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]پارت اول[ 

��بیغر آغوش��

""به نام خدا""

"باید"

پاهاشو بشنوم!هر  یهم از کنارِ پام رد شد صدا یآروم که اگه مورچه ا ن،اِنقدرییاومدم پا یآروم از پله ها م داشتم

آخر رو دارم رد  یکردم پله  یکه فکر م یوقت قاًینشست رو لبام،اما دق یلبخند هم م هی نییاومدم پا یکه م یپله ا

داد زد و گفت: الیکنم رام یم

...نه...!باید-

دو پله جلوتر رفت و افتادم. یرو پاهام

تو گوشم: دیچینگرانِ خودش پ یو بعد صدا دمیبه سمتم رو شن ومدیکه داشت م الیتندِ رام یقدمها یصدا

بنام خدا
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 خواهرِ من؟ یاریدرم ی؟چرا قهرمان بازآخه هیکارا چ نیا-

 بود گفتم: نییکه سرم پا همونطور

 !رمیبگ ادی دیباالخره که با-

 نشست رو مچِ پام و حرف رو عوض کرد: دستش

 کنه؟یدرد م-

 و گفتم: اوردمیخودم ن یاما به رو دیسؤالو پرس نیدونستم از قصد ا یم نکهیا با

 !یکمیآره،-

 :دیدوست داشتم پرس یلیمهربونش که خ یاون صدا با

 مارستان؟یببرمت ب یخوا یم-

 .کنهیدرد م یکمی ،فقطینه داداش-

 مطمئن باشم؟-

 :دمیتکون دادم و بعد پرس دییتأ یِبه معن سرمو

 مامان کجاست؟ یراست-

 کرد و بعد گفت: یمکث

 .رونیبا خاله رفته ب-

 و گفتم: اوردمیخودم ن یاما بازم به رو رونیب رهیهر روز با خاله م یچ یدونستم برا یم

 آهان.-

 :دیپرس الیبلند شدم و دوباره خواستم برگردم به اتاقم که رام نیزم یاز رو یسخت به

 کمکت کنم؟ یخوا یم-
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 گفتم: عیسر

 برم. تونمیم ست،خودمین یازینه ن-

به دمِ درِ  دمیرس یکردم.وقت یرو پشتِ سرم حِس م الیگرفتم به نرده ها و آروم رفتم باال و نگاهِ نگرانِ رام دستمو

صدا  رو نیاسمیبلند  ی.با صدادیکش ریرو گونه م و مچِ پام ت دیقطره اشک چک هیاتاقم،داخل شدم و درو بستم.بعد 

 اومد داخلِ اتاق و گفت: دهینرس هیزدم که به ثان

 خانم؟ بایجانم د-

 از بغض گفتم: یخش دار یصدا با

 .رونیخوام برم ب یکن،م شمیآرا ایلطفاً ب-

 کرد و گفت: یمِن مِن

 خانم،آخه... دیامروز بهتره استراحت کن-

 ؟یآخه چ-

 تو گوشم: دیچیهول و دستپاچه ش پ یصدا

 بهتره! دیگفتن امروز تو خونه بمون الیرام ده،آقاید بیآخه پاهاتون آس-

 گفتم: یعصب

 شاگرد منتظرِ منن. یاما من امروز کالس دارم و کل-

 بعد گفت: کرد و یمکث

 زنگ زدن مؤسسه و کالسِ امروزتون رو کنسل کردن! الیراستش آقا رام-

 کردم: یبدبخت خال نِ یاسمیسرِ  مویشدم و دِق و دِل یاز قبل عصب شتریب

 !رونیب-
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همه مراقبت و وسواس خسته شده  نیاز ا گهیخواست داد بزنم.د یم گرفت و دلم م هیگر رونیاتاق که رفت ب از

 گشت. ین به عقب برمبودم،کاش زما

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت دوم[

 ��بیغر آغوش��

 "ایفَر"

 گفتم: زدمیو همونطور که نفس نفس م ستادمیاومد که ا ینفسم داشت بند م گهید

 تونم! ینم گهیتوروخدا ولم کن،من...من د زیکامب-

 و گفت: دیخند نییاومد پا یعمارتِ بزرگش م یکه از پله ها همونطور

 کوچولو! یقبالً شجاع تر بود-

 گذاشتم رو قلبم و گفتم: دستمو

 !یاالن ترسو شدم چون تو ترسناک شد یآره قبالً شجاع بودم ول-

 لباسمو گرفت و گفت: ی قهیهوا  یکم،بیاز رو لبش محو شد.اومد نزد خنده

 که من ترسناکم! یدیفهم رید یلیخ-

مو وِل کرد و محکم خوردم  قهید،یترس رو تو چشمهام د ی!وقتدمیشن یزد که صداشو م یاز ترس اِنقدر تند م قلبم

 که گفت: دمیچیپشتِ سرم.از درد به خودم پ وارِیبه د
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 خانم! ایمصرفت گذشته فَر خینداره،تار یا دهیفا گهید یترس یم یوقت-

 اشیتو دن ییمن جا گهیکه د یآدم هیشده بود، گهیآدمِ د هیداد.اِنگار  یمثلِ خنجر روح و قلبمو خراش م حرفهاش

 :دیو پرس ستادیروم ا یبردارم که جلو لمویاز جا بلند شدم و رفتم سمتِ مبل تا وسا ینداشتم.به سخت

 کجا کوچولو؟-

 و با مِن مِن گفتم: دمیبه خون نشسته ش نگاه کردم،ترس یآوردم باال و تو چشمها سرمو

 خوام برم. ی...میم-

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست

 !شرط داره-

 :دمیتعجب پرس با

 !؟یچه شرط-

 زد و گفت: یمرموزانه ا لبخندِ

 !باید-

 :دمیپرس یبکشه و عصب ریباعث شد قلبم ت بایاسمِ د بردنِ

 ؟یبه اون دار کاریچ-

 و گفت: دیخند

 خوامش! یم-

 کردم و گفتم: یقروچه ا دندون

 .زیچرت و پرت نگو کامب-

 باال انداخت و گفت: ییاَبرو
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 !یشجاع شد کال،بازیاِ بار-

 چشمهامو بستم که گفت: کالفه

 !یر ینم رونیخونه ب نیمالِ من باشه.وگرنه تو امروز از ا دیسمتِ من،با یاریب دیرو با باید-

 کردم آروم باشم و گفتم: یسرعت چشمهامو باز و تو چشمهاش نگاه کردم.سع به

 نداشته باش،بخدا اون گناه داره! یکار بایبه د-

 داد و گفت: لمیتحو یپوزخند

 .یخور یحرص م یدار ینطوریکه ا ادیسرش ب ییبال ستیخوامش،قرار ن یمن فقط م-

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت سوم[

 ��بیغر آغوش��

 تا صدام باال نره و گفتم: دمیبه دندون گز لبمو

 .یدون یو خودتم خوب م یگیدروغ م یدِ آخه دار-

 برام دست زد و گفت: یحالتِ مسخره ا به

 !یشناسیخوب منو م نیآفر-

 خشم زُل زدم بهش و گفتم: با

 نداشته باش،دورشو خط بکش. یکار بایبه د-
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 خونسرد گفت: یلیتکون داد و خ یسر

 کوچولو! ایفَر یو خودتو بفروش یکن یدخترونه ت خداحافظ یایامروز با دن نیپس بهتره هم-

وار صدام باال و  وونهیو د دمیخند ی.به طرزِ مسخره اددایو تو گوشام اِنگار دَنگ دَنگ صدا م ستادیاز حرکت ا قلبم

 کرد که به سمتش حمله ور شدم و گفتم: یفقط نگام م زیرفت.کامب یباالتر م

 !؟یکرد یتو چه غلط-

 تو هوا گرفت و گفت: دستامو

 !یگربه ها پَنجول بکش هِینبود شب ،قراری،اویاو-

 دستام خفه ش کنم و گفتم: نیخواست با هم یم دلم

 خوام برم. ی،میولم کن عوض-

 صورتم تکون داد و گفت: یاشاره شو جلو انگشتِ

 !یرو عاشقِ من کن باید یقول بد نکهیمگه ا یر یجا نم چینچ،نچ،تو ه-

 بهم جرأت داد و گفتم: بایاسمِ د باز

 عمراً.-

 رفت تو هم و گفت: اخماش

 !؟یبگذر بایاز شرافتت بخاطرِ د یپس حاضر-

 قاطع و محکم گفتم: یلیبود که حاضر بودم براش جونمم بدم پس خ یکس باید

 گذرم! یآره،م-

 ساکت شد و گفت: کدفعهیزد،بعد  یو هم زمان دست هم م دنیشروع کرد به خند دوباره

 !نهیرو بب زشیعز ییِدختردا یِخانم تا فداکار باید نیکجاست ا-
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و شد و انگشتش کمیگفت.کم کم نزد ینم یچیمن بود و ه ی رهینگفتم و فقط با نفرت نگاش کردم،اونم خ یچیه

 صورتم و گفت: یرو دیکش

 !دیجذاب و خوشگل یا،خانوادگیلعنت-

 کردم بخاطرِ اشتباهِ خودم. یم یبا تمومِ آرزوهام خداحافظ دیزد.امروز با یو قلبم تند تند م دیلرز یم دستام

 

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت چهارم[

 ��بیغر آغوش��

که بدونِ شناخت از مردِ روبروم واردِ خونه ش شدم و  یس منم.من هیقض نیکه مقصرِ ا یو تنها کس ستیمقصر ن باید

قطره  نیکمرم.چشمهامو بستم و اول ی رهیتر و دستش نشست رو ت کیبستم.اومد نزد دمیعقا یهمه  یچشممو رو

 تو گوشم: دیچیپ نحسش یسوزوند و صدا یداغش گردنمو م یرو گونه م.نفسها دیاشکم چک ی

 شم. یم ینکن چون اونوقت عصب هیگر-

 از هم سبقت گرفتند. یگریپس از د یکیحرفش اشکام  نیو با ا دمیکش ینفس م یسخت به

 آورد عقب و به صورتم نگاه کرد،بعد با دستش اشکامو پاک کرد و گفت: سرشو

 شه! یم بایز یبیچشمهاتون به طرزِ عج نیکن یم هیگر یکه وقت نهیا تتونیخاص-

 لب باز کردم و گفتم: یسخت به

 !تمون؟یخاص-
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 تکون داد و گفت: یسر

 !بایو مادرِ د بایآره،تو،د-

 :دمینگاش کردم و با تعجب پرس زشدهیر یچشمها با

 !؟یشناسیمنو م یعمه -

 و گفت: فتادیاز تَک و تا ن یدونم چرا احساس کردم هول شد ول ینم

 بشناسم؟ دینه،چرا با-

 !شه؟یکنه چشمهاش جذاب م یم هیگر یوقت یدیپس از کجا فهم-

 مبل و گفت: یدست هُلم داد رو هی با

 .یاریدرب یخواد کارآگاه باز یحدس بود!نم هیبه مادرش رفته،فقط  بایمطمئناً د-

 مبل بلند شدم و گفتم: یبود.از رو عیضا یلیش خ افهیق یکرد ول یرو پنهان م یزیچ هی داشت

 فروشم،خدانگهدار. یمثلِ تو و خودمم نم یفروشم به آدم یرو نم بایوقت د چیمن ه-

 به خودش زیدرو باز کردم کامب نکهیسمتِ در.هم دمیمبل بود چنگ زدم و دو یکه رو فمویکه گفتم مانتو و ک نویا

و از شانسِ خوب من در باز  دمیبه درِ خروج رس نکهیتا ا دمیدو یتند م ییدنبالم.به طرزِ معجزه آسا دیاومد و دو

 رسه.دستمو یداره بهم م زیکامب دمیانداختم و د ینگاه م.به پشتِ سرابونیسمتِ خ دمیو دو رونیبود،از در رفتم ب

 نِیماش هیبرسه کنارم که  زیو من سوار بشم.کم مونده بود کامب ستهیبا نیماش هیکردم بلکه  یدراز م نایماش یجلو

 سوار شدم و گفتم: یزیز زد و منم بدونِ در نظر گرفتنِ چپاهام ترم یمدل باال جلو

 برو. عیفقط سر-

 

 

@Saeedi i Zahrah 
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 ]پارت پنجم[

 ��بیغر آغوش��

 "فَرهان"

 یول کنهیفرار م یاز چ ای یدونستم داره از ک یپامو رو گاز گذاشتم و حرکت کردم.نم عیشد،سر نیسوارِ ماش یوقت

 کرد. یگشت و به عقب نگاه م یو همش برم دیلرز یبود چون دستهاش به شدت م دهیترس یلیخ نکهیمثلِ ا

که  یو چشمهاشو بست.کم یصندل یِداد به پشت هیتک د،سرشویکش قینفسِ عم هیکه گذشت باالخره  یا قهیدق چند

 :دمیآروم گرفت دهان باز کردم و پرس

 ن؟یخوب-

 :دمیبهش انداختم و پرس یبه من.نگاهبرق گرفته ها چشمهاشو باز کرد و نگاهشو دوخت  مثلِ

 ترسناکم؟-

 و گفت: نییسرشو انداخت پا عیسر

 .نیستینه ترسناک ن-

 :دمیزدم و پرس یلبخند

 ؟یکرد یفرار م یکنم و بپرسم از ک یفضول شهیم-

 و آروم گفت: نیماش ی شهیچرخوند سمتِ ش صورتشو

 از خودم و اشتباهم!-

چون اصالً حال و حَواس  دمیپرس یم یزیچ دیباال انداختم.به نظرم نبا یشونه ا یجیو با گ دمینفهم منظورشو

 :دمیپرس نیهم یکجا برم،برا دیدونستم با یادامه دادم اما نم مینداشت.به رانندگ

 کجا ببرمتون؟-
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 کرد و گفت: نگاهم

 خونه.-

 لب ادامه داد: رِیز و

 !ستیجا بهتر از خونه ن چیه-

دمِ  میدیرس یراست رفتم سمتِ خونشون.وقت کیو  دمیخونه رو پرس ست،آدرسِیبود که حالش خوب ن معلوم

بگه  یزیچ نکهی.بعد بدونِ ادمیگفت که نشن یزیچ رِلبیبود نگاه کرد و ز ستادهیکه دمِ درشون ا یخونشون به دختر

که سوارِ  یشدم و رو به دختر ادهیپ نیسمتِ دختره،صداش کرد و بغلش کرد.از ماش دیشد و دو ادهیپ نیاز ماش

 شده بود گفتم: نمیماش

 خانم؟-

 سمتم و گفت: برگشت

 حواسم پرت شد،ممنون بخاطرِ کمکتون. دیآخ ببخش-

م شده.خواستم حرف بزنم اما اِنگار الل شده بودم.زبونم از  رهیخ ستادهیکه پشتِ سرش ا یدختر دمیزدم و د لبخند

نشون نداد!خورد تو ذوقم و با  یعکس العمل چیسالم تکون دادم اما ه یه معناب یبند اومده بود،سر ییبایاون همه ز

 ".یعجب دخترِ مغرور"خودم گفتم

 روشو کرد سمتِ خانمِ مغرور و گفت: جهیدختر گ اون

 .امیجان شما برو داخل،من االن م باید-

 زد و گفت: حیلبخندِ مل هی بای.دباستیاسمش د پس

 .ایدرو باز نکرد.خودت درو برام باز کن فَر یزنگ زدم کس یهر چ ست،چونین ییزن دا-

 زد و گفت: یدرو بست و روشو کرد به سمتِ من،لبخند ایدرو براش باز کرد و اونم رفت داخل.فر ایفر

 بازم ممنون بخاطرِ کمکتون.-
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 دادم و گفتم: لشیلبخندِ مسخره تحو هیزور  به

 نکردم. یکنم،کاریخواهش م-

 بیعج یلیو رفتارش بود،خ باید رِیشدم هنوزم فکرم درگ نمیسوارِ ماش ی.وقتیعد هم خداحافظتشکر کرد و ب بازم

 فکر نکنم و راه افتادم سمتِ شرکت. زایچ نیبه ا گهیکه گذشت زدم تو سرِ خودم که د یرفتار کرد.کم بیغر

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت ششم[

 ��بیغر آغوش��

 "جِلوه"

 یخواست برم خونه،کاش کالس کنسِل نم یشدم.دلم نم مییآلبالو نِیو سوارِ ماش رونیاز کالس اومدم ب دیناام

م عوض شد.راه افتادم و آهنگِ موردِ عالقه م  هیروح دیبرم شرکتِ شاهرخ،شا دیفکر کردم و به ذهنم رس یشد.کم

 رو داخلِ پخش گذاشتم:

 شهر بام بَده هی شینجوریهم-"

 سمتِ من باش،عذابم نده تو

 ساعت نره نیتو کاش ا یب

 کُلِ سال با تو واسم کمه که

 شهر بام بده هی شینجوریهم

 سمتِ من باش،عذابم نده تو
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 به راه،طاقت کمه چشم

 و باخت از همه دیتو ترس یب اون

 ماتم زده ی وونهیوابستته،د ینیب ینم

 حالم بده ینیب ینم

 باز عادت نده ییبه تنها منو

 گذشته آب از سرت چرا

 "تنگه صدا خندته دلم

 

زدم و رفتم داخلِ شرکت.با  رشویشدم.دزدگ ادهیپ نیرو خاموش کردم و از ماش نیدمِ شرکت،پخشِ ماش دمیرس

شرکت رو به رو شدم.با لبخند نگام کرد و  یِمنش الیدوم و وارد شدم.به محضِ ورودم با ل یآسانسور رفتم طبقه 

 گفت:

 ن؟یسالم جلوه خانم،خوب-

 متقابالً لبخند زدم و گفتم: منم

 ؟یخوب زم،تویعز یمرس-

 د؟یداشت یممنون،کار-

 به درِ اتاقِ شاهرخ انداختم و گفتم: ینگاه

 .نمیخوام شاهرخ رو بب یم-

 داد و گفت: لمیتحو یا گهید لبخندِ

 مهندس جلسه دارن. یآقا-
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 داخلِ سالنِ انتظار نشستم و گفتم: یها یاز صندل یکی یرو یخونسرد با

 مونم جلسه شون تموم بشه. یمنتظر م-

گذشته بود که عطا از اتاقِ شاهرخ خارج شد و با  یا قهیتکون داد و به کارش ادامه داد.چند دق دییتأ یبه معنا یسر

 اومد طرفم و گفت: عیمن سر دنِید

 ؟یکنیم کاریچ نجایسالم،تو ا-

 سالمشو دادم و گفتم: جواب

 .نمیاومدم شاهرخ رو بب-

 اتاقش و داخلِ میرفت یبود.وقت نییپا یو برد سمتِ اتاقِ خودش که طبقه  دیهوا دستمو کش ینگام کرد و ب یکالفگ با

 و گفتم: رونیب دمیدرو بست،دستمو از داخلِ دستش کش

 چه خبرته عطا؟-

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست کالفه

جلوه؟بخدا من  یمتنفره؟!تو غرور ندار دنتیاِنقدر از د یوقت دنشید یایم یآخه تو؟چرا هِ یکن یم نکارارویچرا ا-

 کشم! یتو خجالت م یجا

 زدم و گفتم: یپوزخند

فکر  گهیضربه خوردم،د یغرورِ لعنت نیبار به خاطرِ ا هیکدومشو ندارم،مخصوصاً غرور! چیهِه،غرور؟!خجالت؟!نه،ه-

 خوره! یکنم به دردم نم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفتم[
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 ��بیغر آغوش��

 با حالتِ طلبکارانه به پهلوش گرفت و گفت: دستاشو

اصالً خوب  نیو ا یکرد ی.تو زمان هارو با هم قاطیمغرور باش دیحاال با یبود ول یدرسته اون زمان غرورت الک-

 .ستین

 شد گفتم: یکه از بغض داشت خفه م ییبا صدا نیهم یبرا زمیکردم تا اشک نر یم یداشتم سع یلیخ

خاطره مرد و همه داغدار  یکردم!من زمان رو از وقت یمن رو گرفت،قاط یخاطره جا یآره من زمان رو از وقت-

 کردم! یمن خاطره رو خواست قاط یشاهرخ به جا یکردم!من زمان رو از وقت یشدند،قاط

 هامو کم،شونهیشدند.عطا اومد نزد ریکردند و سراز دایاز چشمم پ رونیسمج راهِ خودشونو به ب یاون اشکها باالخره

 فت و گفت:گر

 یم وونهیکه شباهتِ تو به خاطره شاهرخ رو د یدون یگلم،اِنقدر خودتو و شاهرخ رو عذاب نده.خودت م ییِدختردا-

 کنه.

 حرص گفتم: با

 منه عطا؟ رِیهم تقص میمن و خاطره دوقلو بود نکهیا-

 توئه! رِیتقص دیو جفتتون عذاب بکش یریخاطره رو بگ یِجا یکن یم یسع نکهیا ست،امایتو ن رِینه دخترِ خوب تقص-

 شدم و صدام رفت باال: یعصب

 !نیخودم،هم یدارم برگردم به جا یمن رو گرفت خاطره بود،من فقط سع یکه جا یکس-

 ازم برگردوند و گفت: روشو

 جلوه. رهید یلیواسه برگشتن خ گهیاالن د-

به من  یتو هم رفته ظاهر شد.اول نگاه یا اخمهاجوابشو بدم که درِ اتاقِ عطا به شدت باز شد و شاهرخ ب خواستم

 :دیکرد و بعد به عطا،بعد پرس
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 چه خبره؟ نجایا-

 شدم و گفتم: کشینزد یاشکامو پاک کردم،بعد با خوشحال عیسر

 .نمتیمن اومده بودم بب ،فقطیچیه-

 زد و گفت: ی.پوزخندختیزُل زد تو چشمهام قلبم ر یانداخت و وقت یسرتاپام نگاه به

 دخترعمو. ستمین دنتیمن اونقدرا هم مشتاقِ داما -

 تم:گف یلرزون یکه جلوشونو گرفتم و با صدا زنیشد.باز اشکام خواستن بر کهیاز رو لبم محو و قلبم هزار ت خنده

 .،خداحافظیهرطور راحت-

 فت:که گ دمیو شن ستادمیبرگردم به سمتش ا نکهیرو گونه م.بدونِ ا دیکنارش رد شدم که صدام کرد و اشکم چک از

 خاطره رو برام پُر کنه! یِخال یِتونه جا ینم یک چیبدون ه نویو ا نجایا این گهید-

.به سرعت از اون نییآسانسور رو زدم و از پله ها رفتم پا دِیبستم و با دو از اون اتاق و آدمهاش دور شدم.ق درو

 د زار زدم.بلن یشدم.سرمو گذاشتم رو فرمون و با صدا نمیشرکت خارج و سوارِ ماش

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هشتم[

 ��بیغر آغوش��

 "شاهرخ"

 به عطا که ماتِ من بود گفتم: رو

 بفهمه جلوه امروز اومده شرکت. یخوام کس ینم-
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 گفتم: یبلند یکرد که با صدا ینگام م فقط

 عطا؟ یدیفهم-

.سوارِ آسانسور شدم رونیموافقت تکون داد.رومو ازش برگردوندم و از اتاقش رفتم ب یبه معنا یخودش اومد و سر به

 م،رفتمیمنش یمتعجب خانمِ موسو یدو رو زدم.از آسانسور خارج شدم و بدونِ توجه به نگاه ها یطبقه  یو دکمه 

نخ  هیبرداشتم و  زیم یرو از داخلِ کِشو گارمیراست رفتم سمتِ پنجره و بازش کردم،پاکتِ س کیداخلِ اتاقم.

جلوه پشتِ پلکام  ونِیگر یو پُکِ اولو که زدم چشمها گارمویخاطره روشن کردم س ییِ.با فندکِ اِهدارونیب دمیکش

 نقش بست.

خود با احساساتِ  یغرورِ ب هیبچگانه و  یِلجباز هیپکِ دوم رو زدم و به خودم لعنت فرستادم.به خودم که سرِ  یعصب

 هیبه جلوه هم بخاطرِ غرورِ اون زمانش و نداشتنِ غرورِ االنش لعنت فرستادم. یت فرستادم.حتکردم،لعن یخاطره باز

تونم عاشقِ جلوه باشم و  ینم گهیعاشقِ جلوه بودم اما از بعدِ خاطره انقدر عذاب وجدان گرفتم که د یزمان

 چشمهام! یجلو ادیخاطره ن یلبخندها

زدم و تلفنِ  گارمیبره؟پکِ سوم رو به س ادمی یهمه چ یزار یچرا نمنفسِ راحت بکشم؟ هی یزار یجلوه،چرا نم آخ

 جواب دادم: تیانداختم و با عصبان یبرداشتمش،به صفحه ش نگاه زیم یهمراهم زنگ خورد.برگشتم و از رو

 ؟ییفرهان معلوم هست از صبح کجا-

 سکوت کردم گفت: دید یکرد.وقت میعصب شتریو ب دیخند

 کردم. ریگ کیتو تراف ام،فقطیبخدا دارم م-

 :دمیحرص پرس با

 ؟یکیاز صبح تو تراف-

 گفت: یاز مکثِ کوتاه بعد

 .کمیاالن تو تراف یاز صبح که نه،ول-

 ؟یپس صبح کجا بود-
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 کنم. یم فیافتاد،حاال اومدم شرکت برات تعر یاتفاق هیشرکت که  ومدمیداشتم م-

 رو قطع کردم. یگفتم و گوش یا باشه

.عطا هم پسرعممه و حسابدارِ کنهیو چندسالمه که به عنوانِ معاون داخلِ شرکتم کار م نیدوستِ چند فرهان

که کمکم کردن فرهان و عطا بودن و  ییگرفتم شرکتِ خودمو اِحداث کنم تنها کسا میکه تصم شیشرکته.چند سال پ

کردم  یم یسع دیآشغال.بازدم و بعد پرتش کردم داخلِ سطلِ  گارمیمنم واقعاً ازشون ممنونم.پکِ چهارم رو به س

 بکشم! گاریدوست داشتنِ جلوه س یکردم جا یکه سع ینکشم مثلِ وقت گاریس گهید

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نهم[

 ��بیغر آغوش��

 "صدرا"

به جوش اومده بود و  رتمیفرمون گذاشتم.غ یرو ینگه داشتم و سرمو عصب ابونیخ یرو به سرعت گوشه  نیماش

کوتاه داشت رد  لمِیف هیچشمم مثلِ  یاز جلو شیپ ی قهیچند دق یشد.تمومِ صحنه ها یحالم کم کم داشت خراب م

 عکسشو ی.رویدرآوردم و رفتم داخلِ گالر بمیاز ج مویسکوت بود!گوش ومدیکه از دستِ من برم یشد و تنها کار یم

دم بو رهیوقته که برده بود!به عکسش خ یلیداشت اما دلِ منو خ ادیکه اشتباه ز یشدم به دختر رهیلمس کردم و خ

 زنگ نخورده جواب دادم: نیبهم چشمک زد.هول شدم و دوم میگوش یصفحه  یکه اسمش رو

 سالم!-

 ؟یسالم صدرا،خوب-

 کردم و بعد گفتم: یمکث

 ؟یخوبم،تو خوب-
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 رو غم گرفت و گفت: صداش

 !ستمیبد ن-

 :دمیو پرس اوردمیخودم ن یاما به رو ستیحالش خوب ن دونستم چرا یم

 !؟یستیچرا بد ن-

 کرد و بعد گفت: یمکث

 ببر مطبت! باروید ای.زنگ زدم بگم بستیمهم ن ادیولش کن ز-

 شده مگه؟! یچرا؟چ-

 خواست مزاحمِ تو بشه،منم گفتم مراحمه مگه نه؟ یکنه اما لجباز نم یاومده خونمون،دندونشم درد م-

 گفتم: عیلبم نقش بست و سر یرو یلبخند

 دنبالش. امیم گهیربع د هیمعلومه،تا -

 قطع کنه که گفتم: خواست

 !ایفر-

 گفت: بالفاصله

 جانم صدرا؟-

 گفتم: نیهم یرفت،برا ادمیشروع کرد به تند تند زدن و حرفمو  قلبم

 !،خداحافظیچیه-

و به فکرِ قلبِ منم  گهیخواد م یدلش م یسر هرچ رهیخ یقطع کردم و دستم نشست رو قلبم.دختره  ویگوش عیسر

 و راه افتادم. نیگازِ ماش یکردم آروم باشم،بعد پامو گذاشتم رو یو سع دمیکش یقی.نفسِ عمستین

 بود! بایمهم تر د یزیدندون درد داشت و فعالً از هر چ باید
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت دهم[

 ��بیغر آغوش��

 "دامون"

برم  افهیق نینگاه کردم.امروز با ا نهیپُف کرده م داخلِ آ یتخت بلند شدم و به چشمها یاز رو یاحساسِ کرخت با

ش از من داغون تر بود روبرو شدم و با  افهیبا هامون که ق رونیخندن.از اتاقم که رفتم ب یبهم م یباشگاه بچه ها کل

 خنده گفتم:

 !یتو که از من بدتر-

 به سرتاپام انداخت و گفت: ینگاه

 .ینه اشتباه نکن،تو بدتر-

 خنده و گفتم: رِیز زدم

 .ایمزه شد یب-

 تو. ینه به اندازه -

با پدرم روبرو شدم.به سرتاپام  ییرای.به محضِ ورودم به پذنییبه تأسف براش تکون دادم و از پله ها رفتم پا یسر

 انداخت و گفت: ینگاه

 !یکه تا لِنگِ ظهر بخواب یمن کار کن شِیپ یخوایگه،نمید نهیهم-

 و گفتم: دمیبلندم کش یبه موها یدست کالفه

 نشم. یعصب یبابا خواهشاً باز شروع نکن،بزار سرِ صبح-
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چپ نگام کرد و گفت: چپ

!گه؟یصبحه د ازده،سرِیساعتِ -

و گفتم: دمیخند

واسه من آره قربونت برم!-

دست به کمر  رون،مامانمیو دست و صورتم رو شستم.اومدم ب ییوشوبه تأسف تکون داد و رفت.رفتم داخلِ ر یسر

طلبکارش خنده م گرفت و گفتم: ی افهیکرد.از ق یبود و چپ چپ نگام م ستادهیروبروم ا

خب مامان جان،شما هم چندتا تأسف بخور و صحنه رو ترک کن.-

به تأسف تکون داد و گفت: یسر

!یاِنقدر دست دست کن تا دخترعموتو از دست بد-

و گفتم: دمیکش یکالفه ا پوفِ

با من. گهینزن د بارویتوروخدا مامان حرفِ د-

چرا حرفشو نزنم؟-

رفت باال: صدام

با عشق ازدواج کنه،نه ترحم! دیاز منه و با شتریب یلیخ اقتشیل بایچون د-

زد و گفت: یپوزخند مادرم

هاست! بهیاز غر م،بهتریبهش ترحم کن میلشیما که فام-

به ترحم نداره! یازین باید،دیلطفاً تمومش کن-هامون

به سمتش و مادرم گفت: میهامون،برگشت یِعصبان یصدا دنِیشن با

تو دخالت نکن هامون.-
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 کرد  و گفت: یعصب یخنده ا هامون

 .نیرو تموم کن هودهیو ب یشیفرسا یبحث ها نیبکنم شما ا یکار هیاتفاقاً مشتاقم دخالت کنم و -

 :دیبهش توپ یعصب مادرم

 کنه. یکاراش درسته و به حرفِ من گوش نم یهمه  کنهیدامون فکر م نیکه ا یزن یحرفهارو م نیهم-

 !ماتشهیتصم نیاز بهتر یکی بایگم تمومِ کاراش درسته،اما ازدواج نکردنش با د یمن نم-هامون

 و گفت: نگاش کرد یبا حالتِ مرموزانه ا مادرم

 !،نه؟یبش دیتو با یبشه ول بایعاشقِ د دیدرسته چون اون نبا-

 گفت: عیو سر دیهامون پر یاز رو رنگ

 .نیم،همیکن یمعرفت یترحم بشه و در حقش ب بایخوام به د ی.من فقط نمدیدهنِ من نزار یمادرِ من لطفاً حرف تو-

 

 یبحث ها نیفرار از ا یمادر از خونه خارج شد.منم برا یتوجه به نگاه ها یفقط نگاش کرد و هامون هم ب مادرم

 هیمنه و واقعاً دوستش دارم اما فقط به عنوانِ  یدخترعمو بایرفتم داخلِ آشپزخونه تا صبحانه بخورم.د یتکرار

 .شتریب یزیکمتر و نه چ یزیدخترعمو،نه چ

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [ازدهمی]پارت 

 ��بیغر آغوش��

 "یشاد"
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کردم  یزد و اصالً فکر نم یانداختم.قلبم داشت تند تند م یشدم و به اطراف نگاه یه واردِ مهمونترس و دلهر با

 بود تا تولد. یپارت هِیشب شتریباشه.ب یمدل نیتولدِ دوستم نگار ا یِمهمون

 بزرگم گوشم بود! کهیت دیفهم یدادم برگردم خونه چون اگه داداش شاهرخم م حیترج

گندِ الکل  یو دهنش بو دیجو یآدامس م یشد.به طرزِ بد داینگار پ یبرگردوندم و خواستم برم که سر و کله  رومو

 گفت: یکِشدار یبه سرتاپام کرد و با صدا یداد!نگاه یم

 خوشگله. یخانم،خوش اومد یبه...به...شاد-

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 برم. دیمن با-

 گرفت تو دستش و گفت: دستمو

 .یکه تازه اومد ؟تویکجا بر-

 کردم و گفتم: یاطرافش اشاره ا به

 مدم.او یاصالً نم ه،اونوقتیمدل نیجشنِ تولدت ا یگفت یبهم م دیمونم؟!با یمن م یکرد ت،فکریوضع نیواقعاً با ا-

 داد و گفت: لمیتحو یمسخره ا ی خنده

 .یشاد اریدرن یمثبت باز گهیبابا،جونِ من امشبو د الیخیب-

 و گفتم: رونیب دمیدستمو از دستش کش یعصب

 .یباش یآدم نیکردم همچ یواقعاً برات متأسفم نگار،فکر نم-

 داد زد: یکرکننده ا یسر داد و با صدا یبلند ی خنده

 ؟ییما،کجاین-

 نداشت.نگار رو بهش گفت: یعیروم ظاهر شد و اصالً حالتِ طب یجلو یپسرِ بدقواره ا هیکردم که  ینگاش م متعجب
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 مگه نه؟ یبچه مثبته،اما تو هم کارتو خوب بلد یلیکه قولشو بهت داده بودم!فقط خ یخانم یشاد نمیا ایب-

 .ستادیا یقلبم داشت از حرکت م ادینگاهشو دوخت به من و سرتاپام رو از نظر گذروند.منم از ترسِ ز ماین

 گفت: یشد و با لحنِ مشمئزکننده ا کمینزد ماین

 .یجذاب یچه جوجو-

شدنم  کیبه محضِ نزد دم،امایتر و من به سمتِ درِ خروج دو کیخورد.اومد نزد یو لحنش حالم داشت بهم م افهیق از

 .رونیروم ظاهر شدند و نزاشتند برم ب یبه در،دو نفر جلو

رو شونه م  یخوندم که دست یخودمو م یداشتم فاتحه  گهیو چشمهامو بستم.د مایشدم به ن رهیخ یدیبا ناام منم

 تو گوشم: دیچیپ یمردونه ا یرفت و صداقرار گ

 !زم؟یشده عز یزیچ-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت دوازدهم[

 ��بیغر آغوش��

 یپسر بود که با چشمها هیخطاب کرده بود نگاه کردم. زمیکه منو عز یتعجب چشمهامو باز کردم و به کس با

تو  یزیاما چ یبه من دست زد یچه جرأت زُل زده بود بهم.اولش خواستم هُلش بدم اونطرف و بگم به شیخاکستر

درهم رفته داشت نگاهمون  ی.با اخمهامایکه باعث شد بهش اعتماد کنم و نگاهمو گردوندم سمتِ ن دمیچشمهاش د

 کرد که گفتم: یم

 کنن! تمیآقا فکر کردن من تنهام،خواستن اذ نیا-

که با خودم گفتم االن استخونام  یشونه م بود منو محکم تر به خودش چسبوند به طور یپسر که دستش رو اون

 گفت: مایو رو به ن شهیخورد م
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 !یدور و اطرافِ عشقِ من بپلک نمینب گهینسبتاً محترم د یآقا-

برداشت و شونه م  یبار بهم نگاه کرد و ازمون دور شد.به محضِ دور شدنش اون پسر دستشو از رو نیآخر یبرا ماین

 .دمیکش یمن نفسِ راحت

 نگاش کردم که گفت: یسؤال

 جسارتِ منو ببخش. ،لطفاًیدار اجیبه کمک احت دیگفتم شا یکن یاز دستش فرار م یدار دمیاز دور د-

 نشست رو لبم و گفتم: یکم جون لبخندِ

 واقعاً ممنونم.-

 لبخند زد و خواست ازم دور بشه که گفتم: اونم

 آقا... دیببخش-

 به سمتم برگشت و گفت: ارهدوب

 .یصدام کن الیرام یتون یم-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 !رون؟یب دیببر نجایمنو از ا شهیم الیآقا رام-

 بهم کرد و گفت: یقیباال انداخت،نگاهِ عم ییاَبرو

 .دیلحظه صبر کن هیشه،یبله م-

دست داد و برگشت سمتم.با  یسالن،با پسر ی گهیموافقت تکون دادم که ازم دور شد و رفت سمتِ د یبه معنا یسر

 میکه شد اطی.واردِ حرونیب میدر بودن درو باز کردن و رفت یکه جلو یو اون دوتا مرد میهم به سمتِ درِ خروج رفت

 :دیازم پرس الیرام

 تونم اسمتونو بدونم؟ یم-

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه
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 .یِاسمم شاد-

 یمبود اما ن بهیغر هی نکهیشدم و اونم بعد از سوار شدن حرکت کرد.با ا شنیو سکوت کرد.سوارِ ماش "قشنگه"گفت

 کردم. یم تیو احساسِ امن دمیترس یدونستم چرا ازش نم

 گفت: دیخند یو گونه ش چال افتاد.همونطور که م دیرخش نگاه کردم که خند مین به

 ؟یمهمون نیبه ا یچرا اومد-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [زدهمی]پارت س

 ��بیغر آغوش��

 دوختم به روبرو و گفتم: نگاهمو

 .هیمدل نیتولدش ا یِنگفت مهمون ینگار دوستم گفت تولدمه،ول-

 ؟؟یمخطلته نرفت شیمهمون یدید یپس چرا وقت-

 تکون دادم و گفتم: یسر کالفه

 رو انداخت به جونم! مایآخه نزاشت و ن-

 کرد و گفت: نگام

 !ما؟ین-

 .یآره همون پسره که دنبالم بود و شما از دستش نجاتم داد-

 من گفتم: ندفعهیگفت و دوباره سکوت کرد که ا یآهان
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 !نیایب ییهایمهمون نیخوره که همچ یبهتون نم-

 و گفت: دیخند دوباره

 اد؟یچون تورو نجات دادم بهم نم-

 نگفتم که خودش ادامه داد: یچیو ه دمیکش خجالت

 نتونستم حرفشو رد کنم. ام،منمیاصرار داشت باهاش ب میمیدوستِ صم-

 .دمینپرس یسؤال گهیتکون دادم و د سرمو

 رومو کردم به سمتش و گفتم: میدیرس یو وقت دیخونه رو پرس آدرسِ

 .دیواقعاً ازتون متشکرم که کمکم کرد-

 زد و گفت: یلبخند

 نکردم. یمهم کنم،کارِیخواهش م-

 دار.من مهم بود،خدانگه یاما برا-

 و نگام کرد. ستادیبرم داخلِ خونه دمِ در ا یشدم و تا وقت ادهیپ نیماش از

اتاقِ شاهرخ افتاد که از همونجا  یزدم و چشمم به پنجره  یهم رفت.لبخند الیشدم و درو بستم،رام اطیواردِ ح یوقت

دونستم که منو داخلِ  یمکردم خونسرد باشم اما  یدرهم رفته ش معلوم بود.نگاهمو ازش گرفتم و سع یهم اخمها

 !ه؟یک الیکه کجا بودم و رام دمب حیو االن منتظره تا برم براش توض دهید الیرام نِیماش

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت چهاردهم[
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 ��بیغر آغوش��

رده گفتم چرا کمکم ک یم دیبا هیک الیخواستم بگم رام یچون اگه م دیلرز یسرتاپام رو گرفته بود و پاهام م استرس

.واردِ خونه شدم و از پله ها رفتم باال و خواستم برم داخلِ اتاقم که شاهرخ صدام دیفهم یرو هم م یمهمون ی هیو قض

 کرد:

 ؟یشاد-

 برگشتم به سمتِ شاهرخ و گفتم: عیشدم و سر هول

 سالم داداش.-

 سرتاپام نگاه کرد و گفت: به

 اتاقم کارت دارم. ای،بیلباستو عوض کرد-

 چشم داداش.-

 کردم آروم باشم و لباسامو ینفسِ راحت بکشم.سع هیرفتم داخلِ اتاقم و تازه تونستم  عیداخلِ اتاقش و منم سر رفت

 .رونیکردم لبخند بزنم،بعد از اتاق رفتم ب ینگاه کردم و سع نهیم داخلِ آ افهیعوض کردم.بعد به ق

 یچشمم رو شهیشاهرخ واردِ اتاق شدم و دوباره مثلِ هم یو در زدم،بعد از اجازه  ستادمیدرِ اتاقِ شاهرخ ا یجلو

کرد که از  یخاطره رو برام زنده م یماند.چشمهاش کل رهیوصل بود خ واریدرِ اتاق به د یعکسِ خاطره که روبرو

 شد. یاشک تو چشمم جمع م شونیادآوری

 .ینیبهتره بش-شاهرخ

اتاق نشستم.شاهرخ هم رو به پنجره و  یگوشه  یاز مبل ها یکی یاشتم و روشاهرخ چشم از عکس برد یصدا با

 پر جذبه ش گفت: یبا همون صدا ستاد،بعدیپشت به من ا

 .یو دروغ یکم و کاست چیکن بدونِ ه فیخب،از اول تا آخرش رو برام تعر-

حرفهام  یبراش بگم و وقتبدونِ سانسور  ویگرفتم همه چ میکه شاهرخ از خودش نشون داد تصم یجذبه ا نیا با

 بهم کرد و گفت: یتموم شد برگشت به سمتم و اونم نشست،نگاه
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 بهانه؟ نیبوده پس،حاال شماره ش رو هم بهت داد به هم یپسرِ فداکار یلیخ-

 و بالفاصله گفتم: عیسر

 حرفشم نزد. ینه،اصالً حت-

 باال انداخت و گفت: ییاَبرو

 به اتاقت. یبرگرد یتون یم نطور،باشهیکه ا-

 جا بلند شدم و گفتم: از

 داداش. ریشب بخ-

 یجوابمو نداد ناراحت نشدم چون از وقت نکهی.از ارونیجواب بده فقط سر تکون داد و من از اتاق رفتم ب نکهیا بدونِ

 خاطره مرد،شاهرخ هم سنگ شد!

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت پانزدهم[

 ��بیغر آغوش��

 "زیکامب"

 یبکشم که صدا قیداد زدم.خواستم چندتا نفسِ عم یبرگشتم داخلِ خونه و عصب تیبا عصبان ایاز فرارِ فَر بعد

 شده! یباز چ نمیرو بزنم و برم بب دنینفس کش دِیبود باعث شد ق یکه مخف نییپا یاز داخلِ اتاقِ طبقه  یشکستن

 انداختم و گفتم: بهش یافتاده وسطِ اتاق و خورد شده.نگاهِ بد وانیل دمیاتاقو باز کردم و د درِ

 آخه؟ یکن یم نکارارویچرا ا-
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دهنش کندم که  یکرد،رفتم جلو و چسب رو از رو یم نییدهنش رو بسته بودم فقط اَبروهاشو باال و پا نکهیا بخاطرِ

 گفت:

 ز؟یکامب یکش یتو خجالت نم-

 باال انداختم و گفتم: یسر

 !یداد یرو لو م یهمه چ ایفَر یبستم جلو یاگه دهنتو نم-

 به تأسف تکون داد و گفت: یسر

 دیگناه رو تهد یدخترِ ب هیو کنارِ گوشش  یپسر بزرگ کردنم!دهنِ مادرتو و دستاشو بست نیدستم درد نکنه با ا-

 ؟یکش یخجالتم نم یحت ،االنیکرد

 کردم و گفتم: نییباال و پا سرمو

 یدرآوردن و باعث شدن تا آخرِ عمرت رو بال رو سرِ تو نیهستن که ا ییهمونا نایکشم،ا ینه مادرِ من خجالت نم-

 !ینیبش لچریو

 به تأسف تکون داد و گفت: یسر دوباره

به اسمِ عاشق  ؟االنیخوایاز جونش م یچ گهیحاال د یدخترِ مردم رو ناقص کرد ی،زدیتو هنوزم تو اشتباه-

؟!اگه به کنن یم کاریباهات چ ادیب بایبال سرِ د نیا یاگه بفهمن تو باعث شد یدون ی؟میاریسرش ب ییچه بال یخوایم

 !لیعَل یپا نیبا ا ادیسرم م ییفکرِ من باش که بعدِ تو چه بال ،بهیستیفکرِ خودت ن

 گفتم: نیهم یرفت رو اعصابم،پس برا یداشت با حرفهاش م دوباره

 س! نهیگز نیبهتر بایو د رمیخانواده بگ نیانتقامِ تو رو از ا دیمامان بس کن،من با-

 رو گونه ش و گفت: دیقطره اشک چک هی

 رشیو از خ ایب زی.کامبیاریبالها رو سرش م نیکه ا ستیگناه حقش ن یپسر،اون دخترِ ب یکن یاشتباه م یآخه دار-

 بگذر.

 گذرم. ینه مادرِ من،نم-
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نوقت بازم او نهیبش لچریو یخانواده باعث شده بودن که تا آخرِ عمرش رو نی.ارونیگفتم و از اتاقش اومدم ب نویا

 هیمن  اتشه،امایاز خصوص یزنه و دلرحم هینداشته باش.خب حقم داره اون  یباهاشون کار گهیسوزه و م یدلش م

 .گذرمبالرو سرِ مادرم آوردن ب نیکه ا ییتونم از کسا یمردم و نم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شانزدهم[

 ��بیغر آغوش��

 "رایسم"

اون هم بدوم  یقول داده بودم جا بایاول بشم چون به د یدانیدفعه تو مسابقاتِ دو م نیتا ا دمیدو یتمومِ قدرت م با

 تا اول بشم!

از  یکیتازه  نیتونست و ا یوقت نم چیه یشرکت کنه ول یدانیبود که تو مسابقاتِ دو م نیآرزوش ا شهیهم باید

 .دیرس یبهش نم ییآرزوهاش بود که بعد از اون اتفاقِ کذا

 دنِیتندتر بدوم و بزنم جلو،اِنگار با د شدیبست و باعث م یپشتِ پلکام نقش م باید جلو صورتِ دز یازم م یک هر

 گرفتم! یقدرت م بایمعصومِ د یچشمها

 یخبر کل نیا دنِیاز شن بایدونستم د یم نکهیواسه ا ختمیو تالش اول شدم و اشک ر دنیبعد از اون همه دو باالخره

 که با شوق اومد طرفم و بغلم کرد سارا،خواهرم بود.دمِ گوشم گفت: یکس نی.اولشهیخوشحال م

 !بایداره د یچه دوستِ بامعرفت-

 :دمیو پرس دمیخند

 شد؟ تیاالن حسود-

 و گفت: رونیبغلم اومد ب از
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 .یمبارکت خواهر زهیستم،جایحسود ن رینخ-

 شد. یچشمهام دور نم یاز جلو بایلحظه هم صورتِ د هیرو که بهم دادن  زهیو دوباره بغلم کرد.جا دیخند

 کردم و گفتم: دیخند یم ادیز یِبه مامان که از خوشحال رو

 م؟یبخر هیهد هی باید یبازار و واسه  میبر هینظرتون چ-

 هیگشتن باالخره  ی.بعد از کلمیبخر هیهد باید یتا برا میبازار شد یِقبول کرد و همراهِ سارا راه یبا خوشحال مامانم

ش بامزه بود که خنده م  افهیکرد،اِنقدر ق ینگام م زونیآو یخونه.سارا با لبا میو رفت دمیادکلنِ خوشبو براش خر

 :دمیگرفت و پرس

 چت شده؟-

 شد. میاالن واقعاً حسود-

 و گفتم: دمیخند

 حسود! یا-

رو  ایدرش آوردم و اسمِ فَر فمیزنگ خورد.از داخلِ ک لمینازک کرد و رفت داخلِ اتاقش.همون موقع موبا یچشم پشتِ

 گفتم: ی.بالفاصله جواب دادم و با سرخوشدمید

 ؟یجونم،خوب ایسالم فَر-

 :یتو گوش دیچینگرانش پ یکرد و بعد صدا یکوتاه مکثِ

 نگرانم. یلیست،خیاصالً حالم خوب ن رایسم-

 :دمینگران شدم و پرس منم

 .یکرد ا؟نگرانمیشده فر یچ-

 .نمتیبب دیتونم حرف بزنم،با یاالن نم-

 م؟ینیباشه،کجا همو بب-
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 .زمیزنم عز یم امکیبهت پ-

 کنه. یحالِ بدش نگرانم م نیو دوستِ منه و ا باید ییِدختردا ای.فرمیکرد یگفتم و خداحافظ یا باشه

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفدهم[

 ��بیغر آغوش��

 "سویگ"

بهم  یحس هیلو بره.حالم خرابِ خراب بود و  یمه چو ه نهیمنو بب یکی دمیترس یو م ختیر یاز سر و صورتم م عرق

نبود و بخاطرِ  یالک دمیشد.شا یم ادیازش نفرت داشتم و هر روز حسِ نفرتم بهش ز یگفت کارم اشتباهه.الک یم

 شده بودم. یاِنقدر عاص زیاسمش از زبونِ کامب دنِیشن

 کرد. یو کالفه م یمنو عصب نیاز حدش بود و ا شیب ییِبایو ز بایوِردِ زبونش د دمید یرو م زیوقت کامب هر

 بکنم. یخواستمش و حاضر بودم واسه خاطرش هر کار ینبود که خانواده م قبولش کنند اما من م یپسر زیکامب

کرده  میگرفته شدن عصبان دهیهمه ناد نیو ا دید یبود که اصالً اِنگار منو نم باید شِیروزها اِنقدر فکر و ذکرش پ نیا

 !دیاس یبطر هیبا  ستادمیمؤسسه ا یکه االن روبرو یحدبود،به 

اما  کنمیم شیرو مشغول کرده و امروز دارم عمل زیکه فکرِ کامب یبپاشم رو صورتِ دختر دیاس دیبه ذهنم رس شبید

 یاز تو چشمهام کار یبزرگ پوشوندم تا کس یِدود نکِیع کینگرانمو با  ی.چشمهاستیاصالً خوب ن نیو ا دمیترس

بمو و اِنقدر پوستِ ل نهینب یتا لرزششو کس چوندمیپ دیاس یِلرزونم رو دورِ بطر یخوام بکنم رو نفهمه.دستها یکه م

حاال  رون،تایکه منتظرش بودم اومد ب ی.نگاهمو دوخته بودم به درِ مؤسسه و دخترادیکندم که مطمئنم داره خون م

د و بو بایبودم خودشه.سرتاپاش رو نگاه کردم،اِنقدر زبودم مطئن  دهیکه ازش شن ییها فیبودمش اما با تعر دهیند

 حق دادم. زیلحظه تو دلم به کامب هیبود که من هم محوش شدم،پس  دهیلباس پوش کیش
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 و ومدیبودم.اونم داشت به طرفِ من م دهیترس شیاز پ شیشدم و ب یم کیقدم و آروم داشتم بهش نزد کیقدم، کی

 از پشتِ سرش داد زد: یبهش ترمز کرد و کس دهیبه شدت نرس ینیمن بود که ماش ی رهیچشمهاش خ

 !دیاستاد مقدم مراقب باش-

 .دمیجلوه رو د یرفت کنار تازه چهره  باید یآشنا بود و وقت یلیبرام خ صدا

 کرد؟ یم کاریچ نجایا جلوه

 شدم.دستمو نمیبشم برگشتم و به سرعت سوارِ ماش دهید نکهی.قبل از اباستیاستاد،پس حتماً شاگردِ د گفت

 هی زیخواستم بخاطرِ داشتنِ کامب یکنم.من م یم یدارم چه غلط دمیگذاشتم رو قلبم و تازه اون موقع بود که فهم

کردم که جلوه رو سرِ راهم قرار داد تا من  یشکلِ ممکن و حاال خدارو شکر م نیدختر رو بدبخت کنم اونم به بدتر

 عمقِ فاجعه رو بفهمم!

 ازش خوشم اومده بود! یکم ،فقطیکارِ ناخواسته ش کم نیاومد.اما االن بخاطرِ ا یوقت خوشم نم چیجلوه ه از

 یپسر تو نیشد.شاهرخ بهتر یمن م یجلوه هم عاشق بود مثلِ من،اما عاشقِ نامزدِ خواهرش که پسرعمه  البته

 مثلِ سابق نبود. گهیشد د ریطره درگبا جلوه و خا یاز وقت یار،ولیبا کالس و تمام ع یپسرعمه  هیما بود و  لِیفام

که جلوه هنوز  دمیشن یشد و رفت و آمدش رو با همه کم کرد.دورادور م گهیآدمِ د هیاز مرگِ خاطره هم کالً  بعد

حاال تهِ دلم براش دعا کردم تا به شاهرخ برسه  ومد،اماینداشتنِ غرور ازش بدم م نیبخاطرِ ا شهیدنبالِ شاهرخه و هم

 واه به نظر برسم!اگه خودخ یحت

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هجدهم[

 ��بیغر آغوش��

 "بایز"
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نه.عرق از سر و صورتم  ایشده  کیبهم نزد یاون عوض نمیکردم تا بب یبه عقب نگاه م هیو هرثان دمیدو یسرعت م به

.اونوقت در انیب گهیهفته د هیشهرِ بزرگ و قرار بود مادر و پدرم  نیبودم.تازه اومده بودم به ا دهیو ترس ختیر یم

 داشت. یافتاده بود دنبالم و دست از سرم برنم یدزدِ عوض هیبَدوِ ورود 

رو  اون مرد ی.صداهیک نمیتونستم به صفحه ش نگاه کنم تا بب ینم یخورد و من حت یپشتِ سرِ هم زنگ م لمیموبا

 :دمیشن یپشتِ سرم م

 صبر کن،کارت دارم دختر! قهیدق هی-

و اون  شدم یخسته م دنیبرنگشتم نگاش کنم چه برسه که صبر کنم.داشتم از دو یو حت دمیدو یشتریسرعتِ ب با

 داشت و وِل کن نبود! یدست برنم

برگشتم و باهاش  دیهم قطع شد.آروم و با ترد ارویاون  یپا دنِیدو یستادم،صدایکم نفسم بند اومد و خسته ا کم

 چشم تو چشم شدم.به سرتاپام نگاه کرد و گفت:

 !؟ییدو یچرا اِنقدر تند م-

 رفتم عقب و گفتم: یترس کم با

 پول ندارم! یچیه ؟منیخوا یاز جونم م یچ-

 :دمیخنده.با تعجب نگاش کردم و پرس رِیچشمهاش درشت شد و با تعجب نگام کرد،بعد زد ز اول

 ؟یخند یچرا م-

 خنده شو گرفت و گفت: یجلو

 دختر! یا وونهید یلیتو خ-

 :دمیپرس نیهم یبرا هیحرفهاش چ نیمنظورش از ا دمیفهم یشدم و نم یم جیگ شیاز پ شتریب هرلحظه

 !؟یبدزد فمویک یخواست یمگه نم-

 گفت: دیخند یو همونطور که م دیخند شتریب
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 بهت بدم! فتویتا ک دمیو دنبالت دو دمیپولت افتاد،منم از دور د فِیک یشد ادهیکه پ نیماش ر،ازینخ-

رده که با خودم ک یخودیپولم که داخلِ دستش بود و به طرفم گرفته بود نگاه کردم و شرمنده شدم از فکرِ ب فِیک به

 که گفت: نییگرفتم و سرمو انداختم پا فمویبودم.ک

 ؟یشهرستان اومد ،ازیخواد خجالت بکش یحاال نم-

 جلو و گفتم: دمیشالمو کش ناخودآگاه

 بله،امروز از شهرستان اومدم.-

 تکون داد و گفت: یسر

 .یدیپس واسه همونه که اِنقدر ترس-

 زودتر برم گفتم: نکهیا یتکون دادم و برا دییتأ یِبه معن سرمو

 و خداحافظ. فمیممنونم بخاطرِ ک-

 ازش برگردوندم و خواستم برم که گفت: رومو

 صبر کن. قهیدق هیخانم -

 :دیو پرس ستادیروم ا یجلو یکه اومد جلو ستادمیا

 ه؟یاسمتون چ-

 کردم و گفتم: نگاش

 .بایز-

 زد و گفت: یلبخند

 !باستیمثلِ خودتون ز-

 انداختم که گفت: ریخجالت سرمو به ز با
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 !زهیاسمِ منم کامب-

 سرعت گفتم: به

 خوشبختم.-

 حرف بزنم. بهیپسرِ غر هینبود که با  زیاز اون جا شتریرفتم.ب و

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نوزدهم[

 ��بیغر آغوش��

 "الیرام"

 مبل بلند شدم و گفتم: یاز رو یعصب

 تش؟یوضع نیبره مؤسسه اونم با ا دیزار یم ن؟چرایستیهستم.آخه چرا مواظبش ن بایمامان من نگرانِ د-

 تکون داد و گفت: یکالفه سر مادر

 .شهیافسرده م رمیچقدر حساس و زودرنجه،اگه جلوشو بگ بایکه د یدون یکنم؟خودت م کاریآخه چ-

 .دوباره نشستم و گفتم:رمیتونستم بگ یهم نم مینگران یجلو یول گهیم یدونستم چ یم

 ن؟یدیرس ییمامان شما با خاله به جا-

 نگام کرد و گفت: دانهیناام

 .ادیاز دستش برنم یرگفت کا مینشون داد یبه هر دکتر شویپزشک یفعالً نه،پرونده -

 .دیبارم شده حرفِ منو گوش کن هیدرمان،واسه  یخارج از کشور برا میببر باروید دیگم با یبهتون م-
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 با بغض نگام کرد و گفت: مادر

 بمونه. نجایا دیبا گهیو م شهینم یخودش راض-

 تر شدم و صدام رفت باال: یعصب

 زنم. یکرد،من خودم باهاش حرف م ینم یفهمه وگرنه اِنقدر پافشار یآخه خودش نم-

 برم داخلِ اتاقم که مادرم از جا بلند شد،دستمو گرفت و گفت: خواستم

 خوره. یکه غصه م یباهاش تند حرف نزن الیرام-

 و گفتم: دمیگرفتم،پرس دستشو

 لش.مثلِ او شهیم یروز هی بایمن غلط بکنم با خواهرِ دستِ گلم تند حرف بزنم،نگران نباش من مطمئنم د-

 به طرفِ آسمون گرفت و گفت: دستشو

 .نمیحرفت درست باشه و من دوباره دخترمو شاد و سرحال بب دوارمیام-

رد بوق که خو نیدوستم.دوم ابیبا لبخند بستم و دوباره باز کردم.بعد رفتم داخلِ اتاقم و زنگ زدم به کام چشمهامو

 جواب داد:

 د؟ییاَلو سالم،بفرما-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یمگه کام یشرکت یِمنش-

 با داد گفت: کدفعهیمکث کرد و بعد  یکم

 ؟یخودت الیرام-

 .وونهیآره خودمم د-

 و گفت: یتو گوش دیچیخنده ش پ یصدا
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 ؟یکرد میقد یاز رفقا یادیچه عجب -

 !ختهیمشکالت سرم ر یسرم شلوغه بخدا.کم ادتم،امایبه  شهیمنکه هم-

 :دیپرس نگران

 ؟یچه مشکالت-

 دادن نداشتم و گفتم: حیتوض ی حوصله

 ران؟یا یایم یتو کِ ی.راستگمیبعداً برات م-

 نده،چطور؟یاگه بشه تا ماهِ آ یول ستیمعلوم ن-

 خوشحال شدم و گفتم: یکم

 دلم برات تنگ شده!-

 و گفت: دیخند دوباره

 .یگیتو که راست م-

 عادتِ گذشته گفتم: به

 .یتا قسمت یکم-

 ناکِس. یاِ-

کنه و اگه قبول کنه  یم یزندگ کایآمر ابیقطع کردم حالم بهتر بود.کام ویگوش یو وقت میهم حرف زد گهید یکم

دم  یانجام م باروید یزایو یوقته دارم کارا یلیدرمان.خ یبرا کایفرستم آمر یباهاش م باروید رانیکه اومد ا ندفعهیا

 براش کرد. یکار هیکه بشه  دوارمیو ام

 

@Saeedi i Zahrah 
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 [ستمی]پارت ب

 ��بیغوش غرآ��

 "باید"

 :دمیرو شن الیرام یدادم که درِ اتاقم زده شد و صدا یاتاقم نشته بودم و آهنگ گوش م یتو

 اجازه هست؟ باید-

 داخل. ایآره داداش،ب-

 یم وتریکامپ زِیقدمهاشو که به سمتِ م یداخل شده.بهم سالم کرد و صدا الیباز شدنِ در بهم فهموند که رام یصدا

 نشست و گفت: یصندل ی.رودمیرفت رو شن

 با؟یحالت خوبه د-

 زدم و گفتم: لبخند

 خوبم داداش.-

 خب،خداروشکر.-

 کالفه شده بودم گفتم: تیوضع نیسکوت شد و من که از ا یا قهیدق چند

 ال؟یرام یزن یچرا حرفتو نم-

 یاز استرسش م نشون دیکش یکه م ینامنظم یحرکاتش حرفشو بفهمم اما نفس ها یکه از رو دمید ینم حرکاتشو

 داد.

 هم سکوت کرد و بعد گفت: گهید یکم

 خوام در موردِ درمانت باهات حرف بزنم! یم-
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 گفتم: نیهم یشد برا یم میدرمان هم باعثِ کالفگ اسمِ

 .یادامه ند گهیو د یاالن تمومش کن نیبهتره هم-

 تو گوشم: دیچیترش پ یعصب یاز جا بلند شده و صدا یبهم فهموند که عصب یبلندِ فنرِ صندل یصدا

 !؟یچرا ادامه ندم؟نکنه قراره تا آخرِ عمرت کور باش-

 گفتم: یکرد و عصب تمیاذ شتریکور ب ی کلمه

 بجنگم. رمیخواد با تقد ی!دلمم نمنمیرو نب ییجا چیسرنوشتِ منه که کور باشم،که ه نیآره ا-

 انداختم که گفت: ریه زجلوم زانو زده و شرمنده سرمو ب دمیکه نشست رو زانوهام فهم دستاش

دم که  یانجام م زاتویو یاز دوستام حرف زدم و دارم کارا یکی ؟بایکن یجان،چرا هم با ما و هم خودت لج م باید-

 درمان. یبرا کایآمر یبر

 :دمیکرد و پرس میحِرص کایآمر اسمِ

 کا؟یچرا آمر-

 داد: یعَجزِشو نشون م شتریآرومش ب یصدا

 !یمعالجه ش یتون ینم رانیچون تو ا-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !فته؟یقراره معجزه اتفاق ب بیکشورِ غر هیشم،اونوقت تو  یمعالجه نم رانیتو ا یوقت-

 .یو سالم برگرد یوجود داره.پس قبول کن بر یو امکاناتِ مجهزتر ینه،اما اونجا لوازمِ پزشک-

 

@Saeedi i Zahrah 
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 [کمیو  ستی]پارت ب

 ��بیغر آغوش��

 و گفتم: دمیبه دندون گز لبمو

 .الیرم رام یجا نم چیمن ه-

 صداش رفت باال و گفت: باز

خواد  ینم ؟دلتیهمه مشکالت راحت بش نیخواد از ا یدلت نم ؟توینیخواد دوباره بب یدلت نم ؟تویر یچرا نم-

 با؟یصدنفر شبانه روز مواظبت نباشند؟!هان د

 گفتم: یخش دار یگلومو چنگ زد و با صدا بغض

 هم خسته شدند،مگه نه؟ نایا ؟آره؟مامانیخسته شد یمواظبِ من نکهیاز ا یکنیاعتراف م یدار-

 کرد و بعد گفت: ی.مکثدمیپاش فهم یاستخونها کیریت یاز صدا نویجا بلند شد و ا از

ه مراقبت هم نیکه از ا نمیب یافتخارمه،اما من م کنمیازت مراقبت م نکهیو ا ینزن.تو خواهرِ من خودیحرفِ ب باید-

 اکیآمر میگم بر یبرات سخته،اگه م دنیند نیفهمم چقدر ا یشنوم.م یهاتو م هیگر ی.شبها صدایکش یزجر م یدار

 سابق. یباید ونهم یو دوباره بش رهیبگ انیخوام تمومِ رنجهات پا یچون م

 دکترا ازم قطعِ نکهی.از ادمیترس یم رمینگ یا جهینت چیو ه کایبرم آمر نکهیحرفهاش رو قبول داشتم،اما از ا ی همه

 !دمیترس یم یدیو چهار سال سن از ناام ستیمقدم با ب بای.من ددمیترس یکنند م دیام

 تمام گفتم: یِنگرانمه و حرفهاش هم درسته اما با لجباز الیدونستم رام یم نکهیا با

 !میراض تمیوضع نیو به هم کایآمر امیمن نم-

 ریرفت تازه اشکام سراز یاز حدش بود.وقت شیو محکم بسته شدنِ در نشون از خشمِ ب الیتندِ رام یقدمها یصدا

 !نمیاشک رو تو چشمهام بب یخواست جمع شدنِ قطره ها یشد و چقدر دلم م

 کور شدم! شهیهم یکه من برا یتو ذهنم نقش بست،روز ییاون روزِ کذا یصحنه ها دوباره
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 فت:گ رایکه سم میرفت یرو م ادهیتو پ میداشت رایکور آزمون بدم،با سمکن یرفتم برا یسالم بود و داشتم م هجده

 ؟یکن یشه،تو شرکت م یمسابقاتِ دو برگزار م گهید یهفته  یراست-

 گفتم: جانیو ه یخوشحال با

 .دنمیمعلومه،من عاشقِ دو-

 و گفت: دیخند

 !وونهیمنم عاشقِ توأم د-

 گفتم: رایکه به سم میشد یآزمون م یِمحلِ برگزار کِینزد می.داشتمیدیخند ییبه شونه ش و دوتا زدم

 .امیشکالت بخرم،م هی پرمارکتیتو برو،من برم اون ها-

 نگاه کرد و گفت: ابونیاون ورِ خ پرِیبه ها رایسم

 .امیخب منم باهات م-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و دوم[ ستی]پارت ب

 ��بیغر آغوش��

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 .امیرم و م یم قهیدق هیخواد،تو برو داخل من  ینم-
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 نِیشئِ سخت برخورد کردم و ب هیلحظه با  هیشدم که تو  یرد م ابونیکرد و ازم دور شد.آروم داشتم از خ موافقت

 که تصادف دمیو تازه فهم نیزم یکه به شدت افتادم رو نیافتاده تا ا یچه اتفاق دمیفهم یو هوا معلق شدم.نم نیزم

 ه نگاهِ مرموز و خندان باعثِ تعجبم شد!یآخر  یو در لحظه  دمیکردم.جمع شدنِ مردم رو کنارم د

آخر داشتم به اون پسر با اون نگاهِ  یکه به سرم خورده بود چشمهام بسته شد و تا لحظه  یدیشد یبخاطرِ ضربه 

 گهیو د دمیبود که شن یزیچ نیآخر رایسم دِایفر یکردم.چشمهام بسته شد و صدا یمرموزانه و خندونش نگاه م

 ییانیوجودم کم شده بود حسِ ب یکه تو یزیچ نیبِهوش اومدم اول مارستانیده روز بعدش تو ب ی.وقتدمینفهم یچیه

 بردم. یتلخ پِ تِیواقع نیبه ا دمیند یکیجز تار یزیچشمهامو باز کردم و چ یم بود که وقت

و .تارند،نشدیکردند منو به حرف ب یکس حرف نزدم و هر چقدر سع چیهفته با ه هیتا  دمیموضوع رو فهم نیا یوقت

و با بغض گفت  شمیاومد پ رایمسابقاتِ دو بود.سم شیکردم و اول یم یهفته من داشتم با آرزوهام خداحافظ هیاون 

 ه هفته حرف زدم و گفتم:یکنه و اونجا بود که بعدِ  یدو شرکت نم یتو مسابقه  گهید

 .یو اول بش یشرکت کن دیتو با-

باالخره بعدِ هفت سال  روزیوقت اول نشده بود،اما د چیه روزیتا د یاز حرف زدنِ من قبول کرد ول یبا خوشحال رایسم

بعدش برام افتاد که حالمو  یکه کور شدم اتفاقات یخوشحال شدم.خالصه اون روز یتو مسابقاتِ دو اول شد و من کل

 درمان. یبرا کایرفتن به آمر یترسم حت یم یچ مهاز ه گهیکه د یید.تا جاهر روز بدتر از روزِ قبل کر

قتِ .با دادیاز کدوم طرف م نمیبه صداش گوش دادم تا بب قی.دقرونیب دیکش الیمنو از فکر و خ لمیزنگِ موبا یصدا

 زیم ی.دستمو روزیاز جا بلند شدم و رفتم سمتِ م ی.به آروموترهیکامپ زِیم یرو دمیتمام گوش دادم و باالخره فهم

د و ساده بو لمیوصل رو زدم.موبا یبرداشتمش و دکمه  زیم یکردم.از رو دایپ لمویموبا یگذاشتم و بعد از لمسِ کوتاه

 گفتم: یداده بود.به آروم ادیبهم  الیدکمه هاشو رام یهمه  یجا

 د؟ییسالم،بفرما-

 بودم صداشو: دهیکه تا حاال نشن دیچیگوشم پ یتو یمرد یصدا

 !بایسالم د-

 :دمیتعجب پرس با

 د؟یدون یشما اسمِ منو از کجا م-
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 و سوم[ ستی]پارت ب

 ��بیغر آغوش��

 کرد و بعد گفت: یکوتاه مکثِ

 شناسمت! یوقته م یلیمن خ-

 :دمیتعجب کردم و پرس شتریب

 !د؟یهست یشما ک-

 و گفت: دیخند

 !ینزار رونیب رانیهستم،فقط زنگ زدم بگم حواست باشه واسه درمان پاتو از ا یمن ک یبدون تسین یازین-

 :دمیو پرس دمیترس

 !؟یگیم یدار یچ-

 !اوردمیبال رو سرت نم نیوگرنه ا یدرمان بش ستمین لیگم ما یواضح م یلیدارم خ-

 :دمیبه گوشام شک داشتم که دوباره پرس اِنگار

 ؟یگیم یچ-

 و گفت: دیخند اونم

 !یمن باعث شدم کور بش-

 همراهم شدم. شهیهم یها یاهیس ی رهیبست و خ خیآن تمامِ وجودم  هی
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ده خواب بو دمیکه االن شن ییزایشدم بفهمم چ داریب یخواست بخوابم و وقت یو دلم م دنیشروع کرد به لرز دستام

 :دارمیب دارِیمردِ پشتِ خط بهم فهموند ب یاما صدا

حواست به خودت باشه چون من هنوز  دیبه بعد با نیو از ا یبترس یحقم دار ،البتهیدیترس تماً؟حیشد ه،ساکتیچ-

 !ختمیزَهرَمو کامل نر

 نفسهام بلند شد که گفت: یصدا

 من یبه حرفها دیندارم.فقط با یباهات کار ادیمن ز یباش یچون اگه دخترِ خوب یاِنقدر بترس ستینه،نه،الزم ن-

 !یگوش کن

 :دمیبود پرس یبه هر جون کندن یاومد ول یبودم که نفسم باال نم دهیترس اِنقدر

 ؟یخوا یم یاز من چ-

 کرد و گفت: یکوتاه ی خنده

 ی!میکور بمون شهیهم یواسه  دیخوام،فقط با یازت نم یادیز زِیسرِ اصلِ مطلب.من چ یدخترِ خوب،رفت نیآفر-

 !گم؟یم یکه چ یفهم

 گفتم: عیسر نیهم یبودم برا دهیخواست درمان نشم و کور بمونم!ازش ترس یازم م اون

 قبوله!-

 و بعد گفت: دنیشروع کرد به خند یبلند و چندش آور یصدا با

 کردم! یاز اول با خودت معامله م یدونستم اِنقدر حرف گوش کن یاگه م-

 د.و بند بندِ وجودم رو ترس فرا گرفته بو دیلرز یبدنم م یاعضا تمومِ
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 و چهارم[ ستی]پارت ب

 ��بیغر آغوش��

 یا جهیفکر کردم به نت یبالرو سرم آورده بود؟!هرچ نیاز من به دل داشت که ا یا نهیبود و چه ک یک نیا آخه

 افکارم رو پاره کرد: یچندش آورش رشته  یو با صدا دمینرس

 خانم. بایخداحافظ د گهیخب د-

لِ گرفتم برم و ک یم میتصم یکنم.هِ کاریچ دیدونستم با یو نم زیبا ترس انداختم رو م ویکه قطع کرد گوش یوقت

..و ..یمن گوش کن یبه حرفها دیتو گوشم....فقط با دیچیپ یاون مرد م یکنم اما صدا فیتعر الیرام یموضوع رو برا

 .ممیشدم از تصم یم مونیپش

به  گهیرو تحمل کنم.من د گهیدردِ د هینداشتم که  نویتوانِ ا گهیدکنه و من  تمیبگم بدتر اذ الیاگه به رام دمیترس یم

 میزندگ یروزها نیهفت سال بدتر نیو ا دیعادت کردن هفت سال طول کش نیکور بودنم عادت کرده بودم اما ا

حرفم بمونم.از اون  یکرد به حرفش گوش ندم و پا صراراِ الیوقت درمان نشم و هرچقدر رام چیگرفتم ه میبود.تصم

منو  یزنگ یِانداخت و هر صدا یمنو به وحشت م ییشروع شد.هر صدا دنامیترس گهیکه اون مرد زنگ زد د یروز

 کردم بازم اونه! یترسوند و فکر م یم

بهونه پشتِ سرِ هم  یترسم.منم کل یکرد که چمه و چرا انقدر م یازم سؤال م زیر هیبهم شک کرده بود و  الیرام

 کردم تا شَکِش برطرف بشه. یم فیرد

 ینم گهیراحت شد و د المیخ ستین یخبر بهیاز زنگ زدنِ اون مردِ غر گهید دمید یچند روز گذشت و وقت باالخره

 .دمیترس

اما من مخالفت کردم و گفتم بهتره تو خونه تولد  میریتولدم بود و مامان اِصرار داشت تولدمو تو تاالر بگ گهیروز د دو

 تو گهیمن نبود موافقت کرد و قرار شد دو روز د فِی.مامانمم که حرمیرو دعوت کن کیدرجه  لِیو فقط فام میریبگ

کنم  خودم لباس انتخاب یتونستم برا ی.من که نممیو لباس بخر میقرار گذاشتم بر رای.با سمرنیخونه واسم تولد بگ

 یرو م رایسم ی قهیکرد و خانواده هم سل یاب مبرام لباس انتخ رایسم شهیهم نیهم یبرا دمید یرو نم ییچون جا

اومد و  عیمخصوصمو صدا کردم.هاشم آقا سر یو هاشم آقا راننده  ستادمیا اطی.حاضر و آماده داخلِ حدنیپسند

 گفت:
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 بله خانم؟-

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 آماده کن لطفاً. نویخوام امروز با دوستم برم بازار،ماش یم-

 داد. یتندش نشون از دور شدنش م یقدمها یگفت و صدا یچشم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجم[ ستی]پارت ب

 ��بیغر آغوش��

 یزیچ یاهیرو،اما جز س اطیداخلِ ح یگال نمیبودم دلم خواست که بب ستادهیا اطیح یجلو یسکو یکه رو نطوریهم

نستم چون اونوقت اون مرد دوباره تو یخواست درمان بشم اما نم یرو گونه م،دلم م دی.ناخودآگاه اشکم چکدمیند

 اومد سراغم! یم

 شد و گفت: کمیآقا نزد هاشم

 آماده ست. نیخانم،ماش-

 :دی.هاشم پرسنییرفتم پا اطیح یتکون دادم و آروم از پله ها یسر

 خانم عصاتون کجاست؟-

 گفتم: نیهم یاومد برا یکردم چون بدم م یمسخره استفاده نم دِیسف یوقت از اون عصا چیه

 انداختمش دور!-

 سوار شدم و درو بست گفتم: یکرد.وقت میهمراه نینگفت و تا ماش یچیه گهید
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 .رایدنبالِ سم میبر-

 چشم خانم.-

و  اریسم یدمِ خونه  میدیتا رس میتو راه بود یربع کیحرکت کرد ازش خواستم تندتر بره و اونم اطاعت کرد. یوقت

 شد و گفت: نیارِ ماشسو ییدمِ در.با خوشرو ادیبهش زنگ زدم که ب

 جونِ خودم. بایسالم د-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یزم،خوبیسالم عز-

 قربونِ اون لبخندات بشم،منم خوبم.-

 رایخنده هاش تنگ شده بود.هاشم حرکت کرد و سم دنِید یبرا نمش،دلمیخواست بب یو چقدر دلم م دمیخند

 گفت:

 !روزیمامانت بهم زنگ زد د باید-

 :دمیپرس کنجکاوانه

 داشت؟ کارتیچ-

 مکث کرد و بعد گفت: یکم

 درمان. یبرا کایآمر یکنم بر تیازم خواست باهات حرف بزنم و راض-

 کردم آروم باشم و گفتم: ی.سعدمیاون مرد انداخت و ترس ادِیدرمان دوباره منو  اسمِ

 !ینظرمو عوض کن یتون یگرفتم و تو هم نم ممویمن تصم رایسم-

 با؟یآخه چرا د-

 یبهش م یجواب هی دیکردم و با یخودم حِس م یرو هم رو رایبگم.نگاهِ سمجِ سم یدونستم چ یکردم و نم سکوت

 دادم پس گفتم:
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 بدم! یواه دِیعادت کردم و دوست ندارم به خودم ام طیشرا نیبه ا با،منیخواد د یدلم نم-

 نشست رو دستم و گفت: دستش

 .یشیباش خوب م ،مطمئنیراه ها رو امتحان کن یبه خدا باشه و همه  دتیام دیتو فقط با زمیعز-

دستِ  رِیباعثِ لرزشِ دستم شد،به سرعت دستمو از ز نیشد و ا یتو گوشم اِکو م شتریاون مرد هر لحظه ب یصدا

 :دیپرس رایخودمو حفظ کنم اما سم یِکردم خونسرد یو سع رونیب دمیکش رایسم

 شده؟ یزیبا؟چیلرزه د یچرا دستات م-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و ششم[ ستی]پارت ب

 ��بیغر آغوش��

 تکون دادم و گفتم: نیبه طرف سرمو

 !ستین یچیه-

 ؟یمطمئن-

 رایو به کمکِ سم میدی.باالخره به بازارِ موردِ نظر رسدینپرس یچیه گهید رایتکون دادم و سم دییتأ یِبه معن سرمو

 یو م میدیمغازه لباس خر نیبود،باالخره در آخر رایو دستِ من در دستِ سم میشدم.کلِ پاساژ رو گشت ادهیپ

 .به من گفت:ییبره دستشو دیگفت با رایکه سم میبر میخواست

 .امیاالن م ن،منیبش نجایتو هم زمیعز-

 نشستم. یصندل یرو کمک کرد و رو من
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 یکیکردم و خودمو جمع و جور  یکنارم نشست.کم یکیگذشت که احساس کردم  یم رایاز رفتنِ سم یا هیثان چند

 دمِ گوشم گفت:

 خانم! بایسالم د-

 بلند شدم اما دستمو گرفت و گفت: عیبست و سر خیدر رگام  خون

 !ینیبهتره بش-

 تو گوشم: دیچینشستم و دوباره صداش پ دیلرز یکه م ییپاها با

 .یبکن دیبا کاریتا بهت بگم چ یتو خونه و منتظر یدخترِ آروم نشست هیکه مثلِ  نمیب یم-

 چشمهامو بسته بودم و توانِ حرف زدن هم نداشتم که خودش ادامه داد: ادیترسِ ز از

 ره. یجوب نم هیآبمون با هم تو  یاول اِنقدر بترس نیاگه قرار باشه از هم باید نیبب-

 زدم که گفت: مهیلبخندِ نصفه و ن هیکردم آروم باشم و  یسع

 دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا یلیخ گم،منیم یچ نی!حاال خوب گوش کن ببیشیبا لبخند قشنگ تر م نیآفر-

 .مگه نه؟رینظ یزوجِ ب هی میش یو م میهم ساخته شد یکه ما برا

 گفت؟ یم یچ نیهنگ کرده بود،ا مغزم

 :دیکه دستمو فشار داد و دوباره پرس دمیاز قبل ترس شتریو اون؟!ب من

 مگه نه؟-

 و با مِن مِن گفتم: دیکش یبد رِیت دستم

 دونم. ی...نمینم-

 فشار داد و گفت: شتریب دستمو

 !زمیعز یبدون دیبا یول-
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 تو گوشم: دیچیپ رایسم یسکوت شد و بعد صدا یا هی.چند ثاندمیوِل کرد و من تازه نفسِ راحت کش دستمو

 .یمعطل شد دیم،ببخشیبلند شو بر گهیخب د-

 .میاز پاساژ خارج شد رایآروم شدم و همونطور که ترس کلِ وجودمو فراگرفته بود بلند شدم و همراهِ سم یکم تازه

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتم[ ستی]پارت ب

 ��بیغر آغوش��

گوشم اِکو  یاون مرد تو یهام برگشت.صدا هیو هاشم آقا راه افتاد احساس کردم نفس به ر میشد نیسوارِ ماش یوقت

 یتونستم جلو یو نم دنی.دوباره پاهام شروع کرد به لرز"رینظ یزوجِ ب هی میش یم"،"میهم ساخته شد یما برا"شد

 :دیپرس یبا نگران رایکه سم رمیلرزششو بگ

 !با؟یلرزه د یچرا پاهات م-

 گفتم: عیسر

 سردمه!-

 گفت: یشد تو صداش حس کرد وقت یرو م تعجب

 تو تابستون سردته؟!-

 یرفح رایسم گهیتکون دادم و د دییتأ یِسردم بود.سرمو به معن ادمیسردم بود اما نه بخاطرِ سرما،بلکه از ترسِ ز آره

 انداخت. میپاها یرو یزینزد و فقط چ

راهِ برگشت به خونه تو سکوت گذشت و من داشتم به  رِیمس ی هیبگه.بق یچ دیدونه با یتعجب کرده و نم یکل حتماً

رو  رایکنم و کدوم راه درسته.سم کاریچ دیدونستم با یکردم.نم ینازل شده بود فکر م میتو زندگ کدفعهیکه  ییبال
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و کمکم کرد برم داخلِ  اطیاومد تو ح عیسر نیاسمی میدیرس یسمتِ خونه،وقت میو رفت میکرد ادهیدمِ خونشون پ

 :دمیرو شن الیرام یصدا میخونه.واردِ خونه که شد

 ؟یکرد با،فکراتویسالم د-

 هیبودم نشستم و سرمو گرفتم تو دستام،بعد شروع کردم به گر ستادهیهمون قسمت از خونه که ا یو عصب کالفه

 کردن و گفتم:

 توروخدا بس کن! الیرام-

 آرومش گفت: یو بعد دستش نشست رو شونه م.با صدا دمیطرفم رو شن ومدیقدمهاش که داشت م یصدا

 ،بَده؟یمان بشخوام در ی؟میکن یم هیخواهرِ من چرا گر-

 کردم و گفتم: نییبه سرعت باال و پا سرمو

 آره بده!توروخدا اِنقدر اصرار نکن،من دوست ندارم درمان بشم!-

 :دیکه در صداش بود پرس یتعجب با

 !؟چرا؟یدرمان بش یخوا ینم-

 گفتم: نینداشتم بنابرا یقانع کننده ا لِیدل

 !نیخواد،همیچون دلم نم-

شدن بس که سرِ تو جوش  رینکن.بخدا مامان و بابا پ یاِنقدر با همه لجباز بای؟دیزن یو محرفه ت نمی!آخه ان؟یهم-

 زدن و غصه خوردن.

اما من مجبور بودم کور بمونم چون از اون مردِ ناشناس  گهیم یچ دمیفهم یحرفهاش رو قبول داشتم و م ی همه

 آورد. یسرم م ییبال هیدادم وگرنه  یبه حرفش گوش م دیبودم و با دهیترس
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 و هشتم[ ستی]پارت ب

 ��بیغر آغوش��

 گفتم: نیبنابرا

 !میوضع راض نیکنه.من به هم رییتغ تمیخوام وضع یمن نم ال،امایرام یگیم یفهمم چ یم-

 وتنها برم باال ر نکهیا ینگفت و تنهام گذاشت.منم از جا بلند شدم و رفتم سمتِ پله ها.حوصله  یچیه گهید الیرام

رو صدا زدم،اومد کمکم و به کمکِ اون رفتم باال و واردِ اتاقم  نیاسمیو  ستادمیدمِ پله ها ا نیهم ینداشتم،برا

 !دمیترس یهم م ییاز تنها گهیکه رفت و درو پشتِ سرش بست دوباره ترس بَرَم داشت،د نیاسمیشدم.

 کنه. دمیبودم که زنگ بزنه و دوباره تهد نیلحظه منتظرِ ا هر

 زنگ زد،دوباره هول بَرَم داشت و با ترس جواب دادم: لمیبودم که موبا الیفکر و خ تو

 د؟ییاَلو،بفرما-

 بود و باز شروع کرد به مسخره کردنم: خودش

 حرف بزن! یبه بعد با من خودمون نیاوه،چه باکالس و لفظِ قلم.از ا-

شدم و  یزد اِنگار الل م ی.اصالً هر وقت باهام حرف مزدیبدنم شروع به لرزش کرد و قلبم از ترس تند تند م دوباره

 دادم! یتوانِ حرف زدنم رو از دست م

 سکوت کردم گفت: دید یوقت

رف و ح یالل فقط نفس بکش یآدمها هِیو من دوست ندارم که شب میبا هم باش شتریبه بعد ب نیمن و تو قراره از ا-

 !ینزن

داد که باهاش  یکرد.داشت بهم دستور م یشدم و ترس تمامِ وجودمو پُر م یقبل معذب م یاز لحظه  شتریلحظه ب هر

 گفتم: یکرد.به هزار سخت یم دمیدوست بشم،داشت تهد
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 دوست باشم! یتونم با کس یمن نم یول-

 و بعد گفت: دیخند یبلند یصدا با

 !میشو نامزد ب یو تو جوابِ بله بد تیخواستگار امیباهام،قراره ب یدوست باش ستیقرار ن-

 م حبس. نهیس یسرم اِکو شد و نفس تو ینامزد تو یبست،کلمه  خیتو رگام  خون

 !شدم؟یدم،میترس یاز صداش هم م یمردِ ناشناس که حت نینامزدِ ا دیبا من
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 و نهم[ ستی]پارت ب

 ��بیغر آغوش��

 گفتم: نیکردم،بنابرا یرو نم یکار نیوقت همچ چیممکن بود و من ه رِیغ نیا

 کنم! یکارو نم نیوقت ا چیمن ه-

 و بعد گفت: دیخند دوباره

بهت دستور  ،منیدینظر م ی!من حقِ انتخاب بهت ندادم که دارینیب یچون بد م یکنارِ من شجاع نباش ریبگ ادی-

 خانم! بایبرات د شهیباشه اونوقت بد م نیا رِیچون اگه غ یاطاعت کن دیدادم و تو با

 ج بدم و گفتم:شجاعت به خر خواستم

 ؟یکنیم کاریمثالً چ-

 کرد و بعد گفت: یمکث

 !،چطوره؟یفلجم شد یدیدفعه د هی،یاالن کور-
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سرد کردم خون یکه رحم نداشت.سع یبگم به آدم یکنم و چ کاریچ دیدونستم با یاومد و نم یباال م یبه سخت نفسم

 باشم و گفتم:

 ؟یاصالً از کجا معلوم تو راست بگ-

 خنده ش بلند شد و بعد گفت: یبار صدا نیچندم یبرا

 الی.چطوره رامیامتحان کن یتون یم یاگه منو قبول ندار یو نترس!ول یشیشجاع م یخوشم اومد.دار نیخوبه،آفر-

 !؟یبکنه،هان؟موافق کیتصادفِ کوچ هی

 گفتم: عیو سر دمیاز قبل ترس شتریب

 نداشته باش. یکار الیرام کنم،باینه،نه،حرفاتو باور م-

خوردم.باالخره ساکت شد و بعد  یحرص م شتریو من هر لحظه ب دنیدوباره شروع کرد به خند شعوریب ی پسره

 گفت:

 زنم.خداحافظ نامزدِ قشنگم! یبهت زنگ م گهیخوب فکراتو بکن،من چند روزِ د-

شد رو گونه م.تمومِ آرزوهامو با کور شدن از دست داده  ریسراز یگریپس از د یکیکه قطع شد اشکام  یگوش

 دم! یدونستم دارم تاوانِ کدوم گناهو پس م یدادم و نم یاز دست م مویزندگ دیبودم،االنم با
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 اُم[ ی]پارت س

 ��بیغر آغوش��

 "هامون"
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.از دیاز لحنِ حرف زدنش فهم شدیم نوی.اعصابش خورد بود و اششیکارخونه بودم که دامون زنگ زد و گفت برم پ تو

راه داشتم به  رِیشدم،بعد حرکت کردم سمتِ باشگاهِ دامون.تو تمامِ طولِ مس نمیو سوارِ ماش رونیکارخونه رفتم ب

 یدوستش داشتم و دلم م یاومد تو فکر و ذکرم.از بچگ یهوا م یکردم!دستِ خودم نبود و هر لحظه ب یفکر م باید

 دیداد به دامون که با ریکور شد گ باید ینکرد اما مامان از وقت یکور شد برام فرق یوقت یه و حتخواست مالِ من باش

آوردند  یخودشون نم یخوام اما به رو یرو م بایدونستن من د یسوخت.همشون م یم باید یچون دلش برا رتشیبگ

 نداشت. باید یِجز کور یقانع کننده ا لِیازدواج کنم و دل بایچون مامان دوست نداشت من با د

.نگاهمو نیاز باشگاه خارج شد و نشست داخلِ ماش یدمِ در.عصب ادیدمِ باشگاه و زنگ زدم به دامون که ب دمیرس

 :دمیرخش و پرس میدوختم به ن

 ؟یهست یشده؟چرا اِنقدر عصب یچ-

 هوا برگشت به سمتم و گفت: یب

 .شمیم وونهیدارم د گهیخه؟بخدا دکنه آ یرو م نکارایشورشو درآورده،چرا ا گهیمامان د-

 :دمیپرس یکنجکاو با

 کرده؟ کاریمگه باز چ-

 سرشو تکون داد و گفت: یکالفگ با

 کنم؟ کاریچ دیمن االن با با،آخهیگذاشته با مادرِ د یرفته بدونِ نظر گرفتن از من قرارِ خواستگار-

بدتر کارِ خودشو  میکرد یم یمامانم اما اگه باهاش لجباز یخواست داد بزنم از دستِ کارا یشدم و دلم م یعصب منم

 موضوع اعصابم نیا دنِیخودم اِنقدر با شن یبگم که اعصابِ دامون آروم بشه.وقت یچ دیدونستم با یداد.نم یانجام م

 کردم گفت: سکوت دید ی.وقتشهیم یکه دامون هم عصب خت،معلومهیبهم ر

 کنم؟ کاریداداش تو بگو چ-

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست یکالفگ با

 !یخواستگار میر ینداره م یاشکال-
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 گفت: رتیتعجب و ح با

 شد حرف داداش؟ نمی!آخه ا؟یخواستگار میر یم-

 گذاشتم رو شونه ش و گفتم: دستمو

 کنه! یمخالفت م بای.تو نگران نباش،من مطمئنم دیخواستگار میر یآره م-

 گفت: نیداد بنابرا یمن گوش م یبه حرفها شهیهم دامون

 کنه. ریچشم داداش،فقط خدا بخ-

کردم آرومش کنم.دامون هم اعصابش آروم تر شد و برگشت  یدرونم غوغا بود اما لبخند زدم و سع نکهیوجودِ ا با

 گرفتم برگردم کارخونه. میتصم ختهیبه هم ر یداخلِ باشگاه.منم با اعصاب
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 [کمیو  ی]پارت س

 ��بیغر آغوش��

 "عطا"

 رفتم و کالفه بودم که شاهرخ گفت: یاتاق رو راه م عرضِ

 .یر یرو مخِ من رژه م یساعته دار هیچته عطا؟-

 و نگاش کردم،بعد گفتم: ستادمیا

 ساله مرده،پس تمومش کن! هیفهممت واقعاً!خاطره  یحواست به اطرافت باشه،من نم شتریب کمی شهیشاهرخ م-
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نگام کرد،بعد  یچشمم.مات نگاش کردم و دستم نشست رو صورتم.کم رِیمشت خوابوند ز هیهوا  یب روم و یجلو اومد

 روشو ازم برگردوند و گفت:

 وقت. چیار،هیاسمِ خاطره رو ن گهید-

 شاهرخ گفت: نیهم یتونستم حرف بزنم.برا یبرنخورده بود،فقط شوکه بودم و نم بهم

ارو کار نیا یجلوه که عاشقش بودم و همه  یحت ادیبه چشمم نم یوقت دختر چیه گهید د،منیمن بش الِیخیلطفاً ب-

 بخاطرِ اون کردم!

 :دمیگشاد شد و پرس رتیاز ح چشمهام

 !؟یتو عاشقِ جلوه بود-

 به سرعت برگشت،هول و دستپاچه نگام کرد و گفت: کدفعهی

 بود که... نیا ،منظورمیعنینه،-

 قطع کردم و گفتم: حرفشو

 شاهرخ؟ یکرد کاریاره و حرفهاش راسته،تو با خودت و جلوه چپس جلوه حق د-

 شد و صداش رفت باال: یعصب

درصدشم نداره منو سرِ لج انداخت و باعث شد با احساساتِ  هیجاش که االن  یخودش بود.با اون غرورِ ب رِیتقص-

 یلبق یِضیبکنم.خاطره مر یکارخوب بود،اونقدر که از کارم شرمنده شدم اما نتونستم  یلیکنم.خاطره خ یخاطره باز

 !؟یفهم ی!ممیداشت عطا،من و جلوه باعثِ مرگش شد

 :دمیتر از قبل نگاش کردم و پرس متعجب

 !؟یچ یعنی-

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست
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 ییحرفها ده،اونیشن ویخاطره پشتِ دره و همه چ میدیروز جلوه اومده بود شرکت و با هم بحثمون شد که بعد د هی-

 نویدونم،دوستش داشتم و ا یبکنه.عطا من خودمو مقصرِ مرگِ خاطره م یقلب یباعث شد خاطره سکته  میکه زد

 !دمیفهم رید یلیخ

 گاریرو روشن کرد و س مشیشناخت یما م یکه همه  یرون،فندکیپاکت ب دازینخ رو کش هیدرآورد و  گارشویس پاکتِ

همه درد رو تحمل  نیکه شاهرخ ا شدیبودم و باورم نم رهیزد خ یم گاریکه به س یقیعم یزد.به پُک ها شیرو آت

 به من! ینگفته،حت یچیکرده و ه
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 و دوم[ ی]پارت س

 ��بیغر آغوش��

 که از خودم سراغ داشتم گفتم: یلحن نیجلو و دستمو گذاشتم رو شونه ش،بعد با آروم تر رفتم

 که... ستاده،تویخاطره پشتِ در ا یدونست یکه نم ،تویآروم باش شاهرخ.تو که از قصد اون حرفهارو نزد-

 قطع کرد و گفت: حرفمو

خواد،من از جفتشون سوءِ استفاده  یدونستم که خاطره منو م یدونستم که عاشقِ جلوه ام،من م یاما من م-

 .یاشتباهم سرپوش بزار ینکن رو یکردم.پس سع

 بگم و سکوت کردم که ادامه داد: یزینتونستم چ گهید

 طا برو به کارات برس.ع-

 یرو زدم.وقت کی یطبقه  ی.سوارِ آسانسور شدم و دکمه رونیشونه ش برداشتم و از اتاقش رفتم ب یاز رو دستمو

 :دیمبل بلند شد و پرس یاز رو عیو واردِ اتاقم شدم،جلوه سر نییرفتم پا

 شد عطا؟ یچ-
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 نگاش کردم و گفتم: قیعم

 جلوه؟ ینگفت زویچرا به من همه چ-

 :دینگام کرد،بعد پرس یجیتعجب و گ با

 نگفتم؟! ویچ-

 زدم روش و گفتم: زم،محکمیسمتِ م رفتم

 شما باعثِ مرگِ خاطره شده! یحرفها نکهیا-

 سمتش و گفتم: برگشتم

 هان؟!-

 قدم رفت عقب تر و با مِن مِن گفت: کی

 ما...خب...ما... یعنیمن...-

 و حرفشو قطع کردم: ختیبهم ر اعصابم

 .یداد یادامه م دیشاهرخ نامزدِ خواهرت بود و تو نبا گهیاون موقع د ن،امایدونست یمآره شما ن-

 رو گونه ش و گفت: دیچک اشکش

 خواهرم بود. ره،اونیخواستم خاطره بم یشاهرخ بشم،دستِ خودم نبود.من نم الِیخیتونستم ب ینم-

 کردم آروم باشم و گفتم: یسع دمیکه د اشکشو

ادامه نده  گهید ره،پسیو واسه برگردوندنِ شاهرخ هم د رهید یمونیپش یواسه  گهیاما االن د یخواست یآره نم-

 نکن. کیخودتو کوچ نیاز ا شتریکنم ب یگرده با تو.من ازت خواهش م یبرنم گهیجلوه.شاهرخ اصالً د
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 و سوم[ ی]پارت س

 ��بیغر آغوش��

 گفت: ینگ خورد.تلفن رو جواب دادم که منشباز کرد تا جوابمو بده که تلفن ز دهن

 مراجعه کننده اومده. یمال رِیاستخدامِ مد ی،برایمراد یآقا-

 ؟یخب چرا به من زنگ زد-

 دارن! یرم،برنمیگ یتماس م یمسعود یآخه هر چقدر با اتاقِ آقا-

 و گفتم: دمیکش یکالفه ا پوفِ

 .شهیم یچ نمیبفرست اتاقم،بب یکی یکیباشه -

 نفر اومده! کیاما فقط -

 خب همونو بفرست.-

 گذاشتم و رو به جلوه گفتم: ویگوش

 خونه،من االن کار دارم. یبهتره بر-

 رفت که گفتم: یکرد و داشت م یشد،خداحافظ بلند

 هرچه زودتر تموم کن. ویباز نیجلوه ا-

 یدییاتاقم زده شد.بفرما و منتظرِ مراجعه کننده شدم که درِ زمینگام کنه رفت و منم نشستم پشتِ م نکهیا بدونِ

 داشت. یرنگ یفِر و بور به همراهِ چشمها یانداختم،موها یواردِ اتاق شد.به سرتاپاش نگاه یگفتم و پسر

 به مبلها کردم و گفتم: اشاره

 لطفاً. دینیبنش-
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 بهش انداختم،بعد گفتم: یاز مبلها نشست و نگام کرد.پرونده شو داد به دستم و نگاه یکی یرو

 د؟یکار هم دار ی ،سابقهیمال رِیاستخدامِ مد دی.خب اومدسانسیساله،فوق ل29،یلیسه زیمبکا یآقا-

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 کردم! یبله دارم،تو شرکتِ ماهان کار م-

 باال انداختم و گفتم: ییاَبرو

 د؟یکرد یکار م یمعروف نیتو شرکتِ به ا یوقت نجایا دیپس چرا اومد-

 زد و گفت: یلبخند

 به مشکل برخوردم. یسرِ مسائلِ شخص رانشیاز مد یکیمتأسفانه با -

 تکون دادم و گفتم: یسر

 دم. یکنم بعد خبرشو بهتون م یصحبت م رعاملیمن با مد نطور،باشهیکه ا-

 یشرکت بود!به ساعتم نگاه یبرا یخوب ی نهیکرد و رفت.به نظرم گز یگفت و بلند شد،بعد خداحافظ یا باشه

 رِیاونوقت آقا همش از ز میهمه کار دار نیقطع کردم.ا ویگوش یفَرهان زنگ زدم اما جواب نداد و عصب انداختم و به

 !رهیکار در م

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهارم[ ی]پارت س

 ��بیغر آغوش��

 "سارا"
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شام رو  میرستوران رو داد.همه موافقت کردند و قرار شد بر شنهادِیو سحر پ رونیب میبر میبچه ها قرار گذاشت با

رو صدا زدم.از  رای.با سر و صدا از اتاقم خارج شدم و سمنمایس میدادم قبلش بر شنهادی.منم پمیداخلِ رستوران بخور

 بهم رفت و گفت: یغره ا رون،چشمیاتاقش اومد ب

 رو سرت؟ یچه خبرته بچه،خونه رو گذاشت-

 براش درآوردم و گفتم: یشکلک

 ادب،کارت دارم خب. یب یبچه خودت-

 و گفت: دیدخن

 ؟یدار کاریخب،چ یلیخ-

 !امیشام هم خونه نم یرون،برایرم ب یمن امروز م یو بگ یخواستم بگم با مامان صحبت کن-

 دو اَبروش نشست و گفت: نِیب یفیظر اخمِ

 رون؟یب یقراره بر یبا ک-

 و گفتم: دمیخند

 .رونیب میر یسحر و دوستاش م ،بایبش یرتیغ ستین یازین-

 محو شد و گفت: اخمهاش

 .شهیم یچ نمیباشه بب-

 و بغلش کردم،بعد گفتم: دمیپر

 زودتر که منتظرمن. ،فقطیقربونت برم خواهر یاله-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

 سارا. ییپررو یلیخ-
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ه امان اجازبگه م ادیب رایتا با مامان صحبت کنه.منم برگشتم داخلِ اتاقم و منتظر نشستم تا سم نییو رفت پا دمیخند

 نه! ایداد 

دم اما مگه  یزنم و خبر م یگفتم صبر کن خودم بهت زنگ م یشد؟منم م یزد که چ یپشتِ سرِ هم زنگ م سحر

 .شدیم شیحال

 اومد و گفت: رایگذشت،بعد سم یا قهیچند دق هی

 خوشحال باش که مامان اجازه داد.-

 خواستم دوباره بپرم بغلش کنم که گفت: یبلند شدم و م یخوشحال با

 جلو که گردنم درد گرفته! این یدوست دار یتو رو جونِ هر ک-

 و گفتم: دمیخند

 .یدونه ا هیباشه،فقط خواستم بگم -

 و گفت: دیخند اونم

 !یکن یخرم م یدار دمیاصالً نفهم-

 به دندون گرفتم و گفتم: لبمو

 ها. یزن یچه حرفا م-

 .امیدم و خبر دادم که مبه سحر زنگ ز عیسر رون،منمیو از اتاق رفت ب دیخند دوباره
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 و پنجم[ ی]پارت س
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 ��بیغر آغوش��

 یکیچون سحر گفت  دمیبه خودم رس یشروع کردم به حاضر شدن و کل عیدنبالم.سر ادیشد سحر با دوستاش ب قرار

 باکالسه. یلیاز دوستاش خ

.با سحر و دوتا از دوستاش رونیرفتم از خونه بکردم و  یخداحافظ نایپنجِ عصر بود که اومدن دنبالم.از مامان ا ساعت

 :دمیو پرس دمیکردم،اما دوستِ باکالسشو ند یبودن احوال پرس دهیبهش چسب شهیکه هم

 ؟یگفت یپس کو اون دوستت که م-

 زد و گفت: چشمک

 سوار شو. ایاد،بیاون خودش م-

دوتا دوستش سرِ منو خوردن از بس حرف  نیا ریشدم.سحر راه افتاد،و تو کلِ مس نیگفتم و سوارِ ماش یآهان

پسر  هیکه  میبود ستادهیپارک کنه.ا نویو سحر رفت تا ماش میشد ادهیسحر پ یو دوستا نما،منیدمِ س میدیزدن.رس

 :دیشد و پرس کیبهمون نزد یقهوه ا یو چشمها یمشک یبا موها

 خانما حالشون چطوره؟!-

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 بوط باشه کُلَنگ!فکر نکنم به تو مر-

 که با اخم گفتم: دیخند یخنده و اون پسر هم م رِیزدن ز یسحر پِق یدوستا

 .ستیهم نا نجایپسرجون برو با دوستات بخند،ا نیبب-

 موقع سحر اومد و رو به پسره گفت: همون

 سالم فرهان،چه خوش قول!-

 :دمیتعجب به سحر نگاه کردم و پرس با

 !ش؟یشناس یتو م-
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 نگام کرد،چشمک زد و گفت: سحر

 !گهیهمون دوستمه که گفتم د-

 ."یخاک بر سرت سارا،گند زد"از تعجب چهارتا شد و تو دلم گفتم چشمهام

 پسر که اسمش فرهان بود گفت: اون

 خشنه سحر. یلیدوستت خ-

 به من کرد و بعد گفت: ینگاه سحر

 هم مهربونه. یلیاِ فرهان،اتفاقاً سارا خ-

 بودم و گفت: ریدوخت به من که سر به ز هم نگاهشو فرهان

 !یلیبله،بله،خ-

دونستم که دوستِ سحرِ،من فکر کردم دوستش  یکرد.خب من از کجا م یمسخره م م خود،داشتیب ی پسره

ارم و شانسِ من فرهان کن مینشست ایداخلِ سالن و رو صندل میکرد.رفت هیته طیو فرهان بل نمایداخلِ س میدختره.رفت

 نشست.

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و ششم[ ی]پارت س

 ��بیغر آغوش��

فرهان،اما  یصحنه اِنقدر خنده م گرفت که حواسم پرت شد و زدم به شونه  هیخنده دار بود. یلیشروع شد و خ لمیف

 و گفت: کمیکرد.سرشو آورد نزد یاونم نگام م دمیکردم و نگاهمو دوختم بهش که د کاریچ دمیفهم کدفعهی

 !یزن یدستت نشکنه به کلنگ دست م-
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ودمو خ لمیتا آخرِ ف گهی.دلمیو نگاهشو دوخت به ف دینگفتم که آروم خند یچیخجالت لبمو به دندون گرفتم و ه با

 میو قرار شد بر رونیب میاومد نمایکه تموم شد از س لمیفرهان بود.ف شِیچون حواسم پ دمینخند ادیکنترل کردم و ز

 معروف.فرهان رو به همه گفت: یاز رستورانها یکی

 .دیامشب شام مهمونِ من-

 گفتند: یو دوستاش با خوشحال سحر

 .ولیا-

معذب بودم و دوست داشتم هر چه زودتر برم خونمون اما به  یلینگفتم.خ یچیلبخندِ کوتاه زدم و ه هیمن فقط  اما

بهم  ی.سحر نگاهمیفرهان راه افتاد نِیو پشتِ سرِ ماش میشد نیسحر قول دادم تا آخرِ شب باهاش باشم.سوارِ ماش

 :دیانداخت و پرس

 ؟یچته سارا؟چرا دِپرِس-

 نگاش کردم و گفتم: یعصب

 دوستت پسره،نه دختر؟ یچرا نگفت-

 نگام کنه گفت: نکهیا بدونِ

 کرد مثالً؟ یم یحاال چه فرق-

 و گفتم: دمیکش یکالفه ا پوفِ

 کرد سحر. یفرق م-

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 دونستم فرق داره و مهمه. ینم-

که فرهان رو به سحر  میشد ادهیپ نیبه رستوران و از ماش میدینگفتم.باالخره رس یچیه گهینگاش کردم و د فقط

 گفت:
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 .امیاالن م د،منینیجا بنش هیداخل  دیشما بر-

 داخل که به سحر گفتم: میگفت و ما رفت یباشه ا سحر

 .امیمن برم دستامو بشورم،بعد م-

ه ک شیبهداشت یها سی.منم رفتم سمتِ سروننیگوشه بش هیتکون داد و به همراهِ دو تا دوستاش رفتن تا  یسر

مردونه  یِبهداشت سِیخارج شدم،فرهان هم همزمان از سرو سیدستامو شستم و از سرو یرستوران بود.وقت یانتها

 رفتم سمتِ بچه ها که گفت: یداشتم م که نگاهمو ازش گرفتم و دینکش هی.به ثانمیخارج شد و چشم تو چشم شد

 .یباش یخورد اِنقدر خجالت یاون اولش بهت نم-

 نگاش کنم گفتم: نکهیو بدونِ ا ستادمیا

درسته که تنها  رون،البتهیرم ب یآقا م کیاولمه با  یپسر معذبم.چون دفعه  کیکشم،از بودن با  یخجالت نم-

 کنه. ینم یبازم فرق یول میستین

 :دینشستم سحر زد به پشتم و پرس زیسرِ م یازش دور شدم.وقت عیگفتم و سر نویا

 به هم کلک؟ نیگفت یم یچ-

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 با من نکن! ایشوخ نینبود،تو هم از ا یمهم ادیز زِیچ-

نگاه  نشست.همزمان به هم زیاعصاب ندارم سکوت کرد و همون موقع فرهان اومد و سرِ م ادیز دید یوقت سحر

 که برام مفهوم نبود! دمیدر نگاهش د یزیو چ میکرد

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتم[ ی]پارت س
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 ��بیغر آغوش��

 "سویگ"

 گفتم: یسرش واردِ خونه شدم و عصب پشتِ

 ز؟یکامب یزن یچرا حرف نم-

 برگشت به سمتم و گفت: کدفعهی

 !قه؟یچند دق یساکت باش شهیم-

 نگاش کردم که ادامه داد: یبرخورد و با دلخور بهم

 تمرکز کنم. یزار ینم-

 که پر از بغض بود گفتم: یخش دار یازش برگردوندم و با صدا رومو

 زنم. یحرف نم گهید-

 گفت: یمیلحنِ مال با

 جان! سویگ دیببخش-

 و برگشتم به سمتش که گفت: دمشیزود بخش شهیهم مثلِ

 .یبرام بکن یکار هیخوام  یازت م-

 :دمیش کردم و پرسنگا کنجکاوانه

 !؟یچه کار-

 و گفت: دیکش شاشیبه ته ر یدست

 !یخواستگار میبر یایخوام باهام ب یم-
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خواست که براش برم  ی.از من مدیکوب یسرم اِنگار با طَبل م یتو یحدِ ممکن از هم باز شد و کس نیتا آخر چشمهام

 بود گفتم: بیخودمم غر یکه برا یو لحن ی.با ناباوردمشیپرست یکه م یمن ،ازیخواستگار

 !؟یکن یم یباهام شوخ یدار-

 نگام کرد و گفت: قیعم

 !یخواستگار یایو ب یخوام به عنوانِ خواهرم کمکم کن یم سو،ازتیگ میمن کامالً جد-

 یرفتم خواستگار یکه عاشقش بودم براش م یبه عنوانِ خواهرِ کس دیساکت شدم.من با کدفعهیو  دمیخند ناباورانه

 دنامیخند نِیشده بودم،ب وونهیو اِنگار د دنیمن بود.دوباره شروع کردم به خند یِاتفاقِ زندگ نیره ترمسخ نیو ا

 توجهمو جلب کرد: یکس یصدا

 خجالت بکش پسر! زیکامب-

 :دمینگاه کردم.دستپاچه نگام کرد و لبخند زد که پرس زیشدم و با تعجب به اطراف و بعد به کامب ساکت

 بود؟! یک یصدا نیا-

 اطراف نگاه کرد و دستپاچه تر از قبل گفت: به

 کس! چیه-

 :دمیاون زن رو شن ینگاش کردم که دوباره صدا هیاندر سف عاقل

 رو باز کن تا دِق نکردم! یاتاقِ لعنت نیدرِ ا ایب زیکامب-

ار رفت و نکتابخونه ک کدفعهیو دستشو کنارِ کتابخونه برد و  ییرایاز پذ ینگاش کردم که رفت سمتِ قسمت یسؤال

 نشسته بود! لچریو یدر مقابلم ظاهر شد که رو یزن

 

@Saeedi i Zahrah 
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 و هشتم[ ی]پارت س

 ��بیغر آغوش��

 نیکردم و زبونم بند اومده بود از ا یمادر صداش زد!با تعجب نگاش م زیبود و کامب زیکامب هِیشب یلیکه خ یزن

ن م دِیکه از د ی.کسدهیشن یحرفامونو م شهیهم هم ینفرِ سوم هیو  میخونه تنها نبود نیهمه وقت ما تو ا نیه،ایقض

 عیکنم که مادرش بهم سالم کرد.سر کاریچ دیدونستم با ینمو مادرش در گردش بود و  زیکامب نِیپنهان بوده!نگاهم ب

 خودمو جمع و جور کردم و جواب سالمشو دادم که گفت:

 گوش نده! زیبه حرفِ کامب-

 :مدیپرس یتعجب و سردرگم با

 !ه؟یمنظورتون چ-

 انداخت و بعد گفت: زیبه کامب ینگاه

 !یکه براش نرو خواستگار نهیمنظورم ا-

 و رو به مادرش گفت: دیبه موهاش کش یدست یعصب زیکامب

 لطفاً شما دخالت نکن!-

 :دیبهش توپ یعصبان مادرش

 !یکن یبدبخت تر م نیدخالت نکنم که دخترِ مردم رو از ا-

 و گفت: دیبه حالتِ مسخره خند زیکامب

 کامل رو بچشه. یِهنوز مونده تا طعمِ بدبخت-

 :دمیپرس نیهم یبرا اوردمیحرفهاشون سر درنم از

 د؟یزن یچه خبره؟در موردِ کدوم دختر حرف م نجایا-

 نگام کرد و با بغض گفت: مادرش
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 !باید-

 ...بایبا،دیبا،دید

ت رف یداشت م زیهمه مهم بود؟!کامب یاِنقدر برا بایچرا د دمیفهم ین نمتکرار شده بود.آخه م هیاسم برام  نیا گهید

 کرد.با همون یم جیموضوع منو گ نیو ا شهیبدبخت م بایداشت د دهیو مادرش مخالف بود چون عق باید یِخواستگار

 :دمیپرس یجیگ

 !با؟ید یِبرم خواستگار دیچرا نبا-

 جوابمو داد: زیکامب مادرِ

 !رهیخواد ازش انتقام بگ یرو دوست نداره و فقط م بایپسر د نیچون ا-

لبخند نشست رو لبم  هیکردم ناخودآگاه  لیذهنم تحل یرو تو زیمادرِ کامب یجمله  یوقت یزده شدم ول رتیح دوباره

 و گفتم:

 !زیکنم کامب یکه من کمکت م نطورهیاگه ا-

دونست که حاضرم  یچون اون نم دمیدزد زیکامب .نگاهمو از مادرِدیبهم خند زینگام کرد و کامب یبا ناباور مادرش

 بکنم. یهر کار زیواسه داشتنِ کامب

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و نهم[ ی]پارت س

 ��بیغر آغوش��

 "جلوه"
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 یپ نیداشت فقط به ا شهیلبش که هم یداره و از لبخندِ رو یشدم و با خودم فکر کردم االن چه احساس رهیخ بهش

 ییِبایکرد که از ز یخلق م ییداد و آهنگها یتکون م انویپ یانگشتهاش رو رو یبردم که االن خوشحاله.به آروم

 ایدن یِقیاستادِ موس نیو به نظرم بهتر اختنو یاما خوب م دید یاومدم.چشمهاش نم یگوش نوازشون به وجد م

 یقرار داشتم چون امروز م یکنم.با شاد کاریچ دیدونستم با یرفتم شرکتِ شاهرخ و نم یم دیبود.امروز باز هم با

 صداش زدم: ی.پس به آرومنتشیرفت شرکتِ شاهرخ و قرار بود که من به همراهِ استادم به اونجا برم تا بب

 استاد مقدم؟-

 رو به سمتم برگردوند و گفت: سرش

 جانم؟-

 و آروم گفتم: کشیجا بلند شدم و رفتم نزد از

 نم؟ازتون بک یخواهش هی شهیم-

 هم لبخند زد و گفت: باز

 بگو. زمیآره عز-

 مِن مِن کردم و بعد گفتم: یکم

زم مؤسسه و ا ادیتونه ب یاما متأسفانه نم نیو استادش باش نهیخواد شما رو بب یدلش م یلیراستش دخترعموم خ-

 اجازه رو بهش بده. نیتا ا دیو با برادرش صحبت کن دیایخواست که شما ب

 کرد و گفت: یکوتاه مکثِ

 تا باهاشون حرف بزنم. دیباشه شمارشونو بد-

 کردم و بعد گفتم: یمِن مِن دوباره

 یشاد د،آخهیشرکتِ پسرعموم تا باهاش صحبت کن میبر دیایامروز بعدِ کالس با من ب شهیخب...خب...اگه م-

 اونجاست!

 لبخند زد و گفت: دوباره
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 .امیباشه م یبه،ولیعج نکهیبا ا-

 فتم:گ یخوشحال با

 .ینیاستاد،شما بهتر یمرس یوا-

 یِبه رنگِ قهوه ا دهیکش یداشت.چشمها ییبایدختر بودم محوش شدم.صورتِ ز هی نکهیو من با ا دیخند

 و خوش فرم بود. یکه قلوه ا یکوچک و متناسب به همراهِ لبان یِنیروشن،ب

و  میمن شد نِیصورتش ساده اما جذاب بود.کالس که تموم شد و همه رفتن،من و استاد مقدم هم سوارِ ماش یاجزا

کنم تا  دایمناسب پ یکردم کلمه  یم یسع نیهم ینبودم برا یمیسمتِ شرکت.اونقدر باهاش صم میحرکت کرد

 بتونم سرِ صحبت رو باهاش باز کنم.

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت چهلم[

 ��بیغر آغوش��

 :دمیبهش انداختم و پرس یکوتاه نگاهِ

 د؟یعالقه دار یقیاستاد،شما خودتون به موس-

 فروغش به روبرو بود گفت: یکه نگاهِ ب همونطور

بودم که کور  یمعمار یرشته  ی.من دانشجویآره تا حدود نکهیصدا کن و دوم ا بایراحت باش و منو د نکهیاول ا-

 ییبپردازم.چون برام سخت بود که بخوام با چشمها یقیگرفتم به موس میامه بدم اما تصمتونستم درسمو اد یشدم،م

 درس بخونم! نهیب یکه نم

 باهاش گفتم: یهمدرد یبراش سوخت و برا دلم
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 !ییایدن یِقیاستادِ موس نیشما بهتر-

 و گفت: دیخند

 ؟یکن یم یچوب کار یدار ای یگیواقعاً م نویا-

 لحنش خنده م گرفت و گفتم: از

 خانم. باید گمیواقعاً م-

.جالب میبا هم حرف زد یشرکت در موردِ همه چ میبرس یقشنگشو زد و تا وقت یاز اون لبخندها یکی شهیهم مثلِ

ما شد.باالخره  نِیب شترِیب تِیمیباعثِ صم نیسال ازم بزرگ تره و ا کیفقط  باید دمیبود که فهم نیتر از همه ا

 ی.وقتمیرو گرفتم تا واردِ شرکت بش بایم و دستِ دیشد ادهیرو پارک کردم پ نیماش نکهیشرکت و بعد از ا میدیرس

دو رو  یطبقه  یندادم و دکمه  یتیو چپ چپ نگام کرد اما من اهم دمیعطا رو د میداخل و سوارِ آسانسور شد میرفت

 زدم.

بلند شد و اومد  یصندل یاز رو ی.با خوشحالمیروبرو شد که منتظر بود یمحضِ خارج شدنمون از آسانسور با شاد به

 و گفت: بایطرفمون،اول به من سالم کرد و بعد نگاهشو دوخت به د

 سالم خانم مقدم.-

 زد و گفت: یلبخند باید

 .زمیسالم عز-

 تعارفمون کرد سمتِ اتاقِ شاهرخ و گفت: یشاد

 .میمنتظرش بمون دی،باومدهیهنوز ن رونیداخلِ اتاقِ شاهرخ،رفته ب میبر نیایب-

اتاق  نیاومد هر وقت به ا یم ادمیکه  ییبد بود برام و تا جا یداخلِ اتاقِ شاهرخ که پر از خاطره ها میرفت یهمگ

 :دیپرس بای.بعد رو به دارهیگفت قهوه ب یبه آبدارچ یو شاد میبا هم.نشست میاومدم،دعوا کرد

 د؟یکن یم سیتدر انویشما فقط پ-

 نه تکون داد و گفت: یِبه معن یسر باید
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 و دوتار هم بلدم. تار،سَنتوریگ-

 و گفت: دیدستاشو به هم کوب یشاد

 ،چطوره؟یقیآلتِ موس هیسه جلسه در هفته و هر جلسه  د؟مثالًیبد ادیهمشو بهم  نیتون ی.بعد میچه عال-

هم خودشو جمع و جور کرد و  یشاد".وونهیزشته د"گفتم واشیکردم تا خودشو کنترل کنه و  یبه شاد یا اشاره

 شاهرخ در چهارچوب در ظاهر شد. یِبرزخ ینگفت.همون موقع در به شدت باز و چهره  یزیچ گهید

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت چهل و 

 ��بیغر آغوش��

 "شاهرخ"

 :دمیکردم پرس یکه با خشم به جلوه نگاه م همونطور

 چه خبره؟ نجایا-

 با ترس از جا بلند شد و گفت: یشاد

 .انیداداش من ازشون خواستم که ب-

 و با خشم گفتم: یمعطل یب

 !یتو غلط کرد-

 نفر گفت: کیاَداهارو که  نیخواستم بگم بس کن ا یش گرفته و اشک تو چشمهاش جمع شد.م افهیق عیسر

 احتشام. یسالم آقا-
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بود بهم و لبخند به لب  رهیبودمش.خ دهیا به حال ندافتاد که ت یگردوندم سمتِ صدا و چشمم به دختر رومو

 .دمیفهم ینم تیموقع نیلبخندشو تو ا یِداشت،واقعاً معن

 سالم و دوباره خواستم حرفمو ادامه بدم که گفت: یِتکون دادم به معن یسر

 احتشام،جوابِ سالم واجبه! یسالم کردم ها آقا-

 نگاهمو دوختم به چشمهاش و گفتم: یعصب

 جواب سالمتو با تکونِ سر دادم؟ یدیخانم مگه ند-

 لبخند زد و گفت: دوباره

 چون کورم! نمیب ینم یکارو بکن نیهم ا گهیو اگه صدبارِ د دمینه ند-

و ر تمیعصبان یکنم.اصالً به کل کاریدونستم چ یبه چشمهاش بودم،نم رهیشوکه شدم و همونطور که خ کدفعهی

 :دمیفراموش کردم و ازش پرس

 ن؟یهست یما کش-

 گفت: یحرص درارش هنوزم رو صورتش بود وقت یِلبخندِ لعنت نیا

 جلوه هستم. یِقیمقدم استادِ موس بایمن د-

 به سمتِ جلوه گردوندم و گفتم: نگاهمو

 جلوه؟ هیموضوع چ-

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 بپرس! یاز شاد-

 :دمینگاه کردم و پرس یشاد به

 شده؟ یچ-
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 نگفت که اون دختر دوباره دهن باز کرد و گفت: یچینگام کرد و ه فقط

 د؟یتون رو برام شَرح بد افهیتونم ازتون درخواست کنم ق یاحتشام م یآقا-

 :دمیکردم و پرس تعجب

 خانم؟! هیمنظورتون چ-

 زد و گفت: لبخند

 تا بهتون بگم! دیبد حیرو برام توض کلتونیصورت و ه یشما کامل اجزا-

 بود و تعجب کرده بودم اما براش گفتم: بیعج هنکیا با

 .نیه،همی.موهام هم مشکهیبه عسل لیروشنِ ما یقهوه ا ه،چشمهامیورزشکار کلمیقدبلندم و ه-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت چهل و دوم[

 ��بیغر آغوش��

 باال داد و گفت: ییاَبرو

 !دیمردِ جذاب هیکاملِ  یپس نمونه -

 !؟یچ یعنی-من

 :و گفت دیخند

 ترسن! یدونفر ازتون م نیکه ا ستیتون ترسناک ن افهیق یعنی-

 که گفت: دمیو خوشم اومد از هوشش.خند دمیکارا فهم نیمنظورشو از ا تازه
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 .ادیمن ب یِقیموس یبه کالسها نکهیا یبرا رمیجونو بگ یشاد یتا اجازه  نجایمن اومدم ا-

 دو اَبروم نشست و گفتم: نِیب یفیظر اخمِ

 امکان نداره!-

 :دیهمون لحنِ آرومش پرس با

 آخه چرا؟-

 نگاه کردم و گفتم: یدمغِ شاد ی افهیق به

 خودمو دارم. لِیدال-

 لبخند زد و گفت: یدر کمالِ ناباور بازم

 د؟یریخواهرتون رو بگ شرفتِیپ یشما اِنقدر محکم هست که باعث بشه جلو لِیاحتشام دال یآقا-

 گفتم: نیهم یکرد برا یم میداشت عصب نیدرست بود و ا حرفهاش

 .دیخواهرم دخالت نکن یِزندگ یلطفاً شما تو-

 تکون داد و گفت: یکرد.سر یم میعصب شتریب جاشیب یلبخندها نیو ا زدیلبخند م همچنان

 .دیبد تیخواهرتون اهم قِیمنم قصدِ دخالت نداشتم،فقط خواستم بگم بهتره به عال-

کور  یِقیگرفتم.رومو کردم سمتِ اون استادِ موس یمیتصم هیناراحته  یلیخ دمید یوقت نگاه کردم و یبه شاد دوباره

 و گفتم:

 شرط. هیدم،اما فقط به  یمن اجازه م دیکه بهش کمک کن دیلیما یلیعالقه داره و شما خ یقیبه موس یاگه شاد-

 به سرعت اومد باال و اون خانم گفت: یشاد سرِ

 شنوم. یم دیبگ-

 و گفتم: بمیبردم داخلِ ج دستامو
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 بهش. دیکن سیبه خونمون و اونجا تدر دیایکه شما ب یبه شرط-

 نشون نداد و بجاش گفت: یعکس العمل چیاما ه نمیحرفمو بب رِیشدم تا تأث قیآرومش دق یچهره  در

 .دمیبا خانواده م صحبت کنم،اونوقت بهتون خبر م دیمن با-

 مبل نشسته بود نگاه کردم و گفتم: یکه رو یرفتن.به شاد یبعد از خداحافظگفتم و جلوه و خانمِ مقدم  یا باشه

 .یبزن دیرو با یقیموس دِیق نصورتیا رِیبهتره موافقت کنه چون اونوقت در غ-

عاً من واق نکهیدرآوردم و فکر کردم به ا گارمویکرد و رفت.بعد از رفتنش س یگفت و از جا بلند شد،خداحافظ یچشم

 ترسناک شدم؟!

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت چهل و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 "باید"

 :دمیاز جلوه پرس رونیب میاحتشام که اومد یاتاقِ آقا از

 هستن؟ ریاِنقدر سخت گ شهیهم شونیا-

 تو گوشم: دیچیناراحتش پ یصدا

 عوض کرد. یبراش افتاد که اونو به کل ییاتفاقها هینبود، ینطوریاز اول ا-

 .نییپا میو رفت میکه سوارِ آسانسور شد دمینپرس یزیچ گهیتکون دادم و د یسر

 :دمیاون آدمِ ترسناک رو شن یمحضِ خروج از آسانسور صدا به
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 !با؟ید یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 :دیپرس عیجلوه آروم باشم.جلوه سر یکردم جلو یبَرَم داشت و هول شدم اما سع ترس

 آقا با شماست استاد؟ نیا-

 بدم اون گفت: یمن جواب نکهیاز ا قبل

 !؟یدار یاالن مشکل شونم،شمایآره با ا-

 به جلوه گفتم: عیسر نیهم یبرد برا یکه داشت آبرومو م یوا

 شده. رمیمن د میبر-

 که اون پسر دستمو گرفت و گفت: میبر میگفت و خواست یباشه ا جلوه

 !یایشما با من م-

 تم:به جلوه گف نیحرفش نداشتم،بنابرا یِجز قبول ینم.چاره اک کاریدونستم چ یو نم زدیگنجشک م هیمثلِ  قلبم

 رم خونه. یم شونیتو برو،من با ا زمیعز-

 دمیدرو شن یشدم و بعد صدا دهیکش یبه سمت کدفعهیگفت و رفت.منم  یباشه ا دیبار یکه تعجب از صداش م جلوه

 که بسته شد.

 و گفت: دیپسر خند اون

 دارم! یچه اتاقِ قشنگ نیبب-

 گفت: یکرد و با حالتِ مسخره ا یمکث کدفعهی بعد

 !ینیبب یتون ینبود که تو نم ادمیاوه،-

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا کدفعهیو هم حرصم گرفته بود که  دمیترس هم

 .یپس حرص خوردن هم بلد-
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 بردم پشتم و مشتشون کردم که گفت: دستامو

 کنم. یتونم باهات باز یم و هر طور دلم بخواد ینیب یکه نم نهیتنها حُسنِ تو ا-

 شدم و گفتم: یعصب

 نکن. تمیاِنقدر اذ کنمیازت خواهش م ،امایبا من دار یو چه خصومت یهست یدونم تو ک یآقا،من نم نیبب-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارتِ چهل و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

 و بعد گفت: دیدوباره خند یعوض ی پسره

 کنم! یم تتیمن هر چقدر دلم بخواد اذ ز،دوماًیاوالً اسمِ من کامب-

 کرده باشم. تیاذ ویاومد که در گذشته کس ینم ادمیکردم  ی.هر چقدر هم فکر مدمیفهم یپسر رو نم نیا واقعاً

 کردم آروم باشم و گفتم: یسع

 .زیبرم خونه آقا کامب دیمن با-

 ت:شونه م و گف ی.دستش نشست رودمیبود فهم دهیچیپ مینیب یعطرِ تلخش که تو یاز بو نویشده بود،ا کمینزد

 خونتون! یر یهر وقت من بخوام م ز،دوماًیصدا کن نه آقا کامب زیاوالً منو کامب-

 نگران شده بود. یو نگران بودم.تا االن حتماً مادرم کل دنیدستام شروع کرد به لرز دوباره

 دستشو از رو شونه م برداشت و گفت: زیخورد و جرئتِ تکون خوردن هم نداشتم.کامب یزنگ م میگوش

 .تویجواب بده گوش-
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 وصل رو زدم و گفتم: یدرآوردم.دکمه  مویو گوش بمیبردم داخلِ ج دستمو

 بله؟-

 :دیپرس تیبود که با عصبان الیرام

 با؟ید ییتو کجا-

 بستم و گفتم: چشمهامو

 دم. یم حیبراتون توض امیم-

 تر از قبل داد زد: یعصب

 دنبالت. امیب ییاکج ؟بگویچ یعنی-

 گفتم: عیسر

 !امیخودم م الیرام خوادینه،نم-

 :دیباز پرس الیرام

 ؟ییبگو کجا گمیم-

 ندادم و بجاش گفتم: تیبه سؤالش اهم منم

 .گم،خداحافظیخونه م امیم-

 گفتم: یبا لحنِ پرخواهش زی.به کامببمیقطع کردم و گذاشتم داخلِ ج ویگوش

 بزار من برم،خانواده م نگرانمن.-

 و گفت: یصندل یتا دستاشو گذاشت دوطرفِ شونه م و هلم داد به سمتِ جلو.بعد منو نشوند رو دو

 چه خوب که نگرانتن!-

 بردم. یبود پِ  یروان ضِیمر هی نکهیواقعاً به ا گهیجمله رو گفت د نیا یوقت
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 :دمیداد زد که دو متر از جا پر نیرو گونه م همچ دیاشکم که چک یقطره  نیم گرفت و اول هیگر

 نکن! هیگر یاحمقِ لعنت-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت چهل و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

 یاما م نمیش رو بب افهیتونستم ق یمو گرفت تو دستاش.نم قهیداشتم آروم باشم که  یپاک کردم و سع اشکامو

 تونستم حس کنم که چقدر ازم متنفره!

 زد گفت: یکه در صداش موج م یتیعصبان با

 ؟یدی،فهمیکن هیمن گر یرو یجلو یوقت حق ندار چیه گهید-

 یاز صدا نویفرستادم.ازم دور شد و ا رونیهام به ب هیکردم و نفسِ حبس شده م رو از ر نییبه سرعت باال و پا سرمو

 ارکیداره چ نمیتونستم بب یخواست م یو دلم م دمیازش نشن ییصدا چیه قهی.تا چند دقدمیبلندش فهم یقدمها

که شب و روزم رو برام تلخ کرده بود  یمرد ی افهیخواست ق یدلم م شتریشد.از همه ب یکه نم فیکنه اما ح یم

ند تند کرده بود و ت دنیباز هم شروع به لرز یلعنت یدستها نیبود!ا میآدمِ زندگ نیکه به نظرم منفورتر ینم،مردیبب

کردم که حاال موردِ  یبد یکه در گذشته به چه کس ادیب ادمیآوردم تا  ی.داشتم به مغزم فشار مدمیکش ینفس م

 گرفتم! شه،قراریسرش نم یزیکه چ وانهید یدهجومِ مر

 یاتاقِ لعنت نیشده ام نبود.سکوتِ ا یدر پَسِ ذهنِ خال یزیچ چیکردم،فکر کردم و باز هم فکر کردم اما ه فکر

 یلحظه واقعاً دلم آغوشِ مادرمو م نی!االن و در ادمشید یکه نم یک تر از مردترسنا یترسناک بود،حت

 بود. ارمیدر اخت شهیهم یمنت چیه یکه ب یخواست،آغوش

 تو گوشم: دیچیپ نشیخشمگ یشدم که صدا یکم کم آروم م داشتم
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 با من بترس! ییبا من،از تنها یِنباش!بترس از من و زندگ ،خوشحالیلبخند نزن لعنت-

اتاقِ ساکت و عذاب آور  نیا ستم؟مردِیکه خوشحال ن دیفهم یکه ترس تمامِ وجودمو گرفته؟واقعاً نم دید ینم واقعاً

گرفتم که در برابرش سکوت  ادیشد!و من  ینم یراض یزیچ چیخواد که به ه یم یدونستم دلش چ یبود و نم بیعج

 تر نشود. یعصبان نیکنم تا از ا

 دامه داد:جوابشو ندادم خودش ا یوقت

 یروز اضافه بشه عصبان هیهفته  کیبه  ،اگهیکه با خانواده ت در موردِ من حرف بزن یهفته وقت دار کی باید-

 !شمیم

بگم  یچ دیدونستم با یداشتم.من واقعاً نم تیموقع نیبود که تو ا ییها ،حسییپشتِ ترس و ترس پشتِ تنها شوک

 کنم.فقط سکوت کرده بودم،سکوت پشتِ سکوت! کاریچ ای

 :دمیو دوباره صداشو شن دوباره

 !نیهم ،فقطیباهام ازدواج کن یخوایو م یکه عاشقِ من شد یگیو م یزن یبا خانواده ت حرف م-
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 ]پارت چهل و ششم[

 ��بیغر آغوش��

بده.چه  تیلحظه اهم نیبه حالِ من تو ا نکهیا دوخت بدونِ یو م دیبر یراحت م ن،چهیگفت فقط هم یراحت م چه

 از من نظر بخواد! نکهیگرفت بدونِ ا یم میتصم میراحت در موردِ زندگ

م دونست ینداشت.نم تیمن براش اهم زِیچ چیمطمئناً ه ستادیا یحجمِ تنفر روبروم م نیبا ا یا گهیهر کسِ د البته

 تم:کالم گف کیکلنجار رفتن با خودم فقط  یتونم زبون باز کنم و فقط سکوت کردم و بعد از کل یچِم شده که نم

 باشه!-
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 دم،فکریخند یقبل م یاز لحظه  شتریو هر لحظه ب دمیکه زدم خنده م گرفت.آروم آروم خند یخودم به حرف بعد

 گفتن! یحالت جنون م نیکنم به ا

همسرم بشه و من تا سر حدِ مرگ  گهیکه قرار بود تا چند وقتِ د یلحظه جنون گرفتم در برابرِ مرد هیمن تو  آره

 شد و گفت: یعصب زیخنده هام کامب ی.از صدادمیترس یازش م

 .بایساکت شو د-

 کرده بودم! لیو تمومِ اشکامو به خنده تبد دمیخند یمن همچنان م اما

 ادیدختر رو فر هی یترسناک که بغضها زِیجنون آم یخنده  کیدم،یخند یدادم و بِجاش م یبغضامو قورت م تمومِ

  "خندم. یگذشته به آن م هیتر است،کارم از گر زیغم انگ هیتلخِ من از گر یخنده "گفت یو م دیکش یزد.داد م یم

 .دمیخند یم میروزها نیبودنم در برابرِ مردِ منفورِ ا فیمن داشتم به ضع آره

 .دمیخند یکه کورم کرده بود م یاز حدم در برابرِ کس شیبه ترسِ ب تمداش

 به پا شده. ییدونست که تو دلم چه غوغا ینم زیو کامب دمیخند یم من

 گرفت! شیدستش آت ادینشست رو لبم و لبام از حرارتِ ز زیکه دستِ کامب دمیخند یهم م هنوز

 کردم و مات شدم که گفت: هنگ

 .یانقدر نخند دختر،رو اعصابم-

 یکارا رو با من م نیپسر چرا ا نیرو نداشتم.ا یکار چیلبم بود و قدرتِ ه یبودم که رو یهم ماتِ دست هنوز

 و نفرت. نهی،کییپروا یهمه ب نیشدم از ا یم وونهیکرد؟داشتم د

مرد که هر  نیراه اومدن با اکشم دستشو برداشت و من نفسم رو رها کردم.سخت بود  ینفس هم نم یحت دید یوقت

 کرد،سخت بود. یخواست م یدلش م یکار
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 ]پارت چهل و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 چند قدم به جلو برداشتم و گفتم: دیجذبه داشته باشم.با ترد کمیکردم  یبلند شدم و سع یصندل یرو از

 خوام برم. یمن م-

 تادمد،افیچیو درد تو کلِ وجودم پ یسخت یِپام خورد به ش کدفعهیداد.رفتم جلوتر و  یکرده بود و جوابمو نم سکوت

 نکنم.دستش نشست شیاشکامو گرفتم تا دوباره عصبان یم گرفته بود.اما با تمامِ وجود جلو هیو واقعاً گر نیرو زم

 کرد و گفت: یهمون قسمت از پام که درد م یرو

 .یبر ییجا یتون ینم ییالن تنهاا یفقط جلوتو نگرفتم تا خودت بفهم-

دردناک تر بود.با حرفهاش اِنگار  زیکامب یکرد،در واقع حرفها یهم به دردم اضافه م زیکامب یداشتم و حرفها درد

 کیاومد و اتفاقاً بدتر تحر یکردم دلش به رحم نم یشد.هر کار م یگشتم به هفت سال قبل و داغِ دلم تازه م یبرم

 یکه نم فینگاه،نگاش کنم اما ح نیبا دلخورتر نستمتو یشد م یدونستم!کاش م یبود؟نم یشد و گناهِ من چ یم

داشتم بهش نشون بدم که من با  اوردم،دوستیخَم به اَبرو ن ادیدوباره از جا بلند شدم و با وجودِ دردِ ز یشد.به سخت

ه ب ردکه برداشتم دوباره همون پام محکم خو یقدم نیتونم کارامو انجام بدم اما متأسفانه دوم یوجودِ کور بودن هم م

رو  زیو باز هم کامب رمیاشکامو بگ ینتونستم جلو ندفعهیو ا دمیپام کش یو ضعف کردم از درد.دوباره دستمو رو زیم

 شونه م و گفت: یکردم چون دستشو گذاشت رو یعصب

 .زیمن اشک نر یبهت گفته بودم جلو-

 کردم گفتم: یم هیکه گر همونطور

 دارم. ست،دردیخودم ن دستِ-

 و گفت: دیخند یکمالِ ناباور در

 !یکش یکه رنج م ،خوبهیخوبه که درد دار-
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 یم ییانقدر احساسِ تنها میروزها نیرحمِ ا یدر شِگِفت بودم.در برابرِ مردِ ب یرحم یو ب یهمه سنگدل نیاز ا واقعاً

خواستم که در وجودِ  یم یمهربان یشکست و کم یقبل م یاز لحظه  شتریکردم که حد نداشت.هر لحظه دلم ب

 !دیخند یو به دردم نم ستادیا ینبود وگرنه نم زیکامب

 شد که گفت: یدونم چ ینم

 رسونمت! یخودم م-

 گفت: یکه عصب رونیبلندم کرد.خواستم دستمو از تو دستش بکشم ب نیزم یهم دستمو گرفت و از رو بعد

 دختر؟ یدارقصدِ فلج شدن  ستا،نکنهیسرِ جات وا-

 یاز پام نم یزیحتماً چ زیخورد به م یاگه م ندفعهیکرد،ا یدرد م یلیو خ زیگفت دوبار پام خورده بود به م یم راست

داد.چند  یقدمهاش نشون از دور شدنش م یکه دستمو وِل کرد و صدا ستادمیموند.پس به حرفش گوش دادم و ا

 :دمیکه صداشو شن ستادمیمنتظر ا یا قهیدق

 .میخب بر-

 یدستمو گرفته بود و دوست نداشتم کس نکهیداشتم از ا یدوباره دستمو گرفت و دنبالِ خودش کشوند.حسِ بد بعد

 .نهیحالت ما رو بب نیتو ا
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 ]پارت چهل و هشتم[

 ��بیغر آغوش��

 گفتم: زیبه کامب نیهم یتونستم تند راه برم برا یکرد و نم یدرد م یلیخ پام

 کنه. یدرد م ؟پامیتر راه بر واشی کمی شهیم-



 بیآغوش غر

 
92 

 

 خونسرد گفت: یلیخ

 نه!-

 تازه تندتر کرد سرعتشو! و

 رِیدزدگ یو صدا ستادیا نکهیگرفتم.تا ا یلبم رو به دندون م یهِ  ادیو من هم از دردِ ز دیکش یم ریبه شدت ت پام

 و بعد درو بست. نمیبش نیاومد،منو کمک کرد تا داخلِ ماش نیماش

 یفروغمو بستم.حالم خوب نبود و نم یب یو چشمها یصندل یِدادم به پشت هیراه افتاد،سرمو تک نیماش یوقت

 که ازش خوشم اومد و گوش سپردم بهش: دیچیپ نیماش یتو یآهنگ یبدم که چِمه.صدا حیتوض یکس یتونستم برا

 ادیکه بارون ب ایتو هر شهرِ دن-"

 تو بغض و درد شهیگم م یابونیخ

 عاشق نشد شهیبارون مگه م تو

 نکرد هیگر شهیبارون مگه م تو

 یبارون بباره ول شهیم مگه

 تنگ نشه یواسه کس یچکیه دلِ

 کوچه هاست یتو یقیزخمِ عم چه

 کشه یشهرو به خون م هیبارون  که

 عاشق داره هی ایدن یهرجا تو

 زنه یتو بارون قدم م هیگر با

 دونن یقصه رو م نیا ابونایخ

 سرآغازِ دل کندنه دنیرس
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 سهمِ هر عاشقه ییتنها هنوز

 یداره زندگ یقانونِ تلخ چه

 که عاشقِ غنچه هاست یباغ هی با

 "یاز زمستون بگ یخوا یم یچجور

 تو گوشم: دیچیپ زیکامب یآهنگ قطع شد و صدا یصدا کدفعهی

 عاشقونه متنفرم! یآهنگها نیاز ا-

 :دمیپرس یکنجکاو با

 ؟ید یپس چرا گوش م-

 نیفهمم گوش دادنِ ا ی.من نمختهیآهنگِ عاشقانه ر یکل زه،برداشتهیدوستِ مزخرفم گفتم برام آهنگ بر نیبه ا-

 خوره. یآهنگها به چه درد م

 گفتم: میشگیزنه با لحنِ آرومِ هم یبار داره مثلِ آدم باهام حرف م نیاول یبرا دمید یوقت

 بود. یو قشنگ فیاتفاقاً آهنگِ لط-

 جوابمو داد: یعصب باز

 و خشونته! یبا من پر از زِبر یزندگ ،چونیکن یخداحافظ تیتو زندگ یفیلط زِیکن با هر چ یسع-

 یحرف چیه گهی.دچیه یعنی زیو لعنت فرستادم به خودم که بدموقع زبون باز کردم،لطافت در مقابلِ کامب دمیترس باز

 گفت: زیو کامب ستادیا نیساعت ماش میرد و بدل نشد و بعد از ن نمونیب

 شو. ادهیم،پیدیرس-

 شدم که گفت: یم ادهیپ داشتم

 .،خداحافظیهفته فرصت دار هینره که  ادتی-
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 لب گفتم: رِیراحت شد و ز المیگاز داد و رفت باالخره خ یشدم.وقت ادهیتکون دادم و پ دییتأ یِبه معن سرمو

 !زیکامب یبرنگرد گهیوقت د چیکاش ه-

رفتم داخلِ خونه پس به هزار  یم دیباالخره با یول دمیترس یم الیبا رام ییرفته بود از ترسِ روبرو زیکه کامب حاال

 کردم و زدم. دایزنگِ درو پ واریزحمت خودمو به درِ خونه رسوندم و با لمسِ د
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 ]پارت چهل و نهم[

 ��بیغر آغوش��

 ''الیرام''

رفتم و چشمم به ساعتِ خونه خشک شده بود که زنگِ در به صدا دراومد.به سرعت  یطرف و اون طرف م نیا نگران

رو صدا زدم تا بره کمکش و  نیاسمی ینفسِ راحت دنِیبعد از کش دمیرو د باید رِیتصو یو وقت فونیرفتم سمتِ آ

 که پدرم گفت: ستادمیخودم اَخم کرده منتظر ا

 .الیرام ریبهش سخت نگ ادیز-

 به در بودم گفتم: رهیکه خ همونطور

 سرخود بودناشو تموم کنه. نیتا ا رمیبهش سخت بگ دیاتفاقاً با-

 .شهیناراحت و دلخور م ینطوریاما ا-پدر

 گفتم: یعصب

 !دیپدر لطفاً اِنقدر لوسش نکن-

 نگفت. یزیچ گهیسکوت کرد و د پدرم
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 افتاد داد زدم: بایواردِ خونه شدند و چشمم که به د نیاسمیو  بایموقع د همون

 با؟ید یبود یکدوم گور-

 کرد و گفتم: کمیتحر شتریخورد و سکوت کرد.سکوتش ب یا کهی

 .بایتواَم د ایب-

 بود،زبون باز کرد و گفتم: ستادهیا ریکه سر به ز همونطور

و  السک ادیاز شاگردام رفته بودم شرکتِ پسرعموش تا باهاش حرف بزنم اجازه بده خواهرش ب یکیخب راستش با -

با  دیبدم،منم بهش گفتم با ادی یقیپسرعموش اجازه نداد،بجاش از من خواست برم خونشون و به خواهرش موس

 خانواده م حرف بزنم.

 آروم شدم و گفتم: یکم

 ؟یداد یقبلش خبر م دینبا-

 .دیرفت ببخش ادمیخب -

 :دمیکردم آروم باشم و پرس یسع

 حاال خونشون کجا هست؟-

 خت و گفت:باال اندا یا شونه

 بپرسم از شاگردم. دیدونم،با ینم-

 که تا اون موقع ساکت بود گفت: پدر

 نه. ای یبر میریگ یم میبعد تصم میکن قیتحق دیو خانواده شون با یجان،قشنگ در موردِ محلِ زندگ باید-

 گفتم: نیاسمیگفت و رفت سمتِ راه پله ها که به  یچَشم باید

 کمکش کن.-
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 :دمیسمتش و پرس دمیپله رو رفت باال گفت آخ و دستشو گرفت به پاش که به سرعت دو نیاول نکهیهم

 شده؟ یچ-

 که صورتش از درد جمع شده بود گفت: همونطور

 کنه! یدرد م کمیست،ین یچیه-

 شدم و صدام رفت باال: یعصب باز

 کنه. یت معلومه که بدجور درد م افهیق با،ازیدروغ نگو د-
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 پارت پنجاهم[]

 ��بیغر آغوش��

 رو گونه ش و گفت: دیچک اشکش

 از درد! رمیم یآره داداش،دارم م-

 گفتم: یلحنِ نگران و مهربون با

 شو ببرمت دکتر. رم،بلندیبم یاله-

 از جا بلند شد. یموافقت کرد و به سخت عیدرد داشت که سر اِنقدر

مادر و پدرم حاضر  دمید رونیحاضر شدم و از اتاقم اومدم ب یکمکش کرد و منم رفتم حاضر بشم.وقت نیاسمی دوباره

 :دمیو آماده منتظرن،با تعجب نگاشون کردم و پرس
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 کجا؟!-

 گفت: مادرم

 .گهید میایخب ما هم م-

 نگاشون کردم و گفتم: هیاَندرسَف عاقل

 .گهید میگرد یبرمش دکتر بعد هم بر م یم د،خودمیتوروخدا شلوغش نکن-

ه و نشست نیتو ماش بایشدم.د نیو سوارِماش رونیرفتم ب یینبود اما قبول کردن و من تنها یاضدلشون ر نکهیا با

 :دمیصورتش از درد جمع شده بود.حرکت کردم و ازش پرس

 با؟یشده د یپات چ-

 خونسرد گفت: یهول شد ول یکم

 .زیم ی هیپام خورد به پا-

 ز؟یم ی هیچرا به پا-

 .دمیپرس یکه چه سوالِ مسخره ا دمیو من تازه فهم دیش لرز چونه

 گفتم: نیهم یبرا ارمیاز دلش درب خواستم

 ره. یم ادتی یبش ،بزرگیکن هیخواد گر یحاال نم-

امِ پُر کرد.تو تم یرو سکوتِ بد نمونینگفتم و ب یچیه گهی.ددیکرد و خنده رو لبم ماس هیگر بایخنده اما د رِیز زدم

 و گفتم: اوردمیص خوردم.آخرم طاقت نکرد و من حر هیگر بایراه د رِیطولِ مس

 .یکرد میبا،عصبیبسه د-

 برد سمتِ صورتش و اشکاشو پاک کرد بعد آروم گفت: دستشو

 رو بهت بگم! یزیچ هیخوام  یکنم،اما م ینم هیباشه گر-
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 :دمیپرس کنجکاوانه

 !؟یبگ یخوا یم یچ-

 کرد و بعد با مِن مِن گفت: یم یدستش باز یانگشتها با

 خوام ازدواج کنم! یمن...من...من م-

زدند که حرکت کنم اما من هنگ  یپشتِ سر بوق م ینهایزدم رو ترمز،ماش ابونیشدت شوکه شدم و وسطِ خ به

 کرده بودم.

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت پنجاه و 

 ��بیغر ِآغوش��

 زد! یبود حاال حرف از ازدواج م دیناام یاز زندگ یکه به کل ییبایزده باشه،د بایحرفو د نیشد ا ینم باورم

 گفت: بایبار تو صورتِ خودم زدم که د چند

 ال؟یرام هیچ یصدا-

 :دمیبوق زدند راه افتادم و با ذوق پرس یپشتِ سر ینای.از بس ماشدمینگاه کردم و خند بهش

 با؟ید یگیراست م-

 کرد و گفت: نییباال و پا دییتا یِبه معن سرشو

 مگه دروغ دارم؟-

 :دمیخوشحال شدم و پرس شیاز پ شیب
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 ؟یازدواج کن یخوا یم یحاال با ک-

 با انگشتاش و گفت: یشروع کرد به باز دوباره

 س! بهیش،غریشناسیتو نم-

مثلِ هامون ازدواج  یبا آدم بایآرزو داشتم د شهی.همارهیاز رو لبم محو شد،چون انتظار داشتم اسمِ هامون رو ب خنده

 زد. یم بهیآدمِ غر هیحرف از  بایحاال د یکنه ول

 :دمیپرس یکنجکاو با

 ؟یدار ؟دوستشیکجا باهاش آشنا شد-

 انداخت و گفت: ریموقع.سرش رو به ز یلرزشِ ب نیاز ا اوردمیو من سردرن دیچونه ش لرز دوباره

 !الیکه اومده بود موسسه باهاش آشنا شدم.من عاشقشم رام یموسسه آشناش بود،چند بار یاز شاگردا یکی-

وسط درست نبود و  نیا یزیچ هیو دستاش به شدت در هم گره خورده بود. دیلرز یزد لباش م یداشت حرف م یوقت

به  ش افهیبود اما ق میخبرِ زندگ نیبهتر نیعاشق شده بود و ا بایحرفها ناراحته!د نیچرا از گفتنِ ا دمیفهم یمن نم

 :دمیو پرس اوردمیخورد.طاقت ن یخوشحال نم یآدمها

 !؟یستیخوشحال ن دیپس چرا اونقدر که با-

 رو گونه ش و گفت: دیچک اشکش

 از شما جدا بشم! دیچون اگه ازدواج کنم با-

 خنده م گرفت و گفتم: دوباره

 یماه که،دختره  یکره  یبر ستیس.قرار ن گهید ی هیقض هیبگو فکر کردم  وونه؟منوید یناراحت نیواسه هم-

 نازنازو.

 یاز اون پسر و عشقش هم مطمئن م دیداره اما با تیعاشق شدم واقع گهیم یوقت باینستم ددو یبودم و م خوشحال

 :دمیپرس بایشدم پس از د
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 محلِ کارش کجاست؟-

 !کنهیکه امروز رفته بودم کار م یتو همون شرکت-

 :دمیتعجب پرس با

 کدوم شرکت؟!-

روز ام نیکنه،همیاونجا کار م زینستم کامبدو یمن نم گه،البتهیشاگردم که امروز رفتم د یهمون شرکتِ پسرعمو-

 .دمیفهم

 تکون دادم و گفتم: یسر

 شرکت بزنم. نیسر به ا هیواجب شد  نطور،پسیکه ا-

بود  بایکه عشقِ د میزندگ دِیجد یو من به دغدغه  میسکوت کرد مارستانیب میتا برس گهیفقط موافقت کرد و د باید

 کردم! یفکر م

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت پنجاه و دوم[

 ��بیغر آغوش��

 ''ایفر''

 هی ی. اِنگار که تودمیترس یم زیبودم و از کامب بایبگم.نگرانِ د یزیچ یتونستم به کس یداغون بود و نم اعصابم

بهش بگم اما  ویقرار گذاشتم و خواستم همه چ رایبود.با سم هودهیتالشهام ب یزدم و همه  یباتالق دست و پا م
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رد.بعد ک یمنو نگران م شتریآرامش ب نیآروم بود و ا وزد  یبهم زنگ نم گهید زینتونستم و دست به سرش کردم.کامب

 گفت: یو بهش زنگ زدم.بعد از خوردنِ دو بوق جواب داد و با سرخوش ایکلنجار رفتن دلمو زدم به در یاز کل

 خانمِ چَموش! ایبَه بَه، سالم فر-

 کردم آروم باشم و گفتم: یکرد.سع ینگرانم م شیاز پ شیب نینبود و ا یدستم عصبان از

 ؟یز،خوبیسالم کامب-

 گفت: بالفاصله

 !شهینم نیحالم بهتر از ا ،اصالًیتوپ،عال-

 :دمیپرس یکنجکاو با

 ؟یانقدر خوشحال هیخبر-

 و گفت: دیخند

 رسه! یخبرش بهت م گهید یتا هفته -

 منو ترسوند،با سماجت گفتم: نیو ا ش پر از حرف بود جمله

 خودت بگو چه خبره؟-

ازش حرف بکشم پس  نکهیا ینبود برا یکرد.اما چاره ا یم یکارش منو عصب نیزاشت و ا یداشت سر به سرم م بازم

 دوختم: فشیگوش به اراج

.اما دوست دارم از زبونِ خودم خبرِ ازدواجمو ستیاصالً خوب ن نیو ا یکن یم یدار جایب یِباز کنجکاو اخانمیفر-

 !یبشنو

قصدِ ازدواج  یسرعت؟!اصالً با چه کس نیکرد،اونم به ا یداشت ازدواج م زیکردم.کامب رتیشدم و ح شوکه

 :دمیو پرس رمیخودمو بگ یداشت؟نتونستم جلو

 هست دختره؟ یحاال ک-
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 !زمیعز ستین بهیغر-

 :دمیپرس یشتریب یِحرفش و با کنجکاو نیکردم از ا دایپ یتعجب کردم و احساسِ بد شتریب

 شناسمش؟! یمن م یعنیآشناست؟!-

 کرد و گفت: یآروم ی خنده

 !شیشناس یآره،خوب هم م-

امکان 'لب گفتم رِی.سرمو به شدت تکون دادم و زدمیفکر به خودم لرز نیصورتم نقش بست و از ا یجلو باید رِیتصو

 .'نداره

 و گفت: دیبود دوباره خند دهیکه صدامو شن زیکامب

 کنم! یازدواج م بایاتفاقاً امکان داره،دارم با د-

 و دوست نیزم یافتادم رو دمیکه شن یبست و شوکه شده از حرف خیو مُهلِک بود.خون تو رگام  یبه شدت کار ضربه

شد و نفسِ  یتموم م یهمه چ دمیپر یاز خواب م یکابوس بود تا حداقل وقت هی دمیکه شن ییزایچ یداشتم همه 

 مخصوصاً من ،یوقت با کس چیآدمِ پشتِ خط ه کهکردم  یقبول م دیبودم و با داریاما متاسفانه ب دم،یکش یراحت م

برداره،پس آبِ دهنمو به  بایکنم دست از سرِ د شیباهاش حرف بزنم و راض یکردم با خونسرد ینداره.سع یشوخ

 قورت دادم و گفتم: یسخت

 ؟یکنیم یهام شوخبا یدار زیکامب-

 زنم! یحرف م یکه دارم باهات جد هیبار نینه اتفاقاً اول-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت پنجاه و سوم[
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 ��بیغر آغوش��

 لبمو به دنون گرفتم و گفتم: ادیحرصِ ز از

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوا یم یدوستش ندار یآخه چرا وقت-

 خونسرد و آروم گفت: یلیخ

 رو دوست دارم! بایهم د یلیو فکرِ اشتباهِ توئه،اتفاقاً من خ هینظر نیا-

 یقت.وزیمثلِ کامب ی.اونم کسدمیشنیم یاز کس میزندگ یبود که تو یحرف نیخنده م گرفت،مسخره تر ناخودآگاه

 گفت: دیخنده مو شن یصدا

 شد،خوشت اومد کوچولو؟ یچ-

 شده بود گفتم: دیهم کل یکه رو ییشدم،بعد با دندونها یآن حرص تمومِ وجودمو گرفت و جد هی

 !یعوض یمسخره رو تو تموم کن یِباز نیبهتره ا-

 و بعد گفت: دنیاون شروع کرد به خند ندفعهیا

مثلِ  ییمخصوصاً در مقابلِ آدمها ستیجَسور بودن هم خوب ن یادیحواست باشه ز اد،امایخوشم م یشیشجاع م-

 من!

خونسرد  یلی.خداشیتهد نیاز ا دمیترس یکه حرصش گرفته،اما من نم کرد و مثلِ روز روشن بود یم دمیتهد داشت

 گفتم:

 نکن! تشیبردار،اذ بایدست از سرِ د -

 گوشم: یتو دیچیپ شیعصب یصدا ندفعهیا

 گم دوستش دارم،اونم عاشقمه! ی.دارم میزن یحرف م یادیز یدار گهید-

 خنده م گرفت و گفتم: بازم

 عاشقِ توئه؟!عمراً اگه باور کنم! باید-
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 !شهیتواَم باورت م گهیتا چند روزِ د ی،ولیستین یچون آدمِ خاص یتو باور کن ستیاصالً مهم ن-

 زیمهربون رو کنارِ کامب یباید نکهیاز ا دمیترس یگفت؟م یواقعاً راست م یعنیشروع کرد به تند تند زدن، قلبم

 .اوردیطاقت نم زیمسلماً کنارِ کامب بایخَشِن و مرموز بود.د یادیکه ز ینم،مردیبب

 دختر؟ یکرد ه،سکوتیچ-

قطع کردم و  ویگوش یآدمِ احمق نداشتم،پس بدونِ خداحافظ نیگفتن با ا یبرا یحرف گهیبد شده بود و د حالم

 یارک هی دیمن باعذاب بکشه. نیاز ا شتریکه ب ستین زم،حقشیعز یبایبا،دیتو ذهنم نقش بست.د باید یچشمها

باعث شد از فکر و  میآالرمِ گوش یزم.صدایرو بهم بر زیکامب یبرنامه ها یهمه  دیخراب بشه،با یبکنم تا همه چ

 بود،بازش کردم و خوندم: زیاز طرفِ کامب امیپ هیو به صفحه ش نگاه کنم. رونیب امیب الیخ

آروم  کن یسع ارم،پسیسرش م ییبال هیچون اونوقت  ینگ یزیچ بایکه افتاده به د ییبهتره از رابطمون و اتفاقها-

 هستم! بایکه چقدر عاشقِ د یو نگاه کن ینیسرِ جات بش

 یشکسته شده  یها کهیچشمم مثلِ ت یشکسته شده ش جلو یها کهیو ت نیزم یرو به شدت پرت کردم رو یگوش

 .زیبود،لعنت به من و لعنت به تو کامب بایقلبِ د

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت پنجاه و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

 ''بایز''

ت وق چیکس رو نداشتم!کاش ه چیه گهی.اما از شانسِ بدِ من ددمیترس یشهرِ بزرگ م نیتو ا ییتنها دم،ازیترس یم

در پ گهی.حاال دیمونیبود واسه پش رید گهیکه د فیدادم اما ح یرو از دست نم نمیاومدم تهران تا پدر و مادرِ نازن ینم

 و مادرمو نداشتم و مرده بودند!
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 اومدند تهران دنبالم. یداشتند م یوقت اونم

 ارکیکجا برم و چ دیدونستم با یو بزرگ نم بیشهرِ غر نیراهِ اومدن تصادف کردند و تنهام گذاشتند.حاال تو ا تو

م م.مه وونهیکردند د یو فکر م شدند یرو گونه م و هِق هِقم بلند شد.آدمها با تعجب از کنارم رد م دیکنم.اشکام چک

کنه،مهم نبود که آدمها اَنگِ  یرو کر م ایهقم داره گوشِ دن هق ینشستم و صدا یپارکِ عموم هی مکتِین ینبود که رو

 هیدرس هم مهم نبود.االن من حُکمِ  یحت یچیه گهیخانواده م مردند د یزدند،اصالً از وقت یبودن رو بهم م وونهید

 کس رو نداشت که شب بره خونه ش! چیو آواره رو داشتم که ه میتیدخترِ 

 .به اطراف نگاه کردمرونیبلند شدم و از پارک رفتم ب مکتین یاز رو نیپارک خسته شدم،بخاطرِ هم ینشستن تو از

هدف به  یرفتم داخل،ب یو داخلِ موسسه شدم.وقت ابونینظرمو جلب کرد،رفتم اونطرفِ خ یآموزش یو موسسه ا

 ندارم. یکار چیه یدونستم چرا اومدم داخلش وقت ینگاه کردم و خودمم نم اطراف

 یبود.همه دورش جمع شده بودند و بهش م بایخورد که واقعاً ز یکه چشمم به دختر رونیبرگردم و برم ب خواستم

 گفتند استاد.

ا دورش خلوت تونم ازش کمک بخوام.پس صبر کردم ت یگفت م یبهم م یحس هیش شدم، رهیجلوتر و خ رفتم

 و گفتم: کشیشد،رفتم نزد

 سالم.-

 زد گفت: یشونه م نگاه کرد و همونطور که لبخند م به

 سالم.-

 بهم نگاه نکرد تعجب کردم و گفتم: میمستق نکهیا از

 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم دیببخش-

 هم لبخند زد و گفت: باز

 .زمیبله،حتماً عز-

 باال انداختم و یکنه!شونه ا یچرا بهم نگاه نم دمیفهم یاما نم هیلحنش و لبخندهاش معلوم بود آدمِ خوب و مهربون از

 گفتم:
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 از دست دادم... یو خانواده م رو به تازگ بمیشهر غر نیمن تو ا-

 بغض گلومو گرفت و سکوت کردم که گفت: باز

 اد؟یبرم یخب،از من چه کمک-

 گفتم: نیهم یادونستم بر ینم خودمم

 .دیکمکم کن دیتون یبهم گفت شما م یاحساس هیدونم  ینم-

 باال انداخت و گفت: ییاَبرو

 چه جالب!-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت پنجاه و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

 هیدرآورد و باز هم باعثِ تعجبم شد! بشیاز ج شویکردم که گوش ینگاش م نطوریو جالب بود.هم بیخودمم عج یبرا

 و گفت: واریساده داشت که گرفت به سمتِ د یلیخ یِگوش

 زنم. یکن،بعداً بهت زنگ م ویشمارتو سِ  ایب-

 رو از دستش گرفتم و گفتم: یگوش یجیگ با

 د؟یکمکم کن شهیرو ندارم که برم بخوابم،م ییامشب جا-

 فکر کرد و بعد گفت: یکم

 ما! یخونه  میامشب بر ایب-
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 دلم گفتم چقدر مهربون.تعجب کردم و تو  شیاز پ شیب

 گفتم: یسرم باشه. پس با خوشحال یبمونم که سقف باال ییجا هیخدام بود که شب رو  از

 خانم... یواقعاً مرس یوا-

 زد و گفت: لبخند

 .باستیاسمم د-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 خانم. باید یبله،واقعاً مرس-

هم بهم  کباریروبروم  یبایچرا دخترِ مهربون و ز دمیمفه یخوشحال شده بودم که حد نداشت اما هنوزم نم انقدر

 نگاه نکرد!دوباره لبخند زد و گفت:

 .امیاالن م ن،منیسالن بش یمکتهاین یشما رو-

 رو صدا زد و گفت: یبود،بعد کس ستادهیهنوز ا بایگفتم و رفتم نشستم اما د یا باشه

 کمکم برم دفتر. ایب-

 که چه خبره! اوردمیکه کمکش کرد نگاه کردم و بازم سردرن یتعجب به او و دختر با

 منتظر نشستم که اومد و چند قدم مونده بود که به من برسه گفت: یا قهیدق ده

 !میبر دی!بلند شد؟یخانم کجا نشست-

 یکه داشت بهم کمک م ینکشم.دختر غیج رتیدهنم تا از ح یو دستمو گرفتم جلو دمیرو فهم یهمه چ کدفعهی

بود و  نایبود و راحت به من اعتماد کرد،ناب نای،نابیهمه مهربون و خواستن نیبود و ا نای.نابدید یبود و منو نم نایابکرد ن

بودم  ستادهیزده ا رتیو همونطور ح ناستیشد که ناب یبرد خونشون!باورم نم یم یشناخت چیداشت منو بدونِ ه

 کردم که دوباره صدام زد: ینگاش م

 د؟ییخانم کجا-
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 و گفتم: ستادمیخودمو حفظ کنم و رفتم جلو،روبروش ا یِکردم خونسرد یسع

 .نجامیمن ا-

 زد و گفت: لبخند

 .ادیراننده م م رون،االنیب میبر ریدستِ منو بگ-

 دستشو گرفتم تو دستم و گفتم: عیسر

 .لیبا کمالِ م-

 نیسوخت که با ا یکردم و دلم براش م یشد هر لحظه نگاش م یو منکه هنوز باورم نم میهم از موسسه خارج شد با

 .نهیرو بب ییتونه جا ینم ییبایهمه ز

 و گفت: دیخند کدفعهی

 !شمیم تیانقدر نگام نکن دختر،اذ-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت پنجاه و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 زدم تو سرِ خودم و گفتم: یکی ناستیفکر کرده بودم ناب نکهیلبخند زدم و از ا ناخودآگاه

 !یینایمن فکر کردم شما ناب دیببخش-

 !یدرست فکر کرد-

 کنم؟ یدارم نگاهتون م نیدیپس چطور فهم-
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 هم لبخند زد و گفت: باز

 فقط حس کردم.-

 هی نکهیتا ا میستادیا یا قهی.پنج دقادیتا راننده ش ب ستادمیمنتظر ا یحرف چیه یب گهیم دِپرِس شد و د افهیق باز

 گفت: بایمن نگاه کرد،رو به د یبه سرتاپا نکهیبعد از اشد و  کمونینزد یکلیه یآقا

 خانم. میبر-

 هم طبقِ معمول لبخند زد و گفت: باید

 .ادیآقا هاشم دوستمم امروز با ما م-

 به من کرد و گفت: یهاشم دوباره نگاه آقا

 بله خانم.-

ا ه بهیغر نِیوقت سوارِ ماش چیه''مادرم افتادم یاز حرفها یکی ادِی.میشد نیسوارِ ماش میکمک کردم و رفت باید به

 ''نشو دختر.

 لبخند نشست رو لبم. هی.چشمهامو آروم بستم و دمیترس ینم گهیداد و د یبهم م یبود اما حسِ خوب بهیغر باید

******************************************** 

 ''باید''

ش سوخت و دوست نداشتم که  یبیغر یمش اما دلم براشناخت یگرفتم بهش کمک کنم!نم میدونم چرا تصم ینم

 ابونیخ یدختر بود و صالح نبود که شب تو هیکه بود باالخره اونم مثلِ من  یآواره باشه.هرچ ابونیخ یشب تو

 بمونه.

 نیدونستم کمکم کرد تا از ماش یو بعد اون دختر که هنوز اسمشم نم نگیو هاشم آقا رفت داخلِ پارک میدیرس یوقت

 :دمیلبخند زدم و پرس هیبشم. ادهیپ

 ه؟یاسمت چ-
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 .باستیاسمِ من ز-

 گفتم: نیهم یهم داره،برا ییبایز ی افهیمطمئن بودم که ق دمشید ینم نکهیداشت و با ا یقشنگ اسمِ

 .زمیعز یدار یاسمِ قشنگ-

 زد: یکه تعجب توش موج م دمیمامان رو شن یصدا میشد ییرایواردِ پذ یداخل.وقت میتشکر کرد و رفت ازم

 هستن؟ یک شونیسالم دخترم،ا-

 به مادرم سالم کرد و بعد من گفتم: بایز

 مونه! یم نجایاز دوستامه مامان،شب رو ا یکی-

 .هیاز دستم شاک یمن مطمئن بودم که کل یگفت ول یباشه ا مامان

 رو صدا زدم و بهش گفتم: نیاسمی

 کن به اتاقِ مهمون. ییرو راهنما بایجون ز یاسی-

رو  مامان دمیدور شدنِ قدمهاشونو شن یصدا یباال.منم وقت یگفت باهاش بره طبقه  بایگفت و به ز یچشم نیاسمی

 و دنبالِ خودش کشوند. دیدستمو کش کدفعهیصدا زدم که 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت پنجاه و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 و گفتم: دمیخند

 .یمامان دستمو کند-
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 تو اتاق تا بهت بگم. ایسر،ب رهیخ یحقته دختره -

 :دیو مامان درو بسته.دستمو وِل کرد و پرس میواردِ اتاق شد دمیفهم دمیدرِ اتاق رو که شن یصدا

 خونه؟ یآورد یبرداشت هیدختره ک نیا-

 زدم و گفتم: یلبخند

 نمونه! ابونینداشت منم آوردمش خونه تا تو خ دنیواسه خواب ییاز دوستامه مامان،شب جا یکی-

 تو گوشم: دیچیپ شیعصب یبدم.صدا صیبسته هم تشخ یتونستم چشم غره ش رو از پشتِ پلکها یم

 هستن؟ ینداره؟اصالً مادر د پدرش ک یمگه خودش خونه و زندگ-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 دونم! یمنم هنوز نم-

 !؟یدون یازش نم یچیه؟پس چطور هدوستت یگ ینم با،مگهید یوا-

 خب تازه امروز باهاش دوست شدم!-

 گفت: یلحنِ پر حرص با

.بخدا شب بابات و یتو خونه،تازه خوشحالم هست یآورد یرو برداشت یشناس یکه نم ی.کسیکن یم م وونهید یدار-

 کنم. یباهاشون روشن م فتویداداشت اومدن تکل

 و گفتم: دمیخند

 و کبودم کنند! اهیباشه مامان،بگو با کمربند س-

 گفت: یوقت دیشد فهم یاز صداش م نویحرص خورد،ا شتریب

 ؟یکن کاریچ یخوا یخالفکار م ایداره.اگه دزد باشه  هیخنده نداره،گر یفکر ی.بباینخند د-

 ن؟ید یم یمرخص یاجازه  ه،حاالیمشکلش چ نمیکنم بب یصحبت م ؟باهاشیکن یاِ مامان زشته،چرا قضاوت م-
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 مکث کرد و بعد گفت: یکم

 .ید یکارات منو به کشتن م نیآخر تو با ا یباشه برو،ول-

 میاومد،دستمو گرفت و کمکم کرد تا از پله ها بر عیسر نیاسمیکمکم. ادیرو صدا زدم تا ب نیاسمیو  دمیخند

 گفتم: نیاسمیواردِ اتاقم شدم به  یباال.وقت

 اتاقِ من باهاش کار دارم. ادیبگو هر وقت لباساشو عوض کرد ب بایبرو به ز-

 چشم خانم.-

 یورود م یکه اجازه  دمیرو شن بایز یرفت و منم رو تختم منتظر نشستم که درِ اتاق زده شد و صدا نیاسمی

 خواست.

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت پنجاه و هشتم[

 ��بیغر آغوش��

و بعد  دمیشد شن یم کیقدمهاشو که داشت بهم نزد ی.صدادمیدرو شن باز شدنِ یگفتم و بعد صدا یدییبفرما

 تو گوشم: دیچیخودش پ یصدا

 جون؟ باید یداشت کارمیچ-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یش یازت چندتا سوال بپرسم ناراحت نم م،اگهیآشنا بش شتریفقط خواستم باهات حرف بزنم تا ب-

 جوابمو داد: یاز مکثِ کوتاه بعد

 نه،اصالً.-
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 :دمیراحت شده بود پرس المیکالمش خ تِیکه از قاطع من

 خواب؟ یبرا یو جا نداشت ییتو چرا تنها-

 تو گوشم: دیچیبغض دارش پ یمکث کرد و بعد صدا دوباره

.قرار بود مادر و پدرم چند روز بعدِ من تهران و خودم زودتر اومدم یگرفتم برا یانتقال لمیتحص یادامه  یمن برا-

 که متاسفانه تو راهِ اومدن به تهران تصادف کردند و مردند. انیب

 گفتم: یهِق هِقش بلند شد و من با ناراحت دیحرفش که رس ینجایا به

 .زمیاگه ناراحتت کردم عز دیببخش-

 کرد گفت: یم هیکه گر همونطور

 بهش عادت کنم. دیبا گهینداره،د یرادینه ا-

 :دمیتکون دادم و پرس یسر

 ؟یر یآشناهاتون نم یشهرتون و خونه  یگرد یچرا برنم-

 تو گوشم: دیچیخش دارش پ یصدا دوباره

 نیشهرِ به ا نی!االن من تو امیرو تو زلزله از دست داد میو مادر یپدر یخانواده  ی م،همهیکسو نداشت چیما ه-

 .نیمادربزرگ دارم که خارج از کشوره،هم هیتنهام،فقط  یتنها یبزرگ

مردم.ازش خوشم  یاومد خودمم م یسرشون م ییاون،من اگه خانواده م بال یشدم و خودمو گذاشتم جامُتاَسِر  واقعاً

 کنه. یخواست تو تهران بمونه و زندگ یبود که هنوزم م یو مقاوم یاومد چون دخترِ قو

 :دمیپرس ازش

 ؟یدرستو بخون یخوا ی،میدار یحاال چه برنامه ا-

 گفت: عیسر
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 یبازم مطمئنم دارم منو م یول ستنین گهیبرسم.درسته االن د ییجا هیآره،چون مادر و پدرم آرزوشون بود که به -

 کنم که خرجِ خورد و خوراکم رو بدم. دایخودم پ یهم برا یکار هی دی.البته باننیب

 تنهاش بزارم فکر کنم،پس گفتم: نکهیکار کردم نتونستم به ا هر

نم ز یخوابت نباش!واسه کار هم با موسسه حرف م یپس نگرانِ جا برا یکن یم یما زندگ یونه خ یبه بعد تو نیاز ا-

 .شهیم یچ نمیبب

 تو گوشم: دیچیخوشحالش پ یصدا

 !ینیبب یبتون یروز هی ونتم،انشااهللی.من تا عمر دارم مدیواقعاً ممنونم،چقدر تو خوب یواااا-

رد بازم تشکر ک بایشد.ز یبرآورده نم زیوقت با وجودِ کامب چیکه ه ییواز رو لبم محو شد و پوزخند زدم به آرز لبخند

 گذاشت. یو تنهام نم شدیمغزم هر لحظه پررنگ تر م یتو یینایب الِیو تنهام گذاشت.اما خ

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت پنجاه و نهم[

 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''

 زدم و آدرسِ یباهاش حرف م دیو کارشو شروع کنه.با ادیبودم تا ب نایصبح شرکت نرفتم و منتظرِ اون دخترِ ناب از

 کنم! قیگرفتم تا در موردش تحق یخونشونو م

 من،روبروییاز پله ها اومد پا یبا خوشحال یبود!شاد یقیاگه استادِ موس یدادم حت یرو به خونمون راه نم یهر کس من

 :دیزد و پرس ستاد،لبخندیا

 چطور شدم؟-
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 جوابشو دادم: یخشک و رسم یلیبه سرتاپاش کردم و خ ینگاه

 ؟یدیاِنقدر به خودت رس یچ ینه،برایب یاون که اصالً نم-

دخترا رو  یها یجَنگولَک باز نیا یبرگشت و از پله ها رفت باال.اصالً حوصله  ریاز رو لبش محو شد و سر به ز خنده

 نداشتم.

 :دیو پرس کمیشدم که مادرم اومد نزد دنیرو روشن کردم و مشغولِ د ونیزیتلو

 سرِ کارت بچه؟ یبر یش یچرا پا نم-

 بهش کردم و گفتم: ینگاه

 حرف دارم. اد،باهاشیب یشاد یِقیمنتظرم استادِ موس-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

سرد اِنقدر با خواهرت  ؟چرایاز حَدِتو؟پسر چرا انقدر عوض شد شیب یِمحافظه کار نیا یتمومش کن یخوا ینم-

خواست باهات  ینداره،خودش م اتویبچه باز نیتحملِ ا گهید ؟پدرتید یم ریاِنقدر بهش گ ؟چرایکن یبرخورد م

!خاطره یداد یکه حتماً جوابِ پدرتم م یپروا شد یدونستم اِنقدر رُک و ب یحرف بزنه اما من نزاشتم چون م

که تو رفتارت اِنقدر زشت و  شهینم لیدل نیاز دست رفت و واقعاً هنوز براش زود بود اما ا یمرده،درسته تو اوجِ جوون

 !یاتاقت برداره و بزاره تو انبار یعکسِ خاطره رو از تو الریگم گ یم گه،امروزیبشه.بسه د حیوق

 تم:به مادرم کردم و گف ینیمبل بلند شدم،نگاهِ خشمگ یاز رو یتمامِ وجودمو پر کرد و عصب خشم

 کنم! یقطع م شهیهر کس دستش به اون عکس بخوره،دستشو از ر-

 کارو بکنم؟! نیاگه من ا یحت-

تونستم خودمو کنترل  یحرفو زده بود نگاه کردم،هنوز هم پر از خشم بودم و نم نیو به پدرم که ا برگشتم

 شکست و دستم پُرِ خون شد! زی!میعسل زِیم یکنم.دستمو مشت کردم و فرود آوردم رو

 کارگرِ خونه رو صدا زد: یپدرم بودم که مادرم با نگران یتو چشمها رهیخ

 .اریو پانسمان ب نیبتاد الر،زودیگ-
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 گرفت تو دستش و با بغض گفت: کم،دستمویاومد نزد بعد

 ؟یکن یم ینطوریچرا ا-

 تریزد تو صورتم!مادرم با ح یشد و در کمالِ ناباور کمی.پدرم نزدرونیب دمیندادم و دستمو از دستش کش جوابشو

پدرم شوکه  یتو چشمها رهیو من همونطور خ ستادیراه ا نِیب هیاول یکمک ها فِیبا ک الریدهنشو گرفت،گ یجلو

 به تاسف برام یکه تا حاال از گل نازکتر بهم نگفته بود.سر یخوردم،از کس یلیشد که از پدرم س ی.باورم نمشدم

 تکون داد و گفت:

 !ه؟یچ یبرا اتیاَدا باز نیا ،پسینداشت تو که دوستشم-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شصتم[

 ��بیغر آغوش��

 گشاد شد و مادرم با تعجب گفت: رتیاز ح چشمهام

 !ر؟یجهانگ یگیم یچ-

 به مادرم نگاه کرد و گفت: پدرم

عالقه هم به خاطره  یکه ذره ا یهمه وقت فقط ما رو مَچَل خودش کرده بود،در حال نیاز شازده پسرت بپرس که ا-

خواد  یآقا نم نیا نکهیاما مثلِ ا رونیب ادیربط از دهنم ن یخودمو گرفتم تا ب یجلو یصبر کردم،هِ ینداشت!هِ 

 یم یباز ضیدخترِ مر هیداره!منم اگه با احساساتِ  قماز عذاب وجدانه،که البته ح دمیتموم کنه.شا اشویمسخره باز

 داشت! یاز سرم برنم کردم تا آخرِ عمرم عذاب وجدان دست
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کردم خودم  یخبر داشت و من فقط فکر م یهمه وقت از همه چ نیمبل.پدرم ا یو مات شده وِلو شدم رو یحال یب با

 یبا ناباور نییکه تازه اومده بود پا ینگاه کردم و شاد ختیر ی.به مادرم که اشک ممیخبر دار هیقض نیو جلوه از ا

 گفت:

 !یداداش دروغه،مگه نه؟تو عاشقِ خاطره بود-

 اما انگار امروز قصدِ کشتنم رو داشت که گفت: پدرم

 نه؟ ،مگهیتو عاشقِ جلوه بود یبگ نهینه،درستش ا-

 یو ب دیکرد.لبام لرز یفقط نگام م رتیگشاد شده از ح یدستاشو گذاشت رو دهنش و با چشمها رتیبا ح یشاد

 انداختم که پدرم گفت: ریطاقت سرم رو به ز

 !یآورد ادیرو به  دنیاز مدت ها خجالت کش ن،بعدیآفر-

بسته م نقش بست.هنوز هم واسه از دست دادنِ خاطره درد  یبا درد بستم و لبخندِ خاطره پشتِ پلکها چشمهامو

عذاب دست  نیگفت،من عذاب وجدان داشتم و ا یکه در حقش کردم درد داشتم.پدرم راست م یداشتم،واسه نامرد

 داشت. یاز سرم برنم

 حد عاشقم باشه. نیبشه و واقعا توقع نداشتم خاطره تا ا ینطوریکردم ا یمن فکر نم اما

دستم و  یاومد جلو و شروع کرد به شستشو یبدونِ حرف الریدوباره دستمو گرفت تو دستش که گ مادرم

وقت آروم نگرفت.پدرم  چیبعد از مرگِ خاطره ه قلبم که یسوخت و درد داشت اما نه به اندازه  یپانسمانش.دستم م

 کرد و بعد گفت: یسرفه ا

 ره! یجوب نم هیآبمون با هم تو  ،وگرنهیاخالقِ مزخرفتو تموم کن نیا گهیبهتره د-

 تنها گذاشت. یکارش تموم شد و منو با مادرم و شاد الریگفت و رفت به اتاقش.گ نویا

 

@Saeedi i Zahrah 
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 [کمی]پارت شصت و 

 ��بیغر آغوش��

 رفت و بعد گفت: عیسر یرو زدند و شاد فونیکردند که آ ینگام م یدلخور ی افهیبا ق دوتاشون

 م اومد. یقیاستادِ موس-

 رو به خودم گرفتم که مادرم گفت: شهیهم یِخشک و جد ی افهیاشکاشو پاک کرد و منم همون ق مادرم

 !؟یباز که اخم کرد-

 کردم و گفتم: نگاش

 نده بهم. ریه،پس اِنقدر گاالن الزم-

 یگریهمراهِ دخترِ د نایبود که اون دخترِ ناب ستادهیهم دمِ در منتظر ا ینگفت،شاد یزیچ گهیسکوت کرد و د مادرم

 یداشت بهش نگاه م یمتعجب ی افهیاومدن به سمتِ ما.مادرم با ق یبا شاد یواردِ خونه شدند و بعد از احوال پرس

که همراهش بود سالم کرد و بعد خودش با  یشدند اول دختر کمونینزد یبود.وقت بایواقعاً ز میکرد چون از حق نگذر

 همون لبخندش گفت:

 احتشام. یسالم آقا-

هم کنارِ من نشست.سرفه  یسالمشونو دادم و دعوت به نشستنشون کردم که مادرم تنهامون گذاشت و شاد جوابِ

 کردم و بعد گفتم: یآروم ی

 خب خانمِ...-

 رفته بود که خودش گفت: ادمی لشویفام

 مقدم هستم. باید-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 که نداره؟ یرادیچند تا سوال ازتون بپرسم.ا دیبله خانم مقدم،اول با-
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 گفت: بالفاصله

 د؟یینه اصالً،بفرما-

 :دمیبه سرتاپاش کردم و پرس ینگاه

 تونم بپرسم خونتون کجاست؟ یم-

 هم لبخند زد و گفت: باز

 !میشما ندار یبا خونه  یچندان یفاصله  یعنیم،ینیش یخب ما باال شهرِ تهران م-

 :دمیو پرس اوردمیمنم کم ن یکامالً معلوم بود ول نیزد و ا یبا منظور حرف م داشت

 د؟یکن یپس شما چرا کار م دیهست یمُرَفَه یاگه خانواده -

 و گفت: دیلبش پَر کش یبار لبخند از رو نیاول یبرا

دِقِ  ی نهیو آ نمیتو خونه بش کاریدانشگاه رو وِل کردم دوست نداشتم ب نکهی!چون بعد از انامیناب نکهیبخاطرِ ا-

 دادم از استعدادم استفاده کنم. حیترج نیخانواده م باشم،بنابرا

 اما جُربُزه داره! ناستیناب نکهیبا ا دمیکه داد خوشم اومد و فهم یجواب از

 :دمیو پرس باال انداختم ییاَبرو

 هستند؟ یخانم ک نیا-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شصت و دوم[

 ��بیغر آغوش��
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 که با خودش آورده بود اشاره کردم که گفت: یدختر به

 .ادیهمراهم م نجایا امیم یدچارِ مشکل نشم وقت نکهیا یدوستِ من هستند و برا شونیا-

 انداختم و گفتم: یدختره نگاه به

 کمک به شما هست! یآدم برا یکاف یبه اندازه  نجاینداره،ا یلزوم-

 دونستم با اعتراض گفت: یدختر که اسمشم هنوز نم اون

 !هیمنطق رِیآقا؟حرفتون کامالً غ یچ یعنی-

 بهش کردم و گفتم: یبد نگاهِ

 شما خانمِ؟-

 و گفت: دیبه شالش کش یدست

 هستم. یثابت بایز-

 !دیبر نجایاالن از ا نیو هم دیقبول نکن دیتون یمنه و شما هم م طِیشرا نیا یبله،خانمِ ثابت-

 نگاه کردم که باز هم لبخند به لب داشت و در جوابِ من گفت: باید به

 نه،من موافقم!-

 بهش کردم و گفتم: یزیبرانگ نیتحس نگاهِ

 و البته حرف گوش کن! یهست یخوبه،دخترِ باعقل-

 شد گفت: یکه از صورتش جدا نم یو با همان لبخند یکمالِ ناباور در

 !ستیجز خودتون براتون مهم ن یو حرفِ کس دیبرعکسِ شما که خشن هست-

در کرد اِنق یچطور جرئت م نایدخترِ ناب نیزدم و دستمو کنارِ پام مشت کردم تا از حرصم کم کنم.ا یلبخندِ زورک هی

 و گفتم: کردم آرامشِ خودمو حفظ کنم یپروا و رُک با من صحبت کنه؟سع یب
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 !د؟یکه اِنقدر رُک باهام حرف نزن ستیبهتر ن-

 فکر و بالفاصله گفت: بدونِ

 !ستینه،بهتر ن-

 گفتم: یتعجب کردم و عصب شیاز پ شیب

 .دیخانم،با من بحث نکن-

 نبود: لمیبابِ م دمیکه شن یدوباره جواب و

 احتشام. یآقاکنم  یمنم سکوت م د،اونوقتیهر وقت شما دست از بحث کردن با من برداشت-

 گفتم: یلبم رو به دندون گرفتم و رو به شاد ادیحرصِ ز از

 .دیو کارتون رو شروع کن ییرایسالنِ پذ یبه انتها یبهتره استادت رو ببر-

 قرار داشت. انویکه پ ییسالن،جا یو دوستش رفتند به انتها بایبه موافقت تکون داد و با د یسر یشاد

 نایپروا و ناب یدخترِ ب نیاز ا نکهیبود.با ا نیشد که واقعاً دلنش دهیشن یمیآهنگِ مال یو بعد صدا ستادمیا یکم

زد گوش دادم و بعد از خونه  یکه م یو به آهنگ ستادمیآنجا ا گرید یاومد،اما از کارش خوشم اومد.کم یخوشم نم

 تا برم سرکار. رونیرفتم ب

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شصت و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 ''بایز''
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 گفتم: بایرو به د ییرایو به محضِ خروجش از سالنِ پذ رهیم یبود که کِ یبه داداشِ شاد حواسم

 .امیم رون،االنیبرم ب قهیدق هیمن -

 و صداش زدم: رونیب دمیگفت و من دو یباشه ا باید

 احتشام؟ یآقا-

 :دمینگاه کردم و پرس شیعسل یچشمها یستادم،تویبهش و روبروش ا دمیو برگشت به سمتم که رس ستادیا

 !د؟ینطوریهم شهیشما هم-

 :دیباال انداخت و پرس ییاَبرو

 !؟یچ یعنی-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !د؟یمنطق و زورگو هست ی،بیخشن،عصب نقدریهم شهیهم یعنی-

ش از رو از من نداشت اما کم کم از شوک دراومد و صورت ییحرفها نیلحظه شوکه شد چون قطعاً انتظارِ همچ هی

 کبود شد.با خشم زُل زد تو چشمهام و گفت: تیعصبان

 دخترجون! یزن یگنده تر از دهنت حرف م یشما هم االن دار-

 تر و گفتم: کیقدم رفتم نزد کی

 دخترجون اسم داره پسرجون! نیا-

 شد گفت: یهم فشرده م یکه رو ییدندونها یداد و از ال لمیتحو کیریستیه یخنده  هی

من رفتارمو عوض کنم،چون گنده تر از تو هم نتونستند منو عوض  یکن یو کار یایجَسور به نظر ب یلینکن خ یسع-

 کنند دخترجون!

 تر از قبل گفت: یکه عصب دمیخند ی.داشتم مرهیو حرص گفت و باعث شد خنده م بگ ظیآخرشو با غ دخترجونِ
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 زده باشم! یفکر نکنم حرفِ خنده دار-

 م:خنده م ادامه دادم و گفت به

 شما سرتا پاتون خنده داره،چه برسه حرفهاتون!-

 شد و چشم تو چشمم گفت: کمیقدم نزد هیاون  ندفعهیا

 مثلِ تو هدر بدم! یآدم یو وقتمو برا ستمیبا نجایکه ا ستمین کاریمن ب-

 و گفتم: اوردمیخودم ن یحرصم گرفته بود اما به رو نکهیا با

 ام!احتش یآقا یچه برسه که باهاش بحث کن یچشم تو چشم نش یمثلِ من حت یکن با آدم یبه بعد سع نیپس از ا-

شد که روشو ازم برگردوند و رفت.منم برگشتم  یقرمز شد و داشت منفجر م ادیرسماً چشمهاش از خشمِ ز گهید

 و یحرفهاش منطق یدستور نده و فکر نکنه که همه  گهیش کردم تا اون باشه که د عیداخل و دلم خنک شد که ضا

 درسته.

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شصت و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

که  یاسمِ کس دنِیدرش آوردم و با د بمیزنگ خورد.از داخلِ ج لمیشدم که موبا یم یو شاد باید کِینزد داشتم

 !دیزد تمامِ وجودم لرز یداشت بهم زنگ م
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رحمانه به روح و تنم وارد کرده بود.تمامِ  یب یافتادم که فردِ پشتِ گوش ییتمامِ ضربه ها ادِیبا درد بستم و  چشمهامو

 یتمامِ وجودم جور کدفعهیسرم و  یآوار شد رو ایبرگشت.دن یکس یو ب ییبرگشت.ترس از تنها ایبدِ دن یحس ها

 .نیزم یکه افتادم رو دیلرز

 :دیسمتم و پرس دیبا ترس دو یخورد و شاد زیم ی هیبه پا دستم

 شد دختر؟ یچ-

ز اشک ا ی.قطره ادید یرو نم ییتونست و جا یطرفم اما نم ادیخواست ب یکه نگران و کالفه م بایافتاد به د چشمم

و  ستادیا یضربه خورده بود اما هنوزم سرِ پا م ایدن نیرحمانه از ا یکه ب یکس یو دلم براش سوخت،برا دیچشمم چک

 گفت: یو به شاد رفمبه سرعت اومد ط نایا یشاد یزد.کارگرِ خونه  یلبخند م

 .دیتر اورژانس خبر کن عیهر چه سر دیدختر تشنج کرده،با نیخانم ا-

 یکردم.من از وقت یبرام افتاد تشنج م یاومدم تهران و اون اتفاقِ لعنت یگفت،تشنج کرده بودم!من از وقت یم راست

 و آواره! یدخترِ تشنج هیشدم به  لیکه تبد دیشد دردم،اِنقیاز دست دادم لرز شهیهم یمادر و پدرم رو برا دمیفهم

کن  و بگم صبر رمیداشتم جلوشو بگ یرفت تا به اورژانس زنگ بزنه و من سع ینگران از جا بلند شد و داشت م یشاد

 یزنگ زد به اورژانس و من آروم گرفتم،لرزشِ بدنم قطع شد و با صدا ی.شادشمیخوب م گهید ی قهیدختر تا چند دق

 گفتم: یفیضع

 اون تلفنو قطع کن،من خوبم! یشاد-

 سمتم،کنارم نشست و گفت: دیگذاشت سرِ جاش و دوباره دو تلفنو

 حالت خوبه؟ هو؟واقعاًیِشد  یچ-

 :دمیرو شن باید یتکون دادم و صدا دییتا یبه معنا یسر

 م؟یالزمه که دکتر خبر کن ایواقعاً حالت خوبه، بایز-

 روبروش بود!نگاه کردم و گفتم: یها یکیتار ی رهیاون که هنوز هم سر جاش نشسته بود و نگاهش خ به

 تشنج ها،نگران نباش! نیجون و عادت دارم به ا بایمن خوبم د-
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 بودم. اشیر یقشنگ و ب یلبخند زد و من چقدر عاشقِ لبخندها دوباره

 :گفتم یبا شرمندگ یبلند شدم و رو به شاد نیزم یرو از

 شدم وقتِ کالست گرفته بشه. د،باعثیببخش-

 بهم رفت و گفت: یبانمک یغره  چشم

 .ادیم شیاشکال نداره،باالخره پ وونهید-

 مبیبرداشتم اما بدونِ نگاه کردن به صفحه ش انداختمش داخلِ ج مویگوش نیزم یتشکر کردم و خم شدم از رو ازش

 !فتهینحس ن یتا دوباره چشمم به اون اسم و شماره 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شصت و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

 ''سویگ''

 گفتم: تیبه مادرم با عصبان رو

 د؟یکرد یزیخودتون برنامه ر یکه برا دیدیشما نظرِ منو پرس-

 بهم زد و گفت: یلبخند مادرم

 بعد بگو نه! ینخواست نشون،اگهیبب انیب ؟بزاریشیم یحاال چرا اِنقدر عصب-

 سرمو تکون دادم و گفتم: یکالفگ با

 مامان؟ دیکن یدرک نم نم،چرایرو بب یخوام کس یاصالً نم-
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 آخه چرا؟-

 ''م. گهید یکیچون عاشقِ ''نگاه کردم و تو دلم گفتم بهش

م و کرد یصبر م دیبا ی.تا کِنیزم یازش برگردوندم و برگشتم داخلِ اتاقم،درِ اتاقمو بستم و بعد نشستم رو رومو

 موندم؟ یم زیمنتطرِ کامب دیبا یکردند؟تا کِ  یآوردم تا مادر و پدرم شک نم یبهونه م

سمِ ا دنِیبرداشتم و با د زیم یاز رو موی.از جا بلند شدم و گوشرونیب دیکش الیمنو از فکر و خ لمیزنگِ موبا یصدا

 جواب دادم: عیسر زیکامب

 .زیسالم کامب-

 ؟یسالم،خوب-

 نبودم اما گفتم: خوب

 ؟یطورخوبم،تو چ-

 منم خوبم.-

 مکث کرد و بعد ادامه داد: یکم

 !یخواستگار میبر میخوایپنج شنبه آماده باش که م یسو،برایگ-

کردم آروم باشم و  یخواستگارِ خودم افتادم.سع ادِیو بعد  ختیاما بازم قلبم ر هیالک یدونستم همه چ یم نکهیا با

 گفتم:

 !ادیبرام خواستگار م شه،دارهیپنج شنبه نم-

 تو گوشم: دیچیپُر حرصش پ یشدم که صدا زیکردم و منتظرِ عکس العملِ کامب سکوت

 !،خداحافظینیب ینم گهید ،منمیومدیخواستگارا غلط کردن با تو!پنج شنبه ن-

بود!دوباره  یعال نیشده و ا یرتیمن غ یرو زیداخلِ دستم لبخند زدم،چون کامب یِرو قطع کرد و من به گوش یگوش

 کرد گفتم: ینگاه م ونیزیو رو به مامانم که داشت تلو رونیب از اتاقم رفتم
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 !ستمیپنج شنبه من ن د،چونیرو کنسل کن یبه خواستگارا و مهمون دیبهتره زنگ بزن-

 گفت: یعصب مادرم

 سو؟یگ یچ یعنی-

 خونسردانه لبخند زدم و گفتم: یلیخ

 .تمسیکنم و خونه ن یدگیبهش رس دیاومده که پنج شنبه حتماً با شیپ ینداره مادر من،مسئله ا یچ یعنی گهید-

 یها یخاستگار نیا یو برگشتم داخلِ اتاقم.اصالً حوصله  دمیبه نگاهش خند تیچپ نگام کرد و من بدونِ اهم چپ

اگه  یکردم حت یکس عوض نم چیرو با ه زیکامب ی دهیگند یتارِ مو هیمسخره رو نداشتم و رو اعصابم بودند.من 

 !میاومد خواستگار یم ایآدمِ دن نیمعروف تر

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شصت و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

منو خراب  یحق نداره برنامه ها یشدم.کس رهیکرد خ یرو قطع کردم و به مادرم که با تأسف نگام م یگوش یعصب

 بشم: یعصب شتریمادرم باعث شد ب یشم.صدا یو دلخور م یکنه چون بدجور عصب

 ؟یزار یآخه چرا دخترِ مردم رو سرِ کار م زیکامب-

 چشمهام نقش بست و گفتم: یجلو شیچند سالِ پ یخاطره ها تمامِ

 !دهیرو پس م گهید یکیاز نقشه مه،اون داره تاوانِ  یهم جزئ سویگ-

 نگام کرد و گفت: رتیگشادشده از ح یبا چشمها مادرم
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 !ادینم ادمین اونو س،م بهیمن غر یبرا سویاما گ-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 منو با هم کشت! یکه تمامِ آرزوها یاز پسر هیانتقامِ شخص هی نیشما نداره،ا ی هیبه قض یربط سویگ-

 پسر؟! هی-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 کشم! یگند م شو،کارشو،بهیکنم!زندگ یکه دارم االن براش کار م یشاهرخ احتشام،کس-

 کس چیپوزخند بود،ه هی رتشیفقط نگام کرد و قدرتِ حرف زدن نداشت.عکس العملِ من در برابرِ ح رتیبا ح مادرم

 هیکردم تا شاهرخِ احتشام نابود بشه!من  یم یرو قربان گهیهر کسِ د ای سویمادرم از دردِ من خبر نداشت.گ یحت

 دیبا یرقم بخوره.اما حاال همه چ هگیجورِ د هی یعمر حسرت خوردم که چرا زودتر حرفامو نزدم و گذاشتم همه چ

 رفت! یم شیخواست پ یاونجور که من دلم م

 که از شوک دراومده بود گفت: مادرم

 تشیاذ ستیاون دختر واقعاً دوستت داره،درست ن زی.کامبریخودش انتقام بگ ؟ازیدار کاریچ سویخب تو به گ-

 .رهیگ ی.دلش بشکنه و آه بکشه،دامنتو میکن

آورد اونوقت مادرم از  یسرش م ییخواست هر بال یحرف زدنِ مادرم متنفر بودم،هر کس دلش م نطوریاز ا شهیهم

 و گفتم: دمیکش یزد.پوفِ کالفه ا یکلمه هم حرف نم هیترسِ خدا 

 هم نکن مامان! ،دخالتیکن یاگه کمکم نم-

 خشم نگام کرد و گفت: با 

 .ستیون نحقش سویو نه گ بای.نه دزیکامب یوقاحت رو از حد گذروند-

 داد زدم: یعصب

 تاوانِ اشتباهِ مادرشو پس بده! دیبا باید-



 بیآغوش غر

 
129 

 

 متقابالً داد زد: مادرمم

 !نیخواست منو آگاه کنه،هم ینداشته،اون فقط م یآخه مادرشم گناه-

 و گفتم: دمیخند

 هرکس به خودش مربوطه! یِکرد،زندگ یکارو م نیا دینبا-

 .رونیاون اشکها از خونه زدم ب دنِیاز د یپر از اشکش نگام کرد و من هم عصب یفقط با چشمها مادرم

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شصت و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''رایسم''

 آروم بشم.سارا بغلم کرد و با بغض گفت: دیبا یدونستم چطور یتمامِ وجودمو گرفته بود و نم استرس

 خودت باش. ،مواظبیآبج-

 که بغض داشت گفتم: یبا لحن من

 باشه سارا جونم،فقط برام دعا کن.-

 لبخند زد و گفت: د،بهمیبوس مویشونیو پ کمیاز آغوشم جدا شد و پدرم اومد نزد سارا

 دارم دخترم. تیموفق یبرات آرزو-

 شدم و گفتم: تیاز احساسِ امن پر
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 باباجون. یمرس-

 بغلم کرد و گفت: ختیر یاالن داشت اشک م نیاز همه هم مادرم که از هم آخر

 خودتم باش دخترم. ،مواظبِیحتماً غذا خوب بخور-

 رو گونه م و گفتم: دیاشکام چک منم

 چشم مامانِ قشنگم.-

 که رفته بود دمِ در صدام زد: پدرم

 .یعقب نمون هیکه از بق ایبدو ب رایسم-

 بار به مامان و سارا نگاه کردم و گفتم: نیآخر یبرا

 .دیبرام دعا کن-

 ازشون سخت نشه. یفرودگاه،تا دور انی.خودم ازشون خواسته بودم نرونیم برفت و

 یرفتم تا بجا یذهنم نقش بست.من داشتم م یتو باید یحرکت کرد،چهره  یبابا شدم و وقت نِیماش سوارِ

رفتم خارح از  یبار انتخاب شدم و داشتم م نیاول یدو بود و من برا یِبرآورده کنم.مسابقاتِ جهان با،آرزوهاشوید

 بهم کرد و گفت: ینگاه مین درمرو خوشحال کنم.پ بایکشور.با خودم عهد بسته بودم که اول بشم و د

 که هست؟ ،حواستیاول بش دیبا-

 کردم و گفتم: نگاش

 شم! یحتماً اول م-

 و گفت: دیخند  

 دخترم. نیآفر-

کنم که چشمم  دایو بچه ها رو پ مونیکردم تا مربطرف و اون طرف رو نگاه  نیداخلِ سالن.ا میفرودگاه و رفت میدیرس

 شدم و گفتم: کشونیبود.با پدرم نزد ستادهیا یاز بچه ها که کنارِ پسر یکیافتاد به 
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 سالم.-

 برگشتند و پوپک گفت: جفتشون

 !میمنتظرِ تو بود نجایما ا ایاومد ری،دیسالم سَم-

 ساعت نگاه کردم و گفتم: به

 کجاست؟ یها کجان؟مرب د،بچهیببخش-

 هستن! شونیهم ا یبچه ها که رفتن داخل،مرب-

 بود؟! نیا یتعجب به پسرِ بغل دستش نگاه کردم،مرب با

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شصت و هشتم[  

 ��بیغر آغوش��

 و گفتم: دمیخند

 ؟یکن یم یشوخ-

 به دندون گرفت و گفت: لبشو

 !هیچ ینه بابا شوخ-

 زُل زده بود بهم،نگاه کردم که گفت: طونشیو ش یشکم یبه اون پسر که با چشمها دوباره

 شد. رید،دیباش عیخانم سر-
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 غیج دنمی.بچه ها همه با دمیشد یسالنِ اصل یِراه دیجد یِ کردم و همراهِ پوپک و مرب یاز بابا خداحافظ عیسر

 مایو تا کنارِ هواپ میسوارِ اتوبوس شد میچمدونامون رفت لِیو خواستن منو بزنن که وقت نکردن و بعد از تحو دنیکش

 مایو سوارِ هواپ میشد ادهیاز اتوبوس پ یکی یکیداشتم. ترس یشدم و کم یم مایبار بود که سوارِ هواپ نی.اولمیرفت

 یمرب یبود که آقا یکنارِ من خال یِنشستن و صندل اشونیصندل ی.همه رومیمون شش نفر بود ی.کالً با مربمیشد

 ش کردم که گفت:اومد کنارِ من نشست.با تعجب نگا

 خانمِ... یدار یمشکل نجاست،شمایمن ا یجا-

 هستم. یمهدو-

 تکون داد و گفت: یسر

 بنده هم دامون مقدم هستم!-

 بود. یپسره اون کنارم م نیا یخواست االن به جا یانداخت و چقدر دلم م باید ادِیباز منو  شیلیفام

 و گفتم: نییبه خودم اومدم،سرمو انداختم پا کدفعهیزُل زده بودم بهش که  ینطورینبود و هم حواسم

 ندارم. ینه مشکل-

 و گفت: دیخند

 شدم؟! تیخوب رؤ-

 به دندون گرفتم و گفتم: لبمو

 دوستم بود! شِیکردم،فکرم پ یمن اصالً به شما نگاه نم-

 و گفت: دیخند

 بله،بله.-

 نگاش کردم و گفتم: با حرص نیهم یکنه و حرفمو باور نکرده برا یبود داره مسخره م م معلوم

 !دیخند یم دیاصالً خنده نداشت که دار-
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 برد باال. میو دستاشو به حالتِ تسل رهیخنده شو بگ یهم قفل کرد تا جلو یرو لباشو

کرد  یشده نگام م زیر یخنده که نگام افتاد به پوپک.با چشمها رِیز میزد ییحالتش منم خنده م گرفت و دوتا نیا از

 :دمیخنده مو گرفتم و پرس یاومد.منم جلو یو برام چشم و اَبرو م

 کجاست؟ مونیقبل یِپس مرب-

 خنده شو کنترل کرد و جوابمو داد: اونم

 اومد و منو بجاش فرستادن. شیبراش پ یمشکل شونیا-

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت شصت و نهم[

 ��بیغر آغوش��

 یِجز مرب خوردیم یکه به هرچ دیجد یِمرب نیمعذب بودم در کنارِ ا بیعجتکون دادم و نگاهمو ازش گرفتم. یسر

 دو.

نِ داخلِ سال میو رفت میشد ادهیپ مایمقررات از هواپ یو بعد از کل میدیبعد از چند ساعت در آسمان بودن رس باالخره

 فرودگاه که پوپک اومد کنارم و دمِ گوشم گفت:

 !ایخوب حال کرد هدیجد یمرب نیچند ساعت رو کنارِ ا نیا-

 و گفت: دیشدم و با اخم نگاش کردم،خند یعصب

 کنارت نشسته بود. نکهیاز ا یاالن باور کردم که ناراحت بود-

 واقعاً هم ناراحت و معذب بودم.-
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 نگام کرد و گفت: هیاندر سف عاقل

 منم باور کردم خب!-

 ازش برگردوندم و گفتم: رومو

 پوپک. یستیاصالً بامزه ن-

 یکیوَن منتظرمون بود. هیو  میگرفتنِ چمدونامون به همراهِ دامون از سالنِ فرودگاه خارج شد لیو بعد از تحو دیخند

 ت:گف یمرب یآقا میدیاز قبل رِزِرو کرده بود.به هتل که رس یکه مرب یسمتِ هتل میو حرکت کرد میسوار شد یکی

خواد با دوستش  یم یکه ک دیریبگ میما هم خودتون تصماتاقم.ش هیمن چهارتا اتاق رِزِرو کردم،خودم تنها داخلِ -

 تنها. یتو اتاقش باشه و ک

 ییهم با هم رفتن و من مجبور شدم تنها گهیاتاق،اون دو نفرِ د هیاز دوستاش رفتن داخلِ  یکیبا  عیکه سر پوپک

 اتاق باشم. هیداخلِ 

 بهم زد و گفت: یمقدم بود.لبخند یمن کنارِ اتاقِ آقا اتاقِ

 .میشد هیهمسا-

 اتاقِ هیامکاناتِ  یبود،همه  یزدم و واردِ اتاقم شدم.اتاقِ بزرگ و قشنگ یا مهیش لبخندِ نصفه و ن مزهیب یِشوخ به

 تخت. یخوب رو هم داشت.چَمِدونم رو داخلِ کمد گذاشتم و وِلو شدم رو

 یکردند و باز من دلم تنگ شد.گوش یتنگاِظهارِ دل یدم،کلیپدر و مادرم افتادم و بهشون زنگ زدم و گفتم که رس ادِی

 یبه گوش م یمقدمِ که از اتاقِ بغل یآقا یصدا دمیو فهم واریبه د دمیچسب دم،رفتمیشن ییصدا هیرو که قطع کردم 

 رسه!

اهام باعث شد پ بای.خواستم برم اونطرف تا حرفاشو نشنوم که اسمِ ددمیشن یصداش بلند بود که منم داشتم م اِنقدر

 :دمیبود شن یو صداشو که عصب واریبشه.سرمو چسبوندم به د خکوبیم نیبه زم

تمرکزم  دیبا و  دو یِمل مِیت یراحت به کارم برسم؟من اومدم اردو الِیمن با خ قهیدق هی یزار یمادرِ من شما چرا نم-

 !؟یزن یحرف م بایرو کارم باشه،اونوقت شما از د
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 کرد و باز صداش بلندتر شد: سکوت

 خب خواستگار داشته باشه،به من چه مربوط؟-

 سکوت کرد و بعد هم گفت: دوباره

 مامان خداحافظ.-

هم  هِیبافتادم که ش اشونیلیفام ادِیشناخت؟بعد  یرو از کجا م بایآقا،د نیا یعنیفاصله گرفتم و رفتم تو فکر، وارید از

 پسرعموش. ایعموش، ایو مطمئناً  شهیم باید یکاره  هیمقدم  یآقا نیبود.احتماالً ا

 هم افتاد و خواب منو با خودش بُرد. یتخت وِلو شدم.پلکهام رو یباال انداختم و دوباره رو یا شونه

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفتادم[

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

 یحرف زد و همشون با خوشحال نایبا مامان ا الیرام یاتاقم نشسته بودم و استرسِ تمامِ وجودمو گرفته بود.وقت یتو

ازه سرعت قبول کنند و ت نیشد که به هم ی.باورم نمرمیدوست داشتم بم میخواستگار ادیب زیقبول کردند که کامب

 اِنقدر هم خوشحال باشند.

هم از چند  نیاسمیخونه هستند. یو همه از صبح مشغولِ کارا میخواستگار ادیقراره با خواهرش ب زیکامب امروز

 گفت: قهیبکنه.بعد از چند دق شمیو منتظره که بهش اجازه بدم آرا ستادهیسرم ا یباال شیپ ی قهیدق

 ها! شهیم ریکنم،د شتونیآرا دیخانم لطفاً بزار باید-
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 تکون دادم و گفتم: یبا کالفگ سرمو

 !یکن شمیخوام آرا ینم-

 تو گوشم: دیچیمتعجبش پ یصدا

 چرا؟ د؟آخهیکن شیآرا نیخوا ینم-

 چون دوست ندارم!-

 ها. تونهیمراسمِ خواستگار یشه خانم،ناسالمت یکه نم ینجوریآخه ا-

مسلماً باعثِ  نیکردند و ا یشک م نایمامان ا دمیرس یبود و اگه به خودم نم یگفت مراسمِ خواستگار یم راست

 خواستم،پس با اِکراه گفتم: ینم نویشد که من ا یم زیکامب تِیعصبان

 شروع کن.کارتو  ایخوب ب-

 :دمیخوشحالشو شن یصدا

 چشم خانم.-

کردم که چرا همه اِنقدر از ازدواج کردنِ من خوشحالن؟خب  یفکر م نیکردنم و من داشتم به ا شیکرد به آرا شروع

 رو دوست داره! ناشونیشده و دخترِ ناب داینفرم پ هی نکهیمعلومه که دلشون شاده از ا

 شیکه آرا نیاسمیهم عالقه به من نداره. یذره ا یدونن که اصالً حت یو اونا نم ستین ینفرم آدمِ درست هیاون  البته

 کردنش تموم شد گفت:

 خانم. دیماه شد یوا-

قشنگ  شمیبا وجودِ آرا یو ناراحتم که حت دهیزدم،چون مطمئن بودم انقدر رنگم پر فشیبه تعر یپوزخند

لبم بود پوزخند بزنم!هنوز هم داشتم  یرو شهیکه هم یدو به لبخن نمیبب نهیتونستم خودمو داخلِ آ ینشدم.کاش م

 هول شده گفت: نیاسمیرو زدند و  فونیکه آ کردمیم فکر م افهیبه ق

 خانم فکر کنم اومدن،من برم درو باز کنم. یوا-
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امشب  دمیفهم دنیدستام شروع کرد به لرز یکه عجله هم داشت ازم دور شد و من تازه وقت عشیسر یقدمها یصدا

 چه خبره! نجایا

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت هفتاد و 

 ��بیغر آغوش��

بهم  یشک نکنند چون اونوقت همه چ یزیبه چ الیکردم آرامشِ خودم رو حفظ کنم تا خانواده م،مخصوصاً رام یسع

 تو گوشم: دیچیشد و صداش پ دایپ نیاسمی یدوباره سر و کله  قهی.بعد از چند دقختیر یم

 .نییمتون پاببر دیخانم،با-

 یدستمو گرفت و منو دنبالِ خودش کشوند.همونطور که از پله ها م نیاسمیو لبخند زدم که  دمیکش قینفسِ عم هی

 :دمیرو شن طونشیش یصدا نییپا میرفت

 ها! پهیخواستگارتون خوشت یلیخانم،خ-

 بپرسه: نیاسمیباعث شد  نیو ا رمیپوزخندمو بگ یجلو نتونستم

 شده؟! یزیچ-

 لبخند زدم و گفتم: عیسر

 نشده. یچینه،ه-

.به زور سالم کردم چون دمیو خواهرش رو که بهم سالم کردند شن زیکامب یو صدا میدیرس نییپا یبه طبقه  باالخره

نشستم و تمامِ حواسمو جمع کردم تا  نیاسمی.به کمکِ ختیر یهم روح و روانمو بهم م زیکامب یصدا دنِیشن یحت

 حرف زدن: ه.اول از همه پدرم بود که شروع کرد بحرفاشونو با دقت بشنوم
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 ؟یخب آقا-

 تو گوشم: دیچیپ زیکامب یصدا

 هستم. زیکامب-

 د؟یخور یمشترک با هم م یِبه دردِ زندگ یو چرا فکر کرد یشما کجا با دخترِ من آشنا شد زیبله،آقا کامب-پدر

 تو گوشم: دیچیسکوت شد و بعد صداش پ اول

 ازش خوشم شتریو ب ناستیناب دمیو اول از همه لبخندش منو جذب کرد.بعداً فهم دمیمن تو موسسه دخترتون رو د-

 کرد! یاما مقاوم بود و داشت کار م دید یچشمهاش نم نکهیاومد چون با وجودِ ا

سُرفه کنم و دادم  حیگرفت که ترج یشد و داشت راهِ نفسم رو م یم دتریگفت بغضم شد یکه م یهر جمله ا با

 :دیپرس ی.مامانم دستشو گذاشت رو شونه م و با نگرانرمیاشکام رو بگ ختنِیر یجلو

 ؟یکن یسرفه م با؟چراید هیچ-

داد  یآب آورد و به آروم نیاسمی.ارهیآب ب وانیل هیگفت  نیاسمیبه  الیکردم که رام یهم داشتم سرفه م هنوز

 .باالخره سرفه م بند اومد و گفتم:دمینوش

 خوبم!-

 نبود: یکه باورکردن یبا لحن دمیشن میکیرو از نزد زیکامب یصدا

 ببرمت دکتر؟! یخوا یم-

 کردم آرامشِ خودم رو حفظ کنم که پدر گفت: یمخالفت تکون بدم و سع یِو مات فقط تونستم سرم رو به معن شوکه

 لطفاً. دینیواقعاً،بنش دیببخش-

 

@Saeedi i Zahrah 
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 ]پارت هفتاد و دوم[

 ��بیآغوش غر��

 خواهرش بود که گفت: یصدا

 سرِ اصلِ مطلب. می.بهتره برادیم شیپ د،باالخرهیکنم راحت باش یخواهش م-

 ادامه داد: زیگفت و خواهرِ کامب یبله ا پدرم

 دوتا برن حرفاشونو با هم بزنند! نیبهتره ا-

 .پدرم موافقت کرد و به من گفت:دمیترس یم زیبا کامب ییشروع کرد به تند تند زدن،چون از تنها قلبم

 .دیو حرفهاتون رو بزن نییداخلِ اتاقِ پا دیبر زیدخترم با آقا کامب-

 کردم لبخند بزنم و گفتم: یسع

 چشم پدر.-

که  مدیشن یرو هم م زیکامب یقدمها یو صدا نییپا یاومد کمکم تا ببرتم اتاقِ طبقه  نیاسمیجا بلند شدم و باز  از

سِ نح یبسته شدنِ در رو و بعد صدا یمنو تا داخلِ اتاق برد و بعد تنهام گذاشت،صدا نیاسمی.اومد یپشتِ سرمون م

 :دمیرو شن زیکامب

 نه؟! د،مگهیرس یرو که آرزوشو داشت یخب،خب،باالخره روز-

 اما ناخودآگاه خنده م گرفت و گفتم: دمیترس یبه شدت م نکهیا با

 !،نه؟یزن یتَوَهُم م ادیز-

 و بعد گفت: دیخند یماون بو که  حاال

 !یبش فیضع نکهیا یبجا یشیکه روز به روز شجاع تر م ادینه خوشم م-

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 !یستین یآخه اِنقدرا هم آدمِ ترسناک-

 نشست رو شونه م،فشار داد و گفت: دستش

 !ت؟یخواستگار امیب یپس چرا حاضر شد-

 رو گفتم: میدروغِ زندگ نیو بزرگتر دیچیتو کلِ وجودم پ یبیعج دردِ

 چون عاشقت شدم!-

 تو گوشم: دیچیپ شیعصب یشونه م شل شد و صدا یرو دستش

 .یبد بینکن منو فر یبا،سعینبود د یبامزه ا یِاصالً شوخ-

 یکرد تا من نقشه ا یباور م دیلحنِ ممکن بهش بگم دوستش دارم!با نیتر یداشتم با واقع یبستم و سع چشمهامو

 کنم! یبود رو عمل دهیبه ذهنم رس شیپ قهیچند دق نیکه هم

 گفتم: یبا لحنِ پرمحبت پس

 !زیمن دوستت دارم کامب-

 دوباره نشست رو شونه م،محکم تر از قبل فشار داد و گفت: دستش

 .یازم متنفر باش دیبه من دروغ نگو،تو با-

 تا سر حدِ مرگ درد داشتم اما تحمل کردم و گفتم: نکهیا با

 !ستمیازت متنفر ن ،منیکن یتو اشتباه م-

 که پر از خشم بود گفت: ییسکوت کرد و با صدا کدفعهی ز،امایبلند و جنون آم دیخند

 !زارهیکه ازت ب یباش یبرات بسه که عاشقِ کس نیاما من ازت متنفرم و هم-

 ربطش پوزخند زدم و گفتم: یدلم به حرفِ ب تو

 !هیکه تو رو داشته باشم برام کاف نیهم-
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفتاد و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 گفت: کدفعهیو بعد  زدینم یحرف چیکه ه زیشاخ درآورده بودم از حرفام چه برسه به کامب خودم

 !یکش یزجر م شتریبهتره و تو ب ینطوریحاال هم اشکال نداره!اتفاقاً ا ،امایشد،قرار نبود تو عاشقِ من بش فیح-

 زیکامب یِرحم یو ب یبه سنگدل یشدم.تو عمرم آدم یگفت متنفرتر هم م یکه م یمتنفر بودم و با هر جمله ا ازش

 بودم! دهیند

 گفت: زیگفتن نداشتم و سکوت کردم که کامب یبرا یحرف گهید

 !یخواستم بگم و تو حقِ مخالفت ندار یهم م گهید زِیچ هی یراست-

 یخبرِ بد رو م هیو لرزشِ دستام گُواهِ  دیکوب یم م نهیس یدش رو به قفسه قلبِ درمونده م تند تند خو نیا باز

 حرفشو بزنه که ادامه داد: ستادمیداد.همونطور سکوت کردم و منتظر ا

 !میکن یو بعداً ازدواج م میخون یم تیمحرم ی غهیحدودِ پنج ماه ص یمن و تو قبلِ عروس-

ل قرار نبود همون او نکهیلبخند نشست رو لبم و از ا هیزد.ناخودآگاه  یو قلبمم تند تند نم دیلرز ینم گهید دستام

 دایپ زیاز چنگِ کامب یخالص یراه برا هیپنج ماه فرصت دارم  نیخوشحال شدم و تو دلم گفتم....تو ا میعقد کن

 شد: دیناام دهامیتمامِ ام زیکامب یکه با جمله  دینکش هیکنم....اما به ثان

قت هم و هی،یریجلومو بگ دیکنم و تو نبا یم یدلم بخواد با تو که قراره زنم بش یماه من هر کارپنج  نیدر ضِمن تو ا-

 بعدِ پنج ماه ولت کردم! یدید

 ضِیمر هی زیلبخندم پنهان کردم.کامب یخواست مُشت بشه به زور باز نگه داشتم و تمامِ حرصمو تو یکه م دستامو

 لبخندم حرصش گرفت چون گفت: دنِیشد کرد.فکر کنم از د یکارشم نم چیبود و ه یروان
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 !؟یخوشحال یلیخ نکهیمثلِ ا-

 و گفتم: دمیخند

 !زیکامب شهینم نیتر از ا یعال-

 خالص رو زدم که گفت: رِیصدا کردم و ت اسمشو

ند ماه که و چ یشیببرمت تو عمارتم اونوقت خوشحال تر هم م ی.حاال وقتیمن شد ی فتهیواقعاً ش نکهینه مثلِ ا-

 !یشیترم م فتهیتازه ش یکن یباهام زندگ

 ضِیمر نیا یجلو دیکردم آروم باشم تا آتو دستش ندم.نبا یم یرفت اما سع یاعصابم رژه م یحرفهاش داشت رو با

 گفتم: یآروم یلیبا لحنِ خ اوردم،پسیکم م یروان

 بهشت! شهیبا تو برام م یت هستم که زندگ فتهیاِنقدر ش-

 گفت: یلباسمو گرفت و با لحنِ پر خشم ی قهی کدفعهی

 دخترجون،اون عمارت قراره برات بشه جهنم! یکن یاشتباه م-

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفتاد و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

تخت.دستم به تاجِ تخت خورد و دردِ  یمو به شدت وِل کرد و افتادم رو قهیاومد و به سرفه افتادم که  یباال نم نفسم

 گرفت اما باز هم لبخند زدم و گفتم: یبد

 جهنمم با تو دوست دارم!-
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 کردم چون گفت: یم شیعصب داشتم

 تو هم! رهیمسخره رو تموم کن و از من متنفر باش،چون اونوقت کُالمون م فِیاراج نیا باید-

 و گفتم: ومدمیعذابش بدم کوتاه ن یبودم چطور دهیمن که تازه فهم اما

 !ز؟یکامب  یفهم یکه تمومش کنم،چرا نم ستیم ندوس داشتنت دستِ خود-

 اَدا کردم و منتظرِ عکس العملش موندم که گفت: یرو با لحنِ پر از محبت زیکامب

کرشم ف یکه حت ،اِنقدریزرنگ یلیخ ناتیناب یدستِ کم گرفتم،تو با وجودِ اون چشمها یلیتو رو خ نکهیمثلِ ا باید-

 یو نه م ادیبفهمم نه دلم به رحم م قتویحق یچون وقت ینکن منو گول بزن یکردم.اما من از تو زرنگترم و سع ینم

 کنم! یشکلِ ممکن مجازاتت م نیبخشمت،اونوقت به بدتر

هش که ب ییداشت،اما قصد نداشتم از حرفها یترس بَرَم م شتریکرد ب یم دمیتهد ینطوریا یو وقت دمیترس یم ازش

بارم که شده به خودم اعتماد کنم و بجنگم در برابرِ  هیخواستم  یزده بودم رد بشم و بگم که همش دروغ بوده.م

تونم از پسِ مشکالتم بر  یم ثابت کنم که م انوادهخواستم به خودم و خ یاز حد سنگدل و خشن بود!م شیکه ب یمرد

 پس با سماجت گفتم: امیب

ظلم رو  نیاما من ا یکن یدر حقم ظلم م یترسم و دار ی.درسته ازت مگمیدارم و نه دروغ م بتویاما من نه قصدِ فر-

 و االن واقعاً خوشحالم! یدوست دارم چون تو برام مهم

تو  یدونم چه نقشه ا یداد.نم یم شینشان از کالفگ زیکامب قِیعم ینفسها یپُر کرد و صدا یرو سکوتِ بد اتاق

 سرش بود که دستش نشست رو موهام و گفت:

 م!ت بش فتهیمنم ش یکن یکار هیچطوره -

 اما خودمو کنترل کردم و گفتم: شدیداشت از جا کنده م قلبم

 بکنم! یمن کار نکهینه ا یخودت منو بخوا دیبه نظرِ من تو با ه،امایفکرِ خوب-

 و گفت: دیموهامو کش کدففهیسرم رو نوازش کرد  نکهیتو اتاق و بعد از ا دیچیخنده ش پ یصدا

 خوام سر به تنت نباشه. یکه م یاالن هم عاشقتم به قدر نیمن هم-
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 تو خودم و گفتم: ختمیاما دردمو ر شهیکنده م شهیکردم موهام داره از ر یدردم گرفته بود که احساس م انقدر

 منو بخواه. یهر جور دوست دار-

 گفت: ییهویوِل کرد و  موهامو

 .رونیب میبر گه،بهترهیبسه د-

رو صدا  نیاسمی دمیدرِ اتاق رو شن یصدا یلند شدم و وقتاز جا ب ضیاحساسِ ضد و نق یموافقت کردم و با کل منم

 .ییرایکمکم برگردم به پذ ادیکردم تا ب

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفتاد و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

 تو گوشم: دیچیپ زیکامب یمبل نشوند و رفت،بعد صدا یمنو رو نیاسمی میکه رفت ییرایپذ به

خونده بشه و بعد  تیمحرم ی غهیپنج ماه ص نمونیب میگرفت میخانم تصم بایجمع،من و د یبزرگترا یبا اجازه -

 .میریبگ یمراسمِ عروس کدفعهی

 :دمیدلخورِ پدرم رو شن یکرد و بعد صدا سکوت

 د؟یکرد ریمارو درگ د،چرایگرفت ماتونویخودتون تصم گهیشما که د-

 کردم و گفتم: یآروم ی سرفه

 .مید یانجام نم یکار دینباش یا شما راضو ت مینه بابا جون،ما فقط حرفشو زد-
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 آروم تر شده بود گفت: یکرد و پدرم که کم دییهم حرفمو تا زیکامب

 .میرو بهتون بد یو خبرِ قطع میموضوع فکر کن نیتا در موردِ ا دیبه ما وقت بد زیپس آقا کامب-

 :دمیرو شن زیخونسردِ کامب یصدا

برم که دوست دارم  یسفرِ کار هیبه  دیمسافرم و با ندهیچون من تا چند روزِ آ دیپس لطفاً زودتر فکراتونو بکن-

 روشن بشه. فمیقبلش تکل

م و با دلگرم شد میدر موردش فکر کن دیپدرم گفت با نکهیاز ا یو خواهرش رفتند.کم زیموافقت کرد و بعد کامب پدرم

 رفتنِ اونا گفت:پدرم بعد از  یمخالفه....ول غهیخودم گفتم...حتماً پدرم با ص

 هول بودند.حاال نایبود که با خودش نگه چقدر ا نیواسه ا میفکر کن دیو اگه گفتم با میبود،منم راض یپسرِ خوب-

و  دیهمو دوست دار زیگفت که تو و کامب الیرام ،چونیفکر نکنم تو هم مخالف باش با؟البتهید هیخودت چ مِیتصم

 !ستین نیمهم تر از ا یچیمن ه یبرا

بزنم و  وندمشید یکه نم هیلبخندِ دلگرم کننده به بابام و بق هیکردم تا  یبا تمامِ توان سع یبودم ول یدرون متالش از

 گفتم:

 زیکامب دِیمن ق دینباش یبگم که اگه شما راض نمیندارم.البته ا یحرف گهید دیباش یبابا و اگه شما هم راض میمن راض-

 !دیهم تربرام م یزنم،چون شما از هر کس یرو م

 نشست. میشونیپ یپدرم گرفته شد و بوسه ش رو یکه دو طرفِ صورتم با دستها دینکش هیچندثان به

احساس  نیمانعِ ا زیوجودِ کامب نکهیکردم،با ا تیرفت و از تهِ دل احساسِ امن ادمیاز  یسختِ زندگ یلحظه ها تمومِ

 شد! یم

لحظه فقط دلم آغوشِ پدرم رو  نی.تو ازیکامب یکس فکر کنم،حت چیو ه زیچ چیلحظه دوست نداشتم به ه نیا یتو

 خواست،پس گفتم: یم

 بابا بغلم کن.-

 شد. ینم بهیبه روم باز بود و برام غر شهیکه هم یآغوش هیکه در آغوشِ پدرم قرار گرفتم، دینکش هیثان به
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفتاد و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

 گفتم: سویشدم و رو به گ یعصب رونیب میکه اومد نایا باید یخونه  از

 پشتِ فرمون! نیتو بش-

 با تعجب نگام کرد و گفت: سویگ

 !نم؟یواقعاً من بش-

 بهش انداختم و گفتم: ینیخشمگ نگاهِ

 دارم؟ یبه نظرت من االن با تو شوخ-

 و گفت: دیازم دزد نگاهشو

 نه.-

 حرکت کرد سمتِ عمارتم. سویو گ نیتو ماش مینشست ییدوتا بعد

 یم نکهیکردم و هم یمشت م یشدم و دوست داشتم داد بزنم.دستامو هِ یم یافتادم عصب یکه م باید یحرفها ادِی

ود من نب یِزیشدم.تو برنامه ر یتاب م یو ب یکردم و باز از نو عصب یرو داشبورد خودمو کنترل م ادیخواست فرود ب

س برعک هیاما حاال قض شهیباعثِ زجرش م یزاریب نیو ا شهیودم که ازم متنفر معاشقم بشه و من مطمئن ب بایکه د

 کنم! کاریچ دیدونستم با یشده بود و نم

 :دیپرس دیکه حالمو د سویگ
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 شده؟! یچ-

 گفتم: عیازم سوال کنه چِمه که سر یکیمنتظر بودم  انگار

 شده! دایبرنامه هام مشکل پ یتو-

 :دیباال انداخت و پرس ییاَبرو

 ؟یچه مشکل-

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست کالفه

 ازم متنفر بشه! نکهیا یعاشقم شده،بجا باید-

 .بهم نگاه کرد و گفت:ستادیزد رو ترمز و ا ابونیوسطِ خ کدفعهی

 ؟یگفت یچ-

 نکهیا یبود و منتظرِ جواب.برا رهیبوق ها به من خ یبه صدا تیاهم یب سویگ یزدند،ول یپشتِ سرمون بوق م نایماش

 گفتم: فتهیزودتر راه ب

 .میدیتا فحش نشن یبهتره حرکت کن م،االنیزن یتو خونه حرف م-

 هنکیدونستم نگران شده و از ا یهم حرف نزد.م یکلمه ا یراه حت رِیماتشو ازم گرفت و راه افتاد،اما تو طولِ مس نگاهِ

 ی؟نمیچطور یبشه ول زاریازم ب بایه دبود ک نیمن االن فقط مهم ا یبرا مونه،امایپش یباهام اومده خواستگار

 ییتا دمِ پله ها روند وبعد دوتا نوی.ماشاطیرفت داخلِ ح سویگباز کردم و  موتیو درو با ر میدیدونستم!باالخره رس

 گفت: سویگ میبه داخلِ عمارت رفت ی.وقتمیشد ادهیپ

 .یگیم یچ نمیخب،حاال حرف بزن بب-

 مبل و گفتم: یرو نشستم

 باشم! نیزم یآدمِ رو نیاگه بدتر یعاشقم شده و از خداشه باهام ازدواج کنه،حت گهیم باید-

 و گفت: دیبه چانه ش کش ینشست،دست میمبلِ روبر یهم رو سویگ
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 !گهیمطمئنم داره دروغ م-

 :دمیشده نگاش کردم و پرس زیر یچشمها با

 !؟یدون یتو از کجا م-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفتاد و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 کرد و گفت: یآروم ی خنده

 نیاالن خودتو بب نیمنصرف کنه!هم یبکن یخوا یکه م یدروغو گفته تا تو رو از کار نیا زم،اونیواضحه عز یلیخ-

 خواسته! یم نویهم قاًیدق بای،دیکن کاریچ دیبا یدون یو نم یکرد دیکه ترد

 حق با اونه و گفتم: دمیکه فکر کردم د یکم

 دونه که من خودم ختمِ روزگارم! یبماله،نم رهیسرِ منو ش خوادیم کشیکور خونده،حاال براش دارم.با اون مغزِ کوچ-

 :دینگام کرد و پرس سویگ

 !؟یکن کاریچ یخوایم-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 باشه! دهیکامالً عاشقانه براش بسازم که تو خوابم ند یِزندگ هیخوام  یم-

 :دیرد و پرسبا تعجب نگام ک سویگ

 عاشقانه؟!-
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 و گفتم: دمیجنون وار خند منم

 آرام! یعاشقانه  هیآره،-

ن دونست که م یبشم و نم بایمن عاشقِ د نهیدونستم که واقعاً نگرانِ ا یرفت و م یعرضِ سالن رو راه م یعصب سویگ

 !نمیب یاز چشمِ اون و خانواده ش م امویاز اون دختر متنفرم و تمامِ بدبخت

 و داد زدم: ادشیشدم از راه رفتنِ ز یعصب

 بسه! سویگ-

 و گفت: کمینزد ستاد،اومدیا

 !زیکامب یبهم دروغ بگ یحق ندار-

 باال انداختم و گفتم: ییاَبرو

 قُلدُر نشو! یادیز ،پسیکن ینم نییحقِ منو تو تع-

 لباسمو گرفت تو دستاش و گفت: ی قهیپررو،پررو،

 کنم! یم نییموردِ بخصوص،اتفاقاً من تع نیتو ا-

هوا به آغوش  یم جدا کردم و ب قهی.دستاشو از دمیخند نیهم یاومد،برا یکه داشت خوشم م یهمه جرعت نیا از

 آروم دمِ گوشش گفتم: دمش،بعدیکش

 جنبه م! یچون من ب ینکن یدلبر یادیات،زیگر یاقی نیحواست باشه با ا-

تونست ازم پنهان کنه دوست داشتنش رو.خواست از  یکرد نم یم یو هر کار دمیشن یقلبشو م یتپش ها یصدا

 که محکم تر گرفتمش و گفتم: رونیآغوشم بره ب

 سرِ جات بمون! ست،پسیسمتم با خودته،اما رفتنت با خودت ن یایم یدار ینرفته؟وقت ادتیقانونِ منو که -
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 اِنقدر دیجاش و بچزونمش!اون با سرِ ارمیرو ب بایحالِ د یکردم که چطور یفکر م نیآغوشم بود و من داشتم به ا تو

 یو دِق م دیکش یکه همراهِ اون مادرش هم زجر م دیکش یاِنقدر زجر م دیشد!با یکه دلم خنک م دیکش یزجر م

 گذشتم! یوجه ازشون نم چیدادند و من به ه یمادرم رو م یایبدبخت یتاوانِ همه  دیو مادرش با بایکرد!د

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفتاد و هشتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''هامون''

موردِ عالقشون رو دارند ازشون  یِشده بودم که اسباب باز ییشدم.مثلِ بچه ها یآروم نم یجور چیبودم و ه یعصب

 :دیبهم توپ ی.مادرم عصبانشنینم یراض یطور چیو ه رنیگ یم

 شده؟ یمگه چ ر،حاالیهامون آروم بگ-

 بار سرِ مادرم داد زدم: نیاول یو برا اوردمیطاقت ن گهید

که تا سر حدِ مرگ  ی!دخترکنهیداره ازدواج م بایبشه مادرِ من؟د یچ نیخواست یم گهیشده؟!د یحاال مگه چ-

 شکشیدامون رو پ شهیشماست،که هم رِیهمش تقص نیبرم نگاه کنم و ا دیکنه و من با یدوستش دارم داره ازدواج م

.آخه چرا نیبه دامون و سرش غُر زد دیزد گبراش خواستگار اومده هم دوباره زن نیدیفهم یوقت یو حت نیکرد یم

 هان؟ شهیاون م یبرا شه،امایمن نم یداره که برا یبا من چه فرق ن؟دامونیدیو نفهم نیدیوقت عشقِ منو ند چیه

 :د،گفتیسکوتمو د یکرد و وقت یفقط نگام م مادرم

 ؟یمنو نابود کن یکلِ آرزوها نایدخترِ ناب هیبا ازدواج با  یخوای،میفهم یآرزو دارم.تو نم یکل ،براتیتو پسر بزرگم-

 کردم و گفتم: یکیریستیه ی خنده
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 .ستیمهم ن یچیو برام ه بامیعاشقِ د ست؟منیمن مهم ن یآرزوها یعنی-

 باشه. نایکه چقدر مهمه زنت ناب یفهم ی،میزندگ یتو یکه بر گهیروز د ،دویداغ ست؟االنیکه مهم ن یچ یعنی-

 کالفه داخلِ موهام بردم و گفتم: دستامو

 درمان بشه. دیشا ست،بعدشمیمهم ن-

 کجا معلوم که درمان بشه؟ د،ازیشا یگیم یدار-

 مادرِ من. یحاال هر چ-

زدواج ا نیا یحرف بزنم و جلو بایبا د دی.من بارونیندادم و از خونه رفتم ب تیمادرم اهم یبه حرفها گهیگفتم و د نویا

رو  بایرفتم تا د یم دیو با شدیم لیموسسه تعط گهیساعتِ د میشدم و به ساعتم نگاه کردم،ن نمی.سوارِ ماشرمیرو بگ

نم و حرف بز بایبا د دیبا یکردم چطور یراه داشتم فکر م رِیکلِ مس ومِ.پامو گذاشتم رو پدال و گاز دادم.تو تمنمیبب

 بهش بگم؟ دیبا یچ

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هفتاد و نهم[

 ��بیغر آغوش��

رفتم سمتِ موسسه که  یشدم و داشتم م ادهیپ نیپارک کردم.از ماش یرو گوشه ا نیو ماش دمیربع رس کیاز  بعد

 یو مر بای.اصالً هر وقت ددنیقلبم به تپش افتاد و دست و پام شروع کرد به لرز دنشیبا د شهی.مثلِ همدمیرو د باید

 گفتم: دمیبهش رس یکردم.رفتم جلوتر و وقت یمثلِ دخترا دست و پام رو گم م دمید

 .بایسالم د-

 و گفت: ستادیا
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 سالم پسرعمو.-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یخوب-

 لبخند زد و گفت: شهیمثلِ هم اونم

 ؟یخوبم هامون،تو خوب-

منتظرِ جوابم  نطوریکرد.هم یم م چارهیبقلبم  نیگرفتم و باز ا یجونِ تازه م هیزد  یصدام م کیبه اسمِ کوچ یوقت

 بود که خودمو جمع و جور کردم و گفتم:

 منم خوبم خداروشکر.-

 داخل. میبر ایب یخداروشکر،اگه کارم دار-

 یصندل یو رو میشد یداخل.واردِ اتاق میکنارش بمونم پس دعوتشو قبول کردم و با هم رفت شتریخدام بود که ب از

 گفت: باینشستم که د

 ؟یداشت کارمیچ نمیخب،حاال بگو بب-

 و گفتم: دمیکش قینفسِ عم هیازش. دمیکش یخجالت م دیدیمنو نم نکهیو با ا نییرو انداختم پا سرم

 نه؟ ایبشه  یبرات خواستگار اومده و اومدم ازت بپرسم که قراره جد دمیراستش شن-

 ش گرفته شد و گفت: افهیق کدفعهی

 بشه.چطور؟ یآره،قراره جد-

 فکر کنم گفتم: یزیبه چ نکهیشدم و بدونِ ا یعصب

 !بایامکان نداره د-

 :دیگشاد شد و با مِن من پرس رتیفروغش از تعجب و ح یب یچشمها
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 هامون؟ یچ...چ یعنی-

 خونسرد جوابشو دادم: یلیخ

 زارم! یمن نم یعنی-

 :دیزده پرس رتیح دوباره

 آخه چرا؟!-

 بستم و گفتم: چشمهامو

 !بایچون من عاشقتم د-

 :دمیو پرس دمیبود،ترس جیبلند شد و دوباره نشست!دستاش تو هم گره خورد و گ یصندل یاز رو کدفعهی

 با؟یحالت خوبه د-

 داد و گفت: لمیتحو مهیلبخندِ نصفه و ن هی

 آره،خوبم!-

 :دمیگفتم و پرس یلب خداروشکر رِیز

 ؟یبا خواستگارت ازدواج کن یخوا یحاال بازم م-

 گفت: یش و در کمالِ ناباور گهید یاپ یانداخت رو پاشو

 خوام باهاش ازدواج کنم! یآره م-

 یکردم وقت یبودم که فکر م الیروبروم نشسته بود.چقدر خوش خ یشدم که کامالً جد بایبست و ماتِ د خی دستام

 .شهیبفهمه من عاشقشم نظرش عوض م

 

@Saeedi i Zahrah 
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 ]پارت هشتادم[

 ��بیغر آغوش��

 و گفتم: دمیخند یالک

 !با؟یکه من عاشقتم د ستیبرات مهم ن یعنی-

 و گفت: نییرو انداخت پا سرش

 هستم برام مهم تره! یخودم عاشقِ ک نکهیبرام مهمه هامون،اما ا یتو دوستم دار نکهیچرا اتفاقاً ا-

از دست دادم.از جا هام رو  زهیانگ گهیو آرزوهام نابود شد و د اهایکردم و حالم بد شد.تمومِ رو یکیریستیه ی خنده

 نداشتم و گفتم: یکار نجایا گهیبلند شدم چون د

 خداحافظ دخترعمو.-

 از جا بلند شد و گفت: عیهم سر باید

 ؟یزود نیبه ا یریکجا م-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 داشته باشم. یکار نجایا گهینکنم د دم،فکریخواستم رو شن یکه م یمن جواب-

 اما....-

 .با،خدانگهدارتیاما و اگر نداره د گهید-

و سرمو  نیو از موسسه خارج شدم.نشستم داخلِ ماش رونیداد و به سرعت از اتاقش رفتم ب مویجوابِ خداحافظ اونم

و  دادم یاز دست م شهیرو واسه هم بایکنم.داشتم د کاریچ دیدونستم با یگذاشتم رو فرمون.اعصابم خورد بود و نم

حس در من هر  نیو ا گهیکردم داره دروغ م یم ساسگفت عاشق شده،اما من اح باید برام.ددرد بو نیبزرگتر نیا

 یخواست با اون خواستگارش ازدواج کنه؟!سرمو از رو یگرفت.اما پس اگه عاشق نبود چرا م یقوت م شتریلحظه ب
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زنگ خورد،مادرم  میشازدواج به چه علته؟!گو نیو ا هیچ هیبفهمم که قض دیفرمون برداشتم و حرکت کردم.من با

 جواب دادم و گفتم: یحوصلگ یبود.با ب

 بله؟-

 :دیپرس یلحنِ نگران با

 ؟یکرد کاری؟چیکجا رفت-

 زدم و گفتم: یزهزخند

 منو رَد کرد! باینترس مامان،د-

 مکث کرد و بعد گفت: یکم

 واقعاً ردت کرد؟!-

 خواد با خواستگارش ازدواج کنه. یم ست،گفتیآره گفت عاشقم ن-

 آروم شد و گفت: اِنگار

 .دیخورد یدونست شما به دردِ هم نم یخودشم م بایغصه نخور پسرم،د-

 که خودم تعجب کردم و گفتم: دمیچنان خند کدفعهی

 مامان ولش کن توروخدا،خداحافظ.-

گناه شکست زار زدم.واسه خوش  یکه ب ینتونستم خودمو کنترل کنم،زار زدم!واسه دل گهیقطع کردم و د ویگوش

کردم که خودم از خودم بدم  هیرفت زار زدم.اِنقدر گر یکه داشت از دستم م یخودم زار زدم.واسه عشق یِالیخ

 باید رِیخودم شک کردم.چشمهامو بستم و باز تصو و به عقلِ دمیخند هیگر نِیمرد بودم.ب هیاومد،اِنگار نه اِنگار که 

 یرو تو ایدن نیتونستم ا یکردم نم یمن بود و هر کار هم م یایدن بایزاشت که فراموشش کنم.د یپشتِ پلکام نم

 ذهنم خراب کنم.
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@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت هشتاد و 

 ��کمی و هشتاد پارت��

 ''ایفَر''

ه شده حوصل یو ب ی.عصبارمیبود شاخ درب کیو نزد دیسرم سوت کش دمیرو شن بایو د زیخبرِ نامزد شدنِ کامب یوقت

 یتونستم جلو یکه نم نیاز ا شتریو شبام پر از کابوس بود.ب دمید یرو م باید یِو صورتِ خونبودم.همش خوابِ سر 

 شیقراره پ یکردم که چ یفکر م نیو داشتم به ا بودمگذاشته  زیم یبودم.سرم رو کالفه رو یعصب رمیرو بگ باید

 حوصله جواب دادم: یشدم.صدرا بود،ب رهیبلند کردم و به صفحه ش خ زیم یزنگ خورد.سرمو از رو لمیکه موبا ادیب

 سالم صدرا.-

 سرحال بود: یلیاون خ اما

 ؟ی،خوبییسالم دختردا-

 جوابشو دادم: کالفه

 آره خوبم.-

 کرد و بعد گفت: یمکث

 رون؟یب میبا هم بر یایم-

 :دمیتعجب پرس با

 چرا؟! رونیب-

 مکث کرد و بعد گفت: دوباره

 باهات حرف بزنم! دیبا-
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 :دمیاز قبل پرس کنجکاوتر

 !؟یدر موردِ چ-

 دنبالت؟ امیب گم،حاالیبهت م نمتیبب-

 باعث شد بگم: یفکر کردم و کنجکاو یکم

 دنبالم. ایآره،ب-

 گفت: یلحنِ خوشحال با

 دنبالت. امیم گهیساعت د میپس ن-

 کاریکنجکاو بودم تا بفهمم صدرا باهام چ یلیقطع کردم.از جا بلند شدم تا آماده بشم.خ لمویگفتم و موبا یا باشه

 نیاز ماش دنمی.به محضِ درونیحاضر شدم و منتظر تو اتاقم نشستم که صدرا تک زنگ زد و منم رفتم ب عیداره.سر

 زدم و گفتم: یشد و درِ جلو رو برام باز کرد.لبخند ادهیپ

 اوه،چه جنتلمن.-

 :دمیراه افتاد.بهش نگاه کردم و پرسبست.خودشم نشست و  نوینشستم درِ ماش یو وقت دیخند

 ؟یباهام حرف بزن یخوا یشده که م یحاال چ-

 کرد گفت: یکه به روبرو نگاه م همونطور

 حرف بزنم. یخوام باهات در موردِ موضوع ینشده،فقط م یخاص زِیچ-

 ؟یچه موضوع-

 و گفت: دیبهم انداخت،خند یکوتاه نگاهِ

 بهت. گمیاِنقدر عجول نباش،م-

 سکوت کردم. گهیو د دمیخند منم



 بیآغوش غر

 
158 

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هشتاد و دوم[

 ��بیغر آغوش��

 رو متوقف کرد و گفت: نیپارک ماش کی یروبرو قهیاز ده دق بعد

 داخلِ پارک! میشو بر ادهیپ-

 کتمین کی یداخلِ پارک و رو میشد و با هم رفت ادهیکه خودشم پ ستادمیشدم و ا ادهیپ نیاز ماش یجیتعجب و گ با

 صدرا بهم نگاه کرد و گفت: نکهیسکوت بود تا ا نمونیب یا قهی.چند دقمینشست

 !یر یو اونور نم نوریا گهیو د یچند روزه تو خونه ا-

 :دمیو سردرگم پرس جیگ

 !ه؟یمنظورت چ-

 زد و گفت: یلبخند

 !ستین یهر روزه خبر یاز دوست پسر و گردشها گهیو د یشد یکه چند روزه دخترِ سر به راه نهیمنظورم ا-

 انداختم و گفتم: ریو دستپاچه سرم رو به ز هول

 صدرا؟ یزن یم هیحرفها چ نیا-

 !ینکن اِنکار کن یدونم،پس سع یم زوی.من همه چییدختردا قتهیحق-

 :یخبر یکردم آروم باشم و خودمو زدم به ب یسع

 !یزن یحرف م یفهمم در موردِ چ ینم-



 بیآغوش غر

 
159 

 

 باهاش کار کرد و بعد گرفت به سمتم و گفت: کمیدرآورد. شویبش،گوشیکرد داخلِ ج دستشو

 گم؟یم یدارم چ یفهم یم زنم،حاالیحرف م نایدر موردِ ا-

ته که رف ییبود و جاها زیمن و کامب یگشاد شد.عکسها رتیگرفتم و به صفحه ش نگاه کردم،چشمهام از ح شویگوش

 صدرا و گفتم: یشدم.با خشم زُل زدم تو چشمها یموضوع از چه قراره و عصب دمی.کم کم فهممیبود

 !؟یکرد بیمنو تعق یتو به چه حق-

 خونسرد گفت: یلیخ

 !کنهیم کاریچ مییدوست داشتم بدونم دختردا-

 تر از قبل گفتم: یعصب

 ؟یکن یمن دخالت م یبه تو چه مربوط که تو کارا ،اصالًیکرد خودیب یلیتو خ-

 باال:شد و صداش رفت  یحرفم عصبان نیا با

 ینم گهید ،چونیبود گهید یو همش دنبالِ پسرا یدیعمره دنبالتم اما منو ند هیبه من مربوطه چون عاشقتم!چون -

 !ایفَر یزنم بش خوامیو از دور کاراتو تماشا کنم و دَم نزنم.م نمیتونم بش

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هشتاد و سوم[

 ��بیغر آغوش��

کنم.صدرا عاشقِ منه و من تو  لیو تحل هیداشتم حرفاشو تو ذهنم تجز یبا دهانِ باز ماتش شده بودم و سع همونطور

نداشتم اما حاال  یو بهش توجه دمید یوقت صدرا رو نم چی!البته به قولِ خودش من اصالً هدم؟یهمه مدت نفهم نیا
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 تیبود،جذاب یخوش حالت که اونم مشک ییوهابا م یکمش ی.چشم و ابرومشید یروبروم نشسته بود و منم داشتم م

 به خودم اومدم،از جا بلند شدم و گفتم: کدفعهیش بودم که  رهیخ نطوری.همدیصورتش د یتو تک تکِ اجزا شدیرو م

 نکن! بمیهم تعق گهی،دیکن یمن دخالت م یآخرت باشه که تو کارا یحرفات!تو هم دفعه  ستیاصالً برام مهم ن-

کرد که رومو ازش برگردوندم تا برم که دستمو گرفت!قلبم شروع کرد به تند تند زدن و  ینگام م یناباور ی افهیق با

 به دستهامون نگاه کردم که گفت: رتیگشاد شده از ح ی.برگشتم به سمتش و با چشمهادیرنگم پر

 .ایحرفها رو بشنوم فر نیهمه وقت صبر نکردم که حاال ا نیا-

 و گفتم: رونیب دمیدم،دستمو محکم از دستش کشدستهامون بو ی رهیکه خ همونطور

 ؟یبه من دست زد یصدرا،به چه جرعت یشد حیوق یلیخ-

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست کالفه

 ؟یکن یم ینطوری.اما تو چته؟چرا ادیخب،ببخش لهیخ-

 بستم و باز کردم،بعد گفتم: چشمهامو

 مورد بشنوم. نیخوام در ا ینم گهید ست،فقطین میچیمن ه-

 :دیپرس یدرموندگ با

 آخه چرا؟-

 خونسرد گفتم: یلیخ

 خودمو دارم،خداحافظ. لِیدال-

 اومد و گفت: دنبالم

 رسونمت. یصبر کن م-

 رم. یخواد،خودم م ینم-
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 دهید زیکنم!صدرا منو با کامب کاریچ دیدونستم با یگفتم و به سرعت ازش دور شدم.حالم دستِ خودم نبود و نم نویا

 یتکرد.اگه وق یم چیو منو سوال پ شدیمتعجب م دید یم بایرو کنارِ د زیکامب یبود و ازمون عکس داشت،مطمئناً وقت

 یفکر نکنم اونقدر که االن منو م نه،اونوقتیب یاز چشمِ من م درااونوقت ص فتهیبراش ب ینامزده،اتفاق زیبا کامب باید

 مونی.من پشرمیمو بگ هیگر یتونستم جلو یو نم ختیر یم م گونه یاون موقع هم بخواد.اشکام رو گهیخواد د

 نیا گهیبودم اما د مونیپش زیرابطه با کامب یِبودم،من از همه چ مونیباهاش پش ییو آشنا زیکامب دنِیبودم،از د

 نداشت. یا دهیفا یمونیپش

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هشتاد و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

 ''ایید''

 ی غهیص زیمن و کامب نِیب گهیقرار بود تا چند ساعتِ د نکهیداشتم،فکرِ ا جهیصبح حالم بد بود و همش سرگ از

 یم یعاشق و خوشحال رو باز ینقشِ آدمها دیطرف هم با هیکرد!از  یم زاریب یخونده بشه منو از زندگ تیمحرم

 شمیاتاقم شد و ازم اجازه خواست تا آرا دِوار نیاسمی شهیبرام سخت بود.طبقِ معمولِ هم یلیخ نیکردم که ا

 کردم که یفکر م نیکرد،داشتم به ا یم شمیکه داشت آرا یکنه.منم اجازه دادم و اون کارشو شروع کرد.تو تمامِ مدت

 افتادم یخوب یروزها ادِی!دمیکه به عمرم د هیکابوس نیدن،بدتریبرام شده کابوس و ند میخوبِ زندگ یروزها یهمه 

کارِ  نیسخت تر نیکردم و ا یفقط تظاهر به شاد شهیهم نمیب ینم گهیکه د یشاد بودم،اما از وقت یو کل دمید یکه م

از  یکینحسِ  یداد به دستم.جواب که دادم صدا مویو گوش دیدست از کار کش نیاسمیزنگ خورد، لمی.موبااستیدن

 تو گوشم: دیچیپ میزندگ یکابوس ها

 بَه...بَه...حالِ عروس خانمِ ما چطوره؟-

رفت پس با لحنِ  ینقشه م لو م نطوریشد و هم ینم نیاسمی یفحش بلدم نثارش کنم اما جلو یداشتم هرچ دوست

 جوابشو دادم: یآروم
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 !زم؟یعز یخوبم،تو خوب-

 کرد و بعد گفت: یکوتاه مکثِ

 !یشیجذاب تر م یزن یعاشقونه که حرف م-

 و بِجاش گفتم: اوردمیخودم ن یبه رو یکرد ول یمسخره م م داشت

 !ایب ز،زودتریدلم برات تنگ شده کامب-

 و بعد گفت: دیخند

 خورم! یم بتویخوبه،خوبه،دارم کم کم فر-

 ادامه داد: زیدر آروم بودن داشتم که کامب یباز هم سع یشدم ول یعصب

 !امیعجله نکن،م ادیز-

 نیاسمیشد. یبشم اما نم یخواست داد بزنم تا خال یو دلم واقعاً م نیاسمیدادم به  ویگفت و قطع کرد.گوش نویا

 کیلحظه از ت نیدادم.تو ا یتاکِ ساعت گوش م کیصدا فقط داشتم به ت یدوباره کارشو شروع کرد و من آروم و ب

ه ب کرد.داشتم کم کم یتر م کینزد میزندگ سِگذشت منو به کابو یکه م یتاکِ ساعت هم متنفر بودم چون هر چ

 بکشم؟ یهمه سخت نیا دیوگرنه چرا با نهیب یمنو نم گهیکه خدا باهام قهر کرده و د دمیرس یم جهینت نیا

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هشتاد و پنجم[

 ��بیغر آغوش��
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 یشد.پس سع یاعصابم خورد م شتریکردم،ب یفکر م زایچ نیبه ا شتریب ینکردم.هر چ یمن که تا حاال کارِ بد آخه

 یم زیمَحرمِ کامب گهیتا چند ساعتِ د نکهیفکرِ ا شدیشد؟!مگه م یفکر نکنم،اما مگه م یچیکردم آروم باشم و به ه

 یم یهر کار میشد یمحرم م نکهیشدم که مطمئن بودم به محضِ ا یم یشدم رو فراموش کنم؟!داشتم مَحرمِ آدم

تو افکارِ خودم غرق بودم که  نطوریکردم!هم یتعجب م دیکرد با ینم تیاذ زیکنه.اصالً اگه کامب تیکرد تا منو اذ

 گفت: نیاسمی

 کارم تموم شد خانم.-

تونستم خودمو  یداشت و م یگفت کارم تموم شد که اِنگار به حالِ من فرق نیپوزخند زدم.همچ ناخودآگاه

 خونسرد گفتم: یلی!خنمیبب

 .زمیعز یمرس-

 اون که از من خوشحال تر بود با ذوق گفت: اما

 .نیکنم ها،شما خودتون خوشگل ینم فی.البته من از کارِ خودم تعردیناز شد یلیخانم خ یوا-

 زنه ها! یخودم پَر م دنِید ینکن،چون اونوقت دلم برا فیزدم و گفتم:اِنقدر ازم تعر یلبخند

 که گفت: دمیلحنِ آرومش رو شن کدفعهی

 خانم. دیببخش یوا-

 و گفتم: دمیخند

 نداره! ،اشکالیشخواد شرمنده ب یحاال نم-

 تو گوشم: دیچیذوق زده ش پ ی.دوباره صدادمیگفت و لباسمو آورد،کمکم کرد و لباسم رو پوش یا باشه

 .دیخانم،فوق العاده شد یوا-

 و گفتم: دمیخند

 ها! شمیاِنقدر نگو،مغرور م-
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 .دیاِنقدر خوشگل یوقت دیمغرور بش دمیاشکال نداره خانم،با-

 تو گوشم: دیچیپ زیکامب یصدا رتیگفت و در کمالِ ح یدییبفرما نیاسمیکه گفت درِ اتاق زده شد. نویا

 من! یبایز یسالم بانو-

 اومد و بعد گفت: نیاسمی دنِیخند زیر زیر یصدا

 با اجازه من برم خانم.-

 :دمیپرس زیکه تنهامون گذاشت از کامب نیاسمی

 ؟یشد که اِنقدر زود اومد یچ-

 دلت تنگ شده برام. یخودت گفت-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هشتاد و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .یکردم اِنقدر حرف گوش کن باش یفکر نم-

 و گفت: دیخند بلند

 اتفاقاً بدجور در مقابلِ همسرم حرف گوش کنم!-

 و گفتم: اوردمیخودم ن یکنه اما به رو یدونستم داره مسخره م م یم

 کنم! یرو حس م یاالن دارم خوشبخت ،ازیچه عال-
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 نشست رو شونه م و گفت: دستش

 !باید ادیخوشم نم دیجد یِباز نیاصالً از ا-

 شروع کرد به تند تند زدن و گفتم: قلبم

 !زیکامب تهیست،واقعین یباز نیا-

 م رو فشار داد و گفت: شونه

 !یخوشگل شد-

 کردم لبخند بزنم و گفتم: یسع

 خوشت اومده! شمیکه از آراخوشحالم -

 تو گوشم: دیچیپ نشیخشمگ یلباسمو گرفت و صدا ی قهی کدفعهی

 م!بشم از تو بدتر یکنار چون من اگه بخوام عوض یرو بزار یباز یعوض ،بهترهیکه خوشحال باش یکن یم خودیتو ب-

 مِن مِن و ترس جوابشو دادم: با

 اما...من....من خوشحالم!-

 فشار داد و گفت: شتریمو ول کرد،شونه م رو ب قهی

 !؟یحاال چ-

 درد کُلِ وجودمو پُر کرده بود اما بازم گفتم: نکهیا با

 من هنوزم خوشحالم!-

 برداشت و گفت: دستشو

 رو مخم! یر یم یدار گهیتو د-
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 تا اوضاع بدتر کردم یتحمل م دیاما با دمیترس یو سکوت کردم.ازش م دمینفسِ راحت کش هیکه برداشت  دستشو

م که تو گوش دیچیمادرم پ ی.صدادییگفت بفرما زیکه درِ اتاق زده شد و کامب مینشه.جفتمون سکوت کرده بود نیاز ا

 :دیکرد و بعد از من پرس یم یاحوال پرس زیبا کامب

 حالت خوبه مادر؟-

 زدم و گفتم: لبخند

 خوبم مامان جونم!-

 .انیکم دارن م پس زودتر کاراتو بکن که مهمونا کم-مامان

 باشه.-من

 گفتم: زیمادرم رفت به کامب یوقت

 داره؟ یساده چه معن تِیمحرم ی غهیص هی یبرا یمهمون نیا م،پسیما که قرار نبود عقد کن-

 گفت: بالفاصله

 من بهتره! ینقشه  یبرا ینطوریا م،چونیهمه بفهمن که من و تو مَحرم شد دیبا-

 لبخند جا خوش کرده بود. شهیصورتم طبقِ معمولِ هم یخوردم،اما رو یاز درون حرص م داشتم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هشتاد و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 بحث رو عوض کنم پس گفتم: خواستم
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 .رونیب میمن حاضرم،بهتره بر-

 هوا گرفت.از حرارتِ دستش گُر گرفتم و گفتم: یگفت و دستمو ب یا باشه

 مسائِل! نجوریحساسند رو ا کمی.اَقوامِ ما یکن تیبهتره رعا م،پسیهنوز مَحرم نشد-

 گفت: یدر کمالِ خونسرد زیکامب اما

 !ستیو نظرِ اقوامت هم برام مهم ن رمیخوام دستتو بگ یاما من م-

 آخه...-

 !زمیآخه نداره عز گهید-

 کاریچ دیدونستم با یشدم و نم یزد بازم شوکه م یاما هر وقت که حرف م هیدونستم چطور آدم یم نکهیا با

له ها .از پرونیمنو دنبالِ خودش کشوند ب زینداشت پس سکوت کردم و کامب یا دهینگفتم چون فا یچیه گهیکنم.د

االخره شد.ب یاما نم نمیرو بب انیاطراف یهاخواست نگاه  یاسترس داشتم و دلم م یلیخ نییپا میرفت یم میکه داشت

.واقعاً انگار امروز روزِ مرگم بود و دیچیگوشم پ یاقوسِ مرگ تومثلِ ن انیاطراف غِیدست و ج یو صدا نییپا میدیرس

 !رفتمیپذ یرو م یمرگِ اجبار نیداشتم ا لیمن با کمالِ م

 تو گوشم: دیچیقرار گرفتم و صداش پ یدر آغوشِ کس کدفعهیافکارِ خودم غرق بودم که  تو

 جون. باید یخوشبخت بش یبازم اله م،امایقدم بش شیکه ما پ یو صبر نکرد یکرد یمعرفت یدرسته ب-

که  یحال م،دریخواست منو دامون با هم ازدواج کن یم شهیآغوشِ زن عمو جدا شدم و سکوت کردم.زن عمو هم از

بغلم  یکی یکی رون،اقوامی.از آغوشِ زن عمو که اومدم بدمیفهم شیچند روزِ پ نویهامون منو دوست داشت و من ا

 تو گوشم: دیچیپ ایفَر یکردند و آخر از همه صدا

 !دمید یروز رو نم نیوقت ا چیکاش ه-

 :دمیاِنقدر پر از بغض بود که شک به دلم افتاد و پرس لحنش

 !ا؟یفَر ستیحالت خوب ن-

 و گفت: دیخند
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 !زمیخوبم عز-

مراسِما  نیوقت تو ا چیه ایلحنِ پر از بغض و مشکوکش بود.فَر رِیاما هنوز هم فکرم درگ رونیآغوشش اومدم ب از

 کرد! یم هیحتماً گر دید ینم ینبود.اما االن اِنقدر صداش خَش دار از بغض بود که اگه کس یمدل نیصداش ا

 ی.همه خوشحال بودند جز خودم که داشتم با همه دندیکمکم کرد و نشستم همه دست زدند و کِل کش زیکامب یوقت

 سوزوند و حرفش دلم رو: گوشم رو زیداغِ کامب یکردم.نفس ها یم یآرزوهام خداحافظ

 کنم؟! ییرایتا ازت به روشِ خودم پذ میش یچرا زودتر مَحرم نم-

 که لبخند زدم و گفتم: دیکوب یم م نهیس ی وارهیداشت خودشو به د قلبم

 به روشِ تو رو دوست دارم! ییرایپذ-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هشتاد و هشتم[

 ??بیغر آغوش��

 که داخلِ دستش بود فشار داد و گفت: دستمو

 !ینباش نیخوشب یچبهتر اِنقدر به همه-

 یکه دوست داشتم لحظه یانبودم جز معجزه نیخوشب یزیچ چینگفتم.من به ه یچیزدم و ه یزهرخند ناخودآگاه

 بشم به روبرو و سکوت کنم: رهیباعث شد خ یکس یآخر رُخ بده و منو راحت کنه!صدا

 ؟یهست متیتصم یهنوزم پا باید-

من جوابشو  نکهی.اما قبلِ ادیکه هامون ازم پرس یبه سوال کردمیو داشتم فکر م دیلرزیم زیداخلِ دستِ کامب دستام

 :دیپرس شناختمیم یکه به خوب یبا لحن زیبدم کامب
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 !د؟یزنیحرف م یبدونم در موردِ چ تونمیم-

 رُک جوابشو داد: یلیهم خ هامون

 .میکنیدخترعمو و منه که خودمون حلش م نِیب یخصوص یمسئله هیز،یآقا کامب یبدون شهینه نم-

 گفت: یکامالً عصب یاز قبل فشار داد و با صدا شتریب دستمو

 بله حق با شماست!-

 که خطاب به من گفت: دمیهامون رو شن یدوباره صدا و

 با؟ید یجوابم همونه که گفت-

 آروم گفتم: یلیبه دندون گرفتم و خ لبمو

 آره جوابم همونه!-

 تو گوشم: دیچیپ نشیغمگ یصدا

 .یباشه،انشااهلل خوشبخت بش-

 داشیو تهد زیکه بهش دادم بخاطرِ کامب ینداشتم و جوابِ رد یاناراحت شدم اما من واقعاً به هامون عالقه خودمم

تو  دیچیپ شیعصب یرو کنارِ گوشم حس کردم و بعد صدا زیداغِ کامب یهاهامون ازمون دور شد،نفس ینبود.وقت

 گوشم:

 آقا هامون! یدخترعمو میکه با هم بزن میحرفا دار یلیخ-

 گفتم: یبا لحنِ آروم یکُلِ وجودمو گرفت ول ترس

 .کنمیم فینبوده،بعداً برات تعر یخاص زِیچ-

 !کشمیازت حرف م گهیجورِ د هی اونوقت یند حیچون اگه کامل برام توض یکارو بکن نیهم دیحتماً با-

 بستم،لبخند زدم و گفتم: چشمهامو
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 !زمیعز کنمیرو از تو پنهان نم یزیمن چ-

که به  دادیدرد هم داشت روحمو ذره ذره خَراش م هی.خوردیحرف زدنم بِهَم م نیداشت حالم از خودم با ا خودم

 غهیص نمونیب خواستیکه م یعاقد یصدا کدفعهیخودم بودم که  ی.تو حال و هواکردینم دایپ امیالت وجهچیه

هنگام رو داشت.هر که برام حُکمِ مرگِ زود ییاما بستمشون و گوش دادم به صدا دیدیبخونه بلند شد.چشمهام نم

که  کردیم متا دستاش داشت خفهبا دو یکی م،اِنگارنهیداخلِ س رفتیو فرو م شدیخنجر م گفتیکه م یاکلمه

یبه خودم اومدم که عاقد ازم بله م یالحظه دم،فقطیشن یگفت و چ یعاقد چ دمی!اصالً نفهماومدیمنفسم باال ن

 !خواست

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت هشتاد و نهم[

 ��بیغز آغوش��

 ازم دور بشه گفتم: خواستیکه م ینفس نیدوباره دستمو فشار داد و من با آخر زیکامب

 بله!-

 گهیو د شدیگُم شد!کاش خودشم گم م اهویهَ ونِیم زیبله گفتنِ کامب یو صدا دندیکش غیدست زدند و ج همه

 .گرفتیازم نم یسراغ

 هیکردم که  یفکر م نیچوبِ خشک نشسته بودم و به ا هیدوباره و از نو بغلم کردند و کادو بهم دادند و من مثلِ  همه

 صداست؟!وچرا اِنقدر شلوغ و پر سر میداخلش عقد هم نکرد یمراسمِ ساده که حت

 :دمیکه جوابِ سوالمو از زبونِ مردِ منفورِ کنارم شن دینکش یطول

 عقدِ دائم بود! هی نیو ا مینکرد غهیما ص-

 بزنه و دهنم از تعجب باز موند! یرفت که چطور ادشیکرد و خون در رگام منجمد شد.قلبم اِنگار  خی دستام
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یم ی.کم کم داشتم سعموندیثابت نم جاهیو  دیچرخیو اِنگار داشت واسه خودش م دیچیپیتو سرم م یزیچ هی

 رو سرم آوار شد: ایزد که دن یحرف هی زیبرگردم که دوباره کامب یبه حالتِ عاد کردم

 ت گرفتم!شو از خانوادهو قبالً اجازه یکنیم یبه بعد شما داخلِ عمارتِ من زندگ نیبدون که از ا نمیو ا-

 :دمینگرانِ مادرم رو شن ینفس نفس افتادم که صدا به

 شده؟یچ زمیعز-

منو با  زیقبول کردند کامب یازم خسته شدند که به راحت کردمیاز مادرم بدم اومد!همش احساس م هویِچرا  دونمینم

 کردم آروم باشم تا حالم بهتر بشه. یخودش ببره.جوابشو ندادم و سع

 :دیپرس یدوباره با نگران مادرم

 با؟ید یخوب-

 گفتم: یسخت به

 آره،خوبم!-

 و گفت: دیخند زیو رفت.کامب دیکش ینفسِ راحت مادرم

 چه زودتر از دستت راحت بشن!هر خوانیکه م یکرد تشونیاذ یلیمعلومه خ-

که همه  خوردمی.داشتم از درون خودمو مکشمیدارم عذاب م دونستیو خودشم م دادیداشت حرصم م قشنگ

 گفتند: صداهی

 برقصند! دیعروس و داماد با-

 یخونه  رفتمیمراسمِ عقد م هیهم نداشت چون من داشتم با  یبود.البته فرق یگرفت،اِنگار مجلِس عروس مخنده

 همسرم!

 !نمیبیرو نم جاچیکه ه یبا من برقصه،اونم با من شهیبلند نم زیکه کامب دونستمیراحت نشسته بودم و م الِیخ با
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نودم[

 ��بیغر آغوش��

 هی دمیکه خبر کرده بودند و من تازه فهم یجِیاز جا بلند شد و به د زیچون کامب کردمیاشتباه م شهیمثلِ هم اما

 و گفت: دی،دستِ منو کشسفارش داد یآهنگِ آرومِ خارج

 !میشو قراره تانگو برقصبلند-

ت رو دستمو گذاش کی.دیو شکمهامون بهم چسب دیمنو کش کدفعهیو برد وسطِ سالن. دیمنو کش زیشدم و کامب بلند

 .تکون خورد و منم همراهش شدم یرو در دست گرفت.آهنگ که شروع شد به آروم مگهیش و دستِ دشونه

که  و بد از اون جهت دادیخوب از اون جهت که آهنگ بهم آرامش م.یداشتم و هم احساسِ بد یاحساسِ خوب هم

و هورا  غیج یآهنگ تموم شد و فقط صدا یچطور دمیاصالً نفهم.دمیرقصیبودم م زاریکه ازش ب یداشتم با مرد

 لبخند رو به لبام کشوند!

******************************************** 

 ''زیکامب''

 گهیساعتِ داز چند دمشیفهمیواقعاً نمش رو اعصابم بود!بسته یصورتش و چشمها یلبش،آرامشِ تو یرو لبخندِ

 و خوشحال بود! دیرقصیبشه،اونوقت داشت با من م لیتبد یجهنمِ واقع هیبه  شیقرار بود زندگ

یب یِبه خوشحال یپوزخندنگاه کردم که باز هم لبخند رو لبش بود. دند،بهشیکش غیآهنگ تموم شد و همه ج یوقت

 مینشست یخانم!وقت باید یشیم مونیپش یهمه خوشحال نیاز ا گهیساعتِ دزدم و تو دلم گفتم تا چند موردش

مراسمِ مسخره  نیچه زودتر اداشتم هر تدوس.کردیم میکم داشت عصبکم گهیعموش که دچشمم افتاد به پسر

 !ه؟یعموش چو پسر باید نِیب یتموم بشه تا برم خونه و بفهمم رابطه

 گوشش و گفتم: کِیند نشوند رو لبم!سرمو بردم نزدگرفتم تو دستم و لرزشِ آرومِ دستش لبخ دستشو
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 ؟یرقصو دوست داشت-

 بود گفت: راهنمیبه سمتم و همونطور که چشمهاش به سمتِ پ برگشت

 !دمیبود که تا حاال کردم،چون با تو رقص یرقص نیبهتر-

 یخال تمیدستشو فشار دادم تا عصبانلبمو به دندون گرفتم. یو عصب دنیپلکِ سمتِ راستم شروع کرد به پر کدفعهی

 بشه و با حرص گفتم:

 !یشیم مونیحرفارو،چون بعداً مطمئناً پش نینکن،نگو ا باید-

 انداخت و گفت: یشد،به دستامون نگاه کمونینزد سویحرف بزنه که گ خواست

 شه؟یتموم م یداداش،مراسم کِ-

 گفتم: یاحنِ مسخرهانداختم و با ل بایبه د ینگاه

 وقت همسرِ قشنگم بگه!هر-

با  سویگ!دمیو خند دیکشیدندونش داشت زجر م ی.نگاهمو دوختم به لبش که الدیدستم لرز ونِیدوباره م دستش

 حرص نگام کرد و گفت:

 من برم به مهمونا برسم!-

 گفتم: بایکه دور شد رو به د ازمون

 شد! شیخواهرشوهرت حسود-

 گفتم: یکه عصب آوردیکرده بود و فقط داشت پدرِ لبشو درم سکوت

 دست از سرِ اون لبِ بدبختت بردار!-

 لبشو بست و باز سکوت کرد. عیسر
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@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت نود و 

 ��بیغر آغوش��

و تو چشمهاش حرصِ یبهش زدم و وقت یچشمکم شده بود. رهیکه با نفرت خ ایازش برداشتم و نگام افتاد به فَر چشم

 .دمیدم،خندید

بود نگاه کردم.با خشم داشت نگام  ستادهیکه روبروم ا یسرمو آوردم باال و به پسرروم ظاهر شد. یجلو یکی کدفعهی

 :دمیکردم آروم باشم و پرس یسع!ه؟یک دونستمیو نم کردیم

 افتاده؟! یاتفاق-

 صورتم گفت: یروبرو قاًیجلوتر و دق اومد

 !؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 :دمیرو شن باید ینگاش کردم که صدا جیگ

 !؟یزنیباهاش حرف م ینطوریا شده؟چرایصدرا چ-

 گفت: بایرو به د زنهیحرف م ینطوریو چرا با من ا هیک دونستمیکه نم صدرا

 االن کنارِ تو نشسته باشه! دیآقا چرا با نیا فهممیشدم و نم جیچون واقعاً گ-

 نگاهشو دوخت به من و گفت: بعد

 !یباش گهید یکیکنارِ  دیو االن با یرو اشتباه گرفت لیفکر کنم دخترِ فام-

 شد و گفت: کمونینزد ایدستمو مشت کردم که فَر یعصب

 کارت دارم! یایب قهیدق هی شهیصدرا م-
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 :دمیپرس بایرو به د عیسرنگاه کرد و دنبالش رفت. ایبا خشم به فَر صدرا

 بود؟ یک نیا-

 !ش؟یشناختیباهات حرف زد؟م ینطوریچرا ا یخالم بود ولپسر-

 بودمش. دهینه من اصالً تا حاال ند-

 گفت: یبا نگران دوباره

 بود؟ یاون حرفاش چ یِپس معن-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 اشتباه گرفته! گهینفرِ د کیمنو با  دیدونم،شایمنم نم-

داً زنگ بع دینبود.با ایاز صدرا و فَر یانداختم اما خبر یبه مهمونا نگاه.دینپرس یچیه گهیباال انداخت و د یاشونه اونم

 !ه؟یصدرا چ یحرفها یِو ازش بپرسم معن ایبزنم به فَر

پُر  یتو قلبم هِ یزیچ هیچمه! دونستمیدلشوره گرفته بودم و نم کدفعهیاما من  دندیرقصیوسط جمع بودند و م همه

 .شدیم یو خال

که آروم کنارم  بایبه د!فتهیب یاتفاق هیقراره  کردمیاحساس مداشتم و نگران بودم. یحس نیبود که همچ یبار نیاول

ودم و دلم ب زاریاِنگار که قراره بدبخت بشه بنهآروم بود و اِنگار نکهیاز اشدم. یعصب شترینشسته بود نگاه کردم و ب

 یخبر.به اطراف نگاه کردمدوباره دلشوره اومد سراغم،و از من بترس! سرش داد بزنم و بگم ناراحت باش خواستیم

 !دمیترسیکم داشتم مو صدرا هم نبود و کم ایاز فر

آالرمِ  یچشمهامو بستم و صدا.دمیترسیها داشتم ممن بعد از مدت نکهیبه خودم اومدم و شوکه شدم از ا کدفعهی

جواب دادم و  عیسر.خونه نگاه کردم یدرآوردم و با تعجب به شماره مبیاز ج مویگوشباعث شد بازشون کنم. میگوش

 :یتو گوش دیچیمادرم پ حالِیب یصدا

 ؟ییمادر،کجا زیکامب-

 :دمیپرس ینگران با
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 !شده؟یچ-

 گفت: حالیب همونطور

 !کنهیقلبم درد مخونه، ایب-

 از ترس گُشاد شد و گفتم: چشمهام

 کن!صبر گهید کمیفقط دورت بگردم، امیاالن م-

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نود و دوم[

 ��بیغر آغوش��

 :دیپرس بایکه قطع کردم د ویگوش

 بود؟ یشده؟کیچ-

 گرفتم و گفتم: دستشو

 خونه! میاالن بر نیهم دیبا-

یم یسرعتِ ممکن رانندگ نیشتری.با بمیاز خونه خارج شد سوینگاهِ متعجبِ همه،مخصوصاً گ یکردم و جلو بلندش

 :دیدوباره پرس یبا ترس و نگران بای.ددمیبخشیخودمو نم شدیم شیمادرم طور کردم،اگه

 !؟یریاِنقدر تند م ز؟چرایکامب شدهیآخه چ-

 گفتم: یخشم و کالفگ با
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 !یفهمیخونه م میانقدر سوال نپرس،رفت-

 یکل دادیون مجمع کرده بود که نش یجور یصندل یو خودشو رو دیسوال نپرس گهیتکون داد و د سرشو

مادرم بد شده بود  دم،حالِیفهمیم رو مو دلشوره ترس یِاالن معنجاده شدم. یرهیچشم ازش برداشتم و خ.دهیترس

رو هم گرفتم و دنبالِ خودم  بایاده شدم،دستِ دیبه سرعت پ نیو از ماش میدی.باالخره رسکردمیم یقراریکه اِنقدر ب

 به سرعت واردِ خونه شدم و صداش زدم:کشوندم.

 ؟ییمامان،مامان جان،کجا-

سمتِ اتاقِ پنهانِ داخلِ عمارت.به سرعت درِ اتاق رو باز کردم و  دمیرو وِل کردم و دو باید دم،دستِینشن ییصدا

 صدام زد: بایه دک رونیب دمیدو یبا نگران.اما مادرم اونجا نبود،رفتم داخل

 .نجایا ایب،زیکامب-

و  نیزم یبا ترس نشستم رو.افتاده نیزم یمادرم کنارِ پاهاش رو دمیرفتم به سمتش و خواستم داد بزنم که د یعصب

راحت شد و زنگ زدم  المیخ دیکشیهنوز نفس م نکهیدستمو گذاشتم کنارِ گردنش و از انداد. یصداش زدم اما جواب

نفره و به سمتش و دستشو گرفتم،بعد بردمش طرفِ مبلِ سه تمبود که رف ستادهیا یاشده گوشهمات بایدبه اورژانس.

 بعد بهش گفتم:نشوندمش رو مبل.

 بمون. نجایهم تومارستان،یب برمیتا من مادرمو م-

 :دیگفت و پرس یآروم یباشه

 بده؟ یلیمامانت حالش خ-

 انداختم و گفتم: یمادرم نگاه به

 بده. یلیآره،حالش خ-

 :دمیبدنم نشست و در حالِ جستجو بود که پرس یمامان بودم که دستش رو یرهیخ نطوریهم

 ؟یکنیم کاریچ-

 !گردمیدارم دنبالِ دستت م-
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 و سردرگم نگاش کردم که باالخره دستمو گرفت تو دستش و گفت: جیگ

 .شهینگران نباش،چون من مطمئنم حالش خوب م-

 مبل و گفتم: ی.هُلِش دادم که وِلو شد رورونیب دمیاز تو دستش کش یو دستمو عصب دیپلکِ راستم پر دوباره

 !یدیمن انجام م یبرا هاینیریخودش نیآخرت باشه که از ا یدفعه-

ادر و به کمکِ اونا م دیموقع آمبوالنس رسکالفه چشم ازش برداشتم و همون!زدیاما باز هم لبخند م دیلرزیم دستاش

 .مارستانیو من هم پشتِ آمبوالنس کنارِ مادرم نشستم و حرکت کردند سمتِ ب میرو سوارِ آمبوالنس کرد

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نود و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 ''ایفَر''

 .با ترس نگاش کردم و گفتم:کردیم یرانندگ یآوربا سرعتِ سَرسام داشت

 تر صدرا.آروم-

بگم در  تونمیبه جرعت منگام کرد. دیباریازش خون م تیکه از عصبان ییسرعت برگشت به سمتم و با چشمها با

 و مثلِ آوار خراب شد روم: ستادیا یگوشه ا یرانندگ یدادم ساکت باشم.باالخره بعد از کل حینُطفه خفه شدم و ترج

 عقد کنه؟!هان؟! بایبا د دیبا کرد؟چرایم کاریچ بایتو کنارِ د یِدهن باز کن و بگو دوست پسرِ عوض ایفَر-

مانتومو گرفت تو  یقهیو سکوت کرده بودم که  کردمیفقط نگاش مزدن نداشتم،و قدرتِ حرف دیلرزیو پام م دست

 دستش و گفت:

 نشدم. یعصب نیاز ا شتریبه من زُل نزن و فقط حرف بزن تا ب ینطوریا-
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 لب باز کردم و گفتم: یبودم اما به سخت دهیترس یلیخ نکهیا با

هرکار دلش بخواد  زیاما نشد،چون کامب رمیکردم جلوشو بگ یچندبار سع.بایدونم چرا رفته سمتِ د یمن واقعاً نم-

 چه خبره. ارمیو سردرنم جمیصدرا من واقعاً گقبول کرده که باهاش ازدواج کنه. بایچرا د دونمینم یحت.کنهیم

 کم نشد و گفت: تشیاز عصبان یاذره یحت

 قبالً دوست پسرِ تو بوده و با نقشه دنبالشه؟ زیکه کامب ینگفت بایپس چرا به د-

 انداختم و گفتم: ریرو به ز سرم

 !ارهیسرش م ییبال هیبگم  بایاگه به د کرد دمیآخه تهد-

 گفت: یبرداشت و با کالفگ مقهی یاز رو دستشو

 !گمیم بایبه د ویچمگه شهرِ هِرته؟من خودم همه-

 دستشو گرفتم تو دستم و گفتم: هوایترس و ب با

 ؟یچ ارهیب بایسرِ د یی.اگه بالترسمیم زیکارو نکن صدرا،من از کامب نیا-

 سرشو تکون داد و گفت: کالفه

 در موردش فکر کنم. دیبا-

و اِنگار  کردمیگرفت.من داشتم به صدرا فکر مفَرا قیسکوتِ عم هیرو  نمونیتکون دادم و ب دییتا یبه معنا یسر

 رو راه انداخت و قبلش گفت: نیصدرا ماشبه چشمم اومده بود. بارنیاول یبرا

 چه زودتر بفهمم موضوع از چه قراره.هر خواستمی.واقعاً اعصابم خورد بود و فقط مخوامیازت بخاطرِ رفتارم عذر م-

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 خوشحالم. یهست بایاِنقدر به فکرِ د نکهیاز ا یلینداره،اتفاقاً خ یاشکال-

سرم  ییداره چه بال دونستمی.دستپاچه شدم و نگاهمو از روش برداشتم.نمختیرقلبم فرو آنهیو  دیخند باالخره

 کرده! رییتو وجودم تغ یزیچ هی کردمیو حس م زدیتند مقلبم تند.ادیم
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نود و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

 ''رایسم''

 شستمیداشتم صورتم رو مرو بفهمم. یو مرب باید یو من هنوز کنجکاوم رابطه یمل مِیت یاردو میروزه که اومد دو

رو  رونیب یدر شدم و از چشم کِیترس نزدبا!دیکوبیشدت به در مداشت به نفرکیدرِ اتاق اومد. یصدا کدفعهیکه 

محضِ بازشدنِ در،خودشو انداخت داخل بهدرو باز کردم. سرعتهو ب دمیمقدم رو د یمضطربِ آقا یچهره،کردم نگاه

 یچه خبره.کنارِ در سُر خورد و وِلو شد رو اوردمیو سردرنم کردمیتعجب به حرکاتش نگاه مباو درو بست!

 بهم انداخت و گفت: ینگاه.ختیریو از صورتش عرق م زدیم نفسنفسن،یزم

 آب بده لطفاً. وانیل هی-

.آب براش بردم و دادم بهش وانیل هی عیسر.ارمیگفتم و رفتم تا براش آب ب یاو سردرگم بودم باشه جیکه گ همونطور

 :دمینشستم و پرس نیزم یکنارش رو.دیکش قینفسِ عم هیو  دیآب رو نوش نفسهی

 مقدم؟ یآقا شدهیچ-

 کنم که گفت: کاریچ دونستمیانداختم و نم ریدستپاچه سرم رو به زو سکوت کرد. زد تو چشمهام زُل

 !رانیهرچه زودتر برگردم ا دیباافتادم، یتو دردسرِ بزرگ-

 سرمو آوردم باال و گفتم: سرعتبه

 !شه؟یم یپس مسابقات چ-

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست کالفه
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 و من برگردم. نجایبفرستند ا رانیاز ا ویکیبگم  دیبا-

 شده؟یآخه مگه چ-

 نگام کرد و گفت: دوباره

 کش دنبالِ منن!عده آدم هی-

مقدم  یآقا یرهیخ رتیشده از حگشاد یبلند نشه و با چشمها غمیج یدهنم رو گرفتم تا صدا یترس جلو با

 کش؟!شدم!آدم

 تکرار کردم و دامون گفت: لبرِ یز چندبار

 کش!آره،آدم-

 :دمیپرس یسختدهنم برداشتم و به یاز جلو دستامو

 آخه چرا؟!-

 .دمیدیم دیکه نبا دمیرو د ییزایاالن چ نیچون هم-

 :دمیاز ترس به لُکنت افتاده بودم پرس منکه

 د؟یکردی...از...از...دستِ اونا فرار مدیاالنم داشت-

 تکون داد و گفت: دیتائ یبه معنا یسر

 .ارنیسرم م ییبال هیاگه بمونم مطمئناً  ران،چونیهرچه زودتر برگردم ا دیبا نیهم یبرا-

 گفتم: عیسر

اونوقت مراقبِ شما باشه. زارنیم ویکیمطمئناً  د،پسیهتل اِقامت دار نیشما داخلِ ا دندیاالنشم فهم نیاونا که هم-

 د؟یدر بر نیخوایم یچطور
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نود و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

 بازشون کرد گفت: یبست و وقت چشمهاشو

 به کمکِ تو!-

 گشادشده از تعجب نگاش کردم و گفتم: یچشمها با

 من؟!-

 و گفت: دیخند

 آره تو!-

 :دمیم گرفت و پرسخنده خودمم

 !اد؟یماز دستِ من بر یآخه چه کمک-

 .ارندیپاشو زنگ بزن برامون صبحانه ب گم،االنمیش بهت محاال به موقع-

 :دمیزنگ بزنم،ازش پرس نکهیاِنقدر پررو بود با حرص نگاش کردم و قبل از ا نکهیا از

 ؟یشیم باید یکارهیشما چ یراست-

 :دیباال انداخت و پرس ییتعجب نگام کرد،اَبرو با

 !؟یشناسیرو از کجا م باید-

 زدم و گفتم: یلبخند

 .شمیمیمن دوستِ صم-
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 تکون داد و گفت: دنیفهم یبه معنا یسر

 منم پسرعموشم.-

 باال انداختم و گفتم: ییاَبرو

 .نطوریآهان که ا-

ش به صفحهدامون زنگ خورد. یِجاش،گوشتلفن رو گذاشتم سرِ  یوقترو برداشتم و سفارشِ صبحانه دادم. تلفن

 که باالخره جواب داد: خوردیزنگ م ینطوریهم شیگوشچشمهاشو بست. یانداخت و با کالفگ ینگاه

 جان. سالم مامان-

-..................... 

 ؟یبله خوبم،شما خوب-

-....................... 

 لبخند نشست رو لبش و گفت: هی کدفعهی

 عقد کرد؟! بایواقعاً د-

 به گوشام شک داشتم که گفتم: اِنگار

 !؟یچ-

 شو گرفت رو لبش تا ساکت باشم و به مادرش گفت:نگام کرد و انگشتِ اشاره دامون

 خوشبخت بشه.مامان حواست به هامون باشه. یاله-

-......................... 

 باالخره براش سخته. یدونم،ولیم-

-.................... 
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 باشه سالم برسون،خداحافظ.-

 :دمیپرس یقطع کرد و برگشت به سمتم با ناباور شویگوش یوقت

 عقد کرد؟! بایواقعاً د-

 :دمیز پرستکون داد و با دییتا یبه معنا یسر

 ه؟یاسمِ همسرش چ-

 مگه؟ ز،چطوریکامب-

 !نیزم یگفتم و وِلو شدم رو یبلند یِوا

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نود و ششم[

 ��بیغر آغوش��

بره سمتِ  خوادیچرا م دونمینم یدوست پسرِ من بوده ول ه،اونیآدمِ بد زیکامب رایاومد...سم ادمی ایفَر یحرفها

 خواستمیاز شرافتم م یرو عاشقش کنم اما من قبول نکردم و حت بایو مجبور کرد که د کی!صدبار منو تحرباید

نرسه  خوادیکه م یزیتا به چ زیمطمئنم که کامب نویا یرو بفروشم،ول باینشدم د یبگذرم اما بازم راض بایبخاطرِ د

 یی.من تنهاارهیکه به دستش ب میبزار دیما نبا یخواد،ولیو اونو م باستیشدت دنبالِ دو اون االن به دارهیدست برنم

بهش  یو توجه دمیخند ایفر ی...اون روز به حرفهارایسم یکه کمکم کن خوامیو ازت م رمیجلوشو بگ تونمینم

 :دیبکنم.دامون ازم پرس یو من نتونستم کار وستهیپ قتیبه حق ایفر ینکردم اما حاال حرفها

 ؟یشد ینطوریا شده؟چرایچ-

 کردم و گفتم: نگاش
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 !رانیا گردمیمنم با شما برم-

 تعجب نگام کرد و گفت: با

 !یاما تو مسابقه دار-

 باال انداختم و گفتم: یاشونه الیخیب

 !رانیا گردمیبرم ست،منمیبرام مهم ن-

تند ندسمتِ دستاش و قلبم ت دیچشمهام چرخهامو گرفت تو دستاش!شونه هوایاز جا بلند شد،اومد طرفم و ب یعصب

 که گفت: زدیم

 ه؟یمِل میت یتر از مسابقه مهم یچه اتفاق آخه،یدیزحمت کش یکل نجایبه ا دنیتو واسه رس-

 م و گفتم:رو گونه دیقطره اشک چک هیهام رها شد.شونه یعقب و دستاش از رو دمیکش خودمو

 بگذرم! ایدن یهازهیمسابقات و جا یو حاضرم بخاطرش از همه استیتو دن یزیچتر از هرمن مهم یبرا باید-

 نگام کرد و گفت: جیگ

 واقعاً! فهممیبا،نمیبخاطرِ د-

 گرفتم تو دستام و گفتم: یمبل،سرمو با کالفگ یرو نشستم

 !کردیازدواج م زیبا کامب دینبا باید-

 :دیپرس ینشست و با نگران عیسر اونم

 !؟یشناسیرو م زیکامب ه؟مگهیمنظورت چ-

 تکون دادم و گفتم: دییتا یِبه معن سرمو

 !بایو با نقشه اومده سمتِ د ستین یاون آدمِ خوب-

 !؟یدونیتو از کجا م-
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 هِقم بلند شد و گفتم:دلم به درد اومده بود که هِق اِنقدر

 .کردمیکار منصرفش م نیو از ا موندمیم باید شِیپ نجا،کاشیا اومدمیبهم گفت و من باور نکردم.کاش نم ایفر-

 شد و گفت: یهم عصب دامون

 با؟یآخه چرا رفته سمتِ د-

 .میدونیهم نم ایمن و فر-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نود و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 که دامون گفت: میخودمون بود یهواوسکوت شد و هرکدوممون تو حال نمونیب یاقهیدق چند

 یفکر هی میبرگشت ی.وقتیو تو مسابقه شرکت کن یبمون دیبا اد،پسیاز دستِ تو برنم یعقد کردند و کار گهیاالن د-

 !میکنیبراش م

 تعجب نگاش کردم و گفتم: با

 !؟یزودتر برگرد ستی!مگه قرار نم؟یبرگشت یوقت-

 کرد و گفت: نگام

 !میگردیو بعدِ مسابقات با هم برم کنمینه صبر م-

 اما جونتون در خطره!-

 و گفت: دیکش یقیعم نفسِ
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 ترن!مهم بایو د ست،مسابقهیجونِ من مهم ن گهیاالن د-

بول ق تونستمیاما نم خواستیم نویخودش ا نکهیداشت.با ا یبهم دست داد که برام تازگ ینگاش کردم و حس ناباورانه

 کنم جونشو به خطر بندازه پس گفتم:

 !دیکه جونتونو به خطر بنداز دمیرو به شما نماجازه نیمن ا-

و نگام  خندهیداره م ینجوریهم دمیکه د کردمیخنده.با تعجب نگاش م رِیزد ز کدفعهیو بعد  نگام کرد یاهیثانچند

 و گفتم: اوردمی.آخر طاقت نکنهیم

 ؟یخندیچرا اِنقدر م-

 تکون داد و گفت: سرشو

 !یلحظه فکر کردم مامانم هیدم،یاجازه نم یگفت نیآخه همچ-

 چپ نگاش کردم،بعد گفتم:با حرص پاک و چپ اشکامو

 !دیدار فیتشر مزهیب یلیخ-

 شو گرفت و گفت:خنده یجلو

 خب. دیببخش-

 حرص نگاش کردم و گفتم: با

 د؟یبمون نیخوایحاال واقعاً م-

 تکون داد و گفت: دییتا یِبه معن سرشو

 !مونمیبه بعد داخلِ اتاقِ تو م نیآره و از ا-

 دیحالتم رو د نیا ی.دامون هم وقترونیاز حدقه بزنه ب دمیترسیچنان گشاد شده بود که م رتیاز ح چشمهام

 :دیپرس

 ؟یچرا اِنقدر شوکه شد-
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 جور کردم و گفتم:وخودمو جمعبود. حیپردو و وق یلیچرا شوکه شدم؟!خ دیپرسیداشت م تازه

من  یهم جا یاگهی.هر دخترِ ددیداخلِ اتاقِ من بمون نیخوایکه م دیگیم دیو دار دیشما نامحرم نکهیمثلِ ا-

 .شدیم زدهرتیبود،ح

 م و گفت:زد رو شونه یخودمون یلیخ

 !فتهیب یاتفاق ستین ر،قراریسخت نگ ادیز-

 خجالت لبمو به دندون گرفتم و گفتم: از

 .دیگذریاز حدتون م دیدار گهیمقدم شما د یآقا-

 بهم زد و گفت: یچشمک

مجبورم داخلِ اتاقِ تو بمونم وگرنه اگه  یکردم ول یدا کن و راحت باش،بعدشم من فقط باهات شوخمنو دامون ص-

 رم؟یبم خوادینکنه دلت م.ارنیم دَخلَمو بمونم تنها و  برم داخلِ اتاقِ خودم

 گفتم: عیسر

 .شمیخب منم معذب م ینه اصالً،ول-

 زد و گفت: یلبخند

 انتقال بدم به اتاقِ تو. یاز اتاقِ بغل لمویوسا یکمکم کن دیاالن با.میکنیم یفکر هیمعذب بودنِ تو هم  یبرا-

 نگاش کردم که گفت: کالفه

 خانم؟ رایقبوله سم-

 م گرفت و گفتم:لحنش خنده از

 قبوله آقا دامون!-
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت نود و هشتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

که مادرشو برد  یاز شب زیبزرگ و دَرَندَشته تنهام و کامب شهیش معلوم معمارت که از حال و هوا نیروزه تو ا دو

یم یهنوزم باورش برام سخته وقت.دندیسه بار زنگ زدند و حالم رو پرسم هم دوهنوز برنگشته.خانواده مارستانیب

 هیاز همه برام وجودِ مادر تربیعجمخالفت نکردند. یاکنار اومدند و ذره زیکامب طِیم اِنقدر آسون با شراخانواده نمیب

 سویگ نکهیا تربیهم وجود داره و باز هم عج یمادر دمیفهم شیشب پ ازم پنهان کرده بود و من تازه دو زیکه کامب

ذهنم رو مشغول  هو مبهم دو روزه ک جوابیب یسوالها نی!ا؟ستین زیمگه خواهرِ کامب!ومده؟یچرا دو روزه خونه ن

که از خوردن  دمیکش یدو روز انقدر واسه خوردنِ غذا سخت نیتو ا.بخوابم یو راحت شیبا آسا یحت تونمیکرده و نم

 شدم. زاریهم ب

ینم زیتا کامب اما،یبه شاد یقیموس سِیتدر یاحتشام برا یآقا یخونه رفتمیم دیسر رفته بود و امروز با محوصله

که داشت خطاب به  زیکامب یدرِ خونه اومد و بعد صدا یکه صدا تو افکارِ خودم غرق بودم.برم تونستمیمنم نم اومد

 :گفتیمادرش م

 مارستان؟یب یبرگرد ینکنه باز هوس کرد،مواظب باش مادرِ من-

 تو گوشم: دیچیمادرش پ یبعد صدا و

 .حرص نخور توجان،زیباشه کامب-

 از جا برخاستم .شون بلند شدخنده یگفت و بعد صدا نویا

 گفتم: یبلند یبا صدا و 

 سالم!-



 بیآغوش غر

 
190 

 

 :دیبه گوشم رس زیدارِ مادرِ کامببغض یصدا هیثان که بعد از چند شدیم دهینفسهامون شن یشد و فقط صدا سکوت

 جان! بایسالم د-

اِنگار مادرش .هیچ دمیفهمیبهم دست داد که نم یاحساس هیدارش هم تعجب کردم و هم بغض یصدا دنِیشن از

 بهم پَرخاش کرد: شهیاما مثلِ هم زیکامب.صدام کرد یمیکه اِنقدر صم شناختینو مو م دونستیم ویچهمه

 ؟داخلِ اتاقت ینرفت چرا؟یکنیم یوسط چه غلط نیتو ا-

 دار شده بود گفتم:که از بغض خَش ییو با صدا نییانداختم پا سرمو

 !رفته ادتی نکهیا مثلِنام،یمن ناب-

 تمام گفت: یِرحمیو با ب دیخند

 !یها باال براز پله یچه برسه که بخوا یبر یتونیناقصت راهِ راست هم نم ینبود تو با اون چشمها ادمی-

 آرومم کرد: یمادرش کم زِیآماعتراض یشکست و صدا دلم

 خجالت بکش! زیکامب-

 دادنِ من مهم نبود که گفت:جز زجر یچیاِنگار براش ه زیکامب اما

 کن!مامان شما دخالت ن-

 دستِ منو گرفت و گفت: کدفعهیهم  بعد

 ببرمت اتاقت. ایب-

 .ها باالو دنبالِ خودش کشوند از پله دیهم دستمو کش بعد

 

@Saeedi i Zahrah 
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 ]پارت نود و نهم[

 ��بیغر آغوش��

باال  میدی!باالخره رساعتراض کنم یحت تونستمیبود اما نم دهیچیکه درد تو کلِ وجودم پ دادیچنان فشار م دستمو

 و بعد هُلم داد داخلِ اتاق و گفت: دمیدرِ اتاق رو که باز کرد شن یچون صدا

 اتاقِ تو! نمیا-

 و صداش کردم: اوردمیخودم ن یم درد گرفت اما به روکه شونه نیزم یمحکم افتادم رو اِنقدر

 !ز؟یکامب-

 خودش رو: یو بعد هم صدا دمیرو شن شیعصب یهانفس یصدا

 ؟یکنیصدا م ینطوریچه مرگته که منو ا-

 :دمیو پرس اوردمیخودم ن یاز درد،اما باز هم به رو شدیم کهیتکهیقبل دلم ت یاز لحظه ترشیلحظه ب هر

 االن ساعت چنده؟-

 ظهر.ساعت سه بعداز-

 و گفتم: ایداشتم که بهش بگم اما دلمو زدم به در دیترد

 برم؟ شهیاد،میباهام ب دیهم با بایاز شاگردهام و ز یکی یدارم خونه یساعتِ پنج کالسِ آموزش-

 ؟یگیاحتشام رو م یآقا یخونه یکالسِ آموزش-

 :دمیتعجب پرس با

 !؟یدونیتو از کجا م-

 و بعد گفت: دمیشو شنخنده یصدا

 تو ندونم! یرو درباره زیچ نیدرصد فکر کن من کوچکتر هی-



 بیآغوش غر

 
192 

 

 :کردم لبخند بزنم و گفتم یسع

 !یدونیرو در موردِ من م زیچخوبه که همه-

 !کنمیم تتیهر وقت که دلم بخواد و هرطور که بشه اذ ینطوریچون ا،آره خوبه-

 گرفت تو دستاش و گفت: شهیلباسمو مثلِ هم یقهینگفتم که دوباره  یچیگرفت و ه مخنده

 .نخند دخترِ خوب،نخند-

 نه؟ ایبرم  شهیبگو بهم که م فقطخندم،یباشه نم-

 گفت: یول کرد و در کمالِ ناباور موقهی

 !شهیآره م-

بازم مثلِ  نکهیاما مثلِ ا،اجازه بده برم کردمی.فکر نمدمیرو شن شدیقدمهاش که داشت دور م یگفت و صدا نویا

 زنگ زدم که بعد از خوردنِ دو بوق جواب داد: بایبه ز.کردمیاشتباه م شهیهم

 با؟یجونم د-

 احتشام. یآقا یخونه میبر دیساعتِ پنج بادنبالم. ایب مینساعتِ چهارو امروزجون،بایز سالم-

 .دنبالت امیبرام بفرست م زم،آدرسویباشه عز-

 گفتم: نیهم یستم،برایمنم بلد ن یبگم که آدرس رو حت یچطور دونستمیفکر کردم و نم یکم

 داره آدرسو! ادیبپرس، الیاز رام-

 باشه،فعالً خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 

@Saeedi i Zahrah 
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 ]پارت صدم[

 ��بیغر آغوش��

یکنه و من االن واقعاً نم شمیوجود نداشت که آرا ینیاسمی گهید.دمیقطع کردم و تازه عمقِ فاجعه رو فهم ویگوش

 :دمیرو شن زینحسِ کامب ینشستم و کالفه سرمو گرفتم تو دستام که صدا نیزم یرو.کنم کاریچ دونستم

 ؟یماتم گرفت چراشده؟یچ-

 ادکلنش رو حس کنم و گفتم: یکردم بو یسع ستادهیکدوم طرف ا نمیبب نکهیآوردم باال و بدونِ ا سرمو

 کنم؟ کاریحاال چ.بکنه شمیکه آرا ستیهم ن نیاسمی نجایکنم و ا شیآرا ستمیمن بلد ن-

 ش بلند شد و بعد گفت:خنده یصدا دوباره

 !کنمیم شتیخودم آرا-

 :دمیاز تعجب باز موند و پرس دهنم

 واقعاً؟!-

تو تمومِ !بود یاحرفه شگرِیآرا هیو انگار  دیکشیصورتم م ینرم رو یلیرو خ یشیموادِ آرا.آره و بعد شروع کرد گفت

 کردنشیاخالقِ بدش آرا نیبا ا زیکه کامب شدیتو شوک بودم و باورم نم کردیم شیکه داشت من رو آرا ییهالحظه

 و بعد گفت: دیطول کش یربع هی!دهداشته باشه و اِنقدر حوصله به خرج ب ادیهم 

 .تموم شد گهیخب د-

که زمان به  خواستیلحظه بغض کردم و دلم م هی.شدیکه نم فیح امانم،یخودمو بب تونستمیم خواستیدلم م یلیخ

 به خودم اومدم: دمیرو که شن زیکامب یصدا.بود ممکنرِ یغ نمیاما اعقب برگرده،

 ؟یدیره،فهمیزحمتام به باد م یکه همه ینکن هیگر باید-

 :دمیو پرس دمیکش قینفسِ عم هی.خوردمتکون دادم و بغضمو فرو دییتا یبه معنا یسر
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 خوب شده؟ مافهیق-

 ش بلند شد و بعد گفت:خنده یصدا

 !یخوشگل بش یلیمن کردم باعث شده خ که یشیآرا یول یتو که خودت زشت-

 ش قطع شد و بعد گفت:خنده یصدا کدفعهی.م گرفتتر شد و منم خندهش بلندخنده یکه گفت صدا نویا

 !شمیم یو عصب ادیخوشم نم ،چونینخند ادیبهتره ز-

 م رو گرفتم و گفتم:خنده یجلو

 شد؟یدم،چیخند ذرههیحاال مگه -

 تمام گفت: یِرحمیب با

 !یکن هیگر دیتو فقط با-

 گرفت و گفتم: حرصم

 .مونهیم ادمیباشه،-

البته حقم .دهیهست که به من دستور م یفکر کرده ک یراضازخود یوانهید یپسره.رونیخوبه و از اتاق رفت ب گفت

 .راحته ترسمیازش م نکهیاز ا الشیاز بس ترسمو بهش نشون دادم خداره بهم دستور بده،

 

 

@Saeedi i Zahrahچ 

 [کمی]پارت صد و 

 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''
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اِنقدر مجذوبش کرده که  نایدر اون دخترِ ناب یزیچه چ دمیفهمیو نم کردمینگاه م یشاد یزدهحرکات شتاب به

 داد زدم: یعصب ادشیز یآمدهاوباالخره کالفه از رفت.و قرار نداره آروماد،یوقت قراره بهر

 !بسه-

 :دیبه سمتم و پرس برگشتستاد،یا رفتیکه داشت راه م ییو همونجا دیترس یلیخ

 داداش؟ یبا من-

 تکون دادم و گفتم: دییتا یبه معنا یسر

 .رفت جیسرم گبله با تواَم،-

 انداخت و گفت: ریبه ز سرشو

 مرتب باشه! یچهمه خوامیماد،یآخه االن استادم م-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ؟یزنیم شیوآتخودتو به آب یچرا دار پسنه،یبیرو نم یچیمن اون که ه آخه خواهرِ-

 نگام کرد و گفت: یناراحت با

 حس کنه! تونهیم نه،امایبیرو نم جاچیدرسته ه-

 :دمیو پرس دمیکش یاکالفه پوفِ

 آخه چرا اِنقدر اون دختر برات مهمه؟-

 گفت: کردیکه نگام م همونطور

 .کنهیکه اِنقدر باهام خوب رفتار م هیاستاد نیتازه اول.مهربونه و دلش هم پاکه یلیاون خ-

 به حرفهاش فکر کردم و بعد گفتم: یکم

 !یشاد فهممتیمن هنوزم نم-
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 .یرو حس نکن یچیکه ه هیعیو االن طب یچون تو بعدِ از دست دادنِ خاطره تمامِ احساساتتو از دست داد-

و  دیترس دینگاهمو د یشدم،که وقت یشاد یرهیخ نیسرم و خشمگ یآوار کرد رو امویاسمِ خاطره بازم دن آوردنِ

 گفت:

 .داداش دیببخش-

 خشمم رو گرفتم و گفتم: یجلو نیهم یبرابداخالق نشم، ادیبعد از مرگِ خاطره خواستم ز بارنیاول یبرا

 !نداره یرادیا-

 نیا و فونیشد به سمتِ آ دهیدوتامون نگاهمون کش.به صدا دراومد فونینه که آتعجب نگام کرد و خواست حرف بز با

 و گفت: فونیسمتِ آ دیدو یبود که با خوشحال یشاد

 حتماً استاد مقدمِ!-

همراه با اون پرستارِ گستاخش واردِ خونه شدند  باید یاقهیبعد از چند دق.دمیفهمینم شویهمه شاد نیا لِیدل هنوزم

 !دختر شوکه شدم هی حدِازشیب ییِبایاز ز بارنیاول یو برا

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و دوم[

 ��بیغر آغوش��

 به خودم اومدم: یشاد یبا صدا نکهیبودم تا ا باید یرهیکه خ شدیم یاهیثاننبود و چند حواسم

 داداش،خانم مقدم سالم کردند.-

 تمام گفت: ییِپرستارش با پررو بایسالم کنم که ز خواستم

 احتشام رو موش خورده! یفکر کنم زبونِ آقا-
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 رو داد و گفت: بایجوابِ ز باید بارنیا.کرد میعصب شتریب یحرص نگاهش کردم که با زدنِ پوزخند با

 کن! تیادب رو رعا جانبایز-

 تونهیده،فکر کرده مجواب منو ب خوادیگستاخ همش دلش م یگفت و من دلم خنک شد.دختره یاباشه ظیبا غ بایز

رو شروع کردند.مثلِ  نیو تمر انویرفتن سمتِ پ بایو ز بایبه همراهِ د یشاد یمنو کم کنه.باالخره بعد از مدت یرو

آهنگ لذت  دنِیو منم همونجا نشستم و از شن خترو نوا ینشست و آهنگ انویپشتِ پ بایاول د گهید یروزها

 یِبودند که گوش نی.وسطِ تمرزدیگرفته بود و همونو م ادیرو  یکوتاه یعهنشست،قط یبلند شد و شاد بایبعد دبردم.

ازش دور  بایسالن و ز گرید یرفت گوشه بایاز جا بلند شده و به کمکِ ز یدیزنگ خورد و بعد از گفتنِ ببخش باید

شدم  میرفتم پشتِ ستون قا نهیبب یکس نکهیکه از جا بلند شدم و بدونِ ا یفضول ایبود  یحسِ کنجکاو دونمیمشد.ن

 که از صداش کامالً مشخص بود گفت: یجواب داد و با ترس ویتا بتونم حرفهاشو بشنوم.گوش

 سالم!-

سکوت  یاهی.چندثانترسهیاز قبل م شتریلحظه بهر بایکه د دمیدیکه پشتِ خط بود اما م یآدم یحرفها دمیشنینم

 کرد و بعد گفت:

 .آخه چرا؟شناسنیتورو نم ایا که منو دروغ بگم؟اون دیآخه چرا با-

 چشمهاش از تعجب گشاد شد و گفت: ندفعهیا

 کنم؟! کاریچ دیبا-

 دهنشو با ترس گرفت و گفت: یجلو

 شو،توروخدا! الشیخیبکنم.توروخدا ب کارونیا تونمینه،نه،من نم-

 گفت: دیامنا بایبود چون د دندهکیکه پشتِ خط بود سمج و  یکس نکهیمثلِ ا اما

 اما....-

 بایبود که د یاون ک یعنیبرگشتم سر جام و فکرم کامالً مشغول شده بود. عیسر.بشیرو گذاشت داخلِ ج یگوش و

به خودم لعنت فرستادم که اصالً چرا بلند شدم و که انجام بده؟! خواستیازش م یو چه کار دیاِنقدر ازش ترس

و فردِ  بایداشتم به د یهِخورد شده بود. یلیخ اعصابم.فتمیحال و روز ب نیرو گوش دادم که حاال به ا باید یحرفها
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 دمیبا دمیکه فکر کردم د کمی یموضوع برام مهم شده ول نیچرا انقدر ا اوردمیو سردرنم کردمیپشتِ تلفن فکر م

 خواهرم برام مهم بود. یِاستادِ تنها خواهرم بود و زندگ بایموضوع برام مهم باشه چون د نیا

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

یکه زد رو نم یو حرف زیرفتارِ کامب نیا لِیدلکارم تمرکز کنم. یرو تونستمیکلِ وجودمو پُر کرده بود و نم ترس

اومد  بایرو صدا زدم و ز بایز دیلرزیکه م یی!با ترس و پاهاخوادیرو م یزیچنیچرا از من همچ دونستمینم.دمیفهم

 :دیکه پرس دمیو صداشو شن کمینزد

 !با؟ید دهیچرا رنگت پر-

 تکون دادم و آروم بهش گفتم: ستین یچیه نکهیا یبه معنا یسر

 بفهمند من ازدواج کردم! دینبا یاحتشام و شاد یحواست باشه آقا-

 :دیپرس زدیکه تو صداش موج م یتعجب با

 آخه چرا؟!-

 گوش کن. گمیکه م ینپرس و فقط به حرف یچیه-

 تعجبِ تو صداش رو حس کرد اما،گفت: شدیم هنوزم

 .گمینم یزیباشه چ-

 زدم و گفتم: یلبخند
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 .یشاد شِیپ میبهتره برگرد-

 :دیپرس یشاد شِیپ میرفت ی.وقتیشاد شِیپ میگفت و دستمو گرفت تا بر یاباشه

 افتاده استاد؟ یاتفاق-

 تم:و دستپاچه گف هول

 نه،چطور مگه؟-

 .دهیآخه رنگتون بدجور پر-یشاد

 مِن مِن گفتم: با

 .مینه...نه...خو...خوبم،بهتره کالسو ادامه بد-

یبود و نم زیکامب یحرفها شِیتمامِ حواسم پ نواختیداشت آهنگ م یوقت.انویگفت و نشست پشتِ پ یاباشه یشاد

که  یکنم شاهرخ احتشام عاشقم بشه،اونم عاشقِ من یکار هی دیکه چرا با دمیفهمیآخه نمتمرکز کنم. تونستم

 همسر دارم!حالم بد بود و گفتم:

 قطعه رو. نیا میکنیبعد با هم کار م یست،جلسهیمن امروز حالم خوب ن جانیشاد-

 زیکامب یواردِ خونه شدم صدا ی.وقتمنو رسوند خونه و رفت بای.زمیاز اون خونه خارج شد بایگفت و همراهِ ز یا باشه

و  مدم،نشستیکمک گرفتم و باالخره به مبل رس صیتشخ یراه رفتم و از دستم برا یعصبکه سالم کرد. دمیرو شن

 :دمیپرس

 ز؟یآخه چرا کامب-

 بود و گفت: یو عصب نیصداش خشمگ اونم

 !یشاهرخ رو عاشقِ خودت بکن دیتو با-

که پر  ییکردند.با صدا سیم رو خاز هم سبقت گرفتند و گونه یگریپس از د یکینتونستم تحمل کنم و اشکام  گهید

 از خواهش بود گفتم:
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 !یبا من نکن،من زنتم لعنت کارونیا-

زده بود تو دهنم.بعد هم  زیاومد،کامبیچنان دهنم درد گرفت و طعمِ خون رو احساس کردم که نفسم باال نم کدفعهی

 :رو گرفت تو دستاش و داد زد مقهی

 از تو متنفرم. ؟منیدیفهم یستیتو زنِ من ن-

 قاًیرو دق زیمادرِ کامب یصدا کدفعهیکه  رمیرو بگ ختیریکه از دهنم م یخون یکردم جلو یبلند شد و سع هِقمهِق

 :دمیدستم شنبغل

 !ینکن کارونیدختر ا نیکه با ا زیدستت بشکنه کامب-

 گفت: یو با لحنِ مهربون دیلبم کش یرو رو یهم انگار دستمال بعد

 نکن. هیزدلم،گرینکن عز هیگر-

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

ود که .دو روز بفتمیب اشیمادرم و مهربون ادِیاشکمو درآورد و باعث شد که  شتریب زیمحبتِ مادرِ کامبمهربون و با لحنِ

 کنمیم هیدارم گر شتریب دید یوقت زیمادرِ کامب.گذشتیقرن م کیر اِنگا یبودمشون ول دهیبودم و ند خبریازشون ب

 گفت:

 ست؟یچشمهات ن فِی؟حیزیریآخه چرا انقدر اشک م زکمیعز-

 گفت: زیمحبتشو بدم اما کامب همهنیجواب ا خواستم
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 گاهشه!شکنجه نجایبگذره.اکه بهش خوش ستیخاله ن یخونه نجایبه الالش نزار،ا یلیجان اِنقدر لمامان-

 هم دستمو گرفت تو دستش و به شدت بلندم کرد،بعد هم گفت: بعد

 کارمو بکنم! زارهیرحمه نممامانِ من دل نجایبه حسابت برسم.ا تونمیباال،اونجا بهتر م میبر-

 تمامِ وجودمو دَربَرگرفت و مادرش گفت: ترس

 ؟یکن کارشیچ یخوایش؟میبریکجا م یدار زیکامب-

 ان صدبار گفتم شما دخالت نکن.مام-زیکامب

،پرتم کرد داخلِ اتاق و خودشم فکر کنم اومد داخل چون ها برد باال و فکر کنم برد سمتِ اتاقمهم منو از پله بعد

یم یفقط سعکنه. کاریچ خوادیم دمیفهمیو نم دمشیدینم.درِ اتاق اومد یبعد صدا.شدیم کیپاهاش نزد یصدا

کنه مسلماً  کاریکه طرفِ مقابلت قراره باهات چ ینیبیو نم یینایبنا یوقت.تونستمیو نم شدیآروم باشم اما نم کردم

بدنم  یکمربند رو یضربه نیاول یوقت.من بود یِزندگ قتِیحق نیتردردناک نیو ا یاز خودت دفاع کن یتونینم

یو اوخ نم کردن بود.آخو التماس ختنیاشک ر اومدیم برمکه از یبردم و تنها کار ینشست تازه به عمقِ فاجعه پِ

 بشم اما باالخره طاقتم تموم شد و با التماس گفتم: دهید فیضع نیاز ا شتریب خواستمیچون نم کردم

 کردم؟ کاریچ ؟مگهیزنیم یتوروخدا ولم کن،آخه چرا دار زیکامب-

 نداشت و بجاش گفت: تیبراش اهم زیاما کامب اومدیاز درد باال نم نفسم

 .یبا حرفِ من مخالفت نکن گهید یکه بفهم دارمیدست از زدنت برم یوقت-

 مگه با کدوم حرفت مخالفت کردم؟-

 دستم فرود اومد و بعد گفت: یرو یبعد یضربه

 ؟یدی،فهمیکنیتو شاهرخ احتشام رو عاشقِ خودت م-

 که داشتم گفتم: یپس با تمومِ درد کردمیموافقت م ستخوایهم ازم م یاگهید زِیدرد داشتم که اگه هرچ انقدر

 .زیکامب دمیدم،فهمیآره فهم-
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 زدنِ منو تموم کرد و گفت: باالخره

 کن.گوشدخترِ حرف یآهان،حاال شد-

 یدرِ اتاق بسته شد با تمومِ وجودم زار زدم و آرزو کردم که کاش با اون تصادفِ لعنت یرون،وقتیهم از اتاق رفت ب بعد

 .گذروندمیروزارو نم نیو ا ردممیم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

 ''جلوه''

واسه  شدمیم صیحر شتریب منروند،یمنو از خودش م شتریب یهرچفکر و ذکرم رو شاهرخ پُر کرده بود. تمامِ

بود و  یچمن سَمبُلِ همه یشاهرخ براکنم. رونشیاز ذهنم و قلبم ب تونمیچه مرگمه که نم دمیفهمی.نمداشتنش

 یبرا یو داشتم به راه رفتمیبود دانشگاه نم یوزچند رمرد انتظار داشتم رو با هم داشت. هیکه من از  یزیهرچ

وارد شدم شاهرخ از همون در  یچون از هر در دیرسیبه ذهنم نم یراه چیه کردم،امایکردنِ شاهرخ فکر مرام

 رم واردِ اتاقم شد و گفت:مادکرد! رونمیب

 جلوه؟ یتو چرا دانشگاه نرفت-

 و گفتم: دمیکش یاکالفه پوفِ

 .نده،حوصله ندارم ریمامان لطفاً بهم گ-

 نگام کرد و گفت: چپچپ

انقدر  یو ک یتو واسه چ دوننیم لیکلِ فام یعنی؟یدیکارات؟چرا اِنقدر منو حرص م نیا یچ یعنیآخه -

 پسره؟ نیا شِیپ یکنیم کیچرا انقدر خودتو کوچ ،آخهیناراحت
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 سرمو گرفتم تو دستام و گفتم: یعصب

 مامان تمومش کن.-

تموم  اتویبازبچه نیا یخواینم نکهیاما مثلِ ا یایتو کوتاه ب دیساکت نشستم شا یتمومش کنم،هِ  خوامینم-

 .بخدا اگه....یکن

 سرمو آوردم باال و داد زدم: اوردمیطاقت ن گهید

 بسه مامان!-

 گهیشدم اما د مونی.بالفاصله بعد از رفتنش از رفتارم پشرونیاز اتاق رفت ب حرفیبهم نگاه کرد و ب شدهشوک

 بوق جواب داد:شدم و زنگ زدم به شاهرخ،بعد از خوردنِ سه یعصبنداشت. یادهیفا یمونیپش

 بله؟-

 :دمیمکث پرس بدنِ

 ؟ییکجا-

 مکث کرد و بعد گفت: یکم

 چطور؟-

 بدم پس دوباره تکرار کردم سوالمو: حیبودم که نخوام براش علت پرسشمو توض یعصب انقدر

 شاهرخ؟ ییکجا دمیپرس-

 !رونمیب-

 !؟ییکجا قاًیدق-

 مکث کرد و بعد گفت: دوباره

 ها.از بچه یکی شگاهِینما-
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 سوده منظورته؟ شگاهِینما-

 آره.-

 باشه،خداحافظ.-

 دنبالش. شگاهینما گرفتم برم میقطع کردم و تصم ویگوش

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 :دیخوشحال شد و پرس دنمی.مامان با درونیآماده از اتاقم رفتم ب قهیشدن و بعد از ده دقکردم به حاضر شروع

 دانشگاه؟ یریم یدار-

 بهش انداختم و گفتم: یاشرمنده نگاهِ

 .رمیسرت داد زدم اما دانشگاه نم دیببخش-

 :دیاز رو لبش محو شد و پرس خنده

 ؟یریم یپس کجا دار-

 و گفتم: دمیازش دزد نگاهمو

 شاهرخ! شیپ-

 بودم و یشدت عصببه.شدم و به سرعت حرکت کردم نمیو بعد سوارِ ماش رونیبگه که از در رفتم ب یزیچ خواست

ر اِنقد.ستیکه اصالً به نفعِ من ن فتهیب یاتفاق هیقراره  کردمیچِم شده بود،احساس م دونمی.نمدیلرزیدست و پاهام م
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،اما من و ردشدن از چراغ قرمز عکس گرفتند ادیراه ازم بخاطر سرعتِ زکه سرِ چندتا چهار کردمیم یتند رانندگ

دم شواردِ سالن  یوقت.پارک کردم و رفتم داخل نمویدم،ماشیرس شگاهیندادم و برام مهم نبود.باالخره به نما یتیاهم

 و گفتم: کشیرفتم نزد.دمید ییتابلو یطرف نگاه کردم و شاهرخ رو روبروو اون طرفنیبه ا

 سالم.-

 چشم از تابلو برداره گفت: نکهیا بدونِ

 سالم.-

صورتش اِنگار اضافه  یکه رو یبود با چشمانِ بسته و لبخند یبه تابلو نگاه کردم و محوش شدم.دختر منم

 :دمیبود!کنجکاوانه پرس

 ؟یشد رهیاِنقدر خ یبه چ-

 باال انداخت و گفت: ییاَبرو

 و خاصه! بیکه برام عج ندازهیم نفرهی ادِیتابلو منو  نیا-

 ی.خواستم کنجکاوافتادیاِنگار اون اتفاقِ بد داشت مشدم. یدواند و ناخودآگاه عصب شهیر دلمیحسادت تو یجوونه

 :دمیپرس ینکنم اما دستِ خودم نبود وقت

 ؟یک ادِی-

 :دیدادن به سوالم پرسجواب ینگام کرد و بجا باالخره

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هفتم[
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 ��بیغر آغوش��

 چرا دستپاچه شدم و با مِن مِن جوابشو دادم: دونمینم

 خب...خب...من...کارت داشتم!-

 :دینگام کرد و پرس دوباره

 ؟یچه کار-

 کردم و گفتم: نگاش

 .گهید یجا هی میحرف بزنم،بهتره بر تونمینم نجایا-

 شد و بعد گفت: رهیاون دختر خ یبه تابلو دوباره

 .میبر-

و سکوت  میشاهرخ شد نِی.با هم سوارِ ماشختیانگیبود اما حسادتِ منو برم ینقاش یتابلو هیاون فقط  نکهیا با

 رخ گفت:شاه هیبعد از چند ثانرو فرا گرفت. نمونیب

 منتظرم حرفهاتو بشنوم.-

 زدن.نگاه از صورتش گرفتم و گفتم: تندنگاه کردم و قلبم شروع کرد به تند رخشمیروبرو بود،به ن یرهیخ نگاهش

جفتمونو  یچرا دار ،پسیو دار یکه تو منو دوست داشت دونمیمنم م.یدونیم نویمن دوستت دارم شاهرخ و تو ا-

 رو لبهامون؟ نهیها لبخند بشبعد از مدت یزاریو نم یدیعذاب م

 زد و گفت: پوزخند

 !زنمیوقته که دارم لبخند م یلیمن خ-

 و گفتم: اوردمیخودم ن یبرخورد اما به رو بهم

 منم نقش ببنده. یلبخند رو لبها نیپس بزار ا-
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 خونسرد گفت: یلیو خ یکمالِ ناباور در

 جلوه. ینکن خودتو گول بزن ینه به من،پس سع به خودت داره یآوردنِ لبخند رو لبِ تو بستگ-

 آورد.سماجت به خرج دادم و گفتم: جانیبه ه شتریقلبمو ب نیها اسممو به زبون آورد و ااز مدت بعد

 شه؟یم یچ نمونیاما پس عشقِ ب-

 تمام گفت: یِنگاه از روبرو برداشت،تو چشمهام نگاه کرد و با سرد باالخره

 ه!ما وجود ندار نِیب یعشق-

گه که و ب ادیکوتاه ب دیناباورانه نگاش کردم تا شا!ستادیبست و قلبم از حرکت ا خیلحظه انگار خون تو رگام  هی در

 گفت: یرحمیدوستم داره اما اون با کمالِ ب

ز تر او منم احمق تیاونم بخاطرِ اون غرورِ لعنت یتو منو از خودت روند یدوستت داشتم و عاشقت بودم،ول یزمان هی-

ی.رفتم سمتِ خواهرت که به نظرم برمیغرورم توسطِ تو شکسته شده و خواستم ازت انتقام بگ کردمیتو فکر م

رفتم سمتش و اونم از خدا خواسته قبول  نیهم خاطرِعاشقمه و ب دونستمیبود.من م هیقض نیآدم تو ا نیترگناه

دادیبهم دست م یاحساسِ شرمندگ شتریافتخار کنم ب نکهیا یابج دمیدیکرد.محبتهاش رو که نسبت به خودم م

 وقتچیه دمیموقع بود که فهمعاشقِ خاطره شدم و تازه اون اومد،منیو داشت به چشمام م دمشیدیکم مکم.

 عاشقِ تو نبودم!

که دوستش  یکه سرِ راهِ عشق شکسته بود به فکرِ انتقام از کس یبخاطرِ غرور وقتچیاگه عاشقت بودم ه چون

 .افتادمیداشتم نم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتم[

 ��بیغر آغوش��
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 :دمیوسطِ حرفش و پرس دمیپر

 !؟یتو عاشقم نبود-

 جوابمو بده ادامه داد: نکهیکرد و بدونِ ا نگام

.اما من بهت جوابِ یو اشتباه کرد یعاشقم یو اعتراف کرد شمیپ یام اومدعاشقِ خاطره دمیفهم نکهیتو بعد از ا-

کرد تا  دایما ادامه پ یهابحث نیاام نه تو.بهت بگم که عاشقِ خاطره یچطور دیبا دونستمیسر باال دادم.راستش نم

و  یرو زد یتکرار یو دوباره اون حرفها یتو اومده بود مو قبلش دنمید یروز خاطره اومد شرکت برااون نکهیا

.اون روز منم همراهِ خاطره ستادیو قلبش از حرکت ا دینش ویچبحثمون باال گرفت.خاطره همه

پس از من انتظارِ احساس و عشق  ینیبیم یکه االن دار یآدمِ سنگ هی.شدم هام همه مردمردم،احساساتم،خنده

تا من بفهمم که عاشقت نبودم  یدادیبهم م یجواب منف دیتو با دیوجود نداره.شا یحساساتا گهینداشته باش چون د

 .ادامه نده جلوه گهید کنمی.پس خواهش ماحساسِ زودگذر بوده هیو فقط 

که پُر از اشک شده بود نگاهش کردم و از  ییبا چشمها.تِکه شدتو وجودم شکست و تِکه یزیچ هی کردمیم احساس

ن و م رهیرفتنم رو بگ ینشد تا جلو ادهیپ یتح نم،شاهرخیسمتِ ماش دمیدرو محکم بستم و دوشدم. ادهیپ نیماش

شدم،سرمو گذاشتم رو  نمیسوارِ ماش.عاشقم نبوده وقتچیکه شاهرخ ه کردمیباور م شیپ یاز لحظه شتریلحظه بهر

رو تحمل  کردمیکه تو قلبم حس م یهمه درد نیا تونستمیتمامِ احساساتم لِه شده بود و نم.فرمون و زار زدم

عشقِ  یچشمم پاک کردم.راه افتادم سمتِ خونه و پرونده یاز رو فرمون بلند و با حرص اشکهامو از رو سرموکنم.

تا دلم  گرفتمیرو از شاهرخ م یهمه سال عاشق نیانتقام ا دی.من خُرد شده بودم و بابستم شهیهم یرو برا هرخشا

که سرِ راهِ  یوقت بخاطرِ غرور چیحرفِ شاهرخ افتادم...من عاشقت نبودم چون اگه عاشق بودم ه ادِی!رهیآروم بگ

و منم عاشق نبودم و  گهیراست م دمی...شاگرفتمیکه عاشقش بودم انتقام نم یعشق از دست داده بودم از کس

 .کنمیرِ خودمو مو کا دمینم تیحرفها اهم نیبه ا گهی!اما من درمیانتقام بگ خوامیکه م ستمین

 :دی.مامان به محضِ ورودم نگام کرد و پرسو بعد رفتم داخلِ خونه نگیبردم داخلِ پارک نویخونه،ماش دمیرس

 ؟یکرد هیگر-

 کردم لبخند بزنم و گفتم: یسع

 !نه اصالً -
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 بهم رفت و گفت: یاغرهچشم

 .یکه مادرتم دروغ بگ ینکن به من یسع-

یم ییخودنما وارید یواردِ اتاقم شدم و چشمم افتاد به عکسِ خاطره که روها رفتم باال،رومو برگردوندم و از پله ازش

 یبرش داشتم،پرتش کردم رو وارید یرفتم سمتش و از رو.و تهِ چشمهاش پر از عشق بود زدی.داشت لبخند مکرد

 و گفتم: نیزم

 !ازت متنفرم-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نهم[

 ��بیغر آغوش��

 ''یشاد''

 یکردم تا بزاره برم و اونم بعد از کل یبا استاد مقدم داخلِ آموزشگاه قرار داشتم،با هزار زحمت شاهرخ رو راض امروز

از ب نگران چندبار به ساعتم نگاه کردم و.ستیاز استاد مقدم ن یو خبر نجامیکه ا ساعتهمیزدن اجازه داد.اما حاال نغُر

 :کردیصدام م لیکه داشت به فام دمیرو از پشتِ سرم شن یپسر یگذشت و صدا یاقهیچند دق.ستادمیمنتظر ا

 !خانم احتشام،خانم احتشام-

ینگام م رتی!اونم داشت با حگشاد شد رتیاون چشمهام از ح دنِیسرم رو نگاه کردم و با دبرگشتم و پشتِ  تعجببا

 یسرتاپاش نگاه کش،بهیکردم آروم باشم و رفتم نزد یسع!زد؟یو چرا داشت صدام م کردیم کاریچ نجای.اون اکرد

 انداختم و گفتم:

 !سالم-

 به خودش اومد و گفت: اونم
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 !سالم-

 :دمیپرس یکنجکاو با

 د؟یزدیمنو صدا م دیداشت د؟چرایکنیم کاریچ نجایشما ا-

 :دیباال انداخت و پرس ییاَبرو

 !د؟یشما خانم احتشام هست-

 و گفت: دیتکون دادم که خند دییتا یبه معنا یسر

 !خانم یچه تصادف-

 :دمیپرس جیو گ اوردمیسردرن

 ه؟یمنظورتون چ-

 که لبخند به لب داشت گفت: همونطور

 !مقدم هستم بایمن برادر د-

 نگاش کردم و بعد گفتم: زدهرتیح دوبار

 !یواقعاً چه تصادف-

 تکون داد که گفتم: دییتا یبه معنا یسر

 پس خودِ استاد مقدم کجا هستند؟-

 تا براتون بگم. دیمن بش نیسوارِ ماش میبر نیای.لطفاً بگنیش مفصله،تو راه براتون مقصه-

 :دمیو پرس دمیالعملِ شاهرخ ترساز عکس آنهی

 شما؟ نِیچرا سوارِ ماش-

 و گفت: دیخند دوباره
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 خواهرم. شِیپ میبر میخوایبدزدمتون.م ستین د،قرارینترس-

 و گفتم: دمیکش یراحت نفسِ

 .میباشه،بر-

 .راه افتاد میشد نیسوارِ ماش نکهیراه افتادم و بعد از ا دنبالش

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و دهم[

 ��بیغر آغوش��

 که گفت: میراه بود یتو

 داداشتون حساسه؟آخه چرا انقدر !دییمارو کشته شما بایخانم احتشام که بخاطرش د نیپس ا-

 بهش انداختم و گفتم: یکوتاه نگاهِ

 !بعد از مردنِ نامزدش بدتر شد یولبود، نطوریاز اول هم هم-

 تعجب نگام کرد و گفت: با

 نامزدش؟!-

 گفتم: یخاطره افتادم و با ناراحت ادِی

 .و فوت شد ستادیآخرشم قلبش ا.داشت یقلب ینامزدش بود و ناراحت مییآره،دختردا-

 .ناراحت شدم امرزتشون،واقعاًیخداب-
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ی!اما من باورم نمبودم شاهرخ جلوه رو دوست داشته نه خاطره رو دهی،تازه فهمشدم رونیب یرهیکردم و خ یتشکر

 ره،خاطرهینم ادمیکه خاطره زنده بود رو  ی.هنوزم روزِ آخرمردیخاطره م یآخر برا یشاهرخ تا لحظه چونشه،

 کِیکه شاهرخ هم اومد و رفت پشتِ درِ اتاقش و نزد نشد قهیدقپنج.اومد و رفت داخلِ اتاقش رونیاز ب یعصبان

کار از  گهیشاهرخ رفت داخل د یاما خاطره درو باز نکرد و وقتتا خاطره درو باز کنه، کردیفقط التماس م ساعتکی

 از سرِ دردکه اون روز شاهرخ  ی.دادوجود نداشت گهید یاکار گذشته بود و خاطره

 .رهینم ادمی وقتچیرو ه دیکش

 د؟یکنیفکر م قیانقدر عم یبه چ-

 گفتم: یجینگاه کردم و با گ دیسوالو ازم پرس نیبه داداشِ استاد مقدم که ا یپرتحواس با

 ها؟!-

 و گفت: دیخند

 .دیراحت باش یچیه-

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 مقدم؟ یآقا-

 .صدام کن الیرام-

 انداختم و گفتم: نییسرمو پا یبا شرمندگ.صورتم گُر گرفت و فکر کنم قرمز شدم آنهی

 ؟سرِ قرار ومدندیچرا خانم مقدم ن دینگفت الیآقا رام-

 بهم انداخت و گفت: یکوتاه نگاهِ

 !انمخیدنبال شما که بدقول نشه شاد امیسردرد داشت و گفت من ب کمیرون،یب ادیاز خونه ب تونستیراستش نم-

 دونمینم.نبود ادمیبود و اونوقت من اصالً اسمشو  ادشیسرمو آوردم باال و نگاش کردم،اون هنوز اسمِ منو  سرعتبه

 بودم که گفت: رخشمین یرهیدلم خواست لبخند بزنم و همونطور خ هویچرا 
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 !میدی،رستموم شد دزدنتونیاگه د-

دختره چقدر  گهی.پاک آبروم رفت،االن با خودش مشدم ادهیپ نیبا خجالت به دندون گرفتم و از ماش لبمو

و واردِ خونشون  دمیخند زیزریکه تو دلم کردم ر یفیتعر نی!از اپهیجذاب و خوشت یلیخ یی.اما خب خداچرونهچشم

 .شدم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [ازدهمی]پارت صد و 

 ��بیغر آغوش��

 ''الیرام''

 سالم کرد و گفت: ی.شاداستقبالمون و مامان اومد میهم واردِ خونه شد با

 .مزاحمتون شدم دیببخش-

 گفت: ییزد و با خوشرو یلبخند مامان

 .تو اتاقشه بایدباال، ی.برو طبقهیزم،مراحمینه عز-

 تکون داد و من گفتم: یسر یشاد

 .نیایدنبالِ من ب-

 از جا بلند شد و همزمان گفت: عیسر بای.دمیرو زدم و وارد شد بای.درِ اتاقِ دها اومد باالگفت و دنبالم از پله یاباشه

 !آخ-

 :دمیتعجب نگاش کردم و پرس با
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 !شد؟یچ-

 لبخند بزنه و گفت: کردیم یسع

 ؟یرو آورد یست،شادین یزیچ-

 گفت: یبدم شاد یمن جواب نکهیاز ا قبل

 .سالم استاد-

 از .اصالًبود بیو حرکاتش برام عج بایتا راحت باشند اما رفتارِ د رونی.منم از اتاق اومدم بجوابشو داد و نشست باید

رفتم سمتِ مامان که رو مبل .کردیرو از ما پنهان م یزیچهیبود و اِنگار داشت  یجورهیصبح که اومده بود رفتارش 

 :دیو پرس داختبهم ان ی.نگاهنشسته بود و کنارش نشستم

 ؟یدار یکار-

 تکون دادم و گفتم: دییتا یبه معنا یسر

 د؟یستیمشکوک ن باید یمامان شما به رفتارا-

 :دیبهم انداخت و پرس یچپ نگاهِ

 ه؟یمنظورت چ-

 گرفتم تو دستام و گفتم: سرمو

از جا بلند شد و گفت  کدفعهیاالن که رفتم اتاقش .کنهیناراحته و داره از ما پنهان م یزیچ هیاز  کنمیاحساس م-

 .اِنگار درد داشتآخ،

 :دینگران نگام کرد و پرس مادرم

 کرد؟یکجاش درد م-

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 .دونمینم-
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 :دمیاز جاش بلند شد که پرس مامان

 ؟یریکجا م-

 کنه؟یکجاش درد م نمیبرم بب-

 گرفتم و گفتم: دستشو

 زشته.مادرِ من،االن شاگردش هست، نیبش-

 .دیو آه کش نشست

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و دوازدهم[

 ��بیغر آغوش��

 کردم و گفتم: نگاش

 ؟یکشیآخه چرا آه م-

 پر از اشک شد و گفت: چشمهاش

از االن که درداشو تو خودش  نمیدختر؟اون از چشمهاش،ا نیآخه چش شده که درد داشته؟چرا شانس نداره ا-

دوستش داشت  بایم دچون بچه یندارم ول یاحساسِ خوب زیپسره کامب نیراستش من به ا.گهینم یزیو چ ختهیر

 زیهم کامب ی.وقتازدواج کنه خوادیکه م یبزار حداقل با کس دهیکش یسخت همهنیجلوشو نگرفتم با خودم گفتم ا

ندارم  یشد اما بازم حسِ خوب یکنه انقدر با بابات حرف زدم تا راض یعمارت باهاش زندگ ادیآرزوشه ب بایگفت د

 نه؟ ایراست بوده  س،حرفهاشکارهیچ نیار،ببیپسره سر از کارش درب نیرو دنبالِ ا.توروخدا بالیرام

 گرفتم و گفتم: یبد یمامان دلشوره یحرفها با
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 مامان؟ یرو به من نگفت زایچ نیپس چرا زودتر ا-

 کرد و گفت: هیگر

دختره به مرادِ دلش  نیا یزارینم یشیرو بهت بگم حساس م نایرو خواهرت،گفتم ا یو تعصب دار رتیآخه تو غ-

 .برسه

 ؟یخب پس چرا االن گفت-

 به تاسف تکون داد و گفت: یسر

یم شتریو ب شتریوجودم ب یحسِ دلشوره داره تو نیهرلحظه ا یس،ولو مادرانه یاَلَک هامینگران کردمیآخه فکر م-

 .شه

 که از جا بلند شدم و گفتم: کردیتو وجودِ منم داشت رشد م زدیکه مادرم داشت ازش حرف م یحس اِنگار

 حرف بزنم! بایبا د دیبا-

 بلند شد و گفت:شده از جاهول ی.شادواردِ اتاق شدم یگرفتنِ وجودِ شادها رفتم باال و بدونِ در نظراز پله سرعتبه

 سالم.-

 کردم و گفتم: نگاش

 خونتون! نیبرگرد رمیبگ یشما تاکس یبهتره برا-

 گفت: یعصب باید

 زشته... الیرام-

 حرفش و گفتم: نِیب دمیپر

 !کار دارم ست،باهاتینه زشت ن-

 گفتم: مقدمهیو ب باید شِیگرفتم و فرستادمش که بره بعد رفتم پ نیماش یشاد یبرا
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 !کنه؟یکجات درد م-

 داشت لبخند بزنه گفت: یو همونطور که سع دیرنگ از صورتش پر کدفعهی

 من درد ندارم که!-

 سرش داد زدم: و ختیبهم ر اعصابم

 نگو دِ المَصَب. با،دروغیبه من دروغ نگو د-

چشمهامو بستم و  دمی.اشکهاشو که دش روون شدرو گونه یگریپس از د یکیخورد و اشکهاش  یترس تکونِ بد از

 باهاش حرف بزنم و گفتم: یکردم با لحنِ آرومتر یکردم آروم باشم بعد سع یسع

 ؟یزیریاشک م ینجوری.به من بگو چته که امیمن قربون اون چشمهات برم،خب ما نگرانت یاله-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [زدهمی]پارت صد و س

 ��بیغر آغوش��

 زبون باز کرد و گفت: کردیم هیکه گر همونطور

 !یلیال،خیدوستش دارم رام یلیمن خ-

 :دمیپرس جیتعجب نگاش کردم و گ با

 شده؟یمگه چ-

 هم قفل کرد و گفت:در انگشتهاشو



 بیآغوش غر

 
218 

 

هم  زی.کامبنیسر خوردم زم ن،باییها افتادم پااز پله نجایو مثلِ اوندفعه که ا نییپا اومدمیها مداشتم از پله روزید-

 !کنهیدرد م یلیمنم بهش نگفتم اما بدنم خ کنهیبهم گفت کجات درد م ی.هرچشد و غصه خورد یعصبان یلیخ

 :دمیو پرسمتوجه نشدم  بازم

 ز؟یبه دوست داشتنِ کامب یداره و چه ربط هیکجاش گر نیخب ا-

 شدت گرفت و گفت: شهیگر

جلوش انجام بدم ازم خسته بشه و ولم کنه.البته خودش  ایخرابکار نیاز ا گهیاگه چندبارِ د ترسمیخب آخه من م-

که شده  بارمهیفقط واسه  شدیکاش م !تونمینم زیبدونِ کامب من،یراماماچون عاشقمه. زارهیتنهام نم وقتچیه گهیم

 !کردمینم یخرابکار زیکامب یلوو اِنقدر ج نمیبب تونستمیم شدی!کاش منمشیبب

یم هیداره گر یعاشقوخانم از عشق نیاونوقت ا میکنیم گرفت،من و مامانم چه فکرا که نمفکر کردم و خنده یکم

 م:ش و با خنده گفت.زدم به شونهکنه

 نیتو ا زی.جمع کن خودتو که اگه کامبیکه فکر کردم کتک خورد یناله کردولوس،اِنقدر آه یدختره نمیپاشو بب-

 .دهیمطمئناً طالقت م نتتیحالت بب

 و گفت: دیخند

 .یازم گرفت مویو خوش یکه اومد یبا شاگردم خوش بودم تو بود گه،منکهیتوئه د رِیهمش تقص-

 گشاد شد و گفتم: رتیاز ح چشمهام

 .شو،بلندشو.بلندهست ن،طلبکارمیپررو رو بب یدختره-

 گفت: یآروم یانداخت تو بغلم و با صدا خودشو

 .جاستبهتر از همه نجایا-

 ی.نفسِ راحترهیتر کردم تا دردش نگ،دوباره آخش بلند شد و منم دستامو شُلو محکم تو بغلم فشارش دادم دمیخند

خوشحال  بای.دبرداره جاشیب یهایبا مامانمم صحبت کنم تا دست از نگران فرصتنیگرفتم در اول میو تصم دمیکش
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قشنگشو  یِشونی!پنبود یقراریو ب ینگران چیه یجا سهم عاشقش بود،پ زیکامب گفتیکه خودش م نطوریبود و ا

 و گفتم: دمیبوس

 .بشم خواهرِ قشنگم کتیدلِ کوچ یفدا-

 .شو دلم رفت با خنده دیخند

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهاردهم[

 ��بیغر آغوش��

 ''هامون''

 یتو روزِ عقدش جلو بایقشنگِ د ی.هنوزم چهرهدادیخوب نبود و اِنگار دوتا دست داشت گلومو فشار م حالم

 از شبهکیتنهام نگذاشت،اونوقت  روزمهی الشیدوستش داشتم و خ عمرهی.فراموشش کنم زاشتیچشمهام بود و نم

شده  نینشو خونه رفتمیبود سرکار نم یروزچند.و نگاش کردم ستادمیمَنگ شده فقط ا یآدمها نِیدستش دادم و ع

 یرِقبتیزنگ خورد،با ب لمیموبا یِ.گوشمهم نبود یچیبرام ه گهیاما د کردیسرزنشم م یبودم و طبقِ معمول مادرم هِ

 گاه کردم و اسمِ دامون باعث شد که جواب بدم:ن یگوش یبه صفحه

 اَلو،دامون؟-

 ؟یسالم داداش،خوب-

 گذره؟یخارجه بهت خوش م ؟کشوریخوبم،تو چطور-

 و گفت: دیخند

 .یشماها خال یآره،جا-
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 و گفتم: دمیخند منم

 ؟یبه من زنگ زد شدهی.حاال چیی.تو االن از خداته که اونجا تنهادروغ نگو بچه-

 مِن گفت:کرد و با مِن یکوتاه مکثِ

 ....بای...دباید-

 :دمیحرفش و پرس نِیب دمیپر ینگران با

 ؟یچ باید-

 .گمیاونوقت بهت م یبه آب نزن گداریداداش قول بده ب-

 گفتم: یچشمهامو بستم و عصب کالفه

 .حرف بزن دامون-

 مکث کرد و بعد گفت: دوباره

 در خطره هامون! باید-

 :دمیاز قبل پرس تر،نگرانستادیاِنگار قلبم از حرکت ا آنهیباز شد و به سرعت از هم  چشمهام

 دامون؟ یگیم یچ-

که  ازدواج کرده بهم گفت زیبا کامب باید دیفهم ی.اون وقتکناستیاز باز یکی باید یِمیراستش از شانس،دوستِ صم-

 .یکنب یکار هیگرفتم به تو بگم تا  می.منم تصمشده باید یِو با نقشه واردِ زندگ ستین یاصالً آدمِ خوب زیکامب

 و گفتم: نیزم یشده ولو شدم روو شوک ناباور

 دامون؟ یتو مطمئن-

 .بکن یکارهی،آره داداش مطمئنم-
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پشتِ پلکام نقش بست و با درد  زیکامب ی.چهرهروبروم شدم وارِید یرهیقطع کردم و خ یبددنِ خداحافظ ویگوش

به  آوردم؟سرمیرو از چنگِ اون نامرد درم زمیعز یباید دیبا یکردم؟چطوریم کاریچ دی.حاال باچشمهامو بستم

مادرم از خونه رفتم  یکردنهابلند شدم و بدونِ صدا جاسرعت از .بهزیکامب دنِیگرفتم برم د میدوران افتاد و تصم

 .رونیب
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 ]پارت صد و پانزدهم[

 ��بیغر آغوش��

که شدم زنگ زدم به  نی.سوارِ ماشگرفتم نینداشتم پس به سرعت رفتم سرِ کوچه و ماش یرانندگ یحوصله

 جواب داد و گفت: شویال،گوشیرام

 ؟یسالم هامون جان،چطور-

 ؟یسالم،خوبم تو خوب-

 ؟یداشت یآره منم خوبم،کار-

 کردم و بعد گفتم: یمکث

 ؟یرو دار کنهیکار م زیکه کامب یآدرس شرکت-

 :دیکرد و بعد پرس یهمکثِ کوتا اونم

 !کار؟یچ یخوایرو مآدرسِ اونجا-

 فکر کردم و گفتم: یکم

 !کار دارم زیبا کامب-
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آدرس رو  یتاکس ی.به رانندهمیکرد یرو تو صداش حس کرد اما آدرس رو داد و خداحافظ یکنجکاو شدیم هنوزم

.باالخره شدمیم باینگرانِ د شتریو ب شدیذهنم اِکو م یدامون تو ی.همش صداپاهامو تکون دادم قراریگفتم و ب

نشسته بود  زیپشتِ م،در کِیکه نزد یشدم و از مرد ت.واردِ شرکشدم ادهیپ هیکردنِ کراو بعد از حساب میدیرس

 :دمیپرس

 کجاست؟ یلیسهزیکامب یاتاقِ آقا-

سرشو .رفتم داخل دشییبفرما دنِیزدم و بعد از شن .دررو نشون داد و منم بعد از تشکر رفتم به سمتش زیکامب اتاقِ

 گفت: یخشن یافهیبا ق دیمنو د یآورد باال و وقت زیم یمدارکِ رو یاز رو

 پسرعمو؟! طرفانی،از اسالم-

 ییکردم آروم باشم و با خوشرو یاما من سع ارهیتا حرصِ منو درب گفت ظیپسرعمو رو کِشدار و غل یکلمه ازقصد

 گفتم:

 .زیسالم آقا کامب-

 :دیدعوت به نشستن کرد و همزمان پرس منو

 ؟یبه من سر بزن یاومد شدهیچ-

 .بعد سرمو آورم جلو و گفتم:یو طوالن قیو نگاش کردم،عم نشستم

 !؟یعوض یدار یاچه نقشه-

 از اَبروهاشو داد باال و گفت: یکی

 !متوجه نشدم-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !یاِنقدر خنگ باش کردمیفکر نم-

 زد و گفت: یپوزخند اونم
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 .فقط مطلبو واضح بگو،فکر نکن ادیز-

 بعد گفتم:،چشمهامو بستم و دوباره بازش کردم یعصب

 که؟یمرت یشد باید یِکه واردِ زندگ یدار یاچه نقشه-

 و کنارِ گوشم گفت: یصندل یخم شد رو بعدستاد،یمن ا یِاز جا بلند شد و اومد پشتِ صندل یجانببهحق یافهیق با

 .گورتو گُم کن ومدهی،پس تا اون رو سگم باال نمثلِ تو بترسم ییفُکُالهنوز زوده بخوام از جوجه-

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شانزدهم[

 ��بیغر آغوش��

 و گفتم: زی،بعد برگشتم به سمتِ کامببلند شدم یصندل یسرعت از روگرفت و به حرصم

 .نترسون غازتهیصَدمَن یحرفها نیمنو با ا یالک پسترسم،یمثلِ تو نم ییالتامنم از گنده-

 داد و گفت: لمیتحو یکیریستیه یخنده

 .یهست ینترس ی،بچهنه خوشم اومد-

 گرفت تو دستاش و گفت: موقهی کدفعهیشد، کمینزد بعد

 !ینیبیبد م یلیچون اونوقت خ یفتیاما بهتره با من درن-

 شدت جدا کردم و گفتم:به مقهیاز رو  دستشو

 ؟یبکن یخوایم یمثالً چه غلط-

 و گفت: دیخند زیآمجنون

 !جونت کور شدداداش یدیوقت د هیمثال -
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 :دمیپس پرس گهیداره م یچ نیا دمیفهمیشدم و نم جی.گدمیحرفشو نفهم یِگشاد شد و معن رتیاز ح چشمهام

 ه؟یمنظورت چ-

 گفت: دیخندیکه م همونطور

 باعث شد کور بشه؟من! یک یدخترعموت فکر کرد باید نیهم ،مثالًیمثال بزنم تا خوب بفهم هیخب بزار برات -

رونیاالن از حدقه بزنه ب کردمیاِنقدر گشاد شده بود که فکر م ادیز رتیو چشمهام از شوک و ح زدیتندتند م قلبم

حمله  هوایخشم داشتم بهم هجوم آورد و ب یکم هرچذهنم مرور شد و کم یپر از رنجش تو یو تمومِ سالها بای.د

 گرفتم و گفتم: ز،گلوشویکردم به سمتِ کامب

 !کشمتیآشغال م یِعوض-

.با کردن افتادولش کردم و به سرفه شهیداره خفه م دمید یزد،وقتیپا مو دست کردیدستم داشت تقال م رِیز

 افتاده نگام کرد و گفت:به خون یچشمها

 ؟یدیمن دخالت نکن،فهم یکارا یو تو تیزندگ یِفلج بشه پس برو پ باجونتید خوادیاگه دلت نم-

 و گفتم: اوردمیخودم ن یاما به رو یجان نیبودم از ا دهیترس

 !یلیسه یآقا رمیگیمطمئن باش به روشِ خودم جلوتو م-

 و گفت: دیخند

 !پسرعمو جان میپس بچرخ تا بچرخ-

پر از دردِ  یِسال زندگ.هفتو حالم دستِ خودم نبود دیلرزی.دستام مرونیپاهاش تُف کردم و از دفترش رفتم ب یجلو

شروع کردم به  ابونی.کنارِ خبودم دهیکه شن ییزایچ کردیم مو داشت خفه رفتینم رونیاز ذهنم ب باید

 .کردمیم دایپ باینجاتِ د یحل براراه هیو  کردمیفکر م دیا.ببرگشتن به خونه اصالً مُساعِد نبود یزدن،حالم براقدم
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 ]پارت صد و هفدهم[

 ��بیغر آغوش��

 ''فرهان''

که  رفتیمغزم داشت راه م ی.پدرم از صبح روکنم کاریچ دیبا دونستمیو نم دمیچرخیداشتم دورِ خودم م یعصب

اون دختره دوستِ سحر  ادی کدفعهی.کرده بود یمنو عصب نیاز دوستاش ازدواج کنم و ا یکیبا دخترِ  دیاب

بود،پس زنگ زدم به سحر و بعد از  نهیگز نیهترو سارا ب کردمیم یکار هی دی.بافکرکنم اسمش سارا بود،افتادم

 :بوق جواب دادخوردنِ دو

 جانم فرهان؟-

 سحر؟ یخوب-

 ؟یاز ما کرد یادی شدهی؟چیخوبم،توخوب-

 کردم و بعد گفتم: یمکث

 !خوامیدوستت سارا رو م یشماره-

 و گفت: دیخند

 ؟کلک یخاطرخواهش شد-

 و گفتم: دمیباشم،منم خند یعیطب نکهیا یبرا

 .هاهیما نیتو هم یزیچ هی-

 .کنهیشو من به تو دادم بعداً پوست از سرم مخب اگه سارا بفهمه شماره-

 .از تو گرفتم گمی،نمنگران نباش-

 کرد و بعد گفت: یمکث
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 .شوشماره کنمیم امکیباشه برات پ-

 .جان،فعال خداحافظسحر یمرس-

به  میسارا رو تو گوش یو منم شماره دیرس امکشیبعد پ قهیدققطع کردم،دو  ویگوش یکرد و وقت یخداحافظ اونم

ش و زنگ زدم .دستمو گذاشتم رو شمارهاسمو براش بزارم نیم گرفت،اما حقش بود که ا.خندهکردم ویاسمِ کُلَنگ سِ 

 بوق جواب داد و گفت: نیبهش،بعد از خوردنِ چهارم

 ؟دییالو بفرما-

 و گفتم: دمیکش ینفس

 کلنگ خانم؟!-

 کرد و بعد گفت: یمکث

 .دیلطفاً مزاحم نش ،آقادمیهرهرهر خند-

 که گفتم:قطع کنه  خواست

 .سارا خانم دیببخش-

 :دیکه در صداش معلوم بود پرس یتعجب با

 !؟دیدونیاسمِ منو از کجا م-

 ؟اومد ادتونی،کلنگ،نمای.سسحر د؟فرهانم،دوستِیشما منو نشناخت یعنی-

 کرد و بعد گفت: یآروم یسرفه

 !؟دیمو از کجا آورد!اصالً شمارهدیکه چرا شما با من تماس گرفت فهممینم ادمه،امایبله -

 پس گفتم: مینیکردم قانعش کنم که همو بب یبهش بگم پس اول سع دیبا یچطور دونستمینم

 !نمیشمارو بب دیمن با-
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 تو گوشم: دیچیمتعجبش پ یصدا

 !؟یچ-

 !نمیشمارو بب دیبا-
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 ]پارت صد و هجدهم[

 ��بیغر آغوش��

 :دمی.حاال من بودم که تعجب کرده بودم پس پرسشدیش بلندتر مخنده یو هرلحظه صدا دیخند

 !د؟یخندیچرا م-

 .بعد گفت:دمیش فهمشدهکنترل یاز صدا نویو ا رهیشو بگخنده یکرد جلو یسع

 .ینیمنو بب یکه بخوا یستین یمیداره،شما انقدر با من آشنا و صمخنده یلیآخه خ-

 !مینیهمو بب نیایفقط ب م،شمایشیحاال آشنا م-

 شد و گفت: یصداش جد کدفعهی

 .کنمیرو نم یکارنیمن همچ-

 آروم کردم و گفتم: لحنمو

 !باهاتون دارم ی،کارِ واجبسارا خانم کنمیازتون خواهش م-

 ؟یچه کار-

 .نمتونیبب دیگفت،با شهینم ینطوریا-
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 مکث کرد و بعد گفت: یکم

 باشه.-

 گفتم: یخوشحال با

 !دنبالتون امیم هازدیپس ساعت -

 !؟گهیساعتِ د کی یعنی-

 ن؟یدار یآره،مشکل-

 .،منتظرم،نهنه-

ر تخودمو واسه سخت دی.فعال قدمِ اول رو برداشته بودم و باو من هم از جا بلند شدم تا حاضر بشم میکرد یخداحافظ

 دیاما من با شدینم یراض ایراحت نیبود و به ا یدخترِ سرسخت دادی.سارا اونجور که نشون مکردمیآماده م ناشیاز ا

 !کار نداشتم نیجز ا یاو چاره کردمیم شیراض

**************************************** 

 ''سارا''

 نکهیو هم متعجب از ا .هم کنجکاو بودمکنم کاریچ دیبا دونستمیو نم کردمیداخلِ دستم نگاه م یِبه گوش شدهمات

،همزمان داشتم به ؟!به ساعتم نگاه کردم و بلند شدم تا حاضر بشمداره کارمیو چ نهیمنو بب خوادیم یچ یفرهان برا

جواب داد و  ی.وقتبا سحر تماس گرفتم عیحاضر شدم سر یقت.وکردمیرفتن فکر م نرویواسه ب یابهونه هی

 :دمیازش پرس میکرد یپرساحوال

 ؟داره کاریپسره با من چ نیا یدونیتو نم-

 :دیتعجب پرس با

 ؟!کدوم پسره-

 !دوستت،فرهان-
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 مگه باهات در ارتباطه؟-

 کردم و بعد گفتم: یمکث

 .منو نهیبب خوادینه،اما باهام تماس گرفته که م-

 و گفت: دیخند

 !حتما عاشقت شده کلک-

 پس گفتم:،اما نبود کردمیش مروم بود خفه یاالن جلو اگه

 .کشتمتیاالن م یکه گفت یچرت نیوگرنه با ا یستین نجایکه ا فیح-

 و گفت: دیخند دوباره

 .گهید گهیخودش بهت م شیدید ی،وقتحاال انقدر عجول نباش-

 فکر کردم و گفتم: یکم

 .باشه،پس فعال خداحافظ-

 .ها،خداحافظیخودتو خوشگل کن-

.فرهان بود و گفت برم زنگ خورد میش.همون موقع دوباره گوستیبشو نسحر آدم نیبا حرص قطع کردم،ا ویگوش

 .رونیب

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نوزدهم[
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یزدم و همونطور که نگاش م ی.لبخندکردیکه داشت نگام م دمیها مامانو دپله نِییو پا نییها رفتم پااز پله یآروم به

 گفتم: کردم

 .ییبا سحر برم تا جا خوامیم-

 :دیسرتاپام نگاه کرد و پرس به

 کجا؟-

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 .فکر کنم وقتِ دکتر داره یدونم،ولینم قایدق-

 تکون داد و گفت: یسر مادرم

 .باشه،فقط زودتر برگرد-

م ز کرد و منجنتلمن درِ جلو رو برام با یآدما نیشد و مثلِ ا ادهیپ نی.فرهان از ماشرفتم دمِ در عیگفتم و سر یاباشه

 سکوت بود و بعد فرهان گفت: ی.اولش کمنشستم و اونم بعد از نشستن راه افتاد یپرسبعد از احوال

 خب سارا خانم،چه خبرا؟-

 بهش کردم و گفتم: ینگاه

 .دیشماست،منتظرم کارتونو بگ شِیواال خبرا پ-

 و گفت: دیخند

 .گمیبعد بهت م مینیخوب بش یجا هی میاِنقدر عجول نباش،بزار بر-

هرچه زودتر  خواستیاز قبل کنجکاو بودم و دلم م شتری،اما بموافقت تکون دادم و سکوت کردم یبه معنا یسر

رد !قلبم شروع ککلنگ نبود هِیبود و اصالً هم شب ی،پسرِ جذابنگاه کردم رخشمی.به نبهم بگه خوادیم یبفهمم که چ

درد  نکهیگرفتم و با ا یشگونی.پهلومو نروبرو شدم یرهیخاز روش برداشتم و زدن و به سرعت نگاهمو تندبه تند

 جا نگه داشت و گفت: هی.باالخره کردمیفکر م یمزخرف یزای،داشتم به چ.حقم بودومدینداشت صدامم در
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 .میدیرس خبلهیخ-

 بشم که گفت: ادهیپ خواستم

 .صبر کن قهیدقهی-

 ناخودآگاه ماتش شدم و قدرت حرکت نداشتم که گفت:.دور زد و اومد درو برام باز کرد نویشد،ماش ادهیپ عیسر بعد

 .گهیشو د ادهی؟پیزُل زد یبه چ-

که انجام  ییهایزیآبرور نی.تو دلم به خودم صدبار لعنت فرستادم با اشدم ادهیبه خودم اومدم و دستپاچه پ عیسر

سالن و دورِ  ییِبه قسمتِ انتها میرفتبودم. ومدهیکه تا به حال ن میلوکس و مدرن شد ی.با هم واردِ رستوراندادمیم

محوِ دور و اطراف بودم که صداش منو به خودم داشت. یکینتقشنگ و رما یلیخ ی.رستوران فضامینشست زیم کی

 آورد:

 خانم؟سارا دیدار لیم ینهار چ-

انداختم و  یغذاها نگاه ی!به مِنویخودمون بارهی کردیصحبت م یرسم بارهی،با خودش معلوم نبود فشیتکل خودشم

 گفتم:

 .خورمیمن برگ م-

داد به  هی.بعد تکسفارشِ دوپرس برگ داد زیموافقت تکون داد و به گارسون که اومده بود سر م یبه معنا یسر

.احساس دمیفهمیکاراشو نم نیا یِ،معن.دوباره دستپاچه شدم و نگاهمو ازش گرفتممن شد یرهیو با لبخند خ یصندل

 !کنهیم یداره باهام باز کردمیم

 

@saeedi i Zahrah 

 

 [ستمی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��
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 :دمیشدم و پرس یعصب

 د؟یکنینگام م یبدونم چرا اونطور شهیم-

 باال انداخت و گفت: یاشونه الیخیب

 !کنمینگاه م یچرا دارم اونطور دونمیخودمم نم-

 فکر کرد و باز ادامه داد: یکم

 !بدونم دمیشا-

.نگاهمو ازش روبروم نشسته وونهید هی کردمیو احساس م هیمنظورش چ دمیفهمی.نمو سردرگم نگاش کردم جیگ

 نکنم که گفت: رشیکردم ذهنمو درگ یگرفتم و سع

 ؟یکنیچرا نگام نم-

 باال گفتم: ارمیسرمو ب نکهیا بدونِ

 ؟یدار یمشکل ،شماخوادیدلم نم-

 و گفت: دیخند

 !نمیقشنگتو بب یچشمها تونمیآره،اونوقت نم-

 .لبخند زد وبود طنتیشدم تو چشمهاش که پر از ش رهیسرعت آوردم باال و خو سرمو به دنیشروع کرد به لرز دستام

 گفت:

 !شمیم وونهینگام نکن،د یاونجور-

فرهان بودم و  یرهی.خنداشتم یحرکت چیو اِنگار قدرتِ ه دیکوبیم منهیس یخودشو به قفسه واروانهیداشت د قلبم

 گفت: یدرهم قاُلب کرد و با لحنِ قشنگ و آروم زیم ی.اومد جلو،دستاشو روچشم ازش بردارم تونستمینم یحت

 !دوستت دارم-
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انقدر  یچِم شده بود،ول دونمی.نمستهینفس بکشم که قلبم از حرکت نا یکردم جور یبستم و سع عیسر چشمهامو

یفرار کنم،اما نم نجایاز ا االننیهم خواستیچشمهامو باز کنم و دلم م تونستمی.نمبودم که حد نداشت شونیپر

چشم به  ی.از گوشهدیچیم زیم یداشت رو ارو.گارسون غذاهظروف باعث شد چشمهامو باز کنموظرف ی.صداشد

 نگاهمو ازش گرفتم که گارسون رفت و فرهان گفت: ی.عصبشد وونهیفرهان نگاه کردم و قلبم باز د

 .میزنینهارتو بخور،بعدش حرف م-

م بود ی.چون استرس داشتم و عصبخوردن سرِ خودمو گرم کنمکردم با غذا یتکون دادم و سع دییتا یبه معنا یسر

فرهان باعث شد بهش  یخنده یکه صدا خوردمیم ینطوریهم یچیدرنظر گرفتنِ هشده بود و بدونِ  ادیاشتهام ز

 گفت: دیخندی.اونم همونطور که منگاه کنم یسوال

 .کردمیاشتباه م نکهیمثلِ ا اما،یدیاشتهاتم از دست م یشیسوسول تا شوکه م یدخترا نیفکر کردم مثلِ ا-

 که دوباره گفت: نییخجالت لبمو به دندون گرفتم و سرمو انداختم پا با

 .هارهیبخور اونوقت پولم هدر م ،غذاتووونهیاشکال نداره د-

 م گرفت و دوباره به خوردن ادامه دادم که گفت:لحنش خنده از

 !یباهام ازدواج کن خوامیسارا،من دوستت دارم و م-

 رو از دستش گرفتم و همونطور وانی.لو داد دستم ختینوشابه ر وانیداخلِ ل عی.سرفتادمتو گلوم وبه سُرفه ا دیپر غذا

 چشمک زد و گفت: طنتی.اونم با شدمینفس نوش هینوشابه رو  وانِیکه چشمم بهش بود ل

 .هاهیازدواج با کلنگ هم عال-

در  دیاما با نشستیداشت و به دلِ آدم م یجالب تِی.فرهان شخصخنده رِیزدم ز یو پِق رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 پس نگاش کردم و گفتم: کردمیموردش فکر م

 .فکر کنم دیمن با-

 موافقت تکون داد و گفت: یبه معنا یسر

 .طول نکشه چون طاقت ندارم ادی،اما زباشه فکر کن-
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 .بود وونهی.فرهان دانداختم و سکوت کردم ریخجالت سرمو به ز با

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمیو  ستی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

 ونیزیتلو تونستمیم خواستیدلم م یلی.خدادمینشسته بودم و داشتم با هدفونم آهنگ گوش م ییرایپذ یتو

مهربونِ مادرِ  یپاهام و صدا ینشست رو یخودم بودم که دست یهواو.همونطور تو حالشدیاما متاسفانه نم نمیبب

 :دمیرو شن زیکامب

 زم؟یحالت خوبه عز-

 لبخند زدم و گفتم: یخوشحال با

 ن؟ی،شما بهترآره خوبم-

 و گفت: دیبه صورتم کش یدست

 .شهیحالم بهتر م نمیبیتورو م یوقت-

 شد و گفتم: یپر از شاد قلبم

 !جونمامان دیخوب یلیشما خ-

کنارم  نکهی،اما همببرم یاز حالتِ صورتش به احساساتش پِ تونستمیبد بود چون نم یلیخ نیو ا دمیدینم صورتشو

 تو گوشم: دیچیقشنگش پ ی.صداکردیم میراض زدیبود و داشت باهام حرف م
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 نیاما با ا رمیرو بگ زیکامب یجلو تونستمی!کاش میگناهیها پاک و بمثلِ فرشته ،درستزمیعز یخوب یلیتو هم خ-

 !منو ببخش دخترم اد،پسیاز دستم برنم یکار لیعَل یپاها

 :دمیپرس رتیح با

 !د؟یشما فلج-

 .مینطوریکه ا وقتهیلیزم،خیآره عز-

 گفتم: یناراحت با

 واقعاً ناراحت شدم،آخه چرا؟-

 :دمیکرد و بعد صداشو شن یمکث

 .نییها پرت شدم پااز پله-

 چرا؟-

 .ستیمهم ن ادیولش کن،ز-

کنم که  ی.خواستم باهاش همدردپسرش ظالم نبود هِیکه اصالً شب یزن یغم نشست و ناراحت شدم واسه یدلم کل تو

 :دمیرو شن زینگرانِ مادرِ کامب یبعد هم صداشد دهیشدت به هم کوباومد و به ییرایدرِ پذ یصدا

 !؟یکن کاریباهاش چ یخوایشده؟میچ زیکامب-

پشتِ  یِگوشتِ قربون هی.مثلِ شد دهیکش زیو دستم توسطِ کامب دمیکنه؟!ترس یمن بودم؟قرار بود با من کار منظورش

 شدیباعث م زیمادرِ کامب ی.صدانمیرو بب ییجا تونستمیبد بود که نم یلیخ نیو ا شدمیم دهیکش نیزم یسرش رو

 بترسم: شتریب

 .بهش نداشته باش ی،کارتوروخدا ولش کن زیکامب-

باال،چون پرت شدم  میدیباالخره رس.شدیتِکه ممومِ بدنم انگار داشت تِکهو ت دیکشیها مپله یمنو رو زیکامب اما

 تو گوشم: دیچیپ شیخشن و عصب ی.صدادمیشنیاستخونامو اِنگار م کِیلیتکیلیت یو صدا یاگوشه
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 ،آره؟یخاطرخواهِ پسرعموت-

 تعجب زبونم بند اومد و گفتم: از

 !زده؟من فقط تورو دوست دارم یحرف نیهمچ ینه،ک-

.دردم گرفته بود م روون شدرو گونه یآروم.اشکام بهخون رو داخلِ دهنم احساس کردم یِزد تو دهنم که شور چنان

 :دمی.صداشو شندمشیدیاز خودم دفاع کنم چون نم تونستمیو نم

 .باید یگیآخرت باشه که به من دروغ م یدفعه-

 که ادامه داد: تمنگف یچیکردم و ه سکوت

 کردیم دمیبا نقشه اومدم سمتت،اومده بود تهد دهی.معلوم نبود از کجا فهمگمیاومده بود دفترم،پسرعموتو م-

 !داداشش کور شد کدفعهی دیچون اونوقت شا فتهیدست از سرت بردارم منم بهش گفتم با من درن

 و با عجز گفتم: دنیبدنم شروع کرد به لرز تمومِ

 نداشته باش! ینه،توروخدا به دامون کار-

@Saeedi i Zahrah 

 

 و دوم[ ستی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��

 ش بلند شد و گفت:خنده یصدا

 !جالب شد یلیخیلینه جالب شد،خ-

 :دمیترس پرس با

 ه؟یمنظورت چ-
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 توسطِ دستاش گرفته شد و با خشم گفت: مقهی

 نه خانمم؟! ،مگهیتو دامون رو دوست دار یهامون عاشقِ توئه ول-

دامون تو ذهنم نقش  ی!چهرهگفت؟یم ی.داشت چبست خیو خون تو رگام  ستادیانگار از حرکت ا قلبم

ود مهم ب یلی.برام خکه هنوز کور نشده بودم دوستش داشتم یسالگهفدههمون شونزده ادمه،ازیخوب  شوافهیبست،ق

 :رونیب دیمنو کش الیاز فکر و خ زیمبکا ی!صدادوستش دارم دیو تا آخرشم نفهم دیدیمنو نم وقتچیاما اون ه

 ؟یبا توام،دامون رو دوست دار-

 کردم آروم باشم و گفتم: یسع

 !نه،دوستش ندارم-

 و گفت: دیکش موهامو

 ؟یدار با،دوستشیبه من دروغ نگو د-

 محافظت از جونِ دامون بازم انکار کردم: یتا مغز استخونم درد گرفته بود اما برا نکهیا با

 !نه،دوستش ندارم-

 شتریکه ب شدیسرش نم یچیانگار ه زیو کامب شدیم یهام جاراز چشمهام رو گونه یگریپس از د یکی اشکام

 :دیو دوباره پرس دیموهامو کش

 ؟یدوستش دار-

 :یهمون سوالِ تکرار و دوباره دیموهامو کش شیاز پ شی.بمخالفت تکون دادم یِبه معن سرمو

 با؟ید یدوستش دار-

 نتونستم تحمل کنم و داد زدم: گهید

 آره،آره دوستش دارم!-

 :دیو پرس دیخند زیآم.جنونشد دتریشد مهیو گر دیچیول کرد و باز پرتم کرد کفِ اتاق.درد تو کلِ وجودم پ موهامو
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 ؟یداداششو دوست دار دونهیآقا هامون م-

 وحشت گفتم: با

 .دونهینم کسچی.هدونهینه،نم-

 شه؟یم ی.اگه بفهمه چترم شداوه،جالب-

 و گفتم: دمیاز قبل ترس شتریب

 .زیکامب کنمیبهشون نگو،ازت خواهش م یزیتوروخدا چ-

 و گفت: دیخند دوباره

 .در موردش فکر کنم دیبا-

 :دیموهامو گرفت تو دستش و پرس دوباره

 ؟یهنوزم دوستش دار-

 پس انکار کردم: رفتیم لو مکه هنوزم دامون تو فکر و قلبمه نقشه دیفهمیم اگه

 !نه،قبال دوستش داشتم،االن فقط تورو دوست دارم-

 و گفت: دیکش د،موهامویخند

 .بگو قتویاون دهنتو باز کن و حق ،پسیاز جات تکون بخور ینتون گهیبزنمت که د جورهینزار  باید-

 نگفتم: قتویبازم حق یول کردیبودم که چشمهام درد م ختهیاشک ر انقدر

 !خوامشینم خوامش،االنینم-

تو  یحت شهینرفت و هم رونیاز ذهنم ب وقتچیکه ه دونستیکه چقدر دوستش دارم،خدا م دونستیم خدا

 دم:بودم که داد زشده وونهی.اِنگار ددادیفکر به دامون بود که بهم قدرت م میسختِ زندگ یهالحظه

 ندارم! خوامش،دوستشینم-
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@Saeedi i Zahrah 

 

 و سوم[ ستی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��

از دستش  تونستمینم یحت.بکنم تونستمینم هیجز گر یو من کار شدیخورد م نشیسنگ یهاضربه رِیتنم ز دوباره

 ،اماآوردیبه درد م شتریدلم رو ب نییپا یاز طبقه زیمادرِ کامب یادهایفر ی.صدادمیدیرو نم ییفرار کنم چون جا

و  رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهی!درهیبگ خواستیم یاز ک دونمیکه نم یبراش مهم نبود جز انتقام یچیه زیکامب

 آخم به هوا رفت،زار زدم و التماسش کردم:

 توروخدا ولم کن،درد دارم.-

 که دوباره گفتم: زدیو محکمتر م شتریب

 .کن رم،ولمیمیدارم م زیکامب-

 شده بود که گفت: وونهید اِنگار

 کنم! یتو خال یسالهامه نگه داشتم رو نیا یهاولت کنم؟تازه به دستت آوردم دخترجون،تمومِ عقده-

 از فکر کردن برداشتم و باز التماسشو کردم: زد؟دستیحرف م یاز چ ؟داشتیاعقده گفت؟چهیم یچ داشت

 .دستم کنم،آخیتوروخدا،خواهش م زیکامب-

 و گفت: دیولم کرد،بعد دستمو کش کدفعهی

 .شوبلند-

 تخت و گفت: یپرتم کرد رو زیبلند شدم که کامب یدر بدنم به سخت یدیاحساسِ دردِ شد با

 !بهت آسون گرفتم یلیبرم سرِ اصلِ مطلب.خ دیبا نکهیخب،مثلِ ا-
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 :دمیترس و وحشت پرس با

 ؟یبکن یخوایم کاریه؟چیمنظورت چ-

 :دمیخودش رو شن یپوزخندش رو و بعد صدا یصدا

 حقشو دارم مگه نه؟! یتو زنم کردم،باالخرهیاز اول م دیکه با یکار-

ادیرو که قرار بود االن به سرم ب ییبودم اما دوست داشتم خودمو بزنم به اون راه و باور نکنم بال دهیفهم منظورشو

 .بازم خودمو زدم به اون راه و گفتم:

 !زیکامب یگیم یچ هممفینم-

که  دمیکشیم قیعم ی.با ترس نفسهاتخت بود ینشون از نشستنش رو نیو ا نییخورد و رفت پا یتکون تخت

 صورتم و نوازشش کرد،بعد گفت: یدستش نشست رو

 !خانمِ قشنگم یفهمیم ویچهمه گهید یقهیتا چند دق-

فکر  هیقض ینجای.اصالً به اشدیقبل م یو حالم هرلحظه بدتر از لحظه دیکوبیم منهیس یشدت به قفسهبه قلبم

داشتم تو دلم  هاوونهی.مثلِ درو داشت یکاراون االن رسماً و شرعاً همسرم بود و حق هر گفتینکرده بودم،راست م

 شد؟دستشی.مگه ممدیکه کردم خند ییخودم تو دلم به دعا عد!بنمیکنه تا بتونم بب یکار هیکه خدا  کردمیدعا م

دیبه گوش رس نییپا یاز طبقه یزیشکستنِ چ یرو باز کنه که صدا راهنمیپ یهاو خواست دکمه ترنییاومد پا

احساس  ی.وقتدمیتندش فهم یقدمها یاز صدا نویرون،ایسرعت از اتاق رفت بلباسم برداشت و به ی.دستش رو از رو

 .و باز اشک بود که به سراغِ چشمهام اومد دمینفسِ راحت کش هی ستیتو اتاق ن گهید دمکر

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهارم[ ستی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��
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 ''صدرا''

ادین بایسرِ د ییکنم تا بال کاریچ دیبا دونمی.نممو کالفه یعصب،دمیعنوانِ داماد دبه بایرو کنارِ د زیکه کامب یروز از

به  یزیفکر کردم چ یهرچ.زیو کامب بایطرفم فکرِ د هی کرد،ازیم موونهیو جوابِ ردش داشت د ایطرف فکرِ فر هی.از 

کنم  دایحلِ مناسب پراهِ  هیکردم اول  یپس سع ارهیب بایسرِ د ییبال زیبکنم کامب یراگه کا دمیترسیو م دیذهنم نرس

 :گفت یجواب داد و با نگران عیسر بوقهیاز خوردنِ  ،بعدایبرداشتم و زنگ زدم به فر لمویموبا.زیو بعد برم سراغِ کامب

 افتاده؟ یاتفاق-

 و گفتم: دمیخند

 .نشده که یزیوونه؟چیچته د-

 و بعد گفت: دمیرو شن دیکه کش یقینفسِ عم یصدا

 .بده صدرا اره،حالمیب بایسرِ د ییبال زیکامب ترسمیبخدا همش م-

 کردم آرومش کنم و گفتم: یسع

 .شهیتو نگران نباش،درست م-

 .درست بشه یچکه همه دوارمیام-

 صبر کنم پس گفتم: نیاز ا شتریب تونستمیاما نم ستین یاالن وقتِ مناسب دونستمیم

 .فکر کن،من دوستت دارم شنهادمیبازم در موردِ پ ایفر-

 کرد و بعد گفت: یمکث

 ؟یهستم بعد تو نگرانِ خودت بایحرفاست صدرا؟من نگرانِ د نیاالن وقتِ ا-

 گفتم: کالفه
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 نمیشیراحت باشه اونوقت م المیحداقل از طرفِ تو خ کنه،بزاریم موونهیهستم اما فکرِ توام داره د بایمنم نگرانِ د-

فکرِ دونفر تو ذهنمه درست  یوقت تونمیچطور م ا،منیبهم حق بده فر.کنمیم باید یبرا یحسابوفکرِ درست هی

 رم؟یبگ میتصم

 .باالخره حرف زد:کردیم موونهیصدا هم د نیا دنِیشن یدم،حتیشنینفسهاش رو م یکرد و صدا سکوت

.احساس ادیخودم بدم م ست،ازی.االن واقعاً حالم خوب نرمیبگ میتصم یزود نیبه ا تونمیصدرا بهم فرصت بده،نم-

یرو نم بایاونوقت اون د کردمینم میرو واردِ زندگ زیکامب.اگه من منه رِیتقص ادیم بایکه داره سرِ د ییبالها کنمیم

 .خورهیحالم از خودم بِهَم م کنمی.االن که فکر مدنبالش افتادیو نم شناخت

 انقدر ناراحت بود قلبم به درد اومد و گفتم: نکهیا از

 .پس انقدر خودتو عذاب نده ایفر ستیتو ن رِینه،تقص-

 .چقدر احمقم دونمیچون خودم م یبد ینکن منو با حرفات دلدار یمنه،پس سع رِیچرا تقص-

 شدم و صدام رفت باال: یعصب

 !ندارم ؟طاقتشویکنیم نیچرا به خودت توه ایفر-

 و گفت: دیخند

 ...داشتن رو نداره اونوقت توارزشِ دوست یمثلِ من حت یس،آخه آدممسخره یلیخ یوا-

 زدم: داد

 ..خداحافظفکر نکن یچیساکت شو و به ه ا،فقطیپرت نگو فروچرت-

ی.داشت خودشو نابود مشویتحمل کنم ناراحت تونستمینم گهیکنه،د یقطع کردم و منتظر نشدم تا خداحافظ ویگوش

 .کنهیمنم نابود م کاراشنیکه با ا دیفهمیو نم کرد

 

@Saeedi i Zahrah 
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 و پنجم[ ستی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

 شدیم کیرو که بهم نزد زیکامب یقدمها یدنبالم که صدا ادیب باینشسته بودم رو مبل و منتظر بودم تا ز آماده

.دستامو که داشت ترسمیاز قبل ازش م شتریبهم دست بزنه ب خواستی.ترس بَرَم داشت،اصالً از اون روز که مدمیشن

 :دمیرو شن زیکامب یمشت کردم و صدا دیلرزیم

 شاهرخ؟ یخونه یریم یدار-

 گفتم: یاز مکثِ کوتاه بعد

 .اونجا رمیآره دارم م-

 سکوت شد و بعد گفت: یاقهیدق چند

 !؟یکن کاریچ دیکه با یدونیم-

 :دمیزدم به اون راه و پرس خودمو

 بکنم؟ دیبا کاریچ-

 !یاز امروز کارتو شروع کن دیبا-

 :دمیتعجب پرس با

 کدوم کار؟!-

 مانتومو گرفت و گفت: یقهیکردم چون  شیعصب نکهیمثلِ ا باز

کم از تو که شاهرخ کم یکن یکار هی دی.از امروز باشمیم یاونوقت باز عصب با،چونید یاریدرن یبازبهتره خِنگ-

 .ادیخوشش ب
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 سخت بود،اما گفتم: یلیجمله خ نیبرام گفتنِ ا نکهیا با

 بشه؟هان؟ نایدخترِ ناب هیحاضره عاشقِ  یآخه ک-

 گفت: و دیخند

 !یبودم تا حاال بلند حرف بزن دهیباال،ند یبریکه صداتو م نمیبیبه مبه-

 گفتم: کالفه

 .زیکامب زنمیحرف م یمن دارم جد-

 کردم چون اونم صداشو برد باال: شیکنم عصبان فکر

 .باال یبریآخرتم باشه که صداتو برام م ی،دفعهیزنیحرف م یکه با من جد یکرد خودیتو ب-

 خودش حرف زد: گمینم یچیه دید ی.اونم وقتواسه گفتن نداشتم یحرف اشیساکت شدم و در برابرِ زورگوئ دوباره

 !ستمیصبور ن ادیپس کارتو خوب انجام بده چون من ز-

 گفت: زیبه صدا دراومد و کامب فنی.آسرنوشتِ شوم لعنت فرستادم نیسکوت کردم و تو دلم به ا فقط

 .مت دمِ درببر ایخانمِ،ب بایز-

 .میشد نیسوارِ ماش بایمن و ز یکرد و بعد از خداحافظ یپرساحوال بای.با زگرفت و منو دنبالِ خودش کشوند دستمو

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و ششم[ ستی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��
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 نیو ا شدیرو نگاه کنم،اما نم رونیب نیماش یشهیاز ش تونستمیم خواستیسکوت کرده بودم و دلم م نیماش تو

 :دیپرس بای.زقلبم درد گرفت و دستم نشست رو قلبم کدفعهی.من بود یِزندگ قتِیحق نیترتلخ

 شده؟ یزیچ-

 قلبم برداشتم و گفتم: یاز رو دستمو

 نشده! یچینه،ه-

اونم  خوادیبا شاهرخ احتشام داره که م یچه دشمن زیکامب دونستمی.نمییِ دونست که درونم چه غوغا یخدا م فقط

هم هست که مثلِ  یکیو باالخره  ستمیتنها ن دمیدیم نکهیلبخند نشست رو لبم از ا هی!ناخودآگاه کنه تیمثلِ من اذ

 !کنهیم تشیاذ زیمثلِ کامب یکیمن درد داره و 

و پس تقاصِ کارش دی.اونم بایبفهمه شوهر دار دیعاشقت بشه،نبا یکن یکار هی دی...بادیچیتو گوشم پ زیکامب یصدا

 بده!...

 رییداشت منو تغ زیبا کامب یزندگ دم،انگاریتو دلم خوشحال بودم شاهرخ هم مثلِ منه از خودم خجالت کش نکهیا از

 .حالتِ ممکن بود نیبدتر نیو ا دادیم

 با؟ید یچرا امروز انقدر ساکت-

 به خودم اومدم و گفتم: بایز یصدا دنِیشن با

 !همه درد عاجز نبودم نیانقدر االن در برابرِ ا دیشا با،اونوقتیز مردمیکاش تو اون تصادف من م-

 :دیپرس یداد وقت صیتشخ بایز یتو صدا شدیرو م تعجب

 !؟یچ یعنی-

 زدم و گفتم: لبخند

 !ستیمهم ن ادیز-

 با خودم گفتم: رِلبیز و
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 !ستیمهم ن گهیوقته د یلیمن که خ یِمثلِ زندگ-

 هادیپ نیدرو برام باز و کمک کرد از ماش بای.زخونه وحشت داشتم نیاز داخل شدن به ا گهیو من د میدیرس باالخره

اهرخ ش یو صدا دمی!دوباره بو کشکه برام آشنا نبود دیچیپ مینیب یتو یعطر یو بو دمیکش قینفسِ عم هی.بشم

 تو گوشم: دیچیپ

 !سالم خانم مقدم-

 :دیپرس یبا نگران بای.آخم بلند شد که زشدم و زبونم رو گاز گرفتم هول

 شد؟یچ-

 کردم آروم باشم و گفتم: یسع

 !یچیه-

 کرد: شیشاهرخ بود که حالم رو بدتر از پ یباز صدا و

 ن؟یچرا اِنقدر هول شد-

 زدم و گفتم: لبخند

 .دمیصداتون رو شن یادفعههیچون  دمینه،هول نشدم فقط ترس-

 .که ترسوندمتون دیپس منو ببخش-شاهرخ

 خطاب به شاهرخ گفت: دیباریکه ازش حرص م ییبا صدا بایز

 !دیعادتِ زشتتونو ترک کن نیبه نظرِ من بهتره ا یول دیبترسون روهیشما عادتونه بق-

 :دمیبهش توپ یعصب

 ه؟یچه حرف نیا بایز-

 و بعد گفت: دمیشاهرخ رو شن یخنده یصدا
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 .رمیگیو بهش سخت نم بخشمیپرستارِ گستاختون رو بخاطرِ شما م نی.انداره یرادیا-

 کردم که گفت: یتشکر

 .کنمیم تونیداخل،منم همراه دییبفرما-

با  تونستمی.آخه چطور مکنم کاریچ دیبا دونستمیو من انقدر استرس داشتم که نم میشاهرخ واردِ خونه شد همراهِ

به  یآدم دونستمیم دیکنم تا شاهرخ عاشقم بشه؟واقعا برام سخت بود و بع یکار هیاسترس و  همه ترس نیا

 !مثلِ من بشه یینایشاهرخ احتشام عاشق دخترِ ناب یِمغرور

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتم[ ستی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��

 بلند شد: یدادِ کس یصدا کدفعهیو  میخونه شد واردِ

 س؟.خاطره رو به کشتن داد بس نبود،حاال نوبتِ جلوهشورشو درآورده گهیچه وضعشه داداش؟شاهرخ د نیآخه ا-

 اومد: گهیمردِ د هی یصدا وبعد

 از شاهرخ سر زده؟ یی.آخه مگه چه خطاینیبش ،بهترهیهست یداداش شما االن عصبان-

 یو صدا میهم بعد از شاهرخ واردِ خونه شد بای.من و زکرد و زودتر رفت داخلِ خونه یعذرخواه بایاز من و ز شاهرخ

 شاهرخ بلند شد: یعصب

 نجا؟یا دیجان چرا اومدعمو-

 همون مرده که فکر کنم عموش بود بلند شد: یصدا

 رم؟یاز تو اجازه بگ دیبا امیب خوامیداداشمم م یخونه یعنی-
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 د؟یکنیبا پدرم بحث م دیدار ه؟چرایبدونم موضوع چ خوامینکردم،فقط م یجسارت نیمن همچ-شاهرخ

 داد زد: تریعصب عموش

که عاشقِ  یاِنکار کن یخوایم یاز دستِ تو بکشم؟تا ک دیبا یکرده؟شاهرخ تا کِ یخودکش ه؟جلوهیموضوع چ-

 یکنی.چرا اعتراف نمیما،اما بهتره جلوه رو به کشتن ند ینه خاطره؟خاطره که مرد و رفت،داغشم موند برا یاجلوه

 !؟یکنیم تشیاذ ؟چرایاشقشع

که  یو اتفاق کردمیبودم داشتم به شاهرخ احتشام فکر م دهیکه شن یهمه حرف نیشد و من متعجب از ا سکوت

قدم از قدم بردارم و  زاشتینم یخونه اشتباه بود اما کنجکاو نیلحظه تو ا نیدر ا بای.بودنِ من و زافتادیداشت م

 :زدیدامن م یکنجکاو نیشاهرخ به ا یرفتهلیتحل یصدا

 !ستمیعاشقِ جلوه نبودم و ن وقتچی.من ه.اون مرده اما عشقش نمردهعمو من عاشقِ خاطره بودم،هنوزم هستم-

 یادیز یجمعِ خانوادگ نیشاهرخ احتشام در ا کردمیم کرد،احساسیم میبلند عموش داشت عصب یخنده یصدا

 :کنهیم تیتنهاست و عموش داره با حرفهاش اونو اذ

 یخواستگار یاومد یپا شد کدفعهیاما  یتو عاشقِ جلوه هست میدونستیو منم باور کردم،ما همه م یآره تو گفت-

 گفتمینم چوقتیه شدمیاما کاش الل م میقبول کرد شیضیخاطره و ما هم چون خاطره دوستت داشت و بخاطرِ مر

 .کنارمون بود نجایاالن خاطره ا دیشا م،اونوقتیراض

 گفت: یکه بدجور دلمو سوزوند همراه بود وقت یدادِ شاهرخ همراه با بغض یصدا

منو  یچکیبد کردم اما ه دونمیدلِ المصب.م نیخوامش،درد داره ا ی.هنوزم مخواستمشیبخدا عاشقش بودم،من م-

مرگِ خاطره،مرگِ من  نیفهمی.چرا نمتومور راهِ گلومو بسته هیگوله قدِ  هیچقدر درد دارم، نیفهمی.نمفهمهینم

 !خوامی.من جلوه رو نمبود

 عموش بود که با حرفهاش منو سوزوند چه برسه به شاهرخ رو: نیباز ا و

 شاهرخ! ادهیاز سرِ تو ز ش؟عشقیکه کشت یعاشقش بود-

م احساس کرد آنهیچرا  دونمیاما نم دونستمینم یزیچ ینبود من دخالت کنم و از ماجرا هم درست و حساب درست

 .پس تمومِ جسارتمو جمع کردم و خطاب به عموش گفتم:شمیحرف بزنم و از شاهرخ دفاع کنم وگرنه خفه م دیبا
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ا خفه ت نیاحتشام و فکر نکنم حقِ برادرزادتون باشه که انقدر دستتونو به گلوش فشار بد یمرگ دستِ خداست آقا-

 بشه!

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتم[ ستی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��

منو  نیمنن و ا یرهیهمشون خ کردمی.احساس مگفتینم یچیه کسچیه گهیفرا گرفت و د یرو سکوتِ بد خونه

د باعث شد لبخن نیدستمو گرفت تو دستش و ا بای.زکه زدم یحرف نی.به خودم لعنت فرستادم بخاطرِ اکردیمعذب م

 که خطاب به من گفت: دمیشن شویبعص یشاهرخ شد چون صدا یشدن عمو ی.لبخندم باعثِ عصببزنم

 ؟یهست یتو ک ست؟اصالًین ایدرسته  یچ یبه من بگ یکنیتو چطور جرئت م-

 گفتم: یجانببهحق یافهیبا ق دمیدیعموشو نم یروبرو بودم و چهره یرهیکه خ همونطور

 !نیگیزور م نیبفهمم که شما دار تونمیکه باشم م یمن هرک-

 و بعد گفت: دمیش رو شنخنده یصدا

 ؟یکنیو به من نگاه نم یدیترس ،چرایفهمیاگه انقدر م-

 گفتم: یارفتهلیتحل یو با صدا دنیشروع کرد به لرز دستام

 !نگاتون کنم تونمیو نم نامیچون من ناب-

کارِ طلب یمن قابلِ ترحمم اما صدا دادیکه نشون م ی.سکوتسکوت چقدر برام دردناک بود نیسکوت شد و ا دوباره

 :مراعاتمو نکرد خوشحال بشم میینایبخاطرِ ناب هیمثلِ بق نکهیشاهرخ باعث شد حداقل از ا یعمو

 ه؟یشاهرخ چجور آدم یبفهم یتونیم یچطور ینیبینم یبدتر،آخه تو وقت گهید-
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 نشست تو گلوم و گفتم: بغض

 یاز صدا توننیکه م نهیمثلِ من ا ییآدما تیاما خاص نمیتا از تو چشمهاش عشقشو بب نمشیبب تونمیمن نم-

برادرزادتون و لرزشش  یمثلِ من که از صدا کنهیخوب کار م یلیبفهمن چون گوشاشون خ ویچهمه انشونیاطراف

 !بفهمم که چقدر عاشقه تونمیم

 خطاب به شاهرخ گفت: ندفعهیو ا دیخند دوباره

 .یکنیم ریاطرافتو درگ یدخترا یخوب همه یلیکه خ ادینه،خوشم م-

 برخورد و قلبم شکست که شاهرخ گفت: بهم

 .نیاریشورشو درم نیدار گهیعمو د-

 پدرِ شاهرخ گفت: ندفعهیا

دتو تو هم استا ینداره.شاد یادهیفا چیه گهیحرفها االن د نی،گفتنِ اجلوه دنِید مارستانیب میبر دیبهتره حاضر ش-

 .دیببر به کارتون برس

 :دمیشاهرخ رو شن یگفت و دوباره صدا یاباشه یشاد

 مثلِ جلوه بد بشه! یفیضع یآدما دنِیچون دوست ندارم حالم با د مارستانیب امیپدر من نم-

 پدرش منو ترسوند: زِیآماعتراض یصدا

 !شاهرخ-

 !حرفِ آخرم بود نیپدر،اما ا دیببخش-شاهرخ

مارو برد سمتِ  ی.شادکردمیکار رو م نیهم زیرآمیقاون همه حرفِ تح دنِیشاهرخ بودم با شن یمنم اگه جا دیشا

 .میو کارمونو شروع کرد انویپ

 

@Saeedi i Zahrah 



 بیآغوش غر

 
251 

 

 

 و نهم[ ستی]پارت صد و ب

 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''

 بود،برگشتم و یشگی.همون آهنگِ هممتوقفم کرد انویپ یکردم آروم باشم و خواستم برم داخلِ اتاقم که صدا یسع

 دیچیخاطره پ یهاخنده ی.چشمهامو بستم که صداآهنگ نینشسته و چقدر آرامش داشت ا انویپشتِ پ باید دمید

 ییباید یرهیفکر خ نیکردم و متعجب از ا ازسرعت چشمهامو بپشتِ پلکام نقش بست!به باید رِیتو گوشم و تصو

دهان باز کرد  یتادم که به عمو زد،وقتاف ییحرفها ادِی.خواب قشنگ بود هیمثلِ  نشستیم انویپشتِ پ یشدم که وقت

 باهاش یبار هم رفتارِ درست کیکه  یمن ،اونمادیپشتم در ب یتر بودم چون انتظار نداشتم اونطورمن از همه شوکه

 ی.واردِ اتاقم که شدم باز هم خاطره بود که با چشمهاها و رفتم باالکه قطع شد،برگشتم سمتِ پله انویپ ی!صدانداشتم

چشمهاش  یرهی.خبرداشتمش وارید یبود شدم و از رو وارید یعکسش که رو کِیکرد،نزدیبارش نگام مشماتت

که به خاطره  یاز هرچ شدمیم یها داشتم خالکردم و انگار بعد از مدت هیبار بعد از مرگش گر نیاول یشدم و برا

 یکه حت یآدمِ سنگ هیو شدم  ختمیقلبم ر یونکردم و تمومِ غمم رو ت هیگر وقتچیمربوط بود!بعد از مرگش ه

.خسته بودم،از اون آدمِ سابق باشم خواستمینم گهیو د کردمیم هیبرده اما حاال داشتم گر ادیزدن هم از لبخند

 هاش!هکرده بود و از خاطره و خاطر یخودکش فیآدمِ ضع هیکه مثلِ  لوهخودم،از ج

رو صدا  الریدرِ اتاقمو باز کردم و گهم خسته شدم کردنهیاز گر گهیکه د ختمینگاش کردم و اشک ر انقدر

 سرعت اومد باال و گفت:.بهزدم

 بله آقا؟-

 اتاق بود اشاره کردم و گفتم: یعکسِ خاطره که گوشه به

 !یعکسو بردار ببر داخلِ انبار نیا-

 :دینگام کرد و پرس رتیگشادشده از ح یبا تعجب و چشمها الریگ

 ؟!واقعاً آقا-
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 یافهیعکس رو برداشت و همونطور با ق الری.گتکون دادم دییتا یِبه عکس انداختم و سرم رو به معن یگرید نگاهِ

و وِلو  دمیکش یقی.نفسِ عمکردیو خوشحالش م دادی.االن مطمئناً به مامان خبر مرونیاز اتاق رفت ب شزدهرتیح

باعث شد  خوندیرو م بایآهنگ ز هیکه داشت  یکس یاما صدا.چشمهامو گذاشتم رو هم تا بخوابم تختم یشدم رو

 چشمهامو دوباره باز کنم:

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [اُمی]پارت صد و س

 ��بیغر آغوش��

 از دلم یعشقت افتاده به قلبم،وا-

 که،برده دلم یدل به دل بستم

 رهیگیقلبم آروم م یخندیکه م تو

 رهیگیبارون م یشیم ناراحت

 یآروم یآرومه،وقت امیدن

 یو آرزوم عشق همه

 

 شمیمستِ تو م دارم

 ستیچشمات آسمونه،آخه دستِ خودت ن تو

 چشمات مهربونه تو

 وونهید ارِیدستم، یداد کار
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 مونهیتا آخرش با تو م دلم

 

 :انوینه پ زدیآهنگ م تاریداشت با گ ندفعهیبخش بود اما اکه آرامش یآهنگ یباز صدا و

 

 دهیقلب من،داره حسِ جنون م عشقت،به نیبب-

 دهینشون م شویا،قشنگی،بهم دنکه یهست تو

 

 رهیگیقلبم آروم م یخندیم توکه

 رهیگیبارون م یشیم ناراحت

 یآروم یآرومه،وقت امیدن

 یعشق و آرزوم همه

 

  شمیمستِ تو م دارم

 چشمات آسمونه تو

 چشمات مهربونه ست،تویدستِ خودت ن آخه

 وونهید ارِیدستم، یداد کار

 ....مونهیتا آخرش با تو م دلم

 :دمیرو شن یشاد یزدهجانیه یکه صدا نییها رفتم پااز پله رون،آرومیرو تختم بلند شدم و رفتم ب از

 .سشما معرکه یاستاد،صدا یوا-
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 با همون لحنِ آرومش گفت: باید

 .خونمیقشنگ نم یگیاونقدرا هم که م-

 .باید هایرو نکرده بود-بایز

 نشسته بود که گفتم: حرکتیب بایبه سمتِ من برگشت اما د یو شاد بایدست زدم،سرِ ز ناخودآگاه

 .خانم مقدم باستیصداتون ز-

.رفتم جلوتر و بود باید یرهیبا تعجب خ یو شاد زدیپوزخند م بای.زکرد جیحرکتش منو گ نیجوابمم نداد و ا یحت

 دوباره حرفمو تکرار کردم:

 !خانم مقدم باستیزصداتون -

مو تکرار کنم نگاه کردم،خواستم جمله روحشیو به صورتِ ب ستادمیرفتم روبروش ا ندفعهی.ادمینشن یباز هم جواب و

 که گفت:

 !لطفاً عاشقِ من نشو-

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمیو  ی]پارت صد و س

 ��بیغر آغوش��

خواب  هیاالنم مثلِ  یو حت دیلرزیشدم که لباش داشت از بغض م ییباید یرهیشد و خ حسیکنارِ بدنم ب دستام

 ش و گفت:دستشو گذاشت رو شونه بای!زقشنگ بود

 !حالت خوبه؟با؟ید یگیم یچ-

 ش و دوباره تکرار کرد:رو گونه دیقطره اشک چک هی

 !لطفاً عاشق من نشو شاهرخ-
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چِم شد که دستشو گرفتم  دونمی.نمکه چقدر حالش بده دادینشون م نیو ا کردیصدا م کمیمنو به اسمِ کوچ داشت

 گفت: ی.دنبالِ خودم کشوندمش به سمتِ در که شادزدمیباهاش حرف م دی،باو بلندش کردم

 !؟یکنیم کاریداداش چ-

 :دیچشمهام نگاه کرد و پرس ستاد،تویسمتمون و روبروم ا دیسرعت دوبود که به بایز ندفعهیندادم و ا جوابشو

 ش؟یبریکجا م یدار-

 پس با خشم و حرص جوابشو دادم: ختیریدخترِ گستاخ اعصابمو بِهَم م نیا شهیهم

 !ستیبه تو مربوط ن-

 گفت: بایکه د رهیزد و خواست جلومو بگ یپوزخند

 !نداشته باش یکار بایز-

.داخلِ رونیکردم و از خونه رفتم ب نمیرو سوارِ ماش بای.دمن بودم که بهش پوزخند زدم و از کنارش رد شدم ندفعهیا

 :دمینگاه کردم و پرس رخشمی.به نمیگفتن نداشت یبرا یحرف کدوممونچیرو سکوت فرا گرفته بود و انگار ه نیماش

 بود؟ یمنظورت از اون حرف چ-

 به خودش گرفته بود گفت: یجد یافهیکه ق همونطور

 نداشتم! یمنظورِ خاص-

 کردم و صدام رفت باال: یکیریستیه یخنده

یاز کنارش م توجهیباشه و ب یگیبگه عاشقِ من نشو تو هم م ادیپاشه ب یکی کدفعهی ؟اگهیدیم یمنو باز یدار-

 ؟یگذر

 و رُک گفت: یجد یلیخ
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.اگرم گفتم عاشقم و دلم سوخت نییخانوادتون تنها نِیب کردمیآره،من اگه امروز ازتون دفاع کردم چون احساس م-

که اصالً در  دیبا خودتون بکن ییو فکرها دیتفاهم بشکه ازتون کردم دچارِ سوء یسرِ دفاع خواستمینشو چون نم

 !ستیشَانِ شما ن

رو  نی.ماشکردم آروم باشم یو سع دمیکش یقیپس نفسِ عم کردیم میسر و تهش عصب یب یداشت با حرفها کمکم

 پارک کردم،بهش نگاه کردم و گفتم: ابونیخ یهسرعت گوشبه

من فقط !شمیبرت داشته که من،شاهرخ احتشام عاشقِ تو م االتیمقدم؟خ بایخانم د یبا خودت کرد یچه فکر-

 !تَوَهم نزن خانم گهیلطفاً د ،پسیدیشن ویچ.امروز که همهبودم و هنوزم هستم نفرکیعاشق 

 لبخندش باعث شد با حرص بگم: نیبشه لبخند زد و ا یعصبان نکهیا یبجا

 .من نده لِیتو تحومسخره یلبخندها نیانقدر هم ا-

 !دوباره لبخند زد یبود چون با لجباز وونهید اِنگار

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و دوم[ ی]پارت صد و س

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

 بهم زنگ زده بود و گفت: شیپ ساعتمی.نکنجکاوم کرده بود سویبودم و حرفِ گ قراریو ب یعصب

 !بهت بگم ویزیچ هی بایدرموردِ د خوامیم-

قفل رو  یزده شد،رفتم و دکمه فونی.زنگِ آادیب سویتا وقت بگذره و گ رمیرو ماون موقع هم تو خونه دارم قدم از

 اومد داخل و گفت: سویگذشت تا گ یاهی.چندثانزدم و در باز شد
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 ؟یسالم،خوب-

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یسالم.منکه خوبم،تو چطور-

 زد و گفت: یپوزخند

 !شما یهایپرساز احوال-

 نگاش کردم و گفتم: چپچپ

 که؟ یگله کن نجایا یومدین-

 گفت: نشستیباال انداخت و همونطور که رو مبل م یسر

 .گله کنم ومدمینه،ن-

 :دمیپرس م،بعدیهم شد یرهینشستم و خ منم

 ؟یبگ یخوایم یچ-

 کرد و گفت: یاطراف نگاه به

 !ستین یاز همسرت خبر-

 و گفتم: دمیکش یاکالفه پوفِ

 .رونهیب-

 کجاست؟-

 .نداشته باش،فقط حرفتو بزن یکار زایچ نیتو به ا-

 پاهاش در هم قفل کرد و گفت: یرو دستاشو

 !دمشید شیپ ساعتکیمن -



 بیآغوش غر

 
258 

 

 :دمیپرس یکنجکاو با

 !ش؟یدیکجا د-

 زد و گفت: یزهرخند

 م شاهرخ!پسرعمه نِیداخلِ ماش-

 باال انداختم و گفتم: ییاَبرو

 !نطوریکه ا-

 تعجب نگام کرد و گفت: با

 !ن؟یفقط هم-

 کنم؟برم سرشو بِبُرَم؟ کاریچ یخوایم-

 حرص لبشو به دندون گرفت و گفت: با

 .یریجلوشو بگ دیباالخره اون االن زنِ توئه،با-

 و گفتم: دمیخند بلند

 بمونه؟ یتا ابد زنم باق خوادیازدواج کردم،نکنه دلت م بایبا د یچ یرفته برا ادتی نکهیمثلِ ا-

 همهنیو لذت ببرم از ا نمیعشق رو تو چشمهاش بب تونستمیم یراحت.هنوزم بهنگفت یچیحرص نگام کرد و ه با

 .دختر کیبودنِ احمق

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و سوم[ ی]پارت صد و س
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 ��بیغر آغوش��

 زدم که داد زد: لبخند

 امیبرام راحت بود باهات ب ی.فکر کردکشمیم یدارم چ یفهمیکه نم یانصافیب یلی.خنده یباز ز،منوینخند کامب-

 یستین بایعاشق د دونستمیاما،باهات اومدم چون م دمیکشیهامم به زور مسخت بود که نفس ؟نه،اِنقدریخواستگار

 .رو تموم کن یباز نیو ا ای.بتحمل کنم تونمینمچون  مونمیاالن پش ی.ولیریازش انتقام بگ یخوایو م

 رو نشوند رو لبام و گفتم: یشاهرخ لبخند زدنِنیزم فکرِ

 !نداره یسرعت اصالً لذت نیا شدنش اونم بهشروع شده،تموم یتازه باز-

 دستاشو مشت کرد و گفت: یعصب

 ؟یفهمیتونم،مینم گهیمن د-

 تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم: یجد یلیخ

 !یبر یتونیم یتونیاگه نم-

 نگام کرد و گفت: یناباور با

 برم؟! یگیکردم حاال م یکارهمه مدت بخاطرِ تو همه نیمن دوستت دارم،ا زی!کامبیراحت نیبرم؟!به هم-

 دادم به مبل،چشمهامو بستم و گفتم: هیتک سرمو

و فقط دارم ازت  ستمیکه من آدم ن یدیفهمیاز همون اول م دیچون با یمثلِ من شد یعاشق آدم یاشتباه کرد-

 !کنمیاستفاده م

 تو گوشم: دیچیپر از بغضش پ یصدا

 ؟یتو اصالً از اول دوستم نداشت یعنی؟یکنیبا من م نکارارویا یچرا دار زیکامب-

 تمام جوابشو دادم: یِرحمیبودم و االنم با ب رحمیب شهیهم

 .سویبهت نداشتم گ یحس چینه،من از اول ه-
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تو چشمهام نگاه کرد و .،چشمهامو باز کردم و نگاش کردمزانوهام یدستاش نشست رو کدفعهیسکوت شد و  نمونیب

 گفت: ختیریهمونطور که اشک م

 .زیکامب یگیبگو دروغ م-

 ازش گرفتم و گفتم: نگاهمو

 .قتهیحق ست،همشیدروغ ن-

سرعت از خونه خارج از جا بلند شد و به دمیبهش نم یتیاهم دید یو وقت ختیاشک ر شیاز پ شیب

که مهم  یزی.چنداشت تیبرام اهم یاذره شدیمربوط م سویکه به گ یزیش و هر چشکسته ختناش،قلبِیر.اشکشد

با  دمیرو د باید رِیتصو یتباعث شد از جا بلند بشم و وق فونیزنگِ آ ی!صدابود شکستِ شاهرخ احتشام بود

 .کن رو زدم و در باز شدبازقفل یدکمه تیعصبان

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهارم[ ی]پارت صد و س

 ��بیغر آغوش��

نگفتم تا اومد جلو و با بدنم برخورد  یچیواردِ سالن شد ه یو وقت ستادمیدر منتظرش ا کِیسالن نزد داخلِ

 و گفت: نییرفت عقب،سرشو انداخت پا قدمهیو  دی.ترسکرد

 .سالم-

 :دمیمبل و پرس ی.پرتش کردم روسمتِ مبلها دمشیرو پُر کردم،دستشو گرفتم و کش نمونیقدمِ ب کی

 ؟یکجا بود-

 :مِن جوابمو دادمِن با
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 !دادمیم ادی یقی...به..به خواهرش موسگه،داشتمیاحتشام بودم د یآقا یخب...خونه-

 بترسه و گفتم: شتریتا ب دمیخند بلند

 !خانمم یگرفت ادیدروغم که -

 :دیو پرس دیپر رنگش

 !؟یچه دروغ-

 مانتوشو گرفتم تو دستام و سرش داد زدم: یقهی،نشستم نیهم یبراختیکاراش اعصابمو بهم ر نیا با

 !؟یکردیم یشاهرخ چه غلط نِیتو ماش-

 :دمینگفت که دوباره پرس یچیو ه دیرنگش پر شیاز پ شیب

 !با؟ید یکردیم یشاهرخ چه غلط نیتو ماش-

 گفت: زدینفس مو نفس دیلرزیکه تنش م همونطور

 ؟یخواستینم نویمگه خودت هم-

ی.راست مو نگاش کردم نیزم یبرداشتم،وِلو شدم رو شقهی یدستم رو از روشوکه شدم کدفعهیچرا  دونمینم

و  دمیبه موهام کش ی.دستبودم یدستور داده بودم شاهرخ رو عاشق خودش کنه اونوقت االن عصبان گفت،خودم

 گفتم:

 ؟یبش نشیعاشقت شد که دعوتت کرد سوارِ ماش یزود نیبه هم-

 مخالفت تکون داد و گفت: یِبه معن سرشو

 !شدم نشیسوارِ ماش گهید زِیچ هینه،واسه -

 :دمیکردم و پرس زیر چشمهامو

 !؟یچ یبرا-
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 گفت: یو در کمالِ ناباور ستادیمبل بلند شد،صاف ا یرو از

 !ستیبه تو مربوط ن-

 نیو ا ستیکه به من مربوط ن گفتیداشت م بای.دبود کیریستیحرص و ه یم از روخنده ندفعهیگرفت اما ا مخنده

حرصم  ترسهیازم نم اوقاتیبعض ،هنوزمخورهیکه م یهمه کتک نیبا ا دمیدیم نکهی!از اسوزوندیجمله چقدر منو م

 .کردمیم دیرو کردم که نبا یصورتمو بردم جلو و کار یحرف چیو بدونِ ه ستادمیا.از جا بلند شدم،روبروش گرفتیم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجم[ ی]پارت صد و س

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

 زیاونطرف اما کامب دادمیاز خودم دورش کنم و هُلِش م کردمیم یگرفت،سعیم شیکه صورتم داشت آت همونطور

 یکه باالخره صورتش رو از رو یکینزد نیبودم از ا دهیو ترس زدیتند م.قلبم تندکردیهنوزم داشت کارِ خودش رو م

 صورتم برداشت و گفت:

 شه؟یکه به من مربوط م یدیحاال فهم-

 و با انزجار گفتم: دمیلبم کش یسرعت روبه دستمو

تکرار  یکه االن کرد یکارنیا گهید دوارمی.پس امفتهیب نمونیب یاتفاق چیه ستین ه،قراریو قرارداد یازدواج ما الک-

 !نشه

که دوبار  زدیتند م.قلبم هنوزم داشت تندبودم دهیرو دو یکه راهِ طوالن زدم،اِنگارینفس مکردم و نفس سکوت

 با تمامِ قدرت هُلش دادم و از خودم جداش کردم که گفت: ندفعهی،اصورتم قرار گرفت یصورتش رو

 !رهیجلومو بگ تونهیهم نم یکس دمیانجام م نکارویهر وقت که بخوام ا-
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 و گفتم: اوردمیخودم ن یبه رو ی،طعمِ خون رو احساس کردم ولرو به دندون گرفتم و محکم فشارش دادم لبم

 !اونطرف تا دستت بِهِم نخوره کنمیمنم هر دفعه پرتت م-

 .صورتمو چرخوندم که گفت:لبم یرو دیو دستشو کش دمیبه من بود شن کینفسهاشو که نزد یصدا

 .ادینکن،لبت داره خون م یلجباز-

 از بغض گفتم: یارفتهلیتحل یصدا با

 !یتو بهم دست بزن خوادیدلم نم رممیاگه بم یحت-

 :دمیپُرحرصش رو شن یصدا

 به درک!-

.حالم بد بود و احساس شد یصورتم جار ی.نشستم و اشکام رودمیشن شدیقدمهاش روکه ازم دور م یبعد هم صدا و

.هنوزم قلبم آروم نگرفته داد بزنم خواستیدلم م افتادمیقبل م یلحظهچند ادِی ی.وقتارمیباال ب خوامیم کردمیم

اصالً  نیو ا شهیمن رد م مِیکم از حرچون اون داره کم ترسمیم زیاز کامب یاگهید یاز هر لحظه شتریبود و االن ب

 زیکامب خوادی!دلم منمیبب خوادیسال دلم مهفت نیبار تو ا نیچندم یو امروز برا کنمی.احساسِ ضعف مستیخوب ن

که تُنِ  یمغرور دِ!مرنمیشاهرخ رو هم بب خوادیدلم م یو حت نمیرو بب باینم،زیرو بب ینم،شادیرو بب سوینم،گیرو بب

رهیازش انتقام بگ خوادیم زیو کامب چسبونهیزده به من مکه اَنگِ تَوَهُم یزنه،مردیصداش عشق به خاطره رو داد م

 !ستادمیا زیکامب یتو رو بارنیاول یو بخاطرش برا سوزهیکه دلم براش م ی.مرد

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و ششم[ ی]پارت صد و س

 ��بیغر آغوش��
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زنگ  می.گوشخوردیخودم بِهَم م یالک یهایکنم،حالم داشت از دلسوز یدلسوز یکس یبرا خواستمینم گهید یول

 خورد و جواب دادم:

 د؟ییالو سالم،بفرما-

 ؟یبا،خوبیسالم د-

 کردم آروم باشم و گفتم: یآورد،سعیصداش هم قلبم رو به لرزه درم دنِیشن یحت

 ؟یخوبم دامون،تو خوب-

 کرد و گفت: یکوتاه مکثِ

 بپرسم! یسوال هیزدم ازت  ست،زنگیبودنِ من مهم ناالن خوب -

 :دمیپرس یتعجب و کنجکاو با

 ؟یچه سوال-

 !با؟ید یرو دوست دار زیتو واقعاً کامب-

 گفتم: نیشد،بنابرایداد بزنم و بگم من فقط تو رو دوست دارم اما نم خواستیم دلم

 آره دوستش دارم،چطور مگه؟-

 کرد و بعد گفت: یمکثِ کوتاه دوباره

 !بایبهت بگم د ویزیچ هی دیبا-

 :دمیپرس یکنجکاو با

 ؟یبهم بگ دیرو با یچ-

 !با نقشه اومده طرفت زیراستش...راستش کامب-

 :دمیمِن پرسو با مِن دنیدستام بود که شروع کرد به لرز نیو باز ا دیپر رنگم



 بیآغوش غر

 
265 

 

 !؟یگیم یدار ی...چی؟چیدیتو...تو..از...کجا فهم-

 زیببا کام دیفهم یو اون وقت یمسابقاتِ مل یبرا شمیدراصل من مرب یعنیمنه، شِیپ نجایا رایسم تیمیدوستِ صم-

 .بهم گفت نارویناراحت شد و ا یازدواج کرد

 عرق کرده بودم که دامون گفت: یو کل زدیبود؟!قلبم تندتند م دهیاز کجا فهم رایسم شدم،آخهیم وونهید داشتم

 با؟ید گمیم یچ یدیگوش م-

 خودم اومدم و گفتم: به

 !ستیهم در کار ن یانقشه چیمنو دوست داره و ه زی.کامبدیکنیاشتباه م اریآره،اما تو و سم-

 !بایمطمئنه د رایاما سم-

 .بغضبشن یمیسفر باعث شده با هم صم نیا دیو حرفاشو باور کرده بود،شا گفتیرو م رایراحت اسمِ کوچک سم چه

 نشست تو گلوم و گفتم:

 .شهیم هیبق یِنگو چون باعثِ نگران یحرفهارو هم به کس نی،ایکن از سفرت لذت ببر ینگرانِ من نباش و سع-

 !بایاما من نگرانتم د-

 م و گفتم:رو گونه دیقطره اشک چک هی

 بدترم هست؟! دنی.مگه از ندبدتر از االنم بشم که ستیقرار ن گهینگران نباش پسرعمو،د-

قلبِ پُر از درد  هیبه حالِ بدم  گهی.حاال دشحرفها دنِینگفت و من چقدر حالم بدتر شد با شن یچیکرد و ه سکوت

 .هم اضافه شد

 که سکوتش چقدر برام دردآور بوده و گفتم: ارمیخودم ن یکردم به رو یسع

 پسرعمو؟ یندار یکار گهیبا من د-

 نه،فقط مواظب خودت باش!-
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بودم و  نایچون ناب شدمیخوب نم وقتچیتا حالم خوب بشه اما من ه دمیکش قینفسِ عم هیکردم و بعد  یخداحافظ

دامون رو از دست  گهید گفتیبهم م یحس هی.االنم بوده رو ازم گرفته زیکه برام عز یخدا هرک کردمیاحساس م

 !بهش فکر کنم دیدادم و نبا

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتم[ ی]پارت صد و س

 ��بیغر آغوش��

 ''دامون''

 که روبروم نشسته بود نگاه کردم و گفتم: رایکه قطع شد به سم یگوش

 !هیخوب یلیآدمِ خ زیکامب گهیم باید-

 سرشو تکون داد و گفت: کالفه

ما تو  خوادی.االنم مطمئناً نممشکالتشو حل کنه ییدوست داره تنها شهیهم شناسمیرو م باید گه،منیداره دروغ م-

 .میفتیدردسر ب

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 شتریب دی.ما االن باهست یهامون خودش حواسش به همه چ دونمیم نویا م،فقطیکن کاریچ دیبا دونمینم گهیدمن -

 گم؟یم یچ یفهمی.ممیکه دنبالِ منن تمرکز کن ییتو و قاتال یمسابقه یرو

فکر نکنه چون  بایبراش سخته که به د دونستمی.متکون داد دنیفهم یِسرشو به معن دینگام کرد و بعد با ترد فقط

 می.هردومون سکوت کرده بودانجام بده یمسابقه رو به خوب نیتا ا کردمیمتقاعدش م دیاما باخودمم سخت بود، یبرا

و با  کشی.رفتم نزدمیو بعد به هم نگاه کرد دیدر چرخ متِسرعت سرمون به سبه مونیی.دوتاکه درِ اتاق زده شد

 گفتم: یآروم یصدا
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یحفظ کن توی.فقط حواست باشه که خونسردشمیم میقا رمینجام،میمن ا اریخودت ن یبرو درو باز کن و اصالً به رو-

. 

رد و .درو باز ک.منم رفتم داخلِ حمام و سرمو چسبوندم به در تا صداشو بشنومکرد و از جا بلند شد نییباال و پا سرشو

 گفت: یسیبه انگل

 آقا؟ دییبفرما-

 د؟یاتاق تنها هست نیخانم،خواستم بپرسم شما تو ا ریروز بخ-

 بله،چطور مگه؟-

 اون مَرده اومد: یسکوت شد و باز صدا یاهیثان چند

 شما بودند کجا هستند؟ یِکه اتاقِ بغل ییآقا نیدونیشما نم-

 براشون افتاده؟! ی،اتفاقمن هستند یمرب شونیا-

 .م کجا هستندخواستم بدون ستندینه،نه،فقط داخلِ اتاقشون ن-

 .واال منم خبر ندارم-

 .دیریبا من تماس بگ دیدیرو د شونیو اگه ا دیمنو داشته باش یلطفاً شماره-

 حتما.-

 .روز خوش-

 هدیشدت پرکه رنگش به ییرایو چشم تو چشم شدم با سم رونیاز حمام اومدم ب دمیشدنِ درو که شنبسته یصدا

 :دمیپرس ی.رفتم جلو و با نگرانبود

 ؟ی؟خوبدهیچرا رنگت پر-

 تکون داد و گفت: سرشو

 .دمیترس کمی،فقط خوبم-
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 م گرفت و گفتم:خنده ناخودآگاه

 ؟یدیترس کمیرنگ و رو فقط  نیبا ا یمطمئن-

 نگام کرد و گفت: چپچپ

 ه؟یاالن وقتِ شوخ-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتم[ ی]پارت صد و س

 ��بیغر آغوش��

 بردم باال و گفتم: دستامو

 .نکن م،قهریباشه تسل-

 ازم برگردوند و گفت: روشو

 !یخندیم یاونوقت شما با خونسرد رمیمیم یمقدم،من دارم از نگران یآقا یلوس یلیخ-

 چشمهاش نگاه کردم و گفتم: کش،توینزد رفتم

 !دمینگرانت کنم،وگرنه خودمم ترس خوامینم-

تا آب  خچالیسرعت از جا بلند شد و رفت سمتِ به سُرفه افتاد و به رایکه سم میهم بود یرهیخ هیچند ثان یبرا

 گفتم: نیهم یبرا کردمی.منم احساسِ گرما مبخوره

 .هم به من بده خیآب  وانیل هی-

 نگام کنه گفت: نکهیا بدونِ



 بیآغوش غر

 
269 

 

 .باشه-

 یجاکه دستم رو ب رمیرو از دستش بگ وانینگاه کنم خواستم ل نکهی،بدونِ اتا برام آب آورد دیطول کش یاهیثانچند

پرت شد رو  رایآب از دستِ سم وانِی.دوباره نگاهمون تو هم گره خورد و لگذاشتم رو دستش وانیبزارم رو ل نکهیا

 .دستپاچه شد و گفت:شد کهیتو هزار نیزم

 .کنمیجمعشون م د،االنیببخش یوا-

 از جاش تکون بخوره که دستشو گرفتم و گفتم: خواست

 .کنمیجمعشون م ن،خودمیرو مبل بش نجایتو هم-

 نگام کنه سرشو تکون داد و گفت: نکهیا بدونِ

 .باشه-

جارو  هاشوزهیرکه داخلِ اتاق بود خورده یجمع کردم و بعد با جاروشارژ اطیبا احت هاروشهیمبل نشست و منم ش رو

 !رهیآروم بگ بدنِ داغم نیا دیآب خوردم تا شا وانیل هی.بعد هم رفتم کردم

موقع خوردنِ شام هم از اتاق  یتو اتاقش بود و حت رای.تا شب سمشدم تابیچه مرگم شده که انقدر ب دمیفهمینم

سرعت بلند شدم و کالفه طولِ اتاق رو راه رفتم و چشمم به درِ اتاقِ .ساعتِ دوازدهِ شب بود که از جا بهومدین رونیب

بهتر شدم  ی،کمو صورتمو آب زدم ییاتاق و...رفتم داخلِ دستشو اونبرم تو  خواستیچرا دلم م دونمی،نمبود رایسم

.با شدیکه باورم نم یاونم با وضع دمشیاومد و بعد د رایدرِ اتاقِ سم یصدا کدفعهیرو مبل نشستم که  رونیو رفتم ب

داخلِ  دیو به سرعت دو شدهیچ دیو تازه فهم دینگاش کردم که اونم منو د رتیشده از حگشاد یتعجب و چشمها

 !و رفتم داخلِ اتاقش ارمینتونستم طاقت ب گهی.داتاق

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و نهم[ ی]پارت صد و س
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 ��بیغر آغوش��

 :دیدورش.به سرتاپاش نگاه کردم که پرس دیچیتخت رو پ یرو یترس نگام کرد و مالفه با

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 هی!رفتم جلوتر و اون کنمیم کاریاتاق چ نیتو ا دونستمیزدن نداشتم،خودمم نمرفو قدرتِ ح کردمینگاش م فقط

 تر و با بغض گفت:قدم رفت عقب

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 شتریکه قدرتش از من ب یزیچ هیداد،یمنو به جلو هُل م یزیچ هیدارم اما انگار  یچه قصد دونستمینم خودمم

 باال انداختم و گفتم: یا!شونهبود

 !رایکنم سم کاریچ خوامیم دونمینم-

 ش و گفت:رو گونه دیچک اشکش

 .،توروخدانداشته باش دامون یباهام کار-

 ذرههیو فقط  کشی.رفتم نزدواریبه د دیچسب نکهیتر تا ا،اونم رفت عقبکرد و رفتم جلوتر ترموونهیاشکاش د دنِید

 آوردم باال و اشکشو پاک کردم،بعد گفتم:.دستمو بود نمونیفاصله ب

 !اری،طاقت بنکن هیگر-

کردم و  چیمون رو ه.فاصلهستیکه حالم دستِ خودم ن دیفهمید،نمیلرزیو لباش م کردیناباورش نگام م یچشمها با

یند متگنجشک تند هیکه مثلِ  دمیقلبش رو به وضوح شن ی.چشمهامو بستم و صداصورتش قرار گرفت یصورتم رو

منو  نیاز دستم و ا ییواسه رها کردینم ییتقال چیه.شد سی.دستمو دورِ کمرش حلقه کردم و صورتم از اشکاش خزد

 یکه پر از اشک بود نگام کرد و با صدا یی.با چشمها.صورتمو از صورتش فاصله دادم و نگاش کردمکردیم جیگ

 گفت: یارفتهلیتحل

 .ب شه دامون،توروخداخرا یچ نزار همه-

 نگاش کردم و گفتم: جیقرار بود خراب بشه؟!گ یچ
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 ؟یفهمی،میسَم ستیحالم خوب ن-

 :دیپرس کردیهِق مکه هِق همونطور

 چرا من؟-

 و گفتم: دمیخند

 !؟یخودته،آخه چرا اِنقدر خوشگل رِیتقص-

.رفتم داخلِ سرعت از اتاقش خارج شدمهولش کردم و ب کدفعهیکه  کردیو فقط نگام م زدیتند مهمونطور تند قلبش

باهاش  خواستمیکه م یبودم از کار مونیزدم و پش خی.ستادمیدوش ا رِیحمام و آبِ سرد رو باز کردم و رفتم ز

 ی.چشمهامو بستم و چقدر خوب بود که باهاش کاررونیب مبر یاتاقِ لعنت نیاز ا تونستمی.حالم بد بود و نمبکنم

داغونم نگاه کردم و پوزخند زدم به  یافهیحمام به ق ینهیآ ی.تونکردم،چقدر خوب بود که چشمهاش مانعم شد

 .دادیلحظه داشت به باد م هیتو  ویچکه همه یمرد

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهلم[

 ��بیغر آغوش��

 ''عطا''

 :دیپرس دیمنو د یو کالفه منتظرِ شاهرخ بودم که واردِ شرکت شد و وقت یعصب

 ؟یستادیچرا دمِ در ا-

 :دیتعجب نگام کرد و پرس وار،بایگرفتم و چسبوندمش به د شوقهیخشم  با

 عطا؟ یکنیم کاریچ یدار-
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 زدم تو چشمهاش و گفتم: زُل

 !ییپسردا ینیبیوگرنه بد م ادیسرِ جلوه ن ییبرو دعا کن بال-

 زد و گفت: یپوزخند

 فه؟یدخترِ خودخواه و ضع هیجِلوه  دیهضمه که باور کن قابلِرِیغ یلیبراتون خ یعنیدونن؟یچرا همه منو مقصر م-

 شدم و گفتم: یعصب شتریب

 !شاهرخ ببند دهنتو-

 شدت پس زد و گفت:به شقهینگام کرد و دستامو از رو  یعصب 

 شد! نطورمیهمه بهش ترحم کنند که اِنگار هم خواستیکار م نیا ا.اون بش گرفتخوبه،نقشه-

 :دمیسرمو تکون دادم و پرس یکالفگ با

 کرده؟هان؟ یکه خودکش یبهش گفت یچ-

 تحملشو از دست داد،چون با خشم نگام کرد و داد زد: اِنگار

 !بهش گفتم عاشقش نبودم،گفتم من فقط عاشقِ خاطره بودم-

 ؟یتآخه چرا بهش دروغ گف-

 کرد و گفت: نگام

که  کردمیعاشقِ جلوه نبودم و فکر م وقتچیه دمیشد تازه فهم میخاطره واردِ زندگ یدروغ نگفتم عطا،من وقت-

 !هینطوریا

 کردم و گفتم: یکیریستیه یخنده

چقدر دوستت داره؟چرا به احساساتش  یدونستینم ؟مگهیرو بهش گفت زایچ نیشاهرخ.چرا ا یهه،تو واقعاً پست-

 ؟یضربه زد
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 بست و گفت: چشمهاشو

 یجلو ادیخاطره م نمیبیکه هر وقت جلوه رو م نیفهمیدارم؟ها؟چرا نم یمن چه درد فهمهینم یچرا کس-

 تحملِ کاراشو نداشتم. گهیدست از سرم برداره،چون د خواستمیحرفها رو زدم چون م نیچشمهام؟اگه بهش ا

 باز کرد و ادامه داد: چشمهاشو

 !چون ازش متنفرم-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت صد و چهل و 

 ��بیغر آغوش��

 تو صورتش و گفتم: دمیمُشت کوب با

 !االن که اون اِنقدر عاشقت شده ،نهیگذروندیها که با جلوه خوش مموقع ،همونیدیفهمیهمون اول م دیبا نویا-

 و گفت: اومدیکه خون م شینیکنارِ ب دیکش دستشو

 پسرعمه؟! یکنیم شویطرفدار یدار یلیه؟خیچ-

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست

 ؟یکردن مشکل داردفاع نیتو با ا-

 زد و گفت: یزهرخند

 !داشتنِ تو با منمشکل ینه به اندازه-

 کردم و گفتم: نگاش
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 دوستش دارم،حله؟-

 عد زُل زد تو چشمهام و گفت:و سرشو به حالتِ تَاَسُف تکون داد،ب دیخند

 !یکنیخراب م ویچدختر همه هیبخاطرِ  یدار نی؟ببیسوزیم نیاز ا یپس دار-

 :دمیغُر یعصب

 .اون خواهرِ منه ییتو و دختردا یدخترعمو ست،جلوهیدختر ن هیاون -

 شاهرخ؟! یفهمی.ممنه زِیس،اون همه چخاطره عشقت

 !فهمهیمنو نم یچکیکه چرا ه نهیا فهممیکه نم یزیفهمم،چیآره م-

مالقاتِ  رفتمیم دینشستم،با نمیو بعد رفتم داخلِ ماش ستادمیهمونجا ا یاقهیدق.چندگفت و رفت داخلِ شرکت نویا

فشار  نیپدالِ ماش ی!پامو روشاهرخ رو فراموش کنه کردمیم یکار هی دیکه دوستش دارم،با گفتمیبهش م دی.باجلوه

رو روشن کردم و آهنگِ مورد  نی.پخشِ ماشبود یبستر لوهکه ج یمارستانیرکت کردم سمتِ بسرعت حدادم و به

 کردم: ادیم رو آوردم و صداشو زعالقه

 سمیبارونا خ رِیمن با تو ز-

 ستمیمن که بلد ن برگشتنو

 زویچهمه یمن داد ادِی تو

 ستمیتا ابد ن توی،بینباش

 دل نیبا ا گهیبا تو قهره د من

 دهیبار یچشام چجور نیبب

 جورههمه تمیبه باز یراض

 دل نیبا ا هیتو عال یِباز

 عاشقم عاشقم،آخه
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 غم کم،نباشهی باش

 عاشقم عاشقم،آخه

 غم... کم،نباشهی باش

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهل و دوم[

 ��بیغر آغوش��

سرعت رفتم .بهدمیرو د ییداو زن یی.از دور داپارک کردم و رفتم داخل مارستانیب یاز محوطه یاگوشه نویماش

 سمتشون و گفتم:

 .سالم-

 گفت: یینگام کردند و دا جفتشون

 .جانسالم عطا-

 :دمیهم سالم کرد که پرس ییدا زن

 حالِ جلوه چطوره؟-

 گفت: هیبا گر ییدازن

که خورده رو مغزش اثر گذاشته  ییقرصها نکهیشو ششتشو دادن اما مثلِ امعده گهیم ومده،دکترشیهنوز بِهوش ن-

 .ادیبِهوش ب میمنتظر بمون دیو با

 :دمیپرس رتیگشادشده از ح یچشمها با
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 ؟یچ یعنی-

 م و گفت:دستشو گذاشت رو شونه ییدا

 !هیمنظورشون چ میدونیما هم نم-

 یول دیچیو درد تو کُلِ وجودم پ دمیشدنِ استخونامو شنخورد یاوار،صدیمُشت کردم و محکم کوبوندم تو د دستمو

 گفت: یبا نگران ییکه دا کردمیمن فقط داشتم به جلوه فکر م

 .عطا؟دستتو بده یکنیم کاریچ-

 دستمو لمس کرد آخم بلند شد و گفتم: نکهیهم

 .شهیخوب م د،خودشیولش کن ییدا-

 .شکسته باشه دیشه؟شایکه خودش خوب م یچ یعنی-ییدا

 بگم که دکترِ جلوه اومد و گفت: یزیچ خواستم

 .دخترتون بِهوش اومده-

و  یی.داکردیرو نگاه م رونیب و بود پنجره سمتِ به روش.داخل رفتم و  که جلوه بود یسمتِ اتاق دمیدو یخوشحال با

 تختش و صداش زدم: کِی.رفتم نزدهم واردِ اتاق شدند ییدازن

 جلوه؟-

 گفت: یی.دانگاه کرد ییداو زن یینگام کرد،بعد هم به دا برگشت

 حالت خوبه دخترم؟-

 :دیزُل زد بهم و پرس ینگاهِ سرد با

 !؟یشناسی!شما منو مم؟یمن ک-
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 یرهیناباورانه خ ییغش کرد و دا ییدا.زنکنم یریتخت تا از افتادنم جلوگ یکه سالم بود رو گرفتم به لبه یدست

باور  خواستمیو من نم کردی.جلوه با تعجب نگامون مییداسمتِ زن دیسرعت واردِ اتاق شد و دو.پرستار بهجلوه بود

 !شو از دست دادهکنم جلوه حافظه

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهل و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 :دیپرس تیبا عصبان پرستار

 چه خبره؟ نجایا-

 ه بودم گفتم:جلو یرهیکه خ همونطور

 !شناسهیاون مارو نم-

 نگامون کرد و گفت: یبا نگران پرستار

 .دکتر رو خبر کنم دیبا-

 ناتیمعا یسِر هیرفت سمتِ جلوه و  عی.دکتر سربا دکتر برگشت قهیو بعد از چند دق رونیاز اتاق رفت ب سرعتبه

 روش انجام داد و بعد رو به ما گفت:

 شون رو از دست دادند!حافظه شونیمتاسفانه حدستون درسته و ا-

 با عجز گفت: ییدا

 چطور ممکنه؟ نیآخه ا-

 .ش اثر گذاشتهحافظه یرو بیآس نیو ا دهیرس بیبهتون گفتم که به مغزش آس-دکتر
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که  دمیرس جهینت نیفکر کردم به ا یوقت یباور کنم،اما از طرف خواستمینم دمیو شا شدیهنوزم باورم نم من

 :دمی.از دکتر پرسارهینم ادیبه  گهیبهتره چون شاهرخ رو د ینطوریا

 ش برگرده؟امکانش هست که حافظه-

 دستاشو تو هم قفل کرد و گفت: دکتر

 .ش برگردهکه چقدر طول بکشه تا حافظه ستیمعلوم ن یول رهیپذبله امکان-

ش رو به دست حافظه یتا وقت کردمیم یکاری دی.بارونیتکون دادم و دکتر از اتاق رفت ب دنیفهم یبه معنا یسر

 یگفتم تنهامون بزاره و خودم کنارِ تختش رو یی.به داعشق به شاهرخ تو وجودش نداشته باشه یاذره گهیآورد د

 :دمینشستم و پرس یصندل

 اد؟ینم ادتی یچیتو واقعاً ه-

 :دیتکون داد و پرس نیبه طرف سرشو

 ارم؟یب ادیبه  دیرو با یخاص زِیچ-

 زدم و گفتم: یلبخند

 !یاریب ادیبه  ینبوده که بخوا یخاص زِینه،چ-

 ؟یهست یتو ک-

 .میبود یمیصم یلیتم،ما با هم خمن پسرعمه-

 باال انداخت و گفت: ییاَبرو

 !چقدر خوب-

 دوست نداشت! گهیبهش لبخند زدم و چقدر خوب بود که شاهرخ رو د دوباره

 

@Saeedi i Zahrah 
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 []پارت صد و چهل و چهارم

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

داشتم از  نهیآدم ک نیکه از ا یشو بِجَوَم!بِقدردوست داشتم خرخره دمیشاهرخ رو د یداخلِ شرکت وقت امروز

.اون خاطره رو ازم گرفت.منم کلِ که من عاشقش بودم ی.اون باعثِ مرگِ خاطره شده بود،تنها کسنداشتم کسچیه

رو بشنوه که  ییکه باعث شد خاطره حرفها یکنم،شرکتیشروع م یشرکتِ لعنت نیو اول از ا رمیگیازش م شویزندگ

که خاطره بهم زنگ  خوندمیاز کالسا داشتم درس م یکیمعمول تو  ره،طبقِینم ادمی.هنوز اون روز رو دیشنیم دینبا

 ذوق جوابشو دادم و گفتم: ی.با تعجب و کلزد

 ؟یسالم خاطره،چطور-

 :دمیو نگران پرس دمیشن هیگر یجواب فقط صدا یبجا اما

 ؟یکنیم هیخاطره؟چرا گر شدهیچ-

 هِق گفت:هِق با

 !یگفتیراست م ز،تویاون دوستم نداره کامب-

 مگه؟ شدهیمنظورت شاهرخه؟چ-

 :کردیم میهقش عصبهق یصدا

.شاهرخ دوتا عاشق شدم یی.من باعث جدا.اونا رو از هم جدا کردمدمیبا خواهرم شن نمش،حرفهاشویرفتم شرکت بب-

 !عاشقم نبوده،آخ چوقتیه

 :دمیپرس یبا نگران دمیآخشو شن یصدا یوقت

 خاطره؟باز قلبت درد گرفت؟آره؟ شدیچ-
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 تو گوشم: دیچیپ رمقشیب یصدا

 ...درد....یلی...خکنهیآره...درد...درد م-

 و داد زدم: دمیصداشو نشن گهید

 خاطره؟خاطره؟جواب منو بده؟خااااطره؟؟-

.حاال یاونم بخاطر شاهرخِ عوض یسادگ نیمرد،به هم می.عشقِ زندگکه مرده دمیجوابمو نداد و من فهم گهیاون د اما

 شدم و نی.سوارِ ماشرونی.اعصابم خورد شده بود و از شرکت رفتم ببره نییآب خوش از گلوش پا هی زارمینم گهید

بود چندبار تصادف کنم.احساسِ  کیو نزد دیچیپیم وشمگ یخاطره تو یهیگر ی.همش صداحرکت کردم سمتِ خونه

 یو وقت اطی.رفتم داخلِ حدرو باز کردم موتیخونه و با ر دمی.رسافتادمیخاطره م ادِیهر وقت  دادیضعف بهم دست م

 بارچند ی.عصبدمینشن یرو صدا کردم اما جواب بایبلند د ی.با صداسرعت رفتم داخلِ خونهرو پارک کردم به نیماش

 .شدت باز کردمها رفتم باال و درِ اتاقشو بهحرص از پله ومد،باین یصداش کردم اما بازم جواب

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهل و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

خواب  ی.آروم رفتم جلو و نگاش کردم،توهیو تو گوشش هندزفر دهیتختش خواب یرو دمیداد بزنم که د خواستم

 نمیدرآوردم و گذاشتم داخلِ گوشِ خودم تا بب وی.کنجکاوانه از داخلِ گوشش هندزفراومدیچقدر مظلوم به نظر م

 :دهیگوش م یچ

 دنبالم ینم،بگردیبیاون روزو م-

 از همه هنوز دوستت دارم یبپرس

 موند ازت برام یفکر کنم،چ نیا به
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 تو کجام؟ ،بدونِیفکر کن نیا یب

 مونده از شکست یبرات چ یکن نگاه

 شب پشتِ سرت شکست هیکه  ییپُال

 یاز خودت کجا فرار کن یندون

 یچکار کن دیبا دلت با یندون

 یبرگرد یچجور یفکر کن نیا به

 یاز خودت کجا گُمم کرد یبپرس

 شبمهین هی دیروز سرد،شا هی دیشا

 به عقب یبخواد بشه،برگرد دلت

 و حالم بد شده بود: زدیدودو م بایآهنگ دلمو لرزوند،چشمهام رو صورتِ د نیا بیکردم و عج گاشن

 مونده از شکست یبرات،چ ینگاه کن-

 شب،پشتِ سرت شکست هیکه  ییپال

 یاز خودت،کجا فرار کن یندون

 یچکار کن دیبا دلت،با یندون

 یبرگرد ی،چجوریفکر کن نیا به

 یاز خودت،کجا گمم کرد یبپرس

 شبمهین هی دیروز سرد،شا هی دیشا

 به عقب... یبخواد بشه،برگرد دلت
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درآوردم و پرت  ویهندزفر ی.عصبقصدِ جونمو کرده بود کرد،انگاریم یبستم و آهنگ داشت با روحم باز چشمهامو

 ستادمیبزنم ا یحرف نکهیپس بدونِ ا دیدیخورد و بازشون کرد،اما اون منو نم ی.چشمهاش تکونبایکردم رو صورتِ د

 کردیم شویراحت داشت زندگ یلیما شده بود و خ یای.ازش متنفر بودم چون مادرش باعثِ بدبختو نگاش کردم

و اونور در چرخش بود و  نوری.چشمهاش ارحمیب یِآدمِ سنگ هیاونوقت مادرِ من فلج شده بود و منم شده بودم 

 .لبخند زد و گفت:دیکش قینفسِ عم هی کدفعهی

 ؟ییتو زیکامب-

 .از لبخندش متنفر بودم چقدر

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهل و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 و گفت: دیندادم که دوباره نفس کش جوابشو

 .جوابمو بده شناسم،پسیعطرتو م یبو-

 گفتم: یلحنِ بد با

 ؟یشناسیمنو م یلیخ یبگ یخوای؟میخب حاال که چ-

 لبخند زد و گفت: دوباره

 .شناسمیعطرتو م یبو شناسم،فقطین تورو نمنه م-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !خانم یشناسیهم منو نم چوقتیه-
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 که صدام کرد: رونیاز اتاق برم ب خواستم

 ز؟یکامب-

 بستم و گفتم: یعصب چشمهامو

 بله؟-

 کردم؟ یاشتباه ؟چهیکنیرو م نکارایچرا باهام ا-

 :دمیجوابشو بدم پرس نکهیا ی،برگشتم به سمتش و بجاباز کردم چشمهامو

 ؟یدادیبود که گوش م یآهنگِ مسخره چ نیا-

 .سوالمو با سوال جواب نده-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .باینکن د فیتکل نییمن تع یواسه-

 پس جوابمو بده.-

 صورتش گفتم: کِیرفتم سمتش،خم شدم روش و نزد یعصب

 .دمینخوام هم نم دم،اگهیاگه بخوام جوابتو م-

کردم و  کاریچ دمیفهم کدفعهی.بعد دمیبوس شویشونیپ ییهویو  هوایکه ب دیلرزیبسته بود و لباش م چشمهاشو

 !دستامو با حرص مشت کردم که گفت:دمیبوس شویشونیچرا پ دمی،خودمم نفهمبلند شدم عیسر

 م؟یدیچرا بوس-

 کردم و گفتم: یکیریستیه یخنده

 .یزنم ،چونکهیدیپرس یاسوالِ مسخره-

 و گفت: دیاون خند ندفعهیا
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 !هاست تا زنبرده هِیشب شتریاالنِ من ب تِ ی،وضعیرو به کار برد یامسخره یواژه یلیزن؟خ-

 و گفتم: دمیخند بلند

 یحرفهارو بزن نیا یکرد ،فکریکنیم یباف.فلسفهیزنیم دیجد ی،حرفهایشیم یکه روز به روز پرروتر دار نمیبیم-

 کنه؟یهم م یبه حالِ من فرق

 تکون داد و گفت: نیبه طرف سرشو

 مادرت! یحت ستیمهم ن یچیکه برات ه دونمینه،م-

 گفت: زدیگلوش و فشار دادم.همونطور که دست و پا م خِیشدم و دستمو گذاشتم ب یمادرمو که آورد عصب اسمِ

 ..زی.شم...کام...ب..یدا...دارم...خ...خفه...م-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهل و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 کردن افتاد.محکم زدم تو صورتش و گفتم:وِل کردم و به سرفه گردنشو

 !نداره تیفقط واسه خاطرِ مادرمه پس نگو مادرم برام اهم یینجایاگه االن ا ار،تویاسمِ مادرمو ن گهید-

 فت:گ کردیکه سرفه م همونطور

 !ی...کردیم..م...خفهیتو...تو داشت-

 .یزد یادیزرِ ز کردم،چونیت مآره داشتم خفه-

 و گفتم: دمیو صورتشو که قرمز شده بود با دستش گرفت که خند کردیم هیگر داشت
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 .یدرد بکش دیبا نیاز ا شتریهنوز اولشه،ب نیدرد داره نه؟ا-

 با دستاش پاک کرد و گفت: اشکاشو

 !دمیسالها بخاطرِ چشمهام کش نیکه تو ا یدرد ینه به اندازه یآره درد داره ول-

ی.اون درد نمشدم رهیخ دیدی.نگاهش کردم و به چشمهاش که نمم شُل و کنارِ بدنم وِل شدشدهمشت یدستا

خنده واسه  نیفت و ام گر!دوباره خندهمن باخته بودم یعنی نیو ا دیکشیدرد نم خواستمیکه م یقدرد،اونیکش

دلم اعتراف  یشد،من داشتم به اشتباهم تو ادگش رتیسکوت کردم و چشمهام از ح کدفعهی.اشتباهم بود دنِیفهم

که دلم خنک بشه و  کردمیم یکار هی دی.باکنمیرو م کارانیامروز چه مرگم شده که دارم ا دمیفهمیو نم کردمیم

 .رو نکنم خودیب یفکرا نیا

ه ب دیتخت رفت عقب و چسب ی.روبود و خودمو وِلو کردم رو تخت دهیتخت دراز کش یکه رو بایرفتم سمتِ د دوباره

لبِ  نی.باز ادمیعطرشو با تمامِ وجود به مشام کش ی.چشمهامو بستم و بوکشیو رفتم نزد دمی.کنارش دراز کشوارید

و قلبِ خودم بدتر از قلبِ  زدیتند م!قلبش تندفتمگر ششولرز یو جلو کیکه لبمو بردم نزد دیلرزیداشت م شیلعنت

 .تامش رو گرفتم تو دسشدهمشت یکنم دستا ینینشعقب نکهیو بدونِ ا منهیبه س دی.دستاشو مشت کرد و کوبباید

دستشو حلقه کرد دورِ  یو در کمالِ ناباور رونیب دیکه دستشو از داخلِ دستم کش شدمیخود م یاز خود ب داشتم

صورتشو  یاعضا ی.چشمهاش همهدیدیاما منو نم زدیدو م.چشمهاش دو.ازش فاصله گرفتم و بهش نگاه کردمکمرم

 گهی.دو درِ اتاقشو محکم بستم رونیاز اتاق رفتم ب نمنگاش ک نکهی.بدونِ اتخت بلند شدم یاز نظر گذروند و از رو

 !نیرِ اتاقش افتادم رو زمد یو جلو ارمینتونستم طاقت ب

 !شدیچشمهام دور نم یلحظه هم از جلو هی بایسرگردونِ د یو چشمها زدیتند مهنوزم داشت تند قلبم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهل و هشتم[

 ��بیغر آغوش��
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 ''باید''

یم زیکه کامب یتند ینفسها یاز صدا ی.وقت،دستمو گذاشتم رو قلبم و صورتم گُر گرفته بوداتاق که بسته شد درِ

 کنم که ولم کنه و دستامو دورِ کمرش حلقه کردم یکار هیگرفتم  میتصم ستیحالش دستِ خودش ن دمیفهم دیکش

 وونهی.داشتم ددمیش فهمزدهشتاب یقدمها یاز صدا نوی،ارونیبلند شد و از اتاق رفت ب ی.چون عصبم گرفتو نقشه

 نمیبب شدیمدت دعا کردم که کاش م نیتو ا بارنیچندم ی.برابهم بخوره زیکه دستِ کامب ستخوایو دلم نم شدمیم

 دونهبهم برگر موییناینداشت که ب یخدا کار یبرا گرفت،البتهیم مبعدش خنده ی.ولرمیرو بگ زیکامب یتا بتونم جلو

 یلبم تا اثرِ اون بوسه یرو دمیاما محکم کش دیلرزی.دستام هنوزم مداشتم و دارم مانیخدا ا یِبه بزرگ شهیو من هم

.دوست نداشتم دستش بهم بخوره اما شدمیمتنفر بودم و هر لحظه هم متنفرتر م زی.از کامبآور رو پاک کنمچندش

هاش رو دارم اما تحملِ کتک کنمیاالن که فکر م.بکنه یکار هرداشت  اریبودم و اون اخت شیو قانون یزن شرع

بخاطرِ  دیچون نبا زدمیدامون رو م دِیق دیبا گهیم روون شد،ددامون افتادم و اشکام باز رو گونه ادِی!نه شوایدرازدست

 تیدونم چه شخصیدوستم و م رایعمر با سم هی.من شدیم رایو مطمئناً اون عاشقِ سم دیرسیم یبیمن بهش آس

 .مجبور بودمکه داشتم یبه حال و روز دمیخند هیگر ونِی.مو عاشقش نشه نتشیبب یداره و محاله مرد یو جذاب رایگ

دستِ  میزندگ گهی.البته من دمیمیکنم به دوستِ صم شکششیکه دوستش داشتم بگذرم و پ یراحت از کس یلیخ

و  کنهیم رییداره تغ کردمیکه احساس م یزیداشت،به کامب مشیو تصم زیبه کامب یبستگ یچو همه خودم نبود

 !ستیسابق ن اون آدمِ گهید

و روزِ  به حال بیکردم،آهنگِ روز سرد از شادمهر بود و عج ادیدوباره گذاشتم داخلِ گوشم و صداشو ز مویهندزفر

 .کردینظرش رو عوض م یکم ،فقطیو کم دادیآهنگ رو گوش م نیا ،کاشخوردیم زیمن و کامب یروزها نیا

 مونده از شکست یبرات چ یکن نگاه

 پشتِ سرت شکست شبهیکه  ییپال

..... 

 یهست ییتو امتداد روزها و

 اسپرسو  یهمچون قهوه انشیپا که

 ...کندیرا تلخ م کامم
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و چهل و نهم[

 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''

 :دیو پرس شمیاومد پ ی.شادهیچه برسه به بق دادمیم ریخونه هم گ وارِیبه در و د یبودم و الک یصبح عصب از

 افتاده؟ ی؟اتفاقیداداش چته؟چرا انقدر استرس دار-

 !سرِ خودش بود رِیز یچ همه زاشت؛چونیتنهام م دمیو ازم دور شد،با دی.ترسنگفتم یچیخشم زُل زدم بهش و ه با

طرفِ سالن نشست،ازش  مبلِ اون ی.بهش نگاه کردم که رفت و روکردیخونه باز م نیمقدم رو به ا باید یپا دینبا اون

 :دمیپرس

 !اد؟یم یاستادت کِ-

 نگام کرد و گفت: یجیگ با

 ؟رسه،چطوریم گهیاالنا د-

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 !دونمینم-

اومد و  فونیزنگِ آ ی!صدا؟هیچ یرفتارم برا نیبودم که ا جی.خودمم گدینپرس یزیچ گهیاز قبل نگام کرد و د ترجیگ

 نطوریاز جا بلند شد و هم ی.شادتند زدن و هول شدمشروع کرد به تند د،قلبمیچرخ فونیسرعت سرم به سمتِ آ به

 ه؟یک-رو برداشت و گفت: فونی.آکردیم نگامتا بره درو باز کنه با تعجب  شدیکه از کنارم رد م

 زد و گفت: یلبخند بعد
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 .داخل استاد دییبفرما-

 ونیزی.چشمام به تلورو روشن کردم ونیزیها نشستم و تلواز مبل یکی یرفتم رو عیاومده،سر باید دمیفهم یوقت

 کدفعهیو بعد  دمیشونو شن یپرساحوال ی.صداوارد شدند بایو ز بایبود که د یدرِ ورود شِیبود،اما تمامِ حواسم پ

 گفت: باید

 !احتشام یسال آقا-

و  اوردمیخودم ن یاما به رو؛و حرصم گرفت کردیکه با پوزخند نگام م بایشدم و صاف نشستم،نگاهم افتاد به ز هول

 رو دادم: بایجواب د

 !سالم خانم مقدم-

.مثلِ قرار داشت انویسالن که پ ی گهی.بعد رفتن سمتِ ددیهم خند یگفت و شاد یزیچ یبه شاد واشیزد و  لبخند

بود تا آهنگ  ی.با لذت به آهنگ گوش دادم و بعد نوبتِ شادآهنگ نواخت هیو  انوینشست پشتِ پ بایاول د شهیهم

 کنارِ گوشم گفت: یکیکه  کردمیداشتم نگاش م نطوری!همبودم بایرخِ د مین یرهیو من خ زدیآهنگ م ی،شادبزنه

 !یرودل کن ترسمیچون م ینگاه نکن ادیبهتره ز-

 .کاراش نیبا ا کردیم تمیبود و داشت اذ و با خشم بهش نگاه کردم،واقعاً گستاخ برگشتم

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و پنجاهم[

 ��بیغر آغوش��

 و گفت: دیخند آروم

 شاهرخ! یتو واقعاً جالب-

!از زد؟یحرف م یو با من خودمون دادیدخترِ گستاخ چطور به خودش اجازه م نیکردم،اینگاش م یعصب همونطور

 !کردیم یمخف بایرو از د یزیچ هیاومد و اِنگار داشت  یازش خوشم نم دمشیاولم که د
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 و با حرص گفتم: کشیصورتم رو بردم نزد کنهیهمونطور با خنده نگام م دمید یوقت

 !خانم،بهتره حواست به خودت باشه بایز یکنیدرازتر م متیپاتو از گل یدار گهید-

 و گفت: دیاز قبل خند شتریب

 .ادیمهندس چون اصالً بهت نم یکارارو آقا نیا ،نکنیکنیم دممیتهد یحاال دار-

کردم آرامشِ  یسع!چرا دونستمیاما نم ادیاز من بدش م کردمیدر عجب بودم و احساس م شییهمه پررو نیا از

 :دمیخودمو حفظ کنم و ازش پرس

 ؟یدار یتو با من مشکل-

 خشم زُل زد تو چشمهام و گفت: با

 !تر اونطرف کمیاز مشکلم -

 :دمیو سردرگم پرس جیگ

 چرا؟-

 !یچون تو باعثِ مرگِ پدر و مادرم شد-

 هیو منتظر  بارهیم شیاز چشمهاش آت کردمیم دم،احساسیحرفشو نفهم یِگشاد شد و معن رتیاز ح چشمهام

 گفتم: نیهم ی،براس تا منفجر بشه جرقه

 .یکنیاشتباه م یتو دار-

 زد و گفت: یپوزخند

 !رمیتا انتقامِ مادر و پدرمو ازت بگ کنمیو مطمئن باش ولت نم یکنیاشتباه م یارمهندس،تو د ینه آقا-

 مبل بلند شد و گفت: ی.از روزنهیحرف م یداره از چ دونستمینم واقعاً

 مهندس! یآقا میبچرخ تا بچرخ-
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.من اصالً مادر و پدرشو دمیکه زد نفهم ییبودم و منظورشو از حرفها جی.هنوزم گیو شاد بایگفت و رفت سمتِ د نویا

و دوباره هول شدم،اِنگار که  بای؟!نگاهم افتاد به دباعثِ مرگشون بشم تونستمیبودم اونوقت چطور م دهیتا حاال ند

!االنم نهیبیداره منو م کردمیفکر م ناستیناب دونستمیشد که اگه نمیم رهیبهم خ یجور هیاوقات  یبعض.دیدیمنو م

با  انویکنارِ پ باید رِیو چقدر تصو زنهیم انویهم داره پ ی!شادمن شده ی رهینشسته و خ انویرِ پمبلِ کنا یرو

 !به منه،قشنگه رهیکه خ ییچشمها

یدم مدر وجو ییاتفاقها هی.اِنگار داشت به خودم اومدم و دستمو مشت کردم تا بتونم احساساتمو کنترل کنم کدفعهی

 !کردیکه خودمم متعجب م افتاد

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت صد و پنجاه و 

 ��بیغر آغوش��

 یو داشتم به خودم فشار م شدیتو سرم اِکو م بایز ی.حرفهاونیزیشدم به تلو رهیخ ندفعهیازش گرفتم و ا نگاه

 بایچرا ز دمیفهمیو واقعاً نم دمیرسیم جهیکمتر به نت کردمیفکر م شتریب یهرچ ،اماادیب ادمی یزیچ دیآوردم تا شا

گرفتم برم  میشده بودم و مغزم قفل کرده بود،از جا بلند شدم و تصم ی.عصبکنهیدر موردم فکر م ینطوریا

خروجم از خونه  یرو تا لحظه  باینگاهِ ز یِنیو سنگ رونیو استادش از خونه زدم ب یاز شاد یبدونِ خداحافظشرکت.

 سمتِشدم و راه افتادم  نمیاز مرگِ خاطره!سوارِ ماش شتریب یداد،حتینگاه آزارم م نی.اکردمیخودم احساس م یرو

 .شدیاز خاطرم دور نم بایز ینشسته  به خون یلحظه هم چشمها هیکه  یشرکت در حال

**************************************** 

 ''باید''

!دوست نداشتم شاهرخ عاشقم ترسوندیمنو م نیو ا مکردیخودم حس م یهمون بدوِ ورود نگاهِ شاهرخ رو رو از

هم اون  دوباره انویمن نشست پشتِ پ یبجا یزدم و شاد انویپ یوقت.به خواسته ش برسه زیبشه،دوست نداشتم کامب
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گذشت و شاهرخ از خونه  قهی.چند دقدمیکش یقیحسش نکردم و نفسِ عم گهید کدفعهیاما  کردمینگاه رو حس م

 گفتم: یزدم و به شاد ی!لبخنددمیفهم شدیعطرش که دور م یقدمهاش و بو یاز صدا نویرون،ایرفت ب

 .زمیعز یزنیخوب م یلیخ-

 گفت: دیباریازش م یکه خوشحال یبا لحن یشاد

 استاد؟ دیگیراست م-

 تکون دادم و گفتم: دییتا یِبه معن سرمو

 !گمیدروغ نم وقتچیمن ه-

زنگ  لمیو به کارم ادامه دادم که موبا اوردمیخودم ن یشدم،اما به رو جیو گ دمیرو شن بایکوتاهِ ز یخنده یصدا

 یصدا یوصلِ ارتباط رو زدم و در کمالِ ناباور ی.بعد دکمه درآوردم مویمانتوم و گوش بی.دستمو بردم داخلِ جخورد

 :یتو گوش دیچیشاهرخ پ

 چرا؟!-

 که چرا بهم زنگ زده که دوباره حرفشو تکرار کرد: کردمیفکر م نیداشتم به ا جیتعجب و گ با

 چرا؟!-

 .پس گفتم:حرف بزنم تونستمیهم نم یو شاد بایو کنارِ ز دمیفهمیرو نم دیپرسیکه م ییچرا نیا یمعن

 .دستتون باشه یلحظه گوش هی-

گفت و منو بلند کرد و  یشمهم چ بای.زخلوت تا بتونم راحت حرف بزنم ی گوشه هیخواستم منو ببره  بایهم از ز بعد

نفسِ  هی.تازه تونستم که ازم دور شد دمیقدمهاش فهم یمبل نشستم و از صدا ی.کمک کرد روگهید یجا هیبرد 

 راحت بکشم و بعد صداش کردم:

 ؟احتشام یآقا-
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 ]پارت صد و پنجاه و دوم[

 ��بیغر آغوش��

 :دیشده بود که دوباره پرس وونهید انگار

 با؟یچرا د-

 :دمیآرامشمو حفظ کردم و پرس یول دیکه صدا زد دستم لرز اسممو

 ؟یچرا چ-

 !؟یما شد یِچرا واردِ زندگ-

رو  یسوال نیچرا داره همچ دمیفهمیو نم دنیپرت شد،لبم شروع کرد به لرز نییساختمانِ بلند به پا هیانگار از  قلبم

 که گفت: دمیشنینفسهاشو م یپرسه؟صدایازم م

 .جوابمو بده،سکوت نکن-

 تمام جوابشو دادم: یِجی.با گکردیم تمیاذ شتریب نیانگار بغض داشت و ا صداش

 !احتشام یآقا دونمینم-

 :کردیم هیحرف زد انگار داشت گر یاما وقت دمیش رو شن خنده یصدا

که چقدر  دیخودش هم نفهم ی،حتچکسی!اما هخودم یمرگشو انداختن گردنِ من،حت ایدن یخاطره مرد و همه -

یکنم و هر وقت م یزندگ زاشتیاما جلوه نم کردمیم ی.آره من عاشقش بودم و باهاش احساسِ خوشبختعاشقشم

یفکر م شهی!همدوقلوش شدم خواهرِکه تو دلش ساختم و بعد عاشقِ  یواسه عشق گرفتمیعذاب وجدان م دمشید

اتاقم تا هر روز  وارِیزدم رو د مونم،عکسشویو تا ابد عاشقش م رهیم بگخاطره رو تو قلب یجا تونهینم چکسیه کردم

اطره افته،انگار خ یم ییاتفاقها هیقلبم پررنگ و پررنگ تر بشه اما حاال انگار داره تو وجودم  یو عشقش تو نمشیبب

 !رهیگیجاشو م گهید یکیو  رونیب رهیدلم م زکم اداره کم



 بیآغوش غر

 
293 

 

 هیاون  کردمیبود؟فقط تو دلم دعا م یک گهینفرِ د هی.منظورش از بست خیو خون تو رگام  دیاز قبل لرز شتریب دستام

 یاتفاق م نیا دی.نبارو گونه م دیمغزم اِکو شد و اشکم چک یتو زیکامب زِیجنون آم یها خنده ی.صدانفر من نباشم

 تمام گفتم: یِرحم یرخ نداره اما با ببه شاه یربط چیخاطره ه گِمر دونستمی.مشدیعاشقم م دیافتاد،شاهرخ نبا

 یب یلیپس فکر کنم خ یبا عشقت بهش اون کاراتو جبران کن دیبا دونم،حداقلیم مقصر خاطره مرگِ  منم تو رو تو-

 !گهید یکیبه  یجاشو تو قلبت بد یاگه بخوا هیرحم

 گفت: کدفعهیکه  دمیشنینفس هاشو م یشد و باز هم فقط صدا سکوت

طرفِ  یریم یشده که دار یچ ،حاالدونستیکه منو مقصر نم یبود یتنها کس ،تویاما تو اون روز ازم دفاع کرد-

 ؟یدونیاونا و منو مقصر م

 گفتم: نیهم یبرا شدیعاشقِ من م دینبا رم،شاهرخیلرزشِ صدامو بگ یکردم جلو یبه درد اومد و سع قلبم

 !دمیفهم نویمن اون روز اشتباه کردم و االن ا-

 ...بایاما د-

 حرفشو بزنه و گفتم: نزاشتم

 .گذرهیقطع کنم چون وقتِ کالسم داره م دیاما و اگر نداره،من با-

کم داشت آدمِ دروغگو و کم  هیبه  شدمیم لی.من داشتم تبدشد یقطع کردم و اشکام رو صورتم جار ویگوش عیسر

 .اومد یاز خودم بدم م
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 ]پارت صد و پنجاه و سوم[

 ��بیغر آغوش��
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 ''بایز''

حرصم گرفت  شیهمه خوب نی.از ادمیو حرفهاشو با شاهرخ شن ستادمیمبل نشوندم پشتِ ستون ا یرو رو باید یوقت

 بهش زدم و گفتم: ی،لبخندیشاد  و رفتم سمتِ 

 .نفر زنگ بزنم کیبه  دیبا اطیتو ح رمیم قهیدق هیبا اجازه من -

 خند زد و گفت:لب اونم

 .ستیالزم ن زم،اجازهیعز یدار اریاخت-

درآوردم و زنگ زدم بهش،بعد از خوردنِ دو بوق جواب  بمیاز داخلِ ج لموی.موبااطیکردم و رفتم داخلِ ح یتشکر

 داد:

 خبر شده؟ با،چهیسالم ز-

 کردم آروم باشم و گفتم: یسع یصداش دوباره لرزه به تنم افتاد ول دنِیشن با

 !کنهیخراب م ویداره همه چ باید-

 :یتو گوش دیچیپ شیعصب یصدا

 کرده؟ کاریچ ؟مگهیچ یعنی-

شاهرخ نسبت بهش سرد  کنهیم یکار هی کنه،دارهیم یمحل یداره ب بایاما د شهیفکر کنم شاهرخ داره عاشقش م-

 .بشه

 کرد و بعد گفت: یمکث

 ؟یتو مطمئن بایز-

 .دمیرو پشتِ تلفن شن باید یحرفها ز،خودمیآره کامب-

 داد زد و گفت: یعصب

 ؟یدی،فهمباشه یحواست به همه چ دیگم،بایم یبهت چ نیبب بایز-
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 شدم و صدام رفت باال: یمن عصب ندفعهیا

 .برسه،پس حواست باشه بایبه د یصدمه ا خوامیو نم کنمیم نکارویمن فقط دارم بخاطر مرگِ پدر و مادرم ا زیکامب-

 .تو فقط حواست به شاهرخ باشه کنمیرفتار م باینکن،من هرجور بخوام با د فیتکل نییمن تع یبرا بایز-

 و گفتم: یهمه پنهان کار نیاز ا شدمیکم خسته م کم داشتم

 !میمن ک فهمهیکه م شه؟هان؟باالخرهیم یاگه به شاهرخ برم بگم چ-

 داد زد: دوباره

 کنه؟یکه کشتشه شون اشتباهشو قبول م یهست ییبفهمه تو دخترِ همون کسا یوقت یفکر کرد-

 و گفتم: دمیکش یکالفه ا پوفِ

 !کنند رشیتا دستگ دمیخبر م سیبه پل رمیخب م-
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 ]پارت صد و پنجاه و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

 گفتم: ی.عصبشدیخنده ش بلندتر از قبل م یو هر لحظه صدا دنیکرد به خند شروع

 ز؟یکامب یخندیم یدار یچ یبرا-

 خنده ش قطع شد و گفت: یصدا

از خودش بجا نزاشته  یمدرک چی.شاهرخ هکنندیبدونِ مدرک حرفتو باور م سایپل یکرد فکربا،یز یساده ا یلیخ-

 .گرفتنشیوگرنه همون موقع که با پدر و مادرت تصادف کرد م
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 پر از اشک شد و با بغض گفتم: چشمهام

 کنم؟ کاریچ دیپس با-

 .که من بهت گفتم رو بکن یهمون کار-

 روون شد رو گونه م و گفتم: اشکام

،عذاب وجدان گولش بزنم تونمینم گهی.دو بازم بهش دروغ بگم نمیرو بب باید یلبخندها تونمینم گهیتونم،دینم-

 .کنهیم م وونهیداره د

 داد زد: یعصب دوباره

 افته! یم یچه اتفاق یکن یچیکه اگه از حرفهام سرپ یدونیم با،خودتیز یکنیتو غلط م-

دردناک دوباره اومد تو  ی.بدنم درد گرفت و تمومِ اون صحنه هادیکش ریو سرم ت دنیشروع کرد به لرز دستام

دهنم برداشتم  ی!دستمو از رودهیخون م ینزنم و احساس کردم دستم مزه  غیدهنم تا ج یذهنم،دستمو گرفتم جلو

 و نگاش کردم،پر از خون بود!

 :دمیرو شن زیکامب یشده نگاهمو از دستم گرفتم که صداگشاد یترس و چشمها با

 !یمثلِ االن تا سر حد مرگ بترس ی!تو که دوست نداراد؟یبال سرت ب نیدوباره ا یتو که دوست ندار-

اون  یادآوریاالنشم با  نی.من هموحشتناک تکرار بشه یدوباره اون لحظه ها خواستیدلم نم خواستم،اصالًینم نه

 !کنمیسنگکوب م اد،مطمئناًیسرم ب ییبا دوباره اتفاق افتادنش چه بال ستیاونوقت معلوم ن ترسمیاتفاق م

 که نا نداشت گفتم: ییو با صدا دمیکش یقیبود.نفسِ عم زیدستم نگاه کردم،تم به

 .اونکارو با من نکن چون طاقتشو ندارم گهید خوام،توروخداینه نم-

عذاب وجدانِ مسخره  نیرو انجام بده و به ا یبکن دیکه با یکه هر کار گمیدارم بهت م یطاقت ندار دونمیچون م-

 .ت هم اصالً فکر نکن

 پاک کردم و گفتم: اشکامو
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 .ینداشته باش ین کاربا م یقول بد دیجز انتقامم فکر نکنم،اما تو هم با یچیکه به ه کنمیم یسع-

 کرد و گفت: یآروم ی خنده

 .دمیبهت قول م-

 چوقتی.کاش هنداشتم زیجز اطاعت از کامب یکار چی.حالم باز بد شده بود و هقطع شد یتشکر کردم و گوش ازش

 .انقدر مهربون نبود،کاش باید مردن،کاشی.کاش مادر و پدرم نمدمیدیرو نم زیکامب چوقتیه اومدم تهران،کاش ینم
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 ]پارت صد و پنجاه و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

برخورد  نفرکی.انقدر عجله داشتم که محکم با رونیاز شرکت اومدم ب یرو با دستم ماساژ دادم و عصب هامقهیشق

داشتم آرامشِ خودم رو حفظ  یم مشت کردم و سع،دستمو کنارِ پاها.سرمو آوردم باال و نگاهم افتاد به شاهرخکردم

 :دیکنم که پرس

 د؟یگرفت ی؟مرخصیلیسه یآقا دیریساعتِ روز کجا م نیا-

 زدم و گفتم: یپس لبخند ختیریبهم م یهمه چ ینجوریا یبا مُشت بکوبم تو صورتش ول خواستیم دلم

 .االن برم خونه نیهم دیرم،بایبگ یاومده نتونستم مرخص شیپ یموردِ ضرور هی-

 باال انداخت و گفت: ییاَبرو

 .کنمیرد م ینداره،خودم براتون مرخص یاشکال ندفعهیا-



 بیآغوش غر

 
298 

 

شدم و راه  نمیسوارِ ماش.از شدتِ حرص داد بزنم خواستیکه دلم م یتشکر کردم و از کنارش رد شدم در حال ازش

 نیداشت با ا گهی.دگرفتمیجلوشو م دیو من با ختیریمن رو بِهَم م یبرنامه ها یداشت همه  بایافتادم سمتِ خونه،د

.به سرعت پارک کردم نویخونه و ماش دمی.رسدادمیبهش م یابدرسِ درست و حس هی دیو با کردیکاراش کالفه م م

 واردِ خونه شدم و داد زدم:

 !باید-

 :دیبود پرس لچریو همونطور که دستش به چرخِ و رونیاز اتاق اومد ب مهیسراس مادرم

 ؟یدار کاریچ بایشده؟با د یچ-

 کردم و گفتم: نگاهش

 .یداخلِ اتاقت و دخالت نکن یاالن برگرد نیمامان بهتره هم-

 گفت: یو با نگران ستادیمادرم سرجاش ا اما

 ؟یخوایاز جونش م یمن نگرانِ اون دخترم،آخه چ-

 سرش داد زدم: یعصب

 .تو اتاقتون نیست،بریبه شما مربوط ن-

که تازه براش گرفته بودم  یپرستار نیهم یبرا دادیجواب نم بای.دنگام کرد و برگشت داخلِ اتاقش قیفقط عم مادرم

 رو صدا کردم:

 ده؟یده؟فریفر-

 گفت: ریو سربه ز رونیاز داخلِ آشپزخونه اومد ب عیسر

 بله آقا؟-

 خانم کجاست؟-

 ترس و مِن مِن گفت: با
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 .داخل....اتا...قشونن-

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست کالفه

 ؟یدیفهم یایباال نم یدیهم شن ییباش و کاراتو انجام بده،هر صدا نییپا نیتو هم-

رو به شدت و  بایها رفتم باال و درِ اتاقِ د.منم از پلهو برگشت داخلِ آشپزخونه تکون داد دنیفهم یِبه معن سرشو

 .باز کردم یا کدفعهی

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و پنجاه و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 و گفت: دیدر از خواب پر یصدا دنِیبود و به محضِ شن خواب

 ه؟یک-

 و گفتم: دمیخند

 !یدیخواب یگرفت یخسته بود نکهیمنم خانمم،مثلِ ا-

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

 .آره خسته بودم-

 کهنی.همبه سرش دمیش نگاه کردم و دست کشتخت نشستم،به صورت یلبه  یرو کشیجلوتر و درست نزد رفتم

 :دیعقب و پرس دیدستم نشست رو موهاش سرشو کش

 افتاده؟ یاتفاق-



 بیآغوش غر

 
300 

 

 خوشم اومد و گفتم: دیترسیحد ازم م نیتا ا نکهیا از

 !کنارِ خانمم باشم خوامینشده فقط م یچینه،ه-

 تکون داد و گفت: یسر

 .نداره ینه اشکال-

 و با خشم گفتم: دمیموهاشو کش کدفعهی کردمیکه سرشو نوازش م همونطور

 ؟یبود که کرد یچه غلط نیا-

داشت دستمو از موهاش جدا کنه که  یآخش بلند و چشمهاشم پر از اشک شد،دستشو گرفت به سرش و سع یصدا

 :دمیو پرس دمیموهاشو کش شتریب

 ؟یکارو کرد نیچرا ا-

 گفت: ختیریکه اشک م همونطور

 کدوم کار؟-

 شدم و سرش داد زدم: یعصب شتریبه اون راه ب زدیخودشو م نکهیا از

 !؟یبه شاهرخ اون حرفها رو زد با،چرایخودتو نزن به اون راه د-

 به دندون گرفت و بعد گفت: لبشو

 .دردم گرفت زیموهامو وِل کن کامب-

 و گفتم: دمیخند

 .یانجام ند یسرخود کار گهیو د رهیکه دردت بگ خوامیم نویمنم هم-

 به شاهرخ گفتم؟ یمن چ یدیتو از کجا فهم-

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 یتیمن همه جا و تو هر موقع ری؟نخیدلت خواست بکن یتا هر غلط کنمیول م ینجوریمن تو رو هم یتو فکر کرد-

 !حواسم به تو هست خانمم

 لبشو به دندون گرفت و گفت: دوباره

 .کن شه،ولمیسرم داره منفجر م-

 به التماس و خواهش افتاد: ندفعهیکه ا دمیموهاشو کش شترینداشت حرصم گرفت و ب تیهام براش اهمحرف نکهیا از

 .ولم کن کنمیتوروخدا،خواهش م-

 .تخت یشد که ولش کردم و وِلو شدم رو یچ دونمینم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و پنجاه و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

داره  یاتفاق هی کردمی.احساس مشدم به سقف و تو سکوت فکر کردم رهی.خسرشو گرفت تو دستاش و زار زد اونم

 .چرا دلم براش سوخت دونمیاما نم زدمشیهنوز م دیبا کردمیولش م دیفته،نبایم

 فتم:و گ دمیکش یپوف یکرد،عصبیم هیشدم که داشت گر رهیخ بایبه د ندفعهیاز سقف گرفتم و ا نگاهمو

 .ادینکن که اون روم باز باال م هیگر-

 :دمیازش پرس یبه آروم ندفعهی.اکرد هیتر گرو آروم ترنییآورد پا صداشو

 نبود؟ یا گهید زِیما قرارمون چ ؟مگهیچرا اون حرفهارو به شاهرخ زد-

 گفت: کردیکه هِق هِق م همونطور
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 ...تونم.ی...سوزه...نمیمن...من...دلم...براش...م-

 رفت باالتر: یشدم و صدام کم یعصب باز

 .باید نویبفهم ا؛خودت بسوزه یدلت برا دیفقط با سوزه،تویاون م یدلت برا یتو غلط کرد-

 کش،محکمیتخت بلند شدم و رفتم نزد یاز رو نیهم یبرا کردیتر از قبل م یمنو عصب نیبود و ا هیفقط گر جوابش

 گوشش،بعد آروم گفتم: کِیدم نزدبا دستم اشکاشو پاک کردم و لبمو بر

 !رو هوا رهیوگرنه آقا دامونت م یبمون یکه به من داد یسرِ قول دیتو با-

 گفت: یدارخش یو با صدا دنیدستاش شروع کرد به لرز دوباره

 با تونمیمن نم!دمیمن حرفاتو گوش م یکن دمیدامون تهد ی لهینداشته باش،فکرم نکن اگه به وس یبه اون کار-

 !ادیکنم،دلم نم یشاهرخِ احتشام باز

.بعد همونطور که لبم حرص بود یکه از رو کیریستیه یخنده  هیکم خنده م گرفت، شده نگاش کردم و کم شوکه

 کنارِ گوشش بود گفتم:

 ؟یدونیکه خوب م نوی،اقراره فقط شاهرخ عاشق بشه نه تو یباز نیتو ا-

 تکون داد و گفت: دنیفهم یبه معنا یسر

 یدر حال دوننیچون عشقشو از دست داده و همه اونو مقصر م سوزهیفقط دلم براش م ستمیمن عاشقِ شاهرخ ن-

 !مرده شیقلب یِکه خاطره بخاطرِ ناراحت

 شدم و رهیشو گرفتم تو دستام.تو صورتش خ قهیخاطره خونمو به جوش آورد،لبمو از کنارِ گوشش دور کردم و  اسمِ

 گفتم:

با  یپس اون دهنتو باز نکن و از شاهرخ دفاع نکن.دورِ عشق و عاشق یخبر ندار یچیاز ه ی،ها؟وقتیدونیم یتو چ-

که  یزیکامب هی شمیستم،میکه روبروت نشسته ن یزیکامب نیا گهید یشاهرخ رو هم خط بکش چون اگه عاشقش بش

 ؟یدیکنه،فهمیتر م جهنمِ االنتو برات جهنم
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و پنجاه و هشتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

کردم و  نییسرمو به سرعت باال و پا نیهم ی،براشتریب ارهیب انمیسر اطراف ییبخواد بال نکهیو از ا دمیترسیم ازش

 گفتم:

 .فهممیآره م-

 .کن ینکن و نقشه مونو عمل نکارایاز ا گهیپس د-

.حالم داشت از عذابم نده نیاز ا شتریو فقط باهاش موافقت کردم تا ب دادمیاز درون داغون بودم اما نشون نم نکهیا با

واسه  تونستینم یچکاریبودم که ه نایو ناب فیدختر ضع هیمن فقط  ،اماخوردیبودنِ خودم بِهَم م فیهمه ضع نیا

 !زیمبانجام بده جز اطاعت از کا انشیمحافظتِ اطراف

 یا قهی.اونم چند دقرو بشه زیکامب یتا نَتَرکه و دستم جلو دمیکش قیبغض نشست تو گلوم اما انقدر نفسِ عم باز

در بسته شد خودمو انداختم رو تخت و راحت  یوقت.دمیفهم شدیقدمهاش که دور م یاز صدا نوینشست و بعد رفت،ا

رم وادا لمیآالرمِ موبا ی.صدانبود تمیوضع نیمن با ا ارِازش ک یکرده بودم و خالص ریگ ی.تو بد مخمصه اکردم هیگر

 زیم ی.دستم خورد بهش و از روکنم داشیتا پ دمیکش زیم یتخت بلند بشم،دستمو رو یکرد که از رو

 :یتو گوش دیچیهامون پ یبرداشتمش،جواب دادم و صدا

 ؟یبا،خوبیسالم د-

 سُرفه کردم تا صدام صاف بشه و گفتم: چندتا

 ؟یسالم هامون،من خوبم تو چطور-

 .منم خوبم-
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 ؟یباهام داشت یکار-

 کرد و بعد گفت: یکوتاه مکثِ

 !باید میبا هم حرف بزن دیبا-

 خب بگو؟-

 .نمتیبب دیشه،باینم ینطوریا-

 دیفهمیم زیکامب نتم؟اگهیبب خواستیداشت که م کارمیچ دن،هامونیو دستم باز شروع کرد به لرز دمیترس

 کردم آرامشِ خودمو حفظ کنم و بعد گفتم: یسع!؟یچ

 .ذره حساسه هی یشناسیرو که م زیتونم،کامبیاما من نم-

 شد: یعصب یکم صداش

 .بکن شیکار هیخودت  نمت،پسیبب دیبا یول شناسمشیآره م-

 .قطع کردم یگفتم و بعد از خداحافظ یا باشه

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و پنجاه و نهم[

 ��بیغر آغوش��

رونیاز خونه برم ب شدیهرطور که م دیفته،بایب یکردم قراره اتفاق یهامون نگرانم کرده بود و احساس م یحرفها

 گذشت تا واردِ اتاق شد و گفت: هی،چندثانرو صدا زدم دهیکردم و فر ی.فکر

 بله خانم؟-
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 :دمیپرس یآروم یصدا با

 خونه س؟ زیآقا کامب-

 د وگفت:صداشو آروم کر اونم

 .که برگردن شرکت شندیآره،اما دارن آماده م-

 !خوبه-لب گفتم: ریزدم و ز یلبخند

 گفتم: دهیبه فر بعد

 .اتاقم کارت دارم ایهر وقت آقا رفت ب-

خونه  کِیرو تو پارکِ نزد گهیهمد گهیساعت د کی.منم به هامون زنگ زدم و گفتم تا گفت و رفت یا باشه

بفهمه  زیکامب نکهیدامون رو بشنوم اما از ا یحرفها خواستیدلم م یلیخ نکهیقبول کرد.با ا یبا خوشحال ،اونممینیبب

 و گفت: مداو دهیفر نکهیو همش استرس داشتم تا ا دمیترسیم یلیهم خ

 .آقا رفتند خانم-

 تکون دادم و گفتم: دنیفهم یبه معنا یسر

 .یباشه که هر وقت آقا اومد بهم زنگ بزن حواست دیهم با رون،تویبرم ب دیمن با دهیفر-

 که گفت: دمیش رو شن دهیترس یصدا

 .میفتیآقا بفهمه جفتمون تو دردسر م د،اگهیکار رو نکن نیا کنمینه خانم خواهش م-

 .فتهین یتو اتفاق یرفتم تا برا یواشکیو من  یتو خبر نداشت میبگ میتونیخب م-

 اما خانم...-

 وسطِ حرفش و گفتم: دمیپر

 کمکم کن لباسمو عوض کنم. ای،االن فقط باما و اگر نداره گهید-
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 گفت: رونیب رفتی.از اتاق که داشت مکمکم کرد دنیگفت و تو لباس پوش یباشه ا دیترد با

 .دیخانم توروخدا زود برگرد-

 دهی.فرنییو زنگ زد تا برم پا دیرس قهیند دق.به هامون زنگ زدم و گفتم آماده ام،اونم بعد از چگفتم و رفت یا باشه

که  نی.ماشهامون نِیداخلِ ماش نمیکمکم کرد تا بش دهیو فر میکرد یهامون احوال پرس ن،باییکمکم کرد و رفتم پا

 هامون هم نشسته. دمیحرکت کرد فهم

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شصتم[

 ��بیغر آغوش��

.دستامو کنهیغوغا به پا م ستمیبفهمه من ن یبرگرده خونه و وقت زیکردم هر لحظه ممکنه کامبداشتم و فکر استرس

 :دیکه هامون پرس گرفتمیلبمو به دندون م یتو هم گره زده بودم و هِ 

 با؟یچته د-

 کردم آرامشمو حفظ کنم،لبخند زدم و گفتم: یخودم اومدم و سع به

 !ستین میچیه-

 ؟یمطمئن-

 :دمیپرس ستادیکه ا نی.ماشدینپرس یچیه گهیتکون دادم و هامون د دییتا یبه معن سرمو

 م؟یدیرس-

 .آره-
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و  .دستمو گرفتداخلِ پارک می.بالفاصله اومد و کمکم کرد تا برکمکم ادیتا هامون ب ستادمیشدم و ا ادهیپ نیماش از

 گفتم: نکهیتا ا نمونیسکوت بود ب یا هی.چند ثانمینشست مکتین کی یرو

 .زود برگردم خونه دیمنتظرم حرفاتو بشنوم،من با-

 کرد و گفت: یکوتاه ی خنده

 !یزود برگرد دیبا یترسیحتماً چون ازش م-

 هول شدم و گفتم: یکم

 ازش بترسم؟ دیچرا با-

 رفت باال: یکم صداش

 !ست؟یاونم عاشقت ن ؟چونیستیشده؟چون اصالً عاشقش ن تیچون با نقشه وارد زندگ-

 بازم خودمو زدم به اون راه: د،امایلرزیو دستام م زدیتند تند م قلبم

 !یزنیحرف م یدرموردِ چ دونمینم-

 داد زد: سرم

بازم باهاش ازدواج  یدونستیرو م زایچ نیا یچرا وقت فهممینم نویفقط ا دونمیم ،منمیدونیهم خوب م یلیچرا خ-

 ؟یکرد

 نشست تو گلوم و گفتم: بغض

 مسائل نکن. نیا یِهامون،توروخدا خودتو قاط ستیبه تو مربوط ن زایچ نیا-

 و بعد گفت: دمیکه زد رو شن یپوزخند یصدا

 !رمیگیو بهش گفتم هرجور که شده جلوشو م زیکامب دنِیمن االن وسطِ ماجرام چون رفتم د-

 گفتم: یترس و نگران با
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 .هامون،االن جونت در خطره یکردیکارو م نیا دیتو نبا-

 ؟یبدونم چرا باهاش ازدواج کرد خوامیم ست،فقطیبرام مهم ن-

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت صد و شصت و 

 ��بیغر آغوش��

 یب یلینداشته باشه اما اون انگار خ زیبا کامب یازم نپرسه،که کار یزیازش خواستم چ دیدیکه نم ییچشمها با

 تو گوشم: دیچیپ شیعصب یحرفها بود،چون صدا نیاعصاب تر از ا

 .امیکوتاه نم گهیحرف بزن،من د باید-

 مشت کردم و گفتم: دستمو

 !ادیاز دستت برنم یکار چیتو ه-

 و گفت: دیکش یکالفه ا پوفِ

 .بایازدواجتو بگو د لِیفقط دل-

 به دندون گرفتم و صدام رفت باال: لبمو

 !ادیبال سرم ب نیاز ا شتریب خواستمیچون نم-

 :دیپرس یوقت دمیمتعجبش رو شن یصدا

 !؟هیمنظورت چ-

 با درد بستم و گفتم: چشمهامو
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 یا گهید یبال هیکرد که اگه باهاش ازدواج نکنم  دمی!اون تهد؟یفهمیم زهیبشم کامب نایکه باعث شده ناب یکس-

زجر بکشم واسه  خوامینم گهی!باهاش ازدواج کردم چون دشهیم الیکرد باعثِ فلج شدنِ رام دمیتهد یاره،حتیسرم م

 !برسه بیکه برام مهمن آس انمیبه اطراف خوامینم گه،چونینقصِ عضوِ د هی

 نیهم یبرا دادیبهم دست م یو احساسِ بد کردیم میعصب گفت،سکوتشینم یچیسکوت کرده بود و ه هامون

 گفتم:

 .بگو یزیچ هی-

 گفت: یدرونش نبود وقت یاحساس چیه د،انگاریفهم شدیرو نم زیچ چیصداش ه از

 !جالب ،چهیو االن زنش یعاشقش یپس اون تورو کور کرده و تو ادعا کرد-

س ح نیا یخجالت بکشم اما حت شدیباعث م گهینفرِ د کیحماقتم از زبونِ  دنِیگفتن نداشتم و شن یواسه  یحرف

 .نداشت یا دهیفا گهیهم د

 !با؟ید یکرد یتو چه غلط-

 سکوت کردم که گفت: د،بازمینو ترسوند و چون انتظارش رو نداشتم چونه م از بغض لرزو بلندش م نیخشمگ یصدا

اگه  یدونیم یکنیازشون محافظت م یکه دار ییکسا ؟همونیکنیخودتو نابود م یِزندگ یدار گرانیتو بخاطرِ د-

 وبا،تیچت شده د ؟تویفکر کرد الیمادرت،پدرت و رام اد؟بهیسرشون م ییچه بال یشیذره ذره نابود م یبفهمن دار

 .ینبود فیکه انقدر ضع

هوا دستمو گرفت  ی.هامون بدیترک کردیکه داشت خفه م م یمعمول اشکام زودتر از من به حرف اومدند و بغض طبقِ

 گرمش و گفت: یتو دستا

 .یکنم تا از دستش راحت ش یحاال؟من کمکت م یکنیم هیچرا گر-

 تکون دادم و گفتم: نیسرمو به طرف عیرون،سریب دمیاز تو دستش کش دستمو

 گهیشدم.من د فیمن ضع یگیراست م ستم،تویسابق ن یبایاون د گهی.من االن دیکنینم یچکارینه،نه،هامون تو ه-

دم کردم تا باهاش کنار اوم یسع یلیشدم خ نایناب دمیفهم یرو تحمل کنم،وقت میتو زندگ یا گهید یبال هی تونمینم

 .ارمیتا طاقت ب ستمین یاونقدر قو گهیاما حاال د
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 .یتو در خطر بایاما د-

 پاک کردم و گفتم: اشکامو

 هامون؟ یکنی!احساساتمو درک مانمیخودم در خطر باشم تا اطراف دمیم حیترج-

 

 کمی_و_شصت_و_صد_پارت#

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شصت و دوم[

 ��بیغر آغوش��

 صداش رفت باال و گفت: باز

به خودت  چوقتی.چرا هجز خودت یبود انتیخدا به فکرِ اطراف ی شهیدرکت نکردم،هم چوقتیه!کنمینه درک نم-

و دست  نمیبش تونمی؟نمیفهمیم بایهمه دوستت دارند؟من عاشقتم د یبفهم ینخواست چوقتیه ؟چرایفکر نکرد

 نطوری.آخه چرا با من و خودت افتادهین یاتفاق مو بگ ،بخندمنمیبب دنتویزجرکش تونمی،نمیرو دست بزارم تا نابود بش

 ؟یکنیم

االن  گهیاما د گرفتیاز قلبم واسه نداشتنش درد م یگوشه ا هیاومد تو ذهنم و  یدامون م زدیاز عشق حرف م یوقت

 پس گفتم: شدمیم دیرحم باشم اما با یب خواستمیسرانجام بود؟نم یکه ب یداشت فکر کردن به عشق یا دهیچه فا

عنوان  نیو به ا یمن هست یمرد دوستت نداشتم و ندارم هامون،تو فقط پسرعمو کیبه عنوانِ  چوقتیمن ه-

 !میکردیهم نبود ما با هم ازدواج نم زیاگه کامب ی.حتدوستت دارم

 آخه چرا؟-

 کردم آروم باشم و گفتم: یسع
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 !شهیو نم شدینم چوقتینپرس،فقط بدون من و تو ه لشویدل-

 هامون انگار دست بردار نبود چون گفت: اما

 .کنمیخواهش م با،ازتیبدونم د لشویدل خوامیاما من م-

کنم تا انقدر  کاریچ دیبا دونستمی.نمهمه عاجز بودن نیاز ا دیدامون تو ذهنم نقش بست و سرم سوت کش ی چهره

 .بودند تا منو زجر بدندست به دستِ هم داده  ایدن یهمه  فته،انگاریبرام ن ندیاتفاقِ ناخوشا

 .سکوت نکن،فقط حرف بزن باید-

 صداش به خودم اومدم و گفتم: دنِیشن با

 !چون من...من...من دامون رو دوست داشتم-

 یبد تِی.موقعدهیم یبفهمم سکوتِ هامون چه معن تونستمیو نم دیکوبیم م نهیس یوار به قفسه  وانهیداشت د قلبم

از  رون،امایب دیمنو از فکر کش میآالرمِ گوش ی.صدامینه انگار که داخلِ پارک بود ،انگارکردمیم یبود و احساسِ خفگ

 باالخره به حرف اومد: نبود.هامو زیترس جواب ندادم چون مطمئناً کامب

که  ی،در حالنه یکیعاشقِ دختره س و اون  شونیکیدخترعمو دارن، کیتا داداش که  ،دویکیچه داستانِ درامات-

 خوش تموم بشه مگه نه؟! ستیداستانا قرار ن یهمه  نطوره،تهیهم شهی.همکه دوستش نداره هیره عاشقِ اوندخت

 آدماست. یِزندگ قتِیحق نیتلخ تر نیو ا ستیآره قرار ن-

 اسپرسو تلخ بود! یهامون هم مثلِ قهوه  ی هیگر یکردم و صدا هیگر دوباره

...... 

 است کمیو  ستیب ابانِیخ یمیقد یکافه  هیشب یزندگ

 به آن دهیکه نرس یکافه ا همان

 اندازم یم ابانیرا کفِ خ خود

 زنمیداد م و
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 رد؟یبگ ریقرار است مرا ز لیاتوموب کدام

 یکنیلِه م نتیماش یرهایتا رِیتو قبل از همه مرا ز و

 یشویسبزه رو وارد کافه م یدست در دست دخترک و

 !یآنکه به پشت سرت نگاه کن یب

 ...ستیکدام از ما ن چیه هِیشب یزندگ یآنکه بدان یب

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 

 دوم_و_شصت_و_صد_پارت#

 �😉�تونزهیجا نیسم،ایاما امروز دلم خواست براتون بنو زارمیپست نم چوقتی.ن:جمعه ها هپ

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شصت و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 گفت: یا دهیاومد دمِ در و کمکم کرد تا برم داخل و با لحنِ ترس دهیفرمنو رسوند خونه و رفت. هامون

 .نیوقته اومدند و به شدت عصبان یلیخانم،آقا خ-

 زدم و گفتم: یبودم اما لبخند دهیخودمم ترس نکهیا با

 !افته ینم ینگران نباش اتفاق-

 بلند شد: زیدادِ کامب ی.به محضِ ورودمون به خونه صداگفت و منو برد داخل یا باشه
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 تا حاال؟ یبود یکدوم گور-

 گفتم: دهی.آروم به فردنیباز شروع کرد به لرز میلعنت یاز ترس جمع شد و دستا صورتم

 .این رونمیتو برو تو آشپزخونه،ب-

قدم رفتم عقب  کیو  دمیرو شن شدیم کیکه داشت بهم نزد زیکامب یقدمها یصداگفت و رفت. یآروم ی باشه

 ی،نفسهامینیتو ب دیچیعطرِ تلخش پ یکنم که بو کاریچ دیبا دونستمی.ترس تمامِ وجودمو دربرگرفته بود و نمتر

بدنم مشت کردم تا از لرزشش کم بشه و  کنارِدستمو .صورتمه کِیکه صورتش نزد دمیداغش صورتمو سوزوند و فهم

 تو گوشم: دیچیپ زیکامب یصدا

 ؟یکجا بود یونِ خوش بگبهتره با زب-

که بخاطرِ  خواستیو من اصالً دلم نم آوردیسرش م ییبال هیبا هامون بودم حتماً  گفتمیندادم چون اگه م جوابشو

 شد و صداش رفت باال: یسکوت کردم عصب دید ی.وقتبرسه یبه کس یبیمن آس

 ؟یحاال کجا بود با،تایبا توام د-

 و مِن مِن گفتم: دیترد با

 !...بو...دمرونیب-

 و گفت: دیخند

 !یبود رونیب دونستمیوگرنه نم یخوب شد گفت-

 م رو گرفت تو دستش و ادامه داد: قهی

 ؟یو کجا بود یبود یبا ک یو بگ یبهتره سربه سرِ من نزار-

 !ابونیرفته بو..دم...پارکِ سرِ خ ییخب...خب...تنها-

 و بعد گفت: دمیپوزخندش رو شن یصدا

 ؟یرفت ییتنها یچشمهات چطور نی،اونوقت با اپارک یرفته بود ییکه تنها-
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 و گفتم: اوردمیخودم ن ی،اما به رودرد داشت نیو ا زاشتیدست رو نقطه ضعفم م داشت

 .زیبرم کامب تونمیم گهیذره راه رو که د هی-

 !یبگ یتونیدروغ نم یآره خب ول-

 .و دنبالِ خودش کشوند،منو از پله ها برد باال و طبقِ معمول پرتم کرد داخلِ اتاق دیگفت و دستمو کش نویا

 

 سوم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شصت و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

 دوباره داد زد: زیکامبنگفتم. یچیه یدرد گرفت ول پهلوم

 با؟ید یبود یبا ک-

 انکار کردم: دوباره

 ؟یفهمینبودم،چرا نم یچکیبا ه-

 و گفت: زیرو م دیاومد،فکرکنم با مشت کوب زیبلند م یصدا کدفعهی

 بهت گفت؟ یبا هم؟چ دیرفت ؟کجایگیبعد اونوقت دروغ متو رو آورد، تیعوض یاون پسرعمو دمیخودم د یدِ لعنت-

 کلِ وجودمو پُر کرد و گفتم: ترس

 !مینگفت یخاص زِیچ-
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 بلندم کرد،بعد گفت: نیمو گرفت و از رو زم قهی

 .نکن یانقدر با روح و روان من باز بای،ددینگفت یخاص زِیکه چ یکرد خودیتو ب-

 !کن ،ولمیلعنت ترسمی.ازت مشهیتوروخدا ولم کن،حالم بد م زیکامب-

 خنده ش بلند شد و گفت: یصدا باز

 !خانمم یترسیخوبه،خوبه که م-

 یواسه گفتن نداشتم که پرتم کرد رو تخت و دستهاش نشست رو گلوم،بعد صدا یرو گونه م و حرف دیچک اشکام

 :دمیرو شن نشیخشمگ

 .بگو قتویزودتر اون دهنتو باز کن و حق با،پسید کنمیخفه ت م یاگه حرف نزن-

 نکهیاتا  رمیدادم بم حیبهم دست داد اما ترج یگردنم رو فشار داد،احساسِ خفگ زیو کامب دیلرز ادیاز ترسِ ز لبم

 زی.کامبنفس بکشم شهیکه م ییکردم تا جا یحرکت فقط سع یرو تو خطر بندازم پس چشمهامو بستم و ب انمیاطراف

 ی.صداکردمیواسه رها شدن از دستش نم ییتقال چیه امرگ رو حِس کردم،ام شتریگردنم رو فشار داد و من ب شتریب

 اومد و گفت: دهی.همون موقع فرباعث شد که منو وِل کنه و منم به سُرفه کردن افتادم فونیزنگِ آ

 !خانم اومدند بایآقا مامان د-

 .ودمامانم تنگ شده ب یبرا یلیو خوشحال بشم،دلم خ نهیلبم بش یرو یقیحرف باعث شد که لبخندِ عم نیا دنِیشن

 گفت: دهیخطاب به فر زیکامب

 .نییپا میایخل تا من و خانم هم ببرو تعارفشون کن دا-

 گفت: زیکامب دهی.به محضِ رفتنِ فردمیشن شدیتندش رو که دور م یقدمها یگفت و صدا یچشم دهیفر

 .بعدِ رفتنِ مادرت یبرا مونهیحرفهامون هم م یبفهمه،ادامه  یزیمامانت چ خوامیحواست به رفتارت باشه چون نم-

 !کمکم کرد تا لباسامو عوض کنم و موهامو ببندم یهم در کمالِ ناباور زیگفتم و کامب یا باشه
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 چهارم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شصت و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

تو  دیچیمادرم که پ ی.صدانییپا میهم از پله ها رفت رون،بعدیب میتشکر کردم و اونم کمکم کرد و از اتاق رفت ازش

 رو بهم دادند: ینگار زندگگوشم ا

 .مادر،دلم برات تنگ شده بود باید-

 .منم دم گوشش گفتم:شد و بغلم کرد کمیمادرم حرکت کردم،خودش نزد یرو ول و به سمتِ صدا زیکامب دستِ

 .دل منم تنگ شده بود مامان-

 نمت؟یخونه تا بب یایپس چرا نم-

خطاب به مادرم  زیو کامب می.از آغوشِ هم خارج شداشتمگفتن ند یبرا ینگفتم چون حرف یچیکردم و ه سکوت

 گفت:

 .دینیمادر،لطفاً بش نیخوش اومد-

 گفت: ییدستمو گرفت و با خوشرو عیسر زیاما کامب نمیتشکر کرد و فکر کنم نشست چون به منم گفت بش مادرم

 .ینیخانمم بزار من کمکت کنم بش-

 :دی.خودشم کنارم نشست و از مامان پرسکردناش متنفر بودم ینقش باز نیحرص نشستم و از ا با

 ومدن؟یجان ن الیچرا پدر و رام-
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 .دیزنی.شما هم که به ما سر نماونا کار داشتند،منم با آژانس اومدم چون واقعاً دلم تنگ شده بود-مادر

 کرد و بعد گفت: یکوتاه یخنده  زیکامب

 !روز هی میای.اما اگه خدا بخواد مشهینم نیبنابرا رونیب ادیب تونهیهم که تنها نم بایراستش من که سرکارم،د-

که داره انقدر قشنگ و با احترام صحبت  زِیکامب نیا شدیتعجب کردم و باورم نم یطرزِ حرف زدنش کل نیا از

 گفت: یی.مادرم هم با خوشرومن شده بود بِینص اشیخودش بود و از شانسِ من فقط بد ،اماکنهیم

 .هیمن کاف یبرا دیشما با هم خوش باش نکهینداره،هم یاشکال-

اما دلم  نمیزم یآدمِ رو نیحرفِ مادرم زدم و دوست داشتم داد بزنم و بگم من بدبخت تر نیبه ا یدلم پوزخند تو

اونجا موند و بعد  ی.مادرم چند ساعتمادرمو نگران کنم پس لبخند زدم و باز هم سکوت کردم خواستینم

رو صدا زدم تا  دهیفر.محال بود یآرزو هی نیامنم باهاش برم اما  خواستیکردم و دلم م ییرفت،دوباره احساس تنها

 گفت: زیبرد باال که کامب یگفت و داشت منو از پله ها م یچشم دهی.فرکمکم کنه برم داخلِ اتاقم و لباسمو عوض کنم

 !میداخلِ اتاقش،ما با هم حرف دار برمیکارات خودم خانم رو م یرو پتو ب دهیفر-

 .عصر رو ادامه بده یحرفها خوادیکه م دونستمیو م دمیکش یکالفه ا پوفِ

 

 پنجم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شصت و ششم[

 ��بیغر آغوش��
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.از بود بغلش گرفته ینوزاد بودم که تو هیو انگار  زدیدستاش بلند کرد،قلبم تندتند م یهوا منو رو یو ب کمینزد اومد

 یرو یو منو به آروم می.واردِ اتاق شدبداخالقِ قابل تحمل تره یرفتارش،وقت نیاز ا دمیترسیپله ها رفت باال و من م

 !تختم گذاشت

 فتم و سکوت کردم تا حرفاشو بزنه که گفت:نگ یزیرفتارِ خوبش اما چ نیمدت شوک زده بودم از ا تمومِ

 .بایمن چقدر خوبم،پس تو هم خوب باش و راستشو بهم بگو د ینیبیم-

 :دمیو پرس ارمیخودم ن یکردم به رو یسع

 راست بگم؟ دیبا ویچ-

 و بعد گفت: دمیرو شن شیعصب دنِینفس کش یصدا

 د؟یگفت یو چ دیبزار باهات خوب رفتار کنم،پس بگو که با هامون کجا رفت باید-

 !میزد یمعمول یخونه و حرفها کِیپارکِ نزد میرفت-

 داد و بعد گفت: لمیتحو یکیریستیه ی خنده

هامون دوستت داشته و  دونمی.مکه حاال باشه ستین یحرفهاتون معمول چوقتیدِ آخه دروغ نگو،تو و هامون ه-

 .بهت گفته یم داره پس بگو چهنوز

 پس راستشو گفتم: شدیدروغ بگم چون باورش نم تونستمینم نیاز ا شتریب گهید

 .یشد میبا نقشه واردِ زندگ دونستیاز دستت خالص بشم،م کنهیبهم گفت کمکم م-

 و گفت: دیخند بلندبلند

 ؟یبهش گفت یتو چ کنند،حاالیمن دخالت م یدارن تو کارا یادیاوه اوه پسرعمو جان ز-

 گفتم: یلرزون یصدا با

جواب  به اونم چوقتیه کردمیاگه با تو ازدواج نم یگفتم حت رون،بهشیبکشه ب هیقض نیمن بهش گفتم خودشو از ا-

 .تو دلم نداره ییجا چیچون ه دادمیمثبت نم
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 دست زد و گفت: برام

 !یریگیم ادی یکردن با آدما رو دار یخوشم اومد،باز نیآفر-

 شدم و داد زدم: یصبع

 هِیشب چوقتی.من هزیو فقط به پسرعموم راستشو گفتم،پس منو مثلِ خودت ندون کامب کنمینم یباز یمن با کس-

 !شمینم یتو انقدر پست و عوض

 یکار هیمطمئنا االن  زدمیاون حرفهارو بهش م دیزدم،نبا یچه گند دمیفرا گرفت و تازه فهم یرو سکوتِ بد نمونیب

آرامشِ قبلِ طوفان  ترسوند،انگاریسکوتش منو م نی.هنوزم سکوت کرده بود و اکه قابلِ جبران نبود دادیدستم م

 .بود

 

 ششم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شصت و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

 بایحرفها از زبونِ د نیا دنِی.شنردمکینگاهش م رهیشوکه شدم و فقط خ یبهم گفت پستِ عوض یدونم چرا وقت ینم

 !نیساختمونِ بلند سقوط کرده بودم رو زم هیبرام گرون تموم شده بود و اِنگار با کله از 

.صورتمو دیترسیاومد و م یکردم که بدش م ویبزنمش بازم اون کار نکهیا یو بجا کشیشدم و رفتم نزد یعصب

 صورتش کردم و... کِینزد
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.باالخره بعدِ اون همه زدن تا ولش کنم دیکوبیم م نهیهم با مشت به س بایشده بودم و د شیآت یکوره  هی انگار

 دستشو گرفتم تو دستم،از صورتش دور شدم و با حرص گفتم:

 !بشه نمیتر از ا یعوض تونهیشوهرته و اگه دلش بخواد م یپستِ عوض نینره که ا ادتی نویا-

 طبقِ معمول چشمهاش پر از اشک شد و گفت: دوباره

 .کردم اون حرفها رو زدم د،اشتباهیببخش-

 کرد و صدام رفت باال: میپُر از اشکش عصب یچشمها دنِید

 .رو اعصابم یریز،میاشک نر قهیدوساله دم به دق یبچه ها نیمثلِ ا باید-

بلند شدم و اونم بلند کردم،بعد گرفتمش تو  زهیتا اشکاش نر کردیم یسع یباشه تکون داد و هِ یبه معن سرشو

 آغوشم و گفتم:

 !کن،االن فعال اخالقم خوبه هیگر یخوایحاال هر چقدر م-

 یسردرنم دمیاحساساتِ جد نیو از ا زدیم بود قلبم تندتند م نهیسرش رو س نکهیکردن.از ا هیکرد به گر شروع

 !هامون برام مهم نبود یحرفها گهی.محکم تر تو بغلم فشارش دادم و آروم گرفتم،دآوردم

پرت  رو بایکه گذشت تازه به خودم اومدم و مثلِ برق گرفته ها د کمیشده بود! باید میاتفاق تو زندگ نیمهم تر االن

 دیدشمنِ من بود و من نبا بایبودم،د یبان.حالم بد شده بود و از دستِ خودم عصرونیکردم رو تخت و از اتاقش رفتم ب

 چِیی!سوشمیعاشق نم گهیمن خاطره بود که مرد و من د یگ!عاشق!امکان نداره،تنها عشقِ زندشدمیعاشقش م

نشه  بایتا د زدمیخلوت و بلند و انقدر داد م یجا هی رفتمیم دی.بارونیبرداشتم و از خونه رفتم ب زیم یاز رو نمویماش

 !خاطره نِیگزیجا

فکرمه  یتو بایاعتراف کردم که د نیدلم به ا یتو ی.وقترونیرو هم از فکرم بندازم ب بایکنم و د یخودمو خال دیبا

که  دمیه بود.انقدر خندجهنم کرد مونویکه زندگ کردمیفکر م یچون داشتم به دختر کس دمیخند زیبلند و جنون آم

 !ختمیاشک ر هاشد و من بعد از مدت لیتبد هیخنده ها به گر نیآخرِ ا

....... 

 ...شودینم باورم
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 که تو شودینم باورم

 یاول یعروسکِ روزها همان

 ...بود ایعروسک دن نیکه از نظرم زشت تر یعروسک همان

 شیبافتنِ موها یکه بجا یعروسک همان

 ها را کوتاه کردم آن

 !دمیدور انداختنش صورتش را بوس یبجا و

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 

 هفتم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شصت و هشتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''

 نی.ازیم یبرداشتمش و گذاشتم داخلِ کشو زیم یاز رو یکارم بود نگاه کردم و عصب زِیم یعکسِ خاطره که رو به

 ادیهم امروز اطالع داده بود که استادش م ی.شادبود باید و همش هم بخاطرِ وجودِ شدمیم یعصب قهیروزها دم به دق

که بهم زده بود  یآخر یروبرو بشم،حرفها بایبا د تمداخلِ خونه نموندم چون دوست نداش شهیو من برعکسِ هم

 بود هدیرس بای.کالفه به ساعتم نگاه کردم،تا االن حتماً دقلبمو شکست چون اونم تو مرگِ خاطره منو مقصر دونست
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که درِ اتاقم زده  داشتیدست از سرم برنم بایو فکرِ د شدمیم وانهی.داشتم دنواختیخونه و داشت آهنگ م

 گرفتم باال و گفتم: وشد،سرم

 د؟ییبفرما-

 واردِ اتاق شد و گفت: عطا

 .سالم شاهرخ-

 :دمیسالمشو دادم و پرس جوابِ

 ؟یکن خمیکه توب یباز اومد-

 زد و گفت: یپوزخند

شو از دست داده و مطمئن باش که تو رو  .اون حافظهیبه جلوه بزن یسر هیکه  ستینه،فقط اومدم بهت بگم بد ن-

 !شناسهینم

 چشمهاش نگاه کردم و گفتم: تو

 .شهیحافظه شو از دست داده،باورم نم-

 شد و گفت: یعصب دوباره

 .ستیهم مهم ن ادیباور کردنِ تو ز شه،البتهیکرده اونوقت تو باورت نم دییتا نویدکتر هم ا-

برم  خواستی.سرمو گرفتم تو دستام و به خودم لعنت فرستادم،دلم نمرونیهم روشو برگردوند و از اتاق رفت ب بعد

که  دمیفهمیاز رفتارِ عطا در تعجب بودم و نم!بفهمه یکس خواستمیجلوه چون واقعاً عذاب وجدان داشتم و نم دنِید

رفتارِ  هیاونوقت حاال داشت  دادیم میدلدار شهیداشت و هم باورمبود که  یتنها کس کنه،عطایرو م کارانیچرا داره ا

یبار دفاعشو پس م هیو  کردیبار ازم دفاع م هیو رفتارِ متناقضش افتادم، باید ادِی.باز دادیاز خودش نشون م گهید

بار از  هیدو جور رفتار کرد. مایبودند،جلوه هم قد نیاطرافِ من هم ی.اصالً آدمهااشتباه کردم گفتیو م گرفت

 .هم بهم التماس کرد تا دوستش داشته باشم کباریغرورش دفاع کرد و منو گذاشت کنار و 

 .خونه رفتمیم دیو از جا بلند شدم،با اوردمی.طاقت نمونده بود یساعت از کالسِ شاد میساعتم نگاه کردم،هنوز ن به
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 شتمه_و_شصت_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و شصت و نهم[

 ��بیغر آغوش��

 رمیحتماً با خودش فکر کرده مبا عطا برخورد کردم،نگام کرد و لبخند زد. رونیب رفتمیاز شرکت داشتم م یوقت

که  کردمیخودم تعجب م دم،ازیدیرو م بایحتماً د دی.امروز باشدم نمیبهش ندادم و سوارِ ماش یتیجلوه،اهم دنِید

دختر کنجکاو  هیحد در موردِ  نیرفتارها رو از خودم نشون نداده بودم و تا ا نیا وقتچی.قبالً هشدم قراریانقدر ب

 !نبودم

 یآهنگ پِلِ  هیآهنگ حواسمو پرت کنم و از شانسِ بدم  هیکردم با گوش دادنِ  یپخش رو روشن کردم و سع دستگاهِ

 انداخت: ابید ادِیاز قبل منو  شتریشد که ب

 تو نگاهت هست یحرف ،چهیچه حرف-

 داره یچشمات زندگ که

 داره یتازگ ،کنارتیتکرار یایدن نیا که

 ستیهمدست آدم ن یکیعقل و عشق  نیب شهیشه،همیهم

 ستیدستِ آدم ن چوقتیه دونم،کهیم نویعشق هم از

 شهیم تیوونگیعشق بودن همه د مِیجا تسل هی

 شهیم تیتمومِ زندگ یکردیکه فکر نم یکس
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 یبه من داد ییایدن چه

 دادمیمن که دل نم به

 تو دلم گُم بود یعشق چه

 افتادم ادشیبا تو  که

یانگار داشت از زبونِ من حرف م شدند،خوانندهیم انیآهنگ نما نیکردم و احساساتم انگار داشتند با ا ادیز صداشو

 :بود ایحسِ دن نیتر بیبرام عج نیو ا زد

 رمیبه تقد میراض مون،کهیا رو رسوندکجا م-

 رمیم ترسوندمتیکه م یدارم از اون راه خودم

 برام باورش سخته مون،کهیما رو رسوند کجا

 که انگار تازه خوشبخته شمیم یتو کس کنارِ

 شهیم تیوونگیعشق بودن همه د مِیجا تسل هی

 شهیم تیتمومِ زندگ یکردیکه فکر نم یکس

 یبه من داد ییایدن چه

 دادمیمن که دل نم به

 تو دلم گم بود یعشق چه

 افتادم... ادشیبا تو  که

کردم تا  شتریخاموش کردم و سرعتمو ب یرو عصب دم،پخشیدیرو م باید دیبدتر از قبل شده بود و فقط با حالم

 اطیح ی.فاصله اطیهمون دمِ در پارک کردم و رفتم داخلِ ح نویو ماش دمیباالخره رس قهیبعد از چند دق.زودتر برسم

 .و بعد رفتم داخل دمیکش یقیعم فسِوارد سالنِ خونه بشم ن نکهیاز ا ،قبلدمیتا خونه رو دو

 



 بیآغوش غر

 
325 

 

 نهم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هفتادم[

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

آهنگ  گهیهم د یو شاد دمیباز شدنِ در رو شن یکه صدا کردمینواخت گوش م یم  یکه شاد یبه آهنگ داشتم

 دمِ گوشم گفت: بای.زنزد

 .خونه س قهیچرا دم به دق دونمیپسره باز اومد،نم نیا-

 :دمیپرس آروم

 منظورت شاهرخِ؟-

 .که ادیخونه نم نیبه ا یا گهید گه،پسرِیآره د-

 :مینیتو ب دیچیعطرش پ یو بعد بو دمیشاهرخ رو شن یصدا

 .سالم-

 ؟یکنیم کاریوقتِ روز خونه چ نیسالم داداش،ا-یشاد

 تو گوشم: دیچیشاهرخ پ یدستپاچه  یصدا

 امیب تونمیشرکتم و هر وقت دلم بخواد م رعاملِیمن مد نکهی.مثلِ انداشتم اومدم خونه یادیز شه،کارِیمثلِ هم-

 .خونه
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 باز دمِ گوشم گفت: بایز

 .کجا هست رعاملِیمد زاره،انگاریهم م یچه کالس نیبب-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یخوریحاال تو چرا انقدر حرص م-

 !پسره رو مخمه نیچون ا-

 پاهام مشت کردم که صداشو ی،دستمو رومن کِیکه اومده نزد دادینشون م نیو ا مینیتو ب دیچیپ شتریعطرش ب یبو

 :دمیشن

 !سالم عرض شد خانم مقدم-

 کردم لبخند بزنم و گفتم: یسع

 .احتشام یسالم آقا-

 و گفت: دیکه شاهرخ خند گفتینم یزیچ یشد و کس سکوت

 ؟خشکتون زده د،چرایبه کارتون ادامه بد-

موقع  یاومدنِ ب نیاز ا یبی.احساسِ عجدمیشن شدیشاهرخ رو که ازمون دور م یقدمها یگفت و صدا یباشه ا یشاد

 گفت: بایکه ز دنی.دستامم شروع کرد به لرززدیچرا قلبم داشت تندتند م دونمیش داشتم و نم

 م؟یادامه بد یشیچته؟چرا بلند نم باید-

 خودم اومدم و گفتم: به

 .نبود د،حواسمیببخش-

آالرمِ  یشاهرخ و اومدنش به خونه بود که صدا شِیدوباره شروع کرد به آهنگ زدن،اما من تمامِ حواسم پ یشاد

 تو گوشم: دیچیشاهرخ پ ی.جواب دادم و صدااومد میگوش

 .شاهرخ با،منمید-
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 گفتم: یلرزون یو با صدا دیلرز یرو گوش دستم

 ن؟یکارم دار-

 !باهات حرف بزنم دیکارت دارم،با بایآره د-

افتادم..تو  زیحرفِ کامب ادِی.گرفتیم یو چه راحت قلبمو با هر حرفش به باز زدیصدام م کیراحت به اسمِ کوچ چه

 یدستِ خودِ آدمه؟!سع یشاهرخه...خنده م گرفت مگه عاشقعاشق بشه فقط  دیکه با ی،کسیحق عاشق شدن ندار

 کردم آروم باشم و گفتم:

 ن؟یبا من دار یخب چه حرف-

 !بهت بگم یحضور دیبا-

 

 هفتادم_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت صد و هفتاد و 

 ��بیغر آغوش��

 :دمیپرس ینگران با

 افتاده؟ یاتفاق-

 .فتادهین ینه،نه،اتفاق-

 فکر کردم و گفتم: یکم
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 م؟ینیهمو بب دیبا یشده؟کِ  یپس چ-

 کرد و گفت: یآروم ی سُرفه

 !به اتاقِ من نیایاالن،لطفاً ب نیهم-

 تعجب گفتم: با

 اتاقِ شما؟!-

 .باال به اتاقِ من یطبقه  ارتتیآره،به اون پرستارِ گستاخت بگو ب-

 گفتم: دیترد با

 .باشه-

 :دیپرس بایکه قطع کردم ز ویگوش

 بود؟ یک-

 کردم صدام نلرزه و گفتم: یسع

 !باال یمنو ببر شهیم-

 :دیبا تعجب پرس یشاد

 باال چرا؟!-

 !برادرت باهام کار داره-

 قدمهاش یدر زد و از صدا بایز میدیبه درِ اتاقِ شاهرخ رس یکمکم کرد تا برم باال،وقت بایو ز دینپرس یزیچ گهید

 تو گوشم: دیچیشاهرخ پ ی.درِ اتاق باز شد و صدانییکه برگشت پا دمیفهم

 .داخل ایب-
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بودم که شاهرخ  ستادهی.همونطور ادمیبسته شدنِ در رو پشتِ سرم شن یو استرس واردِ اتاق شدم و صدا دیترد با

 دستشو گذاشت رو شونه م و گفت:

 !یصندل یرو نیبش نجایهم-

 و دستامو تو هم قفل کردم که گفت: نشستم

 ؟یدینقدر ترسچرا ا-

 زدم و گفتم: یا مهینصفه ن لبخندِ

 .دیو کامالً حالم خوبه!شما حرفتونو بزن دمیمن نترس-

 کرد و گفت: یا سُرفه

 !نشه برات ریتعب بگم که سوء یدونم چطور ینم-

 .نکنم از حرفتون یبرداشتِ بد چیه دمیقول م-

 مقدمه گفت: یکرد و بعد ب یکوتاه مکثِ

 ؟کار یشرکتِ من برا یایم-

 :دمیکه داد پرس یشنهادیشده از پ شوکه

 چشمهام؟! نیبکنم با ا تونمیم یمن چه کار-

 !داخلِ اتاقِ من ینیکه بش خوامیم-

 :دمیشدم و پرس جیگ

 !؟نمیداخلِ اتاقِ شما بش یچ یبرا-

 مکث کرد و بعد گفت: دوباره

 !یزنبرام آهنگ ب میعصب ای کارمیکه ب ییوقتها خوامیم-
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 :دمیسرفه افتادم و انگار به گوشام شک داشتم که پرس به

 د؟یگفت یچ-

 تو گوشم: دیچیپ شیعصب یصدا

 .دمیکار م شنهادیبهت پ ؟دارمیصحبت نکن یانقدر رسم شهیم-

 و گفتم: دمیخند

 .و مسخره س بیعج یلیکارتون خ شنهادیپ-

 یلیدونم مسخره س و خ ینمت؟میهر روز بب خوامیکه م بهی!عج؟باید رمیبا وجودت آرامش بگ خوامیکه م بهیعج-

 نمتیهر روز بب خوامیوجودم افتاده که خودم هنوز باورش ندارم،م یتو یاتفاق هیحرف اما من  نیزوده واسه گفتنِ ا

 !کنم ورحداقل خودم احساساتمو با خوامیم!تا بفهمم چه مرگم شده

 

 کمی_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هفتاد و دوم[

 ��بیغر آغوش��

تا  نمیصورتشو بب تونستمینم ی.حتداشت یتندتند زدنش برنم نیقلبِ المذهبمم دست از ا نیبودم و ا جیگ کامالً

ا کردم ت یسع یلی!خبود ایدن یصدا نیاحساس تر یصورتش بفهمم،صداشم که انگار ب یبتونم احساساتشو از رو

 کنم و گفتم: یلرزشِ صدامو مخف

 !احتشام یآقا دیگیم یکه شما چ فهممیمن واقعاً نم-
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 کردم چون شونه هامو گرفت تو دستش و صداش رفت باال: شیکنم عصب فکر

 !تو یشاهرخِ حداقل برا ستم،اسممیاحتشام ن یآقا ؟منیانقدر شما شما نکن شهیم-

 شمیانگار داشت آت خوردیشونه م م یکه از دستاش رو یحرارت.ختیر نییپا یبست و قلبم هُر خیتو رگام  خون

 گفتم: یلرزون یصدا زد،بایم

 .دیشونه م بردار یلطفاً دستتون رو از رو-

 گفت: یبچه شده بود که با لجباز انگار

 !ازم بخواه تا دستامو بردارم یاول اسممو صدا بزن و خودمون-

رفتارها خوشحال بود که خودمم  نیتهِ دلم از ا یزیچ هیبودم اما  جیبود و واقعاً گ دیرفتارها از شاهرخِ احتشام بع نیا

 کلنجار رفتن با خودم زبون باز کردم و گفتم: ی!با هزار زحمت و کلکردیمتعجب م

 !شاهرخ لطفاً دستتو بردار-

 !چشم-

ینم گهی.ددیترسیهم ازش م که خواهرش یاونم شاهرخ!به من گفت چشم شدم،شاهرخیشوکه م شتریلحظه ب هر

 کردم و گفتم: یکوتاه یبودن تو اتاقِ شاهرخ رو تحمل کنم،پس سُرفه  تونستم

 .نییمنو ببره پا ادیرو صدا کن ب بایلطفاً ز-

 و گفت: دیخند

 بخورمت؟ یترسیم-

 و با تته پته جوابشو دادم: دیتندتر از قبل تپ قلبم

 !..گذرهینه..وقتِ...کال..س...داره...م-

 .کنمینم ختینگران نباش توب-
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 یصدا تونستی!چرا نم؟کنمیم یاتاق احساسِ خفگ نیدارم تو ا دیفهمینم ست؟چرایحالم خوب ن دیفهمینم چرا

 منفجر بشه رو بشنوه؟چرا... ادیقلبمو که هرلحظه ممکن بود از زدنِ ز

 !کنمیباشه االن صداش م-

اومد و دستمو  بایکه ز دینکش هی.به ثانرو صدا بزنه بایکه رفت تا ز دیاحوالمو فهم تِیاز حالتِ چهره م وضع انگار

 شاهرخ گفت: رونیب میاز اتاق بر نکهی.قبل از اگرفت تا بلند بشم

 !یخوب فکراتو بکن شنوم،بهترهیو جوابتو م زنمیکه بهت گفتم بعداً زنگ م یبخاطرِ موضوع-

که  هیعطر هِیشب یلیعطرش خ یبو بایز کردمیکه احساس م یدر حال نییپا میرفت از پله ها بایگفتم و با ز یا باشه

 !زنهیم زیکامب

 

 دوم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هفتاد و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

آالرمِ  یکه صدا کردمیافتاده بود فکر م نمونیکه ب یو اتفاقات بایاتاقم در شرکت نشسته بودم و داشتم به د داخلِ

 جواب بدم: عیباعث شد که سر بایانداختم و اسمِ ز ی.به صفحه ش نگاهاومد میگوش

 شده؟ یچ-

 و گفت: دیخند
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 !خوب دارم برات یمهندس؟نگران نباش خبرا یچته آقا-

 بستم و گفتم: چشمهامو

 !بگو-

 و گفت: دیخند دوباره

 !شرکت کار کنه ادیزد و ازش خواست ب بایحرف دلشو به د ییجورا هیاحتشام  یآقا مروزره،ایگینقشه مون داره م-

 به سرعت باز کردم و گفتم: چشمهامو

 !؟یچ-

 !فکر کنم شاهرخ عاشق شده گمیم ز،دارمیکامب ایعاشق-

 شدم و داد زدم: یدونم چرا عصب ینم

 !غلط کرده-

 :دیکرد و بعد پرس یمکثِ کوتاه بایز

 حالت خوبه؟! زیکامب-

 خودم اومدم و گفتم: به

 !روبراهه یبود،پس همه چ گهید زِیچ هیحواسم به  دیببخش-

 .که شاهرخ بهش داده فکر کنه و بعد جوابشو بده یکار شنهادِیقرار شده در موردِ پ بایآره خوشبختانه فقط د-

 گفتم: نیهم یحرف زدن باهاش رو نداشتم برا ی حوصله

 .من کار دارم باشه،فعال خداحافظ-

!اصالً خودمم بود ختهیبودم اما االن اعصابم بهم ر دهینقشه رو کش نی.خودم ازیقطع کردم و انداختمش رو م ویگوش

 از خوردنِ دو بوق جواب داد: با،بعدیبرداشتم و زنگ زدم به د ویدوباره گوششدم. ینطوریچمه و چرا ا دمیفهمینم



 بیآغوش غر

 
334 

 

 ؟دییاَلو،بفرما-

 ا؟بید ییسالم،کجا-

 کرد و بعد گفت: یمکث

 خونه م،چطور؟-

 ؟یکنیم کاریچ یدار-

 !زنمیمادرت آهنگ م یدارم برا-

 :دمیتعجب پرس با

 !؟یکنیم کاریچ-

 و گفت: دیخند

 .مامانت حوصله ش سر رفته بود و ازم خواست براش آهنگ بزنم،منم گفتم چشم-

 لبخند نشست رو لبم و گفتم: هی ناخودآگاه

 !رم؟یبگ رونیاز ب دیخوریم یشب چ-

 مکث کرد و بعد گفت: دوباره

 .ریبگ دهیکباب کوب گهیمامانت م-

 ؟یخودت چ-

 .خورمیمنم همونو م-

 !بود یا گهیتعجب آورتر از هر اتفاقِ د نینبودم و ا یعصب گهی،دمیکرد یگفتم و خداحافظ یا باشه

 

 سوم_و_هفتاد_و_صد_پارت#
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@Saeedi i Zahrah 

 

 چهارم[ ]پارت صد و هفتاد و

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

 !نمیبیدارم خواب م کردمیقطع کردم و احساس م ویتعجب گوش با

 الیمادرش منو از فکر و خ ی.صدانبود یو لحنش عصب دیشام پرس یامروز فرق کرده بود،نظرِ منو برا یلیخ زیکامب

 :رونیآورد ب

 یمیقد ی نهیک نیتا دست از سرِ ا یکمکش کن دیتمومِ وجودشو پُر کرده و تو با نهیفقط ک ستین یپسر بد زیکامب-

 !برداره

 :دمیتعجب پرس با

 من؟!-

 !یتر کیباز تو بهش نزد ادیو هرچقدر هم ازت بدش ب یآره چون تو االن زنش-

 م گرفت و گفتم: خنده

 .امیزنشم به حساب نم یو حت ستمین کیمن اصالً بهش نزد-

 !یایتا حداقل به عنوانِ همسرش به چشم ب یکن یکار هی دیاما با-

 .که انقدر رُک جوابتونو دادم دیرو بکنم،البته ببخش یکار نیهمچ خوامیاما من نم-

 سکوت شد و بعد مادرش گفت: نمونیب
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 .داخلِ اتاقم رمیدخترم،من م یلیهر طور ما-

ناراحت بودم از  شتریندادم چون خودم از همه ب یتیناراحت شد اما اهم کنمیگفتم و مادرش رفت،احساس م یا باشه

 .زیبودن با کامب

 پشت خطه جواب دادم و گفتم: زیکامب نکهیا الِیبلند شد،به خ میآالرمِ گوش یصدا دوباره

 شده؟ یباز چ-

 !نشده فقط خواستم جوابتو بدونم یچیه-

 :دیپرس ی.آخم بلند شد که شاهرخ با لحنِ نگرانو گاز گرفتمهوا زبونم یشاهرخ هول شدم و ب یصدا دنِیشن با

 شد؟ یچ-

 کردم به زبونم که درد گرفته بود فکر نکنم و گفتم: یسع

 .یانتظار نداشتم شما زنگ بزن ،فقطیچیه-

 .یکنیباز که شما شما م-

ندادم و  یتیقلبم اهم یکر کننده  ی.به صدارفتیم نییباال و پا یه یزیچ هیکردم و تو دلم انگار  یکوتاه مکثِ

 گفتم:

 ؟یکه به من زنگ زد شدهیخب حاال چ-

 جوابتو بدونم! خوامیم-

 م گرفت و گفتم: خنده

 .دیعجول شنهادتون،چقدریروز بگذره از پ هی دیبزار-

 کرد و بعد گفت: یمکث

 .عجوالنه رفتار کردم،خداحافظ یادیز نکهیا د،مثلِیببخش-
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 !کنم قطع کرد یصبر کنه ازش خداحافظ نکهیاگفت و بدونِ  نویا

 کمیکه نزد ییقدمها یدرِ سالن اومد و بعد صدا ی.صداکردیو نگرانمم م شدیداشت باعثِ تعجبم م گهید رفتاراش

 !شدم تو آغوشش و نفسم بند اومد دهیسالم کنم که کش شد،خواستمیم

 

 چهارم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هفتاد و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

به  دمی.با مشت کوبکردیو حالمو داشت بد م مینیتو ب دیچیعطرش پ یبزنه،بو دیانگار فراموشش شده بود که با قلبم

 !دستمو بردم باال و زدم تو صورتش خودآگاه،نارونیش و به زور از آغوشش اومدم ب نهیس

صورتش بردارم که  یصورتش مشت شد،خواستم دستمو از رو یکردم و دستم رو کاریچ دمیزدمش تازه فهم یوقت

 یبد ،سکوتِکردیعطرش داشت حالمو بدتر از قبل م زِیتند و ت یانداختم و بو ری!سرمو به زدستمو گرفت تو دستش

 یچیود و هستمو گرفته بباال و کتکم بزنه اما فقط د یببرتم طبقه  ایمنتظر بودم موهامو بکشه .رو گرفته بود نمونیب

 :دمیپرس یبا لحنِ آروم نیهم یرو عوض کنم برا نمونیب ی!خواستم فضاگفتینم

 ؟میمامانتو صدا کنم شام بخور یخوایم-

شده بود  یبیجورِ عج هیسکوتش داشتم و اِنگار  نیاز ا یبد د،احساسِ یدستش لرز ونِیو دستم م دمینشن یجواب

 !امشب

 که گفت: رونیدستمو از تو دستش بکشم ب خواستم

 !یتر از قبل زنم بش یرسم خوامیامشب م-
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امشب  خواستی،ترس تمامِ وجودمو پر کرد و دلم مباور کنم منظورشو خواستمیحرف و نم نیا دنِیشدم از شن شوکه

 که گفت: دمی.دوباره دستمو کشخونه نباشم نیتو ا

 !کنمیتموم م ویحاال همه چ نیهم-

 عجز گفتم: د،بایکشیسرم سوت م کردمیبه مقصودش فکر م یوقت

 ؟یکن کاریچ یخوایدستمو وِل کن،تو م زیکامب-

 تو گوشم: دیچیحسش پ یخشک و ب یصدا

 !کار رو دارم نیو حقِ ا یتو زنم-

و منو  دیکش ،دستموکردمیحاال احساسِ درد م نیو از هم زدیتند مگنجشگ تند هیداشت مثلِ  گهیحاال د قلبم

تو  ترشیعطرش هرلحظه ب یبونوزاد منو گرفت تو آغوشش و از پله ها رفت باال! هیمثلِ  کدفعهی.دنبالِ خودش کشوند

 هی شیپ یمثلِ دفعه ها کردمی.همش داشتم دعا دعا مدادیو کم کم داشت حالت تهوع بهم دست م دیچیپیم مینیب

اما مثلِ  کردمیتمام داشتم به بد شدنِ حالِ مادرشم فکر م یِدجنسبا ب یتا دست از سرم برداره حت فتهیب یاتفاق

خت ت یمنو انداخت رو یبترسم،وقت شتریباز شدنِ درِ اتاق باعث شد ب ی!صدابشه یامشب قرار نبود معجزه ا نکهیا

کنارم دراز  دمیرفت فهم نییتُشکِ تخت باال و پا ی!وقتمیجز اتاقِ من هست یا گهیاتاقِ د هیداخلِ  دمیفهم

 گفتم: نیهم یمنصرفش کنم برا یجور هی خواستمیو م کردمیخطر م ،احساسِدهیکش

 !میشام بخور می،برزیمن گرسنه مه کامب-

 گفت: یآروم و خاص یصدا با

 !من یبایبعداً،بعداً د-

 دیچیدهنش پگندِ  ی.تازه بوستیمطمئن بودم که حالش دستِ خودش ن گهیاز ترس و شوک گشاد شد و د چشمهام

 یداو ص دیکش راهنمویتخت بلند بشم که با دستش مانعم شد و پ یخورده،خواستم از رو یزیچ دمیو فهم مینیتو ب

 .پاره شدنش برام حکمِ ناقوسِ مرگ رو داشت

 

 پنجم_و_هفتاد_و_صد_پارت#
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هفتاد و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 .دستش نشستحالت بود نیتر رممکنیغ نمیو با چشمهام ازش بخوام دست از سرم برداره اما ا نمشیبب شدیم کاش

 !تموم شه یامشب قراره همه چ دونستمی.چشمهامو بستم و مو چندشم شد انمیرو تنِ عر

****************************************** 

 یایتمامِ قضا کدفعهی!دیکش یبد رِیدلم ت رِیلند بشم که ز،خواستم از جا بداشتم یباز کردم و احساسِ بد چشمهامو

.به تنم که دیبه مرادش رس زیتموم شده بود و کامب یهمه چ گهیاومد و چشمهام پر از اشک شد،د ادمیرو  شبید

کس خجالت  چیو ه زیچ چیاز ه گهیرو صدا زدم،د دهی.فردورم دمیو مالفه رو کش دمیکش یبود دست انیهنوز عر

 وارد اتاق شد و گفت: دهی!فردمیکشینم

 سال..-

 فتم:گ یلبخند نزدم و با لحنِ سرد و خشک گهی.دنگفت یزیچ گهیشوکه شده بود که د کنمیکرد و احساس م سکوت

 .درست کن یمنو ببر حموم،بعدشم برام کاچ ایب-

 لکنت و مِن مِن گفت: با

 چشم...خا...نم.-

وارد شده بهم پاک  یها یفیاِنگار کث دمیکشیبدنم و لبم م یدوش دستمو محکم رو رِیکرد و منو برد حموم،ز کمکم

و زار زدم،بلند بلند  ارمینتونستم طاقت ب گهی.دکردیاز همه جام درد م شتری.احساس درد داشتم و قلبم بشدینم

 بغلم کرد و گفت: دهی.فرشدمیو آروم نم کردمیم هیگر

 .خانم دینداره،آروم باش یاشکال-
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 دهیاز فر رینفر به غ هیکردم و چقدر به آغوش  هیاز قبل گر شتریآروم باشم؟ب تونستمیم یدار بود،آخه چطور خنده

 دِیق دیبا گهید دن،حاالیبلند شروع کردم به خند یبا صدا هیگر نِی!بمثلِ شاهرخ یکیداشتم،به آغوشِ  اجیاحت

 گفت: التامارها و حرفت نیبا ترس از ا دهی.فرزدمیشاهرخ رو هم م

 آخه؟ دیکنیم ینطوریا د،چرایخانم آروم باش-

که  کردیم یادآوریبِهِم  یهر ک خورد،ازیپرستار بهم م ی.حالم از هر چدمیو دوباره خند رونیآغوشش اومدم ب از

که با تمامِ  شدیچ دونمینم.خورهیاالن حالم از خودمم بِهَم م ینابود شدم و حت شبی.من دخوردیحالم بِهَم م نامیناب

 رِیز شبیبرام مهم نبود و من د یچیه گهیارم،دیگذشته م رو باال ب یِتوانم عُق زدم و دوست داشتم تمومِ زندگ

 !مُردم زیکامب یدستها

...... 

 آلوده م چگونه رفتار کنم یدانم با دستها ینم

 دانم به تنِ آلوده م چگونه نگاه کنم ینم

 بزنم دیبا ینکیوده م چه عآل یدانم به چشمها ینم

 دانمیم فقط

 دورِ بدنم حلقه شد تیدستها یوقت از

 آلوده به توست...! تمامم

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 

 ششم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 
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 ]پارت صد و هفتاد و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

 ادِی.دادیعذابم م یو هِ شدیمرور م یتو ذهنم هِ  شبید یو کالفه سرمو گرفتم تو دستام و تمومِ صحنه ها یعصب

داشتم،من  ی.احساسِ بدکردیم م وونهید شتریخودم ب یِگر یوحش ادِیکرد،یم م وونهید بایپر از اشکِ د یچشمها

 چیه گهیو د شهیکردم ازم متنفر م شبیکه د یبا کار ودم.مطمئن بکردمیم یاحساسِ ناتوان بایدر برابرِ د گهید

 .شهیدرست نم نمونیب یزیچ

فکر  یدیکش بایسالها بخاطرِ مادرِ د نیا یهمه  یکه تو یمادرت فکر کن،به درد یپاها ؟بهیزنیجا م یچته تو؟دار-

که پا  ی.روزستیواسه از پا دراومدن ن یاالن وقتِ مناسب زی،کامبت فکر کن دهیاز هم پاچ یو خانواده  یکن.به زندگ

و هر  دهینم یتیبه فکر ما اهم چوقتیه یاما زندگ فتهیبرام ب اقااتف نیا کردمیشهر گذاشتم اصال فکرشم نم نیتو ا

وسط  نیکه ا دونمیو م رمیبگ یزندگ نیمثلِ تو انتقاممو از ا خوامی!منم مکنهیم یجور که خودش بخواد باهامون باز

 !ستیهم ن یا گهید یاما چاره  ستیکه حقشون ن شنیم یآدمها هم قربان یسِر هی

اومدیبه چشمم نم بایجز د یزیکرده بودم و چ رییتغ یشبه به کل هیانگار  کرد،منیبهم نم یکمک چیه حرفهاش

 !کردیرو منعکس م بایاز د یریروبروم تصو یزایچ ی.جنون وار عاشقش بودم و انگار همه 

.از جا بلند شدم خورده بود ییمهم نبود،انگار سرم به جا رمیبگ خواستمیکه از شاهرخ م یخاطره و انتقام یحت حاال

 دیدو یبا نگران بای.زقلبم بود یکمتر از دردِ تو یو دردش حت واریتو د دمیمحکم کوب ستادم،سرمویا وارید یو روبرو

 سمتم و گفت:

 آخه؟ هیچه کار نیز،ایکامب یشد وونهید-

 با ترس گفت: بایصورتم،ز یشد رو یجار یقیسرم خونِ رق یگوشه  از

 !بخوره هیبخ دی.سرت بامارستانیب میشو بر ،بلندیکرد کاریچ نیبب-

 و گفتم: دمیخند
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سرت آوردم؟آخه شما دخترا چرا اِنقدر رو مخِ  ییرفته چه بال ادتی ؟مگهینگرانم شد ؟چرایترسیتو چرا از من نم-

 ن؟یمن

 نیبدتر نیو ا شدمیم ی.داشتم روانبایبود نه ز ستادهیروبروم ا بایاالن انگار د ینگفت،حت یچینگام کرد و ه فقط

 ندادم و گفتم: یتیبه حرفش اهم مارستانیاِصرار کرد برم ب بای!هرچقدر زبود میاتفاقِ زندگ

 !ارمایسرت م ،بالستمینباش من آدم ن نجایبرو خونه،ا-

 زد و گفت: یپوزخند

 ؟یاریقراره سرم ب یکه باهام کرد ییبدتر از کارا ییچه بال گهید-

 و گفتم: دمیخند بلندبلند

 !ندارم ویکار چیتوانِ انجامِ ه گهید شبی.من انگار از دتونم بکنم ینم میکار گهی،دیگیراست م-

 .زیخونه ت کامب یبر یبهتره تو پاش-

 بستم و با عجز گفتم: چشمهامو

که منو  ییتو چشمهاش نگاه کنم و نفرتو تو چشمها نکهیاز ا ترسمیبرگردم اونجا و باهاش روبرو بشم،م یچطور-

 !نمیبب نهیبینم

 و بعد گفت: دیخند اونم

 ؟یزنیخودتو گول م ز،چرایتا االنم ازت نفرت داشته کامب-

 و داد زدم: واریبه د دمیمشتمو کوب یعصب

و طاقتشو  نمیبیکه م دونمیاالن م،اما حسو نیا دمیتو چشمهاش ند چوقتیاالن فرق داره،اگه ازم نفرتم داشت ه-

 !ندارم

 گفت: یآروم یناباورش نگام کرد،با صدا یو با چشمها کمینزد اومد

 !؟یوونشیانقدر د-
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 هفتم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هفتاد و هشتم[

 ��بیغر آغوش��

!زُل زدم تو کنمیکس جز اون فکر نم چیو ه زیچ چیبه ه گهید دونمی!فقط مدونمیش بودم؟عاشقش بودم؟نم وونهید

 و گفتم: بایز یچشمها

 !ستم،هَالکشمیش ن وونهید-

 :دیتو چشمهام دو دو زد و ناباورانه پرس چشمهاش

 شه؟یم یپس انتقاممون چ-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .یریانتقامتو از شاهرخ بگ یتونیتو م-

 داد زد: سرم

 !شهینم بایبدونِ د-

 گلوشو گرفتم تو دستم و گفتم: یعصب

 !کشمتیرو خط بکش وگرنه خودم م بایدورِ د-

 سرفه کردن افتاد و گفت: ن،بهیکردم و پرت شد رو زم ولش
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 !یخودت خواست زیباشه کامب-

 :مدی.تو چشمهاش نگاه کردم و پرسدمیسمتش و مانتوشو از پشت کش دمیجا بلند شد و رفت سمتِ در تا بره،دو از

 ه؟یت چمنظور-

 داد و گفت: لمیحرص درارش تحو یاز اون پوزخندها یکی باز

 !زیآقا کامب میبچرخ تا بچرخ-

 کردم و گفتم: یکیریستیه یوِل کردم،خنده  مانتوشو

 .نکن چون اعصابشو ندارم یبچه با من باز-

امانم م ینگاهِ خودم وقت ادِی.نگاهش برام آشنا بود چون منو بهم انداخت و رفت یبزنه فقط نگاهِ بد یحرف نکهیا بدونِ

نگاهِ خصمانه منو به امروز رسوند و مطمئن بودم  نی.اانداخت یم نیزم یاز پله ها پرت شد رو بایمادرِ د یرو یجلو

از  یمادرم وقت یاشکها ادِیکنم!باز  تمومش ایادامه بدم  دیبا دونستمی.کالفه بودم و نمس نهیپر از حرص و ک بایکه ز

 که زد افتادم: یحرف ادِیافتادم و  نییپله ها افتاد پا

 !میشیبه بعد هم خوشبخت تر م نیو از ا میوقت باورشون نکن.ما خوشبخت چیحرفهاش دروغ بود پسرم،ه یهمه -

خبرِ مرگشو آوردن،مادرمم  یبه خونه برنگشت و بعد از مدت گهیچون پدرم د میدرست از همون لحظه بدبخت شد و

 !فلج شد

!از جا گرفتمیانتقامِ مادرمو حداقل م دی.بابودم باید ی وونهیاگه د یحت دادمیادامه م دیبا دم،منیکش یقیعم نفسِ

 یرو دمیپاچ آب  آب رو باز کردم و رِیستادم،شیا ییظرفشو نگِیس یبلند شدم و رفتم داخلِ آشپزخونه،جلو

 دیبا بای.در مقابل ددیچیآب تو کلِ وجودم پ یآب و سرما رِیش رِیسرمو کالً بردم ز نیهم ینشد برا.حالم بهتر صورتم

 ادمیو ر زیهمه چ دیبره.با ادمیکه ازش گرفتم رو  یآرامش دیفراموش کنم،با شبوید دیسرد باشم تا گرماشو نفهمم!با

 !بره

 

 هشتم_و_هفتاد_و_صد_پارت#
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هفتاد و نهم[

 ��بیغر آغوش��

 ''فرهان''

 و گفتم: یسمتِ منش رفتم

 احتشام بگو من اومدم کارش دارم. یبه آقا-

 گفت و تلفن رو برداشت و زنگ زد به شاهرخ: یچشم یمنش

 .اومدن یمسعود یاحتشام،آقا یسالم آقا-

-........... 

 .چشم-

 رو گذاشت سرجاش و گفت: تلفن

 .داخل دییبفرما-

 چپ چپ نگام کرد و گفت: دنمی،به محضِ دکردم و رفتم داخلِ اتاقش یتشکر

 .یاینم خوادیوقتم دلت نم ،هریایم خوادیشده و هر وقت دلت م یروزا شرکت اومدنت دل بخواه نیا یدقت کرد-

 پس نشستم رو مبل و گفتم: گفتیم راست

 .یگیم د،راستیببخش-

 باال انداخت و گفت: ییاَبرو
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 ؟یتا حاال انقدر حرف گوش کن شد یاز ک-

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست کالفه

 !شاهرخ کنهیعذاب وجدان داره خفه م م-

 :دیتعجب نگام کرد و پرس با

 شده مگه؟! یچ-

 سرمو تکون دادم و گفتم: یعصب

 و ازش خواستم باهام ازدواج کنه! دختر اعترافِ عشق کردم هیبه -

 تا بناگوشش باز شد و گفت: ششین

 ه؟یچ یبرا افهیق نیخوبه،پس ا یلیکه خ نیا-

 !که گفتم دوستش ندارم یآخه دروغ گفتم،من اصالً اونجور-

 :دیگشاد شد و پرس رتیاز ح چشمهاش

 !؟یکرد نکارویپس چرا ا-

نم ازدواج کنم و م دیوستهاش بااز د یکیداده با دخترِ  ریبابام خالص بشم،بهم گ یدادنا ریاز گ خوامیم نکهیبخاطرِ ا-

 .از دختره متنفرم

 نشست و گفت: مییمبلِ روبرو یبلند شد،اومد رو زشیپشتِ م از

 دیکرده که با ی.اون دختره چه گناهکه من با خاطره کردم یکنیم ویهمون کار یکارت کامالً اشتباهه فرهان،تو دار-

 از طرفِ تو ضربه بخوره؟

 هام فشار دادم و گفتم: قهیرو شق یعصب دستامو

 .کارو بکنم نیا دیاما من با دونمیرو م نایا یهمه -
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 ؟یگیبه من م یدار زارویچ نیا یپس چه مرگته که اومد-

 رو مبل بلند شدم و گفتم: از

 .خودم بگم تا مثلِ حُناق خفه م نکنه رِیغ یکیبه  خواستمیچون م-

به .اومد میآالرم گوش یو همون موقع صدا رونی،از اتاقش رفتم بنگفت یچیه گهیبه تاسف برام تکون داد و د یسر

 کردم آروم باشم و جواب دادم: یکرد،سع یانداختم و اسمِ سارا بِهِم دهن کج یصفحه ش نگاه

 .بَه سالم سارا خانم-

 گفت: یلحنِ آروم با

 د؟یسالم آقا فرهان،خوب-

 ؟یشده که بهم زنگ زد یزیخوبم ممنون،چ-

 

 نهم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتادم[

 ��بیغر آغوش��

 کرد و بعد گفت: یکوتاه مکثِ

 !باهاتون حرف بزنم،راستش من فکرامو کردم دیکه داد یشنهادیدر موردِ پ دیبا-

 گفتم: یلحنِ شاد.با که جوابش مثبت باشه کردمیکه عذاب وجدان داشتم اما خوشحال شدم و دعا دعا م نیا با
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 ؟یگیواقعاً راست م-

 انگار خنده ش گرفت و بعد گفت: اونم

 .شیپ یدنبالم مثلِ دفعه  ایلطفاً ب گم،پسیآره واقعاً راست م-

 !چشم،شما امر بفرما بانو-

 یو به خودم واسه باز دیلبم ماس ی.خنده رودمیهم فهم یاز پشتِ گوش یکرد و من خجالتشو حت یخداحافظ عیسر

 بهم زنگ زد و گفت: رون،شاهرخیاز شرکت رفتم ب ی.بازم بدونِ مرخصدختر لعنت فرستادم نیدنِ ادا

 ؟یها،باز کجا رفت یاریشورشو درم یدار گهید-

 !دوستت آماده کن نیبهتر یِعروس ی.خودتو براسارا،االن بهم زنگ زد دنِید رمیدارم م-

 ....ی،تو دارکارو فرهان نینکن ا-

 یاما با دختر آقا رمی.حاضر بودم بمشدیمانعم م دینبا یقطع کردم،کس یحرفشو بزنه و بدونِ خداحافظ نزاشتم

 !ازدواج نکنم یافضل

پخش رو  ی.صداباتالق خالص کنه نیسارا،کاش قبول کنه و منو از ا یشدم و راه افتادم سمتِ خونه  نمیماش سوارِ

 ر کردم:کردم و همراهِ خواننده بلند بلند تکرا ادیز

 با من خودت بگو،خودت بگو یکردیچِکار م یمن بود یاگه تو جا-

 خودت بگو،خودت بگو شکستنیم یاگه دلت رو به آسون یگفتیم یچ

 من خودت بگو،خودت بگو یب یرفتیکجا م یمن بود یتو جا اگه

 دل بستن خودت بگو،خودت بگو یعمر هیبعد از  یدیدیم یچجور منو

 

 عشقم ستمیمن مثلِ تو ن اما

 زارمیتورو تنهات نم چوقتیه من
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 من عاشق باشم اما یدوست دار تو

 دوستت دارم یکه باش یهر جور من

 

 آهنگ: نیا کردیرو داشت برام تکرار م ندهی!انگار آیبعد از مدتها زندگ گفتیبهم م زارویچ نیسارا داشت ا انگار

 

 همه دور و برت باشن یتو دوست دار-

 باشهنگاهشون به سمتِ تو  همه

 ایدن نیمن آرزو دارم تو ا یول

 تو واشه دنِیچشمهام واسه د فقط

 من یهمه باور کنن ب یدوست دار تو

 یباش تیغرقِ زندگ یتونیم بازم

 بدون تو گمیم غرور با  من یول

 ینقاش یمرده تو هیمثلِ  شمیم

 

 عشقم ستمیمنکه مثلِ تو ن آخه

 زارمیتورو تنها نم چوقتیه من

 من عاشق باشم اما یدوست دار تو

 دوستت دارم... یکه باش یهر جور من
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 !زاشتیو تنهام م کردیلحظه شک نم هیمطمئناً  دیفهمیخودم دادم،سارا اگه م لِیتحو یپوزخند

 

 هشتادم_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت صد و هشتاد و 

 ��بیغر آغوش��

 ''سارا''

ر د ی.کلفرهان شنهادِیپ یادآوریو پر از استرسم لبخند زدم و تهِ دلم غنج رفت از  دهیبه صورتِ رنگ پر نهیآ داخلِ

من فرهان رو .شدینم دایپ شنهادشیواسه ردِ پ یبهونه ا گهید کردمیبه دلم رجوع م یموردش فکر کردم و وقت

از خودم از  ینگاه کردم و راض نهیبه سرتاپام داخلِ آ وباره!دبود که ازش خوشم اومد یکِ دونمیدوست داشتم و نم

کردم  یسع.کردیبود و طلبکارانه نگام م ستادهیو باز مامانم دست به کمر ا نیی.از پله ها رفتم پارونیاتاق رفتم ب

 بهش زدم و گفتم: یخونسرد باشم،لبخند

 شده قربونت برم؟ یچ-

 بهم رفت و گفت: یغره ا چشم

 ؟یریکجا م نمیببگو ب عیبهت نگم،سر یزیکه چ زیزبون نر-

 لبخند زدم و گفتم: دوباره

 !رونیبا سحر برم ب خوامیم-

 کرد و گفت: زیر چشمهاشو
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 .گهیها،چه خبره د رونیب یریبا سحر م یلیخ داًیجد-

 به جانب نگاهش کردم و گفتم: حق

 نشستن که بهتره. کاریکنم،از تو خونه ب کاریخب چ-

 .یرب حیواسه تفر یالک نکهینه ا یبرس ییجا هیتا به  یریدرستو بخون خب،دانشگاه م نیکجا بود؟بش کاریب-

 پس با آرامش گفتم: شدیشروع م یتکرار یداشت بحث ها باز

 .برم دیشده با رمیشما نگران نباش،االنم د خونمیمامان من درسمو م-

 وار شدم و گفتم:.فرهان اومده بود و بالفاصله سکردم و رفتم دمِ در یخداحافظ ازش

 .نداره تیمارو،تو محله خوب دهیند یتا کس فتیراه ب عیسر-

 نمونیب یا قهی.چند دقتونستم بهش نگاه کنم یروبرو بودم،نم ی رهی.استرس داشتم و فقط خگفت و راه افتاد یچشم

 فرهان گفت: نکهیسکوت بود تا ا

 ده؟یرنگت پر ؟چرایچرا ساکت-

 تم:تو هم قفل کردم و گف دستامو

 !ستین یزیچ-

 گفت: یلحنِ بامزه ا با

 مطمئن؟-

 و گفتم: دمینگاش کردم،خند باالخره

 !مطمئن-

 رو نگه داشت و گفت: نی.باالخره ماشآروم شده بودم یو من کم دیخند

 .میدیرس گهیخب د-
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وقت بود  یلی.خدمیکش قینفسِ عم هیشدم و  ادهیپ ی،با خوشحالدربند میاومد دمیاطراف نگاه کردم و تازه فهم به

 .بودم ومدهیدربند ن

 

 کمی_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتاد و دوم[

 ��بیغر آغوش��

 و گفت: دی.فرهان بهم نگاه کرد،خنددینفس کش شدیم نجایانگار جدا از تهران بود،ا نجایا اصالً

 .نفس بکش شتریباال اونجا ب میبر ایب-

تخت  هی یجا رو هیباال رفتن باالخره  یباال و بعد از کل می.با هم رفتدمیخند زیر زیانداختم و ر ریخجالت سرمو به ز با

کس انگار قصدِ حرف  چیو ه میاول فقط به هم نگاه کرد ی قهی.چند دقداد یو فرهان سفارش تنقالت و چا مینشست

 که باالخره فرهان به حرف اومد: میهنوز ساکت بود انرهزدن نداشت.سفارشات رو آوردن و رفتن اما من و ف

رو که بخاطرش خواب و  یبا سرعت جِت اومدم تا بشنوم اون جواب یتا جوابمو بد مینیبب یخوایم یگفت یوقت-

 بشنوم؟ ی.پس بگو قراره چخوراک نداشتم

 یانداختم و با هزار سخت ریزشه بهم.سرمو به  رهیچه برسه که بخواد خ لرزوندیهم قلبمو م زدیحرف م یوقت یحت

 شروع کردم به حرف زدن:

 !فکر کردم و جوابم...جوابم مثبته اما نه بخاطرِ تو بلکه بخاطرِ دلِ خودم شنهادتیراستش من در موردِ پ-

 همه داد زد: یو جلو دیاز جا پر هوی
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 !قبول کرد ایخدا-

 و گفت: دیکه خند کردندیبا تعجب نگاهش م همه

 خانم خانما قبول کرد با من ازدواج کنه! نیا-

 و گفتم: شدمیاز خجالت آب م داشتم

 .فرهان زشته،آبرومون رفت نیبش-

 خندونش نگام کرد و گفت: ینشست،با چشمها یخوشحال با

 !چقدر خوشحالم سارا یدون ینم یوا-

 دمیصورتِ ملتهبم کش یرو یدونستم صورتم سرخ شده،دست ی.مختیر نییپا یاسمِ کوچکم صدام زد و قلبم هر به

 و گفتم:

 ؟یاریدرم یباز وونهیچرا د-

 .یدختر،خودتم خبر ندار یم کرد وونهیآخه تو د-

 کردم و گفتم: یآروم ی خنده

 .گهید چرا االن خبردار شدم-

 بود. میروزِ زندگ نیبهتر.اون روز که حرف دلمو زدم بهش نیو اِنگار آروم گرفته بودم از ا دیخند اونم

........ 

 یتو آغاز شد و

 نرسم انیکه به پا تا

 یهمه خوب جهان تو

 همه تو... جهانم



 بیآغوش غر

 
354 

 

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 

 دوم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتاد و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

نداشت و انگار خونه  یباهام کار زیکامب ییدادم،از اون شب کذا ینششته بودم و داشتم آهنگ گوش م ییرایپذ یتو

که دلم  یزیجز چ زدیحرف م یکنارم و باهام از همه چ نشستی.مادرش هم نگرانش بود و صبح تا شب ماومد ینم

شده اما  نهیپُر از ک زیافتاده که اِنقدر دلِ کامب یتفاقبدونم در گذشته چه ا خواستیدلم م یلی.خبشنوم خواستیم

پاهام مشت کردم و  یدستمو رو دمیباز شدنِ در رو که شن ی.صدازدینم یدر موردِ گذشته حرف چوقتیمادرش ه

مبل  یوقت!ستادیایو قلبم انگار داشت م دمیرو شن شدیم کیقدمهاشو که بهم نزد ی.صداداشتم آروم باشم یسع

 تو گوشم: دیچیو صداش پ مینیتو ب دیچیعطرش پ یکه کنارم نشسته،بو دمیرفت فهم نییخورد و پا یتکون

 ؟یچرا نشست نجایا-

 لب باز کردم و گفتم: یسخت به

 !باشم نییپا نیمامانت حوصله ش سر بره و بخواد باهام حرف بزنه و بهتره که هم دیشا ،گفتمینطوریهم-

 و بعد گفت: دمیپوزخندشو شن یصدا

 !یمهربون نشون بد خودتو خوب و یخوایو م یمادرت هیشب قاًیدق-
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آزارم بده  خواستیباز ترس وجودمو پر کنه،انگار باز دوباره م شدیباعث م نیداشت و ا تیاز عصبان ییرگه ها صداش

 م:گفت یآروم یبهم گفته و بجاش لبخند زدم،بعد هم با صدا یکه چ اوردمیخودم ن یبه رو.گشت یو دنبالِ بهونه م

 .یکنیدر مورد مادرم و من اشتباه م یتو دار-

 نیهم یرو نداشتم برا زشیجنون آم یخنده ها نیتحملِ ا گهید،دیخندیو بلند بلند م دنیشروع کرد به خند باز

 شدم و صدام رفت باال: یعصب

 ؟یخوایاز جونِ من م ی؟چیکنیولم نم گه،چراید ؟بسهیمسخره رو تمومش کن شِینما نیا شهیم-

 ی.تا چند لحظه االعمشاز عکس  دمیترسیشجاعت به خرج داده بودم و االن م یلید،خیخندینم هگیشد و د ساکت

 سکوت کرد و بعد گفت:

 !دهنِ صاحاب مرده مو باز نکنم نیساکت بمونم و ا ی.بهتره بزاریچیبا،هید یدونینم یچیتو ه-

 .که سرم اومده هستم ییهمه بال نیخب باز کن و بگو،فکر کنم حداقلِ حقمه که بدونم چرا مستحقِ ا-

 !یدیتاوانِ کارِ مادرتو پس م یتو فقط دار-

 گلومو گرفت و گفتم: بغض

 .زیحرف بزن کامب کنمیشد رو بدونم،خواهش م یهمه بدبخت نیکه باعثِ ا یهمون اشتباه خوامیخب م-

 

 سوم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتاد و چهارم[

 ��بیوش غرآغ��
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 کرد و بعد گفت: یکوتاه مکثِ

 یپسربچه  هی.منم نداشت یشوخ یکارش با کس یمعلم بود که تو هیداشت و مادرم هم  یشرکتِ خدمات هیپدرم -

مامان و بابام بودن  نکهیاما از ا کردمیسرگرم م یو باز لمیو خودمو با ف نشستمیتنها بودم که صبح تا شب تو خونه م

پخش کرد تا  یاز شرکت رفت و پدرم آگه یخانوادگ کالتِپدر بخاطرِ مش یِگذشت و منش ی.چند وقتخوشحال بودم

عد .از اون به باستخدام و پدرم قبولش کرد یمادرت اومد برا نکهیاومدن و رفتن تا ا ایلی.خاستخدام کنه دیجد یِمنش

 حرفو باهامون  دادینم تیبه ما اهم یذره ا یحت گهیخونه خسته بود د اومدیت مکرد و هر وق رییرفتارِ پدرم تغ

بابات  گفتیو م کردیمامانم نوازشم م کردمیمامانم و از پدرم گِله م شِیپ رفتمیم هیاما من هر وقت با گر زدینم

و دوباره  کردمیهاشو باور م.منم حرفخسته س شهیکه هم کنهیم ادیو االن سرش شلوغه و کار ز استیمردِ دن نیبهتر

هر شب بدتر از شب  یو حت کردیرو م ایشدم اما اون بازم همون بداخالقیمنتظرِ اومدنِ پدرم از سرکار م یبا خوشحال

و  زدیلبخند م نیاما مادرم باز هم خوشب دمیترسیپدرم م یکم کم داشتم از رفتارها گهی.من دکردیقبل رفتار م

 خونمون زنگِبود و سرکار نرفته بود  ضیروز که مامانم مر هی نکهیگذشت تا ا ی.چند ماهداشت منم آروم کنه یسع

ود ب ستادهیپله ها ا نِییکه پا یدمِ پله ها و مادرم با خانم می.با مادرم رفتبلند شدم و درو باز کردم عی.من سررو زدن

 :دیکرد و پرس یاحوال پرس

 د؟یهست یشما ک-

 گفت: یآروم ی!بعد با صداانم لبخند زد و چقدر تو نظرم لبخندش قشنگ بودخ اون

 !شرکتِ همسرتونم یِمن منش-

 نویبود و ا دهی.مادرمم انگار ترسخبرِ بد بودم هیو هر لحظه منتظرِ  دیخنده از لبم پر کش کدفعهیدونم چرا اما  ینم

 رو به اون خانم گفت: ییحال با خوشرو نیا ،بادیش فهم دهیاز صورتِ رنگ پر شدیم

 .داخل لطفاً  دییبفرما-

 :دی.مادرم هم پرسباال ومدیراحتم و ن نجایاون خانم گفت هم اما

 خانمِ ....؟ دیداشت یبا من کار-

 .هستم یاصغر-

 ؟یخانم اصغر دیداشت یبله،با من کار-
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 شد و گفت: یمادرت جد کدفعهی

 !یلیخانمِ سه خوامیمن ازتون کمک م-

 :دیکنجکاوانه پرس مادرم

 اد؟یاز دست من برم یچه کمک-

 !دیریهمسرتون رو بگ یلطفاً جلو-

 یبه مادرت و دوست داشتم هر چه زودتر ادامه  کردمیماتش برو و من بدتر از مادرم شوکه شده نگاه م مادرم

 انداخت و گفت: یمادرم به من نگاه کدفعهی،اما حرفشو بزنه

 .میبزرگونه بزن یو داخل خونه تا ما بزرگترا حرفهاپسرِ قشنگم شما بر-

 نگرانِ ی.صداتا حرفهاشونو گوش بدم ستادمیپشتِ در ا یواشکیموافقت تکون دادم،رفتم داخل و  یبه معنا یسر

 :دمیمادرم رو شن

 ؟یخانمِ اصغر هیمنظورتون چ-

و ابرازِ  گردهیروزِ خوش ندارم،همش دور و بر من م هیشدم و  یعاص گهیمن از دستِ شوهرتون د یلیخانمِ سه-

 کاریچ دیبا گهید دونمیشوهرتون نم یزننده  ی.من واقعاً به اون کار الزم دارم اما با رفتارهاکنهیعالقه م

 فهمم چرا با وجودِ زن و بچه داره ی.من نمبرداره راشکا نیدست از ا گهیتا د دی.توروخدا با شوهرتون صحبت کنکنم

 !کنهیم نکارارویا

با همون  خواستیدستمو مشت کردم و دلم م ادیاما بجاش از حرصِ ز هیگر رِیبزنم ز خواستمیدر خشکم زد و م پشتِ

 که داشت دمیمادرمو شن یرفته  لیتحل ی.صدادر موردِ پدرم دروغ نگه گهیمشتِ کوچکم بکوبم تو دهنِ مادرت که د

 رد: یتوان هاش رو هم واسه خوب جلوه دادنِ پدرم به کار م نیآخر

 !کنهیفکر نم گهید یچیو اصالً به جز من و بچه مون به ه هیخانم،همسرِ من مرد ِ خوب دیکنیشما اشتباه م-

 

 چهارم_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتاد و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

 :دمیو پوزخندِ مادرتو د رونیپشتِ در اومدم ب از

دینیرو بب قیحقا نیخوایبرف و نم رِیز دیرو مثلِ کبک کرد د،سرتونیکنیاشتباه م دیکه دار دیشما هست نیاتفاقاً ا-

از همجنسهام  یکی خواستمیچون نم دیهمسرتون باش یدر اطالعِ کارها خواستمیچون م نجای.منم اگه اومدم ا

 !کنه یرو بلده زندگ دنکر انتیکه فقط خ یخوش باور با مرد یمثلِ آدمها ینطوریا

کرد به  ریکه پاش گ دیگفت و روشو برگردوند تا بره،مادرمم که هول شده بود صداش زد و دنبالش دو نویا مادرت

نکه .مکردیمادرت که برگشته بود و با ترس به مادرم نگاه م یپا یدرست جلو نییپله ها و پرت شد پا یموکتِ باال

 و کنارِ مادرم نشستم و گفتم: نییپا دمیاز پله ها دو رونیتازه از شوک اومده بودم ب

 ؟یشد؟خوبیمامانِ گلم چ-

 و باز از پدرم دفاع کرد: دیخند اونم

 !میمونیم یپسرم و تا ابد هم خوشبخت باق میخوشبخت یلیحرفهاش دروغه.ما خ ی گه،همهیاون داره دروغ م-

 سرمو تندتند تکون دادم و گفتم: ختمیریکه اشک م همونطور

 .باشه مامان،باشه-

.منم با حرص به مادرت که به اورژانس زنگ زده بود نگاه کردم و شد هوشیچشمهام ب یزد و جلو یلبخند مادرن

 گفتم:

 !یخانم منش رمیگیانتقاممو ازت م-
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 دکتر گفت: مارستانیب میاورژانس اومد و مادرمو برد ی،وقتفقط نگاهم کرد و رفت مادرت

 .ستهیپاهاش وا یرو تونهینم گهیمادرت د-

تو رو  ی.وقتو صبر کردم تا بزرگ بشم و زورم بهش برسه رمیگرفتم انتقاممو از مادرت بگ میاون موقع بود که تصم از

 !تو عذابش بدم قِیگرفتم از طر میچقدر مادرت دوستت داره تصم دمیو فهم دمید

 

 چیکه مادرم ه دمیرسیم جهینت نیبه ا کردمیفکر م شتریاما هر چقدر ب دمیدیر داشتم خواب مبودم و اِنگا شوکه

 عذابها باشه پس گفتم: نیمُستَحقِ ا ینطورینکرده که ا یکارِ اشتباه

کرده  یشوهرش مطلع کنه؟بد کار یکرده که خواسته مادرتو از کارها یوسط؟بد کار نیبوده ا یمادرِ من چ رِیتقص-

 به مادرت نشون داده؟ شویواقع یکه چهره 

 داد زد: سرم

 گهیمادرت باعث شد پدرم د یِمادرِ تو باعثِ فلج شدنِ مادرِ من شده.فداکار یِرخواهیخ ینیبیکرد،م یآره بد کار-

 .میکن یزندگ یبه خونه برنگرده و من و مادرم تو سخت

 صدامو بردم باال: یعصب منم

 یخوشبخت رو درم یآدمها یادا یو الک دیکردیم یزندگ انتکاریآدمِ خ هیتا ابد با  دیبا دیدیفهم یاونوقت اگه نم-

از همه انتقام  خوادیکه م نهیو پر از ک یآدمِ عقده ا هیمونده؟ یاالن از تو چ زی.به خودت نگاه کن کامبدیآورد

ذره  یکه حت ییتو نیو تهش ا ستیخوب ن چوقتیه ؟انتقامیکن بودداره که خودتو نا نویارزشِ ا یزندگ ره،واقعاًیبگ

 !یکنینم یاحساسِ شاد یا

 تو صورتم و گفت: دیمو گرفت تو دستش،محکم کوب قهی

 !فقط خفه شو-

دست و پاش لِه شدم که هر لحظه  ریافتاد به جونم،انقدر کتک خوردم و ز زیو دوباره کامب دیچیتو کل وجودم پ درد

 ی.انقدر تقال کرده بودم که حتپاچهیبشکنه و بند بندِ وجودم داره از هم م خوادیبدنم م یاستخونا کردمیفکر م
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 هوشیدستش ب رِی!اونم انقدر منو زد که زرمیبزنه تا بم منودادم انقدر  حیتوانِ تکون خوردنم نداشتم و ترج گهید

 !امیبِهوش ن گهید چوقتیشدم و کاش ه

............. 

 مرگ

 است نیریش یخواب مثلِ

  یوقت

 یداریب هنگامِ

 !یکنینگاه نم میچشمها درونِ

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 

 پنجم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتاد و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

 دست از زدنش برداشتم و صداش زدم: دهیکه ترس خوردیتکون نم گهید

 .با توام دختر بای!دشمیم ینده که عصب یمنو باز نیجواب منو بده؟بب بایبا،دید-
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 یش و صدا نهیس یسرمو گذاشتم رو نیهم یکشتمش برا کردمیها فکر م وونهید داد،مثلِیاون اصالً جوابمو نم اما

.از پله ها به مارستانیب بردمشیم دیدستام گرفتمش،با ی.بلندش کردم و روراحت کرد یکم المویزدنِ قلبش خ

 سرش داد زدم: تیزد،با عصبان غیج دیرو د باید یجلوم ظاهر شد و وقت دهیکه فر نییسرعت رفتم پا

 چه خبرته؟-

 :دیلکنت پرس با

 ...شد..ن..د؟یخ...ا..نم....چ-

 :دیمن جوابشو بدم مادرم از اتاقش خارج شد و نگران پرس نکهیاز ا قبل

 ؟یسرش آورد ییچه بال-

 نگاه کردم و گفتم: باید یِو خون دهیپرصورتِ رنگ  به

 !بشه ینطوریا خواستمیخودش بود،من نم رِیتقص-

 !ز؟یکامب یکنیم هیگر یدار-

 هیکه دارم گر شدی!خودمم باورم نمبایرو صورتِ د دیشده از سوالِ مادرم سرمو آوردم باال و اشکم چک شوکه

اشتم رو گذ باید ی.وقتنشکنم دهیمادرم و فر یجلو نیاز ا شتریتا ب رونیسمتِ در و رفتم ب دمیسرعت دو کنم،بهیم

سوارِ  عی.درو بستم و خودمم سرکردیکالفه م م نیو ا رمیمو بگ هیگر یجلو تونستمینم نیعقب ماش یِصندل یرو

یدست از سرِ چشمهام برنم یلعنت یاشکها نیو ا کردمیم ی.رانندگمارستانیشدم و راه افتادم سمتِ ب نیماش

 ی.داشتم روانراحت بشه باید دنِیاز نفس کش المیتا خ کردمیو عقب رو نگاه م گشتمیبرم قهی.هر چند دقدداشتن

رفتم داخلِ  عیو سر میدی!رسخودش بود که از مادرش دفاع کرد رِیتقص فرستادم،همشیلعنت م خودمو به  شدمیم

 بایبا برانکارد اومدن طرفم و د عی.پرستارها سرسمتِ اورژانس دمیرو گرفتم رو دستام و دو بایمارستان،دیب یمحوطه 

که دکتر  رفتمیاورژانس رو راه م یطول راهرو م.داشتفتهیبراش ن یکه اتفاق کردمیداشتم دعا دعا م ی،هِرو بردن

 :دمیسمتش و پرس دمیدو عیاومد،سر

 حالش چطوره دکتر؟-

 به سر تاپام انداخت و گفت: ینگاهِ بد یدکتر
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.برو دعا تا من نظرمو بدم ومدهیباشه،االنم فعال بهوش ن یبستر نجایا دیبا یهفته ا هیانقدر کتک خورده که فکر کنم -

 !یشیم مونیپش فیزنِ ضع هیپسرجان وگرنه تا آخر عمرت از نشون دادنِ زورِ بازوت به  ادیکن بِهوش ب

 .انداختم و دکتر از کنارم رد شد و رفت ریبه ز سرمو

 

 ششم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتاد و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 یبرام با همه حت بایچون د مردمیم اومدیبِهوش نم بایو حرفِ دکتر منو ترسونده بود،اگه د کردمیعجز م احساسِ

چشمهاشو بسته بود و هنوز آروم  .رفتم دمِ اتاقش و نگاهش کردم کهترسوندیمنو م بیعج نیو ا کردیخاطره فرق م

آالرمِ  ی.صداکردیرو راحت م المیو خ دیبخشیم یزندگش بهم  نهیس یرفتنِ قفسه  نییو پا د،باالیکشینفس م

 بود.جوابشو دادم و گفتم: بایباعث شد چشم ازش بردارم،ز میگوش

 ؟یدار کاریچ-

 ز؟یکامب یسالمتو خورد-

 گفتم: یعصب

 !یدار کاریچ نمیتو رو ندارم پس حرف بزن بب یها یلودگ یحال و حوصله  بایز نیبب-

 شد: یعصب اونم

 االن؟ یی؟کجایریگیخب بابا چرا پاچه م لهیخ-
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 و گفتم: دمیکش یکالفه ا پوفِ

 .ستیبه تو مربوط ن-

 !کردم دایرو پ یخواستیکه م یسگ گازت گرفته امروز،فقط زنگ زدم بگم اون هکر نکهینه مثلِ ا-

 نداشتم پس گفتم: ویچیموضوع برام مهم بود اما فعال اعصاب ه نیا نکهیا با

 .،فعالمیزنیبعد در موردش حرف م بایز-

 یواشکی.به اطراف نگاه کردم و خوردیتکون هم نم یذره ا یشدم اما حت باید ی رهیقطع کردم و دوباره خ ویگوش

 شیاز موها ینگاه کردم و طره ا شی.به صورتِ زخمتختش و دستشو گرفتم تو دستم کیرفتم داخلِ اتاق،رفتم نزد

 دم،منیترسیداشتم از خودمم م گهی!ددستم رو دیزده بود رو دادم داخل و اشکم چک رونیب یروسر رِیکه از ز

بود و من داشتم منو عوض کرده  بای!دختمیریاشک م قهیحاال هر دق یهمه خشم و سرد نیبعد از ا یلیسه زیکامب

 گفتم: کردمیکه نگاش م دم،همونطوریفهمیم نویتازه ا

 دونمیحرصمو نم یانتقام گذشتم ول رِی.من از خنزنمت گهید دمیخونه،قول م میتخت بلند شو بر نیاز ا باید-

 یپاها یافتم که مادرم جلو یم نیا ادِی نمتیبیم یکنم،هر چقدرم که دوستت داشته باشم وقت یخال یچطور

 بایکنم،ز کاریچ دیبا دونمیو نم شمیتَلَف م قامعشق و انت یِدوراه نیا نِی.دارم بو قلبش شکست نیمامانت خورد زم

.بدتر از رهیانتقامشو بگ خوادیدروغِ منو در موردِ شاهرخ باور کرده و م یچون حرفها کنهیم کمیتحر یهم داره هِ

یم بای!درهیو بخواد تو رو ازم بگ رهیبه دل بگ نهیکه ازم ک ترسمیون مراستشو بهش بگم چ تونمیکه نم نهیهمه ا

که ازم  دونمیم نمیمونم،ایپش یو االن مثلِ چ ینینب گهیخودم باعث شدم تو د دونمیستم،مین یدونم آدمِ خوب

که من ازت گرفتمشون،با  ییبا همون چشمها یتو جادوم کرد با،اِنگاریت شدم د وونهی!من داما،من عاشقتم یمتنفر

درمان،دوست  یگرفتم ببرمت خارج برا می.تصمندارهجز پنهان کردن دردت  ییمعنا چیکه رو لبته و ه یاون لبخند

 !؟یتو هم دوستم داشته باش یروز هی شهیم یعنی!یو دوستم داشته باش ینیدارم منو بب

.چشمهاشو آروم دستشو وِل کردم و منتظر بودم تا چشمهاشو باز کنه عیدستم بود تکون خورد،سر یکه تو دستش

 !باز کرد و نگام کرد
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 هفتم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتاد و هشتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

م،اون مرد داشت با !دوباره چشمهامو بستم و باز کرددمیرو روبروم د یاحساسِ درد چشمهامو باز کردم و مرد با

.چشمهامو باز بود زیعطرِ کامب یم،بوینیتو ب دیچیعطرش پ ی.چشمهامو بستم و بوکردیقرمزش نگام م یچشمها

!دوباره و دوباره چشمهامو بستم و باز کردم و دمیدیحدِ ممکن باز شدند،من داشتم م نیتا آخر کدفعهیکردم و 

 :دیپرس یوقت دمیرو د زیکامب یحرکت لبها

 ؟یشنویم ؟صدامویخوب ایید-

با  زیدوباره به کامب ،بعدنمیبب خواستیدلم م شهیکه هم یلرزونم رو آروم آوردم باال و چشمم افتاد به حلقه ا دستِ

فر بور!چشمهام پر از  یو موها رهیت یِعسل یبود؟!چشمها یشکل نیا زی!پس کامبشدم رهیش خ دهیفرِ ژول یاون موها

 ی.من بعد از اون همه سختدمیدیاما من داشتم م افتهیم یداره چه اتفاق دونستمیزد،نمیاشک شد و قلبم تندتند م

 مونهیخواب م هی.مثلِ نمیبیتا سر حدِ مرگ منو زده بود و حاال که بِهوش اومدم دارم م زیدم،کامبیدیو رنج داشتم م

 کردم،بهینگاه م بهشو دکتر رو صدا زد،تو تمامِ مدت داشتم  رونیرفت ب دمیجوابشو نم دید یوقت زی!کامبدنید نیا

!خنده م گرفت من داشتم احساسِ گفتیرو م گهید زِیچ هیروزهام بود اما چشمهاش داشت  نیکه شکنجه گر ا یکس

 !کارِ ممکن بود نیتر یعیبرام طب دنیو اِنگار د دمیدیرو م زیکامب یتو چشمها

 هم گفت: نهیواردِ اتاق شد و بهم لبخند زد،بعد از معا دکتر

باشه چون بدنش کوفته شده و ورم  یبستر گهید یکه خورده تا هفته  ییبخاطر ضربه ها دیحالش خوبه فقط با-

 .کرده
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 :دیاومد طرفم و پرس زی.کامبرونیهم از اتاق رفت ب بعد

 ؟یبهتر-

 :دیبا تعجب پرس کدفعهیکه زُل زده بودم داخلِ چشمهاش! یتکون دادم در حال دییتا یِبه معن سرمو

 !با؟ید یکنینگام م یتو دار-

 و گفتم: دمیخند

 !نمیبیصورتو!من م یقرمزتو،تعجبِ تو یِعسل یفرتو،چشمها یز،موهایکامب نمتیبیدارم م-

تا  کردیدهانشو باز م ی،توانِ حرف زدن نداشت و هِقدم رفت عقب هیحدِ ممکن از هم باز شد و  نیتا آخر چشمهاش

 گفت: دهیبر دهیبه حرف اومد و بر قهی.باالخره بعد از چند دقکردیبگه و دوباره سکوت م یزیچ هی

 چ...طور...ممکنه؟!-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 !دونمیمنم نم-

 

 هشتم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و هشتاد و نهم[

 ��بیغر آغوش��
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نمیبیکه دارم م شدیخودمم هنوز باورم نم یداشت باور نکنه وقت رون،حقیو به سرعت از اتاق رفت ب دیلرز لبش

 :دیپرس زی!دوباره دکتر واردِ اتاق شد و رو به کامب

 شه؟یآقا مگه م یچ یعنی-

 کرد و گفت: نییسرشو باال و پا عیسر زیکامب

 افتاده دکتر؟! ی.چه اتفاقنهیبیداره م گهیبود و االن که بِهوش اومده م نایناب گم،همسرمیبخدا دارم راستشو م-

 :دیرو به من پرس نیهم یبرا شدیهم تعجب کرده بود و باورش نم دکتر

 داره؟! قتیحق-

 تکون دادم و گفتم: دییتا یِبه معن سرمو

 !دکتر یآقا قتهیآره حق-

 !شهی،اما من هنوز باورم نمافتاده یچه اتفاق مینیتا بب میانجام بد یاِم آر آ دیو گفت با دیونه ش کشبه چ یدست دکتر

ناراحته از  یحتماً االن کل زی.کامبکردمیم ریرو ابرها سِ یبودم که از خوشحال یهم حق داشت و من تنها کس دکتر

 دنِی.االن فقط مهم دخوشحاله ای کنه،ناراحتهیفکر م یچ یکه ک ستیمهم ن گهید ینقشه ش نگرفته ول نکهیا

.بهتره صبر کنم بهتر بشم و بعد بهشون خبر بدم شهینم هک افهیق نیبه خانواده م اطالع بدم اما با ا عیسر دیمنه،با

 همادرت بود ک رِیتو گوشم....همش تقص دیچیپ زیکامب یافتادم و حرفها زیمادرِ کامب ادِی.کنهیذوق م یحتماً مادرم کل

 ....بایما نابود شد....فقط خفه شو د یِزندگ

که بعد از اون کتک گرفتم!خنده م گرفت،انگار داشتم از  یپاداش نیبه ا دیارز یاون لحظه درد داشتم اما م چقدر

و چشمهاش قرمزِ قرمز  کردیناباورانه نگام م زیرو تنها گذاشت،کامب زی.دکتر من و کامبگفتمیم ونیهذ ادیز یِخوش

 :دمیحق به جانب نگاهش کردم و پرس.بود

 که نقشه هاتو بهم زدم؟ یه؟ناراحتیچ-

 و گفت: دیخند

 !انقدر خوشحالم که حد نداره-
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 و گفتم: دمیشدن من خوشحاله؟!خند نایب گفت؟ازیداشت م یچ نینگاهش کردم،ا یجیبرد و فقط با گ ماتم

 !یتو خوشحال شهیچه حرفا،منکه باورم نم-

 !شهیخودمم باورم نم-

گفتم و صورتمو از درد جمع  ی.کنار لبم رو خاروندم و دردم گفت،آخآوردم از حرفهاش یشدم و سردرنم جیگ شتریب

 گفت: زیکردم که کامب

 ؟یدرد دار یلیخ-

 تمام گفتم: یِجیناراحتش نگاه کردم و با گ ی افهیق به

 !ادینه ز-

 یاِنگار خواب زده شده بود و داشت اون رو زی!کامبتر از قبل کرد جیرو گ جینِ گگفت و م یخداروشکر رلبیز

 شاهرخ بود! نمشیبب خواستیکه دلم م ینداشت چون االن تنها کس تیاهم گهیاما برام د دادیمهربونش رو نشونم م

........ 

 خواب زده را تنها نگذار من

 باورم شود بگذار

 یا ستادهیا میتو روبرو که

 تیچشمها و

 !خندندیته دل م از

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 نهم_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نودم[

 ��بیغر آغوش��

 بلند شد،به پرستار که داخلِ اتاق شده بود گفتم: میآالرمِ گوش یصدا

 د؟یمنو بد یِاز تو کمد گوش شهیم-

 یسع د،امایانداختم،شاهرخ بود.هول شدم و دستهام لرز یگاه.به صفحه ش نداد دستم ویبهم زد و گوش یلبخند

 حفظ کنم و جوابشو دادم: مویکردم خونسرد

 .احتشام یسالم آقا-

 ؟یانضباط یاول و ب د؟روزِیومدیسالم خانم مقدم،چرا امروز شرکت ن-

 لبم و گفتم: ینشست رو یلبخند

 .امیب تونمیمن امروز نم یول دیببخش-

 :دیکرد و بعد پرس یکوتاه مکثِ

 د؟یتونیچرا نم-

 !هستم یبستر مارستانیذره حالم بد بود ب هی-

 :دیپرس یلحنِ نگران با

 افتاده؟ یاتفاق ؟چهیچرا بستر-

 !دیاحتشام،خودتونو نگران نکن یآقا ستین یخاص زِیچ-

 د؟یشد یبستر یوقت ستین یخاص زِیچطور چ-
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 غنج رفت و گفتم: شیاز نگران دلم

 !اومدن مارستانیب نیاتفاقا به نفعم بوده ا-

 :دیپرس یلحنِ کنجکاو با

 چطور؟!-

 و گفتم: دمیخند زیر زیر

 !نیفهمیم دمتونید یحاال وقت-

 و گفت: دیخند اونم

 .خانم باید نایشد طونیش-

 و گفتم: دمیهم خند دوباره

 .ینگ یبگ یهِ-

 شرکت؟ دیایم یکِ د؟اصالًیمارستانیاما من هنوزم نگرانم،آخه چرا ب-

 که خوردم افتادم و گفتم: ییکتکها ادی دوباره

 !امیب تونمینم گهید یتا هفته -

 نگران شد و گفت: شتریب

 !اونجا امیب نیبد مارستانویبراتون افتاده،آدرس ب یمطمئنم اتفاق بد گهیاالن د-

 گفتم: عیسر زیترس کامب از

 .نجایا نیایب خوادیشما نم گمینه،نه بعداً که اومدم شرکت براتون م-

 کرد و گفت: یکوتاه مکثِ

 .من هنوزم نگرانم یول دیدونیباشه هر طور صالح م-
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 نگرانم بود دلم دوباره غنج رفت و گفتم: نکهیا از

 !من حالم خوبه دینگران نباش یممنونم ول-

 .زدیقطع کردم هنوزم قلبم داشت تند تند م ویکرد و گوش یخداحافظ یوقت

 

 نودم_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمی]پارت صد و نود و 

 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''

طاقت  نیهم یبراش افتاده برا یاتفاقِ بد هیکردم  یقطع کردم هنوزم نگرانش بودم و احساس م ویگوش یوقت

ومدم .از اتاقم که اارهیب ریرو گ مارستانیتا آدرسِ ب گفتمیم یرفتم خونه و به شاد یم دیو از جا بلند شدم .با اوردمین

 :دیبا فرهان روبرو شدم ازم پرس رونیب

 شاهرخ؟ یریکجا م-

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه

 .خونه-

 گفت: طنتیبرم که با ش خواستم

 !یکنینم نکارویکه اصال ا رم،خودتیکار در م رِیاز ز یگیبعد به من م-
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 داد زدم: شدمیکه ازش دور م عجله داشتم جوابشو ندادم و همونطور نکهیا یبرا

 .میزنیبعداً حرف م-

تاب بود و  یچرا دلم ب دونمی.نمشدم و راه افتادم سمتِ خونه نم،سوارشیمحوطه شدم و رفتم سمتِ ماش داخلِ

 یا قهی.انقدر سرعت داشتم که ده دقهیهر چه زودتر بفهم اون اتفاق چ دیاتفاقِ بزرگ افتاده و با هی کردمیاحساس م

رو  یشدم و رفتم داخلِ سالن و بلند شاد ادهیپ نی.از ماشاخلباز کردم و رفتم د موتیرو با ر اطیخونه و درِ ح مدیرس

 :دیپرس یو با نگران نییباال اومد پا یاز طبقه  مهیهم سراس یصدا زدم،شاد

 افتاده داداش؟ یاتفاق-

 کردم و گفتم: نگاهش

 !یبرام بکن یکار هی خوامینه بابا آروم باش،م-

 :دیتعجب پرس با

 داداش؟ یچه کار-

 بشه و آروم گفتم: کمیگفتم نزد بهش

 !یکن دایرو برام پ هیبستر تیقیکه استادِ موس یمارستانیآدرسِ ب خوامیم-

 و گفت: دیکش یفیخف غِیج

 چرا؟ مارستانه؟آخهیمگه ب-

 لبم و گفتم: یاشاره مو گرفتم جلو انگشتِ

 .اریب رینداشته باش و آدرس رو گ یکاراش فعال کار نی.تو به ادنیباش همه فهم س،ساکتیه-

 ؟یآخه چطور-

 کردم و گفتم: یفکر

 زنگ بزن خونشون بپرس!-
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 بگم؟ یآخه زنگ بزنم چ-

 .بهم دیرو بد مارستانیآدرسِ ب شهیاگه م ادتیع امیب خوامیم مارستانهیجون ب باید دمیبگو فهم-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

 !شهیم یچ نمیباشه بزار بب-

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 !یزنگ بزن دیهم شد حرف؟االن با شهیم یچ نمیبب-

 

 کمی_نود_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نود و دوم[

 ��بیغر آغوش��

 چپ چپ نگام کرد گفت: دوباره

 .تا زنگ بزنم میباشه بر-

 یگذشت و شاد یا هیرو برداشت و زنگ زد،چند ثان ،تلفنیصندل ینشست رو یسمتِ تلفن و شاد میهم رفت با

 شروع به حرف زدن کرد:

 ن؟یمقدم،خوب یسالم آقا-

-........... 



 بیآغوش غر

 
373 

 

 .احتشام هستم یشاد-

-......... 

 .رو بپرسم هیجون بستر بایکه د یمارستانیمزاحم شدم،خواستم آدرسِ ب دیببخش-

-......... 

 .گفتن دونم،خودشونیواال نم-

 :دمیبهم انداخت و من با سر پرس یا دهیرسنگاهِ ت یشاد

 شده؟ یچ-

 بست و سرشو تکون داد و بعد گفت: چشمهاشو

 .خدانگهدار ،بلهدمیپرس یوگرنه از شما نم دونمیمقدم من واقعاً نم یخب آقا-

 :دمیپرس عیرو که قطع کرد سر تلفن

 گفتن؟ یشد؟چیچ-

 سرشو گرفت تو دستاش و گفت: کالفه

 !خبر نداشتند م،اصالًیداداش گند زد-

 گفتم و چشمهامو بستم،بعد دوباره بازشون کردم و گفتم: ییوا

 ؟یشاد میکن کاریحاال چ-

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 .خبر بده بایزنگ بزن به د یخوای.مگهیتوئه د رِیواال،تقص دونمیچه م-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .هیآره آره فکرِ خوب-
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 درآوردم و زنگ زدم بهش،هنوز دو بوق نخورده جواب داد: لمویموبا عیسر

 شده؟ یزیسالم آقا شاهرخ،چ-

 مکث کردم و بعد گفتم: یکم

 !کردم یسالم،راستش من خرابکار-

 :دیپرس یلحنِ کنجکاو با

 مگه؟! نیکرد یچه کار-

 مِن مِن گفتم: با

 یرو بپرسه و وقت مارستانیخونتون آدرسِ بخواستم زنگ بزنه  ینگران بودم و از شاد یلیراستش....راستش من خ-

 .خانواده تون خبر نداشتن میدیزنگ زد فهم

 :دمیگفت و سکوت کرد که پرس یبلند یوا

 شد؟ یچ-

 جوابمو داد: یعصب

 آقا شاهرخ؟ نیکرد کاریشما چ-

 :دیپرس یقطع شده بودم که شاد یهم قطع کرد و من ماتِ گوش بعد

 شد؟ یچ-

 گفتم: ینگاه کردم و با ناباور بهش

 !روم قطع کرد ویگوش-

 .اریاز دلش درب یجور هیولش کن بعدا  گه،حاالید نکارمونیبا ا میخب حق داره گند زد-

 .شرکت گشتمیبرم دیاز خونه،با رونیگفتم و رفتم ب یباشه ا یعصب
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 دوم_نود_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نود و سوم[

 ��بیغر آغوش��

 ''الیرام''

 :دیپرس یاز جا بلند شدم که مادرم با نگران یو عصب نگران

 ال؟یشده رام یچ-

 تکون دادم و گفتم: یعصب سرمو

 .به ما نگفته یچیو ه هیبستر مارستانیب باید نکهیمثلِ ا-

 پشتِ دستش و گفت: دیمحکم کوب مادرم

 چرا آخه؟ مارستانیخدا مرگم بده،ب-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 .رمیگیرو م مارستانیآدرسِ ب زیبه کامب زنمیزنگ م دونم،االنیمنم نم-

 .باش زنگ بزن عیآره سر-

 زنگ زدم،سه چهارتا بوق خورد تا جواب داد: بایتر از قبل به د یجواب نداد و عصب یرو گرفتم ول زیکامب شماره
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 سالم داداش.-

 :بهم و سرش داد زدم ختیر اعصابم

 .رو بده مارستانیب ؟آدرسیمارستانیتو ب ؟چرایکنیم یچه غلط یدار یبه ما بگ دیکوفت و سالم،تو نبا-

 تو گوشم: دیچیآرومش پ یصدا

 .نیایشما ب خوادی،نمینشده رام یزیچ-

 بستم تا آروم باشم اما نتونستم و دوباره داد زدم: یعصب چشمهامو

 .ومدهیوم باال ندِ بده آدرسِ اون خراب شده رو تا اون ر-

 کرد و بعد با مِن مِن گفت: یمکث

 .می....بسترمارستانِیبا...شه...تو...فقط..آروم باش،من ب-

 قطع کردم و به مامان گفتم: ویگوش عیسر

 .میبلند شو بر-

سمتِ  میو راه افتاد میشد نی.سوارِ ماشرونیب میاز خونه رفت میآماده شد یبلند شد و وقت عیسر مادرم

.باالخره افتاده یبودم که حالم دستِ خودم نبود و دوست داشتم زودتر بفهمم چه اتفاق یعصب مارستان،انقدریب

 و صداش کردم: دمیرو داخلِ راهرو د زیداخل،کامب میو با مادرم به سرعت رفت میدیرس

 .زیکامب-

 :دمیکردم و پرس زیتعجب چشمهامو ر د،بایرنگش پر کدفعهیبه سمتِ من و  برگشت

 کجاست؟ باید-

 بودم بهش که به اتاقِ روبرو اشاره کرد و گفت: دهیرس گهید

 .نجاستیهم-
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 که روش به سمتِ پنجره بود برگشت و نگاهمون کرد!لبخند زد و گفت: بایو د میمادرم واردِ اتاق شد با

 !تو یشد پیچقدر خوشت الیرام-

 کدفعهیدهنشو با دستش گرفته بود، یکردم و مادرم جلو یم لیذهنم تحل یتمامِ داشتم حرفشو تو یجیگ با

 :دمیپرس یحد ممکن از هم باز شد و با ناباور نیچشمهام تا آخر

 !با؟ید ینیبیم یدار-

 گفت: زدیتکون داد و همونطور که لبخند م سرشو

 !یرام نمیبیآره دارم م-

نگاهم افتاد به زخمِ کنارِ لبش و  کدفعهیش کرد که و مامان رفت جلو و بغل دنیشروع کردم به خند ادیز یِخوشحال از

 :دیتر و پرس کی.رفتم نزدشیشونیپ

 ؟یشد یبستر مارستانیچرا صورتت زخمه؟اصال چرا تو ب-

 و گفت: دیاز صورتش پر رنگ

 !خونه افتادم یاز رو پله ها-

 :دمیکردم و پرس زیر چشمهامو

 !؟یمطمئن-

 کرد و گفت: نییبه سرعت باال و پا سرشو

 !آره مطمئن-

 :دمیو پرس اوردمیخودم ن یمشکوک شده بودم اما به رو نکهیا با

 برگشته؟ تیینایب یحاال دکتر نگفت چطور-

 باال انداخت و گفت: یا شونه
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 یتا معلوم بشه چه اتفاق کشهیطول م یهفته ا هیو کاراشو انجام بدن. شاتیآزما دینگفته،با یزینه واال هنوز که چ-

 .افتاده

 گفت: ختیر یهمونطور که اشک م مادرم

 .ینیبب یتونیکه تو االن م نهیمادر،مهم ا ستیاصال مهم ن زایچ نیا-

 

 سوم_و_نود_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نود و چهارم[

 ��بیغر آغوش��

یم دیطرفم کنجکاو،با هی.خوشحال بودم و از نهیبیداره م بایکه د شدیو من هنوزم باورم نم گفتیراست م مامان

 رو به مامان گفتم: نیهم یشده برا یبستر مارستانیچرا تو ب دمیفهم

 .گردمیدارم برم یکار هی رونیب رمیمن م-

.رفتم زد بایکه د ییتا مطمئن شم از حرفها زدمیبا دکترش حرف م دی.باگفت و از اتاق خارج شدم یباشه ا مامان

 :دمیرستار پرسپ هیو از  یپرستار ستگاهِیسمتِ ا

 با دکتر خانمِ مقدم حرف بزنم،اتاقشون کجاست؟ خوامیم دیببخش-

 یگاه.دکتر ندر زدم و رفتم داخل دمیرس یکه پرستار گفته بود و وقت یبهم گفت و منم رفتم به همون سمت پرستار

 بهم انداخت و گفت:

 .دینیبنش دییبفرما-
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 که گفت: نشستم

 د؟یداشت یبا من کار-

 تو هم قفل کردم و گفتم: دستامو

 .و باهاتون در موردِ خواهرم صحبت کنم رمیوقتتونو بگ قهیچند دق خواستمیم-

 نگام کرد و گفت: یسوال

 خواهرتون؟!-

 .گمیمقدم رو م باید-

 تکون داد و گفت: یسر

 .وردبه دست آ شویینایکه خورده االن ب یبوده و بعد از کتکِ سخت نایکه ناب یدختر د،همونیگیم ویک دمیآها فهم-

 و گفتم: دمیاز جا پر کدفعهی

 دکتر؟! یآقا هیکتک؟!منظورتون چ-

 خونسرد لبخند زد و گفت: یلیخ دکتر

 .تا برات بگم اریجوش ن نیجوون بش-

 و گفتم: دمیکش یقی.بعد نفسِ عمکردم آروم باشم و نشستم یاما سع خوردیخون خونمو داشت م نکهیا با

 کتکش زده؟اصالً چرا کتک خورده؟ یخواهرم؟ک یافتاده برا یچه اتفاق دیمن آرومم لطفاً بگ-

 چپش و گفت: یپا یراستش رو انداخت رو یداد و پا هیمن نشست،تک یمبلِ روبرو یبلند شد و اومد رو دکتر

ما  مارستان،امایشده و آوردنش ب هوشیکه ب یراستش خواهرتون از دستِ شوهرش کتک خورده به حد-

تا  میدیانجام م شیو آزما قیروش تحق میالبته االن دار میشوکه شد میدیفهم یبوده و وقت نایال نابقب میدونستینم

 .میعلتشو بفهم
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 :دمیپرس نانیاطم یو شوکه بودم و برا مات

 شوهرش زدتش؟! نیشما مطمئن-

 .گرفتم شیآن انگار آت هیو من  تکون داد دییتا یِبه معن سرشو

 

 چهارم_و_نود_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نود و پنجم[

 ��بیغر آغوش��

و  واریسرمو بکوبم به د خواستیبودم که دلم م یعصبان ی.به حدسرعت از جا بلند و از اتاقِ دکتر خارج شدم به

خبر  یچیو از ه کردمیم یمن کتک خورده اونوقت من راحت داشتم زندگ ی زدردونهی.خواهر من،عزراحت شم

ردم رو باز ک بای.به سرعت در اتاقِ دنداشت زینسبت به کامب یمادرم حق داشت که نگران بود و احساسِ خوب.نداشتم

 .با خشم نگاهش کردم و گفتم:دیرنگ از صورتش پر بایو مادرم نگام کردند و د بای.درفتم داخل یو عصب

 المذهب؟ ؟چرایچرا به من نگفت-

 :دیپرس یاننگفت،مادرم با نگر یچیو ه دیلرز لبهاش

 چه خبره؟ نجایا دیشده؟به منم بگ یچ-

 سرش داد زدم: دوباره

 ؟یدیخواهر من؟چرا انقدر عذاب کش ؟چرایدروغ گفت با،چرایبا توام د-

 شد رو گونه ش و گفت: ریو اشکهاش سراز دیبغضش ترک کدفعهی



 بیآغوش غر

 
381 

 

 برسه! بیدوباره به خودم و شماها آس خواستمینم-

 :دمیپرس جیگ

 ه؟یمنظورت چ-

 گفت: کردیکه هِق هِق م همونطور

 گهید یبال هیکرد اگه باهاش ازدواج نکنم  دمیاون دستورِ اون تصادف رو داده بود و تهد یعنیمنو کور کرده، زیکامب-

 !دمیترسیم ؟ازشیرام کردمیم کاری.خب چارهیسرم م

 :واریتو د دمیصورتِ خودش و من با مشت کوب یزد تو یبا ناباور مادرم

 نیدستور بده تو رو با ماش دیبشه؟اصال چرا با یتورو کور کرده اونوقت االن اومده تو رو گرفته که چ یاون عوض-

 بزنن؟!

 به مامان نگاه کرد و گفت: باید

 !ستیمهم ن ادیز-

 شد و گفت: یمامان عصب ندفعهیا

 ؟یکن یکارپنهون یخوایم با،بازمیچرا مهمه د-

 انداخت و گفت: ریسرشو به ز باید

 !رهیاز شما انتقام بگ خواستهیم زیراستش بخاطر شما مامان،کامب-

 :دیپرس رتیدرشت شده از ح یبا چشمها مادرم

 !؟یچ یعنی-

 !دیشرکتش بود یِهمون که تو گذشته منش هیلیسه یپسرِ آقا زیکامب_باید

 .یصندل یبغلشو گرفت و نشوندش رو رِیز الیکه رام فتهیب خواستیرفت و م جیسرش گ مادرم
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 پنجم_و_نود_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نود و ششم[

 ��بیغر آغوش��

 :دمینگاه کردم و پرس بایبه د بعد

 از چه قراره؟ ؟موضوعیگیم یدار یتو چ-

 تکون داد و گفت: یسر باید

 .یه از خودِ مامان بپرسرو ندارم بهتر یزیکردنِ چ فیتعر یمن اصالً حال و حوصله -

 پاهاش نشستم و گفتم: یسمتِ مامان جلو رفتم

 ه؟یک زیه؟کامبیچ هیمامانم قض-

 نگام کرد و گفت: ختیر یهمونطور که اشک م مامان

 .ستیپسرم،االن واقعا حالم خوب ن میبعدا حرف بزن شهیم-

 :دمیو پرس بایکردم به سمتِ د ،رومودمینپرس یزیچ گهیکنجکاو بودم د یلیخ نکهیگفتم و با ا یا باشه

 ست؟ین داشیپسره کجا رفته که از اون موقع پ نیا-

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 .کجا رفته دونمیزد نم بشیدفعه غ هیواال، دونمینم-
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 موهام و گفتم: یدستمو بردم ال یعصب

 .باید نیصبر کن و بب رم،فقطیحالشو بگ یچجور دونمیآشغال برسه م ی کهیمرت نیمن اگه دستم به ا-

 .س وونهیاون د فتهیبرات ب یاتفاق خوامینشو نم ریتوروخدا باهاش درگ الیرام-

 گفتم: یعصب

 !کشمشیم رسه،بخدایمن نم یِوونگیهم باشه به د یهر چ-

 نگام کرد و گفت: یبا نگران مادرم

 آخه؟ یچ یعنی کشمشیست،میقشنگ ن شمیحرفا شوخ نیا الیرام-

 و گفتم: دمیکش یکالفه ا پوفِ

 که آدم یکس با،بایبکنه؟اونم با د نکارویتونسته با خواهر من ا ست؟چطوریواقعاً حقش مرگ ن یآدم نیآخه همچ-

 !بهش چپ نگاه کنه یحت ادیدلش نم

 و گفت: دیخند باید

 .شماینکن پررو م فیروم ازم تعر یحداقل جلو-

 م گرفت و گفتم: خنده تیاوجِ عصبان تو

 .رمیگیحواسم نبود،حرفمو پس م ایگیراست م-

 !بودم زیاز کامب یریکه من هنوزم تو فکر حال گ یخنده در حال رِیز میزد مونییتا سه

 

 

 ششم_نود_و_صد_پارت#
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@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نود و هفتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

باهاش.اون  ییاز روبرو دمیترسیاما م نمشیلحظه بب هیلحظه،فقط  هیکه  مردمیذره شده بود و داشتم م هیبراش  دلم

و به  دمیچرخی.دورِ خونه مو من واقعاً توانِ نگاه کردن تو چشمهاشو نداشتم نهیمنو بب تونستینبود و م نایناب گهید

 :دیو پرس رونیب مدکه مادرم از اتاقش او فرستادمیخودم لعنت م

 حالش خوبه؟ بایشده؟د یزی؟چیچرخیاِنقدر دورِ خودت م ز؟چرایچته کامب-

 شدم و گفتم: رهیفلجش خ یمادرم و پاها به

 !نهیبیاون حالش خوبه مامان،فقط داره م-

 شوکه شده نگام کرد و گفت: مامانم

 !؟یگیراست م-

 زد و گفت: یتکون دادم که لبخند دییتا یِبه معن سرمو

 ؟یتو چته انقدر ناراحت ه،پسیخوب یلیکه خبرِ خ نیا-

 که خش دار از بغض بود گفتم: یی.با صداو حالم دستِ خودم نبود کردمیروزا مثلِ بچه ها همش بغض م نیا

کردم زنم بشه و زدمش.حاال  یکردم؟من چشمهاشو ازش گرفتم،به زور کار کاریمن باهاش چ یدونیمامان تو نم-

 دیبا دونمیحاال نم یول دایز یلیخ یلیقشنگش نگاه کنم؟مامان من عاشقش شدم خ یتو چشمها دیبا یچطور

فقط مثلِ ترسوها  ارم،االنیاون همه سال رنجو از دلش درب یچطور دیبا دونمی.نمکنم تا دوستم داشته باشه کاریچ

 .بره چقدر بدبختم ادمیتا از  چرخمیخودم دارم دورِ خونه م یبرا نجایفرار کردم و اومدم ا
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 ریکه د یواسه دل ختمیمادرم نشستم،سرمو گذاشتم رو زانوهاش و اشک ر یپا یرفتم جلو و جلو دیم لرز چونه

 و گفت: دیبه سرم کش ی.مادرم دستعاشقه دیفهم

رو  باید یخوای.بعدشم تو اگه منباش پسرم دیانقدر ناام بخششت،پسیم یکن یو اگه بهش خوب هیدخترِ خوب باید-

 .یترسوها فرار کنمثلِ  نکهینه ا یواسه داشتنش بجنگ دیبا یداشته باش

 پاهاش بود گفتم: یکه سرم رو همونطور

 .منو نخواد چوقتیمنو نبخشه و ه باید نکهیاز ا ترسمیمامان،م ترسمیم-

 به سرم و گفت: دیدست کش دوباره

و زمان رو  نیپس واسه داشتنش زم نهیبهتر باید زی.کامبیتالشتو بکن دیاما باالخره با یدار ،حقمیترسیم دونمیم-

 .بهم بدوز

 ایدن نیتو ا ی!اون از هر کساز خاطره هم بهتر یحت نهیبهتر باید گفتیحرفهاش آرامش بخش بود،راست م چقدر

 .دمید حاال تا  که یبهتره،از هرکس

 

 هفتم_و_نود_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نود و هشتم[

 ��بیغر آغوش��

 ''رایسم''
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 یبرا و استرس داشتم کردمیمسابقات،نگران به ساعتم نگاه م یبرا میو قرار بود بر مینشسته بود یببچه ها تو ال با

 ننشیو اون قاتال بب یتو الب ادیدامون ب نکهیمشکوک بود،از ا یکردم و به نظرم همه چ ی!به اطراف نگاهدامون

 :دیپهلوم و دمِ گوشم پرس ه.پوپک زد بو اصالً تو فکرِ مسابقات نبودم دمیترسیم

 !ده؟یرنگت پر را؟چرایتو چته سم-

 نگاش کردم و گفتم: جیگ

 ها؟!-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

پس  یتالش کرد نجایبه ا دنِیتو هفت سال واسه رس رایتته؟سمیوضع نیاونوقت تو ا میمسابقه دار گهیدو ساعت د-

 !فکر نکن گهید زِیچ چیبه ه

سرِ  ییبال شد،اگهیبه دامون فکر نکنم و تمومِ فکرمو معطوفِ مسابقه بکنم؟!نه نم شدیم گفت؟مگهیداشت م یچ

 دادم: امیدرآوردم و به دامون پ بمیاز تو ج موی!گوشکشتمیمن خودمو م اومدیدامون م

 باالخره؟ یکن کاریچ یخوایم-

 داد: اممویکه جواب پ دینکش هیثان به

 !نییپا امیاالن م-

 کردم براش: پیتا عیسر

 .مشکوکه یهمه چ نییپا نیاما ا-

 .شهیم رید ست،مسابقاتین یچاره ا گهید-

و قلبِ  ستادی.آسانسور اارنیسرش ب ییبال دمیترسیو چشمامو دوختم به آسانسور،عرق کرده بودم و م دیلرز دستم

از جا  هویشم دوختند به آسانسور،انداختند و بعد چ یمشکوک بودن به هم نگاه یلیمرد که خ ستاد،دوتایمنم انگار ا

 ی!جلوکردمیاز دامون محافظت م دیکنم اما با کاریچ خوامیدونستم م یبلند شدم و رفتم سمتِ آسانسور.خودمم نم

 :دیلب پرس رِی.با تعجب نگام کرد و زدامون یشد تو چشمها رهیکه درش باز شد و چشمهام خ ستادمیدرِ آسانسور ا
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 !؟یکن کاریچ یخوایم-

د شدم پام بلن یبلند بود پس رو پنجه ها ستاد،قدشیو روبروم ا رونینگاش کردم که پاشو از آسانسور گذاشت ب فقط

.چشمهامو بستم تا خودمم تعجب آور بود یرو کردم که برا یتمام کار یِصورتش و در ناباور کِیو صورتمو بردم نزد

 !دونهیرو فقط خدا م دمیکشیم لتجاو چقدر داشتم خ نمیرو نب رونشیاز حدقه زده ب یچشمها

 

 هشتم_و_نود_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 ]پارت صد و نود و نهم[

 ��بیغر آغوش��

 ''دامون''

!داشتم دنیرو داشتم جز بوس یزیهر چ ،انتظارِزدیتند م یلیخ میشدم و قلبِ لعنت رهیبسته ش خ یچشمها به

ی.مردم دورمون جمع شده بودند و دست مدادمیکرد کار دستِ جفتمون م یتموم نم رایو اگه سم شدمیم وونهید

 هوایکه ب شدیچ دونمی.نمکارو کرد نیا رایسم اچر دمیفهمیشده بود و نم ییکایآمر یها لمی!حالتمون مثلِ فزدند

 دمِ گوشش گفتم: !خنده م گرفت و رفتم جلو و آرومدیکشیداشت خجالت م ن،تازهییازم جدا شد و سرشو انداخت پا

 .مسابقات تا تموم نشده یبرا میبعد،االنم بهتره زودتر بر یکارت بمونه برا نیا یِتالف-

 قرمز شد و پشتِ سرم راه افتاد و آروم گفت: صورتش

 !کنن یکردم مردم دورمون جمع بشن و اونا نتونن کار نکارویا-

 خنده م گرفت و گفتم: دوباره
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 .میزنیمحاال بعداً در موردش حرف -

اصالً بهم نگاه  رایسم نیماش ی.تومیمخصوصِ رفتن به مسابقات شد نِیسوارِ ماش گهید یگفت و با بچه ها یا باشه

و حاضر  خواستمشیم گهیاما االن د یاز کِ دونمی!نمنگاهش کنم ریدلِ س هیباعث شده بود تا بتونم  نیو ا کردینم

 بکنم. یداشتنش هر کار یبودم برا

.اخمِ دیخندیداست بهم م زیزریشد سمتِ پوپک که ر دهیو نگاهم کش امیپوپک باعث شد به خودم ب یسُرفه  یصدا

و  یدانیمسابقاتِ دوم یِمکانِ برگزار میدی.باالخره رسبهش کردم و خودمم خنده م گرفت،آبروم رفت کالً  یکیکوچ

رفتم طرفش و آروم دمِ گوشش  شدیم ادهیکه داشت پ بود راینفر سم نیشدند،آخر ادهیپ نیاز ماش یکی یکیبچه ها 

 گفتم:

 !یشیجذاب تر م یکشیخجالت م-

که  یداخلِ رختکن می.رفتصورتش قرمز شد،خنده م گرفت و پشتِ سرشون راه افتادم شتریبه دندون گرفت و ب لبشو

 گفت: رایما بود که سم مِیمخصوصِ ت

 .گردمیو برم رمیم یبهداشت سِیمن تا سرو دیببخش-

 گفتم: گهید یگفتم و رفت،بعد رو به بچه ها یا باشه

 .دیباشه استرس رو تا حدِ ممکن از خودتون دور کن ادتونیو  دیخب زودتر آماده بش-

 :دمیگذشت تا برگشتم و ازشون پرس یربع هی.تا راحت باشند رونیگفتند و منم رفتم ب یباشه ا همه

 د؟یآماده ا-

 نگام کرد و گفت: پوپک

 !ومدهیهنوز ن رایآره اما سم-

 باال انداختم و گفتم: ییاَبرو

 .مشیاریب یبهداشت سیسمتِ سرو میبا هم بر ایحالش بد شده ب دی؟شایچ یعنی-

 دنبالش اما اونجا نبود،نگران به ساعتم نگاه کردم و گفتم: میگفت و رفت یباشه ا پوپک
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 کجا رفته؟ یعنی-

که  یناشناس یدرآوردم و به شماره  بمیزنگ خورد،از داخلِ ج میباال انداخت که همون موقع گوش یشونه ا پوپک

 .شدم رهیمشکوکانه خ کردیم ییخودنما میگوش یصفحه  یرو

 

 نهم_و_نود_و_صد_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [ستمی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 جواب دادم: دیترد با

 !؟دییبله بفرما-

 تو گوشم: دیچیپ شناختمیکه نم یمرد یصدا

و ما  یکنیمارو تماشا م یینمایس لمِیقشنگ مثلِ ف ینیشیبچه؟م یزرنگ یلیخ یدامون مقدم،فکر کرد یسالم آقا-

 خانم نیو سالم ا حیتا صح یدیم لمونیماست،خودتو تحو شِیبچه جون عشقت پ نیم؟ببیبه کارت ندار یهم کار

 !میبد لتیکوچولو رو تحو

 :دمیشت به پوپک نگاه کردم و پرسوح با

 د؟یگیاز کجا معلوم که راست م-

 تو گوشم: دیچیپ رایدادزدنِ سم یو صدا دیخند

 !اینجا،نیا ایدامون ن-
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 داد زدم: یو عصب دمیکه بهش زدند رو شن یا دهیکش یصدا

 !کنمیدستت بهش بخوره دستاتو قلم م یعوض-

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا دوباره

 !گولیبچه ژ کنمیم امکیآدرسو برات پ-

 :دیدستمو مشت کردم که پوپک پرس یجوابشو بدم اما قطع کرده بود،عصب خواستم

 افتاده؟ یشده؟اتفاقیچ-

 کردم و گفتم: نگاهش

 !در خطره رایمسابقات صبر کنم،جونِ سم یبرا تونمیمتاسفم اما من نم-

 کرد و گفت: نگام رونیب زدیکه داشت از حدقه م ییچشمها با

 جونش در خطره؟! د؟چرایگیم یچ-

 تر از قبل دستمو بردم داخلِ موهام و گفتم: یعصب

 !کنندیرو وِل نم رایسم ششونیگروگانش گرفتند تا من نرم پ یچند تا قاتلِ عوض-

 .شونه هاشو گرفتم تو دستم و گفتم:نشنوم غشویج یدهنش تا صدا یبا وحشت گذاشت جلو دستاشو

رو داده  گهید یِمرب هیاز قبلِ درخواستِ  نیهم یبرا ادیب شیپ یروزِ مسابقات مشکل کردمیمن از قبل فکر م-

هم  م،تویت یباخبر بشه مخصوصاً بچه ها رایسم ی هیاز قض دینبا یپوپک کس نی.ببرسهیم گهید قهیبودم،تا پنج دق

 .یتمامِ تالشتو بکن تا برنده بش

ازش جدا  یتکون داد و بعد از خداحافظ دییتا یِز اشک شده بود سرشو به معنکه چشمهاش پر ا همونطور

و  دادمینجاتش م رفتمیم دی.بابودم رایو نگرانِ سم زدیم تندتند بود،قلبم آشوب  و دلم رونیسمتِ ب دمی.دوشدم

شدم به  رهیو بعد خ ارمشیدرب بمیتو ج زباعث شد ا میآالرم گوش ی.صدارو یلعنت ی هیقض نیا کردمیتموم م

 گهی دقتلِ هیبود که اوندفعه قتل انجام داده بودند پس مطمئناً قرار بود  ییکه اون قاتل فرستاده بود،همونجا یآدرس

 باشه! رایاون به نفر سم زاشتمیو من نم رهیهم امروز اونجا صورت بگ
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 ستمیدو_پارت#

 

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 [کمیو  ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''جلوه''

بودم چشمهام به  مارستانیکه داخلِ ب ی.تو تمامِ مدتراست بردنم خونه کی نایکه مرخص شدم،مامان ا مارستانیب از

 لشونیتحو یپوزخند خواستیکردند حافظه مو از دست دادم و من دلم م دیی!دکترا تاومدیدر خشک شد و شاهرخ ن

 میاما تصم اوردمیو از کاراش سردرنم دیپلکیم برمدور و  یلیعطا خ.دیفهمینم یچیه چکدومتونیبدم و بگم ه

 !نکنم فیخودمو خوار و خف نیاز ا شتریتا ب یگرفته بودم خودمو بزنم به فراموش

خونه  میدیرس نکهی!به محضِ اکردیکمکم م یفراموش نیو ا ارمیکه شاهرخ سرم آورد رو سرش ب ییبال خواستمیم

و  کمی.مادرم اومد نزدستین ادمی یچیاطراف رو نگاه کردم اِنگار که ه یجیگاهِ گُنگ و گو با ن ستادمیا ییرایوسطِ پذ

 گفت:

 .به اتاقت برمتیقربونت برم االن م یاله-

اه به اطراف نگ مینگفتم که منو برد به سمتِ اتاقم،واردِ اتاق که شد یچیه گهیتکون دادم و د دییتا یبه معن یسر

 :دمیکردم و پرس

 اتاقِ منه؟! نجایا-

 سرشو تکون داد و گفت: مادرم
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 .یاستراحت کن کمیآره،بهتره -

 بمیج یاز تو مویمخف لِی.موباتخت یو وِلو شدم رو دمینفسِ راحت کش هیرفت  یگفتم و تنهام گذاشت،وقت یا باشه

 تو گوشم: دیچیجذابش پ یدرآوردم و زنگ زدم به شاهرخ،بعد از خوردنِ دو بوق صدا

 د؟ییبله بفرما-

 گفت: دیباریازش م یکه کالفگ یینگرفتم.با صدا یکه من فراموش دیفهم یم دینگفتم،نبا یچیو ه دمینفس کش فقط

 .دیمزاحم نش گهیلطفاً د-

تا  یچرا ول دونستمی.نمدوست نداشت یاذره یاون منو حت یجذبه و صالبتش بودم،ول نی.عاشقِ همقطع کرد و

 !گرفتمیآروم نم اوردمیکارشو سرش درنم یِتالف

!اگه دونستمیمقصرِ مرگِ خاطره م یا گهیاز هرکسِ د شتریشاهدخ رو ب گهیشده،حاال د یباهام باز کردمیم احساس

 .شدینم ینطوریکه چقدر دوستش داره االن ا گفتیو به خاطره م کردیسکوت نم

 یعطا قربان دیراه با نیا ی.تورهیجلومو بگ ستتونینم یو کس رمیانتقامِ خاطره رو هم ازش بگ خواستمیم گهید حاال

 !ادعا کنم که عاشقِ عطا شدم یالک دیباور کنند با مویفراموش هیبق نکهیا یو برا شدیم

برداشتم و  موی.گوششدینم میحال یچیاما انقدر خشم داشتم از شاهرخ که ه هینامرد یلیکارم خ دونستمیم خودمم

ذهنم حفظ  یکه شماره شو تو یشماره شو بهم نشون داد در حال مارستانیشدم،تو ب رهیعطا خ یبه شماره 

 .زدم و شماره شو گرفتم ی!پوزخندبودم

 

 کمی_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و دوم[ ستی]پارت دو
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 ��بیغر آغوش��

 زنگ کامل نخورده بود که جواب داد: کی هنوز

 جانم؟-

 کردم و گفتم: یتاهکو ی مسخره ش سُرفه یکارها نیاز ا متعجب

 !خواهش ازتون داشتم هیآقا عطا -

 و بالفاصله گفت: عیسر

 !دمیباشه انجامش م یهر چ-

 از قبل خوشحال شدم و گفتم: شتریب

 .م کمک کرد به برگشتنِ حافظه دیم،شایداخلِ شهر بگرد میدنبالم بر یایفردا ب شهیم-

 کرد و گفت: یکوتاه مکثِ

 !یاریبه دست ب یزود نیحافظه تو به هم ستیحاال حتماً واجب ن-

 و گفتم: اوردمیخودم ن یاما به رو ارمیبود،اِنگار که دوست نداشت حافظه مو به دست ب زیشک برانگ حرفش

 نه؟ ای یایدور بزنم،م کمی خوامیحق با توئه اما م-

 .امیآره م-

 :دمینشست رو لبم و پرس خنده

 دنبالم؟ یایپس ساعتِ چند م-

 مکث کرد و بعد گفت: یکم

 .کنمیم امکیحاال بزار بعد برات پ-

 !شروع کنم دیعطا رو عاشقِ خودم بکنم و از فردا با دیقطع کردم،با ویگفتم و گوش یا باشه
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.عطا دلِ خودمو خنک کنم خواستیچرا بد شده بودم انگار و برام عطا و احساساتش مهم نبود و فقط دلم م دونمینم

 چکسیه تیموقع نیداشته باشه اما االن و در ا تونستیبود که هرکس م یپسرعمه ا نیهوامو داشت و بهتر شهیهم

 هی.دِر اتاقم به صدا دراومد و مامانم با کنم یش عمل لهیوسکنم تا بتونم نقشه مو به  دایپ تونمیرو بهتر از اون نم

 بهم زد و گفت: یواردِ اتاق شد،لبخند ینیس

 .یریبخور تا جون بگ هویم کمی ایب-

 انداخت و گفت: یلبخند زدم و تشکر کردم،به سرتاپام نگاه منم

 !؟یتو که هنوز لباساتو عوض نکرد-

 تخت بلند شدم و گفتم: یرو از

 .مامان جان کنمیعوض م-

 تکون داد و گفت: یسر

 .هم تا تهش بخور نارویا-

 کردمیچون داشتم تو چشمهاش نگاه م سوختیاز همه م شتریمادرم ب ی.دلم برارونیگفتم و از اتاق رفت ب یا باشه

!رفتم سمتِ کردمیم شیخال یجور هی دیو با رمیحسِ بدمو بگ نیا یجلو تونستمی،متاسفانه نم.اماگفتمیو دروغ م

 ،به شاهرخ دادم امیپ هی وبرداشتم  مویمخف یِکمدم و لباسامو عوض کردم،بعد گوش

 وع شد!از االن شر یباز
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 و سوم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''

ردم نگاه ک یگوش ی.به صفحه بردارم مویتا گوش زیبردارم و برم سمتِ م رونیباعث شد چشم از ب میآالرمِ گوش یصدا

 باز کردم: امشویبرداشتم و پ زیم یرو از وی.گوشکرده بود میناشناس بود که از صبح عصب یو باز هم اون شماره 

 !شاهرخ احتشام یاز االن شروع شد آقا یباز-

باهام  خواستیو م شناختیبود که منو م یک نی!اصالً اهیچ یمنظورش از باز اوردمیخوندم و سردرن امشویپ چندبار

 ؟!کنه یباز

 ویکی نیفقط هم گهیاوضاع و احوال د نیا یز،تویم یانداختم رو ویگوش یزنگ زدم اما جواب نداد و منم عصب بهش

جرئتِ زنگ زدن بهش رو هم  یخبر بودم و حت یب بایهفته بود که از د کی قاًی!دقکم داشتم که خداروشکر جور شد

شدم که  رهیخ رونیبزرگِ اتاقم به ب ی.دوباره از پنجره ش گند زدم آخر با زنگ زدن به خانواده ینداشتم چون دفعه 

 :دمیبرگردم پرس نکهی.بدونِ اشرکت اومد داخل یِزده شد و منشدرِ اتاقم 

 چه خبر شده؟-

 !ننیخانم اومدن تا شمارو بب هیاحتشام  یآقا-

 گفتم: یالیخ یب با

 !بهش بگو االن وقت ندارم-

 !د؟یکه استخدام کرد یکارمند یبرا یحت-

انقدر تند بزنه که صداش خودمم آزار بده چه برسه  ادیز جانِیهفته باعث شد قلبم از ه کیصداش بعد از  دنِیشن

 کردینگاهمون م رتیکه با ح ینگاهش کردم،بعد رو به منش ریدلِ س کی.به سرعت برگشتم به سمتش و رو هیبق

 که رفت نگاهش کردم و گفتم: ی.منشاشاره کردم که تنهامون بزاره

 !یچه کارمندِ نامنظم-
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 گفت: کردیگاه مو همونطور که تو چشمهام ن دیخند

 .امیب نیزودتر از ا شدینم یول دیکارمند نامنظم رو ببخش نیا-

 و گفتم: دمیخند

 !بخشمتیم یحاال که اومد-

 مبل به من نشست و گفت: نیکترینزد یشونه ش جابه جا کرد و اومد رو یرو فشویک

 مگه نه؟! دهیبه آدم م یحالِ خوب یلیاتاقِ شما خ یشهر از پنجره  دنِید-

 خب آره تهران...-

یاتاقِ منو م ی!....مگه پنجره اتاق شما یشهر از پنجره  دنِیسکوت کردم و حرفشو تو ذهنم مرور کردم...د کدفعهی

 :دمیو پرس کشیحدِ ممکن از هم باز شده بود رفتم نزد نیکه تا آخر یی!با چشمهاد؟ید

 !؟ینیبیم یتو دار-

 زد و گفت: رسوندیجنون م که آدم رو به مرزِ ییاز اون لبخندها یکی

 !احتشام یآقا نمیبیدارم شما رو م باره،منیکه تعجب از چشمهاتون داره م نمیبیآره دارم م-

 و برام مهم دنیبلند شروع کردم به خند یبهم داده باشند با صدا ارویشدم و اِنگار دن رهیتو چشمهاش خ یناباور با

 !هم برام مهم نبود وونهید گفتیاگه بهم م یکنه،حتیم یحالتم چه فکر نینبود که در موردِ ا
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 و چهارم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

روبروم  یِ.مردِ چشم عسلنمشیبیدارم م نکهیخوشحال بودم از ا یلیداد،خیخنده هاش بهم جون م دنِیشن یصدا

 کردمی.همونطور که نگاهش ملحظه هم چشم ازش بردارم هی یحت تونستمیبود که دوستش داشتم و نم یکس

 نگام کرد و گفت: کدفعهی

 !یکن زمیسوپرا یخواستیناقال پس م یدنت؟اید مارستانیب امیب یخواستینم نیپس واسه هم-

چون  دنمید یایب خواستمیمشت کردم و تو دلم گفتم....اگه نم خت،دستمویر یبهم زد و دلم هُر یطونیش چشمکِ

که من شوهر دارم  دیفهمیلحظه ترس تمامِ وجودمو پُر کرد،اگه شاهرخ م هیکتک خوردم.... ینیبب خواستمینم

معده  یتمامِ محتوا کدفعهی.حالتِ ممکن بود نیبدتر نیو ا دادمیاز دستش م شهیهم یبرا شد؟مطمئناً یم یاونوقت چ

 :دیپرس یدهنم و از جا بلند شدم که شاهرخ با نگران یم جلوم به باال هجوم آوردند و عُق زدم،دستمو گرفت

 شد؟ یچ-

 حرف بزنم که اومد سمتم و گفت: تونستمیدهنم بود و نم یجلو دستم

 .ییتا ببرمت دستشو ایدنبالم ب-

 بود که بازش کرد و گفت: یاتاقش در یراه افتادم و انتها دنبالش

 .نجاستیبرو داخل هم-

 جونم گهیدهنم برداشتم و باال آوردم.اِنقدر عُق زدم که د یرفتم داخل و درو پشتِ سرم بستم،دستمو از جلو عیسر

که حالم بهتر شد رفتم  کمی.به صورتم دمینگاه کردم و آب پاچ نهیم داخلِ آ دهیرنگ پر ی افهیق اومد،بهیباال نم

 :دینگام کرد و پرس یبا نگران رون،شاهرخیب

 ببرمت دکتر؟ یواخیشده؟م یچ-

 تکون دادم و گفتم: سرمو
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 .فکر کنم مسموم شدم ستین یزینه،نه چ-

 ؟یاالن خوب-

 !آره االن بهترم-

 .خداروشکر-

 :دمیزدم و پرس لبخند

 کنم؟ کاریچ دیخب حاال من با-

 لبخند زد و گفت: اونم

 !یبخون ای یآهنگ بزن یتونیم هم یاگه خواست ،البتهینکن یچکاریمن و ه یمبلِ روبرو یرو ینیبش دیشما با-

 :دمینگاش کردم و پرس یناباور ی افهیق با

 !د؟یگیکه نم یجد-

 و گفت: دیخند

 !خانم مقدم میاتفاقاً کامالً جد-

 گفتن نداشتم که ادامه داد: یبرا ینگاهش کردم و حرف جیگ فقط

 .نیمبل بش نیرو ا ایپاشو ب م،پسیاز االنم بهتره کارمونو شروع کن-

که گفته بود نشستم،اونم مشغولِ  یمبل یبلند شدم و رو یجیو گ ی.با سردرگمخودش اشاره کرد یمبلِ روبرو به

 !شدیو دوباره مشغولِ کارش م زدیلبخند م کرد،بعدیباال و نگام م اوردیسرشو م ی.هرازچندگاهکاراش شد
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@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

نگاه  میگوش ی.به صفحه باعث شد چشم ازش بردارم میآالرمِ گوش یکه صدا کردمیداشتم نگاهش م نطوریهم

 تِیراست منو برده بود خونه و با جد کی الیهم رام مارستانیبودمش و از ب دهیکه ند شدیهفته م هی.بود زیکامب،کردم

زنگ نزده بود اما حاال  کبارمی زیهفته کامب هی نی.تو ایراون پسره بزا یپاهاتو تو خونه  گهید یتمام گفت حق ندار

 :دی.به شاهرخ که حواسش پرتِ من شده بود نگاه کردم که پرستعجب داشت یجا نیو ا زدیداشت زنگ م

 !؟یدیجواب نم تویچرا گوش-

 دادم و گفتم: لشیتحو یمسخره ا لبخندِ

 .دمیاالن جواب م-

 :یتو گوش دیچیپ زیحالِ کامب یب یجواب دادم و صدا دیرو با ترد یگوش

 !خونه ایبا،بیخونه د ایب-

 شاهرخ رو نگاه کردم و آروم گفتم: یرچشمیز

 !پس انقدر خودتو خسته نکن گردمیتو اون خونه برنم گهیمن د-

 که دوباره تکرار کرد: شدینم شیاون انگار حرف حال یول

 فقط برگرد،توروخدا برگرد!-

شدم و  یچرا عصب دونمی!نمرو از خودم نداشتم زیبهم دست داد چون انتظار خواهش کردنِ کامب یحسِ بد هیآن  هی

 گفتم:

 !کنمیمن قطع م-
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تو خراب کردنِ حالِ  یتَبَحُرِ خاص شهیهم زیدم،کامبیکش ینفسِ صدادار یقطع کردم و عصب ویگوش یمُعطَل بدونِ

 باال و نگاهش کنم: ارمیشاهرخ باعث شد سرمو ب ی.صداخوبم داشت

 ؟یخوب-

 بهش زدم و گفتم: یپس لبخند کردیصورتش آرومم م دنِید

 !آره خوبم-

 :دیربع پرس هیبعد از  ندفعهیمشغولِ کارش شد اما ا دوباره

 !؟یشد یبهت زنگ زد؟!چرا انقدر عصب یبدونم ک تونمیم-

 !محالِتو چشمهاش نگاه کنم و بگم شوهرم بود به دندون گرفتم و فقط نگاهش کردم،از من انتظار داشت که لبمو

 .ممکنه االن حرف بزنم شاهرخ،االن نه

 دادم و گفتم: لشیاز اون لبخندهام تحو یکی دوباره

 !ستیاصالً خوب ن ادیکردنِ ز یکنجکاو-

 و گفت: دیخند

 .یدر موردش حرف بزن خوادیدلت نم یعنی نیو ا-

رو  قتیاعتراف کردن و گفتنِ حق یِ.من االن آمادگدینپرس یزیچ گهیخ هم دتکون دادم و شاهر دییتا یِبه معن سرمو

بود،باز کردم و  امیپ ندفعهیاومد اما ا میآالرمِ گوش ی.دوباره صداتا زمان بگذره کردمیسکوت م دینداشتم،پس با

 خوندمش:

 !سرده یلیخ نجایبرگرد،ا باید-

!به سرعت از جا بلند شدم و رو ؟یتنها بود پس مادرش چ زیکرد،کامب خیآن وجودم  هیخوندم و  امشویبار پ نیچند

 گفتم: کردیبه شاهرخ که با تعجب نگام م

 !برم دیمن با-
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 کجا؟!-

 .اومده شیبرام پ یکارِ فور-

 .شدهیچ دمیفهمیم دیافتاده و با یاتفاق هی.رونیباشه تکون داد و از اتاقش رفتم ب یبه معنا یسر
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 و ششم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''زیکامب''

تموم شده برام.فقط  یهمه چ گهید کردمیبودم بهش و قدرتِ تکون خوردن هم نداشتم،سردم بود و احساس م رهیخ

ه روزِ دور در نطفه خف کیزن را در  نیکه مادرش ا یزنگ زدم،به کس بایبود که به د نیکه تونستم بکنم ا یتنها کار

که نُه ماهِ تمام منو در وجودش حمل  ی!کسمادرم بود دیکشیافتاده بود و نفس نم نیزم یرو میکه روبرو ی.زنکرد

یم توقع بهم محبت یدوستم داشت و ب ایدن نیا یکه تو یتنها کس.آمدم با خون و دل بزرگم کرد ایبه دن یکرد و وقت

 یاضف نیزده بودند در ا خی میهم نداشتم،اِنگار که اشکها ختنیقدرتِ اشک ر یودم و حتجانش ب یتنِ ب ی رهی.خکرد

 دیگنجیکه در باورم هم نم یبه زن کردم،داشتمینگاه م نیزم ی!مادرم مرده بود و من داشتم به جنازه اش روسرد

اعث ب دنشیکه زجرکش یکنم،به زن یعمر با نفرت زندگ هیکه فلج شدنش باعث شد  ی.به زنکردمیتنهام بزاره نگاه م

به خون  ینکنه!هنوزم چشمها دایجنازه ش رو پ یحت یگُم و گورش کنم که کس یشد پدرِ خودم رو بکشم و جور

 :دیپرسیو فقط م کردینگام م ادمه،ناباورانهیپدرم رو  ینشسته 

 !؟یکرد دایرو پ نجایا یچطور-
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 دادم و گفتم: لشیتحو یپوزخند

 .ارمیبه دست م یرو بخوام به راحت یزیسر خودتم اگه چرفته من پ ادتی-

 گفت: یوقت دمیرو تو چشمهاش د ترس

 !گنده تر از دهنت نزن بچه،برگرد خونه مامانت تنهاست یحرفها زیکامب-

 و گفتم: دنیبلند شروع کردم به خند یمامان گفت با صدا یها ییاز تنها یوقت

 مردِ نمونه؟! یدونستیمامان فلج شده،م-

 :دیگشاد شد و پرس رتیاز ح چشمهاش

 آخه چرا؟!-

 نفرت نگاهش کردم و گفتم: با

 !گفت،مامانم از پله ها افتاد و فلج شد ویآخه عشقتون اومد دمِ خونه و به مامان همه چ-

و  کشینزد دم،رفتمیدیبغض کرد و چشمهاش پر از اشک شد اما من انگار سنگ شده بودم و اشکهاشو نم پدرم

 گفتم:

 !پدرِ من یزیبهتره اشکِ تمساح نر-

 کرد و گفت: نگاهم

 .ببخش ز،منویمن اشتباه کردم کامب-

 و گفتم: دمیخند دوباره

 .گردهیاز دست رفته مون برنم یِبخششِ تو زندگ گرده،بایمامان برنم یبا بخششِ تو پاها-

 هوا چاقو رو فرو کردم تو شکمش و ادامه دادم: یتر و ب کینزد رفتم

 .شهیدرست نم یچیبا زنده بودنت ه-
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به خون نشسته و ناباورش نگام کرد و دوباره چاقو رو درآوردم و فرو کردم داخلِ شکمش،از دهنش خون  یچشمها با

 گفت: یو به سخت رونیب دیپر

 ا....دار...م...!فر...فرا...مو....ش....کن.....من...من...دوست...ت...د-

ون .از همنداشت یا دهیفا گهیشدم اما د مونیمثلِ سگ پش دینفس نکش گهید ی،وقتگفت و تو بغلم جون داد نویا

 از سنگ شدم. گهیخودم کشتم و خاک کردم د یروز که پدرم رو با دستها

 .دیکشینفس نم گهیو د نیکه کردم روبروم افتاده بود رو زم ییتمومِ کارها لِیدل گهید حاال

 

 ششم_و_ستیدو_پارت#
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 و هفتم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

قبلِ مردنش تو  یخِس خِس ها ی.صداخودم وحشت کردم یکه خودم از صدا یجور زیو جنون آم دم،بلندیخند

رمیگمردنشو ب یتونستم جلون یناباورِ من مرد و حت یچشمها ی.مادرم جلوجنون گرفتم شتریو اِنگار ب دیچیگوشم پ

 یکیچقدر درد داره  دمیفهمی!حاال مبایز ی خانوادهمرگ پدرم و تاوانِ مرگِ  دادم،تاوانِی.حتماً داشتم تاوانِ پس م

چشمم رژه  یجلو بایز یها هی.گرکردمیداشتم طعمِ تلخِ از دست دادن رو حس م ،حاالیاز دست بد ناتویزتریاز عز

داشت  نهیخانواده ت مردن چون شاهرخ احتشام ازشون ک زدمیکردم و داد م یداشتم بهش تجاوز م یوقت رفتیم

رو  نهیبرم که هم درد داشت و هم ک ینم ادیاز  چوقتیتو اون لحظه رو ه بایز یِوحش ی.چشمهازد بهشون نیبا ماش

و من  ادمهیرو  زدیبا خودش حرف م لبرِیتخت کِز کرده بود و ز یگوشه  یوقت شویحال و زخم ی.تنِ بکردیتجربه م

 .دادمیپس م نهارویا یداشتم تاوانِ همه 
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انقدر ترسو شده بودم که  ی.حتکردمیبدِ حقارت رو االن درک م کردم،احساسِیعجز رو االن داشتم درک م احساسِ

یمادرم م یخودم پدرمو کشتم حاال از دست زدن به جنازه  یکه با دستها یشدم،من ینم کیمادرم نزد یبه جنازه 

 یانگار کم باید دنِیسمتِ در بچرخونم و با د بهدر قفل باعث شد سرمو به سرعت  دیکل دنیچرخ ی!صدادمیترس

 ریکرد که بغلش کردم و باالخره اشکهام سراز ی.با تعجب نگام مبه سمتش دمیاز جا بلند شدم و دو عیگرفتم،سر روین

 :دیشده بود پرس جیکه گ بای.دشد رو گونه م و زار زدم

 چه خبره؟! نجای!اشده؟یچ-

 گفتم: زدمیکه زار م همونطور

 !من مرد یچشمها یبا،جلویمادرم مرد د-

 و گفتم: رونیهِق هِقِ آرومش رو،از آغوشش اومدم ب یو بعد صدا دمیآرومش رو شن غِیج یصدا

 .کنم کاریچ دیبا دونستمیبا،نمیوسطِ خونه افتاده د-

 دیعُق زد و دو دنشیکه مادرم افتاده بود و با د یزده و ترس نگام کرد،بعد رفت به سمت رونیاز حدقه ب یچشمها با

 :دمیعُق زدناش نگرانم کرد و پرس یو صدا ستادمیا ییو پشتِ درِ دستشو دمی.دنبالش دوییسمتِ دستشو

 خوبه؟ هو؟حالتیِچت شد  باید-

خارج شد صورتش به شدت رنگ  ییاز دستشو یو وقت ومدیازش ن ییصدا گهیکه د گفتینم یچیو ه زدیمعُق  فقط

 بغلشو گرفتم و بردم نشوندمش رو مبل که گفت: رِیز ی.با نگرانبود دهیپر

 .افتاده نیرو زم نجایا ستی.خوب نمادرتو ببره ادیمن خوبم،زنگ بزن اورژانس ب-

 مادرم نگاه کردم و گفتم: به

 تو حالت خوبه؟ نمیباشه باشه فقط بگو بب-

 تکون داد و گفت: یسر

 .ز،خوبمیخوبم کامب-

 .ادیجا بلند شدم و رفتم سمتِ تلفن،بعد زنگ زدم تا اورژانس ب از
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 هفتم_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

که  شدی.هنوزم باورم نمختمیشدم و اشک ر رهیمادرم نشستم،به صورتِ مهربونش خ یرِ جنازه برگشتم و کنا دوباره

و  دی.سرمو آروم آوردم باال و نگاهش کردم،لبم لرزدیکه نشست رو دستم وجودم لرز بایمادرم مُرده باشه،دستِ د

و تنهام نزاشت  زدیاشت بهم لبخند مبودم اما بازم د ادهزجرش د یکل نکهی.با وجودِ اخودم یبرا ختمیاشک ر شتریب

شو آورد باال و اشکامو پاک کرد،بعد با لحنِ قشنگ و آرامش  گهی!دستِ دلحظه که همه کسم رو از دست دادم نیتو ا

 گفت: یدهنده ا

 فلج نکهیبخاطرِ ا دیکش یسالها داشت عذاب م نیا یهمه  یمادرت بهتر شد چون تو یبرا دیز،شایمرگ حقه کامب-

 یزندگ خوادیخسته س و دلش نم یلیخ گهیبهم گفت د شی.چند روزِ پآوردیخودش نم یبخاطرِ تو به رو یبود ول

 زیبشه،کامب نهیباعث شده تو دلت پُر از ک شتریبتو نداشته و  یبرا یا دهیفا چیکنه چون با وجودِ زنده بودنش ه

 .دیکشیمادرت داشت عذاب م

دنبالِ انتقامِ  شهیبه حرفش گوش نکردم و هم چوقتیشد و از خودم بدم اومد،من ه یاراشکهام رو صورتم ج شتریب

با واردِ خونه شدند. دیرفت درو باز کرد و چند نفر با روپوشِ سف بایبه صدا دراومد،د فونیخودم بودم.آ یمسخره 

 دیسف یملحفه  هیبرانکارد، یو گذاشتنش رو ردندش ک نهیسمتِ مادرم،معا دندینگاهشون کردم که دو یناباور

 !رو صورتش و تمام دندیکش

 سرم اومده،به سرعت بلند شدم و داد زدم: ییچه بال دمیتازه فهم اِنگار

 نه،اون هنوز زنده س.-



 بیآغوش غر

 
406 

 

 کنار و با عجز گفتم: دمی،ملحفه رو از صورتش کشبه سمتِ برانکارد دمِیدو

ام باه یبوسِ وحشتناکه،توروخدا مامان بلند شو و بگو داشتکا هی نایا یتوروخدا چشمهاتو باز کن و بگو که همه -

مامان،چرا  دارشویب!رهیاونم م یدوستم نداره و تو بر بایشم،دیتنها م یتنها گهی.مامان بعد از تو من دیکردیم یشوخ

 شده؟مامان... نیانقدر خوابت سنگ

 گفت: ختیریدستمو گرفت و همونطور که اشک م باید

 .ستیزنده ن گهیآروم باش،بزار ببرن مادرتو اون دتوروخدا  زیکامب-

 خشم نگاهش کردم و گفتم: با

 .باینده د لمیپس انقدر دروغ تحو زارهیتنها نم ست،منویمعرفت ن یاون ب-

.دوتا از اون پرستارها از خوردینم یتکون چیبلند بشه اما ه دیبرگشتم به سمتِ مادرم و تکونش دادم تا شا دوباره

از  بایتا نبرنش،د زدمی.مادرم رو بردند و من فقط داد مرو صورتش دندیمادرم جدام کردند و دوباره ملحفه رو کش

!برگشتم به سمتش و همونطور که اشک نبود بیبرام غر گهیآغوش که د نیپشت بغلم کرد و چقدر آرامش گرفتم از ا

 گفتم: ختمیریم

 !نرو جا چیه باید-

.دوباره زبون باز کردم و انداخته بودم رشیگ یتو چشمهام دو دو زد و سکوت کرد،اِنگار تو بد مخمصه ا چشمهاش

 گفتم:

 !بایترکم نکن د کنمیازت خواهش م-
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 و نهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

.اِنگار هنوز هم بمونم ششیپ خوامیبهش بفهمونم که نم یچطور دونستمیبودم و نم رهیتو چشمهاش خ همونطور

 تاشیآزار و اذ ادِی یتنهاش نزارم،هنوزم وقت کنهیو داره ازم خواهش م ستادهیکه روبروم ا زِیکامب نیا کردمیباور نم

سکوت کنم و باالخره  نیاز ا شتریب خواستمینم گهی.دارهیدرم پاو منو از  چهیپیحسِ درد تو بند بند وجودم م فتمیم

!دهن باز کردم و خواستم حرف بزنم که باز حالم بد شد و به گرفتم ازش جدا بشم میکه تصم فهموندمیبهش م دیبا

ینم صالً.اشدمیم یهمه حالت تهوع عصب نیداشتم از ا گهیو با تمامِ توان عُق زدم،د ییسمتِ دستشو دمیسرعت دو

 :دیو پرس ییباز نگران اومد دمِ درِ دستشو زی.کامبواجب بود برم دکتر گهید چمه و دمیفهم

 تو امروز چته؟چرا همش حالت بده؟-

 خارج شدم که گفت: ییباال انداختم و از دستشو یا شونه

 .که شهینم ینطوریببرمت دکتر،ا ایب-

 تو هوا تکون دادم و گفتم: دستمو

 .دفن و کفن مادرت یدنبالِ کارا یبر دی.االن بایتو خودتو به زحمت بنداز خوادیرم،نمیخودم م-

 آروم گفت: یلیصورتم کرد،بعد خ کِیو صورتشو نزد دیدستمو از پشت کش یعصب

 !دکتر برمتیم یایپس االن م ینره که تو هنوز زنِ من ادتی-

و منو  دیکه فهم کردمیداشتم بغض م د،بازیلرزو لبم  دمیخشن برگشته بود که ازش ترس زِیاِنگار اون کامب دوباره

 گفت: یتو آغوشش و با لحنِ مهربون دیکش

 .باید دید،ببخشیببخش-

 !آروم خودمو از آغوشش جدا کردم و گفتم:بود بیآغوشش برام غر بیکردم و عج هیآغوشش گر تو
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پس بهتره  دمیدرخواستِ طالق م گهیچند روزِ د ،منشنیو مامان نگران م الیبرگردم خونه وگرنه رام دیمن با-

 !زیکامب یخودتو آماده کن

 لب گفت: رِیناباورانه نگام کرد و ز رتشیگشادشده از ح یچشمها با

 طالق؟!-

 تکون دادم و گفتم: دییتا یِبه معن سرمو

 !آره طالق-

امروز همون روز و  شدیتموم م ییجا هی دیتلخ با یقصه  نیهم رومو ازش برگردوندم و رفتم سمتِ در،ا بعد

برنگردم و به پشتِ سرم نگاه  کردمیم یو پاهام رو به جلو حرکت دادم و سع دیچیگوشم پ یش تو هیگر ی!صدابود

 .خونه هجوم آوردند به ذهنم نیا طراتِمحکم پشتِ سرم بستم و خا رون،درویکه رفتم ب اطی.از درِ حنکنم

******************************************** 

 شد.... تمام

 خاطراتِ تلخِ تورا تمامِ

 کنمیاز ذهنِ خسته ام دفن م یا گوشه

 ییچشمها یرو پاشمیخاک م و

 یخودت از من ربود که

 شومیم نایباز از نو ب و

 که تو ییایدن به

 ....!یکشیدر آن نفس نم گرید

 یدیسع_زهرا_فاطمه#
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 و دهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''یشاد''

.پس تلفن رو خواستمیازش عذر م دیبودم و با یشد عصب یو خرابکار باید یکه زنگ زدم خونه  یاز اون روز هنوز

هول شدم و  دمیصداشو شن یجواب داد و وقت الی.بعد از خوردنِ دو بوق رامشماره گرفتم دیبرداشتم و بدونِ ترد

 سکوت کردم که گفت:

 د؟یزنیحرف نم د؟چراییابفرم-

 سکوت کردم که گفت: بازم

 !مردم آزار-

 خواست قطع کنه که گفتم: و

 مقدم؟! یآقا-

 گفت: الیشد و بعد رام سکوت

 !د؟ییخانم احتشام شما-

 جوابشو دادم: یآروم به
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 .بله خودمم-

 .دیشما هست دونستمیواقعاً اگه بد حرف زدم آخه نم دیببخش-

 کردم و گفتم: یکوتاه ی خنده

 .خودم بود که حرف نزدم رِینداره تقص ینه بابا اشکال-

 د؟یکه تماس گرفت دیداشت یخب حاال کار-

 کردم و بعد گفتم: یکوتاه مکثِ

 یکه شما از بستر دونستمیکنم،آخه من نم یاز خانم مقدم عذرخواه شیپ یهفته  یراستش زنگ زدم برا-

 .دیخبر یبودنشون ب

 گفت: عیسر

 !دیشما جونِ خواهرم رو نجات داد دیکه گفت دیکرد ینه،نه اتفاقاً خوب کار-

 :دمیتعجب پرس با

 چطور؟!-

 .کنم فیتا براتون تعر نمتونیبب دیبا-

 باشه حتماً.-

 !دنبالتون امیم گهیساعتِ د کیتا  دیپس لطفاً آماده باش-

 تعجب گفتم: با

 امروز؟! نیهم-

 د؟یدار یآره خانمِ مقدم،شما مشکل-

 مکث کردم و بعد گفتم: یکم
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 .مونمیو منتظرتون م شمینه،نه من حاضر م-

 .باشه پس فعال خداحافظ-

به  عی.پس سرامیبرنگشته برم و ب یتا وقت تونستمی،شاهرخ نبود و مکردم و تلفن رو گذاشتم سرجاش یخداحافظ

مانتومو تنم کردم به همراهِ  نی.بهتردنشیواسه دو ذوق داشتم  اومدیخوشم م الیاتاقم رفتم تا حاضر بشم،از رام

 :دیپله ها با مادرم برخورد کردم که پرس نِییو پا رونی.از اتاقم رفتم بکردم شیهم آرا یو کم میروسر نیبهتر

 ؟یریکجا م-

 به سرتاپاش انداختم و آروم گفتم: ینگاه

 !نمیبرم بردارِ خواهرِ مقدم رو بب خوامیم-

 بهم رفت و گفت: یغره ا چشم

 شاهرخ اَلَم شنگه به پا کنه؟ یخوایم-

 گرفتم تو دستم و گفتم: دستشو

 .فهمهیشاهرخ نم ینگ یزیمامان جون شما اگه چ-

 به تاسف تکون داد و گفت: یسر

 .باشه،فقط زود برگرد تا شاهرخ برنگشته-

 و گفتم: دمیبوس صورتشو

 چشم مامانِ گلم.-

 .شدم نشیانداختم و سوارِ ماش یاومده بود.به اطراف نگاه الیرون،رامیاز خونه رفتم ب و

 

 دهم_و_ستیدو_پارت#
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 [ازدهمیو  ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 که افتاد گفتم: راه

 .مقدم یسالم آقا-

 جوابمو داد: کردیکه به روبرو نگاه م همونطور

 د؟یسالم خانم احتشام،خوب-

 زدم و گفتم: لبخند

 .جون تنگ شده باید یره خوبم،فقط دلم براآ-

 لبخند زد و گفتم: اونم

 .کالس گردهیانشااهلل از فردا برم-

 و گفتم: دمیخند یخوشحال با

 .هیعال یلیخ-

 :دمیپرس یکردم و بعد با کنجکاو یمکث

 بود؟! یحاال منظورتون از نجات دادنِ جونِ خانمِ مقدم چ-

 ش رو غم گرفت و بعد گفت: افهیق

 .افتاده یچه اتفاق گمیبعد براتون م مینیبش یدنج یجا هی میبر دیبزار-
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بخاطرش ازم  الیشده که رام یکنجکاو بودم که بفهمم چ یلی،اما من خسکوت شد نمونیب گهیگفتم و د یا باشه

 نگه داشت و گفت: یکیکنارِ رستورانِ ش میکه تو راه بود ی.بعد از مدتتشکر کرد

 .میدیرس گهیخب د-

 انداختم و گفتم: یاطراف نگاه به

 رستوران چرا؟-

 داد و گفت: لمیتحو یلبخند

 .میدوتا نشون بزن ریت هیآخه من گرسنه م گفتم با -

 یلی.خمیشد و با هم واردِ رستوران شد ادهیهم پ الیشدم،رام ادهیپ نیتکون دادم و از ماش دنیفهم یبه معنا یسر

 یخودش کباب سلطان ی.برامیگارسون رو صدا کرد تا سفارش بد الیو رام مینشست زیم هیبزرگ و مدرن بود،سرِ 

 یو دستاشو گذاشت رو یداد به صندل هیتک الی.بعد که گارسون رفت رامسفارش دادم یسفارش داد و منم قفقاز

 کرد و گفت: ز،نگامیم

 مفصله. باید ی هیقض-

 زدم و گفتم: یلبخند

 .کنمیگوش م لیبا کمالِ م-

 و گفت: دیکش یقیعم نفسِ

عاشق شده و  بایکه د میکرد و گفت عاشقشه،ما هم خوشحال بود یپسرو بهمون معرف هی باید شیدو سه ماه پ-

رو ببره خونشون و ما هم بخاطرِ  بایاصرار کرد که د زی.کامبو بعدشم عقد کردند یخواستگار ادیب زیکامب میگذاشت

و  یاونروز شما تماس گرفت نکهیبرف تا ا رِیز میو تا االن سرمون رو مثلِ کبک کرده بود میقبول کرد باید یِخوشحال

 بایشده و به قصدِ انتقام اومده با د باید یِباعثِ کور زیکه کامب میدی.تازه فهمنیکرد داریب یمارو از خواب خرگوش

ما به .اگه شبوده یبستر مارستانیتو ب بایدکه زده بودتش  یمدتم عذابش داده و بخاطرِ کتکِ بد نیازدواج کرده،تو ا

یسکوت م میما عذاب نکش نکهیا یو برا دیکشیو زجر م موندیتو اون خونه م بایحاال حاالها د دیشا دیگفتیما نم

 !ستین نایناب گهیو د نهیبیداره م بای.االنم دکرد
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 یرا.برو پاهام بند نبودم یدوباره ش از خوشحال ییِنایب دنِیناراحت شدم و هم با شن بایسختِ د یِزندگ دنِیاز شن هم

 گفتم: نیهم

به بعد با  نیعذاب آورش،انشااهلل که از ا یِو واقعاً متاثر شدم از زندگ نهیبیجون داره م بایمن واقعاً خوشحالم که د-

 .کنهیم یزندگ یخوش

به خوردن در  میو ما هم شروع کرد تشکر کرد و همون موقع غذا رو آوردن میو همدرد یاز احساسِ خوشحال الیرام

 .خوشحال بودم الیدلم از بودن با رام یکه تو یحال

 

 ازدهمی_و_ستیدو_پارت#
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 و دوازدهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''

 روم ظاهر شد و گفت: یخونه شدم و بلند سالم کردم که مادرم دستپاچه جلو واردِ

 خونه؟! یاِ سالم،تو چرا اِنقدر زود اومد-

 :دمیکردم و پرس زیر چشمهامو

 افتاده؟ یاتفاق-

 گفت: بالفاصله

 !ینه،نه فقط تعجب کردم انقدر زود اومد-
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 :دمیو پرس اوردمیخودم ن یاما به رو زدیمشکوک م نکهیا با

 کو؟ یشاد-

 و با مِن مِن گفت: دیپر رنگش

 ...خب....نی....ببزهیچ-

 گفتم: هکالف

 .دیلطفاً و کامل جواب منو بد دیمامان انقدر مِن مِن نکن-

 به دندون گرفت و بعد گفت: لبشو

 !رونیرفته ب-

 :دمینگاهش کردم و پرس زشدهیر یبا چشمها دوباره

 ؟یکجا؟با ک-

 دست و اون دست کرد و بعد گفت: نیا کمی

 !رونیدختره رفته ب نیخب راستش....راستش با داداشِ ا-

 رفت تو هم و با خشم گفتم: اخمهام

 داداشِ کدوم دختره؟!-

 .گهید شیقیاستادِ موس نیبابا هم-

 :دمیاومد کنجکاو شدم و پرس باید اسمِ

 با اون داشت؟ کاریچ-

 باال انداخت و گفت: یشونه ا مادرم

 .دونمیواال نم-



 بیآغوش غر

 
416 

 

دِ باال تا وار رفتمید شدم و داشتم از پله ها ماز کنارِ مادرم ر یپوفِ کالفه ا دنِیچشمهامو بستم و بعد از کش یعصب

 اتاقم بشم که مادرم گفت:

 .از من اجازه گرفت یبهش نگ یزیاومد چ یشاهرخ مادر وقت-

که  یدرآوردم و زنگ زدم به شاد بمیاز تو ج مویاعصابم خورد شد و از پله ها رفتم باال و واردِ اتاقم شدم،گوش شتریب

 یشاد نکهیابم خورد شد و کلِ طولِ اتاقو قدم زدم و همش چشمم به ساعت بود تا ااعص شیاز پ شی،بجواب نداد

 پله ها داد زدم: یباال از همون باال ادیداره از پله ها م یدکه شا دمیو د رونیاز اتاقم رفتم ب تی.با عصباناومد

 تا حاال؟ یبود یکدوم گور-

 یریاما دستشو گرفت به نرده ها و از افتادنش جلوگ نیبود بخوره زم کیکه وسطِ پله ها نزد دیاز جا پر چنان

 .فتهیبود ب کیسمتش و دستشو گرفتم چون بازم نزد دمیدو عی.منم سرکرد

 

 دوازدهم_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [زدهمیو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

و از پله ها  دمیدستشو کش رد،باالخرهکیشدم اما اون نگام نم رهیکه دستشو گرفته بودم تو صورتش خ یهمونجور

 گفت: نییبردمش باال.مادرمم از پا

 .شاهرخ توروخدا ولش کن-

 بردمش داخلِ اتاقم و دستشو به شدت ول کردم و گفتم: تیاهم یمن ب اما
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 .شنومیخب حاال م-

 که دوباره تکرار کردم: زدیبود و حرف نم نییهمونطور پا سرش

 .شنومیم یشاد-

 سرشو آورد باال و نگام کرد،چشمهاش پر از اشک شده بود که گفت: باالخره

 یکنم که برادرش گفت شما کار خوب یعذرخواه میجون بخاطرِ اون روز که گند زد باید یمن زنگ زدم خونه -

 مینیهمو بب نیایش مفصله و ب هیکه گفت قض یچ یعنی دمی.منم کنجکاو شدم و پرسنیشد بایو باعثِ نجاتِ د نیکرد

 .کنم و منم قبول کردم فیتا براتون تعر

 :دمیو پرس دیچرب تمیبه عصبان میبودم اما کنجکاو یعصب نکهیا با

 بود؟! یچ هیحاال قض-

 به تاسف تکون داد و گفت: یسر

 دونستن و تازه یخودشون نم نایا یول شهیم شیپسره باعثِ کور هی نکهیا ده،مثلِیکش یسخت یلیجون خ باید-

 باهاش ازدواج کنه و عقد کنهیمجبورش م دیو با تهد شهیم باید کِیانتقام گرفتن نزد ی.بعداً هم پسره برادندیفهم

 هی هنکیتا ا دادهیرو زجر م بایو پسره د کردندیم یخودش و با هم زندگ یخونه  برهیرو م بای.بعدشم پسره دکنندیم

 .نهیبیچشمهاش م ادیبِهوش م نکهیکه بعد از ا نهیاما خبر خوبش ا شهیم یبستر بایو د زنهیم بارویروز انقدر د

 :دمیپرس یکه با ناباور زیچ هیزد برام مهم نبود جز  یکه شاد ییاز حرفها چکدومیه

 شوهر داره؟! بایاالن د یعنی-

 سرشو تکون داد و گفت: یبا ناراحت یشاد

 .رندیطالقشو بگ خوانیم گفتیآره طفلک اما داداشش م-

 حال و توان دستمو تکون دادم و گفتم: یفقط ب گهیداره م یچ دمیفهمینم گهید

 .هم ببند ،درویشاد رونیبرو ب-
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اون روز  ادِی.شدیشدم به سقف و باورم نم رهیو من وِلو شدم رو تختم،خ رونیاز اتاق رفت ب یجیبا تعجب و گ یشاد

به  یتو ذهنمم وقت ی.حتزدهیحرف مبود افتادم پس حتما داشته با شوهرش  یو عصب زدیحرف م یکه داشت با گوش

چنان زد به مخم که از جا بلند شدم درِ اتاقمو قفل کردم و  کدفعهی.شدمیم یعصب کردمیفکر م بایشوهرداشتنِ د

که  یبه خون تیاهم ید،بیدستم به کجا خورد و بُر دونمی.نمو اتاق رو داغون کردم واریاتاقمو زدم به در و د لِیکلِ وسا

 دنِیبا شن هبود ک یکس بایو د خوردمی.همش داشتم به درِ بسته ماومد نشستم کفِ اتاق و سرمو گرفتم تو دستام یم

 !متعهله داغون شدم نکهیا

 

 

 زدهمیس_و_ستیدو_پارت#
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 و چهاردهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

ه به دست و صورتم بزنم که دوبار یتا برم آب رونیب امیم از اتاقم بشرکت پس از جا بلند شدم و خواست رفتمیم دیبا

 :دیاز پشتِ در پرس یو باز هم عُق زدنام شروع شد،مادرم با نگران ییسمتِ دستشو دمیحالت تهوع اومد سراغم و دو

 ؟یخوب باید-

 جوابشو دادم: یسخت به

 !خوبم مامان،خوبم-
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خارج شدم و  یی.از دستشوروش،حالم اصالً خوب نبود دمینگاه کردم و آپ پاچ نهیم داخلِ آ دهیصورتِ رنگ پر به

 :دیم پرس افهیق دنِیواردِ خونه شد و با د الیهمون موقع رام

 باز حالت بهم خورد؟-

 تکون دادم که گفت: دییتا یبه معنا یسر

 .مارستانیحاضر شو ببرمت ب-

 نگرانش زدم و گفتم: ی افهیبه ق یلبخند

 !،خوبمیرامولش کن -

 بهم رفت و گفت: یغره ا چشم

 .خواهشاً لج نکن و حاضر شو باید-

که دوباره  رونیاومدم ب ی.لباسهامو عوض کردم و داشتم از اتاق مگفتم و رفتم داخلِ اتاقم تا حاضر بشم یا باشه

 الی.رامباال ادیب ادخویدل و روده م م کردمیو اِنقدر عُق زدم که احساس م ییحالم بد شد و رفتم سمتِ دستشو

 از پشت در گفت: یعصب

 .خوبم گهیم کنهیلجم م یحالش هِ نیبا ا-

 که مادرم محکم زد تو صورتش و گفت: رونیاومدم ب ییدستشو از

 .مارستانیب میبر دیبا عی،سرشده دیخدا مرگم بده رنگت مثلِ گچ سف-

راه  نِی.بمارستانیسمتِ ب میو راه افتاد میشد یرام نِیماش ،سوارِرونیب میاز خونه رفت ییگفتم و سه تا یا باشه

وقت  کیرفت  یو رام می.با هم داخل شدمیدیکه باالخره رس شدمیم وونهیداشتم د گهیچندبار حالم بد شد و د

 نوشت و گفت: یزیکاغذ چ یبعد رو وکرد  نهی.دکتر چندتا معاداخل اتاقِ دکتر میگرفت و رفت

 .دیاریو جوابشو برام ب دیرو انجام بد شیآزما نیا نیبر-

 ی.رامشهیجوابش حاضر م گهیساعت د کیرو انجام دادم و پرستار گفت  شیو آزما شگاهیآزما میگفتم و رفت یا باشه

چرا  کردمیداشتم فکر م یمنو گرفته بود تو دستش و نگران بود و من هِ  یو مادرم دستا زدیطورل راهرو رو قدم م
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 دنیاز د یخانم تازه دار باید یخودم گفتم شانسم ندار بام رو گرفت و چهره ضم؟غمیمر دادم؟نکنهیم شیآزما دیبا

 .رونیمسخره از ذهنم بره ب االتِیفکر و خ نیسرمو تکون دادم تا ا عی!اما سریریبگ یضیمر دیاونوقت با یبریلذت م

 یانداخت،لبخند شیآزما یبه برگه  یدکتر،اونم نگاه یبرا میو برد میرو گرفت شیساعت گذشت و جواب آزما کی

 زد و گفت:

 !زمیمبارکه عز-

 :دمیپرس جیگ

 مبارکه خانم دکتر؟! یچ-

 بزرگتر شد و گفت: لبخندش

 !زمیعز یتو باردار-

 

 چهاردهم_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پانزدهم[ ستی]پارت دو

 ��بیآغوش غر??

افتادم و باز هم حالم بد شد  ییاون شبِ کذا ادِیتوانِ حرف زدن نداشتم، یصورتِ دکتر بودم و حت ی رهیشده خ مات

 اتاقش اشاره کرد و گفت: یو دکتر به گوشه 

 .برو اونجا عیسر-
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کوچک بود،داخل شدم،درو بستم و باز هم عُق  ییدستشو هیجا بلند شدم و رفتم به همون سمت و درو باز کردم  از

 یداره چه اتفاق دمیفهمی.اصالً نمهمه درد رو نداشت نیتوانِ ا گهیم که د چارهیدلِ ب یبرا ختمیاشکم ر نباریازدم اما 

 !شاهرخ رو بزنم دِیق دیبا گهیشکمِ منه و د یتو زیکامب یکه بچه  کردمیفکر م نیداشتم به ا فته،فقطیم

به صورتم انداخت و  یکه خارج شدم دکتر نگاه ییگونه م روون شد و باز هم عُق زدم.از دستشو یرو شتریب اشکام

 گفت:

 .دیبراتون آماده ش کنن تا بهتر بش قاتیتزر نیو بر دیکن هیاالن از داروخانه ته نیهم سمینویسِرُم براتون م هی-

 من جوابِ دکتر رو داد: یبجا یرام یول زدمینقطه بودم و حرف نم هیبه  رهیفقط خ منکه

 .دکتر یحتما آقا-

 گفت: یعصب یرام میاتاقِ دکتر که خارج شد از

 مگه به تو دستم زده بود؟ یعوض نیا-

 جوابشو ندم که گفت: دادمیم حیانداخته بودم و ترج ریرو به ز سرم

 .رمیسِرُمِتو بگ رمیمن م-

 که شد مادرم دستمو گرفت تو دستش و گفت: دور

 !نهیریش یلیمادر،بچه خ غصه نخور-

 از بغض گفتم: یخش دار یو با صدا دیلرز لبم

 !باشه زیکه پدرش کامب ینه وقت-

 گرفت تو آغوشش و گفت: سرمو

 .میریگیهم بشه ما طالقتو ازش م ینکن دخترم،هر چ تیخودتو انقدر اذ-

 لب گفتم: رِیدوباره روون شد رو گونه م و ز اشکهام

 !ر کنمنُه ماه صب دیاما با-
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 رفت و گفت: یچشم غره ا دیپر از اشکمو د یچشمها یبرگشت و وقت الیرام

 .نکن هیهم گر قات،اِنقدریتزر میبلند شو بر-

.بعد اونجا یاز تختها یکی یرو دمیشدم و دراز کش قاتیاتاقِ تزر قات،واردِیجا بلند شدم و همراهش رفتم تزر از

که داشت  یچشمم وقت یاومد جلو زیکامب یماتم زده  ی افهی.قاومد و سرم رو برام وصل کرد و رفت یپرستار

کردمیتحملش م دیبا گهیشده بود و نُه ماهِ د فعشچون االن به ن ختمیاشک ر شتریتنهاش نزارم و ب کردیالتماس م

بهتر بود  دیشا انه؟اصالًی گفتمیبهش م دیبا !حاال.چشمهامو با درد بستم و با خودم فکر کردم که چقدر من بدبختم

 یبود.عصب زیکامب شدیخوشحال م یکل هیقض نیکه از ا یو مطمئناً تنها کس دیفهمیباالخره م یبهش نگم ول

 !مو بستم و انقدر خسته شده بودم که خواب منو با خودش برد ستهخ یچشمها

..................................... 

 یکم شودیم و

 آرام بود یکم فقط

  ییها یناآرام نیتمامِ ا انِیم

 ردیگیذره ذره جانم را م که

  کندیبا تمامِ توان پرتم م و

 ؟!آغوشت.... در

 یدیسع_زهرا_فاطمه#
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 و شانزدهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''ایفَر''

نگاه کردم و باز هم احساس  نهیاسترس داشتم،صدبار خودمو داخلِ آ یو کل میخواستگار ادیقرار بود صدرا ب امروز

اونوقت من  دیکشیداشت زجر م بایافتادم و حالم بد شد،د باید ادِی!باز یچ دمیفهمیکمه اما نم یزیچ هی کردمیم

مادرم واردِ اتاق شد  کردمینگاه م نهیماتم زده م داخلِ آ یافه ی.همونطور که به قشاد و خرم منتظرِ خواستگارم بودم

 از حد گفت: شیذوقِ ب هیو با 

 !خبرِ خوب دارم برات هی ایفَر-

 :دمیاون همه ذوقش منم ذوق زده شدم و پرس از

 مامان؟ یچه خبر-

 تر و گفت: کینزد اومد

 !شو به دست آورده یینایب باید-

 میخبرِ زندگ نیبهتر نیو ا دیدیم بایدم،دیکش غیج یشحالمات شدم و بعد کم کم مغزم راه افتاد و از خو یکم اول

 :دمیپرس دنیپر نییباال و پا ی.بعد از کلبود

 اتفاق افتاد؟ نیآخه چطور ا-

 باال انداخت و گفت: یشونه ا مادرم

 .و ما رو هم دعوت کردند رندیجشن بگ هی باید یینایبرگشتنِ ب یبرا خوانیت زنگ زد گفت م دونم،عمهیواال نم-

 هست حاال؟ یکِواقعاً؟!-

 .فرداشب-
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 که مامانم گفت: دمیدورِ خودم چرخ یبا خوشحال دوباره

 .انیاالن خواستگارات م نیخوب بش یمثلِ دخترا نکارایا یبجا گهیخب د-

 دیبا دونستمیل بودم و نمخوشحا یلیرو پا بند نبودم،خ یگفتم و مادرم که از اتاق خارج شد دوباره از شاد یا باشه

 کردمیراحت شده بود و احساسِ خطر نم المیخ یکم گهی.حاال درمیرو بگ گاهمیگاه و ب یلبخندها یجلو یچجور

.لبمو به دندون گرفتم و به صدا دراومد فونیو همون موقع آ دمنگاه کر نهیم داخلِ آ ختهیبهم ر ی افهی.به قباید یبرا

به همراه شوهرعمه وارد شدند و بعد از احوال  ای.صدرا و عمه رورونیم رو درست کردم و از اتاق رفتم ب افهیق عیسر

 ریزنگام کرد و لبخند زد،منم سرخ شدم و سرمو به  یرچشمی.صدرا زمینشست ییرایداخلِ پذ یمبال یرو یپرس

.بزرگترها حرفهاشون رو خنده م گرفت بودم تعجب کردم و دهی.از خودم که مثلِ دختربچه ها خجالت کشانداختم

و به مادرم که کنارم  دمیاز جا پر ی!کمبه پهلوم خورد یکه دست کردمیفکر م بایشروع کردند و من فقط داشتم به د

 نشسته بود نگاه کردم،چپ چپ نگام کرد و گفت:

 .دیگوشه حرف بزن هیبا صدرا  دیبر-

 ینهارخور زِیسالن و پشتِ م ی گهیسمتِ د میبه دندون گرفتم از خجالت و از جا بلند شدم.به همراهِ صدرا رفت لبمو

 .صدرا نگام کرد و آروم گفت:مینشست

 .ایخوشگل شد یلیامروز خ-

 سرخ شدم و سکوت کردم که گفت: دوباره

 !دونستمیو من نم یبکش یخجالتم بلد بود-

 م گرفت و گفتم: خنده

 .نکن صدرا تمیاذ-

 .چشم خانم-

 آوردم باال،نگاش کردم و گفتم: سرمو

 نه؟یبب تونهیم باید یدیفهم-
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 سرشو تکون دادو گفت: یخوشحال با

 .خاله زنگ زد و خبر داد نجایآره قبلِ اومدن به ا-

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفسِ

 ؟یبراش خوشحالم صدرا،تو چ یکل-

 لبخند زد و گفت: اونم

 .یلیخ یلیالم،خمنم خوشح-

 

 شانزدهم_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفدهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 افتادم و گفتم: زیکامب ادِی کدفعهیاما  دمیخند

 صدرا؟ میکن کاریچ دیوجود داره،اونو با زیاما بازم کامب-

 تکون دا و گفت: یسر

 !چرا باهاش ازدواج کرده باید فهممینم دونم،اصالًیمن واقعاً نم-

 .رسمینم یا جهیبه نت کنمیاحساس رو دارم و هرچقدر فکر م نیمنم هم-

 گفت: طنتیکرد و با ش نگام
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 !ستیمغزت خوب ن یفکر نکن برا ادیشما ز-

 خنده م گرفت و گفتم: بازم

 .مزه یب-

 و گفت: دیخند اونم

 .میزنیحرف م باید ی ندهیآ یدرباره  میبجاش دار میمون حرف بزن ندهیدر موردِ آ نجایا میمثالً اومد-

 .خب آخه اونم مهمه-

 .ستیآره مهمه اما االن وقتش ن-

 تکون دادم و گفتم: دییتا یبه معنا یسر

 من سراپاگوشم. دییخب حاال بفرما-

 :دمینگفت که پرس یچیکرد و ه نگام

 ه؟یزیشده؟رو صورتم چ یچ-

 تا نخنده که گفتم: بردیلبشو به داخلِ دهنش م یخنده شو گرفته و هِ یبود جلو معلوم

 ؟یبخند یخوایچرا م گهینکن د تیصدرا اذ-

 گفت: دهیبر دهیخنده و بر رِیزد ز یو پِق اوردیطاقت ن باالخره

 !...چش...مت...خطِ چشم....ندارههی-

چشمم رو  کیبودم که  کم بوده،اِنقدر هول یچ دمیهم غش کرد از خنده که من دوباره سرخ شدم و تازه فهم بعد

 .خودمم خنده م گرفت و گفتم:بودم دهینکش ویکیبودم و  دهیخط چشم کش

 .صدرا یلوس یلیخ-

 .یخب به من چه آخه تو حواس پرت-
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 نگفتم که اون گفت: یچیو ه دمیخند بازم

 .هیبق شِیپ میبرگرد م،بهترهیقشنگ صحبت کن میتونیما نم نکهیمثلِ ا-

خنده هامون  دنِیو شوهرعمه با د هیبق شِیپ میبرگشت میدیخندیموافقت تکون دادم و همونطور که م یبه معنا یسر

 گفت:

 .میکن نیریدهنمونو ش دیخنده ها معلومه که با نیخب از ا-

 انداختم که عمه م گفت: ریدوباره از خجالت سرخ شدم و سرمو به ز من

 مبارکه.-

عقد رو مشخص کردند و  خیبرداشتند و بعدش خانواده ها تار ینیریش یخوشحال.همه با تعارف کرد ینیریمامانم ش و

و  کردمی.از االن استرس گرفته بودم و دل تو دلم نبود،من داشتم ازدواج مبرگزار بشه گهید یقرار شد که تو هفته 

 و نگاش کردم،دوستش داشتم. دمی!خندشهصدرا با شهیکه همسرم م یکه مرد کردمیفکرشم نم یحت

 

 هفدهم_و_ستیدو_پارت#
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 و هجدهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

کنم،عالوه  کاریچ دیبا دونستمیبود و نم ختهی.اعصابم بهم رسفارش رفت یمنو رسوند دمِ شرکت و بعد از کل الیرام

اگه بفهمه چه  دونستمیخبر نداشت و نم نایکدوم ا چیشوهر داشتم االن حامله هم بودم و شاهرخ از ه نکهیبر ا
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کردم و درِ اتاقِ شاهرخ رو زدم و وارد شدم،به محضِ ورودم به  یسالم ی.به منشاز خودش دهینشون م یعکس العمل

شدم و  کشینزد یو دودش کلِ اتاق رو پُر کرده بود،عصب گاریس ی.بوشدیسُرفه افتادم و حالم باز داشت بد م

کرد،منم انگار  وونهیشد تو چشمهام و قلبم رو د رهی.خاز دستش گرفتم و پرتش کردم داخلِ سطلِ آشغال گارویس

انداختم،بعد هم رفتم رو  ری.باالخره کم آوردم و سرمو به زتونستم چشم ازش بردارم یشده بودم که نم زمیپنوتیه

 زیم یرو ی.روزنامه آوردم یخودم نم یاما به رو کردمینگاهشو حس م یِنی.تو تمامِ مدت سنگنشستم دیکه با یلمب

 :دمیرو برداشتم و خواستم شروع به خوندن کنم که صداشو شن

 !شمیم یدارم روان-

 د و بعد گفت:!اونم نگام کر؟یشیم یروان یتعجب نگاهش کردم و با چشمهام ازش سوال کردم که چرا دار با

 !چه خبره دمیفهم یکاش نم-

 :دمیپرس نیهم ی.برادمیفهم یچون منظورشو نم شدمیم یو عصب جیگ داشتم

 ؟احتشام یآقا هیحرفها چ نیمنظورتون از ا-

 رهیفاصله خ نیکتریبه مبل.بعد در نزد دمیصورتم خم شد و من چسب یبلند شد و اومد طرفم،بعد رو زشیپشتِ م از

 :دیتو چشمهام پرس

 !؟یچرا بهم نگفت-

و دستمو کنارِ پام مشت کرده بودم تا از لرزشش کم  زدیکننده بود،قلبم تند تند م وونهیعطرش از اون فاصله د یبو

 .اما شاهرخ دست بردار نبود و دوباره گفت:قدرتِ تکون خوردن نداشتم چه برسه به حرف زدن یکنم.حت

 !م نکن وونهید نیاز ا رشتیجوابِ منو بده و ب باید-

 لب باز کردم: یبستم و به سخت چشمهامو

 !دیگیم یفهمم چ ینم-

 .یچشمهاتو باز کن لعنت-

 تعجب چشمهامو باز کردم که گفت: با
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 ؟یشوهر دار یچرا نگفت-

بود که من  دهی.شاهرخ از کجا فهمدیکوبیم م نهیس یوار خودشو به قفسه  وونهیو قلبم د دنیشروع کرد به لرز پاهام

بود که خودم موضوعو بهش نگفتم و از زبونِ  نیبه ا شیسرم اومده بود و بد دمیترسیکه م یازدواج کردم؟!از روز

شونه هامو گرفت  یجوابشو بدم که در کمالِ ناباور تونستمی.فقط سکوت کردم و نمدیرو شن هیقض نیا یا گهیکسِ د

 زد: ادیتو دستش،به شدت تکونش داد و فر

 ؟ینگفت با؟چراید ینگفت چرا-

و دوباره سرم  شدیم شیپ یتر از لحظه  یپر از اشک شد و بازم سکوت کردم،شاهرخ هم هر لحظه عصب چشمهام

 داد زد:

 .حرف بزن ،فقطینکن لعنت هیگر-

 و منم داد زدم: اوردمین طاقت

 !لب باز نکردم دمیترسیچون اون ازم خواست نگم،چون ازش م-
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 و نوزدهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 :دیپرس کردیشده ش نگام م زیر یهامو وِل کرد و همونطور که با چشمها شونه

 ازت خواست؟ ویزیچ نیچرا همچ-
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 !یشوهر دارم و ضربه بخور یو تهش بفهم یعاشقِ من بش خواستیم ره،چونیازت انتقام بگ خواستیچون م-

 :دیمبلِ کنارِ من و پرس یافتاد رو یناتوان با

 با؟ید یکرد یتو باهاش همکار-

 :دیبگم که دوبار پرس یزیو نتونستم چ دیلرز لبم

 ؟یکرد یفقط بگو باهاش همکار-

 رو گونه م و گفتم: دیقطره اشک چک هی

 .یکه چندبار بهت گفتم عاشقِ من نشو اما تو خودت به حرفم گوش نداد یدینه،خودتم د-

 :دیو پرس دیموهاش کش یال یدست

 ره؟یازم انتقام بگ خواستیاصال چرا م-

 و گفتم: دمیازش دزد نگاهمو

 !بخاطرِ خاطره-

 تو گوشم: دیچیمتعجبش پ یصدا

 !خاطره-

 تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم: دوباره

 !رهیازت انتقام بگ خواستیم نیهم یبرا نهیبیاون قبال خاطره رو دوست داشته و مرگشو از چشمِ تو م-

 زد و گفت: یپوزخند

 !دونن؟یچرا همه منو مقصر م فهممیهمتون،نم یواقعاً خنده داره کارا-

 گفتم: بالفاصله

 !دونم یمن تورو مقصر نم-
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 کرد و گفت: نگام

 ؟یگفت یبهم چ ستین ادتی،یدونیچرا تو هم منو مقصر م-

 تکون دادم و گفتم: نیبه سرعت به طرف سرمو

 .یدوستم نداشته باش ،تایگفتم تا ازم متنفر بش یاونجور-

کوچکِ کنارِ اتاقش و باز هم عُق  ییسمتِ دستشو دمیحالم بد شد و دو کدفعهینگفت، یچینگام کرد و ه فقط

 :دیبود،نگام کرد و پرس ستادهیکنارِ در ا رونیبه صورتم آب زدم و اومدم ب یزدم.وقت

 دکتر؟ یرفت-

 :دیآره تکون دادم که پرس یِبه معن سرمو

 گفت؟ یدکتر چ-

 پُر از اشک نگاهش کردم و گفتم: یچشمها با

 !من حامله م-

 .بشنوه یا گهیاز زبونِ کسِ د نویخواستم ا ینم گهیگفتم چون د بهش

 یچشمها ی رهیبه خون نشسته ش خ ی.چشمهاخورد یمتر هم تکون نم یلیم کی یبرده بود و از جاش حت ماتش

 کرد: یلب تکرار م رِیاشکم بود و زپُر از 

 حامله س،حامله س،حامله س....-

 مبل برداشتم و گفتم: یاز رو فمویو دوست نداشتم عذابش بدم پس ک ختمیر یفقط اشک م منم

 !تا باعثِ عذابت نشم شاهرخ رمیم نجایمن از ا-
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@Saeedi i Zahrah 

 

 [ستمیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

.به سرعت سرم برگشت به سمتش و دیسمتِ در که دستمو از پشت کش رفتمیازش برگردوندم و داشتم م رومو

 !افتادم تو بغلش

از تو آغوشش جُم  تونستمینمبهم بخوره. خواستیزد،حالم باز م خیو دستام  ستادیانگار از حرکت ا قلبم

 که آروم گفت: نرویبخورم،خواستم خودمو از آغوشش بکشم ب

 !بمون ینطوریهم قهیدق کی با،فقطید قهیدق کیفقط -

وجه  چیبه ه زارویچ نی.ادیلرزیشده بود و تمومِ وجودم م وونهیانگار د دم،قلبمیعطرشو نفس کش یو بو ستادمیا

که شاهرخ  یکار نیاز ا ریرو داشتم به غ یهر حرکت ،انتظارِنمیبیکردم دارم خواب م یو احساس م شدیباورم نم

 .آروم دمِ گوشم گفت:کرد

 !گم؟یم یچ یفهم ی،میشکمت مالِ من یتو یکوچولو ین یتو با اون ن-

 ش برداشتم و تو چشمهاش نگاه کردم که گفت: نهیس یبه گوشام شک داشتم،سرمو از رو اِنگار

 !فقط مالِ من-

 ازش جدا کردم و گفتم: خودمو

 !تونم یکه نم یدون ینکن شاهرخ،م هایشوخ نیبا من از ا-

 .یریو قراره طالق بگ یکه دوستش ندار ؟تویتون یچرا نم-

 .درسته اما هنوز که جدا نشدم-
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!با به خون نشسته ظاهر شد یرومون با چشمها یجلو زیجوابمو بده که درِ اتاقش به شدت باز شد و کامب خواست

 به عقب برداشتم و گفتم: یترس قدم

 شده؟ یچ-

 :دیحرف بزنه شاهرخ پرس زیکامب نکهیاز ا قبل

 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا یلیسه یآقا-

 من و گفت: یبه شاهرخ نگاه کنه زُل زده بود تو چشمها نکهیا بدونِ

 !اومدم دنبالِ زنم-

 تو گوشم: دیچیمتعجبِ شاهرخ پ یصدا

 !؟یهست بایتو شوهرِ د-

 شو گرفت تو دستش و گفت: قهیرفت به سمتِ شاهرخ، یعصب زیکامب

 !خانم باید یگفتیم دیاحتشام،با یهم دُم داره آقا شیشمیک-

 رو گرفتم و گفتم: زیکامب یپشت شونه  از

 .ولش کن ز،توروخدایولش کن کامب-

 :دی.بعد آروم پرسشد به شکمم رهیشاهرخ رو ول کرد،برگشت به سمتِ من و خ ی قهی زیکامب

 ؟شمیراسته که دارم بابا م-

 رو گونه م و گفتم: دیچک اشکام

 .آره راسته-

 و گفت: دیخند

 !گهیخونه د یگردیپس حاال برم-
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 شدم و گفتم: رهیخ کردیشاهرخ که داشت نگام م به

 !گردمیبه اون خونه برنم گهیمن د-
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 [کمیو  ستیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

کرده که حاال ازم انتظارِ  کاریچ میدونست که با زندگ یخودشم نم دیو فقط نگام کرد،شا دیلبش ماس یرو خنده

 !بخشش داشت

 گفت: یو شاهرخ عصب رونیاز اتاق رفت ب زیچشمهامو تار کردن که کامب میلعنت یازش برگردوندم و اشکها رومو

 .شرکت نیانتقام اومده داخلِ ا یپس برا-

 حالم بهتر شد گفتم: یکم یو وقت ختمیرسکوت فقط اشک  در

 .احتشام یبگردم خونه آقا خوامیمن م-

 :دمیو صداشو شن اوردمیاما سرمو باال ن کردمیخودم حس م ینگاهشو رو ینیسنگ

 ؟یبر یخوایم یزود نیچرا به ا-

 نگاهش کردم و گفتم: باالخره

 !ستیحالم خوب ن-
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 :دیزُل زد تو چشمهام و پرس اونم

 ببرمت دکتر؟-

 مخالفت تکون دادم و گفتم: یبه معن سرمو

 !هیعیطب یحاالت تو دورانِ باردار نیا ست،باالخرهینه الزم ن-

 برداشت و گفت: نیچ شیشونیپ

 !هیعیآره طب-

 دوشم جا به جا کردم و گفتم: یرو فمویک

 .نجامیو فردا اولِ وقت ا رمیپس من م-

 صدام کرد: کمیکه به اسمِ کوچ رونیب رفتمیداشتم از اتاق م موافقت تکون داد و یِبه معن سرشو

 !باید-

 شروع کرد به تند تند زدن و بدونِ برگشتن گفتم: قلبم

 ؟بله-

 !مواظب خودت باش-

و  زیکامب دنِی،بد بخاطرِ د.حالم هم خوب بود و هم بدرونیاز اتاق رفتم ب یلبخند نشست رو لبم و بدونِ گفتنِ حرف هی

شرکت که شدم دستم  ی.واردِ محوطه اما بازم دوستم داشت دونستیم ویشاهرخ االن همه چ نکهیخوب بخاطرِ ا

و  دمی!باز هم ترسشیشونیپ یرو یو اخمها زیبه کامب وردبرده شدم،برگشتم و چشمم خ واریشد و به پشتِ د دهیکش

 رفِ صورتمو با دستاش گرفت و گفت:.دو طفقط نگاهش کردم زدیکه ترس توشون موج م ییبا چشمها

 !شهیم لیسرکار رفتن هم تعط یعنی،یرینم ییجا ومدهین ایبچه دن یخونه و تا وقت یایتو م-

 زده بود نگاهش کردم و گفتم: رتیترس ح یکه حاال بجا ییچشمها با

 !یکارو با من بکن نیا یتونیتو نم-
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 صورتم و گفت: کِیخنده ش حرصم گرفت،صورتشو آورد نزد نیاز ا شهیو باز هم مثلِ هم دیخند

 !ینر ای یبر ،کجایکن یکه کجا زندگ رمیگیم میو من تصم یرفته تو هنوز زنِ من ادتی نکهیمثلِ ا-

 

 کمی_و_ستیب_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و دوم[ ستیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 نفرت نگاش کردم و گفتم: با

 !م متنفرم که چقدر از پدرِ بچه مونهیم ادمیهم  شهینرفته و هم ادمینه -

 رو غم گرفت و گفت: صورتش

 .ت خبر بدهخونه،زنگ بزن به خانواده برمتیاالن م نیهم-

 فاصله گرفتم و گفتم: ازش

 .امیجا نم چیمن با تو ه-

 گرفت تو دستش و گفت: دستمو

 .یایاتفاقا تو با من هرجا بگم م-

وجه ت ی.اونم بو با حرص نگاهش کردم دیاما زورم بهش نرس رونیشدم و خواستم دستمو از تو دستش بکشم ب یعصب

.از کرد و خودشم بعد از نشستن راه افتاد نشیو منو دنبالِ خودش برد،بعد منو سوار ماش دیبه حرصِ من دستمو کش
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 یبه اون خونه ا گشتمیکه حد نداشت،باز داشتم برم بودم یو انقدر عصبان کردمیرو نگاه م رونیب نیماش ی شهیش

یاونجا م ییتنها دیرو هم نداشت و با زیمامان کامب گهیکه د یرو گذروندم.همون خونه ا یعذاب آور یکه روزها

 دیجوابشو دادم با یوقت دونستمیو نم دمیبود.ترس الیانداختم رام یزنگ خورد،به صفحه ش نگاه لمی.موبادمیپوس

 :دینگام کرد و پرس زیبگم،کامب بهش یچ

 ؟یدیچرا جواب نم-

 حرص جوابشو دادم: با

 .الستیرام-

 جواب داد و گفت: د،بعدیاز دستم قاپ ویزد کنار و گوش نویماش کدفعهی

 چطوره؟ یبه به برادر زنِ گرام-

 رو حرص بده. الیرام خواستیکارش م نیاحمق با ا ی پسره

یبا هم برم میبرگرده خونه و دار خوادیو سالمه و کنارِ من نشسته فقط م حیجان،خانمم صح الیرام یزنیچرا داد م-

 .میگرد

و  دی.خندگهیبگم که داره دروغ م یو به رام رمیرو از دستش بگ یاون گوش تونستمیو منم نم گفتیدروغ م داشت

 گفت: دیخندیکه م ه،همونطوریاالن به حد مرگ عصب یمطمئن بودم رام

 .،خدانگهدارجان الینکن رام تیخودتو اذ ادیدارم پس ز ارشوینِ خودمه و اختز-

 نگاش کردم و گفتم: رتیگشاد شده از ح ی.با چشمهابشیگذاشت داخلِ ج یقطع کرد و در کمالِ ناباور ویگوش

 .بده مویگوش-

 بهم کرد و گفت: یکوتاه نگاهِ

 !جان باید ستین یخبر یاز گوش یتا اطالع ثانو-

 داد زدم: یعصب
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 .تحمل کنم تونمینم گهیمسخره تو د یکارا نیا-

 .کنمیدلم بخواد م یو هرکار ادیمن نبر باال چون خوشم نم یصداتو برا-

 .کرد شدینم شمیکار چیزورگو بود و ه شهیهم زیو بغض گلومو گرفت،کامب دیباز هم لرز لبم

..................................... 

 باز هم و

 گردمیمبر

 آن خانه به

 ییبه تو و

 هنوز هم  که

 مردِ  همان

 !یگرمم هست یشبها سردِ

 یدیسع_زهرا_فاطمه#
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@Saeedi i Zahrah 

 

 و سوم[ ستیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��
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 ''الیرام''

 :دیو پرس رونیب دیاز آشپزخانه دو یو داد زدم،مادر با نگران واریبه د دمیکوب ویگوش یعصب

 ؟یکنیم ینطوریا ال؟چرایرام شدیچ-

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست

 خونه ش. برهیرو برداشته و داره م باید زیکامب-

 رو دستِ چپش و گفت: دیبا دستِ راستش کوب مادر

 م؟یکن کاریخدا مرگم بده،حاال چ یوا-

 :دیپدرم به گوشم رس یجوابشو بدم که همون موقع صدا خواستم

 شده؟یباز چ-

 و گفت: هیطبقِ معمول شروع کرد به گر مادرم

 !ش رو با خودش برگردونده به خونه باید زیکامب-

 شد و رو به من گفت: یعصبان پدرم

 .دنبالش میریحاضر شو م-

ارج خو همراه پدرم از خونه  ییرایکارم تموم شد برگشتم به پذ یگفتم و رفتم به اتاقم تا حاضر بشم.وقت یا باشه

یحرف نزد،اِنگار که داشت فکر م ی.کلِ راه رو پدرم سکوت کرده بود و کلمه امیشده و راه افتاد نیماش م،سواریشد

رو زد و منم بعد از پارکِ  فونیشد،زنگِ آ ادهیپ نیاز ماش دترو پدرم زو میدی!باالخره رسیبه چ دونمیاما نم کرد

به  ینگاه م،پدرمیگذاشت اطیباز شد و هر دو پا به داخلِ ح یکیت یدر با صدا.ستادمیشدم و کنارش ا ادهیپ نیماش

 من کرد و گفت:

 چرا انقدر سوت و کوره؟ نجایا-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه
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 .خبرم یب یواال منم مثلِ شما از همه چ-

اش  خرهمس یبا آن خنده  زیشد و کامب در باز میرفتینگفت،از پله ها که باال م یچیه گهیباال انداخت و د ییابرو پدرم

 لبش جا خوش کرده بود گفت: یکه رو ی.بعد با لبخندظاهر شد مانیرو یجلو

 .داخل دییزم،بفرمایبه به پدرزنِ عز-

 بایاز د یکردم اما خبر یکرد و رفت داخل،منم پشتِ سرش واردِ خونه شدم و به اطراف نگاه یسالم سرد پدرم

 گفت: زیکه کامب کردندیم زیهمزمان داشتند خونه رو تم.چندتا خدمتکار نبود

 .کنندیاومدن مهمونها آماده م یآخه فردا مراسم سوم مادرمه و دارند خونه رو برا نجانیکه خدمتکارا ا دیببخش-

 :دمیتعجب پرس با

 مگه مادرت فوت شد؟!-

 تکون داد و گفت: دییتا یِبه معن یسر

 .بهتون گفته باشه باید کردمیفکر م-

 

 سوم_و_ستیب_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهارم[ ستیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 کردم و گفتم: نگاهش
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 .گمیم تیحال تسل نیبه ما نگفته بود،با ا یچیه باینه د-

 گفت: یجد یلی.بعد پدرم خهم تشکر کرد ازمون زیگفت و کامب تیتسل پدرمم

 .میتا ما بر یرو صدا کن بایبهتره د-

 زد و گفت: ید،پوزخندیش کش به چونه یدست زیکامب

 !دهیحالش خوب نبود گرفته خواب اد،االنمیجا نم چیه بایاما د دیببخش-

 شدم و صدام رفت باال: یمن عصب باز

 .ادیب بایبگو د ار،برویمنو باال ن یاون رو زیکامب نیبب-

 جاش بلند شد و گفت: از

 ؟یدیره،فهمینم نجایمن نخوام از ا یشکمشه پس تا وقت یمن تو یهمسر منه و االنم بچه  باید الیآقا رام نیبب-

 گفت: زیجا بلند شدم و خواستم برم بزنمش که بابام جلومو گرفت و رو به کامب از

 !نکن که خودم واردِ عمل بشم یکار هینسبتاً محترم  یآقا نیبب-

 وسطِ سالن و گفت: ینگفت که پدرم رفت سمتِ پله ها یچیهدوباره پوزخند زد و  زیکامب

 .کنمیم داشیخودم پ-

 جلوش و گفتم: ستادمیکه ا رهیپدرمو بگ یجلو خواستیم زیرو صدا کرد و از پله ها رفت باال،کامب باید بعد

 .یستیبهتره سرجات وا-

کرد نزاشتم بره دنبالِ  ی،هرکارهم یتو چشمها میش رو گرفتم و با خشم زُل زد قهیم رو گرفت و منم  قهی یعصب

 .پدرم

******************************************** 

 ''باید''



 بیآغوش غر

 
442 

 

با پا  یکه با هزار بدبخت رفتیداشت از جونم م ارم،نفسمیو هرآن امکان داشت باال ب کردمیم یاحساسِ خفگ داشتم

تعجب دوباره گوش  دم،بایپدرم رو شن یصدا کدفعهیکه  کردمی متقال ی.هِفتادین یاتفاق چیبه درِ کمد اما ه دمیکوب

گذشت که درِ کمد  یا قهیبه درِ کمد.چند دق دمیبا قدرت کوب رهدوبا نیهم یپدرمه برا یکه واقعاً صدا دمیدادم و د

آروم نشست و .کردیپدرم که با شوک داشت نگام م یپر از اشکم خورد به چشمها یبه شدت باز شد و چشمها

 زکه دورِ دهنم بسته شد بود رو باز کرد و تازه تونستم قشنگ نفس بکشم،بعد هم دستامو باز کرد و منو ا یدستمال

 که قشنگ بغضش معلوم بود گفت: یی.با صدارونیداخلِ کمد آورد ب

 .و اومدم دنبالت یکشیزجر م یچقدر دار دمیفهم ریبابا که انقدر د دیببخش-

 م گرفت و گفت: هیگر کردیغض داشت خفه م مکه ب منم

 .کنمیببر بابا،ازت خواهش م نجایمنو از ا-

 گرفت تو آغوشش و گفت: سرمو

 .چشم دخترم،چشم-

 

 چهارم_و_ستیب_و_ستیدو_پارت#

 

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجم[ ستیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 آوردم باال نگاش کردم و گفتم: سرمو
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 .شماها بودم که سکوت کردم یِواقعاً نگران سالمت ،منیکار همه پنهان نیبابا بخاطر ا دیببخش-

 بهم زد و گفت: یدردناک لبخندِ

 .کنه تتیحق نداره اذ کسچیبه بعد خودم هواتو دارم و ه نیا ست،ازیمهم ن نایکدوم از ا چیه گهید-

خودش به سرعت از اتاق رفت  ن،بعدییپا ایهم بلند شد و منو هم از جا بلند کرد و گفت آروم پشتِ سرم ب بعد

پله ها و من  نِییپا دیکه رس کردمیم شیبود و من آروم همراه ادی.کنجکاوانه پشتِ سرش رفتم اما سرعتش زرونیب

 و دمیتو صورتش،من از ترس چندمتر از جا پر دیبو محکم کو زیرفت سمتِ کامب دمیپله ها بودم که د یهنوز باال

 رو گرفت تو دستاش و گفت: زیکامب ی قهیبودم، دهیپدرم رو ند یرو نینکشم.تا حاال ا غیدهنمو گرفتم تا ج یجلو

 ؟یدی،فهمیپلکیدور و برش م ای یزنیآخرت باشه که به دختر من دست م یدفعه -

 ش گفت:همونطور که دستشو گرفته بود رو صورت زیکامب

 !دمینه نفهم-

 متعجب بودم که پدرم گفت: شییهمه پررو نینگاهش کردم و از ا رتیگشادشده از ح یچشمها با

فکر  زارم،تویبعد اگه دستت به دخترم برسه زنده ت نم یباهات برخورد کردم مطمئن باش دفعه  ینطوریا ندفعهیا-

آقا  ستیخبرا ن نیا م؟نه،ازیکنیو ما هم سکوت م یبکن یهرکار یتونیشهرِ هِرته و هر وقت دلت بخواد م یکرد

 .هم مشکلِ خودته یدینفهم ای یدیفهم نکهیاپسر.

 پله ها خشکم زده بود و گفت: یگفت و بعد برگشت به سمتِ من که باال زیبه کامب نارویا

 .میبر نییپا ایب-

 گفت: نگام کرد و تیبا عصبان زین،کامبییگفتم و از پله ها اومدم پا یچشم

 !یبر یحق ندار-

 هم با حرص گفت: الیبهش زدم،رام یچپ نگاهش کرد و منم پوزخند چپ پدرم

 .یستیبهتره ساکت سرجات با-
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 گفت: الیپله ها که پدرم دستمو گرفت و رو به رام نِییپا دمیرس

 .پسرم میبر-

 مویقسمت از زندگ هی کردمی.احساس منفسِ راحت بکشم هیو تازه تونستم  میخارج شد زیاز عمارتِ کامب ییتا سه

تو  زیکامب یافتاد که بچه  یم ادمی یرو تجربه کنم اما وقت یدیجد یزهایتا چ رمیپشتِ سرم جا گذاشتم و دارم م

دست از سرم  زیکه کامب دونستمی.من مشد فراموشش کنمیکه نم شدیم دایپ یترس هیبازم  کنهیوجودم داره رشد م

 اما االن حداقل از دستش راحت شده بودم. دارهیرنمب

 

 پنجم_و_ستیب_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و ششم[ ستیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''بایز''

خودم دست به کار  دی.باکردیم وانهیمنو د نیو ا کردینم یچکاریه زیکنم،کامب کاریچ دیبا دونستمیبودم و نم یعصب

 برداشتم و زنگ زدم به شاهرخ.بعد از خوردن سه بوق جواب داد: لمویشدم،موبایم

 د؟ییبله،بفرما-

 مکث کردم و بعد گفتم: یکم

 !سالم-

 :دیاون مکث کرد و بعد پرس ندفعهیا
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 شما؟-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !مقدم بایپرستارِ گستاخِ د-

 :دیکرد و بعد پرس یمکث دوباره

 !؟یبه من زنگ زد شدهیچ-

 !کارت دارم-

 !؟یدار کاریتو با من چ-

 کردم و بعد با حرص گفتم: یکوتاه ی خنده

 !یفهمیمهندس،باالخره م یانقدر عجله نکن آقا-

 گفت: هیسکوت کرد و بعد از چندثان دوباره

 ؟قطع کنم یندار یخب حاال اگه کار-

 !دارم کارتیگم چشرکتت تا بهت ب امیبعدش منتظرم باش که امروز م ،امایقطع کن یتونیم-

 تعجب گفت: با

 شرکت؟!-

 ه؟یباهات چ میبدرفتار لیدل یزودتر بفهم یخوایآره،مگه نم-

 خونسرد گفت: یلیخ

 !که بخوام در موردش فکر کنم ستیاصال رفتارت برام مهم ن-

 کردم لحنم آروم باشه و گفتم: یتمامِ وجودمو پُر کرد و دستمو کنارِ بدنم مشت کردم،اما سع حرص

 !یبدون یبه نفعته که بخوا-
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 ؟یاونوقت چه نفع-

 و بعد گفتم: دمیبلند خند بلند

 !اد؟یجونت ب بایسرِ د ییبال یخوایتو که نم-

 گفت: یداد وقت صیتشخ شدینهفته تو صداشو م ترسِ

 ؟یکن یرفتار نیکه با دوستت همچ یپست باش یتونینداشته باش لطفاً،تو واقعاً چقدر م یبه اون کار-

 پوزخند زدم و گفتم: دوباره

 !احتشام یمهم تر از دوستِ آقا یلیخانواده خ-

 :دیتعجب پرس با

 !ه؟یمنظورت چ-

 !یفهمیم دمتیبعد که د نویا-

خواهر رفتار کرد اما من تا انتقام مادر  هیو باهام مثلِ  یزندگ یبهم مکان داد برا بایقطع کردم،درسته د ویگوش بعدم

 یهم زده مادر و پدرِ منو کشته اونوقت راست راست برا یعوض یپسره  نیا.شدمیراحت نم گرفتمیو پدرم رو نم

 .کنهیم یو زندگ رهیخودش راه م

م رو از شاهرخ  انتقامِ خانواده دیبا فم،منیبودم رو گذاشتم داخلِ ک دهیخر رونیکه از ب ییآماده شدم و چاقو عیسر

 !گرفتمیم
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 و هفتم[ ستیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''

 ترشیچرت و پرتارو گفت ب نیدختره هم زنگ زد و ا نیخورد بود ا زیو بردنش توسطِ کامب بایاعصابم بخاطر د خودم

فتاده و منظورش از خانواده بدونم که چرا با من اِنقدر لج ا خواستمیکنجکاو شده بودم و م یلیخ یولکرد. میعصب

 زیچون احتماالً با وجود کامب موندمیمنتظرش م دمیکنم نبا کربود و ف ومدهیهنوز ن بایکردم،د ی!به ساعتم نگاهه؟یچ

که  ستیاصالً برام مهم ن دمیدلم براش تنگ شده بود و هرچقدر در موردش فکر کردم د.حقِ اومدن نداشت گهید

ستیمهم ن زایچ ی هیبق گهیپس د رهیرو دوست نداره و قراره طالق بگ زیشوهرداره و حامله س چون اونکه کامب

 گفت: یشرکت زنگ خورد،برداشتم و منش یِگوش.

 !نندیاومدند شمارو بب یخانم هیاحتشام  یآقا-

ز گفتن بعد ا یکنه به داخل و منش شییاگفتم راهنم یبه منش!بود دهیچه زود رس بایتعجب به ساعتم نگاه کردم،ز با

 یلیخ گرفته بودم میداخل،تصم ادیب بایتا ز ستادمی.بلند شدم و پشت به در و رو به پنجره اچشم تلفن رو قطع کرد

و  زدم ید،پوزخندیکفشش به گوشم رس یپاشنه ها یصدا یاهیثان.درِ اتاق زده شد و بعد از سرد باهاش برخورد کنم

رو لبم برگشتم و  ی!...با همون ته خنده بلند پاش کرده پاشنه تیموقع نیداره که تو ا ی.چه دلِ خوشتو دلم گفتم..

 لب گفتم: رِیصورتشو از نظر گذروندم و ز یاینبود،خوب زوا بایز نکهی!ادیخنده رو لبم ماس

 !خاطره-

 داد و گفت: لمیتحو نیریلبخندِ ش هیهمون موقع ها  مثلِ

 !سالم-

.با خاطره که مردهچطور ممکن بود؟! نی!اما ادمیدیبستم و دوباره باز کردم،خودش بود و من خواب نم چشمهامو

 :دمیها پرس وونهیو مثلِ د کشیتعجب رفتم نزد

 !؟ییخاطره تو-

 باال انداخت و گفت: ییاَبرو
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 !من جلوه م-

 :دمیکرده بودم دود شد و رفت هوا و پرس دایکه پ یلحظه تمومِ حس هی در

 !؟یاون کرد هِیخودتو شب ؟چرایدیخاطره رو پوش یپس چرا لباسها-

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 هِیبکه ش ستین دیبع نیخاطره خواهرِ دوقلوم بوده ا دمیشن دم،بعدشمیتو اتاق بود برداشتم و پوش یمن فقط هرچ-

 .میهم باش

 تکون دادم و گفتم: دنیفهم یبه معنا یسر

 !دیتا آسمون فرق داشت نیاما باطناً زم نیهم بود هِیظاهراً شب دیشا-

 :دیباال انداخت و پرس ییاَبرو دوباره

 ؟یچه فرق یعنی-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا نمیبگو بب ست،حاالیاونقدرا هم مهم ن الیخیب-

 زد و گفت: یلبخند

 !نمیاومدم عطا رو بب-

 .نهییپا یعطا طبقه  اتاقِ من؟اتاقِ یخب چرا اومد-

 و گفت: شیشونیزد رو پ آروم

 یرفت.آخه از بعد اومدنم به خونه گاه ادمیمن باز  نهییپا یبهم گفته بود اتاقش طبقه  گه،عطاید هیحواس پرت-

 .رهیم ادمیرو  ییزایچ هیاوقات 

 بهش زدم و گفتم: یلبخند
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 .به اتاقِ عطا یکنه تا بر تییراهنما یمنش گمیاالن م.ادیم شینداره،باالخره پ یاشکال-

 !ببرتم به اتاقش ادیخودش ب زنمینه،نه،بهش زنگ م-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 !یدونیهر جور صالح م-

 

 هفتم_و_ستیب_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 و هشتم[ ستیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 نیگذاشت کنارِ گوشش.تو تمامِ ا ویعطا رو گرفت و گوش یشماره درآورد، فشیاز داخلِ ک شویزد و گوش یلبخند

 کنم عطا جواب داد که جلوه گفت: کرد،فکریم تمیموضوع اذ نیمدت هم نگاهش به من بود و ا

 درب و ذاغون دوباره گُم بشم! یحافظه  نیبا ا ترسمیبه اتاقت.م یمنو ببر یایب شهیداخلِ اتاقِ شاهرخم،م-

 که قطع کرد رو به من گفت: ویگوش

 دنبالم. ادیاالن م-

گذاشتم کنارِ  ویگرفتم و گوش باروید یگرفتم تو دستم،شماره  مویتکون دادم و گوش دنیفهم یبه معنا یسر

 گوشم.بعد از خوردنِ دو بوق جواب داد:

 سالم.-

 شدم و بدونِ توجه به حضورِ جلوه گفتم: هول
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 نکرد؟ تتیکه اذ زی؟کامبیبا،خوبیسالم د-

 :یتو گوش دیچیآروم و گوش نوازش پ یصدا

 نه،پدرم اومد دنبالم االن خونه م.-

 :دمیو پرس دمیکش یراحت نفسِ

 شرکت؟ یایفردا که م-

 کرد و بعد گفت: یکوتاه مکثِ

 !امیکه ب کنمیم یسع-

 من بود و آروم گفتم: ی رهیافتاد به جلوه که خ نگاهم

 .ایدلم برات تنگ شده،پس حتماً ب-

 مکث کرد و بعد گفت: دوباره

 من کار دارم،ممنون از تماستون خدانگهدار. گهیخب د-

پر از خشمش بهم نگاه  یبا چشمها بایدرِ اتاقم به شدت باز شد و ز کدفعهیکردم و رفتم تو فکر، یخداحافظ

 :دمیپرس هیبود و منم از جا بلند شده و با کنا بایز ی رهیجلوه با تعجب خکرد.

 ؟یستین در زدن بلد-

 زد و گفت: یپوزخند

 !یهمه احترام رو ندار نیا اقتِیتو ل یدر زدن بلدم ول-

 :دیمشت کردم و نگاهمو دوختم به جلوه که همون موقع عطا اومد و بعد از سالم کردن پرس دستمو

 چه خبره؟ نجایا-

 کوتاه بهش انداختم و گفتم: ینگاه
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 اقت.به ات یبهتره جلوه رو ببر ست،توین یخاص زِیچ-

 میصندل یو رو زمی.بعد رفتم پشتِ مرونیاز اتاق رفتن ب کردیتکون داد و همراهِ جلوه که همچنان نگام م یسر

 .دیبار یم شیکه ازشون آت یدختر یشدم تو چشمها رهینشستم و خ
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 و نهم[ ستیو ب ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

آورد  یکه حرصِ آدمو درم یپاشو انداخت رو اون پاش و با لبخند کیاز مبلها نشست، یکی یبدونِ تعارف رو اونم

 گفت:

یگم و گور م ییجا هیتو بودم تا االن خودمو  یاگه جا ،منیکنیم تویزندگ یاِنقدر راحت دار یدونم چطور ینم-

 .کردم

 سرمو تکون دادم و گفتم: یعصب

 .یگیم یدار یتو چ فهممیمن واقعاً نم-

 زد و گفت: یمرموزانه ا پوزخندِ

 .یریو عذاب وجدان بگ یکه بهش فکر کن یبره،مگه مغزِ خر خورد ادتی دمیبا-

 صدام رفت باال و گفتم: نیهم یخت،برایر یسر و تهش اعصابمو بِهم م یب یداشت با حرفها گهید

 .یگیم یتا منم بفهمم چ یانداختن و حرفِ مفت زدن واضح صحبت کن کهیت یبهتره بجا-
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تا دستاشو گذاشت رو  ک،دویاز جا بلند شد و اومد نزد تیشد چون به سرعت و با عصبان یعصب نکهیمثلِ ا اونم

 و گفت: کیآورد نزد ز،سرشویم

 !یندار نکارویاصالً استحقاقِ ا یکه در حقِ من کرد یاحتشام چون با کار یسرِ من داد نزن آقا-

 مز شد و گفتم:قر تیاز عصبان صورتم

 .خب حرف بزن تا منم گناهمو بدونم-

 برداشت روشو ازم برگردوند و گفت: زیم یاز رو دستاشو

 کارت؟ یِپِ یریو م یریگ یم ریدو نفرو ز نتیشهرِ هِرته که با ماش یفکر کرد-

 :دمیباال رفته نگاش کردم و پرس یتعجب و اَبروها با

 گرفتم؟! ریز ارویمن ک-

 به سمتم و با حرص گفت: برگشت

 !پدر و مادرِ بدبختِ منو-

 دادم و گفتم: لشیتحو یکیریستیه ی خنده

 تو قطعاً زده به سرت.-

 خشم نگام کرد و گفت: با

 ؟یفهمی،میتَباه کرد موی!تمومِ زندگینه نزده به سرم،تو پدر و مادرِ منو کُشت-

 بردم باال و گفتم: صدامو

 !دمیرو کردم که خودم نفهم یکار نیهمچ یکِ ،منیگیچرت و پرت م یدِ آخه دار-

 بست و دوباره باز کرد،اونوقت گفت: چشمهاشو

 اومد؟ ادتی ،حاالیو در رفت یگرفت ریز نتیزن و مرد مُسِن رو با ماش هی شیچند ماهِ پ-
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 تمام گفتم: یِباال انداختم و با خونسرد یا شونه

 .نه واال-

رو درآورد و  ییچاقو یو در کمالِ ناباور فشیکردم چون رفت سمتِ مبل،دستشو برد داخلِ ک شیکنم باز عصب فکر

 گرفت سمتم!
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 اُم[ یو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 :دمیترس نگاه کردم تو چشمهاش و با تِته پِته پرس با

 ؟ی...کنی...کار....میچ...-

 گفت: دیباریکه ازش حرص م ییفشار داد،بعد با صدا یگلوم کم یرو روو چاقو  دیخند

 شهر هرته! نجایشدنم شده رو بکشم تا فکر نکنه ا میتیکه باعث  یکس خوامیم-

 نگاهمو دوختم به چاقو و گفتم: یسخت به

 نکردم. ویکار نیمن همچ یکنیاشتباه م یبخدا دار-

 فشار داد و گفت: شتریرو ب چاقو

 .یگیدروغ م یدِ دار-
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 .گمیم قتویاما من دارم حق-

 :دیگلوم برداشت،بعد رفت عقب و کالفه پرس یشد و چاقو رو از رو رهیچشمهام خ تو

 ؟چرا؟یحرفو به من زد؟چرا گفت تو باعثِ مرگِ پدر و مادرم شد نیچرا ا زیپس کامب-

 از تعجب رفت باال و گفتم: اَبروهام

 ؟یدار کاری!تو با اون چز؟یکامب-

 کالفه تکون داد و گفتم: شوسر

خوب  یو دار یگرفت ریز نیبهم گفت که تو پدر و مادرمو با ماش با،اونید شِیکرد و بهم گفت برم پ دایاون اول منو پ-

 !نارک دیشد و کش بایاما عاشقِ د رمیانتقاممو از تو بگ کنهی.بهم گفت کمکم میکنیم یخودت زندگ یو خوش برا

 :دمیگشاد شد و پرس ادیز رتِیاز ح چشمهام

 شده؟! بایعاشقِ د زیکامب-

 تکون داد و گفت: دییتا یبه معن سرشو

 موقع ش دستِ منو گذاشت تو پوستِ گردو. یب یِعاشق نیوقته و با ا یلیخ-

و  ششیبرگرده پ کنه؟ممکنهیم کاریبفهمه پدرِ بچه ش عاشقش شده چ بایوجودمو پُر کرد و تو دلم گفتم اگه د ترس

 گفتم: بایبه ز عی.پس سردیفهمیم دیش کنه؟نه،نه،اصالً نبامنو فرامو

 .چوقتیه ینگ بایموضوع رو به د نیقول بده ا-

 تعجب سرشو تکون داد و من ادامه دادم: با

 !کنم دایپدر و مادرتو پ یِقاتلِ اصل دمیمنم قول م-

 زد و گفت: یبرق هیچشمهاش  تو

 .یبه حالت اگه دروغ گفته باش یباشه فقط وا-
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 بهت گفتم. قتوینه مطمئن باش حق-

لِ داخ یو بچه  بایشد سمتِ د دهیو فکرم کش دمیکش یمنم نفسِ آسوده ابرداشت و رفت. فشویتکون داد،ک یسر

 !زیبردنِ کامب نیاز ب متِیشده به ق یمالِ خودم بکنم،حت باروید دی.هرطور شده باشکمش
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 [کمیو  یو س ستیدو]پارت 

 ��بیغر آغوش��

 ''دامون''

مِ فکر و تمو.فتادیم یبراش اتفاق دیبودم،قطعاً نبا رایروندم و نگرانِ حالِ سم یکه وجودمو گرفته بود م یتمامِ ترس با

 زنگ خورد،به سرعت جواب دادم و گفتم: می!گوشو مطمئناً عاشقش شده بودم رایذکرم شده بود سم

 بله.-

 .راحت باشه التونیبه مسابقات،خ دمیمقدم من رس یسالم آقا-

 گفتم: یآروم یبود،با صدا دیجد یمرب

 امروز بچه ها موفق بشن. دوارمیممنونم و ام-

 .خدانگهدارتون نطور،فعالیمنم هم-

همون مرده که برام  یبه محضِ جواب دادنم صدا ندفعهیکرده و تلفن رو قطع کردم که دوباره زنگ خورد،ا یتشکر

 تو گوشم: دیچیرس فرستاده بود پآد
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 !رو مخم پس تا کار دستش ندادم زودتر خودتو برسون رهیداره م یلیدختره خ نیا-

 داد زدم: یعصب

 .یبکن یتونینم یغلط چیتو ه یزر نزن عوض-

 و گفت: دیخند بلند

 !ینشد گهید یینمایس لمیف هی شاهد  تا ایرفته؟پسرجان بدو ب ادتیرو  یدیکه د یینمایس لمیف نکهیمثلِ ا-

 زاشتمیم دیپدالِ گاز فشار دادم.من نبا یو پامو رو ختیبهم ر شتریقطع کردم،اعصابم ب ویگفتم کثافت و گوش بلند

 یجلو رایسم ی.تو تمومِ طولِ راه چشمهادمیبخشیاونوقت تا آخرِ عمر خودمو نم فته،چونیب رایسم یبرا یاتفاق

و  کردمی.به ساعتم نگاه مو حواسم اومد سرجاش کردکنم اما خدا رحم  بود تصادف کیچشمهام بود و چندبار نزد

ناشناس بود  یشماره  هیزنگ خورد، لمیشده بود!دوباره موبا یطوالن یلیانگار خ دم،راهیرسینم دادمیهرچقدر گاز م

 ید و وقتزنگ خور اوردم،دوبارهیسردرن یزیجواب دادم قطع شد.با تعجب به شماره نگاه کردم اما چ نکهیو هم

ه اطرافم چ دمیفهمیو نم شدیخورد م شتری.اعصابم داشت بدختر اومد که گفت الو و باز قطع شد هی یصدابرداشتم 

 نیتو ا گرفتیخودم خنده م م شد؟ازیمسابقات چ نمیرو روشن کردم تا بب وی.رادفتهیم ییخبره و داره چه اتفاقها

که آدرس داده بودند توقف کردم  یدرِ باغ یوو جل دمی.باالخره رسبچه ها هم بود یمسابقه  شِیو دار فکرم پ ریگ

 ویرفتم داخل،همون موقع راد نیدرِ بزرگِ باغ از هم باز شد و با ماش دنمیرس محضِ به  !نبود یقبل یاون جا نیا یول

رو خاموش کنم که در کمالِ  ویراد همه بلند شد.خواستم غِیدست و ج یرو خوند تا بره مسابقه بده و صدا رایاسمِ سم

 :ویتو راد دیچیپ رایسم یصدا یباورنا

 !برگرد دامون،توروخدا برگرد-
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 و دوم[ یو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 تعجب گوش دادم خودش بود: دم،بایشنیرو م رایسم یصدا داشتم

 !برگرد ستمیاونا ن شِیدامون برگرد،من پ-

اون عمارتِ  اطِیمن داخلِ حشده بود. ریبرگشتن د یبرا گهیگشاد شد و به اطراف نگاه کردم،د رتیاز ح چشمهام

 دیاما در بسته شد و منم چشمهامو بستم،حاال با رونیگرفتم تا برم ب ی.دنده عقنبود یراهِ فرار گهیبزرگ بودم و د

 رِیانداختم ز لویخبر کنند و بعد موبا سیفرستادم و گفتم پل رایو سم یمرب یآدرسو برا عیکردم؟سریم کاریچ

 گفت: یشد،درو باز کرد و با لبخندِ مسخره ا نمیماش کِیآدمِ قُلچُماق نزد هی.نیماش یِصندل

 !شو ادهیپ-

بودند پس چطور االن  دهیرو دزد رایچه خبره؟اونا که سم دمیفهمیشدم،نم ادهیپ نیترس بهش نگاه کردم و از ماش با

مشتشون کردم و  دیلرزی!همونطور که دستام م؟کردیبرگشته بود به مسابقات و التماس برگشتنِ منو م رایسم

بود  یترسناک یداشتند،واقعاً جا کلیکه دوبرابرِ من ه بودمحافظ  هیدنبالش راه افتادم،به اطراف نگاه کردم.هر دوقدم 

 که پشتِ سرم بود محکم به جلو هُلم داد و گفت: یاون.ادیسرم ب ییالقراره امروز چه ب دونستمیو نم

 تکون بخور.-

 یسرما ازش م یبود ول ی.سالن بزرگمیباال و واردِ سالن شد میمشت و قدمهامو تندتر کردم،از پله ها رفت دستمو

 یصندل یهمونطور که رو یا که قتل رو انجام داده بود.با لبخند مسخره یجلوتر و چشمم خورد به همون مید،رفتیبار

 بزرگش نشسته بود بهم نگاه کرد و گفت:

 !از دستمون فرار کنه ،تونستیدار یدوست دخترِ زرنگ-

.اون مرد که باهام تماس گرفت تونسته بود فرار کنه رایلبخند نشست رو لبم،پس سم هیناخودآگاه  دمیشن نویا یوقت

و با حرص نگاش  دیگوشم،خنده رو لبم ماس یهوا خوابوند تو یو ب کمیاز جا بلند شد اومد نزد دیلبخندمو د یوقت

 و گفت: دیاون خند ندفعهیکردم.ا

 .داره یکه فرار از دستِ ما چه عواقب فهمهیامروز جنازه تو براش فرستادم م یوقت-
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 پوزخند زدم و گفتم: ناخودآگاه

 ؟!نداشته باشه یرهم بهت کا چکسیو ه یو آدم بکش یشهرِ هرته که راه بر یفکر کرد-

 نگام کرد و گفت: یعصب

 !کار دستت بدم ترسمیچون م یداخلِ دهنت و الل بش یبهتره اون زبونِ سرختو ببر-

 .ترس وجودمو فرا گرفت و لعنت فرستادم به شانسم بازم
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 و سوم[ یو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 مرد دوباره به حرف اومد و گفت: اون

 !یکردینگاه م یینمایس لمینه؟انگار ف یاونروز خوب سرگرم شد-

 درهم کردم و گفتم: اَبروهامو

 !دمیشمارو د ی انهیعملِ وحش یشدم وقت یعصب یلیاتفاقا خ-

 و بعد گفت: دنیبلند شروع کرد به خند یصدا با

 !بچه یمونده تا بزرگ بش یلیخ انه؟هنوزیعملِ وحش-

 تکون دادم و گفتم: یبا حالت تاسف آور سرمو
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 .بمونم ینجوریبزرگ بشم بهتره هم ییکارا نیاگه قراره با انجام دادنِ همچ-

تو دستام  رمیبرم جلو گلوشو بگ تونستمی.دوست داشتم مختیریو خنده هاش داشت اعصابمو بهم م دیخند دوباره

 نگام کرد و گفت: یجد هین.بعد از چندثاو با تمامِ قدرت فشار بدم

 شنهادِیپ هیبرات  نیهم ،بخاطرِیلو نداد سیچون ما رو به پل یستین یآدمِ بد کردمیاما اونقدرا هم که من فکر م-

 !کشمتیساعت م نیو تو هم نجایوگرنه هم یحتماً قبول کن دیخوب دارم که با

 :دمیباال انداختم و پرس یاَبرومو با کنجکاو هی

 !؟یشنهادیمثالً چه پ-

 تو هم قفل کرد و گفت: دستاشو

 !یما کار کن یکه برا خوامیازت م-

 دادم و گفتم: لشیتحو یکیریستیه ی خنده

 !شما کار کنم یبرا-

 تکون داد و گفت: سرشو

 .راحته یلیکارتم خ-

 :دمیپرس یعصب

 ؟یچه کار-

 ت:نشست،بعد زُل زد تو چشمهام و گف شیصندل یازم برگردوند و رفت رو روشو

 !یبکش دیرو با دمیرو که من دستور رو م ییمن آدما یتو بجا-

به  یاز اون نوچه ها محکم ضربه ا یکیحد ممکن گشاد شد و قدرتِ حرف زدن هم نداشتم که باز  نیتا آخر چشمهام

 پشتم زد و گفت:

 .جوابِ آقا رو بده-
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 حرص نگاش کردم و گفتم: با

 .آقا دمیکارو انجام نم نیوجه ا چیمن به ه-

 :دیو پرس دیخند دوباره

 ؟یریبم خوادیپس دلت م-

و تفنگ رو گذاشت  کیش اومد نزد .نوچهاز نوچه هاش اشاره کرد یکیمثبت تکون دادم و اونم به  یِبه معن سرمو

 .پشتِ پلکام نقش بست رایسم ی افهیبود که چشمهامو بستم و ق نیکه کردم ا یسرم،تنها کار یرو
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 و چهارم[ یو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

خانواده م و هامون اومد تو  یبودم،چهره  دهیو ترس کردمیبود که مرگ رو با تمامِ وجود حس م یتنها روز امروز

قراره  کردمیکه فکر م یاتو لحظه قاًیماشه قلبمو به طَپِش انداخت و دق دنِیکش یصدا.ذهنم و دلم براشون تنگ شد

که  یمرد دمیچشمامو باز کردم و د یبود.به آروم کمیکه درست نزد دمیشن ویافتادنِ کس یاحساس کردم صدا رمیبم

 نیزم یپُر از خون رو یبشم با سر مشیکه عضوِ ت خواستیو ازم م دیخندیمن م یداشت جلو شیپ یقیتا دقا

لبخند نشست رو لبم و  هیو تازه اونجا بود که  سهیدورتا دورمون پل دمیبا تعجب به اطراف نگاه کردم و د!افتاده

 درست بغلِ گوشم بهم آرامش داد: رایسم یصدا

 .یمسابقه رو بردم مرب-

 و گفتم: دیو نگاش کردم،لبخندش بهم آرامش بخش برگشتم
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 .یازت ممنونم که نجاتم داد-

 .رفتمیم نایتر از اقبل یلیخ دیموندم تا نجاتت بدم وگرنه با نجایمن از اولم ا-

 زدم و گفتم: باشیبه صورتِ ز یبستم و باز کردم،لبخند چشمهامو

 ه؟یچ یدونیم-

 :دیباال انداخت و پرس ییتعجب اَبرو با

 !؟هیچ-

 !رایدوستت دارم سم-

 که گفتم: کردیحدِ ممکن از هم باز شد و فقط نگام م نیتا آخر چشمهاش

 !یشیگلتر مخوش یکنیچشماتو درشت م-

.همونطور در حالِ دادیبهم م یخنده چه آرامش نیو ا دنیکم چشمهاش از اون حالت دراومد و شروع کرد به خند کم

 گفت: یسیشد و به زبانِ انگل کمونینزد سیکه پل میبود دنیخند

رو به  کمک نیکارتون بزرگتر نیو شما با ا مینداشت ادیرو  قشونیدق یاما جا میباند هست نیوقته دنبالِ ا یلیما خ-

 .دی.خوشحالم که سالمنیما کرد

 جوابشو دادم: یسیزدم و به زبانِ انگل یلبخند

 .وگرنه حتماً من االن مرده بودم دیدیو ممنونم که به موقع رس کنمیخواهش م-

 :دمیپرس رایکرد،رو به سم مونیعمارت همراه رونِیدوباره تشکر کرد و تا ب ازم

 ؟یدتو تنها اوم-

 تکون داد و گفت: یسر

 !نجات بدم مویو من اومدم تا زندگ رنیبگ لیرو تحو زیآره بچه ها موندن جوا-
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 زد و گفتم: شهیش قلبم تندتر از همجمله دنِیشن با

 .فدات بشه ایحاضره تا تهِ دن تیزندگ-
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 و پنجم[ یو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "باید"

 یی.از دستشوو باال آوردم ییشده بودم و حالم باز طبقِ معمول بد شد،به سرعت رفتم سمتِ دستشو داریخواب ب از

 :دیپرس یمادرم با نگران رونیکه اومدم ب

 مادر؟ یخوب-

 تکون دادم و گفتم: دییتا یِبه معن سرمو

 .خوبم-

 .زمیصبحانه تو بخور عز ایپس ب-

 ی.چند لقمه انشستم و مادرم صبحانه رو برام حاضر کرد زیزدم و همراهِ مادرم واردِ آشپزخانه شدم،پشتِ م یلبخند

 شدم گفتم: ریس یخوردم و وقت

 هست منو ببره؟ الیبرم شرکت،رام خوامیمامان من امروز م-
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 :دیبهم کرد و پرس ینگاه

 حالت آخه؟ نیبا ا یبر یخوایکجا م-

 .نباش مامان جانبخدا حالم خوبه،نگران -

 .شافهیبه تاسف تکون داد و منم خنده م گرفت از ق یکرد سر یکه نگام م همونطور

 ؟یخندیم یبه چ-

 که تازه واردِ آشپزخونه شده بود نگاه کردم و جوابِ سوالشو دادم: الیو به رام برگشتم

 !مامان یافهیبه ق-

 :دیپرس الیچپ چپ نگام کرد و رام مامان

 شده؟یچ-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 .شده یبرم شرکت عصبان خوامیم دینشده،مامان فهم یخاص زِیواال چ-

 :دیبا تعجب نگام کرد و پرس الیرام

 شرکت؟! یبر یخوایتو واقعاً م-

 شد و گفت: یهم عصب الیتکون دادم که رام دییتا یبه معنا یسر

 .یکن ونریلطفاً بهتره فکرِ شرکت رفتن رو از سرت ب باید-

 گفتم: یلجباز با

 .یریجلومو بگ یتونیبرم و تو هم نم خوامیاما من م-

 هم چپ چپ نگام کرد و گفت: الیرام

 !تو اون شرکت یبر یدوست دار یچته که هِ فهممیمن نم-
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 شاهرخ قلبمو به طَپِش انداخت و دستپاچه گفتم: ادِی

 !ادیبدم م نمیتو خونه بش کاریب نکهیاز اباشه،خب باالخره دوست دارم کار کنم. یخواستیم یچ-
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 و ششم[ یو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 دوباره چپ چپ نگام کرد و گفت: الیرام

 .یهمون ،االنمیاز اولم کله شَق بود-

به خودم نگاه  نهی.داخلِ آارج شدم،رفتم داخلِ اتاقم و شروع کردم به آماده شدنندادم و از آشپزخانه خ جوابشو

یو م ستمیسابق ن ینایاون دخترِ ناب گهیکه من د کردمیباور م دیبا نم،امایبیکه دارم م شدیکردم و هنوزم باورم نم

 شد و گفت: اطیپشتِ سرم واردِ ح الیم.رازدم و از اتاقم خارج شدم نهیخودم درونِ آ رِیبه تصو ی.لبخندنمیبب تونم

 !به کارت یرسیتر،نترس م واشی کمی-

 و گفت: دیو بهش چشم غره رفتم که خند برگشتم

 .روشن کنم برسونمت نویصبر کن برم ماش نهینکن،منظورم ا یمن اونجور یخب حاال چشماتو برا لهیخ-

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 .قربونت برم داداشِ خوبم-
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از  ی.کممیخارج شد اطیباز کرد و بعد از سوار شدنم از ح موتیبا ر نش،درویکرد و رفت سمتِ ماش یزبون دراز برام

 :دیبهم انداخت و پرس ینگاه میکرده بود که ن یرو ط ریمس

 شرکت؟ یبر یچرا انقدر عالقمند ییخدا-

 بهش نگاه کنم گفتم: نکهیدستپاچه شدم و بدونِ ا باز

سوال  یپس چرا هِ یدونیخودت م نمیا ادیبدم م یکاریاز ب ،خبیپرسیکه تو م هیمسخره اچه سوالِ  نیآخه ا-

 ؟یکنیم

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 !یس که تو انقدر به اون شرکت عالقه دار گهید زِیچ هیبخاطرِ  کنمیچرا حس م دونمینم-

 الیرام نکهیاز ا دمیکشیو خجالت م زدی.قلبم تند تند منیماش ی شهیگفتم و رومو برگردوندم سمتِ ش ییبابا برو

رفت،با استرس واردِ شرکت شدم و  یبعد از خداحافظ الیو رام میدی.باالخره رسبفهمه من شاهرخ رو دوست دارم

بلند  زشیزد و به سرعت از پشتِ م یلبخند دنمی.با دباال و بعد از در زدن واردِ اتاقِ شاهرخ شدم یرفتم طبقه 

 ،اومد سمتم و گفت:شد

 .یسالم خوش اومد-

 نگاش کردم و جوابشو دادم: منم

 سالم،ممنون.-

.سرمو به رمیآروم بگ زاشتیشاهرخ نم ی رهیانداختم اما نگاهِ خ ریمبلِ مخصوصِ خودم نشستم و سرم رو به ز یرو

 چشمهاش گفتم: دنِیآوردم باال و با د یآروم

 ؟ینگام نکن یاونجور شهیم-
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 و هفتم[ یو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 گفت: یمخالفت تکون داد و در کمال ناباور یبه معن سرشو

 !شهینم رینخ-

 تعجب نگاش کردم و ناخودآگاه گفتم: با

 !شاهرخ-

 گفت: ییلبخند دندون نما با

 ؟جانِ شاهرخ-

 :دیانداختم که پرس ریخجالت صورتم داغ شد و دوباره سرمو به ز از

 ؟یکشیچرا انقدر از من خجالت م زدلمیعز-

 جوابشو دادم: یآروم اریبس ینگاهش کنم با صدا نکهیا بدونِ

 !رمیمیباهام صحبت نکن چون من از خجالت م ینجوریتوروخدا ا-

 پاهام و گفت: یجلو نشست

 !من یبایخدا نکنه د-

 :دمیبه سرعت آوردم باال و پرس سرمو

 ؟یگفت یچ-

 جواب داد: یطونیلحنِ ش با
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 !نگفتم یزیچ-

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 .گهینکن د تمیاذ-

 چشمش و گفت: یگذاشت رو دستشو

 .چشم یبه رو-

 ت:رو جواب بده.جواب داد و گف شیتا گوش زیبلند شد و رفت سمتِ م شیآالرمِ گوش یزدم که صدا لبخند

 شد؟ی؟چیسالم،خوب-

 به من نگاه کرد و گفت: یرچشمیز

 که دنبالشم؟ هیهمون یتو مطمئن-

-........................... 

 بود؟ یاسمش و مشخصاتش چ-

 داد و گفت: لمیتحو یلبخندِ تصنع دینگاه پر از سوالمو د یبه سرعت نگاهش رو دوخت به من و وقت کدفعهی

 .خدانگهدار کنم،فعالیم یدگیباشه بهش رس-

 و گفت: دیکه قطع کرد خند ویگوش

 !میبهتره به کارمون برس گهیخب د-

 :دمیپرس یکنجکاو با

 ؟بود یموضوع چ-

 گفت: یحواس پرت با

 !؟یموضوعِ چ-
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 .یکه االن داشت یزنگ نیهم-

 ازم برگردوند و گفت: روشو

 !زمیبود عز یمسئله کار-

 بود یکه فکرم مشغولِ تماس یو کارم رو شروع کردم در حال اوردمیخودم ن یحرفش رو باورم نشد اما به رو نکهیا با

 .ومدیکه به نظرم مشکوک م

 

 هفتم_و_یس_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتم[ یو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "شاهرخ"

واقعاً  دمیکه شن یزیچون با چ دادمیو معلوم بود که بهم مشکوک شده.بهش حق م کردینگام م یبا حالتِ خاص باید

 کارم و مشغولِ زمینشستم پشتِ م یجیبا گ.نشه یبدم که عصبان بایخبرو به ز نیا یچطور دونستمیشوکه شدم و نم

 بپرم یصندل یباعث شد به شدت از رو یزیافتادنِ چ یکنم،صدایم کاریدارم چ دمیفهمیکه اصالً نم یشدم در حال

 گفت: بایکه د

 !یشاهرخ حواست کجاست؟منگنه رو انداخت-

 گفتم: بایشدم و به د رهیافتاده بود خ نیزم یدستگاهِ منگنه که رو به

 .برهیحوصله ت رو سرم نجایکنم نشستنِ ا ،فکریتو شرکت انجام بد یا گهیکارِ د هیتو از امروز بهتره -
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 زد و گفت: یلبخند

 .عنوانش کنم یچطور دونستمیبهت بگم اما نم نویهم خواستمیاتفاقاً م-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .یایب یچه کار یکه برا دمیتو امروز برگرد خونه،من فردا بهت خبر م-

 بهم کرد و گفت: ینگاه

 .یلیباشه هرطور ما-

 مبل بلند شد و گفت: یبرداشت،از رو فشویک

 .پس،خداحافظ رمیمن م-

خبر رو به گوشِ  نیا دیبا ی!حاال چطوربردم یو تازه به عمقِ فاجعه پِ  دمیکش ینفسِ راحت رونیدرِ اتاق که رفت ب از

 چون قول داده بودم گفتمیبهش م دیدرآوردم،باالخره با بمیاز ج لمویو موبا دمیکوب زیم یرو یرسوندم؟عصبیم بایز

 داد:گرفتم و بعد از خوردنِ دو بوق جواب  شوارهشم دیبا ترد.کنم دایکه قاتلِ پدر و مادرشو پ

 !الو سالم مهندس-

 جوابشو دادم: ریتاخ یبود،با کم یاز دستِ من عصب هنوزم

 ؟یسالم خوب-

 !اون بالرو سرِ پدر و مادرم آورده یکه نفهمم ک ینه تا وقت-

کار دستِ خودش بده.مثلِ  نکهیاز ا دمیترسیدختر پر از خشم بود و م نیبه دندون گرفتم و سکوت کردم،ا لبمو

 ترش کرد چون صداش رفت باال: یسکوتم عصب نکهیا

 !قطع کنم یندار ی؟حرفیچرا خفه خون گرفت-

 گفتم: دمیشنیکه خودمم به زور م یآروم یقلبم گذاشتم و با صدا یرو دستمو

 !کردم دایکه به پدر و مادرت زده رو پ یمن اون راننده ا-
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 :دیپرس یخاص جانِیسکوت کرد و بعد با ه یااون چند لحظه ندفعهیا

 !؟یگیراست م-

 .کرده نکارویا یچه کس دهیفرستادم دنبالِ موضوع و اونم امروز زنگ زد و گفت که فهم ویکیآره -

 :دیپرس یوقت دیباریکامالً حرص از صداش م ندفعهیا

 هست حاال؟ یخب ک-

 :دیبگم که باز عجوالنه پرس یچطور دونستمیکردم آرامشم رو حفظ کنم،نم یچپم رو مشت کردم و سع دستِ

 طرف؟هان؟ هیک-

 بستم و گفتم: چشمامو

 !زیکامب-

 

 هشتم_و_یس_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و نهم[ یو س ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "بایز"
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و  با مادر شاهرخ نکهیشدم،چند وقتِ تمام با فکر ا رهیروبروم خ وارِیو ناباورانه به د نیزم یاز دستم افتاد رو یگوش

 میمدت داشته باز نیکمک کردم اونوقت اون تو تمامِ ا فشیکث یتو کارا زیپدرم تصادف کرده سر کردم و به کامب

 !خودش بوده یو قاتلِ واقع دادهیم

که  یتو ذهنم نقش بست اون روز ییاون روزِ کذا یصحنه ها یدوباره.شدیکه گولشو خوردم،باورم نم شدینم باورم

دزده اما اون صدام  زیکامب کردمیچون تازه واردِ تهران شده بودم و احساس م کردمیفرار م زیداشتم از دستِ کامب

 ی.منم مثلِ آدمابده لیپولمو بهم تحو فِ یتا ک دهیدویم دنبالم نیپولم افتاده و اونم واسه هم فِیتا بهم بگه ک کردیم

یکاراش نقشه بوده و م یکه همه  دونستمیو حرفشو باور کردم اما نماول ازش خوشم اومد  یخنگ از همون لحظه 

سرِ  یفاقباز به قولِ خودش ات زیپدر و مادرم مردند و کامب دمیکه فهم یاز روز یاومد ادمی.منو گول بزنه خواسته

 .استفاده کنهبهم تجاوز کرد تا بتونه ازم سوء یدیراهم قرار گرفت و تو اوجِ درد و ناام

 یهمه نیهم یبگه درسته واسه یمنه و هرچ یِحام زیکامب کردمیکه داشتم اما فکر م یروز با تمامِ درد اون

ا ام رمیاون بتونم انتقامم رو از شاهرخِ احتشام بگ قِیمظلوم شدم تا از طر یباید یِحرفهاشو باور کردم و واردِ زندگ

 .خودش به مرادش برسه ات دهیم یمارو باز یداره همه زیکامب نکهیغافل از ا

و واردِ آشپزخونه  نیی.از پله ها به سرعت اومدم پاارمیسرت ب ییچه بال دونمیم ز،حاالیآقا کامب یخوند کور

 :دیبهم سالم کرد و پرس ییبا خوشرو بایشدم،مادرِ د

 ؟دخترم شدهیچ-

 بهش زدم و گفتم: یسالمشو دادم،لبخندِ تصنع جوابِ

 !فقط چاقو الزم دارم یچیه-

 متوسط داد دستم و گفت: یچاقو هیرو باز کرد و  نتیلبخندِ درِ کاب با

 .زهیت یلیحواست باشه دخترم چون خ-

 دلم پوزخند زدم و گفتم: یتو

 !خوبه زیاتفاقاً ت-

 :دیتعجب پرس با
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 !؟یچ-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .،ممنونیچیه-

.بعد از آماده شدن از اتاق رفتم فمی،به اتاقم برگشتم و چاقو رو گذاشتم داخلِ کبه سرعت از آشپزخونه خارج شدم و

 و بلند گفتم: رونیب

 .گردمیو برم ییتا جا رمیمن م-

 یستاک هیو  فمیپرت کردم داخلِ ک ویجواب نداد،با حرص گوش ویاما گوش زیو زنگ زدم به کامب رونیخونه رفتم ب از

 !بشه یانباشه تو دلم خال یتا تمومِ حرصها گرفتمیم زیانتقاممو از کامب دی.من امروز باگرفتم

 

 نهم_و_یس_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهلم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "زیکامب"

جواب  یول بایزدم به د زنگبگذره. هیقض رِیاز خ خواستینم باینگاه کردم و کالفه سرمو خاروندم،ز یبه گوش یعصب

 بوق جواب داد: نینداد،دوباره زنگ زدم که بعد از خوردنِ سوم

 ؟یزنیبله؟چرا انقدر بهم زنگ م-

 زدن و گفتم:شروع کرد به تند قلبم
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 ؟ی،خوبیسالم خانم-

 کرد و جواب نداد که گفتم: سکوت

 !برات تنگ شده نمت،دلمیخونه بب ایتوروخرا ب باید-

 جوابمو داد: یعصب

 .توروخدا دست از سرم بردار زیکامب-

 گفتم: عیقطع کنه که سر خواستیم

 .نمتیبب ایباهات ندارم فقط ب یقطع نکن قربونت برم،بخدا کار یدوست دار یتورو جونِ هرک-

 کوتاه کرد و بعد جواب داد: یمکث دوباره

 یدونستیم نکهیبا ا یکرد میدانتو کمد زن یآخر چجور یرفته دفعه  ادتیکنم،یتورو باور نم یحرفها گهیمن د-

 .نکن تمیم که شده اِنقدر اذبچه نیتوروخدا بخاطر ا.ترسمیاز تو م ز،منیکامب یهست یروان مارِیب هیم.تو حامله

 بغض دارش قلبمو لرزوند و گفتم: یصدا

 شمیساعت پ مین ایندارم ب ی.به جون خودت باهات کارزهیریقلبم م لرزهیصدات م یبغض نکن فدات شم،وقت باید-

 .نمتیفقط بب

 گفت: یصداش معلوم بود کالفه س وقت از

 .ام،خداحافظیباشه م-

تو  منو دیخونه و نبا ومدیداشت م بایاز اومدنش از جا بلند شدم و رفتم داخلِ اتاق تا به سر و وضعم برسم،د خوشحال

از دوش گرفتن  رم،بعدیم تا دوش بگواردِ حموم شد عیبود.سر دم،چربی.به موهام دست کشدیدیم یبد تِیوضع

!از اتاق بمونه سیکردم و موهامم گذاشتم همونطور خ یلخودم خا یادکلن رو روو لباسهامو عوض کردم. رونیاومدم ب

خوب براش  یقهوه هی.قهوه ساز رو زدم به برق تا قهوه دوست داشت بایخارج شدم و رفتم داخلِ آشپزخونه،د

!از آشپزخانه خارج و هول بودم نم،دستپاچهیرو بب باید خواستمیبود که م بارنی.استرس داشتم و اِنگار اولدرست کنم

 نکهی!بدونِ ادیزود رس باید فون،چقدریبه صدا دراومد و با تعجب رفتم به سمتِ آ فونی.آمبل نشستم یشدم و رو
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پاشنه بلندش هم دلم رو به  یکفشها یستادم،صدایکنارِ در ا یو با خوشحالدرو باز کردم  هیبپرسم ک اینگاه کنم 

 .کردیکه با نفرت نگام م دمیرو د بایز یباور.درو هُل داد و وارد شد،اما در کمالِ ناانداختیتپش م

 

 چهلم_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمیو چهل و  ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "بایز"

 :دمیشدم و پرس رهیمن رفته رفته محو شد خ دنِیلبش که بعد از د رو یخنده به

 ،نه؟یمنو نداشت دنِیانتظارِ د هیچ-

 که سرتاپاش رو از نظر گذروندم و گفتم: کردینگام م همونطور

 !یآب هم با ادکلنت دوش گرفت یکنم بجا ،فکریدیکه اِنقدر به خودت رس یدار یزیمهمونِ عز نکهیمثلِ ا-

 :دیبه خودش اومد و با خشم پرس باالخره

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .ستین تیحال رایچ نیتو که ا کنه،البتهیبرخورد نم ینطوریآدم با مهمونش ا-

 سرم داد زد: دوباره
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 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا پرسمیحرف مفت نزن،دارم ازت م بایز-

 کردم و گفتم: یاطراف نگاه به

یاه نمتو روتم نگ گهیبشنوه مطمئناً د بایرو بگم که اگه د یقیحقا هی خوامیم ست،نه؟آخهین نجایوقت ا هیکه  باید-

 !کنه

باعث شد خونش به  بایش معلوم بود،آوردنِ اسمِ داز حالتِ چهره قاًیدق نیو ا کردمیم شیبا حرفهام عصب داشتم

 گفت: دکردهیکل یم رو گرفت و با دندونها هقیو حمله کرد به طرفم،خم شد تو صورتم  ادیجوش ب

اال سگم رو ب یاون رو یو حرفِ اضافه بزن یدهنِ گشادتو باز کن یبخوا با،اگهیز گمیبهت م یچ نیخوب گوش کن بب-

 .ادیاز دستم برم یس که هرکاراون موقع گهیو د یاریم

 زدم و گفتم: پوزخند

 !و دررفتن گناهیمثالً زدن به دوتا آدمِ ب-

 گفت: یاعقب عقب رفت و با لحنِ دستپاچه یم رو ول کرد،کم قهیگشاد شد و  رتیاز ح چشمهاش

 ؟رو بهت گفته یمزخرف نیهمچ یک-

 و گفتم: دمیحرص خند با

کارات از اول  ی ؟هان؟همهیتا به مرادت برس یقرار بود گولم بزن یبفهمم نه؟تا کِ ویهمه چ یروز هی یکردیفکر نم-

که  یتو پست تر از اون نکهیو منِ احمقم باورت کردم اما غافل از ا یشد میروزِ اولم با نقشه واردِ زندگ با نقشه بود،اون

 .بشه بهت اعتماد کرد

 گفت: یخونسرد با

 !یخوب داشته باش یِ زندگ هیو من باعث شدم  یبود پناهیدخترِ ب هیتو -

 نگاش کردم و گفتم: رتیگشادشده از ح یچشمها با

 !که اِنقدر توهم زاست یزنیم یخوب باشه؟!چ میمن زندگ یث شدتو؟!تو باع-
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 کمی_و_چهل_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهل و دوم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "باید"

گذشتم و واردِ خونه  اطی.از حشدم و آروم درو بستم اطیواردِ ح دیکه در بازه،با ترد دمیدرِ خونه و با تعجب د دمیرس

 یو در کمالِ ناباور دمیکش ی.سرکزن همونجا کنارِ در متوقفم کرد کیبا  زیکامب یمشاجره  دنِیشن یشدم که صدا

 !کنندیو با هم بحث م ستادهیا زیکامب یکه روبرو دمیرو د بایز

 !یبود ابونایخ یاالن آواره باید شِیپ یاگه بهت نگفته بودم بر گم؟منیمگه دروغ م هیچ-زیکامب

 و گفت: دیبلند خند بایز

که شاهرخ قاتلشونه من االن آواره  یگفتیو به دروغ نم یکشتیاگه پدر و مادرِ منو نم ز،تویکامب ییپررو یلیتو خ-

 !نبودم کسینبودم،االن اِنقدر تنها و ب

فرش  یهابه مو یدست زیکشته بود؟!کامب بارویمادر و پدرِ ز زینکشم،کامب غیدهنم تا ج یترس دستمو گذاشتم جلو با

 و گفت: دیکش

 !یمنو نخور بِیفر یخواستیندارم،م یریمن تقص-

ی.من فقط میتر ازم استفاده کنراحت یتا بتون یبهم تجاوز کرد یرفته چطور ادتیز،یکامب یحیوق یلیتو خ-

به شاهرخ به  یو باعث شد یبدبخت کرد یباید یِاما تو منو واردِ زندگ رمیاز قاتلِ پدر و مادرم انتقام بگ خواستم

و  بایهمه وقت کنارِ د نی.امن و مرگشون نداشتند رِبه پدر و ماد یکه اصالً ربط یی.آدماعنوانِ قاتل نگاه کنم
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به  نمیکه تهش قاتل والد ارزهیم گفتمیاما با خودم م کردیم مکردم و عذاب وجدان داشت خفه یش زندگخانواده

 !یو گفت اون قاتل تو بود ستادیتو روم ا یکه تو برام ساخت یالیحاال همون قاتلِ خ ،امارسهیسزاش م

که انقدر دوستش  یاون دخترِ مظلوم بایکه ز کردمیو باور نم شدیم یم جارگونه یرو یگریپس از د یکی اشکام

 تو گوشم: دیچیپ زینحسِ کامب ی.صداشده میواردِ زندگ زیکامب یداشتم با نقشه

زدم به پدر و مادرت و در رفتم حاال که  نیمن با ماش ،آرهیکه گفت یهمه چرت و پرت نیبسه ا گهید بایز-

 رو کن؟! یدار ی!مدرک؟یچ

 شد و با حرص گفت: زیکامب کِینزد یکم بایز

 !ندارم ازیمجازاتِ تو به مدرک ن یگرفتم خودم آدمارو مجازات کنم و برا ادیاما من از تو -

 و گفت: دیخند زیکامب ندفعهیا

چون دوست ندارم بترسه و  یبر نجایبرسه از ا باید نکهیدختر،بهتره تا قبلِ ا یزنیتر از دهنت مگنده یحرفها-

 .ستیمون خوب نبچه یناراحت بشه.برا

 .هیفیش چه جونورِ کثاتفاقاً بهتره بفهمه پدرِ بچه-

از سرِ دردِ  ادِیفر یز،صدایرو فرو کرد تو شکمِ کامب ییچاقو هوایب بایز کدفعهیحمله کرد سمتش و  یعصب زیکامب

بدونِ توجه به من چاقو رو  بای.زپر از اشکم یشد تو چشمها رهیمن اِدغام شد و نگاهِ ناتوانش خ غِیج یبا صدا زیکامب

ادم و با تمامِ قدرت هُلش د بایسمتِ ز دمیبود که دو یاز چ دونمیو دوباره فرو کرد تو شکمش،نم رونیب دیکش

 صداش زدم: هیو با گر زیجونِ کامب یاونطرف.نشستم کنارِ بدنِ ب

 !زیکامب-

 تونست بگه: یسخت به

 ج.....ا.....ن؟-

 کردم و گفتم: هیگر

 !ریتوروخدا نم-
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 هم گذاشت و آروم گفت: یهمه وقت،چشمهاشو رو نیبعد از ا دمیلبخندشو د باالخره

 !دو....ستت....دا....ر...م-

پر از دردِ  یروزها م،مردِینفسش بند اومد.مردِ منفورِ زندگ زیو کامب دیدلم لرز زیاز حرفِ کامب ربانیاول یبرا

قلبمو  اربنیاول یبرا نکهیم باالخره بعد از ااون بود،شوهرم،پدرِ بچه رِیتقص میزندگ یهایکه تمومِ سخت یم،مردیزندگ

که بهم وارد کرده بود رو  یی.اِنگار تمومِ شکنجه هانبودنش،واسه رفتنش و من از تهِ دلم زار زدم واسه!لرزوند مرد

مادر  هیاومد  ادمی.کردیاومد واسه برگشتنم التماس م ادمیآخر دوستم داشت، یاومد که روزا ادمیرفت،فقط  ادمی

مادرش  یوقتاز من دوست داشت چون  شتریب یلیمادرشو خ زی،اما کامبهوامو داشت شهیخودش هم یداشت که بجا

که ماتِ  یمتنفر شدم،برگشتم و با خشم به دختر بایچرا از ز دونمینم!و دنبالش رفت اوردیمرد انگار اونم طاقت ن

 لرزونش بود شدم و گفتم: یدستها

 !بایازت متنفرم ز-

 لب گفت: رِیو ز نیزم یشد رو وِلو

 !من کشتمش،کشتمش-

 و رهیکه خبر کرده بودم باعث شد اشکام شدت بگ سیپل نِیماش رِیآژ یکرده،صدا کاریبود چ دهیتازه فهم اِنگار

 گفتم: یآروم یشکمم و با صدا یدستم نشست رو

 .خدا شِیرفت پ زدلم،بابایعز ستین گهیبابا د-

************************************* 

 داشتم دوستت

 دانستمیخودم نم و

 داشتم  دوستت

 مکردیبا نفرت نگاهت م شهیهم و

 داشتم  دوستت
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 ...یزیگفتنِ هر چ یاست برا رید گرید و

 یگشتیبرم کاش

 خش دارت یدوباره با همان صدا و

 !یکردیزمزمه م میدارم را برا دوستت

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 

 دوم_و_چهل_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهل و سوم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "ایفر"

 ،مامانم واردِ اتاقم شد و گفت:استرس داشتم یلیمراسم عقدِ من و صدرا بود و خ فردا

 فردا؟ یبرا یزنگ زد بایبه د ایفر-

 کردم و گفتم: نگاهش

 !رفت ادمینه مامان  یوا-

 محکم زد رو دستش و گفت: یکی

 .زنگ بزن عیخدا مرگم بده دختر،سر-
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بار زنگ خورد اما جواب نداد،با تعجب  نی.چندبایو زنگ زدم به دتخت برداشتم  یاز رو لمویگفتم و موبا یا باشه

 گفتم: عیحرف بزنه سر نکهی.قبل از ابوق جواب داد نیبا اول ندفعهیا یشو گرفتم ولدوباره شماره

 ؟یبا،خوبیسالم د-

 شد: میخش دارش باعثِ نگران یصدا اما

 !ایفر ستمیسالم،نه خوب ن-

 :دمیپرس ینگران با

 قربونت برم؟ شدهیچ-

 زدن و گفت:شروع کرد به زار کدفعهی

 !ا،کشتنشیمرده فر زیکامب-

خالصه از  هیمثلِ  زیکلمه حرف بزنم،تمومِ خاطراتِ بودن با کامب هی یحت تونستمیو نم رونیاز حدقه زد ب چشمهام

پرجذبش باعثِ  یچشمهاروز با اون  کیکه  یاون آدم کردمیچشمهام رد شد و باور نم یدرام از جلو لمِیف کی

 :دیپرس زنمینم یکردم و حرف کوتس دیکه د بای.دوجود نداره گهیترسم شده بود حاال مرده و د

 ؟یهنوز پشتِ خط ایفر-

 دهان باز کردم و گفتم: یسخت به

 !امرزهیرو ب زیکامب زم،خدایآره عز-

 ؟یزنگ زد یداشت کاریچ زم،حاالیعز یمرس-

 مراسمِ عقدم افتادم و گفتم: ادِی

 .فعالً کنسل بشه دیبا یاوصاف همه چ نیبا ا یراستش فردا مراسمِ عقدِ من و صدراست،زنگ زدم دعوتتون کنم ول-

 .نیبخاطرِ من مراسم رو عقب بنداز ستمین یمن راض ا،امایفر دیواقعاً ببخش-

 .گهید شهیحساب م لیفامشوهرِ تو بوده و جزء  زیباالخره کامب زمیعز هیچه حرف نیا-
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 :دیکرد و بعد دوباره صداش بغض دار به گوشم رس یکوتاه مکثِ

 .حرف بزنم خدانگهدار تونمینم گهیجان،من د ایفر یمرس-

ز ا زیکامب یلحظه چشمها کی،هنوز باورش برام سخت بود و تمام وِلو شدم رو تختم یِکردم و با منگ یخداحافظ منم

 !ا،کشتنشیمرده فر زیکامب-تو گوشم: دیچیپ باید یا.حرفهشدینظرم دور نم

 رو کشته بود؟! زیکامب یک یعنی

 

 سوم_و_چهل_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهل و چهارم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 بهم زد و گفت: یحالِ خودم بودم که درِ اتاقم زده شد و بعد صدرا واردِ اتاق شد،لبخند تو

 .سالم خانم خانما-

 :دینگاهش کردم و سرمو تکون دادم که باعثِ تعجبش شد و پرس جیگ همونطور

 !ا؟یافتاده فر یاتفاق-

 :دیپرس یمثبت تکون دادم و بلند شدم و نشستم که دوباره صدرا با کنجکاو یِبه معن یسر

 !شده؟یچ-

 انداختم و گفتم: ریبه ز سرمو
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 !مرده زیکامب-

 تو گوشم: دیچیبش پبلند و متعج یصدا

 !؟یچ-

 آوردم باال،نگاش کردم و گفتم: سرمو

 .مرده و متاسفانه مراسمِ عقدمون عقب افتاد زی،کامبیدیدرست شن-

 :دیپرس یرفته ا لیتحل ینشست کنارم و با صدا اونم

 چرا مرده؟-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 !کشتنش گفتیم باید دونم،امایمنم نم-

 گشاد شد و گفت: رتیاز ح چشمهاش

 ؟!کشتنش-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 .دروغ ایراسته  دونمینم گهیگفت،د نویکه هم بایآره د-

الخره .باشدم و سکوت کردم شیرخِ عصب مین ی رهینزد،منم خ یحرف قهیکالفه گرفت تو دستاش و تا چند دق سرشو

 :دیپرس قهیبعد از چند دق

 دونن؟یم نایمامانت ا-

 .مراسم دعوت کنم که بهم گفت یرو برا بایش.منم االن زنگ زدم دکنم،هنوز خبر ندادن بهمون خانوادهفکر ن-

 موقع مامان به سرعت درِ اتاق رو باز کرد و گفت: همون

 !تعمه یخونه میبر دیکه با نیمادر بلند ش یوا-
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 :دمیو من پرس میکرد یو صدرا به هم نگاه من

 به شما خبر داد؟ یک-

 تکون داد و گفت: یسرش رو با ناراحت مادرم

 .ش باشهجنازه عیت االن زنگ زد و گفت،قراره امروز تشجعمه-

صدرا بجاش  یسکوت کرده بودم ول یناباور ی.منکه از رونمیبیدارم خواب م کردمیو فکر م شدیباورم نم هنوزم

.ناخودآگاه رفتم تو بغلِ صدرا و زار زدم،انگار تازه اشتتنهامون گذ دیبه مادرم گفت و اونم با گفتنِ عجله کن یباشه ا

 .دادیقلبش بهم آرامش م یصدا دنیآغوشم گرفت و شن ر!صدرا محکم دشدیرو باورم م زیداشت مرگِ کامب

 

 چهارم_و_چهل_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهل و پنجم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "باید"

هم  یکرده بودم و با کس یوجود نداره،خودمو داخلِ اتاقم زندان گهید زیکه کامب شدیتو شوک بودم و باورم نم هنوز

ار باهام از ده ب شتری!شاهرخ از صبح بدنبالم و با زور منو برگردونه خونه ادیب زی.اِنگار منتظر بودم تا کامبزدمیحرف نم

ینم یچی.اصالً در حالِ حاضر دلم هفعالً باهاش حرف بزنم خواستینم دلمتماس گرفته بود و جوابشو نداده بودم،

 !جز تنها بودن خواست

 :دمیخارج کرد و پرس الیدرِ اتاقم منو از فکر و خ یصدا
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 ه؟یک-

 تو گوشم: دیچیمادرم پ یخسته یصدا

 .مهمون نشسته و منتظرِ تواَن یکل نییاون پا رونیب ایب باید-

 گفتم: یحالیب با

 .رو ندارم مامان کسچیه ین حوصلهم-

 .دختر،زشته شهینم نکهیآخه ا-

 صدام رفت باال: یشدم و کم یعصب

 .دست از سرم بردار کنمیمامان خواهش م-

کون شکمم ت کدفعهیگرفتم تو دستام که  ی.سرم رو کالفه و عصبکه مادرم رفته بود دم،اِنگارینشن ییصدا گهید

لبخند نشست رو لبم،اگه  هی یدیو ناام ی.تو اوجِ خستگشکمم شدم و دوباره تکون خورد یرهیخ رتیخورد،با ح

جونِ تازه گرفتم،از جا بلند  هیاِنگار .رمیآرامش بگ کنمینگاهش م یهست تا وقت شیادگاریحداقل  ستین زیکامب

نشسته بودن و مشغولِ صحبت  انیو آشنا لهایاز فام ی.کلنییپا یشدم و بعد از عوض کردنِ لباسهام رفتم طبقه

شدم  رهینشستم و خ زیکنارِ م یصندل یرو.کردند یگفتند و اظهارِ ناراحت تیهمه تسل دنمیکردن بودند،به محضِ د

 یدست ختمیری.همونطور که اشک ممرو گونه دیبود،بچه دوباره تکون خورد و اشکم چک زیم یرو هبه عکسش ک

م شونه یکه دستش رو یبرداشتم و نگاهم رو برگردوندم سمتِ کس زیم،چشم از عکسِ کامبنشست رو شونه

 و آروم گفتم: دیبود،لبهام لرز رایهمراهم سم شهی.دوست خوبم و همبود

 ؟!چقدر بدبختم ینیبی!مرا؟یسرم اومد سم ییچه بالها ینیبیم-

 ش و گفت:رو گونه دیچک اشکش

 .یستیاصالً هم بدبخت ن با،تویآخه د هیچه حرف نیا-

 تندتند تکون دادم و گفتم: سرمو

 !گذاشتیبچه تنها نم هیمنو با  زیچرا هستم،بدبختم وگرنه کامب-
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 :دینگام کرد و پرس رتیگشادشده از ح یتعجب و چشمها با

 !؟باید یاتو حامله-

 ت:و گف ختیاشک ر شتریهم ب رای.سمشد یم جاراز قبل رو گونه شتریمثبت تکون دادم و اشکام ب یِبه معن سرمو

 !هان؟!با؟ید یشد بهی!چرا اِنقدر با من غر؟یگیحرفهاتو به من نم گهیآخه چرا د-

 نیا یعنی.شدم بهیشد اِنگار با همه غر میواردِ زندگ زیکامب یش و فقط زار زدم،من از وقتگذاشتم رو شونه سرمو

 .رمیگرم بگ یبا کس ای ادیطرفم ب یکس گذاشتیبود که نم زیکامب

 

 پنجم_و_چهل_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهل و ششم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 :دیبا تعجب پرس رایشاهرخ هول شدم و سرم رو برداشتم،سم دنِیش بود با دشونه یکه سرم رو همونطور

 !با؟ید شدیچ-

 :دیردِ نگاهم رو گرفت و پرس رای،سمرو ندادم رایو جوابِ سم کردیبه شاهرخ بود که داشت نگام م نگاهم

 ه؟یاون ک-

 گفتم: رلبیز

 !شاهرخ-
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 گفت: هیبود به سرعت اومد طرفم و با گر دهیکه منو د یشاد

 .شوهرتون رو امرزهیخدا ب باجونید-

 :دیشد و آروم پرس کمیکرد و منم ازش تشکر کردم،بعد شاهرخ نزد بغلم

 ؟شمینگران م یگی؟نمیدیجواب نم لتویچرا موبا-

 نگاش کردم و جوابشو ندادم که گفت: طفق

 !خدا رحمتش کنه-

 م و گفتم:رو گونه دیکه گفت دوباره اشکم چک نویا

 .امرزهیممنون خدا رفتگان شمارو هم ب-

 :دیهم آروم دمِ گوشم پرس رای.سمرایهم کنارِ سم ینشست و شاد الیکه گفتم شاهرخ رفت کنارِ رام نویا

 .زدیاهات حرف مب یمیصم ه؟چقدریپسره ک نیا-

 رو دادم: رایبه شاهرخ بود و جوابِ سم نگاهم

 .گمیمفصله،بعد برات م فشیاتفاق افتاد که تعر یسِر هی.دادمیبهش درس م انویخواهرش شاگردم بود،پ-

.نگاه از شاهرخ برداشتم که چشمم خورد به مادرم که اشاره دینپرس یزیچ گهیموافقت تکون داد و د یبه معنا یسر

 که گفت: ششیجا بلند شده و رفتم پ شش،ازیکرد برم پ

 .بخور یآب قند یشربت هیتو آشپزخونه  ،برویقربونت برم مادر رنگ به رو ندار یاله-

خودم درست  ی.خواستم برارونیو شربت پرتقال رو آوردم ب خچالیگفتم و واردِ آشپزخونه شدم،رفتم سمتِ  یچشم

 و متوقف شدم: دمیهامون رو شن یکنم که صدا

 ؟حالت خوبه دخترعمو-

 سمتش و نگاش کردم،بعد گفتم: برگشتم
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 .من خوبم ممنون-

 نشست،بعد گفت: ینهارخور زِیپشت م یصندل یو رو اومد

 .نیبش-

 :دیبه شکمم و پرسزدن داشت.نگاهش رو دوخت  یبرا یو منتظر نگاش کردم،اِنگار حرف نشستم

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 :دمیتعجب پرس با

 !و؟یچ-

 کرد به شکمم و گفت: اشاره

 !روبچه-

 

 ششم_و_چهل_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و چهل و هفتم[ ستی]پارت دو

 ��بیآغوش غر??

 :دمیباالرفته نگاهش کردم و پرس یاَبروها با

 ه؟یمنظورت چ-

 باال انداخت و گفت: یاشونه
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 !نداشتم،فقط خواستم بدونم یمنظورِ خاص-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .ارمیب ایمو به دنبچه خوامیمعلومه که م ،خبیدیپرس یاسوالِ مسخره یلیخ-

 و گفت: دیکش ششیبه ر یدست

 !یدر موردش فکر کن شتریب با،بهترهید رینگ میعجوالنه تصم-

 کردم و گفتم: یاخم

 .یهامون،بهتره رک و راست حرفتو بزن فهممیمن واقعاً حرفهاتو نم-

 تو هم قفل کرد و گفت: دستاشو

 من... یباش یخب راستش من هنوز سرِ حرفم هستم و دوستت دارم،اگه تو راض-

 صورتش آوردم باال و گفتم: یجلو دستمو

از  یتازه مرده و تو دار زی؟کامبحرفهاست نیا یراب یاالن زمانِ مناسب یهامون،واقعاً تو فکر کرد یبهتره ادامه ند-

 !؟یکنیم یمن خواستگار

 زد و گفت: یپوزخند

 .داشته یتیبرات اهم زیباور کنم که کامب یخواینم-

 گفتم: یکردم صدام باال نره وقت یسع یشدم ول یعصب

ه باعثشون بوده.درست زیافتاده که کامب میتو زندگ یبد یاتفاقها یلیداشته و هنوزم داره،درسته خ تیآره برام اهم-

 دیشده بود،پس با مونیآخر واقعاً از کاراش پش یکه روزا یم بود و مردکه مجبور به ازدواج شدم اما اون پدرِ بچه

 ! یلیمهمه،خ یلیکه برام خ یبدون

 کالفه تکون داد و گفت: سرشو
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وگرنه تو  یزنیحرفهارو م نیچون مرده دلت براش سوخته و ا یدونیخودتم م.یخودتو گول نزن با،بهترهید نیبب-

 .یازش متنفر بود

 و گفتم: دمیکش یدارحرص نفسِ

 !؟یدار یمشکل هیقض نی.تو با اآره ازش متنفر بودم،اما االن برام مهم شده-

باالخره .دمشیفهمیمن تیموقع نی،واقعاً تو اچشمهام بود یرهیخشم زل زده بودم تو چشمهاش و اونم با حرص خ با

 با حرص گفت: یکم آورد و نگاهشو از روم برداشت ول

و برام مهم  حرفهام هستم یهمه یهنوز پا ،منیفکر کن شنهادمیوجود نداره پس بهتره به پ یزیکامب گهیحاال د-

 .یازدواج کرد کباریکه  ستین
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 و چهل و هشتم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 دستمو مشت کردم و گفتم: یعصب

 .تمومش کن هامون گهیکه قبالً گفتم،پس د هیوجود نداره اما جواب من همون زیدرسته کامب-

 جا بلند شد اومد طرفم،سرشو کنارِ گوشم خم کرد و گفت: از
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پس  ستین نطوریاگه ا.یو هنوزم دار یشتتو دوستم دا دونمینده منکه م لمینکن،دروغ هم تحو یمنو عصب باید-

یمنم ازت نم یمرده ول زیاالن تازه کامب دونمی؟میخونمون و با من راحت بود یاومدیم یابهونه هیبه  شهیچرا هم

 .دیکه زمانش رس وقتصبر کنم تا هر  تونمیم.یاالن جوابمو بد نیکه هم خوام

 گفتم: یآروم یکرده بود حرصم گرفت و با صدا یالک یبا خودش فکرها نکهیا از

 خونتون اما نه بخاطر تو،من....من.... اومدمیم یاآره من اون موقع به هر بهانه-

 :دیپرس یلحنِ شتاب زده ا با

 !؟یتو چ-

 بستم و آروم گفتم: چشمهامو

تو  نیا شهینبود و هم یمیصم مثلِ تو باهام وقتچیاما اون ه اومدمیمن دامون رو دوست داشتم و بخاطرِ اون م-

اما به  شکستیوقتها دلم م یلی.خیزدیو ساعتها باهام حرف م ینشستیکنارم م یاومدیاون م یکه بجا یبود

کردم فراموشش کنم و موفق هم شدم و حاال  یسع یلیخ نیهم یدخترِ کور رو نخواد برا کیکه  دادمیدامون حق م

هامون،من واقعاً حالم خوب  ی.توام بهتره دست از سرم بردارنمونده یباق از اون احساسِ پوچ در من یچیه گهید

 .ستین

از صورتم قرار داشت،نفسِ داغش  یکم یباز کردم،رومو برگردوندم به سمتِ صورتش که با فاصله یبه آروم چشمهامو

ینم یچیو اِنگار شوکه شده بود که ه زدی.چشمهاش تو صورتم دودو مکردیم تمیاذ نیو ا خوردیصورتم م یرو

 مانتومو گرفت و گفت: یکه گوشه رونیبرم ب نهبلند شدم و خواستم از آشپزخو یصندل یاز رو یآروم ،بهگفت

 !کنصبر-

 دار شده بود گفت:که از بغض خش ییتو چشمهام نگاه کرد و با صدا ستادیروبروم ا ستادم،اومدیا

یبچه تو شکمت دار هیو  یبار ازدواج کرد هیکه  ستیمهم ن ،برامیکه برادرم رو دوست داشت ستیبرام مهم ن-

 .بایلطفاً به حرفهام فکر کن د ،پسستیبرام مهم ن نایا چکدومِی.ه

 !؟شدینم شی؟چرا حرف حالکه دوستش ندارم دیفهمیچشمهامو بستم و دستمو مشت کردم،چرا هامون نم کالفه

 با؟ید-
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 باز کردم و گفتم: چشمهامو

 .نکن تمیانقدر اذ شه،پسیمن دوستت ندارم هامون و نظرم هم عوض نم-

بندازم و برم  ریشاهرخ باعث شد سرمو به ز یرهیخ یشدم و چشمها ییرایگفتم و از کنارش رد شدم،داخلِ پذ نویا

یرها م فیمنو بالتکل دی!نبامردیالن ما دینبا زیکنم،کامب کاریچ دیبا دونستمی.واقعاً خسته بودم و نمنمیسرجام بنش

که هست  ی.اما هرچنه دمیکشم،شایکه انقدر دارم زجر م هیلسوزد یبه قولِ هامون از رو دیکه مرده شا کرد،حاال

 !و حالم رو بد کرده دهیداره عذابم م
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 و چهل و نهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "سارا"

حالش بد بود و داشتم به  یلیخ باید یطفلک با،آخهیمادرم نشسته بودم و ناراحت بودم بخاطرِ مردنِ همسرِ د کنارِ

م و دلم براش رو گونه دی.اشکم چکاون بچه رو بزرگ کنه خوادیم یکه دست تنها چطور کردمیفکر م نیا

 دنِیدرآوردم و با د فمیاز تو ک عیخورد،سر نگز لمی.موباشیدختر تو زندگ نیروز خوش نداشت ا هیسوخت،واقعاً 

 شده از جا بلند شدم و رو به مادرم گفتم: اسمِ فرهان هول

 .گردمیو برم اطیداخلِ ح رمیمن م-

 جواب دادم: ویو گوش اطیرفتم داخلِ ح عیگفت و منم سر یاباشه زشدهیر یبا چشمها مادرم

 .سالم فرهان-
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 جوابمو داد: ییبا خوشرو شهیهم مثلِ

 ؟یسالم قربونت برم،خوب-

 !ستینه فرهان اصالً حالم خوب ن-

 :دیپرس یلحنِ نگران با

 !شده؟یچرا؟مگه چ-

 گفتم: یلحنِ آروم با

 !همسرِ دوستِ خواهرم فوت کرده فتاده،فقطین ینگران نباش اتفاق-

 شدم و گفتم: ید،عصبیخندیبلند م یخنده و داشت با صدا رِیزد ز یپق

 ؟یخندیچه خبرته فرهان،چرا م-

 ش رو گرفت و گفت:خنده یجلو

 داره؟ یافتاده،همسرِ دوستِ خواهرت به تو چه ربط یآخه دختر من فکر کردم چه اتفاقِ وحشتناک-

 جوابشو دادم: یعصب

 .دختر نیا یاز دردها یدونی.آخه تو چه ممنم هست ست،دوستِین رایفقط دوستِ سم باید-

 گفت: نیهم یآرومم کنه برا یکرد از پشتِ گوش یسع

 ازت بکنم سارا؟ یخواهش هی شهیاِنقدر برات مهمه.حاال م دونستمیدم،نمیکه خند دیباشه خب ببخش-

 کردم آروم باشم و گفتم: یسع منم

 .شهیآره م-

 کرد و بعد گفت: یکوتاه مکثِ

 !میت صحبت کن که مراسمِ عقد رو جلو بندازبا خانواده-
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 :دمیتعجب پرس با

 چرا؟-

 .روبراه شده باشه یچکه قبلش همه خوامیبرم،م یمسافرتِ کار هی دیآخه من با-

 گفتم: یکالفگ با

هم چقدر بهونه آورد تا  خیتار نیواسه هم یشبِ خواستگار یدیره،ندیگپدرم چقدر سخت یدونیفرهان تو که م-

 ؟زه واسه چند روز زودتررو بندا خی.حاال من چطور بهش بگم که تارشد یراض

 .گهیبکن د شیکاریخودت  یول دونمیم زمیعز-

 ؟کنم کارشیآخه من چ-

 شد: رتمیزد که باعثِ ح یمکث کرد و بعد حرف یکم

من رفتم سفر و  یو وقت میدوماهه بخون یغهیص هیموافقت کنه  یدارم سارا،چطوره به پدرت بگ شنهادیپ هیاصالً -

 !؟میبرگشتم عقدِ دائم کن

 گفتم: عیسر

 فرهان؟! یگیکه نم یجد-

ر نکنم فک یو اگه بفهمه عاشقِ من یهست شیتَغارتو دخترِ تَه ،باالخرهیکن یپدرتو راض م،بهترهیمن کامالً جد زمیعز-

 !کنه یریگسخت نیاز ا شتریب
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 و پنجاهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "فرهان"

 دِیق دیوگرنه با کردمیم شیراض دینگفتم تا فکر کنه،هرطور که شده با یزیحرفم سکوت کرد و منم چ دنِیشن با

 تو گوشم: دیچیپ شیعصب ی!صداایتالیچون محال بود پدرم بزاره قبل از ازدواج برم ا زدمیسفرم رو م

بهش بگم  یموافقت کرد اونوقت حاال انتظار دار یفرهان،پدرِ من با عقدِ ما دوتا به سخت یگیم یچ یفهمیتو م-

 !یگیتو م یبگه چشم دخترم هرچ عیاونم سر غهیص

 گفتم: یبا لحنِ آروم نیکردم آروم باهاش صحبت کنم تا متقاعد بشه،بنابرا یسع

من و تو انقدر عاشقِ  دونستیکرد چون نم سخت موافقت ؟پدرتیشیم یآخه قربونت برم من چرا انقدر زود عصب-

بخاطرِ توام که  یو دوسم دار یشناختیکه از قبل منو م یو بهش بگ ی.اما اگه االن بریو توام که بهش نگفت میهم

 .باش شه،مطمئنیم یشده راض

 گفت: یروش چون با لحنِ آروم کردیکم حرفهام داشت اثر مبود،کم یخوب ینشونه نیکرد و ا سکوت

 ؟حرفهارو بهش بزنم نیا یفرهان،چطور کشمیآخه من از پدرم خجالت م-

 !دارم سارا مانی.من به تو اریپدرت بدونه اصالً از خواهرت کمک بگ دیخجالت نداره که،باالخره که با-

 شد و گفت: یراض باالخره

 .در موردِ سفرت یبد حیبرام توض دیتا باهاش حرف بزنم،اما بعداً کامالً با کنمیم یباشه سع-

 گفتم: یخوشحال با

 .امر بفرما ،شمایچشم خانم-

 :دیبهم انداخت و پرس یبد دم،نگاهِیاز اتاقم خارج شدم که مادرم رو د یو با خوشحال میکرد یهم خداحافظ از

 !؟هان؟یزودتر با سارا عقد کن یتو اون سَرِته پسر؟چرا اصرار دار یچ-
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 و گفتم: دمیخند

 از خداتونم دی.بعدشم تو و بابا که االن بابدونِ سارا تحمل کنم مامان گهید تونمیجز عشق،نم تسیتو سرم ن یچیه-

 ؟ازدواج نبود ایتالیمگه شرطِ بابا واسه رفتنم به ا کنمیباشه که من دارم ازدواج م

 تکون داد و گفت: دییتا یِبه معن سرشو

 !پدرت باشه نه عشق یکارات بخاطرِ اصرارها نیا یهمه ترسمیدرسته اما من م-

 .که بدونِ عشق ازدواج کنم ستمین ینه مادرِ من نترس،من آدم-

 .دوارمیام-

 لب گفتم: رِیزدم و ز ی.پوزخندنییپا یگفت و رفت طبقه نویا

یم ستیر کار ند یبرگشت نهیبب یو سارا هم وقت گردمیبرنم گهید ایتالیبرم ا یزم،وقتیمادرِ عز یدرست حدس زد-

 !شیزندگ یِپِ ره
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 [کمیو پنجاه و  ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "بایز"



 بیآغوش غر

 
496 

 

 میخون یچشمم به دستها ی.اما وقتدمیترسیمورچه هم م هیکه از کشتنِ  ی،منکه من آدم کشتم شهیباورم نم هنوز

تا خونارو پاک کنم  دمیمالیشدم و محکم دستامو به لباسم م یدستهام به شدت عصب دنِید شد،بایباورم م افتادیم

 !شدیاما پاک نم

 !؟یکنیم کاریچ یدار-

 که زندانبانم بود به خودم اومدم و گفتم: یپر از خشمِ دختر یصدا با

 !دستام پُر از خونه،توروخدا منو ببر دستهامو بشورم ینیبینم-

 عد گفت:دستهام شد و ب یرهیخ

 !ستین یتو که خون یدختر،دستها یزنیچرا حرفِ مفت م-

 تعجب دوباره به دستهام نگاه کردم و گفتم: با

 .ادیتوروخدا منو ببر دستهامو بشورم،من از خون بدم م-

 داد و گفت: لمیتحو یپوزخند

 !؟یکه آدم کشت نهیواسه هم-

 فشار دادم و گفتم: هامقهیشدم،دستهامو محکم رو شق تریحرفش عصب نیا با

 ..مطمئنم اون صدتا جون دارهدهیم یاون نمرده،داره همتونو باز-

 به تاسف برام تکون داد و گفت: یسر

 !یبخواب یریبگ ،بهترهیبدجور توهم زد یلیدخترجان خ-

احت ر الِیا خب رمیبگ طیشرا نیاز من انتظار داشت تو ا!دن،خواب؟یبلند شروع کردم به خند یگرفت و با صدا مخنده

شد و سرم داد  یعصب دمیادامه م زمیآمجنون دنِیدارم به خند دید ی.وقتدار بود؟!واقعاً که مضحک و خندهبخوابم

 زد:

 ساکت شو دختر،چه خبرته؟زده به سرت؟-
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که پر از خشم بود  ییاومدم،محکم گرفتمشون و با چشمها هالهیسرعت به سمتِ مبرداشتم به دنیاز خند دست

 تم:گف

 !یپس بهتره مواظبِ خودت باش یرو مخم یلیآره زده به سرم،و تو االن خ-

 اما زود به خودش اومد و گفت: دمیآن ترس رو تو چشمهاش د هی

 .دخترجون تا گزارشتو ندادم،برو نیبرو بش-

 یاز خون دمیترسیچون م کردمی!به دستهام نگاه نمکردیحرفِ منو باور نم کسچیبرگشتم و سرجام نشستم،ه دیناام

باعثِ شوکه  باید ی.سرمو گذاشتم رو زانوهام و چشمهامو بستم اما صداانداختیاشتباهم م نیبزرگتر ادِیکه منو 

 شدنم شد:

 !بایز-
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 و پنجاه و دوم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 گهیاالن د یتو نگاهش بود ول یبیغر یِمهربون هیبود  نایها که ناببرگشتم و نگاش کردم،هنوزم مثلِ اون موقع دیترد با

و  کردی.داشت نگاهم مبردمینم ادیاز  زیکامب یسرِ جنازه یچون هنوز هم نگاهِ اون روزش رو باال دمیترسیازش م

کردم آرامشِ  ی.سعبود یتر از هر نگاهنگاهِ سردش ترسناک نید،ادا صیاز نگاهش تشخ شدیرو نم یحسِ خاص چیه

 گفتم: یآروم یخودم رو حفظ کنم و با صدا

 !بایسالم د-
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 سرد گفت: یلیاَبروشو انداخت باال،بعد خ هیخورد و  نیچ یکم شیشونیپ

 !یسالم کردن نزاشت یبرا ییجا یحت-

 .سکوت کردم که ادامه داد:بشم دهیبخش ستیکه قرار ن و بهم فهموند ختیجمله تمومِ افکارمو بهم ر هی نیهم با

چطور به  دونمیو نم کنمیواقعاً درکت نم نکهیو بدتر ا یهست یچجور آدم دمیکه چطور نفهم رتمیهنوزم تو ح-

 .یرو بکن نکارایبا منکه بهت پناه دادم ا یخودت قبولوند

اشکامو  ی.وقتدادمیحق داشت و من به خودم جراتِ حرف زدن نم گفتیم ینگفتم،هر چ یزیو چ ختمیاشک ر فقط

 گفت: دید

 یپس سع ستمیساده ن یبایاون د گهیمن د یول یکنیهمون کارو م یدار ت،االنمیبه مظلوم یاز اولم خودتو زد-

 .بدم تیتا رضا ینکن خرم کن

 تکون دادم و گفتم: نیبه طرف سرمو

 !باید یکه منو ببخش امخویفقط م یبد تیرضا خوامیمن نم-

 دستشو تو هوا تکون دادو گفت: یعصب

 !م بودبرام نبود اما پدرِ بچه یشوهرِ خوب ز،اونیبخاطر کامب بخشمتینم چوقتیتمومش کن لطفاً چون من ه-

 تعجب گفتم: با

 !بچه-

 و گفت: ترکیزار زدم،اومد نزد شتریمثبت تکون داد و من ب یِبه معن سرشو

 .،خدانگهداریتاوانش رو پس بد دیو با یکرد یکه چه اشتباهِ بزرگ یبفهم دوارمیام-

و  زیواسه کشتنِ کامب دمیاز قبل درد کش شتری.بکه با حرفهاش چه به روزگارم آورد دیگفت و رفت،اما نفهم نویا

 کنهیدم دوا نمرو از آ یدرد چیگرفتم که انتقام ه ادیخوب  ویزیچ هیدلم خنک نشد و  کردمیکه فکر م یاونطور

 .ممکن بود رِیغ نیدوست داشتم زمان به عقب برگرده اما ا نی.بخاطرِ همکنهیم ادشیبلکه فقط ز
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 دوم_و_پنجاه_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجاه و سوم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "سارا"

با پدرم  دیبا یچطور دونستمیو نم شدیتو گوشم تکرار م یفرهان هِ یاضطراب داشتم که حد نداشت،حرفها انقدر

 و گفتم: دمیمتر از جا پر کی.درِ اتاقم زده شد و انقدر تو خودم بودم که بشه یحرف بزنم تا راض

 بله؟-

به  ی.نگاهتو و اونم با اجازه گفت و وارد شد ادیگفتم ب خواست،بهشیورود م یکه اجازه دمیرو شن رایسم یصدا

 :دیسرتاپام انداخت و پرس

 چه خبره؟تو چته؟حالت خوبه؟ نجایا-

 تکون دادم و گفتم: دیبا ترد سرمو

 !دونمیخودمم نم-

 کنارم و منو نشوند رو تخت و گفت: اومد

 ه؟یدردت چ نمیبب نیبش-

 گفتم: دیبستم و باز کردم و بعد با ترد چشمهامو
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 !نشه و موافقت کنه یبگم که عصبان یچطور نمدویرو به بابا بگم اما نم یزیچ هی خوامیم-

 :دیباال انداخت و پرس ییتعجب اَبرو با

 باهاش موافقت کنه؟! دیو هم با کنهیم یکه هم بابا رو عصبان هیچه حرف نیا-

 مِن مِن گفتم: با

 !خب راستش در موردِ ازدواجِ من و فرهانِ -

 !شده؟یچ ؟مگهیچ یعنی-

 تکون دادم و گفتم: یبا کالفگ سرمو

دوماهه  یغهیص هیعقدو جلو بندازم و گفت به بابا بگم که  خِیراستش فرهان ازم خواسته با بابا صحبت کنم تا تار-

 !و برگرده شیتا بره مسافرتِ کار میبخون

 :دیپرس رتیح با

 !؟یگفت یچ-

 یاهش کرده که بابا رو متقاعد کنم برابره و ازم خو یمسافرتِ کار هیبه  دیفرهان با یول ستیخودمم حالم خوب ن-

 !غهیص

 باال انداخت و گفت: یاشونه

 .کنهیبگم،اما مطمئنم بابا قبول نم یچ دونمیواال نم-

 .خودمو بکنم یِسع خوامینظرو دارم اما م نیمنم هم-

 بهم زد و گفت: یلبخند

 !ایبدجور عاشقِ فرهان شد طونیش-
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 سوم_و_پنجاه_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجاه و چهارم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 زدم و گفتم: یزیر لبخندِ

 .روم بزار شِیحل پراه را،بجاشیسم گهینکن د تمیاِ اذ-

 و گفت: دیخند

 !عاشق شدنته نیدنته،همیخند زیر نیحل همراه-

 :دمیتعجب پرس با

 !؟هیمنظورت چ-

 و گفت: دیبه سرم کش یدست

 .قبول کنه دیشا یبابا بفهمه عاشق یوقت نهیبرم منظورم اقربونت -

 .نظرو داشت نیفرهان هم هم-

 کرد و گفت: زیر چشمهاشو

 .آقا داماد نیچه باهوشه ا-

 پدرم اومد،دوباره استرس سرتاپام رو گرفت و گفتم: نِیو بعد ماش اطیدرِ ح یخنده که صدا رِیز میزد دوتامون

 .بابا اومد یوا-



 بیآغوش غر

 
502 

 

 هام و گفت:گذاشت رو شونه دستاشو

 .گهیاومده،خب باباست د والیبابا اومد اِنگار دور از جونش ه یگیم نیهمچ وونهید-

 رفتن از اتاقم گفت: رونیهم از جا بلند شد و قبلِ ب رایبه دندون گرفتم و سکوت کردم،سم لبمو

 .با بابا حرف بزن نییپا ایب گهید قهیدق ستیربع،بکی-

 ریبا بابا حرف بزنم که روش تاث دیبا یچطور دونستمیاسترس داشتم و نم رون،واقعاًیرفت ب رایسم گفتم و یاباشه

 دهیاز انداره ترس شیب گفتیراست م راینگاه کردم،سم نهیداخلِ آ امدهیپررنگ یافهی.از جا بلند شدم و به قبزاره

 و بلند رو به پدرم گفتم: نییها رفتم پاپله ازکردم آروم باشم و از اتاقم خارج شدم، ی.سعبودم

 .یسالم باباجونم،خسته نباش-

 بهم انداخت و گفت: ینگاهِ قشنگ پدرم

 .به سالم دخترِ قشنگمبه-

 گفت: یبا حسود رایسم

 .هادخترِ قشنگم یباباخان،به من نگفت ستیقبول ن-

 و گفت: دیخند پدر

 .یبابا هست یچون تو فرشته-

 کردم و گفتم: یفیمن بودم که اخمِ ظر نیا ندفعهیگل از گلش شِکُفت و ا رایسم

 .بابا یبد یلیخ-

 و گفت: دیبازم خند پدرم

 .بابا از دستِ شما دوتا حسود یا-

بهش کردم و  یمامان که صداش کرد و من رفتم کنارِ پدر نشستم،نگاه شِیو رفت داخلِ آشپزخونه پ دیخند رایسم

 گفتم:
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 د؟یبه حرفهام گوش کن شهیون حرف دارم،مبابا باهات-

 بهم انداخت و گفت: ینگاه پدرم

 ؟یبگ یخوایم یچ نمیبب شه،بگویآره دخترم معلومه که م-

 تو هم قفل کردم و با مِن مِن گفتم: دستامو

 راستش،راستش...-

 ؟یراستش چ-

 انداختم و گفتم: ریبه ز سرمو

 در موردِ فرهان حرف بزنم! خوامیراستش م-

 

 چهارم_و_پنجاه_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجاه و پنجم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 :دیکرد و بعد پرس یمکث پدرم

 در موردِ فرهان وجود داره؟ یچه حرف-

 مِن گفتم:استرس گرفتم و با مِن  شتریسؤالِ پدر ب نیا با

 !با شما حرف بزنم یمورد هیگ زد و گفت در بگم؟!فرهان زن یچطور دونمیپدر....نم هیچ دیدونیخب م-
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 :دینگام کرد و پرس زشدهیر یبا چشمها پدرم

 ؟یباهام حرف بزن یخب فرهان خواسته در چه مورد-

 و گفتم: ایپس دلمو زدم به در زدمیحرف م دیاما باالخره با کردمیاز استرس سکته م داشتم

 !میفرهان خواسته که مراسمِ عقد رو جلو بنداز-

 پدرم در هم گره خورد و گفت: یاَبروها

 !اصالً حرفشم نزن سارا-

 آخه پدر...-

 !یتنهام بزار یتونیحرفت تموم شده م م،اگهیآخه ماخه ندار-

 گفتم: مقدمهیبرم داخلِ اتاقم اما دوباره برگشتم،سرِ جام نشستم و ب خواستمیاز جا بلند شدم و م دانهیناام

 !مندمهاما پدر،من به فرهان عالق-

فضا رو پُر کرده بود و  یبد نم،سکوتِیپدرم رو نب یدرهم رفته یانداختم تا اخمها ریسرم رو به ز عیگفتم و سر نویا

 پدرم لب به سخن گشود: نکهیمِنوال گذشت تا ا نیبه هم یاقهیدق چند.باال ارمیجرأت نداشتم سرمو ب

 ؟یخب چرا زودتر نگفت!یپس تو فرهان رو دوست دار-

راحت شد،بعد آروم  المیلبش بود نگاه کردم و خ یرو یحیسرمو آروم آوردم باال و به پدرم که لبخند ِمل باالخره

 جوابشو دادم:

 .پدر دمیکشیخب راستش خجالت م-

 .یدونیدخترم،خودتم م میریسرعت مراسمِ عقد رو بگ نیبه هم میتونیما نم ینداره ول یاشکال-

 گفتم: عیتکون دادم و سر دنیفهم یِبه معن سرمو

راحت به سفرش  الِیتا با خ میدوماهه بخون یغهیص هیکرد  شنهادیبره پ یسفرِ کار هیبه  خوادیخب فرهان چون م-

 !برسه
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 با تعجب گفت: پدرم

 !غه؟یص-

 گفت: یمثبت تکون دادم و پدرم بعد از مکث یِبه معن سرمو

 .زارمیم ونیات درمباه ممویمورد فکر کنم،بعداً تصم نیدر ا دیبا-

 .کردیم دوارمیام یکم نیگفتم و از کنارِ پدرم بلند شدم،حداقل مخالفت نکرده بود و ا یچشم

 

 پنجم_و_پنجاه_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجاه و ششم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

 ماه بعد... ...پنج

شدت باز شد و و توانِ حرکت کردن نداشتم،با تمامِ توانم داد زدم که درِ اتاق به دیچیتو کلِ وجودم پ یدیشد دردِ

 :دیپرس یشاهرخ با نگران

 !؟باید شدهیچ-

 :دیکنارم نشست و پرس عیو سر دیترس نیزم یرو دنمیجواب بدم با د نکهیاز ا قبل

 !؟یافتاد نیرو زم شده؟چرایچ-



 بیآغوش غر

 
506 

 

 لب باز کردم و گفتم: یسخت به

 کر کنم...فکر کنم وقتشه...درد دارم،ف-

از جا بلند شد و زنگ زد به اورژانس،بعد دوباره برگشت و کنارم نشست.آروم دستمو گرفت تو  مهیسراس شاهرخ

 دستش و گفت:

 .رسهیاالن اورژانس م اریطاقت ب-

ه شاهرخ داشت بود ک یبارنیتر شدم،اولآروم یشاهرخ دستمو گرفت کم یدرد داشتم اما وقت نکهیاون لحظه با ا تو

 گفت: عیشدت به دندون گرفتم.شاهرخ سرو لبم رو به دیکش ریدلم دوباره ت رِی.زکردیکارو م نیا

 داد بزن. یبا لبت،درد دار ینکن اونجور-

یاز خجالت آب م کردند،داشتمیو داشتند نگاهمون م رونیشرکت از اتاقاشون اومده بودند ب یاز کارکنا چندتا

 .آروم به شاهرخ گفتم:شدم

 توروخدا بهشون بگو برن.-

 گفت: رِلبیگفت و کارکنا فرستاد به اتاقاشون،بعد دوباره کنارم نشست و ز یچشم

 !انیچرا نم ایلعنت نیپس ا-

اورژانس که  نِیو منو با برانکارد از شرکت خارج کردند،داخلِ ماش دیکه اورژانس رس رفتمیکم از حال مکم داشتم

 شاهرخ گفتم: به میشد

 لطفاً به مادرم خبر بده.-

لحظه  هی میرفتیم مارستانیبه سمتِ ب میکه داشت یتمامِ مدت اد،تویخودش ب نِیشد تا با ماش ادهیگفت و پ یاباشه

اگه بود  دینه،شایلحظه رو بب نیو اون نبود که ا اومدیم ایش داشت به دن.بچهشدیاز نظرم دور نم زیکامب یهم چهره

کردند،پرستارها به سرعت اومدند و اطرافِ  ادهیپ نیو من رو از ماش مارستانیب میدی.رسشدیم ایپدرِ دن نیاالن بهتر

یم ییتنها نم،احساسِیتا مادرم رو بب کردمی.همش داشتم به اطراف نگاه مبرانکارد رو گرفتند و منو بردند داخل

 :و گفت دیاما همون موقع شاهرخ رس کردم
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 تو راهن. ناینگران نباش،مادرت ا-

 یکه داشتم لبخند زدم،برانکارد رو حرکت دادند و از شاهرخ دور شدم تا بچه یآروم شدم و با وجودِ تمامِ درد یکم

 .دینفهم یاز زندگ یچیکه ه ارمیب ایرو به دن یمرد

************************************* 

 اتاقِ سرد  نیرا درونِ ا میدردها

 گذارمیم جا

 هم که شده کباری یبرا بگذار

 را بچشم یخوشِ زندگ طعمِ 

 نمیرا بب تیلبخندها بگذار

 را به باد بدهم بمیتنها بگذار

 تو ینوزادِ کوچک را بجا نیا و

 بدارم... دوست

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 

 ششم_و_پنجاه_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجاه و هفتم[ ستی]پارت دو
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 ��بیغر آغوش��

 ''شاهرخ''

به  الیاومدن.رام باید یخودم بودم که خانواده یحال و هوا اد،تویب بایسرِ د ییبال دمیترسیو قرار نداشتم و م آروم

 :دیسرعت به سمتِ من اومد و پرس

 ؟کجاست باید-

 نگاش کردم و جواب دادم: یاگرفته یافهیق با

 !بردنش اتاق عمل-

 :دیپرس یشد و با نگران کمونینزد بایموقع مادرِ د همون

 ؟!اتاق عمل چرا-

 کردم و گفتم: شدهیپربه صورتِ رنگ ینگاه

 .بود مانشیزا د،وقتِینگران نباش-

 :دیپرس یبا نگران الیرام ندفعهیا

 ؟افتهینم یخودش که اتفاق یبرا-

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 .افتهینم یانشااهلل که اتفاق یول دونمیواال من نم-

 ی.چهرهرفتمیراه م یقراریهم نشست کنارش اما من با ب الی،رامیگفت و نشست رو صندل یانشاالله رِلبیز مادرش

 مارستانیآوردمش ب یآخه وقت فتهین یبراش اتفاق کردمیو دعا م بستیصورتم نقش م یهمش جلو بایمعصومِ د

رفتن سمتِ اتاقِ عمل،من به سرعت به  مهیسچندنفر سرا نکهیتا ا میمنتظر بود یحالش بد بود.چندساعت یلیخ

 :دمیو پرس دمیسمتشون دو

 شده؟یچ-
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 گفت: عینگاهم کرد و سر پرستار

 !کرده یزیخونر ماریب-

 گفت: بایو مادرِ د دیپر رنگم

 الزمان.صاحب ای-

 یو با صدا ستادید کنارم ااوم الیتو دلم نبود.رام دم،دلیچسب واریآشوب به د یرفتند و من فقط با دل پرستارا

 :دیاز بغض پرس یدارخش

 !؟یچرا انقدر ناراحت گهیتو د-

هم فکر کنم از چشمهام دردمو خوند که  الیدلِ من گفتن نداشت و رام ینگفتم،حرفِ تو یچیکردم و ه نگاهش

 م و گفت:شونه یدستشو گذاشت رو

 .فتهیُ براش نم یحرفهاست و من مطمئنم اتفاق نیاز ا تریقو باید-

 بستم و باز کردم،بعد گفتم: چشمهامو

 انشااهلل.-

یم یالحظه ادِ یبود و من همش  یسخت یهام،لحظهیروبرو شد وارِید یرهیو دوتامون خ دیچسب واریمثلِ من به د اونم

 .مردیم دینبا یعنیمرد،ینم بای.نه دزدیم شهیکه خاطره مرد و قلبم تندتر از هم افتادم

 

 هفتم_و_پنجاه_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجاه و هشتم[ ستی]پارت دو
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 ��بیغر آغوش��

 به من انداخت و گفت: یرون،نگاهیبچه تو بغلش اومد ب هیدرِ اون اتاق عمل باز شد و پرستار با  باالخره

 !پسر کوچولوتون نمیا-

تو اون  دونستمیکه واقعاً نم یاشت تو بغلِ منپرستار برام قابلِ هضم نبود،پرستار بچه رو گذ یبچه شدم و جمله ماتِ

 کمینزد بای!مادرِ ددیخندیو داشت بهم م کردیدرشتش نگام م یبچه شدم که با چشمها یرهی.خکنم کاریلحظه چ

 شد و گفت:

 .نمشیبده من بچه رو تا بب-

 :دمیپرس عیبهش نگاه کردم و دادمش دستِ مادربزرگش،تازه اون موقع بود که به خودم اومدم و سر دوباره

 ؟مادرِ بچه حالش چطوره-

 بهم انداخت و بعد آروم گفت: ینگاه پرستار

 !ومدندیهنوز بهوش ن شونیمتأسفانه ا-

 گفت: تیبا عصبان الیترس کلِ وجودمو فراگرفت و رام دوباره

 ؟یچ یعنی-

 تکون داد و گفت: یسر تارپرس

 !ادیتا زودتر بِهوش ب دی.فقط براش دعا کنمیبود،ما تمامِ تالشمون رو کرد ادیز شونیزیخونر-

سُر خوردم و تازه به  نیزم یرو واری.کنارِ دحرفهارو زد،بچه رو گرفت و ازمون دور شد نیتمام ا یِرحمیبا ب پرستار

رفت سمتِ مادرش که  الی.رامادیبهوش ب بایتا د کردمیدعا م رِلبیو ز ختمیبردم،بعد از سالها اشک ر یعمقِ فاجعه پِ

صحنه دستش  نیا دنِیشد و با د داشیاز تهِ سالن پ بایداشت آرومش کنه،همون موقع پدرِ د یو سع زدیداشت زار م

 :دیپرس الیامشد.رو به ر کمونیدرهم شده از درد نزد یافهینشست رو قلبش و باق

 اومده؟چرا انقدر حالتون بده؟ بایسرِ د ییچه بال-
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 جواب داد: هیمادرش با گر الیرام یبجا

 .دیبراش دعا کن دیهنوز،پرستار گفت فقط با ومدهیدخترم بهوش ن-

 نشوند و گفت: یصندل یپدرشو که قلبش درد گرفته بود رو الیهِقش بلند شد.رامگفت و دوباره هِق نویا

 .ادیهم زود بهوش م بایاومد،خودِ د ایبابا نگران نباش پسرش سالم به دن-

اتاقو باز کنه و با اون نگاهِ مهربونش نگام کنه و  نیاالن درِ ا نیهم باید خواستیو دلم م کردمینگاهشون م داشتم

 بگه:

 !من خوبم-

رو از  باید خواستمینم زم،منیاشک بر شتریب شدیو باعث م رفتیذهنم رژه م یخاطره تو یسپارخاک یخاطره

 .گذاشتیتنهام م دیکه خنده رو به لبام برگردوند نبا یتمومِ وجودِ من بود،کس بایدست بدم.د

************************************* 

 باز کن گریرا بار د تیچشمها

 شوم رابیآن نگاه س یِاز مهربان بگذار

 را به نگاهم برگردان تیهاخنده

 از نو عاشقت شوم ذاربگ

 شو و نفس بکش  داریب

 تورا نفس بکشم..... بگذار

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 

 هشتم_و_پنجاه_و_ستیدو_پارت#
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@Saeedi i Zahrah 

 

 و پنجاه و نهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''جلوه''

 رمیاز شاهرخ انتقام بگ خواستمی.من مکردمیم یاتاق کِز کرده بودم و حالم دستِ خودم نبود،احساسِ پوچ یگوشه

 یالک یِفراموش نیاز اون ا شتری.بدهیموضوع عذابم م نیحاال عاشقش شدم و ا یرفتم سمتِ عطا ول نیو بخاطرِ هم

که دوست دارم از  ویکس خوامینم گهیرهام کنه و من د مهموضوع رو بفه نیاگه عطا ا ترسمیو م دهیداره عذابم م

 .دست بدم

 خودم بودم که درِ اتاقم زده شد و بعد مادرم گفت: یحال و هوا تو

 باال؟ ادیجلوه جان عطا اومده،بگم ب-

 :دیکنم که درِ اتاقم باز شد و مادرم با تعجب پرس کاریچ دیبا دونستمیو هول شدم،نم دیرنگ از صورتم پر کدفعهی

 !؟یگینم یچیچرا ه-

 :دیداد و پرس تر،تکونمکیبودم که مادرم اومد نزد ستادهیا فیبود و وسطِ اتاق بالتکل مدهیژول یتو موها دستم

 تو حالت خوبه جلوه؟-

 تکون دادم و گفتم: یخودم اومدم،سرمو به سخت به

 !خوبم-



 بیآغوش غر

 
513 

 

لباسمو عوض  عی.منم سررونیکه اصالً حالم خوب نبود،مادرم با تعجب نگام کرد و از اتاق رفت ب یگفتم در حال نویا

کرم  یحت شدیرفع نم یچیبا ه میدگیپررو درست کردم اما رنگ مدهیژول یو موها نهیآ یکردم،بعد هم رفتم جلو

 !درِ اتاقم که زده شد دستپاچه گفتم:یشیپودرِ آرا

 .دییبفرما-

 به سرتاپام کرد و گفت: یباز شد و عطا با همون صورتِ خندونش واردِ اتاق شد،نگاه در

 .سالم خانم خانما-

 گفتم: کردم لبخند بزنم و یسع

 ؟یزم،خوبیسالم عز-

 و گفت: ترکینزد اومد

 ؟!و بد باشم نمیتو رو بب شهیمگه م-

 دادم و گفتم: لشیتحو یتصنع یخنده

 .خجالتم نده-

 :دیلبخند از رو لبش محو شد و پرس کدفعهی

 ؟!افتاده جلوه یاتفاق-

 گفتم: عیهول شدم و سر باز

 !؟فتهیب ینه،مگه قرار بوده اتفاق-

 شد و گفت: مرهیخ زشدهیر یچشمها با

 .شده یزیچ هیمعلومه که  تافهیق ،ازیبه من دروغ نگو خانم-

یرو م قتیبهش حق دیترس هم تمامِ وجودمو گرفته بود،حاال چطور با یول یگفت خانم یضعف رفت وقت دلم

 !عطا منو ببخشه خواستیانتقام گذشته بودم و فقط دلم م رِیاز خ گهیگفتم؟د
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.توقعِ هر بایرو که رفتم سُراغِ د یروز رهینم ادمینداشتم،هنوز  نایاون دخترِ ناب یشاهرخ رو به اندازه اقتِیاقعاً لو من

العاده بود و واقعاً شاهرخ رو دختر فوق ده،اونیبهم لبخند بزنه و بگه بهم حق م نکهیرو ازش داشتم جز ا یبرخورد

 .عاشقم اما همش دنبالِ انتقام بودم کردمیدوست داشت برعکسِ من که فکر م

 

 

 نهم_و_پنجاه_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و شصتــــــُم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 به  بودم که فقط یشاهرخ رو داشته باشم و اصالً احساساتِ اون برام مهم نبود،من تنها آدم خواستمیفقط م من

خاطره رو داشتم  یحت دم،منیکه با کارام دارم شاهرخ رو چقدر عذاب م دمیفهمی.نمکردمیم فکر خودم احساساتِ

و چشمهامو بستم،عطا تکونم  دیکش ری.سرم تشب اومد تو خوابم و با اخم روشو ازم برگردوند هیچون  دادمیعذاب م

 :دیپرس یداد و با نگران

 جلوه؟ شدیچ-

 باز کردم،زُل زدم تو چشمهاش و گفتم: چشمهامو

 !الن واقعاً دوستت دارم عطامن ا-

 دوباره برگشت رو لبش و گفت: لبخند

 .زدلمیعز دونمیم-
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 رو به شدت تکون دادم و گفتم: سرم

 !یدونیرو نم یچی،هیدونینه تو نم-

 :دیاَبروشو با تعجب انداخت باال و پرس هی

 !؟هیمنظورت چ-

 جوابشو دادم: یارفتهلیتحل یانداختم،دستامو تو هم قفل کردم و با صدا ریبه ز سرمو

 !به همه دروغ گفتم یعنیمن بهت دروغ گفتم،-

 :دیهام بود رو برداشت و فقط پرسکه رو شونه دستاش

 ؟یچه دروغ-

 هام و گفتم:رو گونه دیچک اشکام

 .بود ادمیرو مو از دست ندادم،از اولم همهمن حافظه-

یم ینطوریاون بودم هم یکردم،حق داشت که ماتش ببره منم اگه جاش نگاه زدهمات یافهیآوردم باال و به ق سرمو

 درد گرفت.خواستم برم سمتش اما دستشو آورد باال و گفت: وار،دستشیعقب رفت تا خورد به د.آروم عقبشدم

 !این ستا،جلویهمونجا وا-

 :تکرار کردم لبرِ یاسمشو ز یناباور خت،بایر یاز دست دادم و دلم هُر مویجمله تمامِ انرژ نیهم با

 !عطا-

 !نگو یزیچ قهیدق هینگو جلوه،توروخدا  یچیه-

و من  میهم بود یرهیخ یزیانگ.هر دو تو سکوتِ رُعبعطا باهام سرد برخورد کنه خواستمیشدت گرفت،نم اشکام

 شدمیم وونهیداشتم د گهی.دو استرس سرتاپامو گرفته بود زدیتند مالعملِ عطا بودم،قلبم تندهرلحظه منتظرِ عکس

 :رمیبم خواستیدلم م دیکه پرس یکه عطا لب باز کرد و با سؤال

 ؟یعاشقم یگفت یپس از اولش الک-
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 !ییاز تنها دمیترسیاز نبودش،م دمیترسی.ماز بعدش دمیترسیبگم،م یچینگاهش کردم و جرأت نداشتم ه فقط

 

 

 شصتم_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمیو شصت و  ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 سرم داد زد: بارنیاول یبرا گمینم یچیسکوت کردم و ه دید یوقت

 !با توام جلوه،جوابِ منو بده-

 :دیپرس یشدت باز شد و مادرم با نگراندفعه درِ اتاقم به هیدن،یشروع کرد به لرز دستام

 ؟!چه خبره-

 برگشت به سمتِ مامانم و گفت: عطا

 !دیلطفاً تنهامون بزار ییدازن-

عطا بودم که برگشت به سمتِ من و  یرهیترس خ ،بارونیدرِ اتاق رو بست و رفت ب یاگرفته یافهیبا تعجب و ق مادرم

 به جونم و دلم به تب و تاب افتاده بود که سؤالشو تکرار کرد: ختیری.خشم از چشمهاش منگام کرد

 ؟یعاشقم یگفت یجلوه الک-

 ام پر از اشک شد و گفتم:چشمه دوباره
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 عطا من... نیبب-

 قطع کرد و گفت: حرفمو

 ؟نه ایآره -

 آروم گفتم: یلیبه دندون گرفتم و خ لبمو

 !گفتم یآره الک-

ی.به دستش که داشت خون منگام کرد تیو با عصبان واریتو د دیمشتشو کوب د،محکمیبه موهاش کش یدست یعصب

 نگاه کردم و گفتم: اومد

 .تعطا دست-

 به دستش نکرد و گفت: یتوجه

 !برس تیشگیو توام به انتقامت از عشقِ هم رمیخونه م نی.من االن از استیخانم،مهم ن ستیمهم ن-

سمتش و از پشت به آغوش  دمی.به سرعت دورفتیم دیزاشتم،نبایم دیرون،نبایبرگردوند تا از اتاق بره ب روشو

 گفتم: هیاز گر یدارخش یچسبوندم به پشتش و با صدا دمش،سرمویکش

 توروخدا نرو عطا،من االن واقعاً دوستت دارم.-

گذاشت رو دستام تا قفلِ دستمو باز کنه اما نزاشتم و  داد،دستاشویم شیتابیبلند و کشدارش نشون از ب یهانفس

 گفتم:

تنهام نزار،من  کنمیمجبران کنم تو فقط نرو عطا.خواهش  دمیم کنم،قولیفکرم نم یبه شاهرخ حت گهیبخدا من د-

 .تونمیبدونِ تو نم

 دارش دلمو به درد آورد:بغض یصدا

 .برم رم،بزاریبگ یمیتصم چیه تونمی.االن نمستیبزار برم جلوه،حالم خوب ن-
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و  نی،درو که پشتِ سرش بست وِلو شدم رو زمرفت رونیاز اتاق ب یمعطلیدستام از دورِ کمرش شُل شد و عطا ب قفلِ

 .مردش تنگ شد یکه از االن برا یواسه دل زار زدم

************************************ 

 رودیکه جانم م ییو بعدِ تو گو یرویم

 ،یاخنده،ی،نگاهیوفا،حرفیب

 !...را بس است من

 

 یدیسع_زهرا_فاطمه#

 

 

 کمی_و_شصت_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [و شصت و دوم ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

بود وترس تمامِ وجودم رو  یخال یِبدنم رو تکون بدم،دور و برم خال تونستمیداشتم و نم یدیشد یسرما احساسِ

باعث  زیکامب یکه صدا کردمیداشتم از ترس سکته م کمخوره،کمیکجام و چرا بدنم تکون نم دونستمیگرفته بود.نم
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تعجب به سرتاپاش نگاه کردم  کرد،بایداشت نگام م که دمشیو چرخوندم و روبروم د.چشمهامتند بزنهشد قلبم تند

 :دمیو پرس

 !؟یتو مگه نمُرد-

 .اخم کردم و گفتم:شدیباعثِ ترسم م شهیکه هم زشیآمبلند و جنون یهاهمون خنده د،ازیخند

 .نمتیبب خوامینم زیکامب ،برویبازم سنگدل شد-

 کِیتکون بخورم،سرشو آورد نزد تونستمیبودم و نم دهیزد.ترس مهیخ کم،رومیاز رو لبش محو شد و اومد نزد خنده

 گوشم و آروم گفت:

 !بهش نگو پدرش من بودم-

 ی!بلند شد به چشمها؟گفتیم یاز حدقه دراومده نگاش کردم،داشت چ یو با چشمها ستادیاز حرکت ا قلبم

 اره تکرار کرد:نگاه کرد و دوب مزدهرتیح

 !نگو چوقتیبهش نگو پدرش من بودم،ه-

 یچشمهام بسته شد.دستم تکون کدفعهیماتش بودم که ازم دور شد،صداش کردم اما اون رفت و  همونطور

 دیزن با لباسِ سف هی.دستگاه بهم وصله یو کل دمیتخت دراز کش هی یرو دمیخورد،دوباره چشمهامو باز کردم و د

 ند گفت:وارد شد و با لبخ

 !یوقته منتظره چشمهاتو باز کن یلیپسرت خ زمیعز-

 گفتم: مارستانم،آرومیتو ب دمیلبخند نشست رو لبم و تازه فهم هیکم ؟!کمتندتر از قبل زد،پسرم قلبم

 .نمشیبب خوامیم-

 بهم زد و گفت: یدوباره لبخند پرستار

 .داخل فرستمیاالن بچه رو همراهِ باباش م-

 گفتم: تعجب با
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 باباش؟!-

 .کرده یتابیب یلیزم،خیآره عز-

گذشت و بعد شاهرخ همراه با بچه واردِ  یاقهیدق.چندتنها گذاشت جوابیسؤالِ ب یگفت و رفت و من رو با کل نویا

 ت:چشمهام شد و گف یرهی.شاهرخ خشوهرم اشتباه گرفته یپرستار شاهرخ رو بجا دمیاتاق شدند،اونجا بود که فهم

 !یتو که منو کشت-

 و گفتم: دیکوب منهیس یتندتر از قبل به قفسه قلبم

 .دیببخش-

 داد بغلم و گفت: کم،پسرمویاونم لبخند زد و اومد نزد بعد

 .شاخِ شمشادت نمیا ایب-

که اومد به خوابم و گفت  یبود،مرد زیکامب هِیدرست شب د،پسرمیصورتش شدم و خنده از رو لبم پر یرهیذوق خ با

 :دیکه اون پدرش بوده!هنوز تو شوک بودم که شاهرخ پرس که به پسرش نگم

 با؟یچت شده د-
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 و شصت و سوم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��
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 به دستِ شاهرخ و گفتم:زده بود.بچه رو دادم  خیلحظه قلبم اِنگار  هیچِم شده،تو  دونستمینم خودمم

 !ببرش نجایاز ا-

 باال داده بهم نگاه کرد و گفت: یبا اَبروها شاهرخ

 !یبد ریبهش ش دیبا با،توید یگیم یدار یچ-

 برگردوندم و گفتم: رومو

 !رون،لطفاً یاتاق ببرش ب نیاز ا-

اِنگار قلبمو تو دستاش  نفرکی.بچه بلند شد یهیگر یاز اتاق خارج شد،صدا یدیبا ناام شهینم فمیحر دیکه د شاهرخ

.مادرم واردِ اتاق شد و از راه چه مرگم شده دونستمی،خودمم نممُچاله کرد اما گوشامو گرفتم تا صداشو نشنوم

 گفت: ظیبا غ دهینرس

 ؟ینداد ریچرا به بچه ش-

 کنارِ تختم و گفتم: یکردم به سمتِ پنجره رومو

 !نمشیبب خوامیفعالً نم-

 و گفت: دیاون دستش کوب یکه رو دمیدستِ مادرم رو شن یصدا

 ش؟یآورد ایاصالً چرا به دن شینیبب یخواستی!بچه گناه داره،تو که نم؟یچ یعنیخدا مرگم بده،-

 ی.اون بچه صحنهسوزوندیکه داشت قلبمو م یاز درد دنیفهمیم یم و سکوت کردم،اونا چرو گونه دیچک اشکم

 دید ی.مادرم وقتبود زیکامب هِیشب یلیچون خ دی؟شاچرا دونستمیکرد،نمیچشمهام تکرار م یرو جلو زیمرگِ کامب

 گفت: یسکوت کردم با لحنِ آرومتر

 .نکن مادر تشینکرده،اذ یقربونت برم اون بچه که گناه یاله-

پس با عجز رومو کردم  نمشیبب تونستمیکنم اما االن واقعاً نم تیخودمو اذ یبچه تونستمینم خواستممیاگه م من

 پر از اشک گفتم: یبه سمتِ مادرم و با چشمها
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.تونمی.االن واقعاً نمشمیپ نشیاریکه بهتر شد اونوقت ب تونم،حالمیمامان االن نم-

گفت: ونمیگر یچشمها دنِیواردِ اتاق شد و با د الیموقع رامنگفت،همون یچیفقط نگام کرد و ه مادرم

!بردار اتیبازبچه نیدست از ا گهید یدمادر ش-

کردم آروم باشم و گفتم: یسع

چشم استاد!-

:دیبه مادر کرد و بعد درباره رو به من پرس ینگاه

؟یکنیم کاریش چواسه شناسنامه-

گفتم: عیافتادم و سر زیخوابم و حرفِ کامب ادِی

!دیفعالً دست نگه دار-

گفت: یعصب مادرم

آخه؟ یچ یعنی-

کالفه تکون دادم و گفتم: سرمو

.دمیم حیبراتون توض د،بعداًینپرس یچیه کنمیمامان خواهش م-

.به بهم زد و پشتِ سرِ مادر از اتاق خارج شد یهم چشمک الیرون،رامیبه تأسف تکون داد و از اتاق رفت ب یسر مادرم

و  نیمز نِیبود که ب یفیبالتکل یآدما از هم سِبقت گرفتند،حالم مثلِ یگریپس از د یکیمحضِ رفتنشون اشکام 

.خسته بودم یلیخ یلی.خسته بودم،خآسمون معلق موندند

*************************************

 امخسته

ییتمامِ روزها مثلِ
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 دمیجنگیم دنید یبرا که

 امخسته

 ماند جهینتیکه ب ییتمامِ فرارها مثلِ

 امخسته

 !دیکه تو را در نُطفه بلع یانتقام مثلِ

 ....امخسته

 

 یدیسع_زهرا_فاطمه#
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 و شصت و چهارم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "باید"

 ماه بعد... کی...
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از وجودمو  یاکهیت چه مرگم شده بود که دونمیپسرم نداشتم،نم دنِیبه د یلیبودم و هنوزم تما دهیاتاقم دراز کش تو

شد تو  رهیواردِ اتاق شد،خ ینیو خشمگ یعصب یافهیبا ق الی!درِ اتاقم محکم زده شد و راماز خودم رونده بودم

 چشمهام و داد زد:

 ؟یشنویهالک کرده نم هیرو که خودشو از گربچه نیا یتو صدا-

 خونسرد نگاهش کردم و گفتم: یلیخ

 !شنومیچرا دارم م-

 :دیشد و پرس کمینزد

 !؟یساکتش کن یشیپس چرا بلند نم-

 !ستیبه من مربوط ن-

 داد باال و گفت: رتیبا ح اَبروهاشو

گفت  شهیتوام م ؟بهیکنیکارارو م نیا یکرده که دار یبچه چه گناه با،اونید یاریشورشو درم یدار گهید-

 ؟واقعاً که.مادر

 و گفتم: رمیرو بگ مهیگر یردم جلوک یکردم و اشک تا پشتِ پلکام اومد،اما سع نگاهش

 !ستمیمن مادر ن-

 زد و گفت: یپوزخند

 !یکه تو ندار خوادیم اقتیآره حق با توئه،چون مادرشدن ل-

 ینداشتم حت رویچیه اقتِی.من لمرو گونه دیمحضِ خروجش اشکام چک ،بهرونیگفت و از اتاق رفت ب نویا

چند  نینشدم،آخه تو ا دنشیاومده دمِ خونه حاضر به د یوقت ی!چند روزه که جوابِ تلفناشو ندادم و حتروشاهرخ

که  دمیهفته بخاطرِ پسرم سرکوفت شن هی نیا تو.از بس کنهیدرکم نم چکسیو ه رمیگیم یجد مِیتصم هیروز دارم 

 !مربوطه ممیکه البته اونم به تصم رنیم بگهنوز براش شناسنامه هم نزاشت ی!حتشده یبرام عاد گهید
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گرفتم  می.چشمهامو بستم و تصماسمِ شاهرخ هول شدم دنِیش انداختم و با دبه صفحه یزنگ خورد،نگاه میگوش

 :تو گوشم دیچیصداش پ یگوش یجوابشو بدم،چشمهامو باز کردم و بعد از لمسِ صفحه

 !یشکرت که باالخره جواب داد ایخدا-

 براش رفت و آروم گفتم: دلم

 !سالم-

ز .بعد انفسهاش گوش دادم ینزدم و به صدا یتو گوشم،منم حرف دیچینفسِ کشدارش پ یکرد و بجاش صدا سکوت

 گفت: هیچندثان

 تو دختر؟ یکنیم کارارونیچرا با من ا-

 گفتم: یدارم و با صداس خشرو گونه دیچک اشکم

 .ببخشد-

 :دیپرس دیمکث کرد و بعد با ترد یکم

 !؟یکنیم هیگر یدار-

 :به دندون گرفتم و گفتم لبمو

 !نه-

 !نکن قربونت برم،توروخدا هی؟گریکنیم هیگر یکه دار فهممیبا،مید یگیدروغ م یدار-

 و چشمهام قصدِ تموم کردن رو نداشت،آروم گفتم: دیکوبیم منهیس وارِیداشت خودشو به درود قلبم

 .حرف دارم نمت،باهاتیبب خوامیم-

 گفت: زدیتوش موج م یکه خوشحال یلحن با

 م؟ینیهمو بب زم،کجایحتماً عز-
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 .و تو جاشو انتخاب کن مینیهمو بب رونیلطفاً ب-

 .۵دنبالت ساعتِ امیباشه پس م-

 !نه ایدرسته  ممیتصم دونستمیقطع کردم،حالم دگرگون شده بود و نم ویگفتم و گوش یاباشه

 

 چهارم_و_شصت_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و شصت و پنجم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

خشک جردم و  رون،موهاموی.بعد اومدم باز جا بلند بشم تا حاضر بشم،اول رفتم داخلِ حموم و دوش گرفتم عیسر

 دم،بایمو شنبچه یکه صدا رونیب رفتمی.عطرمو زدم و داشتم از اتاقم مدمیکه در نظر داشتم پوش ییلباسها

تِ تخ یتنها رو دم،پسرمیبه داخلِ اتاق کش یو سرک شدمدر  کِی.آروم نزدنگاه کردم الیبه درِ بازِ اتاقِ رام یکنجکاو

!قلبم دنیشروع کرد به خند دنمیشدم،به محضِ د دهی.ناخودآگاه به سمتش کشزدیبود و داشت دست و پا م الیرام

 م.لبمو به دندون گرفتبغلش کنم خواستیو شوکه شده بودم،دستاشو به سمتم دراز کرده بود و اِنگار م زدیتند متند

م ش خندهو از خنده دی.دوباره خنددادیم یخوب یلیخ یدمش،بویماه پسرمو گرفتم تو بغلم و بوس کیو بعد از 

 و دمِ گوشش آروم گفتم: دمشیگرفت،دوباره بوس

 .دوستت دارم-

لباساشو عوض کردم و  عیومد،سری.خواستم بزارمش رو تخت و برم اما دلم نشدیم ریم نگاه کردم،داشت دساعت به

 .بهدهنش باز موند رتیاونم بچه به بغل با ح دنمیبود،به محضِ د ستادهی.شاهرخ دمِ در منتظر اهمراهِ خودم بردمش

 و گفتم: دمیخند شافهیق
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 .سالم-

 :دیکردن پرسخودش اومد و بعد از سالم  به

 ؟یکرد یباهاش آشت-

 زدم و گفتم: یلبخند

 .زمان الزم داشتم کمیباهاش قهر نبودم فقط -

 سمتم درو برام باز کرد و گفت: اومد

 .چه خوب-

دستم داشت دستاشو تکون  ی.بچه رو،بعد هم خودش نشست و راه افتادو شاهرخ درو بست نیداخلِ ماش نشستم

ش نکرده بودم،خم داشتم که تا حاال تجربه ی.حسِ قشنگکرده بود دایپ انیو اِنگار خون تو رگام با شدت جر دادیم

 و گفت: دی.شاهرخ خنددمیبوس شویشونیشدم و پ

 !باستیصحنه ز نیچقدر ا-

 کدوم صحنه؟-

 بهم کرد و گفت: ینگاه مین

 !با هم خوشحالن میدوتا زندگ نکهیا-

 :دمیتعجب پرس با

 !ت؟یتا زندگدو-

 تکون داد و گفت: سرشو

 !عشقم و پسرم-

 .رمیلحظه براش بم نیو تو هم نجایهم خواستیشدم،دلم م رخشمین یرهیشد و خ وونهید قلبم
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 !؟ینگام نکن دختر،نکنه قصدِ جونمو کرد یاونطور-

 :گرفت و گفت مخنده

 !یحقِ مردن ندار وقتچیه-

 و گفت: دیخند بلند

 !چشم-

یکه عاشقش بودم با هم م یپسرم و مرد نکهیبود.ا بایصحنه ز نیمنم ا یپسرم هم بلند شد،برا یخنده یصدا

 گفتم: هوایگذاشتم رو قلبم و ب دند،دستمویخند

 ؟یکنیبا من ازدواج م-

و نگام کرد.بهش لبخند زدم  زدیکه دودو م ییشدت زد رو ترمز،برگشت و با چشمهااز رو لبش محو شد و به خنده

 من و پسرم در گردش بود که گفتم: نِیسکوت کردم،نگاهش ب

 !؟یخواینم-

 گفت: یو بدونِ معطل عیسر

 .خوامیوقته که م یلیخوام،خیم-

کردن بهش رو نداشتم چون جراتِ نگاه یول کردمینگاهشو روم حس م یِنیو نگاهمو به روبرو دوختم،سنگ دمیخند

 .تهدرس ممی.مطمئن بودم که تصمخندانش نگاه کردم رخِمیراه افتاد،برگشتم و به ن نی.ماشمردمیداشتم از خجالت م
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 و شصت و ششم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "الیرام"

 گفتم: یاگونهبچه یاتاقم شدم و با صدا واردِ

 چطوره؟ ییعشقِ دا-

و ترس از اتاق رفتم  ی.با نگراندمیرو ندبه اطرافِ تخت نگاه کردم و بچه مهیافتاد،سراس یچشمم به تختِ خال کدفعهی

 و بلند گفتم: نییرفتم پا عی.سرهم نبود بایاز د یشدم،خبر بایو واردِ اتاقِ د رونیب

 ؟مامان بچه کو-

 مبل بلند شد و گفت: یبا ترس از رو مادرم

 !دونمیچه م ؟منیچ یعنی-

 خلِ موهام و گفتم:بردم دا دستمو

 !ستیهم ن باید-

 گفت:   شگهیدستشو زد رو دستِ د مادرم

 !کنه تیرو اذنکنه بچه-

 بهش انداختم و گفتم: یهیاندرسفعاقل نگاهِ

 نیاصالً بهش از ا یبه اون مهربون بایباالخره پسرشه مامان،بعدشم آخه د یول رهیگینم لیرو تحوحاال درسته بچه-

 !؟ادیکارا م

 :مبل،بعد گفت یتر شد و نشست روراحت الشیخ یکم مادرم

 .کجاست نیبهش زنگ بزن،بب-
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 گفتم و بهش زنگ زدم،بعد از خوردنِ دو بوق جواب داد: یچشم

 ؟الیجانم رام-

 :دمیپرس یمعطل بدونِ

 ؟یبرد یرو کجا برداشتبچه-

 مکث کرد و بعد جوابمو داد: یکم

 !خودمه،اومدم باهاش گردش یبچه-

 :دمیابروم از تعجب رفت باال و پرس هی

 حالت خوبه؟!-

 بد باشم؟ دیآره،مگه با-

 .برگرد خونه شم،زودیپس مزاحم نم یچینه،نه،فقط.....ه-

 !نگران،خداحافظ ییِباشه دا-

 :دیپرس عیبا تعجب قطع کردم که مادرم سر ویگوش

 گفت؟ یچ-

 باال انداختم و جواب دادم: یاشونه

 !مدم گردشگفت با پسرم او-

 لبِ مادرم نشست و گفت: یرو یلبخند

 .برو به کارت برس ینگران باش خوادیخداروشکر،نم-

 تم:گف یجواب دادم و با خوشحال عیسر یاسمِ شاد دنِیزنگ خورد،با د لمیها رفتم باال که موباگفتم و از پله یاباشه

 .خانم،چه عجب یبَه شادبهَ-
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 تو گوشم: دیچیپ یشاد یموقع واردِ اتاقم شدم و صدا همون

 !بگو قطع کنم یبنداز کهیت یخوایاگه م-

 و گفتم: دمیخند یبلند یصدا با

 !بنده غلط خوردم خوره،باشهیچه زودم بهش بر م-

 :و بعد گفت دیخند اونم

 .وونهید-

 :دمیرفت براش و پرس دلم

 ن؟یاز ما کرد یادی شدهیحاال چ-

 گفت: یآروم یشد و با صدا یجد کدفعهی

 !ادیداره برام خواستگار م-

  

 ششم_و_شصت_و_ستیدو_پارت#
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 و شصت و هفتم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 یوقت ی.شادبچرخونم و حرف بزنم تونستمینم زد،زبونموینم گهیخشک شد و قلبم اِنگار د لیموبا یرو دستام

 :دیپرس دیسکوتمو د
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؟ی؟خوبیشدیچ یرام-

کردم آروم باشم و گفتم: یسع

پس چرا انقدر  یجوابِ مثبت بد ستیکه قرار ن گه،توید ادیخواستگار داره م ؟خبیچ یعنیحرفها  نیاالن ا-

؟یناراحت

مکث کرد و بعد گفت: بازم

.قبولش دارند،آخه پسرِ دوستِ بابامه یلیو خ نیراض نایآخه بابام ا-

شدم و گفتم: یعصب

ت؟خانواده اینظرِ تو مهمه -

!خودشو گرفته مِیمطمئناً تصم هیخب معلومه نظرِ منم مهمه اما بابام چون راض-

:شده بودم صدام رفت باال یبس عصب از

.ناراحت بشه باید ترسمینشده م زی؟چون هنوز سالِ کامبکنم کاریچ تیوضع نیاالن من تو ا یشاد-

دار نشست تو گوشم:بغض صداش

.بگو که زنگ زدم بهت گفتم،خداحافظ ،منویبکن چکاریه خوامینم ؟اصالًیزنیخب حاال چرا سرِ من داد م-

...ی،شادیشاد-

به گوشم  فونیآ ی؟صداکردمیم کاریچ دی.حاال باتختم یپرت کردم رو لمویموبا یقطع کرده بود،عصب ویگوش

 الِیبچه تو بغلش با خ دنِیکردم و باد یکیدوتا نییتا پا هارورون،پلهیاز اتاق رفتم ب عی.سربود باید د،مطمئناًیرس

راحت لبخند زدم و گفتم:

؟یکرد یچرا از اتاقم دزد-

:نگام کرد و گفت چپچپ

.دمیمالِ خودمو دزد-
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 :دمیو پرس دمیخند

 ؟یحاال کجا بود-

 انداخت و گفت: ریبه ز سرشو

 .با همتون حرف دارم ادیبزار بابا هم ب-

مبل،که پدر  یرو می.من و مادر هم نشستییرایو صورتشو شست و اومد تو پذ د،دستیموقع پدر هم از راه رس همون

 گفت:

 ؟یبگ یخوایم یچ نمیبب م،بگویما سراپا گوش خانمبایخب د-

 انداخت و گفت: ریسرش رو به ز باید

وجور کردم و ما باالخره خودمو جمعا رفتمیمدت طرفِ پسرم نم نیا نمیگرفتم،بخاطرِ هم یمیتصم هیراستش من -

 !دمیرس جهیبه نت

 :دمینگاهش کردم و پرس زشدهیر یچشمها با

 !؟یمیچه تصم-

 تو هم قفل کرد و گفت: دستاشو

 !ازدواج کنم خوامیمن م-

 !؟یگفت یچ دمیبه گوشام شک داشتم که پرس اِنگار

 آورد باال،نگام کرد و گفت: سرشو

 .که واقعاً دوستش دارم یبا کس ندفعهیدوباره ازدواج کنم،اما ا خوامیم-
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هفتم_و_شصت_و_ستیدو_پارت#

@Saeedi i Zahrah

[و شصت و هشتم ستی]پارت دو

��بیغر آغوش��

:دیپرس دیباریازش م رتیکه ح یاز تعجب باز مونده بود،مادرم با لحن دهنم

!؟یازدواج کن یخوایم یبا ک-

شد و گفت: ریزربهدوباره س باید

!شاهرخ احتشام-

حرص  زیازدواج کند و من داشتم خودمو بخاطرِ مرگِ کامب یبا برادرِ شاد خواستیم بایکردم،د رتیاز قبل ح شتریب

:دیپرس شیَشگی.پدرم با آرامشِ همدادمیم

؟یکن کاریچ یخوایبچه رو م نیپس ا-

:پدرم نگاه کرد و گفت یسرش رو آورد باال،تو چشمها باید

!رمیگیبه اسمِ شاهرخ براش شناسنامه م-

گفتم: یعصب

؟یریگیبراش شناسنامه نم زیبه اسمِ خودِ کامب ؟چرایچ یعنی-

تو هم قفل کرد و گفت: دستاشو

!بود زیخواستِ خودِ کامب نیا-
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 :دیبا تعجب پرس مادرم

 !؟زیخودِ کامب-

 :به موافقت تکون داد و گفت یسر باید

 !خودش اومد به خوابم و ازم خواست که نزارم پسرمون بفهمه اون پدرش بوده-

 گفت: رِلبیو ز دیکش شیهاشیبه ر یدست پدرم

 !بهیعج-

 زد و گفت: یلبخند باید اما

نخواسته  دیکه شا دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا یلیماه خ کی نیاما تو ا کردمیفکر رو م نیمنم اولش هم-

 .رمیش رو به اسمِ شاهرخ بگگرفتم که شناسنامه میبشه،منم تصم نهیپسرش مثلِ خودش تو وجودش پُر از ک

 گفتم: نیهم یبود اما بازم اشکال داشت برا یمنطق حرفش

 ؟نیکن کاریچ نیخوایازدواجتون رو م خِیپس تار-

 !تا باعثِ شکِ کامران نشه شیپ سالکیبزنه  عقدمون رو خِیتار تونهیشاهرخ گفت آشنا داره و م-

 :دمیتعجب پرس با

 !؟هیکامران ک-

 :پسرش با لبخند نگاه کرد و گفت به

 !کامران میاسمِ پسرمون رو بزار میگرفت میمن و شاهرخ تصم-

 :هم لبخند زد و گفت مادرم

 .ینجورینداشت ا تی،خوبیبچه اسم گذاشت یخداروشکر که باالخره برا-

 :گفتم عیبره داخلِ اتاقش که سر خواستیخوشحال بودم،پدرم م باید یهم موافقت کرد و منم تهِ دلم برا پدرم
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 !دارم باهاتون یحرف هیازدواج کنه،منم  خوادیم بایحاال که د-

 :جمع کردم و گفتم مویتا از دستش ندم،پس تمومِ انرژ گفتمیرو م یشاد یهیقض دیبا منم

 !زدواج کنما خوامیمنم م-

 

 هشتم_و_شصت_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و شصت و نهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 :گفت یکم لبخند نشست رو لبش و با خوشحالاولش تعجب کرد اما کم مادرم

 ؟مادر یگیراست م-

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 یزیرد نشده بود چ زیبه ازدواج گرفتم اما چون سالِ کامب میوقته که تصم یلیخ گم،راستشیآره راست م-

از دست بدم،بهم  رویشاد خوامیبه ازدواج داره منم حرفمو گفتم آخه نم میخودش تصم باید دمینگفتم.اما االن که د

 .هیو پدرش راض ادیزنگ زد و گفت داره براش خواستگار م

 :فکر کرد و گفت یکم پدرم

 .رهیبگ یفرداشب وقتِ خواستگار یبده به مادرت تا برامنزلشون رو  یشماره-

 :دیگفتم چشم که مادرم پرس یخوشحال با
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 ؟خانم یشاد نیهست ا یحاال ک-

 :نگاه کردم و گفتم باید به

 !احتشام یشاد-

 :زد و گفت یلبخند پدرم

 .گرفتند دختر و پسرمو با هم ازم بدزدند میاحتشام تصم یخانواده نیا-

 :خنده و مادرم گفت رِیز میزد همه

 .نمیبیبا چشمهام م اتونویام و خوشخداروشکر زنده-

 :کنارش و بغلش کردم،بعد آروم دمِ گوشش گفتم رفتم

 .سرمون باشه یباال تهیسال سا ستیانشااهلل صدوب-

 :چپ نگام کرد و گفتچپ باید

 .یکن ینیریانقدر خودش خوادیخوبه حاال نم-

 :براش درآوردم و گفت زبونمو

 .دیتا کور شود هرآنکه نتواند د-

 :خنده،با عشق نگاهش کردم و گفتم رِیم کامران زد زمحضِ تموم شدنِ جمله به

 !یکنیانقدر ذوق م کنمیدارم مامانتو مسخره م ینیبیم یقربونت بشه که وقت ییدا-

 :کوسَنِ مُبل رو سمتم پرت کرد و گفت باید

 .ادیخوشش م یکنیمنو مسخره م نکهیو که کامران از اآره جونِ ت-

 .ت کنهخودش مسخره دمیم ادشیبه بعد  نیاز ا ،تازهیپس چ-

 :لوس کرد و گفت خودشو
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 .گهیم یچ نشیبابا بب-

 :و گفت دیخند پدرم

 .چونمیپیکرده خودم گوششو م خودیب الیرام-

اِنقدر  یش باشه،آخه کِبچه خورهیم وولوول  دستش یکه رو یاکه بچه شدیو برام اَدا درآورد،باورم نم دیخند باید

 ؟دمیبزرگ شد که من نفهم

 

 نهم_و_شصت_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [و هفتادم ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ''باید''

 کاریچ دیبا دونستمینمضعف کرده بود و من  هیدستم از گر یاز حرکاتم معلوم بود،بچه رو نیداشتم و ا استرس

 :دی؟!مادرم واردِ اتاق شد،و پرسکنم

 ؟بچه چشه نیا-

 :باال انداختم و گفتم یاشونه

 !دونمیمنم نم-

 :.بچه رو از تو بغلم برداشت و گفتکمیبهم رفت،اومد نزد یاغرهچشم مادر
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 .کنمیبلند شو حاضر شو من خودم ساکتش م-

نگاه کردم و خودم وحشت  نهی.خودمو داخلِ آموافقت تکون دادم و مادرم از اتاق خارج شد یِبه معن سرمو

 یچکاریاونوقت من ه دیرسیش مشاهرخ با خانواده گهید ساعتمیبود،ن شانیو موهام پر دهیشدت پر.رنگم بهکردم

م داشت ی.وقتشدنبه آماده و شروع کردم دمیکش یقیکردم آرامشِ خودمو حفظ کنم،پس نفسِ عم ینکرده بودم.سع

ز ا موی.گوشکرد شیمنو با مهارتِ تمام آرا زیکه کامب یبودم افتادم،روز نایکه ناب یزمان ادِی کردمیم شیخودمو آرا

 شیاون آرا شمیآرا نیازم گرفته بود رو نگاه کردم،به نظرم قشنگتر زیکه اون روز کامب یبرداشتم و عکس زیم یرو

 ومهیگر یو جلو دمیکش یقیبشه که نفسِ عم ریهام سرازبود اشکام رو گونه کیک شد و نزدپر از اش مهام.چشبود

 :و گفت دیکنارم بود،خند زیاِنگار کامب کدفعهی.دمیخند نهیدرونِ آ رمیگرفتم،به تصو

 !یباش شهیاز هم باتریز دیکمکت کنم،امشب با شتیبزار تو آرا-

.تو تمومِ صورتم در حرکت بود یبود،دستم انگار بدونِ فرمان از من رو ستادهیلحظه انگار قلبم از حرکت ا هی تو

یم وونهیدارم د کردمیم ،احساسکردمیرو کنارم حس م زیوجودِ کامب کردمیم شیکه داشتم خودمو آرا یلحظات

لبخند نشست  هیشدم و ناخودآگاه  رهیخ نهیآ درونِ رمیکه تموم شد،به تصو شمی.آراگرفتیم مو خودم خنده شم

 !زیشده بودم اونم به کمکِ کامب شهیاز هم باتریحق داشت من امروز ز زی.کامبرو لبم

نگام کرد و  یاهی.چندثانشدم و لباسهامو عوض کردم،درِ اتاقم زده شد و مادرم کامران در بغل واردِ اتاق شد بلند

 :گفت

 .مادر یماشااهلل چه خوشگل شد-

 :زدم و گفتم یلبخند

 .مامان یسمر-

 :دمیبه کامران انداختم و پرس ینگاه بعد

 ؟دهیخواب-

 :تکون داد و گفت دییبه تا یسر مادرم

 .رو تختش،تو نگران نباش زارمشیمن م-
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 فتمیها ببود از رو پله کی.از بس هول شدم نزدموقع زنگ به صدا درآمد ،همونرونیگفتم و از اتاق رفتم ب یچشم

 :از پشت منو گرفت و گفت الیکه رام نییپا

 !یادهیشوهرند کننیخواهرم انقدر هول نکن مردم فکر م-

 :چپ نگاهش کردم و گفتمخنده،چپ رِیهم زد ز بعد

 .یخاکجاده ینزن یشاد دنِیتو فعال حواست به خودت باشه که با د-

 :از رو لبش محو شد و گفت خنده

 بدجنس.-

 

 هفتادم_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمیو هفتاد و  ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

م ه الی.من و رامبه استقبالشون رفت ییدرو باز کرد و پدرم با خوشرو الین،رامییپا میو همراهِ هم رفت دمیخند منم

 یپرسوارد شدند و احوال یکییکی.و به استقبالشون رفت نییاومد پا م،مادرممیستادیمنتظر ا یاگوشه

ت بهم استرس دس شترینشستند ب ی.وقتداد تکونسالم  یِزد و سرش رو به معن یمن لبخند دنِیبا د م،شاهرخیکرد

 :به پهلوم زد و گفت یاسُقُلمه الیداد،رام

 !برات خواستگار اومده بارهنیانگار اول یکنیجور رفتار م هی-
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 چیبه زور وادار به ازدواجم کرد و من ه زیبود که کامبرفته  ادشی ی.اِنگار رامبود بارمنیکردم،واقعاً هم اول نگاهش

 :!فکر کنم خودش متوجه شد منظورِ تو نگاهمو که آروم گفتاز اون مراسم نبردم یلذت

 .دیببخش-

 :لبخند زدم و گفتم بهش

 .نداره یرادیا-

 :رد و بدل نشد،پدرِ شاهرخ به حرف آمد و رو به پدرم گفت نمونیب یحرف گهیراحت شد و د الشیخ

 .سرِ اصلِ مطلب میمقدم بهتره بر یخب آقا-

 :زد و گفت یلبخند پدرم

 ؟دییبفرما-

 :انداخت و گفت یکرد،به همسرش نگاه یاشاهرخ سُرفه پدرِ

 رو بگم. یزیچ هی دیراستش اول از همه با-

بود.پدرم  خبریبزنه ب خواستیکه پدرش م یگاه کرد و انگار اونم از حرفبه پدرش ن زشدهیر یبا چشمها شاهرخ

 :و پدرِ شاهرخ گفت دییدوباره گفت بفرما

 !کنه یبا شما زندگ باجانید یکه بچه نهیازدواج ا نیا یشرطِ ما برا-

 :ش را خاراند و گفتچانه ستاد،پدرمیاَبروهاش با تعجب باال رفت و قلبِ من از طپش ا شاهرخ

 .مادرش باشه شِیپ دیاحتشام،بچه با یآقا شهینم نکهیا-

 :،حرفِ خودش بود که دوباره گفتپدرِ شاهرخ انگار حرف اما

 !بزرگ کنه روگهیمردِ د هی یکه پسرم بخواد بچه ستیمتأسفانه از نظرِ من درست ن-

 :شاهرخ به حرف آمد ندفعهیا
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 !دیمسئله دخالت نکن نیپدر لطفاً شما تو ا یولدیببخش-

 :نگاهش کرد و گفت یعصب پدرش

 ؟یبزرگ کن روگهید یکی یبچه یخوایم-

 :مصمم و بااعتمادبه نفس گفت شاهرخ

 .اسمشم خودم انتخاب کردم یرم،حتیبه اسمِ خودم براش شناسنامه بگ خوامیمنه و م یبچه گهیکامران د-

 :گفت دیجَو رو نامساعد د ی،پدرم وقتشاهرخ رو نگاه کرد نزد و فقط یحرف پدرش

 !موکول بشه گهیروزِ د هیبه  یمهمون نیبهتره ا د،پسیستین دهیعقشما با هم هم نکهیمثلِ ا-

 :شاهرخ دوباره به حرف آمد دم،امایگشاد شد و ترس رتیاز ح چشمهام

و  میتونیلحظه هم بدونِ هم نم هی گهیروشن کنم چون ما د بارویخودم و د فِیامروز تکل نیهم دیبا ،منشهینه نم-

 !از پسرم رو ندارم یطاقتِ دور یحت گهیمن د

 

 کمی_و_هفتاد_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتاد و دوم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 :دیشوب کشکه زد دلم رو به آ یراحت شد اما بازم پدرم با حرف المیخ یحرفِ شاهرخ کم نیا با

 باشن! یراض دیتم با.باالخره خانوادهشهینم یمن دلم راض ینطورینه پسرم،ا-
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 :زد و گفت یکرد،مادرش هم لبخند یبه پدرش نگاه و کنارِ گوشِ مادرش پچ پچ ظیبا غ شاهرخ

ما  هیخودِ شاهرخ راض ینگرانه بخاطرِ بچه که اونم وقت کمیپدرِ شاهرخ جان  م،فقطیکه اومد میهست یواال ما راض-

 .میستین یاکاره گهید

 :تکان داد و گفت یکنه و پدرِ شاهرخ هم سر دییبه پدرِ شاهرخ نگاه کرد تا حرفشو تا بعد

 .حرفها زده بشه یهمه دیحق با همسرمه،باالخره با-

 دوباره آرام شد که پدرم گفت: یمهمون جَوِ

 با هم حرف بزنن. یدوتا جوون برن کم نیخب بهتره ا-

ها.من اول واردِ اتاق شدم و داخلِ اتاقِ کنارِ راپله میو رفت میشاهرخ هم موافقت کرد،من و شاهرخ از جا بلند شد پدر

بهم زد و  ی.نشست و منم روبروش نشستم،لبخندیصندل یرو نهیبعد شاهرخ پشتِ سرم اومد،بهش تعارف کردم بش

 :دیپرس

 ؟کجاست میفسقل-

 دلم آب شد و گفتم: یورش به کامرانه،قند تومنظ دمیفهم

 .دهیباال خواب-

 گفت: ینگران با

 ؟یچ فتهیتخت ب ینکرده از رو ییوقت اگه خدا هی؟یرو تنها باال خوابوندبچه-

 م حالمو بهتر کرد و گفتم:بچه یبرا شینگران

 .تخت محافظ گذاشتم یبرا-

 :و گفت دیکش یراحت نفسِ

 !همسرِ باهوشم نیآفر-

 :از تعجب گشاد شد و گفتم چشمام



 بیآغوش غر

 
544 

 

 !همسر-

 .یچه نه همسرِ من میاز االن چه عقد کن گه،تویآره د-

 :و گفتم دمیخند

 .وونهید-

 و گفت: دیبا دستش کش موینیب

 .گهید وونتمید-

 شاهرخ نبود! هِیباصالً ش زی.کامبزد و صورتم سرخ شد،چقدر آدما با هم فرق داشتند شهیتندتر از هم قلبم

 :دیگم،پرسینم یزیشدم و چ شرهیخ دید یوقت

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار-

 گفتم: هوایب

 !زیتو و کامب نِیتفاوتِ ب-

 خورد و گفت: نیچ صورتش

 !میبهتره حرفشو نزن-

 گفتم: یاانهیبا لحنِ دلجو نیهم یکردم ناراحت شده،برا احساس

 .اگه ناراحتت کردم دیببخش-

 هامو با دوتا دستش گرفت و گفت:شونه کمیبلند شد،اومد نزد یصندل یرو از

 تیکه تو با فکر کردن بهش خودتو اذ نهیمن از ا یِشم،ناراحتیناراحت نم ستیکه ن یمن بخاطرِ آدم چوقتیه باید-

 .یکنیم
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 دوم_و_هفتاد_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتاد و سوم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

اوقات  ی.گاهمرد خوب و بافکر بود نیدلم براش رفت،چقدر ا شهیاز هم شتریشدم تو عمقِ چشمهاش و ب رهیخ

 و گفت: دی.بهم خنداز دستش بدم و بازم زجر بکشم دمیترسیاوقاتم م یندارم،گاه اقتشویل کردمیاحساس م

 .اون اخمهاتو باز کن و برام بخند-

 گفتم: رلبیخنده اومد رو لبم و ز ناخودآگاه

 چشم.-

 :گفت عیکه سر دیانگار شن اما

 .بالیخوشگلت ب یاون چشمها-

 هام برداشت و گفت:شونه یکه دستاشو از رو دیکوبیم واروانهیداشت د قلبم

 .نشدموونهینشو،بجاش حرف بزن تا د مرهیخ ینجوریدِ المصب با اون چشمهات ا-

 :گفتم یتر از هر وقتزدم و آروم نمالبخندِ دندون هی

 .دوستت دارم-

 :و گفت کمی.اومد نزدشد،بعد آروم نشست مرهیبود خ ستادهیکه ا همونطور

 .دیببخش-
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 که فقط مالِ منه. یبیآغوشِ غر نیره،اینم ادمی چوقتیآغوش رو ه نی.امالِ خودم نبود گهیبغلم کرد،قلبم د هوی بعد

مو درآورد ش خندهبلند شد و لباسهاشو مرتب کرد،حرکاتِ عجوالنه عی.سراتاق که زده شد،هول شد و رفت عقب درِ

 اومد داخل و گفت: الی.درِ اتاق باز شد،سرِ رامدمیبلند خند یو با صدا

 ؟!بخندم دیبه منم بگ شهیم-

 و گفتم: دمیبه دادش رسبگه که  یچ دیبا دونستیو نم دیچیپیاز خجالت داشت به خودش م شاهرخ

 .میایتو برو االن ما هم م-

 به شاهرخ انداخت و گفت: یبا تعجب نگاه الیرام

 .شون سر رفتههمه حوصله رونیب ن،اونیایباشه فقط زودتر ب-

 :بهم انداخت و گفت یاصانهینگاهِ خب ،شاهرخرونیدرِ اتاقو بست و رفت ب بعدشم

 خانم،تو فقط صبرکن. بایحاال برات دارم د-

 :لوس کردم و گفتم خودمو

 .یشده بود بامزه یلیعه شاهرخ خب خ-

 :گرفت و گفت شخنده

 .باشه خانمِ پررو-

ا دارم ب شدی.باورم نمتعارف کرد ینیریش الیبه محضِ نشستنمون رام رون،ویب میو از اتاق رفت میدیخند ییدوتا

یدلم آروم م دمیدیلبشو م یلبخندِ رو یو وقت کردمینگاهش م یو هرلحظه با خوشحال کنمیشاهرخ ازدواج م

 لحظه بودم! نیصدسال بود که منتظرِ ا گرفت،اِنگار

 

 سوم_و_هفتاد_و_ستیدو_پارت# 
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@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتاد و چهارم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "سارا"

 تماس هم باهام نگرفته! هی یمدت حت نیرفته و تو ا یکار که فرهان به سفرِ یماه گذشته از وقت سه

رو  دیاومد و اشکم چک ادمیرو  رفتیکه داشت م یم،روزیابهیبا هم دوتا غر گهیتموم شده و د مونغهیص مدتِ

 :و درِ گوشم گفت دیآغوشم کش روز درم.اونگونه

 !دیدوستت دارم سارا،اما ببخش یلیخ-

دوستم نداشته و با نقشه باهام  چوقتیکه ه فهممیکم ماما االن دارم کم دمیکه زد رو نفهم یحرف یِروز معن اون

سرِ  یافتاد.پدرش عصب میو تازه دوهزار دمیپدر و مادرشو شن یناخواسته حرفها شیروز پازدواج کرده چون چند

 مادرش داد زد و گفت:

ها دخترِ مردم رو تن ریبگ لی.حاال تحونکارارویم نکن ابهت گفت ،صدباریتو که اِنقدر لوس بارش آورد رِیهمش تقص-

 !شیادفعههی یِعاشق نیرفته،از اولم شک داشتم به ا یکدوم گور ستیگذاشته و معلوم ن

 گفت: هیبا گر مادرش

رو  گناهیدخترِ ب نیآب،حاال اگه برنگرده من جوابِ ابره اونورِ  یتا بزار رهیزن بگ یکرد لهیبهش پ یتوئه که هِ رِیتقص-

 .بدم یچ

زار  نابویخ یو تو رونیاز خونشون اومدم ب یاحرفها انقدر حالم بد شد که بدونِ گفتنِ کلمه نیا دنِیبعد از شن اونروز

 یمطمئناً کل دیفهمی.اگه پدرم مکه فرهان از اول دوستم نداشته کردمیزدم،دلم براش تنگ شده بود و باور نم

 .حرف نزدم یو تا امروز با کس خونهحالم اونروز رفتم  یِبد یهمه کرد،بایم خمیتوب
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دستشو گذاشت  ابونمیخ یرهیو خ ستادمیطبقِ معمول کنارِ پنجره ا دید یاومد داخل،وقت رایاتاقم زده شد و سم درِ

 م و آروم گفت:رو شونه

 !غصه نخور گرده،اِنقدریخواهرِ قشنگم فرهان برم-

یزنگم بهم نزده.همشون فکر م هی یسه ماه حت نیکه فرهان تو ا دونستیم یشد آخه اون چ ریاشکام سراز شتریب

ش مثلِ خنجر م بود و برقِ حلقهشونه ی.چشمم افتاد به دستش که روزنمیحرف م یمن هر روز با فرهان تلفن کردند

 یتو یکاراش از من بهتر بود حت یشه تو همهیهم رای.سمسوخت شتریقلبمو سوراخ کرد،دلم به حالِ خودم ب

 کردنش!ازدواج

 :دمیکردم لبخند بزنم،برگشتم به سمتش و پرس یپاک و سع اشکامو

 نجا؟یا ادیدامون امروز نم-

 انداخت و گفت: ریرو به زچرا با خجالت سرش دونمینم

 !ادین نجایمدت ا هینه،قرار شده -

 :دمیتعجب پرس با

 چرا؟!-

 !نجایا ادیراستش من بهش گفتم ن-

 :دمیپرس تیعصبان کردند،بایحالِ منو م تِیاز چه قراره.داشتند رعا هیقض دمیفهم دفعههیتعجب کردم،اما  شتریب

 بخاطرِ من؟-

 

 چهارم_و_هفتاد_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 
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 و هفتاد و پنجم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ازش: دمینگام کرد که بلندتر پرس فقط

 بخاطرِ منه؟ گمیبا توام،م-

 سرشو تکون داد و گفت: آروم

 .که ولت کردن و رفتن ییفقط تو یفکر کن خوامی،نمیبش تیو اذ یفتیفرهان ب ادیدامون  دنِیبا د خوامیآخه نم-

 و گفتم: دمیخند

 !که فقط منو ول کردن و رفتن ینیبیم یدقت کن کمیاگه -

 پر از اشک شد و گفت: چشمهاش

 !کردیولت نم چوقتیکه فرهان نداره وگرنه ه خوادیم اقتیداشتن لتورو -

 گفتم: رایبه سم نیهم یکنم برا تیم رو اذخانواده خواستینم د،دلمیازش برگردوندم و بغضم ترک رومو

 .لطفاً تنهام بزار-

 آخه...-

 .رایبرو سم م،لطفاًیآخه ندار-

.دلم براش تنگ شده بود و داشتم به هِقم بلند شدهِق یگفت و تنهام گذاشت،به محضِ خروجش از اتاق صدا یاباشه

 .بود یاگهید زِیچ تیواقع گرده،امایکه فرهان برم قبولوندمیخودم م

 یمداوم و صدا یاز زنگها تیاهمیب نیجواب دادنش رو هم نداشتم بخاطر هم یحوصله یزنگ خورد،حت لمیموبا

دوباره صداش بلند شد،کالفه رفتم به  یاهیبودم.باالخره صدا قطع شد اما بعد از ثان ابونیخ یرهیخ میاالرمِ گوش

 جواب دادم و گفتم: راهش شدم.مادرِ فرهان بود،با اِکصفحه یرهیو خ لمیسمتِ موبا
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 .سالم-

 تو گوشم: دیچیمهربونش پ یصدا

 ؟یزم،خوبیسالم عز-

 آروم جوابشو دادم: نیهم یکردم باهاش خوب حرف بزنم برا ید،سعیپرس یدارخنده  سؤالِ  چه

 .آره خوبم،ممنون-

 خبرِ خوب دارم! هیدخترم برات -

 :دمیکردم و پرس زیت گوشامو

 ؟یچه خبر-

 که داد: یآرومش قلبمو لرزوند و بعد خبر یخنده یصدا

 !گردهیفرهان زنگ زد و گفت داره برم-

چشمم  کدفعهیداد بزنم که  یاز خوشحال خواستمیسرعت پاک کردم و مبه ستاد،اشکهامویقلبم از حرکت ا اِنگار

تماس  هی یبود که باهام حت یاسه ماه و خورده م،فرهانیبه هم مَحرم نبود گهی.من و فرهان دزیم یرو مِیافتاد به تقو

کردم لحنم مؤدبانه باشه و با  یس سع.پدوستم نداشت یاذرهشده بود و  مینگرفته بود.فرهان با نقشه واردِ زندگ

 تمام گفتم: یِسرد

 با پسرتون ندارم! ینسبت گهیمبارکتون باشه،منکه د-

 اونورِ خط سکوت شد و بعد مادرِ فرهان با بغض گفت: یاچندلحظه

 ....ر،دخترمینگ میسارا جان زود تصم-

 قطع کردم و گفتم: حرفشو

 .خودتونو،خدانگهدارنه  دیکن تیحرفها نه منو اذ نیلطفاً با ا-

 !مردیتو قلبِ من م دیقطع کردم و بعد هم خاموش،فرهان با لویموبا
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 پنجم_و_هفتاد_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتاد و ششم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "عطا"

کرده  ینداشتم و تو خونه خودمو زندان روچکسیه یو حوصله ،حالیاز دلتنگ شمیدارم خفه م کردمیم احساس

یشده بود.دلم م ختهیر طرفهیبه  دهیبلند شده و موهام ژول شامینگاه کردم،ر نهیداخلِ آ مافهی.بلند شدم به قبودم

بهم دروغ گفته و بازم تو فکرِ شاهرخ داشته کنارِ من  امکه چندماهِ تم اومدیم ادمی یاما هِ نمشیبرم بب خواست

 !ذروندهگیخوش م

 یروز بعد از کلتنهاش نزارم و واقعاً دوستم داره،اون خواستیازم م یوقت ادمهی ششویچندماهِ پ یالتماسها هنوز

 شنوهیداره دروغ م دونستیبود.اِنگار دلمم از اول م دهیش لرزجمله دنِیدلم از شن کردیمدت که بهم ابرازِ عشق م

روزِ آخر  کردم،امایو خودمم تعجب م دادیبهش دست نم یحس چیه کردیکه هر وقت طناز بهم ابرازِ عالقه م

که  یطعمِ تلخِ نبودنِ کس خواستمیروز فقط م.اونداشتنشو با تمامِ وجود حس کردم و تنهاش گذاشتمدوست

 یرو رو اماشیمدت هر روز پ نیو تو ا دهیچهارماهه که طول کشموضوع سه نیدوستش داره رو بهش بفهمونم و ا

 یبازم نکردم و صندوق ورود یرو حت اماشیاز پ کدومچیگذرم،هیازش م تیاهمیو ب نمیبیم لمیاموب یصفحه

 !در حالِ انفجاره میگوش امکِیپ

درآوردم و به  بمیاز داخلِ ج لموی!موبارمیتا آروم بگ نمشیحتماً بب دیکه با م،اِنگاریَحال هیچرا  دونمیاما نم امروز

که دلم براش لَک زده  ینشده از کسخوانده امِیو پنج پ ستیصفحه نگاه کردم،پانصد و ب یباال امکِیعالمتِ پ

از  یلیکه کنجکاو بودم بخونمشون رو باز کردم و سِ  ینتلع یامهای.باالخره دستم رفت رو اسمش و اون پبود

 :ودب نیا ششیبعدِ رفتنم از پ امشیپ نیشد،اول دهیداشتن اِنگار به صورتم پاچدوست
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 !سخت بشه دنیکشعطا بخدا دوستت دارم،برگرد نزار بدونِ تو نفس-

 بستم و از دلم گذشت: چشمهامو

 .منم سخته یبرا دنیکشتو نفس یب-

 :خوندم شوگهید امِیپ هیچشمهامو باز کردم و  دوباره

 ؟یگذریچرا بخاطر من از خطام نم ؟پسیعاشقم یگفتینم ؟مگهیمنو؟مگه دوستم ندار یبخشیچرا نم-

 تکرار کردم: رِلبیکالفه بردم داخلِ موهام و ز دستمو

 .یااز هر موجودِ زنده شتریب یلیدوستت دارم خ-

 براش تنگ شد: شتریبازشون کردم و دلم ب یکی یکی،یبعد یامهایخوندنِ پ یشدم برا کنجکاو

 !یچ یعنی یعاشق فهممیتازه م ره،بخدایو بزار قلبم آروم بگ ایعطا ب-

 .نمشیبب خوامینم یحت گهیاز شاهرخ دوست دارم،اصالً د شتریعطا من تورو ب-

 !برو یخوایبعد هرجا م نمتیبب قهیدق هیاصال بزار فقط -

 .تیاز دور رمیمیدارم م یلعنت-

م سرجاشه و تو تمومِ تفاوت که حافظه نیم با ااما بازم زنده مردمیم دفعهنیتنهام،کاش ا مارستانیعطا االن تو ب-

 .یپُر کرد مویمغز و قلبِ لعنت

 عیربوده،س رزوینگاه کردم.مالِ د امیپ خِیخبر نداشتم،به تار یکرده بود و من حت یدوباره خودکش د،جلوهیلرز دستم

 . تخت و افتادم یاز جا بلند شدم و پام خورد به لبه

 

 ششم_و_هفتاد_و_ستیدو_پارت#
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@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتاد و ششم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "عطا"

کرده  ینداشتم و تو خونه خودمو زندان روچکسیه یو حوصله ،حالیاز دلتنگ شمیدارم خفه م کردمیم احساس

یم ملشده بود.د ختهیر طرفهیبه  دهیبلند شده و موهام ژول شامینگاه کردم،ر نهیداخلِ آ مافهی.بلند شدم به قبودم

بهم دروغ گفته و بازم تو فکرِ شاهرخ داشته کنارِ من  امکه چندماهِ تم اومدیم ادمی یاما هِ نمشیبرم بب خواست

 !گذروندهیخوش م

 یروز بعد از کلتنهاش نزارم و واقعاً دوستم داره،اون خواستیازم م یوقت ادمهی ششویچندماهِ پ یالتماسها هنوز

 شنوهیداره دروغ م دونستیبود.اِنگار دلمم از اول م دهیش لرزجمله دنِیدلم از شن کردیمدت که بهم ابرازِ عشق م

روزِ آخر  کردم،امایو خودمم تعجب م دادیبهش دست نم یحس چیه کردیکه هر وقت طناز بهم ابرازِ عالقه م

که  یتلخِ نبودنِ کس طعمِ خواستمیروز فقط م.اونداشتنشو با تمامِ وجود حس کردم و تنهاش گذاشتمدوست

 یرو رو اماشیمدت هر روز پ نیو تو ا دهیچهارماهه که طول کشموضوع سه نیدوستش داره رو بهش بفهمونم و ا

 یبازم نکردم و صندوق ورود یرو حت اماشیاز پ کدومچیگذرم،هیازش م تیاهمیو ب نمیبیم لمیاموب یصفحه

 !در حالِ انفجاره میگوش امکِیپ

درآوردم و به  بمیاز داخلِ ج لموی!موبارمیتا آروم بگ نمشیحتماً بب دیکه با م،اِنگاریَحال هیچرا  دونمیاما نم امروز

که دلم براش لَک زده  ینشده از کسخوانده امِیو پنج پ ستیصفحه نگاه کردم،پانصد و ب یباال امکِیعالمتِ پ

از  یلیه کنجکاو بودم بخونمشون رو باز کردم و سِ ک ینتلع یامهای.باالخره دستم رفت رو اسمش و اون پبود

 :بود نیا ششیبعدِ رفتنم از پ امشیپ نیشد،اول دهیداشتن اِنگار به صورتم پاچدوست

 !سخت بشه دنیکشعطا بخدا دوستت دارم،برگرد نزار بدونِ تو نفس-

 بستم و از دلم گذشت: چشمهامو

 .منم سخته یبرا دنیکشتو نفس یب-



 بیآغوش غر

 
554 

 

 :خوندم شوگهید امِیپ هیچشمهامو باز کردم و  دوباره

 ؟یگذریچرا بخاطر من از خطام نم ؟پسیعاشقم یگفتینم ؟مگهیمنو؟مگه دوستم ندار یبخشیچرا نم-

 تکرار کردم: رِلبیکالفه بردم داخلِ موهام و ز دستمو

 .یااز هر موجودِ زنده شتریب یلیدوستت دارم خ-

 براش تنگ شد: شتریبازشون کردم و دلم ب یکی یکی،یبعد یاامهیخوندنِ پ یشدم برا کنجکاو

 !یچ یعنی یعاشق فهممیتازه م ره،بخدایو بزار قلبم آروم بگ ایعطا ب-

 .نمشیبب خوامینم یحت گهیاز شاهرخ دوست دارم،اصالً د شتریعطا من تورو ب-

 !برو یخوایبعد هرجا م نمتیبب قهیدق هیاصال بزار فقط -

 .تیاز دور رمیمیدارم م یلعنت-

م سرجاشه و تو تمومِ تفاوت که حافظه نیم با ااما بازم زنده مردمیم دفعهنیتنهام،کاش ا مارستانیعطا االن تو ب-

 .یپُر کرد مویمغز و قلبِ لعنت

 عیربوده،س رزوینگاه کردم.مالِ د امیپ خِیخبر نداشتم،به تار یکرده بود و من حت یدوباره خودکش د،جلوهیلرز دستم

 . تخت و افتادم یاز جا بلند شدم و پام خورد به لبه
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@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتاد و هفتم[ ستی]پارت دو
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 ��بیغر آغوش��

 مسرعت رفتها به.از پلهبود از جا بلند شدم و رفتم سمتِ در،از اتاقم خارج شدم دهیچیکه تو وجودم پ یوجودِ درد با

 :دمیپرس کردیداشت نگام م رتیگشادشده از ح یو از مادرم که با چشمها نییپا

 مارستانِ؟یجلوه کدوم ب-

 هاشو گرفتم تو دستم تکونشون دادم و گفتم:شونه کشیو اِنگار شوکه شده بود،رفتم نزد کردینگام م فقط

 .مامان حرف بزن-

و بلندش یو صدا اطیهاشو ول کردم و رفتم داخلِ حپِته کردن گفت،شونهرو با تِته مارستانیخودش اومد و اسمِ ب به

 :دمیپشتِ سرم شن

 .مواظب خودت باش پسرم-

پام  یجلو ینینداشتم،ماش رویچون خودم حالِ رانندگ رمیبگ نیتا ماش ابونیو رفتم سرِ خ رونیزدم ب اطیدرِ ح از

زودتر برسم تا  خواستیدلم نبود و دلم م یراه دل تو رِی.تو طولِ مسرو دادم مارستانیترمز کرد و منم آدرسِ ب

باشه،اگه به خودم بود و  گفتیگفتم تندتر بره و اونم میبه راننده م قهی.هر چند دقدمشیو بگم که بخش نمشیبب

سرعت ازش چندتا اسکناس درآوردم و دادم به راننده و بعد به بمیاز تو ج عیسر میدیرس ی.وقتکردمیپرواز م شدیم

 :دمیشنیکه صداشو پشتِ سرم م یدور شدم در حال

 .ادهیز نیآقا ا-

اتاقشو  یو شماره مارستانیجلوه مهم نبود.رفتم سمتِ اطالعاتِ ب دنِیجز د یچیلحظه ه نینبود،تو ا مهم

 :دیو پرس .پرستار با تعجب به سرتا پام نگاه کرددمیپرس

 ؟یکارشیشما چ-

 گفتم: یعصب

 اتاقشو بگو. ینامزدش،توروخدا شماره-
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 سرعت و با ترسبه تهِ سالن و درِ اتاقو محکم باز کردم،سرش که به سمتِ پنجره بود به دمیاتاقشو که داد دو یشماره

بگه،رفتم داخل  یاکلمه تونستیحرف بزنه اما نم خواستیچشمهام م یرهیمات شد و خ دنمی.با دبه سمتم برگشت

 یبهش و با نگران دمی.باالخره رسداشت تیخواب بودم اما واقع نمش،اِنگاریبیکه دارم م شدی.باورم نمو درو بستم

 :دمیپرس

 ؟یخوب-

و اشکامون  زدی.قلبِ جفتمون تند مو محکم بغلش کردم ارمینتونستم تاب ب گهیتکون داد،د دییتا یِبه معن سرشو

 تو گوشم: دیچیدارش پخش یرو ازمون گرفته بود!باالخره صدا دنید یاجازه

 عطا؟ ؟چرایاومد ریچرا اِنقدر د-

 پشتِ سر هم تکرار کردم: فقط

 کردم،غلط کردم.. زدلم،غلطیغلط کردم عز-

 هِقش دلمو به درد آورد و درِ گوشش گفتم:هِق یصدا

 .یبا خودت نکن نکارویا گهیم قول بده دتوا زارم،پسیتنهات نم چوقتیه گهید-

 برد عقب،نگام کرد و گفت: سرشو

 .دمیقول م-

 سرشو تو آغوشم گرفتم و بعدِ چندماه باالخره دلم آروم گرفت. دوباره

 

 هفتم _و_هفتاد_و_ستیدو_پارت#

 گذاشتم،حواسم نبوده یرو تکرار ۲۷۷.ن:قبال پارت پ
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 و هشتم[و هفتاد  ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "باید"

از  انداخت،چقدریبودم م نایها که ناباون موقع ادِیصورتم منو  یرو شگریبسته بودم و حرکتِ دستِ آرا چشمامو

رو جلب کرد،چشمهامو باز توجهم یبلندِ شاد یخنده ی.صداکردیم تمیهنوزم خاطراتش اذ یروزها دور بودم ولاون

 کردم،نگاهش کردم و گفتم:

 وروجک؟ یخندیم یبه چ-

 کرد و گفت: نگام

 روزه. هیمراسمِ شاگرد و استاد تو  نکهیاز ا-

 :دمیو پرس دمیخند منم

 ؟یانقدر خوشحال-

 تکون داد و گفت: دییتا یِتندتند به معن سرشو

 عاشقتم. یاهوم آخه من کل-

 لبخند زدم و گفتم: شیهمه مهربون نیا به

 داداشِ گلم.منم عاشقتم خانم-

 نطوریو هم نگفت،دوستش داشتم چون زنِ داداشم و خواهرِ عشقم بود یزیچ گهیاز خجالت سرخ شد و د صورتش

رو شاهرخ گرفت چون دوست داشت با خواهرش  میتصم نی.امروز مراسمِ عقدِ جفتمون بود،امیداشتنشاگردِ دوست

داده،اما در  تیازدواج رضا نیبه ا یمخالفت چیکه شاهرخ بدونِ ه شدیباورش نم ی.هنوزم شادرهیشب مراسم بگ هی تو

 با خنده گفت: شگری.آرارو شاد کرد الیشاهرخ قبول کرد و دلِ رام یکمالِ ناباور
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 .میما به کارمون برس نیبزار گهیزن داداش و خواهرشوهر بسه د-

 ادِی.کنمیکه عاشقشم ازدواج م یکه دارم با کس شدیباورم نم م،واقعاًیو دوباره چشمهامونو بست میگفت یدو چشم هر

کردم بهش فکر نکنم تا  یزدن هم نداشتم،سعجرأَتِ حرف یگرفتار بودم و حت زیافتادم که در چنگِ کامب ییروزها

.جالب بود که با مامانم تا نگهش داره شِیمش پخب گذاشته بود ماکامرانم تنگ شده بود،ا ی.دلم برازهیاعصابم بهم نر

باالخره بعد .بودم اشیشاهرخ و خوب ونِیحالمو مد نیخوب بود و ا گرفتم،حالمیبچه داشتم دوباره مراسم م هیوجودِ 

ود کرده ب شمینگاه کردم.همونطور که خواسته بودم کامالً ساده آرا مافهیبه ق نهیاز چندساعت کارمون تموم شد،تو آ

 گفتم: شگریرو به آرا ییباعث شد لبخند بزنم و با خوشرو نیو ا

 .زمیممنونم عز یلیخ-

 لبخند زد و گفت: اونم

 .ینکردم خودت خوشگل بود یمنکه کار-

 که بهم داشت لبخند زدم و گفتم: یهمه لطف نیا به

 .نهیبیم بایچشمهاتون ز-

 گفتم: یبا خوشحال دمشید یو وقت یسمتِ شاد برگشتم

 .یعروسکا شد هِیقربونت بشم شب یاله-

 و گفت: دیخند زیزریر

 .امشب قصدِ جونِ داداشتو کردم-

 نگاهش کردم و گفتم: چپچپ

 .بدجنس یا-
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@Saeedi i Zahrah 

 

 و هفتاد و نهم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 سرعت جواب دادم:ش نگاه کردم.شاهرخ بود،بهبرداشتمش و به صفحه فمیزنگ خورد،از داخلِ ک لمیموبا موقعهمون

 ؟جانم-

 صداش کردم: زد،آرومیاما حرف نم دمیشنیهاش رو منفس یصدا

 شاهرخ؟-

 جانِ شاهرخ؟-

 :دمیزدن و پرسشروع کرد به تند قلبم

 ؟یزنیچرا حرف نم-

 !حرف بزنم تونمیم یجانم چجور یگیم یاونجور یآخه وقت-

 :دمیپرس طنتیاز اَبروهامو انداختم باال و با ش یکی

 نگم جانم؟ گهید یعنی-

 گفت: عیسر

 .بگو جانم ینطوریهم شهینه،نه تو هم-

 تو گوشم: دیچیسرحالش پ یکه صدا دمیخند زیزریر

 .اومدم دنبالت رونیب ایناقال خانم ب-
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 :دیپرس یقطع کردم،شاد ویگفتم و گوش یچشم

 داداش بود؟-

 .یمنتظرش بمون دیبا ومدهین الیزم،رامیآره عز-

 .کنم تشیحقشه امشب اذ یدیحاال د-

 و گفتم: دمیخند

 !یبکن یهرکار دوست دار یاز طرف من اجازه دار-

 یرتدسته گلِ رزِ صو هیشنلمو انداختم رفتم درو باز کردم و با  یخند و بعد رفتم تا آماده بشم،وقت ریز میزد جفتمون

بود و با اون لبخندِ  دهیپوش یکت زرشک هیجذابِ شاهرخ هوش از سرم برد، یگرفتم و بعد چشمها.رزهارو روبرو شدم

 بغلم کرد و دمِ گوشم گفت: هوایکه شاهرخ ب میکن کاریبگه چ خواستیم لمبرداری.فبود مرهیقشنگش خ

 !وجود نداره ایدن نیتو ا گهیمثلِ تو د-

با  لمبرداری.فکرده بود موونهیعطرش د یحرف بزنم چون بو تونستمیو نم دیکوبیم منهیس یبه قفسه واروانهید قلبم

 :گفت یخوشحال

 .صحنه نیشدم با ا ریبود آقا داماد،منم غافلگ یعال-

.درو برام باز کرد و کمکم کرد تا نیگرفت و منو برد سمتِ ماش د،دستمویخندیشاهرخ م یخجالت سرخ شدم ول از

که با تعجب  کردیبود و حرکت نم ستادهیا نطوری.همو سوار شد نیسمتِ ماش،بعد هم خودش رفت اونسوار شدم

 :دمیپرس

 ؟یکنیچرا حرکت نم-

 !میبر نیماش نیبا هم ییآخه قراره چهارتا-

 

 نهم_و_هفتاد_و_ستیدو_پارت# 
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@Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتادم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "الیرام"

 :دمیفروش پرسرو به گل یو عصب کالفه

 شد؟یگلِ ما چ نیآقا پس ا-

 گفت: یکرد و با شرمندگ نگام

 .شهیآماده م د،االنیکه انقدر طول کش دیببخش-

گلِ عروس خانم آماده شد،به ساعتم نگاه کردم و هم صبر کردم و باالخره دسته گهیگفتم و چندلحظه د یاباشه

 یپس جلو کردمیم ریگ کیمطمئن بودم تو تراف رفتمیم نی.اگه با ماشرونیپولِ گل رو حساب کردم و رفتم ب عیسر

 رید دونستمیم و مبود ی.عصبو حرکت کرد دیخند یبرسونه،موتور شگاهیرو گرفتم و گفتم منو تا آرا یموتور کی

 یبوق رو که خورد جواب داد و با نگران نیدرآوردم و زنگ زدم بهش.اول لموینگرانم شده،موبا یکردم.االن حتماً شاد

 :دیپرس

 ؟ی؟خوبییکجا الیرام-

 .رسمیم زدلم،االنیخوبم عز-

 و گفت: دینفسِ راحت کش هیکنم  فکر

 .باشه منتظرم-

 گفتم: هیرو قطع کردم و به موتور یگوش
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 .ترعیآقا سر-

رو  شاهرخ یشدم و پولشو حساب کردم که از پشتِ سرم صدا ادهیموتور پ م،ازیدیکرد و باالخره رس شتریب سرعتشو

 :دمیشن

 ؟یرام یکجا بود-

 :دمیخنده،با تعجب پرس رِیزد ز کدفعهینگاهش کردم که  برگشتم

 ؟یخندیم یبه چ-

 .شونهیبه موهات که انقدر پر-

 که شاهرخ گفت: دمیبه موهام کش یو دستگفتم  ییوا

 .میمنتظرتون نیتو ماش-

 دنشیدرو باز کرد و با د یشاد یاقهیرو زدم و گفتم اومدم دنبالِ عروس،بعد از دق شگاهیگفتم و زنگِ آرا یاباشه

از خجالت صورتش سرخ شد و  یگرفت،شادیم لمیهم داشت ف بردارلمیبودم و ف شرهیخ ینطوریشدم.هم وونهید

شدم.تمامِ عشقمو از  رهیباال،تو چشمهاش خ دمش رو با دستم آورو چونه کشیانداخت.رفتم نزد ریسرش رو به ز

 هم آروم دمِ گوشش گفتم: دم،بعدیرو بوس شیشونیچشمهام به چشمهاش انتقال دادم و آروم پ

 !یدرخشیستاره بس که م زاشتنیم دیاسمتو با-

.درِ عقب رو براش باز کردم و نشست،خودمم جلو نیگرفتم تو دستم و بردمش سمتِ ماش شود،دستیخند

 :دیپرس شاهرخ  با تعجب از ینشستم،شاد

 داداش چه خبره؟-

 و گفت: دیخند شاهرخ

 !میفرار کن ییقراره چهارتا-

 داشتن.بود،اوجِ دوست یاوج خوشبخت نیو ا میدیخند هممون
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@Saeedi i Zahrah 

 

 [کمیو هشتاد و  ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 "فرهان"

 ادهیپ نیو خواستم از ماش دمیبه موهام کش یبودم،کالفه دست رهیبه درِ خونشون خ یوقت کردمیعجز م احساسِ

شده بود،دستمو گذاشتم رو قلبم و محکم فشارش  وونهی.قلبم اِنگار درونیبشم که درِ خونشون باز شد،و از در اومد ب

پسر پشتِ سرش از در خارج و سوارِ  هیهمراهِ  هرشو پدرش و خوا کرد،مادریو حرف گوش نم دیکشیم ری.تدادم

 ی.قلبم باز داشت بازدمیکشیکردم،به زور نفس م بشونیحرکت مرد و منم تعق نشونی.ماششدند نیماش

 ران،امایبرگردم ا خواستمی.نمشدینم شیاما حرف حال رهیفشار دادم تا آروم بگدستمو روش  شتریاورد،بیدرم

 قراریاز قبل ب شتریقلبمم ب ارم،اِنگاریدووم ب تونستمینم گهیاصرار کرد بمونم اما من د م.دکترارمینتونستم دووم ب

دارم  دمی.چشمهام که تار شد فهمنشیریش ی.دلم تنگِ چشمهاش و صداش بود،تنگِ حرفهادنشید یواسه شدیم

 شتریبرم داخل،تا ب تونستمیاما کاش م هیک یِعروس دونستمی.نمستادندیتاالر ا هی یجلو زم،باالخرهیریاشک م

وس عر نیماش یاقهیبه درِ تاالر نشستم.بعد از دق رهیخ نیشدند و رفتند داخل،منم تو ماش ادهیپ نی.از ماشنمشیبب

شدم و صداش کردم،با تعجب به  ادهیپ نیشد از تعجب دهنم باز موند.به سرعت از ماش هادیشاهرخ پ یاومد،وقت

 سمتم برگشت و گفت:

 فرهان!-

 :دمیشدم و پرس کشینزد

 چه خبره؟! نجایا-
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 بهم زد و گفت: یلبخند

 .مهیعروس-

 گفتم،اونم تشکر کرد و گفت: کیو تبر دمشیدر آغوش کش یخوشحال با

 .برو داخل ایب-

.به محضِ رو زدم و واردِ تاالر شدم دم،ادکلنمیبه موهام کش ی.دستنیگفتم و رفتم سمتِ ماش یاخدام بود،باشه از

یدنبالش م تینشستم،چشمهام تو جمع یزی.کالفه پشتِ مدمشیکردنش،اما ند دایورود چشمهام دودو زد واسه پ

 کرد و گفت: یماخعطا لبخند زدم، دنِیم.برگشتم و با دزد رو شونه یکیکه  گشت

 .ها،فکر نکن حواسم نبودهنشد داتیپ گهید یرفت-

 کنارم،لبخند زدم و گفتم: نشست

 ؟یکنیم کاری،تو چنبودم.تازه برگشتم رانیواقعاً وقت نداشتم،بعدشم ا دیببخش-

 و گفت: دیخند

 !ازدواج کردم-

 تعجب ابروهامو دادم باال و گفتم: با

 !ن؟یتون ازدواج کردمن فقط چندماه نبودم،اونوقت هم-

 تکون داد و گفت: دییتا یِبه معن سرشو

 .یو بر یبزار خبری،بیتا تو باش گهید-

 :دمیو پرس دمیخند

 شناسم؟یم ؟منیازدواج کرد یحاال با ک-

 زد و گفت: یامرموزانه لبخندِ
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 !با جلوه-

 از قبل تعجب کردم و گفتم: شتریب

 !یگیدروغ م-

 .میس که عقد کردنه بابا،دروغم کجا بود.دوهفته-

 ش و گفتم:رو شونه زدم

 .کن فیمبارک باشه،حاال بعداً مفصل برام تعر-

 و با خنده گفت: زمونیشرکت هم اومد سرِ م یهااز بچه گهید یکی

 !کردم دایرو پ مندهیها من زنِ آبچه-

 :دینثارش کرد و پرس یامزهیب عطا

 کو؟-

 اشاره کرد و گفت: یسمت به

 .نازه یلین،خیبب رودهیاون لباس سف-

 .کرد خیسارا دستام  دنِیانداختم و با د ینگاه

 

 کمی_و_هشتاد_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتاد و دوم[ ستی]پارت دو
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 ��بیغر آغوش��

 "سارا"

 !قرارمیچمه که انقدر ب دونستمیداشتم و حالم خوب نبود،خودمم نم استرس

 :دمیدستمو گرفت،پرس عیسر رایبه اون سمت.سم دنیشد،همه دو یریاونطرفِ سالن درگ دفعههی

 شده؟یچ-

 باال انداخت و گفت: یاشونه

 .واال دونمیمنم نم-

.قلبم تندتند زد خی رایسم یدستم تو دستا کدفعهیدقت کردم و  یختند،کمیریبِهَم م رویداشتند عروس رسماً

 :دیپرس یبا نگران رایکه سم دیکوبیم منهیس یداشت به قفسه

 کرده؟! خیچته سارا؟چرا دستات -

 گفتم: یمِن و به سختمِن با

 فر...فر...ها..ن!-

فرهان دهنش از تعجب باز موند،شاهرخ رفت سمتشون و آرومشون  دنِیسرعت سرشو چرخوند و با دبه رایسم

 شدیچ دمی.نفهمشد نیفرهان نقشِ زم دفعهکیکه  میهم بود یرهیموقع با فرهان چشم تو چشم شدم،خ.همونکرد

 به سمتش،اسمشو بلند گفتم: دمیو دو رونیب دمیکش رایکه دستمو از تو دستِ سم

 !فرهان-

پر از اشک شد و دستشو گرفتم تو  ن،چشمهامیندادم و کنارِ فرهان ولو شدم رو زم تیهمصدام زد اما ا مامانم

 صدام کرد: بازشمهین ی.با چشمهادستام

 سارا!-

 جانم؟!-
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 منو...ببخش...-

که آمبوالنس خبر  شدمیهِق داشتم خفه مشد،از هِق هوشیموقع فرهان بم و همونرو گونه دیچک اشکام

 .رو به دامون گفتم:بلندم کرد،فرهان رو بردند نیتم و از رو زمکردند.مادرم اومد سم

 ؟مارستانیب یبریداداش دامون مارو م-

 هم گذاشت و گفت: یرو چشمهاشو

 .برمتونید،میسوارش-

آخر چشمهام تو  ی.لحظهمیهم دامون سوار شد و حرکت کرد م،بعدیدامون شد نیکمکم کرد و سوارِ ماش رایسم

فرهان متعجب  دنِیرو زار زدم و هنوز از د مارستانی.کلِ راهِ بدراومد شترینگرانِ پدرم قفل شد و اشکم ب یچشمها

م به نکهی.فرهان باالخره برگشته بود اما قبلِ اداشت قتیحق نکهیاما مثلِ ا نمیبیدارم خواب م کردمیبودم،فکر م

 !شده بود مارستانیب یبده روونه یحیتوض

 .موندیزنده م دیشدم،فرهان با ادهیپ نیو من با عجله از ماش مارستانیب میدیرس باالخره

 

 دوم _و_هشتاد_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتاد و سوم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

یمن یچیدر آروم کردنم داشت اما من اِنگار ه یاز پرستارها سع یکیاورژانس شدم و سراغِ فرهان رو گرفتم، واردِ

جلومو  گهیپرستارِ د هیکه فرهان رو برده بودند،دمِ در  یسمتِ اتاق دمی.پرستار رو هُل دادم اون سمت و دودمیفهم

 گرفت و گفت:
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 !مهیوخ یلیخ ماریب د،وضعِیحفظ کن تونویخانم خواهشاً خونسرد-

 دوباره پر از اشک شد و با التماس گفتم: چشمهام

 .چندلحظه نمش،فقطیبب دیتوروخدا بزار-

 !ستیهم براشون خوب ن جانیندارند،ه یخوب تِیوضع شونیاالن ا زمیعز شهینم-

 آخه چرا؟مگه چشه؟-

 بهم انداخت و گفت: ینگاهِ کوتاه پرستارِ

 .دیبهتره بعداً با دکترشون صحبت کن-

 سمتم و آروم گفت: دیدو رایولو شدم که سم نیگفت و رفت،همونجا رو زم نویا

 .نیمن قربونت بشم خواهرم بلندشو از رو زم یاله-

 :دیاومد سمتم و پرس هی.مامانش با گرفرهان اومدند ینشوند،همون موقع خانواده یصندل یکرد و منو رو بلندم

 ؟ساراجان فرهان کجاست؟چِش شده-

 م و گفتم:رو گونه دیچک اشکهام

 !مامان دونمیمنم نم-

.دل تو دلم شدیچشمم دور نم یافتادنِ فرهان از جلو یلحظه هم صحنه هیخت،یمن اشک ر ینشست و همپا کنارم

 .حالش خوب بشه کردمینبود تا بفهمم فرهان چش شده و همش دعا م

 :دمیسمتش،اول از همه من پرس میرفت دفعهکیاز اتاق خارج شد و همه  دکتر

 دکتر حالش خوبه؟ یآقا-

 گفت: ینیغمگبه چشمهام انداخت و با حالتِ  ینگاه دکتر

 خدا بهتون رحم کرده دخترم!-
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 پدرِ فرهان به حرف اومد: ندفعهیا

 شده؟یمگه چ-

 بوده! یقلب ستِیمتاسفانه ا-

 دهنم گرفتم و مادرش بلند گفت: یبا ترس جلو دستمو

 ابولفضل. ای-

 :دیپدرش پرس دوباره

 آخه چرا؟-

 :دیبه هممون انداخت و پرس یهیاندرسفنگاهِ عاقل دکتر

 عمل بشه؟! عتریهرچه سر دیداره و با یقلب یماریب ضتونیمر دیدونیشما نم یعنی-

بود و  ضی.فرهان مرماتش برد واریغش کرد و پدرش کنارِ د ،مادرشیتوان از وجودم رفت و ولو شدم رو صندل رسماً

 سخت... یلیهم باورش برام سخت بود.خ م،هنوزیاز ما خبر نداشت چکدومیه

 

 سوم_و_هشتاد_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتاد و چهارم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 گفت: دیرو د تمونیکه وضع دکتر
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یشدن قلب عمل رو شروع م دایو به محضِ پ میگذاشت تیرو تو اولو شونیما ا دیلطفاً آرامشتون رو حفظ کن-

 .دیبراش دعا کن م،فقطیکن

چشمهام عبور کرد،انگار  یاز جلو یینمایس لمِیکه با فرهان گذروندم مثلِ ف ییهابلند شد و تمومِ لحظه هِقمهِق

.به خودم و شدیذهنم پاک نم یهاش،نگاهش و حرفهاش از تو.خندهمیو عاشقِ هم شد دمشیبود که د روزید نیهم

 خدا قول دادم اگه حالش خوب بشه ببخشمش!

********************************************** 

از قلب هم نبود،چشمم افتاد به تهِ راهرو و  یاز دکتر نبود.خبر یگذشته بود اما خبر ساعتکیشوک بودم، یتو هنوز

 شیاومد کنارم و با لبخندِ همشگ بای!دمیهم بهم زد نارویا یِ.عروسشدندیم کیکه همراهِ شاهرخ نزد دمید روباید

موضوع چشمهاش قرمز شد و فکر کنم اگه  دنِیبعد از شن دفرهان بو یِمیداد،شاهرخ هم که دوستِ صم یبهم دلدار

 .کردیم هینبود حتماً گر یکس

 نیو بلندتر نیبدتر شبکنند،اونیعمل رو شروع م یزودشده و به دایانتظار دکتر خبر داد قلب پ یبعد از کل باالخره

شاهرخ  بای.دما اما اصالً خوش نبود گرفتند،حالِیاز هم سبقت م یشیپ یو برا گذشتندیبود.ساعتها م میشبِ زندگ

رهیاما در سکوت خ خت،پدرشیریو همچنان اشک م گفتیذکر م لب رِی.مادرِ فرهان زمنو رایو سم کردیرو آروم م

که باالخره دکتر  شدمیم قرارتریکم داشتم ب.کمش نشان از اضطرابش بودشدهمشت یدرِ اتاق عمل بود و دستها ی

 گفت: یلاومد و با خوشحا

 .بود و خطر رفع شده تیعمل با موفق-

شده بود فرهان حالش خوب نکهیفراموش کردم و از ا روییاون چندماه تنها یبهم دادند،همه ارویلحظه انگار دن اون

 :دمیخوشحال بودم.از دکتر پرس

 مش؟ینیبب شهیم-

 زد و گفت: یلبخند دکتر

 .دشینیبب دیتونیفعالً نه،هروقت انتقال شد به بخش بعد م-

.باالخره به بخش بود وارید هی نمونیب یسخت بود مخصوصاً حاال که فاصله یلیگفتم و منتظر موندم،انتظار خ یاباشه

 کردم: و آروم صداش کشیو رفت.رفتم نزد دیپرکش امیتمومِ دلتنگ دنشیبه اتاقش،بعد از د میمنتقلش کردند و رفت
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 !فرهان-

 .بود یبرام کاف نیلبخند زد و هم دنمیتکون خورد و آروم چشمهاشو باز کرد،به محضِ د پلکاش

 

 

 چهارم_و_هشتاد_و_ستیدو_پارت#

 

 

 @Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتاد و پنجم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 :دمیو آروم پرس کترشینزد رفتم

 ؟یخوب-

 آروم گذاشت رو هم و گفت: چشمهاشو

 آره! یتو که هست-

 و گفتم: دمیخند

 .یجوکِ سال رو گفت-

 :دیباز کرد و پرس چشمهاشو

 ؟یکنیفکر م ینطوریچرا ا-
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 پر از اشک شد و گفتم: چشمهام

 .یو رفت یچون تنهام گذاشت-

 که گفت: ختمیاشک ر شتریشد،دستشو آورد سمتِ دستم و گرفتش.ب مرهیبه دندون گرفت و خ لبشو

 !مشکالتِ خودم کردم رِیکه تورو هم درگ دیمجبور بودم برم،ببخش-

 :دمیداد که پرس یفشارِ آروم دستمو

 ؟یمجبورت کرده بود که با من نامزد بش یک-

 تندتند تکون داد و گفت: سرشو

 مجبورم نکرد،اما... یکس هینه،نه واسه اون قض-

 ؟یاما چ-

 انداخت و گفت: ریبه ز سرشو

 !ا بعدش عاشقت شدممن واسه استفاده از تو اومدم طرفت ام-

 بزنم و فقط نگاش کردم که ادامه داد: یحرف تونستمیتو دلم شکست،نم یزیو چ دیلرز لبام

درمان اما پدرم بهم اجازه  یخارج از کشور برا رفتمیم دی.بادونهینم کسچیدارم اما ه یقلب یضم،ناراحتیمن مر-

 نکهی.تا اگرفتم ازدواج کنم میبزاره زودتر برم تصم نکهیا یرابرم و اصرار داشت ازدواج کنم و بعد برم،منم ب دادینم

 خواستمیو نم رفتمیم دیاستفاده کنم،بعدش عاشقت شدم اما با زتگرفتم ا میو ازت خوشم اومد و تصم دمیتورو د

که نتونست فراموش  یاما کس تیزندگ یِپ یریو م یکنیمدت فراموشم م هی.با خودم گفتم بعدِ یمن بسوز یبه پا

 !کشهینبودت زودتر منو م دونمیو م تونمیو برگشتم.سارا من بدونِ تو نم اوردمیکنه خودم بودم و باالخره طاقت ن

 !دمیبوس شویشونیاما خم شدم و پ میبه هم مَحرم نبود گهید نکهیو حالم بد بود،با ا اومدیبند نم اشکهام

 .بهش لبخند زدم و گفتم:خندونش قلبمو به طپش انداخت یعقب و چشمها شد،رفتم قیتو تمومِ وجودم تزر آرامش

 !تونمینم تویچون منم ب رینگ میتصم ییتنها گهید-
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 .یلیدوستت دارم سارا،خ یلیبخدا خ-

 و گفتم: دمیبوس دستشو

 .نهیشک نکن حسِ منم هم-

.فرهان زودتر خوب بشه کردمیاز دستش ناراحت نبودم و دعا م یاذره گهیخوامش،دیم واروانهیشک نداشتم د و

 ...کنارِ من باشه خواستمیداشت م یروزم فرصتِ زندگ کیاگه  یمن بود و حت یِمردِ زندگ

 

 پنجم_و_هشتاد_و_ستیدو_پارت#

 

@Saeedi i Zahrah 

 

 و هشتاد و ششم[ ستی]پارت دو

 ��بیغر آغوش��

 ماه بعد... کی...

 "باید"

 :دیچیتو خونه پ یبلندِ شاد یرو آماده کردم و دادم دستِ مامانم که صدا کامران

 .بگو یرام نیبه ا یزیچ هیداداش خانم-

 :دمیو پرس دمیتو راهرو کش یسرک

 باز؟ شدهیچ-

 .پوشهینم روگمیکه من م یلباس یرام-



بیآغوش غر

574

و گفتم: دمیخند

!کنهیکارِ خودشو م ی،تا فردا صبحم التماسش کنخودتو خسته نکن-

داداش!خانم-

.مراسمِ عقدِ سارا و فرهان بود،فرهان دو روز بعدِ شدمیزودتر آماده م دیو برگشتم داخلِ اتاق،با دمیخند دوبازه

درآوردم و تنم کردم،موهامو باز دورم  مویشبِ مشک راهنِی.پمن و شاهرخ عمل کرد و حالش خوبِ خوب بود یِعروس

که دوستشون  ییاتفاق داشتم کنارِ کسا نهمهیبود که بعدِ ا ب.اِنگار مثلِ خواشدم چشمهام یرهیخ نهیو تو آ ختمیر

.درِ اتاق زده شد و حال نبودم حسویب ینایاون دخترِ ناب گهیاز سالها حالم خوب بود و د کردم،بعدیم یدارم زندگ

و گردنم  ناراز کنارِ گوشم زد ک موکم،موهاینگاش کردم.بهش لبخند زدم که اومد نزد نهیشاهرخ اومد داخل،از داخلِ آ

.بعد آروم گفت:دیرو بوس

.خانماسالم خانم-

و گفت: دیبلندبلند خند مافهیق دنِی.با دسرخ شد و جوابِ سالمش رو دادم صورتم

.یشیسرخ م ینجوریا دنتیکه هنوزم بعد از هربار بوس شهیدختر،باورم نم یاوونهیتو د-

که گفت: دمیخند منم

.ایخوشگل کرد یلیکه خ ستیفکر نکن حواسم ن-

:دیسرخ شدم که با خنده پرس دوباره

شکالتِ بابا کجاست؟-

.دستِ مامانمه-

انداخت دورِ کمرم و از پشت بغلم کرد،آروم دمِ گوشم گفت: دستشو

.کرده دایرنگ پ یچاِنگار همه یشد میواردِ زندگ ی،از وقتچقدر خوبه بودنتون-

 دیچیادکلنش پ یو بو دمیکش یقیمن بود،نفسِ عم یآغوش برا نیتربهیغر یروز هیکه  یداشت آغوشآرامش  چقدر

و گفتم: مینیتو ب
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.یتنهام نزار چوقتیعطرِ تنتم،قول بده ه یعاشق بو-

چشمهام شد و گفت: یرهیخ نهیداخلِ آ از

!که ولت کنم رمیمگه بم-

و گفت: دمیرو بوسشگفتم و برگشتم سمتش،گونه رِلبیز یاخدانکنه

.شد رید میبر-

بودم که  یقلبِ پاکِ مرد ونِیمد رویخوشبخت نیگرفت تو دستش و قلبم آروم گرفت،من خوشبخت بودم و ا دستمو

.داشتیقدم برم نانیکنارم با اطم
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