصرفا بسمت مغازه اي که پشمک میفروخت رفتیم

 مصرفا دوتاپشمک برام خریدوسوارماشین شدم
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شن  شین رورو صرفا هم پخ  ما شدم....م شمکم  شغول خوردن پ بالذت م
 کرداهنز مفیما پخ  شد

 به پشتا صندلا تکیه دادمبعدازخوردن پشمک هاي خو  مزم 
 چشمام وروي هم گذاشتم......به حرف مصرفا فکرکردم

درمان دردعاشممق معشمموقشممه.......چقدرقشممنز گفت:دراوج ناراحتیم این 
 مصرفا وعشق  بودکه بایه پشمک خنده روي لبهام نشوند.....

 گذشته ندا
پاییزي  پاییز... گاه میکردم.... پاییزن به برگ ریزان  که فصمممل ازپنجره 

 عاشقاست......
کا  دل منم  ندازم.... یه می ثل دل من ابر که هوا  م به اسمممون  گاه  یه ن

 بعدازبارون چشام صاف وافتابا میشود....
یرون  ب فا  ق ین  ماِه ازا ني  پ نز شمممده....... ت ما   یرون واد ب براي  دلم 

 نیومدم.....کا  برادرام سرا ا ازم میگرفتن....
و ه امدن علا نشدم.....بااستشمام بوي سیکارمتو ه انقدرتوي فکربودم که مت

شت  ست پ شتم حالت تهوع گرفتم....علا روکه در شدم....تابرگ ضور   ح
سوندم...انقدرعق زدم که  شویا ر ست ستاده بودکنارزدم بادوخودموبه د سرم وای
صورتم  شت اب خنک به  شویا تکیه دادم چندم ستم وبه رو شدم د با حال 

ستها ستن د ش شیدم بعداز ستین بلوزم رو لوي بینیم گرفتم پا م بیرون امدم....ا
 ....بسمت اتاق مهفرفتم که علا صدام زد

 علا:ندا کجامیري.....چت شده چراهم  بابمیاري
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 من:میرم پی  مهف...چیزمهما نیست خوب میشم
 علا:اگرقراربودخوب بشا تاحابشده بودي اماده شوبریم دکتر

 دوم پولپوزخندي زدم وگفتم:انوقت باک
 علا:خونه روفروختم تایک ماه اینده بایداسباب کشا کنیم

 من:چا....چیکارکردي مگه دیوانه شدي کجابایدزندگا کنیم....
 علا:یه خونه ا اره کردم فعف میریم انجا

بات  با بازي نکن  حت شممیم...علا،لج تاهردومون را یدي  من:چراطفقم نم
 ريبابودن من نمیزاره پاتو توکارخونه بزا

قت  مده...اینوتوگوشمممت فروکن بمیري هم طف به تونیو ها علا:این فزولا 
 نمیدم...حابهم میاي دکتربیابریم نمیاي هم من کاردارم میخوام برم

 بهتِربرم اینروري هم میفهمم ش مرگمه هم بعدازپني ماه یه هوایا میخورم
 روبه علا گفتم:منتظربا  تااماده شم

 علا باشه
تاق  تاق هردومون محسمموب میشمممه رفتم خودم اماده کردم به ا که حابا مهف

 وبعدازاماده کردن مهفازاتاق بیرون امدم
 علا مهفروازدستم گرفت بعدازگرفتن تاکسا بسمت درمانگاه رفتیم.....

ربع سماعت بعدنوبتمون شمددکتربعدازمعاینه گفت:خیلا ضمعیفا دوکیلوهم 
سمما مینویسممم بعدازاوردن  واب میتونم کمبودوزن داري برات ازمای  اورژان

 داروبدم
عدازدادن  گاه رفتیم ب مایشمم به نزدیکترین از رب زدیم بیرون  عدازتشممکرازم ب

 ازمای  گفتن تایک ساعت اینده اماده میشه....
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 من:تایک ساعت دیگه چیکارکنیم
 علا:هیچا منتظرمیشیم

 من:علا...میشه خواه  کنم بریم پارک اون طرف خیابون 
 لا:یه نگاه بهم انداخت واز ا  بلندشد...بریمع

شینا بودن توهواي  شم بعدازپني ماه خونه ن ستم  یغ بک شحالا میخوا ازخو
 ازادبرام معجزه بود

 وقتا به پارک رسیدیم....نفسهاي عمیق وپا درپا میکشیدم
 که باصداي علا به خودم امدم......ببین بازندگیمون چیکارکردي

روي نیمکت یخ زده پارک نشممسممتم وگفتم:علا تومیدونا باکما فاصممله از  
 منظورمهدي سرخاک باباازاینکه مامانم یه ه.ر.ز.ه بود چیه

 علا:یه روزخواستم ادم باشم ببین چرور داري سوءاستفاده میکنا
 پا میدونست.....خواه  میکنم  ون هرکا دوست داري بهم بگو

 شنیدن  روداري علا:خفه شو قسم نده.... نگام کردوگفت:تحمل
 من:اره.....خواه  میکنم بگو

بل  فت:ق بات گ با نز زد... بات ز با به  گاري  بام براي خواسممت با که  روزي 
 ازخواستگاري موضوع مهما هست که بایدبدونیم
 باباقرارگذاشت تا روب توکارخونه هم دیگروببینیم

 وقتا بابات امدبعدازاشنایا و......
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فاطمه(.....یه شمب که ازسمرکارمیومدمتو ه یه گفت:بعدازازدواج بامادر ون)
درگیري توي سواره رومیشه وقتا  لومیره میبینه یه پسر ون دست یه زنه  وان 

 و میکشه تا باخود  ببره
شه بعدازکتک کاري  سره درگیرمی سوزه میره  لو وباپ باباتم دل  به حال زنه می

ندمیشمممه ره....بابات بلتابابات به زنه میگه برو کفنتري پسممرهم پابه فرارمیزا
 وباعصبانیت میره سرا  زِن ومیگه.....

 هیچ معلومه این وقت شب توخیابون چیکارمیکنا
زنه که ترسممیده بوده.....به بابات میگه ازسممرکارمیام....خانواده اي که براشممون 

 کارمیکنم مهمون داشتن بعدازرفتن مهمونا منومجبورکردن تاخونه روتمیزکنم
  ناهید بوده ازتنهایا وبا کسی  میگه بابات اون شب میرسون  زنه که اسم 

 خونه
صاحب کار  میگه اونم یه خونه برا  تومنرقه متوسط  روزبعدم موضوعوبه 

 شهرمیگیره هرماه هم مقداري پول به بابات میده تابراي خر ی  ببره
این رفت وامدوباعث میشمه بابات عاشمق  ناهید بشمه......وقتا خوب دل  

شه  پی  شته با سردا ناهیدگیرمیکنه باها  حرف میزنه اونم براي اینکه اقاباب 
 راضا میشه زن صیغه اي بابات بشه

ید  ناه نار ندشمممب روک ته اي چ کارهف نه  ها به ب بات  با گذره  ندسمممالا می چ
 میگذرونه....تااینکه ناهیدحامله میشه

به کام این  یا  یبابات نمیزاره اب تودل  تکون بخوره.....امادن ه دوتانمیچرخه 
شب که خانم  ون مریض بودو بابات میره خونه.....ازبدروزگاراون شب ناهید 

 درد  میگیره خودشوبه بیمارستان میرسونه اماکما دیرشده بود 
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 ناهیدسرزا میمیره امابچ  که یه دختربوده زنده میمونه......
 گذشته ندا

 نهناهیدسرزا میمیره وبچه ا  که دختربودزنده میمو
 صبح باشماره اي که ناهیدقبل ازرفتن به اتاق زایمان به پرستارمیده

 تماس میگیرن.....
که تلفن زنز  ته مغازه روتمیزمیکرده  بات اون روز زودترمیاددرمغازه داشمم با

 میخوره وقتا  واب میده اسم وفامیلا ناهیدومیگن
 واز  میخوان خودشوفورا به بیمارستان....برسونه

داززنز زدن به صاحب کار  وگرفتن ا ازه میره بیمارستان......وقتا باباتم بع
ازپرسممتار ویاي حال ناهیدمیشممه میگن فوت کرده امابچه سممالم به دنیاامده 
ست  سر  میکوبه هرچا فکرمیکنه راها پیدانمیکنه....د ستا به  بابات دود

م شاخردست به دامن خانم  ون میشه باالتماس بچه روبه پرستارمیسپوره خود
به بهانه گرفتن وقت ازدکترباخود   میره خونه دنبال خانم  ون....خانم  ونو

 میاره توراه قضیه روبراي خانم  ون تعریف میکنه 
 وقتا به بیمارستان میرسن خانم  ونت بچه روبل لل  میگیره 

به دل   چه  چه روبل لل میگیره مهرب تاب خانم  ون  فت: بات میگ با
ه خانم  ون وبابات تصمممیم میگیرن به مامانت میشممینه.....اینرورمیشممه ک

 بگن:......... 
چه  تارا دعوامیکرده وب باپرسمم چه  باب با تان.... مارسمم خانم  ونوکه اوردن بی
رونمیخواسته دست اخرم بدونه بچه گذاشته رفته وقتا ازپرستار ریانومیپرسن 
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 میگه مادر  سممرزا مرده پدرشممم بچه روقبول نمیکنه مثفبابات وخانم  ون
 دلشون میسوزه وبچه وباخودشون میارن خونه

باور   مانت  ما که  تانوتعریف کرده  خانم  ون انقدرقشممنز و واقعا داسمم
 شده....به گفته بابات مثل بچه خود  تروخشک  میکنه 

نه تواون گیرو  باره ازدواج میک بات دو با که  تااین مه چیزخوب پی  میره  ه
نت  ما ما به  کدوم ازخدابیخبر یدونم  باِت دادنم با گه دخترتم اززن سمممابق  می

 اینرورمیشه که روزگاراون دختروسیاه میکنن 
باتم ا ازه مداخله نمیدن....مامانت ،بابات روتحدیدکرده اگرتوکار   با به 
دخالت کنه رازشمموبرمفمیکنه....باباتم میترسممه روحیه دخترنو ون  خراب 

ا وبرادرت حرف بشممه یااز  متنفربشممه براي همین درمقابل زورگویا مامانت
 نمیزنه.....

 من:باهق هق گریه گفتم نگواون بچه من بودم
 علا سري تکون دادوگفت:اتفاقاخودت بودي

چه  گه  ی ین د من....ا چرا  خه  یه.......ا یرگر نم ز یز م ند ل ب باصمممداي 
 سرنوشتیه.....کا  منم میمردم......یعنا مامانم

 پا بخاطراین بودانقدرازمن بدشون میومد
 مامان که شب عروسا بهم گفت:توگوشم اکوشد این  مله

 اززنهاي خوشگل که مردارو ازراه بدرمیکنن متنفرم
 پا منظور  مامان واقعیم بوده......چرورممکنه......

 گذشته ندا
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سا مادرم براي نامردي که پدرم  شتم وزارزدم براي با ک سر روي زانوهام گذا
 درحقم کردبود.......
 ه بودکه باکشیده شدن بازوم به خودم امدمنمیدونم چقدرگذشت

 علا:بسه دیگه....پاشوندا.....پاشوبریم یه ابا به دست وروت بزن 
 بایدبریم  واب ازمایشت روبگیریم.....

 چشماي پرازاشکمو به نگاه  دوختم وگفتم:چرازودتربهم نگفتا
 علا:بابات قسممون داده بود

 من:اخه...چرا
 ندا.....بسه دیگه گذشتهاگذشته........علا:نمیدونم 

ندمو ازم  نابودکرد...ای ندگیم و که از  حرف میزنا ز ته اي  گذشمم من:این 
 گرفته.....

علا:میگا چیکارکنم....کاریه که شممده باگریه توهم چیزي درسممت نمیشممه 
 پاشوبریم تادرازمایشگاه رونبستن

صورتم ستن دست وبلندشدم بسمت سرویا بهداشتا پارک رفتیم....بعدازش
 رفتیم ازمایشگاه بعدازگرفتن  واب ازمای  

 اره افتادیم سمت مرب دکتر 
دکتربعدازدیدن ازمای  روبه من گفت:چندوقت قاعدگا توعقب انداختا بایه 

 حساب سرانگشتا گفتم:حدودیکماه ونیم،مشکل چیه خانم دکتر
ه  مع وداره بدکتر:چیزخاصمما نیسممت عزیزم...بهتون تبریک میگم یه کوچول

 خانوادتون اضافه میشه 
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باشنیدن این حرف انگاردنیا روسرم خراب شدچشمه اشک شروع به  وشیدن 
 کرددیگه نفهمیدم چا شدباصداي علا به خودم امدم

به من دسمممت  یدم... مددسممتموبگیره به  توپ تاا خانم.... ندا پاشمموندا.....
 نزن......توي یه آل ل لاللا زندگیمونابودکردي

 بسمتم خیزبرداشت..... علا
شک میریختم ومیدویم دیگه هیچا برام مهم  سمت در دویدم....ا شدم وب بلند

 نبود....نمیدونم چقدردویده بودم وقتا به خودم امدم سرکوچمون بودم
 رفتم توکوچه وبه خونمون که رسیدم زنز دروفشاردادم....

 زمان حال
 من اثرگذاشت بودن کنارمصرفا دوباره مثل دیازپام روي 

 باصداي محبوبم چشم بازکردم
 مصرفا:ندا....ندا خانم بیدارشوگلم
 چشم بازکردم وگفتم:سفم...کجاییم

 مصرفا سرشوپایین انداخت وگفت: سفم نزدیک خونه حمیدیم
کما خودم بابکشممیدم بادیدن چندتاخیابون پایین ترازعمارت حمید.... م 

چشمممام لبریزاشممک شممد....دلم گرفت ازاینکه عالم به دلم ریخت......دوباره 
 چنددقیقه بیشترتا  دایا ازعشقم.......ازدلیل نفا کشیدنم نمونده......

 مصرفا صورتم روبادستها  قاب گرفت وگفت:گریه نکن عزیزدلم
 گریه نکن عشقم...... انقدرخود خوري نکن شیشه عمرم....

 یکماه اینده کارا رو راسمممتببین هرروزتوشممرکت همدیگرومیبینیم حداکثرتا
 وریست میکنم تادیگه دست حمیدبهمون نرسه
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گریه نکن ندا.....خون به دلم نکن بزارامشمممب باخیال راحت چشممم رو هم 
 بزارم......نزارتاصبح فکِر چشماي پرازاشکت دیوانم کنه

سعا کردم خودم وکنترل کنم لبخندبا  ونا زدم وگفتم:واي بحالت اگرروزي 
 یا اتاقم تاببینمت یه بار نیا

 مصرفا پیشونیم وبلولسیدوگفت:چشم عزیز دلم میام...قول میدم 
 حابکه ارومتر شدي ا ازه میدي بریم حمیداز روب صدبارزنز زده

 من:بریم.....تارسیدن به خونه هیچ کدوم حرفا نزدیم 
مصممرفا  لودرنگه داشمممت درصممندوق بازکرد چمدون بدسمممت باهم راه 

سمت  شتیم افتاد سنز ریزه گذا عمارت بعدازبازکردن پابه حیاط عمارِت پراز 
حمید لودر ورودي منتظرمون بود بادیدن من چندقدم  لوامدوبل للم کرد 

 ازبوي الکلا که میدادحالت تهوع گرفتم
 حمید:سفم عزیزم....دلم برات تنز شده بودعشقم

 زادم کنهفشاري به بازوها  که بینشون اسیرم کرده بودم اوردم تاا
ندکي کردم  نت لبخ به نشممو هامو مدم لب ها  بیرون ا بازو وقتا ازحصمممار

 وگفتم:سفم.....خوبا سفرخو  گذشت
 هنوزحمیدلب بازنکرده بود که مصرفا سرفه مصلحتا کرد

 حمید:واي مصرفا  ان خانمم ودیدم فراموشت کردم.....حمید
 ومصرفا دست دادنومردانه روبلولسا کردن 

 صرفا  ان...حمید:خوبا م
 مصرفا:ممنون اقاحمیداینم نداخانم سالم وسفمت تحویل شما
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حمیدخنده ملسلتانه اي کردوگفت:ممنون هیچ چیزبه اندازه ندا مهم نیسممت 
 برام.....بخاطرتمام زحماتت ممنون

شاره کردتابرم....روبه حمیدگفت:خواه  میکنم  سوس بمن ا صرفا نامح م
 حمید ان ....کارچندانا نکردم

میان حرفشون پریدم وگفتم باا ازتون من برم خونه خسته ام میخوام استراحت 
 کنم

حمید:هروقت به مصممرفا زنز زدم خواب بودي که....چندلحظه صممبرکن 
 باهم بریم

من:خواب توماشممین که خواب حسمماب نمیشممه....اینوگفتم و بایه باا ازه وارد 
عمارت شدم بانهایت سرعت خودم وبه اتاقم رسوندم دروقفل کردم.....اخه به 
حمیداعتمادنداشممتم مخصمموصممماکه ملسلتم بود اونم توسممماعت دونیمه 

 شب......
شممیدم لباس پو بعدازگرفتن یه دو  اب گرم که خسممتگا راهوازتنم بیرون اورد

 وخزیدم زیرپتو یه نگاه به گوشیم کردم
 یه پیام امده بود.. .باز  کردم دیدم ازطرف مصرفِا نوشته بود

 سفم گلم خوابیدي اون حیون که کاریت نداشت
منم تایو کردم:سفم.....نه عزیزم خیالت راحت همون موقع که توبودي امدم 

 تواتاق ودروقفل کردم
 دتاپیام بعدي امد:کارخوبا کردي عشقم چنددقیقه طول کشی

 تافردانروبیرون که اون عوضا تاخرخره خورده
 من:چشم....حاج اقا..نمیرم خیالتون راحت
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بعدازچندثانیه پیام بعدي امد:افرین حاج خانم....حابهم بگیربخواب تامنم 
 بخوابم که خیلا خسته ام.....شبت بخیر

 من:شب خو  عششششقم
 ن پیامها گوشا روانداختم روي عسلا کنارتخت وچشمام بستمبعدازپاک کرد

 توعمق خواب بودم که باحا نواز  گونم بیدارشدم اول فکرکردم
 مصرفِا امابادیدن چشماي سبز رنز حمید اخوردم.......

 گذشته ندا......
به خودم که امدم سممرکوچه بابااینهابودم رفتم داخل کوچه خودموبه خونشممون 
حال  مون  ه کردم در ی م یه  گر یزدم و م هادر نه  یوا ثل د م ندم..... رسمممو

 گفتم:توروخدادروبازکنید.....مامان....داد  مهران دروبازکنید
داد  مممهممدي...تمموروخمماک بممابمما بممازکممنممیممن ایممن دروبممخممدامممن کمماري 

 نکردم....اصف لط کردم...
درایممن بممیممن درتمموسمممط خممانممم مممیممان سمممالمما بممازشمممد....فممکممرکممردم 

یِد  تا ر د بده،بقران ملسل مانم بگورام  ما به  خدا  ......روبه  گفتم:تورو
 کنیز  ومیکنم...فقط نزاره برگردم به اون قفا

 خانم:اروم با  دخترم....باکا کارداري
 من:من دخترخانم حیدریم توروخدا بزاربیام تو

 خانم:اهان فهمیدم..دخترگلم ماخونه روچهارماها میشه خریدیم
 سباب کشا کردنمامانت اینهاهم ازاینجاا

 من:نههه....کجا...کجارفتن خواه  میکنم بگید



 293 عاشقانهنسل 

سهاي من بیرون امده  صداي گریه والتما سایه هاکه با اعظم خانم وچندتاازهم
بودن بادلسوزي نگام میکردن....بسمت اعظم خانم که یه  ورایا فزول کوچه 
مانم  ما گه ادرس  هات ا چه  خانم تورو ان ب یه گفتم:اعظم  باگر بودرفتم و

 ینهارومیدونا بهم بدها
 اعظم خانم:نه عزیزم ادرسشونوندارم.....فقط میدونم ازاین محل رفتن

 من:کجا....توروخدابگیدرفتن کجا
 اعظم خانم:بعدازمرگ بابِاخدابیامرزت قلِب مامانت ضعیف میشه

 تااونجایا که من میدونم همه چیزوفروختن رفتن شمال
زمین....رفتن بدونه اینکه ازمن خبري بگیرن زانوهام سممسممت شممدافتادم روي 

شه پانزده  شون امده حتا اگرمادرم یکا دیگه با سا بهم بدن.....چروردل یاادر
سال ازعمرموپی  شون بزرگ شدم هرچا نباشه هم خون که هستیم......یعنا 

 انقدرازم متنفرن
لکلیم که اخونه بابام اخرین امیدم بود...یعنا دوباره بایدبرگردم پی  اون شوهر

تاسممرحدمرگ کتکم میزنه وبهم تعارض میکنه که حاصممل تعارضمم  بشممه یه 
 بچه.....

بابیاداوردن بچه دا  دلم تازه شد...شروع کردم به زدن خودم همسایه هاریختن 
 دورم تاارومم کنن

ضعف کنم  شد  ستگا راه باعث  سیژن وخ سیژن کم اوردم.....کم بودن اک اک
 .....و لوچشمام سیاها بره.

 زمان حال
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باحا نواز  گونم چشممم بازکردم اول فکرکردم مصممرفِا امابادیدن چشممماي 
خت  ت هاروي  ته  ف گر برق  ثل  م تاق  کا ا ی تار تو ید م ح نز  بزر سممم

 نشستم....حمیدچونم روتودست گرفت ومحکم فشارداد
باحرا زیرلب  رید....چرا ازم دوري میکنا مگرمن شمموهرت نیسممتم..... 

ماي قر به چشمم یدولم کن دردم باوحشمممت  مز  خیره شمممدم وگفتم:حم
 گرفت.......قهه قههاي زدوگفت:اخا خانمم درد  گرفته

 اب دهنم روباصداقورت دادم.گفتم:به خودت بیا حمیدتوملسلتا 
 ....تو....تو...بهم قول دادي کاري باهام نداشته باشا

 حمید:تاکا لعنتا من توتِب نداشتنت دارم میسوزم 
زکنم لبهاي حمیدروي لبهام قرارگرفت چشمام روي هم فشاردادم تاامدم لب با

 وتقفکردم تاشایدفر ا بشه ونجات پیداکنم.......
 اماافسوس که من توانایا مقابله بایه حیواِن ملسلت رونداشتم 

یدهمراهی  نمیکنم وبراي  ته بودوقتا د بازي گرف به  نان لبم و یدهمچ حم
صبانیت ازم  شدنم درتفشم باع سمت موهام ببه بي  دا شو برد ست شدد  دا

 موهام فروکرد چندثانیه بعددردتوکل سرم پیچید.....
سممرم وبه عقب خم کردم تاازدرد  که ناشمما ازکشممیده شممدن موهام توسممط  

حمیدبود کم بشممه.....حمیدکه تفشممموبراي کم کردن دردم دید....لبخندي 
شمم  اري  شک چ شیدطوري که ا شد......حمید زدومحکمترازقبل موهاموک

 با تو ه به چشماي بارونیم 
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خم شدکنارگوشم گفت:کارت به  ایا رسیده که دست ردبه سینه حمیدمیزنا 
 اررررره......

ازمادرزاییده نشدکسا که به حمیدبا اعتنایا کنه.....بادستا  محکم کوبیده 
 به سینم که روي تخت افتادم بالذت درحال برانداز کردنم بود......

ایاکجایا کمکم کن نزاردوباره رو. وروانم دا ون بشه تازه بادیدن مصرفا خد
 دارم زخماي قدیمم والتیام میدم.....

همین طورکه داشممتم به خداالتماس میکردم سممنگینا حمیدوروي خودم حا 
کردم دسممتموروي عسمملا تخت چرخوندم بلکه گوشممیموپیداکنم که دسممتم به 

شته گویا که هدیه روزتولدم ازطرف مه شگلا که یه فر ف بودخورد ))گوي خو
وسر  بودو نس  از شیشه بود((.....گوي روبرداشتم تودلم خداروصدازدم 
یه  ن ثا ند چ عرض  یدم.....در ب کو ید م ح به سمممر قدرت  موم  ت با وگوي 

 حمیدازبلولسیدن گلودست کشیدوسنگینی  روم دوبرابرشد
له ویدم سمممت پبابدبختا حمیدوکنارزدم باتمام توانم که اون لحظه داشممتم د

 ها، نردهاروگرفتم تابتونم تعادلم روحفظ کنم
 همین طورپله هارودوتایکا تاپایین طا کردم ...

به اتاق ارمان که رسممیدم با تو ه به نصممف شممب بودن بامشممت به دراتاق 
بادیدن صممورت  رق اشممکم  مد... بالوبیرون ا باچهره خوا مان  یدم....ار کوب

 شتین....چیزي شده چراتعجب کردوگفت:مامان  ون شمابرگ
بر   ب قم... تا توا ید م ح ید... م ح تم: ف گ یه  گر با یدم و پر حرف   وسمممط 
بیمارسممتان....نمیخوام قاتل بشممم....ازشممدت ترس تمرکزي روي  مله هام 
یدسمممت پله هامنم  نداشممتم....ارمان باهمون شمملوارکا که بپاداشمممت دو
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یاخواه  میکنم چیزی   خدا ماموبسمممتم  ناردیوارسمممرخوردموچشممم ک
 ..خدایایه این بارباهام راه بیاوهمراهم شونشه...

 چشم بازکردم محیاروبابسرم دیدم...
 محیا:خدامرگم بده مامان چا شده چراگریه میکنا

قبل ازاینکه  وابا بدم ارمان درحالا که حمیدرودوشمم  بود هن هن کنان 
ید یغ  یدن سممروصممورت  رق خون حم باد مد....مهف پایین ا ها له  ازپ

 ام زمان....چیکار  کردي ارمانکشیدوگفت:یاام
یزارم  م بارو با تا کن  ماده  برام ا باس  ل پرسممما  ب نت  ما ما تراز ه ب مان: ار

 توماشین......ارمان که ازعمارت رفت بیرون محیادوید داخل اتاق 
 کما بعدارمان امدبا تو ه به من رفت داخل اتاقو دروبست 

 دردوید..طولا نکشیدکه لباس پوشیده امدبیرون....بسمت 
پاي خودم  ندم کردسممعا کردم روي  بازوم وگرفت وبل یازیر عدازرفتن  مح ب
وایسمتم تامحیافشمارزیادي روتحمل نکنه با پاهاي لرزون خودموبه مبل داخل 

 پذیرایا رسوندم 
 محیا:اروم با  مامان...خواه  میکنم ببین داري میلرزي

یه لی نه رفت چنددقیقه بعدبا یه قرا اینوگفت وبسمممت اشممپزخا وان اب و
برگشممت قرصمموتودهنم گذاشممت لیوان ابم به لبهام چسممبوندچند رعه خوردم 

 بعدسرم وعقب کشیدم
بدنم انقدرسست شده بودکه تحمل وزنم رونداشت....باکمک محیا روي مبل  

 دراز کشیدم......
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 محیاباگریه شونه هاموماساژمیدادومیگفت: 
... ان محیاومه گلت اروم با  به خدا مامان  ونم...ماماِن خوبم اروم با .

چیزی  نمیشه...ارمان گفت:نفا میکشه....مامان این لرزشهابراقلبت خوب 
 نیست....توروخداگریه نکن

 ببه بي گریه خودم ومحیا بودکه حا کردم پلکهام سنگین شده
 چشم روهم گذاشتم وازاین دنیابه عالم زیبِاخواب ورویاسفرکردم......

 نداگذشته 
شمام وروي هم  شم وزد...دوباره چ ش سرم چ شم که بازکردم نورمهتابا باب چ

 فشاردادم که صداي علا به گوشم خورد...
 علا:بیدارشدي ندا.....

روموبرگردوندم سمت صدا دوباره چشمام وبازکردم.....علا درست کنارتختم 
 اینجا....چرورپیدام کرديوایستاده بود......من کجاِم.....کا منواورده 

ست اعظم  ستانا....دوما مثل اینکه یادت نی علا پوزخندي زدوگفت:اوببیمار
ستاده کارخانه بابا..باباهم زنز زدبمن ادرس  شوهر  وفر خانم فوزول محِل 
ساب الم  شدي ح سوما ابن کاریت ندارم همین که خوب  ستانوداد..... بیمار

 ..شنگه امروزو باهات تصویه میکنم...
تاامدم حرف بزنم دراتاق بازشممدمادرعلا امدتو.....منوکه دیدروتر  کردوبه 

 علا چشم دوخت......
 مامان علا:واي مادربیااین بچه روبگیرهفک شدبا که گریه کرد

 من:بدید  به من
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هوو.....بدم  بتوکه چا بشممه این بچه ماِل پسممرمه توهم بهتربري  مادرعلا:ا 
 کنیودل بحال  بسوزونا اون حرم.ز.اد.ت وبزرگ

شب خونه بودموَدِر روم قفل بودهمچین  صبح تا سوخت چروربه منا که  قلبم 
 تهمتا میزنه

کا  پسممرم  یه چراحرفا نمیزنا.... یدحرصممیترشمممدچ وقتا سممکوتم ود
 انقدرکورنبود کا  بحرف منوبابا  گو  میکردوطفقت میداد

 میبره امازیادخوشحال نبا  به زودي پسرم به ذات کثیفت پا
نداره  حت نکن این ارز  حرا خوردن  نارا ماِن عزیزم خودتو ما علا:
تاق بیرون  باهم ازا خت  ندا مادر  ا نه  گلم....اینوگفتودسمممت دورشممو
رفتن.......دلم سمموخت بدم سمموخت....چرادرمقابل حرف مامان  ازم دفاع 

 نکرد....اون که میدونست باعث وبانا همه ي اینهاخودشه
رف. این حرم...ز.ا.د.ه....نیسممت وحاصممل شممبهاي چرانگفت بچه به اصمم

گیا من وگریه هاي این ه.ر.ز.ه.... چرانگفت وگذاشممت نمک بپاشممه به  نشممِ
 زخم ِدلم.....

ضجه  سرم به حال خودم به حال  ریبیم به حال تنهاییم  شیدم روي  مففه روک
 زدم.........

واتاق.....باکشممیده انقدرتوحال وهواي خودم بودم که نفهمیدم علا کا امِد ت
 شدن مففه ازدنیا مبادگرفته ام بیرون امدم
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شن   شده ابن میان بیرون میک سرمت تموم  سه دیگه.... علا:ابغوره گرفتن ب
بایدبریم.....باچشممماي پرازاشممکم به  نگاه کردم وگفتم:تو عمرم ادم پسممت 

 ترازتوندیدم.....اذت متنفرم.....
سیلا بزنه  سیلا زدن علا تاامدبهم  ست علا که براي  شدد ستاروارداتاق  پر

فت  یه ا یه نکن عزیزم فقط  فت:گر مدوگ هام فرودا ته بودروي مو بابرف بهم 
ستاربه روم لبخندي زدوگفت:خو  بحالت خیلا نازت  ساده بود.....پر شار ف

 خریدارداره که براي یه افت فشاراینروري گریه میکنا
َم  کا  ازَن مادر  روي زخمم کا  ازدرِددلم خبرداشمممت..... که  کا 

پاشیدخبرداشت....کا  ازتوهینا که بهم شدخبرداشت.....کا  ازدستا که 
براي فرودامدن روصممورتم بابرفته بودخبرداشممت .....انوقت من نازکن وعلا 

 نازک  نبود.....
بعدازمرخص شدن ازبیمارستان دوباره به قفسم برگشتم....انشب علا ازخونه 

عدا مان بیرون نرفت.....ب که براي ز یک نیکا  ماي مبهوتم پ زشمممام  لوچشمم
خوشا ومسافرت بودازکابینت بیرون کشید،داخل سینا گذاشت، بردتوي هال 
خیلا راحت سممیخ وسممنجاق  رواوردوشممروع کردبه کشممیدن مواد......براي 
تاق  به ا مدم ازترس مهفروبل لل گرفتم، به خودم ا ماتم بردوقتا  یه  ثان ند چ

ضجه هام گم  مهفیاهمون اتاقم پناه صداي  صداي قهه قهه حمیدتو اوردم.....
 شدمهفوروي تخت درازکردم خودمم کنار  درازکشیدم واشک ریختم.......

 زمان حال
ازخواب که بیدارشمممدم هواروشممن شمممده بود.....چشممم چرخوندم مهفرو 
مان رفتم درزدم کسمما  واب  تاِق ار مت ا مدم بسمم پایین ا بل  یدانکردم ازم پ
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دروبازکردم ،اتاق خالا بود....راه افتادم سمممت نشممیمن باشممنیدن  نداد....اروم
صمممداي برخوِدظرفهاازاشممپزخونه پاتندکردم سمممت اشممپزخونه.....بادیدن 
مهفروپاِي خودِ  اول تعجب کردم بعدیادم افتاد.يدیشبم مهفراه میرفت ولا 

  انقدربهم ریخته بودم که متو ه نشممدم.....مهفکه انگارنگاه خیرمو روخود
حا کرده بود بسمممتم امدبل للم کردوگفت:بهتري مامان گلم......محکم 
سه کردم.... باخنده گفت:واي  صورت  رو رق بلول شردم   توبل للم ف
لم  یزد عز تم: ف کردم وگ خودم  دا   ما از ک کردي........ هم  ل مان  ما
تو..تو...میتونا راه بري....واي خداي من خیلا خوشممحالم....چرازنز زدم 

 .....بهم نگفتا.
به لرف فیزیوتراپا  فت:میخواسممتم  افلگیرت کنم..... ندي زدوگ مهفلبخ

 وکمک هاي ارمان زودترتونستم راه برم....
 باشنیدن اسم ارمان یاددیشب افتادم.....ارمان هنوزنیومده

به  پدر ون خو حال  فت: نز زدوگ عت پی  ز نیم سممما نه ولا  مهف:
خیه خورده نهایتًاتانیم خداروشممکرمشممکل  دي نداشممته فقط سممر  چندتاب

تادچرااون  فاقا اف گه میرسممن.....نمیخواي بگا دیشمممب ش ات عت دی سممما
 بفروسرپدر ون اوردي....

نت  مدو حالم خوب نیسمممت بهتري بري چ نه ابن...اصممف من:میگم ولا 
 روحاضرکنا بعدازاینکه امدن ازاینجامیریم.....

 رفتن کردي مهف:چیییا.....اخه چرا چه اتفاقا افتاده که عزم
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هات و مع  باسمم حابهم بهتربري ل یدم  عدًابرات توضممیح م من:گفتم ب
نه لعنتا نما  گه هم تواین خو قه دی یک دقی ید مدن حم باا کنا.....چون 

 مونم......
 مهف:ارمان چا میشه....مامان خواه  میکنم بفکرزندگا منم با 

شه توکارمادخالت ن شته با ستت دا موم میکنه.....تمن:نگران ارمان نبا  اگردو
ست  صباباقا مونده روبخوا سه بزاریداین چند شماکردم دیگه ب زندگیمووقف 

 خودم زندگا کنم
 مهف:اخه....مامان

 دیگه نمیخوام چیزي بشنوم قبل ازامدن اونهاچمدونت روببند
تاقم رسمموندم چمدون دیگه اي ازداخل  به ا هارفتم.....خودمو له  بسمممت پ

لباس وبهمراه وسممایل شممخصممیم توي چمدون کمدبیرون کشممیدم چنددسممت 
مدم  باره ا پایین بردم دو بازنکرده بودم و که هنوز مدونا   ادادم.....اول چ
بابوچمدون بعدي روبردم هردوروکنارهم  لودر ورودي گذاشممتم......دوباره 

 برگشتم به اتاقم وحاضرشدم........
 زمان حال

ضرب شتم تاحا شتِن چمدونابه اتاقم برگ شدن ببعدازگذا ضر ه شم.....بعدازحا
 مصرفا زنز زدم........

 .مصرفا:الو
 من:سفم خوبا....خونه اي

 مصرفا:سفم...مرسا توخوبا....چخبرشده نداحمیدچ  شده....
 من:توازکجامیدونا
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سته  شک سر   صبح زودارمان زنز زدگفتي حمیدازپله هاافتاده  صرفا: م
 کما دیرمیاد

....ببین مصممرفا منوحمیدبه مشممکل برخوردیم به من:ِهِه...ازپله هاافتاده.
 محض امدنِ  ازبیمارستان میرم خونه خودم

 مصرفا:ندادقم نده بگوببینم چا شده
بدم فقط همین  تابرات توضممیح  مت  یدببین با من:خواه  میکنم مصممرفا 

 قدربدون ازاینجامیرم اگرتونستم  روب میام بیرون تاببینمت
 مصرفا:حداقل بگوچا شده

 من:نگران نبا  اتفاق خاصا نیفتاده ....من بایدبرم به محیاسربزنم
 کاري نداري

 مصرفا: روب حتمابیاببینمت 
 من:باشه سعیمومیکنم...کاري نداري

 مصرفا:نه مواظب خودت با ....خداحافظ
 من:خداحافظ

سیدم  سمت پله ها...وقتا به پایین ر شیوانداختم داخل کیفم.....راه افتادم  گو
 سمت اتاق ارمان رفتم...درزدم....محیاباصداي اروما گفت:بیاتوب

پاک کرد...بسمممت  رفتم  هاشممو یدن من اشممک باد یا بازکردم....مح درو
 وگفتم:بخداوندي خدا اگرراضا به ناراحتا شماباشم.....امامجبورم 

 بهت قول میدم با ارمان صحبت کنم تااذت دلگیروناراحت نباشه
 ابرگشتم برم سینه به سینه ارمان شدممحیاسري تکون داد....ت
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 ارمان:مامان این کارایعنا چه.....زدي بابامودا ون کردي قهرم میکنا....
ست  ضمن کا  ازبابات بابت کارم بازخوا من:مراقب حرف زدنت با ....در

 میکردي 
 ارمان:مامان خواه  میکنم زندگا ماروبهم نریزید

صدي ندارم چ صفهمچین ق شاهدا ندروزدیگه باهات تماس میگیرم من:خدا
بایدرا ب موضوع مهما صحبت کنیم....بسمت درراه افتادموگفتم:لرفاتاربع 

 ساعت دیگه بیا.....
 قبل ازرفتن به نشیمن بااژنا تماس گرفتم وادرس دادم....

جب  یده تع بل درازکشمم که روي م ید یدن حم باد یدم  که رسمم به نشممیمن 
 شدروي مبل نشستکردم.....حمیدتامتو ه حضورم 

 حمید:این مسخره بازیهاچیه راه انداختا
شب بدون  سخره بازي اینا که دی سخره بازي.....کدوم م پوخندي زدموگفتم:م

 ا ازه امدي تواتاقم....اتاقا که در  قفل بود
فاقا ما  به این فکرکنم اگراین بفروسممرت نما اوردم ش ات حتا نمیخوام 

 افتاد......
لسلت بودم...هیچ کدوم ازکارایا که دیشب کردم دست حمید:ببخشیدمن م

 خودم نبود....
 من:دیگه نمیخوام توخونه اي که امنیت ندارم زندگا کنم

حمید:این حرفهارومیزارم پاي عصبانیتت....رفتنت روهم میزارم پاي نازکردنت 
 تاده روزدیگه میام دنبالت امیدوارم تااون موقع همه چیزوفرامو  کنا.....

 من:میخوام صدسال سیاه نیایا دنبالم......محیا.....محیاااا...بیادیگه
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 حمید:مثل اینکه خوب شدن محیاروتو زیادکرده
مان  تادیم... ار مت درراه اف فه موندباهم بسمم یدنصمم یا حرف حم مدن مح باا
چمدونهاروتوصممندوق عقب ماشممین  ادادودلخورگفت:چرااژانا خبرکردین 

 خودم میرسوندمتون
بري استراحت کنا......بخاطِربا خوابا دیشب چشمات شده کاسه من:بهترِ 

 خون
 ارمان:سري تکون دادو گفت:مواظب خودتون باشید

من:باشممه نگران نبا ....خدانگهدار.....سمموارماشممین شممدمو...چنددقیقه 
 بعدمحیاهم سوارشدوماشین راه افتاد.....

 زمان حال 
تب  مر یزو م ت مه  ا ه یم  ید نه رسممم خو به  تا  ق به و جب  ع ت با بود

 محیاگفتم:وامگرمهفمیدونست داریم میایم خوَنه روتمیزکرده
نه  فت: نگران خو یایم مهفهم گ نز زدم گفتم داریم م یا:من به  ز مح
باشممیدهرهفته یکا واسمممه نظافت میاد......همه چیزتمیزومرتِب خیالتون  ن

 راحت...... بعدم گفت تابعدازظهرخودشومیرسونه...
 .........من:دست  دردنکنه

 زنز بزن یه چیزي سفار  بده براناهارکه دارم ازگرسنگا هفک میشم
 محیا:چا بگم بیارن

من:هرچا که دوست داري......دسته چمدونوکشیدم وبه اتاقم بردم....مشغول 
صداي ایفون  شدم......بعدازانجام کارم رفتم بیرون که  سهام  اویزون کردن لبا
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ک موتوري چادرموسممرکردم کیف پول وهم بلندشممدبسمممت  رفتم بادیدن پی
نه  خو تم  برگشممم کردن  عدازحسممماب  ب لودِر.... تم   ف تم ر برداشممم

 میزوچیدم....محیاروصدازدم وقتا امدشروع کردیم به خوردن.........
به قلبم  هال ارام  عجیبا  هاروشممسممتم رفتم توي  هار ظرف نا عدازخوردن  ب

 ادم نمیشه سرازیرشده بود.....راسِت که میگن هیچ  اخونه خودِ 
شنیدن  صداِي دِر ورودي ازفکربیرون امدم محیاقبل ازمن رفت تادروبازکنه با با

 صداي مهفلبخندروي لبم نشست....
ندشمممدم بسمممتم  یدن  از ابل باد مدتو یا ا بامح عدازخو  وب   مهفب
دویدوخودشمموتوا وشممم  اداد....باگریه گفت:خیلا نامردي مامان دلم برات 

بودوقتا از  نز شمممده  تی  ت بودتون ا لودرتون ردمیشمممودم  یگرم ازن
میگرفت.....توروخدا دیگه نرو به بودنت عادت کردم.....بلولسممه اي روي 
شده  شال  بیرون ریخته بود زدمو گفتم:دیگه هرگزبه اون خراب  موها  که از

 برنمیکردم
 مهفازبل للم بیرون امدخواست دستموببلولسه که نذاشتم 

خندیدیم ازهردري حرف میزدیم طوري که اصفمتو ه تا روب بادختراگفتیم و
 گذر زمان نشدم....

قه  نددقی ندشمممد....چ بل نز ایفون مهفبراي  واب دادن  باصمممداي ز
 بعدگفت:مامان اقایا به اسم مصرفِا میگه باشماکارداره بازکنم

به مهفگفتم:نمه  خدایا من......هول شمممدم رو من:مصممرفییا......واي 
جب بازنکن....یعنا بگو پاچگا من تع مدي....دخترا ازدسمممت  باه ا اشممت

 کردن....دوباره مهفگفت:اسم وفامیلتون روبلده
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ثل بسممتنا وا  بل م یدگفتن مهفروي م مای بابفر من:چیزه.....خوب بگو.....
رفتم.....نمیدونم چقدرگذشت که بازوم توسط مصرفا کشیده شدوگفت:هیچ 

یاي  جایا قراربود روب ب نِدچرا اون معلوِم ک عت چ یدونا سممما مت....م ببین
 گوشِا بمصب تو واب نمیدي....دلم هزار راه رفت......

 ازطرزصحبت  دلم گرفت....اول قرره اشک ازچشمام چکید....
 تاامدم لب بازکنم.....توا و  گرم  فرورفتم.....

مصممرفا:مگه قرارنشممدگریه نکنا.....عزیزم یکم درکم کن ازصممبح دلم مثل 
وسممرکه میجوشمممه تاببینم اوضممماع ازچه قراِر.....میدونا باچه بدبختا سممیر

با  خو فت: گ یم زدو ن پیشمممو به  یراوردم......بلولسمممه اي  گ تو ادرسممم
توکیف  یم  یدگوشممم ببخشممم گفتم: بغضمممم  پراز باصمممداي  یِزدلم...... عز

  امونده....سرگرِم صحبت بادخترا بودم نفهمیدم کا  روب شد
یاداوردن دخترا فورًا ازمصممرفا   ماي باب باچشمم که  به دخترا  داشمممدم.....

گشممممادشممممدنممگممامممون مممیممکممردن چشممممم دوخممتممم....نممه......طمموربممه 
اینابگم......باعجزروي مبل افتادم.....مصرفا بادیدن حالم برگشت به پشت 
گاه پرازنفرت دخترا  خت.....ن ندا گاها ا تاده بودن ن که دخترا وایسمم سممر  

نارم  بل دونفره ک ند.....مصمممرفا روي م نشممسمممت ازچشممممم دورنمو
 وگفت:بشینیدبراتون توضیح بدم

 من:مصرفا
 مصرفا:خواه  میکنم بزاربگم.....بفخره که بایدبفهمن

 گذشته ندا
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توِي کمترازیکماه ازاون خونه مجلل وبزرگ که توي بهتري محله بود اسممباب 
یه روزتوي زندگا  پایین ترین محله هیچ وقت فکرنمیکردم  به  کشمما کردیم 

 فر  برسم.......باعلا ازعر  به 
این روزهاي خیلا سممخت میگذره علا ازصممبح براي پیداکردن کارمیره بیرون 
شممبم دسممت ازپادرازتربرمیگرده شممروع میکنه به کشممیدن مواد....توي همین 

 چندماه نصف پول خونه روخرج کردیم.........
شخیص بده باردا سا میتونه ت شتم.......اما کمترک م ردیگه پاتوپني ماهگا گذا

چون با نهایت کمبودوزن دارم اسممترسمممم باعث شممده دیابت دوران بارداري 
 بگیرم......

اخه بااین وضممع مالا که ماداریم چرورباید ذاهاي عالا وگوشممتا بخورم 
تاکمبودوزنم برطرف بشمممه...بیشممترپولمون واسمممه خریدمواد میره.....تامیام 

بارداریم کتکم میزدبق به  فت کنم علا با تو ه  خال یادم م ول خورد  اگرز
پرحرفا کنم کارم به همخوابا ا باري میکشممه واقعا اعتیادازعلا مهربون که 
آزار  به یه مورچه هم نمیرسممیدیه حیون به تمام معناسمماخته بودکه به زنوبچه 

 خودشم رحم نمیکرد....
 زمان حال

که  به گفتن ازاولین روزي  عدازنشممسممتن دخترا مصممرفا شممروع کرد ب
 همدیگرودیدیم تا داییمونوازدواج ا باریمون و

 تاهمین چندوقت پیشودیداراتفاقیمون......همه وهمه روگفت.....
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دختراوقتا شممنیدن اول حسممابا  اخوردن بعدمهفبلندشممودگفت:پا اون 
معشوقه مامان که توکل زندگی  از  یادمیکردشمایید......خیلا به کردهاتون 

 افتخارمیکنید...
باعث تمام بدبختیهامونیدشممماقاتل بابامید....امیدوارم هیچ وقِت دیگه شممما  

 نبینمتون......تابه خودم امدم مهفگذاشت رفت
 به محیانگاها انداختم محیابلندشودوگفت:تکلیف پدر ون چا میشه...

 من:خوب معلوِم از   دامیشم
باره  مان دو ید....ار ماطفق بگیر به همین راحتا.....اگرشمم یا: یدبین مح با

منوارثی  یکا روانتخاب کنه خودتونم خوب میدونید پدر ون تامارو دانکنه 
 با خیال نمیشه

 من:نمیخوادنگران باشا کاري میکنم ارمان توروانتخاب کنه
سمت  سرکوفت بخورم....اینوگفت وب سِت فقط تاعمردارم باید محیا:بله...در

 اتاق  دوید
خود  کشممیدتوبل لل  مصممرفا دسممتهاشممو دورم حلقه کردوبسمممت 

  اگرفتم...سرروي سین  گذاشتم ......
شق ارومم  شوقم تادوباره معجزه ع سپردم به ا و  مع ستم خودمو شماموب چ

 کنه وبهم قدرت مبارزه بده
 نمیدونم چقدرگذشت که باصداي عزیزترینم ازدنیایا دلدادگیم بیرون امدم

 مصرفا:نمیخواي بگا چه اتفاقا افتاده که امدي
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شردموگفتم:میگم عزیزم ولا بایدقول  صرفا ف شتربه م چشم بازکردم خودموبی
 بدي  و  نیاري

 مصرفا خنده کوتاها کردوگفت:قول میدم گلم
صورتم  صرفا به  صبا م شروع کردم به تعریف کردن.......نفا هاي تندوع
میخوردواین منونگران میکرد وقتا ازسممیرتاپیازشممب گذشممته روبرا  تعریف 

س صورت قرمزورگ بادکرده گردن  موا ه کردم....  شتم با سین  بردا ِرازروي 
سوندم یه لیوان اب  شپزخونه ر شدم....فوراازبل لل  بیرون امدم خودموبه ا
تم ب ره اي  گذاشممم ها   ب ل یوان وروي  ل بردم  مو  ت خ ی برا  ر نک  خ

 سرکشید....لیوانوازدستم گرفت وباقا موندشویک نفا خورد.....
 من:خوبا مصرفا

لیوانوتودسممت  فشممردطوري که لیوان خردشممدبعدباصممداي بلندي  مصممرفا
گفت:میکشممم .....اون یه آل ل لالله...میکشممم ....چرور رات کرده 

 بهت نزدیک بشه....بررف دررفت که خودمو لو  انداختم
 من:مصرفا خواه  میکنم گفتم که بهم دست نزد
 مصرفا:نگوووو...حتا نمیخوام بشنوم چیییا شده

ص شده مهفکه  شدوگفت:چا  شنیده بودباهل وبفواردخونه  صرفا رو داي م
 مامان

 من:مهفیه مسکنا چیزي بیارزودبا 
مده  تاق بیرون ا که ازا یا که محکم زمین خوردم مح مصمممرفا هلم داد
به شمممدت دردمیکرد.. لنگان  پام  بازوموگرفت وبلندم کرد..... بودامد لوزیر

 دادزدم لنگان خودموبه دِر ورودي رسوندم ازهمون  ا
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  ان ندانرو....بخدا اگربري دیگه اسمتو نمیارم....خواه  میکنم
به  تامشمممت  ند مدوچ یدنم  لوا باد تاد...بررفم برگشمممت  مصممرفا وایسمم
تادودرشممکسمممت بسمممت   که ازدسممت  خون راه اف ید....طوري  درکوب
یابریم  کاروخواه  میکنم ب یه گفتم:نکن این باگر رفتم....دسممتشمموگرفتمو

 پادردمیکردمصرفا روبسمت خونه کشوندمتو......بااینکه 
گه  گاهمون میکردن گفتم:م که ن به دخترا ندم ....رو بل نشمممو روي م
نمیبینددسممت  زخما شممده.....بریدوسممایل پانسمممانوبیارید...محیا بسمممت 

 سرویا بهداشتا رفت تا عبه کمکهاي اولیه روبیاره
 مصرفا سرشوبه پشتا مبل تکیه داده بودوچشمامشوبسته بود

مانع  مالرز  دسممتم  یل وبیرون اوردم....ا به روگرفتم وسممما یا ع مدن مح باا
شد.....بررفم امدو گفت:مامان  شم  شود..مهفکه متو ه لرز ازانجام کارم می

 بلندشومن انجام میدم...بیحرف بلندشدم
مهف:محیابرویه لیوان اب بیارتامسممکن بخوره درددسممت  تانیم سمماعت دیگه 

 شروع میشه.....
سابودولا مهفاو شیدبااینکه درد  طاقت فر ست  روبیرون ک شه هاي د شی ل 

 مصرفا صدا  درنیومدفقط گاها اخم میکرد
 مهفبعدازدراوردن شیشه ها زخموبادقت برسا کردتاشیشه اي  انمونده باشه

 من:بخیه بزم نداره
سمان  شستشوي زخم وپان شروع کردبه  ست....اینوگفت: مهف:نه زیادعمیق نی

 ا کار  تمام شد دوتاقرا بهم دادکردن  وقت
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 بدیدبخوره تاهم دردشواروم کنه هم ازعفونت زخم   لوگیري کنه
شستم  صرفا روي مبل ن شتم کنارم قرصهاروبالیوان ابا که محیااورده بودبردا

 اروم صدا  زدم.....مصرفا.....مصرفا....چشماشوبازکرد
 چشماي قشنگ  شده بودکاسه خون....

 رفتم وگفتم:ببین باخودت چیکارکرديقرصهاروبررف  گ
 بیحرف قرصهاروخوردوبلندشد

من:کجا...به قران یه قدم دیگه برداري چنان خودموگم وگورمیکنم که دسممت 
 هیچ کدومتون بهم نرسه

سم خوردي کاري باها  ندارم ابنم دارم  صرفا:نترس عزیزم چون  ونتوق م
 میرم خونم

شدم گفتم:خواه  میکنم  ضعت بلند صفمگه من میزارم بااین و اینجابمون ا
 بري

ست.....ازبارزو   ست نی صرفا به دخترانگاها انداختوگفت:اینروري در م
سته....تواتاق من میخوابا  شوگفتم:خیلا هم در شوندم سمت اتاقم ک گرفتم ب

 تاحالت  ابیاد...
به اتاق که رسیدیم ...کمک  کردم روي تخت درازبکشه...گونشو بلولسیدم 

 گفتم:بخواب عزیزدلم به هیچا هم فکرنکنو
 لبخندکم  ونا زدوگفت:چشم فرشته مهربونم
 لبخندشوبالبخند واب دادموازاتاق زدم بیرون

بل روبروشممون  ته بودن وپچ پچ میکردن....روي م بل نشممسمم دختراروي م
 نشستموگفتم:بیجاي  یبت کردن پاشیداینجاروتمیزکنید
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 ...دلیل این حال وروز اقامصرفا چیهمهف:مامان نمیخواي بگا چا شده.
ازشمنیدن کلمه اقاخندم گرفت.....کما به  لومتمایل شمدم باصمداي اهسمته 

 شروع کردم به تعریف هرانچه که اتفاق افتاده بود 
 گذشته ندا

 روزهامیگذره وهیچ چیزبه روال طبیعا خود  برنمیگرد....اوضاع
م نمیگرده...صبح تاشب میخوابه شبعلا روزبه روزبدترمیشه دیگه دنبال کارِم 

ما ایا  پاي بسممماط  دلم میخوادفرارکنم ا نه  ماي صممبح میشممی تادم د
 روندارم...ازاین زندگا خسته شدم........

کا  بادارنبودم.....حابکه پاتوهفت ماهگا گذاشممتم میفهمم چنداوضمماع 
 زندگیم براي به دنیاامدن یه بچه نابه سامانه.... 

علا حرف بزنم بلکه راضا بشه مقداري ازپول خونه روواسه امشب میخوام با
 خرج بیمارستان وبچه بهم بده.......

شام واماده کردم تاقبل ازخوابیدن مهفنتونه کاري  شب که علا امدزودي  سر
انجام بدِه اصممفدوسممت ندارم مهفپدرشممو درحال کشممیدن موادببینه....براي 

سممیب زمینِا میارم....بعداز ذاسممفره همین تاعلا میادشممام که بیشممتراوقات 
نار   خت میزارم خودمم ک تاق میریم مهفروروي ت به ا بامهف رو مع کردم 

 درازمیکشم انقدرموهاشونواز  میکنم تاچشماي درشت عسلی  بسته بشه..
نه  کاروموادخو تاق میزنم بیرون بوي سمممی ندمیشمممم ازا نار  بل اروم ازک

یموم ن ی ب لوزم  ب قِه  ی با ته..... برداشممم به روي علا رو بل رو م یرم روي  یگ
 میشینم...علا بادیدنم لبخندمیزنه ازردیف دندوناي سیاه  چندشم میشه 
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 علا:میزنا.....
گیي نگاه  میکنم.....علا قهه قهه اي سممرمیده وبه تریاک تودسممت  اشمماره 

 میکنه يمیگه:بیابزن روشن شا....
میبینمت چشمممام اذیت پوزخندِي زدم وگفتم:توزیادي روشممن شممدي وقتا 

 میشه......اگرمنم بزنم ممکن خونه رو نوِر برداره...
نمیدونم چا شمدوان همه نیرو روازکجااورد فقط وقتا متو ه وخامت اوضماع 
شمدم که دسمت علا دورگلوم حلقه شمده بودوراه نفسمم وبسمتِه بود....دسمت 

لا ماافسوس که عوپامیزنم بلکه ولم کنه تاکما اکسیژن وارد ریه هام کنم.....ا
 حتا قدرت فهم این روهم نداشت....

انقدرنفا کم اوردم تاچشمممام سممیاها رفت.قبل ازاینکه روي هم بیافته علا 
بارسممرفه هاي پا درپا ا ازِه تنفا  تادم....این ولم کردبا  ون روي زمین اف
وبهم نمیداد.....انقدسممرفه کردم تااشممک چشمممم  اري شممد....علا هم با 

 وادمیکشید... خیال داشت م
کما بعدسممرفه هام ضممعیف شمممدومن تونسممتم باولع به پیشمموازاکسممیژن 
برم......کما که بهترشممدم متو ِه خیسممِا شمملوارم شممدم...یعنا انقدربهم 
شتا برم که  سرویا بهدا شدم تابه  شارامده که خودموخیا کردم از ام بلند ف

 باصداي علا در امتوقف شدم
 ستا پرازخونهعلا:ندا....خون.... ایا که نش

چنان برگشممتم که گردنم صممدا دادبادیدن خون حالم بدشممد.....نمیتونم حالم 
وتوصممیف کنم....هم براي ازدسممت دادن بچم خوشممحال بودم ......هم براي 
بافکرازدسمممت دادن   ناراحت بودم....... نبود  براي درا و  نکشممیدن  
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شیدن وگریه ک شتموشروع کردم به  یغ ک ست روي گوشهام گذا ا ردن....علد
به هیچا  زءنبودبچم  نه ولا من  مدسممعا داشمممت ارومم ک بسمممتم ا

 فکرنمیکردم.....باکمک علا حاضرشدم.......علا مهفروبل لل گرفت 
 وبسمت دررفتیم....تاسرخیابون مجبوربه پیاده روي بودیم....

ساي زایمان   شدودردطاقت فر شروع  شکمم  سط هاي کوچه انقباض هاي  و
نمیتونم راه بیام به طرف خیابون دوید...کما بعدباماشینا برگشت علا که دید

ستان  سیرخونه تابیمار شتم که نفهمیدم کا م شم انقدر درددا سوارب کمکم کرد
 طا شد.....وقتا به خودم امدم توي اتاق زایمان بودم......

گاه  خل دسمممت مده بود دا یاا به دن عد چه زودترازمو مان چون ب عداززای ب
شتن.....منو سیم گذا سرِي قبل تنهابودم....دلم براي با ک که بردن بخ  مثل 

سمموخت مففه روکشممیدم روسممرم واشممک ریختم تادسممتهاي  ادوي خواب 
 منودربرگرفت

خاطرنارس بودن نوزادمجبورشمممدم روزي  عدمرخص شمممدم ولا ب ندروزب چ
 دوباربراي شیردادن  به  برم بیمارستان.........

 اشک چشمام  اري میشود... وقتا بل لل  میکردم تاشیر  بدم
 دلم براي دخترام میسوخت......

 اسم این دخترمومحیاگذاشتم تابخاطرمعنا اسم  بازندگا بجنگه
 تابراي زندگ  براي زنده بودن  تف  کنه........

 زمان حال
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شودوقتا همه  شم دخترا ازتعجب گردترمی شودچ باهرکلمه که ازدهنم خارج می
قتا قراربودباهم نباشیداصفچراازدواج کردید....یه نگاه چیزوگفتم مهفگفت:و

یل اونم  به وقت  دل نداختم وگفتم: ثل مهفمنتظر واب بودا که م یا به مح
شماهم ها ماروبزارتوخماري خوب  میگم.....محیا معترض گفت:ِا....مامان 

راحتمون کن  یک دفعه بگو 
 من:مرمئنا طاقت شنیدن  روندارید

م کما ازصممبرشممماروبه ارث بردیم، مرمئنا طاقت مهفاگردخترشممما باشممی
 شنیدن  روداریم

کافا اسممترس  ندازه  به ا گه امروز قت دی یدیه و من:خواه  میکنم دخترابزار
 وناراحتا کشیدم دیگه بسمه 

حابهم اگربزاریدبرم کما اسممتراحت کنم اینوگفتموبسمممت اتاق محیارفتم به 
شما سیدم خودموروي تخت انداختم چ ستم .....امادریغ ازکما اتاق که ر موب

خواب انقدرازاین پهلوبه اون پهلوشمدموبه مصمرفا وحمیدفکرکردم که کففه 
شمدم...... چشمم بازکردم ازروي تخت بلندشمدم پاتندکردم سممت دريازدرکه 
بیرون امدم چشمممم خوردبه دراتاقم چندقدم باقا مونده تادراتاقم روطا کردم 

صرفا رودیدم ست کنار   اروم دِروبازکردم تام شیدم دلم میخوا سمت  پرک ب
شمه  سرچ شماموببندم تادوباره از سینه محبوبم بزارم چ سرروي  شم  درازبک
ارامشممم ،ارام  بگیرم ولا باو وددختراامکان نداشمممت دوسمممت نداشممتم 
نه قضممماوت کنن....درسمممت  باه فکرکنن وعجوب درموردمنومصممرفا اشممت

ستیم ولا بودنمون کنارهم فقط ا صرفا محرم نی شِق نه هلولس منوم زروي ع



wWw.Roman4u.iR  316 

 

چراکه مصممرفا توي این مدت پافراترازحد  نزارشممته ومن هیچ وقت سممعا 
 نکردم تحریک  کنم

سممرموچندبارتکون دادم تااین فکرهاازسممرم بیرون بریزه چشممم ازمصممرفا 
برداشتم.......کلیدکشوپاتختا رواززیرگلدون رو  برداشتم درشوبازکردم سا 

بسمت دررفتم یه نگاه به مصرفِا  رق  دي تصادف وازداخل  بیرون کشیدم
خواب انداختموازاتاق بیرون زدم.....دختراتوي اشپزخونه مشغول درست کردن 

  ذابودن
 محیازودترمتو ه حضورم شد 

 محیا:سفم....وقت خواب
 من:سفم....مرسا 

 مهف:سفم....خوب خوابیدي
 من:سفم...اي نمیشه گفت خواب ولا کما استراحت کردم

 محیابسمت سماوررفت وگفت:مامان بیابشین برات چاي بریزم
تابت  باباین سمما دي روتولب  یابریم  چایا میریزه ب یا تامح به مهفگفتم: رو

 بزارتاببینم چا هست
 محیا:خوب تواتاق من میزاشتا

 من:گذاشتم ولا بازنکرد شایدبالو تاب مهفبازکنه
سمت بابر شه بیایدبریم......بامهفب شدیمهف:با م فتیم دروکه بازکردواردخونه 

خودموروي اولین مبل انداختم سما دي روبه طرف مهفگرفتموگفتم:بگیرنگاه 
 کن تادلیل ازدواج منوحمیدوبفهما
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سا  شت  سمت اتاق  رفت چنددقیقه بعدبالب تاب  برگ شحالا ب مهفباخو
دي روگرفت گذاشت داخل  چشماموبستم تادوباره شایددیدن دردناک ترین 

صورت مثل  صحنه شم بازکردم بادیدن  صداي  یغ مهفچ شم که با عمرم نبا
شتم  ست کردم وقتا برگ شپزخونه دویدم یه لیوان اب قنددر سمت ا گچ مهفب
مهفدست روي صورت  گذاشته بودوباصداي بلندگریه میکردکنار  نشستم 
یه ا   گف که صمممداي  کردم  نواز   م  پشمممتشمممو ید توا و  کشممم

 ....نگوتصادف کارحمیدبوده....بلندشد........ماماننننن..
یت ن...نکردي.....چر....چررااا  کا چرررا از دس..دسمممت...دسممت  شمم
مل  قدر دردوتح یاان گذاشمممتیییا مح زودت...زودتربهم نگوفتا......چرا

 کنه......چراااباها  ازدواج کردي.....بایدازدست  شکایت کنیم.....
 بایدتقاا کارشوپا بده......به هق هق افتاد

مه چیزوبرات تعریف میکنم فقط اروم م با  عزیزم دلم ه ن:هیا....اروم 
 با  میخوام باکمکت ازدست حمیدخفا بشم

شک بهم نگاه کردوگفت:برام بگو....میخوام بدونم چا باعث  شماي پرازا باچ
 شده که زن حمیدبشا اونم وقتا که میدونستا همچین ادمیه.....

ندوازروي عسمملا برداشممتم به دسممت  دادم اینوبخورتا واب  لیوان اب ق و
 سوابت روبدم

 مهفشروع کردبه خوردن.....منم شروع کردم به گفتن....
بعدازازدواج ارمان بامهفحمیدازم درخواسممت ازدواج کرد منم  واب ردبه  
دادم روزها گذشت تاحمیددوباره درخواست  روتکرارکردتا واب ردبه  دادم 

گاه  باخودم گفتم ن یدم کرد حد گه خبري ت کن چرور دارمیترسممونم......دی
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شک کردم  ستان دیدم به   صادف محیاوقتا حمیدوتوبیمار شدتات ازحمیدن
سر  روخراب کنه  شه که زندگا پ ولا فکرکردم دیگه نمیتونه انقدربا رحم با
که براي با حوصمملگا  تاصممبِح روزي  قانع کردم...... بااین تصممورخودمو

سا دي  سیدوقتا دیدم  نمیدونا محیامهمونا گرفتم اون روزاین  ستم ر بد
چه حالا شممدم دوباره به حمیدشممک کردم ولا بانداشممتن مدرک نمیتونسممتم 
حرفا بزنم تاشممب که خودحمیدتواشممپزخونه بهم فهموندتصممادف کارخود  
قب  کافا شممما. نرم عوا به  یدن   یدم کرداگرفردابراي د حد باره ت بوده ودو

مه......فرداي او پاي خود ته  یاف که ب فاقا  که ازترسممم رفتم هرات ن روز بود
صبرکنه ولا  سیدیم تامن به طورکامل نپذیرفتم   سرقرارانجاباحمیدبه توافق ر
صتا بهم نزدیک  صبورنبودتابتونه به قولا که داده عمل کنه توهرفر حمیدانقدر
ضاع  صرفا که او شدم بادیدن م شود.....ولا من روزبه روز از  متنفرترمی می

 ون اتفاق .......بدترشد.....تاپریشب وافتادن ا
تامن بتونم  بگیروازایران بري  چه اتو ابنم ازت میخوام دسمممت شمموهروب

 محیاروهم بفرستم
 مهف:یعنا شماروتنهابزاریم......

 من:نمیخوادنگران من باشا.......مصرفا پیشم هست
 مهف:اما......مامان

ونم ردم امن:خواه  میکنم به حرفم گو  کنید......من تازه مصرفا روپیداک
بعدازبیسممت وچندسممال دیگه نمیخوام ازدسممت  بدم حتا بقیمت  ونم لرفا 

 درکم کن
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 مهف:چشم تواولین فرصت بعدازدرست شدن پاسهامون میریم
 تاخواستم حرف بزنم صداي محیا به گوشم رسید

 محیا:مامان......ماماننننن بیادیگه
 به طرف دررفتم وگفتم:بله....ابن میام

 سمت مهفوگفتم:خواه  میکنم امشب باامیرحرف بزن ...روکردم 
سمما دي روهم یجا قایم کن اگرمحیاهم پرسممیدبگو هرکاري کردیم سمما دي 
بازنشممد یکما خودت رو مع و ورکن بیا پایین درضمممن دوسممت ندارم هیچ 

 با احتراما نه ابن نه هیچ وقت به مصرفا بشه 
 .چشششمممممهف:لبخندي زدوچشماشوبازوبسته کرد....

  واب لبخندشوبالبخنددادموبسمت پله هارفتم
 وقتا به پایین رسیدم ازدیدن مصرفا ومحیا لودرتعجب کردم

قامصممرفا میخواسمممت بره من گفتم  مامان....ا تامنودیدگفت:کجایا  محیا
 تامامانم نیومده نمیتونم این  ازه روبدم

به مصممرفا  کاري کردي عزیزم......رو جامیخواي بري من:خوب  گفتم:ک
 امشب اینجابمون بادختراودامادم اشناشو

به خدانمیرم پی   ندا مصممرفا چندقدم بسمممتم برداشمممت وگفت:بذاربرم 
 حمیدبودنم اینجادرست نیست

 من:باشه هر ورراحتا من نمیتونم واسه اینجاموندن ا بارت کنم
م شممتامیخواسممتم برم مصممرفا مچ دسممتموگرفت به سمممت دیوارهلم داد خود

شم گفت:دیگه حق نداري  شدکنارگو سبیده بهم .....کما نگام کرد بعدخم  چ
 اینروري قهرکنا.....فهمیدي
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شوروي  شم بهم زدنا لبهاي گرم صورتم قرارداد....توچ صورت  رو روبروي 
لبهام گذاشممت بلولسممه کوتاه اماشممیرینا ازم گرفت وگفت اینم بلولسممه 

شیدب سمت درک ستموگرفت وب شتا کنون......د ا برامون یابریم ببینیم دختراچا
 درست کردن.....

 گذشته ندا
 نزدیک به پانزده روزمحیاروتوي دستگاه گذاشتن

امروزبعدازمعاینه دکترمرخص شمدوقتا بادخترکوچولوم به خونه برگشمتم علا 
سال پی   سباب بازیها  بازي میکرد.....یادچند خواب بودمهفهم تواتاق باا

ب تازه  تادم وقتا مهف خانواده اف خانواده علا و بابودن  ها مده بوداون وقت یاا ه دن
خودم احسمماس تنهایا میکردابن بایدچه حسمما داشممته باشممم ابن که حتا 
شمموهرموکنارم ندارم کا  قدراون روزهارومیدونسممتم....چقدراي کاشممهاي 
زندگیم زیاده....باگریه محیابسمت  رفتم روي مبلهاي زواردررفته امون نشستم 

شیرد شته ها مشغول  شدم......درهمون حال باخودم زمزمه کردم گذ ادن به  
گذشته ازابن بایدبه فکراینده دختراباشم....ازعلا که ابا گرم نمیشه بایدخودم 
براي سممیرکردن شممکممون اقدام کنم بامخارج بیمارسممتان فکرنکنم دیگه پولا 

 واسمون باقا مونده باشه
ت م   هفبرد م مو خود تاق  به ا ید ب خوا که  یا ح مال م که  هواره اي  گ وي 

 مهفبودوتاچندوقت پی  گوشه زیرزمین خاک میخوردخوابوندم ....
به اشممپزخانه رفتم ماکارانا که  ذاموردعفقه مهفبود درسممت کردم ماکارانا 
خت  تاق برگشممتم دخترا  رق خواب بودن روي ت به ا گذاشممتم  که دم  رو
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روبیادبیارم کنارمهفدرازکشممیدم چشممماموبسممتم سممعا کردم چهره مصممرفا 
تاب  نان با  ماقلبم همچ ندارم ا نار   یدونسممتم سممهما ازبودِن ک که م بااین
دیدنشه.....بابیاداوردن چشماي مشکا نافذ  اشکم  اري شده....نامردببین 

 عشقت چه بروزم اورده 
 ببین باداشتن شوهرودوتادخترام هنوزبه یادت اشک میریزم 

شتم وگفیه  سینت میزا سرروي  ستهاي  ادوییت کا  بودي  میکردم توهم باد
 نوازشم میکردي......کا ....کا  وکا ........

تادچشممماي  به سمموز  اف که چشمممام  باخودم حرف زدم  یه کردمو انقدرگر
 خستموروي هم گذاشتم بلکه سوزش  کمتربشه......

 زمان حال
دست تودسِت مصرفا واردخونه شدم مصرفا روبسمت راحتا هاکشوندم 

ست  ش صرفا وقتا ن ستم برم م گفتم:من برم چایا بیارم زودي بیام...تامیخوا
 دستموگرفتوگفت:بشین دخترات میارن

ناچارکنار  نشممسممتم به محیاکه توي اشممپزخونه بودگفتم:محیا ان اگرمیشممه 
 چنداستکان چایا بیار.....

محیانگاها بهمون انداختوگفت:چشممممم.....ازکشممیدن چشممم  فهمیدم 
یممدادم چممون ازاتممفمماقمماِت افممتمماده دلممخمموره بممهمم  کممممما حممق ممم

خبرنداشت.....شایدازدیداون من یه مادرهلولس باز بودم که بعدازپیري معرکه 
گرفته.....باصداي محیابخودم امدم ازسینا که  لوم گرفته بودیه استکان چاي 
برداشممتم محیابعدازتعارف به مصممرفا سممینا وروي عسمملا میزگذاشممت 
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ند خب اگرامرِي دسممتورِي چیزي  فت: مه خلوتتون وگ بابتامزاح یدمن برم  ار
 نباشم

بازکردم  بانیتم کم کنم وقتا چشممم  تاازعصمم ماموروي هم فشممردم  چشمم
جانما  نًا این باشممیم مرمئ ته  نه اي داشمم قا عاشمم گفتم:اگرقراربودخلوت 
ناشمممدن  براي اشممم تاامشمممبو ندیم.....من ازمصمممرفا خواه  کردم  مو

پسممریاهرچیزي که  باشمممااینجابمونه نه به عنوان معشمموقم....یاشممایددوسممت
توفکرشومیکنا بلکه به عنوان یه دوست واشنا که بعدچندین سال پیدا  کردم 
یدونم پا  به خودم م به مصممرفا روبا احتراما  درضمممن هربا احتراما 

 مواظب رفتارت با  وکما منرق بخرج بده
مام این  مان ت ما فت:چررررا  گاهم کردوگ ماي لبریزازاشمممک ن باچشمم یا مح

قتون کم عذاب کشممیدیدکم مشمماوره رفتیدکم داروي سممالهابخاطرهمین عشمم
مام  بارقرارمن ت یداین ندگیتون را  داد به ز باره  یدچرادو اعصممماب خورد
عمرموتوحسرت زندگا کنم اینارقرارمن بجاي شماشب تاصبح هق هقه گریه 
یدونا من  که م که همیشمممه درکمون میکردي....تو مان تو ما بدم..... سممر

پدر ون ازبودن این اقااینجابویا ببره چا چقدرارمانودوست دارم اگریه درصد
کل  ما  ثل شمم پاشمممه....من نمیخوام م ندگا من ازهم می یدونا ز میشمممه م
زندگیموباحسرت بگذرونم میتونیددرکم کنید.....اینهاروگفتوباسرعت بسمت 
اتاق  رفت.....دسممتا به پیشممونیم کشممیدم تابتونم تمرکزکنم من:واقعامعذرت 

اریم خبرنداره پا یه کم حق داره که نگران باشممه میخوام....محیاازازدواج ا ب
و......دیگه ادامه ندادم انقدرفشارعصبا بهم وارشده بودکه نمیتونستم یه  مله 
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درسمممت وحسمممابا بگم تامصممرفا ناراحت نشمممه شمممایدحق بامصممرفا 
 بودوموندن  اینجادرست نبود

 ازسرناچاري اشکهام  اري شدکه صداي مهفامد یاالله.....مامان...
باشممنیدن صممدا  اشممکهام شممدت گرفت کا  مهفبتونه بهم کمک کنه وقتا 

 بهم رسیدگفت:مامان...چراگریه میکنا.....چیزي شده 
باشنیدن صداي مهفمصرفا که سرشوبین دستها  گرفته بودوپایین انداخته 

 بودباسرعت بلندکردونگاهشوبه چشمام دوخت
کهاموپاک میکردم چشممم ازمصممرفا گرفتم درحالا که باپشممت دسممت اشمم

تاق  برواروم   فت ا یاکما دلخوربود....ر گفتم:چیزي نیسمممت....مح
ناتمومم تعجب کردوگفت:مرمئنا خوبا  کن....مهفازشممنیدن  مله هاي 
خوب  برات  با  هاي عصممم ین فشمممار ترت....ا ک ی  د پ یم  بر خواي  ی م

 نیست....خواه  میکنم اروم با  همه چیزدرست میشه
 ت برس اگربزم شدخودم مادرتومیبرم دکترمصرفا:مهف ان شمابه خواهر

مهفباشه اروما گفت وبسمت اتاق محیارفت.....دراتاق که بسته شدمصرفا 
شتموبه  سین  گذا سرروي  شید سمت خود  ک شودورم حلقه کردمنوب ست د
بغضممم ا ازه ترکیدن دادم.......چراکه شممونه هاي مصممرفا تنهاتکیه گاهم 

ند هاعشممق  اروم کن که تن ماي و ود  بود.....چرا که گر ه قلبم بود.....چرا
باره  یدم عررو ود  دو هاي عمیق کشمم یداد ... نفسمم ندگا بهم م حا ز
وچندباره ریه هاموپرکرد....باصمممداي ناله مانندي گفتم:ببخشممید...معذرت 

 میخوام....توروخداناراحت نشومحیامنظوري نداشت...
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قدرسمممختا  ن خاطرم ا که ب ببخ   ببخ ....تو مصمممرفا:هی .....تو
شیدي....توببخ  که تمام عمرت بپاي عشقم سوختا....نمیدونا باشنیدن ک

 حرفهاي محیاچه حالا شدم نمیتونا درک کنا چقدرازخودم بدم امد....
دیگه نمیخواستم بشنوم اخه مصرفا هم تقصیري نداشت این سرنوشت بودکه 

نز رانقدربدبرامون رقم زد....سربلندکردم خودموکما بابکشیدم به چشماي 
شممب  نگاه کردم خدامیدونه چقدر دوسمم  دارم به  نزدیک شممدم ولبهامو 

 مهرلبها  کردم 
لذت بخ  بودارامشمم   قدر قدرشممیرین بود طعم بلولسمممه ا  چ چ

 چقدرخوب که عشق پشت این بلولسه هست نه هلولس........
 گذشته ندا

انه روقتا ازخواب بیدارشممدم علا نبودبعدازخوردن ناهارکه نمیشممه گفت عصمم
کما به وضممع خونه رسممیدم تاشممب.،شممبم قبل ازامدن علا شممام مهفرودادم 
شا میکردم که علا  سته بودموتلویزیون تما ش وهردورخوابوندم.....توي حال ن
شده  ضعیف  سوخت خیلا ب رو امددرحال براندازکردن  بودم....دلم برای  

م من بود.....کا  هیچ وقت عاشقم نمیشودکا  طفقم میدادتاهم خود  ه
که  کل  یو وخو  هی یه اون علا خو  ت ندگ چه ز خه این  حت بشممیم ا را

 داشتن  ارزوي خیلیهابودکجاست....چراباخود  اینجوري کرد.....
 باصداي علا ازدفکربیرون امدم.....

 مگه کري چندباربایدصدات کنم 
 من:چیه چیکارم داري
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زدم ی  میزاره چشم میدلبخندي میزنه ....ردیف دندونهاي سیاه وکثیفشوبه نما
 تا لویا تهوم روبگیرم....

 علا:چرابیداري نکنه منتظرم موندي
 پوزخندي میزنم ومیگم اخه انتظاره چیتوبکشم انتظارنشگیتو

هت بگم  یه چیزي ب گام کرد...گفتم:تر  نکن میخوام  ماي برزخا ن باچشمم
 بشین

ست ومنتظرنگام کردگفتم:پولا برامون نمونده وخر ش ابست ج بچهابروبروم ن
 توهم که سرکارنمیري پا من ازفردامیگردم دنبال کار

 روي مبل لم دادوگفت:فکرخوبیه 
تادم.....پی  خودم چا فکرکرده بودم  تاقم راه اف مت ا ندزدموبسممم پوزخ
مثفمیخواسممتم باعلا مشممورت کنم مگه برا  مهمه چندبارسممرموتکون دادم 

سرم بیرون بزنه خودموروي تخ سعا تااین فکرهااز ستم  شماموب ت انداختم چ
 کردم بخوابم چراکه ازاین به بعدروزهاي سختا روبایدبگذرونم.....

 زمان حال
مدن  که دختراهم ا گذشمممت  توا و  محبوبم کما اروم شمممدم چیزي ن
عذرخواهی   عذرخواها کردواین  باکما من....ِمن ازمنومصممرفا  یا مح

باافتخارازدخترام تعریف چقدرمنوخوشممحال کردحابمیتونم  لومصممرفا 
صرفا  ضِرروبه م شام حا صداي مهفبه خودم امدم.... مامان  وتمجیدکنم با
گفتم: بفرماییداقا....بالبخندبلندشممود ودسممتموگرفت بسمممت اشممپزخانه رفتیم 
ازدیدن میزودونوع  ذارو  بهمراه چندنوع سمممابدلبخندي ازروي رضمممایت 

گذاشممتن ک نز تموم  که دختراسمم به  قدرخو نارمصممرفا میشممینم میزنم چ
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بعدازکشممیدن  ذاشممروع میکنیم به خوردن.....سممرشممام مصممرفا ودختراگرم 
صممحبت میشممن منم خداروشممکرمیکنم که دخترامصممرفا روپذیرفتنو به  
صرفا پذیرایا میکنن  شیرینا ازم شام دخترابامیوه و احترام میزارن......بعداز

شب بمونه صرارمیکنه که  صرفا میخوادبره مهف ا شب که م تن اخرم باگف اخر
سه گفتن  شماومامانم حرفهاي زیادي وا امیرکه نمیادمنومحیا میریم باببه حتم 
نه....دسمممِت  یدنم مشممکلا نمیمو تاق داره پا براي خواب تاا پایینم دو ید دار

 اخرمصرفا قبول کردمنم خوشحال ازاین بودن سرازپانمیشناسم 
سمت راحتیهابرداروم شیدب ستم وک صرفا د فتادم هلم داد ا بعدازرفتن دخترام

مام خیره شمممدنفا عمیقا  مه زدروم توچشممم بل مصمممرفا خی روي م
 کشیدوگفت:عررنفسات دیوانم میکنه......

 تابه خودم امدم لبهام ازبلولس  اتی  گرفت
 من:بودن کنارت زیباست انقدرزیباکه بارویااشتباه میگیرم ........

شونیم اروم  سیدن پی صرفا عمیق نگام کردبعدازبلول ست  بلندمم  روي د
ستم یه  شق میخوا ست ع سپردم به د ست دورگردن  حلقه کردم خودمو کرد د

 امشبواروم باشم 
نارم  خت درازم کردوک بازکردروي ت پا   با یدیم درو که رسممم تاقم  به ا
درازکشید......شبهایا روبه یاداوردم که روي این تخت براي نداشتن مصرفا 

ت   نگشممم باا مو ها ک فا اشممم ر کردم.....مصممم یه  پاک گر ت   شممصممم
 کردوگفت:بخدااگریه قرره اشک دیگه بریزي همین ابن پامیشم ومیرم....
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سرت ا وشت روي این تخت  شب توح لبخندتلخا زدم وگفتم:اگربدونا چند
 اشک ریخت 

 مصرفا:نگوندا....نگوتوروخدا عذابم نده
 گونشوبلولسیدموگفتم:من  لط بکنم

 عشقم بخوابمصرفا محکمتربل للم کردوگفت:شیرونا نکن 
 چشماموبستم وبانفا هاي گرم  که به صورتم میخورداروم گرفتم

 گذشته ندا
شب  شتم.....لیفخانم:ندا....فردا یکم زودتربیا صداي لیفخانم به عقب برگ با

 مهمون دارم
 من:چشم خانم.... کارام تموم شده اگرا ازه میدیدبرم

 لیف:اگر ذارواماده کردي میتونا بري
اماده....لیفخانم با حوصممله سممري تکون دادورفت صممداي تق وتق من:بله 

کفشمم  بد وراعصمماب بهم ریختموتحریک میکردبراي خفا شممدن ازاین 
خونه فورابه اتاقا که زیرراپله بودرفتم لباسممموعوض کردمو بسمممت حیاط راه 
ستخونم  سرماي اخرپاییزتامغزا شیدم  افتادم به بیرون که رسیدم نفا عمیقا ک

حقم داشممت کا توزملسلتون بامانتومیگرده اخه......سممرعت قدمام نفوذکرد
یادم  کارم شممکرکردم.....هیچ  یداکردن همین  خاطرپ خداروب روافزای  دادم و
رسممت وقتا که محیادوماه بودحتا نونم براي خوردن  نمیره چهارماه پی  رود 
شنهادهاي کثیف بهم دادن  شتم وچقدرپی شتم خدامیدونه چقدردنبال کارگ ندا

که تا قاي مرادي روشممروع کردم چندروزي گذشمممت  کارگاه خیاطا ا کارتو 
قاي مرادي گریه کردم  کوچیک بودن محیابرام دردسممرسمممازشمممدانقدرپی  ا
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والتماس  کردم بخاطربردن کاربه خونه که دل  بحالم سوخت وکارتوخون  
عدازظهرمیرم  که هرروزب ماها میشمممه  هاد دادابن سمممه  بهم پیشمممن رو

کاره اي نظافت ودرسمممت کردن  ذاروانجام میدم چون خونشممونوتا روب 
لیفخانم شممکاک نمیتونه خدمتکارتمام وقت بگیره به فکرم پوزخندزدم....اخه 
کا میادعاشممق خدمتکاربشممه اونم باو ودهمچین زن خو  پو  وزیبایا که 

 همیشه  رق ارایشه....
 به خودم که امدم  لودرفاطمه بودم زنز دروفشممردم صمممداي کیه گفتن  به

 گوشم رسید.....منم ندا...درکه بازشدگفت:سفم خسته نباشا
 من:سفم....سفمت باشا بچه هابیدارن

 فاطمه:اره عزیزم....بیاتوچایا حاضره
 من:نه دیگه مزاحم نمیشم....بایدبرم  ذادرست کنم 

 فاطمه:باشه هر ورراحتا چندلحظه صبرکن تابیارمشون
صداي  شیدکه  شترطول نک مامان...مامان گفتن مهف امدبادیدن  چنددقیقه بی

روي زانوثشستم مهفهم سرعتشوزیادکردتاتوا وشم  اگرفت....سروصورت  
نه  رو رق بلولسمممه کردم وگفتم:خاله فاطمه رواذیت نکردي که......مهف:
بازي کردم.....من:افرین  هام  بازی باب  بااسمم یه گوشمممه نشممسممتم و خدا  ب

که لا  حا مه در ط فا ندشمممدم  ل ب لم.... گ تِر خ خود   د به  یارو ح م
 میفشردگفت:فرداهم این نانازهاروبیاردلم براشون تنز میشه....

تت  ما ید بران این زح با یدونم چرور مه  ان.....نم فاط من:ممنونم 
 روبکنم......انشالله خدابهت یکا ازاین ورو ک هابده
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لبخندتلخا زدوگفت:انشمممالله......درموردزحمت دادنم حرف نزن که و ود 
مِن تنهایه نعمتِه.........محیاروبل لل گرفتم وبعدازخداحافظا این گلهابرا

سمت خونه راه افتادم.......نمیدونم حکمت خداتوچا بودکه فاطمه  ازفاطمه ب
چندماه پی  امدچندتاخونه بابتراز ماچون بچه دارنمیشممه عاشممق بچهاسممت 

اره دوقتا دیدبخاطرداشمتن بچه نمیتونم کارپیداکنم گفت:بچه هاروبرام نگه می
سرنمیره...اخ که  شم  صل شب بیکاِربابودن بچه هاحو صبح تا به قول خود  از
شم بخاطربچه  شوهر کا  بجاي من خدا این بچه هاروبه اون میداداینروري 
شوهرببینه  شه وهفته اي یکبار  شهرب سر  هو نمیاوردتااواره پایین  شودن  دارن

بونمومح نه ز به خو یدن  بارسممم تا    فراهم کردن میح براي  کم اونم 
گازگرفتم.....خدایا لط کردم نزارپاي ناشممکریم.....خودت مراقب بچه هام 

 با .....
تابه خونه رسیدم لباس خودموبچه هاروعوض کردم بعدازروشن کردن بخاري 
شیر  خوابید.....روي تخت  شیردادم بعدازخوردن  ستموبه محیا ش کنار  ن

شپزخونه رفتم بعدازدرست کردن  ذا ک سمت ا ي ما بامهفبازخوابوندم  وب
 کردم شبم قبل ازامدن علا شام خوردیم وبراي خوابیدن به اتاقمون رفتیم

 زمان حال
صممبح باصممداي متعددزنز ایفون ازخواب بیدارشممدم باحرا ازروي تخت 
پایین امدم....مصممرفا که به حتم باصمممداي زنز بیدارشمممده بودگفت:چه 

 خبرعزیزم
 میاممن:نمیدونم.....برم ببینم کیه زودي 

 مصرفا:باشه گلم..
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سرعت قدماموافزای  دادم تا هرچه زودترصداي سرسام اورزنز رو قرع کنم 
خداي  نداشمممت....واي  کان  یداین ام که زدم پشممتم لرز مه تصممویررو دک
من......چرابدبختیام تموما نداره گوشا روبرداشتم صداي فریادحمیدلرزه به 

یدادواز نان فو  م یدهمچ خت.......حم ندا بازکنم تنم ا م میخواسمممت درو
یدادراه  باصمممداي لرزونا گفتم:چا میخواي.......اول صممبحا چرا دادوب

 انداختا
 حمید:بیا ببینم این چرت وپرتهاچا بوده گفتا

ترسممیدم مصممرفا صمممداموبشممنوه براي همین گفتم ابن میام طبق عادت 
همیشمگیم دروبازکردم چادرم واز الباسما  اکفشما برداشمتم بسممت درراه 

باقا مونده روطا افت ادم ازدرد که بیرون زدم حمیدبسمممتم درمیومدچندقدم 
 کرد....

 من:چه خبرته حمید،اول صبحا سراوردي
که خو   ته  گذره....الب ماخو  می نه  بدو خانم خوبا  ندا به... به... ید: حم

 میگذره دیدن عشق قدیمیت و.......
صداي بلندي گفت:این چرت وپ شدکه  و  اوردبا ه رتهاچیه کنمیدونم چا 

ست درازي کنم.....مثل اینکه  ستم بهت د به بچه هاگفتا هااان.....من میخوا
توخونه من موقیعتت روفرامو  کردي اررره.....ناسممفمتا زن منا ولا اتاقت 
صبرمیکنم ولا نه تااخرعمرم  ستم نداري گفتم  ست.....ببین ندا گفتا دو  دا

 ماه همسري بدي بوده باشم.....ابن چندماه ازدواج کردیم فکرنکنم تواین چند
 اصفمن طاقتم سرامده میخوام مال خودم بشا......
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زنما....حقما..هیچ کسمما هم نمیتونه  لومو بگیره فهمیددددیییا..... اون 
........د..ه که معشوقتِه ازکجاپیدا  شدتاحابکجابودهههههه....اصفکدوم 

 خرییا هست....
 نم صداي مصرفا بلم کرد......تادهن بازکردم حمیدواروم ک

 مصرفا:اون خریا که معشوقشه منم چرورمگه....
 حمیدناباورچشم دوخته بودبه مصرفیا که به  نزدیک میشود 

 چنددقیقه بعدباصداي بلندخندید....درست مثل دیوانه ها
 مصرفا بمن که رسیددستشودورکمرم حلقه کرد......

 شودوبسمت مصرفا یور  بردحمیدکه هنوزمیخندیدساکت 
شد  یغ بلندي  صرفا خوردچندقدما به عقب پرت  صورت م شت به  اول م
کشیدموبسمت مصرفا رفتم.....خوبا چیزیت که نشد....مصرفا اروم به 
کناري هلم دادوبسمت حمیدرفت واین شدشروع دعوا تامیتونستن بهم مشت 

یشممودموالتماس ولگدمیزدن وناسممزا میگفتن منم گه گاها بهشممون نزدیک م
میکردم تموم  کنن ولا خون  لوي چشممماشممونوگرفته بودواصممفمتو ه 

 منوحال خرابم نبودن
 نمیدونم چقدرگذشته بودکه ماشین پلیا سررسید.......

بعداز داکردنشممون هردورو بردن بادیدن مردما که توي کوچه  مع شمموده 
ذاب دم انقدر بودن وفقط تماشاچا بودن واقعامتاسف شدم یعنا بدبختا مر

ودیدنیه....صداي اژیرماشین پلیا باعث شدبه خودم بیام بسمت خونه دویدم 
 مهف لوموگرفت وگفت:چا شده مامان

 کنار  زدم وگفتم بعدابرات تعریف میکنم فعفبایدبرم اداره پلیا 
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 مهف:صبرکن اماده شم باهم بریم
اولین مانتوشمملواري که وقت مخالفت کردن نداشممتم بسمممت اتاقم راه افتادم 

بدستم امدپوشیدم شالموسرکردم بابرداشتن سویچ بسمت درراه افتادم همزمان 
باخارج شدنم ازخونه مهفهم ازپله هاپایین امدوروبه محیاگفت:مراقب نازگل 

 با ...تامیایم صبحانشوبده 
نمیدونم چرورخودم به پارکینز رسوندم انقدراسترس داشتم که تمومه و ودم 

 لرزه افتاده بودبه 
 مهفکه دیددارم میلرزم سویچ روازم گرفت وکمکم کردسوارشم 

یه دادم  ندلا تک به پشممتا صمم که زده شمممد سممرمو ماشممین  تارت  اسمم
وچشماموبستم.....خدایامیشه یه کابلولس باشه.......خدایاخواه  میکنم 

 ازخواب بیدارشم.......خواهشش  میکنممممم
 زمان گذشته

شدن  سه مخار مون بابرفت بعفوه که یک بابزرگتر بچه هاورفتن مهفبه مدر
قت گشممتم  مه و کارنی یه  بال  چاردن نا مل علا میشممود سمموم حقوقم خرج ع
شنهاددادومن باکمال میل پذیرفتم به  ست  روبهم بی تالیفخانم کارتومرب دو
این ترتیب صممبح تاظهرتومرب کارمیکردم وبعدازظهرتوخونه لیفخانم  روبم 

 بایدبه بچه هامیرسیدم واقعاروزهاي خسته کننده اِي  که میومدم
@@@@@@@@@@@@@@@@ 

هابزرگ وبزرگترشمممدن ومن تمام سممعا ام  روزهااین چنین گذشمممت وبچه 
یه شمممب علا  باشممن...... ته  نداشمم باعلا برخوردي  ها چه  تاب رومیکردم 
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زودترازهمیشه امدطوري که ماهنوزشام نخورده بودیم بادیدن علا سریع سفره 
تاق  یدتوا به دخترا گفتم بر عدازخوردن شمممام  نه پهن کردم ب روتواشممپزخو
وبخوابیدتامن بیام بعدازشممسممتن ظرفهابسمممت اتاق راه افتادم که علا صممدام 

 زد......تو ام وایستادم ولا برنگشتم حتمادوباره پول  ته کشیده
 علا:ندامیخوام امشبوپیشم باشا

شتموپوزخندي زدم.....چیه فیل ستون کرده....یه نگاه بهبه عقب برگ  ت یادهند
خودت بندازیه نگاه به من به نظرحاضرم شبموپی  یه ادم کثیف که  زخوردن 
وکشممیدنوملسلت کردن ونشممگا کاري بلدنیسممت سممرکنم.......نه اقاعلا 
مل  مدیگر روتح باره قت براي هم مردیم وفقط داریم ازروي ا  منوتوخیلا و

 میکنیم 
 علا:بدکردي باهام ندا

بامن بدکردخیلا بددیگه من بدکردم روزگارم  باتو :فقط من بدکردم.....اگرمن 
واینستادم ببینم چا میگه به اتاقم رفتم روي رختخوابم درازکشیدم بابزرگ شدن 
محیاروي تخت  ایا واسممه من نبودچشممماموبسمممتم مثل هرشممب چهره 

 مصرفا رولبخندشوچشماي زیباشوبیاداوردم تاشبم روبایاد  صبح کنم
نه صممب حا ماده کردن صممب عدازا یدارشمممدم ب مه ب بل ازه ثل هرروزق ح م

به  ر راشممون  بدونه تو ه  نه بهشممون  یدارکردم بعدازدادن صممبحا دختراروب
کمکشون کردم براي رفتن به مدرسه اماده بشن خودمم زودي اماده شدم سرراه 
دخترارورسمموندم به مدرسممه خودموباعوض کردن چنداتوبلولس رسمموندم 

انجام دادم ظهرم بعدازرفتن خانم دکتردرمرب روبسممتموراه مرب تاظهرکارمو
سمت خیابون طبق معمول هرروزبعدازعوض کردن چنداتوبلولس به  افتادم 
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خونه رسیدم دخترا لودرمنتظرم بودن دروبازکردم باهم واردخونه شدیم بادیدن 
یاداین موقع  خه کم پی  م جب کردم ا یده تع بل خواب که هنوز روي م علا 

شممه اونم خواب به خودم نهیب زدم اخه به توچه بروبه کارت برس روزخونه با
بااین فکرراه افتادم سمممت اتاق بعدازعوض کردن لباسممهام بسمممت اشممپزخونه 
رفتم  ذادیشممب روگرم کردم بعدازخوردن ناهاردختراروخوابوندم خودمم اماده 

 رفتن به خونه لیفخانم شدم 
 ازدرست کردن شامطبق روزهاي قبل خونه رونظافت کردم وبعد

که  ندطا کردم بل هاي بل گام با نه طول مسممیررو مت خو تادم سمم راه اف
سیدم علا روهمون طورخوابیده روي مبل دیدم  سم......به خونه که ر زودتربر
کما  لوتررفتم بادقت که نگاه کردم درسممت به حالت ظهرخوابیده بودحتا 

 ب ندادبادسممتمزره اي تکون نخورده بود ترسممیدم چندباصممدا  زدم وقتا  وا
باره وچندباره تکون  دادم وصمممدا   چندباتکون  دادم بازهم  واب نداد دو
زدم ناخواسممته صممدام بابرفت تابه فریادوگریه تبدیل شممددختراازترس گریه 
باگریه صمممدا   میکردن اصممفنمیفهمیدم حالموفقط علا روتکون میدادم و

 میزدم
 زمان حال

پاسممگاه فوراپیاده شممدموبسمممت در باتوقف ماشممین چشممماموبازکردم بادیدن 
ورودي راه افتادم کما  لوتررفتم که حمیدازسمماختمان خارج شممدم پشممت 
یک  قدم بهم نزد ند یدچ که مصممرفا روببینم حم گاه کردم بل سممر  رون

 شدوگفت:دنبال  نگرد نیست......داره آب خنک میخوره
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صفچا از ونمون  شتن....ا شون گفتا که نگه  دا من:یعنا چا....چا به
 میخواي

ست مهم ایِن که  شتن مهم نی صرفا روچرانگه دا حمید:اینکه من چا گفتموم
من تورومیخوام حاببه هرقیمتا که شممده.....خوب گو  کن ببین چا میگم 
یادبیرون  بدمومصممرفا ب یت  تامنم رضممما لت رو مع کن وبرگرد ندا وسمممای

 امااینباربیرون رفتن ازخونه وعشق وحال ممنوعه متو ه شدي
انقدرحالم بدبودکه حضممورمهفروفرامو  کرده بودم باشممنیدن صممدا  تازه 

 متو ه حضور  شدم
سرمامانم برنمیداري این همه دختِررنز  ست از شون داري چراد مهف:چیکار
ووارنز ریخته توخیابون خوب بروسممرا  اونابزاراینازندگیشممونوبکنن فکرنکنم 

 دیگه اي زندگا کناانقدرعاشق مامانم باشا که بجز اون نتونا باکا 
حمیدپوزخندي زدوگفت:این فوزولیابه تونیومده بهتربري به زندگیت برسمما 
وتوکارمادخالت نکنا اخه حیِف دخترکوچولوت مثل خواهرت ویلچرنشممین 

 بشه
وحشت زدبه حمیدچشم دوختیم که گفت:روزخو  خانما.....به امیددیدارت 

 عزیزم
دن  روبه مهفگفتم: همین ابن باچشم رفتنشودنبال کردم به محض خارج ش

 میري خونه امیرو راضا میکنا هرچه زودترازکشورخارج بشید فهمیدي
سا بگیربروخونه  سویچ روبده یه تاک شونه تهفیم تکون دادکه گفتم: سري به ن

 هرچه زودترباامیرحرف بزن
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شینا  شت فرمون ن ست پ شم مامان....بیایدباهم بریم حالت خوب نی مهف:چ
 بهتره

 ویچ روبده مهفحوصله بحث کردن ندارممن:س
 مهفسویچ ودادوگفت:مواظب خودت با  خواه  میکنم

 من:باشه نگران نبا 
باگامهاي بلندخودموبه ماشین رسوندم پشت فرمون نشستم با هدف راه افتادم 
شینا که  ست در رفته بود بادیدن ما شغول بودکه زمان ومکان ازد انقدرفکرم م

صادف ک رده بود فکري بذهنم رسیدبااین فکرسرعتم افزای  دادم کنارخیابون ت
شیدم بابیاداوردن حرفهاي حمیدپامومحکمترروي پدال  شینهابیا ک وازبین ما
گازفشممارمیدادم.....اره درسممته چرابایدزنده باشمما وقتیکه زندگا هیچ وقت به 
یدتواین  با ندگا کنم......چرا  یدز باحم باشمممو نده  یدز با کامم نبوده....چرا

زندگا کنم اونم وقتا ازعشممقم  دام حابکه نمیتونم به معشمموقم برسممم دنیا
 بهتِربمیرم اینروري شایدتویادها اودانه بمونم

دختراهم دیگه بزرگ شمممدنوازپا خودشممون برمیان چشمممام لبالب اشممک 
بودطوریکه دیدمناسبا نداشتم تویه پلک بهم زدنم صداي برخوردچیزي امدو 

 بعدتاریکا متلعق.......
 مان گذشتهز

باحا خیسا صورتم چشم بازکردم ....فاطمه که لیوان بدست روبروم نشسته 
چه  پار که زیر یاداوردن  سممم با  ون علا  باب فت:خوبا عزیزم ...... بودگ
سفیدپنهون شده بودوبابرانکاردحمل میشود چشمه اشکم  وشیدوگفتم:فاطمه 
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یخواد ازم پول م بگوخواب دیدم بگوعلا هنوزهست بگوپولشوتموم کرده دوباره
خالا کنم......بگوهنوزمیتونم  هامو قد بگوهنوز میتونم روسممر   ربزنموع
که خر م  هاي با دریغ   بامهربونی خاطرات خوشممم   یاداوردن  باب
مدم  با ه با کا با کا نشمممدم ......بگو ندبزنم ......بگو میکردلبخ
مدم نه ه بدو کارکنم  یاچی خدا هاترنشمممدم..... .واي   نشمممدم.......بگوازاین تن

 چیکارکنم....چرورتواین گرگهادوام بیارم
بابسممر  قا یابا ا خدا نه..... هاروازم دورمیک بگوو ود  هنوزچشممم گرگ
چیکارکنم......چروربچه هاموبزرگ کنم.....خدایاچراتنهاهمدم با کسیموازم 
هام یتیم  چه  یااااا......چرا ونمونمیگیري راحتم کنا بگوب خدا گرفتا......

 باها  خوب حرف میزدم.......نشدن....کا  دیشب 
فمماطمممممه مممحممکممم بل للممم کممردوگممفممت:اروم بمما  نممدا.....اروم بمما  

 عزیزم...انقدرگریه وبا قراري نکن بچه هاتواتاقًا صداتومیشنون بیشترمیترسن
بابیاداوردن بچه هاازبل لل فاطمه بیرون امدم وبسمممت اتاق راه افتاد بچه 

خت توخودشممون  مع شمممده بودن ا و بازکردم هاروي ت شممموبروشممون 
خودشممنوانداختن توبل للم دسممتهامودورشممون حلقه کردم خودم هم تکون 
دادم اینبارهرسممه گریه میکردیم دخترابراي پدري که  زاوناگریه کنا نداشممت 

 ومن براي شوهري که درحق  بدکردم 
انقدرگریه کردیم که بچه هاخوابشممون بردباکمک فاطمه بچه هاروبه اتاقشممون 

هاي بردم روي  عدروز یدعزیزاي دلم مِن ب ندمشممونوگفتم:بخواب خت خوابو ت
شتم واز اتاق زدم بیرون فاطمه  شون کا سه اي روي پیشونی سختا داریم بلول
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بادیدنم اخم  به کارابود  باچندتاازهمسمممایه هامشممغول سممروسمممامون دادن 
 کردوگفت:چرا امدي برواستراحت کن چشمات شده کاسه خون

ست  سه خون که چیزي نی شک من:کا شمابایدانقدرگریه کنن که بجاي ا این چ
 خون ببارن

 فاطمه:باخون باریدن تواون خدابیامرز زنده میشه اره
درحالا که دوباره سداشکهام شکست گفتم:نه زنده نمیشه ولا دلم اروم میشه 
مقصممرمرگ  منم من باها  بدحرف زدم کا  از  حفلیت میگرفتم هیچ 

 وقت خودمونمیبخشم
به صممور ت  چنز زدوگفت:نشممنوم دیگه این حرفوکم برا  زحمت فاطمه 

شبم که  شب کارمیکردي تاخرج خونه وعمل  رودربیاري  صبح تا شیدي  ک
میومدي به دخترا  میرسیدي ماشاالله دوتادخترشومثل برگ گل نازک وظریف 
بااوردي دیگه چیکاربایدمیکردي که نکردي.....اونم عجل  سممررسممیده بود 

 ن پیمانشم ربرا به توندارهپیمان  پرشده بود پرشد
زیربازوموگرفت وبلندم کرد درحالا که بسممت اتاق میکشموندم گفت:بیجاي 
این فکرهاکما اسممتراحت کن.....به اتاق که رسممیدیم تشممکم روپهن کمکم 
کرددرازبکشممم قبل ازخارج شممدن  ازاتاق گفت:سممعا کن بخوابا روزهاي 

 یاسختا درپی  داري بعدازعلا پشت وپناه بچه هاتو
سممعا کردم به گفته فاطمه عمل کنم چشممماموروي هم گذاشممتم اینباربجاي 

 مصرفا خاطرات علا رومرورکردم وقرره قرره اشک ریختم
 زمان حال
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که درسمممت مثل پتک سممنگینا روي سممرم  باصمممداي چکیدن قررات اب 
فرودمیومدازاون تاریکا مرلق بیرون امدم........سممرم خیلا دردمیکردوذوق 

تمام بدنم سممنگین شمممده بود.بوي خاصمما میومد.یه بویا مثل ذوق میکرد.
 کافور.بوي الکل

تشممنه ام بودحا میکردم لبهام ازخشممکا ترک خورده.سممعا کردم چشمممام 
روبازکنم.حا میکردم خیلا وقت خوابیدم.ولا انگاروزنه روي پکهام گذاشته 
که  یدمخصمموصممما هام روتکون دادم اول  میلرز باهرسممختا بودپلک بودن 

 هتابا بابي سرم چشمام رومیزدنورم
باصممداي ضممعیف مهفکه به گوشممم میرسممیددوباره سممعا کردم اینبار عفوه 
برنورمهتابا صمممداي دسممتگاههایا که دوروبرم بودباعث شمممدچشمممامم 
باره صمممدام کردبرگشممتم  به اطراف دقت کردم که مهفدو بازکنم......کما  رو

 اکردوگفت:خوبیا مامان سمممت صممدامهف ماسممک روي دهن  رو ابه 
 خوشکلم.....

 اروم سرم وتکون دادم که درد  تامغزاستخونم نفوذکرد
 مهف: اییت دردمیکنه

قه  ی نددق بابي سمممرم روفشممماردادچ مه  له وارگفتم سمممرم....مهفدک نا
سمت مهفامدوگفت:کا بهو   شون ب بعدچندتاپرستارریختن داخل اتاق یکی

 امد
 میگه سرم دردمیکنهمهف:چنددقیقه اي میشه 

شون تزریق میکنیم فردابعدازمعاینه  سکن به شیدطبیعیه یه م ستار:نگران نبا پر
 دکترمنتقل میشن بخ 
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سمموزشمما که توي دسممتم ایجادشمممدباعث شمممددیگه به حرفاشممون تو ه 
نکنم...نمیدونم چقدرگذشممت.....بااحسمماس سممنگین شممدن سممرم چشمممام 

 روبستم وتها شدم ازهرچا صداست.......
 مان حالز

 باصداي دستگاههاي اطرافم دوباره چشم بازکردم......
سا تواتاق  شم چرخوندم ک شم......چ سلط ب ستم به محیط م اینبارراحتترتون
نبودسممعا کردم لبهام خشممکم وتکون بدم انقدرتشممنم بودکه فکرمیکردم گلوم 
خارج  بازکردم صمممدایا ازگلوم  باردهن  ند ازفردتشممنگا زخم شمممده.....چ

ه وچندبارسعا کردم تاصداي ضعیفم به گوشم رسیددرخواست اب نشددوبار
 کردم سکوت اتاق بهم فهموند تفشم با نتیجِه وبایدصبرکنم.....

سوق  سمت در صداي درنگاموب سقف زل زده بودم با شودکه به  ساعتا می ربع 
فت:خوبا  مدوگ ندزنان واردشمممدبررفم ا یدلبخ باروپو  سممف خانما  دادم 

 خانما.....
 عیفم گفتم:تشنه ام.....باصداي ض

 پرستار:اب که تادکترا ازه نداده نمیتونا بخوري.... ابن لبهاتوخیا میکنم
رفت بیرون چندلحظه بعدبایه دستمال نم داربرگشت دستمالوروي لبهام کشید 
بابرداشتن دستمال زبونم وروي لبم کشیدم تارطوبت روبه داخل دهانم هدایت 

 کنم
چک کردن  عداز تارب گه پرسمم ظه دی ندلح تاچ فت: هاوسممرم گ گاه دسممت

دکترمیاداحتماب امروزمنتقل میشمما به بخ  باخارج شممدن پرسممتار دوباره به 
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فاقا  چه ات یارم  یادب ماموبسممتم سممعا کردم ب گاه کردم چشمم دیوار روبرو ن
یه  بار مدم این باصمممداي دربخودم ا ته بودکه  یدونم چقدرگذشمم تاده.......نم اف

تار گه بهمراه همون پرسمم تاردی باشمممه پرسمم یدادم دکتر مال م که احت یه مرد با
 امدن.....دکترلبخندي زدوگفت:خوبید

 منم سعا کردم  وابشوبالبخندخسته ام بدم
دکتربعدازمعاینه ودیدن نورچرا  قوه اي که انداخت توچشمممام ا ازه منتقل 

 شدنم به بخ  روداد
 گذشته ندا

شد..ا سوم وعلا زودترازانچه فکرمیکردم تموم  سم ختم و  ین بین فقط دلممرا
من بود که براي با کسممیمون براي وقتا که علا روخاک میکردن  زمنوبچه 
هام گریه کنا نداشممت اتی  گرفت دلم گرفت ازدنیا از ادمها ازهمسممایه هایا 

 که تماشاچا بودن......
شوگفیه میکردم....گفیه میکردم که  س ستم پاي قاب عک ش ساعتهامی شب  هر

چر که  نداد.... قم  طف چرا چرا که  کرد.... بود نا نو م خودشمممو گا  ند از
 موادکشید.....چرابادونستن موقعیتمون انقدر مواد کشیدتا اوردوز کنه

ته  مام خسمم تا چشمم قاب عکا علا حرف میزدم  با یه میکردمو قدرگر ان
 میشودوروي هم میافتاد

بیشممترشممبهابین گریهام ارزومیکردم کا  مهفومحیاهیچ وقت بدنیا نمیومدن 
 دل ازاین دنیایا لعنتا میکندم انوقت منم راحت

 گذشته ندا
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روزها گذشممت وبچهابزرگ وبزرگترشممدن .....بخاطرابروي بچهادیگه توخونه 
مردم کارنکردم.....باگشممتن تونیازمندهاي روزنامه تونسممتم توي یه شممرکت 
کارپیدا کنم وتنهاد د ه زندگیم بشه پرداخت اقساط واما که براي خریدخونه 

ه خداروشمماکرم که مادرعلا یکسممال بعدازفوت  امدسممرا م گرفتم.....همیشمم
وبراي مرگ علا بازخواسممتم کرداخرم تحدیدم کردبخاطرمرگ علا ازدسممتم 
شکایت میکنه...منم ازترس تنهایا بچهاشبانه فرارکردم وبه خونه لیفخانم پناه 
اورددسمت اقاي مرادي دردنکنه بهم کمک کردازبانک وام بگیرم ویه خونه سمه 

قه  ناه براي خودموبچهام داشممته طب یه سممرپ تا تومنرقه خوبا ازشممهربخرم 
باشممم....باصمممداي زنز گوشممیم ازفکربیرون امدم بادیدن عکا مهفروي 

 صفحه موبایل لبخندرولبام نشست.... انم
 مهف:سفم مامان گلم....خوبییا.....کا میاي حوصلم سررفته

اعت دیگه میام مگه من:سممفم عزیزدلم.....مرسمما...یکم کاردارم تایک سمم
 محیانیست

 مهف:نه....بادوست  رفته خرید
 من:خوب توهم میرفتا

 مهف:خسته ام تازه ازدانشگاه امدم
 من:خسته نباشا خانم دکتر....ناراحت نبا  سعا میکنم زودتربیام

 مهف:باشه....منم تامیاي یه پاستاي خوشمزه درست میکنم
 درست میکنم من:نمیخوادخسته ایا میام یه چیزي

 مهف:اختیارداري مامان  ونم....چندباربگم من براي شماهیچ وقت
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 خ س ت ه ن ي س ت م
 من:مرسا گلم......کاري نداري برم به کارام برسم تازودتربیام

 مهف:نه....باي...بلولس بلولس
من:خداحافظ.....ازدسممت شممما دخترا خدایاشممکرت که لرفت شممامل حالم 

 زندگیم بشه..... شدتااین گلهاهدیه
 زمان حال

بامنتقل شممدنم به بخ  اتاق درعرض چندثانیه پرشممدمهفوامیربه همراه محیا 
امدن بودبعدازکما صحبت قرارشدمهفتاشب پیشم بمونه شبم محیابیادهرچا 
گفتم بزم نیسممت اماگوشممشممون بدهکارنبود.....بارفتن محیاوامیرمهفروي 

ان....چرا بااون سممرعت رانندگا صممندلا کنارتخت نشممسممت وگفت:چرا مام
 میکردي...... خودت خواستا تصادف کنا درست میگم

نگاه گذارایا به مهفانداختم وگفتم:خسته ام مهف....خیلا خسته ام دلم کما 
 ارام  میخواد.....

مهف:ولا این راه  نبود.....اصممفچراخودتونم باما نمیادشمممایداونور بتونا 
 بدست بیاريارام  ازدست رفته ات رو

من:هیچ  اوهیچ کا به  زمصممرفا نمیتونه بهم ارام  بده..... خواسممتم 
 حابکه ارام  اونوندارم حداقل ارام  ابدي داشته باشم

مهفدسممتموبلولسممیدوگفت:بمیربرات که انقدرقلبت مهربون وعاشممِق.... 
شه  شده.....حمیدم چندروزي می صرفا دیروزازاد شا اقام بهترزیادناراحت نبا

 ندیدمکه 
 من:مگه چندوقت بیمارستانم
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 مهف:ده روزِ 
 من:واي خداي من......مصرفا چرورازاد شده
 مهف:نمیدونم فرداکه امدمیتونا خودت بپرسا
 من:مهفخواه  میکنم اگرچیزي میدونا بگو

به ماهم چیزي نگفته تنهاچیزي که میدونیم اینکه حمید خود   مهف:بخدا 
 رضایت داده

 شدهمن:یعنا چا 
 مهف:بهترزیادبه  فکرنکنا....اخه اقامصرفا حسابا خوشحاِل 

 من:خداکنه اتفاق بدي نیافتاده باشه
 مهف:خیالت راحت مرمئنم اتفاق بدي نیافتاده

 من:خداکنه
بااوردن شممام دیگه حرفا بینمون زده نشممدبعدازخوردن شممام پرسممتار سممرمم 

 ردروعوض کردوباریختن چندامپول داخل  اتاق ترک ک
به سرم چشم دوختم قررات داخل  اروم اروم به فاصله زمانا خواستا پایین 
بت میکردبنظرم ضمممعیف  باتلفن صمممح که  ید.....صمممداي مهف میچک
شتم  سنگینم روندا شتن پلکهاي  شودتا ایا که تحمل بازنگه دا ضعیفترمی و

 چشماموبستم ودیگرهیچ.......
 زمان حال
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وقرارندارم هرچه به ساعت مفقات نزدیکترمیشودیم ازصبح که بیدارشدم اروم 
ضممربان قلبم بیشممترمیشممودطوري که چندسمماعت اخرکارم به تزریق ارامبخ  

 کشید
بااحسمماس نواز  گونم ازا و  خواب بیرون کشممیده شممدم چشممماموبازکردم 
ست ، که  شدم ازگرماي د ستم..،  رق لذت  شم ب صرفا دوباره چ بادیدن م

م بودصدا  لذتم رودوچندان کردوقتا اروم کنارگوشم نوازشگِرگونه هاي سرد
سها  بله گوشموهدف میگرفت وقتا عررتن   زمزمه میکردوقتا گرماي نف
به اوج  یدم  به اوج میرسمم ظه بودکه من  هاموپرمیکردهمون  اهمون لح یه  ر
ست  سالها شقیه که  ستن به اوج ارام  ....واین اون ع شبختا به اوج خوا خو

 زمتواتی  خواستن  میسو
 قرره اشکا که ازببه بیا چشماي بستم چکید 

سه چیه اخه  شک کنارگونم روگرفت وگفت:گریه وا شت  ا سرانگ صرفا با م
ست که بارونی  کردي بازکن  سلا خوشکلت نی شاي ع گلم......حیف اون چ
 چشماتوتاببینم دوباره اون شهلرلزیبایا که ازعشق پشت  برام بنا کردي........

اشمممک بعدي چشمممامو بازکردم مصممرفا بالبخند ادوی   باچکیدن قرره
شود زمانونگه دارم  شما  نگاه کردم وگفتم: کا  می ستاده بودتوچ روبروم وای
شا گرماي و ودت  شم توکنارم با ست تازنده ام تانفا میک میخوام تادنیا دنیا
گرم کن  سم خستمو......خسته ام مصرفا...، دیگه بریدم عشقت ازپا درم 

ام همین ابن چشممماموببندموباتصممورلبخندت ازادشممم ازاین دنیا اورده میخو
ازاین ادما ازاین سدایا که محکم  لوم وایستادن تانتونم سیراب شم ازعشقت 

...... 
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مصرفا پیشونیم وبلولسیدگفت:صبوربا  عشقم....صبوربا  دلیل نفا 
 کشیدنم.....قول میدم خیلا زودهمه چیزدرست بشه 

 وگفتم:خوبا....چراانقدرب رشدي....لبخندکم  ونا زدم
 مصرفا:حابوایملسلتادي نیم ساعِت دیگه احوالمومیپرسیدي

 من:گفیه من تموم شدتوشروع کردي
 مصرفا:من  لط بکنم خانم

 من:چرورازادشدي....مهفگفت حمیدرضایت دادهرررر
ست گفتم انقدرمدرک ازحمیددارم که نتونه هیچ  لرا  صرفا:مگه یادت نی م

 بکنه
 من:میترسم مصرفا....حمیددیوانه هرکاري ازدست  برمیاد

ست کرده  ست وری شورا صرفا:نگران نبا  من باامیر ان حرف زدم کارها م
 احتمابتااخرهفته میرن

 من:محیاچا......
مصممرفا:به محِض رفتن مهفاینهاو اگیرشممدنشممون محیاروهم میفرسممتم 

شا فقط زودخوب  شو که طاقت دیدنت رو روي این نمیخوادنگران این چیزابا
 تخت ندارم

دسممت مصممرفا روکه کنارتختم گذاشممته بودگرفتم وگفتم:بودنت معجزِه منه 
 عشقت میتونه خیلا زودسرپام کنه 

 مصرفا:امیدوارم 
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باصداي درمصرفا به عقب برگشت....پرستار:وقت مفقات تموم شِدلرفا به 
 مریض ا ازه بدیداستراحت کنه

 مصرفا:چشم
 پرستارسري تکون دادورفت

مصممرفا:دیدي که محترمانه بهم گفت گمشمموبیرون حابهم بایدبرم تانیومده 
 بندازم بیرون

 من:اگرتونستا فرداهم بیا
 مصرفا دستموبلولسیدوگفت:چشم عزیزم 

 من:دوست دارم
مصممرفا دسممتموبلولسممه بارون کردوگفت:منم دوسممت دارم.....بااینکه دل 

 ا بایدبرم مراقب خودت با ...تافردا باي گل زندگیمکندن ازت سخته ول
 من:باي عشقم 

ستم  شماموب شدن  ازدرچ شمام بدرقه کردم به محض خارج  صرفا روباچ م
 لحظه هاي قبل روبیاداوردم...سرشارازعشق وحا زیستن شدم

 گذشته ندا
باواردشممدن مهفبه دانشممگاه مخارج زندگیمون بابرفت تا ایا که مهفهم 
ناما  باامیر تان  مارسممم بی کارشمممدتوي  به  تانا مشمممغول  مارسممم بی تو
اشممناشممدچندباازنزدیک دیدم  پسممرمتین واقایا به نظرمیرسممه چندروزپی  
مادرم حرف نزنم  با تا گاري کرده ولا من گفتم  فت:امیرازم خواسممت مهفگ
بدم منم گفتم:اگرلقلصمممدازدواج  که  ندارم  ونظرشمممونپرسمممم  وابا 

تراشممناشممیم امیرم انگارمنتظرهمچین پیشممنهادي داربگوباخانواد  بیادتابیشمم
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بودچون براي شب بعد  قرارگذاشت خانواد  بسیارخوب ومعقول بودن واز 
شه تاهم  صیغه اي بین بچه هاخوانده ب شتن پدرامیرتر یح داد شرایط ماخبردا
اونهاهم خانوادهابیشممترباهم اشممنابشممن واگرهمه چیزبه امیدخداخوب پی  

سه ماه ایندمرا ضع رفت تادو صاف و شه بااین او شون برگزارب سی سم عقدوعرو
ماسممخترمیشممودومن براي تهیه  هیزیه معقول مجبورشممدم روزي دوشممیف 

 کارکنم تامهفومحیابتونن بهترا ناس روبخرن....
 دوماه توچشم بهم زدنا گذشت...... 

صمیم  شده بودبه همین خاطرپدرامیرت شقانه  رابره امیرومهفخیلا نزدیک وعا
ش شون گرفت   سا سا روبپاکنه تا بچه هاهم باخیال راحت به کارودر ن عرو

 برسن منم خرسنداز ازدواج عاشقانه دخترم باکمال میل پذیرفتم 
شممب عروسمما دوباره دلم گرفت ازتنهایا دخترم ازاینکه فامیلا واسممه دعوت 
کردن نداشممتیم دلم سمموخت واسممه دخترم که مثل فرشممته هاتولباس عروس 

شک شیدخدارو ستاي میدرخ شگاه رفتن وکارکردن توبیمارستان دو ربه لرف دان
 زیادي پیداکرده بودتاتوبهترین وقشنگترین شب زندگی  تنهانباشه

وقتا براي خداحافظا امدن خونمون تامیتونسممتم اشممک ریختموبغضمما که 
شم  شردبه بهانه رفتن مهفازپی شب بخاطرتنهایا خودموبچهاگلومومیف سر از

یان نزدیک له ازادکردم اطراف فاصمم باهم  له  تاپ ند که چ باگفتن  ایا نمیره  م 
 داریدمیخواستن ارومم کنن اماحیف ازدرداصلا دلم خبرنداشتن

ماي مهفهم  تاچشمم یاسممعا کردم ارامشممموحفظ کنم  یدن اشمممک مح باد
 توقشنگترین شب زندگی  بارونا نشه
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سه پرازاب کردم  شپزخانه رفتم یه کا صیدن  وانابه ا شدن محفل ورلقل باگرم 
شتم قرانم کنار  یه  سینا گذا سه روداخل  شاخه گل رزداخل  پرپرکردم کا

داخل سینا  ادادم.... به پذیرایا که برگشتم امیرومهفمیرلقلصیدن باعشق 
 نگاهشون کردم وتودلم خداروبراي داشتن عشق توزندگیشون شکرگفتم.

 متانیمه هاي شب بزن وبرلقلا بپابود منم سعا کردم بیشترکنار مهموناباش
به نحوه احسممن ازشممون پذیرایا کنم گهه گاها هم به اصممرارمحیاباها   و
میرلقلصیدم خفصه نیمه شب بودکه خسته شدنوعزم رفتن کردن بابلندشدن 
نه رفتم سممینا حاوي قران واب روبرداشممتم  مادبسمممت اشممپزخا عروس دا
یدواز زیر   ببلولسممم مدن مهفوامیرگفتم:قران و باا تادم   لودروایسممم

شیدتاخداتو سفمتا برگردید مهف قدردانانه رد شه وبه  شت وپناهتون با سفرپ
شت امیرم بعدازمهفاز زیرقران  سیدن قران اززیر  گذ نگام کردوبعدازبلول

 ردشدتا لودرباهاشون همراه شدیم 
شتموگفتم:از ونم برا  مایه  ست امیرگذا ست مهفروتود موقع خداحافظا د

 ریف خم بشه گذاشتم مراقب  باشونزا دخترم که مثل گل ل
امیربل للم گرفتوکنارگوشممم گفت:قول میدم خوشممبخت  کنم ونزارم خاربه 
شدوگفت:بابت تمام زحماتا که براي  شونیم ازم  دا سیدن پی پا  بِربابلول

 مهفکشیدیدواقعاممنونم
مممن:زحمممممتمما نممبممودوظممیممفممه ام بممود امممیممدوارم خمموشممممبممخممت 

که ترام بزارید چرابشممیدوقدرهمدیگروبدونید......به عشممق توي زندگیتون اح
عشممق بهترین موهبتیه که ازخدابه بندها  میرسممه پا قدرهم وعشممق بینتون 

 روبدونید......سفرتونم بخیرررر
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یه  حافظا بق خدا عداز حافظا کردن وب خدا مادرامیرم ازشممون  پدر عدازمن  ب
امیرشممدنو راه افتادن با دورشممدنشممون کاسممه اب 3مهمونامهفوامیرسمموارمزدا

  لودرازماخداحافظا کردن ورفتن وریختم مهموناهم 
یه  به حمام رفتم  بدرقه مهمونابهمراه محیابرگشممتیم خونه قبل ازهرچیز بعداز
دو  اب گرم گرفتموامدم بیرون بعدازپوشممیدن لباسممهام به پذیرایا رفتم محیا 
درحال  مع کردن ظرفهاي میوه بودبسمت  رفتم وگفتم:برویه دو  بگیربقی  

 رومن  مع میکنم
 نه....خسته اي برواستراحت کن خودم  معشون میکنممحیا:

 ظرف میوه روازدست  کشیدم وگفتم:حرف گو  کن
 محیا:باشه....زودمیام کمک

 من:خیلا خوب بروزودي بیا
بعدازرفتن محیا خونه روکما  مع و ورکردم....محیاکه امد زظرفهاکاري 

 یم واسه فردانمونده بودروبه محیاگفتم:نظرت چیه بخوابیم ظرفهاروبزار
 محیاک  وقوسا به بدن  دادوگفت:موافقم 

 من:پا بهتربري بخوابا شب خو 
 محیا:مامان.....من: انم

 محیا:میشه امشب بیام پیشت بخوابم
 لبخندزدم وگفتم:ازاین بهترنمیشه
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نارم  یاهم ک یدم مح خت درازکشممم تاقم رفتیم روي ت مت ا یابسممم بامح
شق به خودم فشردمشوبه خاطر بودن  درازکشیدوخودشوتوبل للم  ادادباع

 هزارباخداروشکرکردم.......
 پایان گذشته ندا....منتظرچندپارت زمان حال باشید

 زمان حال
بعدازگذشممته یک هفته ازبیمارسممتان مرخص شممدم بااینکه حالم تقریباخوب 
شمممِدولا دختراا ازه هیچ کاري روبهم نمیدن مهفهم بخاطروضممعیت من 

َتعویق انداخت حتا اصرار زیادمن ومصرفا هم نتونست قانع  رفتن  روبه 
کنه......توي این ده روزي که بهو  امدم روزي نشممدکه مصممرفا به دیدنم 
نیادخداروشممکرهمه چیزامن وامانه ومن خیلا ازاین ارام  میترسممم نمیدونم 
که این  به این ارام  دل خو  نکنم چرا یاد گه ز یه حسمما بهم می چرا ولا 

 ام  قبل طوفانه.....باصداي درازفکروخیال بیرون امدمارام ، ار
بیاتو.....دربازشممدومحبوبم وارداتاق شممد....تادیدم  ازحالت درازکشممیده به 
نشسته درامدم مصرفا دروپشت سر  بست وبهم نزدیک شددرهمون حال 

 گفت:سفم عشقم.....خوبا
 من:سفم اقامرسا.....خودت چروري....چه خبر

 یزدلم.....خو  خبري سفمتا.....مصرفا:خوبم عز
 بازکجاسیرمیکردي که صداي درونشنیدي

 من:پی  یارقدیمم سیرمیکردم که خداروشکراز یب خود  رسید
بایدبدونا  قدیماشممیرونا ولا  مصممرفا دما موکشممیدوگفت:هنوزم مثل 

 شیرونا کردن پی  من عواقب خوبا نداره هااا
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یدم وگفتم:نیسممت که خودت ازتکرارگذشممته وشممیرنتامون سممرملسلت خند
 اصفشیرون نیستا

شت  شب میام پی شوندارم ام شیرونیام ولا ابن وقت صرفا من دیوانه همین  م
 انوقت تاصبح شیرنت میکنیم نظرت چیهرررر

 مشتا به بازو  زدم وبا حیایا نثار  کردم
شته که دا ی   شونیم گذا سه اي روي پی شدبلول صرفا لبخندي زدوخم  م

....اروم وزمزمه وارگفت:خیلا دوسمممت دارم ندا تاقیام قیامت قلبمولرزوند..
 عاشقانه میپرستمت اینوهمیشه یادت باشه

 من:اتفاقا افتادِه مصرفا....ررررچرااینروري حرف میزنا
مصممرفا لبخندي زدوگفت:توچرا انقدرنگرانا....چرامنتظریه اتفاقا.....دارم 

 بهت ابرازعشق میکنم 
 میزنا انگارداري خداحافظا میکنامن:اخه یه  وري حرف 

مصرفا:خوب دارم همین کارومیکنم چون دارم میرم شب منتظرم با  سعا 
 میکنم زودبیام

 من:باشه عزیزم....بروبه امیدخدا
 مصرفا:خداحافظ

 من:به سفمت
وقتا رفت انگارقلبم وهم باخود  بردنمیدونم چراولا ازرفتن  حا خوبا 

م چشماموبستم وسعا کردم این فکرهاوحسهاي نداشتم روي تخت درازکشید
 بدوازخودم دورکنم
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@@@@@@@@@@@@@@ 
 باصدازدنهاي محیاازخواب بیدارشدم.....

 محیا:مامان توروخدابیدارشودیگه
 من:چراقسم میدي بیدارشدم....چیه چه خبر....چرارنگت پریده

 محیا:چیز.........حمیدامده
 من:کجا.....چا میخواد

مد لودرباشممماکارداِره.....مامان مهفونازگل بیرونن میترسممم اتفاقا محیا:ا
 بیافته

ید...چراحرف  پایین میامدم گفتم:مگه قرارنشمممد ایا نر درحالیکه ازتخت 
 گو  نمیدیداخه.....امیرم باهاشون هست

 محیا:نه
یدن  باد مت ایفون رفتم  خارج شمممدم بسمم تاق  خداي من.......ازا من:واي 

 و ودم دربرگرفت به ا بارگوشا روبرداشتموگفتم:بلهحمیداسترس تمام 
 حمید:نداخودتا

 من:اره......چیزي شده
 حمید:اره فرداقرارطفق بگیریم مصرفا بهت گفته

 من:نه خبرندارم
حمید:خوب حاب،زیادمهم نیسممت.....فقط یه سممري کارهاسممربنام کردن اون 

باخوامفک پی  امِدبیابریم تافرداکارا زودپی  بِره  دت اگرم میترسمما یکا رو
 بیار

 من:مگرلولویا که بترسم چنددقیقه صبرکن اماده شم میام



wWw.Roman4u.iR  354 

 

 تاگوشا روگذاشتم محیاگفت:دیوانه شدي مامان کجامیخواي بري
شه  شماپرت ب س  از شمادیونه ایدکه میریدبیرون مجبوربخاطراینکه هوا من:

 گیرِ باها  برم به مصرفا زنز بزن خبربده بگوحتماباهام تماس ب
تون  خود قب  مرا تم: ف موگ ت مت دررف ماده شمممدبودم بسممم که ا لا  حا در
سه اي به گونه محیازدم وگفتم:نگران نبا  حمیدبامن کاري  شید......بلول با

 نداره.....خداحافظ
 محیا:خدانگهدار

ازدرکه بیرون امدم بادیدن حمیدخشممکم زداین حمیداصممفشممبیه حمیدي که 
دراورده بودکت وشلوارساده اي هم پوشیده  اخرین باردیدم نبودته ری  نامرتبا

 بودواي خداي من اون حمیدخو  پو  کجاست.....
 حمیدبسمتم امدوگفت:سفم....اگراماده ایا بشین بریم که دیرشد

من:سممفم باشممه بریم توماشممین نشممسممتم حمیدم نشممسممت پشممت فرمون وراه 
 افتاد.....

 زمان حال
حال  کردم  فا توراه احسممماس  ن فا  ن نیسمممت..... خوب  یاد یدز م ح

یه یکباربادسممتمال عرق روي پیشممونی  رومیگرفت....اروم  میزدوهرچندثان
 گفتم:خوبا حمید

 حمیدنفا عمیقا کشیدوگفت:اره...اره خوبم
 من:میریم دفترخانه دیگه

 حمید:ا...اره....اره میریم همون دفترخانه ایا که موقع ازدواج رفتیم
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 م:تعریل نکردن انقدرتوترافیک موندیم شب شدسرم وتکون دادم وگفت
 حمید:نه نرفتن باهاشون هماهنز کردم

 دیگه چیزي نگفتم توسکوت به صداي نفسهاي حمیدگو  سپردم 
یه خیابون خلوت پارک کردخم شمممدسمممتم خودم  کما بعدحمیدماشممینوتو
وعقب کشیدم درداشبوردوبازکردوگفت:میخواستم دستمال بردارم نفا عمیقا 

سممراسممودگا کشممیدم حمید اخا گفتوکما خودشمموعقب کشممیدروبه من از
 گفت:دستمال افتادزیرپات میشه بدي

 من:اون کثیف شده بزارازکیفم بدم
 حمید:نه...نه....همون خوبه 

تاخم شمدم حمیددسمتمالا  لوبینیم گرفت کما دسمت وپازدم باکشمیدن یه 
 هیچ.........نفا عمیق کشیدم وتویه سیاها مرلق فرورفتم ودیگه 

@@@@@@@@@@@@@@ 
 اززبان مصرفا.....

باخارج شممدن ازشممرکتا که براي محاسممب کاري امده بودم....گوشممیموبیرون 
کشممیدم وروشممن  کردم درعین حال  رزدم انقدرمعرل شممدم تاشممب شممدبه 
نداقول دادم امشممب برم انجاحتماتاحابکلا نگران شممده.....باروشممن شممدن 

ل که نصممف بیشممتر  ازخونه نداوبقی  ازگوشمما میسممکا50گوشمما ودیدن 
 دخترا  بودنگران شدم فورًاشماره مهفروگرفتم...

 مهفبافین فین گفت:الو اقامصرفا....مامانم
 من:چا شدمهف...نداچ  شده

 مهف:مامانم رفت



wWw.Roman4u.iR  356 

 

 باصداي بلندي گفتم:درست حرف بزن مهفنداچ  شده..شماکجایید
 نیومدهمهف:از روب باحمیدرفته هنوز

 من:نه....اخه چرا رفته.....اصفکجارفته.....خدالعنتت کنه حمید
سربلندکردم به  شماره حمیدوگرفتم باحا نگاهاي خیره  شا روقرع کردم  گو
گه ادم  یه....م گام میکردن گفتم:چ تاده بودن وخیرن که اطرافم وایسمم مردما 

 ندیدید....اخ بدبختا مردم انقدردیدن داره
 دبا خیال نگاهاي اطرافم دادزدم....باشنیدن صداي حمی

شه زندگیت روبه  سر  کم ب صافت...اگریه تارموفقط یه تارمواز کجابردی  ک
 اتی  میکشم

یافقط  فت:اخیا کوچولو.....ادرس برات میفرسممتم ب هه اي زدوگ هه ق یدق حم
یادت باشه تنهابیاي میدونیکه اگرپایا پلیا و،وسط بکشا قبل ازاینکه دستت 

 خفص  میکنمبه  برسه 
 من:ادرس وبفرست ابن میام

 حمید:افرین خوبه منتظرتم
باقرع کردن گوشمما بسمممت ماشممین دویدم....پاموروگازگذاشممتم چنددقیقه 
بعدصداي اس ام اس گوشیم بلندشدبادیدن ادرسا که خارج ازشهربودفهمیدم 

 یه  اي کارمیلنگه شمارامیروگرفتم
 امیر:بله
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ی یه ادرس برات من:سممفم....ببین امیرحم جا نداروبرده منم دارم میرم ان د
میفرسممتم اگرتادوسمماعت امدم که هیچ اگرنیومدم باپلیا تماس بگیروادرس 

 وبده
 امیر:خب ابن خبربدیدکه بهترِ 

کاري  مه سمممرخود ه م تون  برا ندا گر ون  کن ا ب گم  ی م که  کاري  هر من:
 نکنید....بهتربه دختراچیزي نگا....

 اشیدامیر:باشه مراقب خودتون ب
 من:باشه خدحافظ

 امیر:خدانگهدار
پدال  پامورو ندلا شممماگرد نداختم روصممم عدازقرع کردن گوشممما روا ب

 گازفشاردادم......
 زمان حال

 از زبان ندا...... 
شبیه  شم بازکردم کما اطراف روانالیزکردم تو ایا  صداي برخوردچیزي چ با
انباربودم اینوازخرت وپرتهایا که انجاریخته شممده بودمیشممودفهمیدولا من 
اینجاچیکارمیکنم سممرم کما دردمیکردسممعا کردم بادسممتهام کما پیشممونیم 
کارمیکنم هم ازدردسممرم کم کنم  جاچی یارم این خاطرب تاهم ب بدم  ماسممماژ رو

ستهاموکه پشتم بودکما تکون دادم انگاربه هم قفل شده بودم باکشیدن دستم د
روي دست دیگم متو ه طناب بسته شده دورمچم شدم کما فکرکردم اخرین 
بارتوماشین حمیدبودم به محض بیاداوردن دادزدم....حمید....عوضا کجاییا 

 چرامنواوردي اینجا.....کصافِت آل ل لالل بیادستهاموبازکن....
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بممابممازشممممدن دراهممنمما کممه درسممممت روبممرم بممودسمممماکممت 
 شدم.....حمیدواردانبارشدوگفت:چته مثل سز وق وق میکنا......

 من:چرا اوردیم اینجا.....از ونم چا میخوووواییییا
 حمید:چیزخواستا نمیخوام عزیزدلم هزاربارگفتم اینم بارهزارویکم 

 من فقط خ و دت رو م ي خ و ا م شیرفهم شدي
 ا مصرفا چامن:پ

نه  که پیروزبشمممه میتو یه دو ل درپیشمممه هر فت: ندي زدوگ یدلبخ حم
 توروتااخرعمر  داشته باشه

 من:بامن هرکاري میخواي بکن به مصرفا کاري نداشته باشه
 حمید:به نظرت اگرمصرفا بمیره من میتونم  ایگزین خوبا باشم

ري اموشمما میسممپالبته که میتونم باشممم توهم اینروري اونوبراي همیشممه به فر
رده سرد.....  شنیدي که میگن خاک م 

ندان میتونا  مت ز نداز گذرم می من:اگرمصممرفا چیزی  بشمممه ازت نمی
 تااخرعمرت این چیزاروتورویاهات تصورکنا

که  عدازاین نه گلم ب قدرکودنم .، به نظرت من ان ید:اخا....عزیزم..... حم
مون وبراي مصممرفا روسممقط کردم درسممت دویاسممه سمماعت دیگه میان دنبال

 همیشه ازایران خارج میشیم چروره بنظرمن که عالیهه
باشنیدن این حرفهاموبه تنم سیخ شد.....پا با برنامه ریزي  لوامده.....واي 
شم میتونه دیوانم کنه  صور شه من چیکارکنم ....حتا ت صرفا روبک خدا اگرم
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با   نداشممته  بامصممرفا کاري  درحالیکه چشمممام لبریزاشمممک بودگفتم: 
 خودمون بریم قول میدم چیزي برات کم نزارم خواه  میکنمبهتر

باره  نادو بارگول این حرفهاتوخوردم مرمئ یه  ته نکن عزیزم  حمید:خودتوخسمم
 گول نمیخورم

 من:اون بارفرق داشت
بادادي که حمیدزداز اپریدم واشممکهام شممدت گرفت....خفه شممو ه ر ز ه یه 

 بسسسسمههههههباربهت اعتمادکردم بسمه فهمیدي 
کار  چشممم  به دودسممی گاري دراوردواتی  زد.......منم توسممکوت  سممی
دوختمواشممک ریختم......هرچا دعاوایه وسمموره بلدبودم خوندم تایه اتفاقا 
نز گوشمما  یدن صمممداي ز باشمممن ته ومصمممرفا سمممرنرسمممه...... یاف ب
حمیدگوشممماموتیزکردم بعدازکما فو  دادن مثل اینکه ادرس اینجارودادوقتا 

چه فکرشممومیکردم قرع کر قت زودترازان یک میگم معشممو هت تبر فت:ب دگ
 سررسید....انجابودکه فهمیدم اینبارم زندگا باهام یارنبوده

حمیددرانباروبازکردبسمممتم دویدهفت تیري از زیرکت  بیرون کشممیدگذاشممت 
روي شممقیقه ام ترسممیدم اب دهنم وباصممدداقورت دادم که حمیدگفت:نترس 

 عشقم باتوفعفکاري ندارم
باکامل شمممدن  مل  مصممرفا واردانبارشمممد....هاج وواج نگام میکردکه 
حمیدگفت:به به اقامصممرفا....معلومه خیلا عاشممقا درسمممت میگم اخه 

 زودترازانچه فکرمیکردم خودتورسوندي
 مصرفا:نداروول کن حمید خودمون دوتامردونه حل  میکنیم
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خوبا باشمما حمید:منم براي همین صممدات زدم نگران نداهم نبا  اگرپسممر
 ودست ازپاخرانکنا قول میدم کاری  نداشته نباشم

 مصرفا:باشه قول میدم.....توفقط اروم باشه
حابام اروم بچرخ  باشممم  حال  فت:ازاین ارومترم ندي سممردادوگ یدخ حم
نارم  اگرفت  مل کردوک یدع هامون عوض شمممه مصممرفا بحرف حم تا ا
عممرممرتممنشممممو بمماولممع بممه ریممه هممام کشممممیممدم کممه دوبمماره صممممداي 

باشمممه مصممرفا دسمممت حم یادخو  خوشمممانتون ن ندشمممد....بهترز یدبل
نداروبازکن.....مصممرفا خم شممدمشممغول بازکردن طناب دوردسممتم شممد 
شق  تاقلبم  ستم میخوردانگار ونا تازه میگرفتم گرماي ع ست  به د هربارد
نفوذمیکرد وقتا کار  تموم شممدکنارگوشممم زمزمه کردموقعیت رو ورمیکنم 

ختم باصممداي دادحمیدازروي زمین بلندشممدم....چا فرارکن یه نگاه به  اندا
به  گاه  یه ن یدداشممتم  جا.....براي رفتن ترد یا این نداب زیرگوشمم  ورورمیکنا 
حمیدي که اسمملحه روبررف مصممرفا گرفته بودانداختم ازترس شمملیک  به 
صرفا متوقف  صداي م سیده بودم با سط ر شتم به و صرفا چندقدما بردا م

 .به عقب برگشتم ونگاه  کردمشدم......نروندا برگرد ،....
 حمید:خفه شومصرفا تادوتاتون وهمین  اسقط نکردم

 مصرفا:چه تضمینا هست که باامدن ندا اون ورهمین کارونکنا
 حمیدباتمسخرگفت:نیست که ابن نمیتونم میخواي امتحان کنم
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اسلحه روبسمتم گرفت که مصرفا خیزبزداشت سمت حمید دوباره اسلحه 
رفا زنز خرربرام روشممن شممدخودم انداختم  لوي برگشممت سمممت مصمم

 مصرفا وصداي شلیک گلوله.......
چندلحظه به سممکوت گذشممت.....صممداي یاحسممین گفتن مصممرفا سممکوت 
شیدن قلبم زانوهام  ساس میکردم باتیرک سوز  بدي توي قلبم اح ست  شک رو
خم شممدقبل ازافتادنم توا و  امنه زندگیم فرورفتم وچقدرخوب که ا وشمم  

موازیادم برد چقدرخوب که موقع بسممته شممدن چشمممام لبخندشممو دیدم دردا
باچکیدن اشممک  روي گونم گرماي عشممق  توتک تک  که  وچقدرخوب 

 سلوبم نفوذکرد وچقدرخوب که صداي شدببیا موقع خوابم...........
 للللپارت اخرلللل

 زمان حال
 اززبان مصرفا......

گازروفشممماردادم  پدال  یدم فکرم پی  تامیتونسممتم  هیچا از راه و اده نفهم
 ندابودودلم بشدت شورمیزد.

به ادرسمما که حمیدداده بودرسممیدم به حمیدزنز زدم تاادرس دقیق روبگیرم 
تادم  پاک کردموراه اف یام و عدازگرفتن ادرس و اس کردن  براي امیرپ ......ب

 بسمت  ایا که حمیدادرس داده بود
سمممت انباردویدم دروکه به بازکردم شمموکه خداروشممکرزیاددورنبودبارسممیدنم ب

شدم ندامن عشقم دست بسته روي زمین افتاده بودحمیدم یه هفت تیرگذاشته 
بودروي شقیقه ا  دلم میخواست بمیرم وهمچین چیزي رونبینم.....باصداي 

 حمیدبه خودم امدم
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خه  عاشممقا درسمممت میگم ا مه خیلا  قامصممرفا.....معلو به ا به  ید: حم
 رمیکردم خودتورسونديزودترازانچه فک

 من:ندارو ول کن حمیِدخودمون دوتامردونه حل  میکنیم
حمید:منم براي همین صممدات زدم نگران نداهم نبا  اگرپسممرخوبا باشمما 

 ودست ازپاخرانکنا قول میدم کاری  نداشته باشم
 من:باشه قول میدم.....توفقط اروم با 

حال  فت:ازاین ارومترم ندي سممردادوگ ندي بل یدخ حابام بچرخ حم باشممم 
تا اهامون عوض شه......بحرف حمیدعمل کردم وکنارندا اگرفتم.....تونگاه 

 نافذوسوزان   رق بود.....باصداي حمیدبه ا بارنگاه از  گرفتم
هاي  باشمممه.....مصمممرفا دسمممت ن تون  ن یادخو  خوشممما ید:بهترز حم

هاي سنداروبازکن......بااین حرف حمیدبسمت نداپروازکردم کنار  زانوزدم نف
سا  روبه بندبندو ودم تزریق کنم چقدربودن کنار   شیدم تاعررنف عمیق ک
که تموم  کارم  یااین ارامشمموازم نگیر...... خدا خوب وارام  بخشمممه.....

 شدکنارگوش  زمزمه کردم موقعیت رو ورمیکنم فرارکن
 باصداي دادحمیدندا از ا  بلندشدمن به تعبیدازاون بلندشدم....

 ور ورمیکنا.....ندابیااینجاحمید:زیرگوش  چا 
خت وراه  ندا بهم ا گاه مرددي  ن ندا فت.... بررفم گر حه رو یداسمممل حم
به وسمممط راه  ید.... لرز بم  ل ق ندا چا شمممدازدوري  نم  یدو م ن تاد..... ف ا

 رسیدبودگفتم:نرو ندا....نداوایستادبرگشت نگاها بهم انداخت
 کردمنکه صداي حمیدبلندشد....خفه شومصرفا تادوتاتون وهمین  ا سقط 



 363 عاشقانهنسل 

 من:چه تضمینا هست باامدن ندابه اون وراین کارونکنا
 حمیدباتمسخرگفت:نیست که ابن نمیتونم...میخواي امتحان کنم

ت   م کردن بسممم یک  ل ترس شممم فت از گر ندا مت  حه روبسممم ل اسممم
نداخت وسممط وصمممداي  خیربرداشممتم.....نمیدونم چا شمممدنداخودشمموا

ل انالیزکردن اطراف شمملیک......براي چندلحظه انبارتوسممکوت فرورفت درحا
بودم تاببینم گلوله به کجابرخوردکرده که نداروي زانوخیم شممدي یاابولفضمملا 
شار   شیدم  اول فکرکردم ف سمت  دویدم قبل ازافتادن توا و  ک گفتم وب
سته اي  شدم..... لبخندخ شوکه  افتاده    کرد.....بادیدن خون روي مانتو  

ست شوبالبخنددادم باب ست  واب ش شما  بغض گلوم روي لبها  ن شدن چ ه 
شکست واشکهام  اري شد...باصداي بلندگریه کردم کا گفته مردنبایدگریه 
نه.....وقتا  چه ز ه میز که هی یه  قدرعا زبشمممه گر ثل من ان نه.....وقتا م ک
کاري ازت  یدهو یت توا وشمممت داره  ون م ندگ یدز مام ام قت، ت عشمم

هرچا  .گوربابايبرنمیاد زز ه چیکارمیتونا بکنا....گورباباي مردونگا...
  رور.....

بغضممم که شممکسممت راه نفسممم بازشممدباصممداي لرزونا گفتم ندا ان عشممقم 
خوشممکلم چشممماي نازت روبازکن....بازکن اون چشممماي عسمملیت رو،بازکن 

 دوباره گرم کن و ودم وگرم کن قلب شکستم و
باز ه گفتم:باشوندا باشونزارخوردشم باشونزارنابودشم خودت که میدونا با 

هیچم......پاشممونورچشمممم پاشممواذیتم نکن من طاقت ندارمااا.......توحال تو
 خودم بودم که صداي حمید به گوشم خورد

 م....مر.....مرده......ز....زن....زنز ب..زن.....ا....ورژانا
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نگاها به  انداختم خون  لوچشمممم وگرفت ندارواروم روزمین خوابوندم 
ستادم اولین سمت  رفتم روبرو  وای صورت  فرواوردم حمیدکه  ب شت روتو م

شتهاي  شکم  م ستم روي  ش شت افتادزمین ن توقع همچین چیزي روازم ندا
برام  نا  که  و م   قدرزد ن کردم.....ا ی م له صمممورت   حوا قدرتم رو پر
باصمممداي ضمممعیفا  هام کم شمممده  قدرت مشمممت ید که د ید ندحم نمو

 گفت:من.....ن.م.نمیخواستم اینروري بشه
رفت دستهامودورگلو  حلقه کردم وباتمام قدرت دوباره اتی  و ودم شعله گ

فشمممماردادم تمموهمممممون حممال نممعممره زدم.....نمممممیممخممواسممممتمما ولمما 
شممد.....نداموکشممتا.....حاب من چیکارکنم.....با اون چیکارکنم چروردوام 
سوداي گریه  شتم دوباره  سرروي زانوهام گذا بیارم نامرد......حمیدوول کردم 

م داشممتم ازخدا گفیه میکردم .....که سممردادم  زگریه چیکارمیتونسممتم بکن
 دوباره صداي شلیک امد

ست   سوز  بدي توي پهلوم حا کردم د شیدتادردو شترطول نک چندثانیه بی
شتم بادیدن خون رو   ستمو بردا شترشدد شدت  بی شتم که  روي مرکزدردگذا
شلیک نامردي حمیدبوده لبخندي زدم  صداِي  شلیک  صداي  تازه فهمیدم اون 

که چا ازاین به بانبودندا تمام شمممده هسمممت چا بهترازاین  که  ترزندگا من 
به زحمت از ام  با م نبود  سممرنکنم  باردوم  ندم و براي  کنار  چشممم بب
صورت  افتاده  شیدم تارمویا که روي  سمت ندارفتم کنار  درازک شدم ب بلند
بود روکنارزدم نگاه به چهره  رق ارامش  کردم دستهاي گرمم وروي دستهاي 

 تم وزیرلب زمزمه کردمسرد  گذاش
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 شکستم ولا تکیه گاهم توام
 ببین با کا اماپناه توام

 یه عمرکه از صه و م پرم
 به  اي توبازم شکست میخورم

 همون وقت که اززندگا خسته اي
 برات بازنشدهردربسته اي

 میخوام توي نق  توبازي کنم
 به هرسختا تقدیرراضا کنم

 اگه خاطرات تورودوشمه
 تو صه توا وشمهبجاي 

 یه حسا منوسمت تومیکشه
 میگه این عذاب عین اتیشه

 توهیچ وقت کنارت ندیدي منو
  لوتراذت رفتم این  اده رو

 مباداکه  م راه سدکنه
 بجاي تودنیابه من بدکنه
 همه خنده وشادیامال تو
 هواي تورودارم هر ابرم
 بازم پیشتم حتا تنهابرم

 )من بجاي تو_رضاشیري(
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