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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 ( یشگیرمان بغض هم 2بغض آلود) جلد  یرمان زندگ 

 

 لو ی: زهرا نب سندهینو

 

 عاشقانه  یانجمن رمان ها عضو

 

  شونیو حال پر یمقابل زمزمه وار اسم خدارو صدا زدم، رسام با نگران یصحنه  مسخ

 برداشت. زیسمتش خ به

 زد. ادیگرفته فر یآغوشش جا داد بغض کرده با صدا یزن رو تو ریبرداشتم، رسام پ یقدم

 مامان بزرگم قرص هات کجاست ؟ _

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 به دست به آشپز خونه اشاره زد. رزنیپ

 دیاب رمیلرزون به سمت آشپزخونه رفتم هر جا م یبا پا ها یحرف چیام شد، بدون ه رهیسر بلند کرد ملتسم خ رسام

 دردسر درست بشه چقدر بد شانسم من آخه. هی

باالخره قرص  یکه چشمم رو گرفته بود با حواس پرت یکیمدرن و ش لیآشپزخونه زدم گذشته از وسا یتو یچرخ

 کردم. دایاپن پ یقلب رو رو یزبون ریمخصوص ز

در اوردم و  یاز داخل قوط یحال رفتم زانو زدم و کنار اون زن نشستم قرص یدوان به سمت رسام و اون زن ب دوان

 م.زبونش قرار داد ریز

 ...ستیخونه ن نیا یتو یزن کس ریپ نیجز ا بهیرسام افتاده بود عج یدست ها یجون رو یحال و ب یب

  یزیچ ادیتنش من رو  یحصار دستش قفل کرد، بو نیزده ام رو ب خیکرد و دست  کمیجون نزد یهاش رو ب دست

 کرد. یبه مغزم فشار اوردم برام گنگ و نامفهوم جلوه م یانداخت که هرچ

 ن زدم. ریو گلگون پ یگوشت یبه گونه  یبوسه ا رسام

 مامان جونم حالت خوبه ؟ _

 چشم هاش رو باز و بسته کرد، خواستم بلند بشم که فشار دستش رو محکم تر کرد. یحال یب زن

 .دینال یآروم یبا صدا د،یچشم هام لرز مردمک

 فاطمه  _

 اش شدم. رهیخ متعجب

 ؟! گهید هیمامان بزرگ فاطمه ک _

 نگاهم کرد. رهیخ رهیبغض کرده خ دیصورتش غلت یرو یاشک قطره

 و کالفه رو به رسام کردم. یعصب

 بزار من برم  _
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 به مادر بزرگش زدم. یا اشاره

 از قدم نحس منه  نیحال مادر بزرگت بده و ا نیبب _

 کرد. یخنده ا یلودگ با

  یباش یهمه خرافات نیا ادیبهت نم _

 .دیرفتم دوباره خواستم بلند بشم که دستم رو کش یچشم غره ا یعصب

 نرو  _

 به سرم زدم. یبا دست آزادم ضربه ا کالفه

 کنه  یولم نم گهید نهیب یمن رو م یهرک هیدونم جاذبه دارم چ ینم _

 لب غر زدم. ریز

 عجب ها  _

 .دمیفش چسباز کت دمیکش رونیمادر بزرگش رو بلند کرد متقابل بلندشدم دستم رو از دستش ب رسام

 مقابلم دهنم باز موند. یاتاق دل باز دنیدر رو رسام باز کرد با د مشیخونه برد یسمت اتاق گوشه  به

 جا چقدر قشنگه ! نیا

 بزنم که دوباره دستم رو گرفت. میخواستم بلند بشم ج مشیتخت وسط اتاق گذاشت یرو

 نرو فاطمه  _

 رو لمس کردم. دستش

  ستمیمن فاطمه ن _

 اتاق رو عوض کرد. یحال و هوا یخنک میپرده اتاق رو کنا زد و پنجره رو باز کرد، نس رسام

 به موهاش زد. ینشست و چنگ یصندل یرو رسام
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 مامان بزرگ پس بابابزرگ کجاست؟! _

 حال گفت: یازم گرفت و ب نگاه

  رونیبا بابات رفتند ب _

 .دیغر یعصب

  یموند یتنها نم شتیاومد پ یم یگفت یبه رسا م _

 خودم کنم  ریکه رسا رو اس شهینم _

 به رسام گفتم: زیخراب التماس آم یحال با

 تورو خدا بزارمن برم هزارتا کار دارم _

 زد. یپوزخند

  یکن یجا کار م نیبه بعد ا نیاز ا _

 .دمیابرو درهم کش یعصب 

 گفته ؟ یاون وقت ک _

 اش زد. نهیبه س یا ضربه

 من گفتم _

 کردم. یا خنده اریاخت یب 

 تو... یباش یخر ک _

 گفت: یبا مهربون رزنیپ

 فاطمه  _

 .دمیحرفش پر ونیم
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  ستمیحاج خانم من که گفتم فاطمه ن _

 و بلند شدم. دمیدستم رو کش یصورتم عصب یسوزش دوباره  با

 باش ! یکه کرد ییغلط ها نیا یمنتظر تالف یشد دوم نیا _

 یچشم هاش دندون قرچه ا ی رهیکرد ، لجوج خ یشدم هرم نفس هاش با صورتم برخورد م کینزد کینزد بهش

 کردم .

 .رمیزن باعث شد که ازش فاصله بگ ریپ نیه یصدا دمیقدرت دستم رو به صورتش کوب با

 هم باش  یمنتظر دوم شیکی نیا _

 تم مقابلش گرفتم.باد کرده بود، طلبکارانه دس بیصورتش گذاشته بود و رگ گردنش عج یرو دست

  ادیرو رد کن ب میگوش االی _

 رو جا داده بود کردم. میشلوارش که گوش بیدست داخل ج رونش،یو ح یعصب یتوجه به چهره  یب

 دستم جابه جا کردم. یرو تو یکرد، با دست ها لرزون گوش یگرد شده و خون آلودش نگاه نگاه م یچشم ها با

رو داخلش جا دادم  ختمیر یب یموها دم،یموهام رو باال کش یبهش زدم، از کنارش گذشتم شال افتاده از رو یا طعنه

 خونه گذشتم. یدوان دوان از دو ورود

 افتادم. نیزم یرو اطیبه در ح کیکه خوردم نزد یگذشتم با سکندر یسنگالخ اطیسرعت از ح به

 چیبود که ه یاون خونه ا ییه اون لحظه برام ارزش داشت رهاک یزیپا و درد دستم برام مهم نبود تنها چ درد

 بهش نداشتم. یشناخت

صورتم رو  یبا پشت دست عرق رو یبا کالفگ دیبار یسرم قرار داشت عرق از سر و روم م یآفتاب درست رو غیت

 گرفتم.

 یاه ابونیخ یتو رونیو ح جی.گدیرس یبه نظر نم ندیبرام چندان خوشا نیبه تنم و بدنم نفوذ کرده بود و ا گرما

 ناآشنا قدم تند کردم.
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 یانداختم با آسودگ یقرارم کرد. با استرس به پشت سرم نگاه یمهمون قلب ب یلرزو وهم ابونیخ یو خلوت سکوت

 . ومدیخدارو شکر دنبال ن دمیکش ینفس

 دهیو زبونم به کام چسب لب هام خشک ادیز یرو دادم، از تشنگ ادهیپ یدرخت گوشه  یبه تنه  هینفس زنان تک نفس

 بود.

 انگشت هام رو باز و بسته کردم. یکرد به آروم یحس بود و گزگز م یدستم جابه جا کردم دستم ب یرو تو یگوش

باالخره تماس برقرار شد و صداش  یدر پ یرو لمس کردم، بعد از چند بوق پ هیاسم هان یگوش یمخاطب ها نیب از

 .دیچیگوشم پ یتو

 سالم عشق خودم  _

 .دمیکش ینفس

 ؟ یخوب هیسالم هان _

 گرفت. یاز نگران یرنگ صداش

 افتاده ؟ ی؟ اتفاق ایدر یخوبم تو خوب _

 به صورتم زدم. یدست آزادم باد با

 خوبم نگران نشو  _

 کردم. یمکث

 ؟ییکجا _

 رفتم خونه  یداشتم م رونمیب _

 وار گفتم: زمزمه

 خونه مادربزرگت ؟! یایب یتون یم هیهان _

 تر از قبل گت: نگران
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 افتاده ؟! یافتاده آره ؟ مادر بزرگم خوبه برا بابا بزرگم اتفاق ی؟ اتفاق یخونه مادربزرگم برا _

 بهش . دمیتوپ کالفه

  یزن یچته آخه پشت سرهم حرف م یکم ریزبون به دهن بگ هیهان _

 قرارتر شد. یب صداش

  یاز استرس و نگران رمیمی؟ دارم م ایشده در یچ _

 من منتظرم  نجایا ایب شهیداره تموم م میشارژ باطر _

 کرد. یکردن هاش تماس رو قطع کردم گرما عصابم رو خراب م غیج غیتوجه به ج یب

 در انتظار اومدنش شدم. ابونیچشم به خ منتظر

 ابونیخ یوت هیرنگ هان دیره سمند سفبه ساعت بشه باالخ لیتبد قهیکه دق نکهیو قبل از ا قهیبه دق لیها تبد هیثان 

 .داشدیپ

 .نتمیتا بلکه بب ستادمیا ابونیاومدم کنار خ رونیرو ب ادهیبود با ترس از پ یدر حال رانندگ یسرعت وحشت بار با

 نیطن ابونیخ یکه گرفت تو ییهویها از ترمز  کیالست غیج یصدا ستادیجلوتر ا یکم نیشدنش ماش کینزد با

 انداز شد.

 شد به سمت قدم تند کرد . ادهیپ نیقرار از ماش یشدم با حال و روز آشفته و ب کینزد نیدوان به ماش دوان

 با دوتا دست هاش دست هام رو گرفت. ستادیا مقابلم

  ایدر _

 هم گذاشتم. یکرده اسمم رو صدا زد، چشم رو بغض

  فتادهین یکس یبرا یاتفاق چیه هینگران نباش هان _

 کرد. یوارسدقت صورتم رو  با



 بغض آلود یزندگ

 
10 

 

 صورتت چرا قرمزه  _

 کرد. یمکث

  یکس یانگشت ها یانگار جا _

 انداختم. نییکرده سر پا بغض

 بد بگم  میبش نیبهتره سوار ماش _

 .دیغر یرو مهم تر گرفت، عصب دستم

 کار رو کرده ؟ نیحسام باز ا _

 زدم. یپوزخند

 نه  _

بعد  دیبار یم نیصندل جا دادم .حرارت از ماش یجلو رو باز کردم و خودم رو رو دمدریکش رونیرو از دستش ب دستم

 پشت فرمان جا گرفت. هیهان یقیاز دقا

 گفتم: یرو روشن کرد با حس سرما با خوش نیماش

  یدستت درد نکنه که کولر رو زد _

 ابونیاز نگاه کردن به خدست  یزنگ گوش یشد، با صدا یدرهم مشغول رانندگ یانداخت با ابرو ها ینگاه مین

 .دمیکش

 رو لمس کردم. یگوش ینقش بسته بود، لب به دندون گرفتم و صفحه  یگوش یرو صفحه  یعل ریام اسم

 بله ؟ _

 داد. یم یخوش حال یبو صداش

 ؟! یخوب ایسالم در _
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  یخوبم تو خوب _

  شمینم نیبهتر از ا _

 لبم نقش بست. یرو یجون یب لبخند

 خدارو شکر  _

 بزنه گفتم: یکه حرف نیاز ا قبل

 دیببخش شهیداره تموم م میشارژ باطر ریام _

 گفت: یتند

 نداشتم خواستم به شام مهمونت کنم  یچه بد کار یوا _

 باال انداختم. ییابرو

 به چه مناسبت ؟ _

 تو با مهسا ! ییآشنا _

 ... یعل ریام شام با اممهسا خانم ناهار با حس نیزدم، ماشا اهلل چه خوش اشتها هم هست ا یپوزخند

 شام دعوتم شرمنده  نایا هیهان یمن امشب خونه  _

 یرو خاموش کردم و رو یحوصله به عمد تماس رو قطع کردم تا فکر کنه شارژم تموم شد، به سرعت گوش یب

 پرتش کردم. نیداشبورد ماش

 

 انداخت. ینگاه مین هیهان

 تورو شام دعوت کرد! یک _

 نازک کردم. یچشم پشت
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  امیهم نم یدعوت کن _

 زد. یپوزخند

 معلومه  _

 سرش رو عقب نر فرستاد. یشال رو کالفه

 افتاده  یچه اتفاق یگینم _

 .دمیکش یآه

 یحرف م می. من رو برد شرکت شون، خودش کار داشت رفت با مرمیتا گچ دستم رو باز کن میصبح با حسام رفت _

 شد دایپسر عموت پ نیا یزدم که سرو کله 

 .دیدرهم کش ابرو

 خب  _

 مادر بزرگت  یبا خودش برد خونه  دیبه زور من رو کش _

 لرزون ادامه دادم. یکرده با صدا بغض

  یباهام باش دیبهم گفت با _

 .دیصورتم غلت یرو یاشک

 زد یلیاون اون بهم دوتا س دیتالش کردم تا فرار کنم نذاشت و زودتر فهم یهرچ _

 رد.پارک ک ابونیخ یرو گوشه  نیماش

  یکرد یکار نیهم چن یشعور با چه جرئت یب یپسره  _

 .دمیسمتش چرخ به

 ؟! هیچ یدون یجالبش م _
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 تکون داد. یسر یعصب

 گفت فاطمه فاطمه  یحالش بد شد همش م دیمن رو د یمادر بزرگت وقت _

 .دیباال پر ابروهاش

 مادربزرگم االن حالش خوبه ؟ _

 آره منم از فرصت استفاده کردم و از دستش در رفتم _

 به چونه زد. دست

 مادر بزرگ من به تو بگه فاطمه  دیچرا با _

 .دمینال الیخ یب

 نبره  ییبو یموضوع کس نیتورو خدا از ا هیهان _

 به بازوم زد. یا ضربه

 که انجام یکار یمنه ول یه پسر عموببره ، احمق رسام درست ییموضوع بو نیاز ا یکس دیچرا نبا اینشو در جیگ _

 احمقانه اس  یلیداده خ

 گفتم: کالفه

 میزندگ بیو غر بیعج یاتفاق ها نیترکه خسته شدم از ا یسرم داره از درد م _

 خستم دادم. یبه چشم ها یانگشتم ماساژ با

 حسام خسته شدم  یتورو خدا هرچه زودتر من رو برسون خونه  هیهان _

 نیواردا یدادم پوف از وقت هیتک ی. سرم رو به صندلدمیکش یاز سر آسودگ یرو روشن کرد، نفس نیماش یناراض

 خونه شدم هزارتا اتفاق و بال سرم اومده.

 یرو از رو یبود. دست دراز کردم تا گوش یحوصله مشغول رانندگ یگره خورده و ب یبا ابرو ها هیباز کردم هان چشم

 پاکت رو خوندم . یبرداشتمش با دقت اسم رو یبه چشمم خورد با کنجکاو ینگداشبورد بردارم که پاکت قرمز ر
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 شهرزاد  _

 رو پشت و رو کردم. پاکت

  یها نبود زیچ نیو ا لمیقبلنا اهل ف هیهان _

 کرد. یا خنده

  یدرک کن شتریرو ب یعاشق یگرفته گفت نگاهش کن تا کم دیسع _

 باال انداختم. ییابرو

 جون  دیسع کیبار _

 بود زمزمه کرد. الشیکه محو خ انگار

 من قربونش بشم  یاله _

 جمع شد. صورتم

 جمع کن خودت رو  یاه اه حالم رو بهم زد _

 رفت. یغره ا چشم

  نمیب یآخه منم اون موقع حال و روزت رو م یشیتوام عاشق م _

 زدم. یپوزخند

 ؟! یزنیپوزخند م هیچ _

 گفتم: تلخ

 رفت رو ازم گ یبرادرت فرصت عاشق _

 درهم شد. صورتش

  ینباش ته اش تو زن داداش خودم دینا ام ایدر _
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 .دمیغر یعصب

 داداش کج و کوله ات  نیمن رو با ا یکشت _

 به دندون گرفت. لب

 ها  ینگفت یگفت یزیبه داداش من چ یهو _

 مثال ! شهیم یچ نمیبب گمیم _

 .ستادیبهش زدم پشت چراغ قرمز ا یچشمک

 هم داداشت به درد نخوره هم پسر عموت  _

 زر نزن  _

به  گل یدختر بچه  دنیبا د دمیکش نییرو پا شهیگرفتم، ش هینگاه از هان نیماش ی شهیبه ش یخوردن ضربه ا با

 لبخند مهمون لب هام شد. اریاخت یدست ب

 جونم خوشگله ؟! _

 گفت : یزبون نیریش با

 ؟یخر یخاله ازم گل م _

 تر شد. قیعم لبخندم

 حال سه شاخه بده نیرو ندارم بهش گل بدم،با ا یکه کس نیبا ا _

دستش به سمتم  یرو یگل ها نیاز ب دیدونه سف هیصورتش رو کنار زد، دوتا شاخ گل رز قرمز و  یرو یذوق موها با

 گرفت.

 و بهش دادم. دمیکش رونیرو ب یتنها ده تومن فمیگل هارو از دستش گرفتم ، از داخل ک یخوش با

 خوشگله  ایب _
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  ارمیبراتون ب رمیخاله بزار برم چهار تومن از محمد بگ _

 هم گذاشتم. یرو چشم

 خودت  یبرا زمیخوام عز ینم _

 .دیدرهم کش ابرو

 ! ستمیمن که گدا ن _

 گفتم: متعجب

 آخه ؟ هیچه حرف نیعه دختر ا _

 .دمیاز ته دل کش یگذشت، آه از کنار دخترک یبدون معطل هیسبز شدن چراغ قرمز هان با

 داشت ؟! یچه عزت نفس یدید هیهان _

 تکون داد. یسر یناراحت با

 حال اون باز از من خوشبخت تره نیبا ا _

 زد. نیبه فرمان ماش یضربه ا یعصب

 و چرت  یخودیب یحرف ها نیدست بکش از ا ایاه در _

 نیاز ماش یا گهیحرف د چیبدون ه نیماش ستادنیچشم دوختم، با ا رونینگاه ازش گرفتم بق کرده به ب یدلخور با

 .ستادمیشدم با صدا زدنش ا ادهیپ

 ؟! یریکجا م ایدر یهو _

 دستم جابه جا کردم. یهارو تو گل

 حوصله ندارم  هیهان هیچ _

 تاسف تکون داد. یاز رو یسر



 بغض آلود یزندگ

 
17 

 

 جا موند  تیگوش _

 رو به سمتم گرفت. لمیبا ف یگوش ستادمیگرد کردم کنار پنجره ا عقب

 نگاه کن  نمیببر ا _

 زدم. یخودآگاه پوزخند نا

  رمیبگ ادی یالبد عاشق _

 کرد. یپوف یکالفگ با

 دختر دستم خشک شد ریبگ یباز چرت گفت _

 کردم و به سمت در رفتم... یلب خداحافظ ریرو از دستش گرفتم، ز لمیبا ف یگوش 

 حسام

. 

. 

قرار شدم برام  یمهسا ب دنیکه به محض د نیخودم هم قابل پرسش بود . درک ا یقلبم برا بیو غر بیعج حال

 گنگ و نامفهوم...

مورد عالقه ام  یاز خواننده  یدرهمش انداختم دست به سمت پخش بردم و آهنگ یبه چهره  ینگاه مین اریاخت یب

 انداز شد. نیطن نیماش یشادمهر تو

 یآدم شهیقلبم دست هام مشت شد مگه م یقرار یهمه ب نیاخت. از ابهم اند ینگاه مین یقیموس یصدا دنیشن با

 جنبه باشه. یهمه ب نیبه سن و سال من ا

 

 نفرهمه رو بخاطر تو پس زده  هی ینیبب هیخوب حس

  هیبه تو نفس نفس زده حس خوب دنیرس یراه رو برا ی همه
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 موندن کنار تو مصمم  ینفر واسه  هی ینیبب هیخوب حس

 هیو بگه موندنش کنار تو مسلم حس خوب ریدستت رو بگ 

 لحظه که ... نیتو هم 

 پخش رو کم کردم. یصداش صدا دنیبا شن 

 جانم ! _

 .دیو ازم نگاه دزد دیچشم هاش لرز مردمک

 هنوزم باورم نشده که ماهرو مرده  _

 .دمیاز ته دل کش آه

 رفته ! ستیکنم که ن یخودمم بعداز پنجاه روز تازه دارم باور م _

 گفت: لرزون

 شد که فوت کرد؟! یچ _

 تکون دادم، دست پاچه گفت: یسر

  دمیسوال پرس نیکه ا دیببخش دیببخش _

 زدم. یانداختم، لبخند تلخ ینگاه

  _استخر خفه شد یتو  

با هزار  ست،یسوزن انداختن ن ی. اوه جاستادمیاومدم ا یبا بچه ها م شهیرو دور زدم مقابل رستوران که هم دانیم

 شد. ادهیپ یحرف چیکردم مهسا بدون ه دایپ یپارک یباالخره جا یبدبخت

 مقابلم نقش بست . ایرنگ در یاشک آلود آب یچشم ها یلحظه ا یبرا دم،یبه کتم کش یشدم دست ادهیپ نیماش از
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خورد و حس  یم چیمشامم پ یعطرش تو ینگاهم کرد بو ستادمیفکر تکون دادم کنارش ا نیاز ا ییرها یبرا یسر

 کرد... یم جادیوجودم ا یتو یناب

 

 باال رفته وارد رستوران شد. یانداخت با ابروها ینگاه میورود نشونه رفتم ن یدستم رو به معنا ستادمیا کنار

 یخال یبود و هم تنها جا یدنج یسالن قرار داشت اشاره زدم.هم جا یکه گوشه  یزیبه م ستادمیکنارش ا متزلزل

 بود...

 و رو به روش نشستم. دمیکش رونیرو ب یگرفت، متقابال صندل یجا زیو پشت م دیرو عقب کش یصندل

 نبود. یمن پنهون شدن زیاز نگاه ت نیداشت و ا یدست هاش لرز کم 

 قرار داد، سر بلند کردم. زیم یغذا رو رو یمنو دمیکش یگارسون کنارم نفس ستادنیبا ا 

 بهت  میگیم میهر وقت انتخاب کرد _

. با دقت غذا هارو از نظر گذروندم و دیاز دستم کش یحرف چیرو مقابلش گرفتم بدون ه یتکون داد و رفت، منو یسر

 رو بستم و کنارم گذاشتم. یمنو یانتخاب چیدر آخر بدون ه

 زد. یپر اضطراب لبخند

 ؟ دیانتخاب کرد _

 گفتم: یالیخ یب با

 نه  _

 نگاهم کرد. متعجب

 دمیمنم از همون سفارش م یتو انتخاب کن یهر چ _

 هاش برق زد. چشم

 پس سخت شد  _
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 کردم. یگذاشت، خنده ا زیم یحوصله منو رو رو یب

 شد پس؟ یچ _

 انتخاب کنم  یدونم چ ینم _

 به چونه زدم. دست

 سفارش بدم ؟ یکباب زعفرون هینظرت چ _

 نازک کرد. یچشم پشت

  ستیبد ن _

 به سمت مون اومد. یگارسون تکون دادم متوجه ام شد ، به تند یبرا یبه عقب برگردوندم دست سر

 مهمون صورتم کردم. یلبخند

 باهمه مخلفاتش لطفا یدوتا کباب زعفرون _

 نوشت. یزیدفترچه اش چ یتو

 ست؟ین یا گهیامر د _

 زینه عز _

 سمتش برگشتم. به

 از غذا  نمیا _

 تموم کار هاش معلوم بود. یتو یانداخت دست پاچگ نییرو پا سرش

 به تو بدهکارم ! یمعذرت خواه هیمن  یدون یم _

 شد. نییگلوم باال و پا بکیسرش رو بلند کرد، س یتند به

 لرزون گفت: یصدا با
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 ؟! یبابت چ _

 ذهنم نقش بست. یتو شیاز نه سال پ یبستم و خاطره کهن و دور چشم

 جلو دارم نبود. یچیرو حس کرده بودم و ه ینداشتم تازه عاشق یاون موقع خام بودم و سن _

 .دیباال انداخت مردمک چشم هاش لرز ییابرو

 گذشته ها گذشته  شینه سال پ یبرا هیاون قض _

 گفتم: اریاخت یب د،یاز ته دل کش یآه

 تاوانش رو ازم گرفت  یجور نیتو بود که خدا ا یبخاطر دل شکسته  دیشا _

 حرف ها مزاحم تون نشدم  نیمن بابت ا _

 .دیکش یاز سر آسودگ یچشم دوختم، نفس منتظربهش

 کنم  یشرکت برادر زن شما کار م یمن تو _

 .دمیحرفش پر ونیم

 ؟ یرعلیام _

  یرعلیام یبله آقا _

 خب  _

 هاش مشت شد. دست

شرکت شما  یاز ساعت هفت تا دو بعد از ظهر اگه امکانش هست من تو یعنیکنم ،  یوقت کار م مهیمن اون جا ن _

 کنم ... تیهم فعال

 گرد شد. چشمام
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تونه خارج از شرکت  یکه اون شخص م نیو ا دیکه شما دنبال نقشه کش هست دمیشن ریمن از آقا ام یانیآشت یآقا _

 بده  لیکنه و نقشه هارو تحو تیفعال

 دادم آخه . ایرو قبال به در شنهادیپ نیمن ا دمیکش یپوف یسر کالفگ از

 طور  نیکه ا _

 .دیپرس دیترد با

 !د؟یکن یقبول نم _

 گنج لب هام نشست. یمصنوع ی خنده

 رمیپذ یمن شمارو م یول یکار رو کرد نی،درخواست ا یبهم اطالع داد رید یلیکه خ نیبا ا _

 واقعا ؟! _

بود  بیبرق زد. درک حال قلبم برام سخت و عج یتکون دادم، چشم هاش از شدت خوش حال دییتا یبه معنا یسر

 دل سرکشم رو سرجاش بنشونم . نیا دیسر فرصت با

 .میخود فارغ از اطراف غرق شده بود یفکر ها یمون زده نشد هر دو تو نیب یحرف گهیسفارش ها د دنیرس با

 دادم، شکمم درد کرد. یبه صندل هیتموم شدن شام تک با

 دست تون درد نکنه  به شماهم زحمت دادم _

 بود ، نوش جان  فهیوظ یچه زحمت _

 انداخت. نییزده سرش رو پا خجالت

 اگه امکان داره من از امروز کارم رو شروع کنم  _

 انگار ؟ دیعجله دار یلیخ _

 رنگ بغض گرفت. صداش
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 دارم  ازین دمیکه انجام م ییکارها نیمن به شدت به پول ا _

 بهش چشم دوختم. نگران

  یاگه از دست من کمک _

 قاطع گفت: د،یحرفم پر ونیم

 نه  _

 تکون دادم. یسر

 دمیم لیخوام بهتون تحو یرو که م ییتا من نقشه ها دیایامروز که نصفش گذشت اگه خدا بخواد فردا ب _

 و بلند شد. دیرو عقب کش یصندل

  رمیوقت شمارو نگ نیتر از ا شیتا من ب میپس بهتره بر _

چشم گردوندم  یهرچ رونیزدم ب یرستوران،از در ورود ی نهیبعد از حساب کردن هز رونیرستوران زد ب از

 .دمیبه صورت عرق کرده از شدت گرما کش یدست دمشیند

 

 یشماره  هیاز  امکیرو باز کردم پ ی. رمز گوشدمیدست از نگاه کردن به اطرافم کش میگوش امکیآالرم پ یصدا با

 ناشناس برام ارسال شده بود.

 لب متن رو زمزمه کردم. ریرو باز کردم، ز امیپ کنجکاو

ام بر یرفتم. مشکل یکه منتظر اومدن تون نشدم و بدون خداحافظ دیبابت ناهار امروز ممنونم آقا حسام ، ببخش _

 تون روز خوش. نمیب یاومده بود فردا م شیپ

به توچه آخه پسر تو برو  دمیاومده بود، ابرو درهم کش شیبراش پ یچه مشکل یعنیتکون دادم  یسر یعصب

 رو درست کن. یزد ییگندها
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رو وارد  نیزد ماش یمهسا پرسه م یکه ذهنم مدام حوال یرو روندم، در حال نیحوصله و پکربه سمت شرکت ماش یب

 کردم. نگیپارک

انداختم اوه ساعت چهاره چه زود آخه  ینگاه میناآروم وارد شرکت شدم، به ساعت مچ یمشغول و قلب یفکر با

 چهار شد .

ه که سرش رو ب یمنش دنیشدم با د تیریآسانسور وارد بخش مد ستادنیبا ا دمیبه گردنم کش یدست یبا خستگ 

 رفتم . یداد بود و چشم هاش بسته بود دندون قرچه ا هیتک زیم

 .دیبرخورد دستم با ترس از خواب پر یزدم با حس لرزش و صدا زیبه م یبا دستم ضربه ا یقبل میتصم چیه بدون

پره چرا سر  گهید یجا هیبه خودم فرستادم ، خاک تو سرت حسام دلت از  یپوف آلودش لعنت یچشم ها دنید با

 . یکن یم یبدبخت خال نیا

 .دمیام ، ابرو درهم کش یقبل یام بر خالف خواسته  چهره

 خوابه ؟ یجا ، جا نیخانم مگه ا _

 رنگش شد. یشیم ینگاهم کرد نم اشک مهمون چشم ها یجیگ با

 .دینال لرزون

  یول یول یانیآشت یآقا دیببخش _

 .دمیحرفش پر ونیم

 خوام  ینم هیتوج سیه _

 نگاهم کرد. یعصب

  میتا ساعت دو و ن یعنیتونم کار کنم  یوقت م مهیمن به شما گفته بودم ن یول _

 .دمیبه صورتم کش یدست

 ؟ یخوب چرا تا االن موند _
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 تون بدم لیچندتا پرونده قرار بود تحو _

  یاتاقم و بعد مرخص اریب _

 .دمیآخه من انجام م ییچه کارها نیشدم ا ونهید دم،یکش یپوف

 ایدر

. 

. 

 یرنگ دی. پختم از گرما  تاپ گشاد سفدمیکش رونیلباس ها ب نیرنگ رو از ب یگشاد آب یکلبه شدم شلوار راحت وارد

 .دمیپوش

 . رونیحوله برداشتم و از کلبه زدم ب یچربم بدون معطل یشدم رو باز کردم ، با حس موها سیگ یموها نهیآ مقابل

 شد. ریازش سراز یآب نه چندان گرم شهیحموم شدم لباس از تن کندم آب رو باز کردم مثل هم وارد

 به وجود اورد. یبیباحال و عج یآب بهم برخورد کرد و صدا یدندون هام از شدت سرمادوش قرار گرفتم  ریناچارز

که اون وره  یجز مشت یکه کس نیبا فکر ا دمیچیتند خودم رو گربه شور کردم ، با لرز حوله رو دور خودم پ تند

 زدم. رونیبا همون حوله از حموم ب اطیح

رو دوباره تن  یقبل یداد لباس ها یچهار رو نشون م یها کیدوان با بدن لرزون وارد کلبه شدم،ساعت نزد دوان

 زدم.

 حالم زدم . یبه صورت ب یداد، لبخند یتر نشون م نیرو دل نش دمیموهام صورت سف یپر کالغ رنگ

 برداشتم. نیزم یرواز  فمیداده بود رو از کنار ک هیکه هان یلمیموهام رو با حوله گرفتم، ف نم

 داد. یتر جلوه م شیرو ب اطیح ییبایسرو ز یاومدم به سمت عمارت قدم برداشتم درخت ها رونیکلبه ب از

 گرفت... یباغچه مشامم رو به باز یو محمد اسی یگل ها یبو
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در  زریاز فرگوشت رو  یمعطل چیبپزم بدون ه مهیشام ق یخونه شدم، به سمت آشپزخونه رفتم اوم بهتره که برا وارد

 اوردم.

با صورت جمع شد کل  دیبار یو گرد و خاک از خونه م یفیشدم کث ییرایراحت وارد پذ الیقابلمه رو گذشتم با خ در

 خونه رو از نظر گذروندم .

 یجارو لباس ها و ظرف ها دیاوردم، قبل  ازکش رونیرو ب یآشپزخونه جارو برق یاز اتاق کنار یناگهان میتصم هی با

 مبل رو جمع کردم. یپخش پال رو

سالن پرت کردم  خونه  یگوشه  یکاناپه  یفراوان خودم رو رو یخونه شدم، با خستگ دنیوقفه مشغول جارو کش یب

 ... گهیدردسرها رو داره د نیبزرگ هم ا ی

کرده ام به صورت عرق  ی.آبدمیآب رو سر کش یالجرعه همه  ختمیخودم ر یبرا یآب وانیآشپزخونه شدم ل وارد

 ین بت یشدم باالخره ساعت هفت بود که کارهام تموم شد با خستگ ریبرداشتم و مشغول گردگ یزیزدم دستمال تم

 انداختم. ونیمبل مقابل تلوز یجونم رو رو

رو برداشتم از جام بلند شدم داخل دستگاه قرار دادم تا باال اومدن دستگاه از داخل  لمیف یپاکت حاو یعسل یرو از

 برگشتم. یقبل یبرداشتم و دوباره جا وهیم خچالی

 بهم القا کرد... یحس خوب یشنومش ول یباره م نیکه اول نیرو گوش دادم با ا لمیف تراژیلذت ت با

پلک هام  ادیز یچشم دوختم، کم کم از شدت خستگ ونیتلوز یمبل دراز کش شدم و مشتاق به صفحه  یرو

 هم افتاد. یشد و رو نیسنگ

 خبر شدم. یاطرافم ب یایاز دن قیخواب عم یوفرو رفتن ت با

 حسام

. 

 ینفس دیچیدرهم پ یفاصله هم قابل استشمام بود، شکمم از شدت گرسنگ نیغذا از ا یشدم بو ادهیپ نیماش از

پس  دیبه گوشم رس ونیتلوز یداد صدا یهشت رو نشون م ی. به سمت خونه قدم تند کردم ساعت حوال دمیکش

 جاست. نیا ایدر
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واجه م ایشدم که با در ونیمبل مقابل تلوز کیاون جا نبود. نزد یمتاسفانه کس یول دم،یبه آشپزخونه کش یسرک

 شدم.

 جسم در خوابش شدم. ی رهیخ اریاخت یشده بود ب ختهیصورتش ر یدورش و رو شونیپر موهاش

اون  تکون دادم نه به یسر یکرده بود. با کالفگ جادیرنگ برفش ا دیبا پوست سف یبیهارمون عج  شیپر کالغ یموها

 و نه حال االنم . دمیحال و اوضاع ام که مهسا رو د

چرمم رو  فیزدم کت رو از تنم در اوردم و ک میشونیبه پ یشدم خبر ندارم، ضربه ا زیتا حاال چشم چرون و ه یک از

 مبل پرت کردم. یرو

 خواب آلودش نگاهم کرد. یداد وچشم بازکرد. هراسون با چشم ها  یبا مبل به خودش تکون فیبرخورد ک یصدا با

بلند  یحرف چیگره خورده نگاهم کرد بدون ه یدرهم و ابرو ها یبه موهاش داد،  پشت گوش فرستاد. با چهره  یتاب

 گرده. یداره م یجور نیا یکنه که چ یفکر م نیخوش تراشش قفل شد ا یپاها یشد نگاهم رو

 برداشتم و خاموشش کردم. رو ونیتلوز موتیر

 ایدر

. 

عالم  خاک یتنم انداختم وا یبه لباس ها یشد، نگاه داشیپ نیبودم ها ا دهیاه تازه خواب دمیکش ینفس تیعصبان با

 اون ذهن منحرفش نگذشته. ی. حاال چه فکرها که تودمیهم پوش یچه لباس ششیپ نیبب

 . دوان دوان به سمت کلبه رفتم.رونیاز خونه زدم ب یمعطل چیو بدون ه دمیرو چ زیغذا هارو خاموش کردم، م ریز

 عوض کردم. ینفس زنان وارد کلبه شدم تاپ و شلوارک تنم رو با سارافن و شلوار گشاد راحت نفس

 دنشی. وارد خونه شدم با درونیآسوده و راحت از کلبه اومدم ب یالیار با خ نیانداختم ا شونمیپر یموها یرو یشال

 گفتم: یاخبار بود با لحن سرد دنیمشغول د ونیزیکه مقابل تلو

 شام آماده است _

 رفت ساالد درست کنم. ادمیبه سرم زدم، آخرم  یقرار دادم، با دست ضربه ا زیم یکردم و رو سیرو د برنج
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 قدم هاش سر بلند کردم. یقرار دادم با صدا زیم یرو رو خورشت

 رو با حوله خشک کرد. سشیخ یعوض کرده بود، دست ها یشرتیرو با شلوار اسپرت و ت لباسش

 دهیند دمیتوجه به من ظرفش رو پراز برنج کرد ، لب ورچ ینشست، با حوصله ب زیو پشت م دیعقب کش یصندل 

 اومده . یانگار از قحط

 ولع مشغول خوردن شد... با

  ینگاهم نکن یجور نیا شهیم _

 و مقابلش نشستم. دمیو عقب کشر یصندل الیخ یسرعت نگاه ازش گرفتم ب به

گرد شده از  یکردم با چشم ها یخورشت رو داخلش خال ختم،یاز برنج رو داخل ظرفم ر یبهم انداخت کم ینگاه مین

 کرد. یتعجبش نگاه نگاهم م

رو گرفته بود کنار زدم  دمید یکه جلو ییغذا بخورم، تکه مو یجور نیداره خوب من دوست دارم ا یاون چه ربط به

 کنه از منم بدتره ... ینگاه م نیهنوزم از رو نرفت چرا هم چن نیا

 طاقت گفتم: یب ختم،یخودم ر یبرا یآب وانیبلند کردم ل سر

 دینگاهم نکن یجور نیا شهیم _

 گرفته ...! یچرا ژست طلب کار نیقرار داد، ا زیم یدستش رو رو دوتا

 کنه ؟ یدرد نم گهیدستت که د _

 نگاه کردن بهش گفتم: بدون

 نه خدارو شکر  _

 من کرد. من

 ؟! یسر بلند کن شهیم _

 .دینگاهش کردم، ابرو درهم کش متعجب
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 صورتت چرا کبوده ؟! _

 آخه.. دیاز کجا د نیرسام، مضطرب دست هام مشت شد، ا یها یلیس یآور ادی با

 لرزون گفتم: یصدا با

 نشده  یچیه _

 تر نگاه کرد. قیدق

 انگشت  یکبود یانگار جا یول _

 عوض کردن بحث گفتم: یبرا دمیبه صورتم کش یدست

 شرکتت کار کنم  یدستم خوب بشه برا یوقت یگفته بود _

 تکون داد. یسر

 حرفم هستم  یآره رو _

 مهمون قلبم شد. یخوش

 تونم شروع کنم ؟ یم یک _

 ضرب گرفت. زیم یدستش رو با

 نفر استخدام کردم  هیمن امروز  _

 .دیدلم ته کش یتو یخوش 

 ... یول_

 شد. نییگلوم باال و پا بکیکرده س بغض

  یتا اشکاالتش رو رفع کن ارمیده رو م یکه انجام م ییکار ها _

 از شدت بغض دو رگه شد. صدام
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  یزن یسر بچه گول م یدار _

 .دیبه صورتش کش یدست

  یرایدر م یبچه باز یکه دار ییتو نیزنم ا یمن سر بچه گول نم _

 از کنارم گذشت و رفت. یحرف چیظرف غذاش رو کنار گذاشت، بدون ه د،یصورتم غلت یرو یاشک قطره

ظرف  شونیپر یاز شام امشب با حال نمیرو برداشتم ا زیم یرو یچشمم رو گرفتم، ظرف ها ریاشک ز تیعصبان با

 شده رو شستم . فیکث یها

 بودن . زیتم الیخ یدستم رو با سارافنم گرفتم، ب یسیتموم شدن ظرف ها خ با

 .ستادمیبه سمت در قدم کج کردم با صداش ا رونیآشپزخونه اومدم ب از

  اریب ییبرام چا _

 رو روشن کردم. یکتر ریتند شد، عقب گرد کردم و دوباره وارد آشپزخونه شدم. ز تیهام از شدت عصبان نفس

 پرتاپ کردم. نیزم یحرکت برداشتم و رو هیبا  اریاخت یشدم ب رهیخ زیم یبه گلدون رو ت،یبه کاب هیتک

 زدم. ادیبلند فر یصدا با

 خسته شدم خدا _

 من نبود. بیو غر بیحال عج نیا یاالن آرام کننده  زیچ چیه یسوخت، ول یکه زدم م یادیاز شدت فر گلوم

 نشستم زانو بغل کردم. نیزم یهق کنان سرخوردم و رو هق

 نگرانش کالفه ترم کرد. یصدا

 ؟ یکار کرد یشده؟ چ یچ _

 بشه. کمیبرداشت تا نزد یقدم

 برو یخوام باش ی، برو نم این _
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 سر دادم. هیبلند گر یزانو گذاشتم، با صدا یرو سر

 خدا  شهیم یتموم بشه ک یهمه چ شهیم یک _

 زانوم برداشتم. یسر از رو یعطرش به تند یحس بو با

 برو  _

 قرار داد. شهیاز ش یا کهیت یهول زده پاش رو رو دیصدام ترس دنیشن با

 آخ  _

 شد. کمیخودش رو کنارم پرت کرد ازش فاصله گرفتم نزد دیبهش چشم دوختم، لب گز نگران

 اش شدم. رهیخ دیچشم ها لرز مردمک

 .دیچیگوشم پ یبمش تو یصدا

  میگذشته رو فراموش کن یاتفاق ها ایب _

 کرد. مکث

 بود  میزندگ یتو ییو نه  تو تیزندگ یوجود داشت تو یکه نه من میهم بگ یبرا ییازوقت ها _

 بهم چشم دوخت. منتظر

 هوم نظرت؟ _

 تکون دادم. دییتا یرنگش، سر از رو یشیم یدر چشم ها غرق

 ایمن شروع کنم  _

 .دمیحرفش پر ونیم

 کنه  یم یزیپات داره خون ر _

 گفت: یبه پاش انداخت با لودگ ینگاه
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  شهینم یچیه زایچ نیکه، بادمجون بم آفت نداره به من با ا ستین ریزخم شمش _

کرد.  یم تمینگاهش اذ ینیرو برداشتم سنگ هیاول یکمک ها  یجعبه  خچالیزدم، بلند شدم از کنار  یپوزخند

 برداشتم به سمتش گرفتم. یکنارش نشستم از داخل جعبه باند

 گفتم: تلخ

 کنم  یچیباند پکه من برات  یتوقع ندار _

 به  مقابلم زمزمه کردم. رهیشد.خ نییقلبم باال و پا تمیر یلحظه ا یدستش برا یازم گرفت، با حس گرم نگاه

م قلب یحسرت داشتن پدر تو شهیهم دیکه با دمیفهم یهمون بچگ یچه خبره، تو ایدن نیا یتو دمیفهم یاز وقت _

نبود چون مادرم هم برام پدر هم مادر و هم برادر و هم خواهر، مادر من همه کس من بود  یپدر یباشه. مشکل من ب

 همه وجود من بود...

 .دیشدت بغض صدام لرز از

؟ انقدر ازش  هیمادرم چ یشبونه  یها هیگر لی؟ چرا رفته؟ دل ستیبود که پدرم کجاست؟! چرا ن نیمشکل من ا _

 رو بهم گفت. قتیحق یهمه  یلگسن پونزده سا یکه باالخره تو دمیپرس

 مشتاقش ادامه دادم. یچشم ها دنیبا د سربرگردوندم

 که  یروز یپدرم فردا _

 کردم. مکث

 کرده ام برادرم رو برداشت و رفت... مانیتوجه به مادر تازه زا یب میاومد ایمن و برادرم به دن _

 .دمیگز لب

 ؟ هیچ ینامرد یدون یم _

 تکون داد. یسر
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 یدیجد یکه خودش رفت و زندگ یخودش کرد در حال ریپدرم مادرم رو طالق نداد، اون مادر مظلوم من رو اس _

 خودش ساخت . یبرا

 نگاهم کرد. موشکافانه

 ه؟یاسم پدرت چ _

 زدم. پوزخند

  یمنم اشتباه تیهو یدونم ، حت یمرد به اصطالح پدر نم نیازا یزیچ چیمن ه _

 ؟ یاشتباه تتیهو یچ یعنی _ 

 پدرم برام شناسنامه نگرفت یلیبه اسم و فام _

 ام شد. رهیگرد شده از تعجب خ یچشم ها با

  شهیمگه م _

 حاال شده  _

 یدیانجام م یچه کار ینیاگه پدرت رو بب _

 .ختیرو صورتم ر یاشک

 عالمه حرف دارم  هینگاهش کنم باهاش  ریدل س هیاگه بگم دوستت دارم  یونگید _

 ؟ یبرادر دار _

 اون رو پدرم برد و من موندم میما دوقلو بود _

 چه جالب  _

 هاست  یکینزد نیکنم هم یدوستش دارم ، حس م یلیخ _

 .دیکش ینفس
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 ؟ یتو از من متنفر _

 کرده جواب دادم. بق

 ..یول یشبه ازم گرفت کیرو  اهامیرو یکه همه  نیتو با ا _

 کردم. مکث

  گهیحس دبهت ندارم نه متنفرم و نه  یحس چیه _

  یستیخوش حالم که ازم متنفر ن _

 گفتم: طنتیبا ش دیسمتش چرخ به

 ربط بپرسم ؟ یسوال ب هی _

 باال انداخت. ییابرو

 بپرس  _

 ؟ هیتو و مهسا چ  یرابطه _

 .دیگرد شد، ابرو درهم کش یهاش به آن چشم

  یشناس یمهسا رو از کجا م _

  گهیشناسم د یم _

 سرد شد. لحنش

 وجود نداره  یرابطه ا چیمن و اون ه نیب _

 گفتم: اریاخت یب

 ادیبه وجود ن یرابطه ا دوارمیام _
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ون تک یسر دمیبه صورتم کش ی. دسترونیاز کنارم بلند شد و لنگون از آشپزخونه رفت ب گهیحرف د چیه بدون

 ؟ گهید ستمین زاریمرد ب نی.چرا من از ادیدادم بازم من حرف زدم و اون شن

 دمیشک ینفس یشکسته شدم، با خستگ یها شهیجارو  رو از کنار در بالکن برداشتم مشغول جارو زدن ش شدم بلند

 .دمیحسام کش یخون پا یبرداشتم و به جا یسیدستمال خ

 یعسل یرو رو ینیبهم داده س هیبود که هان یلمیبه ف رهیمبل خ یرو ختمیرو فنجون ر یهام رو شستم، چا دست

 قرار دادم.

 بهم انداخت با فاصله کنارش نشستم. ینگاه

 از اول شروع بشه  لمیف یبزن شهیم _

 تکون داد. دیتاک یبه معنا یسر

 چشم گرفتم. میزنگ گوش یبا صدا دمینوش یاز چا یجرعه ا ونیتلوز یبه صفحه  رهیخ

 .دیچیگوشم پ یلرزونش تو یصفحه بهم چشمک زد، صفحه رو لمس کردم صدا یرو هیهان عکس

  ایرسالم د _

 .دمیپرس نگران

 افتاده؟ ی؟ اتفاق یخوب هیسالم هان _

 ام شد. رهیبا دقت خ د،یبه سمتم چرخ یبه تند حسام

  گهید یجا هیبرو  یحسام شیاگه پ _

 باشه  _

 آشپزخونه پنهون کردم. یمبل بلند شدم، خودم رو تو یرو از

 شده؟ جون به لب شدم یچ هیهان نمیبگو بب _

 رو از گوشم دور کنم. یباعث شد گوش غشیج یصدا
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 خوش حالم یلیخ یوا ایدر یوا _

 .دمیحرص توپ با

 نکره ات رو  یکر شدم دختر، ببر اون صدا _

 کرد. یا خنده

 همه خوش حالم  نیشده که ا یچ یدون یآخه نم _

 گفتم: یحس چیه بدون

 شده؟ یچ _

 زنگ زده بود به  خونه امون  دیمامان سع _

 شوق گفتم: با

 واقعا؟! _

 گذاشتن یآره قراره خواستگار _

  یآخ جون عروس یوا _

 قلبم گذاشتم. یمردونه اش دست رو یصدا دنیشن با

 ؟! هیک یعروس _

 دمیترس نیه _

 گفتم: یبدخلق با

  شهیداره عروس م یک _

 زمزمه کردم. اریاخت یب

  هیهان _
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 بردم. یاز دستم تازه به عمق فاجعه پ یشدن گوش دهیکش با

 نشستم از شدت استرس با پام ضرب گرفتم، گوش سپردم به لحن حرف زدنش. یصندل یرو

 ؟ یزن یچرا حرف نم هیالو هان _

...... 

 اون جا  امیکار نکن پاشم ب هیبا توام  _

..... 

 ؟ یکن یم هیگر یمثال دار یچ یبرا _

 .دمیکش رونیدستش ب نیرو از ب یبلند شدم، گوش یصندل یاز رو یتند به

 زنم  یمن به تو بعدا زنگ م هیهان_

 هق کرد. هق

 نکن هیگر _

 .دیلرزون نال یصدا با

 حسام  _

 گفتم: تیعصبان با

 که ترس نداره نیا ادیکه داره برات خواستگار م یها خالف شرع نکرد یترس یم یچ یبرا _

ه ب یزد قدم یشم مبه چ شهیاز هم شتریکه ب یبه خون نشسته و رگ گردن یرو قطع کردم، حسام با چشم ها تماس

 سمتم برداشت.

 .دیکوب زیم یمشت شده اش رو باال اورد و رو دست

 اش شدم. رهیخ یحرص 



 بغض آلود یزندگ

 
38 

 

 شکنه  یم زیم ی شهی؟! دستت به جهنم ش گهید یچه کار نیا _

 .دیغر نیخشمگ

 نداره  یمال خودم دوست دارم خردش کنم به تو ربط _

 .دمییبه دندون سا دندون

  ستیبه من مربوط ن یگیراست م _

 هام مشت شد، با شجاعت گفتم: دست

 ستیکه داره هم به تومربوط ن یو مسائل هیهان یزندگ _

 .وارد کرد یدستش گرفت و فشار نیچنگ زد، چونه ام رو با قدرت ب یدلم ترس یبرداشت تو زیبه سمتم خ یعصب

 ما دخالت نکن  یزندگ یتو _

 .دمیدرهم کش ابرو

  هیبه چ یکنم که چ یکنم فقط دارم روشنت م یشما دخالت نم یزندگ یتو _

 گرفت. ینفس یتند به

 ارمیسرت ب یینکن دختر نزار بازز بال یبامن باز _

 گفتم: یزدم، با لحن مسخره ا یصدا دار پوزخند

 ستین یاز تو ترس گریمرا د _

 بهم داد. یرو از چونه ام برداشت، هول دستش

 پرت کرد. یصندل یرو رو خودش

 اون وقت من خبر ندارم  ادیخواهرم خواستگار ب یقراره فردا برا _

 لب زدم. یکالفگ با
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  یکن یم یمسئله رو بزرگ نیا یتو دار نیبب _

 زد. ادیفر

 مسئله بزرگ است _

 مقابل پاش نشستم. اریاخت یب

 خواست االن زنگ بزنه و بهت اطالع بده  یمادرت م ست،یمن ن زیآخه عز _

 بگه که زودتر ادامه دادم. یزیچ خواست

رو تو االن با  گرانیو هم د یکن یکار ناراحت م نیهم خودت رو با ا ،یکن یعصابت رو خورد م یخودیب یچ یبرا _

 نیتو با ا یبود و خوشحال بود ول دهیرو شن شیخبر زندگ نیاون امشب بهتر یرو شکوند هیبرخورد بدت دل هان نیا

  یرو براش زهر کرد یخوش نیکارت ا

 کارم تعجب کردم. نیلحن حرف زدن و از ا میخودمم از ا د،یصورتم چرخ نیچشم هاش ب مردمک

 .دمیاز ته دل کش یآه

 رو داره  لیعزرائ هیکه حکم  یبراش برادر باش نه کس _

 کرد. زمزمه

 ؟! یچ یعنی _

 که داره بهت بگه  ییونه همه رازهانداشته باشه بلکه تورو به عنوان دوست بد یکه ازت ترس نیا یعنی _

 .دیگز لب

 کردم یشد و قاط یچ دمیلحظه نفهم هیاشتباه کردم،  _

 تاسف تکون دادم. یاز رو یسر

 باهاش  _
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 .دمیحرفش پر ونهیم

  هیحرف دل خواهرت چ نیبرو با خودش حرف بزن بب _

 مقابل پاش بلند شدم، متقابال بلندشد. از

  ارمیباهاش صحبت کنم و از دلش در ب رمیچه خبره ؟ م نمیبب رمیپس پس من م _

 زدم. یجون یب لبخند

 برو  _

 صداش برگشتم. یدوباره  دنیکنارم گذشت با شن از

 ؟ یایتوام م _

  امینه نم _

 دادم. هیتک زینشستم دستم رو به م یصندل یزد و رفت، رو پلک

 خانواده داشتم! هیکاش منم  _

 داد. یدر نشان از رفتنش م یبه صورتم زدم صدا یبلند شدم آب ینشستن بغض به گلوم، عصب با

 کاناپه درازکش شدم. یرو ادیز یرو خاموش کردم، از خستگ ونیاز سرم برداشتم تلوز شال

 خواب فرو رفتم. یکه کرده بود بسته شد و تو ییها هیهام از شدت گر چشم

 

 حسام

. 

 رو نداشت.  شیو مهربون یهمه صبور نیا شیکنارش گذشتم قلبم گنجا از

 لحظه آروم... کیو  یلحظه عصب کی نیلحظه غمگ کیلحظه شاده  کیشه اصال شناخت.  یدختر رو نم نیا بهیعج
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نبودم  یمنطق ریهمه غ نیشدم، من که ا یهمه زود جوش و عصب نیمن ا دایچرا جد دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 از ترس زبونش گرفت. هیهان چارهیب

 نشد. دمیعا یزیچ یمونیزدم و بعدش جز پش یگند هیبودم بازم  یدم کالفه و حرصدست خو از

 بابا روندم. یبردم، به سرعت به سمت خونه  رونشیب اطیشدم و از ح نیماش سوار

 مغزم اکو شد. یتو یمیآهنگ محسن ابراه یصدا

شدم اون از مهسا  نیشد. پس چرا من هم چن یم نییذهنم باال و پا یرنگ به اشک نشده اس مدام تو یآب یها چشم

 ...ایاز در نمیلرزه ا یدست و دلم م نمشیب یم یکه وقت

 

 امشب

 غم تو دلم که باز واسم ته نداره  هی

  ادشی

 کنه که چشمام تا خود صبح بباره  یم یکار 

  یهرک

 دل من فرداش رفت یروز اومد تو هی

 که یقلب

 به من داده بود رو برداشت رفت یعمر هی 

 قراره  یب

 برات آروم نداره  دلم

 .برداشتم یگارینگه داشتم از داخل داشبورد پاکت س ابونیرو گوشه از خ نیماش دمیاز ته دل کش یآه یناراحت با
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 ام روشنش کرد. یاتم ییلبم قرار دادم با فندک طال یگوشه  دم،یکش رونیب یگاریس

 کردم خدا هوام رو داشته باش... ریگ یبد یدو راه یزدم، تو یقیعم پک

 غم تو دلم که باز واسم ته نداره زمزمه وار تکرار کردم. هیزدم، امشب  یقدم کالفه

شدم به سمت در رفتم اف اف رو  ادهیرو پارک کردم. پ نیمقابل در خونه ماش یقیفرمان نشستم بعد از دقا پشت

 زدم.

 ام بود. رهیبراقش خ یگذشتم مادر با چشم ها اطیباز شد، از ح یکیت یبا صدا در

 ذره شده بود هیفدات بشم حسام مادر دلم برات  _

 زدم. یخسته ا لبخند

 خدا نکنه مامان  _

 .دمیعطر تنش رو بلع صانهیحر دمیگونه اتم زد، تنش رو به آغوش کش یرو یا بوسه

 جدا کردم. ازم

 بابا ؟ _

 خونه اس  _

 پدر حرص آلود غرغر کرد. م،یباهم وارد خونه شد شونه اش انداختم یرو دست

 بود زن   یک _

 به مامان زدم. یچشمک

 بود اومد آشغال هارو ببره  یشهر دار _

 مبل بلند شد. یصدام از رو دنیشن با

 کرد داتیپ شهیپسر نم یشد لیسه یستاره  م،یدیبه به حسام خان چه عجب ما شماررو د _
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 زدم. یلبخند یخستگ با

  رمیدرگ _

 باال انداخت. ابرو

 یسر بزن هیبه من  یدیتو به خودت زحمت نم یول میشرکت هی ینمال، ما باهم تو رهیپسر سر من رو ش _

 گفتم: یشرمندگ با

 دیببخش _

 من نشست. یقرار دادو رو یعسل یرو رو ینیشد س کینزد یچا ینیبابا جا گرفتم، مامان با س کنار

  یخواستم االن بهت زنگ بزنم چه خوبه که اومد یم _

 . یالیخ یرو زدم به ب خودم

 ؟! یداشت یکار _

 کرد، من من کنان گفت: مکث

 ادیقراره فردا خواستگار ب هیهان یراستش برا _

 حرفش گفت: یبابا شد، بابا در ادامه  ی رهیگرفت خ ینفس

با افتادن اون اتفاق  یحبت کرده بودند و قرار گذاشته بودند ولقبل از مرگ ماهرو با ما ص یمحب یدر واقع خانواده  _

 ها قرار کال کنسل شد.

 تکون دادم. یسر

 هست حاال ؟! یطرف ک _

 .دیرو نوش شیاز چا یجرعه ا مامان

  ایقضا نیو ا دهید انویکالس پ یرو تو هیهان دیسع _
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 کردم. زیر چشم

 !د؟یسع _

 به شونم زد. یضربه ا بابا

  خواستگارش _

 مبل بلند شدم مامان هول گفت: یرو از

 کجا ؟! _

 اتاقش؟ هیهان _

 برگردوندم. یتکون داد، رو دییتا یبه معنا یسر

  یرفت یبعد م یخورد یرو م تیحسام اول چا _

 بود برداشتم. یکه روش دوتا فنجون چا ینیگرد کردم س عقب

  هیرو ببرم با هان نیببخش بابا ا _

 .دیحرفم پر ونیم

 نداره  یاشغال _

 یصدا دنیبه در زدم با شن ی. تقه استادمیبه دست از پله ها باال رفتم مقابل در اتاقش ا ینیبه دندون گرفتم س لب

 در رو باز کردم. یمعطل چیگرفته اش بدون ه

 توالت قرار دادم. زیم یرو رو یچا ینیبرداشتم س یخودش جمع شده بود، قدم یوار تو نیتخت خواب جن یرو

 .دیاز بغض نال یحاک ییصدا با

 خوام تنها باشم یمامانم م _

 ..یشکست شیروز زندگ نیبهتر یتو یچه جور نیبهت حسام دل تنها خواهرت رو بب لعنت
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 شدن تخت به سرعت به سمتم برگشت. نییتخت نشستم، با باال و پا یگوشه  یبرداشتم و به آروم یقدم مونیپش

 تخت بلند شد و زانو بغل نشست. ید. از رودا یلب سالم ریهول و دستپاچه ز دنمید با

 شدم. کینزد بهش

 عروس خانم؟! یچطور _

 .دیصورتش غلت یرو یبردم که بغض رو قورت داد، قطره اشک یگلوش پ بکیشدن س نییباال و پا با

 زمزمه کردم. مونیپش دمیبه صورتم کش یدست

 گفتم یچه چرت و پرت دمیکردم نفهم یلحظه قاط هی هیببخش من رو هان _

 گفت: یلرزون یصدا با

 من من  _

 .دمیحرفش پر ونیم

  یبد حیتوض یزیخوام چ ینم _

 زدم. یکردم، چشمک یمکث

 که دل خواهر من روبرده ؟ هیخوش بخت ک یآقا نیحاال ا _

 زیبود همه چ زیم یکه رو شیگوش دنیشد، سر برگردوندم با د رهیبا ترس به پشت سرم خ شیزنگ خوردن گوش با

 شد. مریدست گ

 گفت: دهیلرزون و ترس یبرداشتم، با صدا زیم یرو ازرو یتخت بلند شدم گوش یخباثت از رو با

 تورو خدا حسام  _

وشم گ کیرو نزد ینقش بسته بود، صفحه رو لمس کردم گوش یگوش یصفحه  یرو دیباال انداختم اسم سع ییابرو

 بردم.
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 ییهویکه  ی؟ از دست من ناراحت شد ید یزنم جواب نم یزنگ م یشده ؟ چرا آخه هر چ یدلم چ زیعز هیالو هان _

 .دمیجون م یبگو دارم از نگران یزیچ هید دختر  هیمادرم زنگ زد و قرار گذاشت الو هان

 زدم، سرد گفتم: یلبخند

 سالم _

 .دیچیگوشم پ ینفس هاش تو یصدا

  شیبق یگفت یخب م _

 .دمیشدم، کنارش نشستم و سرش رو به آغوش کش کیمخم بود، بهش نزد یرو بیعج هیهان ی هیهق هق گر یصدا

 یحرف بزن یخوا ینم _

 لرزون گفت: یبا صدا هول

 !د؟یسالم، شما آقا حسام هست _

 جوابش رو دادم. یهمون لحن جد با

 خان دیخوام باهات صحبت کنم سع یم یاگه وقت دار _

 رسم یبله بله من فردا خدمت تون م _

 خوام باهات حرف بزنم  یاالن م _

 ام؟یچشم، کجا ب _

 گفتم: تلخ

 ؟! یمارو بلد یخونه  _

 کرد. یمکث

 بله بله بلدم  _
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 اون جا باش  گهیساعت د میپارک هست تا ن ابونیسر خ _

 باشه  _

 خداحافظ  نمتیب یم _

 خداحافظ  _

 ازم فاصله گرفت. هیتخت انداختم، هان یرو رو یگوش

 داداش  _

 مضحک به وجود اورده بود... ی افهیق هیبودو ازش  ختهیش رصورت یرو ملشیر

 جمع شد گفتم: یصورت با

  هیهان یحالم رو بهم زد _

 گرد شده نگاهم کرد. یچشم ها با

 .میدِ برو که رفت رهیگ یدوتا پا که داره دوتا هم قرض م نتتیبب لیشما نیپسره با ا نیا _

 کرده گفت: بغض

 مگه چمه ؟!  _

 تاسف تکون دادم. یاز رو یسر

 نگاه بنداز  هی نهیآ یپاشو برو تو ست،یچت ن _

 یقدم نهیآ یخودش تو دنیبا د ستادیتوالت ا زیم یرو ی نهیمقابل آ دیپر نییاز کنارم بلند  شد، از تخت پا یتند به

 عقب گذاشت.

 شدم! یشکل نیمن چرا ا شیا _

 کردم. یا خنده
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  یشد یزامب هیشب _

 رفت. یه اسمت برگشت چشم غر به

 دمیترس ینکن اون جور _

 رو مرتب کردم. شونمیپر یموها زیم یبا شونه رو ستادمیا نهیتخت بلند شدم، مقابل آ یشد، از رو شیسرو وارد

 من رفتم خداحافظ  هیهان _

 برخورد کرد. واریرو باز کرد در به ضرب به د ییصدام به سرعت در دستشو دنیشن با

 آروم باش  _

 .دیبه چشم هام نال رهیرو چنگ زد خ شترتمیعقب گذاشتم. ت یبرداشت، قدم زیسمتم خ به

  یتورو خدا داداش کتکش نزن _

 زدم. میشونیبه پ یا ضربه

 ؟یفرض کرد یدختر تو من چ _

 گفتم: یانداخت با مهربون نییرو پا سرش

 خوام چندتا حرف مردونه باهاش بزنم یندارم، فقط  م ینترس باهاش کار _

 رنگ براقش زدم. یمشک یموها یرو یا بوسه

 نه ؟! ایبرم  یکن یحاال ولم م _

 .رونیرو رها کرد ازش فاصله گرفتم و از اتاق اومدم ب شرتمیت

 .ستادمیشدم کنار پارک ا ابونیسوار خ رون،یکردن از مامان و بابا از خونه اومدم ب یخداحافظ با

 از کجا بشناسم. دمشیکه تاحاالند یآقا پسر نیحاال من ا خوب
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در اوردم نت رو روشن کردم مشغول چک کردن  بمیرو از ج ینشستم خدارو شکر پارک خلوته، گوش مکتین یرو

 شدم. نستاگراممیا

 برداشتم... یسرم سر از گوش یباال یا هیحس سا با

 و گفت: دیبه صورتش کش ینگاه کردم، دست میبه پسر کنار موشکافانه

 آقا حسام؟! _

 بلند شدم.دستش رو به سمت دراز کرد. مکتین یقرار دادم از رو بمیرو داخل ج یابروم رو باال انداخت گوش یتا

  دمیسع _

 وارد کردم. یدستم گرفتم و فشار نیرو ب دستش

  یدیپس تو سع _

 اشاره زدم. مکتیدس آزادم به ن با

 مینیبهتره بش _

 یول یکلیرخش زل زدم.چهارشونه و ه میکنارم نشست، به ن مکتین یتکون دادم دستش رو رها کردم رو یسر

 درکل... ودیقدش نه کوتاه بود ونه بلند بد ن

 .ستین یو لش یهم معلومه آدم قرت دنشیداشت، از طرز لباس پوش یفرم یرو ینیرو باال زده بود و ب موهاش

 .دمیکش یپوف یکالفگ با

  میباهم حرف بزن یکمبود که  نیا یایجا ب نیکه ا نیخوب قصد من از ا_

 کردم. یمکث

 میسکوت رو بشکن نیپس بهتره ا _

 ادامه دادم. تیبا جدئ د،یسمتم چرخ به
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 ریگیو پ ستیکاراش ن یحواسم پ یلیخواهر رو دارم، درسته خ نیدونه هم هیفقط  ایمن از دار دن دیآقا سع نیبب _

 که رهاش کرده باشم. شهینم لیدل نیا یول ستمین

 بگه که گفتم: یزیچ خواست

 مطمئن بشم ییها زیچ هیخوام از  یگربه رو دم حجله کشتن نه م انیمالقات ما جر نیا یفکر نکن _

 گرفتم. ینفس

  یاز خودت بگ شهیم _

 پاش ضرب گرفت . با

ب که به نون ش ریونه فق میمون متوسطه نه مثل شما پولدار یدر واقع سطح زندگ ستمیمن مثل شما شرکت دار ن _

 دلمون حسرت نشده ... یموقع خواسته هامون تو چیخودش ه یکه در جا یما جور ی. در واقع زندگمیباش محتاج

نجام کار رو ا نیا یحیبه صورت تفر ستیمن ن یشغل اصل نیالبته ا دمیآموزش م انویپ یقیموسسه موس هی یتو من

 .دمیم

 .دمیحرفش پر ونیم

 ؟ هیچ تیببخش شغل اصل _

 زد. یلبخند

و  کیزیوقت معلم هستم و ف مهیبه صورت ن یخصوص یمدرسه  هی یخواستم عرض کنم خدمتتون ، من تو یم _

 .دمیآموزش م یاضیر

 به ابرو هام دادم. یتاب

 طور ، چندسالته ؟ نیکه ا _

 و هفت سالمه  ستیب _

 ؟یخوا یرو م هیهم خوب ، چقدر هان یلیخ _
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 به زانوش داد. هیتک

 نشه هیبه هان یزیچ یمن بره ول یخوامش که حاضرم خار به پا یم یاون قدر _

 کردم. یا خنده

 تر بگو دادش کیرمانت یچ هی! انهیحاال خار به پاش بره  ستین ریکه کو نجایا _

 تبسم لب هاش کرد. یکه زدم لبخند یخندم و حرف یصدا دنیشن با

 نگم یبگم چ یدونم چ یهول کردم نم یراستش من کم _

 ه پشتش زدم.ب یا ضربه

 میکن یباهم اختالط م میخوام بکشمت که، دار یهول نکن پس نم _

 رو به سمت گوشش برد. یزد و گوش ییرو ازم گرفت لبخند دندون نما شیزنگ خوردن گوش با

  زمیسالم عز _

... 

 لرزه؟ یخوبم، چرا صدات م _

... 

 سر داد، کنجکاو به ادامه مکالمه اش گوش سپردم. یبلند ی خنده

 دو سه تا مشت و لگد نوش جون کردم هیفدات بشم من دختر آره  _

... 

 آخه من سالم سالمم یکن یجور م نیچرا ا وانهید _

 کردم و گفتم: یخنده ا هیاز دست هان یوا

  نمیکه من تورو نب نیمگه ا هیهان _
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 انداخت. ینگاه مین دیسع

 دیآخرشم داداشت فهم نیبب _

 نگاه کرد اوه ساعت دوازده . مینشست به ساعت مچ مکتین یکنارم رو تموم شدن حرف زدنش دوباره با

 ببخشد آقا حسام  _

 حوصله گفتم: یب

 حسام  _

 گفت: متعجب

 بله  _

  دهیبهم دست م یریآقا حسام نه حسام حس پ _

 گمیآقا نم گهیچشم د _

 .دمیاز ته دل کش یآه

 یزندگ هیخراب بشه براش  اهاشیدوست داشتن روبدون  دلش رو نشکن نذار رو نیدوستت داره ، قدر ا یلیخ _

 بساز  یخوب و پر از خوش

 با کف دستش ضربه زد. شیشونیپ به

  نهیزارم غم تو دلش بش یدوستش دارم، نم یلیمنم خ یول ییپرو _

 بلند شدم. مکتین یرو از

 برم  دیوقته من با رید _

 دستم قرار داد. نیبلند شد دستش رو ب یتند به

 باهاتون  ییخوش حال شدم از آشنا _
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 زدم. یچشمک

 .میزن یباهم فراوون حرف م گهیروز د هیخوش حال شدم،  یلیمنم خ _

 بله بله حتما  _

  یندار یکار _

 نه  _

  ؟یدار لهیوس _

 با دست اشاره زد. ابانیکنار خ کلتیموتور س به

 دارم _

 برو به سالمت  _

 براش زدم و به سرعت دور شدم. یشدم بوق نیوار ماشکنارش گذشتم و س از

 

 ایدر

. 

رو برداشتم عکس  یگوش یعسل یقدم تند کردم. از رو ییرایهول از آشپزخونه به سمت پذ می. با زنگ خوردن گوش

 نقش بسته بود. یگوش یصفحه  یرو هیهان

 رو به سمت گوشم بردم. یزدم و گوش یلبخند

 سالم عروس خانم  _

 کرد. یا خنده

 ؟یبانو خوب ایسالم در _
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  یخوب یلیطور که معلومه تو خ نیا یمنم خوبم ول _

 گفت: یخوش با

 میامشب مراسم خواستگار ایدر شهیباورم نم یوا _

 باورت بشه  ونهید _

 لرزون ادامه داد. یکرد با صدا یمکث

 جا  نیا ایپاشو ب ایتورو خدا در _

 گفتم: متعجب

 ؟ یچ یبرا _

 .دیکش یآه

 یبرام خواهر باش ،یخوام کنارم باش یم _

 به دندون گرفتم. لب

  هیچ یدون یآخه م _

 .دیحرفم پر نیب

 ؟! هیچ _

 باشه دیمراسمم فقط خانواده با نیام، ا بهیغر هیمن  امیکشم ب یخجالت م _

  یتو خواهرم یستین بهیتو غر ایکنم ب یازت خواهش م ایدر _

 مادرت ناراحت نشه  _

 کمک کن من آماده بشم. ایفقط زود ب شهیخوشحال م هم یلینه خ _

  امیباشه م _
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 مراسم حاضر بشم. نیا یتو هیمجبورم بنا به خواست هان میظاهر لیدستم جابه جا کردم بر خالف م یرو تو یگوش

 ، وارد شدم مردد در کمد رو باز کردم. دمیقدم زنان به کلبه رس رونیمشغول از خونه اومدم ب یالیو با فکر و خ کالفه

باس ل دمیپوش یروزها از بس مشک نی. ادمیلباسم رو نپوش نیچه وقت ا دمیکش رونیرنگ رو ب یشمیبلند  یمانتو

 ام رو فراموش کردم. گهید یها

 دیرس یمتراز زانو  نییتا پا شیرنگم رو کنارش قرار دادم. مانتو رو تن زدم بلند دیو سف یشمیطرح دار  یروسر

 بهتره ساپورت بپوشم.

 ییرایچشمم گ یزدم. خط چشم رو نهیداخل آ یبه صورت رنگ گرفته  یرو سفت تر کردم لبخند یروسر ی گره

 کرده بود. ریچشم هام رو نفس گ

 رفتن یرنگم آماده برا یمشک یعروسک یکفش ها دنیبرداشتم و با پوش فیمچ دستم زدم و در آخر ک یرو رو عطر

 شدم.

 ...دیکه زنگ زده بودم هم رس یداد به محض خارج شدن از خونه آژانس یپنج رو نشون م یحوال ساعت

 یها امیهاو پ رکتیدا یمشغول بررس دمیکش رونیب فمیرو از داخل ک یدادم و در رو بسته ام، گوش یلب سالم ریز

 تلگرامم شدم.

 فیک یرو تو یتکون دادم و گوش ی. سرهیگال ایفحش بود و  ای یافتیدر یها امیچندماه از نوشتن غافل شدم پ نیا

 انداختم.

اومدم خاک بر سرم  یچ یخشکم زد اصال من برا هیهان یپولش رو حساب کردم مقابل خونه  نیتوقف ماش با

 عقب گرد کردم . مونیپش

 اوردم. رونیب فیاز داخل ک ستادمیا میزنگ گوش با

 

 جانم ؟! _

 ؟یاینم ؟ییپس کجا ایدر _
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 .دمیاز ته دل کش یآه

 اومدم در رو باز کن  _

 لحن متعجب گفت: با

 ؟یواقعا جلو در _

 اوهوم _

 باش اومدم  _

من آخر از دست  یجاست اونم از حسام وا نیفکرم، اون از رسام که مطمئنن امشب ا یعقل و ب یآخه من ب چقدر

 کنم. یم یدوتا خودکش نیا

 یکجا گهیرو د نیزدم ا میشونیبه پ یکرد، ضربه ا یم فاطمه خطاب ممادر بزرگش که مدام من روبه اس یادآوری با

 دلم بزارم...

 قلبم گذاشتم. یترسون دست رو هیهان یصدا با

 انا؟یتو اح یایب یقصد ندار _

 .دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 دختر دمیترس _

 تاسف تکون داد. یاز رو یسر

 من اومدم یمتوجه نشد چیکه ه یفکرات غرق بود یانقدر تو _

 .دمیبه روش پاش یلبخند

 م؟یبود، بر ریببخش فکرم درگ _

 سر تا پام نگاه انداخت. موشکافانه



 بغض آلود یزندگ

 
57 

 

 ! ایدر یجوون چه ناز شد _

 زدم. ییدندون نما لبخند

 .میش ینم دهیکه ما د ییجا نینفرما بانو تا تو ا _

حسام نداشت  اطیاز ح یکم که دست یسرسبز اطیاز ح میبه بازوم زد، وارد خونه شد یضربه ا یشوخ باش

 .میگذشت

 جا رفتم... نیاز ا یبار با بد حال نیآخر دمیاز ته دلم کش یآه

 رو باز کرد و جلوتر از من ئاخل شد. در

 اومد ایمامان در _

 یقفل شد با مهربون هیمادر هان یسر بلند کردم نگاهم رو یکس یانداختم، با حس قدم ها نییو خجول سر پا هول

 شد. کیهم گذاشت بهم نزد یچشم رو

عطر تنش رو  یگاه داشتن سراغم اومد، با خوش هیمثل تک یآغوشش قفل شدم حس یدست هاش تو نیب یوقت

 .دمیبلع

 جدا شدم. ازش

 خواستم مزاحم بشم  یزحمت دادم من نم دیببخش _

 صورتش کرد. یچاشن یاخم د،یحرفم پر نیب

  ینم ی هیحرف ها نزن توام مثل هان نیعه از ا _

 برد چشم دوختم. یکشون کشون من رو با خوش م ی هیشدن دستم متعجب به هان دهیکش با

 درد گرفت ول کن تازه از گچ در اوردم هیعه ول کن دستم رو هان _

 رها کرد. کبارهیرو به  دستم

 ببخش ببخش حواسم نشد _
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 رو ماساژ دادم. دستم

 از دست تو دختر  _

  یکرد یپاره م کهیکه تا خود صبح هم با مامانم تعارف ت یکرد یاوردمت ول نم ینم _

متعجب  ختهیاتاق پر از لباس و بهم ر دنیبهش رفتم، وارد اتاقش شد و منم پشت سر داخل شدم ، با د یغره ا چشم

 عقب گذاشتم. یقدم

  شهیجا شتر با بارش گم م نیچه خبره ا _

 انگشتش رو شکوند. یقلنج ها کالفه

 شتر و نه خر  _

 باال انداختم. ابرو

 ؟! یچ _

 یچیه یچیه _

 لباس انتخاب کنم هیکمکم کن  ایب ایدر یوا _

 کنه  یترسه فرار م یاتاقت باهات حرف بزنه م ادیپسره ب چارهیب یکرد نیجارو هم چن نیخب چرا ا _

 زد. شیشونیبه پ یا ضربه

 تورو خدا  ایدر ایدر _

 گفتم: یلحن خندون با

 ؟ یتوروخدا چ _

 کمکم کن  _

 باشه  _
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ه لباس ب یمتفکرانه نگاه ستادمیگذشتم، کنار تخت ا نیزم یرزو یلباس ها نیتوالت قرار دادم از ب زیم یرو رو فمیک

 پراکنده انداختم. یها

 .دمیکش رونیلباس ها ب نیرنگ رو از ب یشدم و کت صورت خم

 ؟ هیچطوره هان نیا _

 جمع شد. صورتش

 شمیم یپلنگ صورت هینه شب _

 رنگ رو برداشتم و مقابلش گرفتم. ییمویدفعه کت و دامن ل نیقرار دادمنش ا یکنار

 خوبه ؟ یچ نیا _

 .دینال

  نیبا ا شمیموز م _

 .دمیدرهم کش ابرو

  یگیم یچ هیتوام که به هر کدوم  _

 از استرس  رمیمیدارم م _

 ست کوتاهش چشم هام برق زد. یسارافون مدل عاشقانه با دامن دنیچرخوندم با د نگاه

 ! نیبهتر از ا یچه رنگ یکاربن یکه آب رنگشم

 گذشتم خم شدم و لباس رو برداشتم. هیذوق از کنار هان با

  هیعال گهید نیا هیهان یوا _

 گفتم: یکردم عصب مکث

 کنما  یخفه ات م شمیم یتوت وحش هیشب یبگ  _
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 گفت : یخوش با

  ایخوبه در لیخ نیا یوا _

 د شد انشا اهلل ؟!پسن _

 آره  _

 بعد  میجارو جمع کن نیکنار اول ا میرو بزار نیپس ا  _

 تکون داد. دییتا یبه معنا یسر

 .میبرداشتم و مرتب کرد نیزم یسرم بر داشتم، به سرعت به کمک هم لباس هارو از رو یاز رو یروسر

 .دمیکش یو خستگ یاز سر آسودگ یشدن اتاق نفس زیتم با

 عرق گرفتم  یبو هیخدا نکشتت هان _

 زد. یهاش برق چشم

 حموم  میباهم بر ایب _

  نمیگمشو برو ب _

 .دیورچ لب

  یزن یباش چرا م _

  مهیو ن شیساعت ش اهایزود در ب _

 باشه تورو خدا استرس نده بهم  _

 حموم منم برم به مادرت کمک کنم  یریتا تو م _

 کرد. زیر چشم

 نیریخود ش یا _
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 تخت برداشتم و به سمتش پرت کردم قهقه زنان وارد حموم شد. یرو از رو بالشت

مردد  فونیآ یصدا دنیرفتم با شن نییپله ها رو پا یبه تند رونیرو رو موهام انداختم، از اتاق زدم ب یروسر

 .ستادمیا

 بلند گفتم: یصدا با

 کنم  یخاله من در رو باز م _

 باشه دخترم  _

 داشتم.رو بر فونیآ یگوش

 بله ؟! _

 .دیچیگوشم پ یتو یمهربون مرد یصدا

 منم عمو در رو باز کن  _

 کنارم نگاه چرخوندم. هیمادر هان ستادنیدر رو باز کردم با ا یحرف چیاشتباه گرفت، بدون ه هیرو با هان من

 بود دخترم؟ یک _

 بود  هیهان یفکر کنم عمو _

 زد. یلبخند

 عه پس داداش اومد _

 شد... یاز پشتم جار یرسام عرق سرد یآور ادی با

دست  نیدستم رو ب دیبه روم پاش یلبخند مهربون هیعقب گذاشتم، مادر هان یناآرام قدم یپاچه با ضربان قلب دست

 مادرانه اش گرفت. یها

 استقبال  میبر ایب _
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 .دمیوار نال زمزمه

 آخه  _

 وارد شد. یپوش کیحال ش نیدر ع یشدن دستم پشت سرش به راه افتادم، اول از همه مرد مسن ول دهیکش با

 گفت: یفرو رفت و با خوش زبون رمردیآغوش پ یتو هیجون مادر هان حانهیر 

 باباجان یخوش اومد _

 یآب یچشم ها یداد ول یرو نشون م یآدم جد کیچهره اش  نکهیو چروکش چشم دوختم با ا نیپر از چ یچهره  به

 غوطه ور بود. یرنگش مهربون

که چشم هاشون  بیو حسام عج هیهان یول یهم چشم هاش آب هیهان یبابا  یها ارث نیا یکنم رنگ چشم ها فکر

 رنگه... یشیم

ام  رهیسرش رو باال گرفت و خ یبه تند گهیباره د یبهم انداخت ول ینگاه میجون گذشت ن حانهیمرد از کنار ر ریپ

 شد.

 لب با جون کندن سالم دادم. ریانداختم ز نییسر پا رونیزده و ح خجالت

 سالم  _

 به من زل زده بود. نینگاه ازم گرفت بدون جواب دادن سالمم گذشت و رفت. عجب چرا هم چن یسخت به

 مدنیه تن با دهوله ب هیباال رفتم وارد اتاق شدم هان هیبه اتاق هان یمنته یمهمون ها از پله ها یباق دنید الیخ یب

 .دیکش یغیج

 سکوت گذاشتم. یبه معنا یبو یرو انگشت

 ؟! یزن یم غیچته چرا ج سیه _

 جواب داد. یبلند یتن صدا با

 خب  دمیترس _
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 رو باز کردم. یروسر یتخت نشستم گره  یتاسف براش تکون دادم، رو یبه معنا یسر

 شد میساعت هفت و ن هیتند باش هان _

 .دیزده در کمد رو با ضرب به هم کوب هول

 شد رید یوا_

 ام زدم. گهیبه دست د یدست ضربه ا با

 حاال وقت هست  _

 جمع شده گفتم: یآب به صورتم با صورت یداد، با برخورد قطره ها یو نم دارش رو تاب سیخ یموها

  یکن یم یجور نیچرا ا هیاه هان _

 .دییبه دندون سا دندون

 کنم  یم یهارو تالف نیا یهمه  تیاربخدا روز خواستگ _

 .دمیخند تلخ

 کنه  یبامن آخه ازدواج م یکدوم احمق _

 .میکه به در خورد هر دو نگاه برگردوند یتقه ا دنیشن با

 تو  ایب _

 رفت. یبه پام زد و چشم غره ا یضربه ا هیقفل شد، هان یینگاه دختر اخمو یباز شدن در نگاهم تو با

 تو رسا جان  ایب _

 برخورد کفش با پارکت نگاهم رو به کفش هاش موتوف کرد. یبرداشت صدا یقدم

 و سرد گفت: خشک

 سالم _
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 باال انداختم. ییابرو

 سالم  _

 . با فاصله ازم کنارم نشست.ادیهم م یچه ناز یشد وا کمیخرامان با ناز و عشوه نزد خرامان

 گفت: یتو دماغ یصدا با

 نم تونم بهت ک یم  یجون کمک هیهان _

 تن پوشش رو سفت تر کرد. هیهان

 مثال ؟ یچه کمک _

 نازک کرد. یپشت چشم رسا

  یمن حساب کن یرو یتون یم کاپتیم یتو زمیخوب عز _

 .دیلب گز هیهان

  نیزنم و خط چشم هم یکرم م هیفقط  _

 گفت: یغرب یلحجه  با

  یاوک _

 مثال... هیفکر کرده ک شیکردم ا یبگردوندم و دهن کج یرو

 برداشتم. زیم یرو از رو فمیشدم ، ک بلند

 من کو؟ لیعه پش موبا دمیبه داخلش کش یسرک 

 برداشتم. فمیرسا نگاه از داخل ک یصدا با

 جانم ؟ _

 گفت: تلخ
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 ؟ یما حضور دار یتو جمع خانوادگ شهیتو هم _

 و بغض کرده نگاهش کردم. متعجب

 گفت: یبا لحن تند هیهان

 خواهر خوبه  هیمن  یبرا ستین قیمن رف یبرا ایرسا جون در _

 زد و ادامه داد. یپوزخند رسا

  شهیآدم خواهرش محسوب م یدونستم کارگر خونه  ینم _

 شکسته نشه. یدل من از حرف کس نیبار ا هیگرفتم، نشد  ینفس یتلخ با

 کینزد هیگذاشتم به هان یرو کنار فیفرستادم. ک نییگلوم رو پا یشرمسار نگاهم کرد، بغض خفته تو یبا نگاه هیهان

 شدم.

 رو انجام بده  شتیلباست رو بپوش بعد آرا هیهان _

 .دیچشم هاش لرز مردمک

  رهیبر و بر من رو نگاه نکن تند باش د _

رو براش بردم حوله رو به  رشیز یکنار گذاشته با لباس ها یتکون داد . وارد حموم شد لباس ها یسر یجیگ با

 فت و در بست.دستم داد و لباس هارو گر

 پا انداخت. یغرور و تکبر پا رو با

 چشم هات لنزه ؟! _

 کردم. زیر چشم

 ستیو من گفتم لنز ن یدیرو پرس نیهم ا شیپ یدفعه  _

 کردم و ادامه دادم. یمکث
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 رنگه  نیهم بایخودتم تقر یچون چشم ها ست،ین  یزیجالب و تعجب برانگ زیچ _

 چونه زد. ریز دست

  شترهیمن ب یچشم ها ییرایگ _

 گفتم: یعصب

 یاوک فتیبچه با من در ن نیبب _

 به موهاش داد. یتاب

 ؟! شهیم یچ فتمیمثال در ب _

 رو ندارم  یکیکل کل با تو  یکن، حوصله  یبچه برو با هم سن هات باز _

 باز شدن در حموم نگاه ازش گرفتم. با

 دو چندان کرده بود شدم. تشیته بود و جذابکه به شدت به تنش نشس یرنگ یاون لباس آب یتو هیهان دنید با

 .ستادمیذوق مقابلش ا با

 !ادیبهت م یلیخ یچقدر خوشگل شد هیهان یوا _

 زد. یلبخند

 واقعا؟ _

 بله واقعا _

 مونده  شمیموهام و آرا _

  گهید یسر کن یخوا یکن، شال م سیموهات رو گ _

 تکون داد. یسر

 .ارمیب نییرو از پا میمن برم گوش یکش یتا تو موهات رو سشوار م _
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  ایباش زود ب _

 شد . ریاز پله ها سراز یبا دل شوره و ناراحت رونیاتاق اومدم ب از

 دنیرسوندم با د ییرایخودم رو به پذ یرو نداشت به سخت یپاهام سست بود حس قدم بعد دمیاز ته دل کش یآه

 . به خودم فرستادم یو دوستانه اشون لعنت یجمع خانوادگ

 لب زدم. یسخت به

 سالم  _

 داد. یآزارم م بینگاه تک تک شون عج ینیسنگ دیصدام ، صداها خواب دنیشن با

 گفت: یخانم با مهربون حانهیر

 خودم  شیپ نیبش ایسالم دخترم ب _

 تم.جون نشس حانهیحسام و رسام قفل شد. نگاه گرفتم  کنار  ر ینگاه گرد شده  یسر بلند کرد نگاهم تو یسخت به

 دخترم  یخور یم یچا _

 به روش زدم. یجون یب لبخند

 رو ببرم لمینه، فقط اومدم موبا _

 اشک یبا چشم ها  دمیکش یمادر بزرگ حسام نفس دنینگاه چرخوندم ، با د یزن ریبغض آلود پ یصدا دنیشن با

 .دیآلود نال

  یفاطمه اومد _

 ی رهیباعث شد ناخود آگاه خ ییمرد نا آشنا یجد ی. صداستمین بگم من فاطمه یبازم شروع کرد به چه زبون یوا

 رخش بشم. مین

 ؟! گهید هیمادر فاطمه ک _

 دستش به من اشاره زد. با
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 فاطمه اس  نیا یعل نیبب _

 شدم. یجور نیمن چرا من ا یخدا ختیقلبم فرو ر دنشیبا د دیمرد به سمت چرخ نگاه

 گرد شده بهم زل زد. یچشم ها با

 

 حسام

. 

تکون  یچرا حضور داشت سر گهیبود اون د یجمع خانوادگ هی نیما تعجب کردم . ا یخونه  یاونم تو ایدر دنی با

 دادم بهش چشم دوختم.

 گفت: یکردند. مادر بزرگ باخوش یبهش نگاه م یبیجوره عج هیو بابابزرگ  عمو

 فاطمه  _

 جا؟ نیگرد شده نگاه کردم عجب چه خبره ا یچشم ها با

 گرفت و روبه مادر بزگ گفت: ایچشم از رد عمو

 گه؟ید هیمادر فاطمه ک _

 اشاره زد. ایبزنه زمزمه کرد، با دست به در یکه پلک نیبدون ا ایبه در رهیخ

 فاطمه اس نیا یعل نیبب _

برداشت عقب گرد کرد تا بره که با حرف مادر بزرگ  یعسل یرو از رو شیگوش ایدر دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 .ستادیا

 تورو خدا نرو فاطمه _

 .ستادیا ایدر 
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 من شد. ی رهیرو برگردوند و خ ایرفت در ایبلند شد، به سمت در یمبل به سخت یبزرگ از رو مادر

 آغوشش قفل کرد. نیحرکت اون رو ب کیشد  با  کیکرده نگاهم کرد، مادر بزرگ بهش نزد بغض

 گفت: یخودش رو از مادر بزرگ جدا کرد ، با ناراحت هیهان م،یمقابل شده بود یمسخ صحنه  همه

 ستمیگفتم که فاطمه ن شمیپ یمن دفعه  _

 بود؟ دهیمگه قبال مادر بزرگ رو د شیپ ی دفعه

 بهش گوش سپردم. یبا کنجکاو 

 من مطمئنم ینه تو فاطمه ا _

 قلبش گذاشت .  یکالفه خودش رو جدا کرد، دوان دوان از پله ها باال رفت. مادر بزرگ دست رو ایدر

 به سمت مادربزرگ رفت. یبه تند د،یبه صورتش کوب یعمو ضربه ا زن

 مامان مامان حالت خوبه ؟! _

دوان دوان خودشون رو  دهیپر ییو رسا با رنگ و رو هیمبل گذاشتنش، هان یبه خودش به همراه رسام رو هیتک

 رسوندن.

 گفت: یلرزان یبا صدا هیهان 

 گ ؟!شده به مامان بزر یچ _ 

 سمتش رفتم. به

 باال  دیشما بر یچیه _

 آخه _

 ام گذاشتم. ینیب یرو انگشت

 برو  سیه _
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 .دیرو الجرعه سر کش یآب وانیبه همراه رسا از پله ها باال رفتند. مادر بزرگ ل شیظاهر لیم برخالف

 نفس زنون گفت: نفس

 فاطمه برگشته محمد  _

 .دیصورتش کش یبزرگ دست رو پدر

 آروم باش بانو اون فاطمه نبود  _

 به موهاش زد. یچنگ یعصب رسام

 آخه ؟! هیفاطمه ک _

 بابا رسام رو کنارش نشوند. د،یهمه پر یاز رو رنگ

 کس پسرم تو خودت رو ناراحت نکن  چیه _

 از بابا گرفت. چشم

 دیکن یاز من پنهون م یزیچ هی دیکنم شما دار یمن حس م _

 هست... ییخبر ها هیجا  نیا ادیجور که بوش م نیاچونه ام زدم،  رهیز دست

کالفه  دینوش یآب وانیدست پاچه از کنارم گذشت بهم اشاره زد تا به همراهش برم.وارد آشپزخونه شد ل مامان

 دور خودش زد. یچرخ

 دستم گرفتم. نیدستش رو ب کنجکاو

 چرا همه هول و دست پاچه اند؟ ؟یشده ؟چرا آرام و قرار ندار یمامان چ _

 نشست. یصندل یرو

 گفت یحسم بهم درست م _

 ؟ یچه حس _
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 دوخت بهم. چشم

 بشه  دایاالن که خواستگار ها پ میهر چه زودتر بساط شام رو برپا کن ایحسام ب _

 .دمیقرار نال یو ب یعصب

  یاز نگران رمیمیمامان توروخدا دست به سرم نکن دارم م _

 .دیگز لب

  میفقط زودتر کمکم کن تا غذارو ببر گمیرو م یبهت همه چ گمیم _

 عقب گذاشتم. یقدم

 کمک  انیبگم ب ای، در هیپس برم به رسا ، هان _

 بلند شد. یتند به

 نه نه به اون ها نگو  _

 کرد. یمکث 

 ادین نییکار کن اون دختره پا هیتورو خدا حسام  _

 گفتم: یعصب

 !ل؟یآخه چرا؟ به چه دل _

 دستش صورتش رو قاب گرفت. با

 نپرس حسام  یچیه _

 تکون دادم. یسر

  زیم یاپن من بزارم شون رو یپس تو ظرف هارو بزار رو _

 زد. یجون یب لبخند
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 دستت دردنکنه پسرم _

 .ستادیبه سمتم قدم تند کرد مقابلم ا دنمیدرگاه گذشتم، عمو به محض د از

  اطیح یایچند لحظه ب شهیحسام م _

 یگوشه  نیآالچ ریدرخت ها گذشت و ز نیاز ب رونیتکون دادم، پشت سرش از خونه اومدم ب دییتا یبه معنا یسر

 .ستادیا اطیح

 زد. گارشیبه س یقیو با فندکش روشن کرد پوک عم دیکش رونیب بشیاز داخل ج یگاریقرار قدم زد، س یب

 حسام  _

 جانم عمو؟ _

 کرد. ین منزدن و نزدن حرفش مونده بود م نیب انگار

 ؟ یشناس یدختر رو م نیچه قدر ا _

 پرسند... یم ایبرام چرا همه از در بهینشستم، عج مکتین یرو 

 ندارم  یادیشناخت ز _

 رنگش که نم اشک مهمون شده بود زل زدم. یآب یچشم ها یبه موهاش زد، کنارم نشست تو یچنگ

 بگو یدون یم یکنم هرچ یحسام خواهش م _

 لحن ملتسمش دلم به لرزه افتاد. دنیشن از

دونم که با مادرش  یدوست. م هیدونستم که با هان یخونه ام اومد. اون موقع نم یکار کردن تو یبرا شیچند ماه پ _

 ..کنه . یکه به بانک داشتند بانک خونه شون رو مصادره م یکنه بخاطر بده یهم اون فوت م یکرده وقت یم یزندگ

 .دیحرفم پر نیب مضطرب

 خب _



 بغض آلود یزندگ

 
73 

 

 .دمیکش ینفس

 کس  چیه یلینه فام ینه برادر یتنهاست نه خواهر یکس رو نداره تنها چیه _

 شده ؟! یپدرش چ یپدرچ _

 .دمیبه صورتم کش یدست

  رهیزاره و م یداره و بدون طالق دادن مادرش م یبرادرش رو بر م ادیم ایدن یخودش بهم گفت که پدرش وقت _

 زد. شیشونیبه پ یا ضربه

 البد برادر دوقلو ش بوده ؟! _

 گرد شده نگاهش کردم. یکه زد با چشم ها یحرف از

  یدون یعمو تو از کجا م _

 .دیصورتش غلت یلجوجانه رو یاشک

 پس خودش ! _

 .دیکوب یم نهیس ی وارهیخودش رو به د یبه تند قلبم

 عمو  _

 ادامه دادم. لرزون

 افتاده ؟ یخودش؟ چه اتفاق یچ _

 دستش گرفت. نیرو ب دستم

 حسام عمو رسام رو تنها نزار  _

 .دمینال نگران

 ؟ فتهیب یمگه قراره چه اتفاق_
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 هم گذاشت. یرو چشم

ن قلبش دف یحرف هاش رو تو یتنها باشه نزار یخوام نزار یباشه! ازت م نیبراش سنگ قتیحق نیدونستن ا دیشا _

 کنه .

 .دمیاز ته دل کش یآه

 شدم عمو  جیمن گ _

 مقابلش شد. ی رهیخ

 دختر عموت ! یاون دختر چشم آب _

 یاز رو ییرو داشتم که گو یقابل باور بود که حس آدم ریو غ نیبرام سنگ یکه زد اون قدر یحرف ینیسنگ حجم

 ساختمان چند طبقه افتاده باشه...

 هم خون منه .... ایدر یعنیمن !  یدختر عمو ایدر یعنی؟  یممکن آخه چه جور ریغ نیا

 کردم و آزار دادم! ریخودم تجاوز کردم ... من هم خون خودم رو تحق یبه دختر عمو من

 ممکن... ریغ نیدروغ ا نیدور خودم زدم ، با استرس قدم زدم ا یو کالفه بلند شدم چرخ یعصب

 غرق در خون چشم دوختم. یشدن دستم سر بلند کردم به چشم ها دهیبه موهام زدم، با کش یچنگ

 حسام؟ یکن یم یجور نیچرا ا _

 هام رو فشردم. قهیدستم شق با

 وجود نداره . یزیچ نیذهن شماست هم چن یها ساخته  نیا د،یکن یدروغه عمو! شما اشتباه م نیا _

 اش گذاشت. ینیب یبه سمت خونه انداخت، انگشت رو ینگاه مضطرب

 پسر  نییپا اریصدات رو ب سیه _

 .دمیشده لب گز مسخ
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 ؟! یکن یم یجور نیچرا آخه ا _

 قابل باوره  ریعمو برام غ شمیم ونهیدارم د _

 یب رانیاومدم ا یاون دختر من نباشه حال روز من از تو بدتره از وقت دمیشا ستمیمطمئن ن زیچ چیمن ه نیبب _

 قرارم 

 زدم. یپوزخند ناخودآگاه

 البد حس پدرانه اتون شکوفا شده بود  _

 انداخت. نییپا سر

 بامن صحبت نکن حسام  یجور نیا _

 ات ادامه داد. یجد با

ببره خب  ییمن و تو زده شد بو نیکه ب ییماجرا و حرف ها نیاز ا یکس یخوام قبل از مراسم خواستگار ینم _

 حسام 

 .دمیبه صورتم کش یدست

 موضوع رو متوجه شدن  نیمادرم و مادر بزرگ وپدرم همه ا ادیطور بوش م نیعمو ا یکار یکجا _

 تکون داد. یسر کالفه

 شه  یروشن م یبعد از مراسم همه چ _

مهمون صورتش کرد  یرسام دست پاچه لبخند دنی. عمو با دمیهردو به مقابل چشم دوخت یکس یقدم ها دنیشن با

 به سمتش رفت.

 .دیمن و پدرش چرخ نینگران رسام ب نگاه

 جا ؟! نیچه خبره ا _

 رسام زد. یبه شونه  یضربه ا عمو



 بغض آلود یزندگ

 
76 

 

 کردم یاختالط م یخبر پسرم،  داشتم با پسر عموت کم چیه _

 مطمئن نگاه کرد. نا

 شام حاضره  _

 نباشه که عمو گفت. یتکون دادم خدا کنه اون یزد، سر یبرگشت چشمک عمو

 کنار زن عمو نشست. یتوجه به کس یبه عمو چشم دوخت  عمو ب ی، پدر بزرگ با نگران میسه وارد خونه شد هر

 یفکر م ایموندن باال حاال در ایو در هیجمع چرخ خورد هان نیغذاش شد، نگاهم ب دنیمشغول کش یحرف چیه بدون

 .میجا غذا بخور هیباهاش  میاون حاضر نشد طیکنه به خاطر شرا

 مامان نگاهش کردم. یبا صدا دمیاز ته دل کش یآه

 حسام جان مامان برات غذا بکشم؟ _

 ندارم  لینه مامان جان من م _

 گفت: نگران

 چرا آخه ؟ _

 زدم. یلبخند

 ندارم  لینوش جون من م دیشما بخور _

 یتو بیکه عج یخودم رو به راه پله رسوندم. با آرامش گهیحرف د چی، بدون ه دمیرو عقب کش یسرعت صندل به

 رفتارم نشسته بود از پله ها باال رفتم.

 زدم. هیبه در اتاق هان یا تقه

 تو  ایب _

 وارد اتاق شدم.  نهیبا طمان دم،یکش نییادر رو پ ی رهیگ دست
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 به خودم بود . رهیخ یآب یدو گو رینگران  به سمتم اومد، و اما نگاه من گ دیدست از غذا خوردن کش دنمیبا د هیهان

 زدنم شد. دیو مانع د ستادیمقابلم ا هیهان

 شده؟! یداداش چ _

 زدم. یحال یب لبخند

 دختر رنگت شده مثل گچ ینگران یچ یبرا یچیه _

 گونه اش دست زد. به

 نه نگران  یاالن خوش جال باش دیعروس خانم تو با _

 باره گلگون شد.  کیگونه هاش به  د،یبه صورتش دم خونه

 خبر ندارم ! یشد یتا جاال خجالت یاز ک _

 از کنارش گذشتم. دیدرهم کش ابرو

 خوام  یمنم م دیشام دار _

 ازم فاصله گرفت. یجیجا دادم با گ ایخودم رو کنار در نیزم یپهن شده رو یسفره  بغل

 شده آخه... دهیکارم به کجا کش نیبب ایدر منحرف کردن فکرشون داشتم، خدا یسع یلودگ با

 بود. ستادهیسرپا ا جیهنوزم گ هیهان

شون آبرومون به باد بره،  بگن دختره  شیپ یوقت غش و ضعف نکن هی انیشامت رو بخور االناس که اونا ب ایب هیهان _

 پسرمون از حال رفت دنیاز د

 گفتم: ایکردم روبه در یبرداشت خنده ا زیبه سمتم خ تیعصبان با

 خانم  ایدر ستیطور ن نیمگه ا _

 ... رهیگ یهم برام م افهیبه درک چه ق یلب هام خشک شد ا یبرام تکون داد. خنده رو یاز سر تاسف سر 
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 معترضانه اسمم رو صدا زد. دمیغذا رو از مقابلش به سمت خودم کش یکنارم نشست بشقاب حاو هیهان

 عه حسام  _

 باال انداختم. ابرو

  میباهم غذا بخور نیبب _

 جمع شد. صورتش

 خورم  یظرف غذا نم هی یمشترک تو یبا کس رمیخدا به دور من بم _

 وار گفت: زمزمه

 بهت  گمیم یخورد دیبا سع _

 انداختم. ایبه صورت اخم کرده در ینگاه مین

 خانم ؟! ایافتاده در یاتفاق _

 انداخت. یچشم نگاه یگوشه  با

  فتهیب ینه مگه قراره اتفاق _

 نه  _

 .دیغذا به گلوم پر هیهان ییهوی غیشدم با ج دنیاز غذا رو داخل دهانم گذاشتم با ولع مشغول جو یقاشق

 .دمیآب رو نوش یرفتم به سختبه سمتم گ یآب وانیهول زده ل ایدر

 گفتم: دهیبر دهیبر

 دختر ؟! یزن یم غیچرا ج هیهان _

 .دیناخون به دندون کش مضطرب

 اومدن  یوا انیدارن م یوا _



 بغض آلود یزندگ

 
79 

 

 کرد. یخنده ا ایدر

 توام که از خداته  ادیکه خواستگار داره م ادیچته باو خون آشام نم _

 .دینال

 .دیتورو خدا سر به سرم نزار یوا _

، مادر و زن عمو به  رونیاز اتاق اومدم ب یحرف چیبدون ه دمیبه لبم کش یمشغول جمع کردن سفره شد دست ایدر

 .دیبه صورتش کوب یمامان ضربه ا فونیزنگ آ یبودن با صدا زیسرعت مشغول جمع کردن م

 اومدن  _

 هام گرد شد. چشم

 آخه  دیهمه هول ا نیچرا ا _

 استقبال به سمت یدکمه رو لمس کردم. مامان و بابا برا یحرف چیبدون ه فونیآ توریداخل مان رشونیتصو دنید با

 رفتند. یورود

دستم فشردم نگاهم  نیاش دست سردش رو ب دهیپر یرنگ و رو دنیبا د ستادیکنارم ا شهیمرتب تر از هم  هیهان

 هم گذاشتم. یچشم رو یکرد با مهربون

دادم و  یاشون کردند . سالم ییراهنما ییرایجلوتر ازهمه  وارد شدند، بابا و مامان به سمت پذ دیو پدر سع مادر

 سر برگردوندم. ییدختر آشنا یصدا دنیرو تنها بزارم اما با شن هیدادم هان حیترج

 کرد؟ یکار م یجا چ نیا گهید نیچشم ها گرد شد ا شیرسم ریغ پیت نیجا با ا نیا نمیمهسا ا دنید با

 گونه اش. یرو یبه سمتش رفت و بوسه ا هینها

 سالم مهسا جون  _

 ...دیکه به من افتاد رنگ از رخسارش پر نگاهش

 ! ینیب شیقابل پ ریو غ بیعج یپر شده از اتفاق ها میزندگ یروز ها نیا چرا
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 .ستادیبه موهام زدم کنارم ا یحضور داره، چنگ دیعنوان خواهر سع هی نجایاونم ا مهسا

 سالم آقا حسام _

 زدم. یجون یب لبخند

 جا کجا  نیسالم مهسا خانم شما کجا ا _

 تکون داد. یسر

  یچه حسن تصادف _

 یراه ییاریو پشت سرش به سمت پذ دمیکش یگل به دست انداختم نفس دیبه سع ینگاه میاز به راه افتاد ، ن جلوتر

 شدم.

 هاش قفل شد. الیمحو در خ یعمو یا کردم. نگاهم رودستم جابه ج یرو تو یگوش یاقتصاد یاز بحث ها خسته

که بهش تجاوز کردم  یمن .من یدختر عمو میکه من وماهرو غرورش رو نابود کرد یمن ، اون دختر یدختر عمو ایدر

 نامردش ... یپسر عمو شمیم

 مبل خودش رو جا کرد. یرو دیرو دور تا دور چرخوند مقابل من گرفت که امتناع کردم. کنار مادر سع یچا هیهان

 ! ایجمع حضور دارند جز در نیا یتو همه

 از قبل شکسته بشه . شتریدختر ب نیقلب ا میش یکار ها باعث م نیبا ا ما

 مبل بلند شدم . یرو از

 کجا پسرم؟! _

 .دمیمامان پاش یبه رو یلبخند

 برم آب بخورم  _

چه  دمیکش یاومدم. کالفه پوف رونیجمع ب نیز بزمزمه کردم و ا یخوام یلب معذرت م ریرو هم گذاشت ز چشم

 آخه . یبحث خسته کننده ا
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 .دمیکش رونیمقابلش رو ب یخودش جمع شد، صندل یقدم هام تو یصدا دنیبا شن ایآشپزخونه شدم، در وارد

 ؟! رونیب یومدیچرا ن _

 جواب داد. ریز سربه

 و دوستانه حضور نداشته باشم  یجمع خانوادگ هی یدادم تو حیترج _

 چشم هام شد. رهیبلند کرد خ سر

 آقا حسام  _

 بله  _

 سوال ازتون بپرسم؟! هی شهیم _

 نگاهش کردم. کنجکاو

 بپرس  _

 داشت. دیزدن و نزدن حرفش ترد نیبه دندون گرفت انگار ب لب

 ؟! هیفاطمه ک _

 جا خوردم، چشم ازش گرفتم. دیکه پرس یسوال از

  هیدونم ک یمنم نم _

 گفت. ناباور

  هیک دیآخه شما ندون شهیمگه م _

 کردم. یباز یانگشت هام باز با

 شناسم  یمن نم _

 فاطمه فاطمه اومده  گهیمدام م نهیب یآخه آخه چرا مادر بزرگتون هربار که من رو م _
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 کردم. زیر چشم

 ؟ یبود دهیتو قبال مادر بزرگ من رو د _

 مشت شد، سر برگردوند. زشیم یرو یها دست

 خبرم. یافتاده باشه که من ب ونیم نیا دیبا یاتفاق هی گهیمن م شمیلنگه حس ش یوسط م نیا یزیچ هی

 نه ؟ ای یبود دهید ینگفت_

 بودم دهیآره د _

 ؟یدیکجا د ؟یدید یک _

 به سمتم برگشت. یتند به

 بدم حیتوض دیبا _

 رفتم. یدندون قروچه ا یعصب

  یبگ دیآره با _

 به دستش داد. یتاب

 برو بابا توام  _

 .ارمیدختر م نیسر ا ییبال هیجا بمونم  نیبلند شدم من ا یعصب

 هیشدم نه هان ییرای. وارد پذدمیو الجرعه سر کش ختمیر وانیداخل ل یرو باز کردم آب خچالیبرداشتم، در  یوانیل

 پس رفتند باهم حرف بزند.  دیبود ونه سع

 فاصله گرفت. یدش داشت کنار مهسا بود، ناچار کنارش نشستم  کمکه وجو یخال یجا تنها

 چطور بود مهسا خانم؟! یروز کار نیاول _
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 نیدختر ا نیشد چرا من مقابل ا نییخونم باال و پا نیرنگ درشتش رو به چشم هام دوخت، آندرال یمشک یها چشم

 .دهیبهم دست م ضیضد و نق یحس ها

 آشنا نبودم بهم سخت گذشت. ینبود منتها چون من با کس یروز بد _

 حرف بابا لب بستم. با

 .دیشناس یشما دو نفر هم رو م _

 کنجکاوشون شدم. یچهره  یبه رو یلبخند

 شرکت مشغول به کارند  یمن و ماهرو بودند وهم تو یبله مهسا خانم هم هم دانشگاه _

 گفت: یبا خوش مامان

 چه خوب  _

 گفت: هیروبه هان دیپدر سع یدهقان ی. آقاافتیبحث ها خاتمه  دیو سع هیاومدن هان با

 ؟ انهی میبخور ینیریدخترم ش _

 انداخت . نییگلگون و رنگ گرفته سر پا یبا گونه ها هیهان

 بله _

 یتو گهیدادم سکوت باره د یوارد جمع شد سالم ای. دردمیدست به دست کوب یکف زدن ها بلند شد باخوش یصدا

 انداخت. نینجمع ط

کنار زن عمو  تیبرداشت و دور تا دور به همه تعارف کرد و در نها زیم یرو از رو ینیریظرف ش یحرف چیه بدون

 خودش رو جا داد.

 نیدوتا موجود چرا ا نیآخه ا نهیب یمادرش باالرت از خودش رو نم نیرو برگردوند، رسا هم ع ییعمو با ترش رو زن

 خدا. نیشکل
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هم عروش  هیهان یالک یالک یبعد مراسم عقدشون انجام بشه و ماه بعد هم مراسم عروس یشد که هفته  نیبر ا قرار

 شد رفت .

 .میبرگشت یقبل یبه جا یشد، همگ یبا رفتن مهمون ها  دوباره جمع خودمون 

 تموم شد. یخدارو شکر به خوش _

 ش فشرد و قربون صدقه اش رفت.آغوش یرو تو هیمهمون صورتم شدم، مامان هان یحرف مامان لبخند با

 ها  شهیم میمامان خانم کم کم داره حسود _

 رو از خودش جدا کرد. هیهان

 قربون گل پسر خودم بشم من  _

 خدا نکنه مامانم  _

 و رو به عمو گفت: دیکوب نیزم یکالفه پا رو رسا

 خسته شدم   میبابا نر _

 گفت: یبلند یمبل بلند شد رو به جمع با صدا یگرفت ، از رو اینگاه از در عمو

 همه ساکت باشند شهیم _

 جمع حکم فرما شد. یتو سکوت

 شد حس کرد. یم یدست هاش رو به راحت لرزش

 رو برا همه اتون روشن کنم  یقیحقا هی دیمن با _

 .دیحرفش پر نیدوباره ب رسام

 بابا من خسته ام تورو خدا  _

 صورتش شد. یچاشن یاخم 
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 کت باش رسا سا _

 خودش جمع شد و بغ کرده به دهان عمو چشم دوخت. یتو رسا

 یگافتاد که تمام زند یاتفاق هیپدربزرگ تون  یکه من جوون بودم بنا به خواسته  یوقت شیو هفت ساله پ ستیب  _

 رو کرد. ریمن رو ز

 گرفت و ادامه داد. ینفس

 شتم در واقع من سه سال بود که عاشق بهنوش بودمبهش ندا یحس چیشدم که ه یمجبور به ازدواج با دختر _

 .دیکش یبه زن عمو انداخت آه ییرایگ نگاه

 دونست که من به رسام گفتم. یبهنوش نم یموضوع  رسام خبر داره ول نیجوون بودم و نادون از ا _

 .دیزن  عمو پر یاز رو رنگ

 

 حرف هاست آخه ! نیچه وقته ا یعل _

 زن عمو تکون داد. یبرا یسر عمو

 روشن بشه  یکه همه چ نهیاالن وقت ا نیهم _

 ادامه داد. یگرفت و به سخت ینفس

بهنوش باعث  یهر روزه  دنینشد، د یتالش کردم ول یلیوقت نتونستم فاطمه رو دوست داشته باشم خ چیمن ه _

 نداشت. انیجر نیا یتو یریکه اون تقص یتر از قبل از فاطمه متنفر بشم در حال شیشد من ب یم

 هیکار هام خسته اش کنم  نیخواستم با ا یبود، م دهیکتک زدن هام به اوج خودش رس یگاه یهام حت یرفتار بد

 نزد. یمن حرف یرهایمن تحق یموقع در مقابل کار ها چیاون ه یباز کنه بزاره و بره ول تیکار کنم که لب به شکا

شدت عشقم  یکرد ول یکرد عذاب وجدان خفه ام م یم یکالفه و روان شتریسکوت کردن هاش من رو ب نیهم دیشا

 باشه... تیاهم یبود که حس اعذاب وجدان برام ب یقدر نیبه بهنوش ا
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 یرو سر فاطمه خال تمیخونه  اومدم تا تمام عصبان یبودم عصب دهیکه باز بهنوش رو د یماه بعد از ازدواج وقت پنج

 قلبم به درد اومد. دمیرو د شونشیو حال و روز پر دهیرنگ پر یوقت یکنم ول

اصرار و تمنا کردم  یخبر عمرم رو بهم رسونده. هرچ نیدونست که بدتر یاون نم یخبر پدرشدنم رو داد ول یخوش با

 نکرد. ینیو عقب نش ستادیبار اول مقابل خواسته ا یکه بچه رو سقط کنه نکرد نکرد برا

 اش رو گرفت. یشونیپ یعرق نشت شده رو کالفه

کتکش زدم فقط قصدم سقط اون بچه بود، انگار قسمت بود که اون بچه زنده بمونه  یرحم یخدا ازم نگذره بازم با ب _

 . 

 عمو برداشته شد. ینگاه ها از رو ایدر ییهویبلند شدن  با

 .دیبود، بغ کرده رو به عمو نال دنیبار در حال لرز وانهیهاش د دست

 من بهتره نباشم  _

 شد. نییعمو باال و پا یگلو بکیس

  یباش دیدخترم توام با نیبش _

 مبل پرت شد. یرو بایتقر یحرف چیکه به کار برد، چون بدون ه یلفظ دخترم ایبود  شیدونم از لحن دستور ینم

خسته از سر کار اومده بودم مامان با  مارستانیشد، مادر به همراهش رفته بود ب نیها گذشت و فاطمه سنگ ماه

 آغوشش فشرد. نیو محکم من رو ب ستادیهلهله کشان مقابلم ا یخوش

، خنده کنان گفت  دیگرد شده ام رو د یسخت بود مادر که چشم ها یبودم و درک اوضاع و حوال اطرافم بس متعجب

 پسر. یکیدختر و  یکیکه فاطمه  دوقلو حامله اس 

 خوش حال بودم.  دیبچه ها لرز نیا یبرا ینگم دلم لحظه ا دروغ

 یبده نیتر شیعالمه، پدر بهنوش که ب هیدوتا نه  یکیداشتم اونم   یبود بده دهیچیماه بود که کارم بد به هم پ چند

 گذرم . یهات م یبده یاز همه  یروز اومد و گفت اگه با دخترم ازدواج کن هیرو بهش داشتم 
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خام  الیکه گذاشت تمام خ ینداشتم اما شرط یدهو هم ب دمیرس یحال به بهنوش م نیحال شدم چون در ع خوش

 .ختیمن رو بهم ر

 ...گهید یجا هی میو باهم بر رمیزن و بچه ام رو ول کنم  و دست بهنوش رو بگ دیگذاشت که با شرط

اومد  ایشدم . بچه ها به دن یزندون م یبود راه نیکار رو انجام بدم وگرنه کارم با کرام الکاتب نیبودم که ا ناچار

 رو برداشتم و رفتم. کمیتمام پسر کوچ یرحم یقلبم با ب یبرخالف خواسته 

 همون بچه بدون پدر و مادرم به خواستگار بهنوش رفتم، تنها شرط من نگه داشتن پسرم بود، بهنوش قبول کرد . با

 داشته باشه... یگذشته ا نیعمو چن شهیباورم نم دمیمقابل لب گز یصحنه  مسخ

مبل بلند شد  یحرکت عمو از رو دنیسست و لرزون خودش رو به رسام رسوند، مقابل زانو زد رسام با د ییقدم ها با

. 

 دو رگه شده گفت: ییو بغض کرده با صدا زانینشست، عمو اشک ر نیزم یعمو رو مقابل

ز مادر و همه سال ا نیببخش که ا یندار یببخش من رو پسرم ببخش که به دروغ گفتم مادرت فوت شده و مادر _

 خواهرت دورت کردم ببخش من رو رسامم.

 انداخت. یبه جمع نگاه رونیو ح جیگ رسام

 ؟ ستیبابا ، حالت خوب ن یگیم یدار یچ _

 دوتا دستش صورت عمو رو قاب گرفت. با

 نگو من خواهر دارم نگو که مادرم زنده اس نگو که مادرم فاطمه اس نگو _

 لرزون زمزمه کرد. ییبا صدا د،یحرفش پر نیب 

 یکه من بهش دادم مرد ول یمادرت فوت کرد از غم رنج _

 کرد. سکوت

 خشک شده چشم دوخت. یایبرگردوند، به  در سر



 بغض آلود یزندگ

 
88 

 

 خواهرت زنده اس  _

 شد. ایدر ی رهیبزنه خ یکه پلک نیسر برگردوند بدون ا رسام

 .دیوار نال زمزمه

 امکان نداره  _

 آخه... یچه باز نیداد. دستم هام مشت شد ا یسرش رو تکون م ناباور

 دور خودش زد. یبه موهاش زد، چرخ یشد چنگ بلند

 امکان نداره  _

 خونه به لرزه افتاد. یها واریزد که د یادیفر چنان

 دروغ محض  هیها همش  نیا _

 کرد. یو غرش دیکوب واریمشت شده اش رو با قدرت به د دست

 م!جز رسا ندار یدروغ  من خواهر _

 ایدر

. 

ساختمون  هیبود که کمرم خم شد. انگار که از  ادیز یقدر نیزده شده ا یحرف ها ینینگاه چرخوندم،  سنگ جیگ

 چند طبقه افتاده باشم .

 زنند من باشم؟! یکه دارند ازش حرف م یاون دختر نکنه

 من باشه ؟! زیعز ینکنه اون زن فاطمه نام همون مامان فاطمه  

 ... شهینهفته شده له م قیبار حقا ریمامان فاطمه ام که دخترت داره ز ییکجا

 به پاهم بسته باشند! ییلویصد ک یوزنه ها ییبود گو نیبلندش دم، قدم هام سنگ اریاخت یب
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 سرش رو بلند کرد. ستادمیبغ کرده ومتعجب ا هیبرداشتم مقابل هان یقدم یسخت به

 موش اشاره زدم.نگاهم کرد، با دست به رسام و ع نگران

 ؟! هیهان _

 گلوم رو قورت دادم. یسفت شده تو بغض

 

 جواب داد. لرزون

 جونم  _

 زنند؟ یاز کدوم دختردارند حرف م گن؟یم یها چ نیا _

 زدم. یبه لباسم زدم پلک یام حبس شد چنگ نهیس ی. نفس تودیصورتش غلت یرو یاشک قطره

 سرگذشت مادر من! هیشب یلیزنند خ یکه م ییچرا حرف ها _

 . دینال نگران

 ؟! ایحالت خوبه در _

 یم نهیبار خودش رو س وانهیزد.قلبم د یمقابل چشم هام سو سو م هیسرم دوران افتاد هان یام رو فشردم تو هیشق

 ... رونیام رو شکاف بده و بپره ب نهیخواست س یانگار که  م دیکوب

 شد.از من سلب  دنیدادم، قدت نفس کش هیمبل تک به

 رسام اشاره زدم. به

 برادر من  یعنینامرد  نیا _

 گرفتم. ینفس یبه سخت دیدهانم زبونم به سقف دهنم چسب یشدت خشک از

 اون پدر من ؟ _
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 زدم. ادیفر

 .دیکن یندارم شما اشتباه م یکس چینه نه من ه _

از پا  رفت. حس جیسرم گ رمیبتونم نفس بگ دیگلوم نشست به گلوم چنگ زدم شا یتو یرفت، سنگ لیتحل صدام

 هام پر زد و رفت.

 و تار شد... اهیس یافتادم و همه چ نیزم یجون رو یب

 حسام

. 

زنان خودش رو کنا جسم غرق  غیج هی. هانستادیقلبم از تپش ا یلحظه ا یبرا نیزم یجونش رو یبا افتادن جسم ب 

 انداخت. ایدر یهوش یدر ب

  نمیز کن ببچشم با ییایجونم حالت خوبه، در ایدر _

و مادر رو کنار  هیکرد. هان ینگاه م رهیخ رهیخ ایغرق در خون به در ییبه هول و وال افتادند رسام با چشم ها یهمگ

 .دمیجونش رو به آغوش کش یتوجه به جمع جسم ب یزدم ب

 دوان دوان خودش رو بهم رسوند. هیهان

 تنها نرو  امیمنم م سایحسام وا _

 قرار دادم. یصندل یرو باز کرد رو نیرو به سمتش پرت کردم در ماش چینفس زنان با هام هم قدم شد، سو نفس

 پاهاش قرار داد. یبه سرعت کنارش نشست و سرش رو رو هیهان

ترمز گرفت. متعجب به رسام چشم   نیدر ماش ییهویبردم با باز شدن  رونیب اطیاز داخل ح یرو به تند نیماش 

 دوختم.

 ؟ یایهوا م یته پسر چرا آخه بچ _

 دست هاش مشت شد. یعصب
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  ادهیحرف زدن ز یبرو حسام برو وقت برا _

 تکون دادم و به راه افتادم. یسر

 .دیرو به من نال زانیاشک ر هیهان

 شده  خی کهیت هیحسام تورو خدا تند برو بدنش  _

 برداشت.  یگاریکردم، رسام از داخل پاکت رو داشبور س یپدال گاز شردم و به سرعت رانندگ یرو پا

به  یقیعم یپک ها شهیبه ش هیشد تک دهیبه سمتش گرفتم. فندک از دستم کش دمیکش رونیب بمیرو از ج فندک

 زد.  گارشیس

 تانمارسیرو مقابل ب نی. ماشدمیکش نییرو پا شهیام حبس کرد ش نهیس ینفس رو تو نیپخش شده داخل ماش دود

 مانعم شد. یرو به آغوش بکشم که دست ایک کردم در باز کردم تا درپار

 شد. دهیاز دستش باال کش نگاهم

 زمزمه کرد. شونیپر یگره خورد و حال یابرو ها با

  ارمشی یبرو کنار خودم م _

 هم باد کرده ... رتشینشده  چه رگ غ یچیفاصله گرفتم، هنوز ه یحرف چیه بدون

 یشد. مقابل بخش پرستار مارستانیوارد سالن ب یبلند و استوار یبا قدم ها د،یبه آغوش کش اطیرو با احت ایدر

 .ستادمیا

  میبدحال دار ضیخانم مر _

 کرد. تیهدا یبلند شد، رسام رو به سمت تخت ایدر دنید با

**** 

 گرفتم. یجا ایدر کنار

 ؟ هیهان _
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 تکون داد. یسر جیگ

 جانم _

 حالت خوبه ؟ _

 برگردوند.به سمتم  سر

 شد یجور نیا میشب زندگ نیدرهم شد چرا بهتر یخوبم ، حسام چرا همه چ _

 گرفتم. ینفس

 قابل باور و سخته  ریبرام غ شیچند لحظه پ  یدونم هنوزم باور حرف ها ینم _

  یدیرسام رو د چارهیب _

مادرت زنده بوده و تو خبر  ی، بفهم یخواهر داشت هی یبفهم یو پنج سال زندگ ستیکه بعد از ب ستین یالک _

 ینداشت

 دست از حرف زدن برداشتم. میزنگ خوردن گوش با

 جانم بابا؟! _

 بلند شدم. یصندل ینگران عمو تو گوشم از رو یشدن صدا دهیچیپ با

 حسام جان عمو  _

 جانم عمو  _

 دخترم حالش خوبه ؟! _

 که کنارش نشسته بود قفل شد. یحال یغرق در خواب و رسام ب ایزدم، نگاهم به در یپلک

 خوبه عمو، افت فشار داشته  _

 ادامه داد. لرزون
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 اون رسامم رو داشته باش  یهوا _

 هواش رو دارم عمو نگران نباش  _

 .دیاز ته دل کش یآه

 ادیچطور نگران نباشم حسام جان جونم باال نم _

 گرفتم. ینفس کالفه

  یهمه چ شهیدرست م _

  شهیآره درست م _

 عمو  یندار یارک _

 هردوشون رو داشته باش یهوا گهینه فقط سفارش نکنم د _

 چشم  _

 ضرب گرفتم. نیزم ینشستم، پام رو رو هیدستم جابه جا کردم دوباره کنار هان یرو تو یگوش

 کار کنم ؟ یدونم چ ی، نم هیهان _

 ؟! یکار کن یرو چ یچ _

 .میتلخ زندگ قتیحق یو چشم بستم رو دمیلب گز 

 کردم یمن دست دراز یکه حاال معلوم شده دختر عمو یدختر نیمن من به ا _

 زدم. میشونیبه پ یا ضربه

 تمام کتک زدم یرحم یدختر با ب نیمن به ا _

 لب فرو بستم. یپرستار یصدا دنیشن با

 همراه اون خانم  _
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 کرد چشم دوختم. یکه اشاره م ییجا به

 !د؟یشما هست _

 چرخوندم. چشم

 افتاده ؟! یهستم، اتفاقبله من  _

 به سمتم گرفت. یا برگه

 که دکتر گفته بود آماده شد یشیجواب آزما _

 چشم دوختم. منتظر

 خب  _

 زد. یلبخند

 مبارک باشه  _

 چشم ها گرد شده نگاهش کردم. با

 مبارک باشه ؟ یچ _

 مسخ شده به دهان پرستار چشم دوخت. هیهان

 تر شد. قیعم لبخندش

 د؟یشما همسر اون خانم هست _

 تکون دادم. یسر اریاخت یب

 !دیش یپدر م دیمبارک باشه دار _

دادم.با ضرب به  واریبه د هیبه عقب برداشتم تک یقدم ستاد،یام حبس شده و قلبم از حرکت ا نهیس یتو نفس

 کردم. یمن ، من چه غلط یوا دمیکوب میشونیپ
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 من  من

 .دیمتعجب پرس یار با لحننشستم ، پرست نیزم یرو سرخورده

 !دیخوش حال نشد _

 .دیغر یعصب هیهان

 اشتباه شده  دیآخه شا یخانم چه بچه ا یگیم یدار یچ _

 برگردوند. یرو ییبا ترش رو پرستار

 مشخص کرده  شیکه، جواب آزما گمیاز خودم نم _

 ضربه زدم. میشونیبه پ مکرر

 پر از اشتباه؟ میاتفاق افتاد؟ چرا زندگ نیچرا آخه ا _

 ایدر

. 

 . 

سرم به چشمم زد، چشم هام رو مکرر  یباال یزدم نور مهتاب یباز کردم. پلک یشده ام رو به سخت نیسنگ یها پلک

 باز و بسته کردم.

سر  شونیپر یگذاشت.با حال شیرو مقابل چشم هام به نما شیچند ساعت پ یاتفاق ها یدستم همه  یرو سرم

 رنگ غرق در خون گم شد. یجفت چشم آب دو یبرگردوندم نگاهم تو

تمام   یرحم یبا ب روزیکه د یمرد نیبه خودم زدم. ا یچشم هاش بودم ، که تلنگر ین ین یحال غرق شدن تو در

 کنه... یکار م یجا کنار من چ نیکرد حاال ا زیر زیغرور من رو شکست و ر

د و حالت چشم هام لبخن میشونیپ یاخم رو دنیبار با نفرت نگاهش کردم با د نینگاه به سمتش برگردوندم، ا دوباره

 لبش خشک شد. ینشسته شده رو
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 جا  نیبرو از ا _

 .دیوار نال زمزمه

 ؟ ایحالت خوبه در _

 مشت شد. دستم

 جا گم کن لطفا  نیگورت رو از ا _

 نگاهش رخنه کرد. یتو یاشک نم

  ایدر _

 .دمیغر

 مرد! ایدر _

 یوسر بغض خفته ت یبه سقف باال رهیخ دمیکش یاز سر آسودگ یبلندشد، با رفتنش نفس یصندل یاز رو سرخورده

 فرستادم. نییگلوم رونم نم پا

 مرد پدر من بود! اون

 ! مهیو جون یکه دل من رو شکست برادر خون یرسام رسام

 ... شهیم یمتالش  شیقلبم داره از شدت تلخ یتلخ قتیحق چه

 هستم که به من تجاوز کرد. یحسام یمن دختر عمو یعنیکرد ، حاال اومده   یکه در حق من و مادرم نامرد یپدر 

 است. هیقلبم هست هان قیخانواده که همدم و رف نیتنها عضو ا ده،یبه من نرس یریخ چیخانواده ه نیا از

 یجون یخشک شده لبخند ب یب هاو ل دهیپر یبا رنگ و رو هینگاه از سقف گرفتم، هان یشدن کس کیحس نزد با

 زد.

 کرده گفتم: بغض
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  هیهان _

 هم گذاشت. یرو چشم

 ؟ یجانم خواهر _

 شد. نییگلوم باال و پا بکیس

 رو خراب کردم. تیشب زندگ نیببخش که بهتر _

 آخه  یزن یم هیحرف ها چ نیا ایدر _

 نشم، دوست دارم بخوابم و مهمون خاک بشم . داریب گهیدوست دارم چشم هام رو ببندم و د هیخسته ام هان یلیخ _

 .دیحرفم پر نیب یعصب

 !ا؟یدر یزن یم یدار هیچرت و پرت ها چ نیا _

 .دیلجوجانه از گوشه چشم غلت یاشک قطره

 تلخ من  یزندگ قتیحق _

 .دینال کالفه

 بست کن  ایدر یوا _

 حالم زد. یب یبه چهره  یلب فرو بست، پرستار لبخند یورود پرستار با

 حالت خوبه ؟! _

 تکون دادم. یحس سر یب

 کنه  یسرم درد م یفقط کم _

 کرد. زیر چشم

 ؟ یندار یمشکل گهید _
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 آشوبم قراردادم. یمعده  یرو دست

 توش  یشورند، آشوب یمعدم رخت م یانگار تو _

 زنه... یبه من لبخند ژکوند م یه نیا گمیزد، من از درد و مرضم م یلبخند دوباره

 .دیکش رونیاز دستم. ب اطیو احت یسرم رو به آروم سوزن

  هیامر عاد هیسرمت هم تموم شد در ضمن آشوب بودن معدت هم  _

 لرزون رو به پرستار گفت: ییهول زده با صدا هیو کنجکاو منتظر ادامه حرفش شدم، هان متعجب

  مشیببر میتون یخانم پرستار م _

 دیتر هواش رو داشته باش شیبه بعد ب نیط از افق ستین یمشکل دیبر دیتون یآره م _

 حواسشون بهم باشه ... شتریب دیبه بعد با نیشده که از ا یهام از شدت تعجب گرد شد، مگه به من چ چشم

 ترس پاهام رو تکون دادم فلج هم نشدم خدارو شکر . با

 گفتم: یخواست  بره که به تند پرستار

 خانم  _

 به سمتم برنگشت. یول ستادیا

 ؟! هیامر عاد هیتر مواظب خودم باشم؟ چرا آشوب بودن معدم  شیبه بعد ب نیاز ا دیچرا با دیبگ شهیم _

 .دیسمتم چرخ به

 ؟! یمگه خبر ندار_

 چشم دوخت نامطمئن گفتم: هیهان به

 دیبگ شهینه خبر ندارم م _

 شد. زانیگر هیو نگاهش از هان یگزد لب
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 .دیشما باردار هست گمیم کیتبر _

 تر از قبل نگاهش کردم.  متعجب

 نکن با من  یشوخ _

 .دیدرهم کش ابرو

 دارم خانم  یمگه من با شما شوخ _

 بلند قهقه زدم. یبا صدا اریاخت یامشب بود که ب بیعج یتر از اتفاق ها میقدر عظ نیکه زد ا یحرف شوک

 تر شد. شیشدم و شدت خنده هام ب زیخ مین

 گفتم: دهیبر دهیبر

  یباحال یخدا چه شوخ یوا یا _

 ازته دل زدم. یکردم و دوباره قهقه   یمکث

 من حامله ام  هیفکرش رو بکن هان _

 تر قهقه زدم. قیبا ورود رسام و حسام عم دمیو خند دمیخند

 حرف عمرم نیخوام بشم  مضحک تر یمن بچه دار م  _

زد  یدییکنار نبضش مهر تا یرسا و رگ باد کرده  یت شده مش یو حسام و دست ها هینگران و درهم هان ی چهره

 .دمیشن یبه حرف

تند و تندتر و نفس هام  کبارهیداد. ضربان قلبم به  یشونیپ یرو یلب هام گم شد، و جاش رو به اخم یاز رو خنده

 سخت تر شد.

 گفتم: یقلب دردمندم قرار دادم و به سخت یرو دست

 شما ؟! دیگیم یچ _
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 قلبم فرود اومد. یمشت شده و رو دستم

 دمیبطنم دارم نطفه رشد م یکه من ناخواسته تو دینگ شمیکه دارم بدبخت م دینگ _

 یکیتار گهیو باره د ستادیتختم افتادم، قلبم از حرکت ا ینزار دوباره رو یحال ، با حال و روز  یحبس شد و ب نفس

 مهمون چشم هام شد.

 حسام

. 

افتاد  یباز چه اتفاق ستادیحال قلبم از تپش ا یب یایدر دنیسون از کنار دکتر گذشتم ، با دهرا هیهان غیج یصدا با

 آخه.

اد د صیتشخ یدونم چ ینم دید ارویدکتر نبض در یپرستار دورش جمع شدند. با دست پاچگ یبه همراه چند دکتر

 کردند. تیهدا رونیمارو به ب یکه همگ

 خت،یر یاشک م یبه آروم هیبود بردند.هان دهیخواب ایکه در یبه سرعت قسمت یرو پرستار ژنیشوک و اکس دستگاه

 داده بود. هیتک واریغرق در خون به د یو چشم ها دهیرسام با رنگ پر

زد با  واریبه د یبه عقب برداشتم. ازم فاصه گرفت با مشت ضربه ا یاش به سمتم متعجب قدم ییهویبرداشتن  زیخ با

 .دیبه من غر شده رو دیکل یدندون ها

 کشتمت یم یحسام حسام اگه پسرعموم نبود _

 زدم. یپوزخند

  یشد ونهید _

 به موهاش چنگ زد. یعصب

 خواد خفه ات کنم  یشدم دلم م ونهیآره د _

 باال انداختم. ابرو
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 اون وقت؟ لیبه چه دل _

 ییات بال یدر اوج نفهم ،یکرد یجون اون جا افتاده دست دراز یحال و ب یکه االن ب یچون تو به اون دختر _

 ادیناخواسته به وجود ب یبچه  هیکه باعث شده  یسرش اورد

 .دمیحرفش پر نیب 

 بهت دست داده  یمفتش ، حس برادر یشد هیچ _

 لب باز کنه که ادامه دادم. خواست

ه چه عرض کنم تا به مردم نخ ک یگرفت یذره ات رو م هیجلو اون خواهر  یداشت  رتیو غ یبرادر  یتو اگه جربزه  _

 طناب نده ...

 من و رسام خودش رو انداخت. نیب زانیاشک ر هیسپر کردم، هان نهیبرداشت س زیبه سمتش خ  یعصب

جنگ  دونینه م مارستانیجا ب نیجون هم، مثال ا دیشما دوتا افتاد دهیاون جا داره جون م یکی گهیددیبست کن _

   دیکن یسپر م نهیکه برا هم س

داد،پاهاش سست شد و سر خورد  واریبه د هیعقب گرد کرد و تک هیهان شونیحال روز پر دنیرسام با  دم،یکش ینفس

 خودش جمع شد. یزانو بغل تو نیزم یرو

 گفت: ریکرده و سر به ز بغض

 حسام  _

 زدم. یپلک یکالفگ با

 جونم  _

  ستیکنم دست خودم ن یکه م ییببخش داداش حالم خرابه کارها _

 هیهان یبه راه رفته یرسام به سرد د،یبه سرعت به سمت دکتر دو هیهان ایکتر و پرستارها از اتاق درخارج شدن د با

 چشم دوخت. 
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 شدم. کیبه دکتر نزد هیسر هان پشت

 . دیاش رو باال کش ینیآب ب هیهان 

 افتاد بهش ؟ یدکتر حالش چه طوره ؟! چه اتفاق یآقا _

 چشم هاش رو جابه جا کرد. یرو نکیع

 داشتند؟! یقلب ستیا یسابقه  شونیا _

 .دمیگز لب

 بله داشتند  _

 .دیابرو درهم کش 

 تر باشه بهشون شیحواس تون ب دیدارند با شونیکه ا یتیوضع نیبا ا _

 .ودینگران و مضطرب پرس هیهان

 کرده ؟! یقلب ستیا _

 رحمانه گفت: یب

 براش افتاد قطعا االن فوت شده بودند. یاتفاف نینبود با ا مارستانیب یاگه تو _

 مردم. یافتاد من از اعذاب وجدان م یاتفاق م نیشک اگر ا یتنم رخنه کرد، ب یباره تو کیبه  یبیعج یسرد

 دهنش گذاشت و عقب عقب رفت، ظاهرم رو حفظ کردم. یدست رو هیهان

 قلبش  گهیانجام بدم که د یچه کار دیمن با _

 دکتر. دیحرفم پر ونیم

 !د؟یشما همسرش هست _

 تکون دادم. دییتا یبه معنا یسر
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 نهیا یا گهینظر من و هر دکتر متخصص د دیاز همه مراقبش کن شتریکه ب دیرو دار فهیوظ نیشما به عنوان همسر ا _

  ستیخطرناک ن یلینگه داشتنش هم خ یزنه ول یم بیبچه بهش آس نیکه نگه داشتن ا

 کرد و ادامه داد. یمکث

 مونه وهم خودشون  ینباشه هم بچه سالم م یشوک و ناراحت یکه مدام تو یصورت اما در _

 ایدن نیپا به ا تیودر نها دمیمن که چندسال حسرت و انتظارش رو کش یحداقلش برا ینیریش یچه واژه   بچه

 نگذاشته از کنارم رفت.

 گلوم رو قورت دادم. ینشسته شده تو بغض

 هواش رو دارم  _

 دم. کشینزد هیاز کنارم گذشت، به رسام و هان یالیخ یدکتر با ب 

 مونم  یتا صبح من کنارش م دیشما دوتا بر _

 بلند شد. یکاش یاز رو یبه سخت رسام

 من بمونم ؟ شهیحسام م _

 نم دار از اشکش دلم مالش رفت. یچشم ها دنی با

 حواست باشه دوباره بهش شوک وارد نشه  یبمون ول _

 هم گذاشت. یرو چشم

 واسم بهش هستح _

 قرار دادم. نهیکمر ها یرو یدستم رو به آروم 

 ؟ یخواهر میبر _

 شد. نییگلوش باال و پا بکیس
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 نه حسام بزار منم باشم  _

 .دمیدرهم کش ابرو

  یکش یاسترس م یاز صبح دار یبزار تنها باشند توام خسته ا _

 با لحن مظلوم زمزمه کرد. 

 آخه  _

 حرف دارم  یباهات کم میبر ایعه آخه و اما و اگر نداره ب _

 همراهم شد، از کمار رسام گذشتم  .  یتینا رضا با

 رو روشن کردم. دست به سمت پخش برد و روشنش کرد. نیکنارم ماش هیشدم، با قرار گرفتن هان نیسوار ماش 

 

 من و سمتُ تو بکشونه دهیمکه هُلم  ینشونه از عشق هیکه به تو دارم و واسه من شده  یحس

 لحظه شروع کن نیاز هم ایتو شدم ب مهیخاطره رو به رو کن تسل هیمنه عاشق و با  یچشما

 منو سمتُ تو بکشونه دهیکه هُلم م ینشونه از عشق هیکه به تو دارم و واسه من شده  یحس

 شروع کن لحظه نیاز هم ایتو شدم ب مهیخاطره رو به رو کن تسل هیمنه عاشقو با  یچشما

 بذار یکه دوسش دار یچشماتو ببند آهنگه عاشقونه ا ریو بگ دستام

 پخش رو کم کردم. یصدا هیبغض آلود هان یصدا دنیبا شن 

 ؟! هیهان یگفت یچ  _

 .دیصورتش غلت یرو یاشک قطره

  شمیدارم عمه م _

 نگه داشتم. ابونیخ یرو گوشه  نیذهنم نقش بست راهنما زدم و ماش یتو گهیباره د زیکه زد همه چ یحرف با
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 قرار دادم. نیفرمان ماش یرو رو سرم

  یاعذاب داد یلیرو خ ایحسام در _

 .دمیاز ته دل کش یآه

 افتادم  ریگ یبد یدو راه یتو یهان _

 کردم و ادامه دادم. یمکث

که  ییایطرف در هیحس از  نیطرف ا هیشد، از  قیبه قلبم تزر یحس هیانگار   دمیمهسا رو د یامشب وقت _

 کنه  یو  اعذاب وجدان رو خفه ام م ونشمیمد

 سر بلند کردم. یآروم به

 ؟ شیشناخت یتو اون موقع  نم  م،یدیپارک مهسارو د میرفته بود یوقت ادتهی _

 رو تر کرد. لبش

 بودمش  دهینه ند  _

 خرابه  بیحالم عج هیهان _

 ؟! ییداداش توعاشق مهسا _

 وار جواب دادم. زمزمه

وقت به ماهرو  چیکه ه یحس هی دهیبهم دست م یحس ناب نمشیب یم ینه اما وقت ایدونم عشق هست  ینم  _

 نداشتم 

 وسط  نیا شهیم یچ ایپس در _

 .دمیکوب شهیرو به ش سرم

 جمیگ جِیدونم گ ینم _
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که  نیتو عالوه بر ا ستیاالن تنها خودش ن ایکنم اما حسام در یقلبت هست رو درک م یکه تو یحس _

  یاون مادر بشه تو االن پدر شد یاالن باعث شد یرو گرفت شیدخترونگ

 .دمیاز ته دل کش یآه

 پدر ! _

 گفت: یمملو از ناراحت یبا لحن هیهان

 وسط وجود دراه نیهم ا یتلخ قتیحق هیتازه  _

 سر به سمتش چرخوندم . 

 ؟! یقتیچه حق _

 .دیکش یآه

  یبهتر خودت بفهم _

 .مدینال یو عصب کالفه

 بگو  نهیکنم ها یخواهش م _

 تکون داد. یسر

 شب مهیساعت دو ن فتیتورو خدا راه ب دمیجون م یدارم از خستگ _

 ؟! یگینم _

 باال انداخت. ییابرو

  یفهم یم ینه خودت به زود _

 بهم چشم دوخت. یعصب هیهان

 به مامان و بابا نگو  یزیچ یحاملگ ی هیدر مورد قض _
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  یول _

 .دمیحرفش پر نیب

 ...زمیبر دیبه سرم با یکنم، چه خاک یکار م یچ نمینگو بب یمطمئن باش ، تو به کس گهینم یرسام به کس _

 به راه افتادم. یا گهیحرف د چیرو روشن کردم بدون ه نیماش

 .میگذشت اطیاز ح هیپارک کردم، به همراه هان اطیاز ح یرو گوشه ا نیباز کردم ماش موتیرو با ر در

 .دمیکش یجا نشسته بود کالفه پوف هیکه هرکدوم  یجمع نگران دنیخونه شدم با د وارد

 دیلشکر شکست خورده ها  نشست نیا نیچرا ع _

به  یکه توجه نیبه حوصله بدون ا هیو هوا و دست پاچه بلند شدند. هان دیصدام ، خواب از سرشون پر دنیشن با

 کنه از پله ها باال رفت. یکس

 .دیپرس یشونیبا پر عمو

 ؟ رسام کجاست؟ یحالش چطور _

 ! دینگران نباش _

 . ششینظر باشه، رسام موند پ ریخوبه قرار شد تا صبح ز حالش

 غرغر زنان از کنارم گذشت. رسا

 دختره راحت شد نیتونم که از حال ا الیخسته شدم خ گه،ید میبر دیپاش شیا _

مشت شده و فک قفل  یهام ناخواسته بهم گره خورد، عمو و زن عمو معترضانه اسمش رو نام بردند، با دست ها ابرو

 شد. زیخ میام به سمت ن ییهویو  رانهی. از حرکت غافل گدمیدستش رو کش تیشده از شدت عصبان

 حرف دهنت رو بفهم  _

 زد. یب چشم هام پوزخند رهیخ
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 دلت براش رفته ! هیچ _

 تر ش، صورتش  از شدت درد جمع شد. شیستم به بازوش بد فشار

 ول کن دستم رو  یآ _

 به اتاقم باال رفتم. یمنته یاز پله ها یدستش رو ول کردم و با کالفگ دم،یکش یپوف

 

 ایدر

. 

 .مارستانیاز ب زارمیگرفتم ب یالکل مشامم رو پر کرد نفس یشده ام رو باز کردم ، بو نیسنگ یها پلک

 یکه رسام از شدت بغض نفس تو دمیقفل شد، از لباس هاش فهم یجسم در خواب مرد یدم با نگاهم روبرگردون سر

 ام حبس شد. نهیس

با حرف هاش و کار هاش دلم رو شکست  شیکه چند روز پ ینیپسر هم نیا یعنی خت،یصورتم ر یرو یاشک قطره

 داد برادر من . یدوست شنهادیکه به من پ یپسر چشم آب

 چشم ازش گرفتم . یتر خودش رو نشون داد. به سخت شیب  یشدت دل شکستگ یبراش غنج رفت، ول دلم

 .ادینم ایوقت به دن چیبچه ه نیا دمیلب گز یمن مادر شدم عصب دمیشکمم کش یرو نوازش بار رو دستم

 نشده از شرش خالص بشم.. ریتا د دیگرفتم با ینفس یمشت شد به سخت دستم

 یحسام رو م یخونه  یشد خسته بودم دلم کلبه  یکرد، بدنم انقباض م یبود ووحشتناک درد م نیسنگ سرم

 خواست . 

طاقت ندارم خدا خودت به داد  گهیشده د زیخدا من صبرم لبر یچه امتحان نیکرد ا یرو متالش مینامرد زندگ حسام

 دل خسته ام برس .
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خورد چشم باز کرد صورتش از شدت خواب  یانداختم رسام تکون ینگاه میدستم رو به اتمام بود، ن یتو سرم

 آلودگش پف شده بود.

 در بیکه عج ینشم در مقابل حس میسر برگردوندم تا تسل د،یرنگ غرق در خونش به سمتم چرخ یهاش آب چشم

 کردن قلب و روحم بود... یحال متالش

 یست هام مشت شد به سمتم خم شد به سستعطرش مشامم رو پر کرد، د یبو دیچیگوشم پ یقدم هاش تو یصدا

 شد. زانیسر برگردوندم نگاهم گر

 کرد. یم ییگنج لبش رخ نما یجون یب لبخند

 خانم ؟! ایاحوال در _

 .دمیاز ته دل کش یآه

 زبونت رو موش خورده  _

 کرد و ادامه داد. یمکث

 ها  یزد یخوب حرف م یلیقبلنا خ _

 قفل نگاهش شد. نگاهم

 بزارم ؟ یکالمت روبه حساب چ یمهربون نیا _

 لبش پر زد. یاز رو لبخند

 کنار تخت انداخت. یصندل یرو رو خودش

 !شمیم ییدارم دا دمیخواهر دوقلو دارم و هم فهم هی دمیشب هم فهم هی یجالب نه تو _

 نگاهش کردم. شونیکرده و پر بغ

 سرم  دیکوب یرو همه م قتیحق نیچرا ا _

 به ابروش داد. یتاب
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 تیواقع هی نیخب ا _

 کردم. یقرچه ا دندون

 ازت ! زارمیب _

 زمزمه کرد. رونیبه ب رهیبلند شد خ یصندل یازرو

خدا قسم به جون رسا قسم  یبه خداوند ایکه به زور بردمت خونه مادر بزرگ و اون قضا شیچند روز پ ایدر نیبب_

 با تو و رابطه نبود. یدوست شنهادیاصال قصدم از اون پ

 کرد. یمکث

باشم دوست داشتم  کیکشوند دوست داشتم بهت نزد یمن رو به سمتت م یحس هی دمتیچند وقت که د نیا _

 یوت یدونم چه حس یفکر نکردم نم یام باش ندهیکه همسر آ نیبه جون بابا قسم اگه لحظه به ا یول یکنارم باش

 ... یتو من رو همدم خودت بدون امیکرد تا به چشمت ب یقلبم من رو مجبور م

 .دمیزد نال یکه م ییتوجه به حرف ها یب

 ؟! یدوستش دار یلیخ _

 .دیسمتم چرخ به

 !و؟یک _

 خواهرت رو  _

 سر شار از عشق گفت: یلحن با

  ییخواهرم تو _

 نه، خواهرت رساس _

 ؟ میجا بر نیاز ا شهیم _

 بهت سر بزنه  ادیب گمیاالن به پرستار م _
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 و بغض خفته رو دوباره فرو فرستادم. دمیکش یخارج شدنش نفس با

** 

 نیا الیخ یب نایا هیهان یموندش  خونه  فمیو ک میگوش یانداخت و به راه افتاد، وا ینگاه میرو جابه جا کردم ن خودم

 دوباره شون رو ندارم. دنیرفتن به اون خونه و د یحوصله  زهایچ

 گفت: دیزد با ترد نیبه فرمان ماش یا ضربه

 بپرسم؟ یسوال هیازت  شهیم _

 تکون دادم. دییتا یبه معنا یسر

 ؟! یحسام ی غهیتو هنوزم ص _

 صداش باال رفت. تن

 ؟! یشد یاش م غهیتو ص دیاصال چرا با _

 .دمیبه سمتش چرخ دم،یلب گز یعصب

 ؟! نییپا یاریصدات رو ب شهیم _

 هام مشت شد. دست

 لحن طلب کارت  نیاز ا ادیبدم م _

 نگه داشت. ابونیرو کنار خ نیماش

 اش منتظر حرف زدنش شدم. یآب یبه چشم ها ی رهیخ

 بچه اش ... یحامله اس ول نکهیاز ا طیشرا نیا یخواهرم هم خونم تو نکهیفقط از ا ستمیمن طلب کار ن _

 .دمیحرفش پر نیب

 !  یستیمن ن یچیتو ه _
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 .دیغر

 من برادرتم _

به  یبراش جوش بزنه!  نه آقا رتتتیکه فقط رگ غ ستین نیبه ا یبرادر ،یکه هم خون باش ستین نیبه ا یبرادر _

 کنارت باشه.  یسخت و خوب زندگ یکه تمام لحظه ها گنیم ی. برادر به کسگنینم یها برادر نیاصطالح برادر به ا

ز درد دل ا یکه حت ییتو یستیگاه خواهر باشه .نه تو برادر ن هیکه پناه و تک یکه غم خوار مادر باشه، کس یکس برادر

 . یستیبرادر ن یمن خبر ندار

کت شر یموندن و لباس دوختن و کار کردن تو داریمادرت با شب ب ینیبب ی، چون نبود یستین یچیخان تو ه رسام

 اورد.  یرو در م یو زندگ لیمختلف به زور خرج تحص یها

 یاهپن یکشه از ب یخواهرت چه جور داره اعذاب م ینیبب یکرد نبود یناله م یشب ها از شدت خستگ ینیبب ینبود

 ...! ینبود

 یچرا؟! چون تو  تو یدون یم یمادرت رو درک کن یتون یوقت نم چیه ،یوقت من رو درک کن چیه یتون ینم تو

 .  یدغدغه ا چیبدون ه یدانشگاه درس خوند نیبهتر

که جونشون هم برات  یداشت یبزرگ و مادر بزرگ. پدر و مادرو عمو و پدر  یکرد یزندگ طیخونه و شرا نیبهتر یتو

 دادند. یم

 ! یمن چ یول 

ام تم یکس بودم. وقت یمراسمش حضور داشت من بودم تنهاو ب یکه کنارش بود و تو یکه مادرم مرد تنها کس یمن 

وقت  چیحال و روزم رو تو و خواهرت رسا ه ینیبب یدیپام گذاشتم و شدم خدمتکار حسام و زنش ند ریغرورم رو ز

 ...دیخور نبود یتو سر نمثل م دیچون محبت داشت دیکرد چون پدر داشت دیمن رو درک نخواه

به قلبم  یآغوش گرمش فشرده شدم حس ناب یکه تو یادامه بدم وقت نیتر از ا شیاجازه نداد تا ب هیهق گر هق

 .دمیعطرش رو با لذت به مشام کش یشد، بو ریسراز

 نقش انداخت. راهشنیپ یاشکم رو یها یآغوشش فشرده شدم قطره  یتو شتریزدم، ب رهنشیبه پ یچنگ

 موهام زد. یرو یزیر ی بوسه
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  ایدر _

 ام حبس کرد. نهیس یبغض آلودش نفس رو تو یصدا

 اورده ایمن رو دن یبود که مادرم وقت نیدونستم ا یکه م یزیخبر نداشتم .تنها چ یچی،من از ه ایقضاوت نکن در _

به من  یدونستم کس یهارو نم نیخواهر دارم به خدا من ا هیدونستم  یدونستم مادرم زنده اس نم یفوت شده ، نم

 نگفته بود. یزیچ

 .دیچیفاصله گرفتم ، صورت اشک آلودش قلبم رو درهم پ ازش

 چشمش رو گرفتم. ریز اشک

 پدرم رو ببخشم ! دیاز من نخواه _

 وقت  چیبخشم ه یمنم  بابا رو نم _

 زد. یجون یب لبخند

 بدن  میبزن یبه بستن میاشک هات رو پاک کن بر _

 رفتم. یغره ا چشم

 ها   دمتیهنوز نبخش _

 تا دلت با من صاف بشه ! دمیانجام م یبگ یمن قربون خواهرم بشم، هر کار _

 .دیام اوج گرفت، من رو به سمت خودش کش هیهق هق گر دوباره

 شد باز؟! یعه، چ _

 گرفتم گفتم: ییصدا با

 سر باز کرده. میزندگ یساعت عقده ها و حسرت ها نیلحظه هم نیدونم چرا بعد از سال ها هم ینم _

 گرفتم و ادامه دادم. ینفس
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 یبستن یرفت یبشم ، با اونم م یقربون خواهر یگیبهش م یجور نیهم ،یکرد یبغل م یجور نیرسا رو هم ا _

 ؟!  یکن ینازش م یجور نی! هم؟یبخور

 میمامان یگذاشت ینم یخواهر غصه نخوربود یگفت یم یکرد ی، بغلم م یکنارم بود شهیرسام کاش هم یبود کاش

 خدمتکار بشم یگذاشت یو نم یرنج بکشه بود

 یگذارم کس ینم یاریگذارم خم به ابرو ب یهستم نم شهیکه زنده ام هم یبه بعد تا وقت نیاز ا ایآروم باش در سیه _

 بگه باال چشمت ابروعه

 لرزون زمزمه کردم. یصدا با

 تر از رسا دوست داشته باش! شیمن روب _

 هم گذاشت. یرو چشم

 حسود من . یچشم خواهر _

 

 حسام

. 

 بهم انداخت. ینگاه میرو کنار عمو جا دادم، ن خودم

 حسام ؟ _

 بله عمو؟ _

 .دیچیگوشم پ یگرفته اش تو یصدا

 !گهیم یرسا چ _

 .دمیحرفش پر ونیم

 مگه؟! گهیم یچ_
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 کرد یکار م یجا چ نی؟ اصال اون ا نشیشناس ی؟ شما از کجا م هیچ انشیخدمتکاره جر ایدر گهیم _

 رو پشتش قرار دادم. دستم

  دمیم حیتوض _

 رو مقابلش قرار دادم. یتکون داد، فنجون چا یسر

از  یکیرو  ایدر میریخدمتکار بگ هی میگرفت میخاطر هم ما تصم نیدکتر به ماهرو استراحت مطلق داده بود، به هم _

اومد و  یباشه وقت انسالیخانم م هیکه  میکرد یم الیمن و ماهرو خ یکرده بود. ول یماهرو بهمون معرف یآشناها

کردم و متوجه شدم که  قیکه در موردش تحق یقتها و نیقبولش کردم ماهرو حساس شد نسبت بهش گذشته از ا

دم که متوجه ش یتعجب کردم بعد از مدت یلیکورش باال بود خکن یدانشگاه بوده و رتبه  نیبهتر یتو التشیتحص

 که کار کنه. شهیکنه و اون مجبور م یخونه اش رو بانک مصادره م

 نیاش خوبه و ا یلیتحص یرشته  یگیآخه؟ مگه تو نم یچرا خدمتکار _

 .دمیحرفش پر نیب

 .رونیب ادیداده از اون جا ب حیصاحب کار قصد تجاوز بهش داشته و اونم ترج یکرده ول یشرکت کار م هی یتو _

 مشت شده اش قفل شد. یدست ها  یرو نگاهم

 .ارمیدختر رو به دست ب نیدل ا یگذاشتم حاال من چه جور یوقت تنهاشون نم چیکاش ه _

 و به دست اورد.دلش ر شهیم یبه راحت ستین یا نهیکه من ازش داشتم عمو دختر ک یبا برخورد _

 کار کنم  یدونم چ ینم جمیگ _

و بهش سر بزن ، بهش زنگ بزن و باهاش  ایبار ب هیشرکت من کار کنه خوب هرچند وقت  یبه بعد تو نیقراره از ا _

 . دیبهش محبت کن دیکن یحرف بزن سع

 دونم  یمن رو م زنهیپس م _
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بخشم و اون پدر من  یوقت پدرم رو نم چیگفته ه یلیحرف هاش خ نیعمو بارها با من صحبت کرده درسته ب _

چشم هاش پر  دید یرو م یکس یمحبت پدر ایکنه   یمحبت م هیبابا به هان یوقت شهیهم یحرف ها ول نیو ا ستین

 از حسرت داشتن پدر رو داشت...

 درهم یبا اخم ها هیاز کنارش بلند شدم. هان یدادم تنها بزارمش ، به آروم حیدوتا دستش صورتش رو پوشند ترج با

 بود. ونیتلوز دنیمحو د

 درهم شد. شتریصورتش ب دنمینشستم با د کنارش

 ؟! هیهان هیچ _

 .دیگز لب

 اکجاست؟یدر _

  گهید مارستانیب _

 رفت. یغره ا چشم

 خودمون یدنبال کارها  نجایا میاومد میتنها ولش کرد گهید ششیپ میاون جاست بر دونمیم _

  گهید ششیرسام پ _

  ششیبهتر منم برم پ _

 نه بزار تنها باشند _

 ها؟ یکار کن یچ یخوا یحسام م _

 کار کنم؟ یرو چ یچ _

 حامله اس  ایاون بچه ، در _

 قلبم پر شد از ترس. شیادآوری با

 کنم یم یفکر هیدرست بشه ، جو به وجود اومده بخوابه به اونم  ایعمو و در انیجر یبزار کم _
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 زد. یپلک

 

 بچه رو سقط کنه ؟! یکمکش کن یخوا یتو که نم _

 .دمیغر یعصب

 .دمیکار رو انجام نم نیوجه من ا چیبه  ه هیهان یزن یم یچه حرف نیا _

 کنارم بلند شد. از

 .گمیرو به مامان و بابا م انیجر نیپس منم ا _

 کنارم پرت شد. دمیرو کش دستش

  یزن ینم یحرف چیتو ه _

 گفت: دتیجد با

  گمیم _

 دستم مشت شد. نیب بازوش

 ! یاوک یزن ینم یحرف چیتو ه هیهان _

 .دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 مثال ؟ شهیم یول کن دستم رو بگم اگه بگم چ _

 .دمیم حیرو توض یبزار چند ماه بگذره من خودم همه چ نیبب _

ه ک نیحسام تو قبل از ا نیبب یبگ یخوا یم دنیکه همه فهم یآخه ؟ وقت که شکمش بزرگ شد وقت یحیچه توض _

 . یباهاش ازدواج کن دیبا یاون رو عقد کن دیبشه با نیسنگ ایدر

 .دمینال متعجب
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 امکان نداره . _

  شهیم یزیکمتر هم آبرو ر یاون جور _

 کنم . یکار رو نم نیمن ا _

  یکرد یبه عواقبش هم فکر م دیبا یگند رو بزن نیکه ا نی، قبل از ا یکن دیبا _

  یکرد میعصب هیهانبست کن  _

 زد از کنارش بلند شدم. یپوزخند

 .زمیسرم بر یخوام تو یم یچه خاک نمیتا خودم بب یزن ینم یحرف چیتو ه _

 .رونیاز خونه  اومدم ب یتوجه به کس یمبل برداشتم و ب یرو از رو کت

 

 ایدر

. 

 جون کنج لبم نشست. یب یروبه دستم داد لبخند یبستن یرو براش باز کردم، ظرف حاو نیدر ماش 

 تو دهنش گذاشت. یاز بستن یقاشق دمیاز ته دل کش یآه

 بانو آه بکشه  ایدر نمینب _

 شدم. تلخ

  شهیهاش شروع م یتازه داره بدبخت ایدر _

 شد. یجد
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 یدونم هم خون من یحاال که هستم م یدونستم خواهر دارم ول یکنارت نبودم نم یسن برس نیتا به ا ایدر نیبب _

که  نیا یگاه و پناه خودت بدون .برا هیمن رو تک شهیکس بودن بهت دست داده هم یحس ب یلحظه ا دمینم اجازه

 ...دمیانجام م یهر کار یخوشحال و شاد باش

 شد یآشکار م قیکاش زودتر حقا _

 اشاره زد. یبه بستن 

 است. اریحرف زدن بس یآب شد، وقت برا تیا یبستن _

 خواب باشه. هیاتفاق ها  نیا یکه همه  نیترسم از ا یم _

 هم گذاشت. یرو چشم

 !تیهمش واقع _

 داخل ظرف رو به سمت دهانم بردم.  یسنت یاز بستن یا هیباال انداختم، تک ییابرو

 بود؟! یدانشگاهت چ یلیرشته تحص ایدر یراست _

 ؟ یدون یمگه نم _

 نه از کجا بدونم  _

  ینقشه کش یرشته ام معمار _

 زد. یها برق چشم

  نیآفر _

 نازک کردم و گفتم. یچشم پشت

 هم هستم. سندهیپس ، تازه نو یفکر کرد یچ _

 هاش از شدت تعجب گرد شد. چشم
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 واقعا ؟ _

 . شهیچاپ م زییآره دوتا از رمان هام چاپ شده دوتاشم هم تا پا _

 لبم خشک شد. یکرد لبخند رو یام رو نوازش گونه

 من ! یخواهر کوچولو نیآفر _

 اش شدم. رهیخ دم،ینوازش انگشتش کش یرو نوازش بار به جا دستم

 . یاومد ایبعد از من به دن قهیدو دق یجنابعال یکه خبر ندار نیمثل ا ،یکوچولو خودت _

 بهم اشاره زد. دیورچ لب

 ؟! یبزرگ تر قهیتوجقله بچه از من دو دق یعنی _

 لبخند زدم. طنتیش با

 بله _

 یو به تند دمیدستم رو کش یتو یبستن امیداشبور قرار داد، تا به خودم ب یرو اش رو یشده از بستن یخال ظرف

 مشغول خوردن شد.

 .دمیناراحت نال یو با لحن دیورچ لب

 من بود! یاون بستن _

 به ابرو هاش داد. یتاب

 المصب . دیبه به چقدر هم چسب _

 خواد . یم یمن دلم بستن یول _

 . رمیگ یبرات باز م  گهیوقت د هی _

 نامرد _



 بغض آلود یزندگ

 
121 

 

  گهید میا نیما ا _

 تاسف براش تکون دادم. یاز رو یانداز شد. سر نیطن نیماش یتو یآهنگ شاد یرو روشن کرد، صدا پخش

 گفت: یبه شونه هاش دادو با لودگ یتکون

 آهنگ قشنگه . نیا نیگوش کن بب ایدر _

 جواب دادم. یالیخ یب با

 بشه ؟ یخوب، قشنگ باشه که چ _

 برقصم. نیبا ا میدوماد یوقصد دارم ت _

 گرد شده نگاهش کردم. یچشم ها با

 ؟ یبش یدوماد یمشتاق یلیخ _

  یلیخ _

 . شهیآخه زن تو م یک _

 دست برداشت. دنیرقص از

 .دهیآخه به تو زن م یک گهیبرادر مارو نداره، اون وقت خواهر من م اقتیل یدختر چیه گنیمردم م یخواهرا _

 کرد و سر تکون داد. ینوچ نوچ

 کنم . یم  دایپ یدختر کور و چالق هیحاال ناراحت نشو خودم برات  _

 وار گفت. زمزمه

 . یشوهر کچل قسمتت بشه ه هیاهلل  شایا_

 .دمیجون م یدارم از خستگ یریکجا م نمیب فتیحرف ها راه ب نیدست بکش از ا _

 پخش رو کم کرد. یصدا
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  ایدر _

 بله  _

 سر خاک مامان ؟ یمن روببر شهیم _

 .ستادیاز حرکت ا قلبم

 رنگش شدم. ییایزالل در یچشم ها ی رهیپر بغض خ یلبخند با

  میبر _

 شد. یام گرفت و مشغول رانندگ هیاز نگاه پر از گر نگاه

 .دمیسنگ کش یرو یشده  یعکس حکاک یسنگ قبر مامان زانو زدم، دستم رو نوازش بار رو مقابل

 یرو یگالب رو به آروم یحاو یرسام مقابلم کنار سنگ زانو زد بطر رشد،یصورتم سراز یهام دونه دونه رو اشک

 .دمیسنگ کش یدستم رو رو ختیسنگ ر

 هق کنان زمزمه کردم. هق

 چقدر بزرگ شده ... نیباالخره پسرت اومد بلندشو بب نیبب شتیرو اوردم پ یک نیبب یمامان _

قرمز رو برداشتم و مشغول پرپر کردنش  یقبر مامان قرار داد، رزها یرو رو لیگال یگل ها یحرف چیبدون ه رسام

 شدم.

 آلود ادامه دادم. بغض

 ! دمیمامان بابا رو هم د یراست _

 .شیباش دهیتو بخش دوارمیام یبخشمش ول یمن که نم دم،یرو د تینامرد زندگ مرد

بلند شدم سر بلند کردم دستم رو  یحرف چیم قفل شد بدون هاشک آلود رسا یچشم ها یبلند کردم، نگاهم تو سر

 شونه اش قرار دادم. یرو

 زنم راحت باش. یاطراف چرخ م نیمن ا _
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  یول _

 .دمیحرفش پر نیب

 ندارم. یترس چینترس من از مرده و قبرستون ه_

 یداص دنیشدم. با شنمختلف مشغول قدم زدن  یبه قبر ها رهیشد، از کنارش گذشتم خ نییگلوش باال و پا بکیس

 شلوغ بود. تیاز قبرستون به شدت از ازدحام جمع یگوشه ا دمیخشک زدم لب گز یو زار ونیش

با حال و روز  یشدم قدم هام کندتر و کندتر شد. دختر یتر م کیشدم هرچه نزد دهیبه اون سمت کش اریاخت یب

 زد. یاز خاک پرت کرده بود زار م یتله ا یخودش رو رو شونیپر

 قلبم از درد مچاله شد.  زشیو رغبت انگ شونیحال و روز پر دنید با

 .دمیشکمم کش یرو یخوندم، پشت کردم و به راهم ادامه دادم، دستم رو به آروم یلب فاتحه ا ریز

 ! یزنده بمون دیتو نبا _

 یفرصت زندگببره ، نیاز ب یرحم یوجودش رو با ب یتو یکه قصد داره نطفه  یرحم تر از منم هست مگه کس یب

 سلب کنه . یکیکردن رو از 

 برگشتم. دهیشونه ام ترس یرو ی، با قرار گرفتن دست دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 .دمیکش یاز سر آسودگ یرسام نفس دنید با

 ها  دمیترس _

 ادامه داد. طتیکرد و باش یا خنده

 ! یترس یکه از مرده و قبرستون نم _

 جواب دادم. تخس

  گهیترسم د ینم _

 دست بهم اشاره زد. با
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 آره معلومه  خانم شجاع  _

 رفتم. یغره ا چشم

  میخسته ام بر _

 تکون داد. یسر

 .میبر _

 به راه افتاد. یا گهیحرف د چینشست بدون ه نیداخل ماش کنارم

 رسام _

 جانم  _

 زنگ بزنم هی یرو بد تیگوش شهیاوم م _

 آره  _

 به سمتم گرفت. و دیکش رونیکتش ب بیرو از داخل ج یگوش

 که صفحه رو روشن کنم گفتم. نکهیرو ازش گرفتم قبل از ا یگوش

 . یزن یرمزش رو م _

 رمز نداره  _

 رمز نداشته باشه. شهیباال انداختم عجب مگه م ییابرو

 یرو یتا اشک دمیعکس خندون خودش و رسا بغض ناخواسته مهمون گلوم شد. لب گز دنیرو لمس کردم با د صفحه

 .زهیگونه نر

 دادم. یباز یدستم باز یرو تو یرو وارد کردم تا تماس برقرار بشه گوش هیهان یشماره  دم،یاز ته دل کش یآه 

 کردم. کیرو به گوشم نزد یگوش
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 باهم که ! دیکه دعوا کرد فتادهین یخوبه ؟ اتفاق ای؟! چه خبر؟ در یسالم رسام خوب _

 گفتم: یگرفته ا یکردم با صدا یا خنده

  یعادتت رو ترک نکرد نیدختر ، تو هنوز ا رینفس بگ _

 .دمیکش یغیصدام ج دنیبا شن 

 دختر ؟ ی، خوب ییتو ایفدات بشم در _

 خوبم تو حالت خوبه  _

 خوب شدم. دمیتورو شن یصدا _

 عجب _

 مش رجب  _

 گفت: طنتیش با

 خوبه ها ! یلیحالت خ _

 خوبه  یلیحالم خ یآره خواهر _

 خدارو شکر  _

  ارهیبه حسام ب یبد شهیمن موند خونه شما، لطفا اون هارو اگه م یو گوش فیک هیهان _

 کرد. یمکث

 جا؟ نیا یایمگه نم _

 اون جا  امیب یچ ینه برا _

 گفت: دیترد با

 آخه عمو.. _
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 گفتم: یبه تند 

  هیهان _

 رفت  شیساعت پ میحسام ن ایباشه ، در _

 زدم. میشونیبه پ یا ضربه

 شانس  نیلعنت به ا _

 .دمیکه رسام زد دست از حرف زدن کش یحرف با

  میدار یبر م میریم _

 چشم بستم.  یعصب

 خداحافظ  زنمیبعدا باهات حرف م هیهان _

 خداحافظ _

 .دمیبه سمتش چرخ یعصب

 خوام اون مرد رو  یمن نم _

 .دیغر

 بفهم! ایاون مرد پدرته در _

 حرف رو تکرار کنم . نی، چندبار ا ستینه ن _

 گفت: مونیپش یلحن با

  امیو م رمیگ یرو م لتیداخل خونه من وسا یایباشه باشه آروم باش ، تو نم _

 خشک گفتم: یگرفتم، دست هام مشت شد با لحن ینفس

 نم؟یتونم عکس هات رو بب یم _
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 زد. یجون یب لبخند

  نیآره بب _

 عکس ها رو باز کرد. یپوشه  نیاول دیشدم بدون ترد یرو لمس کردم وارد گالر یگوش یدست ها لرزون صفحه  با

رو  یصفحه نقش بست.و به سرعت عکس بعد یخندون حسام و رسام و رسا تو  یعکس رو لمس کردم، چهره  نیاول

 به دور دست ها بود. رهیبار خودش  خ نیزدم ا

 بود. هیکه تو ترک ییبه عکس ها دیسرعت عکس هارو رد کردم تا رس به

 دختر ... نیهم زده ا یپیتر عکس هاش به همراه رسا انداخته بود چه ت شیسست شد، ب انگشتم

 یبوسه م شونشیپر یموها یبود رو دهیکه رسا رو به آغوش کش یعکس دنیتموم وجودم رو فرا گرفت باد حسادت

 حبس. نهیس یشد و نتفس تو نییگلوم باال و پا بکیزد س

 ببره . نیگلوم رو از ب یتوشده  داریبود که بغض ب ادیز یقدر نیحسادت ا قدرت

ه ک یرسا و رسام و اون مرد به اصطالح پدر و زن دم،یرس تیکه مقابل چشم ها نقش بست به اوج عصبان یبعد عکس

... 

 بودند. ستادهیمادرم رو خراب کرد کنارهم خندون و شاد ا یکه زندگ یزن

 قلبم جوونه زد... ینفرت به اون زن تو حس

گره خوردم زبون  یابرو ها دنیگرد شده از تعجب نگاهم کرد با د یداشبورد پرت کردم، با چشم ها یرو رو یگوش

 نزد. یفرو بست و حرف

 یکارها کنم ول یلیدعوا کنم. دوست داشتم خ یکیبحث کنم با  یکیخواست با  یخورد، دلم م یخونم رو م خون

 قدرتش در من وجود نداشت. فیح

 در حال اعذاب دادنم بود...! یطرف حس حسادت و در آخر حس دوست داشتن بدجور هیطرف حس نفرت از  هی از

دوره دانشگاهم بود  یها قیرف نیاز بهتر یکیکه  یا هیشدم، هان نایا هیهان یدر خونه  ی رهیخ نیماش ستادنیا با

 که االن دختر عموم... یا هیحاال هم خون خودم هان یا هیهان
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*** 

 رو لمس کردم. فونیکردم، آ یاز رسام خداحافظ یسرد به

 بله ؟ _

 منم _

پر اشک  قدم زنان از  ییو چشم ها نیماالمال غمگ یگذاشتم. با قلب اطیباز شد قدم به داخل ح یکیت یبا صدا در

 گذشتم. اطیح

 شدنش کی. با حس نزدستادمیشد ا یاسمم که توسط حسام صدا زده م دنیرو به سمت کلبه کج کردم، با شن راهم

 برگشتم نفس نفس زنان گفت: به عقب

 ؟! یاومد یبا ک _

 نگاه به صورتش جواب دادم. بدون

 رسام اورد. _

 رفتم اشاره زد. یکه م یدست به راه با

 ؟ یریکجا م _

 حال نگاهش کردم. یب

 کلبه ام ! رمیم _

 زمزمه کرد. دیترد با

  یاون جا بر گهیخواد د ینم _

 من اون جا راحت ترم  _

 برگردوندم تا به راهم ادامه بدم. یرو
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 ! یراست _

 .ستادمیا

 کار . یشرکت برا ایازفردا ب _

 .دمیسمتش چرخ به

کنم و اشکاالتش رو رفع  دیاز نقشه بازد دیو من فقط با یرو استخدام کرد گهینفر د هی یگفت ادمهیطور که  نیا _

 کنم.

 . ینجام بدکار هارو ا نیشرکت و اون جا ا یایبهتره ب یدرسته ول _

 گرفتم. ینفس

 کار رو انجام بدم. نیخواد ا یدلم نم _

 گفت: یالیخ یب با

 . ایب یاز من گفتن خواست _

 باال انداختم. ییابرو

 ؟ یندا یکار ،یاوک _

 نه برو  _

 رنگم برداشتم. یمشک یموها یشدم شال از رو کمیتار یگرفتم. وارد کلبه  شیو راهم رو در پ دمیچرخ

 و تن زدم. دمیکش رونیب یانداختم، از داخل کمد شلوار و تاپ یمانتو از تن کندم و هر دو رو کنار 

 هم افتاد... یخواب آلودم رو یسرم قرار دادم و چشم ها ریز یبالشت

 یستو مست به لباسم د جیتنم نقش بسته بود.گ یتو یرنگ یبودم، لباس شب آب ستادهیجنگل سرسبز ا کی یتو

 زدم و با ترس اطراف رو از نظر گذروندم. یچرخ دمیکش
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به  یبرداشتم با حس فرو رفتن خار یآواز خون پرنده ها قلبم رو پراز شور و شوق کرد، قدم یشرشر آب، صدا یصدا

 جمع شده از درد خم شدم. یپام با صورت

ا حظه به لحظه صدکردم ل زیگوش ت یکس یصدا دنینشد، با حس شن رمیدست گ یزیچ یبه پام انداختم ول ینگاه

 تر شد. کیتر و نزد کینزد

وبش ک یصدا یانقدر دیکوب یم یگرفتم قلبم به تند یکمر راست کردم؛ نفس یمامان به تند یصدا نکهیحس ا با

 .دندیشن یگوش نواز قلبم رو م یصدا یبلند بود که انگار درخت ها و گل ها همگ

زدم دوان دوان  یغیشد با شوق ج یم کمیمامان که نزد دنیقرار به اطرافم نگاه انداختم، به عقب برگشتم با د یب

 شدم. کیبهش نزد

 دمیآغوش پرمهرش پرت کردم. با لذت عطر دل نواز تنش رو به مشامم کش نیو شوقم رو ب یغرق در خوش جسم

 خندونش شد. یرو شونه زدم ازش جدا شدم نگاهم قفل چهره  یبوسه ا

با حرص به  دیصورتم غلت یاشک رو یصورتش رو بوسه باران کردم. قطره ها یو اجزا یشونیگونه و پ یوقفه رو یب

 .دمیصورتم کش

 مامانم نمتیزاره واضح بب یاشک ها که نم نیلعنت به ا _

 خشک دیبلند رو دور خودش پخش کرد دستم رو کش نینشست دامن پرچ نیزم یدستش گرفت، رو نیرو ب دستم

 پاش قرار داد. یشدم سرم رو  رو دهیشده کش

 .دیموهام کش یخودم جمع شدم، دستش رو نوازش بار رو یوار تو نیجن

 دخترم  _

 .دمیآلود نال بغض

 جونم مامان _

 . ایببخش که تنهات گذاشتم در _

 هق کنان گفتم: هق
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 نکنم. تتیاذ گهید دمیباشم قول م یدختر خوب دمیباش قول م شمیتنهام نزار. پ هگینرو، د گهیمامان جونم د _

 از بغض گرفت. یرنگ صداش

 نکن . هینکن دختر نفس مادر گر هیگر _

 ! یپرشده از تلخ میکار کنم  زندگ ینکنم چ هیگر _

 ببر نیهارو از ب یتلخ _

 رنگ خمارش شدم. ینگاه مشک ی رهیدستش بلندم کرد، خ با

 دستش صورتم رو قاب کرد. با

  یستیتنها ن گهیحواست به رسام من  باشه تو االن د ایدر _

 شکمم قرارداد، سر خم کردم. یآزادش رو رو دست

 . یتو پدرت ور دار یتو االن رسام رو دار یبچه دار هیتو االن  _

 .دمیبلند کردم اخم کرده غر سر

 . ستیاون پدر من ن _

 اشت.هم گذ یچشم رو یمهربون با

 ات رو کن . یسع یببخش یتون یتو هم م دمشیمن بخش یاون پدرت! درست دل من رو شکست ول _

 رو محکم قفل دستم کردم. دستش

 بچه و هم رسام رو ! نیکنم و هم ا یمن هم پدر رو قبول م یتو نرو باشه، اگه تو نر _

 لب زمزمه کرد. ریز

 تونم ینم _

 .دیبه صورتم کش یچمن ها بلند شد، هراسون بلند شدم دست یرو از
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 برم ! دیبا _

 زدم. ادیفر

 نه  یزارم بر ینه نم _

 .دیکش رونیدستم ب نیرو از  ب دستش

 ادیبلند اسمش رو فر یبه دور خودم زدم با صدا یمحو شد، چرخ دمیاز د هوی یول دمیفاصله گرفت به سمتش دو ازم

 زدم.

 فرستادم. رونیام رو ب نهیس یارتفاع بلند چشم باز کردم، نفس حبس شده تو هیحس افتادن از  با

 کلبه نگاه انداختم.  یها واری. به ددمیصورتم دست کش یشده رو یجار یها اشک

 بود ! ینیریخواب ش چه

 حس مالش رفتن معده ام صورتم جمع شد چقدر من گرسنمه ، مگه ساعت چنده ؟! با

 سرم برداشتم. ریرو از کنار بالشت ز یگوش

 !دمیهمه خواب نیعصره چه خبره چرا من ا شیساعت ش اوه

به کل یتو ییرو لمس کردم و روشنا وارید یبرق رو دیبلند شدم، کورمال کورمال کل نیزم یاز رو دمیکش یا ازهیخم

 پخش شد.

 سرم انداختم. یشال رو شل رو دمیتاپ پوش یو رو دمیکش رونیگشادم رو ب ینخ یداخل کمد مانتو از

 آب خواب رو از چشم هام دور کرد. یکنار کلبه زانو زدم، سرما کیحوض کوچ کنار

 د.بو انیپا یب یقلبم پراز شوق و انرژ یول  گه،ید زیچ ایبودم بود  دهیکه د یدونم از خواب خوب یزدم نم یلبخند 

خونه  ییو روشنا نیاشتم. وجود ماشحسام قدم برد یگرفتم به سمت خونه  یصورتم رو یشال نم رو یگوشه ها با

 داد. ینشون از بودنش م

 هم کوکه ... فشیتکون دادم چه ک یسر دیسوت زدنش که به گوشم رس یخونه شدم، صدا وارد
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 زدم. یلبخند طنتیقاچ شده بود با ش یرو به سمت آشپزخونه کج کردم، پشت به هم مشغول خوردن هندونه  راهم

 زدم. غیج یبلند یباال انداختم و با صدا ییشدم ابرو کشینزد یآروم به

 از ته دل زدم. یافتاد قهقه  نیزم یدستش رو یتو یهندونه تو دیبه سرعت به سمتم چرخ غمیج یصدا دنیشن با

 صورتش پخش شده بود... یبود و هندونه رو یدیروبه سف رنگش

 .دمیاز قبل خند شتریدلم گذاشتم ب یرو دست

 خدا  یوا _

 گفتم: دهیبر دهیاش اشاره زدم و بردست به چهره  با

 خدا مردم از خنده ! یوا یچه با مزه شد یوا _

 شد، خنده از لبم پر زد. کمینزد دیخودش اومد ابرو درهم کش به

 گفت: یلحن سرد و خشک با

 بخنده  یبخند تو نخند ک _

 پره درده ... میتمام زندگ یخوبه خودت شاهد نیمنم بب یذره خنده  هی یتون ینامرد چشمت کور شده نم یا

 خودش به یجا یتوجه به من  مشغول شستن دستش شد. دوباره خوش یبسته نگاهش کردم، پشت کردبهم و ب خی

 غصه داد.

 انداختم وفکرم مشغول شد. نییپا سر

 آب دهنم رو قورت دادم. یحسام لبخند به لب به سخت دنیگرفتم با  یشدن صورتم و بدنم نفس سیخ با

 کرد و گفت: یا خنده

  امینکن تا عوضش رو در ن یشوخ _

 برام مهم نبود. یو شاد دنیجز خند یزیچ چیبرداشتم، اون لحظه ه زیخودم اومدم به سمتش خ به
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 آرزو هام ... یکه مقابلم قاتله همه  ینبود اون مهم

جز  یچیکرده ه یکه بهم دست دراز یکشم کس یخنده و من براش شاخ شو شونه م یکه االن داره م ینبود اون مهم

 برام لذت بخش نبود... هیاون لحظه و ثان یخوش

*** 

کنم از قرار  یکار م یجا چ نیانداختم من ا یبه اطراف نگاه یجیچشم باز کردم، با گ یزنگ آالرم گوش یصدا با

 بودم. یکلبه م یتو دیمعلوم با

 ن .تنها نموند یکار برا نیفرصت ها و بهتر نیاز بهتر یکیشرکت حسام مشغول به کار بشم  یکه من برم و تو نیا

 فکر نکنم. میآوار زندگ اعذابیدارم تا مدام به اتفاق ها دیجد یدل مشغول کیو هم  دمید یرو م میکه هم مر چرا

 رفتم. رونیخواب آلود و شلخته از اتاق ب ی افهیحسام و ماهرو گرفتم با همون شکل و ق وارید یاز عکس رو گاه

 دوش جانانه مهمون کردم. کیکلبه شدم چند دست لباس برداشتم و خودم رو به  یراه ییسرو صدا چیه بدون

 .دمیپوش یرنگ یمشک یرسم  یداد، مانتو یهشت صبح رو نشون م یموهام رو با حوله گرفتم ساعت حوال نم

 ییدانشجو یدوره  ادیبه  نهیخل آچهره ام دا دنیرنگ رو سر کردم، با د یمشک یرو تن زدم و مقنعه   نمیج شلوار

 افتادم.

و پام ر یپارم شده اش حرص نیماش دنی. با درونیاز کلبه اومدم ب یو گوش فی، با برداشتن ک دمیاز ته دل کش یآه

 .دمیکوب نیزم یرو

 .ستادمیآرومش ا یگذشتم با صدا نشیاز کنار ماش الیخ یب

 خانم ؟! ایکجا در _

 مهمون صورتم شد. یرفتم، لب هام کش اومد و لبخند الک یدندون قرچه ا یعصب

  ریسالم صبح بخ _

 کرد. زیر چشم
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  یکجا به سالم ر،یسالم صبح توام بخ _

 زدم. یپلک

 شرکت  رمیم _

 باال انداخت. یابرو

 . یایب یشد یپس راض _

 کار بودن بهتره . یاوهوم از ب _

 .ستادیا کنارم

 . یهم عال یلیخ _

 اشاره زدم. رونیدست به ب با

 برم . یاجازه بد _

 انداخت. ینگاه مین

 . میبهتره پس باهم بر رمیمنم دارم همون جا م _

 آخه ... _

 .دیحرفم پر نیب

 .میآخه و اما و اگر ندار _

رو دور زدم کنارش نشستم با لمس  نیشد، ناچار ماش نشیاش شدم از کنارم گذاشت و سوار ماش رهیکرده خ کپ

 باز شد . اطیدستش در ح یتو موتیر

 باال انداختم . ییکه داشتم ابرو ییفکر ها یادآوریکرد، با  تیهدا رونیبه ب اطیرو از داخل ح نیماش

 .مِیزندگ یموجود ناخواسته  نیاز دست ا یخالص یزندگ نیساختن ا یکار برا نیاول
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نوشتن گذاشتم و در آخر با  یوباره بر شروع د یمبن ییها یشدم، استور نستاگراممیچک کردن تلگرام و ا مشغول

 شدم. جشیوارد پ اریاخت یب یعکس دنیکه با د رونیب امیب نستایقرار دادن چندتا پست  خواستم از ا

 یمرفه و خوش یچه زندگ ستیمن رو نگاه ! اون که خواهر من ن ی کهیکنج لبم جا خوش کرد خواهر کوچ یپوزخند

 از افکار پوچم تکون دادم. یخالص یبرا یسر

ا شدم . ب ادهیپ نیبه حسام انداختم از ماش یانداختم نگاه قدر شناسانه ا فمیرو داخل ک یگوش نیماش ستادنیا با

 شرکت رو باال رفتم. یورود یپله ها اطیاحت

 ضرب گرفتم، درب آسانسور باز شد . نیزم یآسانسور کالفه پام رو رو ستادنیا منتظر

 . رونیب انیتا مرد و زن داخل آسانسور ب دمیکنار کش 

 .میخودش رو بهم رسوند و به همراه هم وارد آسانسور شد یا یحسام عجله  

 آغوشم فشردمش . یاومد. تو رونیب زیبا ذوق از پشت م دنمیخوشحال به سمتش رفتم با د میمر دنیبا د 

 سالم  _

 .دینال مضطرب

 فتاد؟یبرات ن ی؟اتفاق یخوب ایسالم در _

 کردم. زیر چشم

 افتاده باشه ؟ یمگه قراره اتفاق _

  یرفت یانیآشت یبا آقا یاون روز _

 م.زد ینگاه منتظر و کنجکاو حسام شد لبخند یذهنم چرخ خورد. خواستم لب باز کنم که نگاهم متوجه  یتو یزیچ

 زدم. یچشمک مینگران مر یچشم ها مقابل

 باهام حرف بزنه. یخواست کم ینشد که فقط م یزیچ _

 .دیابروش باال پر یتا
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 آهان باشه . _

 گفت: میرو به مر حسام

  یخانم محمد _

 هول زده گفت: میمر

 بله  _

 .دیکن تیهدا یرو به اتاق خانم دهقان شونیا دیلطف کن _

 کرد و گفت: یمکث

 .دیداره بهتون بدم به دست شون برسون دیبه بازد ازیرو که ن ییتا من نقشه ها دیایبعدش ب _

 چشم. _

 دستش رو حصار دستم کرد. د،یکش یاز سر آسودگ ینفس میرفتن حسام به اتاق کارش مر با

 شد؟! یچ یبا اون پسره رفت نمیخب بگو بب _

 کردم. یا خنده

 . میها مر یریگ یلیتوام خ _

 کرد. یاخم

 . نمیبگو بب _

 ... یاریافتاده که اگه بگم شاخ در م ییاتفاق ها هیچند روز  نیا یداره توباو چرت و پرت گفت خبر ن یچیه _

 رو محکم تکون داد. کتفم

 . یاز فضول رمیمیبگو دارم م _

 .دمیکش یپوف
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 .دمیم حیرو برات توض یوقت شد همه چ ریاتاق رو نشونم بده بعدهم نقشه هارو بگ میها اول بر نیا الیخ یب _

 شده گفت: وسیما

 . یکنم از فضول یتا اون موقع من دق م _

 تاسف تکون دادم. یبه معنا یسر

 .دمیشکمم به سمتش چرخ یتو  ینطفه  یآور ادی با

 دارم. اجیبه شدت به کمکت احت میمر _

 گفت: دهیترس

 شده؟ یچ_

 .یهمه هول نیبهت تو چرا ا گمیم  _

  ایدر یجون به سرم کرد _

  نیبب _

 افتاده بودم. ریگفتن و نگفتن موضوع گ نیکردم ب مکث

 من ... _

 .میبلند شد یصندل یهر دو از رو دهیحسام ترس یعصب یصدا دنیشن با

 . دیا ییجا نیعه شما هنوز که ا _

 گفت: میرو به مر یلحن جد با

 به محل کارشون... نشیمگه قرار نبود ببر یخانم محمد _

 بزنه گفتم: یحرف میمر نکهیلرز گرفت قبل زا ا میمر یها دست

 دعوا نداره . گهیکه د نیا م،یریاالن م _
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 گفتم: میبا دور شدن از اون منطقه رو به مر دمیرو کش میتوجه بهش دست مر یب

 .دمیم حیرو برات توض یوقت ناهار همه چ میمر _

 باشه  _

 م.زد یلبخند تلخ زیشت ممهسا پ دنیزد و وارد شد، با د یتقه ا ستادیا یمقابل درب اتاق میسالن گذشت چیپ از

 گفت: میبلند شد و رو به مر شیصندل یشدم از رو کشینزد

 شده ؟ یزیچ _

 چشمش شد. یرو نکیقفل ع نگاهم

 کنم. یرو به شما معرف دینه فقط اومدم تا هم کار جد _

 دستم قرار داد. یدستش رو تو دیرو به سمتش دراز کردم با، ترد دستم

 د؟یشماهم فکر کنم مهسا خانم هست است،یاسم من در  _

 کرده محو صورتم شد. زیر چشم

 !دم؟یند ییمن شما رو قبال جا _

 تکون دادم. یسر

 نه ! ای دیدونم حضور ذهن دار یتون، نم دمیپارک د یتو شیچند وقت پ _

 کرد. سکوت

 .ارمیمتاسفم به خاطر نم _

 زدم. یلبخند

 با شما ! ییخوش وقتم از آشنا _

 زد. یلبخند متقابال
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 . میباش یخوب یهم کار ها دوارمیام میهم چن _

 وارم. دیام _

 هول زده گفت: میمر

 سرم. ختهیجان من برم هزار تا کار ر ایدر _

 .زمیبرو عز _

 مهسا قرار گرفته بود نشستم.... زیکه با فاصله از م یزیم پشت

سخت مشغول  یبه مهسا ینگاه میبه کمرم و دست هام دادم ن یمقابلم گرفتم، کش و قوس توریخسته چشم از مان 

 کار انداختم.

 گرفت. زیم ینگاهم نگاه از کاغذ رو ینیحس سنگ با

 گفت: یزدم با خستگ یلبخند 

 ؟! یخسته شد _

 گفتم: طنتیش با

 ها . یخسته شد شتریانگار تو ب _

 انداخت. یقیاش نگاه دق یساعت مچ به

  مهیو ن کیساعت  م،یگذر وقت رو متوجه نشد میاوه اوه مشغول کار شد _

 .دمیبه معده ام کش یدست

  یاز گرسنگ شمیداره هالک م رهیمن چرا معدم ضعف م گمیم _

 تکون داد. یسر

  شمیمنم دارم هالک م یگفت یا _
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 ؟ یوقت کار کنم تو چ مهیجا ن نیمن قراره ا_

 باال انداخت. یابرو

 .میش یم یطور باشه ساعت دو رفتن نیوقت کار کنم ، پس ا مهیعه چه جالب منم قراره ن _

 گرفتم. ینفس

 .رمیمن قطعا از حال م یاز شدت گرسنگ گهیساعت د میتا ن _

 زد. یچشمک

 خونه دست پخت مادرت رو.. یریعوضش م _

 مهمون گلوم شد. بغض

 مادرم فوت کرده! _

 صورتش پر زد و رفت . لبخند

 .زمیمتاسفم عز _

 به خودم اومدم. میباز شد، باز نگ گوش یمشت شده ام به آروم دست

 ؟! میجانم مر _

  میآماده شو بر _

 ساعت هست. میهنوز ن یول _

 تونه بره . یهم بگو که م یگفت اشکال نداره، به خانم دهقان یانیآشت یآقا _

 بهش  گمیباشه م _

 منتظرتم. ایب یزود _

 اومدم. _



 بغض آلود یزندگ

 
142 

 

 گفتم: ایجا دادم، رو به در فیمورد نظرم رو داخل ک یها لهیوس یخوش با

  لهیمهسا خانم کار تعط _

 هاش گرد شد. چشم

 ساعت هست ها . میهنوز ن _

 نداره . یرادیدستور فرمودند ا یانیآشت یآقا _

 .دیپرس متعجب

 . دیباهم رابطه دار یانیآشت ینباشه، شما و آقا یفضول _

 .دمیدرهم کش ابرو

 زم؟یعز یاچه نوع رابطه  _

 کرد. یو من من

 و... یدوست _

 .دمیحرفش پر نیب

 من یمیخواهرش دوست قد هینه فقط هان _

 تر گفت: متعجب

 واقعا؟! _

 به دستم دادم. یتکون

 !هیتعجب آور زهیآره واقعا چ _

 گفت: یتند به

 قراره زن برادر من بشه. ییجورها هی هیهان یدون ینه نه آخه م _
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 دستم جابه جا کردم. یرو تو فیک

 !؟یدیتو خواهر آقا سع _

 آره  _

 هیطرف هم خواهر شوهر هان  کیدختر رو دوست داره از  نیا یرعلیطرف ام کیاز یچه حسن تصادف دم،یگز لب

 ... شهیم

 . یهم عال یلیخ _

 داد. زشیبه م یسامون سرو

 ؟! یجسارت نباشه شما متاهل _

 انداخت. یچشم نگاه یگوشه  با

 ... یجردم ولنه م _

 !؟یول _

 هاش گلگون شد. گونه

 مسئله صحبت کنم. نیدر مورد ا یکیبا  ندهیقراره چند روز آ _

 برم. گهیباهات من د یبخش باشه خوش حال شدم از هم صحبت جهینت دوارمیطور. ام نیکه ا _

 دستم فشرده شد. نیب دستش

 باهاتون. یمنم خوشحال شدم از آشناه _

 روز خوش. _

 روز خوش. _
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 ابرو دنمیکالفه و خسته به سرعت قدم هام اضافه کردم. با د میمر دنیبا د رون،یکردم بهش از اتاق اومدم ب پشت

 .دیدرهم کش

 .نجایا یاس من رو کاشت قهیتو پنج دق ییکجا _

 ام گذاشتم. نهیس یرو دست

 .دیببخش _

  یمردم از گرسنگ _

 منم. یوا _

 .میاومدن از پله ها شد نییتوجه به آسانسور مشغول پا یب میزنان از سالن گذشت قدم

و  یرعلیطرف هم ام هیاز  رهیمهسا خانم گ نیا یطرف آقا حسام نامرد ما دلش پ هیگرفتم از  ینفس یزیچ یادآوری با

 طور که معلومه مهسا قراره ازدواج کنه. نیا

 حله ... یآره آره خودش گفت که باهاش صحبت کرده و پس همه چ یرعلینکنه اون شخص مورد نظرش ام 

 و دل خودت شکست ! یکنج لبم نشست آقا حسام دل شکست یپوزخند

 ! ایدر _

 نگاهش کردم. یجیگ با

 جانم. _

 چرا ؟ یزن یپوزخند م _

 زده گفتم: هول

 یچیه یچیه _

 .دینال کالفه
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 تاده ؟!اف ییچند وقت چه اتفاق ها نیا نمیبگو بب ایدر _

 .رونیب میشرکت اومد یورود از

 دارم. اجیمن به شدت به کمکت احت میمر _

 ؟ یچه کمک _

 .دمیکش یآه

من  یول یاز مسائل نباش یلیخ ریدرگ دیکه شا نینه ! تو سنت کمه و ا ایدرخواست من از تو درسته  نیدونم ا ینم _

کار تو و مادر بزرگت  نیا یتونه همراه من باشه تو یکه م یرو ندارم که بشه به من کمک کنه و تنها کس یکس

 هست...

 .دیحرفم پر نیب یتند به

 جون به سر شدم! اینرو در هیحاش _

 انداختم. نییپا سر

 مادر بزرگت خونه اس امروز ؟ _

 آره خونه اس . _

 .دمینال دیترد با

 خونتون؟ امیب یساعت یتونم برا یم _

  ایآره آره ب _

 ببخش ... _

 ! ایمن ن یبرا یالک یتعارف ها نیاز ا ایدر نیبب _

 تکون دادم. یتاکس یبرا یدست ستادمیا ابونیخ کنار
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 ؟ یگینم ایدر _

 .گمیم میبر _

 رمیمیم یمن از فضول _

 رفتم. یغره ا چشم

  یریم ینم  _

کنارم جا گرفت. با زنگ  میشدم و مر نیسوار ماش میشد کیجلوتر از ما قدم زنان نزد یکم نیماش ستادنیا با

 .دمیکش رونیرو ب یگوش فیداخل ک یها لهیوس نیاز ب دمیدست از حرف زدن کش میخوردن گوش

 صفحه اخم رو مهمون چشم هام کرد. یحسام رو یشماره  

 بله ؟ _

 .دیغر یعصب

 

 ؟! یکجا رفت _

 ... شهیبه تو مربوط م _

 کرد. یمکث

 ؟ یکجا رفت گمیم _

 .میمر یخونه  رمیم ی، ول ستیاوال به تو مربوط ن _

 .دمیبه سمتش چرخ میمر زیر یخنده  یصدا دنیرو قطع کردم،  با شن یگوش یحرف چیه بدون

 !ه؟یچ _

 تو دختر  یا ونهید _
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 کرد و ادامه داد. یا خنده

 تو . من موندم تو کار یدیطرف هم بهش جواب م هیاز  ستیبه تو مربوط ن یگیطرف م هیاز  _

 .دمیکش یآه

 به دو کردن ندارم. یکیکل کل و  یحوصله  میمر یدون یم _

 مون حکم فرما شد. نیب ینیسنگ سکوت

 قدم برداشتم. میمر یبه خونه  یمنته یو وارد کوچه  میگذشت ابانیقدم زنان از خ میشد ادهیپ نیماش ستادنیا با

 و در رو باز کرد. دیکش رونیرو ب فشیداخل ک دیکل

مشامم رو نوازش   اسیگل  یشدم. بو اطیوارد ح یحرف و تعارف  چیو اشاره زد تا وادر بشم بدون ه ستادیا عقب

 کرد.

 راه پله انداختم. نییتخت پا یگذشتم و جسم خسته ودردمندم رو رو اطیکنار حوض وسط ح از

 .ستادیکنارم ا  میمر

 ؟! یجا چرا نشست نیا _

 زدم. یپلک

 ! شترهیصفاش ب _

 بلند گفت: یتاسف تکون داد با صدا یبه معنا یسر

 !؟ییمامان بزرگ مامان بزرگ کجا _

 .دیبه گوشم رس فشیمهربون و لط یصدا

 دخترم! یاومد _

 برات اوردم. یچه مهمون نیبب ایب یآره مامان _
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 چشم. یباال مادر قدم مهمونت رو دییایب _

 . ایخونه ب ادیمامان نم _

زد  یچشم ها برق دنمیتخت بلند شدم با د یاومد هول از رو نییاز پله ها پا یگبعد هن هن کنان به سخت یکم

 .شهیمادر بزرگ رسام انداخت هه مادر بزرگ اون مادر بزرگ من هم م ادینگاهش من رو 

خوش  یگم شدم.بو نشیآغوش گرم ودل نش نیدر آغوش گرفتنم باز کرد، به سمتش رفتم ب یهاش رو برا دست

 .دیتنش مشامم رو نوازش کش یعطر محمد

 گله وار گفت: م،یتخت نشست یجدا شد کنار هم رو ازم

 ها . یو پشت سرت رو هم نگاه نکرد یمادر رفت _

 انداختم. نییسرم رو پا یشرمندگ با

 مشکالت بودم. ریشمام درگ یشرمنده  _

 سرم زد. یرو یا بوسه

 دشمنت شرمنده دخترم! _

 نگاهش گفت: ین ین یغرق تو 

 مشکالت حل شد؟! _

 لب از لب باز کنم که گفت: خواستم

 کن . فیبعد مفصل برام تعر میناهار بخور میبر  _

 چشم _

 یلیبرام خ یخوش حال نیخوش حال بودم و ا لیدل یب میپهن کرد اطیح یتخت تو یسفره رو رو میکمک مر به

 و دل چسب بود. نیریش
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آبگوشت خوش آبو رنگ داخل  دنیراحت مشغول کش الیرو داخل سفره قرار دادو با خ یسبز یسبد حاو مادربزرگ

 مخصوص شد. یرف سفال

که آب گوشت  یبار  نیدلم رو بد مالش داد. حسابش از دستم در رفته آخر حونیخوش آبگوشت و ترخون و ر یبو

 بود. یخوش طعم مامانم ور خوردم ک

از سنگک رو داخل کاسه فرو کردم و بهسمت دهانم بردم، طعم خوشش  یکه اکه مقابلم قرار گرفتم با ولع ت ی کاسه

 .یپر شدم از حس ناب و تکرار نشدن دیچیدهنم پ یکه تو

که  میمر زیر یرو نوش جانم کردم، خنده  یلیچرب و چ یشده  تیلیآبگوشت ت یو چاق بودن همه  یچرب الیخ یب

 . دیبه گوشم رس

 براش تکون دادم. هیچ یبه معنا یداخل دهنم بودم سر یلقمه  دنیطور که مشغول جو همون

که مامان  یچشم دوختم با تشر میو از ته دل مر نیریش یگرد به خنده  یشد، با چشم ها شتریخنده اش ب شدت

 بزرگش بهش زد لب هاش از خنده دور شد.

 . یخند یعه دختر غذات درو بخور چرا م _

 .دمیپرس یرو که قورت دادم به تند لقمه

 !؟یدیخند یم یداشت یچ یخانم برا یمرم یه _

 گفت: دهیبر دهیکرد و بر یخنده ا دوباره

 ... یشد یتوام از خنده روده بر م یدید یخودت رو هنگام غذا خوردن م ی افهیاگه ق ایدر یدون یآخه نم _

 بهش رفتم که ادامه داد. یغره ا چشم

 ! یاومد یدختر مگه از قحط _

 گفتم: یو با شرمندگ دمیاز خوردن کش دست

 واقعا. دیببخش _
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 سبد چشم دوختم. یتو یبه ترخون ها ریبه ز سر

 نوش جونت بخور... یکار به کاردخترم دار یچ میمر _

 چشم به مامان بزرگ نگاه کردم. یگوشه  با

 وقت بود آبگوشت نخورده بودم . یلیفقط خ ستمیو فرصت طلب ن دهیبخدا من ند _

 کرد و گفت: میروب ه مر یبزرگ اخم مادر

 من نوش جونت بخور. میمر نیتوام ع شمیدلخور م یلیبار از دستت خ نیا یحرفد ها بزن نیاز ا _

 گفت: یبا ناراحت میمر

 نداشتم بخدا.. یمن قصد بد ایببخش در _

 .دمیحرفش پر نیب

 نداره. ینه بابا اشکال _

 به تخت دادم. هیسفره فاصله گرفتم و تک از

 خوشمزه بود. یلیدرد نکنه خ دست تون _

 بزرگ گفت: مامان

 برات بخور. زمیبازم بر ایب _

 زدم. یلبخند

 . یشدم مرس رینه س _

 مقابل چشم هام نگاه باال اوردم. یکردن با انگشت هام شدم که با قرار گرفتن لقمه ا یباز مشغول

 . یریگوشت بخور جون بگ کهیت هیدخترم  ریبگ_

 لقمه رو از دستش گرفتم. یمخالفت چیه بدون
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قرار  نکیس یدستمر و رو یتو یظرف ها م،یمشغول جمع کردن سفره شد میتموم شدن غذاشون به همراه مر با

 دادم.

 مانعم شد. یتا ظرف هارو بشورم که دست دمیرو پوش نکیکنار س یکش ها دست

 !ا؟یدر یکن یکار م یچ _

 خوام ظرف بشورم. یم ینیب یمگه نم _

 .دیکش درهم ابرو

 شورم . یخودم م یکار کردن بلد دمیخوبه خوبه فهم _

 گفتم: یتخس با

 خوام بشورم. یعه ولم کن م _

 دستم رو ول کرد. ناچار

 .میباهم بشور ایپس ب _

 باال انداختم. ابرو

 شورم . یخودم م گهیظرف د کهینه دو ت _

 ! ییمهمون ما یدختر، تو یکن یچرا لج م _

 قرار دادم و آب رو باز کردم. نکیبرگردوندم ، ظرف هارو داخل س رو

 شورم. یخودم م ایدست بکش در _

 زد. رونیاز آشپزخونه ب یحرف چیبهش رفتم که بدون ه یغره ا چشم

 یبرداشت و سه تا فنجان چا ینیس  میمر دمیکش یاز سر آسودگ یمونده نفس یظرف باق نیکردن آخر یآبکش با

 روش قرار داد.
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 قرار دادم و با لذت گفتم: نکیکش هارو کنار س دست

 بعد از آبگوشت. یچسبه چا یچه م _

 کارش  که تموم شد عقب گرد کرد.  ختیرو داخل فنجون ها ر یچا

 مامان بزرگ منتظره . اطیح میبر ایب _

 داشتم. دیترد ممیبه تپش افتاد هنوز هم سر تصم قلبم

از  یرو کنار مادر بزرگ  قرار داد و کنارش نشست. گوشه ا یچا میرفتم مر نییاز پله ها پا یاسترس و دلواپس با

 سرم شدم. یشال رو ی شهیکردن با ر یتخت خودم رو جا دادم و مشغول باز

 . یبگ یخواست یم یچ نمیخوب بگو مادر بب _

 .دمیکش ینفس

 د.کر ونهیبود که من رو د شیدوشب پاز همه مهم تر اتفاق  یبرام افتاده ول یبیعج یچند هفته اتفاق ها نیا یتو _

 چشم دوختم. اطیح نینگاه منتظر مادربزرگ قفل شد، نگاه ازش گرفتم و به حوض ب یتو نگاهم

که  یاونم پدر دمیو چهارسال د ستیبودمش بعد از ب دهیوقت ند چیکه من پدرم رو که ه نیکه افتاد ا یاتفاق نیاول _

 خودش رفت. یخوشبخت ینامردانه من و مادرم رو رها کرد و پ

 .دیکش ینیه میمر

 کنم. ینه باور نم _

 .دمیبه صورتم کش یدست

 منه ... یمن رو به باد داد در واقع پس عمو یکه تمام آرزوها یحسام نبود کس یجز عمو یاون شخص کس _

 .دیکش یغیج میمر

 نگو که رسام برادر دوقلوته! _
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 گرد شده اش شدم. یچشم ها ی رهیخ

 منه . یو جون یمنه برادر خون رسام برادر _

 شد. یصورتم جار یرو یاشک به آروم یها قطره

 .دیسرم کش یکرد دستش رو نوازش بار رو کیبزرگ خودش رو بهم نزد مادر

 که خدا... یلطف بزرگ نیا یدیخوبه که توپدر و برادرت بعداز سال ها د یلیخ نینکن ا هیدختر گلم گر _

 .دمیحرفش پر ونیم

اون مرد نه من اون  دنیاز د یخوش حالم ول یلیرسام برادرم جونم خ دنیدرست من از د ستیلطف ن نینه نه ا _

ه نکرده ک یمن پدر ی. اون برا شهینم دایقلبم پ ینسبت به اون به اصطالح پدر تو یحس چیمرد رو دوست ندارم، ه

 کرده ... یپدر باشه اون فقط به من و مادرم نامرد

 آغوش مادر بزرگ پنهون کردم. نیهق کنان خودم رو ب هق

 چشم هاش گفتم: ین ین ی رهیکه آروم شدم ازش فاصله گرفتم، خ یکم

 ! دیاریخوام خواهشا نه ن یکمک م هیمن از شما  _

 گفت: یمهربون با

 برات انجام بدم. ادیاز دستم برب یاگه کمک دمیبگو دخترم قول م _

 .دمینال نامطمئن

 !د؟ید یقول م _

 تکون داد. دییتا یبه معنا یسر

 .دمینال ریبه ز سر

 که یزیشدم چ مارستانیب یاز حال رفتم و راه دنشیو بعداز  د هیو چ یکه پدرم ک نیا دنیمن اون شب بعد فهم  _

 من... یزجر آور تر از اون اتفاق بود برا یلیپدرم بود خ دنیتلخ تر از د یلیخ دمیاون شب فهم
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 لکنت وار گفت: میمر

 ؟! ایدر یدیفهم یچ _

 خم تر از قبل شد. گردنم

 من حامله ام ! _

 .دیصورتش کوب یرو یبه آروم میاومد سر بلند کردم مر یشدن ضربه  دهیکوب یصدا

  یوا _

 و در آخر کنار لب فرود اومد. دیاشک لجوجانه از چشمم چک یا قطره

 کار. یدونم چ ینم ینم _

 دستم گرفتم. نیگوشت آلود مادر بزرگ رو ب دست

 خوام از دستش خالص بشم. یخوام هرچه زودتر م یبچه رو نم نیمن ا دیکنم کمکم کن یخواهش م _

 .دیناباور نال میمر

 حالت خوبه ؟! یگیم یدار یچ _

 گفتم: یرو به مرم یبزرگ جد مادر

 نگو. یزیساکت باش چ سیه _

 زمزمه کردم. ملتمس

 خوام . یخواسته رو نمنا یبچه  نیمن ا دیبه من نشون بد یراه هیتورو خدا  _

 .دیگز لب

 چند هفته اش ؟! _

 هام مشت شد. دست
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 پنج هفته  _

 ؟! یببر نیبچه رو از ب نیخواد ا یواقعا دلت م _

 گفتم: یتند به

که  نیکنه مگر ا یسقط نم یدکتر چیآخه االن ه ،یچه دکتر شیسقط پ یدونم کجا برم برا یآره آره فقط نم _

 .دیبه من نشون بد یراه حل هی جمیمن گ یبابتش بزار ادیز ی نهیهز

 .دیکش رونیدستم ب نیرو از ب دستش

رو به  نیجن نیدکتر تا برات سقط کنه ا شیپ یبر ستین یاجیفقط پنج هفته اش و احت نیجن نیدختر ا نیبب _

 برد منتها.. نیاز ب یزبون ریو قرص ز ییدارو اهیگ ی لهیبه وس شهیم  یراحت

 بهش چشم دوختم. منتظر

 خاص خودم رو دارم. لیو دال یببر نیبچه رو از ب نیکنم تا ا ینم یکمک چیمن ه نیبب _

 گفتم: دینام

 .دیکمک کن دیشما قول داد یول _

 ادامه داد. قاطع

 حتما . ادیاز دستم بر ب یمن گفتم اگه کمک _

 آخه  _

 گفت: یجد

 رو برات بگم . لمیبزرا دال _

 به دندون گرفتم. لب

کردن  یتونه حق زندگ یکس نم چیداره و ه یبچه به وجود اومده و حق زندگ نیناخوسته ا ایکه خواسته  نیاول ا _

 . رهیبگ یرو از کس
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 کرد. یمکث

 .کی نیا _

 نیز اا دیبچه هم با نیچه بسا پدر ا یریبگ میبچه تصم نیبردن ا نیاز ب یبرا یتون ینم ییکه تو تنها نیدوم ا _

 موضوع آگاه بشه .

 دست هام صورتم رو قاب گرفتم. با

مطمئنا  یکه دار یقلب صاف و ساده ا نیچون با ا گمیکا رو نم نیوقت راه حل ا چیکه من بخاطر خودت ه نیسوم ا _

تو بدتر از االنت  یو اون وقت حال و اوضاع روح یشیم مونیپش یخودت گرفت یرو از بچه  یکه حق زندگ نیتو از ا

 .. شهیم

به  پا ستیکس منتظر اومدنش ن چیبچه که ناخواسته اس و ه کیخواد  یدلم نم شمینم مونیپشوقت  چینه من ه _

 بزاره . ایدن نیا

 گفت: الیخ یب

 نیا یول یاز شرش خالص بش گهید یها زیچ یلیبا خوردن زعفران و زرشک و پونه و خ یتون یاز من گفتن  تو م _

 هم امکان داره بشه و هم امکان داره نشه ... ستیبه طور قطع ن

 وجود نداره ؟! یا گهیراه حل د یعنی _

رحمانه رو به  یکاره ب نیجوره ا دیبا ییخوب فکرات رو بکن و تو تنها یوجود داره دختر ول یادیز یراه حل ها _

 . یدوش بکش

 .دمیهق کنان غر هق

 ! ستمیرحم ن یمن ب _

 . یقاتل بچه ات بش یخوا یچون م یهست _

برگردوندم تا برم با  یرو یحرف چیسرم مرتب کردم بدون ه یتخت برداشتم شال رو رو یاز رو یرو به تند فمیک

 .ستادمیشدن دستم ا دهیکش
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 ؟! ایدر یریکجا م _

 بزرگ گفت: مادر

 خواد انجام بده فکر کنه . یکه م یبره و خوب به کار میبزاره بره مر _

 .دمیگلوم رو بلع یبغض خفته تو میشزنگ خوردن گو با

 جانم رسام؟! _

 انداز شد. نیگوشم طن یمهربونش تو یصدا

 !؟یخوب یسالم خواهر _

 زدم. یپوزخند

 خوبم رسام  _

 گفت: نگران

  یخوب باش دهیصدات نشون نم یول _

 هم گذاشتم. یرو چشم

 ؟! یداشت یخوبم ، کار _

 گفت: کالفه

 .ستیحالت خوب ن چونیمن رو نپ ایدر _

 . دمیغر یعصب

 . یبگ شهیکارت رو م ستمینه خوب ن _

 غم گرفت. یبو لحنش

  رونیب میبر یایفقط خواستم ازت درخواست کنم ب _
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 ؟! یچ رونیب _

 ... یبام تهران بعد رستوران کال تهران گرد میبر _

 .دمیبهت خبر م ستیاالن حالم خوب ن _

 ؟ یحسام یاالن ؟! خونه  ییکجا _

 نه خونه دوستمم ؟! _

 کدوم دوستت؟ _

 .دمیکش یپوف کالفه

 آخه ... یکن یرسام چقدر سوال م یخسته ام کرد _

 گفت: لجوجانه

 نپرسم. گهیتا د ییبگو کجا _

  ممیمر یخونه  _

 ؟!  گهید هیک میمر _

 .دمینال کالفه

 کنه  یکه شرکت حسام کار م یهمون میرسام مر یوا یوا _

 ادامه داد. یخوش با

 ؟! زهیم زهیر یعه همون دخترمنش _

  یندار یآره کار _

 گفت: خندون

 جونم سالم برسون  میخوشگل من به مر ینه آج _
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 روت رو برم پسر ... _

 انداختم. فمیرو داخل ک یرو قطع کردم و گوش تماس

 گفتم: میمادر بزرگ  و مر روبه

 ! شهیمن عوض نم میتصم یول گمیکنم و به تون م یمن فکر م _

 مشغول قدم زدن شدم. ریآشفته ودرگ یبا حال و احوال ابونیتا سر خ رونیاز خونه زدم ب یحرف چیه بدون

 

 حسام

. 

که با  ایو در میمر دنیبا د  رونیبرداشتم و از شرکت اومدم ب زیم یاز رو کیبه گردنم دادم، سامسون یتاب خسته

 رفت شون چشم دوختم. ریبه مس یرفتند با کنجکاو یم یخوش

 دختر پس ؟! نیشدند و رفتند کجا رفت ا یتاکس سوار

 مخاطب ها لمس کردم. نیو شماره اش رو ب دمیکش رونیب بمیاز ج یگوش

 الو _

 ؟! یکجا رفت_

 گفت: دتیجد با

 ؟! یکجا رفت _

 ... شهیبه تو مربوط م _

 .دمیغر یعصب

 ؟! یکجا رفت گمیم _
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 گرفت: تیرنگ عصبان لحنش

 . میولب رفتم خونه مر ستیوال به تو مربوط نا _

 سر دادم. یبلند یکه زد خنده  یقطع شدن تماس از حرف با

 ... نیاز دست ا دهیم حیبعد توض ستیمربوط ن گهیم اول

 مهسا به سمتش قدم تند کردم. دنیبه موهام زدم با د یچنگ

  یخام دهقان _

 شدم. کشینزد ستادیصدام ا دنیشن با

 ؟! دیخوب هست _

 گفت: ریبه ز سر

 جان خوبند ؟ هی؟ هان دیممنون شما خوب _

 اونم خوبه  _

 با دست اشاره زدم. نیماش به

 برسونم شمارو  _

 تکون داد. یسر

 بهت تون  دمینه زحمت نم _

 زدم. یلبخند

 . دییبفرما ینه چه زحمت _

 من کنان گفت: من

 برم  دیآخه من قرار دارم با _
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 :لجبازگفتم

 رسونم . یخوب من شمارو سر قرارتون م _

 هاش مشت شد. دست

 که  یکیآخه قراره با  _

 گرفت و ادامه داد. یکرد نفس مکث

 .امیبا شما ب ستیصحبت کنم پس درست ن یازدواج با کس یقراره در مورد مسئله  _

 .ستادیقلبم از حرکت ا یا لحظه

 .دمینال نامطمئن

 ازدواج ؟! _

 گفت: یجد

 بله ازدواج  _

 یکس پا نم چیکه به ه یام گذاشتم من حسام اون کس نهیس یاز کنارم گذشت و رفت دست رو یحرف چیه بدون

 شدم که خودش ... یکس یداد ندونسته دل بسته 

 ایدر

. 

 غرغر کنان در رو باز کرد. یبعد مشت قهیبه در زدم چند دق یلگد ضربه ا با

 صورتش شد. یچاشن یاخم دنمید با

 . یمگه سر اورد _
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نشستم و نگاهم دور تا  یاز کنارش گذشتم به سمت کلبه قدم برداشتم، در رو هل دادم و وارد شدم گوشه ا الیخ یب

 .دیدور کلبه چرخ

حسرت به دل  ی. تا کدنیکش یسگ دو زدن و بدبخت یسر انجام خودم تا ک یب یزندگ نیاز ا گهیشدم د خسته

 موندن و دم نزدن ...

 یهرچ یکنم ول یخودم زندگ یوجنجال برا ویاهیزنه، دوست دارم دور از ه یپراز آرامش پرپر م یزندگ هیبرا  دلم

 شه. یمشکل جلو راهم سبز م هیکنم  یتالش م

ش بچه رو بکشم و بعد نیکه ا ستمین یبچه رو هم به دوش بکشم. من آدم نیجوره ا دیشدن بابام کم بود حاال با دایپ

 به دوش بکشم. دینطفه غصه با نیهم سر ا یبگذرونم کم کمش چندماه یراست راست راه برم وزندگ

 بچه رو روشن کنه ... نیمن و خودش و ا فیبا حسام صحبت کنم تا تکل دیامشب با نیهم

 مونه پدر! یم و

وقت قلبم  چیه یول رمیبم دمیم حیترج ینکرد درست ول یپدر یمن ذره ا یمرد برا نیا دمیاز ته دل کش یآه

 باهاش صاف نشه.

 لب زمزمه وار گفتم: ریز دم،یشکمم کش یرو نوازش بار رو دستم

 هی یمن بود هیاگه شب دمیقول م یمن دوستت ندارم ول یدون یها تو خودت هم م ییخبرها یکوچولو فکر نکن یه _

 عالمه دوستت داشته باشم.

 کنم. یکف دست اختالط م یانداز ینطفه  هیخودم زدم، نشستم با خودم و  یبه خنگ یلبخند

 .رونیاز کلبه زدم ب افهیلباسم با همون شکل و ق ضیرو از تنم در اوردم، بدون تعو مانتو

رو  ازمیمورد ن ی لهیها باالخره وس نتیبه داخل کاب دنیگاز قرار دادم، با سرک کش یرو پر از آب کردم و رو یکتر

 قرار دادم. زیم یرو برداشتم و رو یکردم ماکران دایپ

ادم قرار د یاوردم و کنار رونیب زریفر یشدم، گوشت چرخ شده رو از تو ینیزم بیمشغول پوست گرفتن س یتند به

 باز بشه. خشیتا 
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 داشته باشه ! ییغذا هی ادیبزار حداقل حسام که م رونمیاره من که امشب با رسام ب یاشکال چه

 خودم حالم بهم خورد... یو دل سوز یهمه دل رحم نیا از

 رمان یتا کم دمیکش رونیب یحسام دفتر یکتاب ها ونیم رون،یمد نظرم از آشپزخونه زدم ب یتموم شدن کارها با

 . سمیبنو

 ریتموم وجودم رو فرا گرفت. اسم ماهرو رو ز  یصفحه حس کنجکاو نیاول یرو ینوشته  دنیرو باز کردم با د دفتر

 وقفه مشغول خوندن شدم. یزمزمه کردم و ب لب

 .دمیاز ماهرو فهم یبیعج یها زیحس گردن درد و سوزش چشم هام نگاه از کاغذ گرفتم چه چ با

 قابلمه رو خاموش کردم. ریانداختم، وارد آشپزخونه شدم و ز یدفقتر رو کنار یبه تند یسوختگ یحس بو با

 برا حسام گذاشتم . ینوشته ا یکیکوچ یبرگه  یرو

به حالت گره روسرم  یرنگ یمشک یو در آخر روسر دمیپوش یبلند یمانتو رون،یرو برداشتم و از خونه اومدم ب دفتر

 بستم.

 تماس برقرار شد. یدر پ یرسام رو گرفتم بعد از چند بوق پ یبرداشتم، شماره  یرو به همراه گوش کمیکوچ فیک

 سالم  _

 گفت: یمهربون با

 بر خواهر خودم  سالم _

 پر شد از شور. قلبم

 دنبالم . یایرسام م _

 !؟یی، کجا امیآره م _

 .ایخونه ام منتظرم زود ب _

 اون جام. گهید قهیباشه ده دق _
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د قدم تن اطیکنج لبم شد. به سمت تاب وسط ح یسرسبز شدم لبخند یپشت اطیزنان خونه رو دور زدم، وارد ح قدم

 کردم.

اگه  یلو ستیکوچولو درسته دلم برات ن ین یبه تاب دادم. ن یتاب نشستم ، تکون یرو کنار درخت گذاشتم رو فیک

 دردهام . یرو یشیم یزخم یشیهمدم دل تنهام م یایب ایبه دن

 نفس و مرد مادرت ! یتا بش یپسر باش کاش

 و خسته ام ! زاریب یدخترونگ یاز هرچ ،یدختر نباش کاش

 ی ایبه دن المیو خ اهایرو یایاز دن یغرق شدم با زنگ خوردن گوش ندهیآ نیریش یایرو یافتاد توهم  یهام رو پلک

 پرت شدم. یقیحق

 صفحه رو لمس کردم و تماس برقرار شد. دمیکش رونیب فیرو از داخل ک یخلق گوش بد

 گفتم: یتند به

 بله  _

 .دینال متعجب

 ؟ یکن یم یچته دختر چرا نامهربون _

 کردم. یا خنده

 ؟ یاومد _

 آره جلو درم _

 اومدم  _

 فرستادم . رونیام رو ب نهیس یزدم دوان دوان به سمت در رفتم، نفس حبس شده تو رونیب اطیسرعت ار ح به

 زد. یچشم هام برق نشیماش دنینفس زنان در رو باز کردم ، با د نفس

 شدم. نیسوار ماش نهیطمانرو باز کردم ، با  نیچشمش رو برداشت در ماش یرو نکیع دنمید با
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 زدم. یبه ابرو هام دادم و سوت یتاب

 همه راه رو ... نیا رهیم یک یقشنگ نیعجب ماش یپیبه به چه پسر خوش ت _

 ادامه دادم. طنتیکرد با همون ش یخنده ا رسام

 شماره بدم خدمت تون آقا پسر. _

 کرد و گفت: یاخم

 قصد ازدواج ندارم بانو. _

 رو روشن کرد و به راه افتاد. نیبه بازوش زدم ماش یمشت

 انداخت. ینگاه میچشم ن یگوشه  با

 خانم ؟ ایاحوال در _

 ناز کردم. یعشوه پشت چشم با

 شما؟! یبرادر خان خوب _

 کرد و گفت: یپل یآهنگ

 شدم. یعال دمیخوب بودم تورو د _

 شدن حالت بودم. یخداروشکر که مسبب عال _

 حسام کجاست؟! _

 باال انداختم. یا شونه

 خبر ندارم ازش . _

 آهنگ در حال پخش گوش سپردم. به

 رسام. گمیم _
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 انداخت. ینگاه

 جونم _

 زدم. ییدندون نما لبخند

 ؟ یببر یخوا یمن رو کجا م _

 خواد ببرمت ؟! یکجا دلت م _

 چونه زدم. ریز دست

 دونم . یاوم نم _

 چشمش قرار داد. یرو دوباره رو نکیع

 بام تهران کدوم؟ ای الدیبرج م ای  یگرد ابونیخ میبر یدوست دار _

 بام تهران. میبر _

 چشم. یبه رو _

 اسمم توسط اش سر بلند کردم. یشدم، با زمزمه  فمیک یرو یعروسک زیکردن با آو یباز مشغول

 جانم؟ _

  یتهران گرد میبعد بر میکن دیبرا من خر میاول بر _

 کرد. یمکث

 نظرت ؟! _

 تر شد. قیعم خندملب

 مثبت . _

 کرد. ادیپخش رو ز یصدا
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 خواهر خوب. هی گنیبه تو م _

ز ا ییرها یرسا کنارش بود دلش با اون بود حاال که ...برا یخواننده گم شد، تا وقت یحجم صدا نیپوزخندم ب یصدا

 تکون دادم. یسر و ته سر یب یها الیشر فکر و خ

 ؟! یبخر یچ یخوا یحاالم _

 خوام بخرم. یخواهر خانم م ی قهیبه سل کیش یلیدست  کت و شلوار خ کی _

 . یدار کیهمه کت اسپرت ش نی، تو که ا تهیچ یکت و شلوار برا _

 بزنم. پیت یخواد حساب یبا مرامم دلم م یاز دوست ها یکی یعروس _

 گفتم: متعجب

 ؟ِ یو دوست دارهمه ت نیجا ا نیچرا اون وقت ا دینبود هیترک شهیرسام مگه شما هم _

 ضبط پخش رو کم کردو گفت: یصدا

 من و بابا و مامان... یتا هفت سالگ میاون جا نبود شهینه ما هم _

 بند اومد.کالفه گفتم: زبونش

 اش  هیخب مامان بق _

جا  نیا یچند سال هیبنا به درخواست مادربزرگ و پدر بزرگ   رانیا میمدت اومد هی،  میساکن بود هیترک یتو _

 مون کردند. یبار مادر بزرگ و پدربزرگ هم همراه نیا یول هیترک میرسا که سه سالش بود بازم برگشت میبود

 گرفتم. ینفس

 گفتم: متفکر

 یو دوست دار ییهمه با تهران آشنا نیشد چطور پس ا یده سالت م دیهم رفت یاون موقع تو هفت سالت بود وقت _

 ؟

 تکون داد. یسر
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 ها  یداد ریاز دست تو دختر گ _

 لبم خشک شد. یرو لبخند

 .دمیمن فقط سوال پرس _

 .دینال یمونیپش با

 ناراحت نباش . _

 .ستمین _

کرد اون جا  یم یزندگ هیمدت ترک هی شهیهم که گفتم عروس یدوست نیا گهید میاومد یم رانیخب ما مدام ا _

 شد. یو موندن رانیهم برگشت ا شیباهاش آشنا شدم دو سال پ

وارد  یحرف چیشدم، کنارهم شونه به شون بدون زدن ه ادهیپ یحرف چیبدون ه ابونیکنار خ یماش ستادنیا با

 .میشد یپاساژ

 کردم. یلب غرولند ریو ز دمیکش یقفل شدن دستم توسط دستش نفس با

 خوام فرار کنم. یندونه انگار م یهرک _

 کرد. ینوچ نوچ

 ! ماینداشت یو دل خور یناراحت _

 گفتم: یکردم و به تند زیچشم ر دمیسمتش چرخ به

  مایکردن  هم نداشت عیضا _

 باال گرفت. میتسل یآزادش رو به معنا دست

  دیباشه ببخش _

 شد. یشد و وارد مغازه ا دهیرو از نظر گذروندم،  دستم کش نیتریپشت و یدقت لباس ها با
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 خواهر خانم نتخاب کن. _

 ستادمیرگال شد ا زیشدم، نگاهم که قفل کت و شلوار آو زدند دنیلباس مشغول د یرگال ها نیزدم ب یچرخ

 شدم. یشدم و با دقت مشغول وارس کینزد

 به خودش جلب کرد.  روب هر سام کردم... بیرنگ به همراه شلوار هم رنگش نظرم رو عج یخاکستر کت

 قشنگه ؟! _

 دقت نگاه انداخت. با

 .دیرو د شیتن خور دیبا ست،یبد ن _

 شوق گفتم: با

 نه . ای ادیبهت م نمیتن بزن بب هیطل نکن برو مع _

 به پسر جوون فروشنده کرد. رو

 دیکت و شلوار رو لطف کن نیا شهیآقا م _

دستش تکون  یشدم ها رسام کت رو تو جیگ دم،یرو ند یکس چیه یول دمیچرخ یبیعطر نه چندان غر یحس بو با

 داد.

 !شه؟یخوب م  یراهنیبه نظرت با چه پ _

 . شهیمحشر م ییو کراوت آلبالو دیسف راهنیاوم با پ _

موجب  یکس یشدم حس قدم ها زیآو یسرعت از کنارم گذشت و وارد پرو شد مشغول نگاه کردن کت و شلوار ها به

 شد. ستادنمیا

 رفت عجب ها ! نیقدم ها هم از ب یصدا ستادنمیا با

 زدم. یسوت پشیت دنیاومد، با د رونیرسام به سمت پرو رفت از داخل اتاقک ب یصدا با

 رسام! ادیواو چه قدر بهت م _
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 گرفت. یژشت

 . ادیم یبه من همه چ _

 رفتم. یغره ا چشم

 سقف سوراخ شد از شدت اعتماد به نفست . _

 زد. یلبخند

 ؟ ادیخوشت م _

 به لباس انداخت. ینگاه

 آره به دلم نشست . _

 منتظرتم ! رونیمنم ب ایب یو زود اریپس برو در ب _

 .دیدرهم کش ابرو

 ها  ینر یجا _

 تکون دادم. یسر

  رمینه نم _

 یوت یکس کینزد یقدم ها یصدا گهیزدن شدم باره د دیاومدم، قدم زنان مشغول د رونیب کیبوت یرفتنش از تو با

 اومد. یقدم به قدم دنبالم م یانگار کس دیچیگوشم پ

م چش یرو ینکیبه تن داشت و ع یکه لباس لش یپسر یکه به تند رمیتا مچ اون شخص رو بگ دمیچرخ یتند به

 هاش بود محکم باهام برخورد کرد و ....

ه ب جیاز کنارم گذشت گ یبو رو قبال حس کردم، مرد بدون حرف نیکنم ا یمشامم چرا حس م یعطرش پر شد تو یبو

 رفتنش چشم دوختم. ریمس

 گفتم: ینیشونه ام ترسون ه یرو یقرار گرفتن دست با
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 بهم چشم دوخت.نگران  رسام

 ؟! یدیترس _

 تکون دادم. دییتا یبه معنا یسر

 افتاده ؟! یاتفاق _

 . مینه بر _

 .دیرو به دستم داد و شتاب زده نال چیسو

 مغازه جا موند. یتو فمیک امیتو برو من االن م _

 با تاسف تکون دادم. یسر

 حواست کجاست آخه . _

پاساژ قدم برداشتم باز هم همون حس قبل سراغم اومد،  یت خروجدستم جابه جا کردم ، به سم یلباس رو تو کاور

 زدم. رونیکالفه از پاساژ ب

عقب قرار دادم و منتظر به خروج  یصندل یشدم کاور لباس رو رو نیرو باز کردم سوار ماش نیدر ماش موتیر با

 پاساژ چشم دوختم.

رو باز کرد پاکت رو  نیکرد، در ماش انیوجودم قل یتو یوجود داشت حس کنجکاو یدستش پاکت قرمز رنگ یتو

 دستش جابه جا کرد. یتو

 حوصله ات که سر نرفته ؟ _

 نه  _

 کردم. زیر چشم

 !؟یدیخر یک یبرا _

 زد. یچشم
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 .دمیخر اری یبرا _

 وار گفتم: حسرت

  ارتیخوش به حال  _

به راه  یا گهیحرف د چیکاور لباس قرار داد و بدون ه یانداخت پاکت کادو رو رو ینگاه مین دمیاز ته دل کش یآه

 افتاد.

 اتیمعدم قل  خورد و باال اومد با حس باال اومدن محتو یتو یزیام شد، چ جهیباعث سر گ نیماش دیشد یها تکون

 نگه داشت. ابونیخ یرو گوشه  یماش شونمیحال و روز پر دنیمعدم به سمت دهانم هول دست رسام رو گرفتم با د

 نیحال به ماش یاومدم. ب یاز وجودم باال م یمیرو به سرعت باز کردم کنار جاده زانو زدم، با هر عق زدن انگار ن در

 انداختم. نییدادم رسام کنارم زانو زد سرم رو پا هیتک

 حالت خوبه ؟ _

 تکون دادم. یجون سر یحس و ب یب

م مونده اش صورت یباق ی مهیو با ن دمیرو به سر کشاز آب  یدستش رو باز کرد به سمتم گرفت کم یآب تو یبطر در

 رو آب زدم.

 نگران و ناراحت گفت: یلحن با

 ببرمت دکتر ؟! یخوا یم _

 .دمیحال نال یب

  گهید مینه بر _

 آخه... _

 .دمیحرفش پر نیب کالفه

 . میبر _
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 نیهم گذاشتم و هم یرو یلحظه ا یدادم و پلک هام رو برا هیتک یشدم، سرم رو به صندل نیکمکش سوار ماش به

 فرو برم. یقیخواب عم یاطراف غافل بشم و تو یایغفلت باعث شد که از دن

 یلب رسام همه چ یلبخند رو دنیانداختم با د ینگاه جیچشم باز کردم، گ یبه سست یشخص یحس صدا زدن ها با

 در اومد. یبرام رشن شد و از گنگ

 !میدیرس _

 تر شد. قیعم لبخندش

 .میدیوش خواب رسبله خانم خ _

 رو به داخل فرستادم. یزده از روسر رونیب یموها

 ! گهید میبر یهست یمعطل چ _

 نازک کرد. یچشم پشت

 ؟ انهی میکن یرو ادهیپ یروت رو برم دختر، حال دار یا _

 هیخودم حس کردم انگار  یرو رو ینگاه ینیکردم، بازم هم سنگ یرو به باال رو ط ریهمراهش قدم به قدم مس به

 شد. ینم ریدستگ یزیانداختم چ یهربار که به عقب نگاه م یاومد ول یشخص قدم به قدم داشت دنبالم م

 تمکین یجسم  خسته و دردمندم رو رو یبا خستگ دمیبود که به باالخره به باال رس میهشت و ن یها کینزد ساعت

 انداختم.

 به وجود اورده بود! ینیریو شجذاب  طیهوا مح یشیگرگ و م نیرفت و ا یم یکیروبه تار هوا

 خودش رو کنارم پرت کرد. رسام

 ... یخسته شد هیخانم زرنگ چ _

 به بازوش زدم. یمشت

 نزن . یحرف اضاف _
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 به ابرو هاش داد. یتاب

 اوهو  _

 به سمت رسام رفتم و گفتم: دمیکش یپام نفس ریکران ز یبه شهر ب رهیبلند شدم، خ مکتین یرو از

 رسام  _

 مهربون پاسخ داد. با

 جونم _

  ی ریازم بگ یچندتا عکس هنر شهیم _

 آره چرا که نه  فقط خودت ژستش رو داشته باش . _

م قرار داد یانگشت اشاره ا نیب یآسمون رو با حالت خاص یماه تو ستادمیرو به دستش دادم، پشت به رسام ا یگوش

 دستم بود. نیانگار که ماه ب

 .دمیف ازم عکس گرفت و در آخر با انداختن عکس دو نفره دست از عکس انداختن کشمختل یبه مدل ها ییچندتا

 ؟ ستیگرسنه ات ن اهنوزی میشام بخور میبر ایدر _

 . ریداغ و دبش از اون بوفه بگ یبرو دوتا چا ینه زوده حاال اگه مب تون _

 چشمش گذاشت. یرو دست

 بانو . گهیچشم امر د _

 برادرم  یچیه _

 یزیبار هم چ نیبه اطراف نگاه انداختم و ا یفاصله گرفت و رفت دوباره همون بو مشامم رو قلقلک داد، به تند ازم

 نشد. دمیعا

 هوا چرخ خورد. یتو یرو مقابل صورتم گرفت بخار به آروم یچا وانیل
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در گوش کردم  یسع یازم فاصله گرفت با کنجکاو شیبا زنگ خوردن گوش میدیرو نوش یچا یهم با دل خوش کنار

 شد. یم دنمیمانع از شن ادشیز یفاصله  یحرف هاش داشتم ول

ام حبس شد.نگاه خشم  نهیس یفرد رو به روم نفس تو دنیبا د دم،یقدم هاش بلند شدم به سمتش چرخ یصدا با

 فرو برد. بانیسردر گر یآلودم به رسام سر خورد با شرمندگ

قدم برداشتم تا از اون جا دور بشم  یضبناک نگاهش کردم به تندبه کف دستم فشردم، غ یشدت ناخون هام رو به

 مردونه اش قفل شد. یقو یدست ها نیدستم ب یول

 .دمیرو به شدت کش دستم

 به من دست نزن ! _

 زمزمه کرد. یناراحت با

 باهات حرف بزنم. دیدخترم من با _

 رفتم. یقرچه ا دندون

 به من نگو دخترم .. ستمیمن دختر تو ن _

 تر شد. نیصداش غمگ لحن

 با تو صحبت کنم . دیمن ، هر طور شده من با زیعز _

 .دمینال کالفه

 .رمیبه حال خودم بم دیاز سر من  بزار دیباو، دست بکش دیخواه یاز جون من م یچ _

 وار مقابلش تکون دادم. دیانگشتم رو تهد ستادمیرسام ا مقابل

 . یبه تو از پشت بهم خنجر زد نیانتظار نداشتم آفر گهیرسام خان از تو د _

 و ناراحت گفت: متعجب

 .دیحرف ها تون روب ه هم بگ ی، من فقط خواستم تو با بابا حرف بزن یچه خنجر ایدر یگیم یدار یچ _
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 .دمیغر

 فرد ندارم. نیبا ا یمن حرف _

 گفت: یدیبا ناام رسام

 اون پدر توعه بهش فرصت بده تا از خودش دفاع کنه ! ایدر _

 زدم. ادیتر فر یعصب

خوش خوشان خودش ... کدوم مرد  ینوزادش رو ول کنه و بره پ یبچه  یدیکدوم پدر رو د ستیمرد پدر من ن نیا _

درست  ستیمن ن یچیه شونیرها کنه و بره ... نه رسام جان ا یرحم یکرده اش رو با ب مانیزن تازه زا یدیرو د

و  رهایکه اون بچه روبه وجود ب ستین نیبه ا طاره پدر بودن فقنسبت به من ند ینید چیه یرگ هامه ول یخونش تو

 شتیقلب فرزندش لونه کنه ، حس حما یکه مهرو محبتش تو گنیم یرگ هاش باشه بلکه پدر به کس یخوشن تو

 جونش رخنه کنه ... یتو

 گرفتم و ادامه دادم. ینفس

از درد  و غصه بود!  یمادر داشتم  که اونم کوه هی ایمن از دار دن یول یتو پدر کنارت بود مهر و محبت همه رو داشت _

 یبر باد رفته ام رو...؟ چه جور یرو ... چطور از خاطرم محو کنم آرزو ها میزندگ یچه طور فراموش کنم حسرت ها

 نین اگذرم .... بود و نبود اال یروزها نم نیمن ندارم، نه من از ا وپدر دارند  گهید یبچه ها دمیکه د یبگذرم از روز

 گاه و پدر گذروندم...  هیرو بدون تک میمهم و پر درد زندگ ینداره چرا که من روزها یمن فرق یمرد برا

 نیا یلو ادیب رونیتا نفسم ب دمیکوب نهیسکوت اکو شد. با مشت به س یام تو هیهق هق گر یدو زانو افتادم صدا یرو

 کرد. یدرد امشب من رو خفه م

 .دمیگرفته و خفه شده نال ییدوختم. با صدا شونشیاشک آلودم رو به نگاه شرمنده و پر نشستن رسام کنارم نگاه با

 . نمیاز شمارو بب کی چیخوام ه ینم گهید نمتیبب گهیخوام د یبرو رسام نم _

 . یخواهر زیاشک هات رو نر نیا زیتورو خدا نر ایدر _

 نفرت بارگفتم: یبا لحن ستادم،یا دیکش یم دکیکه اسم پدر رو  یبلند شدم مقابل مرد یسخت به
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 . ایسراغ من خسته ن گهید یکن یپدر یخوا یاطرافم نباش اگه م گهید _

 افتاد. نییپا سرش

 دخترم بهم فرصت بده تا باهات حرف بزنم... _

 .دمیحرفش پر ونیم  

 نگو  یچیه _

 بلند گفت: یصدا با

 تورو به روح یتنم رو تنها گذاشتم ول یدونم پاره  یکردم و دل شکستم م یدونم نامرد یدونم من گناه کارم م یم _

 .شمیم کهیاز خودت نرون، با نفرت نگاهم نکن که باهرنگاهت قلبم هزارت یجور نیمن رو ا دمیمادرت قسم م

کنم تا  یجاهل بودم و نادون من مادرت مثل گلت رو پرپر کردم تا هر وقت که زنده ام تالشم رو م مونمیپش من

 دخترم... ایباشه . در یشاد یروحش تو

 رو با دست پوشوندم. صورتم

 نگو از مادرم حرف نزن به من نگو دخترم نگو ... سیه _

از اون حس و از اون  ییجز رها یچیو به ه دمیدو یشدم، م یریاز سراز دنیکنارش گذشتم به سرعت مشغول دو از

 تازوند. یذهنم نم یلحظه تو

 یآخر پام به سنگ یدر لحظه  ینا خواسته قدم هام کند شد ول نیاون جن یادآوریاومد، با  یدر م یبه سخت نفسم

 شد. یریخوردم با نگه داشته شدن دستم از افتادنم جلو گ یکرد سکندر ریگ

هراسون و رنگ  یچهره  دنیخون آلودش چشم دوختم با د یبا چشم ها ینفس زنان و لرزان به رسام عصب نفس

 از چهره اش پر زد و رفت. تیعصبان دمیپر

 حالت خوبه ؟! _

 گفتم: دهیبر دهیبر 
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 جا ببر. نیخوبم من رو از ا _

 صورتم کرد. کیرو نزد صورتش

 برمت. یآرومش باش م _

و با  دیرو از دستش گرفتم. دست رو کش فیک د،یلرز یدستش رو به سمت گرفت هنوزم دست هام م یرو فیک

 .دمیدست از دستش کش یبه باال برد عصب گهیخودش باره د

 . امیمن نم _

 .دیدرهم کش ابرو

 . میبش نیسوار ماش میریم میدار _

 زدم. یپلک

 اون مرد! _

 .دیکش ینفس یعصب

 بابا رفت .. _

 شد. یمشغول رانندگ یحرف چیپرت کردم، بدون ه یصندل یکنارش خودم رو رو دمیکش یاز سر آسودگ ینفس 

 لبم نشست. یرو یجون یلبخند ب یگروه ماکان بند یصدا دنیپخش رو روشن کردم، با شن دستگاه

 کردم. یلب زمزمه وار با خواننده همراه ریز

 کن . ادیصداش رو ز _

اه نگ نهیانگار پشت سرمون در حال اومدن بود با دقت از آ ینیپخش رو باال بردم، ماش یباال انداختم و صدا ییابرو

 کرد مشکوک رو به رسام گفتم:

 ؟ ستیکه اون مرد ن یپشت نیرسام ماش _
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 .دیبه صورتش کش یدست

 نه بابا که سمند نداره . _

 رو به دندون گرفتم. ناخونم

 ... نیپس اون ماش _

 انداخت. ینگاه مین رسام

 نداره . یبا ما که کار _

 .اریاز پشت اون پاکت رو ب ایدر یراست _

 تکون دادم. یسر

 ؟! ینگرفته بود ارتی؟ مگه برا  یچ یبرا _

 تو . اریب _

 کاور لباس پاکت رو برداشتم . یشدم و از رو خم

 بازش کن . _

 گرد شده بهش چشم دوختم. یچشم ها با

 ؟یچ _

 توعه ! یبازش کن برا _

 هام گردتر شد. چشم

 واقعا . _

 بله  واقعا _
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 دنیشدم. با د مشغول باز کردن کاغذ روش ی. به آروم دمیکش رونیب یشده ا چیکارو پ یذوق از داخل پاکت ش با

 زدم. یلبخند یداشت با خوش یقشنگ یلیکه طرح خ یروسر

 دستت درد نکنه رسام ! یوا _

 گفت: یمهربون با

 مبارکت باشه خوشت اومد؟! _

 .ادیخوشم ن شهیآره مگه م _

 .ستیجالب ن یلیام خ قهیسل گهیببخش د _

 .دمیدرهم کش ابرو

 هم خوبه . یلیاتفاقا خ _

 نگاه انداختم. یروسر

 بازم هست. _

  یچ _

 داخل پاکت رو نگاه کن. _

 یعطر خوش بو یام کردم بو ینیب کینزد دمیکش رونیب یعطر یانداختم قوط یداخل پاکت رو نگاه یکنجکاو با

 مشامم.  یخودش پر شد تو

 من عاشق عطر سرد و تلخم. 

 شد. یجد کبارهیصداش به  لحنش

 . ایدر _

 بله  _
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تونه  ی... حضورش رو قلبت نم شینیخواد بب ی. دلت نم یکه از دست بابا ناراحت نیبابت ا دمیمن بهت حق م نیبب _

 .  یریتند م یدار یلیتوام خ یول ره،یبپذ

اون رو  دیکنه ما نبا یتونسته با مادر زندگ یواقعا نم دیداشته که مامان رو رها کرده ! شا یمحکم لیاون دال دیشا

 ...میو حس نکرد میکه اون بوده حضور نداشت یطیشرا یوقتد تو چیچرا که ه میقضاوت کن

 گفتم: یفرستادم به تند نییگلوم رو پا یتو دهیخواب بغض

من به حضور و بودن تو عادت  یکن یتونم قبولش کنم فکر م یکه چرا نم نیتونه من رو درک کنه ا یهم نم چیه _

شار بهم ف یکس یو ب ییباور نکردم اگه شدت تنهارو  زیچ چینه رسام من ه یول یکه برادرم رمیکردم تونستم بپذ

 شدم.... یمهتاج تو و حضور تو هم نم چیاورد ه ینم

 بلندش لرز به تنم نشست. یاز صدا دیغر یعصب

خوام  یم یقلبت وجود نداره هرچ یتو یمهر و عاطفه ا چی، ه یهمه تلخ گوشت نیببر صدات رو دختر تو چرا ا _

 . گهیبست کنه د یدوز یو م یبر یبرا خودت م یه شهیساکت باشم نم

 کرد و ادامه داد. یمکث

گذارند همش  یهم نم یرو به رو شدن چشم رو تیبا واقع یمادرم و مامان بزرگ و بابا و بابا بزرگ از وقت چارهیب _

 نیبلکه منم اکنند مدام دنبال راه حل اند اون وقت تو نه تنها اون ها رو  یهمش خودشون رو سرزنش م مونندیپش

 . یکن یخورد م یجا دار

 به چشمم هجوم اورد. اشک

دونه  یخودش م ریرو تقص یتونه خودش رو ببخشه اون همه چ یتورو اعذاب وجدان داره نم دهید یمادر از وقت _

پنج  و تسیبهت بگه بعد از ب ادیب یکیحال من خوبه نه من از توام بدترم فکر کن  یکن یرسا از همه بدتره تو فکر م

 و... یاشتبگه که خواهر د یسال که مادرت زنده بوده و تو خبر نداشت

 زدم. ادیآلود فر بغض

 خواکم صدات رو بشنوم، من رو برسون خونه حسام . یخفه شو نم _
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به  هیخودم جمع شده بودم و سرم رو تک یلب هاش . تو یشد رو یمهر سکوت دیچیپ نیماش یکه تو ادمیفر یصدا

 دادم. شهیش

به سمت  ستادمیآخر ا یشدم در لحظه   ادهیپ نیبه دست از ماش فیک یحرف چیبدون ه نیماش ستادنیا با

 .نمیزاللش رو بب یخواستم چشم ها یچون نم دمینچرخ

هم روش نه  شیکس بودم چند سال بعد یچند سال تنها و ب نیدور و اطراف من نباش ! ا گهیبهم زنگ نزن د گهید _

 رفته ... یاومده و نه خان یخان

 انداز شد. نیکوچه طن یتو یها کیالست غیج یکنده شد صدا نیزم یبه سرعت از رو نیدم،ماشیرو محکم کوب در

نداشتم تا خودم رو به در برسونم کمرم از  یشد و جون یم دهیکش نیزم یهق کنان به سمت  در رفتم پاهم رو هق

 رحمانه اش در حال شکستن بود. یب یحجم حرف ها

 .دمیآب دهانم رو بلع ستادمیخشک شده ا ستادمیپشت سرم ، قلبم از حرکت ا ی هیحس سا با

 نداشتم. دنیجرئت چرخ دیچشم هام لرز مردمک

 ام حبس کرد. نهیس یکلفت و خشن نفس رو تو یبا صدا یاسمم اونم توسط مرد دنیشن با

 خانم ! ایبه به در _

 هام مشت شد. دست

 برات تنگ شده ... یدلم حساب نمتیبب یبرگرد یخوا ینم _

شه رع بتشیچشم هاش و ه دنیباال اورد با د یافتادم رو به آروم نییسر پا دمیبه سمتش چرخ یزدم به سخت یپلک

 به وجودم افتاد. یا

 .دیصورتش کش یها شیبه ر یدست

 ؟ انهی یشناس یم نیخانم بب ایخوب نگاه کن در _

 گفتم: دهیبر دهیبود بر دهیخشک بود و زبون به سقف دهان چسب دهانم
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 ! وانیک _

 زد. یقهقه ا 

 اش شدت ضربان قلبم باال رفت. یطانیش یقهقه  دنیشن از

 باشه ! ادتیکردم من رو  یباالعه فکر نم تیادآوریهنوزم قدرت  _

 .دمیبار نال نفرت

 اعذابم رو نشناسم . ی هیما شهیمگه م _

 زد. یپوزخند

 اعذابه ! ی هیات شده ما یمیکه عشق قد _

 گفتم: یتند به

 . یهست یتوهم یسمیآدم ساد هیتو  یوقت عشق من نبود چیتو ه _

 سرش رو برداشت. یرو کاله

 . یکه عاشقم نبود _

 کرد و ادامه داد. یمکث

 هم حساب نکرد. یاون تورو عدد یدید یکثافط بود ول یرعلیتو چشمت دنبال اون ام یدونم دوستم نداشت یم _

 .دمیغر

 . یکرد دایرو گم کن تو من رو از کجا پ گورت  _

 به عقب گذاشتم. یشد قدم کمینزد

 تو حواست نبود . یدنبالت بودم ول هیبه سا هیمن سا _

 .دمینال ترسون
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 . یخوا یاز جونم م یچ _

 زد. یآلود زیه لبخند

 جونت. یبال شمیم یایخوام اگه باهم ن یمن جونت رو م _

مهمون تنم  یقدرتمندش سست یمردونه  یدست ها نیبا قفل شدن دستم ب یبا ترس چند قدم به عقب رفتم ول 

 شد.

  یایم _

 .دمیوار نال دیتهد

 کشم .  یم غیج یولم نکن _

 یم ابونیخ یگوشه  نیداشتم به سمت ماش ییدر رها یدهنم قرار داد تقال کنان سع یسرعت دستش رو رو به

 کشت. یمرد حتما من رو م نیکردم ا یدل اسم خدارو زمزمه م یکشوند من رو حالم بد و بود فقط تو

حسام  یقلبم روشن شد، با صدا یتو یدیمن رو نور ام دیکش یشد محکم م شتریتقال هام ب یترمز شدن ماش با

 زد. یچشم هام برق

 چه خبر اون جا  _

 م برداشته شد .دهن یبه پاش زدم دستش از رو یقدم ها تندش خوش حال ترم کرد.با قدرت لگد یصدا

 حسام  _

 نیا یتو یداد ول یخون آلودش نشان از بد بودن حالش م یصورتش و چشم ها یشد اخم رو وانیک کینزد حسام

 شد. یجون من حساب م یمرد فرشته  نیلحظه ا

 زد. یپوزخند وانیک

 

 متجاوزگر ! یجاست، آقا نیا یک نیبب _
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 ... فتهیب یاتفاق بد دمیترس یم دمیکش ینفس م تند

 زد. وانیبه صورت ک یشد با قدرت مشت وانیک کیو نزد کیحسام نزد 

 ! یکرد یم یچه غلط یداشت _

 صورتش خورد. یبا قدرت رو شیبعد مشت

 . یکرد یکار م یچ نمیبنال بب یها چرا الل شد _

 .دمیکش یخفه ا غیج د،یکش رونیب یضامن دار یبرد و چاقو بشیداخل ج دست

 حسام مواظب باش . _

 .دمیخودم رو بهش رسوندم دست حسام رو کش یبه سمت حسام هجوم ببره که به تند خواست

 ! ضیمر هی نیولش کن ا _

 زد. ادیفر

 کمک کمک . _

 یزد و چند مشت اون از غفلت حسام سو استفاده کرد و با ضرب چاقورو یشدن چند مشت حسام م زیهم گالو با

 زدم. ادیوار فر وانهیخون د دنیبا د دیدستش کش

 یعقب گذاشتم صدا یگرفت، قدم یشد و به سمتم اومد چشم هاش خون آلود بود ترس داشت جونم رو م بلند

 اومد. یکمک نم یبرا یدونم چرا کس ینم یانداز بود ول نیتو کوچه طن ادیفر

 تر شد، چاقو رو باال برد ناباور نگاهش کردم. کیو نزد کینزد

 ! یکن یکار رو نم نیتو ا _

دو زانو افتادم و جون از  یزد رو گهید یضربه ا یرحم یرفت، با ب یاهیپهلوم چم هام س یتو یبا فرود اومدن چاقو 

 .دیتنم پر کش

 افتادم... نیزم یهم افتاد و با درد رو یحسام کم صدا تر شد پلک هام رو یها ادیفر یصدا
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 حسام

. 

 . 

بلند  نیزم یاز رو یبه سخت دمیاز ته دل کش یادیفر نیبه زم ایبا افتادن در دم،یکش نیدردمندم رو رو زم جسم

 شدم .

 یغرق در خون چشم دوخته بود از غفلتش سو استفاده کرد و ضربه ا یایآروم به سمتش رفتم خشک زده به در به

 به کمرش زدم.

د بلن نیزم یقلبم روشن شد خواست از رو یتو ینور سیپل نیماش ریآژ یصدا دنیافتاد با شن نیزم یضرب رو با

 پرت شد. نیزم یکرد و رو یبهش زدم با درد ناله ا یمحکم تر یضربه ا گهیبشه و که باره د

 یمرح یفشرده شد، با ب شونشیحال پر دنیوقف درحال رفتن بود قلبم با د یرسوند خون دستم ب ایرو به در خودم

 مختلف به پهلوش ضربه زدن بود. یاز دو جا

 ! نهیب یاز آرامش نم یرنگ شیزندگ یدختر تو نیا چرا

ناآشنا رو با خودشون به  بهیبه سرعت به اورژانش خبر دادند و اون مرد غر یانتظام یها روین دمیاز ته دل کش یآه

 کردند. تیهدا نیداخل ماش

 کمیدوان دوان نزد دیبا روپوش سف یبردند مرد نیخون آلود رو به سرعت به داخل ماش یایاوژانس در دنیرس با

 شد.

 یدور دستم بست به تند یاز خودم نشون بدم فقط به کار کردنش چشم دوختم. باند یکه عکس العمل نیا بدون

 .دیپرس

 د؟یدار یخانم ارتباط نیبا ا _

 .دمیحال نال یوار ب زمزمه
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 زنمه . _

 ماهه ام بود... هی یکه نگفتم اون زنم بود مادر بچه ا دروغ

 هم در کار باشه . یدونم بچه ا یم دیاتفاق بع نیلبم نقش بست با ا یرو یبچه پوزخند دردناک یادآوری با

 شدن تمام لباس و تخت شده بود. یرفت و باعث خون یداخل آمبوالنس نشستم خون از پهلوش م کنارش

 دردناک مقابلم رو . یصحنه  نمیبستم تا نب چشم

 گفت: یبلند یزد و با صدا شهیه ش یخانم ضربه ا پرستار

 ...نهییپا یلیخ شیاریداره ! عالئم هوش یدیشد یاریبس یزیخون ر میوخ ضیحال مر دیتورو خدا تند بر _

 براش یاگه اتفاق دمیقسم م تیبه بزرگ ایدختر چقدر ظلم کردم خدا نیهام مشت شد و قلبم فشرده من به ا دست

 بش بشه .غم مهمون قل گهیتا عمر دارم کنارش باشم و نزارم د فتهین

 ایشدم پشت سر تخت روان در ادهیپ یکردن به سخت تیهدا رونی، در رو باز کردند و تخت رو به ب نیماش ستادنیا با

 به راه افتادم .

 انجام بدم . یدونستم  چه کار یبودم و نم جیگ 

حال سر خوردم و  یدادم ب واریبه د هیدوان دوان وارد اتاق شد، تک یرو وارد اتاق عمل کردند و دکتر ایسرعت در به

 نشستم. یکاش یرو

اسم مخاطب صفحه رو  دنیکه بلند شد بدون د یزنگ گوش یحس سوزش دستم صورتم از درد جمع شد ، صدا با

 لمس کرد.

 .دمیحال نال یب

 بله ؟ _

 انداز شد. نیگوشم طن یتو هینگران هان یصدا
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 دهیجواب نم زنمیزنگ م ایبه در دهیجواب نم یکس زنمیکجاست؟ به خونه زنگ م ایدر ؟ییحالت خوبه حسام؟ کجا _

 دل نگران شدم آخه من .

 گفتم: کالفه

 آروم باش . _

 نگران تر شد. لحنش

 شده ؟ یزیحسام چ _

 بابا کنارت ؟ _

 آره . _

 

 رو بده بهش . یگوش _

 گفت: متعجب

 . یچ یبرا _

 بده بهش . _

 گرفتم: یبابا نفس یصدا دنیشن با

 بابا  _

 ما  میدل نگرونت ییحسام، کجاجونم  _

 افتاده. یاتفاق بد هیبابا  _

 گفت: نگران

 شده ؟ یچ _
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 ... برسون .مارستانیخودت رو به ب _

 زد. ادیفر بلند

 شده  ی!چ مارستانیب _

 جز رسام خبر نده . یکنم به کس یخواهش م _

 باال سرم سر بلند کردم. یا هیرو قطع کردم، با قرار گرفتن سا یحرفش نشدم و گوش یادامه  منتظر

 نگاهم کرد و گفت: یبا نگران پرستار

 نکردند...! یدگیبخوره چرا به شما رس هیبخ دیآقا دست شما با _

 تکون دادم. یسر

 . دیبلند بش _

 خواد. ینم _

 گفت: کالفه

 بخوره . هیدست تون بخ دیخواد با ینم یچ یعنی _

 .دمیغر یعصب

 دست از سرم بردار . _

 گرفتم.  شیبه همراه میرفتن چشم هام تصم یاهیس با

 یتو یدلم نبود حس یبه دست سالمم وصل کردند دل تو یدستم که زده شد سرم ی هیدرد چشمم رو بستم بخ با

 شد. یزده م انیوجودم قل

 .دمیپرس یبه تند یسرم قصد تموم شدن نداشت با ورود پرستار نیتاب بودم و نگران  طاقتم طاق شده بود و ا یب

 خانم . _
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 .دیسمتم چرخ به

 ؟ دیکه االن اوردنش به اتاق عمل منتقل شد خبر دار یاز  حال خانم _

 نه . _

 گفتم: یعصب

 . دیاریسرم رو از دستم در ب نیپس ا _

 صورتش مهمون شد. یرو یاخم

 هنوز تموم نشده . _

 چشم هاش شدم. ی رهیخ

 . ارمیخودم در م یاریاگه درش ن _

 یرفت  به آروم یجی.  سرم گدیکش رونیشد و سرم رو از داخل دستم ب کمینزد یحرف چیبدون ه باال انداخت ییابرو

وارد  شونیبابا و رسام که  با حال و احوال پر دنیاومدم به سمت بخش عمل قدم تند کردم با د نییتخت پا یاز رو

 تر بهم چشم دوخت. گرانن دنمیشدند به سمت شون قدم کج کردم پدر با د  مارستانیب

 سالم. _

 لرزون گفت: رسام

 افتاده ؟  یاتفاق ایدر یشده حسا؟ برا یسالم چ _

 امشد.  یچیدست باندپ ی رهیگ نگاهش

 شده ؟ یدستت چ _

 .دمیکش ینفس

 براتون . گمیم دیایب _
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 رفت. یاتاق عمل رنگ شون رو به زرد یورود دنیتر از اون ها به راه افتادم بابا و رسام با د جلو

 برداشتم. زیزد به سمتش خ رونیمون دکتر شتاب زده از اتاق ب دنیمحض رس به

 آقا دکتر حالش چطوره ؟! _

 صورتش رو جابه جا کرد. یرو نکیع

 د؟یشما از آشناهاشون هست _

 گفتم: یتند به

 همسرشم . _

 دست به رسام اشاره زدم. با

 هم برادرشون هستند . شونیا _

 انداخت. نییپا سر

 .دیاریب فیبا شما صحبت کنم لطفا با من تشر دیمن با _

 .ستادمیشدن دستم ا دهیسالن نشست، جلو تر از رسام پشت سر دکتر به راه افتادم با کش یگوشه  یصندل یرو بابا

 .دیپرس یبغض آلود و نگران یبا صدا رسام

 افتاده ؟! یحسام چه اتفاق _

 انداختم. نییپا سر

 بهت. گمیم میبر _

 .دینال هکالف

 . شمیجون به سر م یبهم، من دارم از نگران یگیرو م یچ یچ _

 .دیشد، بغض آلود نال نییگلوش باال و پا بکیس
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 ام شکستم. یمنطق ریغ یرفتار امشبم باهاش خوب نبود، دلم رو با حرف ها _

 و ادامه داد. دیکش یآه

 بخشم. یبراش افتاده باشه تا عمر دارم خودم رو نم یبخدا اگه اتفاق _

 کردم بهش . پشت

 .میکن یباهم صحبت م یبعدا راجب همه چ میبر ایب _

 به در زدم و وارد شدم. ی. تقه استادمیکه دکتر داخلش رفت ا یباز مهیراه افتادم مقابل در ن به

 زشیبه م یصندل نیتر کینزد یقرار دادو منتظر چشم به من و رسام دوخت رو زیم یتلفنش رو رو یگوش دکتر

 م و رسام هم کنارم قرار گرفت.نشست

 گرفت و گفت: یچشمش برداشت نفس یاز رو نکیاز ع دکتر

 شما دارم. یمتاسفانه من دوتا خبر بد برا _

 .دیکوب نهیبه س یهام مشت شد و قلبم از شدت نگران دست

 خانم  نیا دینیبب _

 کرد رسام تند گفت: یمکث

 ! یانیآشت _

 تکون داد. یسر

 جا وجود نیمنتها دوتا مشکل ا دیبهوش خون رس نانهیاز دست داده خوش ب یادیز اریخون بس یانیبله خانم آشت _

 داره .

 .دمینال کالفه

 سر اصل مطلب . دیزودتر بر شهیم _
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 .دیگز لب

 که داشتن رو از دست دادند ! ینیجن شونیکه ا نیاول ا _

 رو قاب گرفت.رسام با دستش صورتش  دم،یرو خودمم فهم نیا دمیبه صورتم کش یدست

 داد. شیبه صندل هیتک

 اشون رو از دست دادند . هیکل کیاشون برخورد کرده متاسفانه  هیکه به پهلو و کل یبا ضربات شونیا _

 بستم و گفتم: چشم

 خب . _

 هیکل کیتونند با  یدر واقع نم یانیخانم آشت یکنه ول یزندگ هیکل کیبا  یتونه به راحت یم یهر آدم عاد دیببن _

 کنند. یزندگ

 گفت: یبه تند رسام

 آخه چرا ؟! _

 باال انداخت. ییابرو

خواهد رفت  نیاز ب یسنگ ساز هستش و به زود اریاشون هم چون بس گهید ی هیکل یانیفرمودم ، خانم آشت یم _

 ادامه بده ... یبه زندگ هیکل کیتونه با  ینم

 د و بغش آلود گفت: شیشونیبه پ یضربه ا رسام

 دکتر ؟ یآقا ادیاز دست من بر م ی، چه کارمن  یخدا _

 دست به رسام اشاره زد. با

 .دیآرامش خودتون رو لطفا حفظ کن _

 به دهان دکتر دوختم. چشم
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 دایسازگار با خون شون پ هیکل کیبراشون  یکه به زود نیا یول میقرار داد هیانتظار کل ستیرو در ل شونیما  ا _

 سخته. یبشه بس

 گرفتم و گفتم: ینفس

 .وادیاز دست مون برم یخب ما چه کار _

ون از شما خ کیکدوم  مینیتا بب دیخون بد شیکه همه آزما نیا دیانجام بد دیتون یکه شما م یتنها کار دینیبب _

 سازگار هستش . شونیتون با ا

 به دست به رسام اشاره زد. 

 برادر و پدر و عمو . _

 به نگاه کرد. رو

 .دیبد شیآزما دیشما که همسرش هست یحت _

 رسام با عجله و شتاب گفت: میاومد رونیهمراه رسام از اتاق دکتر ب به

 ؟! شیآزما یبرا میبر _

 به ساعت دور مچم انداختم. ینگاه

 . انیب شیآزما یفردا صبح به عمو و رسا هم بگو تا برا یشب ، بزار بمونه برا کیاالن ساعت  _

 .دیدرهم کش ابرو

 ؟! میند شیچرا االن آزما _

 شونه اش گذاشتم. یرو دست

 .میایم شیآزما یپس همون صبح برا شهیجوابش صبح آماده م میبد شیآروم باش پسر االن هم آزما _

 تکون داد. یسر یتینارضا با
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 یه اتفاقاز ما خون مون باهاش سازگا نباشه اون وقت چ کی چیذهن و قلبم رو آشوب کرده بود نکنه ه بیعج ینگران

 . فتهیم

 از غم گفت: یحاک یشد و با لحن کینزد یما با نگران دنیبا د بابا

 گفت؟ یشد؟ چ یچ _

 گفتم: یانداختم و با  لحن غم بار نییپا سر

 بهش اهدا کنند . دیرفته با نیاش از ب هیکل _

 اش زد. یشونیبه پ یا ضربه

 . یوا _

 به در اتاق عمل انداختم و روبه بابا گفتم: ینگاه

 ...اوردیهنوز از اتاق عمل ن _

 یرو مارستانیمخصوص ب یبرداشت، با لباس ها زیخ ایباز شدن در حرفم نصف کاره موند رسام به سمت تخت در با

 تخت دراز کش بود.

 یمچاله شد، به راست نهیس یحالش قلبم تو دنیبه رخسار نداشت و لب هاش خشک خشک بود با د یرنگ صورتش

هم  یجور اعذابش دادم و قت هیماهرو بود  یشا چه کار ها که نکرد لعنت به من که تا وقت یدختر و زندگ نیمن با ا

 ماهرو رفت هم بدتر از قبل شکنجه ش کردم.

 ینگاه مهسا م یزد نگاهم پ یمهسا پرپر م یبد تا کردم اون قوت قلبم برا شیدختر و زندگ نیبه من ، من با ا لعنت

 .  شهیمتاهل م یزود نیکه خودش به هم ییگشت مهسا

 اشتباه رو دو بار تکرار نخواهم کرد. کی گهید یاشتباه کردم و ول من

خواستم کنارش با  میشد کشیکرد به همراه رسام نزد تیراه پله هدا کیتختش رو به سمت آسانسور نزد پرستار

 آسانسور برم که پرستار خطاب به هر دوتا مون گفت:

 ورود نداره ! یکس اجازه  چیکنه و ه یم دایانتقال پ ژهیبه بخش و شونیا _
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 مکتین یرو رونیمن ب یاومد مارستانیبه عقب گذشته مائوس و سرخورده به همراه بابا و رسام از ب یقدم یعصب

 .مینشست اطیح یگوشه 

*** 

زبونش  ریز یقلبش گذشت زن عمو دوان دوان به آشپزخونه رفت، قرص یرسام دست رو یحرف ها دنیبا شن عمو

 به دستش داد. یآب وانیقرار داد و به زور ل

 زمزمه کرد. یبست و با ناراحت چشم

 کار کنم خدا ؟!  یاوضاع چ نیمن با ا _

خواد خوشحال باشه  یخواد سالم باشه دلم م یفقط دلم م دمیاون دخترم ،شده جونم رو هم براش م ونیمد من

الم خواد س یفقط دلم م یول رمیم هیگرد و دوباره به ترک یاطرافش نم گهید یفقط باشه شده حت دمیانجام م یهرکار

 باشه و سرحال ...

دادن  یبرا لباس تن زد و یداد به تند حیرو براش توض انیجر یعمو همه  یرسام برا دمیکش یآه یناراحت با

 کرد. یاعالم آمادگ ایدر دنیو د شیآزما

لبخند به لب اورد رسا بود نه تنها ناراحت نشد بلکه خوش حال  ایحال و احوال در دنیاز شن ونیم نیکه ا یکس تنها

وجه   چیداره و به ه اجیا ش احت هیاعتراض خودش رو اعالم کرد و گفت که اون به کل شیدادن آزما یشد. و برا

 نخواهد داد. ایاز بدنش رو به در یعضو

 شیبه سرعت به بخش آزما میشد مارستانیپارک کردم، به همراه عمو ورسام و زن عمو وارد ب ابونیکنار خ نیماش

 .میرفت

رو هماهنگ کرد اول از  یبه دکتر زد و همه چ یدادم ، زنگ حیرو توض انیجر ستادمیا یتر از همه مقابل پرستار جلو

 حاضر شدند. شیدادن آزما یبرا همه عمو و رسام

 وارد دستم کرد. یبه بازوم بست و سرنگ  رو به آروم یبهم انداختم ، کش ینشستم پرستار نگاه یصندل یرو

 یخون رو برا یپرستار نمونه ها ستادمیدستم قرار دادم . کنار رسام ا یسرنگ قرار داد، کت رو رو یرو جا پنبه

 با خودش برد.  شیآزما
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 گفت: ستادویمقابل مون ا دیوپوش سفبا ر یدختر

 . شهیتافردا آماده م شیجواب آزما _

 گفت: دیبه تن رسام

 آخه چرا فردا ؟!  _

 نازک کرد. یپشت چشم پرستار

 .نهیروال کار ا _

 و گفتم: ستادمیا یرو به بخش پرستار میشد ژهیوارد بخش و یبا ناراحت یهمگ دم،یکش یپوف

 ببخشد آقا . _

 باال اورد . سر

 بله ؟! _

 .مینیرو بب یانیو خانم آشت میبش ژهیوارد بخش و میتون یم _

 .دیدرهم کش ابرو

 شد . ژهیوارد بخش و شهیکه نم نیآقا اول ا رینخ _

 . یفقط کم _

 اون جا وارد شد. شهیهستند بخش بانوان و نم یانیکه خانم آشت یبخش شهینم دیببن _

 ؟! میکار کن یپس ما چ _

 . دهیدکتر بهت تون خبر م دیمنتظر باش _ 

**** 
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 ستادمیقدم برداشتم.ا یبلند شدم، به سمت بخش پرستار یصندل یاز رو یاسمم توسط پرستار به تند دنیشن با

 من سرش رو بلند کرد. ستادنیچشم دوختم با حس ا شهیمنتظر به پرستار پشت ش

 د؟یکرد جمیپ دیداشت یکار _

 ؟! یانیآشت یآقا _

 تکون دادم. یسر

 بله خودم هستم با دست به ته سالن اشاره زد. _

 اتاق شون منتظر شما هستند.. یدکتر تو  یآقا _

 دنیبه در زدم با شن یتقه ا ستادمیکه اشاره زده بود به راه افتادم. مقابل در ا یکردم به سمت اتاق یلب تشکر ریز

 .مدیکش نییپا یدر رو به آروم ی رهیورودش دست گ یاجازه 

 یصندل شد با دست به کینزد دیبود. متزلزل و پر ترد انیگنج لبش نما یبلند شدلبخند زیاز پشت م دنمیبا د دکتر

 اشاره زد.

 ؟! یانیآشت یآقا دیبفرما _

 ینفس دینوش زیم یآب رو وانیل ینشستم  با استرس و منتظر به دکتر چشم دوختم، جرعه ا یصندل یرو آروم

 گرفت و گفت:

 شما دارم . یخوب برا یلیخبر خ هیمن  _

 مکث ادامه داد. چیمشتاق بودنم بدون ه دنیهام برق زد، با د چشم

 داره . یهم خون یانیخانم آشت یها با گروه خون نیاز ا یکی دیکه داد ییها شیآزما نیخوشبختانه از ب _

 .دمینال یخوش با

 واقعا؟! _

 .دمیدرنگ پرس یتکون داد، ب یسر
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 داره ؟! یهم خون یبدونم خون چه کس شهیم _

 گرفت: ینفس

 انداخت. یدستش رو جابه جا کرد با دقت نگاه یتو یکاغذ ها 

 دارند؟! یانیبا خانم آشت یچه رابطه ا یانیآشت یعل _

 یکی ایاون با در یغر ممکن، آخه چه طور ممکن فقط گروه خون نیا ختیوجودم فرو ر یتو یاسم عمو تو دنیشن با

 .باشه ..

 رو با پشت دست گرفتم.  میشونیپ ینشسته شده رو عرق

 پدرش ! _

 زد. یلبخند

تا هرچه زودتر کارها انجام  انیب مارستانیو سونو به ب شیچند آزما یبرا دیاطالع بد شونیپس به ا یهم عال یلیخ _

 بشه.

 که شد لبخندش خشک شد. شونمیپر یچهره  متوجه

 ؟! دیخوش حال نشد _

 .دمیکش یآه

 چرا چرا خوش حال شدم. _

 بلند شدم. یصندل یرو از

 . ادیتا ب دمیمن بهش خبر م _

 کردم، از اتاق اومدم یدستم خداحاف نیفشردن دستش به سمتش دراز کردم، با قرار گرفتن دستش ب یرو برا دستم

 .رونیب
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عمو رو از  یشماره  دمیکش رونیب بمیرو از داخل ج یمشغول قدم زدن شدم، گوش مارستانیسالن ب یدرگم تو سر

 .دیچیگوشم پ یرساش تو یصدا یدر پ یمخاطب ها لمس کردم بعد زا چند بوق پ نیب

 سالم حسام جان. _

 گرفت. یغم و نگران یلحن بو میخیلحن سرد و  دنیشن با

 سالم عمو. _

 خوبه ؟ ایافتاده ؟ در یشده ؟ اتفاق یحسام؟! خبر یخوب _

 نکرده . یتفاوت ای.حال در فتادهیهم ن یدیآروم باش عمو، اتفاق جد _

 .دیکش یاز سر آسودگ ینفس

 دل نگرون شدم پسر . _

 کرد و ادامه داد. یمکث

 ها معلوم نشد؟ شیجواب آزما یراست _

 گذاشتم . دمیترد یبودم. در آخر پا رو دیپر از ترد دیچرخ یسرم م یکه تو یگفتن و نگفتن حرف نیب

 ها معلوم شد. شیجواب آزما _

 گفت: یتند هب

 بود؟ یشد؟ جوابش چ یعه، چ _

 زدم. یپلک

 نداشت جز... یکدوم مون باهاش هم خون چیه یعموگروه خون _

 .دیپرس یحرفم نشست، سوال نیسکوت ب 

 جز ؟ _
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 .دمیدهانم رو بلع بزاق

 .دیداشت شما بود یکه خونش هم خون یتنها کس _

 لحن خوش حال و پر از ذوقش لبخند مهمون لبم شد. دنیخط ضربان قلبم رو تندتر از قبل کرد با شن نیب سکوت

 . یبود که بهم داد یخبر نیحسام بهتر یوا _

 .دمیپرس متعجب

 ؟ دیاتون رو بهش بد هیکل دیخواه یم یعنی _

 حال گفت: خوش

 یحاضرم هر کار نهیقلبش بش یکه مهرم تو نیا ی، برا دمیدختر جونم م نیا یسالمت یآره چرا که نه ! من برا _

 انجام بدم.

 و ادامه داد. دیکش یآه

 .دمیکارها انجام م یلیکه من رو ببخشه خ نیا یبرا _

 زدم. یجون یب لبخند

 نگفتم . یدادن رو اطالع بده من  به کس هیکل انیپس عمو به زن عمو و رسا و رسام همه جر _

 . گمیرو هم م هیدونه بق یزن عموت م _

 .دیآماده بش هیدادن کل یتا برا دیبد گهید شگاهیچند تا آزما یادیب دیوقت کرد  _

 باشه پسرم. _

 . دیسالم برسون _

 ؟ یندار ی،کار یسالمت باش _

 نه . _
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 خداحافظ . _

 خداحافظ. _

****** 

بر  جهینت هیهر دو کل یها و سالم شیآزما  یاومدن رسا و عمو روال کارها به سرعت انجام شد. با مثبت بودن همه  با

 اهدا کنند. ایرو به در هیشد که فردا کل نیا

انداختم بدون نگاه به شماره و اسم مخاطب صفحه رو  یصندل یام خسته تن دردمندم رو رو یزنگ گوش یصدا با

 لمس کردم.

 بله ؟! _

 گرفتم. ینفس یگوشم با کالفگ یتو هیهان یبغض آلود و عصب یشدن صدا دهیچیپ با

 سالم. _

 .امیب یاومده ، چرا بهم خبر نداد ایسر در ییبفهمم چه بال دیواقعا که حسام من االن با  _

 .دمیبه صورتم کش یاش مانع از گفتن ادامه حرفش شد، دست هیهق گر هق

 اد؟یاز دستت برم یمگه کار یدیاالن که فهم _

 .دیغر یعصب

 خواهرم باشم. قمیتم کنار رفخواس یم اد،یاز دستم بر ب یکار یچ یعنی _

 . شهیمتوجه بودنت نم یهوش اگه هم باش یو ب ستیحالش خوب ن _

 قرار دادم.  بمیرو داخل ج یگوش یدر پ یپ یبوق ها دنیشن با

 کنارم سر برگردوندم، رسام چشم ها غرق در خونش رو بهم دوخت. یحس نشستن کس با

 رسام؟ یخوب _
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 زد. یپوزخند

 خوب ! _

 شده ؟ یچ _

 دستش صورتش رو قاب گرفت. با

 اومدند با تو کار دارند . یانتظام یروین یدوتا از مامور ها _

 گرد شده ام رو بهش دوختم. یها چشم

 ؟ یچه کار _

 کرد. نگاهم

 و دعواتون . ایچاقو خوردن تو و در انیجر نیهم _

 تکون داد. یاون اتفاق سر یادآوری با

 آهان . _

 شدم. کنار رسام بلند از

 ؟ یایتو نم_

 زد. یپلک

 نه . _

 با لباس فرم مخصوص  یانتظام یروین یدوتا از مامورها دنیرفتم با د نییپا یکیکنارش گذشتم ،  پله ها رو دوتا  از

 با سمت شون قدم برداشتم.

 .ستادمیاونا ا کنار

 سالم. _
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 دستم فشردم. نیرو ب دستش

 ؟ یانیآشت یآقا _

 بله خودم هستم. _

 مزاحم تون شدم. تیچندتا از سوال بابت اون شکا یبرا _

 تکون دادم. یسر

 .دییبله بفرما _

 کنار سالن نشست. یصندل یرو

اه باز داشت گ  یو االن دو روزه تو میمحتشم رو گرفت وانیک یما آقا دیدون یطور که م نیهم یانیآشت یآقا دیببن _

 شما باشه .  یبر ادعا یلیتا دل دیبه ما بد یحاتیتوض یسر هی دیهستند شما با

 .دمیغر یعصب

 بره.. یبه سر م یبد تیوضح یواضح تر که االن خانم من تو نیو مدرک از ا لیآقا دل یحیچه توض _

 دستم اشاره زدم. به

 از دست من نمیا _

 رو تکون داد. دستش

 لطفا. دیآروم باش _

 زدم. شونمیپر یبه موها یچنگ یو عصب کالفه

که خانومم رو به زور  دمید دمیرس ینبودم وقت یزیچ انیهستم من واقعا در جر یبد طیشرا یمن االن تو دیببن _

 برد. یداشت با خودش م

 به چشم هاش ادامه دادم. رهیخ
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خواستم به شما  یکرد در ضمن من اصال قصد دعوا نداشتم م یهم بود از زنش از ناموسش دفاع م گهیهرکس د _

 کرد. یاون چاقو کش یخبر بدم ول

 داخل برگه نوشت روبه من گفت: یزیچ مامور

 .میبه خدمت شون برس حاتیاز توض یپاره ا یتا برا دیپس هر وقت حال همسر تون مساعد بود خبر بد _

 ود.ب انیدرجر یقلبم حس ناب یکه به کار بردم تو یدستم فشرده شد هنوز هم از لفظ همسر م و خانومم نیب دستش

 قدم برداشتم. ژهیبرگردوندم و به سمت بخش و یمحو شدند رو دمیکه از د یوقترفتن شون چشم دوختم  ریمس به

 برگردوندم. یکالفه رو هیاسمم توسط هان دنیشن با

 شد . کمیداغون نزد یدرهم و عصاب یابروها با

 سالم _

 اش رو به نگاهم دوخت. یعصب نگاه

 سالم و کوفت . _

 انگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتم. دم،یدرهم کش ابرو

 من برادر بزرگترتم !  هیباشه هان ادتی _

 رفت. یغره ا چشم

 . یاورد ایسر در ییچه بال نمیمن بزرگم بزرگم راه ننداز ، بگو بب یبرا _

 شدم. کشینزد یتند به

 ! ارمیام همش بال سرش ب یدرست حرف بزن، مگه من جان _

 .دینال یا لحن بغض آلودپرت کرد ب یصندل یرو رو خودش

 ا؟یشده به در ی، چ ستیحسام حالم خوش ن دیببخش _
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 .دمیکش یپوف

 افتاد. یچه اتفاق هویخودمم متوجه نشدم  چیدونم ه ینم _

 صندلش نشستم. یرو کنارش

که شدم  کیبرد نزد یبه زور داشت با خودش م یمرد هیدختر شدم که  هیاز شرکت تازه اومده بودم، که متوجه  _

 .استیمتوجه شدم اون دختردر

 توجه به عکس العملش ادامه دادم. یب دیکش ینیه

افل غ هوی ایدر غیج یبا صدا نیزم دمشیکوب یوقت د،یکش کیبار یشدم و کار به جا قهیدست به  وانهیبا مردک د _

 دستم خراش انداخت. یشدم و اون پسره با چاقوش رو

 شدم شد. یچیقفل دست باندپ نگاهش

 دستت! یوا _

 زدم. یپلک

 .ستین یچیه _

 دادم. ادامه

 یشد. چاقو رو ب داریچشم هام پد یجلو نیخون یایغافل کردم به خودم که اومدم در ایدرد دستم من رو از در _

 پهلوش فرو کرد. یرحمانه دو بار تو

 .دیاز ته دل کش یآه

 حالش خوبه ؟ ایدر _

 انداختم. نییپا سر

 اش رو از دست داد. هیکل هیمتاسفانه  _

 بلند شد. یصندل یاز رو یتند به
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 بود که به سرش اومد. ییچه بال نیمن ا یوا _

 .دمیرو کش دستش

 آخه! یریکجا م نیبش _

 داد. یکنار صندل واریبه د هیتک

 .دیدانشگاه باهم نبود یات نبود مگه تو یمیدوست صم ایمگه در هیهان _

 نگاهم کرد. کنجکاو

 ؟ یخب که چ _

 ؟ یشناس یم وانیبه اسم ک یتو شخص _

 کرد. زیر چشم

 ؟ وانیک _

 محتشم . _

 دهانش قرار داد. یکرد، دست رو ینیبا ترس ه دوباره

 وار زمزمه کرد. لکنت

 بود ؟ وانیاون پسر ک _

 ابروم رو باال انداختم. یتا ستادمیا مقابلش

 ؟! شیشناس یم _

 تکون داد. یوار سر جیگ

 دانشگاه بود. طونیشر و ش یاز پسرها یکیآره،  _

 کرد. یمکث
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 !ایدر  یدل داده  _

 .دمیپرس متعجب

 هم دوستش داشت؟ ایدر _

رسوند آخرش هم از  ایاومد به در یکه از دستش بر م یتیبود از هرآزار و اذ یمارروانیبود اون به ب اریاصال ازش ب _

 دانشگاه اخراجش  کردند .

 .دمیگز لب

 . ومدهیدختر هم چه بالها که سرش ن نیا _

 نگران گفت: ایدر یادآوری با

 کنه . یزندگ هیکل هیتونه با  ینداره م یکه االن مشکل ایدر _

 زدم. یپوزخند

که با خونش  یخوشبختانه تنها گروه خون ایمتاسفانه  میخون داد شیاش هم جوابش کرده ، آزما هیکل یکیاون  _

 !داشت خون عمو بود  یسازگار

 ؟ شهیم یحاال چ _

 .شهیاگه جوابش خوب باشه فردا عمل انجام م یامروز دادو سونوگراف شیآزما یسر هی _

 . نمشیخوام بب یم  میبر ایب _

 هوش . یب _

 . شهیاز پشت ش _

 .میبر _

 کنار رسا نشست ومشغول صحبت باهم شدند. هیهان میقدم برداشت ژهیهم به سمت بخش و کنار
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 شد. هیمن و رسام و هان کیصورتش مهمون بود نزد یکه تو یسابقه ا یبا لبخند ب عمو

 دستش رو به دست رسام داد. یتو یزد. برگه ها هیرسام و هان یگونه  یرو یدادو بوسه ا یسالم یخوش با

 خبر خوب دارم. هیبچه ها  _

 سه تامون چرخ داد. ینگاهش رو رو م،یقرار بهش چشم دوخت یسه منتظر و ب هر

 اهدا کنم. ایتونم به در یام سالم و م هیخدارو شکر هر دو کل _

 .دیو ام یپر شد از خوش هیدرهم رسا وهان یقلبم جرقه زد چهره  یتو یدیام ینور

 دست رو به آسمون بلند کرد. عمو

 .دیقلبم رو شن یخداروشکر که خدا صدا _

 زدم. یلبخند

 . امیمن برم خونه تا شب م _

 انداخت. ینگاه رسام

 هستم. نجایبرو من ا _

 عمو گفتم: روبه

 د؟یدکتر رفت شیپ _

 تکون داد. یسر

 . شهیآره فردا عمل انجام م _

 ؟ میبر دیاینم  _

 نه هستم هنوز . _
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 باال انداختم. ییابرو

 ؟ یایتو نم هیهان _

 شونه اش جابه جا کرد. یرو رو فشیک

 .امیم _

 کنارم جا گرفت. هیشدم و هان نی، سوار ماش میاومد رونیب مارستانیم از سالن باز عمو ورسا یخداحافظ با

 شدم. یمشغول رانندگ یحرف چیه بدون

 همه فکر درهم و برهم نداشتم. نیاز ا یخالص یبرا یمشغولم باعث آزارم بود و چاره ا الیفکرو خ 

 .دمیاز سکوت آزاردهنده پرس کالفه

 چه خبر ؟ دیاز سع هیهان _

 .دیگز لب

 . انیب ربهایو ش هیمهر نییتع یخواستن  برا یوقت م هیزنگ زده بود مادرش به مامان  _

 انداختم. ینگاه مین

 گفت؟ یخب مامان چ _

 قرار شد بهشون خبر بده . _

 طور. نیکه ا _

 رو مقابل در خونه نگه داشتم. نیگذشتم ماش ابونیخ چیپ از

 شد. ادهیپ نیلبخند به لب از ماش هیهان

 خونه ؟ یاینم _

 حال گفتم: یب
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 خودم. یخونه  رمیخسته ام م _

 پدال گاز گذاشتم و به سمت خونه روندم. یتکون داد ، با دور شدنش پا رو یسر

 دیفرو رفته بود کل یزیوهم انگ یکیتار یگذشتم . خونه تو اطیدستم جابه جا کردم، سالنه سالنه از ح یرو تو کت

 شد. ییبرق رو لمس کردم و خون غرق در روشنا

 .دمیکش رونیاپن پرت کردم از پله ها باال رفتم ، حوله از داخل کمد ب یرو به رو کت

 دستم صورتم جمع شد. دنیباز کردم با د یدستم روب ه آروم باند

 دوش رها کردم. ریجونم رو ز یخسته و ب جسم

 انداختم. سمیتنم خ یبرداشتم و رو زیوحوله رو از آ دمیآب رو بستم کنار کش ریش

 یهشت رو نشون م یانداختم ، اوه چه زود گذشت ساعت حوال وارید یبه ساعت رو ینگاه رونیحموم اومدم ب از

 داد.

 سرم انداختم . یحوله رو رو دمیقرمز رنگم رو تن زدم و شلوار اسپرتم رو پوش شرتیت

 رفتم. نییپا یکیپله ها رو دوتا  یآروم به

 

 دستم یچیبرداشتم و مشغول باند پ یباند و چسب خچالی یرو ی هیاول یکمک ها یآشپزخونه شدم. از جعبه  اردو

 شدم.

 دوتا تخم مرغ برداشتم. خچالیرو باز کردم از داخل  خچالیچشم چرخوندم درب  

 اجاق گاز قرار دادم و تخم ها رو داخلش شکوندم. یرو رو تابهیماه

 زیم یتخم مرغ رو به همراه نمک  رو یحاو ی تابهیقرار دادم ماه زیم یبرداشتم ، رو خچالینون رو از داخل  سبد

 قرار دادم.

 .دمیبه دور لبم کش یولع مشغول خوردن تخم مرغ شدم با تموم شدن غذا دست با
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 زدم. رونیقرار دادم و از آشپزخونه ب نکیرو داخل س تابهیماه

 قرار دادم. لنتیبرداشتم و در حالت سا زیم یرو از رو یشدم گوشاز پله ها باال رفتم، وارد اتاق  خسته

فکر  یاجازه  یخواب یو ب یشده ام از شدت خستگ نیسنگ یزدم و پلک ها یتخت پرت کردم ، غلت یرا رو جسمم

 کردن بهم نداد.

انداختم ، نور افتاده شده از پنجره به داخل اتاق نشون ا  یبه اطراف نگاه رونیو ح جیچشم باز کردم گ یبه آروم 

 داد. یزصبح م

 . مارستانیزدم من قرار بود برم ب میشونیبه پ یا ضربه

به صورتم زدم  یشدم آب سیقلبم به پا کرد.... هول زده بلند شدم وارد سرو یتو یو عمو غلغله ا ایعمل در یادآوری

 تا خواب از سرم بپره .

 .دمیکش رونیرنگ رو به همراه شلوار کتان همرنگش ب یسورمه ا راهنیداخل کمد پ از

باره  یافتیو اس ام اس ها در یافتیدر یتماس ها دنیبرداشتم با د زیم یرو از رو یتخت پرت شون کردم، گوش یرو

 زدم. میشونیبه پ یضربه ا گهید

شدم  نی. سوار ماش رونیاز خونه اومدم ب یشتن گوشداد،با شتاب لباس به تن زدم با بردا یده رو نشون م ساعت

 رو لمس کردم و در باز شد. مونیر

 ها بلند شد. کیالست غیج یپدال فشردم و صدا یبردم ، پا رو رونیب اطیرو از ح نیسرعت ماش به

 ژهیشدم به سرعت از سالن گذشتم و به سمت بخش و مارستانیب یپارک کردم، وارد محوطه  یرو گوشه ا نیماش

 قدم برداشتم.

 نگاه رسام قفل شد. یبرگشتم و نگاهم تو ستادمیصدازن اسم ا با

 .دیشده اش غر دیدندون ها کل نیشد از ب کمینزد یو عصب نیخشمگ

 هزار بار بهت زنگ زدم. شبیاز د یکجا بود _

 انداختم. نییسرم رو پا یشرمندگ با
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 خوابم برد. _

 رفت. یغره ا چشم

 عمل کردند. ارویدر _

 تاسف تکون داد. یبه معنا یرس

 عمل تموم شده ؟! شهیم یساعت کی _

 وار گفتم: لکنت

 حال شون خوبه ؟! _

 زد. یلبخند

 .انیبود االن هاست که هردوتاشون به هوش ب یدکتر گفت عمل خوب _

 کردم. زمزمه

 خدارو شکر. _

 به شونه زدم. یدست

 .ایدر شیمن برم پ _

 ؟ دنیمگه راه م _

 باال انداخت. ییابرو

 آره  _

 چه طور ... ستیمگه بخش بانوان ن _

 .دیحرفم پر نیب

 گرفتم. یهر دوتاشون اتاق خصوص یبرا _
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 رسام خان. کیبار _

 کردم و گفتم: یمکث

 عمو. شیتوام برو پ ایدر شیپ رمیپس من م _

 چشم نگاهم کرد. یگوشه  با

 جا . نیا ختنیتمام خاندان ر _

 گرد شده نگاهش کردم. یچشم ها با

 . نجایهمه اومدند ا _

 اون ها. شیپ میماهم بر انیدر شیو زن عمو پ هیهان _

 تکون دادم. یسر

 . میهم وارد بخش مورد نظر شد یبه شونه  شونه

 

 ایدر

. 

 هم فشردم. یچشم هام رو گهیجدا کردم، با زدن نور به چشم باره د یام رو ازهم به سخت  دهیچسب یها پلک

 خشک ام رو تر کردم. یاتاق چرخ خورد لب ها یبه سقف زل زدم، نگاهم تو جیچشم هام رو باز کردم گ یآروم به

 ام دادم. ینیبه ب ینیخورد چ جیام پ ینیب یالکل تو یبو

 کنم؟ یکار م یجا چ نیا من

 افتاده  باز ؟ یاتفاق چه
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شد  کیبه حسام چاقو زد بعد به من نزد نوایک دمیکش یمقابل چشم هام نقش بست، نفس لمیشب درست مثل ف اون

 و چاقو زد.

 یخواستم از رو یقسمت شکمم حس کردم. مالفه رو به آروم یرو تو یبیآب دهانم رو قورت دادم، سوز عج نگران

 باره باز شد. کیجسمم بردارم که در به 

 بازم نگاهش برق زد. یچشم ها دنیبا د هیهان

 ... یبه هوش اومد ایدر یوا _

 نداره ! یهمه نگران نیکه ا نیا گهیزدن بهم د هیهوش بودم، چندتا بخ یمگه ب وا

 اون همه نیکه از ب یتنها کس یول میزندگ یروز ها نیا یشناخته شده  یپر شد از آدم ها یاتاق خال امیبه خودم ب تا

 آدم نگاهم قفل نگاهش شد حسام بود.

 دستم مشت شد. یمالفه تو یهمه سرو صدا و شلوغ نیالفه از ابود، ک هیگونه ام بوسه زد هان یکه رو یکس نیآخر

ود ب ستادهیاتاق ا یکه گوشه  یکرد، با عجز به حسام ساکت یسوزش شکمم لحظه به لحظه بدنم رو سست تر م حس

 چشم دوختم.

 بلند گفت: ینگاهم شد که رو به جمع با صدا یخواسته  یمتوجه  انگار

 . میبسته بر _

سکوت رو مهر لب شون کردند، با اومدن پرستار و اخطار دادن به جمع  یهشدار وار حسام همگ یصدا دنیشن با

 عزم رفتن کردند. یحاضر با مائوس

 کنار تختم انداخت. یصندل یخودش رو رو یبا تخس هیهان

 . ایدر شیمونم پ یمن م _

 گفتم: یگرفته ا یبا صدا یبرگردوندم و به آروم سر

 مراسمت خودت رو آماده کن. یراعروس خانم شما برو ب _
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 نازک کرد. یچشم پشت

 . یخوام بمونم کنارت تو مهم تر از اون مراسم یم _

 دست آزادم گرفتم. نیکه کنار تخت قرار داده بود ب یرفتم دست یغره ا چشم

 

 با حسام حرف بزنم. یخوام کم یاز دستم ناراحت نشو فقط م یبر شهیم هیهان _

لب  ریشونه اش جابه جا کرد و ز یرو رو فیگونه ام زد ک یرو یرو ازم گرفت، خم شد و بوسه ا دشیپر ترد نگاه

 زمزمه کرد. یخداحافظ

 شد و کنار نشست. کمیبعد حسام وارد اتاق شد، با قدم ها آهسته اش نزد یلحظات

 ؟ یحالت خوبه ؟ درد ندار _

 چشم نگاهش کردم. یگوشه  با

 خوبم . _

 گرفتم. ینفس

 ...حسام _

 کردم و ادامه دادم. یمکث

 .رهیشده از جواب دادن تفره م یپرسم چ یم یسرم اومده ؟چرا از هرک ییچه بال _

 دست قرار داد. یرو دست

 .دمیم حیبعدا بهت توض _

 .دمینال

 . یاالن بگ شهیم _
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 کرد. نگاهم

 رو بهت بگم. یمسئله ا هی دیقبلش با _

 چشم بهش  دوختم. منتظر

 . یبد سیبه پل یحاتیضتو هی دیتو با _

 گفتم: متعجب

 راجب ؟! _

 .وانیک _

 .دمیگز لب

ن م یازش گذشت ول یکه به راحت ستین یزیکه افتاد چ یدرسته اتفاق ادیکش ب هیقض نیحسام دوست ندارم ا _

 دادگاه و پاسگاه بشم. ریخوام اس ینم

 گفت: تند

 ؟ هیمنظورت چ _

 مقابلم چشم دوختم. وارید به

 ندارم. وانیاز ک یتیشکا چیمن ه _

 .دیغر یعصب

 کرد! یاون عالوه بر جون تو با جون منم باز ایدر یشد ونهید _

 برگردوندم. سر

 که گفتم. نیهم _

 گذرم. یمن نم یبگذر تیاحمق نباش دختر اون زده تورو ناکارت کرده تو اگه از شکا _
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 .دمینال کالفه

 ! یدون ینم یچیتو ه _

 گفت: یلحن مطمئن با

 خبر دارم. یمن از همه چ شیماریو ب وانیدوست داشتن ک انیاگه منظورت جر _

 گرد شده نگاهش کردم. یچشم ها  با

 ؟ یدون یهارو از کجا م نیتو ا _

 زد. یپوزخند

 .ریرو پس بگ تتیکنم که شکا یازت خواهش م یدون یکه م یدون یم _

 بگو تا من منصرف بشم. یقانع کننده ا لیدل _

 فتم:کرده گ بغش

 ... یا چارهیبدبختو ب یلیمن رو زجر داده اما آدم خ یطول زندگ یتو یلیدرسته اون خ_

 .دیحرفم پر نیب

 .مییتر از اون من و تو چارهیب ینگاه کرد چیبه وضع خودت ه _

 برگردوندم. یرو

بچه بود از داربست افتاد و مرد و از  یام اس داره و دوتا خواهر پونزده و شونزده ساله داره، پدرش وقت رشیمادر پ _

 مادر و خواهرش بر اومد . یبود که از پس زندگ وانیاون موقع ک

 دیشا یآدم دل سوز اریبس یول ستیکنه دست خودش ن یکه م ییداشت کارها یروان یماریهم ب یاز همون بچگ 

 نبودم. یو عاشقفاز عشق  یباشه که من اون موقع تو نیکه من ردش کردم ا نیا لیاز دال یکی

 رحمانه گفت: یب
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 !رمیرو پس بگ تیدلم بسوزه شکا یزن یحرف هارو م نیا _

 کردم. یقرچه ا دندون

نو آور خونه اشون  گهید یشند و کس یم دیام یاگه اون نباشه مادر و خواهرش ب یتا بفهم گمیهارو م نینه ا _

 .ستین

 گفت: یعصب

 رسونه . یبازم بهت آزار م اد،یاون اگه آزاد بشه بازم سراغت م ایدر _

 فرستادم. نیگلوم رو پا یخفته شده تو بغض

لبخند از  یخواد دلم کم یوجود نداره دلم آرامش م یکه توش خوش یزندگ نی! از ا یزندگ نیمن خسته شدم از ا _

آروم  یزندگ هیخوام من دوست دارم  یهارو نم نیپر شده از جنگ و دعوا و نفرت من ا میخواد. زندگ یته دل م

 بدون دغدغه داشته باشم.

 کردم. نگاهش

شم با دواریتونم بهش ام یکه م یاالن تنها کس یگاه بود هیهم تک یگاه یدرست، ول ینرسوند بیتو بهم کم آس _

و نفرت دور کن  یشهر پر از شلوغ نیکنم من رو از ا یحسام پناهم باش ازت خواهش م ریمن رو نگ دیپس ام ییتو

 .زمرو بسا یزندگ نیخواد  ا یکنم دلم م دایرو پ خواد خودم یدلم م

 هاش پر شد از نم اشک. چشم

 ! ایدر _

 نگاهش کردم. منتظر

 سوال ازت دارم . هیمن  _

 تکون دادم. یسر

 . یبگ یکه دار یمیهرتصم یبخوام و تو آزاد یزیچ هیخوام ازت  یمن م یباشه ول یباشه پر توقع ییپرو دیشا _
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 .دیکوب یم نهیهام مشت شد، قلبم به شدت به س دست

کنم عشق نبوده  یحاال که نگاه م یول دیسر یکی یخوام اعتراف کنم که دلم برا یم یول ستمین یمن آدم هرز _

 شب فقط برام دوام اورد. هیچون درد رفتنش 

هم من  یروازت گرفتم ول یحس دخترونگ یرحم یبردم با ب نیظلم کردم غرورت رو عزت نفست رو از ب یلیخ بهت

اعذاب  یجور هیها  انیجر نیا یهردومون تو میروزگار نیا یما زخم خورده  یدونم وهم تو که هردو یم یم

 .میدیکش

 .دیصورتم غلت یرو یاشک قطره

 چشم هاش زمزمه وار گفت: ین ین یتو غرق

 ببرم. نیدورت هارو از باشتباهاتم رو جبران کنم، فرصت بده تا همه ک نیبهم فرصت بده تا همه ا _

 زدم. یبغض دار لبخند

 .میبزن وندیدوتا قلب شکسته رو پ ییتا دوتا یدیاجازه م _

 تکون دادم. یسر

****** 

نارم ک یکس ستادنیمشغول راه رفتن شدم، با حس ا مارستانیب واریبه د هیدستش جابه جا کرد تک یهارو تو لهیوس

 نگاه برگردوندم.

اون شبش  یدادم هنوزم بابت حرف ها هیبهش تک اریاخت یبه روم زد دستش رو قفل دستم کرد ب یلبخند رسام

 نداشته باشم . یناراحت گهیمن قول داده بودم که د یدلخور بودم ول

 ...گرونیوهم د نمیتا هم خودم کم اعذاب بب یالیخ یداده بودم که خودم رو بزنم به ب قول

 .دیوار نال زمزمه

 خوبه ؟! بابات حالش _
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 بلند کردمو به چشم هاش چشم دوختم. سر

 بابات نه و بابامون ! _

 باال انداختم. ییابرو

 حالش خوبه ؟ _

 آره مرخص شد . _

م نبود من دل مینکرد . کنارم نبود همراه زندگ یبرام پدر یبیغر یکردم، پدر چه واژه  کیتر بهش نزد شیرو ب خودم

 دل اونم مثل من شکسته و نابود نشه. مدیم حیترج یول ستیهنوز باهاش صاف ن

 اومدم. نییپا یکی یکیبه کمک رسام پله هارو  یبه آهستگ میشد مارستانیب یمحوطه  وارد

 ؟ ایدر _

 بله . _

 وار گفت: طنتیش

 . ایخوب شو در یزود _

 کردم. زیر چشم

 ؟ یخوب بشم که چ _

 زد. یچشمک

 . یشیزن داداش دار م یدار _

 گفتم: متعجب

 . دهیبه تو آخه زن م یک _

 به غبغب انداخت. یباد
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 هم دلش شون بخواد. یلیخ _

 سوار شدم، رسام کنار حسام جلو نشست. یرو برام باز کرد به آروم نیدر ماش حسام

 ؟ هیخواد زنت بشه ک یکه م یدختر نیرسام ا ینگفت _

 گفت: طنتیباال انداخت و با ش ییابرو حسام

 ؟یاوه رسام خبر _

زاده خواننده مورد عالقه ام  میمحسن ابراه نیدل نش یصدا دنیبه راه افتاد، رسام پخش رو روشن کرد با شن حسام

 لبخند زدم.

 به خودش داد. یبا آهنگ شد ، تاب یمشغول هم خوان رسام

 .میمون برقص یعروس یتو نیآهنگ قشنگه ؟ قرار با ا یا نیبب ایدر _

 خنده. ریزد ز یپق حسام

 .دیبد دیآهنگ هم انتخاب کرده ند _

 به پشت نگاه انداخت. یکنار صندل از

 لرزونه ! یچشاته که دلم رو م یتو ییها زیچ هی _

 کردم. یا خنده

 حاال ؟ هیعروس خانم ک ونهید _

 .میمر _

 گفتم: بلند

 م؟یشناسمش ؟کدوم مر یهان، م _

 .دمینال کالفه
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 حسام کم کن اون رو . _

 .دمیپرس گهیخش باره دپ یکم شدن صدا با

 م؟یرسام کدوم مر _

 گفت: یجد

 حسام دوست تو! یمنش _

 آخه... شهیرو دهن گذاشتم؛ امکان نداشت مگه م دست

 رسام. یدروغ ، اون با تو تو با اون فکر نکنم ها تهوم زد _

 کنم. یقلب و ذهنش کار م یوقته دارم رو یلیخ _

 زمزمه کردم. ناباور

 .شهیباورم نم _

 .دیبه روم پاش ی لبخند

 باورت بشه . _

 یهارو م نیخواد امسال کنکور بده ا یبچه اش ها سنش کمه تازه م میمر نیبب یگذاشت یزیچ یرسام قرار مدار _

 . انهی یدون

 کنکور آماده بشه . یقول دادم کمکش کنم تا برا میباهم حرف زد  یدونم خواهر یم نارویا یهمه  _

 کرد و ادامه داد. یسکوت

 ؟ یخواستگار رمیدو هفته بعد م _

 هام گرد شد. چشم

 ؟ یچه زود؟ مگه عجله دار _
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 رو قلبش گذاشت. دست

 . یندار یطاقت دور _

 با تاسف تکون دادم. یسر

 خاک. _

*** 

ساعت بعد  کیمن  یبه ساعت انداختم وا یدستمال رو دورتا دور خونه چرخوندم، با اضطراب نگاه یتند به

 .شهیم داشونیپ

 دستم رو به سمت حسام پرت کردم. یتو دستمال

 بوسه... یکه اونم دست تورو م یونیتلوز ریکردم جز ز زیهمه جارو تم نیبب _

 هاش گرد شد. چشم

 من ! _

 نه په عمه ام . _

 گفتم: یبلند یرفتم با صدا یکه از پله ها باال م یدرحال

 ؟! انهی ادیب یستت خبر داد؟ به  اون دو گهیاز بابت شام راحت باشه د المیحسام خ _

 تر از من گفت: بلند

 آره ، نگران نباش . _

 افته ... یدلم آشوب م یتر تو شینگران نباش ب گهیم یوقت

آرامش  ختیسرم ر یتخت انداختم. وارد حمو شدم آب ولرم که رو یرنگ رو رو یریش یو دامن مدل شهرزاد کت

 رو مهمون قلبم کرد.
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 تخت رو تن زدم. یرو ی، تنم رو با حوله خشک کردم لباس ها رونیومدم بو شتاب زده از حموم ا هول

 ام مرتب کردم. یپر کالغ یموها یرو رو یتوالت نشستم سال کرم زیم مقابل

 حالم زدم. یرنگ و ب یب یلب ها یو رو دمیکش رونیرنگ رو ب یام رژ سرخاب یدوش فیداخل ک از

مبل نشسته  یرنگ حاضر و آماده رو یو شلوار مشک یکرم راهنیاومدم ، حسام با پ نییخرامان از پله ها پا خرامان

 .میزدم چه ست هم کرد یبود لبخند

 چی.بدون ه زنهیرو رقم م میزندگ میتصم نیامشب بزرگ تر یضرب قلبم تند شد اتفاق ها فونیزنگ آ یصدا با

 .میزد رونیاستقبال از خونه ب یارو لمس کردم به همراه حسام دوش ها دوش بر فونیآ یدکمه  یحرف

آغوش گوشت آلود  یاومدند خودم رو تو یکنج لبم نشوندم اول از همه مادر بزرگ و پدر بزرگ داشتن م یلبخند

 زد. میشونیگونه و پ یرو یبوسه ا یمادر بزرگ انداختم با مهربون

 بوسه زد. میشونیپ یبزرگ هم متقابال رو پدر

 دنیآغوش فشرد با د نیکنارم هم وارد خونه شدند. زن عمو من رو ب دیو سع هیدستم فشردم هان نیعمو رو ب دست

 باال رفت. تمشیمرد پدر نام مقابلم قلبم ر

 دهیبه سمت آغوشش کش یبه تنم هجوم اورددست لرزونم رو به سمتش درازکردم وقت یبست و سست خیهام  دست

 ام حبس شد. نهیس یشدم نفس تو

خودم رو بهش فشردم دوست داشتم قلب ناآرومم رو  شتریوجودم غل خورد ب یتو یزیآغوشش فشرده شدم چ نیب

 آروم کنه .

 از کنارم گذشت. با اکراه با مادر رسا دست دادم. یحرف چیصورتم زد بدون ه یرو یازش جدا شدم بوسه ا یسخت به

 بر خالف تصورم بوسه زد به صورتم و رفت... یتفاوت از کنارم رد بشه ول یب ایداشتم رسا اخم کنه  توقع

 .رونیرو برداشتم و از آشپزخونه زدم ب یچا ینیکرد، س یام م ونهیاضطراب داشت د دمیدور خودم چرخ جیگ

تکون دادو به جمع نگاه  یبهش انداختم سر یدادم، نگاه یتا دور چرخوندم  و در آخر کنار حسام خودم رو جا دور

 انداخت.
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 رید دیرو بهتون بگم شا یمسئله ا هیخوام  ی.من م نمیب یخانواده ام رو کنار هم م گهیالم باره دخوش ح یلیخ _

 نداشتم... یچاره ا یول دیباشه و از دستم دلخور بش

 سکوت کرد با تعجب به ساعتش نگاه انداخت.و زمزمه وارغرغر کرد. فونیزنگ آ یصدا با

 ساعت زود اومده ! میمحمد بازم ن ینش لیذل _

 شده ؟ یچ _

 زد. لب

 اومد. _

 زدم. میشونیبه پ یضربه ا اریاخت یب

 .دیبا تعجب پرس عمو

 د؟یبود یافتاده ؟ منتظر کس یاتفاق _

 باز کردن در رفت. یبه برا یمبل بلند شدم، حسام بدون زدن حرف یدستم فشردم هول از رو نیب دست

 نگران گفت: هیهان

 شده ؟ یزیچ یدرا _

 و لکنت وار گفتم: جیگ

 نه نه  _

 چشم دوختند. یمتعجب به در ورود یدوست حسام همگ انیاهلل گو ای یصدا با

 بودم وارد شد. دهیکه قبال د یبه همراه مرد قد بلند  حسام

 لرزون گفت: یرو به جمع با صدا حسام

 اومده ! ایعقد من و در یبرا _
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 نگاه انداختم. شیچشم به جمع پر از تشو یشد با گوشه  ختهیسرم ر یرو یخیجمع که بلند شد، انگار آب  یصدا

 به پا شده رو خوابوند. یولوله  یبا چرب زبون حسام

 گفت: ییبا ترش رو هیمبل نشستم، هان یحسام رو کنار

 ...ینه نقل میهست بساب ی، نه قند دیخاک نشه سرتون آخرشم مثل آدم عقد نکرد _

 کرد. ینوچ ینوچ

 حسام نگام چرخوند روبه حسام گفت: دوست

 بخونم حسام جان ؟ _

 تکون دادن سر شروع کرد. با

 ... یطرف خوش حال هیو از  دیطرف ترد هیداشت از  انیتو قلبم جر یبیدلم نبود حس ناب و عج یتو دل

 کنم. یجمع شروع م یبا اجازه  _

 انداختم. نییپا سر

 .ستادیقلبم از حرکت ا یلحظه ا دیکه خونده شد نوبت به جواب من که رس غهیص

 شد. میزندگ بیبلند کردم نگاهم قفل نگاه پر از شبنم مرد عج سر

 آلود گفتم: بغض

 پدر و مادر و برادرم بله . یبا اجازه  _

 چشم هام هجوم اورد. یاشک شوق رو تو یهلهله و شاد یصدا

 زده ام... خی یدست ها یشد برا یگرم حسام گرم یها دست

**** 
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آب داخل  ییهویحرکت  هیشدم با  کیبه تخت نزد یرو برداشتم. به آروم زیم یزدم، پارچ رو یلبخند طنتیش با

 .ختمیجسم غرق در خواب حسام ر یپارچ رو رو

 ییخنده . متوجه ام که شد با اخم و ابروها ریکپ کرده اش زدم ز یچهره  دنیزد و بلند شد با د یغیزده ج هول

 درهم نگاهم کرد.

 زدم و پا به فرار گذاشتم. یغیبرداشتنش به سمتم ج ریخ با

 اطیو خودم رو داخل ح دمیدر باز به سرعت دو دنیبا د دم،یدو یکیزنان پله ها رو دوتا  غینفس زنان و ج نفس

 ادامه دادم. دنمیانداختم و به دو

 .دیوارد نال دیتهد

 !  ایدر رمتیکه نگ نیمگه ا _

 شوق گفتم: با

  یکور خوند _

 زدم. یغیدستم ج دنیکش با

 که کور خوندم . _

 ... دیولم کن ببخش _

دستش چرخوندم با شوق و  یزد و من رو تو یزدم، چرخ یغیاز گونه ام گرفت ج یآغوشش قفلم کرد گاز یتو

 .دمینال یخوش

 ولم کن ... یوا _

 جوانه زدن عشق در قلبم.... یبرا یشد شروع نیزدم و ا یزد و قهقه ا یقهقه ا 

 

 دلِ تو برام  یواسه تو ول میچ همه
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 خوام یخوام نه نم یتو نم ریبه غ یزیچ

 که نفسم بنده به نفساش یاون

 کاش یمونه پاش بدون یفقط که م ییتو 

 دل بده بمون باهام عاشقِ توام امیتو دن یاومد امیدن

 اونجام دستِ تو توو دستام  عاشق توام یهر جا بر امیهمه دن یشد تو

 دل بده بمون باهام عاشقِ توام امیتو دن یاومد امیدن

 اونجام دستِ تو توو دستام عاشقِ توام  یهر جا بر امیهمه دن یشد تو

 

 انیپا

6/12/1397 

 

 همراه من بودند .... شهیتشکر از دوست ها گل و مهربونم که مثل هم با

 لو ی: زهرا نب سندهینو

 عاشقونه یانجمن رمان ها عضو

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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